
  دلياًل مه القزآن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمه 02 

- 1 - 

 

  



  دلياًل مه القزآن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمه 02 

- 1 - 

 

  



  دلياًل مه القزآن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمه 02 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 02 مه القزآن على إثباث عذاب القبز ووعيمه. دلياًل 

 7 .آياث مه القزآن الكزيم حذل على المزور على الصزاط 

 .إثباث أن حذ رجم الزاوي المحصه ثابج في القزآن الكزيم 

 .أسباب الضالل المذكورة في القزآن الكزيم 

 الحث على االسخغفار للمؤمىيه والمؤمىاث. 

  



  دلياًل مه القزآن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمه 02 

- 2 - 

 

 

  

71 



  ن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمهدلياًل مه القزآ 02 

- 1 - 

 

 





  دلياًل مه القزآن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمه 02 

- 3 - 

 

 

 

 الزسالت األولى:

 الكزيم من القزآن دليالً 02

 القرب ونعينه إثبات عذاب على





  دلياًل مه القزآن الكزيم على إثباث عذاب القبز ووعيمه 02 

- 5 - 

﷽ 

احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وظذ آفف وصحبف ومـ وااله، 

 بعد: أما

قجب اإليامن بام يؽقن بعد ادقت مما جاء بف افقحل مـ ظذاب افؼز وكعقؿف، ؾ

وزظؿ بعض أهؾ وؿد وردت بذفؽ أدفة ـثرة ذم افؼرآن افؽريؿ وافسـة افـبقية، 

أن ذفؽ ؽر مذـقر ذم افؼرآن افؽريؿ، وهذا مـ جفؾفؿ بؽتاب اهلل  بدعاف

 تثبت ظذاب افؼز وكعقؿف:افؽريؿ مـ افؼرآن  ظؼون دفقاًل وتػسره، وهذه 

ۋ ۋ ۅ ﴿ ؿال اهلل تعاػ ظـ ؿقم كقح ظؾقف افصالة وافسالم: -1

، أي: ؾبسبب خطقئاهتؿ [25:]كقح ﴾ائ ى ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ثؿ ُأدخؾقا )أؽرؿفؿ اهلل ؾُلدخؾقا مباذة كارا ُيعذبقن ؾقفا ذم افززخ، ومل يؼؾ: 

، وافػاء ذم افؾغة افعربقة تدل ظذ افتعؼقب ادباذ ﴾ۅ﴿، بؾ ؿال: (كارا

هل كار افززخ، وادراد  ﴾ۅ ۉ﴿"وفقس ظذ افساخل. ؿال األفقد: 

ظذاب افؼز، ومـ مات ذم ماء أو كار أو أـؾتف افسباع أو افطر مثال أصابف ما 

تػسر ابـ و(، 659/ 33. وُيـظر: تػسر افرازي )"يصقب ادؼبقر مـ افعذاب

 (.333/ 4ظرؾة )

ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻڻ﴿ؿال اهلل ظز وجؾ ظـ آل ؾرظقن:  -2

لتباع ؾرظقن ، ؾ[46:]ؽاؾر  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
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ؽرؿقا معف ذم افبحر، وؿد أخزكا اهلل أهنؿ ُيعذبقن ذم حقاة افززخ ـؾ يقم أول 

افـفار وآخره وؿد ؾـت أجسامفؿ، ثؿ يقم افؼقامة يبعثفؿ اهلل ويعقدهؿ ـام ـاكقا 

بلبداهنؿ وأرواحفؿ، ؾُقدخؾقن أصد افعذاب ذم كار جفـؿ. ؿال تاج افؼراء حمؿقد 

ؾقف أدل دفقؾ ظذ ظذاب افؼز: ألن ادعطقف "(: 1331/ 2افؽرماين ذم تػسره )

 ."ؽر ادعطقف ظؾقف

ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ؿال اهلل تبارك وتعاػ ظـ أصحاب األخدود:  -3

، أخزكا [13:]افزوج ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ؿقا ادممـغ وادممـات هلؿ  اهلل ذم هذه اآلية أن أصحاب األخدود افذيـ حرَّ

واحدا، ؾعذاب جفـؿ ذم اآلخرة، وظذاب احلريؼ ذم ظذابان وفقس ظذابا 

ؿبقرهؿ، وؿدم ذـر ظذاب جفـؿ ألكف أظظؿ وأدوم. ُيـظر: افتحرير وافتـقير البـ 

 (.247/ 33ظاصقر )

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ؿال اهلل شبحاكف ظـ ؿقم فقط:  -4

، ؾعـدما جعؾ اهلل ظايل ؿرى ؿقم فقط شاؾؾفا ال صؽ [74:]احلجر ﴾ٹ ٹ ڤ

قا حغ خسػ اهلل هبؿ األرض، وؿد أخزكا اهلل أكف أمطر ظؾقفؿ أن أهؾفا مات

حجارة مـ شجقؾ زيادة ذم ظذاهبؿ بعد خسػفؿ، ومل يؽـ ذفؽ ادطر مـ احلجارة 

يـزل ظبثا ظذ أجساد مقتة متزؿت وصارت حتت األرض بعد اخلسػ، بؾ ظذهبؿ 

ؼد ـاكت اهلل بتؾؽ احلجارة بعد مقهتؿ وإن ـاكت أجسامفؿ ممزؿة ومبعثرة، ؾ
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أي: ُمعؾَّؿة تصقبفؿ أيـام ـاكقا بؼدرتف ـام ؿال شبحاكف:  ﴾ٺ﴿احلجارة 

 .[83:]هقد ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺٺ﴿

ڦ ڤ ڤ ﴿ؿال اهلل شبحاكف ظـ ادـاؾؼغ مـ هذه األمة:  -5

ڇ  ڇچ چ چڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦڦ

ؿال ادػنون: افعذاب األول  [131:]افتقبة ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ذم افدكقا، وافعذاب افثاين ذم افؼبقر، ثؿ يردون ذم اآلخرة إػ ظذاب ظظقؿ وهق 

(، تػسر ابـ جرير افطزي 453/ 1ظذاب جفـؿ. ُيـظر: معاين افؼرآن فؾػراء )

(11 /644 - 648.) 

 ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿ؿال تبارك وتعاػ ظـ افؽاؾريـ:  -6

﮾ ﮿ ﯀  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

، ؾػل هذه اآلية خيزكا [51-53:]األكػال ﴾﯁      

اهلل أن ادالئؽة ترضب وجقه افؽاؾريـ وأدبارهؿ تعذيبا هلؿ واحتؼارا هلؿ ظـد 

ؿبض أرواحفؿ، وتؼقل هلؿ حغ تؼبض أرواحفؿ: ذوؿقا ظذاب احلريؼ، وهذا ذم 

 (.133، 129/ 7افززخ ؿبؾ اآلخرة. ُيـظر: حاصقة افطقبل ظذ افؽشاف( )

﮼ ﮽ ﮾ ﴿ؿال اهلل تعاػ خمزا ظـ حال ادـاؾؼغ ظـد مقهتؿ:  -7

. ُيـظر: مػتاح دار افسعادة [27:]حمؿد ﴾﮿ ﯀ ﯁  

 (.432/ 4(، تػسر افؼاشؿل )43/ 1البـ افؼقؿ )
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ؿال اهلل شبحاكف ظـ افظادغ:  -8

ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ

، ؾػل هذه [93:]األكعام ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې 

اآلية أن افظادغ ذم شؽرات ادقت تؼبض ادالئؽة أرواحفؿ وترضهبؿ، ؿال 

أي: بافرضب وافعذاب، وهذا افعذاب ذم  ﴾ۈ ٴۇ﴿ادػنون: معـك: 

افززخ وفقس ذم اآلخرة، وتؼقل هلؿ مالئؽة ادقت: افققم دمزون ظذاب اهلقن، 

 (.163/ 2وهذا دفقؾ واوح ظذ إثبات ظذاب افؼز. ؾتح افؼدير فؾشقـاين )

ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ﴿ؿال اهلل تعاػ:  -9

ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڳ ڳ گ گ  ک ک گ گک  ڑ ڑ کڈ ژ ژ  ڎ ڈ

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ

، ذم هذه اآلية إثبات كعقؿ [94-83:]افقاؿعة ﴾ھ ھ ے ہ ہ ھ ھ

افؼز وظذابف، ؾافػاء تدل ظذ افتعؼقب ادباذ بعد ؿبض افروح، ؾادممـ افذي هق 

وادؽذب مـ ادؼربغ يؽقن فف مباذة بعد ؿبض روحف راحٌة ورحياٌن وجـة كعقؿ، 

افضال يؽقن فف مباذة بعد ؿبض روحف وقاؾة مـ ظذاب احلؿقؿ، وُيصذ كارا ذم 

(، افروح البـ افؼقؿ 184/ 5افززخ ؿبؾ يقم افؼقامة. ُيـظر: تػسر افبقضاوي )

 (.76)ص: 
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ڀ ڀ ڀ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ؿال اهلل ظز وجؾ:  -11

زخ فؾشفداء، ، هذه اآلية تثبت افـعقؿ ذم افز[154:]افبؼرة ﴾ڀ ٺ ٺ

وأخزكا اهلل أكـا ال كشعر بـعقؿفؿ حغ كراهؿ ؿتذ وؿد تؽقن أجسادهؿ ممزؿة، 

وؿد تلـؾ أجسادهؿ افسباع، وتػـك أبداهنؿ ذم األرض، ومع ذفؽ أثبت اهلل هلؿ 

كعقؿ افؼز وأخزكا أن هلؿ حقاة ؽر حقاهتؿ ذم افدكقا وإن ــا ال كشعر بذفؽ، 

 ززخ ال كشعر بعذاهبؿ.وـذفؽ مـ يعذهبؿ اهلل ذم اف

ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿وؿال اهلل تبارك وتعاػ: 

، أخزكا اهلل أن افشفداء [6-4:]حمؿد ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ھ ھ ے

شقصؾح حاهلؿ بعد مقهتؿ ويدخؾفؿ اجلـة، ؾُقػفؿ مـ هذه اآلية أن مـ افـاس مـ 

بعد مقتف ؾفق ذم ال يصؾح اهلل حاهلؿ ذم افززخ بعد مقهتؿ، ومـ مل ُيصؾح اهلل حافف 

 حاٍل شقئٍة ذم ؿزه وافعقاذ باهلل.

ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱگ گ ﴿وؿال اهلل تبارك وتعاػ: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ

﮻   ﮷ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮸ ﮹ ﮺

 .[171-169:]آل ظؿران ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

وأهنؿ هذه اآليات تثبت أن افشفداء أحقاء ظـد رهبؿ ُيرزؿقن وهؿ ذم افززخ، 

ؾرحقن بام آتاهؿ اهلل مـ ؾضؾف، وأن هلؿ ظؼقال يتذـرون هبا مـ خؾػفؿ، ؾؿـ ـان 

ؿ ادممـغ  ق بعذاب افؼز، ؾاهلل افذي ُيـعِّ ق بـعقؿ افؼز ؾقؾزمف أن ُيصدِّ ُيصدِّ
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افشفداء وهؿ ذم ؿبقرهؿ ؿادر ظذ أن يعذب افؽاؾريـ وهؿ ذم ؿبقرهؿ، واهلل ظذ 

 .[46:]ؾصؾت ﴾مخ حخ جخ مح جح﴿ـؾ رء ؿدير، 

ومـ افعجقب أن بعض مـؽري ظذاب افؼز يممـ بـعقؿ افؼز فؾشفداء، 

 ويؽذب بعذاب افؼز! وهذا تـاؿض واوح، وجفؾ ؾاوح.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ؿال اهلل تعاػ:  -11

چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

، هاتان اآليتان [59-58:]احلج ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇڇچ 

تثبتان أن مـ ُؿتؾ ذم شبقؾ اهلل أو مات مـ أهؾ اإليامن مـ ؽر ؿتؾ أن اهلل يرزؿف ذم 

افززخ رزؿا حسـا، وُيدخؾف ذم اآلخرة مدخال يرواه وال يريد شقاه وهق اجلـة، 

ؾؼد ذـر اهلل ذم هاتغ اآليتغ كعقؿ افززخ وكعقؿ اجلـة، وذـر أن هذا افـعقؿ ال 

داء ؾؼط افذيـ ُيؼتؾقن ذم شبقؾ اهلل بؾ يؽقن هذا افـعقؿ أيضا دـ مات يؽقن فؾشف

]آل  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ذم شبقؾ اهلل وإن مل يؽـ مـ افشفداء، 

 .[152:ظؿران

ؿال اهلل ظـ ادممـ ادذـقر ذم شقرة يس افذي ؿتؾف ؿقمف ؾلدخؾ اهلل  -12

 حئ جئی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ﴿روحف اجلـة: 

(: 23/ 15. ؿال افؼرضبل ذم تػسره )[27-26:]يس ﴾جب يئ ىئ مئ

افظاهر مـ اآلية أكف دا ُؿتؾ ؿقؾ فف: ادخؾ اجلـة. ؿال ؿتادة: أدخؾف اهلل اجلـة، وهق "

 (.11/ 4. وُيـظر: افؽشاف فؾزخمؼي )"ؾقفا حل يرزق
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گ گ  ک کک ک  ڑ ڑژ ﴿ؿال اهلل تعاػ:  -13

ؿال اإلمام ابـ جرير ذم  [4-1:]افتؽاثر ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ

يعـل: حتك  [2:]افتؽاثر ﴾ک کک ک ﴿ؿقفف: "(: 633/ 24تػسره )

ستؿ إػ ادؼابر ؾدؾـتؿ ؾقفا: وذم هذا دفقؾ ظذ صحة افؼقل بعذاب افؼز: ألن 

اهلل أخز ظـ همالء افؼقم افذيـ أهلاهؿ افتؽاثر أهنؿ شقعؾؿقن ما يؾؼقن إذا هؿ 

 ."وهتددا زاروا افؼبقر وظقدا مـف هلؿ

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ؿال اهلل ظـ ؿقم فقط:  -14

 .[38:]افؼؿر

ؿال ادػنون: أي: وفؼد صبَّح ؿقَم فقط أول افـفار ظذاب ثابت ال يـؼطع 

ظـفؿ، ؾخسػ اهلل هبؿ، وأمطر ظؾقفؿ حجارة، وبعد هالـفؿ اشتؼر ظذاهبؿ ذم 

 افززخ إػ أن يدخؾقا ذم اآلخرة كار جفـؿ.

