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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه  ونستعره،ه، ونيتبا  تنهلل وت  نوس انهستهن،  

ي لت ، واهت د وو  سنئنت اعاملهن، و  هيده اهلل فال وضلَّ ل ، وو  ُيضلل فال هتن 

إال اهلل وحده ال نيك ل ، واه د ان حممدًا عبتده وسستبل   تهلل اهلل علنت   ان ال إل 

 وسلم، اون  يد:

فإن الرنية العي و  اجل ن انزل الق،آن الك،يم، واو، الهنس  نتبنع  واإليامن  

   ، هي االهعداء هبدي ، وااللعزام  عينلنم  وآ ا  ، قنل تينىل:          

                                                    

 [.75 يبنس:سبسة ]

     وقنل تينىل ع  هذا الق،آن ايضًن:          

                            

 [.61املنئدة: سبسة ]

فكنن الباجب علنهن اإليامن   ، واليمل  ام فن ، واليهنية  عالوت ، وته م  

 ويننن  عهلل البج  األكمل الذي ي،يض اهلل عز وجل.

قدياًم وحديثًن يف تد ُّ، كعنب اهلل، واليمل  وحتقنقًن هلذه الرنية اجع د اليلامء 

، يف ودلبالت ، والبقبف عهلل هدايع ، فكث،ت وؤلهنهتم وتهبعت   عهسريه، والعهكُّ

عهلل حسب القدسة والطنقة يف مجنع علبو  وفهبن ، فألف يف تهسريه وويننن ، 

 وننسخ  ووهسبخ ، واسبنب نزول ... وغريهن و  اليلبم املعصلة   .

م الق،آن العي هلن استبنط وثنق  عد ُّ، الق،آن واليمل    علم خباص وو  علب 
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، وهب و  اليلبم العي  حنجة إىل تأ نل وتهصنل، وإىل  ساسة عمنقة الك،يم الق،آن

وهنولة؛ لذا وقع علن  اخعننسي لنكبن جمنل  ساسعي يف سسنلة الدكعباسه حتت 

 عهبان:

 خواص القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية

واملقصب   خباص الق،آن الك،يم تأثري الق،آن الك،يم، او  يض سبسة وآينت   

 يف جلب املهنفع، و فع املضنس او سفي ن.

فقد حيصل للبيض  ق،اءة او كعن ة سبسة، او آينت وينهة خن نة يك،و  اهلل  

 هبن؛ نظ،ًا ملن اثبع  اهلل تينىل هلن و  األث،، و ربكة  دق اليبد، وإخال   ويقنه ،

وُحس  تبكل  عهلل اهلل، ويهعج ع  تلك الق،اءة او الكعن ة ف،ج، او ههنء، او حهظ 

ليشء، او حل عسري ونحب الك. وممن يسعش د    ههن ون حصل أليب ه،ي،ة سيض اهلل 

عه  يف قصة الصدقة: ان اجلهّي قنل ل : إاا اويت إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يس، فإن  

ال يق، ك هنطنن حعى ُتصبح، فقنل الهبي  هلل اهلل ل  يزال علنك و  اهلل حنفظ، و

 (.)احلديث اخ،ج  البخنسي .+أما إنه صدقك وهو كذوب=علن  وسلم: 

وقصة الذي سقى ال،جل اللديغ  سبسة الهنحتة، فقنم وكأن  مل يصب قط، وهي 

 وغريه.  حنحة وش بسة، عهد البخنسي

 اهلل عه ن قنلت: كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم إاا وع  عنئشة سيض 

و،ض احد و  اهل  َنهَث علن   نمليباات، فلام و،ض و،ض  الذي ونت فن  َجَيْلُت 

انهث علن  واوسح   ند نهس  ألهنن كننت اعظم  ،كة و  يدي. )احلديث اخ،ج  

 ووسلم(. البخنسي

 خصنئص ، و نه ام  الك،يم لح خباص الق،آنوقد يلعبس عهلل البيض وصط 
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 و  الَه،ق ون ال خيهى.

فخصنئص الق،آن هي كل ون يمّنز الق،آن الك،يم و  كل وج  ع  احلديث  

 الهببي، واحلديث القديس، وسنئ، الكعب املهزلة فضاًل ع  سنئ، كالم البرش.

عيبد فم  خصنئص الق،آن وثاًل: اسلب  ، واألخبنس الرنبنة، وسسم ، وال 

 عالوت ، وان  آخ، الكعب املهزلة، ونزول  وهجاًم، ونزول  عهلل سبية اح،ف، وهنمهع  

 عهلل الكعب السن قة، وتنسري حهظ  وتالوت ، إىل غري الك و  اخلصنئص املي،وفة.

اون يف اخلباص فهح  نبحث ع  تأثري الق،آن الك،يم، او  يض سبسه وآينت   

 ي ن.يف جلب املهنفع و فع املضنس او سف
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 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

تظ ، امهنة هذا املبضبع و  حنث تيلق   نلق،آن الك،يم، وهذا يكسب  أوالً: 

 نفًن وفضاًل عهلل اليلبم العي ال تعيلق  نلق،آن الك،يم.

افز بوو  ج ة اخ،ى ييعرب احلديث ع  خباص الق،آن الك،يم و  اعظم احل 

 نلعالوة واحلهظ، والعد ،  الك،يم قبنل عهلل الق،آنوالدوافع العي تدفع  نملسلم لإل

واليمل   ، وهذا و  اعظم وقن د إنزال الق،آن الك،يم؛ وال هك ان ون سبق 

 وزية وامهنة و   ني علبم الق،آن األخ،ى.الك،يم يكسب علم خباص الق،آن 

ان علم خباص الق،آن الك،يم ل  ا ل يف الرشع و  الكعنب والسهة،  ثانيًا:

لَّت اكث، و  آية عهلل ان الق،آن الك،يم ُيسعشهى   ، وُتدفع    األو،اض فقد  

ه ورضسه، قنل تينىل:   واآلفنت، وُيسعينا    ممن خُيشى نُّ           

                    [ وقنل 28رساء: اإلسبسة ،]

 تينىل:

                           

     [ 44فصلت: سبسة.] 

وو  السهة قبل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ل،جل و  ا حن   سقى سجالً  

ووسلم  . )احلديث اخ،ج  البخنسي+ما يدريك أهنا رقية=: ولدوغًن  هنحتة الكعنب

 (.سيض اهلل عه  و  حديث ايب سيند اخلدسي

ان علم خباص الق،آن الك،يم نبع وسعقل و  انباع علبم الق،آن  ثالثًا:

 هبع خنص، فقد اف، ه  الك،يم، تهنول  اليلامء يف كعب علبم الق،آن، واف، وه
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وي،فة خبا  (،  –)الهبع السن ع واليرشون  8/18يف الربهنن  الزسكيش

يف خباص الق،آن(.  –)الهبع اخلنوس والسبيبن  8/6671والسنبطي يف اإلتقنن 

   .وعهنيع م وهذا يدل عهلل اهعامو م 

ثري و  البدع واخل،افنت، ممن ان العألنف يف خباص الق،آن الك،يم َهنَ ُ  ك رابعًا:

حدا  نلبيض إىل الهه،ة والعحذي، وه ، وهذا يؤكد احلنجة إىل ضبط املبضبع واليهنية   ، 

 خن ة فنام يهسب إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم او إىل الصحن ة والعن يني.

وممن يؤكد هذه احلنجة ان الههبس  ام جبل ن اهلل علن  و  ضيف،  خامسًا:

تعيلق  مثل هذا املبضبع، وتيظم هذه ال،غبة الك،يم بة وحمبة للق،آن وسغبة وسه

والعيلق إاا ا نبت  م،ض او وك،وه، فنيظم طلب ن هلذا املبضبع، وقد تقع يف 

 املحذوس و  غري هيبس.

ان علم خباص الق،آن يدوس  ني الهنس وشنف ة ووكنتبة وال خيلب  سادسًا:

  سبب اجل ل، او الُبيد ع  امله ج السلنم.الك و  البقبع يف املخنلهنت الرشعنة 

ح  وون سبق يؤكد احلنجة إىل  ساسة هذا املبضبع  ساسة نقدية وسعقلة، تبضِّ

وينمل ، وتضع ل  الضبا ط والرشوط واآل اب، وتكشف ون فن  و  زيف األقبال 

 واألحبال وغريهن.
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 أهداف البحث:

،ص عهلل اليمل  ام ثبت العأ نل الرشعي خلباص الق،آن الك،يم، واحل أوالً: 

و  الكعنب والسهة، وفق الضبا ط واآل اب الرشعنة هلذا اليلم، وعدم البقبع يف 

 املحناي، الرشعنة اثهنء اليمل   .

إعطنء البنحثني  بسة واضحة ع  املؤلهنت يف خباص الق،آن الك،يم  ثانيًا: 

 إلفن ة وه ن. بننهنن، و ننن وهنهج اليلامء فن ن، ممن يس ل الب بل إلن ن وا

 حرص الصحنح و  اخلباص عهلل ت،تنب سبس الق،آن الك،يم و ساسع . ثالثًا: 

العي،يف  ج ب  اهل السهة واجلامعة يف تهقنة خباص الق،آن الك،يم،  رابعًا: 

 ممن َهنَ ُ  و  الدخنل والضينف، وكنن سببًن لالنح،اف يف هذا البنب.

 

 الدراسات السابقة:

ي،  وسؤال اهل االخعصنص، وو،اجية املكعبنت،   يد البحث والعح،ِّ

و يض امل،اكز اليلمنة واجلنوينت، مل اقف عهلل و  كعب يف هذا املبضبع عهلل وج  

اخلصبص، يف سسنلة علمنة، او يف كعنب وسعقل، يط،ق املبضبع هبذه الصبسة، 

 والكعن ة يف خباص الق،آن قدياًم عهلل ط،يقعني:وحسب اخلطة امل،سبوة لكعن ع ، 

والسنبطي  الكعن ة يف ثهنين كعب علبم الق،آن وثل ون فيل  الزسكيش وى:األ 

 وقد تقدم اك،ه.

هت( يف 188الكعن ة عهلل وج  وسعقل وثل ون فيل  امحد الببين )ت  الثانية: 

الهظنم  هت( يف كعن   الدس512)ت  كعن   خباص البسملة. وعبداهلل    اسيد الننفيي

هت( يف كعن   االسعيننة  نلهنحتة 909يف خباص الق،آن اليظنم. وا   عبداهلن ي )ت 
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 عهلل نجنح األوبس. 

 يف اجلملة خمطبط.الك،يم واكث، كعب خباص الق،آن 

و يد اطالعي عهلل هذه الكعب املطببعة، وجدهتن تقعرص عهلل اجلننب 

هذه الكعب اهعملت عهلل العطبنقي يف خباص الق،آن الك،يم، يضنف إىل الك ان 

الكثري و  األحن يث الضينهة واملبضبعة، و يض ن اهعمل عهلل يشء و  اخل،افنت 

 وال،وبز البنطلة.

وقد اقعرص الببين، وا   عبداهلن ي عهلل جزئنة وينَّهة و  خباص الق،آن، 

 فنلببين عهلل خباص البسملة، وا   عبداهلن ي عهلل خباص سبسة الهنحتة.

 سبف تكبن اهمل واوسع يف ط،ح املبضبع. –ن هنءاهلل إ –وهذه الدساسة 

 فلم اقف عهلل يشء وه ن. الك،يم اون املؤلهنت احلديثة يف خباص الق،آن

وقد اطَّليت عهلل سسنلة علمنة  يهبان: األحكنم الهق نة اخلن ة  نلق،آن 

الك،يم، للبنحث عبداليزيز    حممد احلجنالن، و يد الهظ، فن ن وجدهتن و،تبة عهلل 

، لق،اءة الق،آن  مخسة ا باب تعيلق  نألحكنم الهق نة للق،آن الك،يم، كأحكنم العط ُّ

الك،يم، واألحكنم اخلن ة  ق،اءة الق،آن الك،يم يف الصالة، واألحكنم الينوة 

لق،اءة الق،آن الك،يم وكعن ع  وتيلنم ، وسجب  العالوة واحكنو ، واألحكنم 

احلدو  واأليامن، و ذلك يعبني ان ال،سنلة  مهأى املعيلقة  نلق،آن الك،يم يف اليقب  و

ع  هذا البحث، ومل اجد حسب اطالعي  ساسة علمنة، تأ نلنة نظ،ية، تلم 

  جبانب املبضبع.
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 وعليه يمكن تلخيص أهم مزايا الدراسة يف اآليت:

ان هذه الدساسة هتعم  نجلننب الهظ،ي ليلم خباص الق،آن الك،يم وهذا ون مل  – 6

 د  نلدساسة.يعهنول  اح

يف اجلننب العطبنقي اهعمت هذه الدساسة  نلصحنح و  امل،فبع واملبقبف، وع  – 8

اإلهنسة إىل  يض الدخنل و  الضينف واملبضبع، والعجنسب املخنلهة 

 للرشع.

 ان هذا البحث ُييهى  دساسة هذه الكعب وغريهن و  كعب خباص الق،آن – 1

 لامء يف تصهنه ن، و ننن املخطبط وه ن.، والعي،يف هبن، و ننن وهنهج اليالك،يم

ان هذه الكعب املعقدوة خن ة عهد الببين والننفيي اهعملت عهلل اوبس  نطلة،  – 4

واحن يث وبضبعة، وهذه الدساسة سبف تقبم  هقدهن وضبط ن عهلل ضبء 

 الكعنب والسهة.

لك ان هذه الدساسة ت،كز عهلل نهي الدخنل يف هذا املبضبع والعحذي، وه ، وا – 7

 بضع الضبا ط واآل اب الرشعنة العي تيد حنجزًا حصنهًن ع  البقبع يف 

 املحناي، املعيلقة هبذا املبضبع.

تعمنز هذه الدساسة  نلشمبلنة يف ط،ح هذا املبضبع، وال تقعرص عهلل جزئنة  – 1

 وينهة، كام فيل الببين يف البسملة، وا   عبداهلن ي يف الهنحتة.
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 خطة البحث

 البحث و  وقدوة، وقسمني، وخنمتة، عهلل الهحب اآليت:تعكبن خطة  

وفن ن  ننن امهنة املبضبع، واسبنب اخعننسه، واهداف البحث،  املقدمة:

 والدساسنت السن قة، وخطة البحث، وامله ج املعبع يف إنجنزه.

 وفن ن  ن نن: القسم األول: الدراسة النظرية،

 وفن  ثالثة فصبل: فيه،الباب األول: خواص القرآن الكريم واملؤلفات 

 تعريف خواص القرآن الكريم وأنواعها، وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول: 

 تي،يف خباص الق،آن الك،يم. املبحث األول: 

 اله،ق  ني اخلباص واخلصنئص. املبحث الثاين: 

 انباع خباص الق،آن الك،يم. املبحث الثالث: 

علوم القرآن واحلديث، وفيه خواص القرآن الكريم يف كتب  الفصل الثاني: 

 ثالثة مباحث:

 خباص الق،آن يف كعب علبم الق،آن. املبحث األول: 

 خباص الق،آن يف كعب العهسري. املبحث الثاين: 

 خباص الق،آن يف كعب احلديث. املبحث الثالث: 

 خواص القرآن الكريم يف كتب مفردة، وفيه متهيد، وثالثة مباحث: الفصل الثالث:

 أة العألنف يف خباص الق،آن الك،يم.نش متهيد: 

 اول و  الف يف خباص الق،آن. املبحث األول: 

 املؤلهنت يف خباص الق،آن. املبحث الثاين: 

 ط،ق العألنف يف خباص الق،آن. املبحث الثالث: 
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 وفن  ثالثة فصبل: الباب الثاني: األحكام الشرعية خلواص القرآن الكريم،

 ص القرآن الكريم، وفيه مبحثان:حكم العمل بخوا الفصل األول:

 األ لة عهلل جبازه. املبحث األول: 

 خباص الق،آن الك،يم  ني العبقنف واالجع ن . املبحث الثاين: 

 الضوابط واآلداب الرشعية خلواص القرآن الكريم، وفيه مبحثان: الفصل الثاني:

 آ اب تعيلق  طنلب اخلباص. املبحث األول:

 لق  نخلباص ااهتن.ضبا ط تعي املبحث الثاين:

 املحاذير الرشعية عند العمل بخواص القرآن الكريم، وفيه مبحثان: الفصل الثالث:

 املحناي، اليقدية. املبحث األول: 

 املحناي، العيبدية. املبحث الثاين: 
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 )مرتبة عىل سور القرآن الكريم(. القسم الثاني: الدراسة التطبيقية

لت عهلل وبضبع هذا البحث، والك و  وتعهنول  ساسة السبس العي اهعم 

 اول سبسة الهنحتة إىل آخ، الق،آن الك،يم، حسب ت،تنب املصحف الرشيف.

 

 وفن ن اهم نعنئج البحث وتب ننت . اخلامتة:

 اله نسس الينوة للبحث:

 .ف ،س اآلينت الق،آننة 

 .ف ،س األحن يث الهببية 

 .ف ،س اآلثنس 

 .ف ،س األ ننت الشي،ية 

 .ف ،س األعالم 

 بت املصن س وامل،اجع.ث 

 .ف ،س املبضبعنت 
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 منهج البحث

 :سأتبع عند كتابة البحث املنهج الوصفي التحلييل وفق املنهج العلمي اآليت 

كعن ة اآلينت الق،آننة يف مجنع ال،سنلة  نل،سم اليثامين، وع  ننن اسقنو ن،  -

 وعزوهن إىل سبسهن.

اجلزء والصهحة،  خت،يج األحن يث واآلثنس و  وصن سهن األ لنة  ذك، -

وسقم احلديث، والكعنب والبنب، وإاا كنن احلديث يف الصحنحني، او 

احدمهن فسأكعهي  نليزو إلن ام او إىل احدمهن، وإاا كنن يف غريمهن فأعزوه إىل 

 وصن سه األ لنة وع اك، اقبال اهل اليلم فن  واحلكم علن .

 ضبط الكلامت املشكلة والر،يبة و  وصن سهن امليعمدة. -

 تبثنق األقبال، وعزوهن إىل وصن سهن األ لنة. -

 نسبة األ ننت الشي،ية إىل قنئلن ن، وتبثنق ن و  وصن سهن. -

 العي،يف  نألعالم غري املش بسي . -

 العي،يف  نله،ق، واألونك  والبلدان. -

 تزويد ال،سنلة  نله نسس اليلمنة املسنعدة لنصل القنسئ إىل ون ي،يده. -

 يقية فإنه إذا ثبت أن للسورة أو لآلية خاصية فستكونفيام يتعلق بالدراسة التطب 

  ساسعي هلن عهلل الهحب اآليت:

 اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة والضينهة واملبضبعة يف خباص السبسة او اآلية. -

 واآلثنس و  وصن سهن. األحن يثخت،يج تلك  -

م احلكم عهلل تلك األحن يث واآلثنس تصحنحًن وتضينهًن ونقل كالم اهل اليل -

 يف الك.
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 نقل كالم اليلامء حبل خباص السبسة او اآلية. -

  ساسة تلك األقبال والعيلنق علن ن  ام يلزم. -

 اك، نبع خباص السبسة او اآلية، وط،يقة االسعهن ة وه ن. -

 

ويف اخلعنم امحد اهلل تينىل واهك،ه عهلل نيم  اليظنمة، واسأل  العبفنق 

لعقدي، إىل اسعناي الهنضل فضنلة والسدا . ثم اتقدم  نلشك، اجلزيل وعظنم ا

الشنخ الدكعبس/  دس    ننرص البدس الذي انف عهلل هذه ال،سنلة، والذي كنن ل  

الهضل  يد اهلل يف إخ،اج ن حنث اودين  عبجن نت  القنمة املهندة، وإسهن ات  

السديدة حعى اهننت سسنلعي، فلقد اك،وهي  حس  خلق ، وسحن ة  دسه، واعطنين 

 ده، وتن يهي يف البحث و  اول  إىل آخ،ه فجزاه اهلل عهي خري اجلزاء، و  وقع  وج

 واود يف عم،ه عهلل طنعة اهلل.

، كل و  سنعدين وسيى ويي السعكامل هذا اليمل، واهلل اسأل ان كام اهك

 جيزي اجلمنع عهي خري اجلزاء.

ال  ق،اءة ال،س نَخنْي املهنقَشني حنث تهضَّ نلة والشك، وب بل إىل فضنلة الشَّ

 وإ داء املالحظنت والعبجن نت املهندة فجزامهن اهلل عهي خري اجلزاء.

واخريًا اقبل إن ون  ذلع  و  ج د يف هذه ال،سنلة إنام هب قدس البسع، فام كنن وه  

 با ًن فم  اهلل، وون كنن خالف  فأسأل اهلل ان يره،ه يل، والكامل هلل وحده، واليصمة مل  

، وان جييل  هلل اهلل علن  وسلميبفقهن خلدوة كعن   وسهة نبن   عصم  اهلل، واسأل اهلل ان

 جمنب.عملهن خنلصًن لبج  ، وان جييل  حجة لهن ال علنهن إن  سمنع 

 واحلمد هلل سب الينملني، و هلل اهلل وسلم عهلل نبنهن حممد وآل  و حب  امجيني.
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 القسم األول: الدراسة النظرية

 :وفيها بابان
    

 باب األول: خواص القرآن الكريم واملؤلفات فيه.ال

 الباب الثاني: األحكام الشرعية خلواص القرآن الكريم.
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 الفصل األول: تعريف خواص القرآن الكريم وأنواعها،

 :وفيه ثالثة مباحث

 املبحث األول: تعريف خواص القرآن الكريم.   

 ص.املبحث الثاني: الفرق بني اخلواص واخلصائ   

 املبحث الثالث: أنواع خواص القرآن الكريم.   
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 األول: تعريف خواص القرآن الكريم املبحث

 ستة مطالب: وفيه

 املطلب األول: تعريف اخلواص لغة.  

 املطلب الثاني: تعريف اخلواص اصطالحًا.  

 املطلب الثالث: تعريف القرآن لغة.  

 .املطلب الرابع: تعريف القرآن اصطالحًا  

 املطلب اخلامس: تعريف خواص القرآن الكريم باعتبار اإلضافة.  

 املطلب السادس: العالقة بني خواص القرآن الكريم وفضائل القرآن الكريم.  
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 املبحث األول

 تعريف خواص القرآن الكريم 
 

 املطلب األول: تعريف اخلواص لغة:

ُ   نليشء خ=: (1)قنل اجلبه،ي ت   ت . َخصَّ صب ًن. واخعصت   كتذا، اي َخصَّ

 .(2)+واخلن ُة: خالف الينوة

العخصنُص واالخعِصنُص =: (3)ويف وه، ات ال،اغب األ ه نين

ُص: ته،   يض اليشء  ام ال يشنسك  فن  اجلُملُة، والك  واخلُصب نَّة والعَّخصُّ

 نل تينىل: خالف الُيمبم...، واخلن ُة: ضد الينوة، ق          

         :[، اي:  ل تيّمكم، وقد َخصَّ   كذا 87]سبسة األنهنل

ُ  خيَعصُّ ، قنل تينىل:  ُ ، واخعصَّ  خُيصُّ           سبسة آل[

 .(4) +[54عم،ان: 

                              
هلفلااهب  )إدل ب بلاجل هلل إ(ا إيفلال ح هلاللو  هل  ل          هو أبو نصر إمساعيل  بلمح دلاجل هرلوهر     (  1)

سلل   هلليضا  بللرمل بلل  هن لل  ح د للمح ه لل ا يفللمح أ لل ر      هلصللر ا أ لل  عللمح أبلل  ع لل  هلفاا  

 هل(  قي  هي ذلك.393يفؤلفات : هلصلاحا  ل  كتامل ح هلعر ضا توح سا  )

 .499 – 4/491ا    اهت هل هب 11/08ا  سي أعال هلاباء 233 – 2/229 اظر: إنباض هلر هة  

 ) صص(. 3/1831 اظر: هلصلاح (  2)

بمح حمم  بمح هنفب  هألصب ان ا هن قب بالرههبا يفمح يفؤلفات : هنفلرجلهت  هو أبو هلقاسم هحل ني (  3)

 ح ألفاظ هلقرآنا  حماضرهت هألجلباءا ه ت ف ح سا   فات .

 .2/329ا  طبقات هنف ر مح ل  ه جل  10/128 اظر: سي أعال هلاباء  

 ( ) ص(.204 اظر: هنفرجلهت )ص (  4)
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 :(1)بسوقنل ا   وهظ

ص  واْخعّص : اف، ه     ون غريه. = ن... وَخصَّ َخّص   نليشء خُيّص  َخصًّ

ه َص ل  إاا انه، ، وَخصَّ غرَيه واْخعصَّ   رِبِّ  .(2)+ويقنل: اخعّص فالن  نألو، وختصَّ

( اليشء )ُخُصب ًن( و   نب َقَيَد خالف َعمَّ ف ب )خنص(.  و)َخصَّ

 .(3)ف الينوِة، واهلنء للعأكندو)اخلن ُة( خال

وخن ة اليشء: ون خيعص     ون غريه، و)اخلن نة( نسبة إىل اخلن ة. 

 .(4)واخلباص مجع خن ة

 

 

* * * 

                              
ا مجلا  هلل  مح هألفر قل  هنصلر ا يفلمح ألمل  هل  ل ا يفلمح         هو أبو هلفب  حمم  بمح يفكرل بمح ع ل  (  1)

 هل(.111أ  ر يفؤلفات : ل ان هلعرملا توح سا  )

 .0/49ا    اهت هل هب 1/140ا  ب ي  هلوعاة 264 – 4/262 اظر: هل اا هلكايفا   

 .1/24 اظر: ل ان هلعرمل (  2)

)خ ص ص(ا  تللللا   (91( )خ ص ص(ا  هنصللللباح هنللللاي )ص 111 اظللللر:  تللللاا هلصلللللاح )ص (  3)

 ( )خ ص ص(.552هلعر س )ص 

( 231(ا  هنعجللم هلوسللي  )امللة هل  لل  هلعربيلل   صللر )ص   611 اظللر: هلقللايفوس ه)للي  )ص  (  4)

 )ً صَّ(.
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 املطلب الثاني

 تعريف اخلواص اصطالحًا
 

 املراد باخلواص اصطالحًا:

اليلم التذي يعيت،ف  ت  املهتنفع واملضتنس، واليجنئتب والر،ائتب، واخلتباص  

ة، واألحبال اليجنبة؛ وون يرتتب عهلل الك و  خباص وهنسبة هلذه األحبال الرشيه

 واألعامل.

فمثاًل: علم خباص األقنلنم والبلدان يعي،ف وه  ون يف كل إقلتنم او  لتد وت   

املهنفع واملضنس واليجنئب والر،ائب، وخباص احل،وف هلن خباص نيهة واحبال 

 عجنبة يي،ف ن اهل ن.

يم يعي،ف هبن اآلثنس املرتتبة عتهلل قت،اءة القت،آن الكت،يم، وخباص الق،آن الك، 

 .(1)واخلباص املهنسبة هلن، وهكذا يف عمبم خباص األهننء األخ،ى

 

* * * 

 

                              
 (.391 – 394ا  أجب  هلع ول )ص 1/125ا  كشف هلظاون 1/341 اظر: يففتاح هل عاجلة (  1)
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 املطلب الثالث

 تعريف القرآن لغة
 

 العلامء يف بيان لفظة )القرآن( فريقان:

 ي،ى ان  وشعق. الفريق األول: 

وشعق، وإنام هب علم، وضع هكذا علاًم عتهلل  ي،ى ان  جنود غري الفريق الثاين: 

الكعنب املهتزل عتهلل الهبتي  تهلل اهلل علنت  وستلم، ف تب استم لكعتنب اهلل تيتنىل، وثتل 

 العبساة واإلنجنل.

 والقنئلبن  نهعقنق ، اخعلهبا عهلل اقبال: 

ان  وصدس وشعق و  )ق،ا(، واخعلهبا يف ويهى هذا األ ل عهلل  القول األول: 

 ثالثة اقبال:

ان ويهى )ق،ا(: تال، و،ا ف للق،اءة، ف ب وصدس كنلره،ان و  غه،، واخلرستان  – 6

 و  خرس.

فنلق،آن وصدس و  قبلك: ق،ا ال،جل إاا تال، يق،ا ق،آنتًن =: (1)قنل ا   عطنة 

 .(2)+وق،اءة

                              
بلمح عييل  ه)لااب  هألن ل ل  هل رنلاط ا فقيل        هو أبو حمم  عب هحلق بمح هالب بمح عب هلردمح (  1)

عامل بالتف ي  هحل  ث  هلالوا يفمح أ  ر يفصافات : ه)را هلوجيز ح تف ي هلكتامل هلعز لزا  

 هل(.451توح سا  )

(ا  طبقللات 58ا  طبقللات هنف للر مح ل  لليوط  )ص   501ا 19/506 اظللر: سللي أعللال هلاللباء     

 .1/268هنف ر مح ل  ه جل  

 .1/56ه)را هلوجيز  اظر: (  2)
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  اهلل عه ام:يف عثامن    عهنن سيض (1)واسعدلبا  قبل حسنن    ثن ت 

 يقطِّع الليل تسبيحًا وقرآنا  وا بأشمط عنواُن السجود به ضح

 اي: يقطع اللنل تسبنحًن وق،اءة.

 .(2)ومم  اهب إىل هذا امليهى: عبداهلل    عبنس سيض اهلل عه ام وغريه 

مجع وضم، تقبل الي،ب: قت،ات اليشتء ق،آنتًن،  ميهتى مجيعت ،  ان ويهى )ق،ا(: – 8

 وهب و  ضم احل،وف والكلامت  يض ن إىل  يض.

 .(4)وغريه –سمح  اهلل  – (3)ومم  اهب إىل هذا امليهى قعن ة 

 ان ويهى )ق،ا(: القى، تقبل: ق،ات الق،آن لهظت    جممبعًن اي: القنُع . – 1

 .(5)،بوهذا القبل لقط 

                              
بمح هنا ا بمح درهل ه زاج  هألزجل ا  اعر اسو  ههلل ع يل  هلصلاة  هل لال     هو د ان بمح ثابت(  1)

 هل(.54 صادب ا هنؤ   بر ح هلق سا توح سا  )

 (.244(.  هلبيت ح جل وهن  )ص 211(ا  هإلصاب  )ص 163 اظر: هالستيعامل )ص  

ا  هبللمح عييلل  ح 1/92ا  اجلله هلل ه هنعاللً أ بللايف هليلل   ح تف لليض  1/98: جللايفة هلبيللان  اظللر(  2)

 .1/16ا  هلزاقان  ح يفااه  هلعرفان 11/36ا 13/0ا  هبمح تيمي  ح هلفتا ب 1/56ه)را هلوجيز 

هلل( أ   111)بلمح جلعايفل  أبلو ه يلامل هل   سل  هلبصلر ا هنف لر هحللافنا تلوح سلا             هو قتاجلة(  3)

 هل(.110)

 .44ا 2/43ا  طبقات هنف ر مح ل  ه جل  93ا 1/92 اظر: ت كرة هحلفاظ  

ا 1/1: أبو عبي ة يفعمر بمح هن اً ح ااز هلقلرآن  ا  ق  قا  بقو  قتاجلة1/98 اظر: جايفة هلبيان (  4)

 .1/12قرآن )قرأ(ا  هلقرطيب ح هرايفة ألدكال هل 1/65ا  هروهر  ح هلصلاح 2

 .162ا 1/168ا  هإلتقان ل  يوط  1/314  اظر ل ز اجلة: هل هان ل زاكش   

هو حمم  بمح هن تاي بمح أد  هلبصر ا هل  و  هلالو  هلش ي بقيرملا الزل سيبو  ا لل  عل ة   (  5)

 هل(.286يفؤلفات ح هل     هألجلملا توح سا  )

ا   اظللر: قوللل  ح ت لل  ب هل  لل  ل زهللر    4/312ا   فيللات هألعيللان 3/219 اظللر: إنبللاض هلللر هة   

 )قرأ(. 9/211
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وهذه األقبال الثالثة وعهقة عهلل ان الق،آن وصدس و متبز، ووشتعق وت  وتن ة  

 واحدة. واخعلهبا يف ويهى هذا األ ل كام تقدم.

ان  وشعق و  )َقَ،َن(، وويهتنه الضتم، وت  قتبل اليت،ب: ق،نتت  القول الثاين: 

لستتبس واآليتتنت قتتد ضتتم اليشتتء  نليشتتء إاا ضتتممع  إلنتت ، وستتمي القتت،آن  تتذلك؛ ألن ا

  يض ن إىل  يض، ولِق،ان السبس واآلينت واحل،وف فن ، ووه  الق،ان  ني احلج واليم،ة.

 .(1)وهذا القبل أليب احلس  األهي،ي 

انت  وتأخبا وت  )القت،ائ (؛ ألن اآليتنت وهت  يصتدق  يضت ن  القول الثالثث: 

 .(2) ي حنهئٍذ ق،ائ  يضًن، ويشن    يض ن  يضًن، ف

 وعهلل هذي  القبلني )الثنين والثنلث( فإن الق،آن غري و مبٍز ونبن  ا لنة. 

