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 ممخص الرسالة
 :كاسصالة كاسلالـ على مف ال  بي بعداا كبعداسامد  كادا 

 والصحابيات في ضوء القرآن الصحابةف د تطرقت في ذذا اسرلاسن اسمكلكمن بػ " 
إسى لملن مف اسمكضكعات اسمخمن استي تبرز أمر اسصاابن اسجراـ  _ دراسة موضوعية"الكريم

يد كذجرذـ في اس رآف اسجريـ كما تالكا بخا مف فضائؿا ايث يتجكف ذذا اسباث اسعلمي مف تمخ
 :يآلتكأربعن فصكؿ كساتمن كذي جا

مـ ذجرت اسصاابن رضي ا ع خـ  استمخيد: كقدمَّت في  تعريؼ اسصاابن سغنن كاصطالاان 
 .اسلياؽ اس رآ ي في

ا يتجكف مف مباميف ايثصفات اسصاابن كفضائلخـ في اس رآف اسجريـ  اسفصؿ األكؿ:
إسى "صفات اسصاابن في اس رآف اسجريـ" مـ ت اكست في اسمباث   تطرقت فياسمباث األكؿ 

 .اسما ي " فضائؿ اسصاابن في اس رآف اسجريـ"

اسن عف اسصفات استي كصؼ بخا تادمت في ذذا اسفصؿ مف ذذا اسرل اسفصؿ اسما ي: 
ا اس رآف اسجريـ اسصاابيات في مباميفا اسمباث األكؿ "صفات اسصاابيات أمخات اسمؤم يف"

 ."كأما اسمباث اسما ي ت اكست في  " صكر افظ ا تعاسى ألمخات اسمؤم يف

سفصؿ اسماسث: ايث ت اكست في  بعض  ماذج اسصاابن كاسصاابيات في اس رآف اسجريـا ا 
أما  تطرقت في اسمباث األكؿ إسى"  ماذج مف اسصاابن في اس رآف اسجريـ"ا :كيتجكف مف مباميف

 . ماذج مف اسصاابيات في اس رآف اسجريـ"ف د ت اكؿ"  اسمباث اسما ي

فضؿ ا على تادمت في  عف  كيتضمف مباميف: اسمباث األكؿ اسفصؿ اسرابع:
ث اسما ي فخك " فضؿ ا على اسصاابن أما اسمباا "اسصاابن كاسصاابيات في اسد يا

 .كاسصاابيات في اآلسرة

كأسيران اسساتمن استي تضم ت أذـ اس تائج كاستكصياتا كقد اشتمؿ اسباث على ملمكعن مف 
 .اسفخارس كاستي سدمت اسباث سدمن ليدةا ذذا كا ألأؿ اسعكف كاستكفيؽ كاإلسالص كاس بكؿ

 
 وصحبو وسمم وصمى ا عمى نبينا محمد وعمى آلو

  



 

ج

Abstract 

All Praise is due to Allah alone, and prayers and peace be upon the Final 

Prophet Mohammed. To proceed: 

This thesis entitled “The Male and Female Companions in the Light of the 

Noble Quran- An Objective Study” tackled a set of important topics that highlight 

the impact of the honorable Companions, their mention in the Noble Quran, and 

their virtues in the fields of actions and manners. This research consists of a preface, 

four chapters and a conclusion, as follows: 

The preface: This included the linguistic and applied definition of the 

Companions. This also included the way of mentioning the Companions in the 

Noble Quran. 

The first chapter: This chapter included two sections, in the first section, the 

study discussed the topic of "the qualities of the Companions as mentioned in the 

Noble Quran". In the second section, the study discussed the topic of “The virtues of 

the Companions in the Noble Quran”. 

The second chapter: This chapter discussed the qualities granted to the 

female Companions in the Noble Quran through two sections. The first section is 

entitled “Qualities of the female Companions, mothers of the believers”. As for the 

second section of this chapter, it presented "the aspects of Allah’s guardian of the 

mothers of the believers". 

The third chapter: This chapter presented some examples mentioned in the 

Holy Quran, and included two sections: In the first section, the research presented 

some “examples of the male Companions mentioned in the Noble Quran”. In the 

second section, the research presented some “examples of the female Companions 

mentioned in the Noble Quran”.  

The fourth chapter: This chapter includes two sections: the first section 

discussed “the bounty of Allah upon the male and female Companions in this 

world”. The second section discussed “the bounty of Allah upon the male and 

female Companions in the Hereafter”. 

The study concluded with a conclusion that included the most important 

findings and recommendations. The study also included a set of indexes, which 

served the topic in a well-manner. I ask Allah to grant me aid, correctness, sincerity, 

and acceptance. 

 

May Allah’s Peace and Blessings be upon His Prophet Mohammad, and 

his family and companions 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 

ُسوُل اَّللَِّ ]  ٌد رَّ َمَّ دًا ُّمح عًا ُسجَّ اِر ُرََحَاء َبْونَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اء َعََل اْلُكػَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ َوالَّ

ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم  ْن َأَثِر السح َن اَّللَِّ َوِرْضَواىًا ِسوََمُهْم ِِف ُوُجوِهِهم مِّ َيْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ

ىِجوِل  َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَيُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعََل ِِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِِف اْْلِ

اِِلَاِت  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اَر َوَعَد اَّللَُّ الَّ اَع لَِوِغوَظ ِِبُِم اْلُكػَّ رَّ ُسوِقِه ُيْعِجُب الزح

ْغِػَرًة َوَأْجرًا َعظِوَمً   [ِمنُْهم مَّ

 .[29اسفتح:]
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 مامد  ارلكس  اكقدكت  اإسى ابيب  ا كآس  كصاب  اسطاذريف اسطيبيف كمف

 تبعخـ بإالاف إسى يـك اسديف.
  ي  اا إسى  خر اساب كاسا افا إسى  بع اسسير كاألمافا إسى استي أضا ت طر

بأسالقخاا كالف تربيتخاا أمي اسا ك ن؛ افظخا  كلعلت ا جباران ك اف صغاره 
 ا كرعاذا.

 اسد يا ابان كعطفان كرعاين كمابنا إسى اسذم أدب ي كعلم ي   عليَّ إسى اسذم مأل
 كربا يا أبي اسغاسي؛ افظ  ا كرعاا.

 رفيؽ  اكصبر على ا شغاسي ام شارج ي آماسي كشاطر ي ذمكميذإسى اس
  ؛ افظ  ا كرعاا.اسدرب زكلي اسغاسي

 اسباث ا خما " اسمعتصـ  إسى مخلن قلبي كقرة عي ي كسدمَّ اسذىٍيف زاامخما
 ا ألأؿ ا أف يافظخما كيتكسى رعايتخما.با" ك "  كر"

  إسى ال ن اسمابن استي ال ت فؾا كركح األسكة اسصادؽ اسذم ال ي تخيا إسى
أجكف  إسكا ي كأسكاتي األعزا ا إسى مف تعلمت م خـ كأ ا أصغرذـ ل ان جيؼ

 ا ألأؿ ا أف يافظخـ لميعان.أستان كصدي نن 
 .إسى جؿ عاسـ كطاسب علـ لعؿ ذم  أف ي فع األمنا كيرفع شأ خا بيف األمـ 
 رذباف اسليؿا كفرلاف اس خارا ألكد اسميداف أب ا  اسطائفن  إسى اماة اسمغكرا

 اسم صكرة.
  إسى جؿ أصدقائي كأابتي كأذلي اسذيف سـ يبسلكا عليَّ ب صحو أك عكفو أك

 .دعا و 
 

 إلييم جميعًا أىدي ىذا البحث
 

 



 

د

 

 

 وتقديرٌ شكٌر 
 

ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ  قاؿ ا تعاسى:   .7لكرة إبراذيـ: اآلين  … َواِ 

اسامد  اسذم كذب ي استكفيؽ كاسلدادا كم ا ي اسرشد كاسمباتا كأعا  ي على جتابن 
اس يامنا كاسصالة كاسلالـ على اسباث كا  لازا على كل  أرلك أف يجكف في ميزاف ال اتي يكـ 

 ا أما بعد.ألمعيف مامد كعلى آس  كصاب  األكسيف كاآلسريف ليد

 (َمْن َل َيْشُكُر النَّاَس  َل َيْشُكُر المَّوَ : )ب كس   نن فان باسفضؿا كشجران ألذل ا متعظاعترا
محمود فإ  ي أت دـ بساسص اسشجر كباسغ است دير أللتاذم اسجريـ فضيلن األلتاذ اسدجتكر/  .(1)

_ افظ  ا _ اسذم جرَّم ي بتفضل  كقبكس  اإلشراؼ على ذذا اسرلاسنا كعلى ما  ىاشم عنبر
رشادا كتصكيبو سألسطا  سالؿ إ لازم سخذا اسباث.  أبداا مف  صحو كا 

 جما كأت دـ بمزيد مف اسشجر كاست دير إسى جؿو مف ألتاذمَّ اسفاضليف:     

 ... حفظو ا " مناقشًا داخميًا ". زكريا الزميميالدكتور/  األستاذ فضيمة      

 ... حفظو ا " مناقشًا خارجيًا ". ماجد سكرفضيمة الدكتور/ و        

ذـ ا سيران على ما بذالا مف لخد ككقت على تفضلخما ب بكؿ م اقشن ذذا اسرلاسن فلزا
لخامخما في إمرائخا بم ترااتخـ اسلديدة.  في مرالعتخا كتصكيبخا كا 

اسشجر اسلزيؿ أللاتذتي اسجراـ في قلـ استفلير كعلكـ اس رآفا كاسشجر مكصكؿ جذسؾ 
اسجبير  سعمادة جلين أصكؿ اسديف ا جذسؾ  شجر األسكة اس ائميف على اسمجتبن اسمرجزينا كاسشجر

 سلامعت ا اإللالمين كمزيدان مف است دـ كاالزدذار.

بلزيؿ اسشجر كاست دير إسى أذلي كأصدقائي كأابتي على دعمخـ  كال يفكت ي أف أت دـ       
 كملاعدتخـ سيا فبارؾ ا فيخـ لميعانا كلزاذـ ا جؿ سير.

                                                           

؛ كصاا  4811رقـ اساديثا 4/255ا ججتاب األدبا باب في شجر اسمعركؼأبك داكدا  ا( ل ف أبي داكد1)
 .416 رقـ اساديث ا1/776جاألسبا ي في للللن األااديث اسصايانا 
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 بسم ا الرحمن الرحيم

 مقدمة

بعد اسرضىا كاسصالة كاسلالـ على  بي  اسمصطفىا اسامد  اسامد  اتى يرضى ك 
 كصاب  كمف اذتدل بخدي  أبدان إسى يكـ اسديفا أما بعد:كعلى آس  

فا ا فمداخـ أيَّما ااتا كبصاابت  اسجراـ  س د ااتفى اس رآف اسجريـ باس بي اسساتـ مامد 
مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر  ﴿قائالن لؿَّ في عالا:  ا بما ذـ س  أذؿ

نَ ُهْم تَ َراُىْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مَّْن اللَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهم مّْْن َأثَِر  رَُحَماء بَ ي ْ
نِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغلَ  َظ فَاْستَ َوى السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِفي الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلِ

ُهم مَّْغِفَرًة َعَلى ُسوِقِو يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمن ْ 
 .(29:﴾ )اسفتحَوَأْجراً َعِظيماً 

ساتـ اس بييف كليد اسمرلليف كابيب رب اسعاسميفا كصاابت   كذ فاسرلكؿ مامد    
رضكاف ا عليخـ ذـ سير قرف على مر اسزماف دي ان كسل ان كعلمان كف خان كاستزامان كأدبانا فخـ اسذيف 

كصدقكا كآزركا ك صركاا كذـ اسذيف أابكا أجمر مف ابخـ أل فلخـا كلاذدكا  آم كا برلكسخـ 
كذـ اسذيف رضي ا ع خـ كرضكا  ،ملن مبارجن ـا كصاابن رلكؿ ا مع  بأمكاسخـ كأكالدذ

شركا باسل ن كذـ على لطح األرض أل خـ ذلركا اسد ياا كذالركا إسى ا بدي خـا ع  ا كبي 
 تارجيف زي تخا سلؼ ظخكرذـا كآمركا ما ع د ا ألف ما ع د ا سير كأب ى.

صب مكاط خاا كا غمس جمير كا اس دكة في أسك ظران ألف اس اس في ذذا اسزماف قد ف د
اطاـ اسد يا ك عيمخا اسزائؿ كزي تخا اسزائفنا أردت مف سالؿ ذذا اسباث التعراض  م خـ في

صفات كفضائؿ ذذا اسملن اسمبارجن مف اسصاابن كاسصاابيات رضي ا ع خـ اللت خاض 
دربخـا كا تخاج  خلخـا كاستألي  اسخمـا كبعث اسعزائـ في اس فكس على االقتدا  بخـا كاسلير على

استي عمرت اسد يا بأسالقخـا كتعطرت بليرتخـ  بأسالقخـ كأعماسخـا فخـ اس دكة بعد رلكؿ ا 
"الصحابة والصحابيات في ضوء القرآن الكريم" "دراسة  ايث استرت بامي بع كاف

 موضوعية".
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ماجَّمن الب م خج استفلير كلأت اكؿ ذذا اسمكضكع في إطار درالن تفليرين قرآ ين 
 اسمكضكعي.

 أىمية الموضوع
 ي:أىمية ىذا الموضوع من خالل ما يأت تظير

اساديث عف اسصاابن كاسصاابيات مف اسمكضكعات استي تبعث اسراان في اس فس  -1
ماـ  اكاسطمأ ي ن في اس لب أل   يتادث عف أ اس أطخار تشرفكا بصابن ليد األبرار كا 

 .اسمصطفيف األسيار مامد 
يباث في فضائؿ اسصاابن كاسصاابيات تجمف أذمين ذذا اسمكضكع في جك   جما  -2

 كتذجر م اقبخـ بغين االقتدا  بخـ كاستألي بأسالقخـ.
إسى اسشسصين اإللالمين اس دكة في كقت غلبت في  اسشخكات كليطرت اسد يا  االفت ار -3

 على اسع كؿ كاس لكب.
صفات اسصاابن استي أذلتخـ س صر ا كمعيت  االن األمن في ذذا األياـ سلتعرؼ على  -4

 . في اسد يا
 أسباب اختيار الموضوع:

ظخار فضؿ ا عليخـ في اسد يا كاآلسرة. -1  بياف فضؿ اسصاابن كاسصاابيات كا 
افت ار اسمجتبن اإللالمين إسى مكضكع قرآ ي يت اكؿ مكضكع اسصاابن كاسصاابيات في  -2

 إطار درالن تفليرين ماجَّمن.
اسعديد مف أب ا  األمن عف اسصراط اسملت يـ كاسطريؽ اس كيـ كاالتخـ اسمالن ا اراؼ  -3

 إسى االقتدا  باسليؿ األكؿ اسذيف لادكا كفازكا بأسالقخـ كأعماسخـ.
 اسدجتكر مامكد ع بر على اسباث في ذذا اسمكضكع.األلتاذ تشليع مشرفي  -4

 

 أىداف البحث وغاياتو:
 أذكر أىميا:لمبحث أىداف عديدة وغايات سامية 

 ابتغا  مرضاة ا أذـ ذدؼ كألمى غاين أرلكذا مف جتابن ذذا اسباث. -1
 ـ تفت ر إسي .إمرا  اسمجتبن اإللالمين بمكضكع قرآ ي ماجَّ  -2
 .إبراز فضائؿ اسصاابن كصفاتخـ على اعتبار أ خـ اس دكة األكسى بعد رلكؿ ا  -3
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أعدا  اإللالـ كبعض مف ي تمكف دفع اسشبخات عف اسصاابن كاسصاابيات كاستي يميرذا  -4
 إسى األمن زكران كبختا ان.

  الجيود السابقة:
بعد اسباث في اسمجتبات اسعامن كاسمراجز اسبامين سـ ألد درالن لامعن تجلَّمت بشجؿ    

مسصكص عف ذذا اسمكضكع مف سالؿ اس رآف اسجريـا كسج ي كقفت على بعض األبااث 
  ب  ممؿ: مف بعض لكا اسمتعل ن بخذا اسمكضكع

عداسن اسصاابن في ضك  اس رآف اسجريـ كاسل ن اس بكين كدفع اسشبخات _ عماد اسليد  -1
ـا ايث تطرؽ اسمؤسؼ في 2006اف سلطبع كاس شر كاستكزيعا اسشربي ي_ دار اإليم

 رلاست  إسى صفن مف صفات اسصاابن رضكاف ا عليخـ.
ي_ دار اسصاابن سل شر فضائؿ اسصاابن في اس رآف اسجريـ _ اسليد أامد اسخاشم -2

ـا كفي  تادث عف بعض فضائؿ اسصاابن استي ذجرت في اس رآف 2007كزيعا كاست
 اسجريـ.

فضائؿ اسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـا مستصر سفضائلخـ لملن جما كردت في اس رآف  -3
 ـ.1999اس بلن سلم افن االلالمينا اسجريـ كاسل ن اس بكين_ مال ساطرا سليؿ إبراذيـا دار 

 

ذذا ما كقفت علي  مف اسجتب استي تسدـ مكضكعي بعد اسباث كاست  يبا كذذا اسجتيبات عبارة 
أف أقؼ على أما ذدفي مف اسباث عف سمان عابرة في فضائؿ اسصاابن رضكاف ا عليخـا 

معظـ فضائلخـ كصفاتخـ في اس رآف اسجريـ باإلضافن إسى بياف اآليات استي ذجرذا اس رآف اسجريـ 
 اابن مصرياان كتلمياان.عف اسص

 منيجية الباحثة:
 ين:استسالؿ اسباث كذسؾ كفؽ اسسطكات اس اسباامن اسم خج االلت رائي اسمكضكعي اتبعت

لمع اآليات استي تتادَّث عف اسصاابن كاسصاابيات اسجراـ تصرياان أك تلمياان أك  -1
 بألباب اس زكؿ؛ مـ تكزيعخا على ع اكيف اسباث.

استفلير اس ديمن كاساديمن باإلضافن إسى اسمرالع اسعامن استي تت اكؿ االلتعا ن بمصادر  -2
 مكضكع اسصاابن كاسصاابيات.

َـّ تكميؽ ما  -3    ل  مف  صكص كأقكاؿ بدقن كع اين كاستزاـ األما ن اسعلمين. ت
عزك اآليات اس رآ ين إسى لكرذا كذجر الـ اسلكرة كرقمخا كجتابتخا في متف اسباث تل بان  -4

 شي.إلم اؿ اساكا
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 تكزيع اسمادة اسعلمين على فصكؿ كمبااث كمطاسب. -5
 بياف معا ي اسمفردات اسغريبن باسرلكع إسى اسمعالـ اسلغكين األصلين. -6
تسريج األااديث اسكاردة ك  ؿ اجـ اسعلما  عليخا إف سـ ترد في اسصايايفا أك في  -7

 أادذما.
 مف اآليات. كالتسالص اسعبر كاسعظات إف أمجفا ربط اسمكضكع باسكاقع اسمعاصر -8
 استرلمن سألعالـ اسمغمكريف ع د كركدذـ في اسباث ألكؿ مرة. -9
 اسباث ممؿ: رس اسالزمن كاستي سدمتعمؿ اسفخا -10

 فخرس اآليات اس رآ ين. -
 فخرس األااديث اس بكين. -
 فخرس األعالـ اسمترلـ سخـ. -
 فخرس اسمصادر كاسمرالع. -
 فخرس اسمكضكعات. -

 

 وتمييد وأربعة فصول وخاتمة.خطة البحث: وقد اشتممت عمى مقدمة    

 المقدمة:
كقد اشتملت على أذمين اسمكضكع كألباب استيارا كأذداف  كغايات  كاسدرالات اسلاب ن كم خلين 

 اسباث كسطت .
 

 التمييـد
 وفيو:

 أكالن: تعريؼ اسصاابن سغن
 ما يان: تعريؼ اسصاابن اصطالاان 

 ماسمان: اسصاابن كاسصاابيات في اسلياؽ اس رآ ي 
 اسصاابن كاسصاابيات تصرياان  -1
 اسصاابن كاسصاابيات تلمياان  -2
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 الفصل األول: صفات الصحابة وفضائميم في القرآن الكريم
 كفي  مباماف:

 اسمباث األكؿ: صفات اسصاابن في اس رآف اسجريـ
 اسمباث اسما ي: فضائؿ اسصاابن في اس رآف اسجريـ 

 

 المؤمنين وصور حفظ ا لينالفصل الثاني: صفات الصحابيات أميات 
 كفي  مباماف:

 اسمباث األكؿ: صفات اسصاابيات أمخات اسمؤم يف
 اسمباث اسما ي: صكر مف افظ ا سخف كفضل  عليخف

 

 الفصل الثالث: نماذج من الصحابة والصحابيات في القرآن الكريم
 كفي  مباماف:

 اسمباث األكؿ:  ماذج مف اسصاابن في اس رآف اسجريـ
 اث اسما ي:  ماذج مف اسصاابيات في اس رآف اسجريـاسمب

  
 الفصل الرابع: فضل ا عمى الصحابة والصحابيات في الدنيا واآلخرة 

 كفي  مباماف:
 اسمباث األكؿ: فضؿ ا على اسصاابن كاسصاابيات في اسد يا

 اسمباث اسما ي: فضؿ ا على اسصاابن كاسصاابيات في اآلسرة
 على أذـ اس تائج كاستكصيات اشتملتقد ك  الخاتمة:
  تشتمؿ على:ك  الفيارس:

 فخرس اآليات اس رآ ين -1
 فخرس األااديث اس بكين -2
 فخرس األعالـ اسمترلـ سخـ -3
 فخرس اسمصادر كاسمرالع  -4
 فخرس اسمكضكعات -5



 
 
 
 
 
 
 

 التمييد
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 التمييد
 أوًل: تعريف الصحابي لغة

ادي " : (1)قاؿ ابف فارس  ا ي  اسصَّ لىى يىديؿُّ  كىاًاده  أىٍصؿه  كىاٍسبىا ي  كىاٍساى بىًت ً  شىٍي و  مي ىارى ىنً  عى مي ىارى  ًمفٍ  اكى
ا ذىًسؾى  اًابي ٍمعي  اسصَّ ا: كىاٍسلى ٍابي  .(2) "كىرىٍجبه  رىاًجبه : يي ىاؿي  جىمىا اسصَّ

ًابى كذك م لكب إسى اسصاابن _ جاأل صارم م لكب إسى األ صار_ا كذي مصدر   صى
ٍابىنن  يىٍصاىب  .(3)بمع ى الـز مالزمن كرافؽ مراف ن كعاشر معاشرة  صي

كاألصؿ في ذذا اإلطالؽ_ أم إطالؽ الـ اسصابن مف ايث اسلغن_ سمف اصؿ س  رؤين 
على مف تمذذب بمذذب مف مذاذب  كملاسلنا ككرا  ذسؾ شركط سألصكسييفا كيطلؽ ملازان 
 .(4)ال ـ شيئان ف د التصاب كجؿ شي  ا األئمنا في اؿ: أصااب اسشافعيا كأصااب أبي ا يفن

فيلتفاد مف ذسؾ أف اسصابن تجكف بمع ى اسمالزمن كاسمراف ن كم   قكؿ أبي بجر اسصديؽ 
 .(5)اسصاابن بأبي أ ت يا رلكؿ ا" في اديث اسخلرة: " رضي ا ع   سل بي 

اسصابن ت اصر في م ار ن اسشي   فمف سالؿ اسمعا ي اسلغكين اسلاب ن يتبيف سلباامن أفَّ 
منا جما تطلؽ اسصابن على جؿ  كم اربت ا جما تأتي بمع ى اسمالزمن كاسمراف ن كاسمعاشرة كاسمال

 كاادة.  نو أك لاركا على طري كاادو  مف التمعكا كاتف كا على مذذبو 

 كبخذا يتضح أف مع ى " اسصاابي " في اسلغن يطلؽ على مف طاست صابت  أك قصرت. 

                                                           

 أامد بف فارس بف زجريا أبك اساليف اس زكي ي مـ اسرازما اسلغكما األديبا اسجاتبا اسشاعرا ا( ابف فارس(1
ٍذذىبي ي فً  مى ٌؽا كى لىى طري ىًن أىٍذًؿ اساى اًسؾا مي ىاظران ميتىجىًلمان عى جىافى رىٍألان ًفي األىدبا بىًصٍيران بف ً  مى لىى اسف ي ا كى ي اس ٍَّاًك عى

سى ي ميصى َّفىاتا كىرلى  رَّجى ًبً  أىًئمَّنا طري ىًن اسجيٍكًفيّْيفا لمع ًإٍت ىافى اسًعٍلـ ًإسىى ظىٍرًؼ أىٍذؿ اسًجتىابىًن كىاسٌشعرا كى تىسى اًئؿي ا كى
اسماسجينا ا لمخرة ترالـ اسف خا  17/103ج ر أعالـ اس بال ا اسذذبيالي ا. ا ظرق 395تكفي في صفر ل ن 

 .1/242جقالـ علي لعدا 
 .3/335جم اييس اسلغنا  ((2
؛ " اسصااح    154اسفيركز أبادما ص ا؛ " اس امكس اسمايط"1/519جابف م ظكرا  ا"سلاف اسعرب" اا ظر ((3

 .3/186ج" تاج اسعركس"ا اسزبيدما ؛ 1/161ج اسلكذرما اتاج اسلغن"
 .1/333جاسشرح اسجبيرا اسفيكميا اسمصباح اسم ير في غريب ا ظرا ( (4
 ا5/58جكأصااب  إسى اسمدي نا  جتاب م اقب األ صارا باب ذلرة اس بي اسبسارما  ا( صايح اسبسارم(5

 .3905 رقـ اساديث
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 ثانيًا: تعريف الصحابي اصطالحاً 
 :اآلتيتباي ت آرا  اسعلما  في تعريؼ اسصاابي كذسؾ على اس اك 

 أوًل: تعريف الصحابي عند المحدِّثين

رآا مف اسمللميف فخك مف  أكا عرف  اإلماـ اسبسارم ب كس : " مف صاب اس بي 
 .(1)أصااب "

 

ل ننا أك شخرانا أك يكمانا أك  كعرف  اإلماـ أامد بف ا بؿ بأ  : " جؿ مف صاب اس بي 
اب ت  مع ا لاعننا أك رآا فخك مف أصااب ا س  مف اسصابن على قدر ما صاب ا كجا ت ل

 .(2)كلمع م  ا ك ظر إسي "
 األصوليينثانيًا: تعريف الصحابي عند 

ا متبعان س  مدة يمبت ذك مف طاست صابت  سل بي "عرَّؼ األصكسيكف اسصاابي ب كسخـ: 
 .(3) "معخا مف غير تاديد بزمف معيفا كقدرا بعضخـ ل ن أك غزكة

اسصاابي ب كس : " اسصاابي ذك مف س ي  (4)كيعرؼ اإلماـ اساافظ ابف الر اسعل ال ي 
 .(5)مؤم ان ب ا كمات على ذسؾ"   اس بي

 

                                                           

 .7/3جابف الرا  افتح اسبارم شرح صايح اسبسارم( (1
 .51أبك بجر اسبغدادما ص ا( اسجفاين في علـ اسركاين(2
ابف  ا؛ م دمن ابف اسصالح كماالف االصطالح6/190جفي أصكؿ اسف  ا اسزرجشيا  ( اسبار اسمايط(3

 .2/261جكاستابيرا ابف أمير ااجا ؛ است رير 486اسصالحا ص 
 أبك اسفضؿ أامد بف علي بف مامد بف مامد بف علي بف مامكد بف أامد ااسعل ال ياساافظ ابف الر  (4)

بف الر بف أامد اسج ا ي اسعل ال ي األصؿا مـ اسمصرما اسشافعيا قاضي اس ضاة شيخ اإللالـا فريد زما  ا 
جا كسد ل ن كاامؿ سكا  اسل ن في أكا  ا س  اسافظ اسكالع اسذم إذا كصفت  فادث عف اسبار ابف الر كال ار 

قا كع ي باألدب كاسشعر اتى برع فيخما ك ظـ اسجمير فألادا كجتب اسسط اسم لكب. مـ ابب إسي  فف 773
اساديث فأقبؿ علي  لماعان كجتابنن كتسريلان كتعلي ان كتص يفانا كقد برع في جمير مف اسف كفا كمف تصا يف  " فتح 

 اق. ا ظر852ايح اسبسارم "ا كتكفي في اس اذرة ل نك " ت ريب اسغريب في غريب ص اسبارم شرح اسبسارم "
ا 1/45جي أعياف األعيافا اسليكطيا  ظـ اسع ياف فا 93-1/92جابف الرا  ااإلصابن في تمييز اسصاابن

 . 1/178جاألعالـا اسزرجليا 
 .1/158جابف الر اسعل ال يا  ااابن( اإلصابن في تمييز اسص(5
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فبالنظر في التعريفات السابقة ترى الباحثة أن تعريف ابن حجر لمصحابي ىو التعريف 
 ألنو تعريف ضابط وحاصر وذلك من ناحيتين:المختار 

 مؤم ان ب  ف ط. أف استعريؼ اشترط مالقاة اس بي  -1
صاابيان مف غير  سـ يشترط استعريؼ مدة سلصابنا بؿ اعتبر جؿ مف س ي اس بي  -2

 تاديد سمدة اسمالقاة.

 الصحابة في السياق القرآني تصريحًا وتمميحاً ثالثًا: 
تصرياان  التعرضت اسباامن آيات اس رآف اسجريـ استي تعرَّضت ألصااب رلكؿ ا 

 كتلمياانا كسلصت باآلتي:

 الصحابة في السياق القرآني تصريحًا 

َوِإْذ تَ ُقوُل  ﴿تعاسى:تصرياان في قكس    ذجر اس رآف اسجريـ اسصاابي زيد بف اارمن
ا اللَُّو لِلَِّذي َأنْ َعَم اللَُّو َعَلْيِو َوَأنْ َعْمَت َعَلْيِو َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّو َوُتْخِفي ِفي نَ ْفِسَك مَ 

َها َوَطًرا َزوَّ  ْجَناَكَها ِلَكْي ََل َيُكوَن ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه فَ َلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ
ُهنَّ َوَطًرا وََكاَن َأْمُر اللَِّو   لكرة ﴾ َمْفُعوًَل َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ

 .37األازاب:
عىؿى ا: سبب نزول اآلية اًرمىنى يىٍشجيكا فىلى ٍيدي ٍبفي اى ا ى زى : لى ا قىاؿى :  س ًَّبيُّ عىٍف أى ىسو اتًَّؽ »يى يكؿي

ؾى  ٍكلى لىٍيؾى زى : سىٍك جىافى رىليكؿي اسلًَّ  «اسلَّ ىا كىأىٍمًلٍؾ عى : فىجىا ىٍت  ا قىاؿى أى ىسه جىاًتمنا شىٍيئنا سىجىتىـى ذىًذًاا قىاؿى
لىى أىٍزكىاًج اس ًَّبيّْ  ري عى ٍي ىبي تىٍفسى ً ي اسلَّ ي تىعىاسىى ًمٍف فىٍكًؽ لىٍبًع  زى كَّلى ا كىزى جيفَّ أىذىاًسيجيفَّ كَّلى : زى تى يكؿي

 : ا كىعىٍف مىاًبتو [ا 37]األازاب:   ﴾النَّاسَ  َوَتْخَشى ُمْبِديوِ  َوُتْخِفي ِفي نَ ْفِسَك َما اللَّوُ ﴿لىمىكىاتو
اًرمىنى » ٍيًد ٍبًف اى ٍي ىبى كىزى سىٍت ًفي شىٍأًف زى عىٍف أى ىًس ٍبًف مىاًسؾو رىًضيى ي ركاين أسرل سلبسارم ا كف(1)« ىزى

ٍبًديً { ]األازاب:  ا اسلَّ ي مي تيٍسًفي ًفي  ىٍفًلؾى مى ٍ  ي: " أىفَّ ذىًذًا اآليىنى: }كى ٍي ىبى 37اسلَّ ي عى سىٍت ًفي شىٍأًف زى [  ىزى
اًرمىنى " ٍيًد ٍبًف اى ٍاشو كىزى   .(2)ًبٍ ًت لى

                                                           

اً { ]ذكدجتاب استكايدا  صايح اسبسارما اسبسارما( 1) لىى اسمى جىافى عىٍرشي ي عى ا رقـ 9/124ا ج[7 ابىابي }كى
 .7418اساديث

ؽُّ اسمرلع اسلابؽا جتاب تفلير اس رآفا ( 2) تىٍسشىى اس َّاسى كىاسلَّ ي أىاى ا اسلَّ ي ميٍبًديً  كى تيٍسًفي ًفي  ىٍفًلؾى مى  ا{...بىابي }كى
 .4787ا رقـ اساديث6/117ج
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: سىمَّا ك  ا قىاؿى سىٍت ذىذً عىٍف أى ىسو ٍي ىبى  ىزى ٍاشو  ًا اآٍليىني ًفي زى َها َوَطًرا ﴿ًبٍ ًت لى فَ َلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ
لىى أىٍزكىاًج اس ًَّبيّْ  ا[37]األازاب: ﴾َزوَّْجَناَكَها ري عى : فىجىا ىٍت تىٍفسى :  قىاؿى جيفَّ أىٍذليجيفَّ »تى يكؿي كَّلى زى

ً ي اسلَّ ي ًمٍف فىٍكًؽ لىٍبًع  كَّلى  .(1)«لىمىاكىاتو كىزى

 الصحابة في السياق القرآني تمميحاً 

 تلمياان على اس اك استاسي: س د ذجر اس رآف اسجريـ ملن مف أصااب رلكؿ ا 

 :كردت في شأ   عدد مف اآليات اسجريمن؛ كذي : أبو بكر الصديق سيدنا -1

  يَْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤتُوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى  َوَل﴿ قولو تعالى:و
 َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَِّو َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكمْ 

 .22لكرة اس كر: ﴾رَِحيمٌ َواللَُّو َغُفوٌر 
بعدما كقعت اادمن اإلفؾا كجاف فيمف كقع في اإلمـ ملطح بف أمامنا ايث  نزول اآلية:سبب 
م  ا كسما  زست برا ة أـ  أبك بجر اسصديؽ رضي ا ع   ي فؽ على ملطح س رابت جاف 

كا ال أ فؽ على ملطح اسمؤم يف عائشن رضي ا ع خا؛ قاؿ أبك بجر اسصديؽ رضي ا ع   
ماـ اسبسارم في صايا   تعاسى اآلينا كقد أسرج ذسؾ اإلا فأ زؿ اما قاس  سعائشنبعد  شيئا أبدان 

ٍكًج اس ًَّبيّْ مف اديث أـ اسمؤم يف  ٍ خىاا زى ا قىاسيكاا  عىاًئشىنى رىًضيى اسلَّ ي عى ًايفى قىاؿى سىخىا أىٍذؿي اإًلٍفًؾ مى
ا فىلىمَّا أىٍ زىؿى اسلَّ ي ذىذىا ًفي بىرىا ىًتيا قىاؿى أىبيك بىٍجرو خا... مـ قاست رضي ا ع فىبىرَّأىذىا اسلَّ ي ًممَّا قىاسيكا

فىٍ ًرًا: كىاسلًَّ  الى  لىى ًمٍلطىًح ٍبًف أيمىامىنى ًس ىرىابىًتً  ًمٍ  ي كى جىافى ييٍ ًفؽي عى ٍ  ي كى دّْيؽي رىًضيى اسلَّ ي عى لىى اسصّْ  أيٍ ًفؽي عى
ا فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي:ًمٍلطىحو شىٍيئنا أىبىدنا بىٍعدى اسًَّذم قى  ا قىاؿى يَْأَتِل ُأْولُوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة  َوَل﴿ اؿى ًسعىاًئشىنى مى

وَن َأْن يَ ْغِفَر َأْن يُ ْؤتُوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَِّو َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَل ُتِحبُّ 
: ﴾َرِحيمٌ اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر  عى ًإسىى  قىاؿى أىبيك بىٍجرو بىلىى كىاسلًَّ  ًإ ّْي أيًابُّ أىٍف يىٍغًفرى اسلَّ ي ًسيا فىرىلى

: كىاسلًَّ  الى أىٍ ًزعيخىا ًمٍ  ي أىبىدنا قىاؿى لىٍيً ا كى  .(2) "ًمٍلطىحو اس َّفى ىنى اسًَّتي جىافى ييٍ ًفؽي عى
 
 

                                                           

. 3213رقـ اساديث ا5/354اس رآفا باب كمف لكرة األازابا ج أبكاب تفليراسترمذما  استرمذمال ف ( 1)
ًايحه » كقاؿ ع  ؛ لىفه صى ًديثه اى  .«ذىذىا اى

ا ًبأىٍ فيًلًخـٍ جتاب تفلير اس رآفا  صايح اسبسارما اسبسارما( 2)  بىابي }سىٍكالى ًإٍذ لىًمٍعتيميكاي ظىفَّ اسميٍؤًم يكفى كىاسميٍؤًم ىاتي
ٍيرنا{  .4750ا رقـ اساديث6/101ج ...اسى
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 عمر بن الخطاب  -2

 اس رآف: مع عمر بف اسسطاب  ليد ا مكاف ات
  َجَعْلَنا َوِإذْ ﴿ قولو تعالى: إبراىيم عميو السالم مصمى، وذلك فياتخاذ مقام 
 َوِإْسَماِعيلَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِإَلى َوَعِهْدنَا ُمَصلِّى ِإبْ َراِىيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواتَِّخُذوا َوَأْمًنا ِللنَّاسِ  َمثَابَةً  اْلبَ ْيتَ 

َرا َأنْ   .125لكرة اسب ر:  ﴾السُُّجودِ  رُّكَّعِ َوال َواْلَعاِكِفينَ  لِلطَّائِِفينَ  بَ ْيِتيَ  َطهّْ
 :َوبَ َناِتكَ  ِِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا ﴿ رأيو في الحجاب وذلك في قولو تعالى 
 اللَّوُ  وََكانَ  يُ ْؤَذْينَ  َفاَل  يُ ْعَرْفنَ  َأنْ  َأْدَنى َذِلكَ  َجاَلبِيِبِهنَّ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  يُْدنِينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ 
 .59لكرة األازاب:  ﴾رَِحيًما َغُفورًا

  معاتبتو لبعض أزواج النبي:َعَسى رَبُُّو ِإْن طَلََّقُكنَّ ﴿ ، وذلك في قولو تعالى
ًرا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ يَّْباٍت  َأْن يُ ْبِدَلُو َأْزَواًجا َخي ْ

 .5لكرة استاريـ: ﴾ َوَأْبَكارًا
 صايا  أسرج اإلماـ اسبسارم فيسبب نزول اآليات السابقة "موافقات عمر رضي ا عنو": 

:  اديث مف ٍ  يا " كىافىٍ تي رىبّْي ًفي مىالىثو طَّاًب رىًضيى اسلَّ ي عى : قىاؿى عيمىري ٍبفي اسسى ا قىاؿى اًسؾو أى ىًس ٍبًف مى
ـى فى يٍلتي يىا رىليكؿى اسلَّ  سىٍت: }كىاتًَّسذيكا ًمٍف مى ىاـً ًإٍبرىاًذي لِّىا فى ىزى ـى ميصى ٍذ ىا ًمٍف مى ىاـً ًإٍبرىاًذي ً ا سىًك اتَّسى
لِّى{ ]اسب رة:  ا فىًإ َّ ي 125ميصى : يىا رىليكؿى اسلًَّ ا سىٍك أىمىٍرتى ً لىا ىؾى أىٍف يىٍاتىًلٍبفى اًبا قيٍلتي [ كىآيىني اسًالى

اًبا كىاٍلتىمىعى ً لىا ي اس ًَّبيّْ  ييجىلّْميخيفَّ اسبىرُّ  سىٍت آيىني اسًالى ا فى ىزى :  كىاسفىاًلري لىٍيً ا فى يٍلتي سىخيفَّ ًفي اسغىٍيرىًة عى
سىٍت ذىًذًا اآليىني " (ا فى ىزى ٍيرنا ًمٍ جيفَّ ا سى بُّ ي ًإٍف طىلَّ ىجيفَّ أىٍف ييبىدّْسى ي أىٍزكىالن )عىلىى رى
. كفي ركاين أسرل ع د (1)

: يىا اسبسارم  ا قيٍلتي بّْي ًفي مىالىثو ا أىٍك كىافى ىً ي رى : " كىافىٍ تي اسلَّ ى ًفي مىالىثو : قىاؿى عيمىري ا قىاؿى عىٍف أى ىسو
لىٍيؾى  ؿي عى : يىا رىليكؿى اسلًَّ ا يىٍدسي قيٍلتي لِّىا كى ـى ميصى ـى ًإٍبرىاًذي ٍذتى مى ىا ا فىلىٍك رىليكؿى اسلًَّ  سىًك اتَّسى اسبىرُّ كىاسفىاًلري

بىلىغىً ي ميعىاتىبىني اس ًَّبيّْ  : كى اًبا قىاؿى اًبا فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي آيىنى اسًالى ٍؤًمً يفى ًباسًالى بىٍعضى  أىمىٍرتى أيمَّخىاًت اسمي
: ًإًف اٍ تىخىٍيتيفَّ أىٍك سىييبىدّْسىفَّ اسلَّ ي رىلي  ا قيٍلتي لىٍيًخفَّ ٍلتي عى ٍيرنا ًمٍ جيفَّ  كسى ي ً لىاًئً ا فىدىسى تَّى  سى ً لىا ىايا اى

ٍيرنا ًمٍ جيفَّ ميٍللً  ا سى بُّ ي ًإٍف طىلَّ ىجيفَّ أىٍف ييبىدّْسى ي أىٍزكىالن ؟ فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي: )عىلىى رى ( اآليىنى "تىًعظىخيفَّ أىٍ تى  مىاتو
(2). 

                                                           

 .402رقـ اساديث ا1/89...ا جما لا  في اس بلن جتاب اسصالةا باب صايح اسبسارما اسبسارما (1)
رقـ  ا6/20ج ا}كاتسذكا مف م اـ إبراذيـ مصلى{ جتاب تفلير اس رآفا بابا اسبسارما صايح اسبسارم (2)

 .4483اساديث
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 َأْسَرى َلوُ  َيُكونَ  َأنْ  لَِنِبي   َكانَ  َما ﴿ بدر، وذلك في قولو تعالى: غزوة رأيو في أسرى 
نْ َيا َعَرضَ  تُرِيُدونَ  اِْلَْرضِ  ِفي يُ ْثِخنَ  َحتَّى لكرة ﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواللَّوُ  اْْلِخَرةَ  يُرِيدُ  َواللَّوُ  الدُّ

 .67األ فاؿ:

: : عف سبب نزول اآلية طَّاًبا قىاؿى دَّمىً ي عيمىري ٍبفي اٍسسى : اى ا قىاؿى بَّاسو ٍبدي اً ٍبفي عى ا جىافى يىٍكـي سىمَّ عى
ا   ىظىرى رىليكؿي اً  بىٍدرو  ًتٍلعىنى عىشىرى رىليالن ثي ًمائىنو كى ابي ي مىالى ا كىأىٍصاى ـٍ أىٍسؼه ًإسىى اٍسميٍشًرًجيفى كىذي

بًّْ :  فىاٍلتىٍ بىؿى  ىًبيُّ اً  عىؿى يىٍخًتؼي ًبرى ٍدتىً يا اسلخيَـّ اسلخيَـّ أىٍ ًلٍز »اٍسً ٍبلىنىا ميَـّ مىدَّ يىدىٍيً ا فىلى ًسي مىا كىعى
ٍلالى  ابىنى ًمٍف أىٍذًؿ اإٍلً ٍدتىً يا اسلخيَـّ ًإٍف تيٍخًلٍؾ ذىًذًا اٍسًعصى قىاؿى اٍبفي ...«ـً الى تيٍعبىٍد ًفي اأٍلىٍرضً آًت مىا كىعى

كا اأٍليلىارىلا قىاؿى رىليكؿي اً  : فىلىمَّا أىلىري بَّاسو :  عى ا كىعيمىرى ا تى »أًلىًبي بىٍجرو ً  مى ٍكفى ًفي ذىؤيالى رى
ـٍ ًفٍديىنن فىتىجيكفي « اأٍليلىارىل؟ ذى ًمٍ خي ْـّ كىاٍسعىًشيرىًةا أىرىل أىٍف تىٍأسي ـٍ بى يك اٍسعى : يىا  ىًبيَّ اًا ذي سى ىا فى ىاؿى أىبيك بىٍجرو

ا فى ىاؿى رىليكؿي  ـً ـٍ ًسٍْلًٍلالى لىى اٍسجيفَّاًرا فىعىلىى اي أىٍف يىٍخًديىخي ا تىرىل يىا اٍبفى : » اً قيكَّةن عى مى
طَّاًب؟ سىًج ّْي أىرىل أىٍف تيمىجّْ َّا فى ىٍضًربى « اٍسسى ا كى ا أىرىل اسًَّذم رىأىل أىبيك بىٍجرو : الى كىاً يىا رىليكؿى اًا مى قيٍلتي

تيمىجّْ ّْي ًمٍف  ًليِّا ًمٍف عىً يؿو فىيىٍضًربى عي ي ى يا كى ا فىتيمىجّْفى عى ا فىأىٍضًربى عي ي ى يا أىٍع ىاقىخيـٍ فو  ىًليبنا ًسعيمىرى فيالى
ً  أىًئمَّني اٍسجيٍفًر كىصى ىاًديديذىاا فىخىًكمى رىليكؿي  ا فىلىمَّا جىافى  فىًإفَّ ذىؤيالى ا قيٍلتي ـٍ يىٍخكى مى سى ا كى ا قىاؿى أىبيك بىٍجرو مى

ا فىًإذىا رىليكؿي اً  : يىا رىليكؿى اًا أىٍسًبٍرً ي ًمٍف أىمّْ كىأىبيك بىٍجرو قىاًعدىيٍ  ًمفى اٍسغىًد ًلٍئتي ًف يىٍبًجيىاًفا قيٍلتي
اا فى  ـٍ أىًلٍد بيجىا ن تىبىاجىٍيتي ًسبيجىاًئجيمى ٍف سى ا كىاً  ٍدتي بيجىا ن بىجىٍيتي ؟ فىًإٍف كىلى اًابيؾى  ىاؿى شىٍي و تىٍبًجي أىٍ تى كىصى

لىيَّ أىٍصاى  رىليكؿي اً  لىيَّ عىذىابيخيـٍ : " أىٍبًجي ًسلًَّذم عىرىضى عى ابيؾى ًمٍف أىٍسًذًذـً اٍسًفدىا ىا سى ىٍد عيًرضى عى
رىًة  رىةو قىًريبىنو ًمٍف  ىًبيّْ اً  -أىٍد ىى ًمٍف ذىًذًا اسشَّلى : }مىا جىافى ًس ىًبيٍّ أىٍف  - شىلى ؿَّ كىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى

تَّى ييٍمًسفى ًفي اأٍلىٍرًض{ ]ا الن طىيّْبنا{ 67أل فاؿ: يىجيكفى سى ي أىٍلرىل اى الى ً ٍمتيـٍ اى [ ًإسىى قىٍكًسً  }فىجيليكا ًممَّا غى
ؿَّ اي اٍسغىً يمىنى سىخيـٍ 69]األ فاؿ:   .(1) [ فىأىاى

  ََل  َأوْ  َلُهمْ  اْستَ ْغِفرْ ﴿ وذلك في قولو تعالى:ا في ترك الصالة عمى المنافقينرأيو 
 بِاللَّوِ  َكَفُروا بِأَن َُّهمْ  َذِلكَ  َلُهمْ  اللَّوُ  يَ ْغِفرَ  فَ َلنْ  َمرَّةً  َسْبِعينَ  َلُهمْ  َتْستَ ْغِفرْ  ِإنْ  َلُهمْ  َتْستَ ْغِفرْ 
 اللَّوِ  َرُسولِ  ِخاَلفَ  ِبَمْقَعِدِىمْ  اْلُمَخلَُّفونَ  َفِرحَ  * اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي ََل  َواللَّوُ  َوَرُسوِلوِ 
 نَارُ  ُقلْ  اْلَحرّْ  ِفي تَ ْنِفُروا ََل  َوَقالُوا اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  ُيَجاِىُدوا َأنْ  وََكرُِىوا
 َكانُوا ِبَما َجَزاءً  َكِثيًرا َوْلَيْبُكوا َقِلياًل  فَ ْلَيْضَحُكوا * يَ ْفَقُهونَ  َكانُوا َلوْ  َحرِّا َأَشدُّ  َجَهنَّمَ 

ُهمْ  طَائَِفةٍ  ِإَلى اللَّوُ  رََجَعكَ  فَِإنْ  َيْكِسُبوَن*  َأبًَدا َمِعيَ  َتْخُرُجوا َلنْ  فَ ُقلْ  ِلْلُخُروجِ  فَاْسَتْأَذنُوكَ  ِمن ْ

                                                           

باان اسغ ائـجتاب اسلخاد كاسليرا مللـا  اصايح مللـ (1)  اباب اإلمداد باسمالئجن في غزكة بدرا كا 
 .1763رقـ اساديث ا3/1383ج
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 ُتَصلّْ  َوََل  * اْلَخاِلِفينَ  َمعَ  فَاقْ ُعُدوا َمرَّةٍ  َأوَّلَ  بِاْلُقُعودِ  َرِضيُتمْ  ِإنَُّكمْ  َعُدوِّا َمِعيَ  تُ َقاتُِلوا َوَلنْ 
ُهمْ  َأَحدٍ  َعَلى  َوُىمْ  َوَماتُوا َوَرُسوِلوِ  بِاللَّوِ  َكَفُروا ِإن َُّهمْ  قَ ْبرِهِ  َعَلى تَ ُقمْ  َوََل  َأبًَدا َماتَ  ِمن ْ

 .84-80لكرة استكبن: ﴾فَاِسُقونَ 

اٍبًف عيمىرى رىًضيى اسلَّ ي  أسرج اإلماـ اسبسارم في صايا  مف اديث عبدا سبب نزول اآليات:
فّْيى  ٍبدى اسلًَّ  ٍبفى أيبىيٍّ سىمَّا تيكي ا: أىفَّ عى ٍ خيمى ا ى اٍب ي ي ًإسىى اس ًَّبيّْ عى : يىا رىليكؿى اسلًَّ ا أىٍعًطً ي  ا لى ا فى ىاؿى

لىٍيً ا كىاٍلتىٍغًفٍر سى يا فىأىٍعطىااي اس ًَّبيُّ  ؿّْ عى ؾى أيجىفٍّْ  ي ًفيً ا كىصى :  قىًميصى لّْي »قىًميصى يا فى ىاؿى آًذ ّْي أيصى
لىٍي ً  : أىسىٍيسى اسلَّ ي  ىخىاؾى أىٍف ا فىآذى ى يا فىلىمَّا أىرىادى أىٍف «عى ٍ  يا فى ىاؿى ذىبى ي عيمىري رىًضيى اسلَّ ي عى لىٍيً  لى لّْيى عى ييصى

ـٍ أىٍك الى تىٍلتىٍغًفٍر سىخيـٍ  : }اٍلتىٍغًفٍر سىخي تىٍيًفا قىاؿى : " أى ىا بىٍيفى ًسيىرى ؟ فى ىاؿى لىى اسمي ىاًفً يفى لّْيى عى ًإٍف تىٍلتىٍغًفٍر  تيصى
ـٍ لىٍبًعيفى  { ]استكبن:  سىخي ـٍ دو 80مىرَّةنا فىلىٍف يىٍغًفرى اسلَّ ي سىخي لىى أىاى ؿّْ عى سىٍت: }كىالى تيصى لىٍيً ا فى ىزى لَّى عى [ " فىصى

لىى قىٍبًرًا{ ]استكبن:  ـٍ مىاتى أىبىدناا كىالى تى يـٍ عى  .(1)[84ًمٍ خي

 :فيو نزل حيث ،عمي بن أبي طالب  -3

 :َلُهمْ  ُقطَّْعتْ  َكَفُروا فَالَِّذينَ  رَبِّْهمْ  ِفي اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  َىَذانِ  ﴿قولو تعالى 
 .19لكرة اساج: ﴾اْلَحِميمُ  رُُءوِسِهمُ  فَ ْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ  نَارٍ  ِمنْ  ثَِيابٌ 

ٍف يىٍلميك بىٍيفى يى سبب نزول اآلية:  ؿي مى : " أى ىا أىكَّ ٍ  يا قىاؿى ًليّْ ٍبًف أىًبي طىاًسبو رىًضيى اسلَّ ي عى دىًم عىٍف عى
} ـٍ بًّْخ ميكا ًفي رى ٍصمىاًف اٍستىصى سىٍت: }ذىذىاًف سى ـٍ  ىزى ًفيًخ : كى ًنا قىاؿى قىٍيسه ًن يىٍكـى اسً يىامى كمى ًف ًسٍلسيصي  اسرٍَّامى

ًبيعىنىا كىعيتٍ 19]اساج:  شىٍيبىني ٍبفي رى ٍمزىةيا كىعيبىٍيدىةيا كى ا كىاى ًليّّ كا يىٍكـى بىٍدرو عى زي ـي اسًَّذيفى بىارى : ذي بىني ٍبفي [ قىاؿى
ًسيدي ٍبفي عيٍتبىنى " ًبيعىنىا كىاسكى رى
(2). 

ا: ًإفَّ كفي ركاين ع د مللـ في صايا ا  ـي قىلىمن ا ييٍ ًل : لىًمٍعتي أىبىا ذىرٍّ ا قىاؿى عىٍف قىٍيًس ٍبًف عيبىادو
{ ]اساج:  ـٍ بًّْخ ميكا ًفي رى ٍصمىاًف اٍستىصى سىٍت ًفي اسًَّذيفى [ »19}ذىذىاًف سى ٍمزىةيا ًإ َّخىا  ىزى ا اى كا يىٍكـى بىٍدرو زي بىرى

ًبيعى  شىٍيبىني اٍب ىا رى اًرًثا كىعيٍتبىنيا كى ا كىعيبىٍيدىةي ٍبفي اٍساى ًليّّ ًسيدي ٍبفي عيٍتبىنى كىعى  .(3)«نىا كىاٍسكى

 
                                                           

ٍف جيفّْفى ًبغىٍيًر جتاب اسل ائزا اسبسارما  صايح اسبسارما( 1) مى ا كى بىابي اسجىفىًف ًفي اس ىًميًص اسًَّذم ييجىؼُّ أىٍك الى ييجىؼُّ
 .1269رقـ اساديث ا2/76جا قىًميصو 

{جتاب تفلير اس رآفا  صايح اسبسارما اسبسارما( 2) ـٍ بًّْخ ميكا ًفي رى اًف اٍستىصى ٍصمى ا رقـ 6/98جا بىابي }ذىذىاًف سى
 .4744اساديث

{ ابىابه ًفي قىٍكًسً  تىعىاسىى مللـا جتاب استفليرا اصايح مللـ (3) ـٍ بًّْخ ميكا ًفي رى اًف اٍستىصى ٍصمى  ا}ذىذىاًف سى
 .3033رقـ اساديثا 4/2323ج
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 ، نزل فيو:وقَّاص بن أبي  سعد -4
  :َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت َيْسأَلُوَنَك َعِن اِْلَنْ َفاِل ُقِل اِْلَنْ َفاُل ِللَِّو ﴿قولو تعالى

 .(1لكرة األ فاؿ: (﴾بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

ٍبتي لىٍيفناا سبب نزول اآلية:  : أىصى سىٍت ًفيَّ أىٍربىعي آيىاتو :  ىزى ٍف أىًبيً ا قىاؿى ا عى عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف لىٍعدو
:  فىأىتىى ًبً  اس ًَّبيَّ  : يىا رىليكؿى اًا  ىفٍّْلً يً ا فى ىاؿى ٍع ي »ا فى ىاؿى ا فى ىاؿى سى ي اس ًَّبيُّ «ضى ـى :  ا ميَـّ قىا

ٍذتى » ٍيثي أىسى ٍع ي ًمٍف اى : « ي ضى :  ىفٍّْلً يً  يىا رىليكؿى اًا فى ىاؿى ا فى ىاؿى ـى ٍع ي »ا ميَـّ قىا : يىا «ضى ا فى ىاؿى ـى ا فى ىا
ٍذتى ي : » رىليكؿى اًا  ىفٍّْلً يً ا أىؤيٍلعىؿي جىمىٍف الى غى ىا ى سى ي؟ فى ىاؿى سى ي اس ًَّبيُّ  ٍيثي أىسى ٍع ي ًمٍف اى : «ضى ا قىاؿى

سىٍت ذىًذًا اآٍليى  ًف اأٍلىٍ فىاًؿ قيًؿ اأٍلىٍ فىاؿي ًسلًَّ  كىاسرَّليكًؿ{ ]األ فاؿ: فى ىزى  .(1) [1ني: }يىٍلأىسيك ىؾى عى

 َنا اْلْنساَن ِبَواِلَدْيِو َحَمَلْتُو أمُُّو َوْىنًا على َوْىن وِفَصالو في عاَمْين أن  ﴿:قولو تعالى َوَوّصي ْ
أن ُتْشِرك ِبي ما لْيَس لك ِبِو ِعلم فال اْشُكر لي ولوالَدْيَك إلّي الَمصير وأن جاَىَداك على 

ُهما في الدنيا َمْعروف ا واتِّبع َسبي ل َمْن أناَب الّي ثُّم إلّي َمْرِجعك م فَأنَ ّبَئك م  ُتِطْعهما وَصاِحب ْ
 .15-14: لكرة س ماف ﴾بما ُكْنُتم تعمل ون

لىفىٍت  عفسبب نزول اآلية:   : اى سىٍت ًفيً  آيىاته ًمفى اٍس يٍرآًف قىاؿى ا عىٍف أىًبيً ا أى َّ ي  ىزى ميٍصعىبي ٍبفي لىٍعدو
ا قىاسىٍت: زىعىٍمتى أىفَّ ا تَّى يىٍجفيرى ًبًديً ً ا كىالى تىٍأجيؿى كىالى تىٍشرىبى اؾى أيُـّ لىٍعدو أىٍف الى تيجىلّْمى ي أىبىدنا اى ى كىصَّ

ا كىأى  ـى اٍبفه سىخىا ًبكىاًسدىٍيؾى ٍخًدا فى ىا لىٍيخىا ًمفى اٍسلى تَّى غيًشيى عى منا اى : مىجىمىٍت مىالى ا كىأى ىا آميريؾى ًبخىذىا. قىاؿى  ىا أيمُّؾى
ؿَّ ًفي اٍس يٍرآًف ذىًذًا اآٍل  ا فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى لىى لىٍعدو عىلىٍت تىٍدعيك عى يىنى: يي ىاؿي سى ي عيمىارىةيا فىلى ىاذىاا فىلى
ا ًفي اسدُّ  اًاٍبخيمى ًفيخىا }كىصى لىى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي{ كى اذىدىاؾى عى ٍف لى ٍل نا كىاً  ٍ لىافى ًبكىاًسدىٍيً  اي ٍي ىا اإٍلً ٍ يىا }كىكىصَّ

كفنا{ ]س ماف:  ابى رىليكؿي اً 15مىٍعري : كىأىصى ٍذتي يا فىأىتىٍيتي  [ قىاؿى ً يمىنن عىًظيمىننا فىًإذىا ًفيخىا لىٍيؼه فىأىسى  غى
:  ًبً  اسرَّليكؿى  اسى يا فى ىاؿى ًلٍمتى اى ٍف قىٍد عى ا فىأى ىا مى :  ىفٍّْلً ي ذىذىا اسلٍَّيؼى ٍيثي »ا فى يٍلتي ريدُّاي ًمٍف اى

ٍذتى ي  تَّى ًإذىا أىرىٍدتي أىٍف أيٍسً يى ي ًفي اٍس ىبىضً « أىسى ا اى :  فىاٍ طىلىٍ تي ٍعتي ًإسىٍيً ا فى يٍلتي ٍتً ي  ىٍفًليا فىرىلى مى الى
ٍكتى ي أى  ٍذتى ي »ٍعًطً يً ا قىاؿى فىشىدَّ ًسي صى ٍيثي أىسى : }يىٍلأىسيك ىؾى عىًف « ريدُّاي ًمٍف اى ؿَّ قىاؿى فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى

ٍلتي ًإسىى اس ًَّبيّْ 1اأٍلىٍ فىاًؿ{ ]األ فاؿ:  مىًرٍضتي فىأىٍرلى : كى يٍ  [ قىاؿى اًسي اى ـٍ مى : دىٍعً ي أىٍقًل ثي فىأىتىاً يا فى يٍلتي
ا ا بىٍعدي اسمُّليثي لى ا فىجىافى ا قىاؿى فىلىجىتى : فىاسمُّليثى ا قىاؿى فىأىبىىا قيٍلتي : فىاس ٍّْصؼى ا قىاؿى فىأىبىىا قيٍلتي ًئزنا. ًشٍئتي

ذى  ٍمرناا كى ا فى ىاسيكا: تىعىاؿى  يٍطًعٍمؾى كى ىٍلً ؾى سى اًر كىاٍسميخىاًلًريفى لىى  ىفىرو ًمفى اأٍلىٍ صى : كىأىتىٍيتي عى ًسؾى قىٍبؿى أىٍف قىاؿى
ـٍ ًفي اىشٍّ  ا قىاؿى فىأىتىٍيتيخي ٍمري ـى اٍسسى رَّ ا كىًزؽّّ  -كىاٍساىشُّ اٍسبيٍلتىافي  -تياى ـٍ كرو مىٍشًكمّّ ًعٍ دىذي زي فىًإذىا رىٍأسي لى

ارى كىاٍسميخىاًلًريفى ًعٍ دى  ا قىاؿى فىذىجىٍرتي اأٍلىٍ صى ـٍ شىًرٍبتي مىعىخي . قىاؿى فىأىجىٍلتي كى ٍمرو : ًمٍف سى . فى يٍلتي ـٍ ذي
                                                           

 .1748 رقـ اساديث ا3/1367ج جتاب اسلخاد كاسليرا باب األ فاؿا ا مللـاصايح مللـ (1)
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رىحى ًبأىٍ فً  بىً يا ًبً  فىلى رى دى سىٍايىًي اسرٍَّأًس فىضى ؿه أىاى ذى رىلي اًر. قىاؿى فىأىسى ٍيره ًمفى اأٍلىٍ صى كفى سى ي فىأىتىٍيتي اٍسميخىاًلري
ؿَّ ًفيَّ  عىزَّ      ا فىأىٍسبىٍرتي ي فىأىٍ زىؿى اي  رىليكؿى اً  ٍمري شىٍأفى  -يىٍعً ي  ىٍفلى ي  -كىلى ا اٍسسى ٍمًر: }ًإ َّمى اٍسسى

ـي ًرٍلسه ًمٍف عىمىًؿ اسشٍَّيطىاًف{ ]اسمائدة:  ابي كىاأٍلىٍزالى ٍيًلري كىاأٍلىٍ صى  .(1) [90كىاٍسمى

  :فيو نزل ،صييب الرومي  -5

 بِالِعبَ    اد رَُءوفٌ  واللّ   وُ  اللّ   ِو  َمْرَض   اةِ  ابِتغَ   اءَ  نَ ْفس   و َيش   ري َم   نْ  النّ   اسِ  وِم   نَ ﴿:تعـــالى قولـــو﴾      
 .207 اسب رة: لكرة

خىٍيبه ميخىاًلرنا  ىٍاكى رىليكًؿ اسلًَّ   سبب نزول اآلية:   فىاتَّبىعى ي  -  -قىاؿى لىًعيدي ٍبفي اٍسميلىيًَّب: أىٍقبىؿى صي
ذى قىٍكلى يا ميَـّ قىا ا ًفي ًج ىا ىًتً  كىأىسى ا فى ىزىؿى عىٍف رىاًالىًتً  كى ىمىرى مى ٍيشو ًمفى اٍسميٍشًرًجيفى : يىا مىٍعشىرى  ىفىره ًمٍف قيرى ؿى

ـي اسلًَّ  الى تىًصليكفى ًإسىيَّ اى  ا كىاٍي ـٍ رىليالن اجي ًلٍمتيـٍ أى ّْي ًمٍف أىٍرمى ٍيشو سى ىٍد عى تَّى أىٍرًميى ًبمىا ًفي ًج ىا ىًتيا ميَـّ قيرى
اًسؾى ًبمىجَّ  مى لىى بىٍيًتؾى كى ا بىً يى ًفي يىًدم ًمٍ  ي شىٍي ها ميَـّ اٍفعىليكا ما شئتـ قاسكا: ديسَّ ىا عى نى أىٍضًربي ًبلىٍيًفي مى

. فىلىمَّا قدـ ـٍ أىٍف يىدىعيكاي فىفىعىؿى ا كىعىاذىديكاي ًإٍف دىسَّخي : "أىبىا يىٍايىى  -  -على اس بي  كى يٍسًلي عىٍ ؾى قىاؿى
اةً  ًمفى اس َّاًس مىٍف يىٍشًرم  ىٍفلى ي اٍبًتغىا ى مىٍرضى ًبحى اٍسبىٍيعي"ا كىأىٍ زىؿى اسلَّ ي: }كى ًبحى اٍسبىٍيعي رى ا كأسرج (2)اسلًَّ { رى

ًمفى ااسااجـ في ملتدرج   : }كى ؿَّ ا ًفي قىٍكًؿ اسلًَّ  عىزَّ كىلى ٍيجو رى س َّاًس مىٍف يىٍشًرم  ىٍفلى ي اٍبًتغىا ى عىًف اٍبًف لي
اًة اسلًَّ {  ًدي ىًن قيٍ فيذي »مىٍرضى خىٍيبنا ًبطىًريًؽ اٍسمى فَّ اسًَّذم أىٍدرىؾى صي ا كىاً  ا كىأىًبي ذىرٍّ خىٍيًب ٍبًف ًل ىافو سىٍت ًفي صي  ىزى

ٍدعىافى  ٍمًرك ٍبًف لي ـى ًعٍجًرمىني مىكٍ « ٍبفي عى : كىزىعى ٍيجو رى ا ا قىاؿى اٍبفي لي خىٍيبنا اٍفتىدىل ًمٍف »سىى اٍبًف عىبَّاسو أىفَّ صي
اًس ً  ا بىً يى ًمٍف مى ـٍ مى رىجى ميخىاًلرناا فىأىٍدرىجيكاي ًباسطًَّريًؽا فىأىٍسرىجى سىخي اًسً ا ميَـّ سى  .(3)«مىجَّنى أىٍذلى ي ًبمى

 ، ونزل فيو: أنس بن النضر -6
 ُهمْ  َعَلْيوِ  اللَّوَ  َعاَىُدوا َما َصَدُقوا رَِجالٌ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ﴿:تعالى قولو  َنْحَبوُ  َقَضى َمنْ  َفِمن ْ

ُهمْ  ُلوا َوَما يَ ْنَتِظرُ  َمنْ  َوِمن ْ  .23األازاب: ﴾ لكرةتَ ْبِدياًل  بَدَّ
ا  سبب نزول اآلية: : غىابى عىمّْي أى ىسي ٍبفي اس ٍَّضًر عىٍف ًقتىاًؿ بىٍدرو ٍ  يا قىاؿى ٍف أى ىسو رىًضيى اسلَّ ي عى عى

 : ا سىًئًف اسلَّ ي أىٍشخىدىً ي ًقتىاؿى اسميٍشًرًجيفى »فى ىاؿى ًؿ ًقتىاؿو قىاتىٍلتى اسميٍشًرًجيفى ٍف أىكَّ يىا رىليكؿى اسلًَّ  ًغٍبتي عى
ا أى  يىفَّ اسلَّ ي مى : «ٍص ىعي سىيىرى ا قىاؿى ا كىاٍ جىشىؼى اسميٍلًلميكفى دو اسلَّخيَـّ ًإ ّْي أىٍعتىًذري ًإسىٍيؾى ًممَّا »ا فىلىمَّا جىافى يىٍكـي أياي

                                                           

جتاب فضائؿ اسصاابن رضي ا تعاسى ع خـا باب في فضؿ لعد بف أبي كقاص ا مللـا صايح مللـ (1)
 .1748رقـ اساديث ا4/1877جع  ا رضي ا 

 .66 اص ااساميداف األباب اس زكؿ (2)
ملمع اسزكائد  كقاؿ ع   اسخيممي في .5707 رقـ اساديث ا3/453ج اسااجـا اعلى اسصايايف اسملتدرؾ (3)

.  كم بع اسفكائد ٍيجو رى اسي ي ًم ىاته ًإسىى اٍبًف لي ًرلى ا كى كىااي اسطَّبىرىاً يُّ  .10851ا رقـ اساديث6/318ج رى
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ابى ي  -صى ىعى ذىؤيالىً   ـى  -يىٍعً ي اسميٍشًرًجيفى  -كىأىٍبرىأي ًإسىٍيؾى ًممَّا صى ىعى ذىؤيالىً ا  -يىٍعً ي أىٍصاى ا «ميَـّ تى ىدَّ
: فىاٍلتى  ا فى ىاؿى خىا ًمٍف ديكًف »ٍ بىلى ي لىٍعدي ٍبفي ميعىاذو ا اسلى َّنى كىرىبّْ اس ٍَّضًر ًإ ّْي أىًلدي ًرياى يىا لىٍعدي ٍبفى ميعىاذو
دو  مىمىاً يفى «أياي ٍد ىا ًبً  ًبٍضعنا كى : فىكىلى ا اٍلتىطىٍعتي يىا رىليكؿى اسلًَّ  مىا صى ىعىا قىاؿى أى ىسه ا قىاؿى لىٍعده: فىمى
رٍ  ا ضى مَّؿى ًبً  اسميٍشًرجيكفى قىٍد مى ٍد ىااي قىٍد قيًتؿى كى ٍميىنن ًبلىٍخـو كىكىلى ا أىٍك رى فى ي بىنن ًباسلٍَّيًؼ أىٍك طىٍع ىنن ًبريٍمحو فىمىا عىرى

فً  سىٍت ًفيً  كى : " جي َّا  يرىل أىٍك  ىظيفُّ أىفَّ ذىًذًا اآليىنى  ىزى ده ًإالَّ أيٍستي ي ًببى ىاً ً  قىاؿى أى ىسه ي أىٍشبىاًذً : }ًمفى أىاى
لىٍيً { ]األازاب:  دىقيكا مىا عىاذىديكا اسلَّ ى عى اؿه صى ٍؤًمً يفى ًرلى . كفي ركاين (1)[ ًإسىى آًسًر اآليىًن "23اسمي

سىٍت ًفي أى ىًس ٍبًف أسرل ع د اسبسارما  : "  يرىل ذىًذًا اآليىنى  ىزى ٍ  يا قىاؿى اًسؾو رىًضيى اسلَّ ي عى عىٍف أى ىًس ٍبًف مى
لىٍيً { ]األازاب:  دىقيكا مىا عىاذىديكا اسلَّ ى عى اؿه صى ٍؤًمً يفى ًرلى  .(2)[ "23اس ٍَّضًر: }ًمفى اسمي

 ، ونزل فيو: حرام بن عمرو بن عبد ا -7
 يُ ْرَزُقوَن*  رَبِّْهمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  َأْمَواتًا اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوََل  ﴿ :تعالى قولو

 َخْوفٌ  َأَلَّ  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِبِهمْ  يَ ْلَحُقوا َلمْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْبِشُرونَ  َفْضِلوِ  ِمنْ  اللَّوُ  آتَاُىمُ  ِبَما َفرِِحينَ 
  .170-169عمراف:  آؿ لكرة ﴾َيْحَزنُونَ  ُىمْ  َوََل  َعَلْيِهمْ 

: سىً يىً ي اس ًَّبيُّ عف  سبب نزول اآلية: اًبرنا يى يكؿي : لىًمٍعتي لى نى ٍبفى ًسرىاشو قىاؿى فى ىاؿى ًسي: "يىا  طىٍلاى
: دىٍي ناا فى ىاؿى تىرىؾى ًعيىاالن كى : يىا رىليكؿى اسلًَّ ا اٍلتيٍشًخدى أىًبي كى ا ًسي أىرىاؾى ميٍ جىًلرنا"؟ فى يٍلتي ا مى اًبري "أىالى  لى

ا سىً يى ا "؟ قلت: بلى يا رلكؿأيبىشّْريؾى ًبمى دنا قىطُّ إال مف كرا   سلَّ ي ًبً  أىبىاؾى : "مىا جىلَّـى اسلَّ ي أىاى اسلًَّ ا قىاؿى
: تيٍاًييً ي فىأيٍقتىؿى قىٍتلى  ا قىاؿى ٍبًدما تىمىفَّ أيٍعًطؾى : يىا عى اا فى ىاؿى ف ا أايى أىبىاؾى فىجىلَّمى ي ًجفىاان نن الابا كا 

سىٍت ذىًذًا اآٍليىني: }كىال تىٍالىبىفَّ اسًَّذيفى قيًتليكا ًفي مىاً يىننا قىاؿى اسلَّ ي:  "ا كى ىزى ـٍ الى يىٍرًلعيكفى ٍيتي أى َّخي ًإ ّْي قىضى
قي  ـٍ ييٍرزى بًّْخ { ]آؿ عمراف:لىًبيًؿ اسلًَّ  أىٍمكىاتان بىٍؿ أىٍايىا ه ًعٍ دى رى  .(3)[ "169كفى

 

 
                                                           

دىقيكا اتىعىاسىىبىابي قىٍكًؿ اسلًَّ  جتاب اسلخاد كاسليرا  صايح اسبسارما اسبسارما( 1) اؿه صى ا {...}ًمفى اسميٍؤًمً يفى ًرلى
 .2805رقـ اساديث ا4/19ج
ٍف يىٍ تىًظرجتاب تفلير اس رآفا اسبسارما  اصايح اسبسارم (2) ـٍ مى ًمٍ خي ى  ىٍابى ي كى ٍف قىضى ـٍ مى ا {...بىابي }فىًمٍ خي
 .4783ا رقـ اساديث6/116ج
ا ع خـ ألمعيف عىٍف م اقب اسصاابن رضي ا ًجتىابي ًإٍسبىاًرًا  ااإلالاف في ت ريب صايح ابف اباف (3)

رىاـو بى  ٍبدى اسلًَّ  ٍبفى عىٍمًرك ٍبًف اى ؿَّ كىعىالى جىلَّـى عى ا"ًذٍجري اٍسبىيىاًف ًبأىفَّ اسلَّ ى لى ا رقـ 15/491ا جٍعدى أىٍف أىٍايىااي ًجفىاان
ا رقـ 10/134ا جاسالاف على صايح ابف اباف استعلي ات ا. كال   األسبا ي في7022اساديث
 .6983اساديث
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 ومن تخمف معو عن غزوة تبوك، وذلك في: كعب بن مالك -8
  :َساَعةِ  ِفي ات َّبَ ُعوهُ  الَِّذينَ  َواِْلَْنَصارِ  َواْلُمَهاِجرِينَ  النَِّبيّْ  َعَلى اللَّوُ  تَابَ  َلَقدْ  ﴿قولو تعالى 

ُهمْ  َفرِيقٍ  قُ ُلوبُ  يَزِيغُ  َكادَ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلُعْسَرةِ   رَِحيٌم* َوَعَلى رَُءوفٌ  ِبِهمْ  ِإنَّوُ  َعَلْيِهمْ  تَابَ  ثُمَّ  ِمن ْ
 َأنْ ُفُسُهمْ  َعَلْيِهمْ  َوَضاَقتْ  رَُحَبتْ  ِبَما اِْلَْرضُ  َعَلْيِهمُ  َضاَقتْ  ِإَذا َحتَّى ُخلُّْفوا الَِّذينَ  الثَّاَلثَةِ 
 َأي َُّها * يَا الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإنَّ  لَِيُتوبُوا َعَلْيِهمْ  تَابَ  ثُمَّ  ِإلَْيوِ  ِإَلَّ  اللَّوِ  ِمنَ  َمْلَجأَ  ََل  َأنْ  َوظَنُّوا
 .119-117﴾  لكرة استكبن: الصَّاِدِقينَ  َمعَ  وَُكونُوا اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ 

ا عف سبب نزول اآلية:  ا قىاًئدى جىٍعبو ًمٍف بىً يً ا ًايفى عىًميى جىافى ا كى اًسؾو ٍبدى اسلًَّ  ٍبفى جىٍعًب ٍبًف مى عى
ا  اًسؾو : لىًمٍعتي جىٍعبى ٍبفى مى :قىاؿى ا قىاؿى جىٍعبه ًنا تىبيكؾى لَّؼى عىٍف ًقصَّ دّْثي ًايفى تىسى لٍَّؼ عىٍف  يياى ـٍ أىتىسى سى

ـٍ  رىليكًؿ اسلًَّ   سى ا كى لٍَّفتي ًفي غىٍزكىًة بىٍدرو ا غىٍيرى أى ّْي جيٍ تي تىسى ًفي غىٍزكىةو غىزىاذىا ًإالَّ ًفي غىٍزكىًة تىبيكؾى
رىجى رىليكؿي اسلًَّ   ٍ خىاا ًإ َّمىا سى لَّؼى عى دنا تىسى بىٍيفى  ييعىاًتٍب أىاى مىعى اسلَّ ي بىٍي ىخيـٍ كى تَّى لى ا اى ٍيشو ييًريدي ًعيرى قيرى

سى ىٍد شىًخٍدتي مىعى رىليكًؿ اسلَّ ً عىديكّْ  ا كى ٍيًر ًميعىادو لىى غى ـٍ عى ا  ًذ لىى اإًلٍلالىـً سىٍيلىنى اسعى ىبىًنا ًايفى تىكىامىٍ  ىا عى
بىًرم: أى ّْ  ا أىٍذجىرى ًفي اس َّاًس ًمٍ خىاا جىافى ًمٍف سى ٍف جىا ىٍت بىٍدره ا كىاً  ا أيًابُّ أىفَّ ًسي ًبخىا مىٍشخىدى بىٍدرو مى ـٍ ي سى كى