( ظـ افتابعل اجلؾقؾ ؿتادة ذم 153/ 22وروى ابـ جرير افطزي ذم تػسره )

صبَّحفؿ ظذاب مستؼر، "ؿال:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ؿقفف: 

 ."اشتؼر هبؿ إػ كار جفـؿ

يؼقل: اشتؼر  ﴾ڻ﴿ؿقفف: "(: 153/ 22ؿال ابـ جرير ذم تػسره )

 ."ذم جفـؿذفؽ افعذاب ؾقفؿ إػ يقم افؼقامة حتك يقاؾقا ظذاب اهلل األـز 
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ں ﴿ؿال: "(: 375/ 3وؿال افسؿرؿـدي ذم تػسره ادسؿك بحر افعؾقم )

يعـل: أخذهؿ وؿت افصبح ظذاب دائؿ. يعـل:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ."ظذاب افدكقا مقصقفة بعذاب اآلخرة

ثابت  ﴾ڻ ڻ﴿"(: 439/ 4وؿال افزخمؼي ذم تػسره افؽشاف )

 ."ؿد اشتؼر ظؾقفؿ إػ أن يػيض هبؿ إػ ظذاب اآلخرة

ذم  ﴾ڻ﴿ؿقفف: "(: 219/ 5وؿال ابـ ظطقة ذم تػسره ادحرر افقجقز )

صػة افعذاب: ألكف مل يؽشػ ظـفؿ ـاصػ، بؾ اتصؾ ذفؽ بؿقهتؿ، وهؿ مدة 

بقن باكتظار جفـؿ، ثؿ يتصؾ ذفؽ بعذاب افـار، ؾفق أمر  مقهتؿ حتت األرض معذَّ

 ."متصؾ مستؼر

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ؿقفف تعاػ ظـ ظاد:  -15

 .[19:]افؼؿر

ؿال ادػنون: أي: إكا بعثـا ظذ ظاد حغ أسوا ظذ افؽػر رحيا باردة صديدة 

اهلبقب وافكير ذم يقم صمم وذ ظذ ظاد، اشتؿر هبؿ ظذاب ذفؽ افققم ذم 

 افدكقا واتصؾ بعذاب افززخ وجفـؿ ذم اآلخرة.

 /17(، تػسر افؼرضبل )135، 134، 132/ 22ُيـظر: تػسر ابـ جرير )

(، تػسر 84/ 14(، روح ادعاين فألفقد )479/ 7(، تػسر ابـ ـثر )135

 (.275شقرة افؼؿر )ص:  -ابـ ظثقؿغ 
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ـان افققم كحسا "(: 194/ 2ؿال ابـ افؼقؿ ذم ـتابف مػتاح دار افسعادة )

ظؾقفؿ إلرشال افعذاب ظؾقفؿ، أي: ال يؼؾع ظـفؿ ـام تؼؾع مصائب افدكقا ظـ 

 ."س دائؿ ظذ همالء ادؽذبغ فؾرشؾأهؾفا، بؾ هذا افـح

صمم  ﴾﮲ ﮳ ﮴﴿"(: 84/ 14وؿال األفقد ذم تػسره روح ادعاين )

ذفؽ افشمم: ألهنؿ بعد أن ُأهؾِؽقا مل يزافقا معذبغ ذم افززخ  ﴾﮵﴿ظؾقفؿ، 

 ."حتك يدخؾقا جفـؿ يقم افؼقامة

ہ ہ ھ ﴿ؿال اهلل تعاػ بعد أن ذـر ؿتؾ افؽػار ذم ؽزوة بدر:  -16

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ھ ھ ے ے ۓھ 

، ؾػل خماضبة ادالئؽة فؾؽاؾريـ هبذا افتقبقخ بعد [14-13:]األكػال ﴾﮶ ﮷

ؿتؾفؿ دالفة ظذ ظذاب افؼز، ؾفق ؽر ظذاب افـار افذي تقظدهؿ اهلل بف ذم آخر 

 (.135/ 2اآلية. ُيـظر: تػسر مؼاتؾ بـ شؾقامن )

ڳ ڳ ڱ  ڳ ڳگ گ  ک ک گ گک ﴿ؿال اهلل شبحاكف:  -17

 .[16-14:]االكػطار ﴾ڱڱ 

جيقز أن يراد: يصؾقن افـار "(: 717/ 4ؿال افزخمؼي ذم تػسره افؽشاف )

. وُيـظر: تػسر "يقم افديـ، وما يغقبقن ظـفا ؿبؾ ذفؽ، يعـل: ذم ؿبقرهؿ

 (.271/ 15األفقد )

تـبقف: افزخمؼي مـ ـبار ادعتزفة، وفؽـف ذم مسلفة ظذاب افؼز ُوؾِّؼ  ●

 وفقس ـؾ ادعتزفة يـؽرون ظذاب افؼز. فؾصقاب ؾقفا،
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 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ؿال اهلل تعاػ:  -18

ؿال ـثر مـ ادػنيـ: ادعقشة افضـؽا هل  [124:]ضف ﴾ی ی ی ی

افعذاب ذم افؼز، وال صؽ أن ادعقشة افضـؽا تشؿؾ ذفؽ ـام ال خيػك. ُيـظر: 

/ 3االكتصار ذم افرد ظذ ادعتزفة افؼدرية األذار البـ أيب اخلر افِعؿراين افقؿـل )

فؽاذم البـ (، اجلقاب ا183/ 3(، زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر البـ اجلقزي )711

 (.123افؼقؿ )ص: 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ؿال اهلل متقظدا ادؾحديـ:  -19

، ومل يؼؾ: شقف، ؾدل ظذ أن ظذاهبؿ ؿريب بعد مقهتؿ ذم افززخ، [183:]األظراف

ؾافسغ تدل ظذ ؿرب افزمـ دون شقف، وظدم تعقغ وؿت جزائفؿ يدل ظذ 

(، 8/177افدرر فؾبؼاظل ) أهنؿ شقعذبقن ذم افدكقا وافززخ واآلخرة. ُيـظر: كظؿ

 (.5/57معارج افتػؽر فعبد افرمحـ حبـؽة )

ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ؿال اهلل تبارك وتعاػ:  -21

 .[47:]افطقر ﴾ی ی

ؿال ادػنون: أي: فؾظادغ ظذاب آخر ؽر ظذاب جفـؿ وهق افعذاب افذي 

افظادغ  يصقبفؿ ذم افدكقا وذم افززخ، وفؽـ أـثرهؿ ال يعؾؿقن ذفؽ، ومـ مجؾة

ادؽذبقن بعذاب افؼز، ؾفؿ ال يعؾؿقن ذفؽ جلفؾفؿ، وال يممـقن بف، وهق حؼ. 

(، أوقاء افبقان ذم إيضاح افؼرآن بافؼرآن 634/ 21ُيـظر: تػسر ابـ جرير )

 (.461/ 7فؾشـؼقطل )
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( ظـ افصحابقغ اجلؾقؾغ ظبد اهلل بـ 633/ 21روى ابـ جرير ذم تػسره )

 ﴾ىئ ېئ ېئ﴿"أهنام ؿاال ذم تػسر هذه اآلية:  ¶ب ظباس وافزاء بـ ظاز

 (.248هق ظذاب افؼز. وُيـظر: اإلـؾقؾ ذم اشتـباط افتـزيؾ فؾسققضل )ص: 

ؾنن ؿؾت مستغربا: داذا كجد بعض أهؾ افضالل وافبدع يـؽرون ظذاب  ■

 افؼز وكعقؿف، وال يممـقن بافعذاب وافـعقؿ إال ذم اآلخرة؟!

، ويزظؿقن أن ☺ؾاجلقاب: إهنؿ يريدون أن يشؽؽقا ادسؾؿغ ذم شـة كبقفؿ 

بقن بام ثبت ذم افسـة  ـؾ ما مل ُيذـر ذم افؼرآن مـ افسـة افـبقية ؾفق باضؾ، ؾُقؽذِّ

 افصحقحة مـ أحاديث ظذاب افؼز وكعقؿف!

: وهذا والل مبغ، ؾنن افسـة افـبقية مبقـة فؾؼرآن افؽريؿ، ـام ؿال اهلل تعاػ

 فـا بغَّ  ☺، ؾافـبل [44:]افـحؾ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

ل اهلل إفقـا مـ ـتابف.  بسـتف ما كزَّ

ؾؿثال أمركا اهلل ذم افؼرآن بافصالة وفؽـ مل خيزكا بلهنا مخس صؾقات ذم  -

افققم وافؾقؾة، ومل خيزكا بعدد رـعاهتا، وال بام كؼقل ذم ؿقامفا ورـقظفا وشجقدها 

فـا ذم افؼرآن مجقع ذوضفا وأرـاهنا وواجباهتا وشــفا، وـؾ  وجؾقشفا، ومل ُيعدد

 ذم شـتف افـبقية. ☺هذا بقـف فـا افـبل 

وهؽذا افزـاة أمركا اهلل هبا ذم ـتابف ومل خيزكا بتػاصقؾفا مـ افـصاب  -

األؽـام واصساط احلقل وؿدر إخراج افزـاة مـ ـؾ صـػ دمب ؾقف افزـاة مـ 

واألبؼار واإلبؾ وافزروع وافثامر وافذهب وافػضة وظروض افتجارة، وـؾ ذفؽ 
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ذم شـتف افؼيػة افتل ال يرضها مـ أكؽرها مـ أهؾ افبدع  ☺بقـف فـا افـبل 

بف مـ أهؾ افؽػر وافـػاق، وديـ اهلل  وافضالل ـام ال يرض افؼرآن افؽريؿ مـ ـذَّ

 ـتابا وشـة حمػقٌظ إػ يقم افؼقامة.

ؾؿـ ظؼقدة ادسؾؿغ ومـفجفؿ األخذ بافسـة افـبقية وإن مل تقجد ذم افؼرآن  ●

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿افؽريؿ، ؾؼد ؿال اهلل تعاػ: 

 .[7:]احلؼ

ڳ ﴿وـؿ مـ آية ذم افؼرآن يلمركا اهلل ؾقفا بطاظة رشقفف ـؼقفف شبحاكف:  ▪

 ![56:]افـقر ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

، ؾؽقػ كـؽر [83:]افـساء ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿وؿال اهلل ظز وجؾ: 

 وؿد أخزكا اهلل أن مـ أضاع افرشقل ؾؼد أضاع اهلل؟! ☺شـة افـبل 

 ٱ ٻ ٻ﴿وؿرن اهلل ذم آيات ـثرة بغ ضاظتف وضاظة رشقفف ـؼقفف تعاػ: 

ٿ  ٺ ٿ ٿٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺپ پ پ پ ٻ ٻ

، ؾؿـ أضاع افرشقل واتبع شـتف ؾؼد [54:]افـقر ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ب بسـتف ؾؼد وؾ وؽقى.اهتدى، ومـ مل يط  ع افرشقل وـذَّ

، [71:]األحزاب ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڭ ۇ ۇ﴿: هلالج لجوؿال اهلل 

 ؿال افعؾامء: ضاظة اهلل باتباع ـتابف، وضاظة افرشقل باتباع شـتف.
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 شبهة وجواهبا:

 ائ ائ ى ى﴿يستدل بعض مـؽري ظذاب افؼز وكعقؿف بؼقفف تعاػ: 

ودفقؾ ظذ اتباظفؿ اآليات ، وهذا مـ جفؾفؿ وشقء كقاهتؿ، [52:]يس ﴾ەئ ەئ

 ادتشاهبات فػتـة افـاس وإوالهلؿ، وفؾعؾامء أجقبة ظـ هذه افشبفة، مـفا:

بقن ؾقفا، ؾفؿ مضطجعقن ؾقفا إما  - أن ؿبقر ادقتك مرؿٌد هلؿ وإن ـاكقا ُيعذَّ

ذم كعقؿ أو ذم ظذاب، وال يعـل ذفؽ أهنؿ كائؿقن ال حيسقن بـعقؿ وال ظذاب، 

 هذا جقاب أول.

وؿال بعض افعؾامء: هذه اشتعارة وتشبقف يعـل أن ؿبقرهؿ ُصبِّفت  -

بادضاجع، فؽقهنؿ ؾقفا ظذ هقئة افرؿاد، وإن مل يؽـ رؿاد ذم احلؼقؼة، وهذا جقاب 

 ثان.

وؿال بعض افعؾامء: بعد افـػخة األوػ يـؼطع افـعقؿ وافعذاب ذم افززخ ثؿ  -

واح إػ األجساد وؿال افؽاؾرون إذا ُكػخ ذم افصقر افـػخة افثاكقة رجعت األر

 حقـئذ بعد كقمة كامقها: يا ويؾـا مـ بعثـا مـ مرؿدكا، وهذا جقاب ثافث.