يت،ى انت  غتري وشتعق، وإنتام هتب علتم، وضتع هكتذا علتاًم عتهلل  الفريق الثثاين: 

الكعنب املهتزل عتهلل الهبتي  تهلل اهلل علنت  وستلم، ف تب استم لكعتنب اهلل تيتنىل، وثتل 

 ود غري وشعق.العبساة واإلنجنل، ف ب جن

، (4)وغتريه وت  األئمتة –ي،محت  اهلل  – (3)وقد اهب إىل هذا القتبل الشتنفيي 

                              
ا  إليل  تات لب هأل لاعرةا لل  يفؤلفلات كل يةا يفا لا:        هو أبو هحل مح ع   بمح إمساعي  هأل عر (  1)

 هل(.324يفقاالت هإلسايفينيا توح سا  )

هلقلللو  ح هل هلللان  .   اظلللر هللل ه15/05ا  سلللي أعلللال هلالللباء 3/204 اظلللر:  فيلللات هألعيلللان  

 .1/314ل زاكش  

 ا  ن ب ه ه هلقو  ل فرهء.1/314ا  هل هان ل زاكش  1/162 اظر: هإلتقان ل  يوط  (  2)

ا أد  هأللم  هألابع ا ل  يفصافات ع   ةا يفا ا هلرسلال ا  هو حمم  بمح إجلا س هلقر   هلشافع (  3)

.   اظلللر هللل ه هلقلللو  ح هإلتقلللان 99 – 18/5هلالللباء هلللل(.  اظلللر: سلللي أعلللال 284 تلللوح سلللا  )

 .1/162ل  يوط  

 .1/314 اظر: هل هان ل زاكش  (  4)
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 .(2)يف اإلتقنن (1)سجح  السنبطيو

وعهلل هذا القبل فإن القت،آن استم غتري وشتعق ختنص  كتالم اهلل تيتنىل وثتل:  

 .(4) رري مهز يف مجنع الق،آن (3)العبساة واإلنجنل، و   ق،ا ا   كثري

هذه اه ، األقبال يف تي،يف الق،آن واهتعقنق ، ويظ ت، العقتنسب الشتديد يف  

 امليهى  ني اآلساء الثالثة يف القبل األول، القنئل  نهعقنق الق،آن و  ون ة )ق،ا(.

 ف ي وعهقة عهلل ان الق،آن وصدس و مبز، ووشعق و  ون ة واحدة.

هسبة للقبلني الثنين والثنلث فإن الق،آن غري و مبز ونبن  ا لنة. وهي اون  نل 

 وعقنس ة و  حنث امليهى.

 يد الهظ، يف اقبال اهل اليلم قبل و  قتنل: إن  –واهلل تينىل اعلم  –والذي يظ ،  

ويهتى اجلمتع،  الق،آن وصدس و مبز وشعق و  )ق،ا(  ميهى: تال، فتنهلمزة ا تلنة، وفنت 

 .(5)وتبي  يف الك مجنعة و  اهل اليلم –سيض اهلل عه ام  –نس وهب قبل ا   عب

* * * 
 

 

                              
ا إيفللال دللافن  يفللؤاخا صللادب هنصللافات   هللو عبلل هلردمح بللمح أبلل  بكللر بللمح حمملل  هل لليوط    (  1)

 هل(.911هلك يةا توح )

 .1/221ل الرة ل  ز  ا  هلكوهكب ه4/65 اظر: هلبوء هلايفة ل  خا    

(2  )1/163. 

هو عب ههلل بمح ك ي بلمح عملر  هنكل ا أدل  هلقلرهء هل لبع ا  إيفلال هنكليني ح هلقلرهءةا تلوح           (  3)

 هل(.128سا  )

 .1/443ا  ها   هلا ا   البمح هرزا  1/191 اظر: يفعرف  هلقرهء هلكباا ل  هيب  

 .1/431 ا  إحتا  فباء هلبشر19 اظر: هلتي ي ل  هن  (  4)

(ا  يفبادلث ح ع لول هلقلرآنا    10 اظر ل ز اجلة: يفبادث ح ع ول هلقرآن ل شيخ يفااع هلقيلان )ص  (  5)

 (.19ل  كتوا: صبل  هلصاحل )ص 
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 املطلب الرابع

 تعريف القرآن اصطالحًا
 

ف، ويكهي يف تي،يف الق،آن تي،يهًن حتديديًن اإلهنسة   الق،آن اه ، و  ان ُيي،َّ

 فعني.إلن  وكعب ًن يف املصحف او وق،وءًا  نللسنن فعقبل: هب ون  ني هنتني الدَّ 

ون ون اك،ه اليلامء و  تي،يه   نألجهنس والهصبل كام تي،ف احلقنئق الكلنتة ا 

فإنام اسا وا    تق،يب ويهنه ومتنزه ع   يض ون عتداه ممتن قتد يشتنسك  يف االستم ولتب 

تبمهتتًن. التتك ان ستتنئ، كعتتب اهلل واألحن يتتث القدستتنة و يتتض األحن يتتث الهببيتتة 

ظ  ظننٌّ اهنتن تشتنسك  يف استم القت،آن ايضتًن،  تشنسك الق،آن يف كبهنن وحنًن إهلنًن ف، ام

 .(1)فأسا وا  ننن اخعصنص االسم     بننن  هنت  العي اوعنز هبن ع  تلك األنباع

فنلق،آن كالم اهلل الذي ييلم املسلمبن ان  الق،آن ح،وفت  ووينننت . ووتذهب  

ستلمني سلف هذه األوة وائمع ن و  الصحن ة والعن يني هلم  إحسنن، وسنئ، ائمتة امل

كنألئمتة األس يتتة وغتتريهم وتتن  ل علنتت  الكعتنب والستتهة، وهتتب التتذي يبافتتق األ لتتة 

 .(2)اليقلنة الرصحية ان الق،آن كالم اهلل وهزل غري خملبق، وه   دا وإلن  ييب 

وضع تي،يتف للقت،آن لنمنتزوه عت  غتريه  –ي،مح م اهلل  –وقد حنول اليلامء  

القدسنة، ولنس هبدف سفتع اجل نلتة عهت ،  و  الكعب الساموية السن قة، واألحن يث

ف.  إا اجل نلة و،فبعة، والق،آن الك،يم اع،ف و  ان يي،َّ

 

                              
 (.18ا 9 اظر: هلابأ هلعظيم ل اهز )ص (  1)

 ا   رح هلعقيل ة هليلا  ل  البلمح أبل     36ا 12/35 اظر: اموع هلفتا ب لشيخ هإلسال هبمح تيمي  (  2)

 (.131هلعز هحلاف  )ص 
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 ومن تعريفاهتم للقرآن الكريم:

وو  اإليامن  نهلل وكعب : اإليتامن =: –سمح  اهلل  –قنل هنخ اإلسالم ا   تنمنة  

ن اهلل تكلم  ت  حقنقتة،  أن الق،آن كالم اهلل وهزل غري خملبق، وه   دا، وإلن  ييب ؛ وا

وان هذا الق،آن الذي انزل  عهلل حممد  هلل اهلل علنت  وستلم: هتب كتالم اهلل حقنقتة ال 

كالم غريه؛ وال جيبز إطالق القبل  أن  حكنيتة عت  كتالم اهلل او عبتنسة عهت ،  تل إاا 

ق،اه الهتنس او كعبتبه  تذلك يف املصتنحف مل خيت،ج  تذلك ان يكتبن كتالم اهلل تيتنىل 

 فإن الكالم إنام يضنف حقنقة إىل و  قنل  وبعدئًن، ال إىل و  قنل  وبلرًن وؤ يًن.حقنقة، 

وهتتب كتتالم اهلل؛ ح،وفتت  ووينننتت ؛ لتتنس كتتالم اهلل احلتت،وف  ون امليتتنين، وال  

 .(1)+املينين  ون احل،وف

وقد امجع املسلمبن عهلل ان الق،آن املعلب يف مجنع =ويف اآل اب الرشعنة:  

 يف املصحف الذي  أيدي املسلمني ون مجي  الدفعنن و  اول األقطنس، املكعبب

             ،إىل آخ           كالم اهلل، وحن  املهزل

عهلل نبن  حممد  هلل اهلل علن  وسلم، وان مجنع ون فن  حق، وان و  نقص وه  ح،فًن 

ل   ح،ف آخ، وكنن ، او زا  فن  ح،فًن مل يشعمل علن  املصحف  قن دًا لذلك، او  دَّ

 .(2)+الذي وقع علن  اإلمجنع، وامجع علن  ان  لنس  ق،آن عنودًا  كل هذا، ف ب كنف،

 ويف حنهنة وقدوة العهسري: 

امجيبا عهلل ان الق،آن كالم اهلل حقنقة؛ وهزل غري خملبق، سمي  جربيل و  = 

 وسمي  الصحن ة و  حممد  هلل اهلل علن  وسلم.اهلل، وسمي  حممد و  جربيل، 

                              
 .3/144 اظر: اموع هلفتا ب (  1)

 .2/411 اظر: (  2)
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فعني وون يف  دوسنن وسمبعًن ووكعب ًن   وهب الذي نعلبه  ألسهعهن وفنام  ني الدَّ

وحمهبظًن، وكل ح،ف وه ، كنلبنء والعنء، كالم اهلل، غري خملبق، وه   دا وإلن  ييب ، 

ملينين  ون وهب كالم اهلل ح،وف  وويننن ، لنس احل،وف  ون املينين، وال ا

 .(1)+احل،وف

 ويف فعبى اللجهة الدائمة للبحبث اليلمنة واإلفعنء ون نص : 

الق،آن كالم اهلل حقًن لهظ  وويننن ، تكلم    سب الينملني، وسمي  وه  = 

جربيل علن  الصالة والسالم، و لر  جربيل إىل حممد علن ام الصالة والسالم  ون 

 ترنري وال تبديل، قنل تينىل:                    

          [ 698الشي،اء: سبسة - 

697]+ (2). 

 فنمك  ان يسعخلص و  هذا الكالم املعقدم ان الق،آن هب: 

 تعاى، املنزل عىل نبيه دممد صىل اهلل عليه وسلم، املعجز بلفظه، املتعبد كالم اهلل

بتالوته، املنقول بالتواتر، املكتوب يف املصاحف من أول سورة الفاحتة إى آخر سورة 

 الناس.

و  األنبننء  –عز وجل  –)كالم اهلل(، قند خي،ج    كالم غري اهلل  فقولنا: 

 يني.واملالئكة واجل  والهنس امج

                              
 .(36 – 31 اظر:  رح يفق يف  هلتف ي البمح قاسما  رح هل كتوا: سع  بمح ناصر هلش ر ا )ص (  1)

ا عبللو   كلل  يفللمح هلشلليخ: عبلل ههلل بللمح قعللوجلا  هلشلليخ:      3/153(ا 6525 اظللر: هلفتللوب اقللم ) (  2)

 )هلرليس(.  هلشيخ: عب هلرزهق عفيف ا  هلشيخ: عب هلعز ز بمح عب ههلل بمح باز عب ههلل بمح ه  انا
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 )املهزل( خي،ج    ون مل يهزل ا اًل و  كالم اهلل تينىل، واسعأث،  يلم . وقولنا: 

)عهلل نبن  حممد  هلل اهلل علن  وسلم(، خي،ج    ون انزل عهلل غريه و   وقولنا: 

 األنبننء وامل،سلني علن م الصالة والسالم، وثل: الز بس، العبساة، وغري الك.

عيبد  عالوت (، خي،ج    األحن يث القدسنة، فإهنن )امليجز  لهظ ، امل وقولنا: 

 غري وعحدى هبن، وال وعيبد  عالوهتن.

 )املهقبل  نلعبات،(، خي،ج    الق،اءات غري املعبات،ة او املهسبخة. وقولنا: 

)املكعبب يف املصنحف و  اول سبسة الهنحتة إىل آخ، سبسة الهنس(،  وقولنا: 

 .(1)عهلل و  زعم ان يف الق،آن نقصًن او زين ةفإنام ُاسيد هبذه اليبنسة ال،ّ  

 

 

* * * 

                              
(ا 21 – 28 اظلللر ل ز لللاجلة: هنللل    ل اهسللل  هلقلللرآن هلكلللر ما )مللل  حممللل  أبللل   للل ب  )ص   (  1)

 يف كرة ع ول هلقرآنا إيفاء  يخاا هل كتوا: حمم  بمح عب هلردمح هلشا ة )يفرد   هناج تي( 

 (.5هلا )ص 1419
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 املطلب اخلامس

 تعريف خواص القرآن الكريم باعتبار اإلضافة
 

 يقبل  نحب كعنب وهعنح السين ة: 

علم اخلباص هب علم  نحث ع  اخلباص املرتتبة عهلل ق،اءة اسامء اهلل = 

تب عهلل كل و  تلك األسامء تينىل او كعن  : و  الز بس، واإلنجنل، والق،آن، ويرت

 .(1)+والدعبات خباص وهنسبة هلن

 ويف ا جد اليلبم: 

واعلم ان اخلباص قد ترتتب عهلل اسامء اهلل تينىل، وعهلل اآلينت العهزيلنة = 

وآينت العبساة واإلنجنل؛ لك  تلك اخلباص لنست و  ف،وع السح،،  ل هي و  

 .(2)+ف،وع علم الق،آن

 الق،آن: ويف كعنب نهحنت و  علبم 

اآلينت او السبس الق،آننة العي  –واهلل اعلم  –خباص الق،آن: ويهنهن = 

 ختعص  شهنء امل،يض او قضنء احلبائج، او غري الك.

وإاا كنن كالم الهنس يمك  االسعهن ة وه . فكالم اهلل تينىل اوىل  ذلك  

جتنسب  واحق؛ ألن  تهزيل و  حكنم محند. وون يذك، يف هذا البنب غنلب  اخذ و 

 يض الصنحلني، او ون اهنس إلن  املصطهى  هلل اهلل علن  وسلم يف  يض احن يث  

 .(3)+الرشيهة. واهم ون فن  هب العداوي  نلق،آن

                              
 .1/341 اظر:  ( 1)

 (.391 اظر: )ص (  2)

 (.119 اظر: )ص (  3)
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يسعخلص يف تي،يف خباص الق،آن  نععبنس  –ون تقدم اك،ه  –وو  خالل  

 اإلضنفة اهنن:

هنفع، و فع تيهي تأثري الق،آن الك،يم، او  يض سبسه وآينت  يف جلب امل 

 املضنس او سفي ن.

فخباص الق،آن الك،يم قنئمة عهلل اععبنس ون يرتتب و  ق،اءة، او كعن ة سبسة،  

او آينت وينهة و  الق،آن الك،يم يف حدث خنص، يهعج ع  تلك الق،اءة والكعن ة 

 ف،ج، او ههنء، او حل عسري، او حهظ ليشء، ونحب الك.

آن الك،يم، واالسعشهنء   ، وون يطلب  ويدخل يف هذا العي،يف ال،قنة  نلق، 

 اإلنسنن و  حصبل وطلبب ي،جبه، او  فع ون خينف  وي،هب .

فقد حيصل للبيض  ق،اءة سبسة، او آية خن ّنة وينهة يك،و  اهلل هبن؛  ربكة  

  دق  وإخال   ويقنه ، وحس  تبكل  عهلل اهلل سبحنن  وتينىل.

ل،قى، واالسعشهنء  نلق،آن وعلن  فخباص الق،آن الك،يم اوسع و   نب ا 

 .(1)الك،يم

فنخلباص الق،آننة تشمل هذا البنب كام تشمل ون ي،يده اإلنسنن و  حصبل  

 وطلبب ي،جبه كنملنل واملسك ، والزوجة واألوال ، ونحب الك.

وتشمل ون ي،يد اإلنسنن  في  ع  نهس  ممن ي،هب  وخينف  كأعدائ  املرت صني     

نت املؤاية، او ظلم واقع علن ، او خينف وقبع ، فندفع و  اجل  واإلنس واحلنبان

                              
ا  أجبل  هلع لول   1/125ا  كشلف هلظالون   1/341 اظر ل ز اجلة ح ه ه هلتعر ف: يففتاح هل عاجلة (  1)

 (.241ا  ع ول هلقرآن بني هل هان  هإلتقان ل  كتوا: دازل دي ا )ص 396ا 395
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هذه األوبس، او ي،في ن  نلق،آن الك،يم، فلنست اخلباص واملهنفع خن ة  نألو،اض 

 فقط  ون غريهن.

يعضح امل،ا   خباص الق،آن الك،يم، وون  –املعقدم  –و هنء عهلل هذا العي،يف  

 ىل.سنكبن علن  اليمل يف هذا البحث إن هنءاهلل تين

 

* * * 
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 املطلب السادس

 العالقة بني خواص القرآن الكريم، وفضائل القرآن الكريم
 

تيهي تأثري الق،آن الك،يم، او  يض  (1)-كام تقدم  –خباص الق،آن الك،يم  

 سبسه وآينت  يف جلب املهنفع، و فع املضنس او سفي ن.

ف الق،آن الك،يم وون اون فضنئل الق،آن الك،يم فنمل،ا  هبن: ون جنء يف  ننن ن 

 يعيلق   ، وإظ نس وزاين سبسه وآينت ، ووهنفي ن الدننبية واألخ،وية.

وقنل  يض م: فضنئل الق،آن الك،يم عهبان ملن جنء ع  الهبي  هلل اهلل علن   

وسلم يف تيلم الق،آن وتيلنم  عمبوًن، او يف حق  يض اآلينت والسبس و  الهضل 

 .(2)،ويوالثباب، واألج، الدننبي واألخ

فم  خالل العي،يف  خباص الق،آن الك،يم، وفضنئل الق،آن الك،يم، يظ ،  

االستبنط البثنق  ني خباص الق،آن الك،يم وفضنئل ، وال يبيد قبل و  قنل: إن 

خباص الق،آن الك،يم جزء و  فضنئل الق،آن الك،يم؛ ألهنن تبضح وتظ ، نف 

الهيم، وسفع الهقم؛ ولذلك يذك،  الق،آن الك،يم و ،كع  وفضل  ووزاينه، يف جلب

املصهِّهبن يف فضنئل الق،آن الك،يم ون جنء يف  يض السبس واآلينت و  ال،قنة 

 واالسعشهنء هبن كسبسة الهنحتة، وامليباتني، وآية الك،يس، وغري الك كثري.

حعى تهنول  يض اليلامء علم خباص الق،آن الك،يم  ننه،ا  ع  فضنئل  

                              
  اظر: هني ب ه ايفس.(  1)

(ا  فبللال  هلقللرآن  11ا حتقيللق: هللل كتوا فللاا ق دللاجلة )ص   هلقللرآن ل ا للال   اظللر: فبللال   (  2)

(ا  ل ز للاجلة  اظللر: فبلل  هلقللرآن هلكللر م )اسللال  يفاج للتي( 14ل فر لاب ا حتقيللق:  وسللف ج  لل  )ص  

 .هل1422ق م هلقرآن  ع ويف   –هلر اض  –(ا ك ي  أصو  هل  مح 35لعب هل ال هرااههلل )ص 
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ل  تي،يه  املسعقل، ووؤلهنت  اخلن ة   ، إون  نسم خباص  الق،آن الك،يم، فأ بح

 الق،آن الك،يم، او ارساس ووهنفع الق،آن الك،يم ونحب الك.

يف املبحث اخلنص  نملؤلهنت يف خباص  –إن هنء اهلل  –وسنأيت  ننن الك  

 الق،آن الك،يم.

 

* * * 
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 املبحث الثاني

 الفرق بني اخلواص واخلصائص

 

مجع )خن ة(، وهي ون خيعص     ون  –كام تقدم  –اللرة اخلباص و  ج ة  

غريه، وخن ة اليشء ون خيعص     ون غريه؛  ميهى ان  ال يشرتك وي  يف هذه 

 الصهنت يشء آخ،.

وو  ج ة اال طالح: فنخلباص تيهي تأثري الق،آن الك،يم، او  يض سبسه  

 وآينت  يف جلب املهنفع، و فع املضنس او سفي ن.

لبيض  ق،اءة سبسة، او آية خن نة يك،و  اهلل هبن،  ربكة  دق  فقد حيصل ل 

وإخال   ويقنه ، وحس  تبكل  عهلل اهلل تينىل؛ ولك  يهبري للمسلم ان يعح،ى 

السهة وحي،ص علن ن ويلعزم الصحنح و  األ عنة واألاكنس وال،قى الرشعنة، 

املخنلهة للكعنب فبذلك حيصل ل  اخلري الكثري، ويرهن  ع  اللجبء إىل  يض األوبس 

 والسهة املط ،ة.

اون  نلهسبة للخصنئص ف ي: مجع )اخلصنصة(، وهي الصهة العي متنز اليشء  

 .(1)وحتد ه

فمثاًل:  هة )العبات،( يف الق،آن الك،يم تيعرب و  املزاين العي يمعنز هبن الق،آن  

ب وعبات، الك،يم، وقد يشرتك وي  يف العبات، يشء آخ،، فهي األحن يث الهببية ون ه

                              
( 204) صلص(ا  يففلرجلهت ألفلاظ هلقلرآن )ص      3/1831اظر ل ز اجلة ح ه ه هنبلثا هلصللاح   (  1)

( ) صللص(ا  هنعجللم  552( )خ ص ص(ا  تللا  هلعللر س )ص  91) للص(ا  هنصللباح هنللاي )ص   

 ( ) ص(.231هلوسي  )امة هل    هلعربي   صر( )ص 
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 ونحب الك، ف ي إاًا و  )اخلصنئص(  ميهى الصهة العي متنز اليشء وحتد ه.

وو  ج ة اال طالح فنخلصنئص: كل ون يعمنز    الق،آن الك،يم و  كل  

وج  ع  احلديث الهببي، واألحن يث القدسنة، وسنئ، الكعب الساموية فضاًل ع  

 .(1)سنئ، كالم البرش. فنخلصنئص هي املمنزات

  خصنئص الق،آن الك،يم وثاًل: ان  آخ، الكعب املهزلة، ونزول  وهجاًم، فم 

ونزول  عهلل سبية اح،ف، وتنسري حهظ  وتالوت ، إىل غري الك و  اخلصنئص 

 املي،وفة.

 نخلص إىل ون ييل: –ون تقدم اك،ه  –فم  خالل  

اخلصنئص امل،ا  هبن املمنزات العي يعمنز هبن اليشء ع  غريه، وهي اوسع  

 اعم و  اخلباص؛ فنخلباص و  اخلصنئص ولك  فن ن زين ة ويهى العأثري.و

وعلن  فخصنئص الق،آن الك،يم اهمل و  خبا  ؛ ولك  خباص الق،آن  

الك،يم فن ن زين ة ويهى العأثري  نلق،آن الك،يم و  حنث جلب الههع، و فع الرض، 

 او سفي  ونحب الك.

 اال طالحي.فنله،ق  ني اخلصنئص واخلباص عهلل امليهى  

فنخلصنئص هي املمنزات الينوة للق،آن الك،يم، واخلباص تيهي العأثري  

 نلق،آن الك،يم؛ فال يظ   ق،ب العشن   اللهظي ق،ب العشن   امليهبي. ) ميهى ان 

 ويهنمهن واحد(.

فإاا قنل: خصنئص الق،آن الك،يم فأول ون يعبن س إىل الذه  كل ون يعمنز     

                              
(ا   صلالص هلقلرآن هلكلر م    241 ا246 اظر ل ز اجلة: ع ول هلقلرآن بلني هل هلان  هإلتقلان )ص     (  1)

 (.14ا 13ل  كتوا: ف   هلر يف  )ص 
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 .-كام تقدم  –ه و  اخلصنئص امليلبوة املش بسة الق،آن الك،يم ع  غري

وإاا قنل: خباص الق،آن الك،يم فنمل،ا  هبن تأثري الق،آن الك،يم او  يض  

 سبسه وآينت  يف جلب املهنفع و فع املضنس او سفي ن ونحب الك. واهلل تينىل اعلم.

 

* * * 
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 املبحث الثالث

 أنواع خواص القرآن الكريم
 

 واص عمومًا:أوالً: أنواع اخل

خباص األهننء ثن عة، واسبنهبن خهنة؛ ألنن نيلم ان املرهنطنس جيذب احلديد  

وال ني،ف وج   وسبب ، وكذلك يف مجنع اخلباص إال ان علل  يض ن ويقبلة، 

 .(1)و يض ن غري ويقبلة امليهى

 ثم إن تلك اخلباص تهقسم إىل اقسنم كثرية:

 

 خواص األسامء واحلروف: – 1

يف خباص احل،وف إف،ا ًا وت،كنبًن، ووبضبع  احل،وف  وهب يبحث 

 اهلجنئنة، وون ت  األوفنق والرتاكنب.

يف خباص احل،وف فذك، اعامهلن واوضنع ن، ونهي ن  واسعط،  ا   وهظبس 

وخصب نع ن، ووه ن احلنس النن س )طبع الهنس(، والبنس  النن س )طبع الرتاب(، 

بع اهلباء(، والبنس  ال،طب )طبع املنء( وهي و،اتب و سجنت، واحلنس ال،طب )ط

وامليجمة وامل ملة ووه ن ون هب عنم الهحبس، ووه ن ون هب وعبسط الهحبس، 

 .(2)واسعيامالت تلك احل،وف يف جلب املهنفع و فع املضنس... إلخ

                              
 (.19(ا  هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص 391 – 395 اظر: أجب  هلع ول )ص (  1)
ا  ح مج للل  يفلللا ذكلللر نظلللرا يفلللمح ديلللث هلوقلللوع ح ه)لللاذ ر 16 – 1/14ل لللان هلعلللرمل   اظلللر:(  2)

تاب : هلا  ر هلعر ان لتل  ر هنرضً  هنعارني بالرقً ح ك هلشرعي ا  ق  تعقب  فتل  هرا  

 (  اجل ع ي  خبيواة يفا ذكر.281 هلقرآن )ص 
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 خواص األعداد: – 2

ملعحن ة تبلد املحبة ويذك، حتت هذا اليهبان األعدا  املعحن ة واملعبنغضة، فن 

 .(1)واأللهة اليجنبة، واملعبنغضة جتلب اليداوة والبرض... وهكذا

 خواص املعدنيات: – 3

وهب علم يي،ف    احبال املين ن و  طبنئي ن والباهنن، وغري الك و  آثنس  

 .(2)عجنبة، واوبس غ،يبة، وي، طبن الك  يلم اخلباص

 خواص النبات: – 4

نبع الهبنتنت وعجنئب ن واهكنهلن، ووهنفي ن  وهب علم يبحث يف خباص 

 ووضنسهن، وخباص تلك الهبنتنت يف املههية والعداوي.

ووه ن: ان يف الهبنت نبعًن إاا َطهلل اإلنسنن  دن  مل حت،ق  الهنس، واوثنل الك  

 .(3)كثرية وذكبسة يف كعب اخلباص

 خواص األقاليم والبلدان: – 5

لنم او  لد و  املهنفع واملضنس واليجنئب وهب علم يعي،ف وه  ون يف كل إق 

والر،ائب، وسوي ع   ال  اهلهد الكثري و  الر،ائب واليجنئب، و يض ن تسعبيده 

 .(4)اليقبل، وال تصدق  القلبب، واهلل عهلل كل يشء قدي،

                              
 (.445ا 396ا 323ا  أجب  هلع ول )ص 1/126 اظر: كشف هلظاون (  1)
 (.584ا 391ا  أجب  هلع ول )ص 1/342 اظر: يففتاح هل عاجلة (  2)
 (.542 اظر: أجب  هلع ول )ص (  3)
 (.395ا 394أجب  هلع ول )ص  اظر: (  4)
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 خواص الكواكب والربوج: – 6

يعي،ف و  خالل  عهلل احبال الشمس والقم، وغري الك و  سنئ، الهجبم،  

 طبن هذه األوضنع واحلنالت  نحلبا ث واخلباص يف جلب املهنفع و فع وي،

 .(1)املضنس

 خواص القرآن الكريم: – 7

وهي العي يي،ف هبن اآلثنس املرتتبة عهلل ق،اءة الق،آن الك،يم، واخلباص  

 املهنسبة هلن يف جلب الههع و فع الرض  إان اهلل سبحنن  وتينىل.

تأثري الق،آن الك،يم، او  يض سبسه وآينت   واملقصب   خباص الق،آن الك،يم 

 .(2)يف جلب املهنفع، و فع املضنس او سفي ن

 وهذا الهبع هب امل،ا  يف هذا البحث، وسنأيت  ننن  إن هنءاهلل تينىل. 

 

                              
 (.542 اظر: أجب  هلع ول )ص (  1)
 (.391 – 394ا  أجب  هلع ول )ص 1/125ا  كشف هلظاون 1/341 اظر: يففتاح هل عاجلة (  2)
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 ثانيًا: أنواع خواص القرآن الكريم:
 

 خواص قرآنية صحيحة )مقبولة(: –أ 

 ة:ويهدسج حتت هذه اخلباص الق،آننة الصحنح 

خباص سبسة كنولة، وثل: خباص سبسة الهنحتة، وخباص سبسة البق،ة،  – 6

وخباص سبسة يس، وخباص سبسة امللك، وخباص سبسة الكنف،ون، 

 وخباص سبسة اإلخالص، وغري الك و  السبس الق،آننة.

خباص سبس ق،آننة، وثل: خباص سبسة البق،ة وآل عم،ان، خباص سبسة  – 8

سة ق والقم،، خباص سبسة اجلمية واملهنفقبن، اإلرساء والزو،، خباص سب

خباص سبسة السجدة واإلنسنن، خباص سبسة األعهلل والرنهنة، خباص 

 سبس املهصل، خباص امليباات، ونحب الك و  السبس الق،آننة.

 خباص آية ق،آننة، وثل: خباص آية الك،يس. – 1

خباص فباتح  خباص آينت ق،آننة، وثل: خباص آخ، آيعني و  سبسة البق،ة، – 4

 سبسة الك ف.

 خواص قرآنية غري صحيحة )مردودة(: –ب 

 ويهدسج حتت هذه اخلباص الق،آننة الرري  حنحة: 

 اوالً: خباص ق،آننة ضينهة عهلل الهحب اآليت:

 خباص سبسة ق،آننة كنولة. – 6

 خباص سبس ق،آننة. – 8

 خباص آية ق،آننة. – 1

 خباص آينت ق،آننة. – 4
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 نة وبضبعة عهلل الهحب اآليت:ثنننًن: خباص ق،آن

 خباص سبسة ق،آننة كنولة. – 6

 خباص سبس ق،آننة. – 8

 خباص آية ق،آننة. – 1

 خباص آينت ق،آننة. – 4

 

وقد تهنولت هذه األنباع املذكبسة  نلعهصنل والعمثنل، والدساسة والعيلنق  

ت،تنب يف القسم العطبنقي و  هذه ال،سنلة و،تبة عهلل سبس الق،آن الك،يم، حسب 

املصحف الرشيف، واحلت علن ن ههنك خشنة العك،اس والعطبيل الذي ال حنجة ل ، 

 واهلل تينىل اعلم.

 

 

* * * 
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 الفصل الثاني:

 خواص القرآن الكريم يف كتب علوم القرآن واحلديث

 فيه ثالثة مباحث:و
    

 

 املبحث األول: خواص القرآن الكريم يف كتب علوم القرآن.  

 بحث الثاني: خواص القرآن الكريم يف كتب التفسري.امل  

 املبحث الثالث: خواص القرآن الكريم يف كتب احلديث.  
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 املبحث األول:

 خواص القرآن الكريم يف كتب علوم القرآن

 وفيه قسمان:
 

 القسم األول: كتب علوم القرآن العامة أو الشمولية.

ة يف نوع خاص من أنـواع  القسم الثاني: كتب علوم القرآن املفرد

 علوم القرآن الكريم.
 

 



 23 

 

 خواص القرآن يف كتب علوم القرآن
 

و  امليلبم ان كعب علبم القت،آن وت  حنتث تهنوهلتن وع،ضت ن ألنتباع علتبم 

 الق،آن الك،يم عهلل قسمني:

كعب علبم الق،آن الينوة )الشمبلنة( العي تشمل ويظتم انتباع  القسم األول:

عص  هبع  ون آخت،، ف تي هتنولة لليديتد وت  انتباع علتبم علبم الق،آن، ف ي ال خت

 الق،آن املي،وفة، وو  اوثلة هذا القسم:

 .(1)الربهنن يف علبم الق،آن، لبدس الدي  حممد    عبداهلل الزسكيش -

 .اإلتقنن يف علبم الق،آن، جلالل الدي  عبدال،مح  السنبطي -

عب علبم الق،آن امله، ة يف نبع خنص و  انباع علبم الق،آن، ك القسم الثاين:

 وو  اوثلة هذا القسم:

كعب اسبنب الهتزول، وكعتب الهنستخ واملهستبا، واملكتي واملتدين، وفضتنئل 

 الق،آن، وغ،يب الق،آن، واوثنل الق،آن ونحب الك كثري.

 ووت  ختالل الهظت، واالستتعق،اء يف هتذه الكعتب )الينوتتة واملهت، ة( يظ ت، لهتتن

 اهعامو ن وعهنيع ن  خباص الق،آن الك،يم.