ا اٍلتىمىعىٍت ًعٍ ًدم قىٍبلى ي  ٍ  يا ًفي ًتٍلؾى اسغىزىاًةا كىاسلًَّ  مى لٍَّفتي عى  رىاًالىتىاًف أىجيٍف قىطُّ أىٍقكىل كىالى أىٍيلىرى ًايفى تىسى
مىعٍ  تَّى لى ا ًفي ًتٍلؾى اسغىٍزكىةً قىطُّا اى ٍمًليفى سىٍيلى  ...اتيخيمى ٍبحى سى الىةى صي لٍَّيتي اسفىٍلًر صى لىى فىلىمَّا صى ننا كىأى ىا عى

لىيَّ  ىٍفًليا  اقىٍت عى اًؿ اسًَّتي ذىجىرى اسلَّ يا قىٍد ضى لىى اساى اًسسه عى ظىٍخًر بىٍيتو ًمٍف بيييكًت ىاا فىبىٍي ىا أى ىا لى
ٍكًت ً  ٍلعو ًبأىٍعلىى صى بىًؿ لى لىى لى ا أىٍكفىى عى اًرخو ٍكتى صى بىٍتا لىًمٍعتي صى لىيَّ األىٍرضي ًبمىا رىاي اقىٍت عى : يىا كىضى

ا كىآذىفى رىليكؿي اسلًَّ   ا ى فىرىجه ٍرتي لىاًلدناا كىعىرىٍفتي أىٍف قىٍد لى رى : فىسى اًسؾو أىٍبًشٍرا قىاؿى ًبتىٍكبىًن  جىٍعبي ٍبفى مى
اًابىيَّ ميبىشّْري  ذىذىبى ًقبىؿى صى ك ى ىاا كى لَّى صىالىةى اسفىٍلًرا فىذىذىبى اس َّاسي ييبىشّْري لىٍي ىا ًايفى صى ا اسلًَّ  عى كفى

ٍكتي أىٍلرىعى ًمفى  جىافى اسصَّ بىًؿا كى لىى اسلى ا فىأىٍكفىى عى ـى لىعىى لىاعو ًمٍف أىٍللى ؿه فىرىلناا كى كىرىجىضى ًإسىيَّ رىلي
اا ًببيشٍ  ا فىجىلىٍكتي ي ًإيَّاذيمى ٍكتى ي ييبىشّْريً يا  ىزىٍعتي سى ي مىٍكبىيَّ ا ىً ي اسًَّذم لىًمٍعتي صى كىاسلًَّ  رىااي اسفىرىًسا فىلىمَّا لى

ا كىاٍلتىعىٍرتي مىٍكبىٍيًف فىلىًبٍلتيخيمىاا كىاٍ طىلىٍ تي ًإسىى رىليكًؿ اسلًَّ   ًئذو ا يىٍكمى ٍيرىذيمى ا أىٍمًلؾي غى ا فىيىتىلى َّاً ي اس َّاسي  مى
ا قىاؿى جى  لىٍيؾى : ًستىٍخً ؾى تىٍكبىني اسلًَّ  عى اا ييخى ُّكً ي ًباستٍَّكبىًنا يى يكسيكفى ا فىٍكلن ٍلتي اسمىٍلًلدىا فىٍكلن تَّى دىسى : اى ٍعبه

ً ي  فىًإذىا رىليكؿي اسلًَّ   افىاى تَّى صى ني ٍبفي عيبىٍيًد اسلًَّ  ييخىٍرًكؿي اى ـى ًإسىيَّ طىٍلاى ا فى ىا ٍكسى ي اس َّاسي اًسسه اى لى
ٍيرىايا كىالى أىٍ لىاذى  ؿه ًمفى اسميخىاًلًريفى غى ـى ًإسىيَّ رىلي لٍَّمتي كىذى َّاً يا كىاسلًَّ  مىا قىا : فىلىمَّا لى نىا قىاؿى جىٍعبه ا ًسطىٍلاى

لىى رىليكًؿ اسلًَّ   : رىليكؿي اسلًَّ   عى كًر: ا كىذيكى يىٍبريؽي كىٍلخي ي ًمفى اسلُّ  ا قىاؿى ٍيرً »ري يىٍكـو مىرَّ  أىٍبًشٍر ًبسى
سىدىٍتؾى أيمُّؾى  ٍ ذي كى لىٍيؾى مي : أىًمٍف ًعٍ ًدؾى يىا رىليكؿى اس«عى : قيٍلتي : ا قىاؿى ـٍ ًمٍف ًعٍ ًد اسلًَّ ؟ قىاؿى الىا بىٍؿ »لًَّ ا أى

جىافى رىليكؿي اسلًَّ  «. ًمٍف ًعٍ ًد اسلَّ ً  جي َّا  ىٍعًرؼي  كى ا كى تَّى جىأى َّ ي ًقٍطعىني قىمىرو ًإذىا ليرَّ اٍلتى ىارى كىٍلخي يا اى
: يىا رىليكؿى اسلَّ  لىٍلتي بىٍيفى يىدىٍيً  قيٍلتي دىقىنن ذىًسؾى ًمٍ  يا فىلىمَّا لى ًلعى ًمٍف مىاًسي صى ً ا ًإفَّ ًمٍف تىٍكبىًتي أىٍف أىٍ سى
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سىى رىليكًؿ اسلًَّ ا قىاؿى رىليكؿي اسلَّ ً  ٍيره سىؾى : » ًإسىى اسلًَّ  كىاً  اًسؾى فىخيكى سى لىٍيؾى بىٍعضى مى : «. أىٍمًلٍؾ عى قيٍلتي
: يىا رىليك  ا فى يٍلتي ٍيبىرى فَّ ًمٍف فىًإ ّْي أيٍمًلؾي لىٍخًمي اسًَّذم ًبسى ٍدًؽا كىاً  اً ي ًباسصّْ ا  ىلَّ ؿى اسلًَّ ا ًإفَّ اسلَّ ى ًإ َّمى

دنا ًمفى اسميٍلًلًميفى أىٍبالىاي اسلَّ  ا أىٍعلىـي أىاى . فىكىاسلًَّ  مى ا بىً يتي دّْثى ًإالَّ ًصٍدقناا مى  ي ًفي ًصٍدًؽ تىٍكبىًتي أىٍف الى أياى
ٍ ذي ذىجىٍرتي ذىًسؾى ًسرىليكًؿ اسلَّ  ًديًث مي ٍ ذي ذىجىٍرتي ذىًسؾى ًسرىليكًؿ  ً  اساى ا تىعىمٍَّدتي مي ا أىٍالىفى ًممَّا أىٍبالىً يا مى

لىى رىليكًسً   اسلًَّ   ا كىأىٍ زىؿى اسلَّ ي عى ا بىً يتي ك أىٍف يىٍافىظىً ي اسلَّ ي ًفيمى ىٍرلي  ًإسىى يىٍكًمي ذىذىا جىًذبناا كىاً  ّْي ألى
اًر{ ]استكبن:  لىى اس ًَّبيّْ كىاسميخىاًلًريفى كىاألىٍ صى جيك يكا مىعى 117: }سى ىٍد تىابى اسلَّ ي عى [ ًإسىى قىٍكًسً  }كى

{ ]استكبن:  اًدًقيفى ا أىٍعظىـى 119اسصَّ لىيَّ ًمٍف ً ٍعمىنو قىطُّ بىٍعدى أىٍف ذىدىاً ي ًسٍْلًٍلالىـً ـى اسلَّ ي عى ا أىٍ عى [ فىكىاسلًَّ  مى
ا أىٍف الى أىجيكفى جىذىٍبتي يا فىأىٍذًلؾى جىمىا ذىلىؾى اسًَّذيفى جىذىبيكاا فىًإفَّ اسلَّ ى   ىٍفًلي ًمٍف ًصٍدًقي ًسرىليكًؿ اسلًَّ   ًفي

تىعىاسىى: }لىيىٍاًلفيكفى  -ًايفى أىٍ زىؿى اسكىٍايى  -قىاؿى ًسلًَّذيفى جىذىبيكا  ا فى ىاؿى تىبىارىؾى كى دو ا قىاؿى أًلىاى ًباسلًَّ   شىرَّ مى
{ ]استكبن:  ـٍ ًإذىا اٍ  ىلىٍبتيـٍ { ]استكبن: 95سىجي ًف اس ىٍكـً اسفىاًلً يفى ى عى [ا 96[ ًإسىى قىٍكًسً  }فىًإفَّ اسلَّ ى الى يىٍرضى

ـٍ رىليكؿي اسلَّ  لٍَّف ىا أىيُّخىا اسمَّالىمىني عىٍف أىٍمًر أيكسىًئؾى اسًَّذيفى قىًبؿى ًمٍ خي جي َّا تىسى : كى لىفيكا سى يا  ً  قىاؿى جىٍعبه ًايفى اى
أى رىليكؿي اسلًَّ   ا كىأىٍرلى ـٍ لىى  فىبىايىعىخيـٍ كىاٍلتىٍغفىرى سىخي ى اسلَّ ي ًفيً ا فىًبذىًسؾى قىاؿى اسلَّ ي: }كىعى تَّى قىضى أىٍمرى ىا اى

لّْفيكا{ ]استكبن:  سىٍيسى اسًَّذم ذىجىرى اسلَّ ي ًممَّا سي 118اسمَّالىمىًن اسًَّذيفى سي ًف اسغىٍزًكا ًإ َّمىا ذيكى تىٍسًليفي ي [. كى لٍّْف ىا عى
لىؼى سى ي كىاٍعتىذىرى ًإسىٍيً  فى ىًبؿى ًمٍ  ي  اؤياي أىٍمرى ىاا عىمٍَّف اى ٍرلى عىٍف . كفي ركاين أسرل سلبسارما (1) ًإيَّا ىاا كىاً 

ا قى  اًسؾو جىافى قىاًئدى جىٍعًب ٍبًف مى ا كى اًسؾو ٍبًد اسلًَّ  ٍبًف جىٍعًب ٍبًف مى دّْثي عى ا يياى اًسؾو : لىًمٍعتي جىٍعبى ٍبفى مى اؿى
ًديًث أىٍالىفى ًممَّ  دنا أىٍبالىاي اسلَّ ي ًفي ًصٍدًؽ اساى ـي أىاى ا أىٍعلى ًن تىبيكؾى " فىكىاسلًَّ  مى لَّؼى عىٍف ًقصَّ ا ًايفى تىسى

ٍ ذي ذىجىٍرتي ذىًسؾى ًسرىليكًؿ اسلًَّ   ا تىعىمٍَّدتي مي لىى ًإسىى يىٍكمً  أىٍبالىً يا مى ؿَّ عى ي ذىذىا جىًذبناا كىأىٍ زىؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى
اًر{ ]استكبن: رىليكًسً   ا كىاألىٍ صى لىى اس ًَّبيّْ كىاسميخىاًلًريفى جيك يكا 117: }سى ىٍد تىابى اسلَّ ي عى [ ًإسىى قىٍكًسً  }كى

{ ]استكبن: اًدًقيفى  .(2)[ "119مىعى اسصَّ
 :فيو ونزل وائل،العاص بن في حواره مع  األرت  بن خباب -9
  :اتََّخذَ  َأمِ  اْلغَْيبَ  َأطََّلعَ  * َوَوَلًدا َماًَل  َِلُوتَ َينَّ  َوقَالَ  بِآيَاتَِنا َكَفرَ  الَِّذي َأفَ َرَأْيتَ  ﴿قولو تعالى 

ا اْلَعَذابِ  ِمنَ  َلوُ  َونَُمدُّ  يَ ُقولُ  َما َسَنْكُتبُ  َكالَّ  * َعْهًدا الرَّْحَمنِ  ِعْندَ   َويَْأتِيَنا يَ ُقولُ  َما َونَرِثُوُ  * َمدِّ
 .80-77لكرة مريـ:  ﴾فَ ْرًدا

                                                           

ؿَّ جتاب اسمغازما اسبسارما  اصايح اسبسارم (1) قىٍكؿي اسلًَّ  عىزَّ كىلى ا كى اًسؾو ًديًث جىٍعًب ٍبًف مى لىى اسمَّالىمىًن  ابىابي اى }كىعى
لّْفيكا{ اسًَّذيفى    .4418 ا رقـ اساديث7-6/3ج اسي

{جتاب تفلير اس رآفا اسبسارما  صايح اسبسارما( 2) اًدًقيفى جيك يكا مىعى اسصَّ ا بىابي }يىا أىيُّخىا اسًَّذيفى آمى يكاا اتَّ يكا اسلَّ ى كى
 .4678ا رقـ اساديث6/71ج
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لىى سبب نزول اآلية:  جىافى ًسي عى اًذًليًَّنا كى : جيٍ تي قىٍي نا ًفي اسلى ا قىاؿى بَّابو كؽوا عىٍف سى عىٍف مىٍلري
 : ا فى يٍلتي مَّدو تَّى تىٍجفيرى ًبمياى : الى أىٍقًضيؾى اى اايا فى ىاؿى ـيا فىأىتىٍيتي ي أىتى ىاضى الىا كىاسلًَّ  الى »اسعىاًص ٍبًف كىاًئؿو دىرىاًذ

مَّدو  تَّى ييًميتىؾى اسلَّ يا ميَـّ يىٍبعىمىؾى  ا أىٍجفيري ًبمياى ا ميَـّ أيٍبعىثى فىأيكتىى مىاالن «اى تَّى أىميكتى : فىدىٍعً ي اى ا قىاؿى
سىدنا{  كى يكتىيىفَّ مىاالن كى : ألى قىاؿى سىٍت: }أىفىرىأىٍيتى اسًَّذم جىفىرى ًبآيىاًت ىا كى سىدناا ميَـّ أىٍقًضيىؾى فى ىزى كى [ 77]مريـ: كى

 .(1)اآليىنى 

 :فيو ونزل ،ُجالس بن سويد بن الصامتفي حواره مع  سعد  بن ُعمير -10
  :َوَىمُّوا ِإْساَلِمِهمْ  بَ ْعدَ  وََكَفُروا اْلُكْفرِ  َكِلَمةَ  قَاُلوا َوَلَقدْ  قَاُلوا َما بِاللَّوِ  َيْحِلُفونَ  ﴿قولو تعالى 

ًرا َيكُ  يَ ُتوبُوا فَِإنْ  َفْضِلوِ  ِمنْ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  َأْغَناُىمُ  َأنْ  ِإَلَّ  نَ َقُموا َوَما يَ َناُلوا َلمْ  ِبَما  َوِإنْ  َلُهمْ  َخي ْ
بْ ُهمُ  يَ تَ َولَّْوا نْ َيا ِفي َألِيًما َعَذابًا اللَّوُ  يُ َعذّْ ﴾ َنِصيرٍ  َوََل  َوِلي   ِمنْ  اِْلَْرضِ  ِفي َلُهمْ  َوَما َواْْلِخَرةِ  الدُّ

 .74لكرة استكبن:
عىف عبد ا بف اٍسفضؿ أى   لمع أ س بف مىاسؾ يى يكؿ: از ت على مف : سبب نزول اآلية

 يذجر أى   لمع اس ًَّبي  -كبلغ  شدَّة از ي  -أيًصيب مف أىذًلي ًباٍسارًَّةا فىجتب ًإسىٌي زيد بف أىرقـ 
ار. " كىشؾ اٍبف اٍسفضؿ ًفي " أى  ارا كألب ا  اأٍلىٍ صى ار " يى يكؿ: " اسلَّخيَـّ اٍغًفر سأٍلىٍ صى ب ىا  أىب ىا  اأٍلىٍ صى

: ذيكى اسًَّذم يى يكؿ سرىليكؿ ا  -عىف زيد  -فىلىأىؿى أ لا بعض مف جىافى ًعٍ دا  : " ذىذىا اسًَّذم  فى ىاؿى
قىاؿى اٍبف شخىاب: لمع زيد بف أىرقـ رلالن ك  أكفى ا سى ي بأذ   ". ًديًث: كى  زىاد اسبرقا ي ميتًَّصال ًباٍساى

فى ىاؿى زيده: قدا ا ريى يكؿ: سىًئف جىافى ذىذىا ا اِّ فل اف شرّّ مف اٍسامي - كىرىليكؿ ا  -يف مف اٍسمي ىاًف 
أٍ زؿ ا عز ا فىلاد اٍس ىاًئؿا فى  فىرفع ذىًسؾ ًإسىى رىليكؿ ا  اا صدؽا كأل ت شرّّ مف اٍساماركى 

سى ى   : كىلؿ على رىليكس  ا قىاسيكا كى { }يالفيكفى ًباسلَّ  مى مخـٍ كا بعد إٍلالى جىفري د قىاسيكا جلمن اٍسجٍفر كى
 .(2) ى ذىًذا اآٍليىن تىٍصًدي نا سزيد[ فىجىافى ًممَّا أ زؿ ا تىعىاسى 74:]استٍَّكبىن

 :فييا رضي ا عنيا، ونزل عائشة السيدة -11
 :ْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿ قولو تعالى رٌ  ُىوَ  َبلْ  َلُكمْ  َشرِّا َتْحَسُبوهُ  ََل  ِمْنُكمْ  ُعْصَبةٌ  بِاْْلِ  َخي ْ

ُهمْ  اْمِرئٍ  ِلُكلّْ  َلُكمْ  ْثمِ  ِمنَ  اْكَتَسبَ  َما ِمن ْ َرهُ  تَ َولَّى َوالَِّذي اْْلِ ُهمْ  ِكب ْ ﴾              َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َلوُ  ِمن ْ
 .19-11لكرة اس كر: 

عىاًئشىنى  اسمؤم يف أسرج اإلماـ مللـ في صايا  اادمن اإلفؾا فعف أـٌ  سبب نزول اآليات:
ٍكجى اس ًَّبيّْ  رىجى  ا قىاسىٍت: جىافى رىليكؿي اً  زى ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍسريجى لىفىرناا أىٍقرىعى بىٍيفى ً لىاًئً ا فىأىيَّتيخيفَّ سى

                                                           

 .2425رقـ اساديث ا3/123صايح اسبسارما اسبسارما جتاب اسسصكماتا باب است اضيا ج( 1)
 .834 ا رقـ اساديث1/512ج اأبي  صر أبك عبد ا بف ااسلمع بيف اسصايايف (2)
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رىجى ًبخىا رىليكؿي اً  رىجى ًفيخىا  لىٍخميخىا سى اًئشىني: فىأىٍقرىعى بىٍي ى ىا ًفي غىٍزكىةو غىزىاذىاا فىسى مىعى ي. قىاسىٍت عى
رىٍلتي مىعى رىليكًؿ اً  ا فىأى ىا أيٍامىؿي ًفي ذىٍكدىًليا كىأيٍ زىؿي  لىٍخًميا فىسى ابي ا أيٍ ًزؿى اٍسًالى ذىًسؾى بىٍعدىمى ا كى
تَّى ًإذىا فىرىغى رىليكؿي  ًدي ىًنا آذىفى سىٍيلىنن ًباسرًَّايًؿ  اً  ًفيً  مىًليرى ىا اى دى ىٍك ىا ًمفى اٍسمى ا كى قىفىؿى ٍزًكًاا كى ًمٍف غى

ٍيتي ًمٍف شىٍأً ي أىٍقبىٍلتي ًإسىى  ا فىلىمَّا قىضى ٍيشى اكىٍزتي اٍسلى تَّى لى فى يٍمتي ًايفى آذى يكا ًباسرًَّايًؿا فىمىشىٍيتي اى
ٍدًرم فىًإذىا  بىلىً ي اسرٍَّاًؿا فىلىمىٍلتي صى ٍعتي فىاٍستىمىٍلتي ًعٍ ًدم فىاى ٍزًع ظىفىاًر قىًد اٍ  ىطىعىا فىرىلى ًعٍ ًدم ًمٍف لى

ا ميَـّ بىجىٍيتي سىٍيلىًتي بىجىٍيتي يىٍكًمي ذىًسؾى الى يىٍرقىأي ًسي دىٍمعه كىالى أىٍجتىًاؿي ًب ىٍكـو ٍ ًبلىنى الى يىٍرقىأي  اٍبًتغىاؤياي ا قىاسىٍت: كى اٍسمي
ـى رىليكؿي اً  ... أىٍجتىًاؿي ًب ىٍكـو كىأىبىكىامى يىظي َّاًف أىفَّ اٍسبيجىا ى فىاًسؽه جىًبًدمًسي دىٍمعه كىالى   فىكىاً مىا رىا

لىى  ىًبيًّْ   ؿَّ عى تَّى أىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى ده اى رىجى ًمٍف أىٍذًؿ اٍسبىٍيًت أىاى ذىاي مىا جىافى  مىٍلًللى يا كىالى سى ا فىأىسى
ذي  ا ً يىٍأسي دَّري  )اسشدة( اي ًمفى اٍسبيرىاى تَّى ًإ َّ ي سىيىتىاى مىافً ًمٍ  ي ًمٍمؿي  )سيتصبب(ًعٍ دى اٍسكىٍاًيا اى اٍسلي

ًمفى  .(1)
لىٍيً ا قىاسىٍت: فىلىمَّا ليرّْمى عىٍف رىليكًؿ اً  ًؽا ًفي اٍسيىٍكـً اسشَّاًتا ًمٍف ًم ىًؿ اٍس ىٍكًؿ اسًَّذم أيٍ ًزؿى عى ا   اٍسعىرى

 : ؿى جىًلمىنو تىجىلَّـى ًبخىا أىٍف قىاؿى ا فىجىافى أىكَّ ؾي اًئشىني أىمَّا اي فى ىٍد بىرَّأىؾً »كىذيكى يىٍضاى فى ىاسىٍت ًسي « أىٍبًشًرم يىا عى
: كىاً الى أىقيكـي ًإسىٍيً ا كىالى أىٍامىدي ًإالَّ اىا ذيكى اسًَّذم أىٍ زىؿى  فىأىٍ زىؿى بىرىا ىًتيا قىاسىٍت:  أيمّْي: قيكًمي ًإسىٍيً ا فى يٍلتي

: ؿَّ ْفِك ُعْصَبةٌ  ﴿اي عىزَّ كىلى ً   ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ ؿَّ ذىؤيالى ـٍ عىٍشرى آيىاتو فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى ًمٍ جي
لىى ًمٍلطىحو ًس ىرى  جىافى ييٍ ًفؽي عى لىٍيً  اآٍليىاًت بىرىا ىًتيا قىاسىٍت: فى ىاؿى أىبيك بىٍجرو كى فىٍ ًرًا: كىاً الى أيٍ ًفؽي عى ابىًتً  ًمٍ  ي كى

 : ؿَّ َوََل يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن  ﴿شىٍيئنا أىبىدنا بىٍعدى اسًَّذم قىاؿى ًسعىاًئشىنى فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى
[ا قىاؿى ًابَّافي ٍبفي ميكلىى: 22]اس كر: ﴾ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اهللُ َلُكمْ َأََل  ﴿ًإسىى قىٍكًسً : ﴾يُ ْؤتُوا ُأوِلي اْلُقْرَبى

: كىاً ًإ ّْي ى آيىنو ًفي ًجتىاًب اًا فى ىاؿى أىبيك بىٍجرو ٍبدي اً ٍبفي اٍسميبىارىًؾ: ذىًذًا أىٍرلى يًابُّ أىٍف يىٍغًفرى  قىاؿى عى ألى
عى ًإسىى ًمٍلطىحو اس َّ  : الى أىٍ ًزعيخىا ًمٍ  ي أىبىدنااي ًسيا فىرىلى قىاؿى لىٍيً ا كى فى ىنى اسًَّتي جىافى ييٍ ًفؽي عى

(2). 

 

 

 
                                                           

مىافً  ((1 قد لميت اسدرة لما نا ا ظر ااٍسلي قد تىجىلَّمت ًبً  اٍسعىرىب قىًديماا كى ن فىارلي ميعرب كى لمخرة  اسرز مف فضَّ
 ابابات اسلؤسؤ في اسصفا  كاسالف. ا ظر شبخت قطرات عرق   ا. كاسمع ى1/495جا أبك بجر األزدما اسلغن

فؾ كقبكؿ تكبن اس اذؼا شرح مامد فؤاد عبد اسباقي سصايح مللـا جتاب استكبنا باب في اديث اإل
  .2770 رقـ اساديث :4/2129ج
رقـ  ا4/2129جاديث اإلفؾ كقبكؿ تكبن اس اذؼا  جتاب استكبنا باب في ا مللـا( صايح مللـ2)
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 :فييا حفصة بنت عمر رضي ا عنيا، ونزل السيدة -12
 :َعَلْيوِ  اللَّوُ  َوَأْظَهَرهُ  بِوِ  نَ بََّأتْ  فَ َلمَّا َحِديثًا َأْزَواِجوِ  بَ ْعضِ  ِإَلى النَِّبيُّ  َأَسرَّ  َوِإذْ  ﴿قولو تعالى 

﴾ اْلَخِبيرُ  اْلَعِليمُ  نَ بَّأَِنيَ  قَالَ  َىَذا َأنْ َبَأكَ  َمنْ  قَاَلتْ  ِبوِ  نَ بََّأَىا فَ َلمَّا بَ ْعضٍ  َعنْ  َوَأْعَرضَ  بَ ْعَضوُ  َعرَّفَ 
 .3استاريـ: لكرة

ا عف  سبب نزول اآليات: ٍ خىا: أىفَّ اس ًَّبيَّ قاؿ: عيبىٍيدى ٍبفى عيمىٍيرو اًئشىنى رىًضيى اسلَّ ي عى لىًمٍعتي عى
  ني: أىفَّ أىيَّتى ىا ٍفصى ٍيتي أى ىا كىاى ا فىتىكىاصى يىٍشرىبي ًعٍ دىذىا عىلىالن ا كى ٍاشو ٍي ىبى ًبٍ ًت لى جىافى يىٍمجيثي ًعٍ دى زى

لىٍيخىا اس ًَّبيُّ  ؿى عى مىغىاًفيرى فىٍلتى يٍؿ: ًإ ّْي أىًلدي ًمٍ ؾى ًريحى  دىسى
لىى ًإٍادىاذيمىاا (1) ؿى عى ا فىدىسى ا أىجىٍلتى مىغىاًفيرى

 : ا فى ىاؿى سىٍف أىعيكدى سى ي »فى ىاسىٍت سى ي ذىًسؾى ا كى ٍاشو ٍي ىبى ًبٍ ًت لى سىٍت: }يىا « الىا بىٍؿ شىًرٍبتي عىلىالن ًعٍ دى زى فى ىزى
[ } ؿَّ اسلَّ ي سىؾى ا أىاى ـي مى رّْ ـى تياى [ 4}ًإٍف تىتيكبىا ًإسىى اسلًَّ { ]استاريـ:  -ًإسىى  -[1استاريـ: أىيُّخىا اس ًَّبيُّ ًس

ٍذ أىلىرَّ اس ًَّبيُّ ًإسىى بىٍعًض أىٍزكىاًلً { ]استاريـ:  نى: }كىاً  ٍفصى  .(2)«بىٍؿ شىًرٍبتي عىلىالن »[ ًس ىٍكًسً : 3ًسعىاًئشىنى كىاى

 ونزل فيين:حفصة، وأميات المؤمنين رضوان ا عمييم،  والسيدة عائشة السيدة -13
 :َمْوََلهُ  ُىوَ  اللَّوَ  فَِإنَّ  َعَلْيوِ  َتظَاَىَرا َوِإنْ  قُ ُلوبُُكَما َصَغتْ  فَ َقدْ  اللَّوِ  ِإَلى تَ ُتوبَا ِإنْ ﴿ قولو تعالى 

 َأْزَواًجا يُ ْبِدَلوُ  َأنْ  طَلََّقُكنَّ  ِإنْ  رَبُّوُ  َعَسى َظِهيٌر* َذِلكَ  بَ ْعدَ  َواْلَماَلِئَكةُ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصاِلحُ  َوِجْبرِيلُ 
ًرا  ﴾ َوَأْبَكارًا ثَ يَّْباتٍ  َساِئَحاتٍ  َعاِبَداتٍ  تَائَِباتٍ  قَانَِتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسِلَماتٍ  ِمْنُكنَّ  َخي ْ

:عف  سبب نزول اآليات: طَّاًبا قىاؿى دَّمىً ي عيمىري ٍبفي اٍسسى ا اى ٍبدي اً ٍبفي عىبَّاسو سىمَّا اٍعتىزىؿى  عى
: طىلَّؽى رىليكؿي اً   ىًبيُّ اً  يى يكسيكفى ٍلتي اٍسمىٍلًلدىا فىًإذىا اس َّاسي يىٍ جيتيكفى ًباٍساىصىىا كى : دىسى ً لىا ىايا قىاؿى
  فىدى : ا قىاؿى ىٍعلىمىفَّ ذىًسؾى اٍسيىٍكـى : ألى ا فى يٍلتي اًبا فى ىاؿى عيمىري ذىًسؾى قىٍبؿى أىٍف ييٍؤمىٍرفى ًباٍسًالى ٍلتي ً لىا ىايا كى سى
ا أىقىٍد بىلىغى ًمٍف شىٍأً ًؾ أىٍف تيٍؤًذم رىليكؿى اً عى  : يىا ًبٍ تى أىًبي بىٍجرو ا ًسي ا فى ىاسى  لىى عىاًئشىنىا فى يٍلتي ٍت: مى

ا سىؾى  مى ا فى يٍلتي سىخىا: يىا  كى نى ًبٍ ًت عيمىرى ٍفصى لىى اى ٍلتي عى ا قىاؿى فىدىسى لىٍيؾى ًبعىٍيبىًتؾى طَّاًبا عى يىا اٍبفى اٍسسى
فٍ  نيا أىقىٍد بىلىغى ًمٍف شىٍأً ًؾ أىٍف تيٍؤًذم رىليكؿى اً اى ًلٍمًت أىفَّ رىليكؿى اً  صى ا الى  ؟ كىاًا سى ىٍد عى

سىٍكالى أى ىا سىطىلَّ ىًؾ رىليكؿي اً  ؟ قىاسىٍت:  ا فىبىجىٍت أىشىدَّ اٍسبيجىاً ا فى يٍلتي سىخىا: أىٍيفى رىليكؿي اً  ييًابًُّؾا كى
ـً رىليكًؿ اً  بىاحو غيالى ا فىًإذىا أى ىا ًبرى ٍلتي بىًنا فىدىسى لىى أيٍلجيفًَّن  ذيكى ًفي ًسزىا ىًتً  ًفي اٍسمىٍشري ا قىاًعدنا عى

شىبو  لىى  ىً يرو ًمٍف سى بىًنا ميدىؿٍّ ًرٍللىٍيً  عى لىٍيً  رىليكؿي اً  -اٍسمىٍشري يىٍ اى  كىذيكى ًلٍذعه يىٍرقىى عى  -ًدري كى
لىى رىليكًؿ اً  ا اٍلتىٍأًذٍف ًسي ًعٍ دىؾى عى بىاحي : يىا رى ا  فى ىادىٍيتي بىاحه ًإسىى اٍسغيٍرفىًنا ميَـّ  ىظىرى ًإسىيَّ ا فى ىظىرى رى

لىى رىليكًؿ اً  ا اٍلتىٍأًذٍف ًسي ًعٍ دىؾى عى بىاحي : يىا رى ـٍ يى يٍؿ شىٍيئناا ميَـّ قيٍلتي بىاحه  فىلى ًإسىى اٍسغيٍرفىًنا  ا فى ىظىرى رى
                                                           

ت  سىيلت بطٌيبن  اسمغافير: صمغ يليؿ مف شلر اسعرفط (1) لكا غير أىف رىاًئاى : اسخركما تخذيب اسلغن. ا ظر: اي
 .3/222ج
{جتاب اسطالؽا  صايح اسبسارما اسبسارما (2) ؿَّ اسلَّ ي سىؾى ا أىاى ـي مى رّْ ـى تياى  .5267 رقـ اساديث ا7/44ا جبىابي }ًس
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لىى رى  ا اٍلتىٍأًذٍف ًسي ًعٍ دىؾى عى بىاحي : يىا رى ٍكًتيا فى يٍلتي فىٍعتي صى ـٍ يى يٍؿ شىٍيئناا ميَـّ رى ا فىلى ليكًؿ ميَـّ  ىظىرى ًإسىيَّ
نىا كىاًا سىًئفٍ  ا فىًإ ّْي أىظيفُّ أىفَّ رىليكؿى اً  اً  ٍفصى أىمىرىً ي رىليكؿي اً  ظىفَّ أى ّْي ًلٍئتي ًمٍف أىٍلًؿ اى
  ًلىى رىليكًؿ ا ٍلتي عى أى ًإسىيَّ أىًف اٍرقىٍ ا فىدىسى ٍكًتيا فىأىٍكمى فىٍعتي صى ىٍضًربىفَّ عي ي ىخىاا كىرى ٍرًب عي يً خىاا ألى  ًبضى
  لىٍيً  غىٍيري سىٍيسى عى لىٍيً  ًإزىارىاي كى ا فىأىٍد ىى عى لىٍلتي ا فىلى ًصيرو لىى اى ًصيري قىٍد كىذيكى ميٍضطىًلعه عى ذىا اٍساى ايا كىاً 

ًرم ًفي ًسزىا ىًن رىليكًؿ اً  ٍ ًبً ا فى ىظىٍرتي ًببىصى اًعا  أىمَّرى ًفي لى نو ًمٍف شىًعيرو  ىٍاًك اسصَّ ا فىًإذىا أى ىا ًب ىٍبضى
ًمٍمًلخى  : فىاٍبتىدىرىٍت عىيٍ  ا قىرىظنا ًفي  ىاًايىنً كى ذىا أىًفيؽه ميعىلَّؽها قىاؿى : اٍسغيٍرفىًنا كىاً  ا قىاؿى ا ييٍبًجيؾى يىا اٍبفى » ىامى مى

طَّابً  ا كىذىًذًا ًسزىا ىتيؾى الى « اٍسسى ٍ ًبؾى ًصيري قىٍد أىمَّرى ًفي لى مىا ًسي الى أىٍبًجي كىذىذىا اٍساى : يىا  ىًبيَّ اًا كى قيٍلتي
اًر كىاأٍلىٍ خى  ًجٍلرىل ًفي اسمّْمى ري كى ذىاؾى قىٍيصى ا أىرىلا كى تي يا  اًرا كىأىٍ تى رىليكؿي اً أىرىل ًفيخىا ًإالَّ مى ٍفكى ا كىصى

 : ا فى ىاؿى سىخيـي اسدٍُّ يىا؟»كىذىًذًا ًسزىا ىتيؾى ى أىٍف تىجيكفى سى ىا اآٍلًسرىةي كى طَّاًبا أىالى تىٍرضى : بىلىىا «يىا اٍبفى اٍسسى ا قيٍلتي
ا كىأى ىا أىرىل ًفي كىٍلًخً  اسٍ  ٍلتي لىٍيً  ًايفى دىسى ٍلتي عى دىسى : كى لىٍيؾى قىاؿى ا يىشيؽُّ عى : يىا رىليكؿى اًا مى ا فى يٍلتي غىضىبى

ا كىأى  ًميجىاًئيؿى ا كى ًئجىتى يا كىًلٍبًريؿى مىالى ا كى ا فىًإفَّ اى مىعىؾى  ىاا كىأىبيك ًمٍف شىٍأًف اس ّْلىاً ؟ فىًإٍف جيٍ تى طىلٍَّ تىخيفَّ
قىلَّمىا تىجىلٍَّمتي كىأى  ا كى ا كىاٍسميٍؤًم يكفى مىعىؾى دّْؽي قىٍكًسي اسًَّذم بىٍجرو ٍكتي أىٍف يىجيكفى اي ييصى ا ًإالَّ رىلى ـو ٍامىدي اى ًبجىالى

ٍيرنا مً  ا سى بُّ ي ًإٍف طىلَّ ىجيفَّ أىٍف ييٍبًدسى ي أىٍزكىالن سىٍت ذىًذًا اآٍليىني آيىني استٍَّسًييًر: }عىلىى رى ا كى ىزى { أىقيكؿي ٍ جيفَّ
ٍف تىظىاذىرىا عى 5]استاريـ:  ًئجىني بىٍعدى ذىًسؾى [ا }كىاً  اًسحي اٍسميٍؤًمً يفى كىاٍسمىالى اي كىًلٍبًريؿي كىصى لىٍيً  فىًإفَّ اى ذيكى مىٍكالى

{ ]استاريـ:  لىى لىاًئًر ً لىاً  اس ًَّبيّْ 4ظىًخيره ني تىظىاذىرىاًف عى ٍفصى ا كىاى جىا ىٍت عىاًئشىني ًبٍ تي أىًبي بىٍجرو [ا كى

(1). 

  رضي ا عنيا، ونزل فييا: خولة بنت ثعمبة -14
 :َواللَّوُ  اللَّوِ  ِإَلى َوَتْشَتِكي َزْوِجَها ِفي ُتَجاِدُلكَ  الَِّتي قَ ْولَ  اللَّوُ  َسِمعَ  َقدْ  ﴿ قولو تعالى 

 .1لكرة اسملادسن:   ﴾َبِصيرٌ  َسِميعٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  َتَحاُورَُكَما َيْسَمعُ 
ٍكسىنى ًبٍ ًت   سبب نزول اآلية: اًمتو أىٍ زىؿى  -كىاسلًَّ   -مىٍعلىبىنى قىاسىٍت: ًفيَّ عىٍف سى ًفي أىٍكًس ٍبًف صى كى

لي ي ي كىضى  ا جىًبيرنا قىٍد لىا ى سي جىافى شىٍيسن ادىسىًن قىاسىٍت: جيٍ تي ًعٍ دىاي كى ٍدرى ليكرىًة اٍسميلى ؿَّ صى ا اسلَّ ي عىزَّ كىلى ًلرى
ٍعتي ي بً  ا فىرىالى لىيَّ يىٍكمن ؿى عى رىجى قىاسىٍت: فىدىسى لىيَّ جىظىٍخًر أيمّْيا قىاسىٍت: ميَـّ سى : أىٍ ًت عى ا فى ىاؿى شىٍي و فىغىًضبى

: جىالَّ  لىى  ىٍفًليا قىاسىٍت: فى يٍلتي ا فىًإذىا ذيكى ييًريديً ي عى لىيَّ ؿى عى لىسى ًفي  ىاًدم قىٍكًمً  لىاعىننا ميَـّ دىسى فىلى
ٍيلىنى ًبيىًدًاا الى تىٍسليصي  كى ا قيلٍ  كىاسًَّذم  ىٍفسي سي قىٍد قيٍلتى مى تَّىًإسىيَّ كى ٍجًمً ا  تى اى ـى اسلَّ ي كىرىليكسي ي ًفي ىا ًباي يىٍاجي

ا فىأىٍس ىٍيتي ي  ًعيؼى ٍرأىةي اسشٍَّيخى اسضَّ ا تىٍغًلبي ًبً  اٍسمى عى ّْيا قىاسىٍت: ميَـّ  قىاسىٍت: فىكىامىبىً ي كىاٍمتى ىٍعتي ًمٍ  يا فىغىلىٍبتي ي ًبمى
                                                           

ً ا كىاٍعًتزىاؿً جتاب اسطالؽا  صايح مللـا مللـا( 1) يالى قىٍكًسً  تىعىاسىى بىابه ًفي اإٍلً تىٍسًييًرًذفَّ كى ٍف تىظىاذىرىا  ااس ّْلىاً ا كى }كىاً 
لىٍيً {  .1479ا رقـ اساديث2/1105ج اعى
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رىٍلتي ًإسىى بىعٍ  تَّى ًلٍئتي رىليكؿى اسلًَّ  سى رىٍلتي اى ارىاًتي فىاٍلتىعىٍرتي ًمٍ خىا ًميىابىخىاا ميَـّ سى لىٍلتي  ًض لى فىلى
عىٍلتي أىٍشجيك ًإسىٍيً   ا سىً يتي ًمٍ  يا فىلى عىؿى  بىٍيفى يىدىٍيً ا فىذىجىٍرتي سى ي مى ليً ً ا قىاسىٍت: فىلى ا أىٍس ىى ًمٍف ليكً  سي مى

:  رىليكؿي اسلًَّ   ٍيلىنيا اٍبفي عىمًّْؾ شىٍيخه جى »يى يكؿي كى ا بىًرٍاتي «ًبيره فىاتًَّ ي اسلَّ ى ًفي ً يىا سي ا قىاسىٍت: فىكىاسلًَّ  مى
ا فىتىغىشَّى رىليكؿي اسلًَّ   تَّى  ىزىؿى ًفيَّ اٍس يٍرآفي ٍ  ي فى ىاؿى ًسي:  اى ٍيلىنيا »مىا جىافى يىتىغىشَّاايا ميَـّ ليرّْمى عى كى يىا سي

ااً  قىدٍ  ًفي صى : ﴿« ًبؾً أىٍ زىؿى اسلَّ ي ًفيًؾ كى لىيَّ ٍكًلخىا ا ميَـّ قىرىأى عى اًدسيؾى ًفي زى قىٍد لىًمعى اسلَّ ي قىٍكؿى اسًَّتي تيلى
اكيرىجيمى  تىٍشتىًجي ًإسىى اسلًَّ  كىاسلَّ ي يىٍلمىعي تىاى [ ًإسىى قىٍكًسً : 1اسملادسن: ﴾ ]ا ًإفَّ اسلَّ ى لىًميعه بىًصيره كى

ًسلٍ ﴿ قىبىنن : » [ ا فى ىاؿى ًسي رىليكؿي اسلًَّ  104جىاًفًريفى عىذىابه ميًخيفه ﴾ ]اسب رة: كى ا « ميًريً  فىٍلييٍعًتٍؽ رى
 : ا ييٍعًتؽيا قىاؿى ا ًعٍ دىاي مى : كىاسلًَّ  يىا رىليكؿى اسلًَّ  مى ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيفً »قىاسىٍت: فى يٍلتي ـٍ شىٍخرى ا قىاسىٍت: « فىٍليىصي

: كى  : فى يٍلتي ا قىاؿى ا ًبً  ًمٍف ًصيىاـو ٍل نا ًمٍف »اسلًَّ  يىا رىليكؿى اسلًَّ  ًإ َّ ي شىٍيخه جىًبيره مى ـٍ ًلتّْيفى ًمٍلًجي ناا كى فىٍلييٍطًع
: كىاسلًَّ  يىا رىليكؿى اسلًَّ  مىا ذىاؾى ًعٍ دىايا قىاسىٍت: فى ىاؿى رىليكؿي اسلًَّ  « تىٍمرو   يًعي ي ي فىًإ َّا لى » ا قىاسىٍت: فى يٍلتي

: « ًبعىرىؽو ًمٍف تىٍمرو  ا قىاؿى رى : كىأى ىا يىا رىليكؿى اسلًَّ  لىأيًعي ي ي ًبعىرىؽو آسى ٍبًت »ا قىاسىٍت: فى يٍلتي قىٍد أىصى
يٍ  ٍ  يا ميَـّ اٍلتىٍكًصي ًباٍبًف عىمًّْؾ سى دًَّقي عى "« رناكىأىٍالىٍ ًتا فىاٍذذىًبي فىتىصى  .(1)ا قىاسىٍت: فىفىعىٍلتي

 
 

                                                           

ا كصايح ابف 27319 رقـ اساديث ا302-45/300ج أامد بف ا بؿا ( مل د اإلماـ أامد بف ا بؿا1)
. كال   األسبا ي في استعلي ات 4279 رقـ اساديث ا10/107جا باب اسظخارا جتاب اسطالؽابف ابافا  ابافا

 .4265 رقـ اساديثا 3/328ج باب اسظخارا  اسالاف على صايح ابف ابافا جتاب اسطالؽا
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 المبحث األول
 صفات الصحابة في القرآن الكريم

 المطمب األول: الرجولة والصدق عمى ما عاىدوا ا عميو
كاسصدؽ على ما عاذدكا  امتاز اسصاابن رضكاف ا عليخـ بصفات عديدة م خا اسرلكسن

مَّْن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا  ﴿ا علي ا كقد كردت ذذا اسصفات في لياؽ قكس  تعاسى:
ُلوا تَ ْبِدياًل  ُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ ُهم مَّن َقَضٰى َنْحَبُو َوِمن ْ  .23لكرة األازاب:  ﴾ اللََّو َعَلْيِو َفِمن ْ

: غىابى عىمّْي أى ىسي ٍبفي اس ٍَّضًر عىٍف ًقتىاًؿ : آليةا سبب نزول ٍ  يا قىاؿى ٍف أى ىسو رىًضيى اسلَّ ي عى عى
 : ا فى ىاؿى ا سىًئًف اسلَّ ي أىٍشخىدىً ي ًقتىاؿى »بىٍدرو ًؿ ًقتىاؿو قىاتىٍلتى اسميٍشًرًجيفى يىا رىليكؿى اسلًَّ  ًغٍبتي عىٍف أىكَّ

يىفَّ اسلَّ ي  ا أىٍص ىعي اسميٍشًرًجيفى سىيىرى : «مى ا قىاؿى ا كىاٍ جىشىؼى اسميٍلًلميكفى دو اسلَّخيَـّ ًإ ّْي أىٍعتىًذري »ا فىلىمَّا جىافى يىٍكـي أياي
ابى ي  -ًإسىٍيؾى ًممَّا صى ىعى ذىؤيالىً   ميَـّ  -يىٍعً ي اسميٍشًرًجيفى  -كىأىٍبرىأي ًإسىٍيؾى ًممَّا صى ىعى ذىؤيالىً ا  -يىٍعً ي أىٍصاى

ـى  : ا فى «تى ىدَّ ا فى ىاؿى خىا ًمٍف »اٍلتىٍ بىلى ي لىٍعدي ٍبفي ميعىاذو ا اسلى َّنى كىرىبّْ اس ٍَّضًر ًإ ّْي أىًلدي ًرياى يىا لىٍعدي ٍبفى ميعىاذو
دو  مىمىاً يفى «ديكًف أياي ٍد ىا ًبً  ًبٍضعنا كى : فىكىلى ا اٍلتىطىٍعتي يىا رىليكؿى اسلًَّ  مىا صى ىعىا قىاؿى أى ىسه  ا قىاؿى لىٍعده: فىمى

مَّؿى ًبً  اسميٍشًرجيك  قىٍد مى ٍد ىااي قىٍد قيًتؿى كى ٍميىنن ًبلىٍخـو كىكىلى ا أىٍك رى ٍربىنن ًباسلٍَّيًؼ أىٍك طىٍع ىنن ًبريٍمحو فى ي ضى ا فىمىا عىرى فى
: ده ًإالَّ أيٍستي ي ًببى ىاً ً  قىاؿى أى ىسه سىٍت ًفي أىاى ًفي أىٍشبىاًذً : " جي َّا  يرىل أىٍك  ىظيفُّ أىفَّ ذىًذًا اآليىنى  ىزى ِمَن ﴿ً  كى

 .(1)[ ًإسىى آًسًر اآليىًن "23]األازاب: ﴾الُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيوِ 

 إال  بي  يفارقكف ال أ خـ ا عاذدكا اسذم بعخدذـ كفا  اسصاابن إسى شارةذذا اآلين ا
 ذك مف كم خـ بما عاذد علي  رب  لباا  ا فكفى قتؿ اتى  اتؿألل  ف قضى مف فم خـ اباسمكت

 ال قاسكا فإ خـ اسم اف يف بسالؼكما غيركا  بدسكا كما اباسعخد كفا  اسشخادة ي تظر اس تاؿ في بعد
 .(2)أدبارذـ ككسكا قكسخـ فبدسكا األدبار  كسي

 كي ي خـ مباتخـ على اسصادقيف في إيما خـ اسمؤم يف لميع على فا تعاسى أم ى  
 فريؽ على باسم ا كأع ب  افي لبيؿ ا  أ فلخـ بذؿ على كعزمخـ ا اسعدك سل ا  كالتعدادذـ

 على م ا  بذسؾ عليخـ باسم ا  سياصؿ كاس ينا باسعمؿ كفا ا علي  ا عاذدكا بما كفكا جا كا م خـ
 اسم صكد صدؽ اس ين أفا سيبيف لباا   بذسؾ  يكمئذ اسعدك س ا  مف يتمج كا سـ اسذيف إسكا خـ

                                                           

رقـ ا 4/19ا جمف اسمؤم يف رلاؿ تعاسىاباب قكس   جتاب اسمغازم كاسليرا ا اسبسارماح اسبسارم( صاي(1
 .2805 اساديث

 .25/163جاسرازما  امفاتيح اسغيبا ظرا  ((2
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برار اسذيف كفكا بما عاذدكا ا علي  قد صرح بصدؽ غيرذـ ممف بعدذـ مف األ أكسئؾ صدؽف
 .(1)اسمؤم يف اسصادقيف

 ا مع اسعخد صدقكا فاسمؤم كف باسعخدا باسكفا  اسم اف يف عف اسمؤم يف مكقؼ كيستلؼ     
 اكاس تاؿ بصدؽ كي يف كاسبأس اسشدة ااؿ في اسصبر مف علي  ا عاذدكا بما ككفكا تعاسىا
بما عاذد علي  رب   كفا  كاسشخادة ا قضا  ي تظر مف كم خـ ا كالتشخد ألل  ا تخى مف فم خـ

 األقكاؿ سكاكبدَّ  األدبارا كاكسَّ  اسذيف اسم اف يف بسالؼ غيركاا كما عخدذـ سكابدَّ  كما الباا  
 استامنا االلت امن على ا عاذدكا اسذيف اسمؤم يف عبادا على ا مف م ا  كذذا ااسعخكد ك  ضكا
ميَّز ا تعاسى اسصاابن اسجراـ بصفات تأذلخـ ألف يجك كا اراس  ا كبخذاكعخكدذـ  ذكرذـ فكفكا

 اسديف كاسع يدةا كم خا اسصدؽ كاسرلكسنا كاستزاـ عخدذـ مع ا تعاسى.

 بينيمالمطمب الثاني: الشدة عمى الكفار والرحمة فيما 
 كاسصالبن باسشدة كمف صفات اسصاابن رضكاف ا عليخـ في اس رآف اسجريـ أ خـ يمتازكف

 اسًَّذيفى  قاًتليكا آمى يكا اسًَّذيفى  أىيُّخىا ياتعاسى جما في قكس  ﴿  ا بكادا ين لادكا اسذيف اسجفار على
ـٍ  ٍسيىًلديكا اٍسجيفَّارً  ًمفى  يىليك ىجي ـٍ  كى  فيما متعاطفكف متراامكف متاابكفك  ا[123:استكبن] ﴾...ًغٍلظىنن  ًفيجي
 عف ذريرة أبي في اديث لا  جما س فل ا ياب ما ألسي  أادذـ ياب اسكااد جاسللد ابي خـ
ا ًفي اٍسميٍؤًمً يفى  مىمىؿي  : »قاؿ  اس بي ـٍ ا تىكىادًّْذ ـٍ ًمًخ تىرىااي تىعىاطيًفًخـٍ  كى لىدً  مىمىؿي  كى  ًمٍ  ي  اٍشتىجىى ًإذىا اٍسلى
لىدً  لىاًئري  سى ي  تىدىاعىى عيٍضكه  مَّى ًباسلَّخىرً  اٍسلى  .(2)« كىاٍساي

 َمَعوُ  َوالَِّذينَ  اللَّوِ  َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  ﴿:فمف أبرز اآليات استي تؤجد ذذا اسصفن قكس  تعاسى
نَ ُهمْ  رَُحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ    .29 لكرة اسفتح: ﴾... بَ ي ْ

 سرلكس  كشخد اسعاطرا باسم ا  ا رلكؿ أصاابس د أم ى ا تعاسى في ذذا اآلين على 
 ال ا ان  ا رلكؿي  ذك مامدان  اسملمَّى اسرلكؿ ذذا أم ﴾اهلل رَُّسولُ  مَُّحمَّدٌ ﴿ ف اؿ اسرلاسن بصدؽ

نَ ُهمْ  رَُحَمآءُ  الكفار َعَلى َأِشدَّآءُ  َمَعوُ  والذين﴿ ااسمشرجكف ي كؿ جما  األبرار كأصااب  أم ﴾بَ ي ْ
 رقي ن عليخـ قلكبخـا قليلن بخـ رامتخـا أشدا  على اسجفار غليظن اسذيف مع  على دي   األسيار
 َعَلى َأِعزَّةٍ  المؤمنين َعَلى َأِذلَّةٍ ﴿ سخـ؛ جما في قكس  تعاسى أ فلخـ سي ن سبعضا بعضخـ قلكب

 سخـا أعداؤذـ ذؿَّ  فلذسؾ كاسصالبن اسشدة دي خـ ساسؼ سمف يظخركف أم" ا[54: اسمائدة] ﴾الكافرين
                                                           

 .307-21/306جابف عاشكرا  ااستارير كاست كير ا ظرا ((1
ا 4/1999جيف كتعاطفخـ كتعاضدذـا جتاب اسبر كاسصلن كاآلدابا باب ترااـ اسمؤم  ا مللـا( صايح مللـ(2

 .2586رقـ اساديث
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 ألف كذسؾ: اسمفلركف قاؿ اكاسرأفن اسرامن اسديف في كاف خـ كسمف ااسمللمكف كقخرذـ كا جلركاا
 على تشديدذـ مف بلغ كقد[ 123: استكبن] ﴾ِغْلظَةً  ِفيُكمْ  َوْلَيِجُدواْ ﴿ عليخـ باسغلظن أمرذـ ا

 اسديف في أساا رأل ًإذا م خـ اسكااد كجاف أبدا خـا تمسَّ  أف ميابخـ مف يتارزكف جا كا أ خـ اسجفار
 . (1)كعا    صافا 

ظخار ااربتخـم في اسجفار ذي شدة على شدةكاس مف ا  مدح كصؼ كذذا سخـا اسعداكة كا 
ظخار ديف ا اساؽ فئن ذـ جا كا  اس بي مع اسذيف اسمؤم يف ألفَّ  اتعاسى  إال بخـ يليؽ فال اكا 
 إيما ان  اسمؤم يف أقكلذـ   اس بي كأصااب اا في كاسبغض ا في كاساب  اسغضب إظخار

اسصلح مع اسجفار يـك  ذسؾ ما جاف م خـ مف جراذينكمف في قلكبخـا اإللالـ إلشراؽ  كر 
 إال  اس بي ع خـ كعفا اساديبين يكـ م فكذـ اسذيف ألراذـ قتؿ في رغبتخـاساديبينا كما جا ت 

 على أشدائخـ أشد يكمئذ اسصلح إبا  في مااكرة أجمرذـ جاف كسذسؾ ااسجفار على شدتخـ آمار مف
 في  اس بي اذاتكسَّ  استي سلمصلان أفخمخـ كجاف ارضي ا ع   اسسطاب بف عمر كذك اسجفار
 .(2) رضي ا ع  اسصديؽ بجر  كأب اسصلح إبراـ

 َعَلى َأِشدَّاءُ ...أ خـ:﴿ ي كؿ في جتاب   كذك كاضانا مف ا سلصاابن اسجراـ استجريـ فإرادة 
نَ ُهمْ  رَُحماءُ  اْلُكفَّارِ  سكتخـ آباؤذـ كفيخـ اسجفار على أشدا   ﴾... بَ ي ْ  كصاابتخـا قرابتخـ كذكك كا 
 بي خـ راما  ابتغا  إقامن امر ا تعاسى في اسلخادا الميعان  اسكصائؿ ذذا قطعكا كسج خـ

 كاسلماان سلع يدةا أللؿ  اسامين كذي ا كاسرامن  اسشدةفخذا ذي ا ديف إسكةتلمعخـ أسكة 
في  ع يدتخـ ألاس على كركابطخـ للكجخـ ي يمكف جما كمشاعرذـا عكاطفخـ ي يمكف كذـ اسخا

 مف تلردكا قد افيخا إلسكتخـ كيلي كف فيخاا أعدائخـ على يشتدكف ااساب كاسبغض في ا 
 .(3)  كتعل كا بما اسذم يكصلخـ سمرضاة ا اا سغير اال فعاؿ كمف اسخكلا

 .  اسرلكؿ كجالـ اس رآف مف جميرة مكاضع في كتراامخـ أسكتخـ أسبار كردت كقد

 ع كسخـا كاجمن آرائخـ أصاسن إسى إيما ا  كاسرامن اسشدةصفتي  بيف سخـ اسلمع كفي
 ُيِحب ُُّهمْ  ِبَقْومٍ  اللَّوُ  يَْأِتي َفَسْوفَ ... ﴿:تعاسى قكس  اآلين ذذا مع ى كفي اكرشدذـ كمبات أمرذـ

 رَُحماءُ  : ﴿كأما جك خـا  (54:لكرة اسمائدة) ﴾ ...اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى َأِذلَّةٍ  َوُيِحبُّونَوُ 
نَ ُهمْ  ف د أس ى ا تعاسى في قلكبخـ اسرامنا بعضخـ ببعضا رفي ن قلكبخـ ببعضخـا كذذا   ﴾بَ ي ْ

                                                           

 .211/ 3جاستفاليرا اسصابك يا صفكة ا 20/261جاسطبرما  اس رآفلامع اسبياف في تأكيؿ ا ا( ا ظر(1
 .26/52جابف عاشكرا  اا ظرا استارير كاست كير ((2
 .6/3332ج اسليد قطبا في ظالؿ اس رآفا اا ظر ((3
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كاسلمع بيف صفتي اسشدة كاسرامن في  فكلخـ إيما ن ا قلكبخـمف رلكخ أسكة اإليماف بي خـ في 
إسى أصاسن آرائخـ كاجمن ع كسخـا كأ خـ يتصرفكف في أسالقخـ كأعماسخـ تصرؼ اساجمن كاسرشد 

 .(1)عدـ اسرؤين كال ي دفعكف إسى اسعمؿ ب الى  فكلخـ مامدة دكف أسرلفال تغلب ع

س د أجـر ا تعاسى صابن  بي  مامد علي  اسصالة كاسلالـا بأعلى مراتب األسالؽ 
كأللخاا فجا ت صفن اسشدة على اسجفار كاسرامن فيما بي خـ مف أعظـ صفات صدقخـ مع ا 

 كأرضاذـ.تعاسىا فتميزكا بذسؾ رضي ا ع خـ 

 المطمب الثالث: سيماىم في وجوىيم من أثر السجود   
اسرجكع كاسللكد ك كمف اسصفات استي كصؼ ا تعاسى بخا اسصاابن اسجراـ أ خـ دائم

ابتغا  رضكا  ا فجاف مف أمر ذسؾا ليمن  كر اسعبادة تعلك كلكذخـا كذسؾ في قكس  
َن َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَِر تَ َراُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغو ...﴿تعاسى:

 .29لكرة اسفتح: ﴾...السُُّجودِ 

مكاب ا دائمي اسرجكع كاسللكدا كذسؾ مف جمرة صالتخـ استي يرلكف بخا  تشاذدذـ أم
 اتى الت ارتفي كلكذخـ  -مف جمرتخا كال خا-رت اسعبادة قد أمَّ ك  ع خـاسخـ كرضاا لباا   

ا أم ظكاذرذـباسبخا  سما الت ارت باسصالة بكاط خـا الت ارت ك ا ب كر اإليماف يعلك كلكذخـ
 .(2) كاسسشكع اسالف كاسلمت اسكل  في كاسكقار اس كر كلكد سخـ اسمميزة عالمتخـ

 رجكعخـ ستمييز" ﴾ َوِرْضَوانًا اللَّوِ  ِمنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ ﴿:في تفلير ذذا اآلين كقاؿ اسرازم
 كفي  ذسؾا ب  يبتغي ال فإ   كللكداا اسمرائي كرجكع كللكدذـا اسجفار رجكع عف كللكدذـ

 لِيُ َوف ّْيَ ُهْم ُأُجوَرُىمْ :﴿عف اسراجعيف اسلالديف قاؿ تعاسى ا أف كذك سطيؼ مع ى إسى إشارة
 إذا تعاسى ا ألف ااأللر يذجر كسـ اسفضؿ يبتغي اسراجع كقاؿ ا[30:فاطر]﴾ َويَزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلوِ 

شارة تفضُّالنا م   ذسؾ جاف ألر سجـ قاؿ  ألف م جـا ا طلب ما على لا  عملجـ أف إسى كا 
 فضلؾ أبتغي أ ا قاؿ إذا كاسمؤمف اسماسؾا مف سلطلب اسمكافؽ اسعمؿ على إال تلتاؽ ال األلرة
 .(3) " ألران  ي ؿ كسـ ا مف فضالن  يبتغكف: ف اؿ باست صير اعترافان  م   يجكف

                                                           

 .26/205ج اابف عاشكر ااستارير كاست كير ا ظرا ((1
 اا تيلير اسجريـ اسرامف13/277جاألسكليا  اا ركح اسمعا ي5/66ج اسشكجا يا اا ظرا فتح اس دير ((2

 .795اسلعدما ص
 .28/89ج امفاتيح اسغيب ((3
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يمار صي  ﴾تَ َراُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا﴿ في قكس ضارع اسمغن كا 
كذذا  اللدان  تراذـ جلما شئت أف تراذـ رجعان ف ااسعبادة م خـ بإسالص كصدؽسلدالسن على تجرر 

 ااسمزجين سل فسا كذي اسصلكات مفركضخا ك افلتخااسطاعات م ا  عليخـ بشدة إقباسخـ على أفضؿ 
كيرلك    إيما  إسى أف ا ا ؽ سخـ ما يبتغك   ي ذذاكفمكاب ا كأ خـ يطلبكف بذسؾ رضى ا ك 

 .(1)مف مكاب كرامن

 ًفي عالمتخـ أم ًليماذيـٍ  ﴾السُُّجودِ  ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَرِ ﴿أما قكس  تعاسى: 
كًذًخـٍ  كًدا كاستلفكا أىمىرً  ًمفٍ  كيلي  اس يامن يـك في اسمراد أف: أادذما: قكسيف على اسليما ذذا في اسلُّلي

 ركاين كذي اسد يا في  للدكا أ خـ اس يامنا يكـ ب  يعرفكف كلكذخـ في كبياض  كر ذي: قيؿ
 يـك مالليف غران  يبعمكف: كقيؿ اسبدرا سيلن جاس مر كلكذخـ في اسللكد مكاضع تجكف: كقيؿ

 مف باس خار كلكذخـ الت ارت أ خـ كذسؾ اسد يا في ذسؾ إف: اسما ي كاس كؿ بذسؾا يعرفكف اس يامن
 .(2)كاستكاضع كاسسشكع اسالف اسلمت ذك: باسليؿا كقيؿ صالتخـ جمرة

كسيلت ذذا اسليما ذي اس جتن اسمعركفن في اسكل  جما يتبادر إسى اسذذف ع د لماع قكس : 
 كاستار افاسم صكد بأمر اسللكد ذك أمر اسعبادة ﴾السُُّجودِ  ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَرِ ِسيَماُىْم ِفي ﴿

فخك أمر  اسفظ اسللكد أل   يممؿ ااسن اسسشكع كاسسضكع كاسعبكدين  في أجمؿ صكرذا لباا  
كياؿ مجا خا استكاضع  ااسسيال  كاسجبريا تتالشى أمرا في مالمح اسكل ا ايث  اذذا اسسشكع
 .(3) كضا ة كصباان ك بالن ا ك استي تزيد كل  اسمؤمف  كران شفافين اسصافينا كاسكضا ة اس بيؿا كاس

 بطاعت  أف لعلخـ مف ألمى عبادا تميزان  اكمف رعاين ا كجرم  سخذا اسصابن اسطاذرة
 يماف تعلك كلكذخـ رضي ا ع خـ.باا  ا فلعؿ ليما اإلل

يثارىم عمى أنفسيمالمطمب   الرابع: حبيم لمن ىاجر إلييم وا 

مف صفات اسصاابن رضكاف ا تعاسى عليخـ ابخـ سمف ذالر إسيخـ مف مجن مع رلكؿ 
يمارذـ على أ فلخـ كقد كرد ذسؾ في قكس  تعاسى: ا  يَماَن ِمْن  َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا ﴿كا  اَر َواْْلِ الدَّ

ُفِسِهْم قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأن ْ 
 .9كرة اساشر:ل ﴾ اْلُمْفِلُحونَ َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم 

                                                           

 .26/205جا ا ابف عاشكراستارير كاست كيرا ظرا  ((1
 .4/172جا اسسازفا سباب استأكيؿ في معا ي است زيؿ ا ظرا ((2
 .6/3332ج ليد قطبا افي ظالؿ اس رآفا ظرا ( (3
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يَمانَ َوالَِّذيَن تَ ب َ  ﴿قكس  تعاسى: اَر َواْْلِ يع ي األ صار تكط كا اسدار كذي اسمدي ن  ﴾وَُّءوا الدَّ
يع ي أ خـ أللمكا في ديارذـ كآمركا اإليماف كابت كا اسملالد اسمخالريفا  كاتسذكذا لج ا مف قبؿ

يابكف مف ذالر إسيخـ كذسؾ أ خـ أ زسكا اسمخالريف في م ازسخـ كأشرجكذـ ا  قبؿ قدـك اس بي 
أعطي اسمخالريف مف  ازازة كغيظا كالدا مما ك كال يلدكف في صدكرذـ االن  افي أمكاسخـ

يؤمر األ صار اسمخالريف بأمكاسخـ سلمخالريفا كمع ذسؾ فطابت أ فس األ صار ا اسفي  دك خـ
َويُ ْؤثُِروَن على َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن  كقكس  تعاسى:﴿ بخـ فاقن كاالن كم ازسخـ على أ فلخـ كسك جاف

 ًإسي ا اسفاقن اساالن غاين في جا كا كسك أ فلخـ على باسماؿ غيرذـ لكفيفضّْ  أم ا﴾ِبِهْم َخَصاَصةٌ 
 .(1)اإًليمار غاين كذسؾ كف را االن عف كسج   اسماؿا عف غ ى عف سيس فًإيمارذـ

ػٍف أىبًػي فػي صػايا   اسبسػارمكأما عف صفن إيمار اسصاابن سبعضػخـ اسػبعض ف ػد أسػرج  عى
ٍ  يا أىفَّ رىليالن أىتىى اس ًَّبيَّ  ٍيرىةى رىًضيى اسلَّ ي عى ػا يا فى ىػاؿى  ذيرى ػا مىعى ىػا ًإالَّ اسمى : مى ا فىبىعىثى ًإسىػى ً لىػاًئً  فى يٍلػفى

ُـّ أىٍك يي : » رىليػػكؿي اسلَّػػً   ػػ ػػٍف يىضي ػػاًر: أى ىػػاا فىػػاٍ طىلىؽى بًػػً  ًإسىػػى «ًضػػيؼي ذىػػذىامى ػػؿه ًمػػفى األىٍ صى ا فى ىػػاؿى رىلي
ػػٍيؼى رىليػػكًؿ اسلَّػػً   : أىٍجًرًمػػي ضى : ذىيّْئًػػي  اٍمرىأىتًػػً ا فى ىػػاؿى ػػا ًعٍ ػػدى ىا ًإالَّ قيػػكتي ًصػػٍبيىاً يا فى ىػػاؿى ا فى ىاسىػػٍت: مى

ًمي ًصػػػػػٍبيى  ًؾا كى ىػػػػػكّْ ػػػػػًؾا كىأىٍصػػػػػًبًاي ًلػػػػػرىالى ٍت طىعىامى ػػػػػا نا فىخىيَّػػػػػأىٍت طىعىامىخىػػػػػاا كىأىٍصػػػػػبىاى ا ىًؾ ًإذىا أىرىاديكا عىشى
عىػالى ييًريىا ًػً  أى َّ  خىا فىأىٍطفىأىتٍػ يا فىلى ػٍت جىأى َّخىػا تيٍصػًلحي ًلػرىالى َـّ قىامى مىٍت ًصػٍبيىا ىخىاا ميػ خىاا كى ىكَّ ػا يىػٍأجيالىًفا ًلرىالى خيمى

ػػدى  ػػا أىٍصػػبىحى غى :  ا ًإسىػػى رىليػػكًؿ اسلَّػػً  فىبىاتىػػا طىػػاًكيىٍيًفا فىلىمَّ ا ًمػػٍف »ا فى ىػػاؿى ًلػػبى ػػًاؾى اسلَّػػ ي اسلٍَّيلىػػنىا أىٍك عى ضى
ػػا َوي ُ  ْؤثُِروَن َعلَ  ى َأنْ ُفِس  ِهْم َولَ  ْو َك  اَن ِبِه  ْم َخَصاَص  ٌة َوَم  ْن يُ  وَق ُش  حَّ نَ ْفِس  ِو ... ﴿فىػػأىٍ زىؿى اسلَّػػ ي: « فىعىاًسجيمى

 .(2) [9]اساشر:  ﴾فَُأولَِئَك ُىُم الُمْفِلُحونَ 

بخا على مف لكاذـا اإليمارا كفاقكا غيرذـا عف بخا تميزكا األ صار استي صفات كمف 
ا كبذسخا سلغير مع اساالن في جؿ أمكرذاك اإليمار بمااب اس فس كذك أجمؿ أ كاع اسلكدا كذ

رزؽ اإليمار  ا كمف  ي ت ي نا كذذا ال يجكف إال مف سلؽ زجيا بؿ مع اسضركرة كاسسصاصإسي 
ا لباا   كتعاسى في لميع ما أمر ب  اين شح اس فسا يشمؿ كقايتخا اسشحككق ف د كقي شح  فل 

بخا  ا م شراان م  ادان  فإ   إذا كقي اسعبد شح  فل ا لمات  فل  بأكامر ا كرلكس ا ففعلخا طائعان 
ف جاف مابك  كلمات  فل   إسي ابا سل فسا تدعك صدراا كلمات  فل  بترؾ ما  خى ا ع  ا كا 

ببذؿ األمكاؿ في لبيؿ ا كابتغا  مرضات ا كبذسؾ ياصؿ اسفالح كاسفكزا بسالؼ مف سـ يكؽ 

                                                           

 .3/332جا اسصابك يا صفكة استفاليرا ظرا  ((1
يؤمركف على أ فلخـ ...."ا "ك  اجتاب م اقب األ صارا باب قكؿ ا تعاسى اسبسارما اصايح اسبسارم ((2
 .3798 رقـ اساديث :5/34ج



 

31 
 

ا كسير مف تللى بخذا كاسارماف  ح باسسيرا اسذم ذك أصؿ اسشرشح  فل ا بؿ ابتلي باسش
ذـا ا اسذيف اازكا مف اسفضائؿ كاسم اقب ما لب كا ب  مف بعدـ اسصاابن اسجراـ ذاسصفات 

 .(1)ات اسمللميفا كقادات اسمت يفكأدرجكا ب  مف قبلخـا فصاركا أعياف اسمؤم يفا كلاد

شخد ا تعاسى سلصاابن اسجراـ باسفالح أل خـ تميزكا بأسالقخـا فجا ت صفن اإليمار 
 إلسكا خـ اسمؤم يف طريؽ فكزذـ رضي ا ع خـ ألمعيف. ـكمابتخ

 ورضاىم عن ا تعالىالمطمب الخامس: رضى ا عنيم 
 اـ خمف صفات اسصاابن رضكاف ا عليخـ أ خـ راضكف عف ا تعاسى كا راضو عك 

 ما يلي: مف اآليات استي تبيف رضى ا ع خـك 

َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي  ﴿قكس  تعاسى: .1
 .18لكرة اسفتح: ﴾ قُ ُلوِبِهْم فَأَنْ َزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا

يكـ اساديبينا كجا كا أسفان كأربعمائنا كأكؿ  ذذا اسبيعن ذي استي بايعخا اسمللمكف سل بي 
َلَقْد  ﴿ تات اسشلرة أبك ل اف األلدما كتلمى بيعن اسرضكاف س كس  تعاسى: مف بايع اس بي 

أرلؿ عمماف بف عفاف مف  كجاف لبب ذذا اسبيعن أف اسرلكؿ  ﴾َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنينَ 
بأف عمماف قتؿ كاعتمارذـ باسبيت فأشيع اساديبين إسى أذؿ مجن سيفاكضخـ في شأف اسمللميف 

كـا سذسؾ دعا مف مع  إسى اسبيعن على أف ال يرلعكا اتى ي الزكا اس  اعلى قتاسخـ فعـز اس بي 
إذ  بف عفاف إسى اساديبين عف بيعن اسرضكاف إال عمماف كسـ يتسلؼ أاد ممف سرج مع اس بي 

جاف غائبان بمجن سلتفاكض في شأف اسعمرةا ككضع اس بي يدا اسيم ي على يدا اسيلرل كقاؿ: )ذذا 
ٍيري  أىٍ تيـٍ »: يد عمماف( مـ لا  عمماف فبايعا كقاؿ سخـ اس بي   .(3) (2)«األىٍرضً  أىٍذؿً  سى

اسد يا لعلت سخـ ذذا اسمجا ن اسرفيعن مف سيرم  كاسصاابن اسذيف بايعكا رلكؿ ا 
 كاآلسرة كذي رضى ا تعاسى ع خـا كذذا بشارة مف ا سخـا بشارة بمغا ـ جميرة كفتكح عظيمن.

أم فعلـ تعاسى ما في قلكبخـ مف اسصدؽ كاسكفا  "  ﴾فَ َعِلَم َما ِفي قُ ُلوِبِهم﴿قكس  تعاسى:ك 
أم  ﴾َعَلْيِهم السَِّكيَنةَ  فَأَنْ َزلَ  ﴿مـ قاؿ تعاسى: على ارب األعدا ا  ع د مبايعتخـ سرلكؿ ا 

رزقخـ اسطمأ ي ن كلجكف اس فس ع د اسبيعنا كأيضا ذك ما ألرل ا على أيديخـ مف اسصلح 

                                                           

 .850ا ظرا تيلير اسجريـ اسم افا اسلعدما ص ((1
 .4154رقـ اساديث :5/123ججتاب اسمغازما باب غزكة اساديبينا  اسبسارما ا( صايح اسبسارم(2
 .26/156عاشكرا جابف ا استارير كاست كيرا ظرا ( (3
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بي خـ كبيف أعدائخـا كما اصؿ بذسؾ مف اسسير اسعاـ اسملتمر اسمتصؿ بفتح سيبر كفتح مجنا 
اسد يا كاآلسرة كسخذا قاؿ مـ فتح لائر اسبالد عليخـا كما اصؿ سخـ مف اسعز كاس صر كاسرفعن في 

 .19لكرة اسفتح: (1)"  ﴾يَْأُخُذونَ َها َكِثيَرةً  َوَمَغانِمَ ﴿

ََل َتِجُد  ﴿كمف اآليات استي تبيف رضى ا عف اسصاابن كرضاذـ عف ا قكس  تعاسى: .2
َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آبَاَءُىْم َأْو َأبْ َناَءُىْم َأْو قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّو 

يَماَن َوَأيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو َويُْدِخُلُهْم َجنَّ  اٍت َتْجِري ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشيَرتَ ُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم اْْلِ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو ُأولَِئَك ِحْزُب اللَِّو َأََل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّو ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي ال لَُّو َعن ْ

 .22لكرة اسملادسن: ﴾ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

  زست ذذا اآلين في أبي عبيدة بف اسلراح ايف قتؿ أباا يكـ بدر.