وؿال بعض افعؾامء: إن افؽػار إذا ظايـقا جفـؿ وما ؾقفا مـ أكقاع افعذاب  -

بقا بف ذم ؿبقرهؿ إػ جـب ظذاهبا ـافـقم، وهذا جقاب رابع.  صار ما ُظذِّ

ال يؾزم أن يؽقن ظذاب افؼز مستؿًرا إػ يقم افؼقامة،  وؿال بعض افعؾامء: -

ؾاشتؿرار افتعذيب أو اكؼطاظف ذم افززخ ظائد إػ اهلل ظز وجؾ، وهق أحؽؿ 
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احلاـؿغ، إن صاء ظذهبؿ ظذاًبا مستؿًرا، وإن صاء مل ُيِدم ظؾقفؿ افعذاب، وهذا 

 جقاب خامس.

شـة كبقؽؿ، ويتتبع  ممـ يريد أن يشؽؽؿ ذم -أهيا ادسؾؿقن  -ؾاحذروا  ■

ادتشاهبات مـ اآليات واألحاديث فقضؾؽؿ، وإذا رأيتؿ مـ يػعؾ ذفؽ ؾاظؾؿقا 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿أكف ممـ ؿال اهلل ؾقفؿ: 

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ڻ ڻۀ

    ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ            

]آل  ﴾مب ىب يب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئٴۇ ۋ ۈ ۈ  ۆ

 .[9-7:ظؿران

افؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ ظذاب جفـؿ، ومـ ظذاب افؼز، ومـ ؾتـة ادحقا 

 وادامت، ومـ ؾتـة ادسقح افدجال.
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﷽ 

ڱ ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ گ ک ک گ گ﴿ -1

ادراد بذفؽ  :، ؿال ـثر مـ ادػنيـ[72-71:مريؿ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ

، (143/ 3)البـ اجلقزي زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر يـظر:  .افكاط ادرور ظذ

 .(484/ 1)ابـ جزي  وتػسر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ -2

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ڀ

 ادستدرك ذم احلاـؿ ، وروى[13-12:احلديد] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 تػسر ذم ؿال ◙ مسعقد بـ اهلل ظبد ظـ افذهبل وواؾؼف وصححف( 3785)

 اجلبؾ، وأدكاهؿ مثؾ كقره مـ أظامهلؿ، مـفؿ ؿدر ظذ كقرهؿ يمتقن: يةآلا هذه

 .أخرى ويؼد مرة إهبامف، يطػل ظذ كقره مـ كقرا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ -3

 ﴾ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[8:افتحريؿ]

 ىئ مئ حئ جئی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ -4

فقا ودفُّقا ادؼـغ وأزواجفؿ وآهلتفؿ إػ أي [23-22:افصاؾات] ﴾جب يئ : ؾقجِّ

ضريؼ كار جفـؿ وشقؿقهؿ إفقفا. ؿال اخلػاجل ذم حاصقتف ظذ تػسر افبقضاوي 
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. وؿال إشامظقؾ "معـك هداية ساط اجلحقؿ إراءتف وافدالفة ظؾقف"(: 266/ 7)

ضع ؿال ذم بحر افعؾقم: واآلية كص ؿا"(: 454/ 7حؼل ذم تػسره روح افبقان )

أبؽار األؾؽار ويـظر: . "يـطؼ بحؼقة افكاط، وهق جن ممدود ظذ متـ جفـؿ 

افـؽت ادػقدة ذم ذح مؼدمة ، و(244 - 342/ 4)فممدي ذم أصقل افديـ 

 .(145حؿد بـ شالمة األكصاري افتقكز )ص: درشافة ابـ أيب زيد افؼرواين 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿ -5

 ظذ بف متشقن كقرا: ادػنون ، ؿال[28:احلديد] ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 البـ افتػسر ظؾؿ ذم ادسر ، زاد(256/ 4) فؾقاحدي افقشقط: اكظر. افكاط

/ 5) فؾشقـاين افؼدير ، ؾتح(724: ص) اجلالفغ ، تػسر(239/ 4) اجلقزي

214.) 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ﴿ -6

تثبقتفؿ ذم افؼز ظـد . تثبقت اهلل فؾؿممـغ ذم اآلخرة يشؿؾ [27:]إبراهقؿ ﴾ڃ

 ظطقة ابـ افسمال، وتثبقتفؿ يقم افؼقامة ظـد ادرور ظذ افكاط. اكظر: تػسر

 ، تقؾقؼ(59/ 3)البـ ظجقبة  ادجقد افؼرآن تػسر ذم ادديد ، افبحر(337/ 3)

 .(377/ 1)فػقصؾ ادبارك  افؼرآن دروس ذم افرمحـ

 جفـؿ إن: . ؿال ادػنون: أي[21:]افـبل ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿ -7

افطغاة. اكظر:  إفقفا فتلخذ افكاط ظذ جيتازها مـ ألهؾفا، ترؿب مرصدة ـاكت
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 افؼرضبل ، تػسر(273/ 5) افؼرآن فؾزجاج ، معاين(23/ 24)جرير  ابـ تػسر

 (.35/ 33) ظاصقر ابـ ، تػسر(335/ 8) ـثر ابـ ، تػسر(177/ 19)

 منها: فكثرية الصحوحة حاديثألا وأما

 يرضب»: ؿال ☺ افـبل أن ¶ اخلدري شعقد وأيب هريرة أيب ظـ -1

 إال يقمئذ يتؽؾؿ جيقز، وال مـ أول وأمتل أكا جفـؿ، ؾلـقن طفراين بغ افكاط

 صقك مثؾ ـالفقب جفـؿ شؾِّؿ، وذم شؾِّؿ افؾفؿ: يقمئذ افرشؾ افرشؾ، ودظقى

 مـ ؾؿـفؿبلظامهلؿ،  افـاس اهلل، ختطػ إال ظظؿفا ؿدر يعؾؿ ال أكف افسعدان، ؽر

 .(182) ومسؾؿ( 836) افبخاري رواه شيـجق ثؿ خُيردل مـ بعؿؾف، ومـفؿ يقبؼ

 .. ُترشؾ»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  ¶ظـ أيب هريرة وحذيػة بـ افقامن  -2

ِحؿ، ؾتؼقمان األماكةُ   ـافزق، ثؿ أوفؽؿ وصامال، ؾقؿر يؿقـا افكاط جـبتل وافرَّ

جال،  افطر، وصد ـؿر افريح، ثؿ ـؿر  ظذ ؿائؿ أظامهلؿ، وكبقؽؿ هبؿ دمريافرِّ

 ؾال افرجؾ جيلء افعباد، حتك أظامل تعجز شؾؿ، حتك شؾؿ رب: يؼقل افكاط

 مـ بلخذ ملمقرة معؾؼة ـالفقب افكاط حاؾتل زحػا، وذم إال افسر يستطقع

 (.195رواه مسؾؿ ) شافـار ذم كاج، ومؽدوس بف، ؾؿخدوش ُأِمرت

 ؾُقجعؾ باجلن .. يمتك»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  ◙ظـ أيب شعقد اخلدري  -3

 مزفة، ظؾقف مدحضة»: ؿال اجلن؟ اهلل، وما رشقل يا: ، ؿؾـاشجفـؿ طفري بغ

: هلا بـجد، يؼال ظؼقػاء، تؽقن صقـة هلا مػؾطحة وـالفقب، وحسؽة خطاضقػ

وافرـاب،  اخلقؾ وـافريح، وـلجاويد وـافزق ـافطرف ظؾقفا افسعدان، ادممـ
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 ُيسحب آخرهؿ يؿر جفـؿ، حتك كار ذم خمدوش، ومؽدوس مسؾَّؿ، وكاٍج  ؾـاٍج 

 (.183( وافؾػظ فف، ومسؾؿ )7439رواه افبخاري ) ششحبا
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﷽ 

( ذم صحقحقفام مـ ضريؼ 2669( ومسؾؿ )3456روى اإلمامان افبخاري )

ؿال: ؿال رشقل  ¶زيد بـ أشؾؿ ظـ ظطاء بـ يسار ظـ أيب شعقد اخلدري 

فتتبعـ شــ افذيـ مـ ؿبؾؽؿ، صزا بشز وذراظا بذراع، حتك فق دخؾقا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«ؾؿـ»ؿؾـا: يا رشقل اهلل افقفقد وافـصارى؟ ؿال:  «ذم ُجحر وب التبعتؿقهؿ

دل هذا احلديث ظذ أن هذه األمة شتتبع ضريؼ ادغضقب ظؾقفؿ وافضافغ، 

ؾؾؿ يؼع افقفقد وافـصارى ذم رء مـ ادخافػات إال ومـ هذه األمة مـ يؼع ؾقام 

طًعا، وؿعقا ؾقف، وهذا يعـل أن ضقائػ مـ ذار هذه األمة شقف تتشبف بافؽػار ؿ

مـ اتباع شبقؾ أوفئؽ افذيـ ترـقا احلؼ اتباظا ألهقائفؿ فػساد  ☺ؾحذركا كبقـا 

 إرادهتؿ أو جفال مـفؿ فػساد ظؾؿفؿ.

ؾام مـ اكحراف ذم هذه األمة إال وأصؾف يرجع إػ تشبف بافقفقد أو افـصارى 

ؿ ـام بغ ذفؽ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ذم ـتابف افعظقؿ )اؿتضاء افكاط ادستؼق

خمافػة أصحاب اجلحقؿ(، وهذا االكحراف أمر تتؼاواه افطباع ويزيـف افشقطان، 

ؾؾذفؽ ُأمر افعبد بدوام دظاء اهلل شبحاكف باهلداية إػ االشتؼامة افتل ال هيقدية ؾقفا 

 وال ككاكقة.

ؾؿـ ترك احلؼ ظـادا واشتؽبارا أو اتباظا هلقاه ؾؼد تشبف بافقفقد، ومـ ترـف 

 مل حيط بعؾؿف ؾؼد تشبف بافـصارى، وفذا ؿال ظؾامء افسؾػ: مـ جفال وتؽذيبا بام
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 وؾ مـ ظؾامئـا ؾػقف صبف بافقفقد، ومـ وؾ مـ ظبادكا ؾػقف صبف بافـصارى.

ومـ احتؼر افعؾامء افراشخغ افذيـ يلمرون افـاس بافؼسط وبخسفؿ حؼفؿ 

ؿ وربام آذاهؿ أو ؿتؾفؿ ؾؼد تشبف بافقفقد، ومـ ؽال ؾقفؿ واظتؼد ظصؿتف

واختذهؿ أربابا مـ دون اهلل حيؾقن وحيرمقن بال دفقؾ وحيرؾقن افؼيعة ؾؼد تشبف 

 بافـصارى.

ومـ ـان هلؿ ظؾؿ ومعرؾة بال ظبادات وال أخالق حسـة ؾؼد تشبفقا بافقفقد، 

 ومـ ـان هلؿ ظبادات وأخالق بال ظؾؿ ومعرؾة ؾؼد تشبفقا بافـصارى.

إػ صعبة مـ صعب افقفقد أو صعبة  ؾلي خمافػة تراها ذم هذه األمة ؾفل ترجع

مـ صعب افـصارى، ؾؿثال احلسد وافتعاون ظذ طؾؿ افـاس وإخراجفؿ مـ 

ديارهؿ وافؼتؾ بغر احلؼ ـؾفا مـ أخالق افقفقد، واالبتداع ذم افديـ ابتغاء 

روقان اهلل بام مل يدل ظؾقف دفقؾ وافعزفة ادذمقمة وترك افتعاون ظذ األمر 

 ـ ادـؽر ـؾفا مـ أخالق افـصارى.بادعروف وافـفل ظ

وهذا باب ـبر كؽتػل هبذه اإلصارات إفقف متفقدا دا كريد أن كبقـف مـ أن إكؽار 

حد رجؿ افزاين ادحصـ هق تشبف بافقفقد ادغضقب ظؾقفؿ، ؾؼد أكؽروه مع 

( ذم صحقحقفام 1699( ومسؾؿ )3635وجقده ذم ـتاهبؿ، روى افبخاري )

فذهبقة ـالمها رواه مـ ضريؼ اإلمام مافؽ بـ أكس ظـ بلصح إشـاد بافسؾسؾة ا

، ؾذـروا فف ملسو هيلع هللا ىلصأن افقفقد جاءوا إػ رشقل اهلل  ¶كاؾع ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر 

ما دمدون ذم افتقراة ذم صلن »: ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال مـفؿ وامرأة زكقا، ؾؼال هلؿ رشقل اهلل 
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إن ؾقفا . ؾؼافقا: كػضحفؿ وجيؾدون، ؾؼال ظبد اهلل بـ شالم: ـذبتؿ «افرجؿ؟

افرجؿ ؾلتقا بافتقراة ؾـؼوها، ؾقوع أحدهؿ يده ظذ آية افرجؿ، ؾؼرأ ما ؿبؾفا 

وما بعدها، ؾؼال فف ظبد اهلل بـ شالم: ارؾع يدك، ؾرؾع يده ؾنذا ؾقفا آية افرجؿ، 

ؾرمجا، ؿال ظبد  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼافقا: صدق يا حمؿد، ؾقفا آية افرجؿ، ؾلمر هبام رشقل اهلل 

 ."ظذ ادرأة يؼقفا احلجارة اهلل: ؾرأيت افرجؾ جيـل 

ذم تػسره أوقاء افبقان ذم إيضاح    ؿال افعالمة حمؿد األمغ افشـؼقطل 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ؿقفف تعاػ:  "(: 373/ 1افؼرآن بافؼرآن )