 نلهسبة لكعب علبم الق،آن املهت، ة يف نتبع ختنص وت  انتباع علتبم القت،آن، 

تظ ، عهنية كعب فضنئل الق،آن اكث، و  غريهن لليالقة البثنقتة  نه تن و تني ختباص 

 . -إن هنءاهلل تينىل  –الق،آن، وسنأيت  ننن الك 

                              
صلاف  ا هلعايفل  هن هلشلافع   هو ب ا هلل  مح أبلو عبل ههلل حممل  بلمح ب لاجلا بلمح عبل ههلل هلزاكشل          (  1)

ه)راا هنقية لا ت ا  بالع ما  ادل  ح ط بل  أ بلايفا يفلمح يفصلافات : هلبللر ح أصلو  هلفقل ا         

 هل(.194ا   رح مجة هروهيفة ل  بك ا توح سا  ) هلاكت ع ً هلبخاا 

 .513ا 0/512ا    اهت هل هب 150ا 2/151 اظر: طبقات هنف ر مح ل  ه جل   
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 العامة أو الشمولية القسم األول: كتب علوم القرآن
 

و  خالل االطتالع عتهلل هتذه الكعتب، ووتن حتبيت  وت  انتباع كثترية يف علتبم  

القتت،آن، يالحتتظ القتتنسئ ان  يتتض كعتتب علتتبم القتت،آن مل تعيتت،ض خلتتباص القتت،آن 

الك،يم وع كث،ة األنتباع العتي تهنولع تن يف علتبم القت،آن، فلتم ختصتص هلتن ا با تًن او 

، تي،ض هلتن ضتم  نتبع وت  انتباع علتبم القت،آن ، والبيض االخ(1)فصبالً خن ة

؛ وهذا األخري سنأيت  ننن  يف القسم الثتنين )كعتب علتبم القت،آن املهت، ة يف (2)الك،يم

 . -إن هنء اهلل تينىل  –نبع خنص و  علبم الق،آن( 

فم  ا ،ز املصهِّهني يف علبم الق،آن الذي  تي،ضتبا خلتباص القت،آن الكت،يم؛  

 وسعقل )خباص الق،آن(:  ل اف، وهن  هبع خنص

 .(3) يف كعن   )الربهنن يف علبم الق،آن(  دس الدي  حممد    عبداهلل الزسكيش – 6

 .(4) يف كعن   )اإلتقنن يف علبم الق،آن( جالل الدي  عبدال،مح     ايب  ك، السنبطي – 8

                              
  هلوجيز ألب   ايف  هنق س ا  فاون هألفالان البلمح هرلوز ا  يفااهل  هلعرفلان      يف  : كتامل هنر (  1)

 ل زاقان ا  يفبادث ح ع ول هلقرآن نااع هلقيانا  صبل  هلصاحل.

 –تعرضوه ل كر  وهص هلقرآن ضممح نوع فبال  هلقرآنا  هلعاق  بني هل  مح هلالوعني  هضلل     (  2)

ال  هلقلرآن ح هنبللث هأل   يفلمح هلفصل  هأل       ح هلعاق  بلني  لوهص هلقلرآن  فبل     –كما تق ل 

 )هني ب هل اجلس(.

 .2/62هلاوع هل ابة  هلعشر ن )يفعرف   وهص ( (  3)

 .2/1153هلاوع ه ايفس  هل بعون )ح  وهص هلقرآن( (  4)
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ص القثرآن حتثت النثوع السثابع والعرشثين، بقولثه: خثوا وقد ذكثر الزرك ث 

 )معرفة خواصه(.

س الكتتالم يف هتتذا الهتتبع  قبلتت :  وقتتد  تتهَّف فنتت  مجنعتتة وتته م =حنتتث  تتدَّ

 .(3)+(2)، وا ب حنود الرزايل(1)العمنمي

ئل السبس، جيل ن قنل  يض م: وهذه احل،وف العي يف اوا=ثم اس ف   قبل : 

 اهلل تينىل حهظًن للق،آن و  الزين ة والهقصنن، قنل اهلل تينىل:            

        :،(4) [9]سبسة احلج. 

ثم اك، العجنسب ع  السلف، وحكنينت ووهنونت تدلُّ عهلل خباص الق،آن 

 ك، وه ن عهلل سبنل املثنل:الك،يم، وليل و  املهنسب ان ُيذ

واك،  يض م ان  وقف عهلل ان عبدال،مح     عبف سيض اهلل عه  =قبل : 

 كنن يكعب قبل  تينىل:                      :،[، 9]سبسة احلج

                              
لل  ح  ا أبلو عبل ههللا طبيلب علامل بالابلات  هألعشلاملا        هو حمم  بمح أد  بلمح سلعي  هلتميمل    (  1)

 هل( تقر بايف.398هلق سا  هنتق  إىل يفصر ف كا ا  توح ب ا حنو سا  )

ا يفعجلم هنلؤلفني   6/49ا ه  ل  هلعلاافني   2/1514ا 1/121 اظر: كشف هلظاون حلاج    يف   

ا  هلكتامل  يوط  ق  دص ت ع ً ن خ  يفال  ح هنكتبل  هنركز ل      5/313ا هألعال 3/66

(  هلعاوهن: ) وهص هلقرآن هلكلر ما  4834سايفي ا حتت اقم )جايفع  هإليفال حمم  بمح سعوجل هإل

هلل(.  سليأت  بيان لا  هحلل  ث عا لا ح      1214 اقل ( تلاا خ هلا لخ )    20 ت مً يفاافة هلقرآن( ح )

 . –إن  اءههلل تعاىل  –هلق م ه اص بانؤلفات 

جلل  هإلسللالا صللادب هلتصللانيف ا هن قللب حهللو أبللو دايفلل  حمملل  بللمح حمملل  هليوسلل  هل زهللل  (  2)

 هل(.585هنعرف ا توح سا  )

.  مل 6/191ا  طبقلات هلشلافعي  هلكل ب ل  لبك      19/322 اظر: سي أعال هلاباء ل ل هيب   

 .1/121أقف ع ي ا  اظر: كشف هلظاون حلاج    يف  

 .2/62هل هان (  3)

 .2/62هل هان (  4)
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 .(1)+عهلل ون ي،يد حهظ  و  األوبال واملعنع، فُنحهظ

 =اإلونم سمحت  اهلل إاا  (2)كنن إلكنن اهل،ايس=ل املب ل قنل: واخرب سجل و  اه

سكب يف سحلة يقبل هذه احل،وف العي يف اوائل السبس، فسئل ع  الك فقنل: 

ون ُجِيل الك يف وبضع او كعب يف يشء إال ُحِهظ تنلن ن وونُل ، واِوَ  يف نهَست  

 .(3)+و  العلف والر،ق

 =فكعتب إلنت  يف (4)سمحت  اهلل انت  هتكن إلنت  سجتل سوتداً  شتنفييوحكي عت  ال ،

 سقية: ) سم اهلل ال،مح  ال،حنم(،                        

  :[، 88]ق                   :[، فيلتق 44]سبسة فصتلت

 .(5)+فربئ ال،جل الك علن 

 = :كنن سجل و  الصتنحلني حيتب الصتالة  نللنتل وتثقتل =وسوى ا   قعنبة قنل

 علن ، فشكن الك لبيض الصنحلني فقنل: إاا اويت إىل ف،اهك فتنق،ا:     

                     :[، إىل قبلتت : 609]ستتبسة الك تتف      

ثتم اْضتِم،، يف ايِّ وقتت اضتم،ت فإنتك تقتبم فنت ،  [،609]سبسة الك تف: 

                              
 .2/64هل هان (  1)

ع   بمح حمم  بمح ع   هلي   ههلرهس ا هنعر   بل: ِإْلِكيا ب مزة يفك واة  الل هو أبو هحل مح (  2)

 يفعااض هلكبي ب    هلفرس. كان  يخ  –ساكا ا ثم كا  يفك واة بع ها  اء يف ااة يفمح حتت 

 هل(.584هلشافعي   يف اس هلاظايفي ا توح )

 .19/358ا  سي أعال هلاباء ل  هيب 2/136 اظر:  فيات هألعيان  

 .2/64هل هان (  3)

 هو جلهء  صيب هلعنيا  هألايف : هل   ع ً لون هلريفاجلا  هو ُه ٌة في ا ُكْ اٌة.(  4)

 )ايف (. 2/411ا  هلصلاح 15/12 اظر: ت   ب هل     

 .2/64هل هان (  5)
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 .(1)+قنل: فهيلت فقمت يف البقت امليني

 =ا ن   عرست البتبل، فكعتب  (2): وكنن  يض الصنحلني يف ا ب ننقنل الرزايل

 يف  تتتتحنهة: البستتتتملة                             ستتتتبسة[

 [، 1، 7الباقيتة:                             :ستبسة احلنقتة[

64 ،]         :،ت علنت  86]سبسة الهج [، والقتى علنت  املتنء ون ت ، فنرسَّ

 .(3)+الببل، والقى احلىص

 =قبلتت  تيتتنىل:  ان (5)يف تهستتريه (4)وحكتتى الثيلبتتي                 

       :ويبضتتع عتتهلل هتتق (6)[، يكعتتب عتتهلل كنغتتد15]ستتبسة األنيتتنم ،

 .(7)+الرضس البجع، يربا  إان اهلل تينىل

                              
 .2/65ل هان ه(  1)

ا لب إلي لا عل جل كلبي يفلمح هلع ملاءا       يف  ا  عظيم  يفش واة يفمح أعال هنل ن  أعيان لاا     أصب ان(  2)

    رفون ح  صف عظمت اا  أصب ان هسم لإلق يم بأسرض  ه  هآلن تعر  بش رستان.

 .169 – 1/161 اظر: يفعجم هلب  هن لياقوت هحلمو   

 .2/65هل هان (  3)

  هو أبو إسلاق أد  بمح حمم  بمح إبلرههيم هلاي لابوا ا  ليخ هلتف ليا  أدل  أ عيل  هلع لما لل        (  4)

هلتف للي هلكللبيا  كتلللامل هلعللرهلس ح قصللص هألنبيلللاء ع للي م هلصللاة  هل لللال. تللوح سلللا         

(ا  طبقلات  11ا  طبقلات هنف لر مح ل  ليوط  )ص    11/435هل(.  اظر: سي أعلال هلالباء   421)

 .1/66هنف ر مح ل  ه جل  

 .4/151هلكشف  هلبيان (  5)

 ه  هن م لل ا  ا للا قيلل  باللل ه  هنعجملل ا  هللو  هلكاَهلل  : هلقرطللاسا يفعللرَّملا بفللته هل للنيا  باللل (  6)

 فااس  يفعرَّمل.

ا  هلقلايفوس  3/308ا )إ غ جل(ا  ل ان هلعرمل البمح يفاظلوا  216 اظر: هنصباح هناي ل فيويف  ص  

 (.315ه)ي  ل في زآباجل  )ص 

 .2/65هل هان (  1)
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 =هت(، ساى الهبي  هلل اهلل علن  417ا ن القنسم القشريّي )ت  وحيكى ان الشنخ

 +مايل أراك دمزونًا؟=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: وسلم يف املهنم، فقنل ل  

أين أنت عن آيات =فقنل: ولدي قد َوِ،ض، واهعدَّ علن  احلنل؛ فقنل ل : 

 الشفاء:

             :[، 75]سبسة يبنس            

          :[، 19]سبسة الهحل                

       :[، 28]سبسة اإلرساء           

 [، 20]سبسة الشي،اء:                سبسة[

  .(1)+ذه اآلينت علن  ثالث و،ات فربا[، فق،ا ه44فصلت: 

 =  وحكي ع  او،اة  ردا ية قنلت: آاانن جنٌس لهن، فصلَّنت سكيعني، وق،اُت و

فنحتة كل سبسة آية حعى خعمت الق،آن، وقلت: الل م اكههن او،ه، ثم نمت 

 .(2)+وفعحت عنهي؛ وإاا    قد نزل وقت السح، فزلت قدو ، فسقط وونت

 –وع ون تقدم  –واحلكنينت العي تبلغ  مجمبع ن وغري الك و  العجنسب 

 اليرش ون  ني سواية وحكنية وجت، ة.

ثم خعم الكالم ع  هذا الهبع )خباص الق،آن(  عهبن  يعضم  عدة ضبا ط  

 لالنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، يقبل فن :

ل  يهعهع    إال و  اخلص هلل قلب  وننع ، وتد ،  (3)هذا الهبع والذي قبل  

                              
 .2/65 اظر: هل هان (  1)

 . – رد  ههلل  – هبمح هروز ا  ه ض هحلكا   عمح 2/66هنص ا هل ابق (  2)

  عين هلاوع هل اجلس  هلعشر مح )يفعرف  فبال  (.(  3)
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كعنب يف عقل  وسمي ، وعم،    قلب ، واعمل    جباسح ، وجيل  سمريه يف لنل  ال

 وهننسه، ومتسك    وتد ،ه.

ههنلك تأتن  احلقنئق و  كل جننب؛ وإن مل يك  هبذه الصهة كنن فيل   

 .(1)وكذ ًن لقبل ... إلخ

)يف =قوله: خواص القرآن حتت النوع )اخلامس والسبعني ب وذكر السيوطي 

 .(2) +خواص القرآن(

س السنبطي الكعن ة يف هذا الهبع  نحلديث عت  املصتهِّهني يف ختباص  وقد  دَّ

يف اكتت،ه للعمنمتتي، والرتتزايل، وزا  علنتت   قبلتت : ووتت   القتت،آن، ووافتتق الزسكيشتت

 .(3)ييالننف –ييهي يف العصهنف يف خباّص الق،آن  –املعأخ،ي  

مخستة واس يتني حتديثًن يف ختباص القت،آن الكت،يم، قتنل يف  ثم اك، السنبطي

ف تتذا وتتن وقهتتت علنتت  يف اخلتتباص وتت  األحن يتتث العتتي مل تصتتل إىل حتتّد =هننيع تتن: 

 البضع، وو  املبقبفنت ع  الصحن ة والعن يني.

 .(4)+س و  الك كثريًا جّدًا اهلل اعلم  صحع واون ون مل ي،     اث،: فقد اك، الهن

لك  فن ن و  الضيف اليشء الكثري،  ل حكتم  يتض اليلتامء عتهلل يشء وه تن 

                              
 .2/66هل هان (  1)

 .2/1153هإلتقان (  2)

ا نز ل  هحللريفنيا كلان  صلر  أ قاتل  ح      هو أبو هل عاجلهت عب ههلل بلمح أسلع  بلمح ع ل  هليلافع      (  3)

ع ما يفمح يفؤلفات : هإلا اجل  هلتير ز ح فب  ذكر ههلل تعاىل  تا ة كتاب  هلعز زا  جوض هل َّ  هل

 هل(.160 هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلكر ما توح سا  )

ا  هلب ا هليلالة )ص  0/362ا    اهت هل هب البمح هلعماجل 249 – 2/241 اظر: هل اا هلكايفا   

305 – 306.) 

 .2/1153هإلتقان (  4)
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 .(1) نلبضع، واهلل املسعينن

فرنلب ون ُاك، وسعهده جتنسب الصتنحلني، ووتن اكت،ه الستلف والصتنحلبن يف 

 هذا البنب كثري.

يف اكتت،ه لتتبيض اخلتتباص املعيلقتتة  نلستتبس  الزسكيشتت وقتتد وافتتق الستتنبطي

 .(2)واآلينت الق،آننة، وجتنسب الصنحلني يف الك

 ، يف خواّص بعض السور واآليات القرآنية:ومما أورده السيوطي

ت جنسيتتة وتت  حديثت  قتنل: كهتتن يف وستري لهتن فهزلهتتن، فجتنء (3)*  واخت،ج البختنسي

فقنلت: إن سند احلي َسلِنم، اي: لديغ، وسمي  ذلك تهنؤالً و  السالوة، ف تل 

ويكم ساٍق؟ فقنم وي ن سجل، ف،قنه  أم الق،آن فربئ؛ فذك، للهبي  هلل اهلل علنت  

 ي  در  يُ  ان  ا ك  وم  =وسلم فقنل: 
 .(4)+ةي  ق  ا رُ أهَن  ه 

ع  ايب ه،ي،ة يف قصة الصدقة: ان اجلهيَّ قتنل لت : إاا اويتت  (5)*  واخ،ج البخنسي

إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يّس، فإنك ل  يزال علنك وت  اهلل حتنفظ، وال يق، تك 

ث=وستلم:  هنطنن حعى ُتصبح، فقنل الهبي  هلل اهلل علنت  ق ك  وُهث هُ ا إَنثأم  ثد   و  ص 

                              
 . –إن  اء ههلل تعاىل  –ت  هلبيان عا ا يففصايف ح ق م هل اهس  هلتيبيقي  يفمح ه ه هلبلث  سيأ(  1)

عمح إدل ب هلا لاء هلب ل هجل اتا  يفلمح أاهجل أن  قلول        هفق  ح ذكر هلقص  هليت ا هها هبمح هروز (  2)

 ساع  هل ي  ف يقرأ آ ر سواة هلك ف.

 .66ا 2/65ا  هل هان 1168ا 2/1150 اظر: هإلتقان  

( يفمح د  ث أب  5881ا كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  فاحت  هلكتامل اقم )أ رج  هلبخاا (  3)

 سعي  ه  ا  اض  ههلل عا .

 .2/1154هإلتقان (  4)

يفلمح دل  ث أبل      (5818ا كتامل فبال  هلقرآنا بلامل فبل  سلواة هلبقلرة اقلم )     أ رج  هلبخاا (  5)

 هر رة اض  ههلل عا .



 57 

ُذوب    .(1)+ك 

* وع  ا   وسيب  ان  ق،ا يف ُااِن وبعهلل فأفنق، فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  

 : قنل +؟ه  ن  ذُ يف أُ  أت  ر  ما ق  =وسلم:            سبسة[

 ؤ  اًل مُ ُج ر   لو أنَ =[ إىل آخ، السبسة، فقنل: 667املؤوهبن: 
ب ل  ىل  أ هبا ع  ر  نًا ق  م   ج 

ال    .(2)+ل ز 

و  َوجَد يف قلب  َقسبة، =قنل:  (4)مد    عيل: ع  ايب جيه، حم(3)* ويف املسعدسك

 .(6)+ امء وس  وزعه،ان، ثم يرش   (5)فلنكعب يس يف جنم

 .(7) يد الك  يض الهقبالت املعيلقة  أحكنم ال،قى وامليباات ثم اك، السنبطي

 يف حديث ال،قنة  نلهنحتة: –ي،مح  اهلل  – (8)وو  هذه الهقبالت قبل ا   القنم 

                              
 .2/1155هإلتقان (  1)

 .+إن  يفوضوع=ا هض هلعقي   عمح هبمح يف عوجل يفرفوعايف  هو يفوضوع.  ق  قا  هإليفال أد : (  2)

 (.389 اظر: هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضوع  ل شوكان  )ص  

قللا : هلل  دكا لل   اتفللة ب للاا   ا  2/420ن للت اإ: كتللامل هلتف لليا بللامل تف للي سللواة  للس    ه(  3)

  سكت عا  هل هيب.

هو حمم  بمح ع   بمح هحل ني بمح ع   بمح أب  طاللبا أبلو جعفلر هلبلاقرا ثقل  فاضل ا تلوح سلا          (  4)

 هل(.110)

 .9/351 اظر: ت   ب هلت   ب  

 (.1898هرال هو إناء يفمح فب .  اظر: هلقايفوس ه)ي  ل في زأباجل  )ص (  5)

 .2/1150هإلتقان (  6)

 .1161ا 2/1168ا  هبمح بيَّا ا  هبمح هلقيم.   اظر: هإلتقان ذكر بعض هلاقوالت عمح هلقرطيب(  1)

هو مشس هل  مح أبو عب ههلل حمم  بمح أبل  بكلر بلمح أ لومل هلزاعل  هل يفشلق  هحلاب ل ا هنشل وا         (  0)

هإلسلال هبلمح تيميل ا لل      )بابمح قليم هروز ل (ا هلفقيل  هألصلول  هنف ليا يفلمح أ ل ر تايفيل   ليخ          

 هل(.151يفصافات ك يةا توح سا  )

 .0/201ا    اهت هل هب 4/21 اظر: هل اا هلكايفا  البمح دجر  
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إاا ثبت ان لبيض الكالم خباص ووهنفع، فام الظ   كالم سب الينملني، = 

ه ن مجنع وينين  ثم  نلهنحتة العي مل يهزل يف الق،آن وال غريه و  الكعب وثل ن؛ لعضمُّ

وإثبنت املين ، واك، الكعنب، فقد اهعملت عهلل اك، ا بل اسامء اهلل وجمنوي ن، 

العبحند، واالفعقنس إىل ال،ب يف طلب اإلعننة    واهلداية وه ، واك، افضل الدعنء، 

وهب طلب اهلداية إىل الرصاط املسعقنم، املعضم  كامل وي،فع  وتبحنده وعبن ت ، 

ه ن اك، ا هنف   هيل ون او،    واجعهنب ون هنى عه  واالسعقنوة علن . ولعضمُّ

ع م إىل وهَيم علن  ملي،فع   نحلق واليمل   ، وورضبب علن  ليدول  اخلالئق وقسم

ع  احلق  يد وي،فع ، وضنلٌّ ليدم وي،فع  ل . وع ون تضمهع  و  إثبنت الَقَدس، 

والرشع، واألسامء، واملين ، والعب ة، وتزكنة الههس، وإ الح القلب، وال،  عهلل 

 مجنع اهل البدع.

 .(1)ُيسعشهى هبن و  كل  اء. انع ى وحقنق  سبسة هذا  يض هأهنن ان 

الكالم ع  خباص الق،آن الك،يم  ذك، وسألة يف حكم  ثم خعم السنبطي 

كعن ة الق،آن الك،يم يف إننء، او وسق، ثم غْسل  وسقن  مل،يض، واقبال اهل اليلم يف 

 .(2)الك

ع السنبطي  يف احلديث ع  خباص الق،آن  و  خالل ون تقدم يعضح لهن تبسُّ

 يف هذا املبضبع. الك،يم،  نلهسبة ملن اك،ه الزسكيش

                              
 .100ا 5/111ح زهجل هنعاجل  ا  كال هبمح هلقيم2/1161 اظر: هإلتقان (  1)

 هلزاكشلل   هيهللما  سلليأت   ا ديللث ذكللر قللواليف ل اللو  ا  هلب للو ا 2/1161 اظللر: هإلتقللان (  2)

ح هلفص  هل لان  يفلمح هلبلامل هل لان  )هلبلوهب  هلشلرعي         –إن  اءههلل  –هحل  ث عا ا بالتفصي  

  وهص هلقرآن هلكر م(.
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ويلحق هبذه الكعب الينوة  يض كعب املعأخ،ي  العي تشمل ويظم انباع  

 .(1)كتاب نفحات من علوم القرآن، ملحمد أمحد معبدعلبم الق،آن، وثل: 

  انباع علبم الق،آن العي تهنوهلن فقد اك، خباص الق،آن الك،يم ضم 

  نلدساسة.

 دا  ذك، ويهى خباص الق،آن الك،يم، وان غنلب ون ُيذك، يف هذا البنب  

ُاخذ و  جتنسب الصنحلني، او ون اهنس إلن  املصطهى  هلل اهلل علن  وسلم يف  يض 

 احن يث  الرشيهة.

 واهم ون فن  هب العداوي  نلق،آن الك،يم. 

األحن يث يف الك، وتي،ض خلباص سبسة الهنحتة، وآية ثم سنق مجلة و   

 الك،يس، ثم قنل:

وكل الق،آن فن  ههنء، وإن كنن قد وس  يف  يض السبس او اآلينت هلن = 

خن نة وينهة، إال ان  جيب عهلل املسلم ان ييعقد يف اهلل تينىل اوالً، ثم يف كعن   

هطق ع  اهلبى، إن هب إال اليظنم، وكالم سسبل  الك،يم، الذي وس  عه  ان  ال ي

 وحي ُيبحى.

ويف كالم كثري و  اهل اليلم والصالح ون يهند الشهنء واالنعهنع  ق،اءة  

 يض آينت و  الق،آن الك،يم او السبس. وهذا لنس  مسَعْرَ،ب عهلل كعنب سب 

 .(2)+الينملني، الذي  نده ولكبت كل يشء، وهب عهلل كل يشء قدي،

 ا الق،آن الك،يم يف كثري و  اوبس احلننة، فمثاًل:واك،  يض األوثلة عهلل اختن 

                              
 هن اس ب انو   هإليفال عاصم بمح أب  هلاجوجل لتلفين هلقرآن هلكر م بان  ا  هناواة.(  1)

 (.128ا 119نفلات يفمح ع ول هلقرآن )ص (  2)
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 ون يق،ا عهلل امل،اة احلنول. -

 وون يق،ا املسنف، يف البح،. -

 وون ُيق،ا للشهنء و  السح،. -

 وون يق،ا لالسعنقنظ و  الهبم يف سنعة وينهة. -

 وفنام يق،ا و  كنن يف ك،ب. -

 غ اليق،ب.وكام وس  يف ق،اءة سبسة الكنف،ون وامليباتني يف الشهنء و  لد -

 ويف ال،قنة  نلهنحتة خن ة. -

 .(1)يف حديث  ع  ال،قنة  نلهنحتة وخعم  كالم ا   القنم

وامليعرب يف وثل هذه األوبس ون  لَّت السهة املط ،ة عهلل ثببت  و حة اليمل 

  ، وسلم و  املحناي، الرشعنة عهلل وج  اليمبم، وان يكبن هلذا اليمل ا ل يف 

 نب والسهة.الكع

فلنس ألحد و  الهنس ان يأخذ او ييمل  كل ون وس  او ُكعَِب وُنقل يف يشء 

و  اوبس احلننة؛ إا ال  د و  ع،ض كل عمل او قبل عهلل الكعنب والسهة، فام ثبت 

 و حَّ اخذننه، وون كنن خالف الك ُيرتك وال جيبز اليمل   .

 

                              
 .2/1161ح هإلتقان   ق  تق ل ذكرض عا  هل يوط (  1)
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 خاص من أنواع علوم القرآن الكريم القسم الثاني: كتب علوم القرآن املفردة يف نوع
 

فم  خالل الهظ، واالسعق،اء تظ ، عهنية كعب فضنئل الق،آن الك،يم لليالقة  

، فقتد تي،ضتت كعتب (1)-كتام تقتدم  –البثنقة  نه تن و تني ختباص القت،آن الكت،يم 

فضنئل الق،آن الك،يم هذا املبضبع ون  ني ُوقلٍّ وُوْكث،، والتك وت  ختالل احلتديث 

، او وتت  ختتالل احلتتديث عتت  فضتتل ستتبسة او (2)الستتبس واآليتتنت عتت  فضتتنئل

ض ليشتء وت  اخلتباص عتهلل (4)، او آية او آيعني(3)سبستني ، والتبيض وه تن مل يعيت،َّ

                              
  اظر: هنبلث هأل   يفمح هلفص  هأل   )هني ب هل اجلس(.(  1)

هلل(ا  فبلال  هلقلرآن البلمح هلبلر س      224 اظر: فبال  هلقرآن ألب  عبي  هلقاسلم بلمح سلال )ت    (  2)

هللل(ا  )للات هألنللوها  نفلللات هألزهللاا ل  للافق    383)ت  هللل(ا  فبللال  هلقللرآن ل ا للال  294)ت

هلل(ا يفالاز  هإلجلا   هلتعظليم ح     643هل(ا  مجا  هلقرهء  كما  هإلقلرهء ل  لخا   )ت   619)ت

فبللال  هلقللرآن هلعظلليم )هلكتللامل هل الللث(ا  فبللال  هلقللرآن هلعظلليم ألبلل  عبلل ههلل حمملل  بللمح       

تجللر هلللرهبه ح ثللوهمل هلعملل  هلصللاحل لعبلل هنؤيفمح  هللل(ا  هن643عب هلوهدلل  هنق سلل  هحلاب لل  )ت 

هل(ا  جا  هلاعليم ح فبلال    114)ت  هل(ا  فبال  هلقرآن ل لافن هبمح ك ي185هل يفياط  )ت 

هل(ا  فبال  هلقرآن  د تل  ح هل لا  هني لرة )مل  يفوسلً      1114هلقرآن هلكر م ل  ا   )ت 

كلر م لعصلال يفوسلً هلاجل ا  فبلال  هلقلرآن  أدكايفل         نصرا  صليه فبال  سوا هلقرآن هل

يفمح صليل  هإليفال هأللبان ا إلبرههيم هناا  ا  هألداجل ث  هآلثاا هلوهاجلة ح فبال  سلوا هلقلرآن   

هلكر م ل  كتوا: إبرههيم ع ل  هل لي  عي لًا  يفوسلوع  فبلال  سلوا  آ لات هلقلرآنا )مل           

 ماا ا  فبال  هلقرآن ل باجل .طرهون ا  فبال  هلقرآن ألب  هلفب  عب ههلل هل 

هللل(ا  سللواة هإل للاص  يفللا لقاال للا ل ل للمح بللمح حمملل   381 اظللر: فبللال  هلقللرآن ل فر للاب  )ت (  3)

هل(ا  فبال  هلقرآن  تا ت    صالص تات   د ت  ألبل  هلفبل  عبل هلردمح    439ه ا  )ت 

هل(ا  اسلال  ح  116ح )ت هل(ا  إ باح هلبيان عمح يفعاً أل هلقرآن ل  يمان هليو454هلرهز  )ت 

هللل(ا  تف للي سللواة هلف للقا  هلاللاس لإليفللال 195تف للي سللواة هإل للاص البللمح اجللب هحلاب لل  )ت 

هلللل(ا  أل هلقلللرآن   لللي ثلللا  سلللوا أنزللللتا )مللل  حمملللوجل  1115حممللل  بلللمح عبللل هلوهامل )ت 

 هلصوه ا  فبال  سواة  س ح يفيزهن هلاق  )ب هل  مح  هعن.

هلللل(ا  جلللوههر هلقلللرآن ل  زهلللل    439ة هإل لللاص  يفلللا لقاال لللا ل خلللا  )ت    اظلللر: يفلللمح فبلللال  سلللوا  (  4)

 ل ي يا  . هل(ا   رح آ   هلكرس 911هل(ا  آ   هلكرس  يفعاني ا  فبال  ا ل  يوط  )ت 585)ت
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 .(1)وج  اليمبم

وممن يلحق  كعب الهضنئل ايضًن، حنث تي،ضت لبيض وت  ختباص الستبس  

 واآلينت الق،آننة:

 .(2)ق محلع كعب آ اب تالوة الق،آن الك،يم، واخال – 6

 .(3)كعب العداوي  نلق،آن الك،يم، واالسعشهنء    – 8

 .(4)كعب األ عنة واألاكنس – 1
 

 –وتن يعيلتق هبتذه امللحقتنت )اآل اب  (5)واك، يف  يض كعب فضنئل الق،آن 

األ عنة( تبيًن لذك، فضنئل الق،آن الك،يم، فنعي،ض وت  خالهلتن إىل اكت،  –العداوي 

 نلسبس واآلينت الق،آننة. يض اخلباص املعيلقة  

                              
هللل(ا  قاعلل ة ح فبللال   305 اظللر: هل هيللب ح فبللال  هألعمللا   ثللوهمل ذلللك البللمح  للاهني )ت   (  1)

هللل(ا  فبللال  هلقللرآن لإليفللال حمملل  بللمح عبلل هلوهامل   120ميلل  )ت هلقللرآن لشلليخ هإلسللال هبللمح تي 

 هل(ا  فبال  هلقرآن لعب ههلل هرااههلل.1115)ت

هلل(ا  هلتبيلان   368 اظر: أ اق د   هلقرآن  أه  ا ألب  بكر حممل  بلمح هحل لني هآلجلر  )ت     (  2)

 هل(.616ح آجلهمل د   هلقرآن ألب  زكر ا حييً بمح  ر  هلاو   )ت 

هل( ضممح كتاب  )زهجل هنعاجل(ا  هروهمل هلكاح نمح سلأ   151: هليب هلابو  البمح هلقيم )ت  اظر(  3)

هل(ا  هنلرض  هلشلفاء ح هلقلرآن    911عمح هل  هء هلشاح البمح هلقيما  هليب هلابو  ل  يوط  )ت 

هلكللر ما ل لل كتوا: أدلل  د للني سللاملا  علل ه ة هلشللييان لإلن للان  عاج للاا ل لل كتوا:        

هسا  فتا ب هليب  هلت ه   ألصلامل هلفبي  ا هلشيخ: عبل هلعز ز بلمح بلازا  حممل  بلمح      عب هناعم هحلو

 صاحل هلع يمنيا  عب ههلل بمح عب هلردمح هر  محا مجة  ترتيب: صاح هل  مح هل عي .

هللل(ا  هلوهبلل   616هللل(ا  هألذكللاا ل اللو   )ت   611 اظللر: هلتلل كاا ح أفبلل  هألذكللاا ل قللرطيب )ت    (  4)

هللل(ا  هنتجللر هلللرهبه ح ثللوهمل هلعملل  هلصللاحل  151 للم هلييللب البللمح قلليم هروز لل  )ت هلصلليب  اهفللة هلك

هللل(ا  حتفلل  هللل هكر مح بعلل ة هحلصللمح هحلصللني يفللمح كللال سللي         151لشللر  هللل  مح هللل يفياط  )ت   

 هل(.  هي ذلك يفمح هنؤلفات هلك ية دو  ه ض هنوضوعات.1258هنرس ني ل شوكان  )ت 

هلل(ا  فبلال    381هلل(ا  فبلال  هلقلرآن ل فر لاب  )ت     224عبيل  )ت   اظر: فبال  هلقرآن ألبل   (  5)

هلل(ا  فبلال  هلقلرآن    454هلقرآن  تا ت    صالص تات   د ت  ألب  هلفب  عب هلردمح هللرهز  )ت  

 هل(.185 هل(ا  هنتجر هلرهبه ح ثوهمل هلعم  هلصاحل ل  يفياط  )ت643هلعظيم ل مق س  )ت 



 51 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 لثانياملبحث ا

 التفسريخواص القرآن الكريم يف كتب 

 وفيه قسمان:
 

 .خواص القرآن الكريم يف مقدمات التفاسريالقسم األول: 

 .خواص القرآن الكريم يف تفسري السور واآلياتالقسم الثاني: 
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 (1)خواص القرآن يف كتب التفسري
 

هرسي  خلباص القت،آن الكت،يم يف وقتدونت تهنستريهم، او تط،ق كثري و  امل

 يف ثهنين تهسري السبس واآلينت.