 يكاسكف مؤم يف قكمان  تلد أف اسمااؿ اسممت ع مف أم ﴾ََل َتِجُد قَ ْوًما﴿قكس  تعاسى: 
 ع   اس خى في مباسغن كذذا بااؿ يكلد كال يمت ع أف كا   ذسؾا يجكف أف ي بغي الك  اسمشرجيفا

 مساسطتخـ مف كاالاتراس كمباعدتخـ اسٌل  أعدا  ملا بن في كاستكصين مالبلت ا عف كاسزلر
 ِفي َكَتبَ  ُأولِئكَ  ﴿:كب كس  ﴾آباَءُىمْ  كانُوا َوَلوْ ﴿ب كس : كتشديدان  تأجيدان  ذسؾ كزاد كمعاشرتخـا

يمانَ  قُ ُلوِبِهمُ   بؿ أعدائ ا كمعاداة اسٌل  أكسيا  مكاالة مف اإلسالص في أدسؿ شيئان  تلد فال ﴾اْْلِ
يمانَ  قُ ُلوِبِهمُ  ِفي َكَتبَ ﴿بعي   اإلسالص ذك  صدكرذـا س  كشرح في  كف خـ بما فيخا أمبت  ﴾اْْلِ
 .(2)قلكبخـ  ب  أايا ع داً  مف بلطؼو  ﴾ِمْنو ِبُروحٍ  َوَأيََّدُىمْ ﴿

ُهْم ﴿ :قكس  تعاسى َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ي ماجميف فيخا أبدانا رضي ا ع خـ بطاعتخـ إياا في اسد ياا كرضكا ع   فأم " ﴾َوَرُضوا َعْنوُ 

أم أكسئؾ اسذيف ذذا صفتخـ ذـ ل د ا  ﴾اللَّوِ  ِحْزبُ  ُأولَِئكَ  ﴿ اآلسرة بإدساس  إياذـ في اسل نا
 .(3)كتم كاا ذـ اسمفلاكف بإدراجخـ ما طلبكا  ف ل د ا كأكسياإأال  اكسياؤاأك 

ا سما جاف م خـ مف ينا كذي اسفكز برضكاف ا تعاسىس د فاز اسصاابن اسجراـ بألمى غا
 رضكا بأمر ا فرضي ا ع خـ.ا لبيؿ الخاد كصبر كتضاين في 

                                                           

 .3/207جا اسصابك يا صفكة استفالير ((1
 .4/497جا اسزمسشرما اسجشاؼا ظرا  ((2
 .23/258جا اسطبرما لامع اسبياف في تأكيؿ اس رآف ا ظرا ((3
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 سادس: اإليمان الحقالمطمب ال
كذسؾ في  اؽباإليماف اس ان س د شخد ا تعاسى سلصاابن رضي ا ع خـ مخالريف كأ صار 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوىاَجُروا َوجاَىُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولِئَك ُىُم  ﴿قكس  تعاسى:
 .74لكرة األ فاؿ:  ﴾ َكرِيمٌ اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق  

يخالركاا ذجر تعاسى اسمؤم يف كقلمخـ ًإسى مالمن أقلاـ: اسمخالريفا األ صارا اسذيف سـ 
فبدأ باسمخالريف أل خـ أصؿ اإًللالـ كقد ذلركا اسديار كاألكطاف ابتغا  رضكاف اا كم ى 
باأل صار أل خـ  صركا ا كرلكس  كلاذدكا باس فس كاسماؿا كلعؿ بيف اسمخالريف كاأل صار 

 فأسبر اآلسرةا في سخـ ما بذجر عطؼ اسد ياا في اسمؤم يف اجـ تعاسى ذجر سما ا اسكالين كاس صرة
 كذك اسجريـا كباسرزؽ جا تا ذ كب عف كاسصفح باسمغفرة ليلازيخـ كأ   ااإليماف با ي ن ع خـ

 . (1) كت كع سال   ي  ضيا كال ي  طع ال أبدا ملتمر دائـ اسشريؼا اسطيب اسجمير اسالف

َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولِئَك َوالَِّذيَن آَمُنوا َوىاَجُروا َوجاَىُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّو  ﴿ كس  تعاسى:ف
كاسلخادا  باسخلرة إيما خـ ا  كا أل خـ ريب؛ كال إيما خـ في شؾ ال يع ي ﴾...ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا

 في يع ي ﴾َكرِيمٌ  َوِرْزقٌ  ﴿ سذ كبخـ يع ي ﴾ َمْغِفَرةٌ  َلُهمْ ﴿ اسديفا  صرة في كاسماؿ اس فس كبذؿ
 اسمخالريف كالين اجـ اسلاب ن اآلين في ذجر كتعاسى لباا   أ   كمف عظيـ شأ خـا اسل ن

 كقيؿ اسجريـ كاسرزؽ اسمغفرة مف عليخـ ب  مفَّ  ما اآلين ذذا في ذجر مـ ابعضان  بعضخـ كاأل صار
 ما يان  ذجرذـ أعاد مـ أكالن  ذجرذـ فلما اب  االذتماـ مزيد على تدؿ أسرل بعد مرة اسشي  إعادة إف
 اآلين ذذا في ذجر تعاسى أل   اسعظيـ اسشرؼ ذك كذذا درلاتخـ كعلك شأ خـ تعظيـ على ذسؾ دؿَّ 
 :أ كاع نمالم اسمدح كلكا مف

 ا ا كتعاسى لباا   كقكس  اساصر يفيد كذذا ﴾ُأولِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا﴿ :قكس  :أحدىا
 أذل  فارؽ مف أف اس كؿ ذذا كتا يؽ اسديف طريؽ في ما يف بجك خـ كصفخـ في اسمباسغن يفيد
  .ا ان  مؤم ان  جاف كاسماؿ اس فس كبذؿ فيخا  شأ استي كدارا

 سخـ أف على يدؿُّ  اسمغفرة سفظ كت جير ﴾ َمْغِفَرةٌ  َلُهمْ ﴿ :كتعاسى لباا   قكس  :الثاني النوع
 .ذ كبخـ سلميع لاترة جاملن تامن مغفرة سخـ كاسمع ى غيرذـ ي اسخا ال مغفرة كأم مغفرة

 قيؿ باب  في كعظـ شرؼ شي  فجؿ ﴾ َكرِيمٌ َوِرْزٌق  ﴿: كتعاسى لباا   قكس  :الثالث النوع
 .تعب كال غضاضن في  تلا خـ ال رزقا اسل ن في سخـ أف كاسمع ى جريـ س 

                                                           

 .4/99ابف جميرا جتفلير اس رآف اسعظيـا ا ظرا ( (1



 

34 
 

 اسمخالركف كذـ اسمدي ن إسى أكالن  ذالر مف فم خـ طب ات على جا كا اسمخالريف إف: كقيؿ
 ااسخلرتيف أصااب فخـ اسمدي ن إسى ذالر مـ اسابشن أرض إسى ذالر مف كم خـ ااألكسكف
 اسخلرة أصااب األكسى اآلين في ا فذجر مجن فتح كقبؿ اساديبين صلح بعد ذالر مف كم خـ
 .(1) بمرادا أعلـ كا اسما ينا اسخلرة أصااب اسما ين في كذجر األكسى

 كمالئجت  با اإليماف: صفات بأربع فاألكسي فيلمخالر في ذذا اآلين س تعاسى ا  كصؼك      
 ا ككصؼ األ صاربخذا اسعبادات  اإلقداـ كأكسين كاسلخادا كاسخلرةا اآلسرا كاسيكـ كرلل  كجتب 
 فجا ت ك صركذـا إسيخـا كاسمخالريف اسرلكؿ آككا أم ﴾َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا﴿: تعاسى ب كس 

 مع عملكا اسذيف اسمخالريف كمللأ األرضا أرلا  في اسدعكة كم طلؽ اإللالـ عاصمن اسمدي ن
 كآمركذـ أمكاسخـا في اال صار اسمخالريف كشارؾ معخـا كاس تاؿ ا ديف  صرة على األ صار

 أم بعضا أكسيا  بعضخـ بأف  ا خـكصف مـا اسمخالريف بعد اسفضؿ في فجا كا أ فلخـا على
 ألف أاد جؿ مف باآلسر أاؽ م خـ جؿ كيجكف  فل ا أمر ىيتكسَّ  جما اآلسر أمر بعضخـ يتكسى

 ام يف جؿ كاأل صارا اسمخالريف بيف  ا رلكؿ آسى كسخذا مشترجنا كمصاساخـ ا كقخـ
 باستلارة اسمخالركف ت ٌكل اتى اس رابنا على م دمان  إرمان  اإلسا  بخذا يتكارمكف فجا كا سكافاإ

 كاسخلرة باإللالـ كاأل صار اسمخالريف بيف اإلرث باسمكاريثا فجاف ذسؾ تعاسى ا ف لخ كغيرذاا
 ذالر إذا إال اكسخا كما اسمدي ن في اسذم اسمللـ يرث ال اسمدي ن غير في فاسمللـ اس رابنا دكف
  .(2)"إسا  كبي   بي   ممف فيرث إسيخاا

كذذا  اؽ اسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـا أ خـ آم ك اؽ اإليمافلملن أسال س د جاف مف
 فجا ت ذذا اسصفن م بع اسسير فيخـ رضي ا ع خـ. بشخادة ا تعاسى سخـا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/330جسسازفا اسباب استأكيؿ في معا ي است زيؿا  اا ظر ((1
 .10/82اسزايليا ج( استفلير اسم يرا (2
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 المبحث الثاني
 فضائل الصحابة في القرآن الكريم 

  وأصحابو  لرسول ا  إيواؤىم ونصرىمالمطمب األول: 
سرلكؿ س د تادث اس رآف اسجريـ عف فضؿ عظيـ مف فضائؿ اسصاابن اسجراـا كذك تأييدذـ 

ك صراا كذذا فضؿ سص ا ب  أكؿ قرف في اإللالـا فخـ سير اس ركف كسير اسصابن   ا
 :يتبيف ذسؾ مف سالؿ اآليات اآلتينكآكت  ك صرت ا ك  استي أيَّدت رلكؿ ا 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو  أكالن: قكس  تعاسى:﴿
 .[72: ﴾ ]األ فاؿبَ ْعضٍ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولَِئَك بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء 

 في كقكمخـ ديارذـ كذلركا ب ا لا ذـ بما كصدقكا كرلكس  با آم كا اسذيف إفبمع ى 
 اسمخالركف كذـ_ كطاعت  ا لبيؿ في أ فلخـ كبذسكا رضكا  ا كابتغا  كلؿ عزَّ  ا لبيؿ

 اسمخالريف مف أصااب  مف مع  كمف  ا رلكؿ آككا يع ي ﴾َوَنَصُروا آَوْوا َوالَِّذينَ ﴿_ األكسكف
 في أم ﴾بَ ْعضٍ  َأْولِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  ْولِئكَ أ﴿_ األ صار كذـ_  ا رلكؿ ك صركا م ازسخـ كألج كذـ

 كاأل صار اسمخالركف كجاف باسخلرة يتكارمكف اسجفاراكجا كا مف أقربائخـ دكف كاس صر اسعكف
 اتى اسمخالر قريب  يرث مف ال يخالر كسـ آمف مف كجاف أراامخـ كذكم أقربائخـ دكف يتكارمكف

 ب كس  م لكسا ذسؾ فصار جا كا ايمما باألرااـ فتكارمكا اسخلرةا كا  طعت مجن فتح جاف
 .(1)[72: ]األ فاؿ﴾َوُأوُلو اِْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلى بِبَ ْعٍض ِفي ِكَتابِ تعاسى﴿

 بيف ا ع دذا كمابنا مكاالة ع د ذذا ﴾بَ ْعضٍ  َأْولِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  ُأولِئكَ كقكس  تعاسى:﴿
 اا لبيؿ في اسلخاد أللؿا   أكطا خـ كترجكا اا لبيؿ في كذالركا آم كا اسذيف اسمخالريف

 فخؤال  كأ فلخـا كأمكاسخـ ديارذـ في كأعا كذـ كأصااب   ا رلكؿ آككا اسذيف األ صار كبيف
 .(2)ببعض بعضخـ خـ كتراامخـاتصاس كتماـ إيما خـ سجماؿ بعضا أكسيا  بعضخـ

 اسذيف اسمخالركف ذـ ﴾َوىاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿قاؿ األسكلي في تفلير ذذا اآلين:" 
 سلجراع فصرفكذا ﴾بَِأْمواِلِهمْ  َوجاَىُدوا﴿ كلؿا عزٌ   اا في ألعدائخـ كترجكذا أكطا خـ ذلركا

                                                           

 2/329جمعا ي است زيؿا اسسازفا  سباب استأكيؿ في اا ظر ((1
 .327اسجريـ اسرامفا اسلعدما صا  تيلير اا ظر ((2
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 اسمعارؾ كاقتااـ اس تاؿ بمباشرة ﴾وَأنْ ُفِسِهم﴿اسمللميفا  مف اسمااكيج على كأ ف كذا كاسلالح (1)
 اسملاذدة أف سما األ فس على األمكاؿ ت ديـ اسلًَّ ا كسعؿ لىًبيؿً  ًفي اسمخاسؾ جلى سي  في كاسسكض
 باسماؿا ملاذدة بال باس فس اسملاذدة يتصكر ال ايث سلاالن دفعان  كأتـ كقكعان  أجمر باألمكاؿ

 مـ اسخلرة مـ اإليماف األكؿ فإف اسكقكع الب على اآلين في اسمتعاطفات ذذا ترتيب: كقيؿ
 آككا األ صار ذـ ﴾َوَنَصُروا آَوْوا َوالَِّذينَ ﴿ باس فس اسلخاد مـ سلارب استأذب س اك باسماؿ اسلخاد

 .( 2)أعدائخـ" على ك صركذـ أ فلخـ على كآمركذـ م ازسخـ كأ زسكذـ اسمخالريف

 َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ  َوَأْمَواِلِهمْ  ِديَارِِىمْ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا الَِّذينَ  اْلُمَهاِجرِينَ  لِْلُفَقَراءِ ﴿ ما يان: قكس  تعاسى:
 .[8اساشر: ]﴾الصَّاِدُقونَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  َويَ ْنُصُرونَ  َوِرْضَوانًا اللَّوِ  ِمنَ 

: ف را ا كما يخا كصؼ ا تعاسى اسصاابن اسجراـ في ذذا اآلين بعدّْة صفات أكسخا: أ خـ
 إسى أاكلكذـ مجن جفار أف كأمكاسخـا يع ي ديارذـ مف أسرلكا أ خـ: كماسمخا مخالركفا أ خـ

 مكاب باسفضؿ كاسمراد كرضكا انا ا مف فضالن  يبتغكف أ خـ: كرابعخا أسرلكذـا اسذيف فخـ اسسركج
 اللَّوَ  َويَ ْنُصُرونَ  ﴿: قكس : كساملخا ا[72: استكبن] ﴾َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّو َأْكبَ رُ ﴿: قولو اسل ن كاسرضكاف

 ذلركا سما أ خـ يع ي ﴾الصَّاِدُقونَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  ﴿: قكس : كلادلخا ا كأمكاسخـ بأ فلخـ أم ﴾َوَرُسوَلوُ 
 .(3) دي خـ في صدقخـ ظخر اسديف أللؿ شدائدذا كتاملكا اسد يا سذات

 ديارذـ مف سرلكاسلمخالريف اسذيف أ اسمميزة اسمالمح أذـ فيخا تبرز صادقن صكرة كذذا  
 قرابتخـ مف كاست جرمف اسمشرجيف  كاالضطخاد األذل اسسركج على أمكاسخـا أجرذخـ كارمكا

كأمكاسخـ.  ديارذـ تارجيف سرلكا ا كقدم كا با كاداخـ آأ  إال سذ ب ال مجنا في كعشيرتخـ
ترجكا جؿ شيئ أللؿ كرضكا  ا  فضل  في ا على اعتمادذـ ﴾َوِرْضوانا اللَّوِ  ِمنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ ﴿
كفى  قليلكف مطاردكف أ خـ مع كذـ امااا إال سخـ ل ابفال  اا ري  كىرىليكسى ي ب لكبخـ اسلَّ ى  يىٍ صي

 اإليماف جلمن قاسكا اسذيف ﴾الصَّاِدُقونَ  ُىمُ  ُأولِئكَ ﴿ا األكقات كأضيؽ اسلاعات أارج في كليكفخـ
 مع كصادقيف اكترجكا اسد يا استاركا أ خـ في ا مع صادقيف كجا كا بعملخـا كصدقكذا بأسل تخـا

  .(4)صدقكا مع ا فصدقخـ اكامكا اتبعكا أ خـ في رلكس 

                                                           

ا مامد األزدما تفلير غريب ما في اسصايايف اسبسارم كمللـاسجراع: الـ يلمع أ كاع اسسيؿ. ا ظر:  ((1
 .44صا
 .5/233ج ( ركح اسمعا يا(2
 .29/507جا مفاتيح اسغيبا اسرازما ( ا ظر(3
 .6/3526ليد قطبا جا في ظالؿ اس رآفا ظرا ( (4
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 اكرضكا ان  ا مف فضالن  أ خـ يبتغكف سلمخالريفا شامؿ كصؼ اسجريمن اآلين ذذا فيف
 كذجر كاس فسا باسماؿ باسلخاد اسمخالريف فذجر كي صركف ا كرلكس ا كأ خـ ذـ اسصادقكفا

 معان  سخـ كأمبت سبعضا بعضخـ بكالين معان  اسفري يف ككصؼ كاس صرا باإليكا  األ صار معخـ
 مع األ صار فالتكل إيما خـا في اسصادقكفا ا ان  اسمؤم كف ذـ كأكسئؾاإليمافا  ا ي ن

 .(1)اإليماف صدؽ كفي اس صرة عامؿ في اسمخالريف

كبخذا اسمدح اسربا ي اسمتتاسي سلصاابن اسجراـ يتبيف عظـ فضلخـا كجرامن م زستخـ ع د ا 
اماة اسديف كرعاة اسع يدة  تعاسىا سما قدمكا مف  صرة  بيخـ كدي خـا فجا كا بتأييدذـ سرلكؿ ا 

 فالتا كا ذذا اسم ا  اسمسلد إسى يـك اسديف.

 واألنفسالمطمب الثاني: الجياد باألموال 
 فسا مف فضائؿ اسصاابن اسجراـ كذك اسلخاد باألمكاؿ كاأل ان عظيم بيف ا تعاسى فضالن 

عز االلالـا كذا ت عليخـ  ا؛ أل خـ بليكفخـ ب ك ا ب  ذذا اسلماعن فضؿ عظيـ سصَّ كذذا 
عال  جلمت ا فجاف سخـ ذذا اسشأف لؿ  صر ديف ا كا  أ فلخـ بؿ كجؿ ملذات اسد ياا مف أ

 ظيـ في اسد يا بإعال  ذجرذـا كفي اآلسرة باسفكز اسجبيرا كيتبيف ذسؾ مف سالؿ ذذا اآليات:اسع

 َأْعَظمُ  َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوَجاَىُدوا َوَىاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أوًل: قولو تعالى: ﴿
 .[20: استكبن] ﴾اْلَفائُِزونَ  ُىمُ  َوُأولَِئكَ  اللَّوِ  ِعْندَ  َدرََجةً 

: رلؿ ف اؿ  ا رلكؿ م بر ع د ج ت: قاؿ بشيرا بف اس عماف : عفسبب نزول اآلية
ـً  بىٍعدى  عىمىالن  أىٍعمىؿى  الى  أىفٍ  أيبىاًسي مىا ٍلالى ا أيٍلً يى  أىفٍ  ًإالَّ  اإٍلً اجَّ قىاؿى  اٍساى ري  كى  أىٍعمىؿى  الى  أىفٍ  أيبىاًسي مىا: آسى

ـً  بىٍعدى  عىمىالن  ٍلالى ا اٍسمىٍلًلدى  أىٍعميرى  أىفٍ  ًإالَّ  اإٍلً ـى رىا قىاؿى  اٍساى ري  كى ؿي  اً  لىًبيؿً  ًفي اٍسًلخىادي : آسى  ًممَّا أىٍفضى
ا رىذيـٍ  قيٍلتيـٍ ا فىزىلى قىاؿى  عيمىري ميعىًنا يىٍكـي  كىذيكى   اً  رىليكؿً  ًمٍ بىرً  ًعٍ دى  أىٍصكىاتىجيـٍ  تىٍرفىعيكا الى : كى سىًجفٍ  اٍسلي  كى
لٍَّيتي  ًإذىا ميعىنى  صى ٍلتي  اٍسلي ا فىاٍلتىٍفتىٍيتي ي  دىسى ؿَّ  عىزَّ  اي  فىأىٍ زىؿى  ًفيً ا اٍستىلىٍفتيـٍ  ًفيمى  اْلَحاجّْ  ِسَقايَةَ  َأَجَعْلُتمْ ﴿: كىلى

 .(2)آًسًرذىا ًإسىى اآٍليىنى  [19: استكبن] ...﴾اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاهللِ  آَمنَ  َكَمنْ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َوِعَمارَةَ 

 كاسخلرة مف بالد اسجفر إسى اإللالـا كلاذد اإليماف با تعاسىا بصفات مف اتلـ فَّ إ 
 افتسر ممف اآلسرة في ا ع د م زسن كأرفع درلن كاس فسا أكسئؾ أعظـ باسماؿ ا لبيؿ في

 على اسرالح اس لـ فضؿ سبياف اسمرلكح اس لـ يذجر سـ كا  ما اساراـا اسمللد كعمارة باسل اين
                                                           

 .8/42جا اسش  يطيا أضكا  اسبياف ا( ا ظر(1
 رقـ اساديث :3/1499جضؿ اسشخادة في لبيؿ ا تعاسىا جتاب اإلمارةا باب ف مللـا ( صايح مللـا(2

1879. 
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 ذـ اسفائزكف كلاذدكا كذالركا آم كا بأ خـ صفتخـ كصف ا اسذيف فخؤال  لكاذـا مف على اإلطالؽ
 اسلزيؿ اسمكاب مف اآلسرة في أعدَّا سخـ بما اسد يا في كاآلسرةا كسذسؾ يبشرذـ ربخـ اسد يا بلعادة
جرامت ا كا ع دا مكاب لزيؿ سمف  دار في اإلقامنك  كرغداا كاسسلكد اسعيش سيف اسم يـ مف كاس عيـ

 .(1)عمؿ بطاعت  كلاذد في لبيل 
 اإليماف كاسخلرة ترليح ذجر تعاسى إف ا" وقال المام الرازي في تفسير ىذه اآلية:

 أتبع  مـ استعريض طريؽ على اساراـا اسمللد كعمارة اسل اين على كاسلخاد في لبيؿ ا تعاسى
 اسصفات بخذا مكصكفان  جاف مف إفَّ : ف اؿ اآلينا ذذا في استصريح لبيؿ على استرليح ذذا بذجر

: ذذا ذي األربعن اسصفات كتلؾ كاسعمارة باسل اين اتصؼ ممف ا ع د درلن أعظـ جاف األربعن
 باس فسا كاعلـ اسلخاد كرابعخا باسماؿ ا لبيؿ في اسلخاد كماسمخا اسخلرةا كما يخا اإليمافا فأكسخا
 أف ألكذـ ذجرذـ عيَّف سك أل   كاسعمارة باسل اين اسمشتغليف مف درلن أعظـ ي ؿ سـ تعاسى أ  

 جؿ مف أفضؿ أ خـ على ذسؾ دؿَّ  اسمرلكحا ذجر ترؾ كسما إسيخـا باس لبن اصلت إ ما فضيلتخـ
 اذذ مف كأجمؿ أعلى سْل لاف كفضيلن لعادة اصكؿ يع ؿ ال أل   على اإلطالؽا لكاذـ مف

 .(2)"اسصفات

 اآلين ذذا في ذسؾ بيَّف يلتككف ال اسص فيف بأف اسمت دمن اآلين في تعاسى ا اجـ اسمَّ و
 اسسصاؿ ذذا أذؿ أف كاجـ كاس فسا باسماؿ كاسلخاد كاسخلرة اإليماف فعدد كأكضا ا األسيرة
ـي  نن  أىٍعظى  اسبغين بلكغ كاسفكز كرضكا  ا برامت  باسفكز سخـ اجـ مـ اسسلؽا لميع مف اسلَّ ً  ًعٍ دى  دىرىلى
 أبي عف لا  اسذم اساديث اآلين ذذا مع ى إسى كي ظر مخلجنا مف  لاة أك رغبت   يؿ في إما

اًبيا تىليبُّكا الى » : اس بي قاؿ: قاؿ ع  ا ا رضي اسسدرم لعيد ـٍ  أىفَّ  فىلىكٍ  أىٍصاى دىجي  ًمٍمؿى  أىٍ فىؽى  أىاى
دو  ا ميدَّ  بىلىغى  مىا ذىذىبنا أياي ـٍ ًدًذ  .(4)«(3) ىًصيفى ي  كىالى  أىاى

لصحابة وجيادىم بأمواليم وأنفسيم؛ قولو ومن اآليات التي تبين فضل اثانيًا: 
َراتُ  َلُهمُ  َوُأولَِئكَ  َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  َجاَىُدوا َمَعوُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  الرَُّسولُ  َلِكنِ تعالى:﴿  َوُأولَِئكَ  اْلَخي ْ

                                                           

ا 8/93جاس رطبيا  ااسلامع ألاجاـ اس رآف ا14/173جا اسطبرما تأكيؿ اس رآفلامع اسبياف في  ا( ا ظر(1
 .2/343جا اسسازفا سباب استأكيؿ في معا ي است زيؿ

 .16/13جمفاتيح اسغيبا  ((2
ا «ذا سليالسك ج ت متس» اا باب قكؿ اس بي جتاب أصااب اس بي اسبسارما  اصايح اسبسارم ((3
 .3673 رقـ اساديث :5/8ج
 .3/17جا ابف عطين األ دسليا اسمارر اسكليز اا ظر ((4
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       ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اِْلَنْ َهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َلُهمْ  اللَّوُ  َأَعدَّ  اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ 
     .[89 ،88: التوبة]

 اسمؤم يف في ذذا اآلياتا م ا  بيَّف اسم اف يف في اآليات اسلاب نا ذْـّ  تعاسى ذجر ا سمَّا
 إسى ﴾... َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  َجاَىُدوا َمَعوُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  الرَُّسولُ  َلِكنِ ﴿: ف اؿ آسرتخـا في سخـ كما
 َلُهمْ ﴿ اسلليلن باس عكت اسم عكتكف ﴾َوُأْولِئكَ ﴿ كمآسخـا كقكس  ااسخـ بياف مف اآليتيف آسر

َراتِ  اساكري  كقيؿ اسعي بىا في كاسجرامن كاسل ني  اسد يا في كاسغ يمني  اس صري  اسداريف م افعي  أم ﴾الَخي ْ
ٍيرة لمعي  كذي [71اسرامف:] ﴾ِحَسانٌ  خيرات ِفيِهنَّ ﴿:تعاسى ج كس  اسالاف  َوُأولَِئكَ ﴿سٌيرة  تسفيؼ سى

 كتجريري  قليؿا عما اسفا ين اساظكظ مف بعضان  ااز مىفٍ  ال باسمطلكب اسفائزكف أم ﴾اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ 
 مفلايف جكً خـ سبياف التئ اؼه  ﴾َلُهمْ  اهلل َأَعدَّ ﴿سمجا خـا كقكس :  كرٍب ه  سشأ خـ ت كي ه  اإلشارة الـً 
 .(1)﴾ِفيَها خالدين اِلنهار َتْحِتَها ِمن َتْجِرى جنات﴿اآلسرًة  في سخـ ذيأ أم

 كاسذيف اسرلكؿ ااؿ أفَّ  بيَّف اسلخاد عف اسفرار في اسم اف يف ااؿ شرح سما تعاسى إفَّ ا
دّْ  مع  آم كا  )سجف( كسفظ اإسي  كاست رُّب ا رضكاف طلب في كاس فس اسماؿ بذسكا ايث م  ا باسضّْ
 سير ذك مف إسي  تكلَّ  ف د اسغزك عف اسم اف كف ذؤال  تسلَّؼ إف أ   است دير أف :كذي فائدةا في 

 مف سخـ اصؿ ما ذجر اسلخاد إسى باسملارعن كصفخـ كسما اكذـ اسمؤم يف اسمسلصيف م خـ
َراتُ  َلُهمُ  َوُأولَِئكَ ﴿ :قكس : أكسخا :أ كاع كذك كاسم افع اسفكائد  م افع يت اكؿ اسسيرات سفظ ﴾اْلَخي ْ

 َلُهمُ ف كس :﴿ ﴾اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ  َوُأولَِئكَ  ﴿:قكس : كما يخا مطلؽا اسلفظ ألف ااسد يا كاآلسرة
َراتُ   اكاسعذاب اسع اب مف استسلُّص م   اسمراد ﴾اْلُمْفِلُحونَ  ُىم﴿:كقكس  اسمكابا م   اسمراد ﴾اْلَخي ْ
 ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اِْلَنْ َهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َلُهمْ  اللَّوُ  َأَعدَّ ﴿:قكس : كماسمخا
 كاسفالح اسسيرات تلؾ تامؿ أف كياتمؿ كسلفالحا سلسيرات جاستفلير اسل ات ذذا تجكف أف ياتمؿ
 مكاب على اسل ات كتامؿ كاسغلبنا كاس درةا كاسمركةا كاسجرامنا اسغزكا ممؿ اسد ياا م افع على

 .(2)عاسين كدرلن رفيعنا مرتبن ما ياصؿ سخـ مف سير جكف عف اسعظيـ عبارةكاسفكز  اآلسرةا

افتتاح  اسجالـ مضمكف   يض اسجالـ ذذا مضمكف بأف يؤذف االلتدراؾ بارؼ اسجالـ إف َّ
 ا باسرلكؿ جفرذـ على ملببان  اسلخاد عف اسم اف يف قعكد جاف فلما كتفريعانا أصالن  قبل  اسذم
دّْ  على اسمؤم كف جاف  ب  تعلُّ خـ ألف اسرلكؿ ااؿ بكصؼ أاكاسخـ كصؼ كابتدئ ذسؾا مف اسضّْ

ا ﴾َجاَىُدوا... َمَعوُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  الرَُّسولُ  َلِكنِ ﴿: ف يؿ كسيرذـا جماسخـ أصؿ ذك إياا كاتباعخـ
                                                           

 .4/197جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ ا( ا ظر(1
 .16/119جا اسرازما مفاتيح اسغيبا ظرا ( (2
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 :ج كس  اسرلكؿ اسمؤم يف ب صرة اسم اف يف  صرة عف االلتغ ا  إسى إشارة االلتدراؾ ارؼ كفي
 َوالَِّذينَ ﴿: قكس  كفي ا[89: األ عاـ] ﴾ِبَكاِفرِينَ  ِبَها لَْيُسوا قَ ْوًما ِبَها وَكَّْلَنا فَ َقدْ  َىُؤََلءِ  ِبَها َيْكُفرْ  فَِإنْ ﴿

 اسااؿ مكضع في ﴾َمَعوُ ﴿ بمؤم يفا ك سيلكا عذر دكف يلاذدكا سـ اسذيف بأف تعريض ﴾َمَعوُ  آَمُنوا
 ع د ب  آم كا أل خـ مع  فإيما خـ أمرا جؿ كفي ااؿ جؿ في س  أتباع أ خـ على ستدؿُّ  اسذيف مف

 اسد يا في سخـ اسمبمكمن اسسيرات أف إسى إشارة كفي  مع ا كأ فلخـ بأمكاسخـ كلخادذـ إياذـا دعكت 
 .(1)كم امات  سسيرات  تابعن كاآلسرة

 ِإنََّماومن اآليات التي تبين جياد الصحابة بأمواليم وأنفسيم؛ قولو تعالى:﴿ ثالثًا: 
 ُأولَِئكَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  َوَجاَىُدوا يَ ْرتَابُوا َلمْ  ثُمَّ  َوَرُسوِلوِ  بِاللَّوِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ 

 .[15:اسالرات] ﴾الصَّاِدُقونَ  ُىمُ 

 يدسؿ اكسمَّ  آم ا قاسكا اسذيف يساطب اسمكسى لباا   كتعاسى في ذذا اآلين اسجريمن األعراب
 كسـ يرتابكاا سـ مـ كرلكس  ا صدَّقكا اسذيف اس كـ أيخا اسمؤم كف إ ما: ا كاسمع ىقلكبخـ في اإليماف
 كاسعمؿ رلكس ا كطاعن ا طاعن  فل  كأسـز ا   بي   بٌكة في كال ا تعاسىا كادا ين في يشجكا
 بإ فاؽ اسمشرجيف كلاذدكا علي ا ذسؾ كلكب في م   شؾٍّ  بغير ا فرائض مف علي  كلب بما

 كجلمن اسعلياا ا جلمن ستجكف لبيل  كذسؾ لخادذـا مف ب  ا أمرذـ فيما ميخًلخـ كبذؿ أمكاسخـ
 دسؿ مف ال مؤم كفا إ ا قكسخـ في اسصادقكف ذـ ذسؾ يفعلكف اسذيف اسلفلىا فخؤال  جفركا اسذيف
 .(2)كماس  دم  سيا ف اسليؼ سكؼ اسملَّن في

 على م صكران  سيس ع خـ اسريب ي ف أف على سلت بي  سلتراسيا استي بمَـّ  -لباا   -كأتى
 آم كا إ خـ: ي كؿ -لباا   -فجأ   آلاسخـا  خاين إسى ذسؾ بعد ملتمر ذك بؿ ف طا إيما خـ كقت
 ترتبت استي اسطيبن اسممار ببياف ذسؾ أتبع اس خاينا مـ إسى اسي يف ذذا معخـ كالتمر ي يفا عف
 مف كبذسكا: أم ﴾اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوأَنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمواِلِهمْ  َوجاَىُدوا﴿: ف اؿ اسصادؽ اإليماف ذذا على
 .(3)كأ فلخـ أمكاسخـ دي   ألؿ اا كمف جلمن إعال  ألؿ

 كيلكز األعلىا إسى األد ى مف استرقي باب مف األ فس على األمكاؿ كت ديـ":األسكلي قاؿ
  ظرا أكفؽ أ   مع بلببخا أ فلخـ يخلجكف أ خـ اتى عليخا اسجمير سارص األمكاؿ قدـ: ي اؿ بأف
 أظخركا أك لاؤكا اتى بأمكاسخـ يلاذدكا سـ أ خـ يجفخـ سـ إ خـ ايث بأكسئؾ استعريض إسى

                                                           

 .10/290جر كاست كيرا ابف عاشكرا استاري ا( ا ظر(1
 .22/318جا لامع اسبيافا اسطبرما ا ظر ((2
 .13/322جليطا مامد ليد ط طاكما استفلير اسك  اا ظر ((3
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 أك اسعدك أم م در مفعكس  أك ااسلخد بذسكا لاذىديكا كمع ى اسد يا كعرض سلمغا ـ ان اب اإللالـ
ـي  اسلميلن األكصاؼ مف ذجر بما اسمكصكفكف أيكسًئؾى  كاسخكل اس فس اًدقيكفى  ذي  صدقكا اسذيف أم اسصَّ

 .(1)األعراب" أكسئؾ ال اإليماف دعكل في

فضؿ اسصاابن اسجراـ في باب اسلخادا يتبيف أ خـ أكؿ مف س اساجيـكبخذا اسعرض اسربا ي 
فيما ع د ا تعاسىا فجاف سخـ مف اسجريـ  كطمعان  امى اإللالـا دفاعا باسماؿ كاس فسا ابان 

 اسم افا أف يالف ااسخـ كذجرذـ في اسد يا كاآلسرة.

 المطمب الثالث: اليجرة في سبيل ا
صكرة في اب ا كرلكس  كدي  ا اتى ذلركا جؿ مابكب  س د رلـ اسصاابن اسجراـ أركع

فيما ع د ا مف لزيؿ اسمكاب في  كرلا ن  ديف ا كرلكس ا كطمعان  ةفي اسد ياا رغبن في  صر 
 ي:اابن رضكاف ا عليخـ م خا ما يأتاسد يا كاآلسرةا كقد تادمت آيات جميرة عف ذلرة اسص

فَالَِّذيَن َىاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا  :﴿تعالىأوًل: قولو 
ُهْم َسيَّْئاتِِهْم َوَِلُْدِخَلن َُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهاُر ثَ َوابًا ِمْن ِعْنِد  اللَِّو َواللَُّو ِعْنَدُه َِلَُكفَّْرنَّ َعن ْ

 .[195]آؿ عمراف:   ﴾الث ََّوابِ  ُحْسنُ 

أم: ترجكا دار اسشرؾ كأتكا إسى دار اإليماف كفارقكا  ﴾فَالَِّذيَن َىاَجُروا  قكس  تعاسى: ﴿
أم: ضاي خـ اسمشرجكف باألذل  ﴾َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم  ﴿األاباب كاسسالف كاإلسكاف كاسليرافا 

أم: إ ما جاف  ﴾َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي  ﴿ذا قاؿ: اتى أسلؤكذـ إسى اسسركج مف بيف أظخرذـ؛ كسخ
كذذا أعلى اسم امات أف ي اتؿ في  ﴾َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا  . ﴿ذ بخـ إسى اس اس أ خـ آم كا با كادا

ُهْم َسيَّْئاتِِهْم  ﴿لبيؿ اا فيع ر لكاداا كيعفر كلخ  بدم  كتراب ا كسخذا قاؿ تعاسى:  َِلَُكفَّْرنَّ َعن ْ
أم: تلرم في سالسخا األ خار مف أ كاع اسمشاربا ﴾ َوَِلُْدِخَلن َُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهارُ 

مف سبف كعلؿ كسمر كما  غير آلف كغير ذسؾا مما ال عيف رأتا كال أذف لمعتا كال سطر 
  على قلب بشر.

ك لب  إسي  سيدؿ على أ   عظيـ؛ ألف  أضاف  إسي ﴾ ثَ َوابًا ِمْن ِعْنِد اللَّوِ كقكس  تعاسى:﴿
أم: ع دا الف اسلزا   ﴾َواللَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن الث ََّوابِ ﴿ اجميران  اسعظيـ اسجريـ ال يعطي إال لزيالن 

 .(2)سمف عمؿ صاساان 
                                                           

 .13/319ج ا( ركح اسمعا ي(1
 .2/191جتفلير اس رآف اسعظيـا ابف جميرا  ا( ا ظر(2
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اسذيف ا قد جا ت ذذا صكرة اسداعيف اسمساطبيف بخذا اس رآف أكؿ مرة " :قال سيد قطب
ديارذـا في لبيؿ اسع يدةا كأكذكا في لبيؿ ا ال في أم غاين  ذالركا مف مجنا كأسرلكا مف

في جؿ أرض كفي جؿ ا كسج خا صكرة أصااب ذذا اسع يدة في صميمخا الكااا كقاتلكا كقتلكا
فتضيؽ ا كبيف اس كـ اسمعاديفا في األرض اسمعادين سخا زماف صكرتخا كذي ت شأ في اسلاذلين
في أكؿ  -سشخكاتا كتتعرض سألذل كاسمطاردةا كأصاابخابخا اسصدكرا كتتأذل بخا األطماع كا

 على اسرغـ مف األذلا كعلى اسرغـ مف اسمطاردةا مـ ت مك اس بتن اسطيبننا قلن ملتضعف -األمر
كعلى ذذا اسلخد ا فيجكف اس تاؿا كيجكف اس تؿ امـ تملؾ اسصمكد كاسم اكمن كاسدفاع عف  فلخا

 .(1)"كيجكف اسلزا  كيجكف اسمكاباسشاؽ اسمرير يجكف تجفير اسليئاتا 

ا قكس  ثانيًا: ومن اآليات التي مدح ا فييا الصحابة عمى ىجرتيم في سبيل ا
نْ َيا َحَسَنًة َوَِلَْجُر اْْلِخَرِة أَ ﴿ تعاسى: ئَ ن َُّهْم ِفي الدُّ ْكبَ ُر َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَِّو ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَ وّْ

 .[41]اس اؿ:  ﴾َكانُوا يَ ْعَلُمونَ َلْو  

أم: في لبيل   ﴾الَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَّوِ ﴿فضؿ اسمؤم يف اسممتا يف عف يسبر تعاسى 
باألذين كاسما ن مف قكمخـا اسذيف يفت ك خـ سيردكذـ إسى  ﴾ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا﴿كابتغا  مرضات  

اسجفر كاسشرؾا فترجكا األكطاف كاسسالفا كا ت لكا ع خا أللؿ طاعن اسرامفا فذجر سخـ مكابيف: 
مكابا عالال في اسد يا مف اسرزؽ اسكالع كاسعيش اسخ ي ا اسذم رأكا عيا ا بعد ما ذالركاا 

اسذم  ﴾َوِلْجُر اْلِخَرةِ ﴿اسبلداف كغ مكا م خا اسغ ائـ اسعظيمنا كا تصركا على أعدائخـا كافتتاكا 
أم: سك جاف سخـ علـ  ﴾َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ ﴿مف ألر اسد ياا  ﴾َأْكبَ رُ ﴿كعدذـ ا على سلاف رلكس  

 .(2)كي يف بما ع د ا مف األلر كاسمكاب سمف آمف ب  كذالر في لبيل  سـ يتسلؼ عف ذسؾ أاد

لؿ اسلَّ  تعاسىا كذجر اسفا  ذ ا سللببينا أم أل ﴾َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَّوِ ﴿سى:كقكس  تعا
ا كصار ذك مؿ  طاعت  اسلَّ  فصاركا الى يفجركف في غيرفي  قضكا اياتخـ إسى أ خـ   بئاسفا  ي

فجلخـ س  لباا   كتعاسى ال يفجركف إال في ا كيخكف جؿ عذاب في  لكبخـ ك فكلخـ كع كسخـا ق
 (.3)تعاسى  لبيل 

 ثُمَّ ِإنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َىاَجُروا ِمْن بَ ْعِد َما فُِتُنوا ثُمَّ  :﴿ثالثًا: ومن اآليات أيضًا: قولو تعالى
 .[110]اس اؿ:  ﴾َجاَىُدوا َوَصبَ ُروا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيمٌ 

                                                           

 .1/549جفي ظالؿ اس رآفا  ((1
 .441اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف اا ظر ((2
 .8/4181ج أبي زذرةا ازذرة استفاليرا ظرا  ((3



 

43 
 

مخا يف في قكمخـا كاف كذـ على اسفت ن  ابياف سلذيف جا كا ملتضعفيف بمجن ذذا اآلين
ظاذراا مـ أمج خـ اسسالص باسخلرةا فترجكا بالدذـ كأذاسيخـ كأمكاسخـ ابتغا  رضكاف ا كغفرا  ا 

ا اسفت نذذا خؤال  مف بعد س  أسبر تعاسى أ  اكلاذدكا اسجافريف كصبركا على مشاٌؽ اسلخاد
 .(1)يرامخـ باسلزا  اسالفك ا فيغفر سخـ ما فرط م خـ ﴾َلَغُفوٌر َرِحيمٌ ﴿

كعذر اسذيف ات كا عذاب اسفت ن بأف قاسكا ا اسذيف آم كا كصبركا على األذل ا ا ذجرمَّ كس
آسر فازكا بفرار مف اسفت نا كقد  ذجر فري ان  اجالـ اسجفر بأفكاذخـ كسجف قلكبخـ مطمئ ن باإليماف

 .(2) أكمأ إسى اظخـ مف اسفضؿ ب كس : ذالركا مف بعد ما فت كاا فلمى عملخـ ذلرة

َىاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّو ثُمَّ قُِتُلوا َأْو َماتُوا لَيَ ْرزُقَ ن َُّهُم  َوالَِّذينَ ﴿ قولو تعالى: ومن اآليات أيضاً 
ُر الرَّازِِقيَن لَُيْدِخَلن َُّهْم ُمْدَخاًل يَ ْرَضْونَُو َوِإنَّ اللََّو َلَعِليٌم َحِليمٌ  اللَُّو ِرْزًقا َحَسًنا َوِإنَّ  ]اساج:  ﴾اللََّو َلُهَو َخي ْ

 .[59ا58
سما ع داا كترؾ  في لبيؿ ا ابتغا  مرضات ا كطلبان  يسبر تعاسى عمف سرج مخالران 

في اسلخاد أك  األكطاف كاألذليف كاسسالفا كفارؽ بالدا في ا كرلكس ا ك صرة سديف ا مـ قتلكا
مف غير قتاؿ على فرشخـا ف د اصلكا على األلر اسلزيؿا كاسم ا  اسلميؿا جما قاؿ  ماتكا
 ﴾ُسوِلِو ثُمَّ يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَّوِ َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَ ْيِتِو ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّو َورَ ﴿ :تعاسى

 .[100]اس لا : 

ُر الرَّازِِقينَ  لَيَ ْرزُقَ ن َُّهُم اللَُّو ِرْزقًا َحَسًنا﴿ :تعاسى قكس  عليخـ مف  سيلريفَّ  ﴾َوِإنَّ اللََّو َلُهَو َخي ْ
مـ قاؿ: ا أم: اسل ن ﴾لَُيْدِخَلن َُّهْم ُمْدَخاًل يَ ْرَضْونَُو  ﴿فضل  كرزق  مف اسل ن ما ت ر ب  أعي خـا

أم: يالـ  ﴾ َحِليمٌ ﴿أم: بمف يخالر كيلاذد في لبيل ا كبمف يلتاؽ ذسؾا ﴾ َوِإنَّ اللََّو َلَعِليمٌ ﴿
فأما مف قتؿ في لبيؿ  اكيصفح كيغفر سخـ اسذ كب كيجفرذا ع خـ بخلرتخـ إسي ا كتكجلخـ علي 

َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن  ﴿ك غير مخالرا فإ   اي ع د رب  يرزؽا جما قاؿ تعاسى: ا مف مخالر أ
 .(3)[ 169]آؿ عمراف:   ﴾قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِّْهْم يُ ْرزَُقونَ 

كماس ا ابتغا  ذذا بشارة جبرلا سمف ذالر في لبيؿ اا فسرج مف دارا ككط   كأكالدا ك 
 كل  اا ك صرة سديف اا فخذا قد كلب ألرا على اا لكا  مات على فراش ا أك قتؿ ملاذدان 

في اسبرزخا كفي يكـ اس يامن بدسكؿ اسل ن اسلامعن ﴾ لَيَ ْرزُقَ ن َُّهُم اللَُّو ِرْزقًا َحَسًنا﴿ في لبيؿ اا 
                                                           

 .6/414جا اس الميا ماالف استأكيؿ ا( ا ظر(1
 .14/299جا ابف عاشكرا استارير كاست كير ا( ا ظر(2
 .5/447جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ ا( ا ظر(3
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اسمخالر في :ياتمؿ أف اسمع ى قيؿ سبدفا ك سلركح كاسرياافا كاسالف كاإلالافا ك عيـ اس لب كا
ا لكا  علـ ا م   أ   يمكت على فراش ا ال ان  كالعان  لبيؿ اا قد تجفؿ برزق  في اسد ياا رزقان 

ا فجلخـ مضمكف س  اسرزؽا فال يتكذـ أ   إذا سرج مف ديارا كأمكاس ا ليفت ر أك ي تؿ شخيدان 
ا فإف اسمخالريف لباا   كتعاسى  كقع جما أسبر كياتاجا فإف رازق  ذك سير اسرازقيفا كقد

اسلاب يفا ترجكا ديارذـ كأب ا ذـ كأمكاسخـا  صرة سديف اا فلـ يلبمكا إال يليراا اتى فتح ا 
عليخـ اسبالدا كمج خـ مف اسعباد فالتبكا مف أمكاسخاا ما جا كا ب  مف أغ ى اس اسا كيجكف على 

إما ما يفتا  ا عليخـ مف اسبلدافا سصكصا ﴾ ُهْم ُمْدَخال يَ ْرَضْونَوُ لَُيْدِخَلن َّ ﴿قولو:  ذذا اس كؿا
ما اسمراد ب  رزؽ اآلسرةا كأف ذسؾ  فتح مجن اسمشرفنا فإ خـ دسلكذا في ااسن اسرضا كاسلركرا كا 
دسكؿ اسل نا فتجكف اآلين لمعت بيف اسرزقيفا رزؽ اسد ياا كرزؽ اآلسرةا كاسلفظ صاسح سذسؾ 

 باألمكرا ظاذرذاا كباط خاا ﴾َوِإنَّ اللََّو َلَعِليمٌ ﴿ايحا فال ما ع مف إرادة اسلميع جل ا كاسمع ى ص
يعصي  اسسالئؽ كيبارزك   باسعظائـا كذك ال يعاللخـ باسع كبن مع  ﴾َحِليمٌ ﴿ مت دمخاا كمتأسرذاا

 .(1) جماؿ اقتداراا بؿ يكاصؿ سخـ رزق ا كيلدم إسيخـ فضل 
يتبيف فضؿ اسصاابن اسجراـ بكل  عاـا كمزيد شرفخـ  كمف سالؿ التعراض ذذا اآليات

في باب اسخلرةا فخـ أكؿ مف  صر اسديفا كذالر  كفي اا ففازكا باسمكاب اسلزيؿ كاسم ا  
 اسعطر مف رب اسعاسميف.

 ع: إيتاء الزكاة ابتغاء وجو االمطمب الراب
ما افترض ا عليخـ مف مدح ا تعاسى اسصاابن رضكاف ا عليخـا في أ خـ يؤدكف 

غبن زجاة األمكاؿ طاعن  كابتغا  مرضات ا كال يلخيخـ عف ذسؾ الاوا سكفان مف عذاب اآلسرةا كر 
 في اسل نا كذذا يظخر مف سالؿ:

زََّكاِة رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء القكس  تعاسى:﴿ 
 .[37: اس كر] ﴾َيَخاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب َواِْلَْبَصارُ 

 بخا استي اسعاسينا كعزائمخـ ك ياتخـ اسلامينا بخممخـ إشعار في  ﴾رَِجالٌ قكس  تعاسى:﴿ 
 كت زيخ ا كتكايدا كشجراا عبادت  كمكاطف أرض ا في ا بيكت ذي استي سلملالدا اران مَّ عي  صاركا

 كرازقخـا ساس خـ ذك اسذم ربخـ ذجر عف كرياخاا بيعخا كمالذ كزي تخا كزسرفخا اسد يا تشغلخـ ال
 ا ع د كما ي فد ع دذـ ما ألف بأيديخـ؛ مما كأ فع سخـ سير ذك ع دا اسذم أف يعلمكف كاسذيف
: أم ﴾ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة ﴿: قاؿ كسخذا باؽ؛

  .(2)كمابتخـ مرادذـ على كمابت  كمرادا طاعت  ي دمكف

                                                           

 .543 ااسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر(1
 .68-6/67جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ ا( ا ظر(2
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 باستلبيح أم ﴾اللَّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  بَ ْيعٌ  َوَل ِتجارَةٌ  تُ ْلِهيِهمْ  َل رِجالٌ  قاؿ اس المي في قكس  تعاسى:﴿
قاـً  كاستاميد  اسذم اسماؿ أم ﴾الزَّكاةِ  َوِإيتاءِ  ﴿ تأسيرا غير مف سمكاقيتخا إقامتخا أم اسصَّالةً  كىاً 
 تَ تَ َقلَّبُ  يَ ْوماً  َيخافُونَ  ﴿ لراا كيصفك  فل  كتطخر اسبسؿا كرذيلن اسشح د س مف مؤتي  يتزجى

 زاَغتِ  َوِإذْ ﴿ تعاسى قكس  في جما كاسفزعا اسخكؿ مف كتتغير تضطرب أم: ﴾َواِْلَْبصار اْلُقُلوبُ  ِفيوِ 
 .(1)[ 10: األازاب] ﴾اْلَحناِجرَ  اْلُقُلوبُ  َوبَ َلَغتِ  اِْلَْبصارُ 

يتا  اسزجاة سص كيدسؿ ا سشرفخما كستيلر اسلير فيخما إسى ا كلخكست  ت إقامن اسصالة كا 
كاسملا  كأكرادذما ع د في ذسؾا استلبيح في اسصالة كغيرذاا كسخذا شرعت أذجار اسصباح 

يلبح فيخا اا رلاؿا سيلكا ممف يؤمر على رب  د ياا كال تلارة كمجالبا ا اسصباح كاسملا 
َوَل ﴿كذذا يشمؿ جؿ تجلب ي صد ب  اسعكضا فيجكف قكس :  ﴾َل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارَةٌ ﴿مشغلن ع  ا 

ف مف باب عطؼ اسساص على اسعاـا سجمرة االشتغاؿ باسبيع عل ﴾بَ ْيعٌ  ى غيراا فخؤال  اسرلاؿا كا 
سج   ال تلخيخـ تلؾا بأف ي دمكذا كيؤمركذا ا اتلركاا كباعكاا كاشتركاا فإف ذسؾا ال ماذكر في 

بؿ لعلكا طاعن ا كعبادت  غاين مرادذـا ك خاين  ﴾ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ ﴿على 
على أجمر اس فكسا كاب  كسما جاف ترؾ اسد يا شديدان ا فضكاا ااؿ بي خـ كبي خا ر م صدذـا فم

اسمجالب بأ كاع استلارات مابكبا سخاا كيشؽ عليخا ترج  في اسغاسبا كتتجلؼ مف ت ديـ اؽ ا 
َيَخاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِو ﴿ف اؿ:  -كترذيبان  ترغيبان -ما يدعكذا إسى ذسؾ  تعاسى  على ذسؾا ذجر

زعال  سل لكب كاألبدافا فلذسؾ سافكا ذسؾ اسيكـا فلخؿ عليخـ  ﴾َواِلْبَصارُ اْلُقُلوُب  مف شدة ذكس  كا 
كاسمراد بأالف ما عملكا أعماسخـ  ﴾لَِيْجزِيَ ُهُم اللَُّو َأْحَسَن َما َعِمُلوا ﴿اسعمؿا كترؾ ما يشغؿ ع  ا 

فاسمكاب ال يجكف إال اسال ن اسصاسانا أل خا أالف ما عملكاا أل خـ يعملكف اسمبااات كغيرذاا 
ُهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا َوَيْجزِيَ ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن ﴿على اسعمؿ اسالفا ج كس  تعاسى:  لُِيَكفَّْر اللَُّو َعن ْ

 َواللَُّو يَ ْرُزقُ ﴿زيادة جميرة عف اسلزا  اسم ابؿ ألعماسخـا  ﴾َويَزِيُدُىْم ِمْن َفْضِلوِ ﴿ ﴾ما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
بؿ يعطي  مف األلر ما ال يبلغ  عمل ا بؿ كال تبلغ  أم يت ا كيعطي   ﴾َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 

  .(2)مف األلر بال عد كال جيؿا كذذا ج اين عف جمرت  لدا
 فإيتا  اسزجاة ابتغا  مرضات ا مف صفات اسصاابن اسجراـ رضكاف ا عليخـا كذـ أجمؿ

 .د رلكؿ ا إيما انا كأال خـ سل ان بع اسمؤم يف

                                                           

 .7/391جا ماالف استأكيؿا ا ظر ((1
 .569 ااسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف اا ظر( (2
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 المبحث األول
 صفات الصحابيات أميات المؤمنين 

 المطمب األول: القنوت  ورسولو وعمل الصالحات 
 كأرفعخف شأ انا قدرانا كأللخفَّ  اس لا  كأعالذفَّ  أجـر  مامد سرلكس  كلؿ عز ا استار

كاسم اـا كجا ت  اسفضؿ في سغيرذف سيلت سصكصيات كسخف سلمؤم يفا أمخات فلعلخفَّ  م زسننا
كيتبيف ذذا مف سالؿ اآلين ا كعمؿ اسصاساات  سخف ذذا اسمجا ن بإطاعتخفَّ  كرلكس  

مىفٍ ﴿: قاؿ تعاسى: اآلتين يَ ْقُنْت ِمْنُكنَّ ِللَِّو َوَرُسوِلِو َوتَ ْعَمْل َصاِلًحا نُ ْؤتَِها َأْجَرَىا َمرَّتَ ْيِن َوَأْعَتْدنَا َلَها  كى
 .[31: األازاب]﴾ ِرْزقًا َكرِيًما

 أمر بما كتعمؿ م جفَّ  كرلكس  ا يطع مف أ   اسمؤم يف أمخات مساطبان  تعاسى ا ي كؿ 
 سخا كأعتد ا اسمؤم يفا  لا  لائر مف غيرذف عمؿ مكاب ممليٍ  عملخا مكاب ا يعطخا ب اا 
 .(1)اسل ن  في ذ يئان  عيشان  اآلسرة في

 كرلكس  ا  تطع: أم﴾ َوَمْن يَ ْقُنْت ِمْنُكنَّ لِلَِّو َوَرُسوِلِو  ﴿" قاؿ ابف جمير في قكس  تعاسى:
 ا  ا رلكؿ م ازؿ في فإ خف اسل نا في: أم﴾ َوَأْعَتْدنَا َلَها ِرْزقًا َكرِيًمانُ ْؤتَِها َأْجَرَىا َمرَّتَ ْيِن ﴿
 إسى اسل ن م ازؿ أقرب ذي استي اسكليلن في اسسالئؽا لميع م ازؿ فكؽ علييفا أعلى في

 .( 2)" اسعرش

 اسمعاشرة كطيب اسسلؽا بالف  ا رلكؿ رضا سطلبخفَّ  ألرذفَّ  ضكعؼ كا  ما
 .(3)كاست كل  ا عبادة على كتكفرذفَّ  كاس  اعنا

 إسى سلرزاؽا إشارة كصفان  إال يجكف ال اسجريـ أف مع جريمانا بجك   اآلسرة رزؽ كأما كصؼ
 اسلكقنا مف يلترزؽ استالر اس اسا أيدم على م در اسد يا في اسرزؽ أف كذك سطيؼا مع ى

 ال اسد يا في فاسرزؽ م خـا كاسرعين اسرعينا مف كاسملكؾ اسملتعمليفا مف كاسص اع كاسمعامليف
 س  يجكف فال اآلسرة في كأما األغيارا إسى كيرلل  يملج  سلغير ملسَّر ذك كا  ما ب فل ا يأتي

 إال باسجريـ اسد يا في يكصؼ ال ذذا فأللؿ ب فل ا يأتي اسذم فخك اسظاذر في كمملؾ مرلؿ

                                                           

 .20/255جا اسطبرما لامع اسبياف ا( ا ظر(1
 .6/408جا ر( تفلير اس رآف اسعظيـا ابف جمي(2
 .3/536جا اسزمسشرما اسجشاؼا ظرا ( (3
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ذا  فس باسجريـ يكصؼ اآلسرة كفي اسرزاؽا ا يكصؼ اسرزؽ جاف اسرزؽ كا   اسرازؽ باؿ فما باسجـر
 لباا   اسا ي ي

(1). 

 األلر أل   إليتائخف تشريفان  صريح بكل  اسلالسن ضمير إسى ألرذف إيتا  فعؿ كأل د
 عائد ألرذا كتضعيف ا كضمير األلر تكفير مرتيف: كأعتد اا كمع ى فعؿ كجذسؾ بخفا اسمأمكؿ

 إسى األلر إضافن ا كفي  اس بي   لا  مف كاادة على صادقن أ خا باعتبار "مف" إسى
سى م امخا ي الب بأ   األلر ذسؾ تعظيـ إسى إشارة ضميرذا  ذسؾ ملتا ن بأ خا تشريفخا كا 
 اسااسيف مف في اسمضاعفن كذذا س درذفا جرامن اسطاعات على سخف األلر كمضاعفن األلرا

 .( 2)قدرذف سعظـ  اس بي أزكاج سصائص

يرفع بخا ذجر سير  لا  اسعاسميفا كبيَّف تعاسى  استي اآليات ذذا _كلؿَّ  _عزَّ  ا أ زؿ س د
ف لا  اس بي رضكاف ا عليخفا ذف سير مف تربيف على يد ، بما التا  ف ذذا اسم زسن اسرفيعن

ا فترتب على ذسؾ لزيؿ اسمكاب مف ا ألذؿ بيت اس بي   . اسرلكؿ اسجريـا إيما ان كعلمان كذدلن

 القول المعروف وعدم الخضوع بالقولالمطمب الثاني: 

س د أ زؿ ا _عز كلؿ_ آيات يربّْي بخا بيكت األشراؼا فاسبيكت اسرفيعنا كاسبيكت  
اسجريمن يصلح سخا مف استربين ما ال يصلح سغيرذاا كأ خـ ي بغي أف يجك كا في م امات كأفعاؿ 

يت اسشريؼا ما لا  في اآلين سخذا اسبكأقكاؿ كأاكاؿ تليؽ بم ازسخـ اسشريفنا فجاف مف تربين ا 
 ين:تاآل

يَا ِنَساَء النَِّبيّْ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَّْساِء ِإِن ات ََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع  ﴿قال تعالى:
 [. 32]األازاب:  ﴾الَِّذي ِفي قَ ْلِبِو َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ ْوًَل َمْعُروفًا

ا ك لا  األمن تبعه سخفَّ في ذسؾا ف اؿ  ذذا آداب أمر ا تعاسى بخا  لا  اس بي 
بأ خف إذا ات يف ا جما أمرذفا فإ   ال يشبخخف أاده مف اس لا ا كال  مساطبان  لا  اس بي 

لخيفَّ ا على اس لا  بشرط است كلا كقد اصؿ سخف است كل  يلا خف في اسفضيلن كاسم زسن أادا فضَّ
ا  فاصؿ استفضيؿ على لميع اس لا ا إال أ   يسرج مف ذذا اسعمكـ فاطمن ب ت رلكؿ ا 

                                                           

 .25/167جا اسرازما مفاتيح اسغيب ا( ا ظر(1
 .22/5ابف عاشكرا جاستارير كاست كيرا ا ظرا ( (2
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سجؿ كاادة م خف بأ خا ليدة  لا   كآلين امرأة فرعكف؛ سشخادة رلكؿ ا كمريـ ب ت عمرافا 
 .(1)عاسمخا 

ا ﴾َكَأَحٍد ِمَن النَّْساءِ   َلْسُتنَّ ﴿سرلؿايا ً لا ى اس ًَّبيّْ األفضؿ األجمؿ مف عمكـ األ بيا  كا
قد لرت إسيجفا فعليجف أف ال تغفلف ع خا كال تذذلف عف م تضاذاا كرعاين ا كقخا  ففضيلت  

بؿ مف شأ جف استاصف كاست كل كاستارز مطل ان عف ملخيات اسخكلا فلجف ًإًف اتَّ ىٍيتيفَّ يع ى اف 
ٍعفى كال تلف كال تلطفف  تردف اف تتصفف باست كل عف مااـر ا كعف م تضيات اسخكل فىال تىٍسضى

ٍس ىٍكًؿا كاستجلـ كقت ااتيالجف اسى اسمجاسمن مع آااد اسرلاؿ مف األلا با كال تلبف عف لؤاسخـ ًبا
ذي ات سي ات مريبات ممؿ تجلـ اس لا  اسمريدات أل كاع اسفتف كاسفلادات مع اسمفلديف مف 
اسرلاؿا فيطمع اسذم في قلب  مرض كميؿ اسى اسفلكر إسيجفا بعد ما لمع م جف تلي جف في 

كفان ملتال ا ع ال كشرعا بعيدا قكسج ف كقيٍلفى بعد ما تاتلف اسى استجلـ معخـ عف ضركرة قىٍكالن مىٍعري
 .(2)عف اسريبن اسمميرة سلطمع ساسيا عف كصمن اسمالي ن اسمارجن سلشخكات

مأمكرات بإغالظ اس كؿا دفع ذذا  ـ أ خفَّ عف اسسضكع في اس كؿا فربما تكذَّ  ا  خاذفَّ كسمَّ 
ؿ جيؼ كتأمَّ ا لاؼ جما أ   سيس ًبلىيّْفو ساضع﴾ أم: غير غليظا كال َوقُ ْلَن قَ ْوَل َمْعُروفًاب كس :﴿ 
﴾ كذسؾ ألف اسم خي ع  ا اس كؿ اسليفا فال تَِلنَّ بالقولكسـ ي ؿ:﴿ ﴾ َفال َتْخَضْعَن بِاْلَقْولِ قاؿ:﴿ 

ي ا بسالؼ مف اسذم في  سضكع اسمرأة سلرلؿا كا جلارذا ع داا كاسساضعا ذك اسذم يطمع ف
تجلـ جالمنا سي ناا سيس في  سضكعا بؿ ربما صار في  ترفع كقخر سلسصـا فإف ذذاا ال يطمع في  

[ا 159عمراف: ]آؿ ﴾فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّو لِْنَت َلُهمْ سصم ا كسخذا مدح ا رلكس  باسليفا ف اؿ: ﴿
ًنا َلَعلَُّو يَ َتذَكَُّر  *اْذَىَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّو طََغى :﴿عليخما اسلالـ كقاؿ سمكلى كذاركف فَ ُقوَل َلُو قَ ْوَل لَي ّْ

 .(3) [44ا 43]ط :   ﴾َأْو َيْخَشى

ا ال يتعامؿ ب  لائر  كمف ذذا اآلين يتضح أف استشديد اسكاقع على زكلات اس بي 
اس لا ا فزكلات اسرلكؿ علي  اسصالة كاسلالـ سلف جأاد مف اس لا ا فاأللر أك اسعذاب 

تعاسى مضاعؼ على أمخات اسمؤم يفا سجك خف مف أذؿ اسبيت اسمطخريفا كذذا مف افظ ا 
 يف.ا سجف ما جف جذسؾ إال سيجكف بيت اس بكة قدكة سلميع  لا  اسعاسمسبيت اس بكة اسطاذر

                                                           

 .409-6/408جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ ا( ا ظر(1
 .155/ 2جا علكافا اسفكاتح اإلسخين كاسمفاتح اسغيبين ا( ا ظر(2
 .664ص اسلعدما تيلير اسجريـ اسرامفاا ظرا ( (3
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يتاء الزكاة وطاعة ا ورسولو   المطمب الثالث: إقامة الصالة وا 

ا  ا كشرفخف باسزكاج م    س د استار ا عز كلؿ أمخات اسمؤم يف سج ؼ  بي  
فتربيف على يد سير اسسلؽا فجاف ذسؾ سزامان ستماـ طاعتخف  كسرلكس ا كقد لا ت اس صكص 

الف عبادتخف؛ كسذسؾ جا ت م زستخـ أعظـ م زسنا  اسجميرة اس اط ن بفضلخفا كشاذدة على
َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوآتِيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّو ﴿ كرتبتخـ أعلى رتبنا كمف ذسؾ ما لا  في قكس  تعاسى:

  [.33]األازاب: ﴾ َتْطِهيًراَوَرُسوَلُو ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَ ْيِت َويَُطهّْرَُكْم 

أمر ا تعاسى أمخات اسمؤم يف بأف ي مف اسصالة فرضان ك فالنا صلن سما بي خف كبي   
تعاسىا ألف اسصالة ت خى عف اسفاشا  كاسم جرا كأف يأتيف اسزجاة إالا ان إسى اسسالئؽا كفي ذذا 

ضي ان عف اس كت فضالن عف  بشارة باسفتكح كتكليع اسد يا عليخفا فإف اسعيش كقت  زكسخا جاف
 . (1) اسزجاةا كأمرذف تعاسى باسصالة كاسزجاة أل خما أصؿ اسطاعات اسبد ين كاسماسين

أمر ا تعاسى  لا  اس بي رضكاف ا عليخف أمران ساصان باسصالة كاسزجاةا مـ لا  ب  
ائر اسطاعاتا مف عامَّان في لميع اسطاعاتا ألف ذاتيف اسطاعتيف اسبد ين كاسماسين ذما أصؿ ل

اعت ى بخما اؽ اعت ائ  لرَّتاا إسى ما كرائخماا مـ بيف أ   إ ما  خاذف كأمرذف ككعظخفا سئال 
اسمآمـا كسيتصكَّ كا ع خا باست كل. كالتعار سلذ كب: اسرلسا  ي ارؼ أذؿ بيت رلكؿ ا 

كث بد   باألرلاسا كسلت كل: اسطخرا ألفَّ عرض اسم ترؼ سلم باات يتلٌكث بخا كيتد سا جما يتل
كأما اسمال ات فاسعرض معخا   ى مصكف جاسمكب اسطاذرا كفي ذذا االلتعارة ما ي فر أكسى 

 . (2) األسباب عما جرذ  ا سعبادا ك خاذـ ع  ا كيرغبخـ فيما رضي  سخـ كأمرذـ ب 

أريد بخذا األكامر  ﴾َوَرُسوَلوُ ِطْعَن اللََّو َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوآتِيَن الزََّكاَة َوأَ ﴿"قاؿ ابف عاشكر:
اسدكاـ عليخا أل خف متلبلات بمضمك خا مف قبؿا كسيعلـ اس اس أف اسم ربيف كاسصاسايف ال ترتفع 

ا كفي ذذا م مع سبعض اسمتصكفيف تعاسى عف اؽ تكل  استجليؼ عليخـ درلاتخـ ع د ا
ت ع خـ استجاسيؼ اسشرعينا إ ما اسزاعميف أف األكسيا  إذا بلغكا اسمراتب اسعليا مف اسكالين ل ط

ا متصؿ بما قبل  إذ ذك تعليؿ سما يريد ا سيذذب ع جـ اسرلس أذؿ اسبيت كيطخرجـ تطخيران 
 تضم ت  اآليات اسلاب ن مف أمر ك خي ابتدا  مف قكس  تعاسى: يا  لا  اس بي مف يأت م جف

                                                           

 .15/345جا اسب اعيا  ظـ اسدرر في ت الب اآليات كاسلكر ا( ا ظر(1
 .3/538جا اسزمسشرما اسجشاؼ ا( ا ظر(2
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تسلين عف  أل   أراد سجفَّ  اىف عما  خاآلينا فاسمع ى أمرجف ا بما أمر ك خاج [30]األازاب:
 .(1)" اس  ائص كاستالين باسجماالتا كذذا استعليؿ كقع معترضا بيف األكامر كاس كاذي اسمتعاطفن

 َأْىَل اْلبَ ْيتِ  ِإنَّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجسَ ﴿ "كقاؿ ليد قطب في ظالؿ ذذا اآلين:
 -كفي اسعبارة تلطؼ ببياف علن استجليؼ كغايت ا تلطؼ يشي بأف ا لباا   ﴾َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهيراً 

ذذاب اسرلس ع خـا كذي رعاين علكين مباشرة بأذؿ  -يشعرذـ بأ   بذات  اسعلين يتكسى تطخيرذـ كا 
 .(2) "ذذا اسبيتا كأسيرا فإ   يلعؿ تلؾ األكامر كاستكليخات كليلن إلذذاب اسرلس كتطخير اسبيت

ا يتبيف عظـ شأف أمخات اسمؤم يف رضي ا  كبخذا اسع اين اسربا ين ألذؿ بيت اس بي 
ع خفا فخف أمخات سير اس ركفا معلمات اسخدل كاست كل كاسصالحا فالتا  ف بذسؾ ذذا اسم ا  

 .كاسرعاينا كاسذجر اسمتردد إسى يـك اسديف

ذىاب الرجس عنين  المطمب الرابع: تطيير ا لين وا 
سيػر اعت ػػا ا فزكلػػات اس بػػي رضػػي ا عػػ خفَّ  عت ػػى لػػباا   كتعػػاسى بأذػػؿ اس بػػي س ػد ا

ا سذسؾ أجرمخفَّ ا بالف اسطاعن سيطخػرذفَّ  ذيفَّ عماد استربين كالف األدب كاست كل مف بعدا 
 وُ َم  ا يُرِي  ُد اللَّ  ِإنَّ .: ﴿ ..تعػػاسى كيافظخػػفَّ مػػف جػػؿ لػػك ا كمػػف اآليػػات استػػي تبػػيف ذػػذا اسمع ػػى قكسػػ 

 ﴾َتْطِهي                          ًراَع                          ْنُكُم ال                          رّْْجَس َأْى                          َل اْلبَ ْي                          ِت َويَُطهّْ                          رَُكْم  لِيُ                          ْذِىبَ 
 .[33األازاب: ]

رىجى اس ًَّبيُّ ع خا ا رضي عائشن قاست سبب نزول اآلية: ؿه  : سى لىٍيً  ًمٍرطه ميرىاَّ  غىدىاةن كىعى
ًليٍّ (3) لىفي ٍبفي عى ا ى اٍساى دىا فىلى ا ىٍت ا ًمٍف شىٍعرو أىٍلكى ؿى مىعى يا ميَـّ لى لىٍيفي فىدىسى ا ى اٍساي لى يا ميَـّ لى فىأىٍدسى

: لى يا ميَـّ قىاؿى ًليّّ فىأىٍدسى ا ى عى لىخىاا ميَـّ لى ِإنََّما يُرِيُد اهلُل لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَ ْيِت  ﴿ فىاًطمىني فىأىٍدسى
 .(4) ﴾َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهيًرا

 اسرلكؿ بيت أذؿ مساطبان  تعاسى ي كؿ ﴾يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أْىَل اْلبَ ْيتِ إنََّما ﴿
 تسضعف ال كأف است كلا مف أكصاجفَّ  بما - لباا   - ا أكصاجف إ ما اسبيت يا أذؿ اسجريـا

                                                           

 .22/13ج( استارير كاست كيرا (1
 .5/2858ج( في ظالؿ اس رآفا (2
ؿه (3 اسمرط( جلا ؛ لمع  مركطا )اسمراؿ( اسمراؿ اسذم قد   ش في  تصاكير رااؿ اإلبؿ. ) ا( ًمٍرطه ميرىاَّ

 .2/210جديث كاألمرا ابف األميرا اس خاين في غريب اسا اا ظر
ا جتاب فضائؿ اسصاابن رضي ا تعاسى ع خـا باب فضائؿ أذؿ بيت اس بي مللـا  ا( صايح مللـ(4
 .2424 رقـ اساديث :4/1883ج
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قامن استبرجا كعدـ اسبيكتا في كاسلجكف اسمعركؼا قكؿ كمف باس كؿا يتا  اسصالةا كا   اسزجاةا كا 
 اسلك  كاسفاشا  يا أذؿ بيت مامداسشيطاف ك  ذذب ع جـيي بذسؾ أف يريد ا  كرلكس ؛ ا كطاعن
 (1) تطخيران كيطخرجـ معاصي اسا كيطخرجـ مف اسد س اسذم يجكف في أذؿ. 