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

مما ـاكقا  ملسو هيلع هللا ىلصمل يبغ هـا صقئا مـ ذفؽ افؽثر افذي يبقـف هلؿ افرشقل  [15]ادائدة:

، يعـل افتقراة واإلكجقؾ، وبغ ـثرا مـف ذم مقاوع أخر. ؾؿام خيػقن مـ افؽتاب

ـاكقا خيػقن مـ أحؽام افتقراة رجؿ افزاين ادحصـ، وبقـف افؼرآن ذم ؿقفف تعاػ: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ."[23]آل ظؿران: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

/ 1وؿال افعالمة افشـؼقطل أيضا ذم أوقاء افبقان ذم إيضاح افؼرآن بافؼرآن )

 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ؿقفف تعاػ:  "(: 433

ألن ادشار إفقف بؼقفف: )هذا(، مػن  ;ذم هذه اآلية افؽريؿة إمجال [41]ادائدة:

افضؿر ذم ؿقفف: )ؾخذوه(، وؿقفف: )مل تمتقه(، مل يكح بف ذم اآلية وفؽـ اهلل 

أصار فف هـا، وذـره ذم مقوع آخر. اظؾؿ أوال أن هذه اآلية كزفت ذم افقفقدي 
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ؿد بدفقا حؽؿ افرجؿ ذم وافقفقدية افؾذيـ زكقا بعد اإلحصان، وـان افقفقد 

افتقراة، ؾتعؿدوا حتريػ ـتاب اهلل، واصطؾحقا ؾقام بقـفؿ ظذ أن افزاين ادحصـ 

افذي يعؾؿقن أن حده ذم ـتاب اهلل افتقراة: افرجؿ، أهنؿ جيؾدوكف ويػضحقكف 

بتسقيد افقجف، واإلرـاب ظذ محار، ؾؾام زكك ادذـقران ؿافقا ؾقام بقـفؿ: تعافقا 

ذم صلن حدمها، ؾنن حؽؿ باجلؾد وافتحؿقؿ ؾخذوا ظـف  ملسو هيلع هللا ىلصؿد كتحاـؿ إػ حم

ذفؽ واجعؾقه حجة بقـؽؿ وبغ اهلل تعاػ، ويؽقن كبل مـ أكبقاء اهلل ؿد حؽؿ ؾقفام 

بذفؽ، وإن حؽؿ بافرجؿ ؾال تتبعقه، ؾنذا ظرؾت ذفؽ ؾاظؾؿ أن ادراد بؼقفف: 

ادحرف افذي هق )هذا(، وؿقفف: )ؾخذوه(، وؿقفف: )وإن مل تمتقه(، هق احلؽؿ 

اجلؾد وافتحؿقؿ ـام بقـا، وأصار إػ ذفؽ هـا بؼقفف: )حيرؾقن افؽؾؿ مـ بعد 

مقاوعف يؼقفقن إن أوتقتؿ هذا( يعـل ادحرف وادبدل افذي هق اجلؾد وافتحؿقؿ 

)ؾخذوه وإن مل تمتقه( بلن حؽؿ باحلؼ افذي هق افرجؿ )ؾاحذروا( أن تؼبؾقه. 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ وذـر تعاػ هذا أيضا ذم ؿقفف:

يعـل  [23]آل ظؿران: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿افتقراة فقحؽؿ بقـفؿ، يعـل ذم صلن افزاكقغ ادذـقريـ، 

أي ظام ذم افتقراة مـ حؽؿ رجؿ افزاين ادحصـ،  [23]آل ظؿران: ﴾ٿ ٿ

هق معـك ؿقفف  [23]آل ظؿران: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وؿقفف هـا: 

 ." [41]ادائدة: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ظـفؿ: 

وؿال افعالمة افشـؼقطل أيضا ذم تػسره أوقاء افبقان ذم إيضاح افؼرآن 

اظؾؿ أن رجؿ افزاكقغ ادحصـغ دفت ظؾقف آيتان "(: 372 -368/ 5بافؼرآن )
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مـ ـتاب اهلل، إحدامها كسخت تالوهتا، وبؼل حؽؿفا، وافثاكقة: باؿقة افتالوة 

ا، وبؼل حؽؿفا ؾفل ؿقفف تعاػ: )افشقخ واحلؽؿ. أما افتل كسخت تالوهت

وافشقخة إذا زكقا ؾارمجقمها افبتة(، وـقن افرجؿ ثابتا بافؼرآن ثابت ذم افصحقح، 

( ذم صحقحقفام مـ ضريؼ ابـ صفاب 1691( ومسؾؿ )6833ؾروى افبخاري )

افزهري ظـ ظبقد اهلل بـ ظبد اهلل بـ ظتبة بـ مسعقد ظـ ابـ ظباس أن ظؿر بـ 

باحلؼ،  ملسو هيلع هللا ىلصخطب افـاس وؿال ذم خطبتف: إن اهلل بعث حمؿدا  ◙اخلطاب 

وأكزل ظؾقف افؽتاب، ؾؽان مما أكزل اهلل آية افرجؿ، ؾؼرأكاها، وظؼؾـاها، ووظقـاها، 

، ورمجـا بعده، ؾلخشك إن ضال بافـاس زمان أن يؼقل ؿائؾ: ملسو هيلع هللا ىلصرجؿ رشقل اهلل 

زهلا اهلل، وافرجؿ ذم واهلل ما كجد آية افرجؿ ذم ـتاب اهلل ؾقضؾقا بسك ؾريضة أك

ـتاب اهلل حؼ ظذ مـ زكك، إذا أحصـ مـ افرجال وافـساء، إذا ؿامت افبقـة أو 

ـان احلبؾ أو االظساف. وؾقف: أن افرجؿ كزل ذم افؼرآن ذم آية مـ ـتاب اهلل، 

 وـقهنا مل تؼرأ ذم افصحػ، يدل ظذ كسخ تالوهتا، مع بؼاء حؽؿفا.

رواية مافؽ، ويقكس، ومعؿر، وصافح بـ  وؿد أخرج األئؿة هذا احلديث مـ

ـقسان، وظؼقؾ، وؽرهؿ مـ احلػاظ ظـ افزهري. وأخرج هذه اجلؿؾة افـسائل 

ؿال: فؼد ـان ذم شقرة  ◙وصححف احلاـؿ مـ حديث أيب بـ ـعب 

 ◙آية افرجؿ: )افشقخ وافشقخة(، ومـ حديث زيد بـ ثابت  «األحزاب»

 .«وافشقخة إذا زكقا ؾارمجقمها افبتةافشقخ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصؿال: شؿعت رشقل اهلل 

ؾآية افرجؿ ادؼصقد مـفا إثبات حؽؿفا، ال افتعبد هبا، وال تالوهتا، ؾلكزفت 
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وؿرأها افـاس، وؾفؿقا مـفا حؽؿ افرجؿ، ؾؾام تؼرر ذفؽ ذم كػقشفؿ كسخ اهلل 

 تالوهتا، وافتعبد هبا، وأبؼك حؽؿفا افذي هق ادؼصقد.

( ظـ ظع بـ 6812بت ذم صحقح افبخاري )ؾافرجؿ ثابت ذم افؼرآن، وما ث

حغ رجؿ ذاحة بـت مافؽ اهلؿداكقة ذم خالؾتف وؿال: رمجتفا  ◙أيب ضافب 

ألن افسـة هل افتل بقـت أن حؽؿ آية افرجؿ  ;، ال يـاذم ذفؽ ملسو هيلع هللا ىلصبسـة رشقل اهلل 

 باق بعد كسخ تالوهتا ؾصار حؽؿفا مـ هذه اجلفة، ؾنكف ثابت بافسـة.

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ل باؿقة افتالوة واحلؽؿ، ؾفل ؿقفف تعاػ: وأما اآلية افتل ه

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

، ظذ افؼقل بلهنا كزفت ذم رجؿ افقفقديغ افزاكقغ  [23]آل ظؿران: ﴾ٿ ٿ

، وؿصة رمجف هلام مشفقرة ثابتة ذم افصحقح، ملسو هيلع هللا ىلصبعد اإلحصان، وؿد رمجفام افـبل 

أي: ظام ذم  [23ظؿران:]آل  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وظؾقف ؾؼقفف: 

افتقراة مـ حؽؿ افرجؿ، وذم ادعرض ظـ افرجؿ ذم هذه اآلية يدل ظذ أكف ثابت 

ذم ذظـا، ؾدفت اآلية ظذ هذا افؼقل أن افرجؿ ثابت ذم ذظـا، وهل آية باؿقة 

 اكتفك باختصار وتكف. "افتالوة

ؿؾت: وتقجد آية ثافثة أخرى تدل ظذ إثبات حد افرجؿ ؽر ما ذـره افعالمة 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿افشـؼقطل، وهل ؿقفف تعاػ: 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ىۉ ې ې ې ې 

 جب يئ ىئ مئ جئحئی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ
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، ؿال اإلمام بـ اجلقزي ذم ـتابف زاد [53-49]ادائدة: ﴾مب ىب خب حب

ؿقفف تعاػ: )واحذرهؿ أن يػتـقك( أي:  "(: 556/ 1افتػسر )ادسر ذم ظؾؿ 

يكؾقك )ظـ بعض ما أكزل اهلل إفقؽ( وؾقف ؿقالن: أحدمها: أكف افرجؿ، ؿافف ابـ 

 اكتفك. "ظباس. وافثاين: صلن افؼصاص وافدماء، ؿافف مؼاتؾ

وهذه ؾائدة ؿقؿة وؾقفا دفقؾ ثافث مـ افؼرآن يضاف إػ ما ذـره افعالمة 

افشـؼقطل ذم إثبات حد افرجؿ بافؼرآن، حقث تؼدم أن افشـؼقطل ذـر آيتغ مـ 

ـتاب اهلل تدالن ظذ حد افرجؿ أحدمها مـسقخة افتالوة مع بؼاء احلؽؿ، وهل 

 ٱ ﴿ة حمؽؿة وهل ؿقفف تعاػ: )افشقخ وافشقخة إذا زكقا ؾارمجقمها افبتة(، وافثاكق

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

، وافثافثة افتل مل يذـرها افشـؼقطل ؿقل  [23]آل ظؿران: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

اهلل تعاػ ذم شقرة ادائدة افتل أكزفت بعد شقرة افـقر، بؾ اتػؼ افعؾامء ظذ أن 

 ڭ ڭ ڭ ۓ﴿شقرة ادائدة مـ آخر ما كزل مـ افؼرآن افؽريؿ: 

ثؿ  [41]ادائدة: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ؿال شبحاكف: 

ۆ ﴿، ثؿ ؿال ظز وجؾ:  [43]ادائدة: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ

 ائ ى ىۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ

، [53-49]ادائدة: ﴾مب ىب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئی ی 

 واهلل ادقؾؼ.
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  :داذا مل تذـر آية افرجؿ ساحة ذم ـتاب اهلل؟!وؿد يؼقل ؿائؾ 

ؾاجلقاب: أكف ال جيقز رد احلؼ بؽقكف مل يذـر ذم افؼرآن افؽريؿ، ؾؽثر مـ 

األحؽام ادجؿع ظؾقفا مل تذـر ذم افؼرآن افؽريؿ ـام هق معروف، مثؾ ظدد 

رـعات افصؾقات وتؼدير كصاب افزـاة وؿدر ما خيرج مـفا وحتريؿ اجلؿع بغ 

ة وخافتفا أو ظؿتفا وؽر ذفؽ مـ األحؽام افتل مل تذـر ذم افؼرآن افؽريؿ ادرأ

وذـرت ذم افسـة افـبقية بافتػصقؾ، ومع ذفؽ كؼقل: اهلل أحؽؿ احلاـؿغ، وال بد 

أن يؽقن فعدم افتكيح بذـر حد رجؿ افزاين ادحصـ ذم افؼرآن حؽؿة شقاء 

احلؽؿة مـ ذفؽ بقان تػضقؾ أمة ظؾؿـاها أو مل كعؾؿفا، وؿد ؿال بعض افعؾامء: إن 

ظذ افقفقد افذيـ مل يؼبؾقا افعؿؾ هبذا احلد مع وجقده ذم ـتاهبؿ سحيا،  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد 

ؾؼبؾت هذه األمة هذا احلد افشديد مع ظدم وجقده سحيا ذم ـتاب اهلل، وإكام 

وجد ذم آية كسخ فػظفا، وبؼقت اإلصارة إفقف ذم آية أخرى فقست سحية، ومع 

األمة، اتباظا فؽتاب اهلل وشـة رشقفف ظؾقف افصالة وافسالم افذي  ذفؽ ظؿؾت بف

بغ ذفؽ احلد بقاكا صاؾقا، وال صؽ أن افعؿؾ باألمر مع ظدم ووقح األمر بف 

أظظؿ ذم افتعبد واالكؼقاد واالبتالء، ـام أمر اهلل كبقف إبراهقؿ اخلؾقؾ ظؾقف افصالة 

فسالم برؤيا، ؾؾؿ يؽـ األمر وافسالم أن يذبح ابـف إشامظقؾ ظؾقف افصالة وا

مباذا، وهذا أظظؿ ذم افبالء، وأظظؿ ذم االكؼقاد واالشتسالم، واهلل أظؾؿ، 

 وافتسؾقؿ بؼظف أشؾؿ.
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 وقػتان للتيمل:

هـا وؿػة مع مـ يرد حد افرجؿ وال يؼبؾف، ؾـؼقل فف: إن ــت  الوقػة األوىل:

 22 شػر افتثـقة اإلصحاح هيقديا أو ككاكقا ؾفذا احلد مذـقر ذم افتقراة، جاء ذم

إذا اختذ رجؾ امرأة وحغ دخؾ ظؾقفا أبغضفا، وكسب » 21إػ  13افػؼرات مـ 

إفقفا أشباب ـالم، وأصاع ظـفا اشام رديا، وؿال: هذه ادرأة اختذهتا ودا دكقت مـفا 

مل أجد هلا ظذرة. يلخذ افػتاة أبقها وأمفا وخيرجان ظالمة ظذرهتا إػ صققخ ادديـة 

افباب، ويؼقل أبق افػتاة فؾشققخ: أظطقت هذا افرجؾ ابـتل زوجة ؾلبغضفا.  إػ

وها هق ؿد جعؾ أشباب ـالم ؿائال: مل أجد فبـتؽ ظذرة. وهذه ظالمة ظذرة 

ابـتل. ويبسطان افثقب أمام صققخ ادديـة. ؾقلخذ صققخ تؾؽ ادديـة افرجؾ 

اة، ألكف أصاع اشام رديا ظـ ويمدبقكف ويغرمقكف بؿئة مـ افػضة، ويعطقهنا أليب افػت

ظذراء مـ إهائقؾ. ؾتؽقن فف زوجة. ال يؼدر أن يطؾؼفا ـؾ أيامف. وفؽـ إن ـان 

هذا األمر صحقحا، مل تقجد ظذرة فؾػتاة. خيرجقن افػتاة إػ باب بقت أبقفا، 

ويرمجفا رجال مديـتفا باحلجارة حتك متقت، ألهنا ظؿؾت ؿباحة ذم إهائقؾ 

، وافقفقد يممـقن بافتقراة، وـذفؽ شفا. ؾتـزع افؼ مـ وشطؽبزكاها ذم بقت أبق

افـصارى يممـقن هبا ويسؿقهنا افعفد افؼديؿ، وجيعؾقهنا مع اإلكجقؾ ذم ـتاب 

واحد يسؿقكف افؽتاب ادؼدس، ؾؾقخسل ـؾ هيقدي أو ككاين يـتؼد هذا احلؽؿ 

آية افرجؿ ذم افؼظل وهق ذم ـتابف افذي يدظل اإليامن بف، وكـبف ظذ أن ثبقت 

 افتقراة ال يعـل ظدم حتريػفا.

 إن ـان مـ يرد هذا احلد مـ ادسؾؿغ ؾـؼقل فف ـؾؿتغ بؾقغتغ: الوقػة الثاىوة:
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أال تعؾؿ أن ظذاب اهلل ذم اآلخرة أصد مـ هذا افرجؿ؟! أو تريد أن  األوىل:

ار تؼقل: إن ظذاب اهلل دـ ظصاه وـػر بف ذم كار جفـؿ وتؼؾقب وجقهفؿ ذم افـ

وصقهيا وشؼقفؿ مـ احلؿقؿ افذي يؼطع األمعاء وحشقة وؾقف اكتفاك حلؼقق 

 اإلكسان؟!!!

أال تعؾؿ يا مسؾؿ أن أـثر افذيـ تريد أن تروقفؿ بنكؽار حد افرجؿ ال  الثاىوة:

يروقن بحد اجلؾد أصال؟! بؾ ال يعتزون افزكا جريؿة تستحؼ افعذاب إن 

 حصؾ بروا افطرؾغ؟!!

مت  خت حت جتىب يب  مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ىت

 .[131-133]آل ظؿران: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

وؾقام ذـركا ـػاية دـ ـتب اهلل فف اهلداية، وفؽـ كزيد ادسلفة بسطا: بقاكا فؾحؼ 

 وـشػا فؾشبفات، وفتستبغ شبقؾ ادجرمغ ؾـؼقل:

وأكؽرها افعؼالء جريؿة افزكا هل مـ أؿذر اجلرائؿ، وؿد أكؽرها ـؾ ديـ، بؾ 

مـ افـاس: وذفؽ دا ؾقفا مـ ظدوان ظذ حؼقق األزواج، ومـ اختالط 

فألكساب، وحؾ فروابط األهة، وؿتؾ دا ذم ؿؾقب اآلباء مـ ظطػ وحـان ظذ 

 األوالد إذا صؽقا ذم ـقن همالء األوالد مـفؿ.

ؾاإلشالم حارب هذه اجلريؿة افبشعة هبذه افعؼقبة افرادظة: افرجؿ 

 ڀ ﴿صـ، واجلؾد مع افتغريب ددة شـة فغر ادحصـ، ؿال اهلل تعاػ: فؾؿح
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[2]افـقر: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

افبؽر بافبؽر جؾد »: ☺ؿال: ؿال رشقل اهلل  ◙وظـ ظبادة بـ افصامت 

روى هذا احلديث اإلمام  «مائة وكػل شـة، وافثقب بافثقب جؾد مائة وافرجؿ

( ظـ أربعة مـ مشاخيف ادشفقريـ باحلػظ واإلتؼان 1693مسؾؿ ذم صحقحف )

وهؿ: حيقك بـ حيقك افتؿقؿل وظؿرو افـاؿد وحمؿد بـ ادثـك وحمؿد بـ بشار، 

وروى همالء احلديث بعضفؿ ظـ هشقؿ بـ بشر ظـ مـصقر بـ زاذان ظـ 

بعل افؽبر افزاهد حطان بـ ظبد اهلل افتابعل ادشفقر احلسـ افبكي ظـ افتا

افرؿار افبكي وهق مـ مشاهر ظؾامء األمصار ظـ افصحايب اجلؾقؾ ظبادة بـ 

افصامت، وبعض مشايخ مسؾؿ رواه ظـ ظبد األظذ بـ مسفر ظـ شعقد ظـ 

ؿتادة ظـ احلسـ ظـ حطان ظـ ظبادة بـ افصامت، وبعض مشايخ مسؾؿ رواه 

عبة ومعاذ بـ هشام ـالمها ظـ هشام ظـ ؿتادة أيضا ظـ حمؿد بـ جعػر ظـ ص

ظـ مـصقر ظـ احلسـ ظـ حطان ظـ ظبادة بـ افصامت، وروى أيضا هذا 

( ظـ صقخف ظبد افقهاب 1569احلديث افصحقح اإلمام افشاؾعل ـام ذم مسـده )

ظـ يقكس ظـ احلسـ ظـ ظبادة بـ افصامت، ورواه اإلمام أمحد بـ حـبؾ ذم 

(، 2328ف هشقؿ بـ بشر بنشـاده، ورواه افدارمل )( ظـ صقخ22666مسـده )

(، 7144) "افؽزى"(، وافـسائل ذم 1434(، وافسمذي )4416وأبق داود )

(، وافطحاوي ذم 6248(، وأبق ظقاكة )813( وابـ اجلارود )2553وابـ ماجف )

(، وافطزاين ذم األوشط 4425(، وابـ حبان )242ذح مشؽؾ اآلثار )
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 شاكقد ادشفقرة افتل حػظفا افعؾامء جقال بعد جقؾ.( وؽرهؿ باأل1162)

 ‑ؿبؾ مـ يتزوجا مل: أي‑ومعـك احلديث أكف إذا زكك رجؾ بامرأة ومها بؽران 

د مائة، وتغريب ظام مـ ذفؽ افبؾد افذي زكقا ؾقف، وإذا ـاكا ثقبغ جؾ ؾعؼقبتفام

 ظذ يؼتك أن وفؾؼايض افرجؿ، ثؿ مائة جؾد ؾعؼقبتفام ‑تزوجا أن شبؼ: أي‑

 بال رجؿ ؿد وافسالم افصالة ظؾقف افـبل ؾنن جؾده، دون ادحصـ افزاين رجؿ

 (.1694) مسؾؿ وصحقح( 5271) افبخاري صحقح ذم ـام جؾد

هذا وفقعؾؿ أن افـظام اإلشالمل ـؾ متؽامؾ ال تػفؿ جزئقاتف إال ذم كسؼ 

ڇ ﴿عاػ: واحد، ؾاإلشالم ؿد حرم افـظر إػ افـساء األجـبقات، ؿال اهلل ت

ڑ ڑ ژ ژ  ڎ ڎ ڈڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 .[31-33]افـقر: ﴾ک ک گ گ گ گ ک ک

 -يتزوجفا أن فف حيؾ افتل وهل-ؾال جيقز فؾرجؾ أن يـظر إػ ادرأة األجـبقة 

 وال ا،مطؾؼً  مػاتـفا إػ يـظر أن فف جيقز وال وذاء، ـبقع مـفا بد ال حلاجة إال

 .صفقة بال إفقف تـظر أن هلا وجيقز بشفقة، األجـبل افرجؾ إػ تـظر أن فؾؿرأة جيقز

وأمر اهلل افـساء أال يظفرن افزيـة إال فألزواج أو األؿارب مـ افصؾب افذيـ 

 ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ال خيشك مـفؿ ؾتـة، ؿال اهلل: 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 اآلية. [31]افـقر: ﴾﮼ ﮻ ﮺



  إثباث أن حذ رجم الزاوي المحصه ثابج في القزآن 

- 39 - 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿وؿال شبحاكف: 

 .[59]األحزاب: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

أن خيتع رجؾ بامرأة، ؾػل افصحقحغ ظـ ظبداهلل بـ ظباس  ملسو هيلع هللا ىلصوهنك افـبل 

 .«ال خيؾقن رجؾ بامرأة إال مع ذي حمرم»ؿال:  ☺أن افـبل  ¶

وحرم افـبل ظؾقف افصالة وافسالم أن يؿس افرجؾ امرأة ال حتؾ فف، ؾعـ 

ألن يطعـ ذم رأس رجؾ بؿخقط ]إبرة[ »ؿال:  ☺أن افـبل  ◙معؼؾ بـ يسار 

 "افؽبر"رواه افطزاين ذم  «مـ حديد، خر فف مـ أن يؿس امرأة ال حتؾ فف

 (.5345) "صحقح اجلامع"(، وصححف األفباين ذم 486)

واإلشالم حض افرجال ظذ إخراج هذه افشفقة بافزواج، ؿال اهلل تعاػ: 

ڀ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 .[33-32]افـقر: ﴾ڦ

يا معؼ »ؿال:  ☺أن افـبل  ◙وذم افصحقحغ ظـ ظبداهلل بـ مسعقد 

افشباب! مـ اشتطاع مـؽؿ افباءة ]افزواج ومئقكة افـؽاح[ ؾؾقتزوج: ؾنكف أؽض 

أي: افصقم  «فؾبك، وأحصـ فؾػرج، ومـ مل يستطع ؾعؾقف بافصقم: ؾنكف فف وجاء

 ػ صفقتف.يضع

وـذفؽ رخص اهلل فؾرجؾ أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثـتغ أو ثالث أو أربع 

 ڑ ژ ژ﴿بؼط أن يؿؾؽ افـػؼة ظؾقفـ، ويستطقع افعدل بقـفـ، ؿال اهلل: 
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 .[3]افـساء: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

وحث افـبل ظؾقف افصالة وافسالم أمتف ظذ ظدم ادغاالة ذم ادفقر، ؾعـ ظؼبة 

( 2117رواه أبقداود ) «خر افـؽاح أينه»ؿال:  ☺أن افـبل  ◙بـ ظامر 

 (.3333) "صحقح اجلامع"وصححف األفباين ذم 

إذا خطب إفقؽؿ مـ تروقن ديـف »ؿال:  ☺أن افـبل  ◙وظـ أيب هريرة 

رواه افسمذي  «تػعؾقا تؽـ ؾتـة ذم األرض وؾساد ظريضوخؾؼف ؾزوجقه، إال 

 (.273) "صحقح اجلامع"( وصححف األفباين ذم 1384)

وهذه اجلريؿة ال حتصؾ ذم ادجتؿع ادسؾؿ افذي تسقده افػضقؾة إال بعد تدبر 

 ظظقؿ مـ ـال افطرؾغ يدل ظذ إجرامفام وؾسادمها.

وؿد ووعت افؼيعة ذوضا مـ افصعب جدا تقاؾرها ؿبؾ إيؼاع افعؼقبة، 

ؾنن مل تتقاؾر هذه افؼوط جمتؿعة ال يؼام احلد ظذ صاحب اجلريؿة جؾدا ـان أو 

رمجا، ؾفذه اجلريؿة ال تثبت إال بشفادة أربعة صفقد ظدول يشفدون ظـد افؼايض 

 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿ أهنؿ رأوا افرجؾ وادرأة يزكقان، ؿال اهلل تعاػ:

 .[13]افـقر: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

وؿد ؾروت افؼيعة ظؼقبة اجلؾد ثامكغ جؾدة ظذ مـ ؿذف رجال ظػقػا أو 

 ک ک ک ڑ ڑ ﴿امرأة ظػقػة بافزكا ثؿ مل يلت بلربعة صفداء، ؿال اهلل: 

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[4]افـقر:
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بافزكا، وذـروا أهنؿ رأوا مـفام افزكا بال حتك فق صفد ثالثة ظذ رجؾ أو امرأة 

خػاء، ؾنن همالء افشفقد افثالثة جيؾدون، ويسؾؿ افرجؾ وادرأة مـ حد افزكا: 

 فؽقن افشفقد مل يؽقكقا أربعة !!

وؿد ؿرر افػؼفاء أن افزاين إذا تاب ؿبؾ افؼدرة ظؾقف، ؾنن افتقبة تسؼط ظـف 

ظؾقف احلد، وإذا اختؾػ افشفقد ذم  احلد، وإذا رجع ظـ إؿراره وـذب كػسف مل يؼؿ

 وصػ احلادثة يسؼط احلد ظـ ادتفؿغ بافزكا وجيؾد افشفقد حد افؼذف!!