كعب العهسري  نملأثبس، وكعب العهسري  تنل،اي؛ وإن  –هذا املبضبع  –وتهنول 

كنن العهسري  نملأثبس اوثق عالقة و لة هبذا املبضبع الععام ه عتهلل الهقتل يف ال،وايتة 

 واألث،؛ خن ة فنام ثبت وه .

ل؛ فمته م وت   واملهرسون يف تي،ضت م هلتذا املبضتبع وتن  تني خمعرِصت ووطتبِّ

ع واإلطنلة. ط، والبيض اآلخ، َسلك العبسُّ  َسلك االخعصنس والعبسُّ

و نجلملة فإن املهرستي  اهعمتبا  تذك، هتذا املبضتبع، واكت،وه يف تهنستريهم 

 . –تينىل  إن هنءاهلل –كرريه و  انباع علبم الق،آن الك،يم، وسنأيت  ننن الك 

                              
هنبللث سليأت  جيرا لا ح هنبللث هلقلاجلل ) لوهص هلقلرآن ح كتلب         هألداجل ث هلوهاجلة ح ه ه (  1)

 هحل  ث(  اص  هنتع ق   ق يفات هلتفاسي.



 59 
 

 خواص القرآن الكريم يف مقدمات التفاسري
 

 يتتد القتت،اءة والهظتت، يف كعتتب العهستتري؛ فقتتد تيتت،ض هلتتذا املبضتتبع  يتتض  

سوا هبن تهنسريهم؛ وو  هؤالء املهرسي :  املهرسي  و  خالل وقدونهتم العي  دَّ

اص ستبسة الهنحتتة، ، يف تهستريه ويتنمل العهزيتل، حنتث تيت،ض خلتب(1)البربي – 1

 وخباتنم البق،ة، وسبسة البق،ة.

حنث اك، حتت: )فضل الق،آن وتيلنمت ( خن تنة فنحتتة الكعتنب، وختباتنم  

 .(2)البق،ة

واك، حتت )فصل يف فضنئل تالوة الق،آن( خن نة سبسة البق،ة يف قبل  علن   

، وال تسثتطيعها اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركثة، وتركهثا ح ثة= الصالة والسالم:

 .(3)+البطلة

، يف تهستريه اجلتنوع ألحكتنم القت،آن، اكت، خن تنة ستبسة البقت،ة؛ (4)الق،طبي – 2

اك،هن حتت: ) نب اك، مجل و  فضنئل الق،آن، والرتغنب فن ، وفضتل طنلبت  

                              
ا إيفال ح هل  ل   هلتف لي  هحلل  ثا لل      هلشافع  هو أبو حمم  هحل ني بمح يف عوجل هلفرهء هلب و (  1)

نيف ا  ازق في لا هلقبلو ا  كلان ال   قل  هلل اس إال ع لً       يفؤلفات ع   ةا  ق  بواإ ل  ح تصلا 

 هل(.516ط ااة )ت 

 (.30ا  طبقات هنف ر مح ل  يوط  )ص 19/439 اظر: سي أعال هلاباء ل  هيب  

 .41ا 1/48 اظر: يفعامل هلتاز   (  2)

 .1/42 اظر: هنص ا هل ابق (  3)

ا يفصلاف  ا  ه زاجل  هنلالك  هلقلرطيب   هو أبو عب ههلل حممل  بلمح أدل  بلمح أبل  فلرح هألنصلا       (  4)

 هل(.611هلتف ي هنش واا إيفال يفتفامح يفتبلر ح هلع م )ت 

 .2/65(ا  طبقات هنف ر مح ل  ه جل  19 اظر: طبقات هنف ر مح ل  يوط  )ص  
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 (.وقنسئ  ووسعمي  والينول   

إن الشثيطان يفثرم مثن البيثت الثذر ُتقثرأ فيثه = يف قبل  علن  الصالة والسالم: 

 .(1)+سورة البقرة

، يف تهسريه كعنب العس نل ليلتبم العهزيتل، اكت، مجلتة وت  (2)ا   جزي الكلبي – 3

 خباص السبس واآلينت الق،آننة.

 الكعنب. خباص فنحتة *

 خباتنم سبسة البق،ة. *

 آية الك،يس. *

 سبسة البق،ة وآل عم،ان. *

 اول سبسة الك ف. *

 سبسة  *         . 

 امليباتني. *

 .(3)   حتت: البنب الثنين عرش، )يف فضل الق،آن(اك، الك كل 

علن   –فذك، ع  فنحتة الكعنب، وخباتنم سبسة البق،ة، ان اهلل  رشَّ هبام نبن   *

، فاحتة الكتاب، أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك=:  –الصالة والسالم 

 .+م سورة البقرةوخواتي

                              
 .1/5 اظر: هرايفة ألدكال هلقرآن (  1)

ّ  هلك ليب هنلالك ا يفلمح أهل  هرناطل   ذ        هو أبو هلقاسم حمم  بلمح أدل  بلمح حممل  بلمح ج لز       (  2)

 هل(.141هألصال   هلاباه  في اا ل  يفصافات ع   ةا ح فاون  تًا )ت 

 .2/01 اظر: طبقات هنف ر مح ل  ه جل   

 .15ا 1/14 اظر: كتامل هلت  ي  (  3)
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 .+لن تقرأ بحرف منهام إال ُأعطيته=ويف متنم احلديث:  

اقرأوا البقرة فإن أخذها =: -علن  الصالة والسالم  –وع  سبسة البق،ة، قنل  *

 .+تطيعها البطلةبركة، وتركها ح ة، وال يس

 .+وإن الشيطان يفّر من البيت الذر ُيقرأ فيه سورة البقرة= وايضًن: 

 .+هي اعظم آية يف كعنب اهلل=: -الصالة والسالم  علن  –وع  آية الك،يس، قبل   *

نن ع   * وع  سبسة البق،ة، وآل عم،ان اهنام يأتننن يبم القننوة كأهنام غاموعنن حتنجَّ

  نحب ام.

 وو  حهظ عرش آينت و  سبسة الك ف عصم و  الدجنل. *

 وان سبسة  *        عظم ن تيدل ثلث الق،آن؛ ويف هذا  لنل عهلل

 وخن نع ن و   ني السبس.

امل ت، آينت انزلت عيلَّ مل ُي، =: -علن  الصالة والسالم  –وع  امليباتني، قبل   *

 وثل   قط:           و           . 

 ويف مجلة هذه األحن يث تعضح خباص تلك السبس واآلينت كام تقدم.

 ، يف تهسريه تهسري الق،آن اليظنم.(1)   كثريا – 4

 فقد تي،ض هلذا املبضبع حتت كعنب فضنئل الق،آن، واك، فن : 

 نزول السكنهة واملالئكة عهد الق،اءة

                              
اء هو أبو هلف هء إمساعي  بمح عمر بلمح كل ي بلمح ضلوءا هحللافن عملاجل هلل  محا كلان قل  ة هل عمل          (  1)

 هحلفاظا  عم ة أه  هنعان   هأللفاظا دفن هنتونا  بلرع ح يفعرفل  هألسلاني   هلع ل   هلرجلا       

 هل(.114 هلتاا خا ل  يفصافات ك يةا )ت 

 .0/391ا    اهت هل هب 111ا 1/118 اظر: طبقات هنف ر مح ل  ه جل   
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وهتب يقت،ا وت  اللنتل  –سيض اهلل عه   – (1)واك، فن  حديث اسند    حضري 

 ف،س  و، بطة عهده، إا حنلت اله،س، فسكت فسكهت.سبسة البق،ة، و

: ف،فيتت سايس إىل الستامء فتإاا وثتل -سيض اهلل عه   – يقبل اسند    حضري 

فقتنل لت  الهبتي  تهلل اهلل علنت   فخ،جت حعى ال اساهتن، الظلُّة، فن ن اوثنل املصن نح،

ن ت  لصثوتك=وسلم:  ، ولثو قثرأت ألصثبحت ينظثر النثاس إليهثا ال تلك املالئكة د 

 .+تتوارى عنهم

ويف سواية اخ،ى:  نهام سجل يق،ا سبسة الك ف لنلة إا ساى  ا ع  تت،كض، او  

ن ة او وثتل الراموتة، فتذك، التك ل،ستبل اهلل قنل: ف،س  ي،كض، فهظ، فإاا وثل الضب

 .+، أو تنزلت عىل القرآنتلك السكينة تنزلت للقرآن=  هلل اهلل علن  وسلم فقنل:

وخن نة نزول السكنهة، وتهزل املالئكة عهد ق،اءة الق،آن الك،يم واضحة كام  

 تقدم.

ما اجتمع قوم يف بيت  من بيوت = علن  وسلم: ويؤيد هذا قبل الهبي  هلل اهلل 

وغشثيتهم  ،اهلل، يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه فيام بيثنهم، إال نزلثت علثيهم السثكينة

هم اهلل فثيمن عنثده ثر  ك  وت   . احلتديث اخ،جت  وستلم+الرمحة، وحَفتهم املالئكة، وذ 

 .(2)سواية ايب ه،ي،ة سيض اهلل تينىل عه 

. (3)، وت  ختالل وقتدونت العهنستريهذا مجلة ون وقهت علن  يف هذا املبضبع 

 ع  خباص الق،آن الك،يم يف ثهنين السبس واآلينت. –إن هنءاهلل  –وسنأيت احلديث 

                              
باجل هنعجم ا هبمح ِسم اإ بمح عتيك هألنصاا  هأل    ا يا ببم هن م    فته هلهو أسي  بمح د ب (  1)

 هل(.21هل(ا أ  )28أبو حييًا صلاب  ج ي ا أد  هلاقباء لي   هلعقب ا يفات سا  )

 (.54ا هإلصاب  )ص 1/266ا ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  1/111 اظر: أس  هل اب   

 (.2699رآن  ع ً هل كرا د  ث اقم )كتامل هل كر  هل عاءا بامل فب  هالجتماع ع ً تا ة هلق(  2)

مل أقف ع ً هي هؤالء هنف ر مح؛  ذلك بع  هلاظر  هالستقرهء ح أك لر كتلب هلتف ليا  هل ه     (  3)

 جللي  ع ً أن بعض يفق يفات هلتفاسي مل تتعرض هل ه هنوضوع؛  لعّ   أه ب كتب هلتف ي.
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 خواص القرآن الكريم يف تفسري السور واآليات
 

 

تي،ض املهرسون خلباص السبس واآليتنت الق،آننتة يف عتدة وباضتع، فمته م  

فنيقد لذلك فصتاًل يف فضتل ن، او  –ييهي قبل تهسريهن  –و  اك،هن يف اول السبسة 

 قبل : القبل فنام سوي و  فضنئل ستبسة كتذا...، واحنننتًن القتبل يف فضتنئل ستبسة 

 الهنحتة، البق،ة... وهكذا، ويعضم  الك خباص تلك السبسة.

والبيض اآلخ، يعيت،ض لتذك، ختباص الستبس يف آخ،هتن، فنتذك، مجلتة وت   

 السبسة. األحن يث العي يف مجلع ن تذك، خباص تلك

واملبضع الثنلث هب اك، خن نة اآليتة، او اآليتنت الق،آننتة يف وبضتي ن وت   

السبسة، وثل احلديث ع  خن نة آخ، آيعتني وت  ستبسة البقت،ة، او آيتة الكت،يس، او 

اول وآختت، ستتبسة الك تتف، وهكتتذا...، فنعطتت،ق خلن تتنة تلتتك اآليتتة او اآليتتنت يف 

 وكنهنن و  السبسة نهس ن.

 . –إن هنء اهلل تينىل  –ك وسنأيت  ننن ال 



 62 

وتت  يعيتت،ض خلتتباص الستتبس يف اوهلتتن، وعتتهلل هتتذه الط،يقتتة مجلتتة وتت   أوالً: 

يف البستتتنط، والق،طبتتتي، وا تتت  كثتتتري،  (1)، والباحتتتدياملهرستتتي  وثتتتل: الثيلبتتتي

املبضتبع يف اول الستبسة، وهتذا يف ، ف تم يف الرنلتب يعي،ضتبن هلتذا (2)والشبكنين

اغلب السبس الق،آننة، فقد هيملتبن التك يف  يتض الستبس وال يتذك،ون يف اوهلتن وتن 

 يعيلق هبذا املبضبع.

و  يعي،ض خلباص السبس الق،آننة يف آخت، الستبسة، ييهتي  يتد ف،اغت   ثانيًا: 

فن ن مجلتة وت  و  تهسري السبسة كنولة فنذك، مجلة و  األحن يث الهببية، العي يذك، 

ختباص تلتك الستبس،  رتض الهظت، عت   تحة تلتك األحن يتث او ضتيه ن، ووت  

يف  صتنئ،  (6)، والهريوزا تن ي(5)، والبنضتنوي(4)، والزخمرشتي(3)هؤالء: البرتبي

                              
اي ابوا ا صلادب هلتفاسلي هل اثل :    هو أبو هحل مح ع   بمح أد  بمح حمم  بمح ع   هلوهد   هل(  1)

 هل(.460هلب ي ا  هلوسي ا  هلوجيزا  هيها يفمح هنصافات هأل ربا )ت 

 .1/301(ا  طبقات هنف ر مح ل  ه جل  61ا 66 اظر: طبقات هنف ر مح ل  يوط  )ص  

هو أبو عب ههلل حمم  بمح ع   بمح حمم  هلشوكان ا هلقاض  بصلاعاءا لل  يفؤلفلات كل يةا ح     (  2)

 هل(.1258لتف ي  هلفق   هيها يفمح هلع ول هلاافع ا )ت ه

ا  هألعلال ل زاك ل    2/519 يفعجلم هنلؤلفني    (ا132 هلب ا هليالة )ص  ا2/365 اظر: ه    هلعاافني  

6/290. 

ح أه ب هل وا هلقرآني ا  يفمح هنع ول أن  صان تف يض عمح هألداجل ث هنوضلوع   هآلاهء هنبت عل ا   (  3)

 .1/12عمح تف يض  يخ هإلسال هبمح تيمي  ح يفا ا  هل ا  كما ذكر ذلك 

هو أبو هلقاسم حمموجل بمح عمر هلز شر ا جا ا يفك  هنكريف  يف ة طو    ف قب جبااههللا يفمح (  4)

 هل(.530كباا هنعتزل ا بااع ح هل    هلعربي ا  هألجلمل  هلباه ا ل  يفؤلفات ك يةا )ت 

 (.185ا 184ا  طبقات هنف ر مح ل  يوط  )ص 28/151 اظر: سي أعال هلاباء ل  هيب  

هو أبو ه ي قاض  هلقباةا عب ههلل بمح عمر بمح حمم  هلبيبا  ا كلان إيفايفلايف عايفل ا عاافلايف     (  5)

بالفقللل   هلتف للليا  لللل  قبلللاء هلقبلللاة بشللليهزا  لللل  يفصلللافات ع  للل ة )هلتف للليا  هنا لللا ا    

 هل(.605 هليوهلة(ا )ت 

ا   لل اهت هللل هب البللمح  1/242ا  طبقللات هنف للر مح ل لل ه جل   0/151 اظللر: طبقللات هلشللافعي    

 .1/605هلعماجل 

ألمل     هو هإليفال هل  و  هلش ي أبو طاهر ا  هلل  مح حممل  بلمح  عقلومل هلشليهز  هلفي زأبلاجل ا يفلمح       (  6)
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 .(1)يزيز، وا ب السيب اوي العمننز يف لطنئف الكعنب ال

و  يذك، خن نة اآلية، او اآلينت الق،آننة يف وباطه ن او يف وكنهنتن وت   ثالثًا: 

 السبسة، والك عهد تهسريهن، وعهلل هذا اغلب املهرسي .

 

و يد هذا الي،ض املجمل خلباص الق،آن الك،يم ضم  كعب العهسري يمك   

 العي تهند يف هذا املبضبع عهلل الهحب العنيل:تسجنل  يض الهعنئج 

  تط،ق املهرسون خلباص الق،آن الك،يم يف وقتدونت تهنستري، او يف ثهنيتن تهستري

 السبس واآلينت الق،آننة، او يف وكنن اآلية او اآلينت يف السبسة نهس ن.

  تهنول املهرسون هذا املبضبع يف كعب العهسري  نملأثبس، وكعب العهستري  تنل،اي؛

 . -كام تقدم يف اول املبحث  –ن كننت كعب العهسري  نملأثبس اوثق وإ

  و  خالل الق،اءة والهظ، يف كعتب العهستري فقتد سكتزت عتهلل وظهَّتة اخلتباص يف

الستتبس واآليتتنت الق،آننتتة العتتي تعيتت،ض هلتتذا املبضتتبع، وثتتل: ستتبسة الهنحتتتة، 

متت،ان، والبقتت،ة، وآيتتة الكتت،يس، وآختت، آيعتتني وتت  ستتبسة البقتت،ة، وستتبسة آل ع

واألنينم، وهب ، والك ف، ويس، وامللك، وامليباتني، واإلخالص، وال ييهتي 

 الك إمهنل ون سبى الك و  السبس واآلينت الق،آننة وت،ك .

                                                                                                                                                                          

 هل     هألجلملا اد  ك يهيف ح ط ب هلع ما ل  يفؤلفات ع   ة ح هل     هلتف ي  هلفق   هلتاا خا 

 هل(.041ت )

ا  هلبللوء 192 – 9/106  لل اهت هللل هب البللمح هلعمللاجل  ا1/159 اظللر: إنبللاء هل مللر البللمح دجللر   

 ا.18/19هلايفة 

حممل  بلمح حممل  بلمح يفصليفً هلعملاجل  هحلافل ا قاضل  هلقبلاةا تلوىل هلقبلاء             هو أبو هل عوجل(  1)

هل للل يم إىل يفزه لللا هلقلللرآن هلكلللر م(   هإلفتلللاءا يفلللمح أ للل ر يفصلللافات : هلتف لللي )إا لللاجل هلعقللل    

 هل(.902)ت

 .3/693ا يفعجم هنؤلفني 18/504 اظر:   اهت هل هب البمح هلعماجل  
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  ع يف هذا املبضبع كثري و  املهرستي ، والتك ضتم  احلتديث عت  فضتنئل تبسَّ

لليالقتة  السبس واآلينت الق،آننتة، العتي ُاكت، فن تن كثتري وت  اخلتباص الق،آننتة؛

واملالحتظ يف التك ان الكثتري وت  املهرستي  مل هيتعم  –كتام تقتدم  –البثنقة  نه ام 

 نحلكم عهلل األحن يث الباس ة، او يبس   يض م األحن يث املبضبعة، وع عدم 

 العهبن  عهلل الك، وو  هؤالء:

 .(1)، وا ب السيب ، والبنضنوي، والزخمرشي، والباحديالثيلبي

وعتتهلل الطتت،ف اآلختت، فقتتد اععهتتى  يتتض املهرستتي  هبتتذه ال،وايتتنت وخت،جي تتن 

ونقدهن، واحلكم علن ن؛ وافضل و  الك اععام  الصحنح فقط  ون غريه، وو  

، وا تتت  كثتتتري، (3)، وا تتت  جتتتزي الكلبتتتي(2)، وا تتت  اليتتت،يبهتتتؤالء: البرتتتبي

 .(4)والشبكنين

فهتتذك، اآليتتة، ثتتم نيطتتف عتتهلل كلامهتتتن  تتل =يقتتبل ا تت  اليتت،يب يف وقدوعتت :  

ح،وف ن، فهأخذ  مي،فع ن وه، ة، ثم ن،كب ن عتهلل اخباهتتن وضتنفة، ونحهتظ يف التك 

سم البالغة، ونعح،ز عت  املهنقضتة يف األحكتنم واملينسضتة، ونحعتنط عتهلل جننتب ق

اللرة، ونقن ل ن يف القت،آن  تام جتنء يف الستهة الصتحنحة، ونعحت،ى وجت  اجلمنتع؛ إا 

                              
ح يفا لا  هل لا      هلز شلر    هلوهدل     اظر: كال  يخ هإلسال هبمح تيمي  عمح تف ي هلل ع يب (  1)

 .91ق يف  هلتف ي يفة  رد ا لفبي   هلشيخ حمم  هلع يمني ا  يف1/12

هو أبو بكر حمم  بمح عب ههلل بمح حمم  هبمح هلعرب  هنعافر  هألن ل ل ا إيفلال دلافنا ادل  ح     (  2)

( ط ب هلع ما  أ   عمح هلع ماءا يفمح يفصافات : )أدكال هلقرآنا   لرح هنوطلأا   لرح هل يفل      

 هل(.460)ت 

 (.98ا  طبقات هنف ر مح ل  يوط  )ص 2/318ر:  فيات هألعيان  اظ 

 ديث كان  عتم  ع ً هلصليه ح هل البا   عز  هألداجل ث  حيكم ع ي ا.(  3)

 ديث كان  اق  كال أه  هلع م عمح هألداجل ث  حيكم ع ً هألساني .(  4)
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الكتتل وتت  عهتتد اهلل، وإنتتام  يتتث حممتتد  تتهلل اهلل علنتت  وستتلم لنبتتني للهتتنس وتتن انتتزل 

 .(1) +إلن م...

 الهنحتة، املسألة السن ية: يف فضل الهنحتة: ويقبل ايضًن عهد تهسري سبسة

ولتتنس يف القتت،آن حتتديث  تتحنح يف فضتتل ستتبسة إال قلنتتل سهشتتري إلنتت ، = 

 .(2)+و نقن ن ال يهبري ألحد وهكم ان يلعهت إلن ن

البنب الثتنين عرشت: يف فضتل القت،آن، =يف وقدوع :  ويقبل ا   جزي الكلبي 

 .(3)+ون وس  يف احلديث الصحنح وإنام نذك، وه 

 :تبسط  يض املهرسي  يف تهنول هذا املبضبع، وو  هؤالء 

ا   الي،يب، وا   عطنة، وا   اجلبزي، والق،طبي، وا   جتزي، وا ت  كثتري،  

 .والشبكنين

وسنأيت املزيد و  البننن يف هتذا املبحتث )ختباص القت،آن يف كعتب العهستري(  

 م اهتتل العهستتري يف القستتم العطبنقتتي وتت  هتتذه ال،ستتنلة )القستتم الثتتنين(ونقتتل كتتال

 . –إن هنءاهلل تينىل  – 

 

* * * 

 

 

                              
 .1/1 اظر: أدكال هلقرآن (  1)

 .1/1هنص ا هل ابق (  2)

 .1/14امل هلت  ي   اظر: كت(  3)
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 لثالثاملبحث ا

 احلديثخواص القرآن الكريم يف كتب 
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 خواص القرآن يف كتب احلديث
 

ال ختهى امهنة هذا املبحث لليالقة البثنقة  ني كعب احلديث وخباص الق،آن 

الكتت،يم؛ ألن ختتباص القتت،آن الكتت،يم تيعمتتد عتتهلل وصتتدسهن األستتنس يف اغلتتب 

وبضبعنهتن عهلل ون ثبت و  اقبال الهبي علن  الصالة والسالم، ف هتنك استبتنط وثنتق 

  ني خباص الق،آن الك،يم واحلديث الهببي.

ووبضبع خباص القت،آن الكت،يم وعهت،ق ووثبتبت يف كعتب احلتديث، وقتد 

ضم  كعتنب فضتنئل القت،آن الكت،يم،  –يف الرنلب  –بضبع تهنول املحدثبن هذا امل

او يف غريه و  الكعب، او ضم  األ باب الهق نتة امل،تبتة يف كعتب احلتديث املي،وفتة 

العي ت،وي األحن يث ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  إسهن  وؤلهن ن، وسبف يكتبن 

املي،وفتة  احلديث ع  الكعب السعة ف ي او نت كعب -يف هذا املبضبع  –احلديث ههن 

، (4)، وسه  الرتوتذي(3)، وسه  ايب  او (2)، و حنح وسلم(1)) حنح البخنسي

                              
ا إيفلال أهل  هحلل  ثا  ادل  ح ط لب      هو أبلو عبل ههلل حممل  بلمح إمساعيل  بلمح إبلرههيم هلبخلاا         (  1)

(ا  هلو يفلمح أ ثلق كتلب هل لا .      هحل  ثا يفمح أعظلم كتبل : هرلايفة هلصلليه )صلليه هلبخلاا       

 هل(.256)ت

 .3/580 ت   ب هلت   ب البمح دجر  ا2/184 اظر: ت كرة هحلفاظ ل  هيب  

هلقشللي  هلاي للابوا ا إيفللال حملل   دللافنا للل     بللمح هحلجللا  بللمح يف لل م  هللو أبللو هحل للني يف لل م (  2)

 هل(.261يفصافات ك ية يفا ا )هلصليه(ا )ت 

 .4/61ا  ت   ب هلت   ب البمح دجر 2/125 اظر: ت كرة هحلفاظ ل  هيب  

و جله جل سلل يمان بللمح هأل للعث بللمح إسلللاق هألزجل  هل ج للتان ا إيفللال دللافنا دلل   عالل         هللو أبلل (  3)

 هل(.215 هلا ال   هيهما )ت  هل يف  

 .2/03ا  ت   ب هلت   ب البمح دجر 2/121 اظر: ت كرة هحلفاظ ل  هيب  

ل دافن بلااعا  كلان   بلرمل بل  هن ل  ح      ا إيفاهو أبو عي ً حمم  بمح عي ً بمح سواة هل يف  (  4)

      هل(.219هحلفنا يفمح يفصافات : هل امح  هو أعظم اا )ت 
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 منع.، سحم اهلل اجل(2)، وسه  ا   ونجة(1)والسه  الكربى، والصر،ى للهسنئي

 :صحيح البخارر – 1

يف  تحنح  ختباص  يتض الستبس واآليتنت الق،آننتة ضتم   اكت، البختنسي 

كعن ني مهن: )كعتنب فضتنئل القت،آن، وكعتنب الطتب(، واوس  حتتت كتل كعتنب عتدة 

 ا باب تهنولت هذا املبضبع عهلل الهحب اآليت:

 أوالً: كتاب فضائل القرآن:* 

 اك، حتع  األ باب اآلتنة:و

  نب فضل فنحتة الكعنب. -

  نب فضل سبسة البق،ة. -

  نب فضل سبسة الك ف. -

  نب فضل سبسة الهعح. -

   نب فضل  -      . 

  نب فضل امليباتني. -

  نب نزول السكنهة واملالئكة عهد ق،اءة الق،آن. -

                                                                                                                                                                          

 .3/660ا  ت   ب هلت   ب البمح دجر 2/154  اظر: ت كرة هحلفاظ ل  هيب  

عرفل   ا برع ح هحل  ثا  تفلرجل بان هو أبو عب هلردمح أد  بمح  عيب بمح ع   بمح ساان هلا ال (  1)

 هل(.383 ع و هإلسااجلا يفمح يفصافات : هل امحا )ت 

 .1/26ا  ت   ب هلت   ب البمح دجر 2/194 اظر: ت كرة هحلفاظ  

هو أبو عب ههلل حمم  بمح  ز   بمح يفاج  هلقز  ينا حم   عاملا صلادب هل لامحا أدل  هلكتلب     (  2)

 هل(.213هل ت  هنش واةا ل  يفصافات ك يةا )ت 

ا  طبقات هنف لر مح  3/131ا  ت   ب هلت   ب البمح دجر 2/155  هيب  اظر: ت كرة هحلفاظ ل 

 .2/212ل  ه جل  
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 ت املذكبسة.ويعضح يف اك،ه هذه األحن يث خباص تلك السبس واآلين

فذك، ع  فنحتة الكعنب اهنن اعظم سبسة يف الق،آن، وهي السبع املثنين 

، واك، ال،قنة  هنحتة الكعنب يف قصة اللديغ، واق،هم الهبي  هلل (1)والق،آن اليظنم

 .(2)اهلل علن  وسلم عهلل الك

 .(3)وو  ق،ا  نآليعني و  آخ، سبسة البق،ة كهعنه -

و  اهلل حنفظ، وال يق،   هنطنن حعى  وو  ق،ا آية الك،يس مل يزل وي  -

ُيصبح، فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  يدون اخربه ا ب ه،ي،ة سيض اهلل عه : 

 .(4)+صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان=

 .(5)ونزول السكنهة لق،اءة الق،آن الك،يم، اك، الك يف هأن سبسة الك ف -

لقد أنزل عيَل الليلة سورة هلي =صالة والسالم يف سبسة الهعح: وقبل  علن  ال -

 ثم ق،ا:  +أحبم إيَل مما طلعت عليه الشمس           (
6). 

  وقبل  علن  الصالة والسالم:  -       (7)إهنن تيدل ثلث الق،آن. 

واك، ان الهبي علن  الصالة والسالم كنن إاا اهعكى يق،ا عهلل نهس   -

 .(8) نمليباات ويههث

                              
 .5886د  ث اقم:   اظر: صليه هلبخاا (  1)

 .5881 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)

 .5889ا 5880د  ث اقم:   اظر: هنص ا هل ابقا(  3)

 .5818ا د  ث اقم:  ا هل ابق اظر: هنص(  4)

 .5811ا د  ث اقم  اظر: هنص ا هل ابق(  5)

 .5812ا د  ث اقم  اظر: هنص ا هل ابق(  6)

 .5815ا 5814ا 5813ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  1)

 .5811ا 5816ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  0)
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 .(1)ونزول السكنهة واملالئكة عهد ق،اءة الق،آن -

 ثانيًا: كتاب الطب: *

 واك، حتع  األ باب اآلتنة:

  نب ال،قى  نلق،آن وامليباات. -

  نب ال،قى  هنحتة الكعنب. -

  نب الرشوط يف ال،قنة  هنحتة الكعنب. -

  نب الههث يف ال،قنة. -

 . نب امل،اة ت،قي ال،جل -

حنث اك، يف تلك األ باب خن نة امليباتني، وان الهبي  هلل اهلل علن  

 .(2)وسلم، كنن يههث عهلل نهس  يف امل،ض الذي ونت فن   نمليباات

فجعل يقرأ بأم =واك، ال،قنة  هنحتة الكعنب يف قصة اللديغ، ويف احلديث:  -

حتى لكأنام =. ويف سواية اخ،ى: (3) +، فربئ...القرآن وجيمع بزاقه ويتفل

ط  من ع   ل بة، فانطلق يم  قالُنش   .(4)+ما به ق 

ويف األ تتباب الثالثتتة األختترية تكتت،اس للحن يتتث التتباس ة يف البتتن ني األول 

 ت،مجة فق نَّة تدل عهلل احلكم والكنهنَّة. –واهلل اعلم  –والثنين، فكأهنن 

                              
اضل  ههلل عال ا    ا  ذللك ح قصل  أسلي  بلمح دبلي     5810ا دل  ث اقلم:    اظر: صليه هلبخلاا  (  1)

  هو  قرأ يفمح هل ي  سواة هلبقرةا  فرس  يفربوط عا ض.

 .4151ا 5140ا  هحل  ث اقم: 5135ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  2)

 .5136ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  3)

 .5131ا  هحل  ث اقم: 5149ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  4)
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 :صحيح مسلم – 2

م  كعتن ني يف  حنح  خباص  يض السبس واآلينت الق،آننة ضت اك، وسلم 

 مهن:

 كتاب صالة املسافرين وقرصها. – 1 

 كتاب السالم. – 2 

 واوس  حتت هذي  الكعن ني عدة ا باب، تهنولت هذا املبضبع عهلل الهحب اآليت: 

 اوالً: كعنب  الة املسنف،ي  وقرصهن، وحتع  األ باب اآلتنة: 

 *  نب فضنئل الق،آن وون يعيلق   .

  ق،آن. نب نزول السكنهة لق،اءة ال 

 .نب فضل ق،اءة الق،آن وسبسة البق،ة  

  ،نب فضل الهنحتة، وخباتنم سبسة البق،ة، واحلث عهلل ق،اءة اآليعني و  آخ 

 سبسة البق،ة.

 .نب فضل سبسة الك ف وآية الك،يس  

  نب فضل ق،اءة           . 

 .نب فضل ق،اءة امليباتني  

ك السبس واآلينت املذكبسة، ويعضح يف اك،ه هذه األحن يث خباص تل

فذك، نزول السكنهة اثهنء ق،اءة الق،آن الك،يم، قنل علن  الصالة والسالم يف هأن 

 .(1)+تلك السكينة، تنزَلت للقرآن= سبسة الك ف:

                              
 –اضل  ههلل عالل    – ا  ذكللر دل  ث أسلي  بللمح دبلي   195دل  ث اقلم:   ا  اظلر: صلليه يف لل م  (  1)

 .196كما تق لا اقم: 
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 ،نن ع  ا حنهبام  واك، يف هأن سبسة البق،ة وسبسة آل عم،ان، اهنام حتنجَّ

إن أخذها بركة، وتركها =يبم القننوة، ثم قنل ع  سبسة البق،ة خن ة: 

 ييهي السح،ة. (1)+ح ة، وال تستطيعها البطلة

 (2)وو  ق،ا  نآليعني و  آخ، سبسة البق،ة كهعنه. 

فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهام إال = وقنل ايضًن:

 . وهذا وال هك و  اخلباص الق،آننة اليظنمة.(3)+أعطيته

  :م  من =وقنل ايضًن
من قرأ عرش آيات من أول سورة الكهف، ُعص 

 .(4)+الدجال

   وان اعظم آية يف كعنب اهلل:               آية

 .(5)الك،يس

  :فق،ا:  +أقرأ عليكم ثلث القرآن=وقنل ايضًن يف هأن سبسة اإلخالص 

        أخربوه أن = ، وقنل عم  حيب ان يق،ا هبن:(6)حعى خعم ن

 .(7)+اهلل حيبه

وليل احلصبل عهلل خن نة هذه السبسة الك،يمة؛  سبب اهنن تيدل ثلث 

                              
 .085ا 084ا د  ث اقم:  اظر: صليه يف  م(  1)

 .080ا 081ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  2)

 .608 د  ث اقم: ا اظر: هنص ا هل ابق(  3)

 .089ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  4)

 .018ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  5)

 .012ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  6)

 .013ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  1)
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 ؛ وألهنن  هة ال،مح .(1)الق،آن

  ا خعم  ذك، امليباتني، وان  مل يَ، وثل  ، وكنن علن  الصالة والسالم يق،ثم

 .(2)هبام عهلل نهس 

 ثانيًا: كتاب السالم:

 واك، حتع  األ باب اآلتنة:

 سقنة امل،يض  نمليباات والههث.  نب 

 .نب جباز اخذ األج،ة عهلل ال،قنة  نلق،آن واألاكنس  

واك، يف هذا املبضبع ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن إاا اهعكى نهث عهلل 

فلام اهعد وجي  =تقبل:  – عه ن سيض اهلل –نهس   نمليباات، وكننت عنئشة 

كهت اق،ا علن ، واوسح عه   نده، سجنء  –ييهي الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –

 .(3)+ ،كع ن

واك، ايضًن حديث ايب سيند اخلدسي يف قصة اللديغ، وان الهبي علن  الصالة 

هم عهلل   .(4)الكوالسالم اق،َّ

فنلهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يههث عهلل نهس   نمليباتني إاا اهعكى، 

   ملن اهعد علن  وجي ، ومتسح  نده  –سيض اهلل عه ن  –وفيلت الك عنئشة 

  هلل اهلل علن  وسلم سجنء  ،كع ن.

                              
 .011ا د  ث اقم: يف  م اظر: صليه (  1)

 .014ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  2)

 .2192ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  3)

 .2281ا د  ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابق(  4)
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وهذا اللديغ استهع عه  ون جيد  ق،اءة الهنحتة علن ، واق،هم الهبي  هلل اهلل 

عهلل الك اليمل، وهذا يدل عهلل خن نة الهنحتة وامليباتني يف الههع، علن  وسلم 

 و فع الرض،  إان اهلل تينىل.

فنعضح و  خالل هذه األحن يث خن نة امليباتني، والهنحتة، وثببت الههع، 

 و فع األاى والرضس.

 :سنن أيب داود – 3

نت الق،آننة، ضم  كعن ني اك، ا ب  او  يف سهه  خباص  يض السبس واآلي 

 مهن:

 كتاب الوتر. – 1 

 كتاب الطب. – 2 

 واوس  حتت كل كعنب عدة ا باب، تهنولت هذا املبضبع عهلل الهحب اآليت: 

 أوالً: كتاب الوتر:* 

 واك، حتع  األ باب اآلتنة: 

 .نب فنحتة الكعنب  

 .نب ون جنء يف آية الك،يس  

 .نب يف سبسة الصمد  

 .نب يف امليباتني  

اوس  يف هذه األ باب مجلة و  األحن يث الهببية  نَّهت فن ن خباص تلك 

 السبس واآلينت.
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حنث اوس  ع  فنحتة الكعنب اهنن ام الق،آن، وام الكعنب، والسبع املثنين، 

 .(1)واهنن اعظم سبسة يف الق،آن الك،يم

 .(2)وان آية الك،يس هي اعظم آية يف كعنب اهلل تينىل

 .(3)دل ثلث الق،آنوان سبسة الصمد، تي

ذ بمثلهام=وقنل ع  امليباتني:   .(4)+ما تعَوذ متعوِّ

 فسبسة           تيدل ثلث الق،آن، قنهلن لل،جل الذي يسأل عه ن

 وكأن ال،جل يعقنهّلن.

: قنل يل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: (5)يقبل عقبة    عنو، وامليباتني

 ، فيلمهي +يا عقبة! أال أعلمك خري سورتني قرئتا=          و  

        .احلديث ... 

ويقبل عقبة ايضًن:  نهن انن اسري وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  ني 

إا غشنهن سيح وظلمة هديدة، فجيل سسبل اهلل  هلل اهلل  (7)واأل باء (6)احلجهة

                              
 .1450ا 1451 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .1468هنص ا هل ابقا د  ث اقم:   اظر:(  2)

 .1461 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  3)

 .1463ا 1462ا د  ث اقم: هنص ا هل ابق  اظر:(  4)

هر ينا صلاب  يفش واا ه ت ف ح كايتل ا أ ل رها أنل  أبلو دلاجلا كلان        هو عقب  بمح عايفر(  5)

  تنيا  ل  ا ه   ح مجية هلكتب هل ت .فقي ايف فاضايفا يفات ح قرمل هل

 (.928ا هإلصاب  )ص 5/196ا ت   ب هلكما  ح أساء هلرجا  4/53 اظر: أس  هل اب   

بالبم ثم هل كون  هلفاء. كانت قر   كبية  ذهت يفا  ع ً طر ق هن  ا  يفمح يفكل  ع لً أابلة    (  6)

 عض هألعوهل.يفرهد ا  مسيت بارلف ؛ ألن هل ي  هجتلف ا  د  أه  ا ح ب

 .3/36 اظر: يفعجم هلب  هن لياقوت هحلمو   

بالفته ثم هل كون   ه   أللف دل  جلةا  هل  قر ل  بيا لا  بلني هرلفل  دلا   ل  هن  ال  ثاثل              (  1)
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ا  ت   علن  وسلم يعيبَّ          و            :وهب يقبل

ذ بمثلهام...=  احلديث. +يا عقبة! تعَوذ هبام، فام تعَوذ متعوِّ

 وخن نة هذه السبس واضحة كام تقدم.
 

 ثانيًا: كتاب الطب:* 

 واوس  حتع  هذا البنب. 

  نب كنف ال،قى. -

ن يث تدل عهلل خن نة سبسة الهنحتة، واهنن ق،ئت اك، يف هذا البنب عدة اح

عهلل سجل جمهبن وبثق  نحلديد فقنم وكأن  مل يصب، وايضًن يف سواية اخ،ى: ف،قنه 

 هنحتة الكعنب ثالثة اينم غدوة وعشنة كلام خعم ن مجع  زاق  ثم تهل فكأنام ُاْنِشَط و  

 .(1)ِعَقنل

 علن  وسلم كنن إاا ثم خعم  حديث ع  امليباتني، وان الهبي  هلل اهلل

فلام =:  -سيض اهلل عه ن  –اهعكى يق،ا يف نهس   نمليباات ويههث. تقبل عنئشة 

 .(2)+اهعد وجي  كهت اق،ا علن  واوسح علن   نده سجنء  ،كع ن

 :سنن الرتمذر – 4

ضم  كعن ني يف سهه  خباص  يض السبس واآلينت الق،آننة  اك، الرتوذي 

 مهن:

                                                                                                                                                                          

   عشر ن يفيايفا  باألبوهء ق  آيفا  بات  هب أل هلايب ص ً ههلل ع ي   س م.

 .1/13 اظر: يفعجم هلب  هن لياقوت هحلمو   

 .3981ا 3988ا 3091ا 3096 اظر: هل امحا د  ث اقم:   (1)

 .3982 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)
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 كتاب الطب. – 1 

 كتاب فضائل القرآن. – 2 

واوس  حتت كل كعنب مجلة و  األ باب، تهنولت هذا املبضبع عهلل الهحب  

 اآليت:

 أوالً: كتاب الطب.* 

 واك، حتع   ن ني: 

 .نب ون جنء يف ال،قنة  نمليباتني  

 .نب ون جنء يف اخذ األج،ة عهلل العيبيذ  

 مجلة و  األحن يث الهببية، العي تدل عهلل خن نة اوس  يف هذي  البن ني

امليباتني، وسبسة الهنحتة، فذك، ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يعيبا و  اجلنن 

 .(1)وعني اإلنسنن حعى نزلت امليباتنن، فلام نزلعن اخذ هبام وت،ك ون سبامهن

لهبي علن  واك، حديث اللديغ، وق،اءة الهنحتة علن ، فلام سجع القبم إىل ا

وما علمت أهنا رقية؟ اقبضوا الغنم =الصالة والسالم واخربوه اخلرب قنل هلم: 

 .(2)+وارضبوا يل معكم بسهم

 اب فضائل القرآن:ثانيًا: كت* 

 واوس  حتع  عدة ا باب عهلل الهحب اآليت: 

 .نب ون جنء يف فضل فنحتة الكعنب  

 .نب ون جنء يف سبسة البق،ة وآية الك،يس  

                              
 .2850 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .2864ا 2863 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)
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 يف الربل.  نب حديث ايب ايبب 

 .نب ون جنء يف آخ، سبسة البق،ة  

 .نب ون جنء يف سبسة آل عم،ان  

 الك ف.  نب ون جنء يف فضل سبسة 

 .نب ون جنء يف فضل سبسة امللك  

 .نب ون جنء يف سبسة اإلخالص  

 .نب ون جنء يف امليباتني  

ويعضح يف اك،ه هذه األحن يث خباص تلك السبس واآلينت الق،آننة 

والذر نفيس بيده =املذكبسة. فذك، ع  فنحتة الكعنب قبل  علن  الصالة والسالم: 

لت يف التوراة، وال يف ا وإهنا سبع  ،إلنجيل، وال يف الزبور، وال يف الفرقان مثلهاما ُأن ز 

 .(1)+من املثاين، والقرآن العظيم الذر أعطيته

وإن البيت الذر تقرأ البقرة =وع  سبسة البق،ة قبل  علن  الصالة والسالم: 

 لكل يشء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة،=. وقبل : (2)+فيه ال يدخله شيطان

 .(3)+، هي آية الكريسوفيها آية هي سيدة آر القرآن

ق،ا آية الك،يس حني يصبح، حهظ هبن حعى يميس، وو  ق،اهن حني  وو 

 .(4)يميس حهظ هبن حعى يصبح

                              
 .2015 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .2011 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)

ا  ذكر أ بايف أن ا أعظم آ ل  ح كتلامل ههللا دل  ث    2010ظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم:  ا(  3)

 .2004اقم: 

 هنصي(. إلي  –إىل  –ا  ذكر يفع ا يفمح قرأ: )دم هنؤيفمح 2019 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  4)
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فن ن مت،،  (3)يقبل: إن  كننت ل  س بة (2)يف الربل (1)واك، حديث ايب ايبب

فكننت جتيء الربل، فعأخذ وه ، فشكى الك إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم... 

 احلديث.

إين ااك،ة لك هنئًن، آية  –ييهي الربل  –فقنلت =هد يف احلديث، والشن

الك،يس اق،اهن يف  نعك، فال يق، ك هنطنن، وال غريه، فجنء ا ب ايبب إىل الهبي 

قنل: فأخربه  ام قنلت. قنل:  +ما فعل أسريك؟=علن  الصالة والسالم فقنل: 

ق ت وهي كذوب= د   .(4)+ص 

وو  ق،ا و  آخ، سبسة البق،ة يف لنلة كهعنه، وايضًن اك، عه ام اهنام ال يق،آن 

 .(5)يف  اس ثالث لننل فنق،هبن هنطنن

كأهنام ُظَلة من طري جتادالن عن =واك، ع  سبسة البق،ة، وآل عم،ان قبل : 

                              
  بلمح ز ل ا  ل      هو أبو أ ومل هألنصاا ا صادب اسو  ههلل ع ي  هلصاة  هل الا  همسل :  الل  (  1)

ك  هنشاه  يفة اسو  ههلل ع ي  هلصاة  هل الا  نز  ع ي  هلرسو  ع ي  هلصاة  هل ال دني 

ق ل هن  ا ا يفات بباجل هللر ل هاز لايف ح  افل  يفعا  ل  بلمح أبل  سلفيان اضل  ههلل عال ا  قل ض ح           

 أص  سوا هلق يايياي .

 (.328ا هإلصاب  )ص 2/344ء هلرجا  (ا ت   ب هلكما  ح أمسا1112 اظر: هالستيعامل )ص  

هل و : جاس يفمح هرمح  هلشياطنيا كانت هلعرمل تزعم أن هل و  ح هلفاة ت هءب ل الاس فتت لّو    (  2)

ت ّواليفا أ : تت ون ح صوا  تًا  ت   وهلما أ : تب  م علمح هلير لق  ت  ك لما فافلاض هللايب ع يل        

 هلصاة  هل ال.

 .603ث  هألثر البمح هألثي. )هو (  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل   

 هل  وة: ه   بي  بالزق  هلياق  وضة في  هلش ءا  قي :  بي  با زهنل  هلصل ية  كلون في لا     (  3)

 هنتاع.

 .14/481 اظر: ل ان هلعرمل البمح يفاظوا )س ا( 

 .2008 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  4)

 .2002ا 2001 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  5)
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 .(1)+صاحبهام

 .(2)واك، نزول السكنهة وع الق،آن، والك يف هأن ق،اءة سبسة الك ف

 .(3)+الكهف عصم من فتنة الدجال من قرأ ثالث آيات من أول=وايضًن: 

هي املانعة، هي املنجية تنجيه =وع  سبسة امللك قبل  علن  الصالة والسالم: 

إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل =ضًن: ، وقنل اي(4)+من عذاب القرب

 .(5)+وهي سورة تبارك الذر بيده امللك ،حتى غفر له

 .(6)آن. وان حبَّ ن ُيدخل اجلهةوع  سبسة اإلخالص اهنن تيدل ثلث الق،

قد انزل اهلل عيلَّ =وخعم  قبل الهبي علن  الصالة والسالم ع  امليباتني: 

  آينت مل ُيَ، وثل           إىل آخ، السبسة، و         

 .(7)إىل آخ، السبسة

 :سنن النسائي – 5

 )الكربى(. أوالً: سنن النسائي

يف سهه  )الكربى( خباص  يض السبس واآلينت الق،آننة ضم   اك، الهسنئي 

 الكعب اآلتنة:

                              
 .2003 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .2005 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)

 .2006 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  3)

 .2098 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  4)

 .2091 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  5)

 .2099ا 2090ا 2091ا 2096 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  6)

 .2982 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  1)
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 .كعنب الطب 

 .كعنب االسعيناة 

 .كعنب فضنئل الق،آن 

هحب واوس  حتت كل كعنب مجلة و  األ باب، تهنولت هذا املبضبع عهلل ال

 اآليت:

 أوالً: كتاب الطب.* 

 واك، حتع  األ باب اآلتنة:

 .نب يف امل،اة ت،قي ال،جل  

 .نب الرشط يف ال،قنة  

 .نب اك، ون ي،قى    امليعبه  

 . نب ق،اءة امل،يض عهلل نهس  

 .نب مجع ال،اقي  زاق  للعهل  

 .نب الههث يف ال،قنة  

تدل عهلل خن نة  يض  اك، يف هذه األ باب مجلة و  األحن يث الهببية العي

 السبس واآلينت، فذك، امليباتني، والهنحتة.

 –إاا اهعكى  –اك، ق،اءة الهبي علن  الصالة والسالم عهلل نهس   نمليباات 

سيض اهلل عه ن تق،ا علن ، وتههث، ومتسح  –فلام اهعد علن  امل،ض جيلت عنئشة 

 .(1)علن   ندي  سجنء  ،كع ن

                              
 .1581ا 1582ا 1400 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)
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فجيلت اق،ا فنحتة =ة الهنحتة علن ، واك، حديث )قصة اللديغ( وق،اء

 .(1) +الكعنب، واوسح املكنن الذي ُلِدغ، حعى  ،ا...

وق،اءة الهنحتة ايضًن عهلل سجل ويعبه يف القنب  ثالثة اينم، غدوة وعشنة، 

 .(2)فكأنام َنِشَط و  عقنل

 ثانيًا: كتاب االستعاذة:* 

 واك، مجلة و  األحن يث حتت قبل : 

   املعيباون.اك، فضل ون يعيبا   

ثم سنق مجلة و  األحن يث تدل عهلل خن نة امليباتني، وان  ون سأل سنئل 

 .(3) مثل ن، وال اسعينا وسعينذ  مثل ن

 .(4)الهنس( كلَّام ننم وقنم –واو، علن  الصالة والسالم ان يق،ا هبام )الهلق 

 ثالثًا: كتاب فضائل القرآن:* 

 واك، حتع  األ باب اآلتنة: 

 حتة الكعنب. نب فضل فن 

 .نب سبسة البق،ة  

 .نب آية الك،يس  

 .نب اآليعنن و  آخ، سبسة البق،ة  

                              
 .1585ا 1491ا 1498 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .1585ا 1492 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)

 .1192ا 1191ا 1198ا 1109 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  3)

ا  ذكر بع ها مج   يفمح هألداجل ث ح 1196ا 1195ا 1194هنص ا هل ابقا د  ث اقم:   اظر:(  4)

 نفس هنوضوع.
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 .نب الك ف  

 .نب سبسة اإلخالص  

 .نب فضل امليباتني  

ثم سنق مجلة و  األحن يث تدل عهلل خن نة تلك السبس واآلينت املذكبسة، 

 .(1)فذك، ان الهنحتة هي افضل الق،آن

. ونزول املالئكة (2)ُتق،ا فن  سبسة البق،ة وان الشنطنن يهه، و  البنت الذي

 .(3)عهد ق،اءهتن

وقصة ايب ه،ي،ة سيض اهلل عه  وع اجلهِّي، حنهام قنل ل : خلِّ عهِّي اعلمك 

كلامت إاا قلع   مل يق، ك اك، وال انثى و  اجل ، قلت: وون هؤالء الكلامت؟ قنل: 

: فخلنت عه ، فذك،ت آية الك،يس، اق،اهن عهد كل  بنح ووسنء، قنل ا ب ه،ي،ة

 .(4)+أوما علمت  أنه كذلك=الك للهبي علن  الصالة والسالم، فقنل يل: 

 .(5)وو  ق،ا  نآليعني و  آخ، سبسة البق،ة كهعنه

ن =، ويف سواية اخ،ى: (6)وو  ق،ا فباتح سبسة الك ف ُعصم و  الدجنل م 

 .(7)+من فتنة الدجال قرأ عرش آيات من الكهف عصم

                              
 .1968ا 1951 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .1961 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)

   ههلل عا (.اض – )قص  أسي  بمح دبي 1962 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  3)

 .1963 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  4)

 .1961ا 1966ا 1965 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  5)

 .1918 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  6)

 .2911 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  1)
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 .(1)وان سبسة اإلخالص تيدل ثلث الق،آن

أنزلت عيَل =وخعم  هضل امليباتني وقبل الهبي علن  الصالة والسالم: 

 .(2)+آيات مل ير مثلهن قط، املعوذتني

 وخن نة هذه السبس واآلينت املذكبسة واضحة كام تقدم.

 

 )الصغرى(: ثانيًا: سنن النسائي

)الصر،ى(  قبل البدء يف اك، خباص الق،آن الك،يم ضم  سه  الهسنئي 

 ني سه  الهسنئيإىل نسبة الكعنب، واله،ق   –عهلل وج  اإلمجنل  –حيس  العهبن  

 الصر،ى )املجعبى(، عهلل الهحب اآليت: الكربى، وسه  الهسنئي

 

 أم انتقاء ابن السني؟ الصغرى )املجتبى(، تصنيف النسائي أوالً: هل سنن النسائي

 اليلامء يف الك عهلل قبلني: 

إن املجعبى انعقنء ا   السهي، وهب اخعصنس للسه   قنلبا ول:الفريق األ 

هت(، وتبي  ا   ننرص الدي  542الكربى، ويقف وع هذا القبل الذهبي )ت 

 هت( وغريمهن.248الدوشقي )ت 

نهس ، اخعرصه و  السه   قنلبا إن املجعبى و   هع الهسنئي الفريق الثاين: 

جم،  ساوية ل ، ويقف وع هذا القبل ف،يق كبري و  األعالم الكربى، وا   السهي 

 واملحدثني، وهب املي،وف واملش بس عهد الهنس.

                              
 .1915 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .1916ث اقم:  اظر: هنص ا هل ابقا د  (  2)
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 :وممن يثبت نسبة املجعبى إىل الهسنئي 

هت(  سهده ع  ايب حممد    ي، بع قنل: 757ون نقل  ا   خري اإلهبنيل )ت  

ف إنام مهن عنب اإليامن والصلح لنسن و  املصهَّ قنل يل ا ب عيل الرسنين سمح  اهلل: )ك

، اخعرصه و  كعن   و  املجعبى ل  ) نلبنء( يف السه  املسهدة أليب عبدال،مح  الهسنئي

الكبري املصهف، والك ان احد األو،اء سأل  ع  كعن   يف السه : اكلُّ   حنح؟ 

صهع املجعبى، ف ب املجعبى و  السه  فقنل: ال، قنل: فنكعب لهن الصحنح جم، ًا، ف

ت،ك كل حديث اوس ه يف السه  ممن تكلم يف إسهن ه  نلعيلنل، سوى هذا الكعنب ع  

 لخ.إايب عبدال،مح : ا ه  عبدالك،يم    امحد، وولند    القنسم الصبيف...

وكذلك احلنفظ الي،اقي ي،ى  حة إهدائ ن ألوري ال،ولة يف القصة املعقدوة،  

ملن  هف  : وسايت  خط احلنفظ ايب الهضل الي،اقي ان الهسنئيطيقنل السنب

 الكربى اهداهن ألوري ال،ولة فقنل: كل ون فن ن  حنح؟ فقنل: ال.

 قنل: ونز الصحنح و  غريه، فصهّف ل  الصر،ى. 

فقد انعرشت ع  إال ان املجعبى مل يهعرش إال و  ط،يق ا   السهي، اون الكربى  

 يف اخ،ينت اينو . األندلسنني ألهنم سووا ع  الهسنئي

 ثانيًا: مقارنة بني السنن الكربى والسنن الصغرى )املجتبى(:

 متعنز السه  الكربى ع  السه  الصر،ى  يدة اوبس: 

يبجد يف الكربى زين ة كعب لنست وبجب ة يف الصر،ى، وه ن: كعنب السري،  – 1

 واملهنقب والطب وغريهن.

يدخل يف الكربى كعب الهت وسعقلة ثم ضم ن وصهه ن إىل السه  يف املكنن  – 2



 88 

 املهنسب هلن، وثل: كعنب فضنئل الق،آن، كعنب العهسري وغريهن.

 تزيد الكربى ع  الصر،ى  يد  و  األ باب، وو  ثم  يد  األحن يث. – 3

 .(1)طنت ال تبجد يف الكربىيف الصر،ى زين ة ت،اجم وا باب واسعهبن – 4

يف سهه  الصر،ى )املجعبى( خباص  يض السبس واآلينت  اك، الهسنئي 

 الق،آننة يف كعنب االفععنح، والك ضم  األ باب اآلتنة:

  نب فضل فنحتة الكعنب. -

  نب تأويل قبل اهلل عز وجل:  -                 

      :،[.25]سبسة احلج 

  نب الهضل يف ق،اءة امليباتني. -

  نب الهضل يف ق،اءة  -          . 

اوس  حتت هذه األ باب مجلة و  األحن يث الهببية، تهنولت خباص تلك 

 السبس واآلينت املذكبسة.

أبرش بنورين =ة والسالم: فذك، ع  الهنحتة قبل املَلك للهبي علن  الصال

: فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، مل تقرأ بحرف منهام أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك

 .(2)+إال ُأعطيته

                              
 اظر ل ز اجلة ح ن ب  هلكتاملا  هلَفرق بني هل امح هلك ب  هلصل رب )هجملتبلً( يفق يفل  كتلامل     (  1)

)عم  هليول  هل ي  ( البمح هل ينا ل  كتوا: فلاا ق دلاجلةا فقل  أجلاجل  أفلاجلا  اجله أن هجملتبلً        

ظلر أ بلايف: هنوسلوع  هحل   يل  )هل لامح      .   ا – رد  ههلل  – )هل امح هلص رب( يفمح صاية هلا ال 

ا حتقيلللق: د للمح عبللل هناعم  للل يبا أ لللر  ع للً هلتلقيلللق: هلشللليخ  لللعيب   هلكلل ب( ل ا لللال  

 .1/21هألانؤ طا يفؤس   هلرسال  )يفق يف  هلتلقيق( 

 .913 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  2)
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وان سبسة الهنحتة هي اعظم سبسة يف الق،آن، وهي السبع املثنين الذي 

 .(1)يظنماوتنت والق،آن ال

آينت انزلت عيلَّ مل ُيَ، وثل   =وع  امليباتني قبل  علن  الصالة والسالم: 

  قط         و         (
2). 

 –عز وجل  –. وان اهلل (3)وع  سبسة اإلخالص اهنن تيدل ثلث الق،آن

 .(5)+وجبت له اجلنة= ويف سواية اخ،ى:. (4)حيب و  ق،ا هبن؛ ف ي  هة ال،مح 
 

 :سنن ابن ماجة – 6

يف سهه  خباص  يض السبس واآلينت الق،آننة ضم  كعنب  اك، ا   ونجة 

 الطب، واوس  حتع  عدة ا باب، عهلل الهحب اآليت:

 .نب االسعشهنء  نلق،آن  

 .نب و  اسرتقى و  اليني  

 ث يف ال،قنة. نب الهه 

 . نب الهزع واألسق وون يعيبا وه  

واك، حتت هذه األ باب مجلة و  األحن يث الهببية، العي تهنولت هذا 

 املبضبع عهلل الهحب اآليت:

                              
 .915ا 914 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .955ا 954ص ا هل ابقا د  ث اقم:  اظر: هن(  2)

 .991ا 996 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  3)

 .994 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  4)

 .995 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  5)
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 .(1)+خري الدواء القرآن=قنل علن  الصالة والسالم: 

ك و  اعظم خباص الق،آن الك،يم ثم اك، ان الهبي علن  وهذه وال ه

الصالة والسالم كنن يعيبا و  عني اجلنن، ثم اعني اإلنس. فلام نزلت امليباتنن، 

 .(2)اخذمهن وت،ك ون سبى الك

واك، ايضًن: ان الهبي علن  الصالة والسالم كنن إاا اهعكى، يق،ا عهلل نهس  

تق،ا علن ،  –سيض اهلل عه ن  –ننت عنئشة  نمليباات، ويههث. فلام اهعد وجي  ك

 .(3)ومتسح  نده علن  الصالة والسالم سجنء  ،كع ن

ثم خعم  ذك، خباص مجلة و  اآلينت، و يض السبس، حتت  نب الهزع 

ا   . يقبل فن :  واألسق وون يعيبَّ

ما =جنء اع،ايب إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، فقنل: إن يل اخًن َوِجيًن. قنل:  

قنل: فذهب فجنء     +اذهب فأتني به=. قنل: (4)قنل:    َلتَمم +جع أخيك؟و

اه  هنحتة الكعنب، واس ع آينت و  اول البق،ة، وآيعني  فأجلس   ني يدي . فسميع  عبَّ

 و  وسط ن:            :[، وآية الك،يس، وثالث 611]سبسة البق،ة

   آينت و  خنمتع ن، وآية و  آل عم،ان احسب  قنل:            آية

 ، وآية و  األع،اف: 62      :[، وآية و  74]سبسة األع،اف

 املؤوهني:                      [، 665هبن: ]سبسة املؤو

                              
 .3581 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)

 .3511 اظر: هنص ا هل ابقا د  ث اقم: (  2)

 .3529ا 3520ل ابقا د  ث اقم:  اظر: هنص ا ه(  3)
 )نم(. 1/551هل مم: طر  يفمح هراون   ّم هإلن انا  اظر: ل ان هلعرمل البمح يفاظوا (  4)
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 وآية و  اجل :           : [، وعرش آينت و  اول 1]سبسة اجل

[، 6 ]سبسة اإلخالص:      الصنفنت، وثالث آينت و  آخ، احلرش، و

 .(1)وامليباتني، فقنم األع،ايب قد َ تَ،ا، لنس     أس

اك، خباص الق،آن الك،يم، ضم  كعب و يد هذا الي،ض العهصنيل يف  

 احلديث، يمك  اك،  يض الهعنئج عهلل الهحب اآليت:

وسو  خباص الق،آن الك،يم يف كعب احلديث فن   لنل واضح عهلل امهنة  أوالً:

املبضبع، وع وضبح اععام  خباص الق،آن الك،يم عهلل السهة الهببية، ف ي 

 و  املصن س األسنس خلباص الق،آن الك،يم.

يث، واحلكم علن ن و  حنث  عهنية  يض كعب احلديث  بننن و،اتب األحنًا: ثاني

فقد اكث،  –ي،مح  اهلل  – الصحة والضيف، ويظ ، هذا جلنًن يف سه  الرتوذي

االسعهن ة وه ،  و  تيقب األحن يث؛ وهذا ممن خيدم هذا املبضبع، وييني عهلل

 ال املحدثني األخ،ى فن ن.واالسعئهنس  ام وس  فن  وع ضم اقب

 يض كعب احلديث تهنولت وبضبع خباص الق،آن الك،يم  عبسع،  ل ثالثًا: 

اف، ت  يض ن هذا املبضبع  أ باب خن ة حتت كعنب فضنئل الق،آن، او 

غريه و  الكعب، وحتت هذه األ باب رس ت مجلة و  األحن يث الهببية 

، وسه  ، وسه  الرتوذيالعي تهنولت هذا املبضبع، وثل:  حنح البخنسي

 الكربى. الهسنئي

و يض ن تهنول هذا املبضبع حتت كعب اخ،ى، وثل: كعنب الصالة، وكعنب 

                              
 يفمح د  ث عب هلردمح بمح أب  لي ً عمح أبي  أب  لي ً. 3549 اظر: هل امحا د  ث اقم: (  1)
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 .، وسه  ايب  او الطب، ونحب الك، وثل:  حنح وسلم

آن الك،يم ضم  كعب اخ،ى، وتهنول هذا و يض ن اوس  خباص الق،

 .الصر،ى )املجعبى(، وسه  ا   ونجة املبضبع  دون تبسع، وثل: سه  الهسنئي

ظ بس العشن    ني هذه الكعب يف اك،هن السبس واآلينت، وثل اتهنق اغلب م  رابعًا:

وآية الك،يس، وآخ، آيعني و   يف اك، خباص سبسة الهنحتة، وسبسة البق،ة،

سبسة البق،ة، وسبسة الك ف، وسبسة اإلخالص، وامليباتني، ونزول 

السكنهة واملالئكة عهد ق،اءة الق،آن الك،يم. وظ بس العشن   ايضًن يف ع،ض 

األحن يث الهببية املعيلقة  خباص السبس واآلينت الق،آننة ورس هن، وع 

هذا ممن خيدم هذا املبضبع يف  ننن نبع االخعالف يف ال،واينت والزين ات؛ و

اخلن نة، وكنهنع ن، وط،يقة االسعهن ة وه ن، واك، اقبال اهل اليلم حبل 

 اخلباص الق،آننة، تبيًن هلذه الزين ات واخعالف ال،واينت.

 

هذا  يض ون وس  يف خباص الق،آن الك،يم، ضم  كعب احلديث، و   يظ ،  

ألسنس املبثبقة العي تيعمد علن ن خباص الق،آن قنمة ون اك،وه، ف ب احد املصن س ا

 الك،يم؛ وسنأيت وزيد و  البننن والعهصنل يف القسم العطبنقي و  هذا البحث

 . -إن هنءاهلل تينىل  – 

 

 

* * * 
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 الفصل الثالث:

 خواص القرآن الكريم يف كتب مفردة

 فيه متهيد، وثالثة مباحث:و
    

 

 ف يف خواص القرآن الكريــم.التمهيد: نشأة التألي  

 املبحث األول: أول من ألف يف خواص القرآن الكريم.  

 املبحث الثاني: املؤلفات يف خواص القرآن الكريــم.  

 املبحث الثالث: طرق التأليف يف خواص القرآن الكريم.  
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 التمهيـــــد

 نشأة التأليف يف خواص القرآن الكريم
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 متهيـــد:

 التأليف يف خواص القرآن الكريم نشأة
 

ج،ت عن ة اليلامء يف تصهنه م وتألنه م وحديث م عت  علتم وت  اليلتبم ان 

ثبا ع  نشأة الك اليلم،  ذك، اول و   هَّف فن ، وحتدث عه ، واول الكعتب  يعحدَّ

 املؤلهة فن  ونحب الك و  اوبس الهشأة والبداية يف اوبس العألنف.

ل و   تهَّف يف وهذا يف كثري و  اليلبم  والههبن، فذك،وا عهلل سبنل املثنل اوَّ

 ... وهكذا يف سنئ، اليلبم والههبن األخ،ى.(2)، وعلم الي،وض(1)ا بل الهق 

ييطي نبذة وهندة، و بسة واضحة ع  تنسيخ هذا اليلتم  – ال هك  –وهذا 

ن يف هذا اليلم وت   وو،احل  العي و،َّ هبن؛ وُيي،ف و  خالل الك اول و  كعب و وَّ

 خالل ع،ض و،احل  العنسخينة، وييني عهلل وي،فة نشأت  و دايع .

يف حتديتد اول وت   تهَّف وكعتب ال خيلتب وت  كتالم  –غنلبتًن  –غري ان اجلزم 

ونظ،؛ فنلكل يذك، اقدم ون وقف علن ، او حسب اطالع  وون اك، ل ، ولكتل جمع تد 

 نصنب.

ف يعتأخ، غنلبتًن عت  وايضًن احلديث ع   داية العألنف، واول و  كعب و تهَّ 

 الهشأة و داية الكعن ة يف الك اليلم خن ة يف و،احل  األوىل.