ا كأمرذفَّ   خاذفَّ  إ ما تعاسى أ   بيف مـ    ا رلكؿ بيت أذؿ ي ارؼ سئالَّ  ككعظخفَّ
 ًعرض ألفَّ  اسطخرا: كسلت كل اسرلسا: سلذ كب كالتعار باست كلا ع خا كسيتصكَّ كا اسمآمـا

 فاسًعرض اسمال اتا كأما باألرلاسا بد   يتلكَّث جما كيتد سا بخا يتلكَّث سلم باات اسم ترؼ
 ا جىًرذ  عما األسباب أكسي ي فّْري  ما االلتعارة ذذا كفي اسطاذرا جاسمكب مصكف   يّّ  معخا
 .(2) ب  كأمرذـ سخـ رضي  فيما كيرغّْبخـ ع  ا ك خاذـ سعبادا

 ﴾ يع يَتْطِهيًرا َويَُطهّْرَُكمْ  إنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أْىَل اْلبَ ْيتِ ﴿" قال الرازي:
 إياجفَّ  تعاسى كأمرا سجفَّ   فع  ب ا كا  ما تأتيف فيما ا ت فعف كال ا ذك بتجليفجفَّ  اسم تفع سيس

ا  أف كذي سطيفن في  ﴾َويَُطهّْرَُكمْ  لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أْىَل اْلبَ ْيتِ ﴿:تعاسى كقكس  سمصلاتجفَّ
 ع جـ يزيؿ أم ﴾لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجسَ ﴿:تعاسى ف كس  اسماؿ يطخر كال عي ان  يزكؿ قد اسرلس
 كساطب اسمؤ َّمات سطاب ترؾ تعاسى ا إف مـ سباس اسجرامنا يلبلجـ أم ﴾َويَُطهّْرَُكمْ ﴿ اسذ كبا
 .(3)"كرلاسخـ بيت  أذؿ  لا  في  سيدسؿ ﴾لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجسَ ﴿:ب كس  اسمذجَّريف بسطاب

 اْلبَ ْيتِ إنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أْىَل اسبيت في قكس  تعاسى:﴿ في كاستعريؼ
 جميرةا كاسلالـ اسصالة علي  اس بي ا كبيكت  اس بي ببيت اسعخد ﴾ تعريؼَتْطِهيًرا َويَُطهّْرَُكمْ 
  اس بي أذؿ اسبيكت تلؾ مف بيت ا كجؿ  اس بي أزكاج مف كاادة جؿ بيت ذ ا باسبيت فاسمراد
َلى َما َواذُْكْرنَ ﴿ :قكس  بعدا لا  كسذسؾ ذسؾا صاابن كزكل   ا[34: األازاب]﴾بُ ُيوِتُكنَّ  ِفي يُ ت ْ
 لي  كا  ما ت دمتا استي اسضمائر ل ف على  اس بي  لا  إسى مكلخاف اسسطاب كضميرا

 ؛أل   اسسطاب ذذا في  اس بي العتبار استغليب طري ن على اسمذجر لمع بصيغن باسضميريف
 أف إسى إيما  استغليب ذذا كفي. مبلغ  ذك إذ اسسطاب ذذا ااضر كذك بيكتخف مف بيت جؿ رب
 قاؿ جما كاسجماؿا اسزجاة في س  مشابخات قري ات  ستجكف  اس بي م اـ أللؿ سخف استطخير ذذا
 في قكس   ظير كذك ا  سل بي اس بي أزكاج يع ي [26: اس كر]﴾ َوالطَّيَّْباُت لِلطَّيِّْبينَ ﴿ :تعاسى ا

                                                           

 .20/262جا اسطبرما لامع اسبيافا ظرا ( (1
 .3/538جا اسزمسشرما اسجشاؼا ظرا ( (2
 .25/168ج( مفاتيح اسغيبا (3
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إبراذيـ علي   زكج كاسمساطب ا[73: ذكد] ﴾َأْىَل اْلبَ ْيتِ رَْحَمُت اللَِّو َوبَ رََكاتُُو َعَلْيُكْم ﴿:إبراذيـ قصن
 .(1) معخا كذك اسلالـ

 ﴾ فخكَتْطِهيراً  َويَُطهّْرَُكمْ  اْلبَ ْيتِ  َأْىلَ  الرّْْجسَ  َعْنُكمُ  لُِيْذِىبَ  اللَّوُ  يُرِيدُ  ِإنَّما ﴿قكس  تعاسى: 
 اسكااد ﴾اْلبَ ْيتِ ذك ﴿ اسبيت ذذا جأ ما. إضافن كال سلبيت كصؼ بدكف ﴾ اْلبَ ْيتِ  َأْىلَ ﴿  يلميخـ

 ذذا كممؿ ككصؼا كادد عرؼ ف د ﴾اْلبَ ْيتِ ﴿ قيؿ فإذا اسصفنا سخذا اسملتاؽ اسعاسـا ذذا في
 -  -ا رلكؿ بيت عف فاستعبير. اساراـ كاسبيت اسبيتا فلميت اا بيت اسجعبن عف قيؿ

 َعْنُكمُ  لُِيْذِىبَ  اللَّوُ  يُرِيدُ  ِإنَّما ﴿:عظيـا كفي قكس  تعاسى كاستصاص كتشريؼ تجريـ جذسؾ
 ا بأف يشي تلطؼ كغايت ا استجليؼ علن ببياف تلطُّؼ ﴾َتْطِهيراً  َويَُطهّْرَُكمْ  -اْلبَ ْيتِ  َأْىلَ  -الرّْْجسَ 
ذذاب تطخيرذـ يتكسى -اسعلين بذات  بأ   يشعرذـ -لباا    علكين رعاين ع خـا كذي اسرلس كا 
 استجريـ ذذا مدل  درؾ -كعال لؿ -اس ائؿ ذك مف  تصكر اسبيتا ايف ذذا بأذؿ مباشرة
 .اسعظيـ

 اسرلس إلذذاب كليلن كاستكليخات استي لب ت ذذا اآلين األكامر تلؾ يلعؿ فا تعاسى
ذذاب استطخُّرا مف فاستطخير اسبيتا كتطخير ُـّ  اسرّْلس كا   أ فلخـا بخا اس اس يأسذ بكلائؿ يت

 كللكؾ اسضميرا في كت كل اإللالـا شعكر طريؽ ذك كذذا اسعمليا اساياة كاقع في كيا  ك خا
 .(2) اساياة في كاتلاذات  أذداف  بخما كتتا ؽ اإللالـا تماـ معا بخما يتـ اساياةا في كعمؿ

ا  كبخذا االعت ا  اسربا ي سسير أمخات األرض رضي ا ع خفَّ يتبيف عظـ مجا تخفَّ
مف تطخيرذفَّ مف  عليخفَّ  ا أ عـ كبما -    -ا رلكؿ مف بمجا خفَّ  اس لا ا على كامتيازذفَّ 

 كاإليماف. كاسخدل اس كر كمشرؽ اساجمنا كم زؿ اس رآف مخبط بيكتخفَّ  جؿّْ لك ا فلعؿ

 

 

 
 

                                                           

 .22/14جا ابف عاشكرا استارير كاست كيرا ظرا ( (1
 .5/2862جا ليد قطبا ظالؿ اس رآففي ا ظرا  ((2
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 المطمب الخامس: تذكُّر ما يتمى في بيوتين من آيات ا

كمف صفات اسصاابيات أمخات اسمؤم يف رضي ا ع خفَّ أ خفَّ دائمات ذجر ا تعاسى 
جتابان كل ننا أل   في م ازسخفَّ جاف مخبط اسكايا كزكلخفَّ معلـ اسبشرين اس كر كاسخدل كاسصالح 

  ﴿:َلى ِفي بُ ُيوِتكُ ا كمف اآليات استي تبيف ذذا اسمع ى قكس  تعاسى نَّ ِمْن آيَاِت َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
 . [34]األازاب:  ﴾اللَِّو َواْلِحْكَمِة ِإنَّ اللََّو َكاَن َلِطيًفا َخِبيًرا

َلى ِفي بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّو َواْلِحْكَمةِ  ﴿ ي كؿ تعاسى ألزكاج  بي  مامد  ﴾َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
  فيخا آيات ا كاساجمنا فاشجرف ا ا كاذجرف  عمن ا عليجف؛ بأف لعلجف في بيكتو تيٍتلى

ا أك اذجر خا سل اس  على ذسؾا كاامد   علي ا كاذجر خاا كتفجرف فيخا ستتعظفَّ بمكاعظ ا
سيتعظكا بخاا كيختدكا بخداذاا أك اذجر خا باستالكة سخا ستافظ خاا كال تترجف االلتجمار مف استالكةا 

أم: سطيفان بأكسيائ ا سبيران بلميع سل   كلميع ما يصدر م خـ مف  ﴾ِإنَّ اللََّو َكاَن َلِطيًفا َخِبيًرا﴿ 
 .(1)سير كشرا كطاعن كمعصينا فخك يلازم اسمالف بإالا   كاسملي  بإلا ت  

مف اسجتاب ﴾ َواذُْكْرَن َما يُ ْتلى ِفي بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آياِت اللَِّو َواْلِحْكَمةِ  ﴿" قال البيضاوي:
اسلامع بيف األمريف كذك تذجير بما أ عـ ا عليخفَّ مف ايث لعلخفَّ أذؿ بيت اس بكة كمخبط 
اسكايا كما شاذدف مف براا  اسكاي مما يكلب قكة اإًليماف كاسارص على اسطاعنا امان على 

كيدبر ما يصلح في اسديف  يعلـ ﴾ِإنَّ اللََّو كاَن َلِطيفًا َخِبيراً ﴿ اال تخا  كاالئتمار فيما جلفف ب ا 
ت  كمف يصلح أف يجكف أذؿ بيت  ا أك يعلـ مف يصلح س بكَّ  .(2) "كسذسؾ سيرجفَّ ككعظجفَّ

علـا كبيف سخفَّ باسعمؿا اسذم ذك فعؿ كترؾا أمرذفَّ باسلباا   كتعاسى سما أمرذفَّ و
َلى ِفي بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت طري  ا ف اؿ:﴿ ﴾ كاسمراد بآيات اا اس رآفا اللَِّو َواْلِحْكَمةِ َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

كاساجمن ألرارا كل ن رلكس ا كأىٍمريذفَّ ًبًذٍجًرا يشمؿ ذجر سفظ  بتالكت ا كذجر مع اا بتدبُّرا كاستفجُّر 
 ﴾ يدرؾ ألرارِإنَّ اللََّو َكاَن َلِطيًفا َخِبيًرافي ا كالتسراج أاجام  كًاجىًم  كذجر اسعمؿ ب  كتأكيل ا ﴿

 . (3)األمكرا كسفايا اسصدكرا كسبايا اسلماكات كاألرضا كاألعماؿ استي تظخر كتيلىر

                                                           

 .4/323جا اسشكجا يا فتح اس دير ا( ا ظر(1
 .4/231جاست زيؿ كألرار استأكيؿا أ كار  ((2
 .664 اص اسلعدما تيلير اسجريـ اسرامفاا ظرا ( (3



 

55 
 

ي مف آمارذاا كاستزكد فا تعاسى سما ضمف سخفَّ اسعظمن أمرذفَّ باستالي بألبابخاا كاستملّْ 
 مف علـ اسشريعن بدرالن اس رآفا سيلمع ذسؾ اذتدا ذفَّ في أ فلخفَّ ازديادان في اسجماؿ كاسعلـا

رشادذفَّ األمن إسى ما في  صالح سخا مف علـ اس بي   . كا 

( يلكز أف يجكف مف اسذجر بضـ اسذاؿ كذك استذجُّرا كذذا جلمن لامعن َواذُْكْرنَ كفعؿ )
اسعمؿ ب ا  تشمؿ اسمع ى اسصريح م  ا كذك أف ال ي ليف ما لا  في اس رآف كال يغفلف عف

كذك أف يراد مراعاة اسعمؿ بما يتلى في بيكتخفَّ مما ي زؿ فيخاا كما ي رأا  كيشمؿ اسمع ى اسج ائي
فيخاا كما يبيف فيخا مف اسديفا كيشمؿ مع ى ج ائيان ما يان كذك تذجر تلؾ اس عمن اسعظيمن  اس بي 

أف جا ت بيكتخفَّ مكقع تالكة اس رآفا كيلكز أيضان أف يجكف مف اسذجر بجلر اسذاؿا كذك إلرا  
كليرت ا كفي  ج اين  ـ على اسللافا أم بلّْغ   سل اس بأف ي رأف اس رآف كيبلغف أقكاؿ اس بي اسجال

 .(1)عف اسعمؿ ب 

ا كالت اب ما  مما لبؽ يتبيف ارص اسصاابيات على االستزاـ بما أمرذف ا كرلكس  
ا ذجرذف في  ارم  ا تعاسى كرلكس  اسجريـا كاستالي بفضائؿ األعماؿ كاألسالؽا سذسؾ سلَّد

 اس رآف اسجريـا كطخرذف مف اسلك  كاسفاشا ا كافظخف مف اسزيغ كاسزسؿ.
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 المبحث الثاني
 صور من حفظ ا لين وفضمو عميين 

 المطمب األول: القرار في البيوت وعدم التبرج تبرج الجاىمية
فضؿ ا تعاسى أمخات اسمؤم يف تفضيالن عظيمانا ايث لعلخف زكلات سير اسبشر على 

خيفَّ لباا   بتاج األدب كاسعلـ كاست كلا سيجك ف  برالان يلتضيئ ب   مر اسزماف مامد  ا كتىكَّلى
كيبيف فضلخف   لا  اسعاسميف على مر اسعصكرا كأللؿ ذسؾ شرع ا سخف أاجامان يافظخف بخا

 ن:ك لمح ذسؾ مف سالؿ اآلين اآلتي ااالعت ا  بخف كمزيد

 .[33: األازاب﴾ ]...َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوِتُكنَّ َوََل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْلَجاِىِليَِّة اِْلُوَلى﴿قاؿ تعاسى: 

 األكسىا كاسلاذلين اأٍليكسى اسلاذلين تبرج يتبرلف أف اس بي   لا   خى ذجرا تعاسى ا إف
: اسلالـ علي  إبراذيـ في  كسد اسذم اسزمف كذي اسلخال ا اسلاذلين سخا ي اؿ استي اس ديمن ذي

 اسرلاؿا كاسلاذلين على  فلخا تعرض اسطريؽ كلط فتمشي اسلؤسؤ مف اسدرع تلبس اسمرأة جا ت
: األكسى اسلاذلين تجكف أف كيلكز كاسلالـا اسصالة عليخما كمامد عيلى بيف ما: األسرل
 فجأفَّ  اإللالـا في كاسفلكر اسفلكؽ لاذلين األسرل اإللالـا كاسلاذلين قبؿ اسجفر لاذلين
 .(1)اسجفر لاذلين بأذؿ بخا تتشبخف اإللالـ في لاذلين باستبرج تادمف كال: اسمع ى

ؿ فيخا تفصيالن آسر؛ ف اؿ في   في  ﴾اْلَجاِىِليَِّة اِْلُوَلى﴿قكس  تعاسى: كأمَّا اسرازم ف د فصَّ
 أف: كما يخما ابعدا جاف مف األسرل كاسلاذلين  كح زمف في جاف مف اسمراد أف: أادذما كلخاف

 األجالرة أيف: اس ائؿ ج كؿ اس ديمن اسلاذلين تبرج مع اا بؿ أسرل ت تضي أكسى سيلت ذذا
 .(2)األكسى اسلبابرة

 كت كين سخفا تكقيران  بيكتخف مالزمتخف كلكب كذك اب  سصصف أمر بيكتجف ذذا في كقرف
 سالسخا في  اس بي كتردد فيخا اسكاي  زكؿ كأف عبادةا بيكتخف في ف رارذف ارمتخفا في

 بيكت في اسلمعن يصلكف اس بكم اسمللد عليخـ ضاؽ سما اسمللمكف جاف كقد ارمنا يجلبخا
 .(3)اس لا  سلائر جماؿ كذك اسمؤم يف أمخات على كلكب اساجـ كذذا ا  اس بي أزكاج
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 سركج بال اسبيكت في كاستسلي است رر شأ جف مف اس بي  لا  يا يع ى﴾ بُ ُيوِتُكنَّ َوقَ ْرَن ِفي ﴿
اسى  تاتلف فكىا   اس لا ا لائر مراتب مف أعلى ذي استي سمرتبتجف رعاين اضركرة بال اسمأل اسى

 سشخكات ا مخيلاتزي تجفَّ  مظخرات مشيجف في تبسترف كال تىبىرٍَّلفى  الَّ أ عليجفَّ  أايا ان  اسسركج
 اسلاذلين في اسرلاؿ سشخكات اسمميرات اس لا  تبستر ممؿ ﴾تَ بَ رَُّج اْلَجاِىِليَِّة اِْلُوَلى﴿ اسم اظريف
 سص اإللالـ في كاسعصياف اسفلكؽ لاذلين سرلاأل كاسلاذلين اسجفرا لاذلين ذي استي اس ديمنا
 كاظخر كأقبح أفاشأل خا  ؛شرعان  ماظكرتيف مذمكمتيف جلتاذما جا ت كاف باسذجر كسىاأل لباا  
 بمالي ن بؿ كالتايا ا تلتر بال اسرلاؿ على كيظخرف اسزي ن بأ كاع يتزيف فيخا اس لا  فأل افلادان 
باسلملن سلرلاؿا اسمطمعن اسارجات  كاعكأ كاسدالؿ اسغ ج لبيؿ على جاملن كمالطفن تامن  مف كى

 باسطاعات كاالشتغاؿ اسم جرات مطلؽ عف االلت اب اس بي  لا  يا بشأ جف كاسالئؽ ا جف
  كاسمفركضات. اس كافؿ اسصلكات على اسمكاظبن ليما اسصاساات كاألعماؿ

 سضركرةا إال يسرلف ال كأف بيكتخف في  اس بي أزكاج مجث كلكب ت تضي اآلين كذذا
ًتجيفَّ : »قاؿ  اس بي أف اساديث كلا  في الى  االات يريدا (1)«ًإ َّ ي قىٍد أيًذفى سىجيفَّ أىٍف تىٍسريٍلفى ًساى

 مكت ممؿ اسسركج في  يضطر ما عدا فيما بيكتخف مالزمن على األمر ذذا اإل لافا كمامؿ
 علي  دؿ جما في  مات اسذم مرض  في بجر أبي أبيخا بيت إسى عائشن سرلت كقد األبكيفا
 اسغزكات بعض كفي سلاج يسرلف  سلنا كجف ممرة مف أعطاذا جاف استي عطيت  في معخا اديم 

 أف لكدة كأبت اساضرا في بيكت  م اـ قائـ ألفارا في  اس بي م ر ألف اا  رلكؿ مع
بيكتجفا  في كقرف: قكس  في األمر إطالؽ يفيد مما ذسؾ كجؿ ذسؾا بعد كاسعمرة اساج إسى تسرج

 س ا ستدعك اسمللد في بل ازت  عليخا يمر أف عائشن أمرت كقاص أبي بف لعد مات كسذسؾ سما
 .(2)علي  ستصلي أم

ا إال خفَّ جاف ذذا االعت ا  مف ا تعاسى ب رضي ا عف أمخات اسمؤم يف لميعانا فما
 لا  األمن س كذكا كاس دكة األكسى س لا  اسعاسميفا فاسسطاب سخف  أل خف زكلات اس بي 

 لميعان.

 

 

                                                           

 ااس بي إال أف يؤذف سجـ" باب قكس " ال تدسلكا بيكت اجتاب تفلير اس رآفاسبسارما  اصايح اسبسارم (1)
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 المطمب الثاني: عدم دخول بيوتين بدون إذن

زكلات  األطخار رضي ا ع خفا كذسؾ  اس بي  بيت يتكاسى افظ ا تعاسى ألذؿ
كيتبيف ذذا مف سالؿ  دب مع أذؿ اس بي سياصؿ كافي األشرعخا لباا   سعبادا  بتعاسيـ كآداب

 ذذا اآلين كآدابخا اسمتتاسين:

َر  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيّْ ِإَلَّ َأْن يُ ْؤَذنَ قاؿ تعاسى: ﴿  َلُكْم ِإَلى طََعاٍم َغي ْ
 َذِلُكْم َكاَن نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا َوََل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإنَّ 

 [.53]األازاب:  ﴾... يُ ْؤِذي النَِّبيَّ فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواللَُّو ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقّْ 

لىى اس ًَّبيّْ  سبب نزول اآلية: ٍي ىبى ًبٍ ًت  عف أ س رضي ا ع  ا قاؿ: " بيً يى عى ًبزى
ا ميَـّ يىًلي ي  يىٍسريليكفى لىى اسطَّعىاـً دىاًعينا فىيىًلي ي قىٍكـه فىيىٍأجيليكفى كى ا فىأيٍرًلٍلتي عى سىٍاـو ٍبزو كى ٍاشو ًبسي قىٍكـه لى

: يىا  ىًبيَّ اسلًَّ  مى  دنا أىٍدعيكا فى يٍلتي ا أىًلدي أىاى تَّى مى ا فىدىعىٍكتي اى يىٍسريليكفى دنا أىٍدعيكايا فىيىٍأجيليكفى كى ا أىًلدي أىاى
 : رىجى اس ًَّبيُّ « اٍرفىعيكا طىعىامىجيـٍ »قىاؿى دَّميكفى ًفي اسبىٍيًتا فىسى بىً يى مىالىمىني رىٍذطو يىتىاى ٍلرىًة  كى فىاٍ طىلىؽى ًإسىى اي

 : اًئشىنى فى ىاؿى ـٍ أىٍذؿى اسبىٍيًت كىرىٍامىني اسلَّ ً »عى لىٍيجي ـي عى ـي كىرىٍامىني اسلًَّ ا جىٍيؼى ا فى ىاسىٍت: كى «اسلَّالى لىٍيؾى اسلَّالى عى
ا يى يكؿي ًسعىاًئشىنىا كى  ا يى يكؿي سىخيفَّ جىمى رى ً لىاًئً  جيلًّْخفَّ لى ا فىتى ىرَّل اي ٍدتى أىٍذلىؾى بىارىؾى اسلَّ ي سىؾى يى يٍلفى سى ي جىمىا كىلى

عى اس ًَّبيُّ  اًئشىنيا ميَـّ رىلى جىافى اس ًَّبيُّ فىًإذىا مىالىمىنه مً  قىاسىٍت عى ا كى دَّميكفى شىًديدى  ٍف رىٍذطو ًفي اسبىٍيًت يىتىاى
كا فىرى  رىلي ا أىٍدًرم آٍسبىٍرتي ي أىٍك أيٍسًبرى أىفَّ اس ىٍكـى سى اًئشىنى فىمى ٍلرىًة عى رىجى ميٍ طىًل نا  ىٍاكى اي يىاً ا فىسى تَّى اساى عىا اى لى

عى ًرٍللى ي ًفي أيٍلجيفًَّن اسبىاًب دى  بىٍي ى يا كىأيٍ ًزسىٍت آيىني ًإذىا كىضى ى اسلٍّْترى بىٍيً ي كى نن أىٍرسى اًرلى اًسلىننا كىأيٍسرىل سى
اًب"    .( 1)اسًالى

شركعه في بياف ما يلبي مراعاتي   ﴾يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيّْ ﴿قكس  تعاسى: 
كللـ مفى اسا كًؽ  ا إمرى بياًف ما يلبي مراعات  علي   على اس َّاًس مف اي كًؽ  لاً  اس بيّْ 

التم ا ه مفرَّغه مف أعـ األاكاًؿ أم ال تدسليكذا في  ﴾ِإَلَّ َأن يُ ْؤَذَن َلُكمْ ﴿اسميتعل ًن بخفَّ كقكس  اسى 
ااؿو مف األاكاًؿ إال ااؿ جك جـ مأذك ا سجـا كقيؿ مٍف أعْـّ األكقاًت أٍم ال تدسليكذا في كقتو مف 

متعلَّؽه بيؤذفي بتضميًف مع ى اسدُّعاً   ﴾ِإَلى طََعاٍم  ﴿كقاًت إال كقتى أٍف ييؤذفى سجيـا كقكسي  تعاسى األ
ٍف تا ؽى  اإلذفي جما ييشعر ب  قكس   سْلشعاًر بأ َّ  ال ي بًغي أٍف يدسليكا على اسطَّعاـً بغيًر دعكةو كا 

َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ ﴿ تعاسى  ﴾ْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلواَوَلكِ ﴿تى ي أك إدراجى ا أم غيرى م تظريفى كق ﴾َغي ْ
ا كفيً  دالسنه بيّْ نه على أفَّ اسمرادى باإلذًف إسى اسطَّعاـً ذك  التدراؾ مف اس َّخًي عف اسدُّسكًؿ بغيًر إذفو

                                                           

رقـ  :6/119ج قكس  ال تدسلكا بيكت اس بي...ا جتاب تفلير اس رآفا باب اسبسارما ااسبسارمصايح (1) 
 .4791اساديث



 

59 
 

فتفرقيكا كال تلبميكا أل   سطاب س كـ جاف يتاي كف طعاـ اس بيّْ  ﴾ِإَذا طَِعْمُتْم فَانْ َتِشُروافَ ﴿ اسدَّعكةي إسي ً 
  الَّ سما لاز الاد اف يدسؿ لكف كي عديكف م تظريف إلدراًج  مسصكصنن بخـ كبأمماًسخـ كا  فيدسي

أم  ﴾َوََل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديثٍ ﴿بإذفو سغيًر اسطَّعاـً كال اسلبث بعد اسطعاـ ألمر مخـ  بيكت  
كال تمجميكا ملتأ ليف كذذا االلتئ اسي  ااسبيًت باستَّلمًع س  ًضجـ بىعضان أك ساديًث أذؿً ساديًث بع

يلاًب  سالشتغاًؿ  اسذم ج تـي تفعلك ى ي مف قبؿ جاف يؤذم اس بي ا ستضييًؽ اسم زًَّؿ عليً  كعلى أذًل  كا 
َواللَُّو ﴿ كًس  تعاسى بما ال يعي   كصدّْا عف االشتغاًؿ بما يع ي  فيلتاي م جـ أم مف إسراًلجـ س

 فلخـ كما أأمران ا َّان متعلّْ ان بخـ ال  فإ َّ  يلتدًعي أٍف يجكفى اسملتاى م   ﴾ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقّْ 
 .(1)ا كسذسؾ سـ يترٍج  تعاسى كأمرىجـ باسسركًج رالخـ في بغي أٍف ال ييترؾ ايا ن ذاؾ إال إس

: عزَّ كلؿَّ  ا في دسكؿ بيكت  ف اؿ يأمر تعاسى عبادا اسمؤم يف باستأدب مع رلكؿ ا ك 
ال تدسلكذا بغير أم:  ﴾يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإَلى طََعامٍ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيّْ ِإَلَّ َأنْ ﴿

أم: م تظريف كمتأ يف ال تظار  ﴾نَاِظرِيَن ِإنَاهُ ﴿ ال تجك كا كأيضان  األلؿ اسطعاـ إذف سلدسكؿ فيخا
اإلذف   تدسلكا بيكت اس بي إال بشرطيف: ضل ا أك لعن صدر بعد اسفراغ م   كاسمع ى: أ جـ ال

َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا فَِإَذا ﴿لكلجـ بم دار اساالنا كسخذا قاؿ:سجـ باسدسكؿا كأف يجكف ل
اجمن اس خي  مـ بيف تعاسىا أم: قبؿ اسطعاـ كبعدا ﴾وا َوََل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديثٍ طَِعْمُتْم فَانْ َتِشرُ 
أم: يتجلؼ  ﴾َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبيَّ ﴿  تظارجـ اسزائد على اساالناأم: ا ﴾ِإنَّ َذِلُكمْ  ﴿كفائدت  ف اؿ:

أف ي كؿ سجـ:  ﴾ِمْنُكمْ فَ َيْسَتْحِيي ﴿عف شئكف بيت ا كاشتغاس  في  م   كيشؽ علي  ابلجـ إياا 
يلتايكف أف يسرلكا  -كسصكصا أذؿ اسجـر م خـ-اسرلكا " جما ذك لارم اسعادةا أف اس اس "

فاألمر اسشرعيا كسك جاف يتكذـ ﴾ َواللَُّو ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقّْ  ﴿اس اس مف ملاج خـا }ك{ سجف 
ا اتباع األمر اسشرعيا كأف يلـز أف ما ساسف  سيس  أف في ترج  أدبا كايا ا فإف اساـز جؿ اساـز

 كا تعاسى ال يلتاي أف يأمرجـ بما في  اسسير سجـا كاسرفؽ سرلكس  جائ ان  امف األدب في شي 
 .(2)ما جاف

َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ ﴿تعاسى:  قد يجكف مع ى قكس ك  سخـ  سخـ أف يدسلكا مع جك خـ مأذك ان   خيان ﴾ َغي ْ
س ضج اسطعاـا فإف ذسؾ مما  كمدعكيف قبؿ اسميعاد اسمضركب سخـ اضكرذـ في ا عللن كا تظاران 

يؤذم قلب صااب اسدعكةا سشغؿ ذذا اساصن معخـ بال فائدةا إال ضيؽ صدر اسداعي كأذل ا 
طاسن زمف اسالاب على  لائ . كما  كشغؿ كقت  كتكسيد اديثا كتجلفان  سجالـ ال ضركرة س ا كا 
                                                           

 .7/112جا أبي اسلعكدا إرشاد اسع ؿ اسلليـ اا ظر(1) 
 .670اسلعدما ص ااسرامف اسجريـ تيلير اا ظر(2) 
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أم إذا  ﴾َولِكْن ِإذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا﴿كسذسؾ قاؿ تعاسى  اال مف شؤـ استعليؿ قبؿ اسكقتذسؾ إ
ا فادسلكا في  ال قبل  كال بعداا )سجف( التدراؾ مف اس خي عف دعيتـ إسى اسدسكؿ في كقت 

فادة شرط مخـا كذك اإلشارة إس ى اسدسكؿا مع اإلذف اسمطلؽ اسذم ذك اسدعكة بتعليـ أدب آسرا كا 
 .(1)يلب أف يراعى زم   ككقتان  أف سلدعكة اي ان 

معطكفػػن علػػى لملػػن فيلػػتايي مػػ جـا كاسمع ػػى: أف ﴾ َواللَّ  ُو ََل َيْس  َتْحِيي ِم  َن اْلَح  قّْ ﴿كلملػػن 
م ػ  سلعفػك عػف  فإذا جاف يلتايي م جـ فال يباشرجـ باإل جار ترلياان  ذسؾ لك  أدب مع اس بي 

ا   على اسمؤاسذة ب ا فإف ا ال يلػتايي مػف اساػؽ ألف ألػباب اسايػا  بػيف اسسلػؽ م تفيػن عػف 
  ﴾َواللَّ                     ُو يَ ُق                     وُل اْلَح                     قَّ َوُى                     َو يَ ْه                     ِدي السَّ                     ِبيلَ ﴿اسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباا  : 

 .(2)[4]األازاب: 

ما أاكج اسمللميف اسيكـ إسى ذذا األدب اسذم يلافي  اسجميركفا فإف اسمدعكيف إسى ف
اسذيف  -اسطعاـ يتسلفكف بعداا بؿ إ خـ سيتسلفكف على اسمائدةا كيطكؿ بخـ اساديث كأذؿ اسبيت

متأذكف ماتبلكفا كاألضياؼ ماضكف في اديمخـ  -ياتفظكف بب ين مف أمر اإللالـ باالاتلاب
يشعركف! كفي األدب اإللالمي غ ا  كجفا  سجؿ ااسنا سك ج ا  أسذ بخذا األدب كفي لمرذـ ال 
 .(3)اإلسخي اس كيـ 

شرع ا تعاسى في آداب اسزيارةا استي البد مف األسذ بخاا كتطبي خا فمف ذذا اآلين يتبيف  
كاقعان عمليان في ايات ا اسيكمينا جما فعؿ اسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـ ا بامتماؿ أمر ا سخـ 

 . على أجمؿ كل ا ففازكا برضى ا كرلكس  

 المطمب الثالث: سؤالين من وراء حجاب
لدا  اس عمن كاسرامن علي ا أف لعؿ ا  كأيضان مف باب افظ ا سبيت اس بكة اسطاذرا كا 

مع غير ذات ماـر مف كرا  الابا إجماالن سطخر قلكبخف رضي  اس بي تعاسى ماادمن أزكاج 
 ين: تف ذذا اسمع ى مف سالؿ اآلين اآلمف اسرلاؿا كيتبي يادمخفا ع خفا كتا ي ان سطخر مف 

َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم ...:﴿عالىقال ت
 [.53]األازاب:  ﴾َوقُ ُلوِبِهنَّ...

 

                                                           

 .8/100جا اس الميا ماالف استأكيؿ اا ظر(1) 
 .22/88جا ابف عاشكرا استارير كاست كير اا ظر (2)

 .5/2878جا ليد قطبا في ظالؿ اس رآف اا ظر(3) 
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قاؿ أ س بف ماسؾ: أ ا أعلـ اس اس بخذا اآلين: آين اسالاب " سما سبب نزول اآلية: 
ا جا ت مع  في اسبيت ص ع طعاما  أذديت زي ب ب ت لاش رضي ا ع خا إسى رلكؿ ا 

ا ف عدكا يتادمكفا فلعؿ اس بي  يسرج مـ يرلعا كذـ قعكد يتادمكفا فأ زؿ ا  كدعا اس ـك
َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ يَا َأي َُّها الَِّذيَن  تعاسى: ﴿ ﴾ آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيّْ ِإَلَّ َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغي ْ

" 53﴾ ]األازاب: ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب [ إسى قكس  ﴿ 53]األازاب:   .(1)[ فضرب اسالاب كقاـ اس ـك
 

ذا لأستـ أزكاج  ﴾َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ  ﴿ي كؿ تعاسى:  أم كا 
فالأسكذف مف كرا  لتر بي جـ كبي خفا كال تدسلكا عليخف بيكتخفا كلؤاسجـ إياذف  رلكؿ ا 

استي  اسمتاع إذا لأستمكذف ذسؾ مف كرا  الاب أطخر س لكبجـ كقلكبخف مف عكارض اسعيف فيخا
تعرض في صدكر اسرلاؿ مف أمر اس لا ا كفي صدكر اس لا  مف أمر اسرلاؿا كأارل مف أف 

 .(2)ال يجكف سلشيطاف عليجـ كعليخف لبيؿ

 أم: شيئان  ﴾َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا﴿ف كس  تعاسى:  ب لا  اس بي  كذذا أدب آسر متعلؽه 
يتمتع ب ا مف اسماعكف كغيرا فلئلكذف مف كرا  الاب أم مف كرا  لتر بي جـ كبي خفا كاسمتاع 

ا فال كل  سما قيؿ مف أف اسمراد ب : اسعارينا أك اسفتكلا أك ى جؿ ما يتمتع ب يطلؽ عل
إسى لؤاؿ اسمتاع مف كرا  الابا كقيؿ: اإلشارة إسى  ﴾َذِلُكمْ ﴿اسمصاؼا كاإلشارة ب كس : 

ا ذجر مف عدـ اسدسكؿ بغير إذفا كعدـ االلتئ اس سلاديث ع د اسدسكؿ كلؤاؿ اسمتاعا لميع م
كذسؾ أطخر س لكبجـ كقلكبخف أجمر تطخيرا سخا مف اسريبنا كسكاطر اسلك  استي تعرض سلرلاؿ في 

س  مف أف يمؽ ب فل   أمر اس لا ا كسل لا  في أمر اسرلاؿا كفي ذذا أدب سجؿ مؤمفا كتاذيران 
 .(3)ة مع مف ال تاؿ س ا كاسمجاسمن مف دكف الاب سمف تاـر علي  في اسسلك 

َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم ﴿": تعاسى كقكس 
لائز أف يجكف اسمع ى اسذم يجكف أطخر س لكب اسرلاؿا غير اسمع ى اسذم يجكف  ﴾َوقُ ُلوِبِهنَّ 

  اسشخكةا كما أطخر س لكبخف: ذسؾ اسمع ى اسذم يجكف أطخر س لكبخـ: مف اسفلكر كاسخـ س ضا
؛ : مف اسعداكة كاسضغي نا ال اسفلكر كقضا  اسشخكة﴾َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوِبِهنَّ ﴿ تدعكا اس فس إسي ا

ا؛ سما استر   كاسدار  اآلسرة على اسد يا كزي تخاا كذسؾ أ خف قد عرفف أ خف ال ياللف سغيرا  جاان
                                                           

ا بيكت اس بي إال أف يؤذف سجـ"ا باب قكس  "ال تدسلك جتاب تفلير اس رآفا اسبسارما  اصايح اسبسارم (1)
 .4792 رقـ اساديث: 6/119ج

 .20/314جا اسطبرما لامع اسبيافا ظرا (2) 
 .4/343جا سلشكجا يا اس ديرفتح ا ظرا  (3)
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ا على ما ذجرا كذسؾ يم عخف كيزلرذف مف اسعذاب ضعفيفب ارتجاب اسفااشنعلى كقد كعدف 
عف ارتجاب ذسؾ فإذا جاف جذسؾا فإذا عرفف مف اسداسليف عليخف كاس اظريف إسيخف  ظر اسشخكة 

قع في قلكبخف سخـ اسعداكة كاسضغي ن في كؿ: اسلؤاؿ مف كرا  اسالاب أطخر س لكبجـ مف اسفلكر ك 
كاسريبن كأطخر س لكبخف مف اسعداكة كاسضغي نا كاسلَّ  أعلـا كلائز أف يجكف ذسؾ كاادناا كذك اسريبن 

 .(1)"أعلـاسدكاعي إسى ذسؾا كاسلَّ   كاسفلكر؛ سما مجف فيخف مف اسشخكاتا كرجب فيخف مف فضؿ

ملتعمؿ سلزيادة دكف استفضيؿا كاسمع ى: ذسؾ  ﴾َأْطَهرُ  ﴿كالـ استفضيؿ في قكس  تعاسى: 
أقكل طخارة س لكبجـ كقلكبخفا فإف قلكب اسفري يف طاذرة باست كل كتعظيـ ارمات ا كارمن 

ا كسجف سما جا ت است كل ال تصؿ بخـ إسى درلن اسعصمن أراد ا أف يزيدذـ م خا بما  اس بي  
يجلب اسمؤم يف مراتب مف اسافظ اإلسخي مف اسسكاطر اسشيطا ين ب طع أضعؼ ألبابخاا كما 

فإف اسطيبات سلطيبيف ب طع  ي رب أمخات اسمؤم يف مف مرتبن اسعصمن اسمابتن سزكلخف 
  خف ب طع دابرذا كسك باسفرض.اسسكاطر اسشيطا ين ع

ا ككذ ان  لكأل تتفاكت مراتب  فكس اس اس فيخا صرامنن  كظ ك ان  فإف سل اس أكذامان  كأيضان 
ا جما كقع في قضين اإلفؾ اسمت دمن في لكرة اس كر فجاف شرع الاب أمخات كضعفان  ك فاقان 

رلاؼ بعمد أك بغير عمدا ككرا  جلخا اجمن أسرل ذذا اساجـ  اسمؤم يف قاطعا سجؿ ت كؿ كا 
ا كذي زيادة ت رير مع ى أمكمتخف سلمؤم يف في قلكب اسمؤم يف استي ذي أمكمن لعلين لامين

شرعين بايث إف ذسؾ اسمع ى كذك جك خف أمخات يرتد كي عجس إسى باطف اس فس أ خف غير 
ى اتى يصبح مع  متصكرات إال بع كاف األمكمن فال يزاؿ ذسؾ اسمع ى اسركاي ي مي في اس فكسا

في اس فكس مف ا ائؽ اسملردات جاسمالئجنا كذذا اجمن مف اجـ  أمخات اسمؤم يف مع ى قريبان 
 .(2)اسالاب اسذم ل   اس اس سملكجخـ في اس دـ سيجكف ذسؾ أدسؿ سطاعتخـ في  فكس اسرعين 

ذذا اآلين ذي شارعن اجـ ماادمن أمخات اسمؤم يف رضي ا ع خف مف كرا  الاب 
ا  كبخا تتا ؽ مع ى اسالاب ألمخات اسمؤم يف اسمرجب مف مالزمتخف بيكتخف سغير ذات ماـر

ظ  كتشريفان سبيت اس بكة كعدـ ظخكر شي  مف ذكاتخفا كذذا مف باب إجراـ ا سخف ا كتماـ اف
 اسطاذر.

                                                           

 .8/407جتفلير اسماتريدما  اتأكيالت أذؿ اسل ن (1)
 .22/92جا ابف عاشكرا استارير كاست كيرا ظرا (2) 
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 المطمب الرابع: حرمة نكاحين بعد وفاة النبي 

جرامان سخف بارمن تتكاسى آداب ا تعاسى سعباداا افاظان على أذؿ اس بي ا سمصطفىا كا 
  جااخف بعد كفاة اس بي ص كتشديد األمر في ذسؾا كيتبيف ذذا مف سالؿ ذذا اآلين:

َأْن تَ ْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن بَ ْعِدِه َأبًَدا  َوََل َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَِّو ... قاؿ تعاسى: ﴿
 [.53]األازاب:  ﴾اللَِّو َعِظيًماِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد 

ـى سجيـ  ﴾َوَما َكاَن َلُكمْ  ﴿ أم أٍف تفعليكا في  ﴾َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَّوِ  ﴿أم كما صحَّ كما الت ا
أم مف بعدى كفاًت  أك فراًق   ﴾َأْن تَ ْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن بَ ْعِدِه َأبًَدا َوََل  ﴿اياًت  فعالن يجرذ  كيتأذَّل ب  

ك جاًح أزكالً  مف بعداا كما في  مف مع ى اسبعد  إشارةه إسى ما ذيجر مٍف إيذاًئ   ﴾نَّ َذِلُكمْ إِ  ﴿
أم أمران عظيمان كسطبان ذائالن ال  ﴾َكاَن ِعْنَد اللَِّو َعِظيًما ﴿سْليذاف ببعد م زست  في اسشرّْ كاسفلاًدا

رمًت  ايَّان كميّْتان ماال يسفى كسذسؾى  يي ادر قدرياا كفيً  مف تعظيًم  تعاسى سشأًف رلكس   يلاًب اي كا 
َأْو  ﴿ممَّا ال سيرى في  ج جااخفَّ على أسل ًتجـ  ﴾ِإن تُ ْبُدوْا َشْيئاً  ﴿باسغى تعاسى في اسكعيًد ايثي قاؿ:

ع جيـ مف اسمعاًصي  فيلازيجـ بما صدرى  ﴾فَِإنَّ اهلل َكاَن ِبُكّل َشْىء َعِليماً ﴿في صدكًرجـ  ﴾ُتْخُفوهْ 
سباديًن كاسسافيًن ال مااسىن كفي ذذا استعميـً مع اسبيرذاًف على اسم صكًد مزيدي تخكيؿو كتشديدو كمباسغنو ا

 .(1)في اسكعيدً 

يا معشر اسمؤم يفا أم:  ﴾َوَما َكاَن َلُكمْ ﴿ : سى جلمن لامعن كقاعدة عامن كذيقاؿ تعا
أم: أذين قكسين أك  ﴾َرُسوَل اللَّوِ َأْن تُ ْؤُذوا ﴿ غير الئؽ كال ملتالف م جـا بؿ ذك أقبح شي  

ذذا مف لملن ما يؤذي ا  ﴾َأْن تَ ْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن بَ ْعِدِه َأبًَدا َوََل ﴿فعلينا بلميع ما يتعلؽ ب ا 
فإ خف  كأيضان  اـا كتزكج زكلات  مسؿ بخذا اسم اـا س  م اـ استعظيـا كاسرفعن كاإلجرا فإ   

زكلات  في اسد يا كاآلسرةا كاسزكلين باقين بعد مكت ا فلذسؾ ال ياؿ  جاح زكلات  بعداا ألاد مف 
كقد عظـ ا تبارؾ كتعاسى ذسؾا كشدد في  كتكعد علي   ﴾ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَِّو َعِظيًما ﴿أمت . 
﴿ ِإْن تُ ْبُدوا َشْيًئا َأْو ُتْخُفوُه فَِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكلّْ ا مـ قاؿ: ﴾ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَِّو َعِظيًما ﴿ب كس : 

أم: مخما تج   ضمائرجـ كت طكم علي  لرائرجـا فإف ا يعلم ؛ فإ   ال تسفى  ﴾َشْيٍء َعِليًما
 .[19]غافر:  ﴾يَ ْعَلُم َخائَِنَة اِْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ  ﴿علي  سافينا 
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َأْو ُتْخُفوُه فَِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكلّْ َشْيٍء  ﴿أم تظخركا  ﴾ِإْن تُ ْبُدوا َشْيًئا ﴿ؿ تعاسى: مـ قا
 .(1)يعلـ ما في قلكبجـا كما أظخرتمكاا فيلازيجـ علي   ﴾َعِليًما

ا كاألذل: قكؿ ي اؿ  كتضم ت ذذا اآلين اجميف: أادذما: تاريـ أف يؤذكا رلكؿ ا 
سذات ا كاسمع ى: أف أذل اس بي علي    ب ا مف شأ   أف يغضب  أك يلك اس ا أك فعؿ يعامؿ 

على اس اس  اسصالة كاسلالـ ماظكر على اسمؤم يف ا كاساجـ اسما ي: تاريـ أزكاج رلكؿ ا 
ب كس  تعاسى: كال أف ت جاكا أزكال  مف بعدا أبدا كذك ت رير ساجـ أمكمن أزكال  سلمؤم يف 

 [.6]األازاب: ﴾َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُ ُهمْ  ﴿اسلاسؼ في قكس : 

سلمؤم يف اجـ دائـ في اياة اس بي   كا  ما شرعت اآلين أف اجـ أمكمن أزكاج اس بي 
علي  اسصالة كاسلالـ أك مف بعدا اكسذسؾ اقتصر ذ ا على استصريح بأ   اجـ مابت مف بعدا 

 [.6]األازاب: ﴾أُمََّهاتُ ُهمْ َوَأْزَواُجُو  ﴿ألف مبكت ذسؾ في ايات  قد علـ مف قكس : 

ضافن اسبعدين إسى ضمير ذات اس بي علي  اسصالة كاسلالـ تعيف أف اسمراد بعد ايات   كا 
جما ذك اسشائع في التعماؿ ممؿ ذذا اإلضافنا فليس اسمراد بعد عصمت  مف  اك اسطالؽ ألف 

َل َوََل َأْن ت َ ﴿أزكال  غير ماتمؿ شرعا س كس :  طالؽ اس بي   ﴾ِبِهنَّ ِمْن َأْزَواجٍ َبدَّ
 [.52]األازاب:

كأجد ظرؼ )بعد( بإدساؿ مف اسزائدة علي ا مـ أجد عمكم  بظرؼ أبداا سيعلـ أف ذسؾ ال  
يتطرق  اس لخ مـ زيد ذسؾ تأجيدا كتاذيرا ب كس : إف ذسجـ جاف ع د ا عظيماا فخك التئ اؼ 

كت ييد اسعظيـ بجك   ع د ا؛  ،﴾َرُسوَل اللَّوِ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا  ﴿مؤجد سمضمكف لملن 
 سلتخكيؿ كاستسكيؼ أل   عظيـ في اسش اعنا كعلن جكف تزكج أاد اسمللميف إادل  لا  اس بي 

إمما عظيما ع د اا أف ا لعؿ  لا  اس بي علي  اسصالة كاسلالـ أمخات سلمؤم يف فاقتضى 
ذف فا ذك  ذسؾ أف تزكج أاد اسمللميف إاداذف س  اجـ تزكج اسمر  أم ا كذسؾ إمـ عظيـا كا 

اسذم يتكسى األمرا كذك عاسـ بما يبدك كما يسفىا مطلع على جؿ تفجير كجؿ تدبيرا كاألمر 
 .(2) ع دا عظيـ

جالـ لامع ﴾ ِإْن تُ ْبُدوا َشْيًئا َأْو ُتْخُفوُه فَِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما﴿ف كس  تعاسى: 
ذ جاف االمتماؿ ك خيان  تاريضان كتاذيران كم بى  عف كعد ككعيدا فإف ما قبل  قد اكل أمران  ا كا 
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ست بيخخـ كتذجيرذـ  في اسظاذر كاسباطف كبساصن في اس كايا كاسمضمرات جاف اسم اـ م البان  متفاكتان 
ف شيئا األكؿ شي  بأف ا مطلع على جؿ ااؿ مف أاكاسخـ في ذسؾا كعلى جؿ شي ا فاسمراد م

كذك يعـ جؿ ما يبدك كما يسفى ألف اس جرة في لياؽ اسشرط تعـا كاسلملن  ايبدك   أك يسفك  مما 
ظخار سفظ شي  ذ ا دكف إضمار؛  تذييؿ سما اشتملت علي  مف اسعمكـ في قكس : بجؿ شي ا كا 

سمراد باسما ي لميع ألف اإلضمار ال يلت يـ ألف اسشي  اسمذجكر ما يا ذك غير اسمذجكر أكالا إذ ا
اسمكلكداتا كاسمراد باألكؿ سصكص أاكاؿ اس اس اسظاذرة كاسباط نا فا عليـ بجؿ جائف كمف 

 .(1)لملن ذسؾ ما يبدك   كيسفك   مف أاكاسخـ 

ا سما شرع  مف أاجاـ سلمللميفا يزدادكف بافظ دائـ أبدان  ج ا تعاسى زكلات اس بي تكَّ 
لالالن ألذؿ بيت  اس بكة اسجريـا أل خف زكلات سير اسسلؽ على مر األزماف إسى يـك كقاران كا 

 .اس يامنا فرضي ا ع خف ألمعيف

دنائيا عميين  المطمب الخامس: لبس الجالبيب الساترة وا 
كأيضان مف باب افظ ا ألمخات اسمؤم يف أف شرع سخف اسالابا إجماالن سالاب است كل 

ا كرعاين ألذؿ بيت  اس بكة اسجريـا ك لمح ذذا مف سالؿ اآلين اآلتين: اسذم جاف يزي خفَّ

 ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  يُْدنِينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ  َوبَ َناِتكَ  ِِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  أَي َُّها يَا﴿: قاؿ تعاسى
 .[59: األازاب﴾ ]رَِحيًما َغُفورًا اللَّوُ  وََكانَ  يُ ْؤَذْينَ  َفاَل  يُ ْعَرْفنَ  َأنْ  َأْدَنى َذِلكَ  َجاَلبِيِبِهنَّ 

 ضرب بعدما لكدة سرلت: قاست ع خاا ا رضي عائشن عف سبب نزول اآلية:
: ف اؿ اسسطاب بف عمر فرآذا يعرفخاا مف على تسفى ال لليمن امرأة كجا ت ساالتخاا اسالاب

  ا كرلكؿ رالعنا فا جفأت: قاست تسرليفا جيؼ فا ظرم علي اا تسفيف ما كا أما لكدةا يا
 االتيا سبعض سرلت إ ي اا رلكؿ يا: ف است فدسلت عرؽا يدا كفي سيتعشى كا    بيتيا في
ف ع  ا رفع مـ إسي  ا فأكاى: قاست كجذاا جذا عمر سي ف اؿ : ف اؿ كضع ا ما يدا في اسعرؽ كا 
ًتجيفَّ » الى  .(2)«ًإ َّ ي قىٍد أيًذفى سىجيفَّ أىٍف تىٍسريٍلفى ًساى

 يتشبخف ال: اسمؤم يف ك لا  كب اتؾ ألزكالؾ قؿ اس بي أيخا يا:  مامد س بي  تعاسى ي كؿ
 كسجف ككلكذخفا شعكرذف فجشفف ساالتخفا بيكتخف مف سرلف -ذفَّ  إذا سبالخف في باإلما 
 قكؿا إذ مف بأذل ارائرا أ خف علـ إذا فالؽا سخف يعرض سئال لالبيبخٌف؛ مف عليخف سيد يف
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 ذسؾ كجاف اإلما ا يفعؿ جما كلكذخف يجشفف كجف اسالبن مع ى في استبذؿ اسعربيات عادة جا ت
 بأمرذف اسلالـ علي  رلكس  تعاسى ا أمر فيخفا اسفجر كتشعب إسيخف اسرلاؿ  ظر إسى داعيان 
 كاإلما . اسارائر بيف اسفرؽ كيبيف لترذف سي ع اسلالبيبا بإد ا 

 بأذل ي ابلف سـ عرفف فإذا باإلما ا يستلطف ال اتى ﴾يُ ْعَرْفنَ  َأنْ  َأْدَنى َذِلكَ ﴿: تعاسى كقكس 
 كجاف ذيا مف يعلـ اتى اسمرأة تعرؼ أف اسمع ى كسيس اسارينا سرتبن مراقبن اسمعارضن مف

 كسطؼ ترلين اآلين كباقي اسارائرا زم على ماافظن اسذرة ق عخا ت  عت قد أمن رأل إذا عمر
 ذذا قبؿ اسلالبيب ترؾ في سل لا  تأ يس كفيخا تعاسىا ا رامن في كتطميع استكبن علىث كا

 .(1)اسمشركع األمر
 يأمر ال ا رلكؿ أف يع ي كذذا ا  سب ات  مـ اس بيا ألزكاج أكالن  ذذا األمر لا  مكلخان 

 األمر س بكؿ أٍدعىى كذذا بيت ا بأذؿ في  بدأ بشي  يأمرذـ إ ما ب لكلا ع   ذك بشي  أمت 
 .بشي  ع جـ أتميز فلـ  فلي أمرت آمرجـ أفٍ  ف بؿ كت فيذاا

 ا رلكؿ ليد ا أف على دسيؿ...﴾ ِِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا﴿ بلفظ اس رآ ي اس ص ككركد
ال شيئانا فيخا يهغيّْر أفٍ  دكف بخا ا تجلَّـ استي كاسصيغن لا اا اسذم اس ص ي  ؿ جاف  جاف ف د كا 

 مف عليخف يد يف كب اتؾ أزكالؾ اس بي أيخا يا: في كؿ ألزكال ا األمر ي  ؿ أف بإمجا  
 إال مامد كما اا مف األمر أف اسلميع سيعلـ علي ؛ أي زؿ جما اس رآ ي اس ص   ؿ إ ما. لالبيبخف

 علي   زستٍ  لاعن ا  اس بي صااب ا كأزكاج فلي اقش األمر ي اقش أفٍ  أراد فمىفٍ  اا عف ميبلّْغ
 قريش مف سمس م خف جاف اا رلكؿ فاستٍرفى  كسيَّرذف ا جرَّمخف أزكاجا تلعن جيفَّ  اآلين ذذا
: ذيفَّ  اسعرب لائر مف كمالث زمعنا ب ت كلكدة للمنا كأـ ابيبنا كأـ كافصنا عائشنا: ذيفَّ 

كيرين لاشا ب ت كزي ب اساارثا ب ت ميمك ن  مف ككاادة اسمصطلؽا ب ي مف اساارث ب ت كلي
 .أسطب بف ايي ب ت صفين اسليدة ذي - اسلالـ عليخما - مكلى أسي ذاركف  لؿ

 اسمؤم يفا ب لا  م َّى األدب بخذا أكالن  كب ات  اس بي  أزكاج لباا   اساؽ أمر أف كبعد
 َأْدَنى َذِلكَ  َجاَلبِيِبِهنَّ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  يُْدنِينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ  َوبَ َناِتكَ  ِِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا﴿ ف اؿ

 فالبا كب ات  أزكال  سيلت ا رلكؿ ألرة ألف﴾ رَِحيًما َغُفورًا اللَّوُ  وََكانَ  يُ ْؤَذْينَ  َفاَل  يُ ْعَرْفنَ  َأنْ 
 اسمؤم يف ك لا  كب ات  اس بيا زكلات إسى كيلّْ  اسذم األمر لباا   يذجر جل ا مـ اسعاسـ إ ما

 اسطلب لكاب في ملزكـ{ ييٍدً يفى } فاسفعؿ [59: األازاب] ﴾َجالَبِيِبِهنَّ  ِمن َعَلْيِهنَّ  يُْدنِينَ ﴿ لميعان 
 كعلى سلمؤم اتا ذ ا اسسطاب ييد يفا ألف اد يف سخيفَّ  تى يؿٍ  إفٍ : مي دَّر شرط اآلين كفي "قيٍؿ"ا
فٍ  كب ات ا اس بي أزكاج رىٍأًلخف  .اإليماف شرط فيًخفَّ  استؿَّ  ف د سألمرا ذؤال  يلتلب سـ كا 
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 اسل ن ممار كصؼ في تعاسى قكس  ذسؾ كمف شي ا مف شي  ت ريب: اإلد ا : كمع ى
ٍ يا لىٍخلن است اكؿ قريبن: أم[ 23: اسااقن﴾ ]َدانَِيةٌ  ُقطُوفُ َها﴿ : أم لالبيبخف ييد يف: كاسمراد اسلى
 اكس  ملفكفن كأ خا جل ا اسللـ تشمؿ أ خا على يدؿ ﴾َعَلْيِهنّ : ﴿كقكس . اسللـ ستلتر األرض مف

 .(1)األرض اتى ملدكسن
 ما ذك كاسم صكد اسعاداتا تبي خا اس لا  أاكاؿ باستالؼ مستلفن اسلالبيب سبس كذيئات

 عف ج اين كذك است ريبا: ا كاإلد ا ﴾يُ ْؤَذْينَ  َفاَل  يُ ْعَرْفنَ  َأنْ  َأْدَنى َذِلكَ :﴿تعاسى قكس  علي  دؿ
 .لالبيبخف عليخف يضعف أم كاسكضعا اسلبس

 اسارائر اسلالبيبا كجا ت يلبلف ال اإلما  فجا ت اسارائر شعار مف اسللباب سبس كجاف
 إسى اسسركج كع د اسليؿ في يلبل خا ال فجف ك اكذا اسزيارات إسى اسسركج ع د اسلالبيب يلبلف

 أ خف سركج؛ سيعرؼ جؿ في اسلالبيب بلبس فأمرف سيالن  إال إسيخا يسرلف جف كما اسم اصعا
 بخفَّ  التسفافان  اسم اف كف إسيخف يتعرض أك إما  يالبخف اسدعار شباب إسيخف يتعرض فال ارائر

اسلا بيفا  مف أذل فياصؿ يؤذك خف اسذيف يلببف كربما ذسؾا مف فيتأذيف تسللخف استي باألقكاؿ
 أقرب اسلباس ذسؾ أم يد يفا مف اسمفخكـ اإلد ا  إسى "ذسؾ" ب اسذريعنا كاإلشارة لد مف فخذا
 عمر كجاف اكتىٍللىٍمف فىيىٍللىميكا إيذا ذف اسرلاؿ فيتل ب اسارائر بشعار ارائر أ خف يعرؼ أف إسى
 م خفَّ  تت  َّع مف كيضرب باسارائر يلتبلف ال جي است  ُّع مف اإلما  يم ع سالفت  مدة اسسطاب بف

 أذل مف لبؽ عما صفح﴾ رَِحيًما َغُفورًا اللَّوُ  وََكانَ :﴿ب كس  كاستذييؿ بعداا ذسؾ زاؿ مـ باسدرة
 . (2)اسغرض ا تخا  ي تضي كاستذييؿ اإللالميا األدب ذذا إسى اس اس ت بي  قبؿ اسارائر

ما أاكل ا اسيـك سلتملؾ بأمر ا في اسالابا جما فعلف  لا  اسعخد األكؿ مف اإللالـا ف
خيفَّ ا بلباس اسلتر فأصبح سبالخفَّ است كلا فجاف امتماسخف  ألمر ا التشعاران سرامت  ايث تكَّلى

 كافظ ا رضي ا ع خف ألمعيف.

                                                           

 .19/12166جمامد متكسي اسشعراكما  اتفلير اسشعراكما ظرا (1) 
 .4/399جا تفلير ابف عطينا اسمارر اسكليز في تفلير اسجتاب اسعزيز اا ظر(2) 
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 المبحث األول
 نماذج من الصحابة في القرآن الكريم 

 أبو بكر الصديق  المطمب األول:
بن اا لكـ االذتدا ا كأئمن االقتدا ا اسص ن  بي  مامد اصطفى ا تعاسى سصاب س د

كصااب اسم اـ  باسصابنكسى اس اس أا ثفي ذذا اسمبا في بيّْ ك ي  لمعيفاأاسجراـ رضكاف ا عليخـ 
 .أبك بجر اسصديؽ اسرفيع 

 اسمو ولقبو

ذك عبدا بف عمماف بف عامر بف عمرك بف جعب بف لعد بف تيـ بف مرة ابف جعب     
 في اس لب في اسلد اسلادس مرة بف بف سؤم بف غاسب اس رشي استيميا كيلت ي مع اس بي 

رة كأبجر كقد لمَّت جعبا كيج ى بأبي بجرا كذي مف اسبجر كذك اسفتى مف اإلبؿا كاسلمع بجا
اا بيلن عظيمناكذك أبك ق اسعرب بجرانا ٍ خيمى ا قيؿ الم : عتيؽ كيذجر  لب  ع د أىًبيً  رىًضي اسلَّ  عى

 .(1)  في اإللالـمً دى  ً كقيؿ : ذك س با سعتاقن كلخ ا أك سً 
 فضمو ومكانتو

 ؿي أكَّ ذك أفضؿ اسصاابن على اإلطالؽا كس  مف اسم اقب كاسفضائؿ ما يصعب اصرذاا 
يما   كتبشيرا باسل نا جاف أاب ا مف أللـ مف اسرلاؿ مامت  كا  جمرت اس صكص في فضل  كا 
باسمللميف في مرض مكت ا كأمرا أف ياج باس اس ل ن  م  سيصليى ا قدَّ  اس اس إسى اسرلكؿ 

 .(2)سلخلرة مماف

تًَّسذنا  : ) كمما يدسؿ على علك مجا ت  كعظيـ فضل  ما تلفَّظ ب  اسابيب  سىٍك جيٍ تي مي
ًليالن  (سى ًليالن ـٍ سى اًابىجي ؿَّ صى ذى اي عىزَّ كىلى قىًد اتَّسى اًاًبيا كى سىًج َّ ي أىًسي كىصى ا كى ًليالن ٍذتي أىبىا بىٍجرو سى تَّسى  .(3)الى

                                                           

ا اساافظ ابف اإلصابن في تمييز اسصاابن ا3/330جا ابف األميرا ألد اسغابن في معرفن اسصاابن اا ظر (1)
ا اسصالبيا أبك بجر اسصديؽ شسصيت  كعصرا ا81اساافظ اسليكطيا ص اتاريخ اسسلفا  ا6/32جالرا 

 .1/18ج
اساافظ اسليكطيا  اا تاريخ اسسلفا 6/32جا اساافظ ابف الرا اإلصابن في تمييز اسصاابن اا ظر (2)

 .1/18جا اسصالبيا ا أبك بجر اسصديؽ شسصيت  كعصرا81ص
اًئؿً مللـا  ا( صايح مللـ3) دّْيؽً  جتاب فىضى اًئًؿ أىًبي بىٍجرو اسصّْ ا بىابي ًمٍف فىضى ـٍ ٍ خي ابىًن رىًضيى اي تىعىاسىى عى اى  اسصَّ

ٍ  يا   .383 رقـ اساديث :4/1855جرىًضيى اي عى
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أطخر اس اس قلكبانا كأشرفخـ  فكلانا كقد بذسكا دك    كس د استار ا تعاسى سصابن  بي  
ع النا كأرفعخـ م زسن كمجا نا كأقربخـ ملللان  مخلتخـ كأركااخـا كجاف أفضلخـ  فلانا كأرلاخـ

 أبا بجر اسصديؽ رضي ا ع   كأرضاا. مف رلكؿ ا 

اسمؤمف است ي رذا استاريخ س ا  برالانا لعلت كمف فضائؿ أبي بجر رضي ا ع   استي صدَّ 
في عالاا ياتذم اذك ما فعؿ أبك بجر رضي ا ع    اس  ي اسذم يريد أف يلارع إسى رب  لؿَّ 

سـ ت زؿ  سكا س د كردت اآلمار أف اس بكة كاسكاي  كأرضااا اسعظيـ اسمعظـ مف قبؿ رلكؿ ا 
 افي سل   على رلكؿ ا س زست على ممؿ ذذا اسرلؿ؛ أل   جاف أشب  اس اس برلكؿ ا 

 .(1) في عالا ي ي   با لؿ اتصدي   اقلب  اعمل  المت 
 وفاتو:

تكفي بعد  اتكفي أبك بجر اسصديؽ بعد أف ب ي سليفن مدة ل تيف كمالمن أشخر كعشرة أياـ
أف مرض كقد قاـ سالؿ ذذا اسمدة اس صيرة برد اسمرتديف كاربخـ كاستي شملت ألزا  اسلزيرة جلخا 
مجا اتخـ اس تاسين استي ال يلتخاف بخاا  مـ جا ت اساركب مع اسفرس كاسركـ أظخرت قكة اسمللميف كا 

ا فلزاا ا في الرة عائشن فجاف مع صااب  جما جاف مع  في اسد يا دفف بلا ب اس بي ك 
 .(2)كرضي ا ع   كأرضاا عف األمن اإللالمين سيران 

 في فضمو الواردة اآليات
 

ِإَلَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اللَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اثْ نَ ْيِن ِإْذ ُىَما ِفي  ﴿ قولو تعالى: -1
َتْحَزْن ِإنَّ اللََّو َمَعَنا فَأَنْ َزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلْيِو َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم تَ َرْوَىا َوَجَعَل  اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِو ََل 

 .40لكرة استكبن: ﴾َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 
  "س د تفضؿ لباا   كتعاسى على  بي  اسجريـ  قال القرطبي في تفسير ىذه اآلية: 

كذك في مكطف ضعؼ كقلن ل كدا كذذا عتاب مف ا     لباا    صر ليد ا مامد أف كبيَّ 
م إف ترجتـ  صرا فا يتجفؿ ب ا إذ قد  صرا أتعاسى بعد ا صراؼ  بي  علي  اسلالـ مف تبكؾا 

اس لن كأظخرا على عدكا باسغلبن كاسعزةا كقيؿ: ف د  صرا ا بصااب  في اسغار  ا في مكاطف
 .(3) بتأ يل  س  كامل  على ع   ا كبكفائ  ككقايت  س  ب فل  كمكالات  س  بماس "

                                                           

 .2/2جا مامد عبد اسغفارا فضائؿ اسصاابنا ظرا ( 1)
 .3/68جا ابف سلجافا كفيات األعيافا ظرا  (2)
 .8/143جاسلامع ألاجاـ اس رآفا  (3)
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 استفىأم: ذك كأبك بجر اسصديؽ رضي ا ع  ا سما  ﴾ثَاِنَي اثْ نَ ْينِ ﴿وفي قولو تعالى: 
ا سلآ إسى في رالن اسخلرة مجن رلاؿ رضي ا ع   مف اسصديؽ بجرأبك  كصااب  اسرلكؿ 

فخما في تلؾ اسااسن اسارلن شديدة ا غار مكر في ألفؿ مجنا فمجما في  سيبرد ع خما اسطلب
اسمش نا ايف ا تشر األعدا  مف جؿ لا ب يطلبك خما سي تلكذماا أ زؿ ا عليخما مف  صرا ما 

ال تازف إف ا  سصااب  أبي بجر سما ازف كاشتد قل  ا  بي ذ قاؿ اسإ ال يسطر على اسباؿا
   صااب  لجَّ  ساؼكطمأ ي نا كسخذا سما  مع ا بعك   ك صرا كتأييداا فأ زؿ ا لجي ت  علي  مباتان 

كأيدذـ لباا   بل كد سـ يركذا كذي اسمالئجن اسجراـا اسذيف  ﴾َتْحَزْن ِإنَّ اللََّو َمَعَنا ََل  ﴿كقاؿ 
س ا كلعؿ جلمن اسذيف جفركا اسلفلى لاقطن مسذكسنا فإف اسذيف جفركا قد جا كا  ا ارلان لعلخـ 

ا كأسذاا فعملكا غاين ملخكدذـ في ذسؾا  على ارد قادريفا في ظ خـ على قتؿ اسرلكؿ 
كلعؿ لباا   جلمات  اس درين كجلمات   فسذسخـ ا كسـ يتـ سخـ م صكدذـا بؿ كال أدرجكا شيئا م  ا

َنا َنْصُر  ﴿ :تعاسى ي ينا ذي اسعاسين على جلمن غيراا استي مف لملتخا قكس اسد وََكاَن َحقِّا َعَلي ْ
:  ﴾اْلُمْؤِمِنيَن  نْ َيا  ﴿ ا كقكس  تعاسى:47لكرة اسرـك ِإنَّا لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

لكرة  ﴾َوِإنَّ ُجْنَدنَا َلُهُم اْلَغالُِبوَن  ﴿ا كقكس  تعاسى: 51لكرة غافر: ﴾َويَ ْوَم يَ ُقوُم اِْلَْشَهاُد 
باسالج اسكاضانا كاآليات  فديف ا ذك اسظاذر اسعاسي على لائر األديافا ا173اسصافات:

كا عزيز ال يغاسب  مغاسبا كال يفكت  ذاربا اجيـ يضع األشيا   اسباذرة كاسللطاف اس اصرا
 يؤسر  صر ازب  إسى كقت آسرا اقتضت  اساجمن اإلسخين. مكاضعخاا كقد

كفي ذذا اآلين اسجريمن فضيلن أبي بجر اسصديؽ بسصيصن سـ تجف سغيرا مف ذذا األمنا 
كذي اسفكز بخذا اسم  بن اسلليلنا كاسصابن اسلميلنا كقد ألمع اسمللمكف على أ   ذك اسمراد بخذا 

أل   م جر سل رآف اسذم  ؛جافران  ا بن أبي بجر سل بي كا مف أ جر صااآلين اسجريمنا كسخذا عدُّ 
كفيخا فضيلن اسلجي نا كأ خا مف تماـ  عمن ا على اسعبد في أكقات اسشدائد ا ح بخاصرَّ 

كاسمساكؼ استي تطيش بخا األفئدةا كأ خا تجكف على الب معرفن اسعبد برب ا كم ت  بكعدا 
 .(1)ت اسصادؽا كبالب إيما   كشلاع

َوَل يَْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤتُوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن ﴿وقولو تعالى:  -2
وٌر َواْلُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَِّو َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغفُ 

 .22لكرة اس كر: ﴾رَِحيمٌ 

                                                           

 .337اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر1)
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كذذا اآلين  زست في اسصديؽ ايف الؼ أال ي فع ملطح بف أمامن ب افعن بعدما قاؿ في 
ا كطابت رضي ا ع خا ا فلما أ زؿ ا برا ة أـ اسمؤم يف عائشناإلفؾ في اديث عائشن ما قاؿ

يـ اساد على ـ مف اسمؤم يف في ذسؾا كأقاس فكس اسمؤم ن كالت رتا كتاب ا على مف جاف تجلَّ 
مف أقيـ علي ا شرع تبارؾ كتعاسىا كس  اسفضؿ كاسم نا بعطؼ اسصديؽ على قريب  ك ليب ا كذك 
ملطح بف أمامنا فإ   جاف ابف ساسن اسصديؽا كجاف ملجي ا ال ماؿ س  إال ما ي فؽ علي  أبك بجر 

ي  م  ا كضرب تاب ا عل ـكقد تجلـ بجال رضي ا ع  ا كجاف مف اسمخالريف في لبيؿ اا
باسمعركؼا س  اسفضؿ على األقارب  اساد علي ا كجاف اسصديؽ رضي ا ع   معركفان 

 ﴾ َأَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيمٌ  ﴿كاأللا با فلما  زست ذذا اآلين إسى قكس : 
 غفر سؾا كجما تصفح  صفح  أم: فإف اسلزا  مف ل س اسعمؿا فجما تغفر عف اسمذ ب إسيؾ

أف تغفر س اا مـ رلع إسى ملطح -يا رب ا -ع ؾا فع د ذسؾ قاؿ اسصديؽ: بلىا كا إ ا  اب 
كا ال أ فع  )ما جاف يصل  مف اس ف نا كقاؿ: كا ال أ زعخا م   أبداا في م ابلن ما جاف قاؿ: 

 .(1)ب ت اكعف  ا فلخذا جاف اسصديؽ ذك اسصديؽ رضي ا ع  (ب افعن أبدان 

 -:" أفؽ يشرؽ في  فس أبي بجر اسصديؽفي ظالؿ ذذا اآلين قاؿ ليد قطب رام  اك 
أبي بجر اسذم مل  اديث اإلفؾ في أعماؽ قلب ا كاسذم ااتمؿ مرارة االتخاـ  -رضي ا ع  

: اسمكاىسبيت  كعرض ا فما يجاد يلمع دعكة رب  إسى اسعفك كما يجاد يلمس كلدا   ذسؾ اسلؤاؿ 
اتى يرتفع على اآلالـا كيرتفع على مشاعر اإل لافا كيرتفع  ﴾؟َأَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكمْ ﴿

فإذا ذك يلبي داعي ا في  كاتى تشؼ ركا  كترؼ كتشرؽ ب كر اا على م طؽ اسبيئنا
لطح اس ف ن استي جاف طمأ ي ن كصدؽ ي كؿ: بلى كا إ ي ألاب أف يغفر ا سيا كيعيد إسى م

ا ذسؾ في م ابؿ ما الؼ: كا ال أ فع  ب افعن أبدان  اي فؽ علي ا كيالؼ كا ال أ زعخا م   أبدان 
  ظيفان  بذسؾ يملح ا على آالـ ذسؾ اس لب اسجبيرا كيغلل  مف أكضار اسمعرجنا سيب ى أبدان 

 .(2)باس كر" مشرقان  زجيان  طاذران 

بك بجر اسصديؽ رضي ا ع   أفضؿ اسصاابن على اإلطالؽا ف د زذد في أذذا ذك 
ب  ؽ اسرلكؿ ايف جذَّ ا صدَّ  اسد يا كترجخا في لبيؿ متابعت  سخذا اسديف كدفاع  عف رلكؿ ا 

اس اسا ككالاا ايف ترج  اس اسا بدايت  في اإللالـ رفي ان سرلكؿ اا ك خاين ايات  في اسد يا أف 

                                                           

 .3/222جا اسزمسشرما ا اسجشاؼ6/31جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ اا ظر (1)
 .4/2505جفي ظالؿ اس رآفا  (2)
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اسمللميفا فافظ ا ب  اسديفا كأقاـ ب  اسملنا ف د اارب اسمرتديف كما عي اسزجاةا  التسلؼ على
 .(1)كأرلؿ اسليكش سفتح فارس كاسركـ

سر جتابا سيتلى في جؿ زماف كمجافا فخذا آف آفلبااف ا تعاسى اسذم لعؿ ذذا اس ر 
 في ا كايف  ترؾ مىٍف ألا  إسي ا م ا بأف اسذم يعصي ا في ا ال  جافئ  إال بأٍف  طيع اتعلّْ  اآلين

سي ا  اسذم الم  اسعدؿا إلا  أ ترؾ مف  أل  اا كالن أا تعاسى  سع اب ا ك عفيك ع  ا فإ ما  لؿُّ 
ف عفت اس لكب لاد استرااـ إ أل خالرذاا أصالح اسملتمعات ب اآلينذذا  مرأكفي امتماؿ 

 .فاألمافكاسمابن 

بك بجر اسصديؽ رضي ا أ في ذذا اسباب سير صاابن اسرلكؿ مامد  كجاف قدكت ا
 رضاا.أع   ك 

 م مكتومأبن عبد ا  المطمب الثاني:
ا ترللكا عالذـ قدران أصفاذـ  فلا ك أفضؿ اسسلؽ ك أ س د استار ا تعاسى سصابن  بي  

مؤذف يصدح  سر مف صاابن رلكؿ ا آذا  مكذج كذ رلكؿ ا بعلمخـ كمجا تخـ مف 
 . م مكتومأعبد ا ابن اسصاابي اسلليؿ  باساؽ سيؿ  خار كذك

 :ـً ٍبًف ذك "  نسبو ولقبو ك ٍبفي قىٍيًس ٍبًف زىاًئدىةى ٍبًف اأٍلىٍصرى ٍجتيكـو كىذيكى عىٍمري ك ٍبفي أيْـّ مى عىٍمري
ٍيًر ٍبًف ميعىٍيًد ٍبًف ميًعيًص ٍبًف عىاًمًر  نى ٍبًف ايلى كىااى  .(2)"اس رشي بًف سيؤىمٍّ ذىًرـً ٍبًف رى

 

 ًدي ىنى ا كى جىافى قديـ اإللالـ بمجن كذالر ًإسىى اسمدي ن :فضمو ومكانتو ـى اٍسمى ٍف قىًد ؿى مى جىافى أىكَّ
ا جىافى اس ًَّبيُّ  ٍيرو مىعى ي اسلّْكىا يا جىافى  اٍلتىٍسلىفى ي  بىٍعدى ميٍصعىًب ٍبًف عيمى شىًخدى اٍس ىاًدًليًَّنا كى ًدي ىًنا كى لىى اٍسمى عى

ًتً  ًايفى طىاؼى ًباسٍ  ًباس ًَّبيّْ  يىٍرتىًلزي  لَّ  . (3)سكا  اسمدي ن بيتا كأعطاا اس بي ًفي اى
  

 
 
 
 
 

 اآليات التي نزلت في الصحابي عبد ا بن أم مكتوم رضي ا عنو:

َأْو َيذَّكَُّر  (3)َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّو يَ زَّكَّى  (2)َأْن َجاَءُه اِْلَْعَمى  (1)َعَبَس َوتَ َولَّى ﴿قاؿ تعاسى: 
َفَعُو الذّْْكرَ  َوَأمَّا َمْن َجاَءَك  (7)َوَما َعَلْيَك َأَلَّ يَ زَّكَّى  (6)فَأَْنَت َلُو َتَصدَّى  (5)َأمَّا َمِن اْستَ ْغَنى  (4)ىفَ تَ ن ْ

 .10-1لكرة عبس:  ﴾ (11) فَأَْنَت َعْنُو تَ َلهَّى (9) َوُىَو َيْخَشى (8)َيْسَعى 
                                                           

 .3/1جا فضائؿ اسصاابنا مامد اسغفارا ا ظر (1)
ا سبسارما اا استاريخ اسجبير4/154ج اابف لعد اا اسطب ات اسجبرل2/204ج( معلـ اسصاابن سلبغدادم 2)
 .5/7ج
 .3/901جا اس رطبيا االلتيعاب في معرفن األصاابا ظرا  (3)
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سَّى{ أيٍ زً  عىٍف ًذشىاـً ٍبًف عيٍركىةى عىٍف أىًبيً  عىٍف عىاًئشىنى قىاسىٍت: ": سبب نزول اآلية تىكى سىٍت }عىبىسى كى
ٍجتيكـو اأٍلىٍعمىى قىاسىٍت: أىتىى اس ًَّبيَّ 1]عبس: : يىا  ىًبيَّ اسلًَّ  أىٍرًشٍدً ي  [ ًفي اٍبًف أيْـّ مى عىؿى يى يكؿي فىلى

عىؿى اس ًَّبيُّ  قىاسىٍت: كىًعٍ دى اس ًَّبيّْ  ؿه ًمٍف عيظىمىاً  اٍسميٍشًرًجيفى فىلى ًر  رىلي لىى اآٍلسى ٍ  ي كييٍ ًبؿي عى ييٍعًرضي عى
: : فى ىاؿى اس ًَّبيُّ  ا أىقيكؿي بىٍألنا فىيى يكؿي في أىتىرىل ًبمى ؛ ف زست  يىا فيالى  .(1) ﴾َعَبَس َوتَ َولَّى﴿الى

على إلالـ قريشا كجاف  جاف اريصان   زكؿ صدر ذذا اسلكرة أف رلكؿ ا  لببك 
فيللـ بإلالمخـ غيرذـا فبي ما ذك مع رلؿ مف عظمائخـ  ؛يدعك أشرافخـ إسى ا تعاسى سيللمكا

قيؿ: ذك اسكسيد بف اسمغيرة كقيؿ: عتبن بف ربيعن كقيؿ: أمين بف سلؼا إذ أقبؿ عبد ا بف أـ 
مجتكـ األعمى ف اؿ: يا رلكؿ ا علم ي مما علمؾ اا كجرر ذسؾ كذك ال يعلـ ع   بتشاغل  

ا فجرا رلكؿ ا  كذذب اسرلؿ اسذم جاف  عمى جالم ا فعبس كأعرض ع  .قطع األ باس ـك
 .(2)ف زستا  مع رلكؿ ا 

مف ا لباا    جاف تعظيمان فملرد أ   عبس في كلخ ا س  بي  اسجريـا تعاسى  عاتبك 
رضي ذجرا ك يكذـ ت ديـ األغ يا  على اسف را  كا جلار قلكب اسف را ا  كذذا اسعتابالبف أـ مجتكـا 

بلفظ األعمى سيس ستا ير شأ  ا بؿ جأ   قيؿ: إ   بلبب عماا التاؽ مزيد اسرفؽ ا ع   
 .(3)كاسرأفن

كذذا فائدة جبيرةا ذي اسم صكدة مف بعمن اسرلؿا ككعظ اسكعاظا كتذجير "قال السعدي 
ا ذك األسيؽ اسكالبا كأما تصديؾ سذسؾ م ؾ اسمذجريفا فإقباسؾ على مف لا  ب فل  مفت ران 

اسملتغ ي اسذم ال يلأؿ كال يلتفتي سعدـ رغبت  في اسسيرا مع ترجؾ مف ذك  كتعرضؾ سلغ ي
أذـ م  ا فإ   ال ي بغي سؾا فإ   سيس عليؾ أف ال يزجىا فلك سـ يتزؾا فللت بماالب على ما 

ا كال  را فدؿعمل  مف اسش ذذا على اس اعدة اسمشخكرةا أ  : " ال يترؾ أمر معلكـ ألمر مكذـك
ان متكذمن " كأ   ي بغي اإلقباؿ على طاسب اسعلـا اسمفت ر إسي ا اساريص مصلان متا  ن سمصل

  .(4)" علي  أزيد مف غيرا

                                                           

ا 3331رقـ اساديثا :5/432جلير اس رآفا باب كمف لكرة عبسا استرمذما أبكاب تف ال ف استرمذم (1)
فصؿ مف اسبر كاإلالافا ذجر  أبي ااتـ اسدارميا جتاب اسبر كاإلالافا اصايح ابف اباف بترتيب ابف بلباف

. كصاا  األسبا ي في استعلي ات 535رقـ اساديث :2/293جسلمر  اإلقباؿ على اسضعفا ...ا  ما يلتاب
ٍالىاًفا باب اسعفكا اسالاف على صايح ابف ابافا ًجتىابي اٍسبً   .536 رقـ اساديث :2/32جرّْ كىاإٍلً

 .2/452ج اسغر اطيا ااستلخيؿ سعلـك است زبؿا ا ظر (2)
 .31/52جا اسرازما مفاتيح اسغيبا ظرا  (3)
 .910( تيلير اسجريـ اسرامفا ص4)
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على االعت ا  باسارص على تبليغ اسدعكة إسى   كذك اقتصار اس بيوقال ابن عاشور" 
مف يرلك م   قبكسخا مع اسذذكؿ عف استأمؿ فيما ي ارف ذسؾ مف تعليـ مف يرغب في علـ اسديف 

در م   أ   اسـ يشأ ا أف يفاتا  بما يتب ممف آمفا كسما جاف صدكر ذسؾ مف ا س بي  
على أف يترقب  جكف أكؿ ما ي رع لمع  باعمان اسم صكد باسجالـا فكلخ  إسي  على أللكب اسغيبن سي

سي ع اسعتاب في  اسمع ي مف ضمير اسغائب فال يفالئ  اسعتابا كذذا تلطؼ مف ا برلكس  
﴾ ]استكبن: َعَفا اللَُّو َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُهْم  ا ك ظير ذذا قكس : ﴿أذكف كقعان كذسؾ   فل  مدرلان 

43]."(1) 

جرم  لباا   بمعاتبن أذذا ذي رعاين ا تعاسى س بي  اسجريـ كسخذا اسصاابي اسلليؿا اسذم 
   خـ سير صابن على كلإال أا كما ذسؾ دبان كأ عظمخـ سل ان أا ك   بي  في ا كذك افضؿ اسسلؽ 

 لمعيف.رضا رضي ا ع خـ كأرضاذـ أاأل

 خى عف اسعبكس في كل  رلؿ  كمف األدب اسعظيـ اسذم يعلم ا إياا دي  ا اسا يؼ أف
 أعمى ال يرلا فجيؼ سك جاف يرل.