بؾ فق أؿر رجؾ بلكف زكك بامرأة وشامها، ؾنكف يؼام احلد ظؾقف وحده، وال يؼام 

 ظذ تؾؽ ادرأة إال إذا أؿرت!

لي صبفة ؾنهنا ؾ «ادرءوا احلدود بافشبفات»ومـ افؼقاظد افؼظقة ادعروؾة: 

تؽقن ذم صافح ادتفؿ، وجيب ظذ افؼايض أن يسؼط احلد ظـ افرجؾ أو ادرأة 

 بلدكك صبفة.

وؿد رؽبت افؼيعة اإلشالمقة ذم افسس ظذ ظقرات ادسؾؿغ، وإمساك 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿األفسـة ظـ ذـر افػاحشة إن وؿعت، ؿال اهلل: 

 ﴾مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 .[19]افـقر:

برمجف ظـدما أؿر بافزكا  ملسو هيلع هللا ىلصافذي أمر افـبل  ◙وذم ؿصة ماظز األشؾؿل 

ذم رمجف، بؾ حرص ظذ أن جيد أي مسقغ  ملسو هيلع هللا ىلصوؿػات ظجقبة، ؾؾؿ يستعجؾ افـبل 

افرجؾ افذي حثف ظذ االظساف ومتـك أكف  ملسو هيلع هللا ىلصدـع إؿامة احلد ظؾقف، وظاتب افـبل 
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ؾلؿر ظـده أربع  ملسو هيلع هللا ىلصل ظـ أبقف أن ماظزا أتك افـب ¶شسه، ؾعـ كعقؿ بـ هزال 

رواه أبقداود  «فق شستف بثقبؽ ـان خرا فؽ»مرات، ؾلمر برمجف، وؿال هلزال: 

 (.3463) "افسؾسؾة افصحقحة"(، وهق ذم 4377)

ؾفؾ بعد هذا ـؾف يؼال: إن جؾد افزاين ؽر ادحصـ، ورجؿ افزاين ادحصـ 

 يـاذم رمحة افؼيعة وحؽؿتفا؟!

وـرامتف إذا ترـت هذه افػاحشة يعؾـ هبا ماذا يبؼك فإلكسان مـ آدمقتف 

 أمراض افؼؾقب مـ ؽر اشتحقاء، ثؿ ال يؿـعفؿ أحد مـ هذه افػاحشة؟!

إن مـ يتجرأ ظذ هذه افػعؾة افشـقعة، ثؿ اؾتضح حافف حتك يراه هذا افعدد ذم 

ذفؽ افقوع: هلق إكسان مػسد وال مضؾ، وفق مل يتؿ بسه أو تربقتف ؾنكف يشؽؾ 

 ذ ادجتؿع ـؾف.خطرا ظظقام ظ

وبعض افـاس ؿد يؼقل: ما هل حؽؿة افؼيعة ذم جعؾ ظؼقبة افزاين ؽر 

 ادحصـ جؾد مائة وتغريب ظام، وجعؾ ظؼقبة افزاين ادحصـ افرجؿ باحلجارة؟!

ؿال افعؾامء: ووعت افؼيعة اإلشالمقة ظؼقبة اجلؾد ظذ أشاس حماربة 

ف ظـ اجلريؿة، ؾافذي يدظق افدواؾع افتل تدظق فؾجريؿة بافدواؾع افتل تك

افزاين فؾزكا هق اصتفاء افؾذة واالشتؿتاع بافـشقة افتل تصحبفا، وافداؾع افذي 

يكف اإلكسان ظـ هذه افؾذة ادحرمة هق األمل، ؾافؼيعة حقـام جعؾت ظؼقبة 

اجلؾد فؾزاين ؽر ادحصـ مل تضعفا اظتباضا، وإكام ووعتفا ظذ أشاس مـ ضبقعة 

 فـػسقتف وظؼؾقتف.اإلكسان، وؾفؿ 
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وافؼيعة حقـام ؿررت ظؼقبة اجلؾد فؾزكا دؾعت افعقامؾ افـػسقة افتل تدظق 

فؾزكا بعقامؾ كػسقة مضادة تكف ظـ افزكا، ؾنذا ارتؽب افزاين ؽر ادحصـ افزكا 

وجؾد، ؾػقام يصقبف مـ أمل اجلؾد ما يـسقف افؾذة، وحيؿؾف ظذ ظدم افتػؽر ؾقفا مرة 

 أخرى.

ػ أن افزاين ؽر ادحصـ يغرب مـ بؾده افذي زكك ؾقف إػ بؾد آخر باإلواؾة إ

ددة شـة، وذفؽ فؾتؿفقد فـسقان اجلريؿة بلهع ما يؿؽـ، وألن إبعاد ادجرم مـ 

مؽان اجلريؿة جيـبف مضايؼات ـثرة، واإلبعاد هيلء فف أن حيقا حقاة ـريؿة مـ 

 إػ افـاس بقجف جديد. جديد، وأن يتقب إػ اهلل تعاػ ذم ؽربتف، ثؿ يليت

 ؾافتغريب ذع دصؾحة اجلاين أوال ثؿ دصؾحة ادجتؿع ثاكقا.

وووعت افؼيعة ظؼقبة افرجؿ فؾزاين ادحصـ ظذ كػس األشاس افذي 

ووعت ظؾقف ظؼقبة اجلؾد فؾزاين ؽر ادحصـ، وفؽـ صددت ظؼقبة ادحصـ 

افزكا، ؾنن ؾؽر فإلحصان: ألن اإلحصان يكف افشخص ظادة ظـ افتػؽر ذم 

ؾقف بعد ذفؽ ؾنكام يدل ذفؽ ظذ ؿقة اصتفائف فؾذة ادحرمة، وصدة اكدؾاظف هلذه 

اجلريؿة افبشعة، ؾـاشب أن تقوع فف ظؼقبة ؽؾقظة جدا بحقث إذا ؾؽر ذم هذه 

افؾذة ادحرمة، وذـر معفا افعؼقبة افتل يستحؼفا ذظا: تغؾب افتػؽر ذم األمل 

  افتػؽر ذم افؾذة افتل يصقبفا مـ اجلريؿة.افذي يصقبف مـ افعؼقبة ظذ

وبعض افـاس يستؽثر ظؼقبة افرجؿ ظذ افزاين ادحصـ، وفق أن أحد همالء 

 وجد امرأتف أو ابـتف تزين واشتطاع أن يؼتؾفا ومـ يزين هبا دا تلخر ظـ ذفؽ!!
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افزاين ادحصـ هق مثؾ دء فغره مـ افرجال وافـساء ادحصـغ، وفقس 

ء ذم افؼيعة حؼ افبؼاء، ؾنن بؼاءه ذم ادجتؿع ررر حمض، وؿتؾف رمحة فؾؿثؾ افز

 بادجتؿع ـام يؼطع افعضق ادصاب بافنضان رمحة بافبدن.

افؼيعة اإلشالمقة تؼقم ظذ افػضقؾة ادطؾؼة، وحترص ظذ األخالق 

واألظراض واألكساب مـ افتؾقث واالختالط، وهل تقجب ظذ اإلكسان أن 

وال يستجقب هلا إال مـ ضريؼ احلالل، وأوجبت ظؾقف إذا اشتطاع جياهد صفقتف 

افزواج أن يتزوج حتك ال يعرض كػسف فؾػتـة أو حيؿؾفا ما ال تطقؼ، ؾنذا مل يتزوج 

وؽؾبتف افشفقات ظذ ظؼؾف وديـف وظزيؿتف ؾعؼابف أن جيؾد مائة جؾدة، وصػقعف ذم 

 ة.ظدم رمجف تلخره ذم افزواج افذي أدى بف إػ اجلريؿ

أما إذا تزوج ؾلحصـ ؾؼد حرصت افؼيعة أال دمعؾ فف بعد اإلحصان شبقال 

إػ اجلريؿة، ؾؾؿ دمعؾ افزواج أبديا حتك ال يؼع ذم اجلريؿة أحد افزوجغ إذا ؾسد 

ما بقـفام، ؾلباحت فؾزوج افطالق، وأباحت فؾزوجة اخلؾع، وهق ضؾب افطالق 

أن تطؾب افػسخ فغقبة افزوج مؼابؾ مال تعطقف زوجفا، وأباحت ـذفؽ فؾزوجة 

افطقيؾة أو مروف أو إظساره أو ألي ررر يؾحؼفا ذم بؼائفا معف، وهؽذا أباحت 

 فؾزوج أن يتزوج ثاكقة وثافثة ورابعة ظذ أن يعدل بقـفـ.

وهبذا ؾتحت افؼيعة فؾؿحصـ ـؾ أبقاب احلالل، وأؽؾؼت دوكف باب 

ظـف، ومقتف خر فف حتك ال  احلرام، ؾنذا زكك مع هذا ؾال وجف فتخػقػ افعؼقبة

 يزداد إثام إػ إثؿف، وخر فؾؿجتؿع فقسؾؿ مـ ذه.
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وإذا رجؿ افزاين ادحصـ ؾنن هذا افرجؿ ـػارة دا صـع مـ اإلثؿ، ؾعـ 

دا أمر برجؿ ادرأة افتل زكت، ؾؾام ؾرؽـا  ☺أن افـبل  ◙افؼيد بـ شقيد 

: ☺ؾؼال رشقل اهلل ؾؼؾت: ؿد رمجـا هذه اخلبقثة،  ملسو هيلع هللا ىلصجئت إػ رشقل اهلل 

 "صحقح اجلامع"(، وهق ذم 7272أخرجف افـسائل ) «افرجؿ ـػارة ما صـعت»

(3546.) 

 عدد املرات التي أقوم فوها حد الزىى:

أظداء افؼيعة ادـػرون مـ تطبقؼ احلدود يقمهقن افـاس أن افؼيعة 

ريخ اإلشالمقة ما هل إال جمرد تطبقؼ حد اجلؾد وافرجؿ، مع أن ادتتبع فؾتا

 ‑افعؼقبات تـػقذ حال‑اإلشالمل افؼديؿ وادعاس ال جيد هذه افعؼقبة ؿد كػذت 

ا ذم إثبات افزكا، ؾؾؿ دمعؾف جد وقؼت افؼيعة ؾنن جدا، حمدودة أظداد ذم إال

يثبت إال باإلؿرار أو بشفادة أربعة ظدول يشفدون أهنؿ رأوا افرجؾ وادرأة 

ؾراش واحد ؾنن هذا ال يثبت جريؿة يزكقان، حتك فق رأومها مضطجعغ ظذ 

افزكا، ؾقعزران ظذ ؾعؾفام هذا، وال يطبؼ ظؾقفام حد افزكا إال إذا اظسؾا أو صفد 

األربعة افشفقد بافزكا افقاوح افذي ال فبس ؾقف، وهذا مـ أصعب األصقاء، وهلذا 

مل يثبت حد افزكا ظذ أحد بشفادة أربعة صفقد مـذ بعثة افـبل ظؾقف افصالة 

فسالم إػ زماكـا هذا إال كادرا جدا، وال ررر ذم هذا مادام أن هذا احلد ؿد وؾر وا

 األمـ واالشتؼرار فؾؿجتؿع، وإن مل تتقاؾر ذوط إؿامة احلد ظذ أحد مـ افزكاة.

اجلريؿة إذا ارتؽبت ذم "(: 22/193ؿال افعالمة ادطقعل ذم تتؿة ادجؿقع )
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ـع ـشػفا، وهذا تضققؼ فؾعؼاب، ؽر إظالن جيب االشتؿرار ذم شسها، وم

 ه.ا "وجعؾف رمزا ماكعا، بدل أن يؽقن ظاما جامعا 

وهبذا يتبغ أن حد رجؿ افزاين ادحصـ أو جؾد افزاين ؽر ادحصـ ال يـاذم 

افتؼيع "افـؼؾ وال افعؼؾ، ؾاهلل هق افذي ذع هذا احلد رمحة بعباده اكظر ـتاب 

وما بعدها،  636ص1ج   ر ظقدة فؾعالمة ظبد افؼاد "اجلـائل اإلشالمل

 وما بعدها. 346ص2وج

وهبذا اكتفك افبحث وافبقان، وثبت فؽؾ مـصػ إثبات حد افرجؿ ذم افؼرآن 

افؽريؿ ؾضال ظـ افسـة ادتقاترة، وتبغ أن إكؽار حد افرجؿ مـ شــ افقفقد 

ادغضقب ظؾقفؿ، ؾـعقذ باهلل مـ اتباع شبقؾفؿ، وكسلل اهلل أن هيديـا افكاط 

 ستؼقؿ، واحلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصاحلات.اد
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رآن يف  الكريم الق 
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﷽ 

ې ﴿تدبره واتباظف، ؿال اهلل تعاػ: وترك ، ؽتاب اهللاالظتصام بظدم  -1

 .[123:ضف] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿، ؿال اهلل تعاػ: اإلظراض ظـ افسـة افـبقية -2

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

 .[36:األحزاب] ﴾ٹ ڤ

شمافف اهلداية بصدق ترك وواإلظراض ظـ ظبادتف، ظدم االظتصام باهلل،  -3

 آل] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿، ؿال اهلل تعاػ: خالصإو

 .[131:ظؿران

ترك افتقحقد وظدم اإليامن واإلخالص، وافقؿقع ذم افؼك وافرياء، ؿال  -4

 .[116:افـساء] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ﴿اهلل تعاػ: 