 

* * * 

 

                              
 هل(.115ه  ي  بمح أد  هلفرههي  ا توح سا  )(  1)

 هل(.284ا توح سا  )فع هإليفال هلشا(  2)
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 املبحث األول

 أول من ألف يف خواص القرآن
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 أول من ألف يف خواص القرآن الكريم
 

 يد الهظ، يف املؤلهنت يف خباص الق،آن الك،يم، يمكت  القتبل  تأن اول وت   

ك،يم يف كعنب وسعقل هب احلكنم الطبنب ا ب عبداهلل حممد الف يف خباص الق،آن ال

 هت( تق،يبًن.190، املعبىف يف حدو  سهة )ا   امحد    سيند العمنمي

هت(، اك، فن  ان  اخذه وت  190كنن حّنًن يف ورص سهة )=ويف كشف الظهبن:  

 .(1)+ يض احلكامء  نهلهد

 وط(.، )خمط واسم كتابه: خواص القرآن

حصلت عهلل نسخة و  املخطبط وت  املكعبتة امل،كزيتة يف جنويتة اإلوتنم وقد  

حممد    سيب  اإلسالونة، وهي  يهبان: خباص القت،آن احلكتنم، وتستمى )وهتنفع 

 الق،آن(.

 88( سط،ًا، واملقنس )87وسقة(، وعد  األسط، ) 82وتقع يف ثامن وعرشي  وسقة )

(، ومل يتذك، استم 4014، حتتت الت،قم )هت6864(سم، وتنسيخ الهسخ يف عنم 68× 

 الهنسخ.

وهذه املخطبطة هي اقدم وثنقتة وقهتت علن تن يف اول وت  التف يف ختباص  

 الق،آن الك،يم.

اك، يف هذا املخطبط مجلتة وت  ختباص الستبس واآليتنت الق،آننتة؛ لكه تن يف  

الرنلب  هنت عهلل حمض العج، ة، واكت، القصتص واألخبتنس عت  الصتنحلني وعتبام 

، ويف اليمل هبتن نظت، وت  حنتث الضتبا ط واآل اب الرشتعنة وستالوع ن وت  الهنس

                              
 .1/121 اظر: (  1)
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 املحناي، الرشعنة.

 عهد قبل  تينىل:  وعىل سبيل املثال،              

                                      

                                  

 [.87]سبسة البق،ة: 

لشج، )هذه األسامء ألثامس األهجنس العي ال تثم،، والربكة يف ا قال احلكيم: 

القلنلة احلمل إاا احعنج إىل الك حمعنج فلنصم يبم اخلمنس ولنهط، عهلل ههد نء وحده، 

ويميض إىل  ويصيل املر،ب ثم يكعب الكعنب يف ق،طنس قبل ان يعكلم، ثم يأخذه  نده

هج،ة تكبن يف وسط البسعنن، وييلق  علن ن فإاا كنن علن ن ثم،ة فلنأكل فن ن، وإن 

هج،ة وثل ن ثم،ة، ل و  وسق ن، وإن مل يك  هلن وسق فلنأكل و  مل يك  هلن ثم،ة فلنأك

وخيعنسه و  حس  اآلثنس ويرشب ثالث ج،عنت و  املنء، ويهرصف فإن  ي،ى ون يرسه 

 (.6(. ينظر: املخطوط )ص والربكة، واهلل تينىل عهلل ون يشنء قدي،

  وعند قوله تعاى:                     

                            

                           

    :[.82 - 81]سبسة الهسنء 

هذه اآلينت إاا كعبت يف جلد هنة مح،اء ود بغ ومحل  وي  امل،يد  قال احلكيم: 

والزاهد والسنيح الذي ي،يد قطع املهنوز فإن  يينن وهيبن علن  امليش واالجع ن  يف 

 . ووثل هذه األوثلة كثري جدًا.(6ينظر:املخطوط )ص  اليلم واليمل.
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 املؤلفات يف خواص القرآن الكريم
 

ظ ،ت عهنية  يتض البتنحثني يف اكت، املؤلهتنت يف ختباص القت،آن الكت،يم، 

ومجيبا الك يف املينجم واله تنسس الشتنولة العتي حتتبي املصتههنت يف انتباع علتبم 

وت  استنوي الكعتب والههتبن، الق،آن الك،يم والدساسنت الق،آننة، وجممبعتة كبترية 

 وو  هؤالء:

 كشف الظهبن ع  اسنوي الكعب والههبن، حلنجي خلنهة. – 6

إيضتتنح املكهتتبن يف التتذيل عتتهلل كشتتف الظهتتبن عتت  استتنوي الكعتتب  – 8

 والههبن، إلسامعنل  نهن.

 تنسيخ األ ب الي،يب، لكنسل  ،وكلامن. – 1

 إسحنق. ويجم وصههنت الق،آن الك،يم، للدكعبس: عيل هباا – 4

 ويجم الدساسنت الق،آننة، للدكعبسة: ا عسنم و،هبن الصهنس. – 7

ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي و ننن وتن التف فن تن،  – 1

 ليبداهلل    حممد احلبيش.

 –اله ،س الشنول للرتاث اليت،يب اإلستالوي املخطتبط )علتبم القت،آن  – 5

 البنت. خمطبطنت العهسري وعلبو (، وؤسسة آل

وقتتد استتعهدت وتت  هتتؤالء املصتتههني واملحققتتني يف اكتت، املؤلهتتنت املعيلقتتة 

 .(1) خباص الق،آن الك،يم

                              
 ه ه  عين ع ل هطاع  ع ً مجية هنؤلفات ح  وهص هلقرآن هلكر م؛ فق  هط ة أ  أقف ع لً  (  1)

 عاوهن هلكتامل أ  هنخيوط يفمح بعض هنصاجلا  هنرهجة  مل أقف ع ي  بعيا .



 707 

وقد اك،  يض املصههني وؤلهنت يف هذا املبضبع )خباص القت،آن الكت،يم( 

تتف ونحتتب التتك، فنستتعبيدت كتتل  ملتتؤلهني جم تتبلني، او خمطبطتتنت جم بلتتة املؤلِّ

 ن ة الرصحية يف خباص الق،آن الك،يم  ون غريهن.املجنهنل، وكعهنًن  نملؤلهنت اخل

وامله ج الذي رست علن  يف اك، املؤلهنت املعيلقة هبذا املبضتبع عتهلل الهحتب 

 اآليت:

اك، اسم املؤلف، و ننن سهة وفنت   ني قبسني هاللني، وإاا كنن للمؤلف اكثت،  – 1

ب  –ا و  كعنب فإين ااك،هن تبنعًن حسب ح،وف امليجم، وتع وضتع عالوتة )

 ج( قبل اسم الكعنب. –

اكتت، استتم الكعتتنب، و نتتنن حتتنل الكعتتنب  تتني قبستتني هاللتتني )وطبتتبع او  – 2

 البقبف او احلصبل علن . –إن تنسري  –خمطبط(، وع  ننن و ف حنل  

اك، املصن س العي اك،ت الكعنب، وتع اكت، اجلتزء والصتهحة يف تلتك املصتن س  – 3

ون يلتزم اكت،ه وت  متتنم الهنئتدة إاا حصتل العي وس  اك، الكعنب فن ن، وع  ننن 

اخعالف يف اسم املؤلف، او سهة وفنت ، او اسم الكعتنب ونحتب التك ممتن يلتزم 

 اك،ه.

ت،تنب املؤلهنت عهلل الرتتنب الزوهي لبفنة وؤلهن ن وبعتدئًن  أقتدو م وفتنة؛ فتإن  – 4

اتهقتتبا يف ستتهة البفتتنة سجيتتت إىل ت،تنتتب املصتتههني حستتب حتت،وف امليجتتم 

 ة للكعنب. نلهسب
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 اسم املؤلف:

)احلكنم الطبنب(، املعبىف يف حتدو   ا ب عبداهلل حممد    امحد    سيند العمنمي – 6

 .(1)هت( تق،يبنً 190سهة )

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(. .(2)خباص الق،آن احلكنم

 وصف املخطوط:

 تقدم يف املبحث السن ق )اول و  الف يف خباص الق،آن(. 

 ادر:املص

، تتتتنسيخ األ ب اليتتت،يب 1/49، هديتتتة اليتتتنسفني 6/585كشتتتف الظهتتتبن  

، ويجتتم 146، 1/164، ويجتتم وصتتههنت القتت،آن الكتت،يم 500، 8/199

(، اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت 461الدساسنت الق،آننة )ص 

 .6/18العهسري وعلبو ( 

وستكبن  لصن  امل ملتة، واملتنم،،ي ) هعح اا ب عبداهلل حسني    عيل القنيض الَصنمَ  – 8

 .(3) هت(411الننء، وساء آخ،ه(، نسبة إىل  نم، )هن،  نلبرصة(، املعبىف سهة )

                              
ا 3/66ا يفعجلم هنلؤلفني   6/491ه  ل  هلعلاافني   ا 1/121 اظر يفصاجلا ترمجت : كشف هلظاون (  1)

 .5/313هألعال 

 يفالل  ن للخ  باسللم: كشللف هل للر هنصللون  هلع للم هنكاللون ح  للرح  للوهص هلقللرآن هلعظلليم             (  2)

  يفاافع ا  أ بايف: يفاافة  وهص هلقرآن.

ا  هلف لرس هلشلايف  ل ل ه  هلعربل      2/188ا تاا خ هألجلمل هلعرب  2/1498 اظر: كشف هلظاون 

 .1/62ات هلتف ي  ع ويف ( ) يوط

ا 1/621 ا يفعجللم هنللؤلفني 5/318ا ه  لل  هلعللاافني  5/160 اظللر يفصللاجلا ترمجتلل :  لل اهت هللل هب     (  3)

 .2/245هألعال 
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 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  الق،آن. خباص 

 املصادر:

، اله تت،س 8/956ويجتتم املبضتتبعنت املط،وقتتة يف العتتألنف اإلستتالوي  

 .6/97الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 اسم املؤلف:

، امللقتتب )حجتتة اإلستتالم(، املعتتبىف ستتهة ا تتب حنوتتد حممتتد  تت  حممتتد الرتتزايل – 1

 .(1) هت(707)

 اسم الكتاب:

     خباص اآلي  –ا              .)خمطبط( 

 املصادر:

)ص  602سقم  ت الرزايل(، وؤلهن467ويجم الدساسنت الق،آننة )ص  

824.) 

 )خمطبط(.  خباص سبسة القدس، وسبسة يس.  –ب 

 املصادر:

 (.807)ص  75سقم  (، وؤلهنت الرزايل461ويجم الدساسنت الق،آننة )ص  

                              
ا طبقلات هلشلافعي    19/322ا سلي أعلال هلالباء    4/216 اظر يفصاجلا ترمجت :  فيلات هألعيلان   (  1)

 .6/10ا    اهت هل هب 6/191
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 )خمطبط(. .(1)خباص الق،آن وفباتح السبس –ج 

 املصادر:

، ويجم وصههنت 4/828 ب الي،يب ، تنسيخ األ6/585كشف الظهبن  

(، اله ،س 461، ويجم الدساسنت الق،آننة )ص 1/167الق،آن الك،يم 

، وؤلهنت 6/689الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 (.821، )ص 601، سقم الرزايل

 اسم املؤلف:

)جم بل  الق،يش الشنفييسك  الدي  ا ب الربث عبدال،مح     عيل    امحد  – 4

 .(2) البفنة(

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  .(3)خباص الق،آن الك،يم 

 وصف املخطوط املنسوب لركن الدين القريش:

(  ن ًن، يذك، يف كل  نب ون وس  و  610املخطبط كبري جدًا، ويشعمل عهلل ) 

الق،آن الك،يم،  خباص املهنفع املهنسبة عهلل اخعالف آينت وسبس ووينين

ويذك، علامء اخلباص وجم، نهتم كنلعمنمي والرزايل وغريهم. وييزو كل 

 خن ة إىل ساوهين، ويذك، اوقنهتن وكنهنة العب ل إىل ننل املقن د واحلنجنت.

                              
 .1/020ا: هل هب هإلبر ز ح  وهص كتامل ههلل هلعز ز.  اظر: كشف هلظاون  ح بعض هنصاجل(  1)

 مل أقف ع ً يفصاجلا ترمجت ا  هو ا و  هلوفاة.(  2)

ا يفعجلم يفصلافات   4/559 ح بعض هنصاجلا: باسم يفاافة هلقرآن هلعظيم.  اظر: إ باح هنكالون  (  3)

 .3/322هلقرآن هلكر م 
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وخعم  ه ،س لل باب، يس ل و  خالل الهظ، فن  ال،جبع إىل وكنن البنب  

 لمخطبط(.يف املخطبط ف ب  مثن ة )ف ،س املبضبعنت ل

قنل الشنخ اإلونم الينمل... سك  الرشيية =اول املخطبط  يد البسملة:  

... حنودًا هلل وسعسلاًم والدي ... عبدال،مح     عيل    امحد الق،يش الشنفيي

 .+إلن ...

واهلل املبفق للصباب، وإلن  امل،جع واملآب، س هن آتهن و  لدنك سمحة =وآخ،ه:  

 .+هن و  او،نن سهداً وهنئ ل

والهسخة واضحة جدًا، وعهنوي  األ باب  نحلم،ة، وقد اثبت يف خطبة  

 الكعنب ف ،سًن أل با  ، وجيل ل  طّ،ة حسهة.

 .اسم الهنسخ: حممد     نلح     دس الدي  الشنفيي 

 هت(، يف البرصة.912تنسيخ الهسخ: سهة ) 

 ( وسقة.864عد  األوساق: ) 

 ( سط،ًا.66عد  األسط،: ) 

 املصادر:

،  فرت 1/188، ويجم وصههنت الق،آن الك،يم 4/779إيضنح املكهبن  

(، املهعخب و  املخطبطنت 50(، سقم )5كبعخننة عمبج  حسني  نهن )ص 

 .16، 4/10الي، نة يف حلب 

 تنبيثثثه:

 يد الهظ، يف كعنب اله نسس، والهظ، يف و ف املخطبط عهد اله ،س  
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 –[ 50] 5(  نلب ف )عمبجة حسني  نهن( 6/860ل للرتاث الي،يب )الشنو

ال   اجلبزي ا ب اله،ج مجنل الدي   (1)هت[، نسب املخطبط915 –و  864

 هت(. 795عبدال،مح     عيل    اجلبزي املعبىف سهة )

، والذي يظ ، ان املؤلف هب عبدال،مح     عيل    امحد الق،يش الشنفيي

ي،وف  ،ك  الدي ، )جم بل البفنة(، وقد حصلت عهلل نسخة و  هذا امل

املخطبط و  ت،كنن وهي  نلب ف املذكبس كام يف اله ،س الشنول للرتاث 

الي،يب؛ ولك  لنست ال   اجلبزي املش بس عبدال،مح     عيل    حممد املعبىف 

 هت(.795سهة )

هت( هب عبنسة 795هة )وليل الكعنب املهسبب ال   اجلبزي املش بس املعبىف س

ع  خمعرص هلذا الكعنب، ولنس ا ل الكعنب؛ وممن يؤيد هذا ايضًن اليهبان 

اآلخ، هلذا املخطبط األ ل: جنوع خباص ارساس الق،آن والذخرية امليّدة 

املهسبب  8/255لهبائب الزونن، كام وس  يف اله ،س الشنول للرتاث الي،يب 

 ل،ك  الدي  الق،يش.

( و  وؤلهنت ا   6/861ه ،س الشنول للرتاث الي،يب )ووس  ايضًن يف ال

هت(، كعنب: خمعرص كعنب جنوع خباص ارساس الق،آن 795املش بس ) اجلبزي

 –[ 729] 660والذخرية امليدة لهبائب الزونن  نلب ف )حرضوبت 

 و. فليل امل،ا  املخعرص ولنس ا ل الكعنب. واهلل اعلم.664

                              
 يض يفمح هلف ااس. مل أقف ع ً ه ض هلا ب  عا  ه(  1)
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 اسم املؤلف:

 .(1) هت(188ا ب اليبنس امحد    عيل    يبسف الببين الق،يش، املعبىف سهة ) – 7

 اسم الكتاب:

 )وطببع(. .(2)سسنلة يف خباص  سم اهلل ال،مح  ال،حنم 

 وصف الكتاب:

مل اقف عهلل املطببع، والذي نص عهلل طبنعة الكعنب: الدكعبس يبسف  

(، 6/11ق،آن للزسكيش )امل،عشيل وو  وي  يف حتقنق الربهنن يف علبم ال

 (.6/654والزسكيل يف األعالم )

 4417وقد حصلت عهلل نسخة و  املخطبط و  وكعبة امللك ف د البطهنة ) 

(، 545 ،نسعبن(، وهب يقع يف ثالث وسقنت فقط، حتت ال،قم ) –هيب ا  –

 وعهبان املخطبط: الرس الك،يم اخلهي يف  سم اهلل ال،مح  ال،حنم.

 ة يف ثالث وسقنت، و،تبة عهلل ثالثة ا باب:وهب عبنسة ع  سسنل 

 البنب األول: يف خباص البسملة، وفبائد تالوهتن. 

 البنب الثنين: يف  ننن ون يعيلق هبن و  وهنفع. 

 البنب الثنلث: يف محل ن وكعب ن وقطية. 

 ومل يكعب عهلل املخطبط اسم الهنسخ، وال تنسيخ الهسخ، والكعن ة  خط مجنل و قنق.

                              
 .1/114ا  هألعال 1/213 اظر يفصاجلا ترمجت : يفعجم هنؤلفني (  1)

 يفمح أمساء هلكتامل أ بايف:  صالص هل ر هلكر م ح فبل  ب لم ههلل هللردمح هللرديما اسلال       (  2)

ح فب  ب م ههلل هلردمح هللرديما فبلال  هلب لم     لرد اا فلته هلكلر م هلوهلامل ح ذكلر         

مج لل  يفللمح هألبللوهمل.  اظللر: هل هللان ح ع للول هلقللرآن ل زاكشلل ا حتقيللق        فبللال  هلب للم   يفللة   

 .2/63هل كتوا:  وسف هنرعش    هيض 
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 املصادر:

، تنسيخ األ ب الي،يب 7/90، هدية الينسفني 1/410إيضنح املكهبن  

، ويجم 161، 164، 1/15، ويجم وصههنت الق،آن الك،يم 7/169

(، اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت 465الدساسنت الق،آننة )ص 

 .6/848العهسري وعلبو  

 اسم املؤلف:

 نل اخلزسجي    اخلشنب النمهي، ا ب عبداهلل حممد    امحد    عبداهلل    س - 1

 .(1) هت(170املعبىف سهة )

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم.  

 وصف املخطوط:

اول : احلمد هلل الذي اطلع و  آفنق كعن   اليزيز نريات اوضنح الر،س...،  

  كعنب الرزايلاك، ان  مجع فن   ني كعنب الربق الالوع أليب  ك، الرسنين، و ني

يف خباص فباتح السبس وآينت و  الق،آن، واوس  يف اول  فصبالً يف فضنئل 

الق،آن وتالوت ، و عنء اخلعم، وفضل البسملة، وآ اب الق،اءة، ثم  دا  ذك، 

خباص سبسة الهنحتة، والبق،ة، إىل آخ، سبس الق،آن الك،يم، وهلذه الهسخة 

 وهب وقداس نصف األ ل. ننفييخمعرص وهسبب إىل ال

وقد حصلت عهلل نسخة و  املخطبط و  املكعبة امل،كزية يف جنوية اإلونم  

                              
 .5/321ا  هألعال 3/19ا  يفعجم هنؤلفني 6/91 اظر يفصاجلا ترمجت : ه    هلعاافني (  1)
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( وسقة تق،يبًن، 620حممد    سيب  اإلسالونة، وهب خمطبط كبري، يقع يف )

 ( سط،ًا، وخط  واضح ومجنل.61وعد  األسط، )

الهسخ. وسقم املخطبط ومل يكعب علن  اسم الهنسخ، وال تنسيخ  

 (.141/ف(، وصبس ع  وكعبة  نسيس البطهنة )66216)

، اله ،س 6/511ويهظ، للزين ة يف و ف املخطبط: كشف الظهبن  

 .6/878الشنول للرتاث الي،يب اإلسالوي )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 املصادر:

، ويجم وصههنت 7/185، تنسيخ األ ب الي،يب 6/511كشف الظهبن  

(، اله ،س 461، ويجم الدساسنت الق،آننة )ص 1/167الك،يم  الق،آن

 .6/876الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 اسم املؤلف:

ا ب احلس  عيل    عبداهلل    عبداجلبنس احلسهي الشنايل، املعبىف سهة  – 5

 .(1)هت(171)

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  .(2)االخعصنص و  الهبائد الق،آننة واخلباص 

                              
 ا يفعجللم118ا 1/189ا ه  لل  هلعللاافني 403 – 1/401 اظللر يفصللاجلا ترمجتلل :  لل اهت هللل هب  (  1)

 .4/385ا هألعال 460ا 2/461هنؤلفني 

 ح بعللض هنصللاجلا باسللم: كتللامل هال تصللاص ح هلفوهللل  هلقرآنيلل   ه للوهص.  اظللر: إ بللاح          (  2)

 .4/264هنكاون 
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 املصادر:

، اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت 4/814إيضنح املكهبن  

 .6/847العهسري وعلبو ( 

 اسم املؤلف:

 .(1) هت(507ا ب  ك، حممد    عبداهلل املنلقي، املعبىف سهة ) – 2

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  خباص الق،آن.  

 املصادر:

 .1/164ن الك،يم ، ويجم وصههنت الق،آ6/585كشف الظهبن  

 اسم املؤلف:

ا ب  ك، حممد    عبنداهلل    حممد    يبسف    وهظبس القنيس املعبىف سهة  – 9

 .(2) هت(570)

 اسم الكتاب:

الربهنن والدلنل يف خباص العهزيل وون يف ق،اءهتن يف الهبم و   ديع العأويل.  

 )خمطبط(.

                              
 مل أقف ع ً يفصاجلا ترمجت .(  1)

ا يفعجلم هنلؤلفني   4/31(ا هلل اا هلكايفال    154 اظر يفصاجلا ترمجت : تاا خ قباة هألنل لس )ص  (  2)

 .6/268هألعال  ا3/419
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 وصف املخطوط:

 ية اإلسالونة يف املديهة املهبسة.حصلت عهلل نسخة و  املخطبط و  اجلنو 

 واول املخطبط  يد البسملة والصالة والسالم عهلل سسبل اهلل:

قنل اليبد الهقري إىل اهلل، الرهي    عم  سباه حممد    عبنداهلل    حممد    = 

 وهظبس وفق  اهلل، اون  يد:

ووبالنن محدًا هلل تينىل كام جيب جلالل ، والصالة العنوة الكنولة عهلل سندنن  

 .+حممد وآل ...

ثم ع،ض خباص سبس الق،آن الك،يم إىل سبسة الهنس، ومجع فن  اقبال  

وجتنسب الصنحلني العي اك،هن اليلامء او غريهم و  عبام الهنس، 

 واألحن يث الهببية قلنلة يف املخطبط، وال يذك، إسهن هن.

ض الصيب ة، ويقع املخطبط يف اس ع وثالثني وسقة، وق،اءة املخطبط فن ن  ي 

واخلط املسعيمل يف الكعن ة ور،يب، ومل يكعب عهلل املخطبط اسم الهنسخ، وال 

تنسيخ الهسخ. وا ل املخطبط خمعرص و  كعنب ايب  ك، ععنق    امحد 

هت( يف فضنئل الق،آن، حنث نص عهلل 191الرسنين البا ايش، املعبىف سهة )

 دوة املخطبط.( يف وقالك املؤلف )ا   وهظبس

يهظ، للزين ة يف و ف املخطبط: جملة  عبة احلق، تصدسهن وزاسة األوقنف  

 -هت 6480حم،م  –( 141املر،ب. اليد  ) –ال، نط  –والشؤون اإلسالونة 

(. الدساسنت الق،آننة حبل خمطبط 606 – 95م، )ص 6999ونيب 

وتقديم: )الربهنن والدلنل يف خباص العهزيل( ال   وهظبس القنيس، ع،ض 

 فنس. –كلنة الرشعنة  –الدكعبس حس  عزوزي 
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 املصادر:

، 6/402اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو (  

، ف ،س 8/956، 6/701ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي 

 (.71كعب علبم الق،آن، عام ة هؤون املكعبنت )اجلنوية اإلسالونة( )ص 

 :اسم املؤلف

ا ب القنسم نجم الدي  عبدال،مح     يبسف    إ ،اهنم األ هبين ) هعح  – 60

 .(1) هت(570اهلمزة و نلهنء( املعبىف سهة )

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(. خباص الق،آن.  

 املصادر:

، 6/405اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو (  

 .8/956سالوي ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإل

 اسم املؤلف:

، املعبىف سهة الشنفيي ا ب السين ات عبداهلل    اسيد النمهي الننفيي – 66

 .(2) هت(512)

                              
ا يفعجلللم هنلللؤلفني 0/205ا  للل اهت هلللل هب 18/01 اظلللر يفصلللاجلا ترمجتللل : طبقلللات هلشلللافعي  (  1)

 .343ا 3/342ا هألعال 121ا 2/126

ا هلبل ا هليلالة   0/362ا  ل اهت هلل هب   249 – 2/241 اظر يفصلاجلا ترمجتل : هلل اا هلكايفال      (  2)

 .238 – 2/229(ا يفعجم هنؤلفني 306ا 305)ص 
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 اسم الكتاب:

 )وطببع(.  الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم.  

 وصف الكتاب:

ط، ولعزم الطبع والهرش نكة (  هحة، املقنس املعبس640الكعنب يقع يف ) 

وكعبة ووطبية وصطهى البنيب احللبي واوال ه  مرص، الطبية الثنلثة 

 هت.6155

اك، يف وقدوة الكعنب فصل يف فضنئل الق،آن الك،يم وتالوت ، وون يهبري  

للقنسئ االععهنء   ، ثم اك، خباص سبس الق،آن الك،يم و  سبسة الهنحتة إىل 

ذلك و  خباص  يض احل،وف، واألسامء، سبسة الهنس، وون يلحق  

 وآ اب الدعنء ونحب الك.

خمعرص الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم  –كام تقدم  –وا ل الكعنب  

 هت(.170ال   اخلشنب النمهي املعبىف نحب سهة )

ويف اك،ه لبيض األقبال واألفينل، وكنهنة احلصبل عهلل  يض اخلباص  

با ط واآل اب الرشعنة يف احلصبل عهلل الق،آننة نظ،، حنث خينلف الض

 خباص السبس واآلينت الق،آننة.

فلنس كل ون اك، يف الكعنب يؤخذ عهلل ظنه،ه؛  ل ال  د و  ع،ض كل ون فن   

 عهلل الكعنب والسهة، فام وافق احلق يؤخذ، وون خنله  يرتك.

 املصادر:

، ويجم وصههنت 5/42، تنسيخ األ ب الي،يب 6/511كشف الظهبن  
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(، اله ،س 402، ويجم الدساسنت الق،آننة )ص 1/167آن الك،يم الق،

 .6/469الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 اسم املؤلف:

 .(1) هت(551عبداهلل    حممد احلسهي املك،اين، املعبىف سهة ) – 68

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  ههنء املسعشهي وكهنية املكعهي يف نح خباص الق،آن.  

 صادر:امل

(، اله ،س 462، ويجم الدساسنت الق،آننة )ص 4/78إيضنح املكهبن  

 .8/298الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 اسم املؤلف:

 .(2) هت(265جمد الدي  حممد    ييقبب الهريوزآ ن ي، املعبىف سهة ) – 61

 اسم الكتاب:

 طبط(.)خم  الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم.  

 املصادر:

 .(3)8/956ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي  

                              
ا  لل اهت 201 – 2/206ا هللل اا هلكايفالل   119 – 1/110 اظللر يفصللاجلا ترمجتلل : إنبللاء هل مللر   (  1)

 .0/410هل هب 

 – 9/106ا  ل اهت هللل هب  18/19ا هلبللوء هلايفلة  1/159 اظلر يفصلاجلا ترمجتلل : إنبلاء هل ملر     (  2)

 .111ا 3/116(ا يفعجم هنؤلفني 190ا هلب ا هليالة )ص 192

 ع ً هسم ه ه هلكتامل عا  هيض يفمح كتب هلف ااس  هنعاجم. بع  هلبلث  هلاظر مل أقف (  3)
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 اسم املؤلف:

 .(1)هت(940حممب     عثامن الالويي، املعبىف نحب سهة ) – 64

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  وهعنح الهجنة يف خباص السبس واآلينت.  

 املصادر:

لعألنف ، ويجم املبضبعنت املط،وقة يف ا8/6556كشف الظهبن  

 .6/701اإلسالوي 

 اسم املؤلف:

 .(2) هت(941عبدالهعنح    املهعي حممب  الالسندي، املعبىف سهة ) – 67

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.   خزانة اخلباص. –ا 

 املصادر:

، ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي 6/508كشف الظهبن  

6/701. 

 )خمطبط(.  نت املسطبسة. سه، األ عنة املأثبسة وخباص اآلي –ب 

                              
ا 331 – 18/338ا  لل اهت هللل هب 240ا 2/241 اظللر يفصللاجلا ترمجتلل : هلكوهكللب هل للالرة (  1)

 .019ا 3/010يفعجم هنؤلفني 

 .2/103ا يفعجم هنؤلفني 2/16 اظر يفصاجلا ترمجت : إ باح هنكاون (  2)
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 املصادر:

، ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي 7/797هدية الينسفني  

6/701. 

 اسم املؤلف:

 .(1) هت(941حنفظ اوهبي، كنن حنًن سهة ) – 61

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  خباص وآثنس سبسة )يس(.  

 املصادر:

 .6/724عهسري وعلبو ( ول للرتاث الي،يب )خمطبطنت الاله ،س الشن 

 اسم املؤلف:

حس     عبداهلل    حس  النمهي املكي الش ري  نلسم،قهدي، كنن حنًن سهة  – 65

 .(2) هت(971)

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  األنباس املسبلة يف  يض خباص البسملة.  –ا 

 املصادر:

 .487، 1/641إيضنح املكهبن  

 )خمطبط(. البسملة. خنمتة األنباس املسبلة يف  يض خباص  –ب 

                              
 مل أقف ع ً يفصاجلا ترمجت .(  1)

 .1/559ا يفعجم هنؤلفني 3/146 اظر يفصاجلا ترمجت : إ باح هنكاون  ( 2)
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 املصادر:

، ويجم 1/15، ويجم وصههنت الق،آن الك،يم 1/487إيضنح املكهبن  

 .701، 6/816املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي 

 اسم املؤلف:

 .(1) هت(958، كنن حنًن سهة )امحد    حممد العمنمي – 62

 اسم الكتاب:

 .)خمطبط(  خباص اآلينت.  

 املصادر:

 .6/160اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو (  

 اسم املؤلف:

 .(2) هت(6060الرزي، املعبىف سهة ) تقي الدي     عبدالقن س العمنمي – 69

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.   خباص الق،آن.  

 املصادر:

 .8/110العهسري وعلبو ( اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت  

 اسم املؤلف:

 .(3) هت(6019ا ب اليبنس ه نب الدي  امحد    امحد    سالوة القلنبيب، املعبىف سهة ) – 80

                              
 مل أقف ع ً يفصاجلا ترمجت .(  1)

 .450ا 1/451ا يفعجم هنؤلفني 5/246 اظر يفصاجلا ترمجت : ه    هلعاافني (  2)

 .1/92ا هألعال 1/94ا يفعجم هنؤلفني 5/161 اظر يفصاجلا ترمجت : ه    هلعاافني (  3)
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 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.   .(1)خباص الق،آن اليظنم 

 املصادر:

(، اله ،س الشنول للرتاث الي،يب 461ويجم الدساسنت الق،آننة )ص  

 .8/561لبو ( )خمطبطنت العهسري وع

 اسم املؤلف:

 .(2) هت(6091حممد    حس     امحد احللبي الكباكبي، املعبىف سهة ) – 86

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  خباص الق،آن الك،يم.  

 املصادر:

 .8/518اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو (  

 اسم املؤلف:

 .(3) هت(6617 العرلبي احلهبيل املعبىف سهة )عبدالقن س    عم،    سنمل الشنبنين – 88

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  فعح ال،مح  عهلل خباص  يض آينت و  الق،آن.  

                              
نصللاجلا بعاللوهن: هلفر لل ة ح  للوهص هلقللرآن هلعظلليما  اظللر: هلف للرس هلشللايف  ل لل ه    ح بعللض ه(  1)

 .2/113هلعرب  ) يوطات هلتف ي  ع ويف ( 

 .6/98ا هألعال 3/213ا يفعجم هنؤلفني 299ا 6/290 اظر يفصاجلا ترمجت : ه    هلعاافني (  2)

 .2/192ا يفعجم هنؤلفني 5/683 اظر يفصاجلا ترمجت : ه    هلعاافني (  3)
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 املصادر:

، اله ،س 8/956ويجم املبضبعنت املط،وقة يف العألنف اإلسالوي  

 .8/578الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو ( 

 اسم املؤلف:

 .(1) هت(6804خنلد القن سي، كنن حنًن سهة )سلنامن     – 81

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.   الرس املبني يف خباص سبسة يس.  

 املصادر:

 .8/591اله ،س الشنول للرتاث الي،يب )خمطبطنت العهسري وعلبو (  

 اسم املؤلف:

 .(2) هت(6860، املعبىف سهة )وصطهى الكاميل احللبي الشنفيي – 84

 اسم الكتاب:

 سة اآلفنق يف حصبل األسزاق واخلباص الباس ة  نألحن يث واآلينت  

 )خمطبط(.