كآين أسرل تبيف فضؿ كمجا ن اسصاابي اسلليؿ عبد ا بف أـ مجتكـا تيظخر صفا   فل  
 كشدة اب  كتعل   باسلخاد في لبيؿ ا ا رضي ا ع   كعف اسصاابن ألمعيف.

ُر ُأوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلمُ ﴿ قال تعالى: ْؤِمِنيَن َغي ْ
َجًة وَُكالِّ َوَعَد اللَِّو بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرَ 

 .95لكرة اس لا : ﴾ِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًمااللَُّو اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّو اْلُمَجا

 سبب نزول اآلية:

اًسلنا ًفي اسمىٍلًلًدا فىأىٍقبىٍلتي  جىـً لى : رىأىٍيتي مىٍركىافى ٍبفى اساى ا أى َّ ي قىاؿى  "عىٍف لىٍخًؿ ٍبًف لىٍعدو اسلَّاًعًدمّْ
ٍيدى ٍبفى مىاًبتو أىٍسبىرىاي: " أىفَّ رىليكؿى اسلًَّ   ٍ ًبً ا فىأىٍسبىرى ىا أىفَّ زى لىٍلتي ًإسىى لى تَّى لى لىٍيً :  اى  َل﴿أىٍملىى عى

[ "ا 95]اس لا : ﴾َجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل اللَّوِ َواْلمُ ﴿[ 95]اس لا : ﴾َقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ َيْسَتِوي الْ 
: يىا رىليكؿى اسلًَّ ا سىٍك أىٍلتىًطيعي اسًلخىادى سى  ا فى ىاؿى لىيَّ ا ىاي اٍبفي أيْـّ مىٍجتيكـو كىذيكى ييًملُّخىا عى : فىلى اذىٍدتي قىاؿى  -لى

جىا لىى رىليكًسً   -فى رىليالن أىٍعمىى كى تىعىاسىى عى لىيَّ  فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي تىبىارىؾى كى لىى فىًسًذما فىمى يلىٍت عى فىًسذياي عى ا كى

                                                           

 .30/105ج( استارير كاست كيرا 1)
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 : ؿَّ ٍ  يا فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى تَّى ًسٍفتي أىفَّ تىريضَّ فىًسًذما ميَـّ ليرّْمى عى ُر ُأوِلي الضََّررِ ﴿اى   ﴾َغي ْ
 .(1)["95]اس لا : 

ُر ُأوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل ﴿ومعنى اآلية:  َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغي ْ
استفات بيف  بياف ستفاكت طب ات اسمؤم يف بالب تفاكت درلات ملاعيخـ في اسلخادا ﴾اللَّوِ 

ف  درلات مف قعد عف اسلخاد مف غير عذرا كدرلات مف لاذد في لبيؿ ا بماس  ك فل  كا 
ا ت شيط اسملاذديف سيرغبكاا كتبجيت اس اعديف سيأ فكا اا سجف أراد لباا   بخذا اإلسبارجاف معلكمان 

لر كذـ اسذيف صات  ياتخـ األ فياسضرر ملاككف سلملاذديف  يكسأف أكدست اآلين على 
 .(2)كتعل ت قلكبخـ باسلخاد كا ما م عخـ عف اسلخاد اسضرر

أم: ال يلتكم مف لاذد مف اسمؤم يف ب فل  كماس  كمف سـ يسرج سللخاد  السعدي:" قال
كسـ ي اتؿ أعدا  اا ففي  اساث على اسسركج سللخادا كاسترغيب في ذسؾا كاسترذيب مف استجالؿ 

كاسذم ال يلد ما ا ما أذؿ اسضرر جاسمريض كاألعمى كاألعرج ا كأكاس عكد ع   مف غير عذر
خـ سيلكا بم زسن اس اعديف مف غير عذرا فمف جاف مف أكسي اسضرر راضيا ب عكدا يتلخز ب ا فإ 

ال ي كم اسسركج في لبيؿ ا سكال كلكد اسما عا كال يادث  فل  بذسؾا فإ   بم زسن اس اعد سغير 
على اسسركج في لبيؿ ا سكال كلكد اسما ع يتم ى ذسؾ كيادث ب   فل ا  كمف جاف عازمان ا عذر

زسن مف سرج سللخادا ألف اس ين اسلازمن إذا اقترف بخا م دكرذا مف اس كؿ أك اسفعؿ ي زؿ فإ   بم 
مـ صرح تعاسى بتفضيؿ اسملاذديف على اس اعديف باسدرلنا أم: اسرفعنا ا صاابخا م زسن اسفاعؿ

كذذا تفضيؿ على كل  اإللماؿا مـ صرح بذسؾ على كل  استفصيؿا ككعدذـ باسمغفرة اسصادرة 
 .(3)"كاسرامن استي تشتمؿ على اصكؿ جؿ سيرا كا دفاع جؿ شر مف ربخـا

كذذا بياف سااؿ ذذا اسصاابي رضي ا ع  ا في بياف ارص  على اسمبات على اسديف 
ا كذذا يدؿ على علك ذمت  كؿ ما لمع اآلينأ  مكر دي  ا كذذا بيف في لؤاس  سل بيأفي جؿ 

على اسعمؿ اسذم يكصل  اسى لميؿ مكاب ا  في اسكصكؿ اسى معاسي األمكرا اتى اف سـ ي در
 رضاا.أسعبادا اسملاذديفا رضي ا ع   ك 

                                                           

}ال يلتكم اس اعدكف مف اسمؤم يف  اجتاب اسلخاد كاسليرا باب قكؿ ا تعاسىاسبسارما  ا( صايح اسبسارم1)
 .2832رقـ اساديث :4/25ج ا }غفكرا رايما{ اغير أكسي اسضرر{ا إسى قكس  تعاسى

ا ا ماالف استأكيؿ1/580جا اسشكجا يا ا فتح اس دير2/220جؿ اسلليـا أبي اسلعكدا رشاد اسع ا ظرا إ (2)
 .3/284جاس الميا 

 .195ص( تيلير اسجريـ اسرامفا 3)
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 الثالث: زيد بن حارثة مطمبال
اسصاابي اسلليؿ زيد بف اارم  رضي ا ع  ا  اكمع  لـ آسر مف  لـك اسخدل

اسعظيمنا في اس رآف اسجريـا كشرف  لباا   بخذا اسم زسن صراان اسصاابي اسذم ذجر ا الم  
 بأف يتلى الم  في جتاب ا تعاسى على مر اسعصكر كاألزماف.

زيد ٍبف اارمن ٍبف شراايؿ ٍبف جعب ابف عبد اسعزل ٍبف امرئ اس يس ٍبف "  اسمو ونسبو:
عامر ٍبف اس عماف ٍبف عامر ٍبف عبد كد ٍبف عكؼ ٍبف ج ا ن ٍبف بجر ٍبف عكؼ ٍبف عذرة ٍبف زيد 

ا اف ٍبف عمراف ٍبف سااؼ ٍبف قضاعنر ٍبف جلب ٍبف كبرة ٍبف تغلب ٍبف الك اسالت ٍبف رفيدة ٍبف مك 
 .(1)"ألامن ككيج ى أب اعامر ٍبف أفلت مف ب ي معف مف طيئكأم  لعدم ب ت معلبن ٍبف عبد 

 قصة مجيئ زيد لمنبي 

 طيئعف ابف عباس قاؿ سرلت لعدل ب ت معلبن أـ زيد بف اارمنا كذي امرأة مف ب ى 
كا على أبياًت  تزكر قكمخاا كزيد معخاا ا فأغارٍت سيؿه سب ي اس ىيًف بًف للرو في اسلاذليًنا فمرُّ
ا فكافكا ب  لكؽى عيجاظو  ا فااتىمىلكا زيدان كذك يكمئذو غالـه يىفىعىنه قد أكصؼى ب ي مىعفو رذًط أيْـّ زيدو

ـي بفي ازاـً بًف سيكيلدً  بًف ألًد بًف عبًد اسعيزل بًف قيصيٍّ سعمَّت   فعىرىضكاي سلبيًعا فاشترااي ًم خـ اجي
 .(2)كذبت  س ا ف بض  ئًن ا فلما تزكلخاا رلكؿ ا اسديلنى ب ًت سكيلًد بأربًعم

 فقَدُه قال: حين وقْد كاَن أبوُه حارثُة بُن شراحيلَ 

 بجيػػػػػػػػػػػتي علػػػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػػػدو كسػػػػػػػػػػػـ أىٍدًر مػػػػػػػػػػػا فعػػػػػػػػػػػؿٍ "

 أاػػػػػػػػػػػيّّ فييرلػػػػػػػػػػػى أىـ أىتػػػػػػػػػػػى دك ىػػػػػػػػػػػ  األلػػػػػػػػػػػؿٍ   

   
ٍف ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػػػائالن فػػػػػػػػػػػػػػػػػك   اً مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىدرم كا 

 أىغاسىػػػػػػػػػػػػػؾى لػػػػػػػػػػػػػخؿي األرًض أـ غاسىػػػػػػػػػػػػػؾى اسلبػػػػػػػػػػػػػؿٍ   

   
 تيذجّْر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسي ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى طيلكًعخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كتىعػػػػػػػػػػػػػػػرضي ًذجػػػػػػػػػػػػػػػرااي إذا قػػػػػػػػػػػػػػػاربى اسطَّفىػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   

   
ٍف ذبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األركاحي ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍَّلف ًذجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  كا 

ز ػػػػػػػي عليػػػػػػػ  كيػػػػػػػا كلػػػػػػػؿٍ     فيػػػػػػػا طػػػػػػػكؿى مػػػػػػػا اي

   
 لاذػػػػػػػػػػدان لػػػػػػػػػػأيعًمؿي  ػػػػػػػػػػصَّ اسًعػػػػػػػػػػيًس فػػػػػػػػػػي األرًض 

ـى اإلبػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    ـي استٍَّطػػػػػػػػػػػػػػكاؼى أك تلػػػػػػػػػػػػػػأ  كال ألػػػػػػػػػػػػػػأ

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي أك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأتي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ م يَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اى

ٍف غػػػػػػػػػػػػػرَّا األمػػػػػػػػػػػػػؿٍ     كجػػػػػػػػػػػػػؿُّ امػػػػػػػػػػػػػرئو فػػػػػػػػػػػػػافو كا 

   

                                                           

 .2/542جا ابف عبد اسبرا ا االلتيعاب في معرفن األصااب2/350جا ابف األميرا اسغابنألد ( 1)
ا ا اإليما  إسى زكائد األماسي كاأللزا 12/408جرا لامع األصكؿ في أااديث اسرلكؿا ابف األمي اا ظر (2)

 .4/41ج بيؿ لرارا 
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مػػػػػػػػػػػػػػران ًجليخمػػػػػػػػػػػػػػػا  لأيكصػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػ  قيلػػػػػػػػػػػػػػػان كعى

(1)"كأيكصػػػػػػػػػػػي يزيػػػػػػػػػػػدان مػػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػػدىذـي لبػػػػػػػػػػػؿٍ   
 

   
زيد ألم ا كذك يزيد يع ي لبلن بف اارمن أسا زيدا كجاف أجبر مف زيدا كيع ي يزيد أسا 

فعرفخـ كعرفكاا ف اؿ سخـ: أبلغكا ع ي أذلي  بف جعب بف شراايؿا فاج  اس مف جلبا فرأكا زيدان 
 ذذا األبياتا فإ ي أعلـ أ خـ قد لزعكا علي ف اؿ:

ٍف جي ػػػػػػػػػػػػتي  ائيػػػػػػػػػػػػان   "أىًاػػػػػػػػػػػػفُّ إسػػػػػػػػػػػػى قىػػػػػػػػػػػػكمي كا 

 فػػػػػػػػػػػإ ّْي قطػػػػػػػػػػػيفي اسبيػػػػػػػػػػػًت ع ػػػػػػػػػػػدى اسمشػػػػػػػػػػػاعرً   

   
ـي فجفُّػػػػػػػػػكا ًمػػػػػػػػػػف اسكىٍلػػػػػػػػػػًد اسػػػػػػػػػذم   قػػػػػػػػػػٍد شػػػػػػػػػػلاجي

 كال تيٍعًملػػػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػػػي األرًض  ىػػػػػػػػػػػػػصَّ األبػػػػػػػػػػػػػاعرً   

   
 فػػػػػػػػػػػػػػإ ّْي بامػػػػػػػػػػػػػػًد اً فػػػػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػػػػًر أيلػػػػػػػػػػػػػػرةو 

(2)جػػػػػػػػػػػػػػػراـو معػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ جػػػػػػػػػػػػػػػابران بعػػػػػػػػػػػػػػػدى جػػػػػػػػػػػػػػػابًر"  
 

   
نا ككصفكا س  مكضع ا كع د مف فا طلؽ اسجلبيكفا فأعلمكا أباا ف اؿ: اب ي كرب اسجعب

ا ف يؿ: ذك في  ا فسرج اارمن كجعب اب ا شراايؿ سفدائ ا كقدما مجن فلأال عف اس بي ذك
بف ليد قكم ا أ تـ أذؿ اـر ابف ذاشـا يا ابف عبد اسمطلبا يا ايا  اسمللدا فدسال علي ا ف اال:

إسي ا م ف علي اا كأالف ا كليرا  ا تفجكف اسعا يا كتطعمكف األليرا لئ اؾ في اب  ا ع دؾا فا
: فخال غير ذسؾ! قاسكا: كما  ف اؿ رلكؿ ا  اقاؿ: كمف ذك؟ قاسكا: زيد بف اارمن افي فدائ 

ف استار ي فك ا ما أ ا باسذم أستار على مف  ذك؟ قاؿ: أدعكا فأسيراا فإف استارجـ فخك سجـا كا 
 .استار ي أادان 

  ؟ قاؿ:  عـ.ا فدعاا ف اؿ: ذؿ تعرؼ ذؤالال: قد زدت ا على اس صؼا كأال تقا

صابتي سؾا قاؿ: فأ ا مف قد علمت كرأيت  اكذذا عميا قاؿ: مف ذذا؟ قاؿ: ذذا أبي
ا أ ت م ي مجاف األب كاسعـا قاؿ زيد: ما أ ا باسذم أستار عليؾ أادان  فاستر ي أك استرذماا

 ف اال: كياؾ يا زيد! أتستار اسعبكدين على اسارين كعلى أبيؾ كعمؾا كعلى أذؿ بيتؾ! قاؿ:
  ا فلما رأل رلكؿ ا أبدان  ا ما أ ا باسذم أستار علي  أادان  عـا قد رأيت مف ذذا اسرلؿ شيئان 
اب ي يرم ي كأرم ا فلما رأل ذسؾ  زيدان  مف اضرا اشخدكا أفَّ ا ذسؾ أسرل  إسى اسالرا ف اؿ: ي

زيد ا فدعي يكمئذ عي زيد بف مامد اتى لا  اإللالـأبكا كعم  طابت  فكلخما فا صرفاا كد
 .(3)األدعيا  إسى آبائخـ يبف اارمنا كدع

 
                                                           

ألدب كسب سباب اسعربا اسبغدادما ن اا سزا 16/184جا شخاب اسديف اس كرما (  خاين األرب في ف كف األدب1)
 .2/306ج
 .16/184جدبا شخاب اسديف اس كرما  خاين األرب في ف كف األ( 2)
 .2/544جا ابف عبد اسبرا االلتيعاب في معرفن األصاابا ظرا  (3)
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 فضمو ومكانتو

أكؿ مف آمف ب  مف اسمكاسي؛ فإ   مف جبار اسلاب يف األكسيف ا كذك  رلكؿ ا  بُّ اً  
بي   كبيف امزة بف عبد اسمطلبا كذك اسذم  كجاف مف اسرماة اسمذجكريفا آسى رلكؿ ا 

َها زَْيدٌ  َقَضى فَ َلمَّا ﴿في قكس :  بالم  لماا ا في جتاب  يع ي مف زي ب ب ت لاش:  ﴾َوَطًرا ِمن ْ
اتى  زست: }مىا جىافى  بف اس بي    زيد[ ا كجاف اسمللمكف يدعك 37]األازاب:  ﴾َزوَّْجَناَكَها﴿

دو مً  مَّده أىبىا أىاى { مياى ـٍ اًسجي  .[40]األازاب: ٍف ًرلى

باسعتؽا كجاف أكؿ مف أللـ  لباا   كتعاسى علي  باإللالـا كأ عـ علي  اس بي أ عـ ا 
بيف أف يرلع مع أبي  إسى أذل  أك  ا سيرا رلكؿ ا بف أبي طاسب رضي ا ع   بعد علي

ا كاسمشاذد اتى كأادان  فلـ يزؿ مع  اتى ذالرا كشخد بدران  ا فاستار اس بي  ي يـ مع اس بي 
را ا أمَّ  رلكؿ ا  بُّ اسابا جاف اً  جاف يلمى زيدان  ال ن مماف مف اسخلرة شخد بمؤتناالت

 .(1)على ليش  في لرين مؤتن رلكؿ ا 
 اآليات التي نزلت فيو 

اللََّو َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي َأنْ َعَم اللَُّو َعَلْيِو َوَأنْ َعْمَت َعَلْيِو َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق  ﴿ قاؿ تعاسى:
هَ  ا َوَطًرا َوُتْخِفي ِفي نَ ْفِسَك َما اللَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه فَ َلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ

هُ  نَّ َوَطًرا وََكاَن َأْمُر َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي ََل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ
 .[37]األازاب:  ﴾اللَِّو َمْفُعوًَل 

اارمن كذك صلكات ا كلالم  علي ا إ   قاؿ سمكالا زيد بف  عف  بي  تعاسى مسبران   قكس
باسعتؽ علي  كأ عمت  علي  أفضؿ اسصالة كاسلالـ اسذم أ عـ ا علي  باإللالـا كمتابعن اسرلكؿ

س  اسابا كي اؿ الب   ا ي اؿ  إسى اس بي  جبير اسشأف لليؿ اس درا ابيبان  مف اسرؽا كجاف ليدان 
را في لرين إال أمَّ  قاست عائشن رضي ا ع خا: ما بعم  رلكؿ ا  األامن اساب ابف اساب

قد زكل  باب ن عمت  زي ب ب ت لاش  كجاف رلكؿ ا  اكسك عاش بعدا اللتسلف عليخـا 
فمجمت ع دا قريبا مف ل ن أك فكقخاا مـ كقع  ا-ب ت عبد اسمطلب  كأمخا أميمن-األلدين 
ًقخىا فىاٍلتىٍأمىرى اس ًَّبيَّ بي خماا  ٍيده يىٍشجيك فىخىَـّ ًبطىالى ا ى زى ٍكلىؾى  فى ىاؿى اس ًَّبيُّ  لى لىٍيؾى زى : " }أىٍمًلٍؾ عى

                                                           

 .2/131جا اسذذبيا ا لير أعالـ اس بال 3/1136جا أبي  عيـ األصفخا يا معرفن اسصاابن اا ظر( 1)
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اللَُّو َأَحقُّ َأْن اللَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس وَ  َوُتْخِفي ِفي نَ ْفِسَك َما﴿ قاؿ ا تعاسى: ا(1)"كىاتًَّؽ اسلَّ ى{
 .(2)﴾َتْخَشاهُ 

ؽ زي با كأ   يتزكلخا بتزكيج ا يطلّْ  جاف قد أكاى ا تعاسى إسي  أف زيدان اس بي ك  
سلؽ زي با كأ خا ال تطيع ا كأعلم  أ   يريد طالقخاا قاؿ س  ى زيد سل بي إياذاا فلما تشجَّ 

كذك يعلـ أ    (اتؽ ا في قكسؾ كأملؾ عليؾ زكلؾعلى لخن األدب كاسكصين: )رلكؿ ا 
ليفارقخا كيتزكلخاا كذذا ذك اسذم أسفى في  فل ا كسـ يرد أف يأمرا باسطالؽ سما علـ أ   

  قكؿ مف اس اس في أف يتزكج زي ب بعد زيدا كذك أف يلا  ليتزكلخاا كسشي رلكؿ ا 
قد   و مكالاا كقد أمرا بطالقخاا فعاتب  ا تعاسى على ذذا اس در مف أف سشي اس اس في شي

ا أاؽ باسسشينا أم في كأعلم  أف  امع علم  بأ   يطلؽ ﴾َأْمِسكْ  ﴿ف قاؿ: أباا  ا س ا بأ
 .(3)جؿ ااؿ

س د جـر ا تعاسى اسصاابي اسلليؿ زيد بف اارمن رضي ا ع  ؛ إذ ذجر الم  صراان 
في جتاب  اسعزيزا كذذا إ ما يدؿ على مزيد فضؿ سصاابي تربى في بيت اس بكةا كس ب بابّْ 

 .رلكؿ ا 

 رضي ا عنو بي وقاصأ: سعد بن لرابعالمطمب ا
كذي صابن اس بي  افي ايات ا اقتدا  بخا ا  لتضيئ بخااسمضيئنزس ا مع اسشمكس  كما

 .بي كقاصألعد بف  اسلليؿ اك ذجر ذ ا اسصاابيمامد 
 اسمو ونسبو

ماسؾ بف أذيب بف عبد م اؼا بف زذرة بف جالب اس رشي اسزذرما  بي كقاص:ألعد بف 
 .(4)يج ى أبا إلااؽ

 

                                                           

ا كمف لكرة األازابا ا باب جتاب أبكاب تفلير اس رآف عف رلكؿ ا استرمذما  ال ف استرمذم( 1)
ًايحه ». كقاؿ ع   3212رقـ اساديث :5/354ج لىفه صى ًديثه اى ا ي في صايح كضعيؼ كصاا  األسب«. ذىذىا اى

 .3212رقـ اساديث :7/2012جل ف استرمذما 
 .4/327جا اسشكجا يا ا فتح اس دير6/424جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـا ظرا ( 2)
 .14/190جا اس رطبيا اسلامع ألاجاـ اس رآفا ظرا ( 3)
 .1/92ا اسذذبيا جاس بال  أعالـ لير (4)
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 فضمو ومكانتو
ا شخد بدرناا كأادناا كاسس دؽا كاسمشاذد جلخا مع للـ بعد لتنأجاف لابع لبعن في اإللالـ 

ا كذك أكؿ مف أراؽ دمنا في لبيؿ اسلَّ ا كأكؿ مف رمى ان عظيم كأبلى يىٍكـ أاد بال ن  رىليكؿ اسلًَّ  
 بلخـ في لبيؿ اسلَّ .

تكفي كذك ع خـ  كذك أاد اسلتن اسذيف لعؿ عمر فيخـ اسشكرلا كأسبر أف رلكؿ ا 
 راض.

بذسؾا تساؼ دعكت   اسمشخكد سخـ باسل نا كجاف ملاب اسدعكة مشخكران  كأاد اسعشرة
قاؿ في : اسلخـ لدد لخم ا كألب دعكت .  كترلىا ال يشؾ في إلابتخا ا كذسؾ أف رلكؿ ا 
ا أىفَّ رىليكؿ اسلًَّ   ا عف لىٍعدو اًزـو : " اسلَّخيَـّ التىًلٍب ًسلىٍعدو ًإذىا دى  عف قىٍيًس ٍبًف أىًبي اى  ".(1)عىاؾى قىاؿى

افيكفى ديعىا ىاي كذك أكؿ  يىسى كجىافى ال يىٍدعيك ًإال اٍلتيًليبى سى يا كجىافى اس َّاسي يىٍعلىميكفى ذىًسؾى ًمٍ  ي كى
مف رمى بلخـ في لبيؿ اا كذسؾ في لرين عبيدة بف اساارثا كجاف مع  يكمئذ اسم داد بف 

 عمركا كعتبن بف غزكاف.
في مغازي ا  ا اسذيف جا كا يارلكف رلكؿ ا مف قريشجاف أاد اسفرلاف اسشلعاف ك 

كذك اسذم جكؼ اسجكفن كس ى األعالـا كتكسى قتاؿ فارسا أمرا عمر بف اسسطاب رضي ا ع   
 .سا كس  جاف فتح اس ادلين كغيرذاعلى ذسؾا ففتح ا على يدا أجمر فار 

اسمدي نا كامؿ إسى كمات لعد بف أبي كقاص في قصرا باسع يؽ على عشرة أمياؿ مف 
اسمدي ن على أع اؽ اسرلاؿا كدفف باسب يعا كصلى علي  مركاف بف اساجـا رضي ا ع   

 .(2)رضااأك 

 بي وقاصأالتي نزلت في سعد بن  اآليات
سىٍت ًفيَّ أىٍربىعي  سبب النزول: :  ىزى قَّاصو قىاؿى ٍف أىًبيً  لىٍعًد ٍبًف أىًبي كى ا عى عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف لىٍعدو

مَّدنا آيىاتو ًمٍف  تَّى أيفىاًرؽى مياى لىفىٍت أىٍف الى تىٍأجيؿى كىالى تىٍشرىبى اى ا  ًجتىاًب اسلًَّ  تىعىاسىى: جىا ىٍت أيمّْي اى
ؿَّ  َوِإْن َجاَىَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما : ﴿ فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى

نْ َيا َمْعُروفًا ُهَما ِفي الدُّ : يىا 15]س ماف:  ﴾َوَصاِحب ْ بىً يا فى يٍلتي ٍذتي لىٍيفنا أىٍعلى [ . كىاسمَّاً يىني: أى ّْي جيٍ تي أىسى
سىٍت: ﴿رىليكؿى اسلًَّ ا ذىٍب ًسي ذىذىاا  [ . كىاسمَّاًسمىني: أى ّْي مىًرٍضتي 1﴾ ]األ فاؿ: َيْسأَُلوَنَك َعِن اِْلَنْ َفالِ فى ىزى

                                                           

ٍ  يا أبكاب اسم اقبا بىابي مى ىاًقًب لىٍعًد ٍبًف أىًبي كى استرمذما  ال ف استرمذم (1)  رقـ :5/649جقَّاصو رىًضيى اسلَّ ي عى
ا . كصاا  األسبا ي في مشجاة اسمصابيحا جتاب اسم اقبا بىابي مى ىاًقًب اٍسعىشىرىًة رى 3751اساديث ـٍ ٍ خي ًضيى اسلَّ ي عى

 .6125رقـ اساديث :3/1728ج
 .25أبك ااتـ اسدارميا ص امشاذير علما  األمصارا ظرا ( 2)
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:  فىأىتىاً ي رىليكؿي اسلًَّ   اًسيا أىفىأيكًصي ًباس ٍّْصًؼ؟ فى ىاؿى ـى مى : يىا رىليكؿى اسلًَّ ا ًإ ّْي أيًريدي أىٍف أىٍقًل ا فى يٍلتي
؟ فى « الى » : اسمُّليثي ٍمرى مىعى قىٍكـو ًمفى ا فى يٍلتي اًئزنا. كىاسرَّاًبعىني: ًإ ّْي شىًرٍبتي اٍسسى ا فىجىافى اسمُّليثي بىٍعدىاي لى لىجىتى

ا فىأىتىٍيتي اس ًَّبيَّ  مىؿو ـٍ أىٍ ًفي ًبلىٍاًي لى ؿه ًمٍ خي رىبى رىلي اًرا فىضى ٍمرً  اأٍلىٍ صى ـى اٍسسى ؿَّ تىٍاًري فىأىٍ زىؿى عىزَّ كىلى
 (1). 

ُهَما ِف ي  ﴿ : اآلين َوِإْن َجاَىَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك بِ ِو ِعْل ٌم فَ اَل ُتِطْعُهَم ا َوَص اِحب ْ
نْ َيا َمْعُروفً     ا َواتَّبِ     ْع َس     ِبيَل َم     ْن َأنَ     اَب ِإلَ     يَّ ثُ     مَّ ِإلَ     يَّ َم     ْرِجُعُكْم فَ     أُنَ بُّْئُكْم ِبَم     ا ُكْن     ُتْم تَ ْعمَ    ﴾لُ     ونَ ال     دُّ

 .[15]س ماف:   

ف لاذداؾ أم: التخد كاسداؾ على أف تشرؾ بي ما سيس سؾ ب  علـ فال : اآليةمعنى و  كا 
كال تظف أف ذذا داسؿ في اإلالاف إسيخماا ألف اؽ ا م دـ على اؽ جؿ أادا كال  اتطعخما

ف لاذداؾ على أف تشرؾ بي ما ، طاعن سمسلكؽا في معصين اسساسؽ كسـ ي ؿ لباا   كتعاسى كا 
ذماا فالتمر علي ا كسخذا قاؿ بؿ قاؿ: فال تطعخما أم باسشرؾا كأما برَّ ب  علـ فع خماا  سيس سؾ

لباا    كصاابخما في اسد يا معركفا  صابن إالاف إسيخما باسمعركؼا كذما بااسن اسجفر فال 
كجتب ا كرلل ا  كذـ اسمؤم كف باا كمالئجت  ﴾َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَليَّ ﴿باسمعاصيا  تتبعخما

 اسملتللمكف سربخـا اسم يبكف إسي .

كاتباع لبيلخـا أف يللؾ مللجخـ في اإل ابن إسى اا استي ذي ا لذاب دكاعي اس لب 
رادات  إسى اا مـ يتبعخا لعي اسبدفا فيما يرضي اا كي رب م  ا مـ مرلعجـ  اسطائع  كا 

 .(2)ا مف أعماسخـ سافين كاسعاصيا كاسم يبا كغيرا اسى ا فال يسفى على

ِبي َما لَْيَس َلَك بِِو َوِإْن َجاَىَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك  ﴿:" قكس  في اس  كلي قاؿ أبك اسطيب
ذ سيس  س ا إاف ن سلكاقعا كال مفخكـ مساسفت  ما ال علـ سؾ بشرجت ا كذجر ذذا اس يد مك  ﴾ِعْلمٌ 

أل   ال طاعن سلمسلكؽ في معصين اسساسؽا  في ذسؾشريؾ يعلـ أل   ملتايؿا فال تطعمخا 
األعياف؛  ي رجكب جبيرةا كال ترؾ فريضن علىكلملن ذذا اسباب أف طاعن األبكيف ال تراعى ف

ا استي ال تتعلؽ باسديفا ما مكصاابخما في اسد يا أم في أمكرذ كتلـز طاعتخما في اسمباااتا
كصاابخما بمعركؼ كذك اسبر  ا راف علي صاابان معركفان ببرذما إف جا ا على ديف ي ادمت ايان 

كاسصلنا كاسعشرة اسلميلنا كاسسلؽ اسلميؿا كاسالـ كاالاتماؿا كما ي تضي  مجاـر األسالؽا 
 .(3)" كمعاسي اسشيـ

                                                           

 .1/22جرما باب بر اسكاسد اسمشرؾا اإلماـ اسبسا اصايح األدب اسمفرد (1)
 648ااسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامفا ظرا ( 2)
 .10/285جاسبياف في م اصد اس رآفا ( فتحي 3)
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في اسمبات على  رائعان  ا ف د ضرب مماالن بف أبي كقاص رضي ا عف اسصاابي لعد
 مامدبعد اسرلكؿ  ـي تدل بخ ذؤال  اسذيف لعلخـ ا  كران ا سخاا   كبرّْ مّْ أل اسديفا رغـ اب  اسشديد

 لمعيف.أرضاذـ أ فصدقخـ رضي ا ع خـ ك ا صدقكا ا 

 رضي ا عنو : عبد ا بن عمرو بن حرام لخامسالمطمب ا
صاابي لليؿ شخد بدرانا كعشؽ اسلخاد في لبيؿ ا تعاسى اتى اصطفاا ا تعاسى كمع 

 في غزكة أاد.

 اسمو ونسبو

لىمن ٍبف لعد ٍبف "  ٍبد اسلَّ  ٍبف عىٍمرك ٍبف اراـ ٍبف معلبن ٍبف اراـ ٍبف جعب ٍبف غ ـ ٍبف لى عى
اًرٌم اسسزرلي اسللميا يج ى أبا  علٌي ٍبف ألد ٍبف لاردة ٍبف تزيد ٍبف لشـ ٍبف اسسزرج اأٍلىٍ صى

ٍبد اسلَّ  اًبر ٍبف عى اًبرا باب   لى  (1) " لى

 فضمو ومكانتو

قبؿ  ى علي  رلكؿ ا ا كصلَّ ا كقتؿ يكـ أاد شخيدان ا كشخد اسع بن مـ بدران   يبان جاف 
اسخزيمنا كذك أكؿ قتيؿ قتؿ مف اسمللميف يكمئذا كدفف ذك كعمرك بف اسلمكح في قبر كاادا ذك 
كاسد لابر بف عبد ا جلـ ا ركا  باسجفاحا كأظلت اسمالئجن للم  باسل احا قاتؿ اسمشرجيف 

 .(2)عف تلع مف اسب ات د كاسمبات ف تلكا ماتلبان باسل
 اآلياتنزل فيو من  ما

َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِّْهْم يُ ْرَزُقوَن* : ﴿ قولو تعالى
َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم يَ ْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َفرِِحيَن ِبَما آتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو 

 .[170-169لكرة آؿ عمراف:  ]﴾ َوََل ُىْم َيْحَزنُونَ 

 سبب النزول

نى ٍبفى ًسرىاشو عف  ٍبدي اسلًَّ  ٍبفي عىٍمًرك : قاؿطىٍلاى : سىمَّا قيًتؿى عى ٍبًد اسلًَّ  يى يكؿي اًبرى ٍبفى عى لىًمٍعتي لى
ا قىاؿى رىليكؿي اسلًَّ   دو رىاـو يىٍكـى أياي ؟ " -  -ٍبًف اى ؿَّ أًلىًبيؾى ا قىاؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى ا أىالى أيٍسًبريؾى مى اًبري : "يىا لى

: "مىا جىلَّـى  : بىلىى. قىاؿى ٍبًدم تىمىفَّ قيٍلتي : يىا عى اا فى ىاؿى جىلَّـى أىبىاؾى ًجفىاان ا كى ابو دنا ًإالَّ ًمٍف كىرىاً  ًالى اسلَّ ي أىاى

                                                           

 .3/343جا ابف الر اسعل ال يا ألد اسغابن في معرفن اسصاابن (1)
 .3/1717جأبي  عيـا ا معرفن اسصاابنا3/954ج األصاابا ابف عبد اسبرا في معرفنااللتيعاب ا ظرا  (2)
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ـٍ ًإسىٍيخىا الى  : ًإ َّ ي لىبىؽى ًم ّْي أى َّخي : يىا رىبّْ تيٍاًييً ي فىأيٍقتىؿي ًفيؾى مىاً يىننا قىاؿى . قىاؿى لىيَّ أيٍعًطؾى اعى عيكفى   ييٍرلى
: يىا رىبّْ  ؿَّ ذىًذًا اآٍليىنى:  قىاؿى َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل  ﴿فىأىٍبًلٍغ مىٍف كىرىاًئيا فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى

 .(1)[169آؿ عمراف:  ]﴾ ...اللَِّو َأْمَواتًا َبْل َأْحَياءٌ 

لىًبيًؿ سيلكا أمكاتان جلائر األمكات بؿ  فيف اسذيف قيًتليكٍا بأيسبر لباا   كتعاسى عبادا 
أايا  ع د ربخـا أل   ييٍجتب سخـ ألرذـ إسى يكـ اس يامنا كذـ أايا  في اآلسرةا كركم عف عطا  

ٍكًؼ  : »قاؿ رلكؿ ا  :عف ابف عباس قاؿ خـ في لى دو لعؿى اي أركااى سما أيصيب إسكا يجـ بأاي
ٍضر تىًردي أ خارى اسلى ًن:  تأجؿي مف مماًرذاا كتىأكم إسى قى اديؿى مف ذذبو ميعلَّ نو في ظٌؿ طىيرو سي

ً يًلخـا قاسكا: مف ييبلّْغي إسكا ى ا عٌ ا أ ا أايا ه ]في  ديكا ًطٍيبى مأجىًلخـ كمىشرًبخـ كمى اسعرًشا فلما كلى
أيبلغخـ ع جيـا  اسل ًن[  يرزؽيا سئال يىزذىديكا في اسلخاد كال يى جيلكا ع د اسارب؟ ف اؿ ا تعاسى: أى ا

 ]آؿ ﴾...َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْمَواتًا َبْل َأْحَياءٌ  ﴿قاؿ: فأ زؿى اي عزَّ كلؿ: 
ـي اسلَّ ي ًمٍف فىٍضًلً  أم مف رزق  في اسل ن ا (2)" [169عمراف: فىًرًايفى أم معلبيف ًبما آتاذي

كفى  يىٍلتىٍبًشري ـٍ مف إسكا خـ مف بعدذـ أف يأتكذـكى ٍلًفًخ ـٍ ًمٍف سى ـٍ يىٍلاى يكا ًبًخ مـ رلع إسى  اًباسًَّذيفى سى
لىٍيًخـٍ ﴿اسشخدا  ف اؿ تعاسى:  ٍكؼه عى ـٍ يىٍازى يكفى ﴿فيما يلت بلخـ  ﴾أىالَّ سى على ما سلفكا مف  ﴾كىال ذي

ـي اسلَّ ي معلبيف ًبما آ م امخـ ذاؾ فىًرًايفى  كذـ في اسد يا  .(3) ًمٍف فىٍضًل ً  تاذي

ا عليخـ ب  مف فضل   اسشخدا  كجرامتخـا كما مفَّ ذذا اآليات اسجريمن فيخا فضيلن 
الا  ا كفي ضم خا تللين األايا ك  عف قتالذـ كتعزيتخـا كت شيطخـ سل تاؿ في لبيؿ ا  ا 

أم في لخاد أعدا   ﴾َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو  كاستعرض سلشخادةا ف اؿ لباا  : ﴿
اسديفا قاصديف بذسؾ إعال  جلمن اا ال يسطر بباسؾ كالبا ؾ أ خـ ماتكا كف دكاا كذذبت ع خـ 
سذة اساياة اسد يا كاستمتع بزذرتخاا اسذم ياذر مف فكات  مف لبف عف اس تاؿا كزذد في اسشخادة ا 

   قد اصؿ سخـ أعظـ مما يت افس في  اسمت افلكفا فخـ أايا  ع د ربخـ في دار جرامت ا كسفظ:  بؿ
﴾ ي تضي علك درلتخـا كقربخـ مف ربخـا يرزقكف مف أ كاع اس عيـ اسذم ال يعلـ ِعْنَد رَبِّْهْم  ﴿

قد قرت  كصف  إال مف أ عـ ب  عليخـا كمع ذذا فرايف بما آتاذـ ا مف فضل ا مغتبطيف بذسؾا
                                                           

 رقـ اساديث :4/83جضؿ اسشخادة في لبيؿ اا أبكاب اسلخادا باب فل ف ابف مال ا  اابف مال ( ل ف 1)
ًايحي استٍَّرًغيب كىاستٍَّرًذيبا جتاب اسلخادا باب استرغيب في اس ا. كقاؿ ع   األسبا ي2800 شخادةا الف صايحا صى

 .1361 رقـ اساديث :2/133جكما لا  في فضؿ اسشخدا ا 
. صاا  2520رقـ اساديث :3/15جاب اسلخادا باب في فضؿ اسشخادةا جت أبكداكدا اداكد( ل ف أبي 2)

 .5205رقـ اساديث :2/924جمع اسصغير كزيادات ا ارؼ اسالـا صايح اسلا ااألسبا ي
 .1/264جا اسلمرق دما بار اسعلـك  اا ظر (3)
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ا مت ا كجماؿ اسلذة في اسكصكؿ إسي ب  عيك خـا كفرات ب   فكلخـا كذسؾ سال   كجمرت ا كعظ
فلمع ا سخـ بيف  عيـ اسبدف باسرزؽا ك عيـ اس لب كاسركح باسفرح بما آتاذـ مف فضل ا فتـ سخـ 

ا بكصكؿ ضان اس عيـ كاسلركرا كلعلكا يلتبشركف باسذيف سـ يلا كا بخـ مف سلفخـ يبشر بعضخـ بع
ع خـ كعف   اسكاا كيلتبشركف بزكاؿ اسماذكر إسكا خـ اسذيف سـ يلا كا بخـا كأ خـ لي اسكف ما

 عمن ربخـا كفضل ا  بأعظـ مخ أ ب ا كذك إسكا خـ اسملتلـز جماؿ اسلركرا يخ ى  بعضخـ بعضان 
الا  ا كأف ا ال يضيع ألر اسمؤم يف بؿ ي مي  كيشجراا كيزيدا مف فضل ا ما ال يصؿ إسي   كا 

 .(1)لعيخـ

ايث جاف  مكذلان فريدان في اسفدا  كاستضاين عف  عبد ا بف عمرك بف اراـراـ ا اسصاابي 
ديف ا لباا   كتعاسىا كسـ يسش اسمكت في لبيؿ دعكة اساؽا فرضي ا ع   كعف صاابن 

 .رلكؿ ا 
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 المبحث الثاني
 نماذج من الصحابيات في القرآن الكريم 

 رضي ا عنيا المطمب األول: عائشة
في  ا كأاب  لائ  إسى قلب ا كاب ن رفيؽ درب اس بي   تادث عف أـ اسمؤم يف زكج اس بي 

اسعفيفن اسطاذرة اسعاًسمن اسف يخن عائشن رضي ا  ا ا كاسخلرة كاسلخاد في لبيؿ اا ىاسدعكة إس
 ع خا.

 اسميا ونسبيا:

ا اسصدي ن ب ت اسصديؽ أـ اسمؤم يفا زكج رضي ا ع   عائشن ب ت أبي بجر اسصديؽ"
كأشخر  لائ ا كأمخا أـ ركماف اب ن عامر بف عكيمر بف عبد شمس بف عتاب بف أذي ن  اس بي 

 .(1) "بف لبيع بف دذماف بف اساارث بف غ ـ بف ماسؾ بف ج ا ن اسج ا ين
 فضميا ومكانتيا:

ا اسمبرأة مف فكؽ لبع   ا رلكؿ ابيبن رضي ا ع خا عائشن اسصدي ن ب ت اسصديؽ
غيرذاا تزكلخا  بمجن كذي بجرا كب ى بخا باسمدي ن كسـ يتزكج بجران  لمكاتا ع د عليخا اس بي 

اسمدي نا فجا ت اسزكلن   ً ب ت لتا كدسؿ بخا كذي ب ت تلع على رأس لبعن أشخر بعد م دمً 
دراجناا فجا ت ليدة  -رضي ا ع خا  -رت عائشن اسكفينا جب ك ضلت كالتكت ع الن كفخمنا كا 

ك   كتدبر أمكرا كتكالي  ايف تلب اسمكالاةا كتطيع  في ؤ ترعى ش - -بيت رلكؿ ا 
ا كت كـ بأمكر بيت اسزكلين سير قياـا كتتألى بأفعاس  تكليخات  كتافظ ع   اسجمير مف أقكاس ا

سخا ذسؾ اسفضؿ فجا ت أاب  لائ  إسي ا كعرؼ فيخا اسذجا  كاسكفا   - -كعرؼ رلكؿ ا 
 .(2)ع خا كذي ب ت مماف عشرة ل نكاسكعي كاسفخـا تكفي 

أم  ":عف أبي عمماف اس خدما عف عمرك بف اسعاص لمع  ي كؿ: قلت سرلكؿ ا 
أبي مكلى  كمف اديث ا(3)"اس اس أاب إسيؾ؟ قاؿ: عائشنا قلت: فمف اسرلاؿ؟ قاؿ: أبكذا

                                                           

 .7/186جا ابف الر اسعل ال يا ( ألد اسغابن1)
 .1/8جا مامد عبد اسغفارا ا فضائؿ اسصاابن6/3208جا أبي  عيـا معرف  اسصاابنا ظرا ( 2)
 رقػػػػػـ: 7/109جب فضػػػػػائؿ أبػػػػػي بجػػػػػر اسصػػػػػديؽا جتػػػػػاب فضػػػػػائؿ اسصػػػػػاابنا بػػػػػا ملػػػػػلـا ا( صػػػػػايح ملػػػػػلـ3)

 .6253اساديث
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فضؿ عائشن على اس لا  جفضؿ اسمريد على لائر )ا قاؿ:اس بي  األشعرم كاديث أ س عف
 .(1)( اسطعاـ

 وفاتيا:

تكفيت رضي ا ع خا ل ن مماف كسمليفا سيلن اسمالما  سلبع عشرة سيلن سلت مف 
ك زؿ في قبرذا رمضافا أمرت أف تدفف سيالا فدف ت بعد اسكتر باسب يعا كصلى عليخا أبك ذريرةا 

سملن: عبد ا كعركة اب ا اسزبيرا كاس الـ بف مامدا كعبد ا ابف مامد بف أبي بجرا كعبد ا 
فا أعلـ. ذجر ذسؾ صاسح بف اسكلي ا كاسزبيرا كلماعن مف أذؿ  ابف عبد اسرامف بف أبي بجر

 .(2)اسلير كاسسبر

 عنيارضي ا  عائشة: براءة عائشةاآليات التي نزلت في 

ٌر َلُكْم ﴿ قكس  تعاسى: ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ََل َتْحَسُبوُه َشرِّا َلُكْم َبْل ُىَو َخي ْ ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ
ُهْم َلُو َعَذاٌب َعِظيٌم  َرُه ِمن ْ ْثِم َوالَِّذي تَ َولَّى ِكب ْ ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اْْلِ َلْوََل ِإْذ  (11)ِلُكلّْ اْمِرٍئ ِمن ْ

ًرا َوقَاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن  َلْوََل َجاُءوا َعَلْيِو  (12)َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنْ ُفِسِهْم َخي ْ
َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم  (13)بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َلْم يَْأتُوا بِالشَُّهَداِء فَُأولَِئَك ِعْنَد اللَِّو ُىُم اْلَكاِذبُوَن 

نْ َيا َواْْلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِو َعَذاٌب َعِظيٌم  ِإْذ تَ َلقَّْونَُو بِأَْلِسَنِتُكْم  (14)َورَْحَمُتُو ِفي الدُّ
َوَلْوََل ِإْذ  (15)ا َوُىَو ِعْنَد اللَِّو َعِظيٌم َوتَ ُقوُلوَن بَِأفْ َواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعْلٌم َوَتْحَسُبونَُو َىي ّْنً 

يَِعُظُكُم اللَُّو َأْن تَ ُعوُدوا  (16)َسِمْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َىَذا بُ ْهَتاٌن َعِظيٌم 
 .[18 - 11]اس كر:  ﴾اللَُّو َلُكُم اْْليَاِت َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ َويُ بَ يُّْن  (17)ِلِمْثِلِو َأبًَدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

 حديث اإلفك

في  -رضي ا ع خا  -كس د جاف اديث اإلفؾ مف أشد كأصعب ما كالخت عائشن 
في لكرة اس كر  -تعاسى  -اياتخاا كمف أقلى ما تعرض س  بيت اس بكة إسى أف ت زست آيات ا 

 تجشؼ اسغمن كتبددذا.

في ليش مف اسمللميف في اسمدي ن إسى ديار ب ي اسمصطلؽ  - -فل د سرج اس بي 
ستأديبخـ كمعاقبتخـ على ما جاف م خـ ا كجاف لخـ اسسركج مف  صيب عائشن مف بيف أزكال ا 
كايف تـ اس صر سلمللميف على ب ي اسمصطلؽ اسذيف س كا لزا  غدرذـ ك فاقخـ ككزعت اسغ ائـ 

                                                           

 .6380رقـ اساديث :7/138جفضائؿ اسصاابنا باب فضؿ عائشنا  جتابمللـا  اصايح مللـ (1)
 .4/1885جا ابف عبد اسبرا االلتيعاب في معرفن األصاابا ظرا  (2)
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ع د اكض اسملا  جاف يلت ي مف اسمللميف أاد األ صار كأاد اسمخالريف كاأللالب كقد است ى 
فتزااما كت افرا كجاد سصامخما يؤدم إسى اشتباؾ بيف اسمؤم يف. كمما زاد في تأليج  ار اسفت ن 

للكؿ سئف رلع ا إسى اسمدي ن سيسرلفَّ األعز م خا  بف ما قاس  رأس اسم اف يف عبد ا بف أبي
 األذؿ.

در اسفت ن فألرع إسى رلكؿ اسمللميف تلؾ اسم اسن كشخد اساادمن كمف مـ رأل بكاكلمع أاد 
اساجمن أف مف  أفَّ  -علي  اسصالة كاسلالـ  -ي  ؿ س  اسسبر كما قاس  ابف للكؿ فرأل  ا

أسرج اإلماـ مللـ في  ف ديشغؿ اس اس عف اسفت ن باسملير على اسفكر بعد أف أقامكا ساللتراانا 
ـٌ اإلفؾ صايا  اديث ٍكجى اس ًَّبيّْ ا فعف أ اًئشىنى زى ًإذىا أىرىادى أىٍف  ا قىاسىٍت: جىافى رىليكؿي اً  عى

رىجى ًبخىا رىليكؿي اً  رىجى لىٍخميخىا سى اًئشىني:  يىٍسريجى لىفىرناا أىٍقرىعى بىٍيفى ً لىاًئً ا فىأىيَّتيخيفَّ سى مىعى ي. قىاسىٍت عى
رىٍلتي مىعى رىليكًؿ اً  رىجى ًفيخىا لىٍخًميا فىسى ا أيٍ ًزؿى  فىأىٍقرىعى بىٍي ى ىا ًفي غىٍزكىةو غىزىاذىاا فىسى ذىًسؾى بىٍعدىمى ا كى
تَّى ًإذىا فىرىغى رىليكؿي  ا فىأى ىا أيٍامىؿي ًفي ذىٍكدىًليا كىأيٍ زىؿي ًفيً  مىًليرى ىا اى ابي ا  اً  اٍسًالى قىفىؿى ٍزًكًاا كى ًمٍف غى

اكىٍزتي ا تَّى لى ًدي ىًنا آذىفى سىٍيلىنن ًباسرًَّايًؿ فى يٍمتي ًايفى آذى يكا ًباسرًَّايًؿا فىمىشىٍيتي اى دى ىٍك ىا ًمفى اٍسمى ا كى ٍيشى ٍسلى
ٍدًرم فىًإذىا  ٍيتي ًمٍف شىٍأً ي أىٍقبىٍلتي ًإسىى اسرٍَّاًؿا فىلىمىٍلتي صى ٍزًع ظىفىاًر قىًد اٍ  ىطىعىا فىلىمَّا قىضى ًعٍ ًدم ًمٍف لى

مىليكا ذى  ليكفى ًسي فىاى بىلىً ي اٍبًتغىاؤياي كىأىٍقبىؿى اسرٍَّذطي اسًَّذيفى جىا يكا يىٍراى ٍعتي فىاٍستىمىٍلتي ًعٍ ًدم فىاى ٍكدىًلي فىرىلى
ـٍ يىٍاًلبيكفى أى ّْي  لىى بىًعيًرمى اسًَّذم جيٍ تي أىٍرجىبي كىذي ليكاي عى جىا ىًت اس ّْلىا ي ًإٍذ ذىاؾى ًسفىافناا فىرىاى ًفيً ا قىاسىٍت: كى

ـٍ يىٍلتىٍ ًجًر اٍس ىٍكـي  ا فىلى ا يىٍأجيٍلفى اٍسعيٍل ىنى ًمفى اسطَّعىاـً ـيا ًإ َّمى ـٍ يىٍغشىخيفَّ اسلٍَّا سى ـٍ ييخىبٍَّلفى كى ًم ىؿى اٍسخىٍكدىًج ًايفى  سى
ًدي اًريىنن اى جيٍ تي لى فىعيكايا كى ليكاي كىرى ا اٍلتىمىرَّ رىاى ٍدتي ًعٍ ًدم بىٍعدىمى كاا كىكىلى لىاري مىؿى كى ا فىبىعىميكا اٍسلى مىنى اسلّْفّْ

ظى ىٍ تي  ٍ ًزًسي اسًَّذم جيٍ تي ًفيً ا كى ا فىتىيىمٍَّمتي مى سىٍيسى ًبخىا دىاعو كىالى ميًليبه ـٍ كى ا فىًلٍئتي مى ىاًزسىخي ٍيشي  أىفَّ اٍسلى
ٍفكىافي ٍبفي اٍس ىٍكـى لىيىٍفً ديكً ي فىيىٍرًلعيك  جىافى صى ا كى ٍيً ي فىً ٍمتي لىبىٍتً ي عى ٍ ًزًسي غى اًسلىنه ًفي مى ا فىبىٍي ىا أى ىا لى فى ًإسىيَّ

ٍ ًزًسي فى  ا فىأىٍصبىحى ًعٍ دى مى ٍيًش فىادَّسىجى لىًميُّ ميَـّ اسذٍَّجكىاً يُّ قىٍد عىرَّسى ًمٍف كىرىاً  اٍسلى رىأىل لىكىادى اٍسميعىطًَّؿ اسلُّ
ا فىاٍلتىٍي ىٍظتي ًإٍ لىافو  ى  لىيَّ ابي عى قىٍد جىافى يىرىاً ي قىٍبؿى أىٍف ييٍضرىبى اٍسًالى فىً ي ًايفى رىآً يا كى ا فىأىتىاً ي فىعىرى اًئـو

ا ييجىلّْميً ي جىًلمىنن كىالى لىًمٍعتي ًمٍ  ي  مٍَّرتي كىٍلًخي ًبًلٍلبىاًبيا كىكىاً مى فىً يا فىسى اًعً  ًايفى عىرى نن جىًلمى  ًباٍلًتٍرلى
ًجٍبتيخىاا فىاٍ طىلىؽى يى يكدي ًبيى اسرَّاًالىنى  لىى يىًدذىا فىرى ًطئى عى تَّى أى ىاخى رىاًالىتى يا فىكى اًعً ا اى ٍيرى اٍلًتٍرلى تَّى غى ا اى

جىافى  سيكا ميكًغًريفى ًفي  ىٍاًر اسظًَّخيرىًةا فىخىلىؾى مىٍف ذىلىؾى ًفي شىٍأً يا كى ا  ىزى ا بىٍعدىمى ٍيشى سَّى أىتىٍي ىا اٍسلى اسًَّذم تىكى
ًدي ىنى شىٍخرن  ا ًايفى قىًدٍم ىا اٍسمى ًدي ىنى فىاٍشتىجىٍيتي ا فى ىًدٍم ىا اٍسمى ليكؿى ٍبدي اً ٍبفي أيبىيٍّ اٍبفي لى اا كىاس َّاسي ًجٍبرىاي عى

ا كىذيكى يىًريبيً ي ًفي كى  ٍفًؾا كىالى أىٍشعيري ًبشىٍي و ًمٍف ذىًسؾى ًعي أى ّْي الى أىٍعًرؼي ييًفيضيكفى ًفي قىٍكًؿ أىٍذًؿ اإٍلً لى
ؿي رىليكؿي اً  ًمٍف رىليكًؿ اً  ا اسًَّذم جيٍ تي أىرىل ًمٍ  ي ًايفى أىٍشتىًجيا ًإ َّمىا يىٍدسي ـيا ميَـّ  اسلٍُّطؼى لّْ فىييلى

 : ؟»يى يكؿي ـٍ رىٍلتي بىٍعدىمىا« جىٍيؼى ًتيجي تَّى سى ا اى ٍت مىًعي أيُـّ  فىذىاؾى يىًريبيً يا كىالى أىٍشعيري ًباسشَّرّْ رىلى  ى ىٍختي كىسى
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ذىًسؾى قىٍبؿى أىٍف  ىتًَّسذى  زي ىاا كىالى  ىٍسريجي ًإالَّ سىٍيالن ًإسىى سىٍيؿو كى  اٍسجي يؼى قىًريبنا ًمٍلطىحو ًقبىؿى اٍسمى ىاًصًعا كىذيكى ميتىبىرَّ
جي  ًؿ ًفي استَّ ىزًُّاا كى  َّا  ىتىأىذَّل ًباٍسجي يًؼ أىٍف  ىتًَّسذىذىا ًعٍ دى بيييكًت ىاا ًمٍف بيييكًت ىاا كىأىٍمري ىا أىٍمري اٍسعىرىًب اأٍليكى

ا كىأيمُّخىا اٍب ىني صى  ٍبًد مى ىاؼو ا كىًذيى ًبٍ تي أىًبي ريٍذـً ٍبًف اٍسميطًَّلًب ٍبًف عى ٍسًر ٍبًف فىاٍ طىلىٍ تي أى ىا كىأيُـّ ًمٍلطىحو
دّْيًؽا كىاٍب يخىا مً  اسىني أىًبي بىٍجرو اسصّْ ا سى اًمرو ًبٍ تي عى ٍلطىحي ٍبفي أيمىامىنى ٍبًف عىبَّاًد ٍبًف اٍسميطًَّلًبا فىأىٍقبىٍلتي أى ىا كى

حه أىًبي ريٍذـو ًقبىؿى بىٍيًتيا ًايفى فىرىٍغ ىا ًمٍف شىٍأً  ىاا فىعىمىرىٍت أيُـّ ًمٍلطىحو ًفي ًمٍرًطخىاا فى ىاسىٍت: تىًعسى ًمٍلطى 
ا قيٍلًتا أىتىليبّْ  : فى يٍلتي سىخىا: ًبٍئسى مى ؟ قيٍلتي ـٍ تىٍلمىًعي مىا قىاؿى يفى رىليالن قىٍد شىًخدى بىٍدرناا قىاسىٍت: أىٍم ذىٍ تىاٍا أىٍك سى

ٍعتي ًإسىى ا ًإسىى مىرىًضيا فىلىمَّا رىلى ٍفًؾ فىاٍزدىٍدتي مىرىضن ٍتً ي ًب ىٍكًؿ أىٍذًؿ اإٍلً ؟ قىاسىٍت: فىأىٍسبىرى اذىا قىاؿى مى بىٍيًتيا  كى
لىيَّ رىليكؿي  ؿى عى :  اً  فىدىسى لَّـى ميَـّ قىاؿى ؟»ا فىلى ـٍ ؟ قىاسىٍت: « جىٍيؼى ًتيجي : أىتىٍأذىفي ًسي أىٍف آًتيى أىبىكىمَّ قيٍلتي

اا فىأىًذفى ًسي رىليكؿي اً  بىرى ًمٍف ًقبىًلًخمى ا فىًلٍئتي أىبىكىمَّ فى يٍلتي أًليمّْي: يىا  كىأى ىا ًاي ىًئذو أيًريدي أىٍف أىتىيى َّفى اٍسسى
ًضيئى أيمَّتى  لىٍيًؾ فىكىاً سى ىلَّمىا جىا ىًت اٍمرىأىةه قىطُّ كى ً ي عى ؟ فى ىاسىٍت: يىا بي ىيَّني ذىكّْ دَّثي اس َّاسي ا يىتىاى نه ًعٍ دى رىليؿو اٍا مى

دَّثى اس َّ  قىٍد تىاى افى اً كى : ليٍباى لىٍيخىاا قىاسىٍت قيٍلتي ا ًإالَّ جىمٍَّرفى عى رىاًئري سىخىا ضى اسي ًبخىذىا؟ قىاسىٍت: ييًابُّخىاا كى
ا ميَـّ أىٍصبىٍاتي أىٍبًجيا  تَّى أىٍصبىٍاتي الى يىٍرقىأي ًسي دىٍمعه كىالى أىٍجتىًاؿي ًب ىٍكـو دىعىا رىليكؿي فىبىجىٍيتي ًتٍلؾى اسلٍَّيلىنى اى كى

ا يىٍلتى  اً  ٍيدو ًايفى اٍلتىٍلبىثى اٍسكىٍايي ًليَّ ٍبفى أىًبي طىاًسبو كىأيلىامىنى ٍبفى زى ًشيريذيمىا ًفي ًفرىاًؽ أىٍذًلً ا قىاسىٍت عى
لىى رىليكًؿ اً  ٍيدو فىأىشىارى عى ـي ًفي  ىٍفًلً   فىأىمَّا أيلىامىني ٍبفي زى ًباسًَّذم يىٍعلى ًباسًَّذم يىٍعلىـي ًمٍف بىرىا ىًة أىٍذًلً ا كى

ـٍ أىٍذليؾى كىالى  ىعٍ  : يىا رىليكؿى اً ذي دّْا فى ىاؿى ـٍ ًمفى اٍسكي ـٍ سىخي : سى ا فى ىاؿى ًليُّ ٍبفي أىًبي طىاًسبو ٍيرناا كىأىمَّا عى ـي ًإالَّ سى لى
ا قىاسىٍت: فىدىعىا رىليكؿي اً  اًريىنى تىٍصديٍقؾى ٍف تىٍلأىًؿ اٍسلى ا كىاً  لىٍيؾى كىاس ّْلىا ي ًلكىاذىا جىًميره يًّْؽ اي عى   ييضى

 : اًئشىنى؟أىٍم بىًريرىةي ذىٍؿ رىأىٍيًت ًمٍف »بىًريرىةى فى ىاؿى قىاسىٍت سى ي بىًريرىةي: كىاسًَّذم بىعىمىؾى « شىٍي و يىًريبيًؾ ًمٍف عى
ا تى  ًديمىني اسلّْفّْ اًريىنه اى لىٍيخىاا أىٍجمىرى ًمٍف أى َّخىا لى لىٍيخىا أىٍمرنا قىطُّ أىٍغًمصي ي عى ؽّْ ًإٍف رىأىٍيتي عى ـي عىٍف عىًليًف ًباٍساى  ىا

ـى رىليكؿي اً أىٍذًلخىاا فىتىٍأًتي اسدَّاًلفي فى  ٍبًد اً ٍبًف أيبىيٍّ  تىٍأجيلي يا قىاسىٍت: فى ىا لىى اٍسًمٍ بىًرا فىاٍلتىٍعذىرى ًمٍف عى عى
ا قىاسىٍت: فى ىاؿى رىليكؿي اً  لىى اٍسًمٍ بىًر:  اٍبًف لىليكؿى يىا مىٍعشىرى اٍسميٍلًلًميفى مىٍف يىٍعًذريً ي ًمٍف »كىذيكى عى

ؿو قىٍد بىلىغى أىذى  ًلٍمتي  ااي ًفي أىٍذؿً رىلي الن مىا عى كا رىلي سى ىٍد ذىجىري ٍيرناا كى لىى أىٍذًلي ًإالَّ سى ًلٍمتي عى بىٍيًتي فىكىاً مىا عى
لىى أىٍذًلي ًإالَّ مىًعي ؿي عى مىا جىافى يىٍدسي ٍيرناا كى لىٍيً  ًإالَّ سى : أى ىا « عى ا فى ىاؿى اًرمُّ ـى لىٍعدي ٍبفي ميعىاذو اأٍلىٍ صى فى ىا

ٍزرىًج أىمىرٍ أىٍعذً  ٍف جىافى ًمٍف ًإٍسكىاً  ىا اٍسسى ٍب ىا عي ي ى ي كىاً  رى تى ىا ريؾى ًمٍ  يا يىا رىليكؿى اً ًإٍف جىافى ًمفى اأٍلىٍكًس ضى
سىًجًف ا اا كى اًسان جىافى رىليالن صى ٍزرىًجا كى ـى لىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى كىذيكى لىيّْدي اٍسسى ا قىاسىٍت: فى ىا ٍلتىخىلىٍت ي فىفىعىٍل ىا أىٍمرىؾى

ـى أي  لىى قىٍتًلً  فى ىا : جىذىٍبتى سىعىٍمري اً الى تىٍ تيلي يا كىالى تىٍ ًدري عى ًميَّنيا فى ىاؿى ًسلىٍعًد ٍبًف ميعىاذو ٍيرو اٍساى لىٍيدي ٍبفي ايضى
ْـّ لىٍعًد ٍبًف ميعىاذو  -  سى ىٍ تيلى َّ ي فىًإ َّؾى مي ىاًفؽه ا فى ىاؿى ًسلىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى: جىذىٍبتى سىعىٍمري اً -كىذيكى اٍبفي عى

تَّى ذىمُّكا أىٍف يىٍ تىًتليكا كىرىليكؿي اً  ٍزرىجي اى يَّاًف اأٍلىٍكسي كىاٍسسى ًف اٍسمي ىاًفً يفى فىمىارى اٍساى اًدؿي عى لىى  تيلى ا قىاًئـه عى
ـٍ يىزىٍؿ رىليكؿي اً  تَّى لىجىتيكا كى  اٍسًمٍ بىًرا فىلى خيـٍ اى فّْضي بىجىٍيتي يىٍكًمي ذىًسؾى الى يىٍرقىأي ًسي ييسى ا قىاسىٍت: كى لىجىتى
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ا ميَـّ بىجىٍيتي سىٍيلىًتي اٍسميٍ ًبلىنى الى يىٍرقىأي ًسي دىٍمعه كىالى أىٍجتىًاؿي ًب ىٍكـو كى  أىبىكىامى يىظي َّاًف أىفَّ دىٍمعه كىالى أىٍجتىًاؿي ًب ىٍكـو
 .(1)اٍسبيجىا ى فىاًسؽه جىًبًدم

 السماءالبراءة من 

ا مما لعؿ ألسل ن اسلك  كاسفاشا  ملاالن رلكؿ ا كفتر اسكاي كتكقؼ مدة عف 
اا كسـ يبؽ أماـ رلكؿ ا   -إال اسمكالخن فعـز على اسذذاب إسى دار أبي بجر كميدا نا فليان

جا ت عائشن تبجي كبلكارذا امرأة مف األ صارا فجفجفت دمعخا كملات ك  -رضي ا ع   
لىى ذىًسؾى  كؿ أـ اسمؤم يف عائشن رضي ا ع خا جما في صايح مللـا ت عي يخاا فىبىٍي ىا  ىٍافي عى

لىٍي ىا رىليكؿي اً  ؿى عى قىٍد  دىسى ا كى ا ًقيؿى ٍ ذي ًقيؿى ًسي مى ـٍ يىٍلًلٍس ًعٍ ًدم مي سى ا قىاسىٍت: كى لىسى ا ميَـّ لى لَّـى ا فىلى
ا قىاسىٍت: فىتىشىخَّدى رىليكؿي اً  ى ًإسىٍيً  ًفي شىٍأً ي ًبشىٍي و :  سىًبثى شىٍخرنا الى ييكاى ا ميَـّ قىاؿى لىسى أىمَّا »ًايفى لى

ٍف جيٍ ًت أىٍسمىٍمًت بىٍعدي يىا عىاًئشىنيا فىًإ َّ ي  ئيًؾ اي كىاً  جىذىاا فىًإٍف جيٍ ًت بىًريئىننا فىلىييبىرّْ ٍ ًؾ جىذىا كى قىٍد بىلىغىً ي عى
لىٍي ً  ا ميَـّ تىابى تىابى اي عى تيكًبي ًإسىٍيً ا فىًإفَّ اٍسعىٍبدى ًإذىا اٍعتىرىؼى ًبذىٍ بو قىاسىٍت: فىلىمَّا « ًبذىٍ بو فىاٍلتىٍغًفًرم اى كى

ى رىليكؿي اً قى  تَّى مىا أيًاسُّ ًمٍ  ي قىٍطرىةنا فى يٍلتي أًلىًبي: أىًلٍب عى ّْي  ضى ا مى ىاسىتى ي قىلىصى دىٍمًعي اى
ا أىقيكؿي ًسرىليكًؿ اً  رىليكؿى اً  ا أىٍدًرم مى : كىاً مى ا قىاؿى فى ىاؿى فى يٍلتي أًليمّْي: أىًليًبي عى ّْي  ا ًفيمى
ا أىقيكؿي ًسرىليكًؿ اً  رىليكؿى اً  ا أىٍدًرم مى ًديمىني اسلّْفّْ الى  ا فى ىاسىٍت: كىاً مى اًريىنه اى ا فى يٍلتي كىأى ىا لى

تَّى اٍلتى ىرَّ ًفي  يفي  ـٍ قىٍد لىًمٍعتيـٍ ًبخىذىا اى دَّ أىٍقرىأي جىًميرنا ًمفى اٍس يٍرآًف ًإ ّْي كىاً سى ىٍد عىرىٍفتي أى َّجي ـٍ كىصى ٍقتيـٍ ًبً ا كًلجي
سىًئًف اٍعتىرىٍفتي سىجي  ا كى دّْقيكً ي ًبذىًسؾى ـي أى ّْي بىًريئىنه الى تيصى ـٍ ًإ ّْي بىًريئىنه كىاي يىٍعلى ـٍ ًبأىٍمرو كىاي يىٍعلىـي فىًإٍف قيٍلتي سىجي

ـٍ مىمىالن ًإالَّ  سىجي دّْقيك ىً ي كىاً  ّْيا كىاً مىا أىًلدي ًسي كى علي  اسلالـ   جىمىا قىاؿى أىبيك ييكليؼى أى ّْي بىًريئىنه سىتيصى
ٌر َجِميٌل َواللَُّو اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ﴿ ٍعتي ا [18 يكلؼ:]﴾ َفَصب ْ ٍستي فىاٍضطىلى كَّ قىاسىٍت: ميَـّ تىاى

سىًجفٍ  ًئي ًببىرىا ىًتيا كى ـي أى ّْي بىًريئىنه كىأىفَّ اى ميبىرّْ لىى ًفرىاًشيا قىاسىٍت: كىأى ىاا كىاً ًاي ىًئذو أىٍعلى ا كىاً مىا جيٍ تي عى
سىشىٍأً ي جىافى أى  ؿَّ ًفيَّ أىظيفُّ أىٍف ييٍ زىؿى ًفي شىٍأً ي كىٍايه ييٍتلىىا كى ٍا ىرى ًفي  ىٍفًلي ًمٍف أىٍف يىتىجىلَّـى اي عىزَّ كىلى
ك أىٍف يىرىل رىليكؿي اً  سىًج ّْي جيٍ تي أىٍرلي ئيً ي اي ًبخىاا قىاسىٍت: فىكىاً  ًبأىٍمرو ييٍتلىىا كى ٍؤيىا ييبىرّْ ًفي اس ٍَّكـً ري

ـى رىليكؿي اً  رىجى  مىا رىا لىى  ىًبيًّْ   مىٍلًللى يا كىالى سى ؿَّ عى تَّى أىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى ده اى  ًمٍف أىٍذًؿ اٍسبىٍيًت أىاى
دَّري ًمٍ  ي ًمٍمؿي  تَّى ًإ َّ ي سىيىتىاى اً  ًعٍ دى اٍسكىٍاًيا اى ذياي ًمفى اٍسبيرىاى ذىاي مىا جىافى يىٍأسي مىافً ا فىأىسى اٍسلي

ًؽا  (2) ًمفى اٍسعىرى
                                                           

 .2770 رقـ اساديث :4/2129جا ...في اديث اإلفؾ كقبكؿجتاب استكبنا باب مللـا  ا( صايح مللـ1)
مىافً ( 2) قد لميت اسدرة لما نا ا ظر ااٍسلي قد تىجىلَّمت ًبً  اٍسعىرىب قىًديماا كى ن فىارلي ميعرب كى لمخرة  اسرز مف فضَّ

 ابابات اسلؤسؤ في اسصفا  كاسالف. ا ظر شبخت قطرات عرق   ا. كاسمع ى1/495جا أبك بجر األزدما اسلغن
فؾ كقبكؿ تكبن اس اذؼا شرح مامد فؤاد عبد اسباقي سصايح مللـا جتاب استكبنا باب في اديث اإل

 .2770 رقـ اساديث :4/2129ج
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لىٍيً ا قىاسىٍت: فىلىمَّا ليرّْمى عىٍف رىليكًؿ اً ًفي اٍسيىٍكـً اسشَّاًتا ًمٍف  ا كىذيكى  ًم ىًؿ اٍس ىٍكًؿ اسًَّذم أيٍ ًزؿى عى
 : ؿى جىًلمىنو تىجىلَّـى ًبخىا أىٍف قىاؿى ا فىجىافى أىكَّ ؾي فى ىاسىٍت ًسي أيمّْي: « أىٍبًشًرم يىا عىاًئشىني أىمَّا اي فى ىٍد بىرَّأىؾً »يىٍضاى

: كىاً الى أىقيكـي ًإسىٍيً ا كىالى أىٍامىدي ًإالَّ اىا ذيكى اسًَّذم أىٍ زىؿى بىرىا ىًتيا قىاسىٍت: فىأىٍ زىؿى قيكًمي ًإسىٍي ً  اي ا فى يٍلتي
 : ؿَّ ْفِك ُعْصَبةٌ  ﴿عىزَّ كىلى ً  اآٍليىاًت  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ ؿَّ ذىؤيالى ـٍ عىٍشرى آيىاتو فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى ًمٍ جي

فىٍ ًرًا: كىاً الى أيٍ فً  لىى ًمٍلطىحو ًس ىرىابىًتً  ًمٍ  ي كى جىافى ييٍ ًفؽي عى لىٍيً  شىٍيئنا بىرىا ىًتيا قىاسىٍت: فى ىاؿى أىبيك بىٍجرو كى ؽي عى
: أىبىدنا بىٍعدى اسًَّذم قىاؿى ًسعىاًئشى  ؿَّ َوََل يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤتُوا  ﴿نى فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى

[ا قىاؿى ًابَّافي ٍبفي ميكلىى: 22]اس كر:  ﴾َأََل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اهلُل َلُكمْ  ﴿ًإسىى قىٍكًسً :  ﴾ُأوِلي اْلُقْرَبى
ٍبدي اً ٍبفي اٍسمي  يًابُّ أىٍف يىٍغًفرى قىاؿى عى : كىاً ًإ ّْي ألى ى آيىنو ًفي ًجتىاًب اًا فى ىاؿى أىبيك بىٍجرو بىارىًؾ: ذىًذًا أىٍرلى

: الى أىٍ ًزعيخىا ًمٍ  ي أىبىدنا قىاؿى لىٍيً ا كى عى ًإسىى ًمٍلطىحو اس َّفى ىنى اسًَّتي جىافى ييٍ ًفؽي عى اي ًسيا فىرىلى
(1). 

ف كيفتركف كي ذفكف ف اسكا باألشساص اسذيف جا كا يركلك  -  -مـ أمر رلكؿ ا 
سى م امخا في قلب رلكؿ ا ا لزا ذـ سى مجا تخا  -  -كعادت اسطاذرة اسبريئن إسى بيتخا كا  كا 

 .(2)اسرفيعن في  فكس اسمللميف لميعنا
 اآلياتمعاني 

م جـ أيخا اس اسا ال إف اسذيف لا كا باسجذب كاسبختاف لماعن  اعبادا ي كؿ تعاسى مساطبان 
تظ كا ما لا كا ب  مف اإلفؾ شٌرا سجـ ع د ا كع د اس اسا بؿ ذسؾ سير سجـ ع دا كع د 

   اسمؤم يفا كذسؾ أف ا يلعؿ ذسؾ جفارة سلمرمي ب  كيظخر برا ت  مما رمي ب ا كيلعؿ س  م
 ئ  بما لا  ب اـر مف اإلمـا بمليسجؿ امرئ مف اسذيف لا كا باإلفؾ لزا  ما التك  امسرلان 

ذك اسذم بدأ ك اسذم تامؿ معظـ ذسؾ اإلمـ كاإلفؾ م خـ ا أبي للكؿبف  األكسى عبد اك 
 .(3)باسسكض في 

ًرا﴿كقكس :   .﴾َوقَاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبينٌ  َلْوََل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنْ ُفِسِهْم َخي ْ

ى اسغيبنا كعف اسضمير عدؿ عف اسسطاب إس اكسمَّ :" تفسير ىذه اآليةقال الزمخشري في 
قلت: سيباسغ في استكبيخ بطري ن االستفاتا كسيصرح بلفظ اإليمافا دالسن على أف  اإسى اسظاذر

م ن على أستخا قكؿ غائب كال االشتراؾ في  م تض أف ال يصدؽ مؤمف على أسي  كال مؤ 
األمر فيخا على اسظف كفي  ت بي  على أف اؽ اسمؤمف إذا لمع قاسن في أسي ا أف يب ى  اطاعف

                                                           

 .2770 رقـ اساديث :4/2129جا ...في اديث اإلفؾ كقبكؿ جتاب استكبنا باب مللـا  ا( صايح مللـ1)
 .14ا صأـ اسمؤم يف عائشن ب ت أبي بجرا ساسد اسامكدم اا ظر (2)
 .19/115جا اسطبرما لامع اسبياف في تأكيؿ اس رآف اا ظر (3)
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ف ذجذا بلفظ ذذا إفؾ مبي افي  ب ا  على ظ   باسمؤمف اسسير كأف ي كؿ بمؿ  اال على اسشؾ
كذذا مف األدب اسالف  اسااؿجما ي كؿ اسملتي ف اسمطلع على ا ي ن ا ااسمصرح ببرا ة لاات 

 .(1)"ئـ ب  كاساافظ س ا كسيتؾ تلد مف يلمع فيلجت كال يشيع ما لمع  بأسكاتاسذم قؿ اس ا

 لا  اسرامكف على ما رمكا ب ا بأربعن شخدا  ذالَّ  أم ﴾َلْوََل َجاُءوا َعَلْيِو بَِأْربَ َعِة ُشَهَداءَ ﴿
ف جا كا في أ فلخـ قد ا ا  فأكسئؾ ع د ا ذـ اسجاذبكففإذ سـ يأتكا باسشخد اعدكؿ مرضييف كا 

تي  كا ذسؾا فإ خـ جاذبكف في اجـ اا ألف ا اـر عليخـ استجلـ بذسؾا مف دكف أربعن شخكدا 
كسـ ي ؿ " فأكسئؾ ذـ اسجاذبكف " كذذا جل ا مف  ﴾فَُأولَِئَك ِعْنَد اللَِّو ُىُم اْلَكاِذبُونَ ﴿كسخذا قاؿ: 

اـ على رمي ا مف دكف  صاب اسشخادة تعظيـ ارمن عرض اسمللـا بايث ال يلكز اإلقد
 باسصدؽ.