ظدم افػفؿ افصحقح فـصقص افؼرآن وافسـة، فؾجفؾ بافؾغة افعربقة افتل  -5

مـ افصحابة روقان اهلل ظؾقفؿ  ترك اتباع افسؾػ افصافحجاءت هبا افؼيعة، و

بنحسان ذم ؾفؿ افديـ وافعؿؾ بف، واالبتداع وترك االتباع، ؿال اهلل  ومـ اتبعفؿ

، وؿال ظز وجؾ: [137:افبؼرة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿تعاػ: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

، وذم احلديث افصحقح ظـ [115:افـساء] ﴾ڇ ڍ ڍ چ ڇ ڇڇ
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ؾسرى ؾنكف مـ يعش مـؽؿ بعدي »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن افـبل ◙ افعرباض بـ شارية

وشـة اخلؾػاء افراصديـ ادفديغ، متسؽقا هبا، ، اختالؾا ـثرا، ؾعؾقؽؿ بسـتل

وظضقا ظؾقفا بافـقاجذ، وإياـؿ وحمدثات األمقر، ؾنن ـؾ حمدثة بدظة، وـؾ 

 (.4637رواه أبق داود ) شبدظة والل

وحؽايات مقوقظة أو وعقػة، ـام ؿال تعاػ:  أحاديث ظذ االظتامد -6

 ۈئ﴿، وؿال شبحاكف: [24:ظؿران آل] ﴾ڃڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .[111:افبؼرة] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .[26:ص] ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿، ـام ؿال تعاػ: اتباع اهلقى -7

اإلظجاب بافرأي، وادظاء تؼديؿ افعؼؾ ظذ افؼع، مع أن افعؼؾ افكيح  -8

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ال خيافػ افؼع أبدا، ؿال اهلل تعاػ: 

، وذم حديث [83:ؽاؾر] ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ؿال: فق ـان افديـ بافرأي فؽان أشػؾ اخلػ أوػ  ◙ظع بـ أيب ضافب 

. رواه أبق يؿسح ظذ طاهر خػقف ملسو هيلع هللا ىلصبادسح مـ أظاله، وؿد رأيت رشقل اهلل 

 ( بنشـاد صحقح.162داود )

، ومـ ذفؽ طـ افسقء باهلل ورشقفف وذظف ومحؾة ديـف، ومـ اتباع افظـ -9

ۆ ۆ ۈ ﴿واألحاديث بغر ادراد مـفا، ؿال اهلل تعاػ:  ذفؽ تلويؾ اآليات

 ﴾ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ
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ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿، وؿال شبحاكف: [116:األكعام]

 .[28:افـجؿ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

ٱ ٻ ﴿ـثرة افسمال، واجلدال بافباضؾ فرد احلؼ، ؿال اهلل تعاػ:  -11

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ

 ؿبؾؽؿ ـان مـ هؾؽ ؾنكام»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  ◙ ظـ أيب هريرة، و[54:افؽفػ]

اشتطعتؿ،  ما مـف ؾلتقا بقء أمرتؽؿ أكبقائفؿ، ؾنذا ظذ واختالؾفؿ شماهلؿ بؽثرة

 (.1337( ومسؾؿ )7288رواه افبخاري ) شؾدظقه رء ظـ هنقتؽؿ وإذا

افتؽؾػ وافتـطع وافغؾق، ومـ ذفؽ افتـطع ذم افديـ وافتشدد بغر حؼ،  -11

ڈ ﴿ومـ ذفؽ افغؾق ذم افصاحلغ، ورؾعفؿ ؾقق مـزفتفؿ، ؿال اهلل تعاػ: 

ظـ افـبل  ¶ابـ ظباس ظـ ، و[112:هقد] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

رواه  شأهؾؽ مـ ـان ؿبؾؽؿ افغؾق ذم افديـ امإياـؿ وافغؾق ذم افديـ، ؾنك»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( بنشـاد صحقح ظذ ذط مسؾؿ.3329( وابـ ماجف )3357افـسائل )

احتؼار أهؾ احلؼ، وافسخرية مـفؿ، وافطعـ ؾقفؿ، ومهزهؿ ودزهؿ،  -12

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وتػضقؾ افؽاؾريـ ظؾقفؿ، ـام ؿال تعاػ: 

، [53:األكعام] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀپ پ پ پ 

مب  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿وؿال شبحاكف وتعاػ: 

، وؿال [52-51:افـساء] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ ىب

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿جؾ صلكف: 
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مب ىب  خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئی  ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .[11:احلجرات] ﴾مث جثيت  ىتمت  خت حت جتيب

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿افؽز واحلسد ألهؾ احلؼ، ـام ؿال تعاػ:  -13

 ﴾ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ں ں ڻڻ

ک ک گ گ گ گ ک ک ﴿، وؿال شبحاكف: [56:ؽاؾر]

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[139:افبؼرة]

ڇ ڇ ڇ چ ﴿افظؾؿ وافبغل وظدم اإلكصاف، ؿال اهلل تعاػ:  -14

ڑ ڑ ک ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿، وؿال شبحاكف: [86:ظؿران آل] ﴾ک ک

 .[14:افشقرى] ﴾ھ ھ ھ

 ېئ ۈئ ۈئ﴿، ؿال اهلل تعاػ: األظؿكوافتؼؾقد ، افتعصب فمراء -15

 ىئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿، وؿال ظز وجؾ: [32-31:افروم] ﴾جب يئ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺپ 

 .[134:ادائدة] ﴾ٹ ڤ

ڻ ڻ ﴿افؽذب، وظدم افقؾاء بافعفقد، وكؼض ادقاثقؼ، ؿال اهلل تعاػ:  -16

ھ ھ ﴿، وؿال شبحاكف: [3:افزمر] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 .[77:افتقبة]

ہ ہ ہ ھ ﴿إواظة افصالة، واتباع افشفقات، ؿال اهلل تعاػ:  -17

، وؿال شبحاكف: [59:مريؿ] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ھ ھ ھ ےے

 .[138:ادائدة] ﴾جتمب ىب يب  خب حب﴿

ظدم افرجقع إػ أهؾ افعؾؿ افراشخغ، وترك ضاظتفؿ، وافسامع ألؿقال  -18

افضافغ ادضؾغ افذيـ يتبعقن ادتشابف ابتغاء افػتـة، وضاظة ادجادفغ ذم ديـ اهلل 

، [43:افـحؾ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿بغر ظؾؿ، ؿال اهلل تعاػ: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وؿال شبحاكف: 

﮳  ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻۀ

     ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸

 .[7:ظؿران آل] ﴾ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ضاظة صقاضغ اجلـ واإلكس، ـام ؿال تعاػ:  -19

ڃ چ چ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ چڇ

 .[113-112:األكعام] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ضاظة افؽػار وافظادغ وافػاشؼغ، وجمامؾتفؿ ومصاحبتفؿ وحمبتفؿ،  -21

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ؿال اهلل تعاػ: 
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، وؿال تبارك وتعاػ: [149:ظؿران آل] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڄ ﴿، وؿال جؾ صلكف: [113:هقد] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿، وؿال جؾ وظز: [1:ادؿتحـة]

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻۀ

 .[26-25:حمؿد] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷
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 :الخامستالزسالت 

غفار  احلث ىلع االست 

 واملؤمنات للمؤمنني
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أمر اهلل كبقف حمؿدا ظؾقف افصالة وافسالم أن يستغػر جلؿقع ادممـغ وادممـات      

 .[19:حمؿد] ﴾ىثمث  جثيت ﴿ؾؼال شبحاكف: 

مـ ربؽ أن يغػر ذكقبؽ ؿديؿفا  -يا حمؿد  -أي: واضؾب ؿال ادػنون: 

وحديثفا، وذكقب ادممـغ مـ أمتؽ مـ افرجال وافـساء، ؾقسس ذكقبؽؿ، وال 

 يعاؿبؽؿ ظؾقفا.

/ 11) “ضافب أيب بـ مؽل تػسر”، (238/ 21) “جرير ابـ تػسر”: يـظر

/ 13) تقؿقة البـ “افػتاوى جمؿقع”، (242/ 16) “افؼرضبل تػسر”، (6936

317.) 

 ﴾جئی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ﴿: ومثؾ هذه اآلية ؿقفف تعاػ

 .[118:]ادممـقن

 ًمنات من سنن األىبواء واملرسلني:واالستغػار للمًمنني وامل

مب  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿ؿال تعاػ حاـقا دظاء كبقف كقح:  

 .[28:]كقح ﴾ىب يب

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿وؿال ظز وجؾ حاـقا دظاء كبقف إبراهقؿ: 

 .[41:]إبراهقؿ ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
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أثـك اهلل ظذ ادممـغ افذيـ يستغػرون إلخقاهنؿ افذيـ شبؼقهؿ باإليامن، و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ؼال تبارك وتعاػ: ؾ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[13:]احلؼ ﴾ٹ ٹ

 :أحاديث وآثار تتعلق بآية االستغػار للمًمنني واملًمنات 

ظـ  ﴾ىثمث  جثيت ﴿ظـ معؿر ذم ؿقفف تعاػ:  -1

إين »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  ◙افزهري ؿال: حدثـل أبق شؾؿة ظـ أيب هريرة 

. رواه ظبد افرزاق ذم تػسره شألشتغػر ذم افققم وأتقب شبعغ مرة أو أـثر

( 6337( وصححف، وأصؾف ذم صحقح افبخاري )3259وافسمذي ) (2882)

 مـ ؽر ذـر اآلية.

أكف ـان يدظق هبذا افدظاء:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  ◙قشك األصعري ظـ أيب م -2

افؾفؿ اؽػر يل خطقئتل وجفع، وإهاذم ذم أمري، وما أكت أظؾؿ بف مـل، افؾفؿ »

اؽػر يل جدي وهزيل، وخطئل وظؿدي، وـؾ ذفؽ ظـدي، افؾفؿ اؽػر يل ما 

ؿدمت وما أخرت، وما أهرت وما أظؾـت، وما أكت أظؾؿ بف مـل، أكت ادؼدم 

 ومسؾؿ( 6399) افبخاري رواه. شأكت ادمخر، وأكت ظذ ـؾ رء ؿديرو

 .فف وافؾػظ( 2719)

رأيت افـبل »ؿال:  ◙ ظـ ظاصؿ بـ شؾقامن ظـ ظبد اهلل بـ هجس -3

، وأـؾت معف خبزا وحلام، أو ؿال: ثريدا، ؿال: ؾؼؾت فف: أشتغػر فؽ افـبل ملسو هيلع هللا ىلص



  الحث على االسخغفار للمؤمىيه والمؤمىاث 

- 57 - 

مث  جثيت ﴿؟ ؿال: كعؿ، وفؽ، ثؿ تال هذه اآلية ملسو هيلع هللا ىلص

 (.2346) مسؾؿ رواه. ش﴾ىث

ضقب كػس ؿؾت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصؿافت: دا رأيت مـ افـبل  ▲ظـ ظائشة  -4

افؾفؿ اؽػر فعائشة، ما تؼدم مـ ذكبفا وما تلخر، ما »رشقل اهلل ادع اهلل يل، ؾؼال: 

، ؾضحؽت ظائشة حتك شؼط رأشفا ذم حجرها مـ شأهت وما أظؾـت

ؾؼافت: وما يل ال ينين  شأينك دظائل؟»: ملسو هيلع هللا ىلصافضحؽ، ؿال هلا رشقل اهلل 

 ذم حبان ابـ رواه. شواهلل إهنا فدظائل ألمتل ذم ـؾ صالة»: ملسو هيلع هللا ىلصدظاؤك؟! ؾؼال 

 “افصحقحة افسؾسؾة” ذم واألفباين األركاؤوط وحسـف( 7111) صحقحف

(2254.) 

إذا صذ ظذ جـازة يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصؿال: ـان رشقل اهلل  ◙ ظـ أيب هريرة -5

وصاهدكا وؽائبـا، وصغركا وـبركا، وذـركا وأكثاكا، افؾفؿ اؽػر حلقـا ومقتـا، »

افؾفؿ مـ أحققتف مـا ؾلحقف ظذ اإلشالم، ومـ تقؾقتف مـا ؾتقؾف ظذ اإليامن، افؾفؿ 

( 1498) ماجف وابـ( 1324) افسمذي رواه. شال حترمـا أجره، وال تضؾـا بعده

 .األفباين وصححف

ممـغ وادممـات؟ ؿال: ظـ ابـ جريج ؿال: ؿؾت فعطاء: أشتغػر فؾؿ -6

: ملسو هيلع هللا ىلصبذفؽ، ؾنن ذفؽ افقاجب ظذ افـاس، ؿال اهلل فـبقف  ملسو هيلع هللا ىلص)كعؿ، ؿد أمر افـبل 

(، ؿؾت: أؾتدع ذفؽ ذم ادؽتقبة أبدا؟ ﴾ىثمث  جثيت ﴿

ؿال: )ال( ؿؾت: ؾبؿـ تبدأ، بـػسؽ أم بادممـغ؟ ؿال: )بؾ بـػز ـام ؿال اهلل: 
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 مصـػف ذم افرزاق ظبد رواه(. ﴾ىثمث  جثيت ﴿

 .، وإشـاده صحقح(3122)

  فوائد من كالم املػرسين والعلامء يف مسيلة االستغػار للمًمنني

 واملًمنات:

أن  ملسو هيلع هللا ىلصهذا إـرام مـ اهلل تعاػ هلذه األمة، حغ أمر كبقفؿ ؿال افقاحدي: ) -1

 (.125/ 4) فؾقاحدي “افقشقط”(. يستغػر فذكقهبؿ، وهق افشػقع ادجاب ؾقفؿ

مممـ أن يستغػر فؾؿممـغ وادممـات،  واجب ظذ ـؾؿال ابـ ظطقة: ) -2

 (.116/ 5) ظطقة البـ “افقجقز ادحرر”(. ؾنهنا صدؿة

يت  ىتمت  خت حت جتيب ﴿ذم تػسر ؿقفف تعاػ:  ؿال افرازي -3

 ملسو هيلع هللا ىلصوهل أن افـبل ، ذم هذه اآلية فطقػة: )[19:حمؿد] ﴾ىثمث  جث

اهلل وحال مع ؽره، ؾلما مع ، وحال مع كػسف، حال مع اهلل: فف أحقال ثالثة

واضؾب افعصؿة مـ اهلل، وأما مع ، وحده، وأما مع كػسؽ ؾاشتغػر فذكبؽ

 فؾرازي “افؽبر افتػسر”(. واضؾب افغػران هلؿ مـ اهلل، ادممـغ ؾاشتغػر هلؿ

(28 /52.) 