 املصادر:

 .1/19، ويجم وصههنت الق،آن الك،يم 1/477إيضنح املكهبن  

                              
 مل أقف ع ً يفصاجلا ترمجت .(  1)

 .011ا 3/016ا يفعجم هنؤلفني 6/454 اظر يفصاجلا ترمجت : ه    هلعاافني (  2)
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وو   نب تكمنل الهنئدة فقد جنء اثهنء البحث والهظ، واالسعق،اء يف كعب  

لهنت املعيلقة  خباص الق،آن املينجم واله نسس مجلة و  اسامء الكعب واملؤ

الك،يم، وقد حصل االطالع عهلل  يض ن، وإن كننت و  عهنويه ن تدفع إىل 

اإلفن ة وه ن، والهظ، فن ن؛ ولب مل يرصح  لهظ اخلباص يف عهنويه ن ف ي 

تصب يف امليهى املقصب ، ف،تبع ن عهلل ح،وف امليجم الف،  نء، تنء،  نلهسبة 

بب؛ وطميًن يف مجع اكرب قدس ممك  و  املن ة للكعنب؛ سغبة يف حتصنل املطل

 . -إن هنء اهلل  –اليلمنة العي تهند يف هذا املبضبع 

وامله ج يف رس  هذه الكعب اك، اسم الكعنب، و ننن حنل   ني قبسني  

هاللني )وطببع او خمطبط(، ثم اك، اسم وؤله   يده وبننة، وع اك، سهة 

 ، عهلل الهحب اآليت: ني قبسني هاللني –إن وجدت  –وفنت  

 اسم الكتاب:

 )وطببع(.   االسعيننة  نلهنحتة عهلل نجنح األوبس.  – 6

 اسم املؤلف:

 هت(.909لليالوة املحدث يبسف    حس  عبداهلن ي احلهبيل الش ري  ن   املرب  )

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.   ارساس الهنحتة.  – 8

 اسم املؤلف:

 هت(.227ههي )حممد    ف،او،ز    عيل ال،ووي احل 
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 اسم الكتاب:

 )وطببع(.  ام الق،آن وخري ثالث سبس انزلت.  – 1

 اسم املؤلف:

اف.   حممد حممب  الصبَّ

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  األنباس الالئحة يف ارساس الهنحتة .  – 4

 اسم املؤلف:

 هت(.215) عبداهلل    اسيد الننفيي 

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(. حبنب ووهنة األنجنب يف ارساس  سم اهلل وفنحتة الكعنب .حتهة األ – 7

 اسم املؤلف:

 هت(.188امحد    عيل الببين ) 

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  العهبن  عهلل األرساس املب عة يف  يض سبس الق،آن .  – 1

 اسم املؤلف:

 هت(.101فخ، الدي  حممد    عم، ال،ازي ) 

 اسم الكتاب:

 )وطببع(.   ن.جباه، الق،آ – 5
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 اسم املؤلف:

 هت(.707)حجة اإلسالم( ) حممد    حممد الرزايل 

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  . (1)الرس القديس يف تهسري آية الك،يس – 2

 اسم املؤلف:

 هت(.6064وهصبس الطبالوي، سبط ننرص الدي  الطبالوي ) 

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  لق،آن املكهبن . الرس املصبن املسعهبط و  ا – 9

 اسم املؤلف:

 هت(.707) حممد    حممد الرزايل 

 اسم الكتاب:

 )وطببع(.     نح آية الك،يس. – 60

 اسم املؤلف:

 عيل امحد عبدالينل الط طنوي. 

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.    ههنء الظمآن  رس قلب الق،آن. – 66

                              
دصلل ت ع للً ن للخ  يفللمح هنخيللوط يفللمح هنكتبلل  هنركز لل  ح جايفعلل  هإليفللال حمملل  بللمح سللعوجل         (  1)

(ا 411هللرقم ) ( سيرهيفا  حتلت  21هإلسايفي ا  ه  تقة ح أابة  مخ ني  اق ا  ع جل هألسير )

هلا  ذكر ح أ هلا: "ه ه كتامل ه وهص هلق سل  ح تف لي آ ل     1328ايفبان  21تاا خ هلا خ 

 هلكرس "ا  هلا خ   هضل   يففي ة ح باب ا.
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 اسم املؤلف:

 (هت.6698املهيم الدوه بسي )امحد    عبد 

 اسم الكتاب:

 )وطببع(.  الهعح القديس يف آية الك،يس .  – 68

 اسم املؤلف:

 هت(.227 ،هنن الدي  ا ب احلس  إ ،اهنم    عم، البقنعي ) 

 حتقنق الدكعبس: سيب     عبداهلل الههنسنن. 

 اسم الكتاب:

 )خمطبط(.  .  (1)الهبائد والصالت واليبائد – 61

 ملؤلف:اسم ا

ه نب الدي  امحد    امحد    عبداللطنف الرشجي الز ندي النمهي  

 هت(.291)

 اسم الكتاب:

 )وطببع(.    و  ارساس الق،آن. – 64

 اسم املؤلف:

 وصطهى حممب . 

                              
 ق  دص ت ع ً ن خ  يفمح هنخيوط يفمح يفركز سلعوجل هلبلابيني ه لي  ل ل ه   هل قافل ا  هلو       (  1)

يفمح سبعني فال ةا  مل   كر هسم هلااسلخ  ال تلاا خ    (  اق  تقر بايفا ذكر في  أك ر68 قة ح )

 هلا خا  ه يوط في   ت ف ا  في  نقص  ع ل ترتيب بني هلفوهل .

 .1/91ا هألعال 1/96ا يفعجم هنؤلفني 1/214 اظر ل ز اجلة: هلبوء هلايفة  
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 اسم الكتاب:

 )وطببع(.  وهة ال،محنن يف  يض ارساس الق،آن.  – 67

 اسم املؤلف:

 عم، نديم قبالن. 

 مد سلقنهي.تقديم: إ ،اهنم حم 

 املباهب املدخ،ة يف خباتنم سبسة البق،ة. – 61

 اسم املؤلف:

 هت(.981 ،هنن الدي  إ ،اهنم    حممد املقديس )

 حتقنق الدكعبس: عبدالسعنس ا ب غدة.

 

* * * 
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 طرق التأليف يف خواص القرآن
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 املبحث الثالث

 طرق التأليف يف خواص القرآن الكريم
 

تيد ت ط،ق املؤلهني يف تهنول وبضبع خباص الق،آن الكت،يم، ومل يستريوا 

يف العتتألنف عتتهلل ط،يقتتة واحتتدة؛ فمتت  ختتالل الهظتت، واالستتعق،اء يف املؤلهتتنت العتتي 

 تهنولت هذا املبضبع يمك  إمجنل ط،ق العألنف يف خباص الق،آن الك،يم فنام ييل:

 

 أوالً: مؤلفات شمولية )عامة(:

املؤلهني هذا املبضبع  ط،يقتة هتمبلنة حتتبي مجنتع ستبس  حنث تهنول  يض 

الق،آن الك،يم و  سبسة الهنحتة إىل سبسة الهنس، تي،ض فن  إىل خباص كتل ستبسة 

عهلل حدة، فنذك، خباص سبسة الهنحتة، ثم خباص سبسة البق،ة، ثم خباص ستبسة 

 آل عم،ان، وهكذا إىل آخ، سبس الق،آن الك،يم.

 ثنل:وو  هؤالء عهلل سبنل امل 

هتت( يف كعن ت : التدس 170حممد    امحد    ست نل ا ت  اخلشتنب، املعتبىف ستهة ) – 1

 الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم.

هتت( يف كعن ت : 570ا ب  ك، حممد    عبنداهلل    وهظتبس القنيست، املعتبىف ستهة ) – 2

 الربهنن والدلنل يف خباص العهزيل.

هتت(، يف كعن ت : التدس 512، املعتبىف ستهة )ا ب السين ات حممد    اسيد الننفيي – 3

 الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم.
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 ثانيًا: التأليف يف خواص سور وآيات معينة )جمموعة(.

فنعحدث املؤلف ع  خباص تلك الستبسة، او تلتك اآليتنت املتذكبسة، ووتن  

 لك اآلينت املينهة.حيصل لقنسئ ن و  اخلباص الق،آننة يف ق،اءت  هلذه السبسة، او ت

 وو  هؤالء عهلل سبنل املثنل: 

هتت( 190، املعتبىف يف حتدو  ستهة )ا ب عبداهلل حممد    امحد    سيند العمنمتي – 1

 تق،يبًن، يف كعن  : خباص الق،آن احلكنم.

هتت(، يف كعن ت : وهعتنح الهجتنة يف 940حممد  ت  عتثامن الالويتي، املعتبىف ستهة ) – 2

 السبس واآلينت. خباص

 

 ثالثًا: التأليف يف خواص سور معينة:

ف ب خنص  سبس وينهة، فال يشمل مجنع سبس الق،آن الك،يم، ويعحدث فن تن  

ع  خباص سبسة وينهة وثل: ستبسة الهنحتتة، ستبسة يتس، وغتري التك وت  الستبس 

 املينهة، وع اك، ون حيصل لقنسئ ن و  خباص تلك السبس املينهة.

 سبنل املثنل:وو  هؤالء عهلل 

هت( يف كعن  : خباص سبسة 707، املعبىف سهة )ا ب حنود حممد    حممد الرزايل – 1

 القدس، وسبسة يس.

هتت( يف كعن تت : الرست املبتتني يف 6804ستلنامن  ت  خنلتتد القتن سي، املعتتبىف ستهة ) – 2

 خباص سبسة يس.

 



 748 

 رابعًا: التأليف يف خواص آيات معينة:

ن ن خن نة  يض اآلينت الق،آننة، وثل: البسملة، وآية الك،يس، وآخ، يذك، ف 

 آيعني و  سبسة البق،ة، وون حيصل لقنسئ ن و  خن نة تلك اآلينت.

 وو  هؤالء عهلل سبنل املثنل: 

هتت(، يف كعن ت : 188ا ب اليبنس امحد    عيل    يبستف البتبين، املعتبىف ستهة ) – 1

 ل،حنم.سسنلة يف خباص  سم اهلل ال،مح  ا

حستت   تت  عبتتداهلل النمهتتي املكتتي الشتت ري  نلستتم،قهدي، املعتتبىف  يتتد ستتهة  – 2

 هت(، يف كعن  : األنباس املسبلة يف  يض خباص البسملة.971)

هتت(، يف 6617عبدالقن س    عم،  ت  ستلنامن الشتنبنين العرلبتي، املعتبىف ستهة ) – 3

 كعن  : فعح ال،محنن عهلل خباص  يض آينت و  الق،آن.

يف ط،يقة العألنف يف كعب خباص الق،آن الكت،يم يالحتظ  –ايضًن  –لهظ، و ن 

 اآليت اك،ه:

اععام  العجنسب املحضة، والقصص واألخبنس، و يض اهلنئنت العي ال ختلب يف  أوالً:

الرنلب و  نظت،؛ والتك وت  حنتث الط،يقتة والكنهنتة العتي يتعم وت  خالهلتن 

 االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم.

هتتت(، وا تت  188هتتت( تق،يبتتًن، والبتتبين )ت 190)ت  : العمنمتتيثالً فهجتتد وتت 

هتتت( يتتذك،ون  يتتض الطتت،ق 512هتتت(، والنتتنفيي )ت 170اخلشتتنب )ت 

والكنهنتتنت الر،يبتتة، والعتتي مل ييعمتتد فن تتن عتتهلل ا تتل وتت  الكعتتنب او الستتهة 

املط تت،ة، ف تتم يستتبقبن مجلتتة وتت  اهلنئتتنت والكنهنتتنت العتتي ال ُييلتتم عمتت  
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نءت، وكنتتف جتتنءتي؟ وي،ستتمبن  يتتض ال،وتتبز والطالستتم واحلتت،وف جتت

وامل، ينت واألهكنل اهلهدسنة العي ون انزل اهلل هبن و  سلطنني  ل س ام تكبن 

وسنلة إىل البقبع يف املحناي، الرشعنة، فكنف ي،جى حتقق املههية يف وثل هذا 

 اليمل؟ي

افقعتت  للضتتبا ط فمثتتل هتتذا يلتتزم ع،ضتت  عتتهلل الكعتتنب والستتهة، ووتت  ثتتمَّ وب 

واآل اب الرشعنة، وحتقق نوط االنعهنع  خباص الق،آن الكت،يم العتي هتي 

 سبب يف حصبل الههع، و فع الرض  إان اهلل تينىل.

وكعنب )الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم( ال جتبز =حعى قنل  يض م:  

 تل كتل  ق،اءت ، وال اليمل  ام فن ، ولنس فن  مجلة ننفيتة، وال فنئتدة  تن قة،

فبائده ومجل  كنا ة خنطئة، ووثل  كعنب )الهبائتد يف الصتالت واليبائتد( إال 

ان هذا خلط فجمع  يضًن و  الصحنح والضينف و قنع  اكنايب وخ،افنت 

وا نطنتتتتل، وت،هتتتتنت، واضتتتتنلنل ومتبهيتتتتنت، اعتتتتنا اهلل وه تتتتن املستتتتلمني 

 .(1)+واملسلامت

ني العتي اك،هتن اليلتامء او غتريهم وت  حمنولة مجع كل األقبال وجتنسب الصنحل ثانيًا:

عبام الهنس، وع عدم تبثنق الهصتبص والهظت، يف وتدى وطن قع تن للرشتع او 

الباقتتع فنجعمتتع  تتذلك اقتتبال كثتترية يصتتيب عزوهتتن إىل قنئلن تتن او حتديتتد 

وصن سهن، وع قلة األحن يتث الهببيتة، وإن اكت،  يضت ن فإنت  ال يبثق تن، وال 

يتتث الهببيتتة  تتنمليهى، او اكتت، جتتزءًا وه تتن يتتذك، إستتهن هن، او اكتت، األحن 

                              
 (.191 اظر كتامل هل امح  هنبت عات ل شقي  )ص (  1)
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هتت( يف 570القنيست )ت  لالسعش ن  هبن، وهذا يظ ت، جلنتًن عهتد ا ت  وهظتبس

 كعن   )الربهنن والدلنل يف خباص العهزيل(.

يظ تت، العطبيتتل عهتتد  يتتض املتتؤلهني يف ختتباص القتت،آن الكتت،يم، وثتتل: ا تت   ثالثثثًا:

، وا   اخلشتنب، وتع عتدم االخعصتنس يف اليت،ض والهقتل، فقتد  لتغ اجلبزي

( 610( وسقتة وهتب يقتع يف )864) عد  اوساق املخطبط عهتد ا ت  اجلتبزي

( وسقة، وهذا طبيل جدًا  نلهستبة لرتريهم وت  620 ن ًن، وعهد ا   اخلشنب )

 املؤلهني يف خباص سبس وآينت الق،آن الك،يم.

املزيد و  البننن والعبضنح واك، التهاماج اخلن تة  – إان اهلل تينىل  –أيت وسن

 كتتل ستتبسة وآيتتة وتت  القتت،آن الكتت،يم يف القستتم الثتتنين وتت  هتتذه ال،ستتنلة )القستتم 

العطبنقي( عهد اك، خباص السبس واآلينت الق،آننة؛ وع العيلنق  ام يلزم عهلل كل وتن 

 بس واآلينت الق،آننة.اك،وه ونقلبه و  اخلباص واملهنفع هلذه الس

 

* * * 
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 متهيـــد:
 

 : -عز وجل  –قنل اهلل                      

              :[.75]سبسة يبنس 

 وقنل تينىل:                         

         :[.28]سبسة اإلرساء 

            وقنل تينىل: 

            :[.44 ]سبسة فصلت 

يم يشهي قلبب املؤوهني و  او،اض اجل نلة والضالل، ويذهب فنلق،آن الك،

عه م األ ننس واألسجنس، وي،فع عه م األسقنم واألو،اض، ف ب كعنب اهلل الذي 

 ال يأتن  البنطل و   ني يدي  وال و  خله  تهزيل و  حكنم محند.

لكالم ل  خباص وو  امليلبم ان  يض ا=: -ي،مح  اهلل  – قنل ا   القنم

ووهنفع جم، ة، فام الظ   كالم سب الينملني، الذي َفْضُلُ  عهلل كل كالم كهضل اهلل 

عهلل خلق ، الذي هب الشهنء العنم، واليصمة الهنفية، والهبس اهلن ي، وال،محة الينوة، 

ع و  عظمع  وجالل   .(1)+الذي لب انزل عهلل جبل لعصدَّ

 قنل اهلل تينىل: =: -ايضًن  – ويقبل ا   القنم               

       :[.28]سبسة اإلرساء 

 هنههن، لبننن اجلهس ال للعبينض، وقنل تينىل:  +ِو ْ =والصحنح: ان     

                              
 .4/111 اظر: زهجل هنعاجل (  1)
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                         :[.75]سبسة يبنس 

فنلق،آن هب الشهنء العنم و  مجنع األ واء القلبنة والبدننة، وا واء الدننن 

واآلخ،ة، وون كلُّ احد يؤهل وال يبفق لالسعشهنء   ، وإاا احس  اليلنل العداوي 

م، واسعنهنء نوط ، مل   ، ووضي  عهلل  ائ   صدق وإيامن، وقببل تنم، واععقن  جنز

 يقنوو  الداء ا دًا.

وكنف تقنوم األ واء كالم سب األسض والسامء الذي لب نزل عهلل اجلبنل 

ع ن، او عهلل األسض لقطَّي ن، فام و  و،ض و  او،اض القلبب واأل دان إال  لصدَّ

كعن  ... ويف الق،آن سبنل الداللة عهلل  وائ  وسبب ، واحِلمنة وه  مل  سزق  اهلل ف اًم يف 

 قنل تينىل:                               

          :[76]سبسة اليهكببت . 

 .(1)+  مل يشه  الق،آن، فال ههنه اهلل، وو  مل يكه  الق،آن فال كهنه اهللفم

وتد ، و ف اهلل الق،آن الك،يم  أن  ههنء ومل يصه   أن   واء، الكم ان 

الشهنء هب ثم،ة الدواء واهلدف وه ، اون الدواء فقد يهند وقد يرض، فكنن و ف 

 .(2)الق،آن الك،يم  أن  ههنء تأكند واي تأكند لثم،ة العداوي   

 

                              
 بتصر    ي. 4/352 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

 ( بتصر    ي.111 اظر:  صالص هلقرآن هلكر ما ل  كتوا: ف   هلر يف  )ص (  2)
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 األدلة على جواز العمل خبواص القرآن الكريم

 من القرآن الكريم:أوالً: 

 قنل تينىل:  – 1                              

         :[.75]سبسة يبنس 

 =: -ي،مح  اهلل  – قنل احلنفظ ا   كثري              اي: و

 الشب  والشكبك، وهب إزالة ون فن ن و  سجس و نس        اي: فحصل

هلن اهلداية وال،محة و  اهلل تينىل، وإنام الك للمؤوهني   ، واملصدقني واملبقهني  ام 

 .(1)+فن 

 قنل تينىل:  – 2                           

     :[.28]سبسة اإلرساء 

 =:  -ي،مح  اهلل  – قنل احلنفظ ا   كثري            اي: يذهب

الق،آن يشهي و   –وونل  ون يف القلبب و  او،اض؛ و  هك ونهنق، ونك وزيغ

وهب ايضًن سمحة حيصل فن ن اإليامن واحلكمة وطلب اخلري وال،غبة فن ،  –الك كل  

ولنس هذا إال مل  آو     و دق  واتبي ؛ فإن  يكبن ههنء يف حق  وسمحة، واون 

الكنف، الظنمل نهس   ذلك فال يزيده سامع  الق،آن إال  يدًا وتكذيبًن وكه،ًا، واآلفة و  

 كنف، ال و  الق،آن، كقبل  تينىل: ال              

                           

                              
 .18/311ا   اظر ل ز اجلة: هرايفة ألدكال هلقرآن ل قرطيب 1/318 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)
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    :[. وقنل تينىل: 44]سبسة فصلت                

                               

             

 .(1)+[، واآلينت يف الك كثرية687، 684]سبسة العب ة: 

 وقبل  يف هذه اآلية:=عهد هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  – (2)ويقبل الشهقنطي 

         ،يشمل كبن  ههنء للقلب و  او،اض ، كنلشك والههنق وغري الك

ام تدل ل  قصة الذي سقى ال،جل اللديغ وكبن  ههنء للجسنم إاا سقي علن ن   ؛ ك

 .(3) + نلهنحتة، وهي  حنحة وش بسة...

 قنل تينىل:  – 1                             

             :[.76]سبسة اليهكببت 

فال كهى اهلل و  مل يكه  الق،آن، =عهد هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  –ل السيدي قن 

وال ههى اهلل و  مل يشه  اله،قنن، وو  اهعدى    واكعهى، فإن  سمحة ل  وخري؛ 

   فلذلك قنل:               والك ملن حيصل

اخلري الرزي،، وتزكنة القلبب واألسواح، وتط ري اليقنئد، فن  و  اليلم الكثري، و

                              
 .9/18 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

ا عامل بالتف ي  هلفق   هل   ا هنتق  إىل بمح حمم  هنختاا هركين هلشاقيي  هو حمم  هأليفني(  2)

هنم ك  هلعربي  هل عوجل    عم  ح هلتع يما يفمح يفؤلفات : أضوهء هلبيلانا  جلفلة إ  لال هالضليرهمل     

 (.هل1393ح آ  هلكتاملا  آجلهمل هلبلث  هنااظرةا  هي ذلكا توح  ك  هنكريف  سا  )

 .6/45(ا  هألعال 19 اظر: ترمجت  ح يفق يف  أضوهء هلبيان ل شيخ عيي  حمم  سامل )ص  

 .3/131 اظر: أضوهء هلبيان (  3)
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 .(1)+وتكمنل األخالق، والهعبحنت اإلهلنة، واألرساس ال، نننة

             قنل تينىل:  – 4

            :[.44]سبسة فصلت 

واألطبنء ويرتفبن  أن و  =عهد هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  – (2)قنل األلبيس 

 .(3)+األوبس وال،قى ون يشهي  خن نة سوحنننة... وو  يهك، ال ييبأ   

  =ية: عهد هذه اآل –ي،مح  اهلل  –قنل السيدي        

       اي: هيدهيم لط،يق ال،هد، والرصاط املسعقنم، وييلم م و

اليلبم الهنفية، ون حتصل    اهلداية العنوة، وههنء هلم و  األسقنم البدننة، واألسقنم 

عب ة القلبنة؛ ألن  يزج، ع  وسنوئ األخالق، واقبح األعامل، وحيث عهلل ال

 .(4)+الهصبح، العي ترسل الذنبب، وتشهي القلب

ومجنع اآلينت السن قة وتهسريهن فن   اللة واضحة عهلل ثببت خباص  

الق،آن الك،يم، واهنن تطلب هبذا الق،آن الك،يم ف ب الشهنء العنم، وال،محة الينوة 

 للمؤوهني، وهذا و  اعظم خباص الق،آن الك،يم.

تدل عهلل فضل تالوة الق،آن الك،يم، وتصب  وقد وس ت آينت ق،آننة اخ،ى 

                              
 (.503 اظر: تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناان )ص (  1)

هلب ل هجل ا يفف لرا حمل  ا     هو أبو هل الاء  ل امل هلل  مح حمملوجل بلمح عبل ههلل هحل ليين هأللوسل         (  2)

فقي ا أجل با أ   هلع م عمح أبي   عم   هيهماا ثم تصل ا ل تل ا سا لل  يفؤلفلات ع  ل ة يفا لا:       

 هل(.1218ا ح هنعان   هو يفمح أ  رها ح هلتف يا  ب وغ هألامل ح أدوه  هلعرملا توح سا  )

 .1/116ا هألعال 3/015 اظر: يفعجم هنؤلفني  

 .15/198ا   اظر ل ز اجلة أ بايف: هلتلر ر  هلتاو ر 15/45 اظر: ا ح هنعان  (  3)

 (.691 اظر: تي ر هلكر م هلردمح ح تف ر كال هناان )ص (  4)
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 يف هذه املينين السنونة، والهبائد الهنفية يف الدننن واآلخ،ة.

 قنل اهلل تينىل:                             

     :[.82]سبسة ال،عد 

 عهد تهسري هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  –يقبل السيدي           

        :(1)+يزول قلق ن واضط،اهبن، وحترضهن اف،اح ن ولذاهتن اي. 
 

 ثانيًا: من السنة النبوية:

وس  يف السهة الهببية احن يث كثرية تدل عهلل جباز االسعشهنء  نلق،آن  

ب يف الك وحتث علن ، فنحصل  ذلك و  جلب الك،يم، وا لعداوي   ،  ل وت،غِّ

و  اعظم خباص الق،آن  – ال هك  –الههع، و فع الرض ون ال ييلم  إال اهلل، وهذا 

 الك،يم؛ ف ب الشهنء العنم و  مجنع األ واء القلبنة والبدننة للمؤوهني الصن قني.

 ومن هذه األحاديث: 

و  ا حنب سسبل اهلل  هلل  (2)اهلل عه ، ان سهطنً ع  ايب سيند اخلدسي سيض  – 6

حعى نزلبا  حي و  احننء الي،ب  اهلل علن  وسلم انطلقبا يف سه،ة سنف،وهن

ل   كل يشء ال سند الك احلي، فسيبا  (3)فنسعضنفبهم فأ با ان يضنِّهبهم، فلدغ

يههي  يشء، فقنل  يض م: لب اتنعم هؤالء ال،هط الذي  قد نزلبا  كم، ليل  ان 

                              
 (.312 اظر: تي ر هلكر م هلردمح ح تف ر كال هناان )ص (  1)

لاح ا  هلصل 6/114هلره : يفا جل ن هلعشرة يفمح هلرجا  ال تكون في م هيفرأة.  اظر: ت ل  ب هل  ل    (  2)

 )اه (. 1/384ا  ل ان هلعرمل 3/1120

ا  ل لان  4/1325ا  هلصللاح  0/13هل  ه : جايفع  لكل  هايفل  ت ل غ لل هايف.  اظلر: ت ل  ب هل  ل         (  3)

 )ل غ(. 449ا 0/440هلعرمل 
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يكبن عهد  يض م يشء، فأتبهم فقنلبا: ين اهين ال،هط، إن سندنن ُلدغ فسينهن ل  

 كل يشء ال يههي  يشء، ف ل عهد احٍد وهكم يشء؟ فقنل  يض م: نيم، واهلل إين 

ضههنكم، فلم تضنهبنن، فام انن  ،اق لكم حعى جتيلبا لهن ل،اق؛ ولك  واهلل لقد اسع

 ، فصنحلبهم عهلل قطنع و  الرهم، فننطلق فجيل يعهل ويق،ا (1)ُجيالً     

       َقنل: (3)و  عقنل فننطلق يميش ون    َقَلبة (2)حعى لكأنام ُنِشط ،

يض م: اقِسُمبا، قنل الذي سقى: ال فأوفبهم جيل م الذي  نحلبهم علن ، فقنل  

تهيلبا حعى نأيت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فهذك، ل  الذي كنن فههظ، ون يأو،نن، 

وما يدريك أهنا رقية، = فقدوبا عهلل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فذك،وا ل  فقنل:

 .(4)+أصبتم، اقسموا وارضبوا يل معكم بسهم

ويعضح يف هذا احلديث خن نة سبسة الهنحتة، وجباز اليمل هبن، و  خالل  

ة إق،اس الهبي  هلل اهلل علن  وسلم لهيل الصحنيب الذي عمل هبن يف قبل  علن  الصال

اقسموا =،  ل وخعم احلديث  قبل  علن  الصالة والسالم: +أصبتم=والسالم: 

 .+وارضبوا يل معكم بسهم

                              
ا 4/1656ا  هلصلللاح 1/314هُرعل : يفللا جع تل  لإلن للان أجلرهيف ع للً عم ل .  اظللر: ت ل  ب هل  لل       (  1)

  (.)جع 11/118 ل ان هلعرمل 

ن ش َ  هإلن ان   ْاش ُ ا    ْاشُ  نشلاطايفا ف لو نشلي  طيلب هللافس ل عمل ا  هلاعلث نا ل .  اظلر:          (  2)

 )نش (. 1/413ا  ل ان هلعرمل 3/1163ا  هلصلاح 11/313ت   ب هل    

أ  يفللا بلل  جلهءا  قيلل : أ : أمل  ع لل ا  قيلل : يفللا بلل  ع لل  نشللً ع يلل  يفا للا.  اظللر: ت لل  ب هل  لل       (  3)

 )ق ب(. 1/601ا  ل ان هلعرمل 1/285صلاح ا  هل9/115

(ا  هل ه هحلل  ث  هلل      5149ح كتامل هليبا بلامل هلافلث ح هلرقيل ا اقلم )     أ رج  هلبخاا (  4)

 هلليض يفللمح أصلللامل هلكتللب هل للت .  اظللر جيللر ب هألداجل للث ح هنبلللث    بعلل ض أ رج للا هلبخللاا 

  :  وهص هلقرآن ح كتب هحل  ث.هل الث يفمح هلفص  هل ان



 727 

 –و  خالل احلديث املعقدم  –ويظ ، األث، املرتتب عهلل ق،اءة سبسة الهنحتة  

 وحصبل املههية هبن، و فع املرضة او سفي ن، فلل  احلمد واملهة.

قنل: وكلهي سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 8

، فأتنين آٍت فجيل حيثب و  الطينم، فأخذت  فقلت: ألسفيهك  حهظ زكنة سوضنن

إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، قنل: إين حمعنج وعيلَّ عننل ويل حنجة هديدة، 

يا أبا هريرة، ما =فخلنت عه ، فأ بحت فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: فقنل: 

قلت: ين سسبل اهلل هكن حنجة هديدة وعننالً فخلنت  +فعل أسريك البارحة؟

 هلل في،فت ان  سنيب  لقبل سسبل اهلل  +أما إنه قد كذبك وسيعود=سبنل ، قنل: 

ف، دت  الثنلثة فجيل حيثب و  الطينم فأخذت ،  +إن  سنيب =اهلل علن  وسلم: 

قلت: ألسفيهك إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وهذا آخ، ثالث و،ات انك 

تزعم ال تيب  ثم تيب ، قنل:  عهي اعلمك كلامت يههيك اهلل هبن، قلت: ون ه ؟ 

   اويت إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يس: قنل: إاا              

[، حعى ختعم اآلية، فإنك ل  يزال علنك و  اهلل حنفظ وال 877]سبسة البق،ة: 

صدقك وهو =يق، ك هنطنن حعى تصبح... فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(1)+كذوب، ذاك شيطان

خن نة آية الك،يس يف حهظ اهلل مل  ق،ا  –ايضًن  –ويعضح يف هذا احلديث  

 هبن، وان الشنطنن ال يق،   حعى يصبح.

 فنيمل  ذلك طميًن يف حهظ اهلل تينىل، والبيد ع  الشنطنن. 

                              
 (.5818ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  سواة هلبقرةا اقم ) أ رج  هلبخاا (  1)



 724 

 قنل: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم –سيض اهلل عه   –وع  ايب اونوة  – 1

، وال تستطيعها اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها ح ة=يقبل: 

 .(1)+البطلة

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –ه  سيض اهلل ع –وحديث ايب ه،ي،ة  

، إن الشيطان ينفر من البيت الذر تقرأ فيه سورة ال جتعلوا بيوتكم مقابر=قنل: 

 .(2)+البقرة

  خباص سبسة البق،ة، فأخذهن  ،كة، وت،ك ن حرسة، وال تسعطني ن ف ذه و 

 البطلة )ييهي السح،ة(.

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن إاا اوى إىل = –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 4

 فق،ا فن ام  ،ف،اه  كل لنلة مجع كهن  ثم نهث فن ام         و     

      و          ثم يمسح هبام ون اسعطنع و  جسده، يبدا هبام

 .(3)+عهلل ساس  ووج   وون اقبل و  جسده، يهيل الك ثالث و،ات

ويف سواية اخ،ى: ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم كنن إاا اهعكى يق،ا عهلل  

فلام اهعد وجي  كهت اق،ا علن  واوسح  نده سجنء  نهس   نمليباات ويههث،

 .(4) ،كع ن

                              
ح صللليل ا كتللامل صللاة هن للافر محا بللامل فبلل  هلقللرآن  سللواة هلبقللرةا اقللم    أ رجلل  يف لل م(  1)

(084.) 

 صليل ا كتامل صاة هن افر محا بامل هستلبامل صلاة هلااف ل  ح هلبيلت اقلم     ح أ رج  يف  م(  2)

(108.) 

 (.5811ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  هنعوذهتا اقم ) أ رج  هلبخاا (  3)

 (.5816ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  هنعوذهتا اقم ) أ رج  هلبخاا (  4)
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ويظ ، يف هنتني ال،وايعني اليمل  خباص سبس الق،آن الك،يم؛ فكنن علن   

ايضًن  –الصالة والسالم إاا اوى إىل ف،اه  يق،ا هبذه السبس الك،يمة؛  ل إاا اهعكى 

هذا  لنل عهلل جباز اليمل  ذلك؛ ملن حيصل     يق،ا هب  عهلل نهس  ويههث؛ ويف –

 و  الههع الكثري، واخلري اليمنم.

فسبسة اإلخالص تيدل ثلث الق،آن الك،يم، وامليباتني مل ي، وثل  ، كام  

  ح  ذلك اخلرب ع  تلك السبس.

وهذا وال هك و  اخلباص الق،آننة اليظنمة يف هذه السبس وغريهن و  سبس  

 الق،آن الك،يم.