مر بايث شملجـ إالا   فيخماا في أ عليجـ كرامت  في اسد يا كاآلسرة كسكال فضؿ ا
اللتا اقجـ ذسؾ بما قلتـا  جـ فيما سضتـ في  مف شأف اإلفؾ عذاب عظيـدي جـ كد ياجـا سملَّ 

 عؿ اسع كبن مطخرة سلذ كبتكبنا كلشرع سجـ اساف كسجف مف فضؿ ا عليجـ كرامت ا 

ضا كتلتكشكف اديم ا كذك قكؿ تل فك  ا كيل ي  بعضجـ إسى بع ﴾ِإْذ تَ َلقَّْونَُو بِأَْلِسَنِتُكمْ ﴿
كاس كؿ  كاألمراف ماظكرافا استجلـ باسباطؿا ﴾َوتَ ُقولُوَن بَِأفْ َواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعْلمٌ  ﴿ اباطؿ

يف تابكا م  ا كتطخركا بعد فلذسؾ أقدـ علي  مف أقدـ مف اسمؤم يف اسذ بال علـا كتالبك   ذي ا
كذذا في  اسزلر اسبليغا عف تعاطي بعض اسذ كب على كل  استخاكف  اذسؾا كذك ع د ا عظيـ

ا كال يسفؼ مف ع كبن اسذ با بؿ يضاعؼ اسذ با كيلخؿ اسعبد ال يفيدا البا   شيئان  بخاا فإفَّ 
 ل.علي  مكاقعت  مرة أسر 

 جالـ أذؿ اإلفؾ قلتـ -اسمؤم كفأيخا -كذال إذ لمعتـ  ﴾َلْوََل ِإْذ َسِمْعُتُموهُ ﴿كقكس  تعاسى: 
م جريف سذسؾا معظميف ألمرا: }ما يجكف س ا أف  تجلـ بخذا{ أم: ما ي بغي س اا كما يليؽ ب ا 

يعظجـ ا أف ا ك يم ع  إيما   مف ارتجاب اس بائح   اسجالـا بخذا اإلفؾ اسمبيفا ألف اسمؤمف
مف رمي اسمؤم يف باسفلكرا فا يعظجـ كي صاجـ عف ذسؾا ك عـ اسمكاعظ  تعكدكا س ظيرا

لليـ كاسشجر س ا على ما بيف س ا فيلب علي ا م ابلتخا باس بكؿ كاإلذعافا كاست اكاس صائح مف رب ا
ملن على بياف األاجاـا اسمشت كيبيف ا سجـ اآليات اإف ج تـ مؤم يف ا يعظجـ ب  عمَّ كا تعاسى 

جامؿ اسعلـ عاـ  كا عليـ الليان  استرذيبا يكضاخا سجـ تكضياان كاسكعظا كاسزلرا كاسترغيبا ك 

                                                           

 .3/218جاسجشاؼا  (1)
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ف جاف ذسؾ رالعان  سمصاساجـ في جؿ  اساجمنا فمف علم  كاجمت ا أف علمجـ مف علم ا كا 
 .(1)كقت

اذر ا اسمؤم يف مف اسعكد إسى ممؿ ما سما  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشةُ ﴿
ساضكا ب  مف اإلفؾ على لميع أزم ن اسملت بؿ أع ب تاذيرذـ باسكعيد على ما على أف 

فيعـ اسمؤم يف ا يفع اسفااشن في اسمؤم يصدر م خـ في اسملت بؿ باسكعيد على مابن شيك 
سبار عف اسم اف يف ك كاسم اف يف كاسمشرجيفا فخك تاذير سلمؤم ي كلعؿ اسكعيد على ا اسمشرجيفف كا 

ألف مابن ذسؾ  اتلتاؽ اسع كبن اسمابن سشيكع اسفااشن في اسمؤم يف ت بيخا على أف مابن ذسؾ
اتى  كمف شأف تلؾ اسطكين أف ال يلبث صاابخا إال يليران  اسمؤم يفداسن على سبث اس ين  اك 

ن عف استخيؤ إلبراز اييصدر ع   ما ذك ماب س  أك يلر بصدكر ذسؾ مف غيراا فاسمابن ذ ا ج 
كأصؿ اسج اين أف تلمع ا اسمضارع سلدالسن على االلتمرار كلي  بصيغن اسفعؿ اما ياب كقكع 

بيف اسمع ى اسصريح كالزم  فال لـر أف ي شأ عف تلؾ اسمابن عذاب اسد يا كذك اد اس ذؼ 
ير اسخـ باسليئن كتلؾ اسمابن شي  غ األ   مما تلتا   اس كايا اسسبيمنكعذاب اآلسرة كذك أظخر 

ة فخي اسمابن اسملتمر  مجف أف ي جؼ ع خما صاابخماا كأماكغير اديث اس فس أل خما ساطراف ي
فاسكعيد ذ ا على مابن كقكع ذسؾ في اسملت بؿ جما ذك م تضى  ارغبن في اصكؿ اسمابكب

كأما اسمابن اسماضين ف د عفا ا  األف )أف( تسلص اسمضارع سلملت بؿ : أف تشيعتعاسى قكس 
نْ َيا َواْْلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِو ﴿ع خا ب كس :  َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُو ِفي الدُّ
 .[14]اس كر:  ﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 ذـ كأمكاسخـا كجؿ ذذا مف رامن ا بعبادا اسمؤم يفا كصيا ن أعراضخـا جما صاف دما
 اب س فل ا كيجرا س  ما يجرا س فل كأمرذـ بما ي تضي اسمصافاةا كأف ياب أادذـ ألسي  ما يا

ت  ااطا  ك كسكال فضؿ ا عليجـ ا لذسؾ علمجـا كبيف سجـ ما تلخلك  ف اكا يعلـ كأ تـ ال تعلمكف
سما بيف سجـ ذذا األاجاـ كاسمكاعظا  رايـه  جؿ لا ب كرامت  عليجـ كأف ا ر كؼه بجـ مف 

كاساجـ اسلليلنا كسما أمخؿ مف ساسؼ أمراا كسجف فضل  كرامت ا كأف ذسؾ كصف  اسالـز آمر سجـ 
 .(2)مف اسسير اسد يكم كاألسركما ما سف تاصكاا أك تعدكا

                                                           

 .563اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر1)
 .18/184ج ااستارير كاست كيرا ابف عاشكر ا ظرا (2)
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اسصادقن ب ت اسصديؽ رضي ا ع خماا ف د برأذا ا تعاسى مف فكؽ  نذذا ذي مجا 
لالالن سزكلن سير اسبشرين على فياكاتا كأ زؿ لبع لم خا قرآف يتلى إسى يكـ اس يامنا إجرامان كا 

 . كل  األرض ليد ا مامد 

  رضي ا عنياة حفص المطمب الثاني :
 ا عبد أستك  ب ت أمير اسمؤم يف عمر بف اسسطابا ا  اس بي زكجاسصكَّامن اس كَّامن 

 اسمخالرات. مف كجا ت ابف عمر

 اسميا ونسبيا

ا كذي مف ب ي عدم بف جعبا أصيلن  ت عمر بف اسسطاب رضي ا ع خماافصن ب" 
كأمخا كأـ أسيخا عبد ا بف عمر: زي ب ب ت ا اس لب كفي اسذركة مف قريش مجا نن اسالب ك 

 (.1) "مظعكفا أست عمماف بف مظعكف

 فضميا ومكانتيا

قلط  كا   مف اإلسالص كاسكفا   أقامت افصن رضي ا ع خا في بيت اس بكة فأدت 
 ااسخلرة مف مالث ل ن (2)متتأيَّ بعد أف  كقد تزكلخا اس بي  كاسلمع كاسطاعن كاست كل كاسعبادةا

 كتكفي بدراا شخد ممف كجاف اسلخميا اذافن بف ا يس تات  ا رلكؿ قبؿ جا تايث 
ايف  افي استديف كاست كلباسممؿ األعلى  رضي ا ع خا سافصن اسلما  قد شخدتك  اباسمدي ن

كَّامىنه قىكَّامىنه كىاً  َّخىا »ع خا:  -  -سرلكؿ ا  -علي  اسلالـ  -قاؿ لبريؿ  نى فىًإ َّخىا صى ٍفصى رىاًلٍع اى
تيؾى ًفي اٍسلى ًَّن  ٍكلى مـ سما استارا ا  -  -.... كس د الت الن اسكداع مع رلكؿ ا (3)« زى

تعاسى إسى لكارا اسجريـ جا ت رضي ا ع خا جلما أذف مؤذف اساج مف جؿ عاـ فخيأت سزيارة 
مـ استصدؽ على اسف را  كاسملاجيف  اكغير ذسؾاسم الؾ مف طكاؼ كلعي اسبيت اسعتيؽ كأدا  

  كما يأتيخا مف فت فؽ بال الاب ألف ما ع د ا تعاسى سير كأب ى فجاف جؿ ما ي لـ سخا في

                                                           

 .7/67جا ابف الر اسعل ال يا ألد اسغابن (1)
ٍرأىة تأيَّمت: األيّْـ: ذي  (2) ٍ خىا أىك طىل خىا ااسًَّتي الى زكج سىخىااٍسمى ٍرأىة ًإذا مىاتى اسبعؿ عى قد تأيمت اٍسمى تفلير . ا ظرا كى

 .171ا صغريب ما في اسصايايف اسبسارم كمللـ
 .4351رقـ اساديث :2/802جامع اسصغير كزيادات ا األسبا يا ( صايح اسل3)
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لى اسملاجيف كاسضعفا  أعطيات اسسلفا  تلعل  في ميزاف ال اتخا يكـ اس يامن بصرف  ع
 .(1)كاسماتاليف

 وفاتيا رضي ا عنيا

ذا األلؿ اسماتكـ إمر إرذاؽ في اسعاـ اسسامس كاألربعيف مف اسخلرة اس بكين اسشريفن كافا
ت على لرير في لى مً كجا ت ل ازة مشخكدةا اي سبارئخاا خا كأللمت اسركح ت  دا  ربَّ كسبَّ  اكمرض

لالؿ ككقار كصلَّ ا  عش إسى اسمللد ى عليخا مركاف بف اساجـ جبار اسصاابن يتبعك خا بصمت كا 
اتى فرغ مف  أمير اسمدي ن في ذسؾ اسايفا كدف ت في اسب يع كللس مركاف بف اساجـ ي تظر

رضي ا  ابد ا كعاصـ اب ا عمر بف اسسطابا ك زؿ في قبرذا أسكاذا عدف خا رضي ا ع خا
كبارؾ ممكاذا كأجـر  زسخا  اامنامن اس كَّ عف أـ اسمؤم يف افصن ب ت عمر بف اسسطاب اسصكَّ 

 .(2)كأسا  ا بخا في اسصاسايف مف عبادا
 نآما نزل فييا من القر 

َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُّْم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّو َغُفوٌر  يَا ﴿ قكس  تعاسى:
َلى َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ إِ  (2)َقْد فَ َرَض اللَُّو َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم َواللَُّو َمْوََلُكْم َوُىَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم  (1)رَِحيٌم 

مَّا نَ بََّأَىا بِِو بَ ْعِض َأْزَواِجِو َحِديثًا فَ َلمَّا نَ بََّأْت ِبِو َوَأْظَهَرُه اللَُّو َعَلْيِو َعرََّف بَ ْعَضُو َوَأْعَرَض َعْن بَ ْعٍض فَ لَ 
ْد َصَغْت قُ ُلوبُُكَما َوِإْن َتظَاَىَرا ِإْن تَ ُتوبَا ِإَلى اللَِّو فَ قَ  (3)قَاَلْت َمْن َأنْ َبَأَك َىَذا قَاَل نَ بََّأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر 

َعَسى رَبُُّو ِإْن  (4)َعَلْيِو فَِإنَّ اللََّو ُىَو َمْوََلُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَماَلِئَكُة بَ ْعَد َذِلَك َظِهيٌر 
رً  ِئَحاٍت ثَ يَّْباٍت َناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤمِ  اطَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُو َأْزَواًجا َخي ْ

 .[5-1لكرة استاريـ:  ] ﴾(5)َوَأْبَكارًا

جىافى يىٍمجيثي ًعٍ دى  أىفَّ اس ًَّبيَّ  رضي ا ع خا أسبرت عىاًئشىنى  عف أـ اسمؤم يف سبب النزول:
اٍ  ٍي ىبى ًبٍ ًت لى لىٍيخىا قىاسىتشو فىيىٍشرىبي ًعٍ دىذىا عىلىالنا زى ؿى عى ني أىفَّ أىيَّتى ىا مىا دىسى ٍفصى : فىتىكىاطىٍأتي أى ىا كىاى

اا فى ىاسىٍت ذىًسؾى سى يا  أىًلدي ًمٍ ؾى ًريحى مىغىاًفيرى  : ًإ ّْيا فىٍلتى يؿٍ  اس ًَّبيُّ  لىى ًإٍادىاذيمى ؿى عى ؟ فىدىسى أىجىٍلتى مىغىاًفيرى
سىٍف أىعيكدى سى ي ًعٍ دى  : بىٍؿ شىًرٍبتي عىلىالن فى ىاؿى  ا كى ٍاشو ٍي ىبى ًبٍ ًت لى رُّْم َما َأَحلَّ اللَُّو ِلَم ُتحَ  ﴿: ا فى ىزىؿى زى

                                                           

 ا مامػػػد عبػػػد اسغفػػػاراا فضػػػائؿ اسصػػػاابن4/1811ج اس رطبػػػيا اااللػػػتيعاب فػػػي معرفػػػن األصػػػااب ا( ا ظػػػر1)
 .1/10ج
 .1/11جا مامد عبد اسغفارا فضائؿ اسصاابن ا( ا ظر2)
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نىا ﴾ِإْن تَ ُتوبَا﴿: ًإسىى قىٍكًس ً  ﴾َلكَ  ٍفصى : ٍكًس ً ا ًس ى ﴾َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى بَ ْعِض َأْزَواِجِو َحِديثًا﴿ ًسعىاًئشىنى كىاى
 . (1)"بىٍؿ شىًرٍبتي عىلىالن 

  ا اعتزؿ  بي ا ادم ي عمر بف اسسطاب قاؿ: سمَّ قاؿ عبد ا بف عباسا كعف 
 لا ا! كذسؾ  ؽ رلكؿ ا  لا اا دسلت اسمللدا فإذا اس اس ي جتكف باساصىا كي كسكف: طلَّ 

ذسؾ اسيـك ... فذجر اساديث في دسكس  على عائشن  ف لت: ألعلمفَّ  اقبؿ أف يؤمر باسالاب
 (2)نفَّ على ألجي  ياذماا إسى أف قاؿ: فدسلتا فإذا أ ا برباح غالـ رلكؿ ا كافصنا ككعظ  إ

... فذجر  اك ما ت دـا إسى أف  اسمشربنا ف اديت ف لت: يا رباحا التأذف سي على رلكؿ ا 
قاؿ: ف لت يا رلكؿ ا ما يشؽ عليؾ مف أمر اس لا ا فإف ج ت طل تخف فإف ا معؾ كمالئجت  

بجالـ إال رلكت أف -كأامد ا-كلبريؿ كميجائيؿ كأ ا كأبك بجر كاسمؤم كف معؾا كقلما تجلمت 
َعَسى رَبُُّو ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُو َأْزَواًجا  ﴿يجكف ا يصدؽ قكسيا ك زست ذذا اآلينا آين استسيير: 

ًرا ِمْنُكنَّ  َوِإْن َتظَاَىَرا َعَلْيِو فَِإنَّ اللََّو ُىَو َمْوََلُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَماَلِئَكُة  ﴿ ا كقكس :﴾َخي ْ
ى باب اسمللد ف اديت بأعلى صكتي: سـ ف لت: أطل تخف؟ قاؿ: "ال". ف مت عل ﴾بَ ْعَد َذِلَك َظِهيرٌ 

َوِإَذا َجاَءُىْم َأْمٌر ِمَن اِْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإَلى  ﴿يطلؽ  لا اا ك زست ذذا اآلين: 
ُهْم  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُو ِمن ْ [ فج ت أ ا الت بطت 83 ]اس لا : ﴾الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اِْلَْمِر ِمن ْ

 .(3)ذسؾ األمر
 معنى اآليات

باس دا  ت بي  على أف ما ليذجر بعدا مما يختـ ب  اس بي    افتتاح اسلكرة بسطاب اس بي
 ان ا فا لباا   يساطب  بي  مامدكألف لبب اس زكؿ جاف مف عالئ   انكاألم   ب كس  سما
ؿَّ ا سىؾى ت ا أىاى اتى تبتٍ ارـي مى ا سغفراًف قد غفرى سؾى ذذًا اسزسنى مباًسغه في ا  غىفيكره أزكالؾ كا ًغى مىٍرضى

 أيما جـا شرعى سجيـ تاليؿى ا ك كا  ما عاتبؾى مااماةن على عصمًتؾ اقد رامىؾى كسـ يؤاًسٍذؾى ب ً  رًَّايـه 
ؿُّ ما  كا مكالجـ ليدجيـ كمتكؿّْ ا ع دىاي باسجفارةً  كذك اى

 

                                                           

 .3669 رقـ اساديث :4/184جباب إذا اـر اسرلؿ علي  امرأت ا جتاب اسطالؽا مللـا  ا( صايح مللـ1)
ا  شكاف كدكا  جالـ اسعرب مف اسجلـكشمس اسعلـك ا ظر:  استي ييكطأ عليخا. ن اسبابأيٍلجيفَّني: ذي عتب (2)

 .5/3136اساميرما ج
رقـ  :2/1105ج  ا كاعتزاؿ اس لا ا كتسييرذف..اجتاب اسطالؽا باب في اإليالمللـا  ا( صايح مللـ3)

 .1479اساديث
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فبشرع  سجيـ اسمت في في أفعاًسً  كأاجاًمً  فال يأمريجيـ ا كىذيكى اسعليـ بما يصلاجـا م أيمكًرجيـ
ـٍ إال البما ت تضي  اسًاجمني   .(1)كال ي خاجي

فىلىمَّا أسبرٍت ا تاريـً اسعلؿً  اديث في كذي افصني  ﴾َلى بَ ْعِض َأْزَواِجوِ َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ إِ  ﴿
الةى كاسلالـي على إفشاً  أطلعى ا تعاسىى اس بيَّ عليً  اسصك  اإسيخىاعائشنى باساديًث كأفشت   افصني 
كىأىٍعرىضى عىف اس بيُّ عليً  اسصالةى كاسلالـي افصنى بعضى اساديًث اسذم أفشىٍت ي  عىرَّؼى ا افصنى 

سىٍت يًث قىاأسبرى اس بيُّ عليً  اسصالةى كاسلالـي افصنى بما عرفى ي مف اساد فلما اتعريًؼ بعضو تجرمان 
ٍف أى بىأىؾى ذذا  .(2) اسذم ال تىسفى عليً  سافينه ا اؿى  ىبَّأىً ىى اسعليـ اسسبيرقى  اإفشا ىذىا سلاديثً أم  امى

ـ  اسسطاب سلزكلتيف اسجريمتيف مف أزكال   ﴾ِإْن تَ ُتوبَا ِإَلى اللَِّو فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوبُُكَما  ﴿
على  فل  ما ياب ا فعرض ا  ستاريـ اس بي  عائشن كافصن رضي ا ع خماا جا تا لببان 

عليخما استكبنا كعاتبخما على ذسؾا كأسبرذما أف قلكبخما ماست كا ارفت عما ي بغي سخفا مف 
على ما يشؽ علي ا تعاك ا  كاف كااترام ا كأف ال يش  ف علي ا اسكرع كاألدب مع اسرلكؿ 
اَلِئَكُة بَ ْعَد َذِلَك َمْوََلُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلمَ فَِإنَّ اللََّو ُىَو  ﴿كيلتمر ذذا األمر م جفا

اسم صكرا كغيرا فخك  مظاذركفا كمف جاف ذؤال  أعكا    أم: اسلميع أعكاف سلرلكؿ ﴾َظِهيرٌ 
 عؿ اسبارم  فل ا كفي ذذا أجبر فضيلن كشرؼ سليد اسمرلليفا ايث لممف ي اكئ  مسذكؿ

كذذا في  مف استاذير سلزكلتيف اسجريمتيف ا   سخذا اسرلكؿ اسجريـ أعكا ان  سل  ا كسكاص اسجريمن
على اس لا  غاين اسمش نا كذك اسطالؽا اسذم ذك  بااسن تشؽُّ  ما ال يسفىا مـ سكفخما أيضان 

ًرا ِمْنكُ  ﴿أجبر شي  عليخفا ف اؿ:  فعف فال تر  ﴾ نَّ َعَسى رَبُُّو ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُو َأْزَواًجا َخي ْ
 سيران  يبدس  ا أزكالان لا فإ   إسيجفَّ  علي  األمرا كسـ يجف مضطران   جف سـ يضؽعلي ا فإ   سك طلَّ 

ا كسك كذذا مف باب استعليؽ اسذم سـ يكلدا كال يلـز كلكداا فإ   ما طل خفَّ  اكلماالن  دي ان  م جفَّ 
اسلامعات بيف اإللالـا كذك اس ياـ  ا سجاف ما ذجرا ا مف ذذا األزكاج اسفاضالتاطل خفَّ 

 .باط نا مف اسع ائد كأعماؿ اس لكباس ياـ باسشرائع اس اسشرائع اسظاذرةا كاإليمافا كذكب

  باس ياـ بما يابُّ  عما يجرذ  اا فكصفخفَّ  تائبات ادكاـ اسطاعن كالتمرارذا اس  كت ذكك 
 يبا كبعضخف أبجارا سيت كع أم: بعضخف م ﴾ثَ يَّْباٍت َوَأْبَكارًا  ﴿اا كاستكبن عما يجرذ  اا 

ذذا استسكيؼ كاستأديبا بادرف إسى رضا رلكؿ ا  -رضي ا ع خف-فيما يابا فلما لمعف 
  ا فصرف أفضؿ  لا  اسمؤم يفا كفي ذذا دسيؿ على أفَّ عليخفَّ  ا فجاف ذذا  اسكصؼ م طب ان 

                                                           

 .23/480جا لامع اسبيافا سلطبرما ( ا ظر1)
 .8/268جاسلليـا أبي اسلعكدا  ارشاد اسع ؿ اا ظر (2)
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ب ا   لائ   أجمؿ األاكاؿ كأعلى األمكرا فلما استار ا سرلكس   إال ا ال يستار سرلكس  
 .(1)ألمعيف رضي ا ع خفَّ  سير اس لا  كأجملخفَّ  على أ خفَّ  دؿَّ  اسمذجكرات مع 

 كديف كلماؿ الب ذات عاقلن شريفن كجا تجا ت افصن رضي ا ع خا اسلتر اسرفيعا 
 ا كعف أمخات اسمؤم يف.ع خا ا رضي

 المطمب الثالث : زينب بنت جحش رضي ا عنيا
أدبان كسل ان كأصاسننا فجا ت مف اس لا  أفضؿ  س د استار ا تعاسى سرف ن  بي  مامد 

 بي خفَّ زي ب رضي ا ع خا كأرضاذا.
 اسميا ونسبيا

أست عبد ا بف لاشا كذي ألدين مف ألد بف  زي ب ب ت لاش زكج اس بي " 
 .(2)" ى أـ اساجـا كتج َّ  ن اس بي من ب ت عبد اسمطلبا عمَّ يٍ مى أي  خاسزيمنا كأمُّ 

 فضميا ومكانتيا

بأصاستخا كطيب ع صرذاا ف د لمعت  ىجا ت زي ب ب ت لاش زي ن فتيات مجن تتباذ
اسملد مف طرفي  قمن في فصاان اسللافا كذركة في اسفضائؿ كاألسالؽا أللمت كآم ت كبايعت 
كظلت عزبا ا إذ ردت جميرنا مف األيدم استي ت دمت سخاا أل خا ال تلد فيمف رغب باسزكاج م خا 

كمف فضائؿ زي ب رضي ا ع خا  بعد زيد رضي ا ع  ا تجافؤنا التماعيناا تزكلخا اس بي 
أ خا جا ت سخا شخرة رضي ا ع خا بشأف اسصدقنا فما جا ت سترضى أف تبيت درذمنا في دارذا 
قبؿ أف تتصدؽ ب  على مف ذك باالن إسي ا ت فؽ جؿ ما يصؿ إسى يدذا مف عطا  ت ربنا إسى 

 . (3)ا تعاسى كاقتدا  بليد ا رلكؿ ا 

 زواج النبي منيا

سادمت  للمى ستسبر زي ب  -  -زي ب مف زيدا أرلؿ رلكؿ ا  ةسما ا  ضت عدَّ 
ت لالدة كقد باسزكاج م خاا فلما لمعت زي ب بذسؾ سرَّ  -علي  اسصالة كاسلالـ  -برغبت  

التبدت بخا اسفران مـ أعطت اسسادمن استي بشرتخا ذدايا قيمن ممي ن لزا  ما أسبرتخا اسسبر 
اسطيبا اسسبر اسذم جا ت ت تظرا م ذ أمد بعيد جي ت اؿ اساظكة كاسشرؼ اسعظيـ كتدسؿ في 

                                                           

 .872اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف اا ظر (1)
 .7/126جا ابف األميرا ( ألد اسغابن في معرفن اسصاابن2)
 .1/6جا مامد عبد اسغفارا فضائؿ اسصاابن ا( ا ظر3)
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اسكالئـ عداد أمخات اسمؤم يفا كتتفيأ ظالؿ بيت اس بكة اسجريـا كجا ت كسيمن عرس زي ب أعظـ 
إذ ذبح فيخا شاة كدعا إسى اسكسيمن ما يزيد  اع د زكال  مف زي ب -  -استي أكسمخا رلكؿ ا 

كجبار إسكا   اتى قيؿ إ   سـ يبؽ في اسمللد يكمخا أاد  اعف لبعيف رلالن مف للن أصااب 
 .(1)إال كاضر اسطعاـ

 وفاتيا

عىٍف  جما في صايح مللـ ب  جما أسبر رلكؿ ا ساكقان  جا ت أكؿ  لا  رلكؿ ا 
ا قىاسىٍت: قىاؿى رىليكؿي اً  ٍؤًمً يفى اًئشىنى أيْـّ اٍسمي سيجيفَّ يىدنا» : عى اقنا ًبي أىٍطكى قىاسىٍت: فىجيفَّ « أىٍلرىعيجيفَّ سىاى

سى ىا يىدنا ؿي يىدناا قىاسىٍت: فىجىا ىٍت أىٍطكى ٍسفى أىيَّتيخيفَّ أىٍطكى دَّؽي  يىتىطىاكى تىصى ا أًلى َّخىا جىا ىٍت تىٍعمىؿي ًبيىًدذىا كى ٍي ىبي .  (2)زى
أرلؿ إسيخا عمر بف اسسطاب ام ي عشر أسؼ درذـا جما فرض سلخلرةا  كتكفيت ل ن عشريف

قتخا في ذكم قرابتخا كأيتامخاا مـ قاست: اسلخـ ال يدرج ي عطا  سعمر فأسذتخا كفرَّ  س لا  اس بي 
ى عليخا عمر بف اسسطابا كدسؿ قبرذا ألامن بف زيدا فماتتا كصلَّ بف اسسطاب بعد ذذا! 

 .(3)رضي ا ع خا كدف ت باسب يعا كمامد بف عبد ا بف لاشا كعبد ا بف أامد بف لاش
  ما نزل بشأنيا من آيات

 َر  يَاَأي َُّها﴿:قكس  تعاسى الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيّْ ِإَلَّ َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإَلى طََعاٍم َغي ْ
 نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا َوََل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإنَّ 

ِبيَّ فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواللَُّو ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقّْ َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَّ 
فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل 

ِإْن تُ ْبُدوا َشْيًئا  * وا َأْزَواَجُو ِمْن بَ ْعِدِه َأبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد اللَِّو َعِظيًمااللَِّو َوََل َأْن تَ ْنِكحُ 
 .[54-52: ﴾ ]األازابَأْو ُتْخُفوُه فَِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما

كَّجى رىليكؿي اسلًَّ  : اآليات سبب نزول   عف أ س بف ماسؾ رضي ا ع  ا قاؿ: " سىمَّا تىزى
ذىا ذيكى جىأى َّ ي يىتىخىيَّأي ًسٍلً يىا ا كىاً  دَّميكفى لىليكا يىتىاى ا اس ىٍكـى فىطىًعميكا ميَـّ لى ا دىعى ٍاشو ٍي ىبى ًبٍ تى لى ـٍ يى يكميكا زى ا فىلى ـً

ا فىلىمَّا  ـى ا ى اس ًَّبيُّ فىلىمَّا رىأىل ذىًسؾى قىا ا فىلى قىعىدى مىالىمىني  ىفىرو ا كى ـى ٍف قىا ـى مى ـى قىا ؿى فىًإذىا اس ىٍكـي   قىا ًسيىٍدسي
                                                           

 .1/6جا مامد عبد اسغفارا فضائؿ اسصاابن اا ظر (1)
رقـ  :4/1907جباب مف فضائؿ زي ب أـ اسمؤم يفا جتاب فضائؿ اسصاابنا مللـا  ا( صايح مللـ2)

 .2452اساديث
ا ابف ا ألد اسغابن في معرفن اسصاابن8/154جا ابف الر اسعل ال يا اإلصابن في تمييز اسصاابن ا( ا ظر3)

 .960ابف م داا ص امعرفن اسصاابن ا6/3222جا أبي  عيـا ا معرفن اسصاابن7/126جاألميرا 



 

111 
 

ا ميَـّ ًإ َّخيـٍ قىاميكاا فىاٍ طىلىٍ تي فىًلٍئتي فىأىٍسبىٍرتي اس ًَّبيَّ  ليكسه ؿى   لي تَّى دىسى ا ى اى ـٍ قىًد اٍ طىلى يكاا فىلى أى َّخي
ا  ؿي ليكا بيييكتى اس ًَّبيّْ فىذىذىٍبتي أىٍدسي بىٍي ى يا فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي: }يىا أىيُّخىا اسًَّذيفى آمى يكا الى تىٍدسي ابى بىٍيً ي كى { فىأىٍس ىى اسًالى

 .(1) [ اآليىنى "53]األازاب: 
 معاني اآليات

ذذا اآلين شركع في بياف ما  ﴾يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيّْ ﴿قكس  تعاسى: 
ا أم ال تدسلكا بيكت اس بي في ااؿ مف  يلب مراعات  على اس اس مف ا كؽ  لا  اس بي 

األاكاؿ إال ااؿ جك جـ مأذك ان سجـا كال تدسلكذا في كقت مف األكقات إال كقت أف يؤذف سجـا 
بتضميف مع ى اسدعا ا سْلشعار بأ   ال ي بغي أف  متعلؽ بيؤذف ﴾ِإَلى طََعامٍ ﴿ كقكس  تعاسى

ف تا ؽ اإلذف جما يبيف قكس  تعاسى  َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ غَ ﴿يدسلكا على اسطعاـ بغير دعكة كا  أم  ﴾ي ْ
مف اس خي عف اسدسكؿ  التدراؾذذا ﴾ َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا﴿غير م تظريف كقت  أك إدراج ا 

فَِإَذا طَِعْمُتْم ﴿سن بي ن على أف اسمراد باإلذف إسى اسطعاـ ذك اسدعكة إسي ا بغير إذفا كفي  دال
فيدسلكف كي عدكف  سطاب س كـ جاف يتاي كف طعاـ اس بي  أل  فتفرقكا كال تلبمكا  ﴾فَانْ َتِشُروا

ال سما لاز أل بإذف سغير  ف يدسؿ بيكت  أاد م تظريف إلدراج  مسصكصن بخـ كبأمماسخـا كا 
أك  أم ساديث بعضجـ بعضان  ﴾َوََل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديثٍ ﴿ ألمرذـاسطعاـ كال اسلبث بعد اسطعاـ 
 إف ذسجـ االلتئ اس اسذم ج تـ تفعلك   مف قبؿ جاف يؤذل اس بى ساديث أذؿ اسبيت باستلمع س ا

 يلاب  سالشتغاؿ بما ال يع عف االشتغاؿ بما  كصدا ا  يستضييؽ اسم زؿ علي  كعلى أذل ا كا 
فإ   يلتدعي أف يجكف اسملتاى ﴾ َواللَُّو ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقّْ  ﴿ فيلتايي مف إسرالجـا ايع ي 

كسذسؾ سـ ا في بغي أف ال يترؾ ايا ن  اكما ذاؾ إال إسرالخـ ا فلخـأبخـ ال  متعل ان  ا ان  م   أمران 
 .(2)يترج  تعاسىا كأمرجـ باسسركج

َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ غَ ﴿ي كؿ اس المي:" قد يجكف مع ى قكس    مع جك خـ  -سخـ أف يدسلكا  خيان  ﴾ي ْ
 اس ضج اسطعاـ كا تظاران  قبؿ اسميعاد اسمضركب سخـ اضكرذـ في  عللنن  -سخـ كمدعكيف مأذك ان 

فإف ذسؾ مما يؤذم قلب صااب اسدعكةا سشغؿ ذذا اساصن معخـ بال فائدةا إال ضيؽ صدر 
طاسن زمف اسالاب على  داعي كأذل ا كشغؿ كقت  كتكسيد اديثا كتجلفان اس سجالـ ال ضركرة س ا كا 

                                                           

ليكا بيييكتى اس ًَّبيّْ إً  اجتاب تفلير اس رآفا بىابي قىٍكًس ً اسبسارما  اسارمصايح اسب ا( متفؽ علي 1) الَّ أىٍف ييٍؤذىفى )الى تىٍدسي
..(ا  ـٍ كاج زي ب ب ت لاش جتاب اس جاحا باب ز مللـا  ا. كصايح مللـ4791رقـ اساديث :6/118جسىجي

 .1428 رقـ اساديث: 2/1050جك زكؿ اسالابا 
 .4/341جا اسشكجا يا ا فتح اس دير7/213جاسمكسى أبك اسفدا ا ركح اسبيافا  ا( ا ظر2)
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 ﴾َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا﴿كسذسؾ قاؿ تعاسى  اكما ذسؾ إال مف شـؤ استعليؿ قبؿ اسكقت ا لائ 
التدراؾ مف اس خي ؼ )سجف(  فادسلكا في  ال قبل  كال بعداا اأم إذا دعيتـ إسى اسدسكؿ في كقت 

فادة شرط مخـا كذك اإلشارة  اعف اسدسكؿا مع اإلذف اسمطلؽ اسذم ذك اسدعكة بتعليـ أدب آسر كا 
 .(1)يلب أف يراعى زم  " ككقتان  إسى أف سلدعكة اي ان 

ال يدسلخا إال اسمدعك  إلباان دسكؿ بيكت اس بي  كسيس ذجر اسدعكة إسى طعاـ ت ييدان   
إسى طعاـا كسج   مماؿ سلدعكة كتسصيص باسذجر جما لرل في اس ضين استي ذي لبب اس زكؿا 

كجؿ إذف م   باسدسكؿ إسى بيت  سغير قصد أف يطعـ  فيلاؽ ب  جؿ دعكة تجكف مف اس بي 
 تدئ ب كس  تعاسى:ستبييف آداب ا كسذسؾ اب كا  ما ذجر اسطعاـ إدمالان  اجما جاف ي ع ذسؾ جميران  امع 
َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ غَ ﴿  .( 2)مع أ   سـ ي ع ممل  في قصن لبب اس زكؿ ﴾ي ْ

أم ا تظارجـ اسزائد على اساالنا  ﴾ِإنَّ َذِلُكمْ ﴿ف تعاسى اجمن اس خي كفائدت  ف اؿ: كبيَّ  
 في كيتجلؼ م   كيشؽ علي  ابلجـ إياا عف شئكف بيت ا كاشتغاس   ﴾يُ ْؤِذي النَِّبيَّ  َكانَ ﴿

ا أذؿ -أف ي كؿ سجـ " اسرلكا " جما ذك لارم اسعادةا أف اس اس  ﴾ِمْنُكمْ  ﴿فَ َيْسَتْحِيي كسصكصن
ؽّْا -اسجـر م خـ فاألمر  يلتايكف أف يسرلكا اس اس مف ملاج خـا كسجف اسلَّ ي ال يىٍلتىٍاًيي ًمفى اٍساى

ا اتباع األمر اسشرعيا ا فإف اساـز جؿ كايا ن  اسشرعيا كسك جاف يتكذـ أف في ترج  أدبان  اساـز
كا تعاسى ال يلتاي أف يأمرجـا بما في   كأف يلـز أف ما ساسف ا سيس مف األدب في شي ا

 . (3)اسسير سجـا كاسرفؽ سرلكس  جائ نا ما جافا فخذا أدبخـ في اسدسكؿ في بيكت  

تعاسى  في صبيان عرلخاا مبي ان  اآلينس د جـر ا زي ب رضي ا ع خا في  زكؿ ذذا 
 ة سااسخا رضي ا ع خا كأرضاذا.ا مراعا تسص بيكت رلكؿ ا  آداب

 رضي ا عنيا : خولو بنت ثعمبةرابعالمطمب ال
 زماف فياأل ف يتلى على مرّْ ب زكؿ قرآ ريـ كتتكاسى ع اين ا تعاسى بصابن  بي  اسج

كاديم ا  بخذا اسصابن اسمطخرةا م   لباا   كرامنن  رعاينن ا شأف اسصاابيات رضكاف ا عليخفَّ 
 .رضي ا ع خا عف سكسن ب ت معلبن

 

                                                           

 .8/99جا ( ماالف استأكيؿ1)
 .22/82جا ابف عاشكرا استارير كاست كير ا( ا ظر2)
 .670اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسم اف ا( ا ظر3)
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 اسميا ونسبيا

سكسن ب ت معلبن بف أصـر بف فخر بف معلبن بف غ ـ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف " 
 .(1)" اسسزرج األ صارين اسسزرلين

 فضميا ومكانتيا

ا ف زست آيات ا شجكاذا مف فكؽ لبع لماكاتع سكسن رضي ا ع خا كأرضاذاا لم
 عمر مرَّ ك خا كيلمعكف اديمخاا " ك بشأ خا رامن مف ا تعاسى بخاا ف د جاف اسصاابن اسجراـ يللُّ 

رضي ا تعاسى ع   بسكسن أياـ سالفت ا ف است س : قؼ يا عمرا فكقؼ سخا كد ا  بف اسسطاب
م خا كأصغى إسيخاا كأطاست اسكقكؼا كأغلظت س  اس كؿ: أم قاست س  ذيخات يا عمرا عخدتؾ 

كأ ت في لكؽ عجاظ ترعى اس ياف بعصاؾا فلـ تذذب األياـ اتى لميت  كأ ت تلمي عميران 
ا في اسرعينا كاعلـ أ   مف ساؼ  اتى لميت أمير اسمؤم يفا فاتؽً عمرا مـ سـ تذذب األياـ 

اسكعيد قرب علي  اسبعيدا كمف ساؼ اسمكت سشي اسفكتا ف اؿ سخا اسلاركد: قد أجمرت أيتخا 
اسمرأة على أمير اسمؤم يفا ف اؿ عمر رضي ا ع  : دعخا. كفي ركاين ف اؿ س  قائؿ: ابلت 

كياؾا كتدرم مف ذذا؟ قاؿ الا قاؿ: ذذا امرأة قد لمع ا  اس اس أللؿ ذذا اسعلكزا قاؿ:
سليؿ ما ع ي إسى ا شجكاذا مف فكؽ لبع لمكاتا ذذا سكسن ب ت معلبنا كا سك سـ ت صرؼ

 .(2)ا صرفت اتى ت  ضي االتخا

 اآليات التي نزلت في شأنيا

َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي ﴿ قكس  تعاسى:
الَِّذيَن يُظَاِىُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُىنَّ أُمََّهاتِِهْم ِإْن أُمََّهاتُ ُهْم ِإَلَّ  * َتَحاُورَُكَما ِإنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيرٌ 

ِئي َوَلْدنَ ُهْم َوِإن َُّهْم لَيَ ُقولُوَن ُمْنكَ   .[2-1]اسملادسن:  ﴾ًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ اللََّو َلَعُفوّّ َغُفورٌ الالَّ
ًلعى لىٍمعي ي  رضي ا ع خا عىاًئشىنى  أـ اسمؤم يف عىفٍ  سبب النزول: ٍمدي ًسلًَّ  اسًَّذم كى قىاسىٍت: اساى

لىى اس ًَّبيّْ  ا فىأىٍ زىؿى اسلَّ ي تىعىاسىى عى  ﴾َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها  ﴿:  األىٍصكىاتى
 .(3) [1]اسملادسن: 

                                                           

الر اسعل ال يا ابف  اا اإلصابن في تمييز اسصاابن12/404جا ابف الر اسعل ال يا تخذيب استخذيب( 1)
 .7/92جا ابف األميرا ألد اسغابن في معرفن اسصاابنا 8/114ج
 .3/43جا أبك اسفرج  كر اسديفا إ لاف اسعيكف في ليرة اس بي اسمأمكف اا ظر( 2)
[ا 134ا }كجاف ا لميعا بصيرا{ ]اس لا  اجتاب استكايدا باب قكؿ ا تعاسىاسبسارما  ا( صايح اسبسارم3)
 .9/117ج
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ٍكسىنى ًبٍ ًت مىٍعلىبىنى قىاسىٍت: ًفيَّ ك  ؿَّ  -كىاسلًَّ   -عىٍف سى اًمتو أىٍ زىؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى ًفي أىٍكًس ٍبًف صى كى
ادىسىًن قىاسىٍت: جيٍ تي ًعٍ دىاي  ٍدرى ليكرىًة اٍسميلى ؿى صى ا قىاسىٍت: فىدىسى ًلرى لي ي ي كىضى ا جىًبيرنا قىٍد لىا ى سي جىافى شىٍيسن كى

لىسى ًفي  رىجى فىلى لىيَّ جىظىٍخًر أيمّْيا قىاسىٍت: ميَـّ سى : أىٍ ًت عى ا فى ىاؿى ٍعتي ي ًبشىٍي و فىغىًضبى ا فىرىالى لىيَّ يىٍكمن  ىاًدم عى
ا فىًإذىا ذيكى  لىيَّ ؿى عى ٍيلىنى  قىٍكًمً  لىاعىننا ميَـّ دىسى كى : جىالَّ كىاسًَّذم  ىٍفسي سي لىى  ىٍفًليا قىاسىٍت: فى يٍلتي ييًريديً ي عى

قىٍد قي  تَّىًبيىًدًاا الى تىٍسليصي ًإسىيَّ كى ا قيٍلتى اى ٍجًمً ا قىاسىٍت: فىكىامىبىً ي  ٍلتى مى ـى اسلَّ ي كىرىليكسي ي ًفي ىا ًباي يىٍاجي
رىٍلتي ًإسىى كىاٍمتى ىٍعتي ًمٍ  يا فىغىلىٍبتي ي ًبمىا  ا فىأىٍس ىٍيتي ي عى ّْيا قىاسىٍت: ميَـّ سى ًعيؼى ٍرأىةي اسشٍَّيخى اسضَّ تىٍغًلبي ًبً  اٍسمى

تَّى ًلٍئتي رىليكؿى اسلًَّ   رىٍلتي اى ارىاًتي فىاٍلتىعىٍرتي ًمٍ خىا ًميىابىخىاا ميَـّ سى لىٍلتي بىٍيفى يىدىٍيً ا  بىٍعًض لى فىلى
ا سىً يتي مً  عىٍلتي أىٍشجيك ًإسىٍيً  فىذىجىٍرتي سى ي مى عىؿى رىليكؿي اسلًَّ   ٍ  يا فىلى ليً ً ا قىاسىٍت: فىلى ا أىٍس ىى ًمٍف ليكً  سي مى

  : ٍيلىنيا اٍبفي عىمًّْؾ شىٍيخه جىًبيره فىاتًَّ ي اسلَّ ى ًفي ً »يى يكؿي كى تَّى  ىزىؿى « يىا سي ا بىًرٍاتي اى ا قىاسىٍت: فىكىاسلًَّ  مى
ا فى  ٍ  ي فى ىاؿى ًسي:  تىغىشَّى رىليكؿي اسلَّ ً ًفيَّ اٍس يٍرآفي ٍيلىنيا قىٍد أىٍ زىؿى اسلَّ ي »مىا جىافى يىتىغىشَّاايا ميَـّ ليرّْمى عى كى يىا سي

اًاًبؾً  ًفي صى : « ًفيًؾ كى لىيَّ َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى ﴿ا ميَـّ قىرىأى عى
َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ﴿[ ًإسىى قىٍكًسً : 1]اسملادسن: ﴾ا ِإنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيرٌ اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكمَ 

قىبىنن : » [ ا فى ىاؿى ًسي رىليكؿي اسلًَّ  104]اسب رة: ﴾ ُمِهينٌ  : كىاسلًَّ  يىا « ميًريً  فىٍلييٍعًتٍؽ رى ا قىاسىٍت: فى يٍلتي
: رىلي  ا ييٍعًتؽيا قىاؿى ا ًعٍ دىاي مى ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيفً »كؿى اسلًَّ  مى ـٍ شىٍخرى : كىاسلًَّ  يىا رىليكؿى اسلًَّ  « فىٍليىصي ا قىاسىٍت: فى يٍلتي

 : ا قىاؿى ا ًبً  ًمٍف ًصيىاـو ٍل نا ًمٍف تىٍمرو »ًإ َّ ي شىٍيخه جىًبيره مى ـٍ ًلتّْيفى ًمٍلًجي ناا كى :  ا قىاسىٍت:« فىٍلييٍطًع فى يٍلتي
ا « فىًإ َّا لى يًعي ي ي ًبعىرىؽو ًمٍف تىٍمرو » :كىاسلًَّ  يىا رىليكؿى اسلًَّ  مىا ذىاؾى ًعٍ دىايا قىاسىٍت: فى ىاؿى رىليكؿي اسلًَّ  
 : ا قىاؿى رى : كىأى ىا يىا رىليكؿى اسلًَّ  لىأيًعي ي ي ًبعىرىؽو آسى ٍبًت كىأىٍالىٍ ًتا فى »قىاسىٍت: فى يٍلتي دًَّقي قىٍد أىصى اٍذذىًبي فىتىصى

ٍيرنا ٍ  يا ميَـّ اٍلتىٍكًصي ًباٍبًف عىمًّْؾ سى  .(1)"ا قىاسىٍت: فىفىعىٍلتي « عى

 معاني اآليات

إسى رلكؿ ا ت زكلخا جى في سكسن رضي ا ع خا اي ما شى زست ذذا اآليات اسجريمات  
  ا فشجت جبيران  شيسان  سما ارمخا على  فل ا بعد اسصابن اسطكيلنا كاألكالدا كجاف ذك رلالن

سى رلكؿ ا  َقْد ﴿ ف اؿ تعاسى: اكجررت ذسؾا كأبدت في  كأعادت ااسخا كااس  إسى ا كا 
أم تساطبجما  ﴾َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما

بصير ا سلميع األصكاتا في لميع األكقاتا على تف ف اساالات ميعفيما بي جماا إف ا ل

                                                           

ا كصايح ابف 27319 رقـ اساديث: 302-45/300أامد بف ا بؿا ج( مل د اإلماـ أامد بف ا بؿا 1)
. كال   األسبا ي في استعلي ات اسالاف 4279 رقـ اساديث :10/107ج جتاب اسطالؽا باب اسظخارا ابافا

 .4265 رقـ اساديث :3/328جباب اسظخارا  على صايح ابف ابافا جتاب اسطالؽا
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يبصر دبيب اس ملن اسلكدا ا على اسصسرة اسصما  في اسليلن اسظلما ا كذذا إسبار عف جماؿ 
ااطتخما باألمكر اسدقي ن كاسلليلنا كفي ضمف ذسؾ اإلشارة بأف ا تعاسى  لمع  كبصراا كا 

ا ف اؿا ذجر اجمخاا كاجـ غيرذا اا كسخذليزيؿ شجكاذاا كيرفع بلكاذ : لباا   على كل  اسعمـك
ِئي َوَلْدنَ ُهمْ ﴿ اسمظاذرة مف ك  ﴾الَِّذيَن يُظَاِىُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُىنَّ أُمََّهاتِِهْم ِإْن ُأمََّهاتُ ُهْم ِإَلَّ الالَّ

ماارم ا أك "أ ت علي اسزكلن: أف ي كؿ اسرلؿ سزكلت : "أ ت علي جظخر أمي" أك غيرذا مف 
ؼ يتجلمكف بخذا " أم جياراـ" كجاف اسمعتاد ع دذـ في ذذا سفظ "اسظخر" كسخذا لماا ا "ظخاران 

أ   ال ا ي ن س ا فيشبخكف أزكالخـ بأمخاتخـ اسالتي كسد خـ؟ كسخذا عظـ ا  اسجالـ اسذم يعلـ
َوِإنَّ اللََّو ﴿ا ا جذبان ش يعان  أم قكالن  ﴾ اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإن َُّهْم لَيَ ُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمنَ ﴿أمرا كقبا ا ف اؿ: 

 .(1)ف صدر م   بعض اسمساسفاتا فتدارجخا باستكبن اس صكحعمَّ  ﴾َلَعُفوّّ َغُفورٌ 
في صدؽ  رائعان  كزكلخاا ف د ضربت مماالن  ن ب ت معلبنرضي ا عف اسصاابين سكس

على الف لريرتخا كقبكسخا ع د ا تعاسىا  كذذا يدؿُّ لابن دعائخا كرلائخاا إاستكجؿ على ا في 
بعد  إال اساجـ في  ااستلؼ عليخ سر في افظ ادكد ا تعاسىا كأ خا ال تفعؿ أمران آ كمماالن 

 ا فرضي ا ع خا كعف اسصاابن ألمعيف. التشارة اس بي مامد 

                                                           

 .843اسلعدما ص الير اسجريـ اسرامفتي ا( ا ظر1)
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 المبحث األول
 فضل ا عمى الصحابة والصحابيات في الدنيا 

 المطمب األول: كان ا حسبيم وكافييم
ا ع ايت  ألصااب  رضكاف ا عليخـ  س د شملت ع اين ا تعاسى س بي  اسجريـ مامد 

ا جاف  اسجتاب اسعزيزا كمف ذسؾ أفَّ  آياتفي  ان للي ان ا عليخـ كاضا ألمعيفا فجاف فضؿ
 :يأتيعلى ذسؾ مف آيات ما  البخـ كجافيخـا كمما يدؿُّ 

  ﴿ :فَ َقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّو ََل ُتَكلَُّف ِإَلَّ نَ ْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَسى اللَُّو َأْن قاؿ تعاسى
 [.84﴾ ]اس لا :  ِذيَن َكَفُروا َواللَُّو َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ تَ ْنِكياًل َيُكفَّ بَْأَس الَّ 

 ا أم أ ت يا مامد ذذا سطاب ا تعاسى س بي  اسجريـ س  في اسلفظا كفي اسمع ى س  كألمتّْ 
تلـز فعؿ غيرؾا كذك ؼ غير  فلؾ كال كجؿ كااد مف أمتؾ مأمكر باس تاؿ في لبيؿ اا فال تجلَّ 

استصاص تجليف  بفعؿ  فل  مف مكلبات مباشرت  سل تاؿ كاداا  سما قبل ا ألفَّ  التئ اؼ م رر
بأس  خا اسرلكؿ اسجريـ على اس تاؿ كاسلخادا على ا أف يجؼَّ يُّ أض اسمؤم يف كاضخـ كارّْ 

 كلؿَّ  طماع مف ا عزَّ بأس اسذيف جفركا ع خـا كاال ف بجؼّْ طماع سلمؤم يإفي   كذذا اسذيف جفركا
 كأشدُّ  صكسنا كأعظـ للطا ان  كا أشدُّ  اال مااسن م   لباا  ا ككعدا جائفه  كالبا فخك كعده 

 .(1)سلجافريف ع كبن كعذابان 

اسا ي ي مااؿ استرلي  على اإلعداد كاستخيئن ألفَّ  ي كؿ مامد رشيد رضا:" على ذ ا تدؿُّ 
أل    بر كاسكعدا كسبرا تعاسى اؽّّ اس ادر على جؿ شي ا فخي بمع ى اسس اعلى اسعاسـ بجؿ شي 
إسى إذالؿ اسمؤم يفا أللؿ اإليماف  ا كجاف بأس اسجافريف مكلخان كاسبأس اس كةال يسلؼ اسميعادا 

ال سذكاتخـ كأشساصخـا فتأييد اإليماف متكقؼ على جؼ بألخـا كجف  متكقؼ على تصدم 
 .(2)اسمؤم يف سللخاد"

  ؽ ب  اس بيذك رلا  يتعلَّ ﴾ ُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُرواَعَسى اللَُّو َأْن يَ ﴿كقكس  لباا  : 
كاسمؤم كف اسذيف يلاذدكف مع  على رلا  مف عكف ا سخـا   فاس بي اكاسملاذدكف مع 

  ا فاس بيشديدو  ذؤال  األعدا  إف جا كا أكسى قكة كأكسى بأسو  ك صرذـ على أعدائخـا كأفَّ 
سى بأسو كاسمللمكف يشٌدكف رلا ذـ إسى قكة  أعظـ مف ذذا اسبأسا قكة اا  فكؽ ذذا اس كةا كا 

                                                           

 .1/569جاسشكجا يا  افتح اس دير ا( ا ظر1)
 .5/247ج( تفلير اسم ارا 2)
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ك"على" كعد م   لباا   كتعاسى ما َّؽ اإل لاًز  ﴾ َواللَُّو َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ تَ ْنِكياًل ﴿كبأس ا 
ري اسكقكًع مف لخت  عزَّ كلؿَّ  ما صدر بلعؿَّ  ا فإفَّ شدًة اسجفرة كمجرذـ بجؼّْ  كعلى م رَّ

(1). 

  َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َىمَّ قَ ْوٌم َأْن يَ ْبُسطُوا  يَا﴿: تعاسىكقاؿ
 [.11﴾ ]اسمائدة:  ِإلَْيُكْم َأْيِديَ ُهْم َفَكفَّ َأْيِديَ ُهْم َعْنُكْم َوات َُّقوا اللََّو َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

رذا باس لب كاسللافا كأ خـ خـ على تذجُّ عم  اسعظيمنا كيامُّ  ً تعاسى عبادا اسمؤم يف بً  ري ذجّْ يي 
إ عام  عليخـ  كا أيضان ا فليعدُّ ـ  عمنخً يً بٍ أمكاسخـ كبالدذـ كلى  ذً سٍ أى كف قتلخـ ألعدائخـا كى دُّ عي جما يى 
كا أ خـ كظ ُّ  كا بأمرو جيدذـ في  اكرذـ  عمنا فإ خـ األعدا  قد ذمُّ  كردّْ  ؛أيدم اسجفار ع خـ بجؼّْ 

فإذا سـ يدرجكا باسمؤم يف م صكدذـا فخك  صر مف ا سعبادا اسمؤم يف ي بغي سخـ  اقادركف علي 
 باسمؤم يف بشرا مف جافرو  أف يشجركا ا على ذسؾا كيعبدكا كيذجركاا كذذا يشمؿ جؿ مف ذَـّ 

ذـ بما يلتعي كف ب  ذذا اآلينا مـ أمر في  ا عف اسمللميفا فإ   داسؿه ا شرَّ  ا جؼَّ كباغو  كم افؽو 
 ﴾َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ عدكذـا كعلى لميع أمكرذـا ف اؿ تعاسى ﴿ ىعل على اال تصار

رؤكا مف اكسخـ كقكتخـا كيم كا با بتيأم يعتمدكا علي  في للب مصاساخـ اسدي ين كاسد يكينا ك 
الب إيماف اسعبد يجكف تكجل ا كذك مف كالبات اس لب تعاسى في اصكؿ ما يابكفا كعلى 

 .(2)اسمتفؽ عليخا

جؿ مؤمف  ؿَّ_كل عزَّ _ن عامنا يلب أف يشجرذا س  م َّ يدم اسمشرجيف ذي أ ك عمن جؼّْ 
 افظ  ألكسئؾ اسللؼ اسصاسح ذك عيف افظ  سخذا اسديف اس كيـا فاس بي  ؛ ألفَّ إسى يـك اس يامن

كذا سمف بعدذـ باس كؿ كذا ع   باس بكؿا كأدُّ األما نا كأصااب  ذـ اسذيف تل ُّ ل غ اسرلاسنا كأدَّ قد بلَّ 
بللفخـ في اس ياـ بما لا  ب  اسديف  يكمف فكائد ذذا استذجير سلمتأسريف ترغيبخـ في استألّْ  اكاسعمؿ

كااتماؿ اسلخد كاسصبر على اسمشاؽ في ذذا اسلبيؿا كذي  امف اساؽ كاسعدؿ كاسبر كاإلالاف
َوات َُّقوا اللََّو َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَِّل  ى اسعاـ سللخاد في لبيؿ اا ﴿ا كذذا ذك اسمعلبيؿ ا

ِإْذ َىمَّ قَ ْوٌم َأْن ﴿؛ من ا تعاسى عليجـ بع ايت  بجـ؛ أم اذجركا  ععلى ما قبل  ﴾ عطؼه اْلُمْؤِمُنونَ 
أيديخـ ع جـا فلـ  كا أيديخـ إسيجـ باس تؿا فجؼَّ أم شارفكا أف يمدُّ ﴾ ُسطُوا ِإلَْيُكْم َأْيِديَ ُهمْ يَ بْ 

كا ب  كجادكا يفعلك   مف اإلي اع بجـا كات كا ا اسذم أراجـ قدرت  على يلتطيعكا ت فيذ ما ذمُّ 
لكا علي  كاداا ف د أراجـ ع ايت  بمف يجلكف أمكرذـ إسي  بعد أعدائجـ كقت ضعفجـ كقكتخـا كتكجَّ 

ا كلك  عاقبت ا كعلى ا فليتكجؿ ي ات ا  جؿ ما يسشى ضرُّ مراعاة ل   ا كاسلير عليخا ف
                                                           

 .3/894جا عبد اسجريـ اسسطيبا استفلير اس رآ ي سل رآف ا( ا ظر1)
 .224اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر2)
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؛ ألف ذؤال  يت  كفضل  كرامت ا ال على أ فلخـا كال على أكسيائخـ كالفائخـاسمؤم كف ب درت  كع ا
قد يغدركف؛ كألف أ فلخـ قد يجمر عليخا األعدا ا كتت طع بخا األلبابا فت ع بيف أمكاج اسايرة 

بأسا كتليب داعي اسيأسا كال ي ع ذذا سلمؤمف اسمتكجؿ على ا كاالضطرابا اتى تف د اس
ب ب األعدا ا كت لُّ مف  فل  بت طع األلبابا كتغليؽ األبكابا كتغلُّ  ييأسأف  تعاسى؛ أل   إذا ذَـّ 

األكسيا ا يتذجر أف ا تعاسى كسي  ككجيل ا كأ   ذك اسذم بيدا ملجكت جؿ شي ا كأ   ذك اسذم 
م   اسيأسا كيتلدد ع   ما كلد مف  ي ا فتتلدد قكت ا كت فتؽ ايلت ا فيفرُّ يلير كال يلار عل

اسبأسا في صرا ا تعاسى بما يلتفيد مف اإليماف كاسذجرل كاستكجؿا كما يسذؿ ب  عدكا كيل ي في 
استي رآذا جؿ متكجؿ مف اسمؤم يف  كلؿَّ  قلب  مف اسرعبا كبغير ذسؾ مف ضركب ع ايت  عزَّ 

 .(1)خـ عليخـب اس اس جلُّ لتخـ كف رذـا كتأسُّ أياـ ضعفخـ كقَّ  اسمتكجليف مامد  اسجملنا مع ليد

  :َوَعدَُكُم اللَُّو َمَغانَِم َكِثيَرًة تَْأُخُذونَ َها فَ َعجََّل َلُكْم َىِذِه وََكفَّ َأْيِدَي النَّاِس ﴿كقاؿ تعاسى
 [20﴾ ]اسفتح:  ِصَراطًا ُمْسَتِقيًماَعْنُكْم َولَِتُكوَن آيًَة ِلْلُمْؤِمِنيَن َويَ ْهِدَيُكْم 

ـى جىًميرىةن ب يسبر لباا   عبادا اسمؤم يف بكعدا إيَّاذـ ذيك ىخايأٍ مىغاً   يع ي ما يفي  عليخـ اسي
ؿى سى  امف غ ائـ اسجفار في لبيؿ اسلخاد كأما اسغ ائـ اسمؤسرة فلائر فتكح ا غ ائـ سيبر خـفىعىلَّ

كاسصكاب ذك  اكقيؿ: اسمعللن ذي صلح اساديبين ابعد ذسؾ اسكقت إسى قياـ اسلاعن اسمللميف
أقرب مف بيعتخـ رلكؿ ا  اسمللميف سـ يغ مكا بعد اساديبين غ يمنا كسـ يفتاكا فتاان  ا ألفَّ األكؿ
 ـٍ أيدم أذؿ سيب ابين إسيخاا مف فتح سيبر كغ ائمخاباسادي ٍ جي جىؼَّ أىٍيًدمى اس َّاًس عى را فا تصرتـ كى

سً  عليخـا ٍؤًمً يفى كستجكف تلؾ اسجفَّ  ذذا اس صر جيكفى يكى عبرة مف ا تعاسى اسغ يمن ك  نآيىنن ًسٍلمي
ـ ذكيزيدا سلمؤم يفا يعرفكف بخا أ خـ مف ا تعاسى بمجافا كأ   ضامف  صرذـا كاسفتح سخـ

 .(2)بفضؿ ا كم نن  بصيرة كي ي ان 

كذذا يشمؿ جؿ غ يمن غ مخا  ﴾اللَُّو َمَغانَِم َكِثيَرًة تَْأُخُذونَ َهاَوَعدَُكُم ﴿ي كؿ اسلعدم: "
 َـّ فال تالبكذا كادذاا بؿ مى أم غ يمن سيبر  ﴾فَ َعجََّل َلُكْم َىِذهِ ﴿يـك اس يامنا  اسمللميف إسى

اس ادريف على قتاسجـا  دم اس اسأي جؼَّ ليتبعخاا كاامدكا ا إذ شي  جمير مف اسغ ائـ 
يلتدسكف بخا  ذذا اسغ يمن آين سلمؤم يف كستجكفا  عمنا كتسفيؼ ع جـفخي  اعلي اساريصيف 

 غيرذاا كيخديجـ ررذا لي دُّ فا كأف اسذم قدَّ على سبر ا اسصادؽا ككعدا اساؽا كمكاب  سلمؤم ي
غ يمن أسرل سـ  كعدجـا ك علـ كاإليماف كاسعمؿمف اس ملت يمان  ض سجـ مف األلباب صراطان بما ي يُّ 

                                                           

 .6/230جا مامد رشيد رضاا تفلير اسم ار ا( ا ظر1)
 .8/499جا اس الميا ماالف استأكيؿ اا ظر( 2)
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ذك قادر عليخاا كتات تدبيرا كملج ا كقد  قد أااط ا بخاكا عليخا كقت ذذا اسسطابا ت در 
وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلّْ ﴿اقتدار ا تعاسىا كسخذا قاؿ:  مف كقكع ما كعد ب ا سجماؿ كعدجمكذا فال بدَّ 

 .(1) "﴾َشْيٍء َقِديًرا

كصاابت  سل بي مامد  اتأييدكمف معا ي ذذا اآليات يتبيف عظمن ا لباا   في 
اسجراـا اسذيف أيَّدذـ تعاسى ب صرو مف ع دا كجفاذـ ب درت ا اشكد اسمشرجيف كاتى جيدذـ كما 
يبط كف مف شركر تلاا اسمؤم يفا كذذا مف جرامات ا تعاسى كفضل  على ذذا اسصابن 

 اسشريفنا رضي ا ع خـ ألمعيف.

 لدنياالمطمب الثاني: الفالح والخيرات في ا
كمف فضؿ ا تعاسى على اسصاابن اسجراـ أف شخد سخـ باسفالح في اسد ياا كتاصيلخـ مف 

 سيراتخاا كذذا جـر مف ا تعاسى م اخـ ايااا كما يلي آيات تبيف ذذا اسفضؿ مف ا سخـ.

 الَِّذي أُْنِزَل َمَعُو ُأولَِئَك ُىُم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر ﴿:ي كؿ تعاسى
 [.157]األعراؼ: ﴾ اْلُمْفِلُحونَ 

ركاا  ااألميّْ  فاسذيف صدَّقكا باس بيّْ  كاسمع ى: كا ب بٌكت  كعزَّ مىكا مف ك كأقرُّ قَّركا كعظمكا كاى كى
 س كرا كاتبعكا اأعدائ ا بلخادذـ ك صب اسارب سخـاس اسا ك صركا كأعا كا على أعدا  ا ك 

اسذيف يفعلكف ذذا األفعاؿ استي ف كاإللالـ أكسئؾ ذـ اسمفلاكفا ك  زؿ مع ا كذك اس رآأي  اسذم
ٍكا بفعلخـ ذسؾ اسفائزكف ا ذـم اؤا أتباع مامد  كصؼ بخا لؿَّ   . (2)اسمدًرجكف ما طلبيكا كرلى

 ااسصَّالةي كاسلَّالـي باًع  علي  ﴾ تعليـه سجيفين اتٌ فَالَِّذيَن آَمُنوا بِوِ ﴿: شارة في قكس  تعاسى:إكذ ا 
ـى اسرامًن اسكالعًن في اسداريفكبياف سعلك رتبًن متٌبعي  كاغت اًمخـ مغا اسلليلن   عكًت ا إمرى بياًف  

االًؿ  اكاإلشارًة إسى إرشادا عليً  اسصالةي كاسلالـي إيَّاذيـ باألمر باسمعركؼ كاس خي عف اسم جر كا 
كاي كعٌظمكا ا فاسذيف آم كا ب بكتاريـً اسسبائث اسطيبات ري كت  كأطاعكا في أكامرا ك كاذي  كىعىزَّ

كاتبعكا اس كر اسذل أي ًزؿى مىعى ي  اك صركا على أعدائ  في اسديف ؛ككٌقركا كأعا كا بم ع أعدائ  ع  
أك مظًخران  اعف جك   ظاذران ب فل  كميظًخران سغيرا اسم بئكذك اس رآفي عٌبر ع   باس كر  ت كَّ ب  مع

أم كاتٌبعكا اس رآفى  اا سم البن االتٌباًع كيلكزي أف يجكف مع  متعل ان باتٌبعكاع خاسلا ائؽ جاشفان 
بعكا اس رآفى مصاابيف س  في اتَّ  أك اباسعمؿ بل ت ا كبما أيًمرى ب  ك يخيى ع  ؿ مع اتباع  اسم زَّ 

                                                           

 .793( تيلير اسجريـ اسرامفا ص1)
 .13/170جا اسطبرما لامع اسبياف في تأكيؿ اس رآف ا( ا ظر2)
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اسفاضلن  ؿ مف اسصفاتً ﴾ إشارةه إسى اسمذجكريف مف ايث اتصافيخـ بما فيصّْ ُأولَِئكَ ﴿ باع ااتّْ 
كلمك طب تخـ فيا اسفضؿ درلًتخـ  سْليذاف بعلكّْ  اخا سلاجـ كما في  مف مع ى اسبيعدتسْلشعار بعليّْ 

ـي اسمفلاكفسلصاابن اسجراـا أكسئؾ اسم عكتيكف بت اكاسشَّرؼً  اسفائزكف  لؾ اس عكت اسلليلن ذي
باسمطلكب اس الكف عف اسجركب ال غيريذـ مف األمـ
(1). 

باع اس بي مامد في اتّْ  رائعان  ا ضربخـ ا ممالن صابن رلكؿ ا  كبخذا يتا ؽ بأفَّ  
ا فجا ت سخذا ع  ا صلكات ربي كلالم  علي  كاسذكدعلي  اسصالة كاسلالـا كفي تعظيم  ك صرا 

 .سرةكاآلاسفالح كاسسيرات في اسد يا  اسشريفناسصابن 

بأف سخـ اسفالح  رضكاف ا عليخـ على اسصاابنتعاسى سر يبيف فضؿ ا آكذذا مماؿ 
 كاسسيرات في اسد يا:

 : :لِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم َوُأولَِئَك َلُهُم  ﴿قاؿ تعاسى
َراُت َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ   [.88: استكبن] ﴾اْلَخي ْ

كاسذيف آم كا مىعى ي با كبما لا  مف ع دا  اسرلكؿ لباا   كتعاسى أفَّ  يسبر اساؽُّ 
ا فخـ قد  خىدىكا سللخاد كذـ سير تعاسىا لاذدكا ـٍ خـ  ينن كمعت ىدان  بأمكاسخـ كىأى فيًلًخ  ااس اس كأسلصي

ـٍ كأقامكا أمرى اسلخاًد في جؿ أمكراا كىأيٍكسًئؾى اسم ٍيرىاًت م افعي اسداريفا  عكتكف باس عكت اسلليلنا سىخي اسسى
ـي اسمفلاكف اسفائزكف باسمطلكبا  ااا كاسل ني كاسجرامن في اسعي بىاس صري كاسغ يمني في اسد ي كأكسئؾ ذي
 امتملكا ألمر ا كا  ادكا ساجم  لمعان سشأ خـ كرٍب ه سمجا خـا فخـ قد  كتجريري الـً اإلشارة ت كي ه 

ـٍ في لبيل  كابتغا ن كىأىٍ في  قد لاذىديكا ًبأىٍمكاًسًخـٍ ك  اكطاعنن  في دي   كىأيكسًئؾى  ا كتمبيتان سمرضات  ًلًخ
ٍيراتي كاسممكبات اسعظمى كاسدرلات اسعليا ع د ا ـي  ااسمؤم كف اسملاذدكف سىخيـي اٍسسى كىأيكسًئؾى ذي

ٍفًلايكفى اسفائزكف ع دا لباا   بما ال عيفه   .(2)بشر لمعت كال سطر على قلبً  ذفه أرأت كال  اٍسمي

سجف اسرلكؿ كاسذيف آم كا ب ا كجا كا مع  في جؿ أمكر اسديف ال يفارقك  ا قد لاذدكا 
 اأكسئؾ سخـ اسسيرات ااـا جما ي تضي  اإليماف كاإللالـبأمكاسخـ كأ فلخـ ف امكا باسكالب سير قي

ت: ج كس  اسلابؽ في اسمؤم يف كاسمؤم ا ملتأ فان  عطؼ لزا ذـ على لخادذـا كسـ يذجرا مفصكالن 
 ﴾ُأولَِئَك َعَلى ُىًدى ِمْن رَبِّْهمْ  ﴿كقكس  في لكرة اسب رة ا [71 :استكبن] ﴾اللَّوُ  َحُمُهمُ ُأولَِئَك َسيَ رْ  ﴿
ا كلزا ن  عمالن  كا تخا ن  اآلين. أل   تتمن سبياف ااسخـ اسمساسفن سااؿ اسم اف يف بد ان  [5-2اآليات: ]

أم: كأكسئؾ اسملاذدكف بعيدك اسم اؿ في معارج اسجماؿا سخـ دكف اسم اف يف اسسيرات استي ذي 
                                                           

 .3/280جا أبك اسلعكدا إرشاد اسع ؿ اسلليـ ا( ا ظر1)
 .1/314جاسفكاتح اإلسخينا اسشيخ علكافا ا 4/91ج ا أبك اسلعكداإرشاد اسع ؿ اسلليـ ا( ا ظر2)
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عال   ممرات اإليماف كاسلخادا مف شرؼ اس صر كماك جلمن اسجفرا كالتماث شلرة اسشرؾا كا 
قامن اساؽ كاسعدؿ بديف اا كاس ا كأكسئؾ ذـ تمتع باسغ ائـ كاسليادة في األرضجلمن اا كا 

 .(1) مفلاكف أم اسفائزكف بليادة اسد يا مع لعادة اآلسرةاس

بأصااب كف َّخـ سسدمن دي   كاسدفاع عف دعكت ا فجا ت س د أجـر ا تعاسى  بي  
 اسسيرات كاسبرجات  صيبخـ في اسد ياا كاسفكز باسل اف لزاؤذـ في األيسرل.

 المطمب الثالث: النصر عمى األعداء
لباا    د اساؽُّ عدا ا كأيَّ اس صر على األ ف ا تعاسى سدي   كرلكس  مامد س د مجَّ 

ا اإللالـ كاسمللميفع   كعف  تذكدا تعشؽ اسلخاد في لبيؿ اا طاذرةو  رلكس  اسجريـ بصابنو 
ن فضؿ ا تعاسى على اسصااب تبيفي  كا بذسؾ فضؿ ا عليخـ باس صرا كما يلي آياته فالتا ُّ 

 األعدا .باس صر على 
  :ِإْذ تَ ُق  وُل َوَلَق  ْد َنَص  رَُكُم اللَّ  ُو بِبَ  ْدٍر َوَأنْ   ُتْم َأِذلَّ  ٌة فَ  ات َُّقوا اللَّ  َو َلَعلَُّك  ْم َتْش  ُكُروَن ﴿قػػاؿ تعػػاسى *

بَ لَ ى ِإْن َتْص ِبُروا َوتَ ت َُّق وا لِْلُمْؤِمِنيَن َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن يُِمدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثاَلثَِة آََلٍف ِمَن اْلَماَلِئَك ِة ُمن ْ َزلِيَن * 
 اللَّ  ُو ِإَلَّ َويَ ْأتُوُكْم ِم ْن فَ   ْورِِىْم َى َذا يُْم  ِددُْكْم رَبُُّك ْم ِبَخْمَس  ِة آََلٍف ِم َن اْلَماَلِئَك  ِة ُمَس وِّْميَن * َوَم  ا َجَعلَ وُ 

 ﴾ اللَّ        ِو اْلَعزِي        ِز اْلَحِك        يمِ  دِ ُبْش        َرى َلُك        ْم َولَِتْطَم        ِئنَّ قُ لُ        وبُُكْم بِ        ِو َوَم        ا النَّْص        ُر ِإَلَّ ِم        ْن ِعْن        
 [.126-12]آؿ عمراف: 

بدرو ت  عليخـ باس صر يـك لمؤم يف م َّ سذجر ا  ﴾ْد َنَصرَُكُم اللَُّو بَِبْدرٍ َوَلقَ ﴿ ي كؿ تعاسى:
كاسمراد بذستخـ ضعؼ ا مللميف جا كا مالممائن كبضعن عشرفإف اس ااسعدد يليقلكذـ أذسَّن؛ أم 

فر م خـ يتع ب كجاف اس  اكعدـ اس درة على م اكمن اسعدك اكاسمرجكب كاسماؿ اسااؿ كقلن اسلالح
ذـ مف جفار كجاف عدكُّ  اكااد اسن كسـ يجف معخـ إاٌل فرسه كجاف أجمرذـ رلَّ  اعلى اسبعير اسكااد

ف صر ا اسشكجنئن فرس كجاف معخـ اسلالح ك كمعخـ م اقريش في ااؿ اسجمرة زذا  أسؼ م اتؿ
 ارلكؿ ا  اسمبات معب بعد ذذا اسلَّ ى  أمرذـفى  اتخـ على عدكذـ مع جمرتخـقلَّ ا اسمؤم يف مع 

ِإْذ تَ ُقوُل ﴿ا كقكس  تعاسى:  صراس ليجـ مفع تعاسى بت كاجـ ما أ عـ ب  ﴾َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ﴿
َزلِينَ لِْلُمْؤِمِنيَن َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن يُِمدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثاَلثَِة آََلٍف   جاف ذذا كعده مف ا ﴾ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمن ْ

ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأنّْي ﴿: لباا    بأسؼ مف اسمالئجن جما قاؿذـ ايكـ بدر أمدَّ 
مـ صاركا مالمن آالؼ مـ صاركا سملن آالؼ  [.9األ فاؿ:]﴾ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفينَ 

                                                           

 .10/503ج ا مامد رشيد رضااتفلير اسم ارا ظرا ( 1)
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ِإْن َتْصِبُروا َوتَ ت َُّقوا َويَْأتُوُكْم ِمْن فَ ْورِِىْم ىذا يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم ِبَخْمَسِة آَلٍف  بَلى ﴿ذ ا  جما ذجر ذا
ا كفي صايح (1)فصبركا يكـ بدر كات كا فأمدذـ ا بسملن آالؼ جما كعدا ﴾ِمَن اْلَمالِئَكةِ 

اا أىفَّ اس ًَّبيَّ  اسبسارم مف اديث ٍ خيمى :  اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى اسلَّ ي عى ا آًسذه »قىاؿى يىٍكـى بىٍدرو ذىذىا ًلٍبًريؿي
ٍربً  لىٍيً  أىدىاةي اساى ًلً ا عى : ا ك (2)«ًبرىٍأًس فىرى ا قىاؿى قَّاصو دو عىٍف »عىٍف لىٍعًد ٍبًف أىًبي كى سى ىٍد رىأىٍيتي يىٍكـى أياي

ٍ  ي جىأىشىدّْ اٍسً تىاًؿ مىا رىأىٍيتيخيمىا  رىليكًؿ اً يىًميًف  ًف عى ا يي ىاًتالى ا ًميىابه ًبيضه لىٍيًخمى لىٍيًف عى كىعىٍف يىلىاًرًا رىلي
ـي  اقىٍبؿي كىالى بىٍعدي  ا اسلَّالى لىٍيًخمى ًميجىاًئيؿى عى  .(3)«يىٍعً ي ًلٍبًريؿى كى

كستطمئف  كتفراكف تلتبشركف بخا إال بشرل ؛أم إمدادا سجـ باسمالئجن ﴾َوَما َجَعَلُو اللَّوُ ﴿
فال تعتمدكا على ما معجـ مف األلبابا بؿ األلباب فيخا  كما اس صر إال مف ع د ا اجـ ب قلكب

فخك مشيئن ا س صر مف يشا  مف  اس صر اسا ي ي اسذم ال معارض س  طمأ ي ن س لكبجـا كأما
ف شا   صر عباداا فإ   إف شا    صر مف مع  األلباب جما ذي ل ت  في سل  ا كا 

ِمْن ِعْنِد ﴿اسملتضعفيف األذسيف سيبيف سعبادا أف األمر جل  بيدي ا كمرلع األمكر إسي ا كسخذا قاؿ 
 أذال  مدبركف تات تدبيرا كقخرا اساجيـ فال يمت ع علي  مسلكؽا بؿ اسسلؽ جلخـ ﴾اللَِّو اْلَعزِيزِ 

اسجفار في بعض األكقات على اسمللميف  غلبنكس  اساجمن في مكاضعخاا اسذم يضع األشيا  
ُلَو بَ ْعَضُكْم بِبَ ْعضٍ  َذِلَك َوَلْو َيَشاءُ  غير ملت رةا قاؿ تعاسى: ﴿غلبن  ُهْم َوَلِكْن لَِيب ْ  ﴾اللَُّو ََلنْ َتَصَر ِمن ْ

 .(4) [4مامد:]

 الباا   كتعاسى ضرب اسممؿ باسصبر كاست كل في بدر مع اس لن فجاف اس صر اساؽَّ  إفَّ 
كسجف األمن استي تلتفيد مف اسمدد يلب أف تجكف جاسصاابن اسجراـا ا ذك اسذم يعطي اسمددا ك 
فلبااف مف لعؿ ذذا  اخما اسعيٌدة في اساربا فاسصبر كاست كلدرلات  جا كا في أعلى ـإ خف

ماف كمجافا سي تبس اسمللمكف اسيـك م   لبؿ اس صرا كمف اسللؼ اسصاسح سجؿ ز  ان اس رآف صاسا
 كاسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـا اتى يتغير ااؿ األمن مف ذزيمن اسى  صرا كا اسملتعاف.