هلؿ  بسبب إيامهنؿألهنؿ  فؾؿممـغ وادممـاتؿال افسعدي: االشتغػار  -4

حؼ ظذ ـؾ مسؾؿ ومسؾؿة. ومـ مجؾة حؼقؿفؿ أن يدظق هلؿ ويستغػر فذكقهبؿ، 

وإذا ـان ملمقرا باالشتغػار هلؿ ادتضؿـ إلزافة افذكقب وظؼقباهتا ظـفؿ، ؾنن مـ 

فقازم ذفؽ افـصح هلؿ، وأن حيب هلؿ مـ اخلر ما حيب فـػسف، ويؽره هلؿ مـ 
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ر هلؿ، ويـفاهؿ ظام ؾقف رررهؿ، ويعػق افؼ ما يؽره فـػسف، ويلمرهؿ بام ؾقف اخل

ظـ مساوهيؿ ومعايبفؿ، وحيرص ظذ اجتامظفؿ اجتامظا تتلفػ بف ؿؾقهبؿ، ويزول 

ما بقـفؿ مـ األحؼاد ادػضقة فؾؿعاداة وافشؼاق، افذي بف تؽثر ذكقهبؿ 

 (.788، 787: ص) “افسعدي تػسر”. ومعاصقفؿ

 واملًمنات: من هداية اآليات اآلمرة باالستغػار للمًمنني 

احلث ظذ افرمحة بعؿقم ادسؾؿغ، وؿد جاء ذم ذفؽ آيات وأحاديث  -1

 ـثرة، ؾاإلشالم ديـ افرمحة.

 احلرص ظذ كػع ادسؾؿغ ذم ديـفؿ ودكقاهؿ وآخرهتؿ، وحمبة اخلر هلؿ. -2

حسـ األخالق ذم افتعامؾ مع ادسؾؿغ، مـ ؽر تؽز ظؾقفؿ، وال احتؼار  -3

 إذا ظؾقفؿ، وإكصاؾفؿ احلؽؿ ذم ذكقهبؿ، وحتؿؾ زالهتؿ، وافعدلهلؿ، وافعػق ظـ 

 افصحقح اإلشالم إال معفؿ يؽـ مل اخلر، وفق مـ ؾقفؿ ما إكؽار أخطلوا، وظدم

 .هلؿ كستغػر ألن ـاف ؾفق

 احلث ظذ مجع ـؾؿة ادسؾؿغ ظذ احلؼ. -4

 أظؾؿ هبا مـا.ظدم تزـقة افـػس، ؾؼد أمركا اهلل باالشتغػار مـ ذكقبـا، وهق  -5

ظدم احتؼار اخلؾؼ، ؾؼد أمركا اهلل باالشتغػار فؾؿممـغ وادممـات، وال  -6

 معصقم إال األكبقاء.

اإلكؽار ظذ مـ يغتاب ادسؾؿغ بذكقهبؿ بتذـره بلن افقاجب ظؾقف أن  -7

 يستغػر هلؿ ال أن يغتاهبؿ ويػضحفؿ.
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وافسالم، وبقان أن افرد ظذ افذيـ يؾعـقن أصحاب افـبل ظؾقف افصالة  -8

افقاجب ظؾقـا دماه ذكقب افصحابة وؽرهؿ مـ ادممـغ أن كستغػر هلؿ ال أن 

 كؾعـفؿ وكسبفؿ.

افرد ظذ افذيـ يطعـقن ذم ظؾامء األمة ودظاهتا، وحيتؼرون ويؾؿزون مـ  -9

خيافػفؿ ذم ادسائؾ االجتفادية، مع أن اهلل ؿد وظد أكف ال يماخذ ادممـغ ؾقام كسقا 

ہ ہ ہ ھ ﴿أخطلوا ـام ذم آخر شقرة افبؼرة، وؿال شبحاكف: أو 

، ومـ ؿقاظد افؼع أن مـ [5:األحزاب] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ

 صقخ ؽؾب خره ذه ؾفق ظدل، وأن مـ أخطل جمتفدا ومتلوال، ؾال إثؿ ظؾقف، ؿال

 افذي ادتلول )إن(: 5/239) “افـبقية افسـة مـفاج”تقؿقة ذم ـتابف  ابـ اإلشالم

 ظـد مشفقر ؾلخطل، وهذا اجتفد إذا يػسؼ وال يؽػر ال ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل متابعة ؿصد

 ادخطئغ ـػر افـاس مـ ؾؽثر افعؼائد مسائؾ افعؿؾقة، وأما ادسائؾ ذم افـاس

 ظـ بنحسان، وال هلؿ وافتابعغ افصحابة مـ أحد ظـ يعرف ال افؼقل ؾقفا، وهذا

 يبتدظقن افذيـ افبدع أهؾ أؿقال مـ األصؾ ذم هق ادسؾؿغ، وإكام أئؿة مـ أحد

 افؼع ؿقاظد )مـ: افؼقؿ ابـ ؿقل خافػفؿ(. وما أحسـ مـ ويؽػرون بدظة

 طاهر تلثر اإلشالم ذم فف وـان وظظؿت حسـاتف ـثرت مـ أن أيضا واحلؽؿة

 ادعصقة ؽره: ؾنن ظـ يعػك ال ما ظـف فغره، ويعػك حيتؿؾ ال ما فف حيتؿؾ ؾنكف

/ 1) افؼقؿ البـ “افسعادة دار مػتاح”اخلبث(.  حيؿؾ مل ؿؾتغ بؾغ إذا واداء خبث

176.) 
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بقان ؾضؾ اإلشالم وبقان ظظقؿ حؼ ادسؾؿغ، ؾؿـ ـان مسؾام مل يبطؾ  -11

إشالمف بؽػر وال كػاق وال ردة، وال طؾؿ كػسف بذكب ظظقؿ يستحؼ بف افؾعـة 

ادسؾؿغ أن يستغػروا اهلل ـؼتؾ افـػس افتل حرم اهلل إال باحلؼ، ؾؾف حؼ ظذ مجقع 

 فف، واهلل أهؾ ادغػرة.

 : حديثوة فائدة

حدثـا (: 2155رؿؿ ) (234/ 3مسـد افشامقغ ) ؿال احلاؾظ افطزاين ذم

ثـا ظبد افغػار بـ داود أبق صافح احلراين، حدبـ أيب افطاهر بـ افنح،  ظؿرو

ظقسك بـ ثـا مقشك بـ أظغ، ظـ بؽر بـ خـقس، ظـ ظتبة بـ محقد، ظـ حد

شـان، ظـ يعذ بـ صداد بـ أوس، ظـ ظبادة بـ افصامت، ؿال: شؿعت رشقل 

مـ اشتغػر فؾؿممـغ وادممـات ـتب اهلل فف بؽؾ مممـ ومممـة »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«حسـة

تػرد بروايتف افطزاين ، ؾؼد مل يصب مـ حسـ إشـادهوعقػ، وهذا احلديث 

احلػاظ ادشفقريـ، بؾ ؾقف ثالثة رواة  ذم مسـد افشامقغ، وفقس ذم إشـاده أحد مـ

، وهؿ: بؽر بـ خـقس، وظتبة بـ محقد، وظقسك يروي بعضفؿ ظـ بعضوعػاء 

 “افرجال كؼد ذم االظتدال مقزان” ـتاب ذم افثالثة افرواة تراجؿ . يـظربـ شـان

 (.312/ 3)و( 28/ 3)و( 344/ 1) فؾذهبل
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وظد اهلل رشقفف ظؾقف افصالة وافسالم بلن يبغ فف افؼرآن افؽريؿ ؾؼال 

 .[19:]افؼقامة ﴾خت حت جتىب يب ﴿شبحاكف: 

يبغ فؾـاس أحؽام افؼرآن ومعاكقف بسـتف افؼقفقة وافعؿؾقة،  ☺وـان رشقفف 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ـام ؿال شبحاكف: 

 .[44:]افـحؾ ﴾ڦ ڦ

وجعؾ اهلل ذم افؽتاب وافسـة ادبقـة فف ادخرج مـ ـؾ خالف ذم األمة ؾؼال ظز 

 حت جتيب مب ىب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿وجؾ: 

 ، ؾاهلدى وافرمحة ذم االظتصام بافؼرآن وافسـة.[64:]افـحؾ ﴾مت خت

وؿد أخذ اهلل مقثاق مجقع افعؾامء أن يبقـقا فؾـاس ـتاب رهبؿ، وال يؽتؿقا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أفػاطف ومعاكقف، وال أحؽامف وهداياتف، ـام ؿال جؾ صلكف: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[187:]آل ظؿران ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٿٿ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿وتقظد اهلل مـ يػعؾ ذفؽ بؼقفف: 

 ﮴ ﮵ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے

 ﴾﮿ ﯀ ﯁  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾

 .[163-159:]افبؼرة

وذم ـؾ ظك وزمان ظؾامء ودظاة مصؾحقن، يدظقن افـاس إػ افتؿسؽ 

 ىئ ىئ﴿بؽتاب رهبؿ، وهيدون افـاس إػ احلؼ، ـام ؿال شبحاكف: 
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، وؿال ظز [173:األظراف] ﴾يئ ىئ مئ حئ جئی ی ی ی 

 .[181:األظراف] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿وجؾ: 

ؾافؼرآن افؽريؿ ؾقف ـؾ ما كحتاج إػ بقاكف، وؾقف بقان اهلدى مـ ـؾ والفة، ـام 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ؿال تعاػ: 

 .[89:]افـحؾ ﴾ڃ ڃ

أي: وكزفـا ظؾقؽ افؼرآن مبقـا ـؾ رء حيتاج افـاس إػ بقاكف مـ أمقر ديـفؿ 

باالشتـباط أو ودكقاهؿ وآخرهتؿ وبقان احلؼ ؾقام خيتؾػقن ؾقف إما بافـص ظؾقف أو 

 بافدالفة ظذ ضريؼ معرؾتف.

ؿال افدـتقر وهبة افزحقع: )تبقان ـؾ رء ذم افؼرآن، إما كصا ظذ حؽؿف 

ساحة، وإما إحافة ظذ افسـة افـبقية، حقث أمر اهلل باتباع رشقفف وضاظتف، ذم 

، وإما اظتامدا ظذ اإلمجاع [83:]افـساء ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ؿقفف تعاػ: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿حاكف: ذم ؿقفف شب

، وإما ظؿال باالجتفاد أو افؼقاس، وإما ببقان [115:]افـساء ﴾چ چ چ چ

افؼقاظد افؽؾقة وادبادئ وادؼاصد افعامة وأصقل افتؼيع، ؾؽان افؼرآن هبذه 

 (.1294، 1293/ 2) “افتػسر افقشقط”األصقل وافؼقاظد تبقاكا فؽؾ رء( 

 .[9:]اإلهاء ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: وتلمؾ ؿقل اهلل تعاػ

ػضؾ افؼرآن ظك، ؾ ـؾ رء، وذم ـؾ ذم اخلصال هيدي افـاس ألحسـ: أي

ظظقؿ، وبرـتف طاهرة، ؾفق ـالم اهلل إػ ظباده، وؿد ؾصؾ اهلل آيات افؼرآن فقخرج 
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افـاس بف مـ افظؾامت إػ افـقر، وفقفتدوا بف إػ احلؼ ذم مجقع أمقرهؿ افديـقة 

جتامظقة واالؿتصادية وافسقاشقة وؽرها، ؾؽؾ ما كحتاج إفقف بقـف وافدكققية، اال

اهلل ذم افؼرآن افعظقؿ كصا أو دالفة أو اشتـباضا، ظؾؿف مـ ظؾؿف، وجفؾف مـ 

جفؾف، ؾافؼرآن كقر وهداية ورمحة ذم افدكقا واآلخرة فؽؾ مـ آمـ بف واتبعف، وؿد 

واآلخرة، ؾػل افؼرآن افسعادة أمركا اهلل بافتؿسؽ بف واتباظف فرمحـا ذم افدكقا 

ؾافؼرآن افؽريؿ مـفج . وافطؿلكقـة، وؾقف اخلر وافزـة، وؾقف افعزة وافرؾعة

متؽامؾ إلصالح افػرد وادجتؿع، ذم ـؾ زمان ومؽان، هيدي افـاس مجقعا 

 أن وصعقبا أؾرادا األمة ؾعذفؾخصؾة افتل هل أؿقم ذم مجقع جقاكب احلقاة، 

 د.اواجتف بجد ظذ تعؾؿف وتدبره يؼبؾقا ؽقؿ، وأناحل افؼرآن هذا يعظؿقا

 افؾفؿ اجعؾـا هداة مفتديـ، وارزؿـا ضاظتؽ وضاظة رشقفؽ، 

 وافعؿؾ بؽتابؽ وشـة كبقؽ.
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