 

 

                                                           

 .1/292جا اسسازفا سباب استأكيؿ في معا ي است زيؿ ا( ا ظر1)
 .3995 رقـ اساديث :5/81جشيخيكًد اسمىالىًئجىًن بىٍدرناا جتاب اسمغازما بىابي اسبسارما ( صايح اسبسارما 2)
 :4/1802جيـك أادا  جتاب اسفضائؿا باب في قتاؿ لبريؿ كميجائيؿ عف اس بي مللـا  ا( صايح مللـ3)

 .2306رقـ اساديث
 .146اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر4)
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 رآن الكريم:عمى الصحابة الكرام بالنصر في القومن األمثمة التي تبين فضل ا 

 :َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأنّْي ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة  ِإذْ ﴿ قكس  تعاسى
 [.9اؿ:]األ ف  ﴾ُمْرِدِفينَ 

ايف اقتاـ  ﴾َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكمْ  ِإذْ ﴿:ـ كرامت  ليما كقتخفضؿ ا عليييذجّْري تعاسى عبادا ب
ـٍ ربجـ مغيمان  ةادَّ كعي  ذككا عددو  ركفقالئؿ كذـ متجمّْ  اسعدك كأ تـ غزل على  قائالن سجـ  فىاٍلتىلابى سىجي

ـٍ  معي جـ كمغيمجـ ًبأىٍسؼو ًمفى اٍسمىالًئجىًن ميٍرًدًفيفى على عدكجـ ك سلاف  بيجـ أى ّْي باكسي كقكتي ميًمدُّجي
عىلى ي اسلَّ ي أمامخـا خـ كأ تـ مف ئربك خـ مف كرايض ما لى اسلما  ًإالَّ بيٍشرل سجـ امدادجـ ذذا بمالئجن  كى

ًئفَّ ًبً  قيليك  ابفضلجـ كجرامتجـ عليخـ ًستىٍطمى ـٍ في عمكـ ما كعدجـ ا ب كى يخا اسمؤم كف أكىاعلمكا ا بيجي
ا اس ٍَّصري كاسغلبن كاسظفر ًإالَّ ًمٍف ًعٍ ًد اسلًَّ  اس ا در اسم تدر على جؿ ما اسمتا  كف بم اـ استكايد مى

فَّ اا ك رأراد كاستا ا غاسب على عمـك م دكرات  كمرادات سلَّ ى اسمتعزز بردا  اسعظمن كاسلالؿ عىًزيزه اً 
ًجيـه مت ف في لميع أاجام  كمأمكرات  اذجركا ف اكياجـ ما يريدا كاستياران  رادةن إيفعؿ ما يشا   ااى

بجـ ايف زاسن سرعإيغلب عليجـ بلطف  لباا   اس ُّعاسى ًإٍذ  يخا اسمؤم كف فضؿ ا عليجـ كامت ا  أ
يي ىزّْؿي ًمٍ  ي ستلت ستجكف أىمى ىنن  ازسنن  امف سكؼ اسعدك ج تـ في لخرو  ـٍ  رياكا كتطمئف قلكبجـ كى لىٍيجي عى

ـٍ ًب ً ًمفى اسلَّماً  ما ن عليجـ م اي ئذو  جي ـٍ ا ف ماض سطف  ًسييطىخّْرى ٍ جي باسلملن ييٍذًذبى عى اسمطر  بإ زاؿكى
ي اع  كت ًرٍلزى  ـٍ  اسكيف  مف اسعطش كغيرااسشٍَّيطاًف ككلكلت  كا  لى قيليكًبجي ًسيىٍرًبطى عى    أ بإ زاس كى

ا كب صرا لباا   ككعداسيزداد كمكقجـ ب  اسمطر  زؿ ا أ د ف الباا   ي صرجـ ايف اضطرارجـ
ـى على لادة استكايد كاستكجؿ  يضان أكى   .(1) في لميع األمكرا علىييمىبّْتى ًبً  اأٍلىٍقدا

 قكيان  يكـ بدر جاف في أكؿ يكـ س ي في  اسمللمكف عدكان  بإمداد اسمالئجن أفَّ كفائدة استبشير 
ا فبشرذـ ا بجيفين اس صر اسذم ضم   سخـ بأ   بليش مف اسمالئجنا ألف اس فكس عديدان  كليشان 

أميؿ إسى اسمالكلاتا فاس صر مع ى مف اسمعا ي يدؽ إدراج  كلجكف اس فس ستصكرا بسالؼ 
ستذجير ب عمن اس صر في ا كامدد اسمالئجن كرؤين أشجاؿ بعضخـ ف تصكيراسصكر اسمالكلن م

 .(2)لعؿ ا ذسؾ بشرل ألللجـ أما بأ خا ألللخـ زيادة في اسم نت ييد بشرل ك ايف اس لنا 

  :بْ ُهُم اللَُّو بِأَْيِديُكْم َوُيْخزِِىْم َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم ﴿ كقاؿ تعاسى َوَيْشِف ُصُدوَر قَاتُِلوُىْم يُ َعذّْ
 ﴾قَ ْوٍم ُمْؤِمِنيَن * َويُْذِىْب َغْيَظ قُ ُلوِبِهْم َويَ ُتوُب اللَُّو َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ 

 [.15 -14]استكبن:  

                                                           

 .283/1جا اسشيخ علكافا اسفكاتح اإلسخين كاسمفاتيح اسغيبين ا( ا ظر1)
 .9/276جاشكرا ابف ع ااستارير كاست كير ا( ا ظر2)
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بْ ُهُم اللَُّو بِأَْيِديُكمْ ﴿قكس  تعاسى: غرا  ﴾قَاتُِلوُىْم يُ َعذّْ على قتاؿ اسمشرجيف  ذذا تخييج كا 
كذـ األعدا  اسذيف  إذا  صرجـ عليخـا ا خـيى سز يي اتى ا باس تؿكمااربتخـ  أليما خـا اس اجميف

 كيشؼً ا مف ا كبشارة قد أ لزذا ذذا كعده ا ك يخـ كيارص علي ا كي صرجـ عليخـيطلب سز 
في قلكبخـ مف اسا ؽ كاسغيظ عليخـ ما يجكف قتاسخـ  فإفَّ ا ذذب غيظ قلكبخـصدكر قكـ مؤم يف كيي 

 كسرلكس   إذ يركف ذؤال  األعدا  مااربيفا كاسخْـّ  في قلكب اسمؤم يف مف اسغْـّ  شفا  سما كقتلخـ
على مابن ا سعبادا  كذذا يدؿُّ  اسلغيظ اسذم في قلكبخـ كزكاالن ا ا لاعيف في إطفا   كر

شفا  ما في صدكرذـ  -مف لملن اسم اصد اسشرعين-اسمؤم يف كاعت ائ  بأاكاسخـ اتى إ   لعؿ 
 خـ مف ذؤال  اسمااربيف بأف يكفّْ ﴾ وُب اللَُّو َعَلى َمْن َيَشاءُ َويَ تُ ﴿تعاسى قاؿ ا مـ كذذاب غيظخـ

 كا عليـ اجيـا جفر كاسفلكؽ كاسعصيافا إسيخـ اسكيجرّْ  ا   في قلكبخـسلدسكؿ في اإللالـ كيزيّْ 
  كمف ال يصلح فيب ي  في غيّْ  ؛يضع األشيا  مكاضعخا كيعلـ مف يصلح سْليماف فيخدي 

 .(1)كطغيا  

كلزا  أف ا ضمف سلمللميف مف تلؾ اسم اتلن سمس فكائد ت اؿ إسى  ي كؿ ابف عاشكر:"
ذا ن سخؤال  اسمشرجيف اإذ تشتمؿ جؿ فائدة م خا على جرامن سلمؤم يف اام تي عشرة كركعي  اكا 

اسفائدة ا فبطريؽ اسج اين لعؿ ما عداا ااصالن ح ب  ك في جؿ فائدة م خا اسغرض األذـ فصرَّ 
اسما ين: سزم ا ك إذا ن سلمشرجيف كجرامن سلمللميف األكسى تعذيب اسمشرجيف بأيدم اسمللميف كذذا

اسمللميفا كذذا جرامن صريان سخـ كتلتلـز  اسماسمن:  صرا ك عزة اسمللميف ك يلتلـزسمشرجيف كذا
اسرابعن: شفا  صدكر فريؽ مف اسمؤم يفا كذذا صريان في ا ك سخـذزيمن اسمشرجيف كذي إذا ن 

شفا  صدكر طائفن مف اسمؤم يف كذـ سزاعنا كتلتلـز شفا  صدكر اسمؤم يف جلخـا كتلتلـز 
اسساملن: إذذاب غيظ قلكب فريؽ مف ا ك فخذا مالث فكائد في فائدةا ارج صدكر أعدائخـ

لكا مف إغاظن اسمؤم يف أك اسمؤم يف جلخـا كذذا تلتلـز ذذاب غيظ ب ين اسمؤم يف اسذم تامَّ 
كاستعذيب تعذيب اس تؿ ا دائخـا فخذا مالث فكائد في فائدةأاالمخـ كتلتلـز غيظ قلكب أع

 .(2)"سلمللميف  كلعلت أيدم اسمللميف آسن س  تشريفان كأل د استعذيب إسى ا اكاسلراان

 :َلَق  ْد َنَص  رَُكُم اللَّ  ُو ِف  ي َم  َواِطَن َكِثي  َرٍة َويَ   ْوَم ُحنَ   ْيٍن ِإْذ َأْعَجبَ  ْتُكْم َكثْ   َرُتُكْم فَ لَ  ْم ﴿ كقػػاؿ تعػػاسى
َس ِكيَنَتُو َعلَ ى تُ ْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اِْلَْرُض ِبَما رَُحبَ ْت ثُ مَّ َولَّْي ُتْم ُم ْدِبرِيَن * ثُ مَّ َأنْ  َزَل اللَّ ُو 

                                                           

 .331اسلعدما ص الير اسجريـ اسرامفتي ا( ا ظر1)
 .10/135ج ( استارير كاست كيرا2)
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 ﴾ ِلِو َوَعلَ   ى اْلُم   ْؤِمِنيَن َوَأنْ    َزَل ُجنُ   وًدا لَ   ْم تَ َرْوَى   ا َوَع   ذََّب الَّ   ِذيَن َكَف   ُروا َوَذلِ   َك َج   َزاُء اْلَك   اِفرِينَ َرُس   و 
 [.26-25]استكبن: 
الا   سديخـ ذجري يى  إياذـ في مكاطف جميرة مف في  صرا  اتعاسى سلمؤم يف فضل  عليخـ كا 
ـ على خي خى ك بَّ  ادا كت ديراا ال بعددذـع دا تعاسىا كبتأييكأف ذسؾ مف ا مع رلكؿ ا غزكاتخـ

خـا كمع ذذا ما أعلبتخـ جمرتي  را فإف يكـ ا يفو مي اسلمع أك جى  اس صر مف ع داا لكا  قؿَّ  أفَّ 
 صرا كتأييدا  مـ أ زؿ ا امع رلكؿ ا كا مدبريف إال اس ليؿ م خـ كسُّ فى  ألدل ذسؾ ع خـ شيئاو 
ف ا أف اس صر مف ع دا تعاسى كاداسيعلمخـ  اؤم يف اسذيف مع على رلكس  كعلى اسم كبإمدادا كا 

 .(1)اسلمعا فجـ مف فئن قليلن غلبت فئن جميرة بإذف اا كا مع اسصابريف قؿَّ 

ن قليلنا ت ابلتـ فيخا مع أعدائجـ كأ تـ قلَّ  ﴾َلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّو ِفي َمَواِطَن َكِثيَرةٍ ﴿ :قكس  تعاسى
ـي اسلَّ ي ًببىٍدرو كىأىٍ تيـٍ أىًذسَّنه ايث ج تـ متكجليف على  اجمرة جميرةا كمع ذذا  صرجـ اكذـ  جي رى سى ىٍد  ىصى كى

اا معتمديف علي  ممتمليف أمر ا كرلكس ا معت ديف أف اس صر مف ع د اا كأ   جـ مف فئن 
ا أمَّ ا صركا ا ي صرجـ كيمبت أقدامجـ إف ت اقليلن غلبت فئن جميرة بإذف اا كا مع اسصابريف

ف د ا ن كضعؼ جما اصؿ م جـ يكـ ا يفإذا أعلبتجـ جمرتجـا كظ  تـ أ جـ ال تغلبكف عف قلَّ 
عليجـ األرض بما  كضاقتا مف قضا  ا جمرتجـ ع جـ شيئان  ترججـ ربجـ أل فلجـ فلـ تغفً 

جمير مف  ي أكؿ اسمعرجن اتى فرَّ مـ كسيتـ مدبريف كجا ت اسدائرة عليجـ فا اتلعت مف اسسكؼ
قٌلن مف اسصاابن اسجراـا ف د ركل اإلماـ كمع  بت رلكؿ ا اس اسا كسـ يلك أاد على أادا كم

ا فىلىًزٍمتي أى ىا كىأىبيك ليٍفيىافى   : شىًخٍدتي مىعى رىليكًؿ اً قاؿ بَّاسه اسعى  مللـ في صايا  عف يىٍكـى اي ىٍيفو
ٍبًد اٍسميطًَّلًب رىليكؿى اً  اًرًث ٍبًف عى ـٍ  يفىاًرٍق يا كىرىليكؿي اً  ٍبفي اٍساى ا ى  فىلى لىى بىٍغلىنو سى ي بىٍيضى عى

ا فىلىمَّا اٍستى ىى اٍسميلٍ  ذىاًميُّ ا فىطىًفؽى أىٍذدىاذىا سى ي فىٍركىةي ٍبفي  يفىامىنى اٍسلي سَّى اٍسميٍلًلميكفى ميٍدًبًريفى ًلميكفى كىاٍسجيفَّاري كى
اـً بىٍغلىًن رىليكًؿ اً  رىليكؿي اً  : كىأى ىا آًسذه ًبًللى بَّاسه أىجيفُّخىا  يىٍرجيضي بىٍغلىتى ي ًقبىؿى اٍسجيفَّاًرا قىاؿى عى

ا  ىاًد : » ا فى ىاؿى رىليكؿي اً  جىاًب رىليكًؿ اً ًإرىادىةى أىٍف الى تيٍلًرعىا كىأىبيك ليٍفيىافى آًسذه ًبرً  أىٍم عىبَّاسي
ابى اسلَّميرىةً  ابي اسلَّميرىًة؟ «أىٍصاى ٍكًتي: أىٍيفى أىٍصاى يّْتناا فى يٍلتي ًبأىٍعلىى صى جىافى رىليالن صى : كى بَّاسه ا فى ىاؿى عى

ـٍ ًايفى لىًمعيكا صى  : فىكىاًا سىجىأىفَّ عىٍطفىتىخي ا قىاؿى ا يىا سىبٍَّيؾى ًدذىاا فى ىاسيكا: يىا سىبٍَّيؾى لىى أىٍكالى ٍكًتي عىٍطفىني اٍسبى ىًر عى
اًرا يىا مىٍعشىرى اأٍلى ٍ  : يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍ صى اًر يى يكسيكفى ا كىاسدٍَّعكىةي ًفي اأٍلىٍ صى : فىاٍقتىتىليكا كىاٍسجيفَّارى : قىاؿى اًرا قىاؿى صى

لى  ٍزرىًجا يىا بىً ي ميَـّ قيًصرىًت اسدٍَّعكىةي عى اًرًث ٍبًف اٍسسى ٍزرىًجا فى ىاسيكا: يىا بىً ي اٍساى اًرًث ٍبًف اٍسسى ى بىً ي اٍساى
ٍزرىًجا فى ىظىرى رىليكؿي اً  اًرًث ٍبًف اٍسسى ا فى ىاؿى  اٍساى ـٍ لىٍيخىا ًإسىى ًقتىاًسًخ لىى بىٍغلىًتً  جىاٍسميتىطىاًكًؿ عى كىذيكى عى

ًطيسي ذىذىا ًاي» رىليكؿي اً  ًميى اٍسكى ذى رىليكؿي اً « فى اى : ميَـّ أىسى يىاتو فىرىمىى ًبًخفَّ كيليكاى  قىاؿى اىصى
                                                           

 .4/125ج ا ابف جميراتفلير اس رآف اسعظيـ ا( ا ظر1)
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 : مَّدو »اٍسجيفَّاًرا ميَـّ قىاؿى : « اٍ خىزىميكا كىرىبّْ مياى لىى ذىٍيئىًتً  ًفيمىا أىرىلا قىاؿى : فىذىذىٍبتي أىٍ ظيري فىًإذىا اٍسً تىاؿي عى قىاؿى
ـٍ ميٍدًبرنافىكىاًا مىا ذيكى إً  ا كىأىٍمرىذي ـٍ جىًليالن دَّذي ا ًزٍستي أىرىل اى يىاًتً  فىمى ـٍ ًباىصى  .(1) الَّ أىٍف رىمىاذي

دعا   ا فالتلاب﴾ ُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنينَ ثُمَّ َأنْ َزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى رَ ﴿كقكس  تعاسى: 
على قتاؿ  الترأكاا كت كل عزائمخـ اتى كأ زؿ ما ب  تلجف قلكبخـ كتطمئف  فكلخـ اس بي

كف ركح اسمؤم يف اسمع كين بما يل كف في  كُّ يي  ااسمالئجن ركذا مفيسـ   زؿ ا ل كدان اسمشرجيفا كأ
كيضعفكف اسجافريف بما يل كف في قلكبخـ مف اسسكؼ كاسلبف مف  اقلكبخـ مف استمبيت كاالطمئ اف

رب كقد مبت أف سخا اس صر اسمؤجدا كاسمابت أف كذجذا عمؿ اسدعاين في اسا اايث ال يرك خـ
ب ا اسذيف جفركا بليكفجـ بعد أف جا كا أعزة سخـ اسغلب رماة اسمالئجن سـ ت اتؿ إال يكـ بدرا كعذَّ 

 اسجافريفا مـ يتكب ا مف بعد ذسؾ على مف يشا  ممف ا خـز كفرَّ  ماذريفا كذسؾ جل  لزا ن 
كفي ذذا اآليات تذجير سلمؤم يف ب عـ ا عليخـا ا ع د اسشدائداإللالـا كيمبت قلب    إسى فيخديى 

برلكس   -تعاسى -ما تتسلؼ األلباب اسظاذرة سيتذجركا أف ع اين ا كأف اس صر مف ع داا كجميران 
 .(2)أد ى إسى اس صر مف اس كل اسمادينك  كاسمؤم يف كتأييدا باس كل اسمع كين أعظـ شأ ان 

ا ف د شملخـ ا كذذا مف عظيـ رامن ا سخذا اسصفكة اسمستارةا صاابن رلكؿ ا 
برامت  كأيدذـ ب صرا ا كلعلخـ طائفن م صكرة باعتمادذـ علي  لباا  ا ككمكقخـ بأفَّ اس صر 

سخـ  بكاسعكف مف ا اتى كاف جمر عددذـ كعدتخـا كامايتخـ سرلكؿ ا كطاعت  أجمر ما يلل
 استمجيفا فرضي ا ع خـ كأرضاذـ ألمعيف.اس صر ك 

  المطمب الرابع: اصطفاء الشيداء منيم
أمر  كااسذيف امتمل كمف فضؿ ا على اسصاابن اسجراـا أف اصطفى اسشخدا  م خـا فخـ

 ىٍيؿ اسدرلاتا كاساصكؿ على  ماـأأ فلخـ رسيصن  كاكباع ـامكالذـا كأطاعكا في لميع ما أكالذ
ا تصدي نا سصادؽ كاكعملكا على اسكفا  بجريـ عخداا كبذسكا في مرضات  ما ملجأعظـ اسممكباتا 

ذ كعدذـ أف اسشُّخدا  مسصكصكف بدرلات عاسينا كم امات لامين؛ أللامخـ ال تبلىا إكعداا 
كأركااخـ ع د اسمليؾ األعلى؛ في اس عيـ اسدَّائـ يت لبكفا كبرضى مكالذـ يلتبشركف؛ ال يسافكف 

ال ياز خـ اسفزع األجبر يكـ ي فخ في اسصكرا فجاف مف عظيـ فضؿ ا على فت ن اس بكرا ك 
تبين فضل ا تعالى عمى  آلياتمثمة أ، فيذه اسصاابن اسجراـ أف اصطفى اسشخدا  م خـ

 . الصحابة باصطفاء الشيداء منيم
                                                           

 .1775 رقـ اساديث :3/1398جباب في غزكة ا يفا  جتاب اسلخاد كاسليرا مللـا  ا( صايح مللـ1)
 .872-1/871جاسالازما  مامد مامكد اتفلير اسكاضح ا( ا ظر2)
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  :َأْحَياٌء َوَلِكْن ََل َتْشُعُرونَ  َوََل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْمَواٌت َبلْ ﴿قاؿ تعاسى﴾ 
 [.154:سب رة]ا

  :ِإْن يَْمَسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُو َوتِْلَك اِْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن ﴿كقاؿ تعاسى
 .[140آؿ عمراف: ] ﴾ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ  النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَّوُ 

ـٍ كيصبجـ إ ااذـيَّ إ ران كمصبّْ  ملليان  عبادا يسبر تعاسى يخا اسملاذدكف في لبيؿ أٍف يىٍملىٍلجي
 اال تباسكا ب  كال تضعفكا بلبب  دو اي أي عدا  ا يكـ أمف  كمش نه  ا إلعال  جلمن تكايدا ضيؽه 

دو ف د ً لتـ م خـ قبل  يكـى  مىسَّ اٍس ىٍكـى أعدائجـ قىٍرحه  كـ بدر فى ىدٍ ر يفعليجـ تذجُّ  ك اسكا م جـ يكـى أاي
بدرا مـ سـ يضعؼ ذسؾ قلكبخـ كسـ ييمىبٍّْطخـ عف معاكدتجـ باس تاؿا فأ تـ أاؽُّ بأف ال تضعيفكا 

بيف األمـ  اإشارةه إسى األياـ اسلارين فيم  ﴾َوتِْلَك اِْلَيَّامُ ﴿فإ جـ ترلكف مف ا ماال يرلكفا 
ال إسى األياـً اسمعخكدًة ساصنن مف يكـ بدرو كيكـً أادو بؿ ذي داسلنه فيخا  ااسماضين كاآلتين جافن

رّْفخا بي خـ  يديؿي سخؤال  تارةن  كاسمرادي بخا أكقاتي اسظىفىًر كاسغىلىبًنا اسيان دسكالن أكَّ   يدىاًكسيخىا بىٍيفى اس اس ك يصى
كيكمان  يلا ي كيكمان  يلىٌر ...ا   ا. فيكمان علي ا ... كيكمان س اج كؿ مف قاؿ .. ؛كسخؤال  أسرل

مللكجنه فيما بيف  كصيغني اسمضارًع اسداسني على استلدد كااللتمراًر سْليذاف بأف تلؾ اسمداكسنى ل نه 
 .(1)للين م   لباا   سعبادا اسمؤم يفا لاب ًتخا كالا ًتخا كفي  ضربه مف استاألمـً قاطبنن 

مف بعض اساجـا ألف اسشخادة ع د ا مف أرفع  كذذا أيضان  ﴾َذ ِمْنُكْم ُشَهَداءَ َويَ تَّخِ ﴿
اسم ازؿا كال لبيؿ س يلخا إال بما ياصؿ مف كلكد ألبابخاا فخذا مف رامت  بعبادا اسمؤم يفا أف 

ض سخـ مف األلباب ما تجرذ  اس فكسا سي يلخـ ما يابكف مف اسم ازؿ اسعاسين كاس عيـ اسم يـا قيَّ 
اسذيف ظلمكا أ فلخـا كت اعدكا عف اس تاؿ في لبيل ا كجأف في ذذا  ﴾َواللَُّو ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ ﴿

 .(2)بذـ اسم اف يفا كأ خـ مبغضكف ا كسخذا مبطخـ عف اس تاؿ في لبيل  تعريضان 

: " كسيعلـ ا علـ ظخكر اسذيف آم كاا أم إ ما لعؿ اسدكسن (3)قاؿ أبك اسطيب اس  كلي
سلجفار على اسمللميف سيميز اسمؤمف اسمسلص ممف يرتد عف اسديف إذا أصابت   جبن كشدةا كذك 

                                                           

 .2/90جتفلير أبي اسلعكدا أبك اسلعكدا  ا1/418جا اسجشاؼا اسزمسشرما ( ا ظر1)
 .149اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر2)
 مامد صديؽ ساف بف الف بف علي ابف سطؼ ا اسالي ي اسبسارم اس  كليا أبك ا( أبك اسطيب اس  كلي3)

قا كبخا  شأ كتعلـا س   يؼ كمئن جتاب 1248ق كج باسخ د مف رلاؿ اإلصالح اإللالمي. كسد في بلدة  ااسطيب
ق. 1307باسعربين كاسفارلين كاسخ دين ما بيف مطكؿ كمستصرا م خا "فتح اسبياف في م اصد اس رآف"ا كتكفي ل ن 

بجر أبك  اا طب ات اس لابيف746عبد اسرزاؽ اسدمش يا ص االين اسبشر في تاريخ اس رف اسماسث عشر اا ظر
 .2/539جعادؿ  كيخضا  ا«مف صدر اإللالـ كاتى اسعصر اسااضر»اسمفلريف  معلـ زيدا.
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مف باب استمميؿا أم فعل ا فعؿ مف يريد أف يعلـا أل   لباا   سـ يزؿ عاسمانا أك سيعلـ ا اسذيف 
علي  اسلزا  جما علم  علمان أزسيانا كقيؿ سيعرّْفخـ بأعيا خـا كقيؿ سيعلـ  آم كا بصبرذـ علمان ي ع

ـٍ شيخىدىا ى﴾ يع ي كيجرمجـ باسشخادةا  يىتًَّسذى ًمٍ جي أكسيا  ا فأضاؼ علمخـ إسى  فل  تفسيمان ا ﴿كى
كذك مف قتؿ مف اسمللميف بليؼ اسجفار في اسمعرجن لمي بذسؾ سجك   مشخكدان س  باسل ن أك 

 .(1)"شاذد سجك   جاسمشاذد سلل ن لمع

* َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُ وا ِف ي َس ِبيِل اللَّ ِو َأْمَواتً ا بَ ْل َأْحيَ اٌء ِعْن َد رَبِّْه ْم يُ ْرزَقُ وَن ﴿كقاؿ تعاسى: 
ْم ِم ْن َخْلِفِه ْم َأَلَّ َخ ْوٌف َعلَ ْيِهْم َفرِِحيَن ِبَما آتَاُىُم اللَُّو ِم ْن َفْض ِلِو َوَيْسَتْبِش ُروَن بِالَّ ِذيَن لَ ْم يَ ْلَحُق وا ِبِه 

  ﴾َيْسَتْبِش     ُروَن بِِنْعَم     ٍة ِم     َن اللَّ     ِو َوَفْض     ٍل َوَأنَّ اللَّ     َو ََل ُيِض     يُع َأْج     َر اْلُم     ْؤِمِنينَ  *َوََل ُى     ْم َيْحَزنُ     وَن 
 [.171-169آؿ عمراف: ]

 أفَّ  فبيَّ  اسصادؽا مف اسم افؽ يميز امتاا ان  جاف أادو  يكـ لرل ما أفَّ  تعاسى ا بيف اسمَّ 
عىًف اٍبًف عىبَّاسو ف اأاد شخدا  في  زست كاآلين لباا  ا ع دا كاساياة اسجرامن س  ف تؿ ي خـز سـ مف

: قىاؿى رىليكؿي اسلًَّ   ا قىاؿى ٍضرو ٍكًؼ طىٍيرو سي ـٍ ًفي لى خي عىؿى اسلَّ ي أىٍركىااى دو لى ـٍ ًبأياي : " سىمَّا أيًصيبى ًإٍسكىا يجي
تىٍأًكم ًإسىى قى ىاًديؿى ًمٍف ذىذىبو ميعىلَّ ىنو ًفي ًظؿّْ اٍسعىٍرشً  اًرذىاا كى ا فىلىمَّا تىًردي أىٍ خىارى اٍسلى ًَّنا تىٍأجيؿي ًمٍف ًممى

ٍأجىلً  ديكا ًطيبى مى ٍف ييبىلّْغي ًإٍسكىا ى ىا عى َّاا أى َّا أىٍايىا ه ًفي اٍسلى ًَّن  يٍرزىؽي كىلى ا قىاسيكا: مى ـٍ ً يًلًخ مى ا كى ـٍ ًبًخ مىٍشرى ا كى ـٍ ًخ
ٍ جي  ـٍ عى ا ى ي: أى ىا أيبىلّْغيخي ٍرًبا فى ىاؿى اسلَّ ي ليٍباى : فىأىٍ زىؿى ـٍ "ا قى ًسئىالَّ يىٍزذىديكا ًفي اٍسًلخىاًدا كىالى يىٍ جيليكا ًعٍ دى اٍساى اؿى

 .(2)[169]آؿ عمراف:  ﴾ ...َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْمَواتًا﴿اسلَّ ي: 

 اسا ي ي اسمكت ع خـ ك فى ا﴾قُِتُلوا﴿ تعاسى ب كس  ظاذران  مكتان  سلملاذديف اس رآف أمبت كقد
ف  خـفإ ﴾يُ ْرَزُقونَ َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِّْهْم ﴿ تعاسى ب كس   األركاحا أايا  فخـ األللاـ أمكات جا كا كا 
 اساياة آمار تا ؽ بمع ى اياة ذي بؿ مضمالنا غير األركاحا ب ا  ا ي ن على زائدة اياة

 قكس  جاف كسذسؾ بإسكا خـا كملرتخـ أل فلخـا اسلارة كاسمدرجات اسلذات اصكؿ مف ألركااخـ
 ذذا في اسمتعارفن اساياة ذي سيلت بخـا ساصن اياة اياتخـ أف على دسيالن  ﴾عْنَد رَبِّْهمْ ﴿تعاسى 
 األركاح اياة ذي كال اس لبا ك بضات اسعركؽا في اسدـ كلرياف األللاـ اياة أع ي اسعاسـا
 اس عيـ رزؽ كذك األركاح ساياة مالئمان  يجكف أف يلب اسرزؽ كجذسؾ اس اسا لميع ألركاح اسمابتن

ف ظاذرا فاألمر اسظاذرا ذك جما أايا  ربخـ ع د قيؿ فإف ااسل ن في  فجذسؾا يرزقكفقيؿ  كا 

                                                           

 . 2/341ج( فتح اسبيافا 1)
اا  األسبا ي . كص2520رقـ اساديث :3/15جاب اسلخادا باب في فضؿ اسشخادةا جت ا( ل ف أبي داككد2)

 .2275 رقـ اساديث :7/279جفي صايح أبي داكدا 
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 د يكين كال مادين غير اياة جا ت اا ع د جائ ان  ع خا اس اشئ اسرزؽ جاف سما اساياة ذذا ألف
 إسكا خـا مف ب ي بمف ةكاسملرَّ  بأ فلخـ ةاسملرَّ  بيف سخـ ا لمع كقدا اسبشارة اصكؿ كااللتبشار

 يتم كف األعدا  أيدم على سخـ اسشخادة فضؿ اصكؿ مع كذـ ألعدائخـا  جاين ب ائخـ في ألف
 باسذيف فاسمرادا اسديف  صر أم ين كذي سخـ أسرل أم ين تا يؽ ذالجخـ في ألفَّ  أعدائخـا ذالؾ

 فيصيركا يلتشخدكا سـ بخـ يلا كا سـ كمع ى معخـا يلاذدكف جا كا اسذيف رف اؤذـ بخـ يلا كا سـ
 ذايلرُّ  ما على اسجشؼ ات ً مي  اسشخدا  ذؤال  أركاح أف على دالسن ذذا كفيا اآلسرة اساياة إسى
  جبن تلا خـ ال بأ خـ داي أي  ألصااب بشارة اآلين كفيا اسد يا في شأ خـ يخمخـ اسذيف أاكاؿ مف
 . (1)اسيكـ ذسؾ بعد

 مف يرزقكف ربخـا مف كقربخـ درلتخـا علك ي تضي ﴾عْنَد رَبِّْهمْ ﴿: كسفظي كؿ اسلعدم "
 مف ا آتاذـ بما فرايف ذذا كمع عليخـا ب  أ عـ مف إال كصف ا يعلـ ال اسذم اس عيـ أ كاع
 كعظمت ا كجمرت ا سال   كذسؾ  فكلخـا ب  كفرات عيك خـا ب  تقرَّ  قد بذسؾا مغتبطيف افضل 
 ك عيـ باسرزؽا اسبدف  عيـ بيف سخـ ا فلمع اسم غصا كعدـ إسي ا اسكصكؿ في اسلذة كجماؿ
 سـ باسذيف يلتبشركف كلعلكا كاسلركرا اس عيـ سخـ فتـ افضل  مف آتاذـ بما باسفرح كاسركح اس لب
 لي اسكف كأ خـ بخـا يلا كا سـ اسذيف إسكا خـ بكصكؿ ابعضان  بعضخـ يبشرأ سلفخـ مف بخـ يلا كا

 إسكا خـ كعف ع خـ اسماذكر بزكاؿ يلتبشركف اياز كف ذـ كال عليخـ سكؼ أال  اسكاا ما
 .(2)"اسلركر جماؿ اسملتلـز

كاصطفا  اسشخدا  فضؿ عظيـ مفَّ ا ب  على اسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـا ًسما علـ 
مف صدقخـ كاسالصخـ في اسدفاع عف اسديف كمابن اسلخاد في لبيؿ اا فرضي ا ع خـ 

 ألمعيف.

 والفيء المطمب الخامس: الرزق الكريم من الغنائم
س د أجـر لباا   كتعاسى اسصاابن اسجراـ رضكاف ا عليخـا رزقان جريمان مف اسغ ائـ 
سصبرذـ كلخادذـ كمباتخـا كاملخـ راين اسديف كدفاعخـ ع خاا فجاف ذسؾ اسفضؿ مف ا سخـا كما 

 يلي آيات تبيف فضؿ ا عليخـ بذسؾ:

  :نْ َفاُل لِلَِّو َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت ْسأَلُوَنَك َعِن اِْلَنْ َفاِل ُقِل اِْلَ ي ﴿قال تعالى
 [.1:األنفال] ﴾بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

                                                           

 .4/167جا ابف عاشكرا استارير كاست كير ا( ا ظر1)
 .165( تيلير اسجريـ اسرامفا ص2)



 

121 
 

 اآلياتمعاني 

يت ب  أل خا عطينه مف ا تعاسى زائدة على ما ذك أصؿي األلًر في األ فاؿ: اسغ يمني ليمّْ 
اسلخاد مف اسمكاب األسركما كاأل فاؿ ذي اسغ ائـ استي ي فلخا ا سخذا األمن مف أمكاؿ اسجفارا 

ؿ غ يمن جبيرة غ مخا اسمللمكف مف أكَّ  كجا ت ذذا اآليات في ذذا اسلكرة قد  زست في قصن بدرو 
 ﴿ع خاا فأ زؿ ا بيف بعض اسمللميف فيخا  زاعا فلأسكا رلكؿ ا اسمشرجيفا فاصؿ 

ا األ فاؿ  كرلكس   ف اؿ سخـ رلكؿ ا ـ؟ لَّ ـ كعلى مف تي  لَّ جيؼ تي  ﴾ْسأَلُوَنَك َعِن اِْلَنْ َفالِ ي
عليجـ إذا اجـ ا كرلكس  أف  اعتراض سجـ على اجـ ا كرلكس ا بؿيضعا خا ايث شا اا فال 

بامتماؿ أكامرا  ﴾فَات َُّقوا اللَّوَ ﴿كذسؾ داسؿ في قكس   اامكا األمر سخمكا باجمخماا كتللّْ ترض
ا كاستكاصؿ كاستاابّْ  دابرا باستكادّْ كالت اب  كاذي ا كأصلاكا ما بي جـ مف استشااف كاست اطع كاست

 مف استساصـ كاستشالر كاست ازعا- بلبب است اطع -فبذسؾ تلتمع جلمتجـا كيزكؿ ما ياصؿ 
كيدسؿ في إصالح ذات اسبيف تاليف اسسلؽ سخـا كاسعفك عف اسمليئيف م خـ فإ   بذسؾ يزكؿ 

َوَأِطيُعوا اللََّو  ﴿  قكس : جمير مما يجكف في اس لكب مف اسبغضا  كاستدابرا كاألمر اسلامع سذسؾ جلٌ 
مف سـ يطع ا  أفَّ  جما كرلكس اإليماف يدعك إسى طاعن ا ا فإفَّ  ﴾َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

 .(1)كرلكس  فليس بمؤمف

 ﴾فَات َُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  ﴿قكس  تعاسى: ك 
ـ بدرا كفى دعكتخـ إسى ت كل شأف غ ائ فياا اسمللمكف مف ا اساجـ اسذم تل َّ  ذك تع يب على

فإذا ذجركا ذذا فا كا إسى  البيل  فيتذجير سخـ با اسذم التلابكا سدي   كدسلكا في ا كقاتلكا  ا
مكط يف  الت بلكا ب  اإللالـ مف أكؿ يكـو  المن كاسعافينا كأقامكا كلكذخـ على اسكل  اسذماسلَّ 

 كاسصبر على اسمجاراا كسـ ي ع في  فكلخـ شي  مف ذذا اسمشاعر األ فس على ااتماؿ اسضرّْ 
استي كقعت سخـ بيف يدل تلؾ اسغ ائـ قبؿ أف يتل كا اجـ ا فيخاا كمف ذ ا لا  أمر ا إسيخـ 

أم ايث أسليتـ أ فلجـ مف ذذا اسمتاع اسذم جاف  ﴾َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم ﴿بعد ذسؾ ب كس : 
ال  لبيؿ ا فيملاذديف  كاالستالؼ بي جـا فعكدكا إسى ما ج تـ علي  إسكا ان  است ازع في لببان 

َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن   ﴿تبتغكف بذسؾ إال رضا ا كرضكا  ا  مـ لا  قكس  تعاسى بعد ذذا: 
إذ  شأف اسمؤم يفباسطاعن اسمطل ن كاستلليـ اسساسص  كسرلكس ا فذسؾ ذك  أمران  ﴾ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

 .(2)ال إيماف بغير طاعن كتلليـ

                                                           

 .315اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر1)
 .5/561ج اعبد اسجريـ اسسطيبا استفلير اس رآ ي سل رآفا ظرا ( 2)
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ذذا  خلخـ  كألفَّ  ا ااؿ اسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـاكاستلليـ كاسرضا  كرلكس  
 التا كا اسزيادة على ألر مكابخـ في اسلخاد كذك اسغ ائـ.

  :اللَّ     َو ِإنَّ اللَّ     َو َغُف     وٌر رَِح     يمٌ َفُكلُ     وا ِممَّ     ا َغِنْم     ُتْم َح     اَلًَل طَيّْبً     ا َوات َُّق     وا  ﴿وق     ال تع     الى﴾ 
 [.69:األنفال]

ٍبدً أسرج اإلماـ مللـ في صايا  مف اديث  دَّمىً ي عيمىري ٍبفي  اً ٍبفً  عى : اى ا قىاؿى بَّاسو عى
طَّاًبا قى  : سىمَّا جىافى يىٍكـي بىٍدرو اٍسسى ثي   ىظىرى رىليكؿي اً  اؿى ابي ي مىالى ا كىأىٍصاى ـٍ أىٍسؼه ًإسىى اٍسميٍشًرًجيفى كىذي

ا فىاٍلتىٍ بىؿى  ىًبيُّ اً  ًتٍلعىنى عىشىرى رىليالن بًّْ :  ًمائىنو كى عىؿى يىٍخًتؼي ًبرى اسلخيَـّ أىٍ ًلٍز »اٍسً ٍبلىنىا ميَـّ مىدَّ يىدىٍيً ا فىلى
ٍدتىً يا ٍدتىً يا اسلخيَـّ آًت مىا كىعى ـً الى تيٍعبىٍد ًفي  ًسي مىا كىعى ٍلالى ابىنى ًمٍف أىٍذًؿ اإٍلً اسلخيَـّ ًإٍف تيٍخًلٍؾ ذىًذًا اٍسًعصى

ٍ ًجبىٍيً ا فىأىتى «اأٍلىٍرضً  تَّى لى ىطى ًردىاؤياي عىٍف مى ادِّا يىدىٍيً  ميٍلتىٍ ًبؿى اٍسً ٍبلىًنا اى بًّْ ا مى ااي أىبيك ا فىمىا زىاؿى يىٍخًتؼي ًبرى
ذى ًردىا ىاي  : يىا  ىًبيَّ اًا جىفىاؾى مي ىاشىدىتيؾى بىٍجرو فىأىسى قىاؿى ٍ ًجبىٍيً ا ميَـّ اٍستىزىمى ي ًمٍف كىرىاًئً ا كى لىى مى ا فىأىٍس ىااي عى

 : ؿَّ ا فىأىٍ زىؿى اي عىزَّ كىلى ا فىًإ َّ ي لىييٍ ًلزي سىؾى مىا كىعىدىؾى بَّؾى ي ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأنّْ ﴿رى
ًئجىًنا ا[9]األ فاؿ:  ﴾ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفينَ  : بىٍي ىمىا رىليؿه اٍبفي عىبَّاسو  قىاؿى  فىأىمىدَّاي اي ًباٍسمىالى

ٍربىنن  ؿو ًمفى اٍسميٍشًرًجيفى أىمىامى يا ًإٍذ لىًمعى ضى ًئذو يىٍشتىدُّ ًفي أىمىًر رىلي ًباسلٍَّكًط فىٍكقى ي ًمفى اٍسميٍلًلًميفى يىٍكمى
رَّ ميٍلتىٍلً يناا فى ىظىرى ًإسىٍي ً  كـيا فى ىظىرى ًإسىى اٍسميٍشًرًؾ أىمىامى ي فىسى ٍيزي ـٍ اى : أىٍقًد ٍكتى اٍسفىاًرًس يى يكؿي  فىًإذىا ذيكى كىصى

ٍربىًن اسلٍَّكطً  شيؽَّ كىٍلخي يا جىضى ـى أىٍ في يا كى ًط دَّثى ًبذىًسؾى  قىٍد سي ا فىاى اًرمُّ ا ى اأٍلىٍ صى رَّ ذىًسؾى أىٍلمىعيا فىلى فىاٍسضى
:  رىليكؿى اً  اً  اسمَّاًسمىنً »ا فى ىاؿى دىًد اسلَّمى ا ذىًسؾى ًمٍف مى دىٍقتى كا  ا«صى ا كىأىلىري ًئذو لىٍبًعيفى فى ىتىليكا يىٍكمى

: فى  ا قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو ٍيؿو ا قىاؿى أىبيك زيمى كا اأٍليلىارىلا قىاؿى رىليكؿي اً لىٍبًعيفى ا  لىمَّا أىلىري أًلىًبي بىٍجرو
 : ً  اأٍليلىارىل؟»كىعيمىرى ٍكفى ًفي ذىؤيالى ا تىرى ْـّ كىاٍسعىًشيرىًةا أىرىل « مى ـٍ بى يك اٍسعى : يىا  ىًبيَّ اًا ذي فى ىاؿى أىبيك بىٍجرو

ـٍ ًفٍديىنن فىتىجيكفي سى ىا قيكَّةن  ذى ًمٍ خي ا فى ىاؿى رىليكؿي اً  أىٍف تىٍأسي ـً ـٍ ًسٍْلًٍلالى لىى اٍسجيفَّاًرا فىعىلىى اي أىٍف يىٍخًديىخي  عى
طَّاًب؟: » ا تىرىل يىا اٍبفى اٍسسى سىًج ّْي أىرىل « مى ا كى ا أىرىل اسًَّذم رىأىل أىبيك بىٍجرو : الى كىاً يىا رىليكؿى اًا مى قيٍلتي

ا أىٍف تيمىجّْ َّا فى ىٍضًربى أىٍع ى  فو  ىًليبنا ًسعيمىرى تيمىجّْ ّْي ًمٍف فيالى ً يؿو فىيىٍضًربى عي ي ى يا كى ًليِّا ًمٍف عى ا فىتيمىجّْفى عى ـٍ اقىخي
ً  أىًئمَّني اٍسجيٍفًر كىصى ىاًديديذىاا فىخىًكمى رىليكؿي اً  ـٍ يىٍخكى  فىأىٍضًربى عي ي ى يا فىًإفَّ ذىؤيالى سى ا كى ا قىاؿى أىبيك بىٍجرو مى

ا قي  ا فىًإذىا رىليكؿي اً مى ا فىلىمَّا جىافى ًمفى اٍسغىًد ًلٍئتي : يىا رىليكؿى  ٍلتي كىأىبيك بىٍجرو قىاًعدىٍيًف يىٍبًجيىاًفا قيٍلتي
ـٍ أىًلٍد بيجىا ن  ٍف سى ا كىاً  ٍدتي بيجىا ن بىجىٍيتي ؟ فىًإٍف كىلى اًابيؾى  اًا أىٍسًبٍرً ي ًمٍف أىمّْ شىٍي و تىٍبًجي أىٍ تى كىصى

اا فى ىاؿى رىليكؿي اً تىبى  ابيؾى ًمٍف أىٍسًذًذـً اٍسًفدىا ىا سى ىٍد  اجىٍيتي ًسبيجىاًئجيمى لىيَّ أىٍصاى : " أىٍبًجي ًسلًَّذم عىرىضى عى
رىًة  لىيَّ عىذىابيخيـٍ أىٍد ىى ًمٍف ذىًذًا اسشَّلى رىةو قىًريبىنو ًمٍف  ىًبيّْ اً  -عيًرضى عى :  كىأىٍ زىؿى اي عىزَّ  - شىلى ؿَّ كىلى
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َفُكُلوا ِممَّا  ﴿ًإسىى قىٍكًسً   ا[67]األ فاؿ:  ﴾َما َكاَن لَِنِبي  َأْن َيُكوَن َلُو َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اِْلَْرضِ  ﴿
ؿَّ اي اٍسغىً يمىنى سىخيـٍ  ا[69]األ فاؿ:  ﴾َغِنْمُتْم َحاَلًَل طَيًّْبا فىأىاى

(1). 

  صرؼ ع خـ بأس اسعدكا عليخـ بأ َّ  امت ا ان  مف ا لبؽ ي كؿ ابف عاشكر:" سكال جتابه 
على االمت اف اإلذف سخـ بأف ي تفعكا بماؿ اسفدا  في مصاساخـا كيتكلعكا ب  في  ف اتخـا  عى فرَّ 

ؿ اا فتلؾ  عمن سـ يشبخا اسعدك بفض رّْ دكف  جد كال غصنا فإ خـ التغ كا ب  مع األمف مف ضي 
األجؿ أقكل جيفيات اال تفاع باسشي ا فإف اآلجؿ  ألفَّ  ؛اسخ ي  باألجؿ عف اال تفاعر ا كعبَّ أذل

ن كال اسم َّ  في ملتعمؿه  ﴾اَفُكُلو ﴿كاألمر في  اسمأجكؿ كبدفع أسـ اسلكع عف  فل ي عـ بلذاذة ا
 ااالن  رة مف قبل  يكـ بدرا كسيجكف قكس : االالن ا ألف إباان اسمغا ـ م رَّ يامؿ على اإلباان

كاأللرل  ؛عف األلرل ضه كى ا كغ متـ بمع ى فاديتـ ألف اسفدا  عً سمع ى اإلباان ال مؤجدةن  نن لى مؤلّْ 
 ؛ؿ ذسؾ باألمر باست كلاساالؿا كذيَّ مف سير  كاسطيب  اس فيس في  كع ا أم االالن  امف اسمغا ـ

ألف است كل شجر ا على ما أ عـ مف دفع اسعذاب ع خـا كلملن: إف ا غفكر رايـ تعليؿ 
 .(2)مر باست كلا كت بي  على أف است كل شجر على اس عمن"سأل

  :َوَعدَُكُم اللَُّو َمغانَِم   (19)َوَمغانَِم َكِثيَرًة يَْأُخُذونَها وَكاَن اللَُّو َعزِيزًا َحِكيمًا  ﴿كقكس  تعاسى
ُكْم ِصراطاً َكِثيَرًة تَْأُخُذونَها فَ َعجََّل َلُكْم ىِذِه وََكفَّ َأْيِدَي النَّاِس َعْنُكْم َولَِتُكوَن آيًَة ِلْلُمْؤِمِنيَن َويَ ْهِديَ 

 [.20-19]اسفتح: ﴾(21)ُمْسَتِقيماً 

ذيك ىخا يع ي مف ف بى أ عـ على اسمؤم ي ا أفَّ ا قديسبر تعاسى في ذذا اآلين ـى جىًميرىةن يىٍأسي مىغاً 
جافى اسلَّ ي  ابي خـخا رلكؿ ا مف لَّ  اكجا ت سيبر ذات  سيؿ كع ار كأمكاؿ اأمكاؿ أذؿ سيبر كى

ًجيمان ايث اجـ سجـ باسغ ائـ كألعدائجـ باسخالؾ ا عف إعا تجـ جامؿ اسعزة غ يان  يع ي م يعان  عىًزيزان  اى
 ﴾َوَعدَُكُم اللَُّو َمغانَِم َكِثيَرًة تَْأُخُذونَها ﴿ كس  تعاسى: لباا   بذجر اسغ ائـ بكأع ب  اعلى أيديجـ

مغا ـ  ﴾فَ َعجَّلَ ﴿ ااس يامنيع ي اسمغا ـ استي تغ مك خا مف اسفتكاات استي تفتح سجـ إسى يكـ 
ما كا  َّ  ايعطيخـ ا عز كلؿ في اسملت بؿ كفي  إشارة إسى جمرة اسفتكاات كاسغ ائـ استي اسيبر
ا ل ب ما كعدجـ ا ب  مف اسغ ائـأعللخا ا سجـ كذي في ا ؿ سخـ ذذا جعلاسن اسراجبعلَّ 

سما قصد سيبر كااصر اس بي كذسؾ أف  ا﴾وََكفَّ َأْيِدَي النَّاِس َعْنُكمْ ﴿جاس ليؿ مف اسجمير 
 باسمدي نا فجؼَّ  غيركا على عياؿ اسمللميف كذراريخـأذلخاا ذمت قبائؿ مف ب ي ألد كغطفاف أف يي 

                                                           

ا  جتاب اسلخاد كاسليرامللـا  ا( صايح مللـ1) ًئجىًن ًفي غىٍزكىًة بىٍدرو ٍمدىاًد ًباٍسمىالى ًن اٍسغى ىاًئـً بىابي اإٍلً بىااى ا كىاً 
 .1763 رقـ اساديث :3/1383ج
 .10/79ج ( استارير كاست كيرا2)
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ؿ سجـ اسغ ائـ ست تفعكا بخاا ن عليجـ فعلَّ ستماـ اسم َّ  اأيديخـ بإس ا  اسرعب في قلكبخـ كلؿَّ  ا عزَّ 
إسى ي ي خـ  في إسبارا عف اسغيكبا فيزدادكا ي ي ان ؽ اسرلكؿ ستجكف آين سلمؤم يف داسن على صد

كيخديجـ إسى ديف اإللالـ  امشخدذـ كمغيبخـ كارالتخـ فيا ي اياطتخـا ذك اسمتكسّْ  كيعلمكا أفَّ 
 .(1)بصلح اساديبين كفتح سيبر كيمبتجـ علي  كيزيدجـ بصيرة كي ي ان 

فكصفت ب  امغا ـ أرض سيبر كاأل عاـ كاسمتاع كاساكائط كاسمغا ـ اسجميرة اسمذجكرة ذي
كفائدة كصؼ اسمغا ـ بلملن  اؿ اسمغا ـ استي جا ت فيخا اساكائطستعدد أ كاعخا كذي أكَّ  "جميرة"

ففي  زيادة  اتا يؽ اصكؿ فائدة ذذا اسكعد سلميع أذؿ اسبيعن قبؿ أف ي ع باسفعؿ ايأسذك خا
كلملن كجاف ا كبشارة سخـ بأ خـ ال يخلؾ م خـ أاد قبؿ رؤين ذذا اسفتح اتا يؽ سجكف اسفتح قريبان 

 ايأسذك خا كمغا ـ جميرةن  قريبان  فتاان  معترضنا كذي مفيدة تذييؿ سلملن كأمابخـ اجيمان  ا عزيزان 
ال يتعاصى  ا استيألف تيلير اسفتح سخـ كما اصؿ سخـ في  مف اسمغا ـ اسجميرة مف أمر عزة 

عليخا شي  صعبا كمف أمر اجمت  في ترتيب اسملببات على ألبابخا في ااسن سيظف اسرائي 
 .(2)خافيخا أمماسي  تييىلَّري أ خا ال 

 ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِو ِمْن َخْيٍل َوََل رَِكاٍب  ﴿: كقاؿ تعاسى َوَما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمن ْ
َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن * َوَلِكنَّ اللََّو ُيَسلُّْط ُرُسَلُو َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر 

َفِللَِّو َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَن َأْىِل اْلُقَرى 
يُد َو َشدِ اِْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللَّ 

 .(7-6)لكرة اساشر:    ﴾اْلِعَقابِ 

ار بغير قتاؿ  جؿ ماؿ أسذ مف اسجف فاسفي  ااسفي  كما صفت  كما اجم  ي كؿ تعاسى مبي ان 
ا فإ خا مما سـ يكلؼ اسمللمكف علي   بسيؿ كال رجابا أم سـ ي اتلكا األعدا  جأمكاؿ ب ي اس ضير

فيخا باسمبارزة كاسمصاكسنا بؿ  زؿ أكسئؾ مف اسرعب اسذم أس ى ا في قلكبخـ مف ذيبن رلكؿ ا 
 ا فأفا ا ا على رلكس ؛ كسخذا تصرؼ في  جما شا ا فردا على اسمللميف في كلكا اسبر

ُهمْ ﴿في ذذا اآلياتا ف اؿ:  عز كلؿ ي ذجرذا اكاسمصاسح است  ﴾َوَما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمن ْ
َوَلِكنَّ اللََّو ُيَسلُّْط ﴿إلبؿا ا يع ي ﴾بٍ َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِو ِمْن َخْيٍل َوََل رَِكا﴿أم: مف ب ي اس ضير

                                                           

 .4/161جسازفا اس اسباب استأكيؿ في معا ي ست زيؿ ( ا ظرا1)
 .26/176ج ابف عاشكرا استارير كاست كيراا ظرا ( 2)
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ذك قدير ال يغاسب كال يما عا بؿ ذك اس اذر  أم ﴾َشْيٍء َقِديرٌ ُو َعَلى ُكلّْ ُرُسَلُو َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَّ 
 سجؿ شي .

ُرُسَلُو َعَلى َمْن  ُيَسلّْطُ  ﴿كسجف لرت ل ن ا تعاسى بأف  لباا  ؛ أم ﴾اللَّوَ  َوَلِكنَّ ﴿
ما للط جمف أعدائ ا كي ذؼ اسرعب في قلكبخـا فيلتللمكف سخـ بال قتاؿا كال مصاكسنا  ﴾َيَشاءُ 

كال م اكمن شدائد  اعلى ذؤال ا ف زسكا على اجم  دكف اقتااـ مضايؽ اسسطكب - -مامدنا 
ا إسى اسرلكؿ يؼ شا  ا يصرف  ج اساركبا فال اؽ سلم اتلن في اسفي ا بؿ يجكف أمرا مفكضن

فيفعؿ  ﴾َقِديرٌ  ﴿شا ا  ﴾ُكلّْ َشْيءٍ  َعَلى ﴿لباا   كتعاسى  ﴾َواللَّوُ  ﴿ا كال ي لم  ت ليـ اسغ ائـ
م خاا جما لرل  يعخدما يشا  جما يشا ا تارة على ما يعخد مف اسل فا كأسرل على غير ما 

سب ي اس ضير مف التلالمخـ بال قتاؿا على م اعن اصك خـ كجمرة عددذـ كعيددذـ مف لالح 
 .(1)كجراعا كما جاف اسمللمكف يظ كف أف ذذا ليجكف

ا ـتعاسى األمكاؿ أمكاؿ اسفي  سمف قدرذا سخمـ ذجر تعاسى اساجمن كاسلبب اسمكلب سلعل   
كأ خـ ا ي كف باإلعا نا ملتا كف ألف تلعؿ سخـا كأ خـ ما بيف مخالريف قد ذلركا اسمابكبات 
كاسمأسكفاتا مف اسديار كاألكطاف كاألاباب كاسسالف كاألمكاؿا رغبن في ا ك صرة سديف اا 

عملكا بم تضى إيما خـا كصدقكا إيما خـ  كمابن سرلكؿ اا فخؤال  ذـ اسصادقكف اسذيف
بأعماسخـ اسصاسان كاسعبادات اسشاقنا بسالؼ مف ادعى اإليماف كذك سـ يصدق  باسلخاد كاسخلرة 

 كمابنن  كغيرذما مف اسعباداتا كبيف أ صار كذـ األكس كاسسزرج اسذيف آم كا با كرلكس  طكعان 
اتى  امر كاأللكدا كتبكأكا دار اسخلرة كاإليمافا كم عكا مف األاا كآككا رلكؿ ا كاستياران 

إذ  ايرلع إسي  اسمؤم كفا كيللأ إسي  اسمخالركفا كيلجف باماا اسمللمكف كمرلعان  صارت مكئالن 
جا ت اسبلداف جلخا بلداف ارب كشرؾ كشرا فلـ يزؿ أ صار اسديف تأكم إسى األ صارا اتى 

اتى فتاكا اس لكب باسعلـ  اقليالن  كي مك قليالن ا فشيئان  إللالـ كقكما كلعؿ يزيد شيئان ا تشر ا
ُيِحبُّوَن َمْن ﴿اسذيف مف لملن أكصافخـ اسلميلن أ خـ ا اس رآفا كاسبلداف باسليؼ كاسل افكاإليماف ك 

 (2)"كذذا سمابتخـ  كسرلكس ا أابكا أاباب ا كأابكا مف  صر دي  . ﴾َىاَجَر ِإلَْيِهمْ 

أف با اسصاابن اسجراـ رضكاف ا عليخـمف فضائؿ ا لباا   على  عظيـه  كذذا فضؿه 
 كما أعدَّ سخـ مف مكاب لزا  ذسؾ.على ألر لخادذـ  سخـ اسغ ائـ زيادةن  أاؿَّ 

                                                           

 .29/109ا جاسخركم اادائؽ اسركح كاسريااف اا ظر (1)
 .850صاسلعدما  ااف ماسجريـ استيلير ا ظرا ( 2)
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نزال السكينة عمى قموبيم  المطمب السادس: رضى ا عنيم وا 
سرةا اسد يا كاآلس د م ح لباا   كتعاسى اسصاابن اسجراـ رضي ا ع خـ ألمعيفا لعادة 

 سمزيد فضل  لباا   كتعاسى عليخـا فخـ صابن سير الإكذسؾ برضاا لباا   ع خـا كما ذاؾ 
 باسرضا اسجتاب اسعزيز تبيف فضؿ ا على اسصاابن آياتا كما يلي أمملن مف اسبشر مامد 

 كا  زاؿ اسلجي ن على قلكبخـ.

  :اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن ﴿قاؿ تعاسى
 [.18]اسفتح:  ﴾قُ ُلوِبِهْم فَأَنْ َزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا

تلؾ اسمبايعن استي برضاا عف اسمؤم يف إذ يبايعكف اسرلكؿ  يسبر تعاسى بفضل  كرامت  
"بيعن اسرضكاف"  يا كاآلسرةا كجاف لبب ذذا اسبيعنا كاجتلبكا بخا لعادة اسد ضت كلكذخـبيَّ 

سما دار اسجالـ بي   كبيف اسمشرجيف يـك رلكؿ ا  سرضا ا عف اسمؤم يف فيخاا كي اؿ أفَّ 
س ا فبعث  مان معظّْ  ذذا اسبيت اساديبين في شأف مليئ ا كأ   سـ يلئ س تاؿ أادا كا  ما لا  زائران 

عمماف قتل  اسمشرجكفا  غير صادؽا أفَّ  عمماف بف عفاف سمجن في ذسؾا فلا  سبره ا رلكؿ 
مف أسؼ كسملمائنا فبايعكا تات شلرة  مف مع  مف اسمؤم يفا كجا كا  اكان فلمع رلكؿ ا 

كا اتى يمكتكاا فأسبر تعاسى أ   رضي عف اسمؤم يف في تلؾ على قتاؿ اسمشرجيفا كأف ال يفرّْ 
اس رباتا فعلـ ما في قلكبخـ مف اإليماف فأ زؿ اسلجي ن  استي ذي مف أجبر اسطاعات كألؿّْ اسااؿا 

كعلـ ما في قلكبخـ مف اسلزع مف تلؾ  سخـ على ما في قلكبخـا زادذـ ذدل عليخـا  شجران 
اسشركط استي شرطخا اسمشرجكف على رلكس ا فأ زؿ عليخـ اسلجي ن تمبتخـا كتطمئف بخا قلكبخـا 

نا فاستصكا بسيبر كغ ائمخاا فتح سيبرا سـ ياضرا لكل أذؿ اساديبي قريبا كذك فتاان كأمابخـ 
 .(1)طاعن ا تعاسى كاس ياـ بمرضات على ما فعلكا مف  سخـا كشجران  لزا ن 

ا كا مع اس بي ا ع خـا كشملخـ بخذا اسرضكاف اسعظيـا ذـ اسذيف ج يكاسمؤم كف اسذيف رض
ا لباا    ا أم أفَّ قريبان  ا على قتاؿ اسمشرجيفا فأمابخـ فتاان اساديبينا كاسذيف بايعك  في

قد فتح عليخـ سيبر كمأل  -كتعاسى مع ذذا اسرضكاف اسذم شمؿ ب  اسمؤم يف مف أذؿ اساديبين
  قريبا ا ككصؼ اسفتح بأ َّ كمعخـ اظ اسد يا كاآلسرة لميعان  أيديخـ مف مغا مخاا كبخذا رلعكا

اسمللمكف  على أياـ مف صلح اساديبينا مـ س رب ت اكس ا إذ سـ يلؽى  كذسؾ س رب زما  ا إذ جاف
 .(2)ا ك زسكا على اجم  ا بؿ لرعاف ما التللـ يخكد سيبر سيد اس بيجميران  مف أذؿ سيبر بال ن 

                                                           

 .0793ص تيلير اسجريـ اسم افا اسلعدماظرا ( ا 1)
 .13/417جا عبد اسجريـ اسسطيبا استفلير اس رآ ي سل رآف ا( ا ظر2)
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  :يَِّة ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قُ ُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِىلِ ﴿ كمف اآليات قكس  تعاسى
َها َوَأْىَلَها وََكاَن فَأَنْ َزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى َرُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ بِ 

 [.26﴾ ]اسفتح: اللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما
﴾ أم األ فن قُ ُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِىِليَّةِ ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ﴿ قكس  تعاسى: 

كا   كسـ ي رُّ كم عكا اسخدم مالَّ  اكأصااب  عف اسبيتكا رلكؿ ا كاسغضب كذسؾ ايف صدُّ 
ا كذسؾ أ   ايف لعؿ ليخيؿ بف  كأ جركا أف يجكف مامد رلكؿ اايـببلـ ا اسرامف اسر 

 بيف يدم رلكؿ ا  بى تً يجتب في جتاب اسم اضاة اسذم جي  فأعمرك في قلب  اسامينا فامت ع 
كاسمشرجيف: بلـ ا اسرامف اسرايـا كأف يجتب في : مامد رلكؿ اا كامت ع ذك كقكم  مف 

ٍيشنا  ذا اسسبر في صايح مللـ "ذسؾا كذجر ذ نعام دسكؿ رلكؿ ا  ا أىفَّ قيرى عىٍف أى ىسو
كا اس ًَّبيَّ  اسىاي كا فى ىاؿى اس ًَّبيُّ  صى ـٍ ليخىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو :  ًفيًخ اٍجتيٍبا ًبٍلـً اً اسرٍَّامىًف »ًسعىًليٍّ

ا  ىٍعًرؼي «اسرًَّايـً  سىًجًف اٍجتيٍب مى ا كى ًف اسرًَّايـً ا ًبٍلـً اً اسرٍَّامى ا  ىٍدًرم مى : أىمَّا ًباٍلـً اًا فىمى ا قىاؿى ليخىٍيؿه
: ًباٍلًمؾى اسلخيَـّا فى  مَّدو رىليكًؿ اً » ىاؿى ا «اٍجتيٍب ًمٍف مياى تَّبىٍع ىاؾى ًلٍم ىا أى َّؾى رىليكؿي اً الى ا قىاسيكا: سىٍك عى

ا فى ىاؿى اس ًَّبيُّ  ـى أىًبيؾى سىًجًف اٍجتيًب اٍلمىؾى كىاٍل ٍبًد اً : » كى مًَّد ٍبًف عى لىى «اٍجتيٍب ًمٍف مياى ا فىاٍشتىرىطيكا عى
لىٍي ىاا فى ىاسيكا: يىا رىليكؿى اًا أىفٍ  اس ًَّبيّْ  دىٍدتيميكاي عى ـٍ ًم َّا رى ا ىجي مىٍف لى ا كى ـٍ لىٍيجي ـٍ  ىريدَّاي عى ـٍ سى ا ى ًمٍ جي  مىٍف لى

 : ا ى ىا ًمٍ خيـٍ لىيىٍلعىؿي ا»أى ىٍجتيبي ذىذىا؟ قىاؿى مىٍف لى ـٍ فىأىٍبعىدىاي ايا كى ا ًإ َّ ي مىٍف ذىذىبى ًم َّا ًإسىٍيًخ ـٍ ا  ىعى ي سى ي فىرىلن
ا مىٍسرىلن  .(1)«كى

اًذًليًَّنا ألفَّ  إالكما جاف فعؿ لخيؿ سذسؾ  ًميَّنى اٍسلى اسذم فعلكا مف ذسؾ جاف لميع  مف  اى
ا فأ زؿ ا لجي ت  ذف ا سخـ ب ا كال أاد مف رلل أسالؽ أذؿ اسجفرا كسـ يجف شي  م   مما أ

ا ك مبتخـ على اسرضا كاستلليـا كسـ يدسؿ اسمؤم يفكعلى   كس على رل اسطمأ ي ن كاسكقاركذي 
ا يع ي أف اسمشرجيف سـ دسؿ قلكب أكسئؾ اسجفار مف اسامينا كأسزمخـ جلمن است كلقلكبخـ ما أ

ت ى بخا مف اسشرؾا كجا كا جلمن است كل ذي استي يي ا بخا اسمؤم يفا ك  ي ركا بخذا اسجلمنا فسصَّ 
تعاسى استارذـ سدي   كصابن  بي ا كجاف ا بجؿ شي   ا بخا مف جفار مجنا ألفَّ  أاؽَّ 
 .(2)عليمان 

ا  ر سخـ جلمن ييتَّ ى بخا مف اسشرؾكأسـز ا تعاسى رلكس  كاسمؤم يف بجىًلمىنى استٍَّ كىل كاستا
اتى قاسكذاا كذذا إسزاـ اسجـر كاسلطؼا ال إسزاـ اإلجراا   إس  إال اا جذا قاؿ اسلمخكرجلمن ال

                                                           

 .1784 رقـ اساديث :3/1411جكىاسلّْيىًرا باب صلح اساديبينا ًجتىابي اٍسًلخىاًد مللـا  ا( صايح مللـ1)
 .16/189جا اس رطبيا اسلامع ألاجاـ اس رآف اا ظر( 2)
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كأضيفت إسى است كل؛ أل خا لببخاا إذ بخا يت ى مف اسشرؾ كمف اس ارا كقد كصؼ ا كاسع ؼا 
 .(1) رآف اسعظيـا باعتبار ذذا اسجلمنتعاسى ذذا األمن باسمت يف في مكاضع مف اس

أم لعؿ اسطمأ ي ن  ﴾ُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنينَ فَأَنْ َزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى رَ ﴿ قاؿ اسصابك ي:"
كاسكقار في قلب اسرلكؿ كاسمؤم يفا كسـ تلا خـ اسعصبين اسلاذلين جما سا ت اسمشرجيفا 

ا تجريـ كتشريؼ كذي جلمن استكايد﴾ أم استار سخـ جلمن است كل ًإسزاـ ْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّْقَوىَوأَ ﴿
كطاعتخـ  كرلكس ا كعدـ شٌؽ اسطاعن ع دما  إسالصخـكاسظاذر: أف اسمراد بجلمن است كل ذي 

جتبت ب كد اسصلحا كجا ت ملافنن با كؽ اسمللميف في اسظاذرا فمبَّت ا اسمؤم يف على طاعن 
أم كجا كا  ﴾انُوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْىَلَهاوَكَ اسسير سلمللميف ﴿ كجاف في ذذا اسصلح جؿَّ  رلكؿ ا 

اللَُّو ِبُكلّْ وََكاَن ﴿ ا   بي  ابننا ألف ا استارذـ سدي   كصأاؽَّ بخذا اسفضيلن مف جفار مج
 .(2)مف اسسير كاستجريـ"   بمزيدو بمف ذك أذؿ سلفضؿ فيسصَّ  أم عاسمان  ﴾َشْيٍء َعِليًما

 :الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم َأْعَظُم ﴿ كقاؿ تعاسى
يُ َبشُّْرُىْم رَب ُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُو َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُهْم ِفيَها نَِعيٌم  (21)َدرََجًة ِعْنَد اللَِّو َوُأولَِئَك ُىُم اْلَفائُِزوَن 

 [.21-20ستكبن:]ا ﴾(21)ُمِقيمٌ 

م   سخـا بأ   قد  كرضكافو  لباا   اسذيف آم كا كذالركا كلاذدكا في لبيؿ ا برامنو  ري يبشّْ 
ة ع اين ا تعاسى بخـا بإدساؿ اسملرَّ  مف طاعتخـ إيااا كأدائخـ ما جلَّفخـا كذذارضي ع خـ ب

 اسخـ مف اس عيـ اسدائـ عليخـا كرامت  بخـا كبما أعدَّ  عليخـا كتا يؽ فكزذـا كتعريفخـ برضكا  
ا فإل اد استبشير إسى الـ اسلالسن سير ياصؿ سلمسبر سـ يجف عاسما ب كاستبشير اإلسبار ب

بصيغن اسمضارعا اسمفيد سلتلددا مؤذف بتعاقب اسسيرات عليخـا كتلدد إدساؿ اسلركر بذسؾ سخـا 
الب  شي  سـ يجف معلكما سلمبشَّ ر ألف تلدد استبشير يؤذف بأف اسمبشَّ   سجاف اإلسبار ب  ر كا 

ا كجكف اسمل د إسي  سفظ اسربا دكف غيرا مما يدؿ على اسساسؽ لباا  ا إيما  تاصيال سلااصؿ
إسى اسرامن بخـ كاسع اينا ألف مع ى اسربكبين يرلع إسى تدبير اسمربكب كاسرفؽ ب  كاسلطؼ ب ا 

تشريؼا كاسرضكاف اسرضا اسجامؿ اسشديدا ألف ذذا  كستاصؿ ب  اإلضافن إسى ضميرذـ إضافن
 .(3)اسصيغن تشعر باسمباسغن في اسرضا

                                                           

 .27/301جا مامد األميف اسخركما ادائؽ اسركح كاسريااف اا ظر( 1)
 .3/101ج( صفكة استفاليرا 2)
 .10/149جا ابف عاشكرا استارير كاست كير ا( ا ظر3)
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بياف سلفكز اسذم اجـ ب  لباا     ﴾ِبَرْحَمٍة ِمْنُو َوِرْضَوانٍ  يُ َبشُّْرُىْم رَب ُُّهمْ  ﴿بك زذرة: "أي كؿ 
را كذما مضافاف جّْ كاسرضكاف مف ا تعاسىا كقد  ي  اسااجميفا كاسبشرل تتضمف اسرامن كذك أعدؿ

ادكدذاا كذي  ادٌ إسى رب ذذا اسكلكد سلدالسن على اسفسامن كاسعظمنا فخي الى يدرؾ ج خخا كال تي 
مف ا تعاسى كالع اسرامن اسذم كلعت رامت  جؿ شي ا كاسرضكاف مف ا كذك أعظـ مف جؿ 

أم أ   أجبر مف جؿ  عيـ؛  ﴾َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّو َأْكبَ رُ ﴿مكاب مادما كسذسؾ قاؿ لباا   كتعاسى: 
 .(1)أل   اسرضا مف ا تعاسىا كذك  عمن الى يشعر بخا إال مف ياس بعظمن ا كلالس "

ا كبشرذـ اـ بأجمؿ  عيـ كذك اسفكز برضكا  لباا   كتعاسى على اسصاابن اسجر  مفَّ  س د
سصابن  بي  خا ا ا كذذا مف أعظـ اسفضائؿ استي سصَّ مف جتاب  اسجريـ آياتبذسؾ في 

 .مامد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .6/3259ج( زذرة استفاليرا 1)
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 المبحث الثاني
 فضل ا عمى الصحابة والصحابيات في اآلخرة 

 المطمب األول: عدم خزييم أمام األشياد وسعي نورىم بين أيدييم
س د مفَّ ا لباا   كتعاسى على اسصاابن اسجراـ بفضؿ لزيؿ بما سخـ مف مجا ن في 

كتأييدذـ س ا كلخادذـ في لبيؿ دعكت ا كذي دعكة اساؽا كجاف مف   امايتخـ سلرلكؿ مامد
أيديخـا كمما يدؿ فضؿ ا عليخـ يكـ اس يامن أف يجرمخـ كال يسزيخـا كيلعؿ  كرذـ يلعى بيف 

 :على ذسؾ ما يأتي

ُكْم َأْن يَُكفَّْر َعْنُكْم يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَلى اللَِّو تَ ْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُّ ﴿قاؿ تعاسى: 
آَمُنوا َمَعُو َسيَّْئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهاُر يَ ْوَم ََل ُيْخِزي اللَُّو النَِّبيَّ َوالَِّذيَن 

 ﴾ا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ نُورُُىْم َيْسَعى بَ ْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْتِمْم لَنَ 
 [.8التحريم:]

أم باسغنن في اس صًح  ﴾ِإَلى اللَِّو تَ ْوبًَة َنُصوًحايَاَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ﴿قكس  تعاسى: 
كا باستكبًن أ فا كذك أٍف ًد اسملاًزم كذك كىصٍؼ استائبيفى ككيصفٍت استكبني بذسؾى على اإلل ا لىخيـ ي صاي

ا مغتميفى أشدَّ االغتماـً  ادميفى عليخاا أف يتكبيكا عف اس بائًح س باخا ا كذسؾى فيأتيكا بخا على طري ًتخىا
ا مكطّْ يفى أ فلىخيـ على ذسؾى ال يعكدكفى في قبيحو مف اس بائحً ا عازميفى على أ َّخـ جاًبخىاسعدـ ارت

ان مف  صااًن اسمكب أم تكبن ترُـّ سللؾا كيرادى ايثي ال يىلكيخـ ع   صارؼه أصالن ب ا كقيؿى  صكاى
تكبنن ت صحي اس اسي أم تدعيكذـ إسى ممًلخا سظخكًر أمًرذا في صااًبخاا كالتعماًس  اسلدَّ كاسعزيمنى في 

ُكْم َويُْدِخَلُكْم َعَسى رَبُُّكْم َأْن يَُكفَّْر َعْنُكْم َسيَّْئاتِ ﴿ ااًتخىا أك تكبيكا س صًح أ فًلجيـاسعمًؿ بم تضي
رياً  كاإلشعاًر ا كركدي صيغًن اإلطماًع سللىرًم على لى ىًف اسجب﴾ِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهارُ َجنَّاٍت َتجْ 
ؿه  ف باسغ في بأ َّ ي تىفضي ا كاستكبني غيري مكلبنو س  كأف اسعبدى ي بًغي أف يجكفى بيف سكؼو كرلا  كا 

 .(1)إقامًن كظائًؼ اسعبادًة 

ؿ على طري ن عف اسمتفضّْ  كاسرلا  اسملتفاد مف فعؿ على ملتعمؿ في اسكعد اسصادر
ا ألف اسعصياف قد اصؿ كا  ما اؽ س  في أف يعفى ع   ما اقترف  ا كذسؾ استائب الااللتعارة

استكبن عـز على عدـ اسعكدة إسى اسذ ب كسجف ما سصاابخا مف اس دـ كاسسكؼ اسذم بعث على 
ا دؿَّ  مف اا  الن ا  اس فس فلعؿ ا لزا ا أف يماك ع   ما للؼ مف اسذ كب تفضُّ على زج اسعـز

                                                           

 .8/268جا أبك اسلعكدا تفلير أبي اسلعكد ا( ا ظر1)
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يَ ْوَم ََل ُيْخِزي اللَُّو النَِّبيَّ  ﴿ا كتجفير اسليئات غفرا خاا ذسؾ مع ى اسرلا  اسملتفاد مف علىف
وُلوَن رَب ََّنا َأْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَ ْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَ قُ 

"يكـ" ظرؼ متعلؽ ب" يدسلجـ ل ات" كذك تعليؽ تسلص إسى اسم ا  على ا ﴾َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
ا تعريض ـكاسمؤم يف مع ا كذك يكـ اس يامن كذذا اسم ا  عليخـ با تفا  سزم ا ع خ اسرلكؿ 

مع اسذيف آم كا ستشريؼ   كذجر اس بي يؤم كا مع  يسزيخـ ا يكـ اس يامنابأف اسذيف سـ 
 .اسمؤم يف

كمعين ا بب ا تفا  اسسزم ع خـ ذك إيما خـكفي صلن اسذيف آم كا مع  إيذاف بأف ل
)مع( يلكز تعل خا بماذكؼ ااؿ مف اسذيف آم كا كا  صابتخـ اس بي   اسمؤم يف مع اس بي

بغير  فيجكف عمكـ اسذيف آم كا مسصكصان  ا  في ا تفا  سزم ا ع خـأم ااؿ جك خـ مع اسشي
ؿ على اسذيف يتا ؽ فيخـ سزم اسجفر كذـ اسذيف ارتدكا كماتكا على اسجفرا كفي ذذا اآلين دسي

ا كتعلؽ )مع( بفعؿ آم كا أم اسذيف آم كا ب  كصابكاا فيجكف   اسمغفرة سلميع أصااب اس بي
اسذيف آم كا ب  كسـ يرتدكا بعداا فتجكف اآلين مؤذ ن بفضيلن سلصاابن  ب  أصااب اس بي  مرادان 

كاسذيف آم كا مع ا كذك استصاص اس كر بخـ  ضي ا ع خـا كضمير  كرذـ عائد إسى اس بي ر 
في ذسؾ اسيكـ بايث يميزا اس اس مف بيف األ كار يكمئذا كلعي اس كر امتدادا كا تشاراا شب  ذسؾ 

باسذجر مف  بشأ خـا كا  ما سصَّ  كذسؾ أ   ياؼ بخـ ايمما ا ت لكا ت كيخان باشتداد مشي اسماشي 
ا شاذدت  كشعركا بأ   جرامن سخـاس كر إذا جاف بيف أيديخـ تمتعكا بم اسلخات األماـ كاسيميفا ألفَّ 

على اإليماف كاس صرا  ا كبخا بايعكا اس بي ذي استي تملؾ بخا األمكر اس فيلنكألف األيدم 
تماـ كذذا اس كر ا اس كر إدامت  أك اسزيادة م    كر ا ي ي يلعل  ا سلمؤم يف يـك اس يامنا كا 

ا كيظخر كذسؾ جل  أدب مع ا كتكاضع س  كاسدعا  بطلب اسمغفرة سخـ ذك سطلب دكاـ اسمغفرةا
بذسؾ كل  استذييؿ ب كسخـا إ ؾ على جؿ شي  قدير اسمشعر بتعليؿ اسدعا  ج اين عف رلا  

 .(1)إلابت  سخـ

قد أمر ا باستكبن اس صكح في ذذا اآلينا ككعد عليخا بتجفير اسليئاتا كدسكؿ اسل اتا ك 
كاسفكز كاسفالحا ايف يلعى اسمؤم كف يكـ اس يامن ب كر إيما خـا كيمشكف بضيائ ا كيتمتعكف 

سخـ بركا  كراات ا كيشف كف إذا طفئت األ كارا استي ال تعطى اسم اف يفا كيلأسكف ا أف يتمـ 
معخـ مف اس كر كاسي يفا إسى ل ات اس عيـا كلكار يلتليب ا دعكتخـا كيكصلخـ ما  كرذـا ف

                                                           

 . 28/371جا ابف عاشكرا استارير كاست كير اا ظر (1)
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اسرب اسجريـا كجؿ ذذا مف آمار استكبن اس صكحا كاسمراد بخا استكبن اسعامن اسشاملن سلذ كب جلخاا 
 .(1)أاكاس    ا كيلتمر عليخا في لميعا كاس رب ماسعبد ا ال يريد بخا إال كلخ استي ع دذا 

تماـ  كر اسصاابن اسجراـ  رضي ا ع خـ لزا  عظيـ مف ا تعاسى سخذا اسصفكة كا 
 يـك اس يامن.اسمستارةا كبخذا اس كر يميُّزذـ ربخـ لباا   كتعاسى 

  : الخمود في الجنةنيالمطمب الثا
ذك اسسلكد في  في اآلسرة أعظـ اسمكاب كاسعطا  اسذم أعدَّا ا سعبادا اسمؤم يفمف إف 

 اسل نا كاست عـ ب عيمخاا كمف اآليات استي تبيف ذذا اس عيـ اسم يـ.

  َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم َوُأولَِئَك َلُهُم ﴿ :تعاسى قكس
َراُت َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ  اللَُّو َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اِْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَعدَّ  * اْلَخي ْ

 [.89ا 88]استكبن: ﴾ َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

كاسذيف صدقكا ا كرلكس  مع ا ذـ اسذيف لاذدكا   ان اسرلكؿ مامد يسبر تعاسى بأفَّ 
تعبكا في قتاسخـ أ فلخـ كبذسكذا في أا ك فلخـا فأ ف كا في لخادذـ أمكاسخـاسمشرجيف بأمكاسخـ كأ 
كأكسئؾ ذـ  ا كذي سيرات اآلسرةا كذسؾ  لاؤذاا كل اتخاا ك عيمخاااسسيراتلبيؿ اا أكسئؾ سخـ 

كسلذيف آم كا مع   أعد ا سرلكس  مامد  اسمسلدكف في اسل اتا اسباقكف فيخاا اسفائزكف بخاا
ذسؾ يمكتكف فيخاا ك ا ال ساسديف فيخا ااأل خارا كذي اسبلاتيفا تلرم مف تات أشلارذا ل ات

 .(2)اسفكز اسعظيـا أم ذسؾ اس لا  اسعظيـا كاساٌظ اسلزيؿ

قد  كطاعنن  كامتملكا ألمر ا كا  ادكا ساجم  لمعان  ﴾َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعوُ ﴿
ـٍ في لبيل لاذىديكا ًبأىٍمك  ـٍ كىأىٍ فيًلًخ كسئؾ اسمؤم كف أ افي دي   سمرضات  كتمبيتان  ا كابتغا ن اًسًخ

ٍفًلايكفى  اسسيراتاسملاذدكف سخـ  ـي اٍسمي كاسممكبات اسعظمىا كاسدرلات اسعليا ع د ا كىأيكسًئؾى ذي
ذف لمعت كال سطر على قلب بشرا كباسلملن قد أاسفائزكف ع دا لباا   بما ال عيف رأت كال 

خلخـ في ا اسباذسيف مي ا كرلكس   اسملاذديف اسمرابطيف قلكبخـ مع ا سخؤالعباداص أىعىدَّ اسلَّ ي  سسلُّ 
ـي كاسلطؼ اسعميـ  اناملتمر  بدان أتىٍلًرم ًمٍف تىٍاًتخىا اأٍلىٍ خاري ساًسًديفى ًفيخا  اتو لبيل  لى َّ  ذًسؾى اٍسفىٍكزي اٍسعىًظي

 .(3)اسلرمدينزسين كاسلعادة سخؤال  اسمسلصيف اسمستصيف باسع اين األ

                                                           

 .874اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامفا ظرا ( 1)
 .14/415جا اسطبرما لامع اسبياف في تأكيؿ اس رآف ا( ا ظر2)
 .1/315جا اسشيخ علكافا اسفكاتح اإلسخين كاسمفاتح اسغيبين ا( ا ظر3)
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سجف اسرلكؿ كاسذيف آم كا ب ا كجا كا مع  في جؿ أمكر اسديف ال  :"محمد رشيد رضايقول 
ـا يفارقك  ا قد لاذدكا بأمكاسخـ كأ فلخـ ف امكا باسكالب سير قياـا جما ي تضي  اإليماف كاإللال

ا أل   تتمن سبياف ملتأ فان  أكسئؾ سخـ اسسيرات عطؼ لزا ذـ على لخادذـا كسـ يذجرا مفصكالن 
ا أم كأكسئؾ اسملاذدكف بعيدك اسم اؿ في كلزا ن  عمالن  كا تخا ن  اسمساسفن سااؿ اسم اف يف بد ان  ااسخـ

معارج اسجماؿا سخـ دكف اسم اف يف اسسيرات استي ذي ممرات اإليماف كاسلخادا مف شرؼ اس صرا 
قامن اساؽ كاسعدؿ بديف ا عال  جلمن اا كا  ا كماك جلمن اسجفرا كالتماث شلرة اسشرؾا كا 

لعادة  كاستمتع باسغ ائـ كاسليادة في األرضا كأكسئؾ ذـ اسمفلاكف أم اسفائزكف بليادة اسد يا مع
 .(1)ا كذسؾ اسفكز اسعظيـ"رم مف تاتخا األ خار ساسديف فيخاأعد ا سخـ ل ات تل ااآلسرة

  :نْ َيا َحَس   َنًة ﴿كقػػاؿ تعػػاسى ئَ ن َُّهْم ِف  ي ال  دُّ َوالَّ  ِذيَن َى  اَجُروا ِف  ي اللَّ  ِو ِم  ْن بَ ْع   ِد َم  ا ظُِلُم  وا لَنُبَ   وّْ
 [.42ا41: اس اؿ] ﴾الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَعَلى رَبِّْهْم يَ تَ وَكَُّلونَ  *َوَِلَْجُر اْْلِخَرِة َأْكبَ ُر َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن 

كاإلسكاف  تغا  مرضات ا اسذيف فارقكا اسداريف في لبيل  ابيسبر تعاسى عف لزائ  سلمخالر 
كقد فعؿ فكعدذـ تعاسى باسملازاة  اكاسسالفا رلا  مكاب ا كلزائ ا رضي ا ع خـ كأرضاذـ

ئ َ  ﴿اسال ن في اسد يا كاآلسرة ف اؿ:  نْ َيا َحَسَنةً لَنُبَ وّْ فإ خـ ترجكا ملاج خـ كأمكاسخـ  ا﴾ن َُّهْم ِفي الدُّ
ا كجذسؾ عكض  ا بما ذك سير س  م    مف ترؾ شيئان  م خا في اسد ياا فإفَّ  ا سيران  ضخـفعكَّ 
ا كجؿ م خـ اجامان  مخـ على رقاب اسعبادا فصاركا أمرا ن سخـ في اسبالدا كاجَّ  فمجَّ  ا فإف اكقع

د ياا ف اؿ ا كأسبر أف مكاب  سلمخالريف في اسدار اآلسرة أعظـ مما أعطاذـ في اسسلمت يف إمامان 
فكف عف اسخلرة معخـ أم مما أعطي اذـ في اسد يا سك جاف اسمتسلّْ  ﴾َوَِلَْجُر اْْلِخَرِة َأْكبَ رُ ﴿لباا   

 .(2) سر ا  سمف أطاع  كاتبع رلكس يعلمكف ما ادَّ 

َما ِمْن بَ ْعِد ﴿أم في شأف ا تعاسى كًرضاا كفي ا   كسكلخ ا  ﴾لَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَّوِ َوا﴿
ذـ مف ديارذـ ا كأسرلك  كسعلخـ اسذيف ظلمخـ أذؿي مجن مف أصااًب رلكًؿ ا  ﴾ظُِلُموا

ئ َ ﴿ا مـ بٌكأذـ ا تعاسى اسمدي نى البما كعد ب كس  لباا   فخالركا إسى اسابشن نْ َيا لَنُبَ وّْ ن َُّهْم ِفي الدُّ
في اسد يا م زسن ال ن كذي اسغىلبني على مف ظلمخـ مف  س خـأم مبا ة ال نا أك س ي زّْ   ﴾َحَسَنةً 

أم ألري أعماًسخـ  ﴾َوَِلَْجُر اْْلِخَرةِ ﴿ ااطبنن كأذًؿ اسشرًؽ كاسغرًب جافنأذؿ مجنىا كعلى اسعرب ق
اسضمير سلجفار أم  ﴾َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ ﴿ا مما يعٌلؿ سخـ في اسد يا ﴾َأْكبَ رُ ﴿اسمذجكرًة في اآلسرة 

                                                           

 .10/305ج(  تفلير اسم ارا 1)
 .4/573جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ ا( ا ظر2)
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أف ا تعاسى يلمع سخؤال  اسمخالريف سيرى اسداريف سكاف كذـ في اسديف كقيؿ سلمخالريفا سك علمكا 
رة كشدائًدذاااللتخاد أك سىما تأسمكا سم فيأم سك علمكا ذسؾ سزادكا   .(1)ا أصابخـ مف اسمخالى

ئَ ن َُّهمْ ﴿"في قكس  تعاسى:  استبكئنك  ﴾: اإللجافا كأطل ت ذ ا على اسلزا  باسال ى على لَنُبَ وّْ
اسمخالرة بطريؽ اسمضادة سلمخالرةا ألف اسمخالرة اسسركج مف اسديار فيضادذا اإللجافا كفي 

عف اسلزا   فعبرا ال ان  خـ لزا ن اسلمع بيف ذالركا كس بكئ خـ مالف اسطباؽا كاسمع ى: س لازي َّ 
ا أم «  بكئ خـ»ال ن صفن سمصدر ماذكؼ لار على باستبكئن أل   لزا  على ترؾ اسمبا ةا ك 

تبكئن ال نا كذذا اسلزا  يلبر جؿ ما اشتملت علي  اسمخالرة مف األضرار استي س يخا 
اسمخالركف مف مفارقن ديارذـ كأذليخـ كأمكاسخـا كما القكا مف األذل اسذم أسلأذـ إسى اسمخالرة 

 مف ديارذـا ككط ان  سيران  على تعكيضخـ دياران مف تعذيب كالتخزا  كمذسن كفت نا فاسال ن تشتمؿ 
مف أمكاسخـا كذي ما  اسكا مف اسمغا ـ كمف اسسراجا  سيران  مف كط خـا كذك اسمدي نا كأمكاالن  سيران 
في اياتخـ بما  اسكا مف اسللطافا قاؿ تعاسى:  ألعدائخـ في اسفتكح كأذمخا فتح مجنا كأم ان  كغلبنن 

لَن َُّهْم ِمْن ﴿ باا   ذذا اسكعد باسكعد اسعظيـ لمـ أع ب  ا[55]لكرة اس كر:  ﴾بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًناَولَيَُبدّْ
 .(2)ا كمع ى أجبر أ   أذـ كأ فع ﴾َوَِلَْجُر اْْلِخَرِة َأْكبَ رُ  ﴿اسم صكد كذك قكس : 

ا اسشريفنم   تعاسى سخذا اسصابن  ا شخادةن باسل ن ا  ا لباا   سصاابن رلكؿ ككعد
سرل أين آا ساسديف م عميف فيخا فرضي ا ع خـ ألمعيفا ك تلتاؽ فضؿ ا عليخا باسل ن خا بأ

 تبيف فضؿ ا على اسصاابن باسل ن كذي:

  :َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّو ثُمَّ قُِتُلوا َأْو َماتُوا لَيَ ْرزُقَ ن َُّهُم اللَُّو ِرْزقًا َحَسًنا ﴿قكس  تعاسى
ُر الرَّازِِقيَن   [.59-58:اساج] ﴾لَُيْدِخَلن َُّهْم ُمْدَخاًل يَ ْرَضْونَُو َوِإنَّ اللََّو َلَعِليٌم َحِليمٌ  *َوِإنَّ اللََّو َلُهَو َخي ْ

سمػػػا ع ػػداا كتػػػرؾ  فػػي لػػػبيؿ ا ابتغػػا  مرضػػػات ا كطلبػػان  سى عمػػػف سػػرج مخػػػالران يسبػػر تعػػا
ا أك في اسلخادسديف ا مـ قتلكا  األكطاف كاألذليف كاسسالفا كفارؽ بالدا في ا كرلكس ا ك صرةن 

ن َُّهُم لَيَ  ْرزُق َ ﴿ك على فرشخـا ف د اصلكا على األلر اسلزيػؿا كاسم ػا  اسلميػؿا  مف غير قتاؿو ماتكا 
َو َلُه َو َخي ْ ُر َوِإنَّ اللَّ  ﴿بػ  أعيػ خـا  ا كسيزيدذـ مف فضل  كرزق  مػف اسل ػن مػا ت ػرُّ ﴾اللَُّو ِرْزقًا َحَسًنا

كذػػك اسل ػػنا فػػأسبر لػػباا   أ ػػ  ياصػػؿ سخػػـ اسرااػػن  ﴾اًل يَ ْرَض  ْونَوُ لَيُ  ْدِخَلن َُّهْم ُم  ْدخَ ﴿ك ا ﴾ال  رَّازِِقينَ 
ف ا سعليـ بمف يخالر كيلاذد في لبيل ا كبمف  كاسرزؽ كل ن  عيـا كسيدسل خـ مدسالن  يرضك   كا 

يلتاؽ ذسؾا يالـ كيصفح كيغفر سخـ اسػذ كب كيجفرذػا عػ خـ بخلػرتخـ إسيػ ا كتػكجلخـ عليػ ا فأمػا 
                                                           

 .5/116ج ا ظرا إرشاد اسع ؿ اسلليـا أبك اسلعكدا( 1)
 .14/159ج ا ابف عاشكرااستارير كاست كيرا ظرا ( 2)
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مػػف قتػػؿ فػػي لػػبيؿ ا مػػف مخػػالر أك غيػػر مخػػالرا فإ ػػ  اػػي ع ػػد ربػػ  يػػرزؽا جمػػا قػػاؿ تعػػاسى: 
 ﴾ وا ِف        ي َس        ِبيِل اللَّ        ِو َأْمَواتً        ا بَ        ْل َأْحيَ        اٌء ِعْن        َد رَبِّْه        ْم يُ ْرزَقُ        ونَ َوََل َتْحَس        َبنَّ الَّ        ِذيَن قُِتلُ        ﴿

 .(1)[169]آؿ عمراف: 

بشارة جبرل سمف ذالر في لبيؿ اا فسرج مف دارا ككط   كأكالدا كماس ا  اآلينكذذا 
ابتغا  كل  اا ك صرة سديف اا فخذا قد كلب ألرا على اا لكا  مات على فراش ا أك قتؿ 

في اسبرزخا كيكـ اس يامن بدسكؿ اسل ن اسلامعن  ال ان  في لبيؿ اا كسيرزق خـ ا رزقان  ملاذدان 
أف اسمخالر في لبيؿ  اسمع ى  لب كاسبدفا كياتمؿكاسرياافا كاسالف كاإلالافا ك عيـ اسسلركح 

ا لكا  علـ ا م   أ   يمكت على فراش ا أك ال ان  كالعان  برزق  في اسد ياا رزقان  ا ا قد تجفؿ
ليفت ر كياتاجا  ذـ أ   إذا سرج مف ديارا كأمكاس ا فجلخـ مضمكف س  اسرزؽا فال يتك ي تؿ شخيدان 

لباا  ا فإف اسمخالريف اسلاب يف ترجكا ديارذـ  فإف رازق  ذك سير اسرازقيفا كقد كقع جما أسبر
خـ مف  اتى فتح ا عليخـ اسبالدا كمجَّ   صرة سديف اا فلـ يلبمكا إال يليران  كأب ا ذـ كأمكاسخـ

: تعاسى ف على ذذا اس كؿا قكس ما جا كا ب  مف أغ ى اس اسا كيجك  اسعباد فالتبكا مف أمكاسخا
فتح مجن اسمشرفنا  سصكصان  ما يفتا  ا عليخـ مف اسبلداف إما ﴾لَُيْدِخَلن َُّهْم ُمْدَخاًل يَ ْرَضْونَُو ﴿

ما اسمراد ب  رزؽ اآلسرةا كأف ذسؾ دسكؿ اسل نا  فإ خـ دسلكذا في ااسن اسرضا كاسلركرا كا 
كرزؽ اآلسرةا كاسلفظ صاسح سذسؾ جل ا كاسمع ى  فتجكف اآلين لمعت بيف اسرزقيفا رزؽ اسد ياا

ف ا سعليـ باألمكرا ظاذرذاا كباط خاا مت دمخاا  اصايحا فال ما ع مف إرادة اسلميع كا 
كمتأسرذاا اليـ يعصي  اسسالئؽا كيبارزك   باسعظائـا كذك ال يعاللخـ باسع كبن مع جماؿ 

 .(2)اقتداراا بؿ يكاصؿ سخـ رزق ا كيلدم إسيخـ فضل 

كذي اسم صكد األعظـ  اسرةفضؿ ا تعاسى على اسصاابن اسجراـ في اآل كاسل ن ذي
ا رضي ا ع خـ كأرضاذـ  اب رلكؿ ا األكفى اسذم لازل ب  تعاسى أصا كاسفضؿ
 ألمعيف.

 

                                                           

 .4/447جا ابف جميرا تفلير اس رآف اسعظيـ اا ظر( 1)
 .543اسلعدما ص اتيلير اسجريـ اسرامف ا( ا ظر2)
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 ةـــمــاتـــالخ
امتفَّ اسامد  اسذم ب عمت  تتـ اسصاسااتا س  اسامد على ما يلَّرا كس  اسشجر على ما 

ب  كتفضَّؿا بفضل  لخَّؿ جؿ عليرا كبعك   بلغ اسلخد تمام ا فما جاف مف تكفيؽو فمف ا 
كاداا كما جاف مف   صو فم ي كمف اسشيطافا فل  اسامد في األكسى كاآلسرةا كس  اسشجر في 

 اسبد  كاسم تخىا كصلَّى ا كللـ كبارؾ على مامدا كعلى آس  كصاب  كللـا أما بعد:

 .نإسيخا اسباام تتضم ت اسساتمن أذـ اس تائج كاستكصيات استي تكصلف د 

 النتائج :أولً 
 ين:تكيمجف إلماسخا في اس  اط اآل

مؤم نا ب  كمات  أرلح استعاريؼ كألمعخا في تعريؼ اسصاابي أ  : مف س ي اس بي  .1
 على اإللالـ.

اس بكينا كاسشخكد على ذـ   لن اسل ن افظن اس رآف اسجريـا ك  اسصاابن رضكاف ا عليخـ .2
  شر ذذا اسرلاسن استي امتزلت بخا اسلماكينا كذـ اسذيف  ذركا أ فلخـ في لبيؿ اسرلاسن

 دماؤذـ كأركااخـا مما يكلب سخـ فضالن عظيمنا على جؿ مف لا  بعدذـ.
اسجراـ رضكاف ا عليخـ بلميع صفات اسسير كاإليمافا فعلي ا االقتدا   اسصاابن اتصؼ .3

 آمارذـا فخـ أئمن اسخدل كمصابيح اسدلىا رضكاف ا عليخـ ألمعيف. بخـ كاتباع
اس رآف اسجريـ شخد شخادة عاسين بما يرفع م اـ اسصاابن اسجراـ إسى اسذركةا بأ خـ اتصفكا  .4

 أرفع درلات اإليماف كاست كلا كتالٍكا بلمكا األسالؽ.ب
فخـ إللالمينا األمن ا عمكد األلاس في ب ا اساسصاابن اسجراـ رضكاف ا عليخـ ذـ  .5

 .ك شرا اسذيف ا تدبكا ألعظـ مخمن ك خضكا بخاا كذي قياـ ديف ا تعاسى
ذـ سير ليؿ عرفت  اسبشرينا كذـ أبرز كلكا اضارة اإللالـ  إف صاابن رلكؿ ا  .6

 كأجمرذا إشراقانا كأسلدذا ذجرانا كأ بلخا أسالقانا كذـ في اس من دي ان كسل ان.
ا ضؿ اسصاابن في اسد يا على غيرذـ بأف استارذـ صابن س بي  أف ا تعاسى ف .7

كلعلخـ سير اس ركفا كفضلخـ في اآلسرة بما أعد سخـ مف اس عيـ اسم يـ كاسدرلات اسعال 
 في اسل ن.
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 ثانيًا: التوصيات
 :تينشتمؿ استكصيات على األمكر اآلكت

اسدركس اسعلمين في غرس اب اسصاابن كلعلخـ اس دكة في  فكس اس اشئن مف سالؿ  .1
 اسلامعات كاسمدارس.

اسصاؼ ك  اسفضائيات في كفضائلخـ تجميؼ اس شاط اإلعالمي إلبراز صفات اسصاابن .2
 كاسملالت كاسجتب كشبجن اسمعلكمات اسعاسمين.

بعض اسجتب استي تتادث عف صاابن  تدريسإقرار  ـاستعلي استربين أتم ى على كزارة .3
كاسمعاذد  جتاب صكر مف اياة اسصاابن كاستابعيف في اسمدارس ا ممؿ اس بي 

 كاسلامعاتا اتى يتربى ذذا اسليؿ على اب اسصاابن اسجراـ رضكاف ا عليخـ.
 

 وآخر دعوانا أن الحمد  ربِّ العالمين
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 المصادر والمرجع
 القرآن الكريم -

ا 2اسصديؽ أكؿ اسسلفا  اسراشديفا مامد رضاا دار إايا  اسجتب اسعربينا )دا ـ(ا طأبك بجر 
 ـ. 1950ذػ ا1369

أبك عبد اسرامف مامد  اصر اسديفا بف اسااج  كح بف  لاتي بف آدـا األش كدرم األسبا ي 
 ذػ(ا اسمجتب اإللالميا )دا ـ(ا )دا ط(ا )دا ت(.1420)اسمتكفى:

 اسمعرفن    شسصيت  كعصراا اسدجتكر علي مامد اسصَّالَّبيا دارأبكبجر اسصديؽ رضي ا ع
 ـ2009ا 7كاس شرا )دا ـ(ا ط سلطباعن

اإلالاف في ت ريب صايح ابف ابافا مامد بف اباف بف أامد اسبيلتيا ترتيب: األمير عال  
اسديف علي بف بلباف اسفارليا ا    كسرج أااديم  كعلؽ علي : شعيب األر ؤكط ا مؤللن 

 ـ.1988ذػ ا 1408ا 1لاسنا بيركتا طاسر 

االلتيعاب في معرفن األصاابا أبك عمر يكلؼ بف عبد ا بف عبد اسبر بف عاصـ اس مرم 
 ـ. 1992-ذػ  1412ا 1اس رطبيا تا يؽ: علي مامد اسبلاكما دار اسليؿا بيركتا ط

ف عبد اسجريـ ألد اسغابن في معرفن اسصاابنا أبك اسالف علي بف أبي اسجـر مامد بف مامد ب
ذػ(ا اسما ؽ: علي 630بف عبد اسكااد اسشيبا ي اسلزرما عز اسديف ابف األمير )اسمتكفى:

ذػ 1415ا 1مامد معكضا عادؿ أامد عبد اسمكلكدا دار اسجتب اسعلمينا )دا ـ(ا ط
 ـ. 1994ا

اإلصابن في تمييز اسصاابنا أبك اسفضؿ أامد بف علي بف الر اسعل ال يا تا يؽ: عادؿ 
 ذػ.1415ا 1عبد اسمكلكد؛ كعلى مامد معكضا دار اسجتب اسعلمينا بيركتا ط أامد

أضكا  اسبياف في إيضاح اس رآف باس رآفا مامد األميف بف مامد اسمستار اسش  يطيا دار اسفجر 
 ـ.1995ذػ ا  1415 )دا ط(ا سلطباعن كاس شر كاستكزيعا بيركت ا سب افا

ف علي بف فارسا اسزرجلي اسدمش يا دار اسعلـ األعالـا سير اسديف بف مامكد بف مامد ب
 ـ. 2002ا 15سلمالييفا )دا ـ(ا ط

أ كار است زيؿ كألرار استأكيؿا  اصر اسديف أبك لعيد عبد ا بف عمر بف مامد اسشيرازم 
ا 1اسبيضاكما تا يؽ: مامد عبد اسرامف اسمرعشليا دار إايا  استراث اسعربيا بيركتا ط

 ذػ. 1418
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اإليما  إسى زكائد األماسي كاأللزا ا زكائد األماسي كاسفكائد كاسمعالـ كاسمشيسات على اسجتب 
رَّارا أضكا  اسللؼا )دا ـ(ا  اسلتن كاسمكطأ كمل د اإلماـ أامدا  بيؿ لعد اسديف لىليـ لى

 ـ. 2007ذػ ا 1428ا 1ط
اسبار اسمايط في أصكؿ اسف  ا أبك عبد ا بدر اسديف مامد بف عبد ا بف بخادر اسزرجشيا 

 -ق1414 ا4ضبط كتعليؽ كتسريج: د.مامد مامد تامرا دار اسجتبيا)دا ـ(ا ط
 ـ.1994

تاج اسعركس مف لكاذر اس امكسا ماٌمد بف ماٌمد بف عبد اسرٌزاؽ اسالي يا أبك اسفيضا 
ذػ(ا تا يؽ: ملمكعن مف اسما  يفا دار اسخداينا 1205زَّبيدم )اسمتكفى:اسملٌ ب بمرتضى اس

 )دا ـ(ا )دا ط(ا )دا ت(.

تاريخ اسسلفا ا عبد اسرامف بف أبي بجرا لالؿ اسديف اسليكطيا تا يؽ: امدم اسدمرداشا 
 ـ.2004-ذػ1425ا 1مجتبن  زار مصطفى اسبازا )دا ـ(ا ط

براذيـ بف اسمغيرة اسبسارما أبك عبد ا استاريخ اسجبيرا مامد بف إلماعيؿ بف إ
 ارؼ اسعمما ينا ايدر آبادا اسدجفا )دا ط(ا )دا ت(.ذػ(ا طبعن دائرة اسمع256)اسمتكفى:

ا مامد «تارير اسمع ى اسلديد كت كير اسع ؿ اسلديد مف تفلير اسجتاب اسمليد»استارير كاست كير 
 ذػ.1984 )دا ط(ا ا تك سا شر ليا اسدار استك لين سلاسطاذر بف مامد عاشكر استك 

استلخيؿ سعلكـ است زيؿا أبك اس الـا مامد بف أامد بف مامد بف عبد اا ابف لزم اسجلبي 
ذػ(ا تا يؽا اسدجتكر عبد ا اسساسدما شرجن دار األرقـ بف أبي 741اسغر اطي )اسمتكفى: 
 ذػ. 1416ا 1األرقـ ا بيركتا ط

اف كتمييز ل يم  مف صايا ا كشاذا مف مافكظ ا أبك استعلي ات اسالاف على صايح ابف اب
عبد اسرامف مامد  اصر اسديفا بف اسااج  كح بف  لاتي بف آدـا األش كدرم األسبا يا 

 ـ. 2003ا 1دار باكزير سل شر كاستكزيعا لدةا اسمملجن اسعربين اسلعكدينا ط

مامد بف تفلير أبي اسلعكد "إرشاد اسع ؿ اسلليـ إسى مزايا اسجتاب اسجريـ"ا أبك اسلعكد اسعمادم  
 دار إايا  استراث اسعربيا بيركتا )داط(ا )دات(. ذػ(ا982مامد بف مصطفى )اسمتكفى:

ذػ(ا مطابع أسبار اسيكـا 1418مامد متكسي اسشعراكم )اسمتكفى: تفلير اسشعراكم "اسسكاطر"ا
 ـ.1997)دا ط(ا )دا ـ(ا 
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تفلير اس رآف اساجيـ "تفلير اسم ار"ا مامد رشيد بف علي رضا اس لمك ي اسالي يا اسخيئن 
 ـ.1990 )دا ط(ا اسمصرين اسعامن سلجتابا )دا ـ(ا

رم مـ تفلير اس رآف اسعظيـ "ابف جمير"ا أبك اسفدا  إلماعيؿ بف عمر بف جمير اس رشي اسبص
اسدمش يا تا يؽ: مامد اليف شمس اسديفا دار اسجتب اسعلمينا م شكرات مامد علي 

 ذػ. 1419ا 1بيضكف ا بيركتا ط

تفلير اس رآفا أبك اسمظفرا م صكر بف مامد بف عبد اسلبار ابف أامد اسمركزل اسلمعا ي 
 يـ بف عباس ذػ(ا تا يؽ: يالر بف إبراذيـ كغ489استميمي اسا في مـ اسشافعي )اسمتكفى: 

 ـ.1997ذػا1418ا 1بف غ يـا دار اسكطفا اسرياضا اسلعكدينا ط

 سطيبا دار اسفجر اسعربيا اس اذرةا )دا ط(ا )دات(. استفلير اس رآ ي سل رآفا عبد اسجريـ يك س اس

تفلير اسماتريدم )تأكيالت أذؿ اسل ن(ا مامد بف مامد بف مامكدا أبك م صكر اسماتريدم  
ا دار اسجتب اسعلمينا بيركتا سب افا ط ذػ(ا333)اسمتكفى: ا 1تا يؽ: د. ملدم باللـك
 ـ. 2005ذػا 1426

استفلير اسم ير في اسع يدة كاسشريعن كاسم خجا د. كذبن بف مصطفى اسزايليا دار اسفجر 
 ذػ. 1418ا 2اسمعاصرا دمشؽا ط

 .ق1413ا 10اسليؿ اسلديدا بيركتا طاستفلير اسكاضحا مامد مامكد اسالازما دار 

 ذػ. 1422ا 1استفلير اسكليط سلزايليا د كذبن بف مصطفى اسزايليا دار اسفجرا دمشؽا ط

استفلير اسكليط سل رآف اسجريـا مامد ليد ط طاكما دار  خضن مصر سلطباعن كاس شر كاستكزيعا 
 ـ.1998ا 1اسفلاسنا اس اذرةا ط

ن مامد األميف بف عبد ا تفلير ادائؽ اسركح كاسريااف في ركابي علكـ اس رآفا اسشيخ اسعالم
األرمي اسعلكم اسخررم اسشافعيا إشراؼ كمرالعن: اسدجتكر ذاشـ مامد علي بف اليف 

 ـ. 2001ذػ ا 1421ا 1مخدما دار طكؽ اس لاةا بيركتا سب افا ط

است رير كاستابيرا أبك عبد اا شمس اسديف مامد بف مامد بف مامد اسمعركؼ بابف أمير ااج 
ا 2ذػ(ا دار اسجتب اسعلمينا )دا ـ(ا ط879اسمكقت اسا في )اسمتكفى:كي اؿ س  ابف 

 ـ.1983ذػ ا1403

تخذيب استخذيبا أبك اسفضؿ أامد بف علي بف مامد بف أامد بف الر اسعل ال يا مطبعن 
 ذػ.1326ا 1دائرة اسمعارؼ اس ظامينا اسخ دا ط
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اسعل ال ي  تخذيب استخذيبا أبك اسفضؿ أامد بف علي بف مامد بف أامد بف الر
 ذػ.1326ا 1ذػ(ا مطبعن دائرة اسمعارؼ اس ظامينا اسخ دا ط852)اسمتكفى:

تيلير اسجريـ اسرامف في تفلير جالـ اسم افا عبد اسرامف بف  اصر بف عبد ا اسلعدما 
 ـ.2000-ذػ 1420ا1تا يؽ: عبد اسرامف بف معال اسلكياؽا مؤللن اسرلاسنا )دا ـ(ا ط

اسرلكؿا ملد اسديف أبك اسلعادات اسمبارؾ بف مامد بف مامد بف لامع األصكؿ في أااديث 
تا يؽ: بشير عيكفا  ،ذػ(606مامد ابف عبد اسجريـ اسشيبا ي اسلزرم ابف األمير )اسمتكفى:

 ـ.1972ا 1طبعن دار اسفجرا )دا ـ(ا ط
ر لامع اسبياف في تأكيؿ اس رآفا مامد بف لرير بف يزيد بف جمير بف غاسب اآلمليا أبك لعف

 ـ. 2000ذػ ا1420ا 1اسطبرما تا يؽ: أامد مامد شاجرا مؤللن اسرلاسنا )دا ـ(ا ط

اسلامع ألاجاـ اس رآفا أبك عبد ا مامد بف أامد بف أبي بجر بف فرح األ صارم اسسزرلي 
براذيـ أطفيشا دار اسجتب اسمصرينا  شمس اسديف اس رطبيا تا يؽ: أامد اسبردك ي كا 

 ـ. 1964-ذػ 1384ا 2اس اذرةا ط

ذػ(ا تا يؽ: رمزم م ير 321لمخرة اسلغنا أبك بجر مامد بف اسالف بف دريد األزدم )اسمتكفى:
 ـ.1987ا 1بعلبجيا دار اسعلـ سلمالييفا بيركتا ط

ايا   لمخرة ترالـ اسف خا  اسماسجينا د. قالـ علي لعدا دار اسباكث سلدرالات اإللالمين كا 
 ـ.2002ذػ ا1423ا 1استراثا دبيا ط

الين اسبشر في تاريخ اس رف اسماسث عشرا عبد اسرزاؽ بف الف بف إبراذيـ اسبيطار اسميدا ي 
ذػ(ا ا    ك ل   كعلؽ علي  افيدا: مامد بخلن اسبيطارا مف 1335اسدمش ي )اسمتكفى:

 ـ.1993ذػ ا1413ا 2أعضا  ملمع اسلغن اسعربينا )دا ـ(ا ط

ذػ(ا تا يؽ 1093بف عمر اسبغدادم )اسمتكفى: سزا ن األدب كسب سباب سلاف اسعربا عبد اس ادر
 ـ.1997ذػا1418ا 4كشرح: عبد اسلالـ مامد ذاركفا مجتبن اسسا ليا اس اذرةا ط

ركح اسمعا ي في تفلير اس رآف اسعظيـ كاسلبع اسمما يا أبك اسفصؿ اسليد األسكليا دار اسجتب 
 ـ.1994ا 1اسعلمينا بيركتا ط

ذػ(ا 1394مصطفى بف أامد اسمعركؼ بأبي زذرة )اسمتكفى:زذرة استفاليرا مامد بف أامد بف 
 دار اسفجر اسعربيا )دا ـ(ا )دا ط(ا )دا ت(.
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للللن األااديث اسصايان كشي  مف ف خخا كفكائدذاا أبك عبد اسرامف مامد  اصر اسديف 
 ـ.1995 -ذػ 1415ا 1األسبا يا مجتبن اسمعارؼ سل شر كاستكزيعا اسرياضا ط

مالن أبك عبد ا مامد بف يزيد اس زكي يا كمالن الـ أبي  يزيدا تا يؽ: ل ف ابف مال ا ابف 
 ـ.1952 )دا ط(ا مامد فؤاد عبد اسباقيا دار إايا  اسجتب اسعربينا )دا ـ(ا

ل ف أبي داكدا أبك داكد لليماف بف األشعث بف إلااؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم 
دا اسمجتبن اسعصرينا صيداا بيركتا عبد اسامي اسلًّْلٍلتا يا تا يؽ: مامد مايي اسديف

 )دا ط(ا )دا ت(.

ل ف استرمذما أبك عيلى مامد بف عيلى اسضااؾ استرمذما تا يؽ كتعليؽ: أامد مامد 
براذيـ عطكة عكض اسمدرس في 3(ا كمامد فؤاد عبد اسباقي )لػ 2ا 1شاجر )لػ  (ا كا 

ا 2اسبابي اسالبيا مصرا ط (ا شرجن مجتبن كمطبعن مصطفى5ا 4األزذر اسشريؼ )لػ 
 ـ.1975-ذػ  1395

اسل ف اسصغرل سل لائيا أبك عبد اسرامف أامد بف شعيب بف علي اسسرالا يا اس لائيا 
 ق.1406ا 2تا يؽ: عبد اسفتاح أبك غدةا مجتب اسمطبكعات اإللالمينا البا ط

: مامد عبد اسل ف اسجبرلا أامد بف اساليف بف علي اسسرالا يا أبك بجر اسبيخ يا تا يؽ
 ـ. 2003ذػ ا1424ا 3اس ادر عطاا دار اسجتب اسعلمينا بيركتا سب افا ط

لير أعالـ اس بال ا شمس اسديف أبك عبد ا مامد بف أامد بف عمماف بف قىاٍيماز اسذذبيا 
تا يؽ: ملمكعن مف اسما  يف بإشراؼ اسشيخ شعيب األر اؤكطا مؤللن اسرلاسنا )داـ(ا 

 ـ.1985ذػ ا1405ا 3ط

اسليرة اسالبين "إ لاف اسعيكف في ليرة األميف اسمأمكف"ا علي بف إبراذيـ بف أامد اسالبيا أبك 
ا 2ط، دار اسجتب اسعلمينا بيركت ،ذػ(1044اسفرجا  كر اسديف ابف برذاف اسديف )اسمتكفى: 

 .ذػ1427

   شرح رياض اسصاسايفا مامد بف صاسح بف مامد اسعميميفا دار اسكطف سل شرا اسرياضا 
 ذػ.1426)دا ط(ا 

اسصااح تاج اسلغن كصااح اسعربينا أبك  صر إلماعيؿ بف اماد اسلكذرم اسفارابيا تا يؽ: 
 ـ.1987- ذػ 1407ا 4أامد عبد اسغفكر عطارا دار اسعلـ سلمالييفا بيركتا ط
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ٍعبدىا  صايح ابف اباف بترتيب ابف بلبافا مامد بف اباف بف أامد بف اباف بف معاذ بف مى
يا أبك ااتـا اسدارميا اسبيلتيا تا يؽ: شعيب األر ؤكطا مؤللن اسرلاسنا بيركتا استميم

 ـ.1993-ذػػ 1414ا 2ط

األـا أبك عبد اسرامف مامد  اصر اسديف األسبا يا مؤللن غراس سل شر -صايح أبي داكد 
 ـ. 2002-ذػ  1423ا 1كاستكزيعا اسجكيتا ط

يـ بف اسمغيرة اسبسارما أبك عبد ا صايح األدب اسمفردا مامد بف إلماعيؿ بف إبراذ
ذػ(ا ا ؽ أااديم  كعلؽ علي : مامد  اصر اسديف األسبا يا دار اسصديؽ 256)اسمتكفى:

 ـ.1997ذػ ا1418ا 4سل شر كاستكزيعا )دا ـ(ا ط

_ كل    كأيام ا  صايح اسبسارما اسلامع اسمل د اسصايح اسمستصر مف أمكر رلكؿ ا _
بدا اسبسارم اسلعفيا تا يؽ: مامد زذير بف  اصر اس اصرا مامد بف إلماعيؿ أبكع

 ذػ.1422ا 1دار طكؽ اس لاةا )دا ـ(ا ط

ًايحي استٍَّرًغيب كىاستٍَّرًذيبا مامد  اصر اسديف األسبا يا مجتىبن اسمىعارؼ ًسل ىٍشًر كاستكزٍيعا  صى
 ـ.2000ذػ ا1421ا 1اسرياضا اسمملجن اسعربين اسلعكدينا ط

ا مللـ بف  مل د اسصايح اسمستصر ب  ؿ اسعدؿ عف اسعدؿ إسى رلكؿ ا صايح مللـا اس
دار إايا  استراث  اسالاج أبك اسالف اس شيرم اس يلابكرما تا يؽ: مامد فؤاد عبد اسباقيا

 اسعربيا بيركتا )دا ط(ا )دا ت(.

ا 1صفكة استفاليرا مامد علي اسصابك يا دار اسصابك ي سلطباعن كاس شر كاستكزيع ااس اذرةا ط 
 ـ.1997ذػ ا 1417

اسطب ات اسجبرلا أبك عبد ا مامد بف لعد بف م يع اسخاشمي باسكال ا اسبصرما اسبغدادم 
ا 1ط اسمعركؼ بابف لعدا تا يؽ: مامد عبد اس ادر عطاا دار اسجتب اسعلمينا بيركتا

 ـ. 1990-ذػ 1410
طب ات اس لابيفا بجر بف عبد ا أبك زيد بف مامد بف عبد ا بف بجر بف عمماف بف يايى 

 ـ.1987ذػ ا1407ا 1ذػ(ا دار اسرشدا اسرياضا ط1429بف غيخب بف مامد )اسمتكفى:

ـ فتح اسبارم شرح صايح اسبسارما أامد بف علي بف الر أبك اسفضؿ اسعل ال ي اسشافعيا رقَّ 
جتب  كأبكاب  كأااديم ا مامد فؤاد عبد اسباقيا كقاـ بإسرال  كصاا  كأشرؼ على طبع ا ماب 
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اسديف اسسطيبا علي  تعلي ات اسعالمنا عبد اسعزيز بف عبد ا بف بازا دار اسمعرفنا بيركتا 
 ق.1379)دا ط(ا 

ابف سطؼ ا  فتحي اسبياف في م اصد اس رآفا أبك اسطيب مامد صديؽ ساف بف الف بف علي
ذػ(ا ع ي بطبعً  كقٌدـ س  كرالع : سادـ اسعلـ 1307اسالي ي اسبسارم اسً  َّكلي )اسمتكفى:

يدىاا بىيركتا ارما اسمىجتبن اسعصريَّن سلطبىاعن كاسٌ ٍشرا صى  )دا ط(ا عىبد ا بف إبراذيـ األ صى
 ـ.1992ذػ ا1412

استفليرا مامد بف علي اسشكجا يا دار  فتح اس دير اسلامع بيف ف ي اسركاين كاسدراين في علـ
 ـ.1983 )دا ط(ا اسفجرا بيركتا سب افا

فضائؿ اسصاابنا أبك عبد ا أامد بف ا بؿ اسشيبا يا تا يؽ: د. كصي ا مامد عباسا 
 ـ.1983ق ا1403ا 1مؤللن اسرلاسنا بيركتا ط

اسفرقا ينا  عمن ا بف مامكد اسفكاتح اإلسخين كاسمفاتح اسغيبين اسمكضان سلجلـ اس رآ ين كاساجـ 
ذػ(ا دار رجابي سل شرا اسغكرينا مصرا 920اس سلكا يا كيعرؼ باسشيخ علكاف )اسمتكفى: 

 ـ.1999ذػ ا1419ا 1ط

اس امكس اسمايطا ملد اسديف أبك طاذر مامد بف يع كب اسفيركز آبادما تا يؽ: مجتب تا يؽ 
رقليكليا مؤللن اسرلاسن سلطباعن استراث في مؤللن اسرلاسنا بإشراؼا مامد  عيـ اسع

 ـ. 2005-ذػ  1426ا 8كاس شر كاستكزيعا بيركتا سب افا ط

اسجشاؼ عف ا ائؽ غكامض است زيؿا أبك اس الـ مامكد بف عمرك بف أامدا اسزمسشرم لار 
 ذػ.1407ا 3ذػ(ا دار اسجتاب اسعربيا بيركتا ط538ا )اسمتكفى: 

اسجفاين في علـ اسركاينا أبك بجر أامد بف علي بف مابت بف أامد بف مخدم اسسطيب اسبغدادم 
ذػ(ا تا يؽ: أبك عبدا اسلكرقيا إبراذيـ امدم اسمد يا اسمجتبن اسعلمينا 463)اسمتكفى:

 ق.1357 )دا ط(ا اسمدي ن اسم كرةا

إبراذيـ بف عمر اسشياي أبك عال  اسديف علي بف مامد بف  سباب استأكيؿ في معا ي است زيؿا
ذػ(ا تا يؽ: مامد علي شاذيفا دار اسجتب 741اسالفا اسمعركؼ باسسازف )اسمتكفى: 

 ذػ. 1415ا 1اسعلمينا بيركتا ط

سلاف اسعربا مامد بف مجـر بف علىا أبك اسفضؿا لماؿ اسديف ابف م ظكر األ صارم 
 ذػ.1414ا 3اسركيفعى اإلفري يا دار صادرا بيركتا ط
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استأكيؿا مامد لماؿ اسديف بف مامد لعيد بف قالـ اساالؽ اس المي  ماالف
ا  1ذػ(ا تا يؽ: مامد بالؿ عيكف اسلكدا دار اسجتب اسعلمينا بيركتا ط1332)اسمتكفى:
 ذػ.1418

اسمارر اسكليز في تفلير اسجتاب اسعزيزا أبك مامد عبد اساؽ بف عطين األ دسلي اسمااربيا 
 ذػ. 1422ا 1افي مامدا دار اسجتب اسعلمينا بيركتا طتا يؽ: عبد اسلالـ عبد اسش

مستار اسصااحا زيف اسديف أبك عبد ا مامد بف أبي بجر بف عبد اس ادر اسا في اسرازما 
ا 5تا يؽ: يكلؼ اسشيخ مامدا اسمجتبن اسعصرينا اسدار اس مكذلينا صيداا بيركتا ط

 ـ.1999ذػ ا1420

مل د اإلماـ أامد بف ا بؿا أبك عبد ا أامد بف مامد بف ا بؿ بف ذالؿ بف ألد اسشيبا يا 
تا يؽ: شعيب األر ؤكطا عادؿ مرشدا كآسركفا إشراؼ: د.عبد ا بف عبد اسمالف 

 ـ.2001ذػ ا1421ا 1استرجيا مؤللن اسرلاسنا )دا ـ(ا ط

بف اباف بف أامد بف اباف بف معاذ مشاذير علما  األمصار كأعالـ ف خا  األقطارا مامد 
ٍعبدىا استميميا أبك ااتـا اسدارميا اسبيلتي )اسمتكفى: ذػ(ا ا    ككم   كعلؽ 354بف مى

ا 1علي : مرزكؽ على ابراذيـا دار اسكفا  سلطباعن كاس شر كاستكزيعا اسم صكرةا ط
 ـ.1991ذػ ا1411

بد اا كسي اسديفا استبريزما مشجاة اسمصابيحا مامد بف عبد ا اسسطيب اسعمرما أبك ع
 ـ.1985ا 3تا يؽ: مامد  اصر اسديف األسبا يا اسمجتب اإللالميا بيركتا ط

 اسمصباح اسم ير في غريب اسشرح اسجبيرا أامد بف مامد بف علي اسفيكمي مـ اسامكما أبك
 اسعباسا اسمجتبن اسعلمينا بيركتا )دا ط(ا )دا ت(.

سباقي بف قا ع بف مرزكؽ بف كامؽ األمكم باسكال  اسبغدادم معلـ اسصاابنا أبك اساليف عبد ا
ذػ(ا اسما ؽ: صالح بف لاسـ اسمصراتيا مجتبن اسغربا  األمرينا اسمدي ن 351)اسمتكفى:
 .1418ا 1اسم كرةا ط

معلـ اسمفلريف "مف صدر اإللالـ كاتى اسعصر اسااضر"ا عادؿ  كيخضا قدـ س ا ميفتي 
خ الف ساسدا مؤللن  كيخض اسم افين سلتأسيؼ كاسترلمن كاس شرا اسلمخكرين اسلب ا ين اسشَّيٍ 

 ـ.1988ذػ ا1409ا 3بيركتا سب افا ط
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معلـ م اييس اسلغنا أامد بف فارس بف زجريا اس زكي ي اسرازما أبك اساليفا تا يؽ: عبد 
 ـ.1979ذػ ا1399 )دا ط(ااسلالـ مامد ذاركفا دار اسفجرا )دا ـ(ا 

أامد بف عبد ا بف أامد بف إلااؽ بف مكلى بف مخراف  معرفن اسصاابنا أبك  عيـ
ذػ(ا تا يؽ: عادؿ بف يكلؼ اسعزازما دار اسكطف سل شرا 430األصبخا ي )اسمتكفى:

 ـ.1998ذػ ا1419ا 1اسرياضا ط

مفاتيح اسغيبا استفلير اسجبيرا أبك عبد ا مامد بف عمر بف اسالف بف اساليف استيمي اسرازم 
ذػ(ا دار إايا  استراث اسعربيا 606ف اسرازم سطيب اسرم )اسمتكفى:اسمل ب بفسر اسدي

 ذػ.1420ا 3بيركتا ط

 ظـ اسدرر في ت الب اآليات كاسلكرا إبراذيـ بف عمر بف الف اسرباط بف علي بف أبي بجر  
 (ا دار اسجتاب اإللالميا اس اذرةا )دا ط(ا )دا ت(.ذػ885اسب اعي )اسمتكفى:

عيافا عبد اسرامف بف أبي بجرا لالؿ اسديف اسليكطي  ظـ اسع ياف في أعياف األ
 ليب اتيا اسمجتبن اسعلمينا بيركتا)دا ط(ا )دا ت(.ذػ(ا تا يؽ: في911)اسمتكفى:

 خاين األرب في ف كف األدبا أامد بف عبد اسكذاب بف مامد بف عبد اسدائـ اس رشي استيمي 
اسجتب كاسكمائؽ اس كمينا اس اذرةا ذػ(ا دار 733اسبجرما شخاب اسديف اس كيرم )اسمتكفى:

 ذػ. 1423ا 1ط

اس خاين في غريب اساديث كاألمرا ملد اسديف أبك اسلعادات اسمبارؾ بف مامد اسشيبا ي اسلزرم 
ابف األميرا تا يؽ: طاذر أامد اسزاكلا كمامكد مامد اسط اايا اسمجتبن اسعلمينا بيركتا 

 ـ.1979-ذػ 1399)دا ط(ا 

 رآف اسمليدا أبك اسالف علي بف أامد بف مامد بف علي اسكاادما اسكليط في تفلير اس 
ذػ(ا تا يؽ كتعليؽ: اسشيخ عادؿ أامد عبد اسمكلكدا 468اس يلابكرما اسشافعي )اسمتكفى: 

اسشيخ علي مامد معكضا اسدجتكر أامد مامد صيرةا اسدجتكر أامد عبد اسغ ي اسلمؿا 
تاذ اسدجتكر عبد اساي اسفرماكما دار اسدجتكر عبد اسرامف عكيسا قدم  كقرظ : األل

 ـ.1994ذػ ا1415ا 1اسجتب اسعلمينا بيركتا سب افا ط

كفيات األعياف كأ با  أب ا  اسزمافا أبك اسعباس شمس اسديف أامد بف مامد بف إبراذيـ بف أبي 
ؽ: إالاف عباسا دار صادرا ذػ(ا تا ي681بجر ابف سلجاف اسبرمجي اإلربلي )اسمتكفى:

 ـ.1990ط(ا  )دابيركتا 
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  أوًل: فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا طرف اآلية
 سورة البقرة

 ﴿ ٌْ ِٖ ِْ َسبِّ ٍِ ًُٕذٙ   110 5 ﴾...أُٗىَئَِل َعيَٚ 
إِرْ ﴿ ْٞجَ  َجَعْيَْب َٗ ثَببَتً  اْىبَ ًْب ىِيَّْبسِ  ٍَ ٍْ أَ َٗ﴾...125 11 

 سورة آل عمران
ىَقَْذ  ﴿ ُ بِبَْذس  َٗ ٌُ َّللاَّ  115-111 123 ﴾... ََّصَشُم
ٌْ بِثَََلثَتِ  ﴿ ٌْ َسبُُّن ُم ذَّ َِ ُٝ ُْ ٌْ أَ ِْ َْٝنفَُِٞن َِ أَىَ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  111 124 ﴾...إِْر حَقُُ٘ه ىِْي
ٌْ ٕزا﴿  ِٕ ِس ْ٘ ِْ فَ ٍِ  ٌْ َٝأْحُُ٘م َٗ حَخَّقُ٘ا  َٗ ُْ حَْصبُِشٗا   112-111 125 ﴾...بَيٚ إِ
 ﴿ َِّ ََل حَْحَسبَ احًب بَْو َٗ َ٘ ٍْ ِ أَ َِ قُخِيُ٘ا فِٜ َسبِِٞو َّللاَّ اىَِّزٝ

 ﴾...أَْحَٞبء  
169-
171 

16-44-85-118-
119-134 

أُُٗرٗا فِٜ ﴿  َٗ  ٌْ ِٕ ِْ ِدَٝبِس ٍِ أُْخِشُج٘ا  َٗ َٕبَجُشٗا   َِ فَبىَِّزٝ

 ﴾...َسبِٞيِٜ
195 41 

 سورة النساء
ُْٞش أُٗىِٜ  ﴿ َِ َغ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ  َُ ِ٘ٛ اْىقَبِعُذٗ َل َْٝسخَ

َشسِ   ﴾...اىضَّ
95 75-76 

 سورة المائدة
فَ  ﴿ ْ٘ ُ  َٝأْحِٜ فََس ً   َّللاَّ ْ٘ ٌْ  بِقَ ُٖ َُّٔ  ُِٝحبُّ ُِٝحبُّ٘ َٗ ...﴾  54 27 

 سورة األنعام
﴿  ًٍ ْ٘ َٖب قَ ْيَْب بِ مَّ َٗ َُٕؤََلِء فَقَْذ  َٖب  ُْ َْٝنفُْش بِ ِ  40 89  ﴾...ب فَئ

 سورة األنفال

ُس٘هِ  َْٝسأَىَُّ٘لَ ﴿ اىشَّ َٗ  ِ ّْفَبُه ّلِِلَّ ّْفَبِه قُِو اْْلَ ِِ اْْلَ  119-14 1 ﴾ ...َع
﴿ ٌْ ُم ذُّ َِ ٍُ ٌْ أَِّّٜ  ٌْ فَبْسخََجبَة ىَُن َُ َسبَُّن  121-113-111 9   ﴾ ...إِْر حَْسخَِغٞثُ٘
ٌْ َحََلًَل طَِّٞبًب ﴿ خُ َْ ب َغِْ ََّ ٍِ  122-121 69   ﴾...فَُنيُ٘ا 
َُ ىَُٔ أَْسشَ  ﴿ ُْ َُٝن٘ ٍّٜ أَ َُ ىَِْبِ ب َمب َِ فٍَِٜ  122-12 67   ﴾ ... ٙ َحخَّٚ ُْٝثِخ
﴿  ِ َُٕذٗا فِٜ َسبِِٞو َّللاَّ جب َٗ ٕبَجُشٗا  َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ اىَِّزٝ َٗ...﴾  

 
74 33 
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 الصفحة رقميا طرف اآلية
 سورة التوبة

ْسِجِذ اْىحَ  ﴿ ََ بَسةَ اْى ََ ِع َٗ ٌْ ِسقَبَٝتَ اْىَحبجِّ  ًِ أََجَعْيخُ  37 19  ﴾....َشا
﴿ ِ َُٕذٗا فِٜ َسبِِٞو َّللاَّ َجب َٗ َٕبَجُشٗا  َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ  127-37 20 ﴾...اىَِّزٝ
ُ إِْر أَ  ﴿ ُْْصُشُٗٓ فَقَْذ ََّصَشُٓ َّللاَّ َِ َمفَُشٗاإَِلَّ حَ  70 40 ﴾...ْخَشَجُٔ اىَِّزٝ
 ﴿ ٌْ ُٖ َّْج ىَ ٌَ أَِر َْْل ىِ ُ َع  75 43  ﴾... َعفَب َّللاَّ
 ﴿ ُ ٌُ َّللاَّ ُٖ َُ  110 71 ﴾...أُٗىَئَِل َسَْٞشَح
َُٕذٗ﴿  َعُٔ َجب ٍَ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ اىَِّزٝ َٗ ُسُ٘ه  ِِ اىشَّ  131-39-38 88 ﴾...اىَِن
ْىَِٞجُذٗاْ ﴿  َٗ  ٌْ  27 123       ﴾ِغْيظَتً... فُِٞن

 سورة ىود
ْٞجِ ﴿  َو اْىبَ ْٕ ٌْ أَ ُْٞن بََشَمبحُُٔ َعيَ َٗ  ِ ُج َّللاَّ ََ  53 73  ﴾...َسْح

 يوسفسورة 
  َُ ب حَِصفُ٘ ٍَ ُُ َعيَٚ  ْسخََعب َُ ُ اْى َّللاَّ َٗ ٞو   َِ   18 90 فََصْبش  َج

 سورة إبراىيم
  ْإِر َٗ ... ٌْ ٌْ َْلَِصَٝذَُّّن ِْ َشَنْشحُ ٌْ ىَئِ َُ َسبُُّن  د  7 حَأَرَّ

 سورة النحل
ئَ  ﴿ ِّ٘ ٘ا ىَُْبَ َُ ب ظُيِ ٍَ ِْ بَْعِذ  ٍِ  ِ َٕبَجُشٗا فِٜ َّللاَّ  َِ اىَِّزٝ َٗ ٌْ ُٖ َّْ...﴾ 41 42-132 
ب فُخِ  ﴿ ٍَ ِْ بَْعِذ  ٍِ َٕبَجُشٗا   َِ َُّ َسبََّل ىِيَِّزٝ ٌَّ إِ  42 110 ﴾...ُْ٘اثُ

 لحجسورة ا
﴿  َِ اىَِّزٝ َٗ  ٍَ  ْٗ ٌَّ قُخِيُ٘ا أَ ِ ثُ  133-43 58 ﴾... بحُ٘إَبَجُشٗا فِٜ َسبِِٞو َّللاَّ

 سورة النور
﴿  ِ ِْ ِرْمِش َّللاَّ ْٞع  َع ََل بَ َٗ ٌْ حَِجبَسة   ِٖ ِٖٞ ًِ  ِسَجبه  ََل حُْي إِقَب َٗ...﴾ 11-18 44 
﴿  ُٝ ُْ َعِت أَ اىسَّ َٗ  ٌْ ُْْن ٍِ ىُ٘ا اْىفَْضِو  ْٗ َل َٝأْحَِو أُ ىَِٜٗ ْٗ  71-10 22 ﴾...ْؤحُ٘ا أُ
﴿  َِ ِّبِٞ ِّبَبُث ىِيطَّٞ اىطَّٞ َٗ...﴾  26 52 
ٌْ ََل حَْحَسبُُ٘ٓ  ﴿ ُْْن ٍِ ْفِل ُعْصبَت   َِ َجبُءٗا بِبْْلِ َُّ اىَِّزٝ  ﴾....إِ
 

37 19-87 

 سورة الروم
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 الصفحة رقميا طرف اآلية
َُ َحقًّب  ﴿ َمب َٗ َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َْْٞب َّْصُش اْى  71 47 ﴾...َعيَ

 لقمانسورة 
﴿  ِٔ َْٞس ىََل بِ ب ىَ ٍَ ُْ حُْشِشَك بِٜ  ََٕذاَك َعيَٚ أَ ُْ َجب إِ َٗ  ٌ  82-82 15 ﴾...ِعْي

 األحزابسورة 
﴿ ُ َّللاَّ ِْٖذٛ اىسَّبِٞوَ  َٗ َٝ َ٘ ُٕ َٗ  60 4        ﴾...َٝقُُ٘ه اْىَحقَّ 
﴿ ٌْ ُٖ َٖبحُ ٍَّ اُجُٔ أُ َٗ أَْص َٗ...﴾ 6 64 
إِرْ ﴿ بَيََغجِ  اْْلَْبصبسُ  صاَغجِ  َٗ  45 10 ﴾...اْىَحْبِجشَ  اْىقُيُ٘ةُ  َٗ
﴿ َٕ ب َعب ٍَ َِ ِسَجبه  َصَذقُ٘ا  ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ ِٔ ْٞ َ َعيَ  25-15 23 ﴾...ُذٗا َّللاَّ
﴿ َٖ ْو َصبىًِحب ُّْؤحِ ََ حَْع َٗ  ِٔ َسُس٘ىِ َٗ  ِ َِّ ّلِِلَّ ُْْن ٍِ ِْ َْٝقُْْج  ٍَ  47 31 ﴾...ب َٗ
ِٕيَِِّٞت اْْلُٗىَٚ﴿ َج اْىَجب َِ حَبَشُّ ْج ََل حَبَشَّ َٗ  َِّ َُ فِٜ بُُٞ٘حُِن قَْش َٗ...﴾ 33 56 
ب ُْٝخيَٚ فِٜ ﴿ ٍَ  َُ اْرُمْش ِْ آَٝ َٗ ٍِ  َِّ تِ بُُٞ٘حُِن ََ اْىِحْن َٗ  ِ  54 34 ﴾...بِث َّللاَّ
َج َعيَ ﴿  َْ َّْع أَ َٗ  ِٔ ْٞ ُ َعيَ ٌَ َّللاَّ َّْع إِْر حَقُُ٘ه ىِيَِّزٛ أَ َٗ ِٔ ْٞ...﴾ 52 9-79 
ُْ حَ ﴿ ََل أَ اجَٗ َٗ ِْ أَْص ٍِ  َِّ ِٖ َه بِ  64 53 ﴾...بَذَّ
﴿ ِّٜ ُْ٘ا ََل حَْذُخيُ٘ا بَُُٞ٘ث اىَّْبِ ٍَ َِ آ َٖب اىَِّزٝ  61-59-58 53 ﴾...َٝب أَُّٝ
ْٞئبً ﴿ ْٓ  إُِ حُْبُذْٗا َش ْٗ حُْخفُ٘ َُّ  أَ ِ ءفَئ ْٚ َُ بُِنّو َش  63 54 ﴾...َّللا َمب
َٖب َٝب﴿ ُّٜ  أَُّٝ اِجلَ  قُوْ  اىَّْبِ َٗ بََْبحِلَ  ِْلَْص َِّسبءِ  َٗ َٗ  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  66-65-11 59 ﴾...اْى

 الصافاتسورة 
 ﴿ َُ ٌُ اْىَغبىِبُ٘ ُٖ َْْذَّب ىَ َُّ ُج إِ َٗ﴾ 173 71 

 غافر سورة
ُذٗسُ  ﴿ ب حُْخفِٜ اىصُّ ٍَ َٗ  ِِ ٌُ َخبئَِْتَ اْْلَْعُٞ  63 19 ﴾َْٝعيَ

 الفتحسورة 
﴿  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ِِ اْى ُ َع َٜ َّللاَّ  ﴾... ىَقَْذ َسِض

 18 31-125 
﴿  ٌَ َغبِّ ٍَ  ُ ٌُ َّللاَّ َعَذُم َٗ ٌْ َو ىَُن َٖب فََعجَّ  108 20 ﴾...َمثَِٞشةً حَأُْخُزَّٗ
َعُٔ أَِشذَّاء  ﴿ ٍَ  َِ اىَِّزٝ َٗ  ِ ُسُ٘ه َّللاَّ ذ  سَّ ََّ َح  7-1 29 ﴾ ...َعيَٚ اْىُنفَّبسِ ٍُّ

 الحجراتسورة 
﴿  ٌْ ب أَىَ ََ َُ  إَِّّ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ َِ  اْى ُْ٘ا اىَِّزٝ ٍَ ِ  آ ِٔ  بِبّلِلَّ َسُس٘ىِ َٗ  ٌَّ  40 15 ﴾... ثُ
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 الصفحة رقميا طرف اآلية
 الرحمنسورة 

 ﴿ َِّ ِٖ ُ   خٞشاث فِٞ  39 70 ﴾ ِحَسب
 المجادلةسورة 

﴿  ِ َُ بِبّلِلَّ ُْ٘ ٍِ ب ُْٝؤ ًٍ ْ٘ ادََُُّٗل حَِجُذ قَ َ٘ ِخِش ُٝ ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ...﴾ 22 32 
 سورة الحشر

َِ  ىِْيفُقََشاءِ ﴿ َٖبِجِشٝ َُ َِ  اْى ِْ  أُْخِشُج٘ا اىَِّزٝ ٍِ  ٌْ ِٕ  36 8 ﴾...ِدَٝبِس
﴿ َِ اىَِّزٝ َٗ ُٝ ٌْ ِٖ ِْ قَْبيِ ٍِ  َُ ب ََ ٝ اْْلِ َٗ ُءٗا اىذَّاَس  َّ٘ َُ حَبَ  29 9 ﴾...ِحبُّ٘

 سورة التحريم
﴿ َِّ ُْْن ٍِ ًْٞشا  اًجب َخ َٗ ُْ ُْٝبِذىَُٔ أَْص َِّ أَ ُْ طَيَّقَُن ُ إِ  95-21-11 5 ﴾ ...َعَسٚ َسبُّٔ

بَتً ﴿ ْ٘ ِ حَ ُْ٘ا حُ٘بُ٘ا إِىَٚ َّللاَّ ٍَ َِ آ َٖب اىَِّزٝ  129 8 ﴾... َُّصً٘حب َٝبأَُّٝ
 سورة الحاقة

َٖب﴿  67 23 ﴾َداَِّٞت   قُطُ٘فُ

 سورة عبس
ىَّٚ ﴿ َ٘ حَ َٗ َعبََس 

*
  ٚ ََ ُْ َجبَءُٓ اْْلَْع  74 10-1 ﴾...أَ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة طرف الحديث

 د "الى يىٍشجيري اسلَّ ى مىٍف الى يىٍشجيري اس َّاسى  "

بّْي "  ٍذ ىا ًمٍف مى ىاـً كىافىٍ تي رى : فى يٍلتي يىا رىليكؿى اسلًَّ ا سىًك اتَّسى  11 ..."ًفي مىالىثو

ٍدتىً ي"  ٍدتىً يا اسلخيَـّ آًت مىا كىعى  121-12 ..."اسلخيَـّ أىٍ ًلٍز ًسي مىا كىعى

ؾى أيجىفٍّْ  ي ًفي ً  "  13 ..."أىٍعًطً ي قىًميصى

ؿي مىٍف يىٍلميك بىٍيفى يىدىًم "  كمىًن يىٍكـى اسً يىامىنً أى ىا أىكَّ ًف ًسٍلسيصي  13 ..."اسرٍَّامى

ٍبتي لىٍيفنا"  : أىصى سىٍت ًفيَّ أىٍربىعي آيىاتو  14 ..." ىزى

تَّى يىٍجفيرى ًبًديً ً ا كىالى تىٍأجيؿى "  لىفىٍت أيُـّ لىٍعدو أىٍف الى تيجىلّْمى ي أىبىدنا اى  14 ..."اى

:  غىابى عىمّْي أى ىسي ٍبفي اس ٍَّضًر عىفٍ "  ا فى ىاؿى  25-15 ..."يىا رىليكؿى اسلَّ »ًقتىاًؿ بىٍدرو

ا ًسي أىرىاؾى  سىً يىً ي اس ًَّبيُّ "  ا مى اًبري  16 ..."فى ىاؿى ًسي: "يىا لى

لٍَّؼ عىٍف رىليكًؿ اسلًَّ  "  ـٍ أىتىسى  17 ..."ًفي غىٍزكىةو غىزىاذىا سى

جىافى ًسي "  اًذًليًَّنا كى ـي جيٍ تي قىٍي نا ًفي اسلى لىى اسعىاًص ٍبًف كىاًئؿو دىرىاًذ  18 ..."عى

 19 ..."از ت على مف أيًصيب مف أىذًلي ًباٍسارًَّةا فىجتب ًإسىٌي زيد بف أىرقـ" 

 88-19 ..."ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍسريجى لىفىرناا أىٍقرىعى  جىافى رىليكؿي اً " 

ا "  ٍاشو ٍي ىبى ًبٍ ًت لى ٍيتي جىافى يىٍمجيثي ًعٍ دى زى ا فىتىكىاصى يىٍشرىبي ًعٍ دىذىا عىلىالن كى
ني  ٍفصى  ..."أى ىا كىاى

20 

ٍلتي  سىمَّا اٍعتىزىؿى  ىًبيُّ اً "  : دىسى  21 ..."ً لىا ىايا قىاؿى

لىيَّ "  ؿى عى ا قىاسىٍت: فىدىسى ًلرى لي ي ي كىضى ا جىًبيرنا قىٍد لىا ى سي جىافى شىٍيسن  103-22جيٍ تي ًعٍ دىاي كى
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 الصفحة طرف الحديث

ٍعتي ي ًبشىٍي و يىٍكمنا   ..."فىرىالى

 25-15 "..اسلَّخيَـّ ًإ ّْي أىٍعتىًذري ًإسىٍيؾى ًممَّا صى ىعى ذىؤيالى "

مىؿي  " ٍؤًمً يفى  مى ا ًفي اٍسمي ـٍ ا تىكىادًّْذ ـٍ ًمًخ تىرىااي تىعىاطيًفًخـٍ  كى مىؿي  كى لىدً  مى  26 "...اٍسلى

ُـّ أىٍك ييًضيؼي ذىذىا "  30 "... مىٍف يىضي

ٍيري  أىٍ تيـٍ  "  31 " األىٍرضً  أىٍذؿً  سى

اًبيا تىليبُّكا الى "  ـٍ  أىفَّ  فىلىكٍ  أىٍصاى دىجي دو  ًمٍمؿى  أىٍ فىؽى  أىاى  38 "... ذىذىبنا أياي

ًتجيفَّ "  الى  64-57 " ًإ َّ ي قىٍد أيًذفى سىجيفَّ أىٍف تىٍسريٍلفى ًساى

ٍذتي " تَّسى ًليالن الى ًليالن أىبىا  سىٍك جيٍ تي ميتًَّسذنا سى  69 " ...بىٍجرو سى

ا أىقيكؿي "  في أىتىرىل ًبمى  74 "ا...بىٍألن  يىا فيالى

ؾى كىاتًَّؽ اسلَّ ى "  ٍكلى لىٍيؾى زى  80-79-9 " أىٍمًلٍؾ عى

 81 " دعاؾ اسلَّخيَـّ التىًلٍب ًسلىٍعدو ًإذىا "

ؿَّ "  ا قىاؿى اسلَّ ي عىزَّ كىلى ا أىالى أيٍسًبريؾى مى اًبري ؟ ""يىا لى : بىلىى. أًلىًبيؾى  83 "..قيٍلتي

دو لعؿى اي  »"  ٍكًؼ طىير سما أيصيب إسكا يجـ بأاي خـ في لى  118-84 "...أركااى

 87 " فضؿ عائشن على اس لا  جفضؿ اسمريد على لائر اسطعاـ "

 88-19 " ...رناًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍسريجى لىفى  جىافى رىليكؿي اً  "

جىذىاا فىًإٍف جي  " ٍ ًؾ جىذىا كى  90 "...ٍ ًت بىًريئىنن أىمَّا بىٍعدي يىا عىاًئشىنيا فىًإ َّ ي قىٍد بىلىغىً ي عى

كَّامىنه قىكَّامىنه كىاً  َّ  " نى فىًإ َّخىا صى ٍفصى تيؾى ًفي اٍسلى َّنً رىاًلٍع اى ٍكلى  94 "خىا زى
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ٍي ىبى ًبٍ ًت  بىٍؿ شىًرٍبتي عىلىالن  " سىٍف أىعيكدى سى ي ًعٍ دى زى ا كى ٍاشو  95 " ...لى

سيجيفَّ يىدناأىٍلرىعيجيفَّ سى " اقنا ًبي أىٍطكى  99 " اى

كَّجى رىليكؿي اسلًَّ   " ٍي ىبى  سىمَّا تىزى  99 " ...زى

ٍيلىنيا اٍبفي عىمًّْؾ شىٍيخه جى "  كى  103-22  "...ًبيره فىاتًَّ ي اسلَّ ى ًفي ً يىا سي

ا آًسذه ًبرىٍأًس فىرى  " ٍربً ذىذىا ًلٍبًريؿي لىٍيً  أىدىاةي اساى  112 ..."ًلً ا عى

ا  ىادً "  ابى اسلَّميرىةً  أىٍم عىبَّاسي  115 ..."أىٍصاى

ـٍ ًفي  " خي عىؿى اسلَّ ي أىٍركىااى دو لى ـٍ ًبأياي ٍكًؼ طىٍيرو سىمَّا أيًصيبى ًإٍسكىا يجي  118  ..."لى

ااٍجتيٍبا ًبٍلـً اً اسرَّ " ًف اسرًَّايـً  126  "...ٍامى
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