خالل ون تقدم و  اآلينت الق،آننة، واألحن يث الهببية، يعضح ان  فم  

خلباص الق،آن الك،يم ا اًل يف الرشع و  الكعنب والسهة املط ،ة، وقد  لت اكث، 

و  آية عهلل ان الق،آن الك،يم يسعشهى   ، وتدفع    األو،اض واآلفنت، ويسعينا    

باص الق،آن الك،يم ممن خيشى نه ورضسه، وكل هذه األوبس تدخل حتت خ

وسبسه وآينت ، وق،س الك الق،آن الك،يم، وفيل  الهبي علن  الصالة والسالم، وفيل  

 ا حن   سضبان اهلل علن م و   يده، والعن يبن وو   يدهم إىل يبوهن هذا.

 

* * * 
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 خواص القرآن الكريم بني التوقيف واالجتهاد
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 التوقيف واالجتهاد خواص  القرآن بني
 

 املقصب  يف هذا املبحث، هل خباص الق،آن الك،يم تبقنهنة؟ي

ون مل  -ييهي ال  د فن ن و  الهص، ام ان األ ل يف وثل هذه األوبس اإل نحة 

ي،  نص يمهع و  الك، خن ة يف وسألة العجنسب وون حيصل فن ن و  الههع، وسفع 

  إان اهلل تينىل. –األاى والرضس 

وو  امليلبم ان  يض =ع  سبسة الهنحتة:  –ي،مح  اهلل  –   القنميقبل ا 

الكالم ل  خباص ووهنفع جم، ة، فام الظ   كالم سب الينملني، الذي فضل  عهلل كل 

كالم كهضل اهلل عهلل خلق  الذي هب الشهنء العنم، واليصمة الهنفية، والهبس اهلن ي، 

ظ   هنحتة الكعنب العي مل يهزل يف الق،آن وال يف العبساة، وال وال،محة الينوة... فام ال

يف اإلنجنل، وال يف الز بس وثل ن، املعضمهة جلمنع وينين كعب اهلل، املشعملة عهلل اك، 

ا بل اسامء ال،ب تينىل وجمنوي ن... وحقنق  سبسة هذا  يض هأهنن ان ُيسعشهى 

 .(1) +هبن و  األ واء، وي،قى هبن اللديغ...

وهنهدت هنخهن ي،سل إىل املرصوع و  =: -ي،مح  اهلل  –قبل ايضًن وي

خينطب ال،وح العي فن ، ويقبل: قنل لك الشنخ: اخ،جي، فإن هذا ال حيل لك، 

فنهنق املرصوع، وس ام خنطب ن  ههس ، وس ام كننت ال،وح ونس ة فنمزج ن  نلرضب، 

 الك و،اسًا. فنهنق املرصوع وال حيس  أمل، وقد هنهدنن نح  وغرينن وه 

 وكنن كثريًا ون يق،ا يف اان املرصوع:             

         :[.667]سبسة املؤوهبن 

                              
 .12 – 4/18ا   اظر ل ز اجلة أ بايف: 110ا 4/111 اظر: زهجل هنعاجل   (1)
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وحدثهي ان  ق،اهن و،ة يف اان املرصوع، فقنلت ال،وح: نيم، وود هبن  بت . 

 ع،وق عهق  حعى كلَّت يداي و  الرضب، ومل قنل: فأخذت ل  عصن، ورض ع  هبن يف

يشك احلنرضون ان  يمبت لذلك الرضب. فهي اثهنء الرضب قنلت: انن احب ، 

فقلت هلن هب ال حيبك، فقنلت: انن اسيد ان احجَّ   ، فقلت: هب ال ي،يد ان حيج 

ويك، فقنلت: انن ا ع  ك،اوة لك، قنل: قلت: ال ولك  طنعة هلل وسسبل ، قنلت: 

ن اخ،ج وه ، قنل: فقيد املرصوع يلعهت يمنهًن وهامالً، وقنل: ون جنء يب إىل حرضة فأن

الشنخ، قنلبا ل : وهذا الرضب كل ؟ قنل: وعهلل اي يشء يرض هي الشنخ ومل اانب، 

 ومل يشي،  أن  وقع    رضب البعة.

وكنن يينلج  آية الك،يس، وكنن يأو،  كث،ة ق،اءهتن املرصوع، وو  يينجل  

 ق،اءة امليباتني. هبن، و

و نجلملة ف ذا الهبع و  الرصع، وعالج  ال يهك،ه إال قلنل احلظ و  اليلم 

واليقل واملي،فة، واكث، تسلط األسواح اخلبنثة عهلل اهل  تكبن و  ج ة قلة  يه م، 

وخ،اب قلبهبم والسهع م و  حقنئق الذك،، والعينويذ، والعحصهنت الهببية 

 .(1)+زل ال سالح وي ، وس ام كنن ع،يننًن فنؤث، فن  هذاواإليامننة، فعلقى ال،جل اع

هب قبل : وكنن كثريًا ون يق،ا يف اان  –املعقدم  – والشنهد و  كالم ا   القنم

 املرصوع قبل  تينىل:                        ة ]سبس

[، وقبل : وكنن يينلج  آية الك،يس وامليباتني، وقبل : وعالج  ال 667املؤوهبن: 

يهك،ه إال قلنل احلظ و  اليلم واليقل واملي،فة، حنث كنن يسعيمل اآلينت 

                              
 .69 – 4/60 اظر: زهجل هنعاجل (  1)
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الق،آننة، والق،اءة هبن سجنء املههية وحصبل الربكة، وسفع األاى والرضس، فنلق،آن 

ل هذه اآلينت والسبس الق،آننة يف عالج الك،يم كل  ههنء، ولب مل يهص عهلل وث

 املرصوع.

ولقد و، يب وقت  مكة َسِقمُت فن ، وفقدت =: -ايضًن  – ويقبل ا   القنم

آخذ ن ة و  ونء  -ييهي: سبسة الهنحتة  –الطبنب والدواء، فكهت اتينلج هبن 

ء العنم، ثم رصت اععمد زوزم، واق،ؤهن علن ن و،اسًا، ثم ان  ، فبجدت  ذلك الرب

 .(1)+الك عهد كثري و  األوجنع، فأنعهع    غنية االنعهنع

واون ه ن ة العجنسب  ذلك ف ي =يف وداسج السنلكني:  –ايضًن  –وقنل 

اكث، و  ان تذك،. والك يف كل زونن، وقد ج، ت انن و  الك يف نهيس ويف غريي 

نن يي،ض يل آالم وزعجة،  حنث اوبسًا عجنبة، والسنام ودة املقنم  مكة، فإن  ك

تكن  تقطع احل،كة وهِّي، والك يف اثهنء الطباف وغريه. فأ ن س إىل ق،اءة الهنحتة، 

واوسح هبن عهلل حمل األمل فكأن  حصنة تسقط. ج، ت الك و،اسًا عديدة، وكهت 

آخذ قدحًن و  ونء زوزم فأق،ا علن  الهنحتة و،اسًا، فأن   فأجد    و  الههع والقبة 

ن مل اع د وثل  يف الدواء واألو، اعظم و  الك، ولك   حسب قبة اإليامن، و حة و

 .(2)+النقني، واهلل املسعينن

يف تيلنق  عهلل كالم ا    –ي،مح  اهلل  – (3)وقنل الشنخ حممد    حنود الهقي

                              
 .110ا 4/111 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

 ا حتقيق: حمم  دايف  هلفق .50ا 1/51 اظر: يف ها  هل الكني (  2)

 دفلن هلقلرآن هلكلر ما ثلم هلتللق بلاألزهرا  أسلس         ا  لل   صلرا  هو حمم  بمح دايفل  هلفقل   (  3)

مجاع  أنصاا هل ا  ه)م   ا  د  ع ً أه  هليرق ف لق  ب بب ذلك ع ه ة بعبل ما  جلاس  

بانع   هلع مل   كل  هنكريفل ا ثلم علاجل إىل يفصلر فأ لر  ع لً طبلة عل جل يفلمح كتلب هلل  مح               
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ل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم او ع  خلهنئ  هل ثبت ع  سسب=السن ق ون نص :  القنم

ال،اهدي ، فيل يشء و  الك؟ وقد جنءوا يبم اخلهدق حهى س ط سسبل اهلل احلج، 

 .(1)+عهلل  طه ، وو،ت     ينب اهد و  الك

و   نب العداوي املبنح،  –ي،مح  اهلل  – والذي يظ ، ان عمل ا   القنم

وسنلة إىل الرشك؛ خن ة إاا كنن اليمل  مثل هذا ال  ولنس و   نب البدع، او

حمذوس فن  و  ج ة الرشع، وال ختهى  ،كة الق،آن الك،يم وعظنم نهي ، وسنأيت 

املزيد و  العيلنق عهلل كالم الشنخ حنود الهقي واقبال اهل اليلم يف الك، واك، 

 . -إن هنء اهلل تينىل  –الهعنئج يف هذا املبحث 

نقل الشنخ عبدال،مح      –ملجند نح كعنب العبحند فعح ا –ويف كعنب 

 حبل هذا املبضبع: –ي،مح  اهلل  – (2)حس  آل الشنخ

 حل السح، ع  املسحبس، وهي نبعنن: (3): الهرشةقنل ا   القنم

 شنطنن.احدمهن: حل  سح، وثل ، وهب الذي و  عمل ال

                                                                                                                                                                          

  هلعمرهن  ح جز رة هلعرمل  هيهاا   هلع ما  يفمح آثااض: أثر هل عوة هلوهابي  ح هإلصاح هل  ين

 هل.1310توح بالقاهرة سا  

 .3/281 اظر: يفعجم هنؤلفني  

 (.1ا حتقيق: حمم  دايف  هلفق ا دا ي  اقم )50ا 1/51 اظر: يف ها  هل الكني البمح هلقيم (  1)

 ا هو أبو هحل محا عب هلردمح بمح د مح بمح حمم  بمح عب هلوهاملا فقي  داب  ا يفلمح ع ملاء  ل   (  2)

يفوللل ض ح هل اعيلل ا  هللو دفيلل  هلعايفلل  حمملل  بللمح عبلل هلوهامل صللادب هللل عوة إىل هلتوديلل ا       

  عللر  هلل ه هلبيللت بلل،  هلشلليخا يفللمح يفؤلفاتلل : فللته هجمليلل   للرح كتللامل هلتوديلل ا  قللرة عيللون     

هل(  اظلر: إ بلاح هنكالون    1205هنود  محا  اموع  كبية يفمح هلرسال   هلفتا با توح سا  )

 .3/384ا  هألعال 2/00ا  يفعجم هنؤلفني 5/550لعاافني ا  ه    ه4/112

هلاُّْشر ة:  عاً هلرقي   هلعا  ل مر ضا  مسيت نشرة ألنل   اشلر ب لا علمح هنلر ض يفلا  لايفرض يفلمح         (  3)

)نشللر(ا  هلا ا لل  ح هر للب هحللل  ث  هألثللر    2/020هللل هء أ :  كشللف   للزه .  اظللر: هلصلللاح  

 (.402(ا  هلقايفوس ه)ي  )ص 915)ص
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 .(1)الثنين: الهرشة  نل،قنة والعيباات واأل وية والدعبات املبنحة، ف ذا جنئز 

 :عبدال،مح     حس  آل الشنخ –قنل الشنسح  

: الهرشة حل السح، ع  املسحبس، وهي نبعنن: حل قبل : )قنل ا   القنم= 

إىل آخ،ه( وممن جنء يف  هة الهرشة  –وهب الذي و  عمل الشنطنن  سح، وثل ، 

 لرهي ان هؤالء اآلينت ههنء و  =قنل:  (2)   ايب ُسلنم ثاجلنئزة: ون سوي ع  لن

السح،  إان اهلل، تق،ا يف إننء فن  ونء، ثم يصب عهلل ساس املسحبس: اآلية العي يف 

 ( قنل اهلل تينىل: 28 ،26سبسة يبنس سقم )             

                               

            : وقبل                  ...  سبسة[

 [ إىل آخ، اآلينت األس ع، وقبهلم: 686 - 622األع،اف:          

           : [.19]سبسة ط 

و  سدس اخرض فندق   ني : ان  يأخذ سبع وسقنت (3)وع  وهب    وهب  

، ثم حيسب وه  ثالث (4)حج،ي ، ثم يرض    نملنء، ويق،ا فن  آية الك،يس والقباقل

 حسبات، ثم يرعسل    يذهب عه  كل ون   ، وهب جند لل،جل إاا حبس ع  اهل .

                              
(ا حتقيق: حمم  دايف  هلفق  )بتصلر   384ا 383 اظر: فته هجملي   رح كتامل هلتودي  )ص (  1)

 .6/550ح إعال هنوقعني    ي(ا   اظر كال هبمح هلقيم

ليث بمح أب  س يم بمح ز ن يما بالزه   هلاون يفص را  هسم أبي  أميمحا  قي : أنسا  قي  هي ذلكا (  2)

 .192 – 6/198هل(ا  اظر: ت   ب هلكما  130 ت   ح د     ف ك  بعب ما يفات سا  )ص  ق ه

ثق  بمح كايف  هليمان ا أبو عب ههللا ا ب عمح ك ي يفمح هلصلاب  اض  ههلل عا ما   هب بمح يفاب (  3)

 .584 – 1/490ما  هل(ا  قي  هي ذلك.  اظر: ت   ب هلك114يفمح هلصاحلني هلعاب  محا توح سا  )

هلقوهق : همح هل وا هل ا  هأل ية يفمح هلقرآن هلكر ما  سواة هلكافر نا )هإل اصا هلف لقا  (  4)

 هلااسا هلكافر ن(.
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والثنين: الهرشة  نل،قنة والعيباات =: : قبل اليالوة ا   القنم(1)قلت 

إىل وثل هذا، وعلن   –سمح  اهلل  –يشري  + وية والدعبات املبنحة. ف ذا جنئزواأل

 حيمل كالم و  اجنز الهرشة و  اليلامء.

واحلن ل: ان ون كنن وه   نلسح، فنح،م، وون كنن  نلق،آن والدعبات  

 .(2)+واأل وية املبنحة فجنئز. واهلل اعلم

ق،آن الك،يم، والدعبات والشنهد يف هذا الكالم املعقدم ان اليمل  نل 

 واأل وية املبنحة جنئز وال حمذوس فن  إاا مل يشعمل عهلل حم،م.

ون  –يف تيلنق  عهلل كالم الشنسح  املعقدم  –قنل الشنخ حممد حنود الهقي  

وال  وثل هذا ال ييمل فن   ،اي لنث    ايب سلنم، وال  ،اي ا   القنم=نص : 

يمل  نلسهة الثن عة ع  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم. ومل جييء عه  غريمهن، وإنام ي

. وون يهقل ع  وهب  هلل اهلل علن  وسلم يشء ممن يقبل ا   ايب سلنم وال ا   القنم

هل فيهلل سهة اإلرسائنلنني، ال عهلل هدي خري امل،سلني. وو   نب هذا العسن    وهب 

 خلت البدع، ثم الرشك األكرب. وعهلل املؤو  الهن ح لههس : ان ييض  نلهباجذ 

عهلل هدي سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم واخللهنء ال،اهدي  سيض اهلل عه م، 

ويعجهب املحدثنت، وإن كننت عم  يكبن، فكل احد يؤخذ و  قبل  وي،  علن  إال 

 .(3)+سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم

                              
فللته هجمليلل   للرح كتللامل   –)هلشللااح لكتللامل هلتوديلل    عللين: عبلل هلردمح بللمح د للمح آ  هلشلليخ (  1)

 هلتودي (.

 (.384ا 383 اظر: فته هجملي   رح كتامل هلتودي ا حتقيق: حمم  دايف  هلفق  )ص (  2)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  3)
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عهلل  –ي،مح  اهلل  –فضنلة الشنخ عبداليزيز    عبداهلل     نز واجنب  

  قبل : –ي،مح  اهلل  –اعرتاض الشنخ حممد حنود الهقي 

ع  ا   ايب سلنم،  (1)اقبل اعرتاض الشنخ حنود عهلل ون اك،ه الشنسح= 

ووهب    وهب ، وا   القنم لنس يف حمل ،  ل غلط و  الشنخ حنود؛ ألن العداوي 

ك،يم، والسدس، ونحبه و  األ وية املبنحة، لنس و   نب البدع،  ل هب  نلق،آن ال

عباد اهلل تداووا وال تتداووا =و   نب العداوي، وقد قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

يف كعنب الطب ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  ت يف سه  ايب  او ، وثب(2)+بحرام

. وهبذا ُييلم ان العداوي  نلسدس و نلق،اءة (3)ق،ا يف ونء يف إننء، و ب  عهلل امل،يض

يف املنء و ّب  عهلل امل،ىض لنس فن  حمذوس و  ج ة الرشع، إاا كننت الق،اءة سلنمة، 

 .(4)+واهلل ويل العبفنقوكنن الدواء وبنحًن، 

 ايضًن يف هذا املبضبع: –ي،مح  اهلل  –وقنل الشنخ حممد     نلح اليثنمني  

 يكبن حل السح،  نلسح، عهلل ثالثة اقسنم، وهب ون اك،ه الشنخ سلنامن= 

                              
ح  ع لً هلشلااح: عبل هلردمح بلمح د لمح آ  هلشليخ        عين هع هض هلشليخ حممل  بلمح دايفل  هلفقل      (  1)

 هجملي   رح كتامل هلتودي (. كتاب  )فته

( يفمح د  ث أب  هل اجلهء 3014أ رج  أبو جله جل ح كتامل هليبا بامل ح هألجل    هنكر ه  اقم )(  2)

ا كتلامل هليلبا بلامل يفلا جلاء ح هلل  هء  هحللث        اض  ههلل عا ا   اظر حنوض: ح سلامح هل يفل    

ح أ   هليبا بامل يفا أنز  ههلل جلهء إال أنز  ل   لفاءا اقلم    (ا  سامح هبمح يفاج 2830ع ي ا اقم )

(3436.) 

( يفلمح دل  ث ثابلت بلمح قليس اضل  ههلل عال ا        3005 اظر: كتامل هليلبا بلامل ح هلرقلًا اقلم )    (  3)

 (.3008  اظر: حنوض د  ث اقم )

رح كتلامل هلتوديل ا   ب ايفش فته هجملي    – رد  ههلل  – اظر: تع يق هلشيخ عب هلعز ز بمح باز (  4)

 (.525لعب هلردمح بمح د مح آ  هلشيخ )ص 
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 يف نح . (1)    عبداهلل

 األول: ان يكبن  نلسح،، وهذا ح،ام. 

ن يكبن  دواء وبنح او ق،آن او ا عنة وبنحة، وهذا جنئز، ويسعدل الثنين: ا 

 لذلك  يمبم قبل  تينىل:                    :سبسة البق،ة[

[. وإاا علمهن ان يف هذا اليمل وههية، فإنَّن نهيل ؛ ألن األ وية احلسنة ييلم اهنن 89

 او  نلعجنسب. واء إون  ط،يق البحي 

الكمأة من =فنلذي  ط،يق البحي وثل قبل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  

  ، وكذلك اليسل كام قنل تينىل: (3)+وماؤها شفاء للعني (2)املنِّ       

 [.19]سبسة الهحل: 

ملة اآلن غنلب ن و  العجنسب... واون العي  نلعجنسب، فكثرية جدًا، فنملسعي 

 الخ.

 الهبع الثنلث: ون ال ييلم هل هب  نملبنح او  نملح،م؟ 

فقنلبا: ون ام ان  ننفع، ونح  يف هك و   خبل  يف احل،ام؛ فإن  ي،تهع عه   

                              
بمح حمم  بمح عب هلوهاملا يفمح آ  هلشليخا فقيل  يفلمح أهل   ل ا يفولل ض         عين: س يمان بمح عب ههلل(  1)

بال اعي ا كان بااعايف ح هلتف ي  هحل  ث  هلفق ا   لً بل  بعلض هنالافقني إىل إبلرههيم با لا       

  جل ول  هل اعي  فقت  . يفمح يفؤلفات : تي ي هلعز ز هحلمي  ح  لرح كتلامل هلتوديل ا  هألصل      بع

 .3/129هل.  اظر: هألعال 1233يفمح تأليف ج ضا  كان قت   سا  

هلكمأة: يفعر ف ا  هنعاً: أ  ه  دا يفمحَّ ههلل ب  ع ً عبلاجلضا  قيل :  لب  ا بلانمّحا  هلو هلع ل        (  2)

 ماء عفوهيف با عا ا  ك لك هلكملأةا ال يفؤ نل  في لا ببل ا  ال سلق .      هحل وا هل    از  يفمح هل

 (.005ا 004(ا )يفامح( )ص 012 اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )كمأ( )ص 

(ا  يف ل م ح كتلامل هأل لرب ا    5180ح كتامل هليلبا بلامل هنلمح  لفاء هلعلني )      أ رج  هلبخاا (  3)

 ( كاهما يفمح د  ث سعي  بمح ز   اض  ههلل عا .2849هة هلعني ب ا )بامل فب  هلكمأة  يف ه 
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الشك، وحيكم  إ نحع ؛ ألن القنعدة الرشعنة ان ون مل يك  األو، فن  واضحًن، فإن 

 احلنجة تبنح .

 .(1)+عهن   و   نب البسع، فنحلنجة تبنح  ليدم القطع  نلعح،يمفنلذي اج

ايضًن ع  وسألة اليني،  –ي،مح  اهلل  –وسئل الشنخ حممد     نلح اليثنمني  

 واك، فن ن و  ا نب  نليني وناا يصهع؟

اجلباب: يينول  نلق،اءة، وإاا علم عنئه  فإن  يطلب وه  ان يعبضأ ويؤخذ ون  

  ثم ييطى للمينن، يصب عهلل ساس  وعهلل ظ ،ه، ويسقى وه  يعسنقط و  ونء وضبئ

وهبذا يشهى  إان اهلل، وقد ج،ت الين ة عهدنن اهنم يأخذون و  الينئ  ون يبنن 

جسم  و  اللبنس، وثاًل الطنقنة، وون اهب  الك وي، صبهنن  نملنء ثم يسقبهنن 

كنن هذا الباقع فال املصنب، وسايهن الك يهند حسبام تبات، عهدنن و  الهقبل؛ فإاا 

ن فإن  ييعرب  حنحًن.   أس  نسعيامل ؛ ألن السبب إاا ثبت كبن  سببًن نعًن او حسًّ

اون ون لنس  سبب نعي وال حيس فإن  ال جيبز اععام ه، وثل اولئك الذي  

ييعمدون عهلل العامئم ونحبهن ييلقبهنن عهلل انهس م لندفيبا هبن اليني، فإن هذا ال 

هذا و  الق،آن الك،يم او و  غري الق،آن الك،يم وقد سخص  ا ل ل  سباء كنن

 يض السلف يف تيلنق العامئم إاا كننت و  الق،آن الك،يم و عت احلنجة 

 .(2)+إلن ن

جباز االحعجنج  ام  –ا   عثنمني ي،مح  اهلل  –ههن يف فعبى الشنخ  واملالحظ 

نل هبنئة خن ة للينئ  ج،ت    الين ة وع وجب  نص يف املسألة، وهب األو،  نالغعس

                              
 .15 – 2/13 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  1)

 (.128ا 119 اظر: هلفتا ب هل هبي  ح هلرقي  هلشرعي ا إع هجل:  ال  هرر   ا )ص (  2)
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واملصنب، فال وننع و  جباز اليمل  نلهنفع ممن ج،ت    الين ة خن ة وقد عضدت  

 العج، ة، و دقع  املينيهة.

)فصل يف إ ن ة اليني وون يههع فن ن( واك،  –ي،مح  اهلل  – (1)قنل ا   وهلح 

 مجلة و  األحن يث يف  هة غسل الينئ ، ثم قنل:

وهذا و  الطبِّ الرشعي املعلقى  نلقببل عهد اهل اإليامن. وقد تكلم = 

 يض م يف حكمة الك، وويلبم ان ثمَّ خباص اسعأث، اهلل  يلم ن فال يبيد وثل هذا 

وال يينسض  يشء، وال يههع وثل هذا إال و  اخذه  نلقببل واععقن  حس ، ال وع 

 .(2)+هك وجت، ة

: مل حتد  ال،قنة الرشعنة يف سبس -حيهظ  اهلل  –ويقبل الشنخ عبداهلل اجلربي   

خمصب ة وال آينت ويدو ة وال ا عنة وينهة... فمعى كننت الق،اءة سنملة و   عنء 

اجل  او الشننطني او الذ ح لرري اهلل او اليمل املخنلف للرشيية كأكل الهجنسنت او 

أن  ههنء وسمحة ت،ك الصلبات ف ي جنئزة  ال ك،اهة؛ فإن اهلل و ف الق،آن كل   

للمؤوهني... فإن كالم اهلل تينىل ههنء كنلهنحتة ونحبهن، وكذا تك،اس األ عنة 

 .(3)ونحبهن

                              
لا أع لم أهل  عصلرض  ل هب     هل 181هو أبو عب ههلل حمم  بمح يفف ه بمح حمم  هحلاب  ا  لل  سلا    (  1)

هإليفال أدل  بلمح دابل ا يفلمح تصلانيف : كتلامل هلفلر عا  هآلجلهمل هلشلرعي ا  لل  ع لً هنقالة حنلو             

ا  للل اهت هلللل هب 262 – 4/261هلللل(.  اظلللر: هلللل اا هلكايفاللل  163ثاثلللني جلللزءهيفا يفلللات سلللا  )

 .1/181ا هألعال 0/348

  لرح   فلته هلبلاا   لرح صلليه هلبخلاا      ا   اظر ل ز اجلة: 104ا 3/103 اظر: هآلجلهمل هلشرعي  (  2)

ا  هلا  ر هلعر ان ل جا   252ا 18/251قص  س   بمح داي   عايفر بمح ابيع  اض  ههلل عا ماا 

 (  يفا بع ها.141)ص 

 ( بتصر .41ا 48 اظر: هلفتا ب هل هبي  ح هلرقً هلشرعي ا إع هجل:  ال  هرر    )ص (  3)
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قبل : فمعى كننت الق،اءة سنملة و   –حيهظ  اهلل  –والشنهد و  فعبى الشنخ  

 عنء اجل  والشننطني، او الذ ح لرري اهلل، او اليمل املخنلف للرشيية كأكل 

ك الصلبات، ف ي جنئزة  ال ك،اهة؛ فإن اهلل و ف الق،آن الك،يم الهجنسنت، او ت،

 كل   أن  ههنء وسمحة للمؤوهني.

 وقبل : وكذا تك،اس األ عنة ونحبهن. 

 

* * * 
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 نتيجة البحث
 

والهظ، يف اقبال اهل اليلم يف وسألة خباص  –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

 حظة اآليت اك،ه:الق،آن الك،يم  ني العبقنف واالجع ن  يمك  وال

ي،ى  يض اهل اليلم يف هذه املسألة العقّند واليمل  نلسهة الثن عة ع   أوالً:

 –وإن كننت عم  يكبن  –سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، والبيد ع  املحدثنت 

واحلجة يف الك عدم ثببهتن ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم وال ع  خلهنئ  ال،اهدي  

عسنهل يف هذا األو، إىل البقبع يف البدعة، وو  ثمَّ البقبع و   يده، وقد يؤ ي ال

 يف الرشك األكرب، فنكعهى  ام ثبت ع  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  ون غريه.

ي،ى البيض اآلخ، و  اهل اليلم ان  ال وننع و  اليمل  خباص  ثانيًا:

خباص الق،آن الق،آن الك،يم، واالسعشهنء    عهلل اليمبم، وان األ ل يف اليمل  

الك،يم اإل نحة، فال يقعرص عهلل ون وس ت اإلهنسة إلن  و  السبسة واآلينت 

الق،آننة، وال،قى الهببية، وملن يف اليمل  خباص الق،آن الك،يم و  الههع، وسفع 

ب اإلنسنن اليمل  خباص الق،آن الك،يم عهلل  األاى والرضس او  في ، فإاا ج،َّ

يك  يف الك اليمل حمذوس و  املحناي، الرشعنة، هنئة وينهة، او  هة خن ة، ومل 

وكننت الق،اءة سلنمة، والدواء وبنحًن، فال ح،ج يف الك اليمل، والعداوي  كعنب 

 ملن حيصل    و  الههع اليظنم، واخلري اليمنم. –عز وجل  –اهلل 

و يد اك، اقبال اهل اليلم يف حكم اليمل  خباص الق،آن الك،يم، والهظ،  

 ألة  ني العبقنف واالجع ن  يمك  تسجنل الهعنئج اآليت اك،هن:يف هذه املس

ان اليمل  خباص الق،آن الك،يم ال وننع وه ، ولب مل ي،  نص يف تلك اهلنئة او  – 1
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الصهة العي ييمل هبن، خن ة يف وسألة العجنسب العي ثبت فن ن الههع، وسفع 

عشهنء  نلق،آن الرضس او سفي ، وون يدخل حتت الك و   نب العداوي واالس

الك،يم وع األ وية املبنحة، واألسبنب الهنفية، فلنس يف الك حمذوس و  ج ة 

 الرشع، إاا كننت الق،اءة سلنمة، وكنن الدواء وبنحًن.

 فنلق،آن كل  ههنء للمؤوهني، قنل تينىل:                 

         [ وقنل75يبنس: سبسة ،] 

 تينىل:                                 

    :[، وقنل تينىل: 28]سبسة اإلرساء          

                             

           :[.44]سبسة فصلت 

وعلن  فنأل ل يف وثل هذه األوبس اإل نحة، ون مل ي،  نص يمهع و  الك، 

 ننة عنوة يف  اللع ن فنلق،آن كل  ههنء وسمحة للمؤوهني.واآلينت الق،آ

ان اليمل  خباص الق،آن الك،يم فن  وههية للمسلمني، قنل  هلل اهلل علن   – 2

 .(1)+من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل=وسلم: 

وال هك ان اليمل  خباص الق،آن الك،يم فن  وههية وفنئدة عهلل وج   

اليمبم، فقد حيصل للبيض  ق،اءة الق،آن الك،يم، او ق،اءة  يض سبسه وآينت  

خن نة يك،و  اهلل هبن؛ نظ،ًا ملن اثبع  اهلل تينىل هلن و  األث،، ويهعج ع  تلك 

                              
يفلمح دل  ث جلابر بلمح عبل ههلل اضل  ههلل عا ملاا كتلامل هل لالا بلامل هسلتلبامل             أ رج  يف ل م (  1)

 ا  ح بعض هلر ه ات )ف يافع (.2188هلرقي  يفمح هلعني  هلام    هحُلم   هلاظرةا اقم 
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 لصدس، او حل عسري، ونحب الك.الق،اءة ف،ج او ههنء، او انرشاح يف ا

وهذا اليمل ورشوط  خلبه و  الرشك، و نلههع كام هب ظنه، احلديث، وال  

يعحقق فن  الههع إال ان يكبن و  الق،آن الك،يم، او و  العينويذ اإلهلنة 

 واأل عنة الهببية.

ان مجنعة و  علامئهن ي،ون جباز اليمل  بيض الكنهننت واهلنئنت العي ال  – 3

س فن ن و  ج ة الرشع؛ ولب مل ي،  يف تلك الكنهنة واهلنئة او الصهة نص، حمذو

وع سبسة الهنحتة وون حصل ل  و   –ي،مح  اهلل  – وثل ون فيل ا   القنم

 خباص تلك السبسة اليظنمة.

وغري سبسة الهنحتة و  سبس الق،آن الك،يم وآينت  حيصل  ق،اءهتن او تك،اسهن،  

،اءة  يض ن وع البيض اآلخ،، اخلري الكثري، فنلق،آن كل  ههنء وسمحة او ق

 للمؤوهني.

ان الق،آن الك،يم كّل  ههنء وهدى وسمحة للمؤوهني، وقد تقدم اك، اآلينت  – 4

الدالة عهلل الك، فال وننع و  اليمل  بيض السبس او اآلينت ولب مل ي،  

نس عهلل ون اك، ونص علن  حتديدهن او الهص علن ن؛ وعلن  فال يمك  االقعص

 و   يض السبس او اآلينت الق،آننة  ون غريهن.

م  – 5 ان ون نصَّ علن  ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم و  السبس واآلينت الق،آننة وقدَّ

عهلل العج، ة، وون مل يهص علن  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم جيبز  –وال هك  –

نك وننع او حمذوس نعي. وثل: ان نأخذ فن   نلعج، ة البرشية ون مل يك  هه

فيل األوبس العي ال ييقل ويهنهن؛ والذي ال ييقل ويهنه ال يؤو  ان يؤ ي إىل 

 الرشك. فال ييمل  مثل هذه العج، ة ولب نهيت، واّنى هلن الههع؟ي
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املسلم يهبري ل  ان يعح،ى ون يهنسب احلنل العي هب علن ن، فمثاًل عهد اليرس يف  – 6

 نل، يق،ا قبل اهلل تينىل: املنل، او ضنق احل               

 [، وقبل اهلل تينىل: 8]سبسة الطالق:                

 [، وعهد ضنق الصدس يق،ا قبل اهلل تينىل: 4]سبسة الطالق:       

                          

               :[، وهكذا 1 - 6]سبسة الرشح

 و  املهنفع و فع املضنس او سفي ن ون كعب اهلل ل  – إان اهلل  –حعى حيصل ل  

 .(1) ربكة هذا الق،آن الك،يم وتأث،ه

فنام يعيلق  نل،قنة فإن العج،يب اخلنيل و  الدلنل الرشعي ال يكهي إلثبنت  – 7

 .(2)ورشوعنة اليمل، إال إاا كنن جت،يبًن حمضًن يف وسنئل الطب ونحبهن

العداوي  نأل وية املبنحة، وال،قى الرشعنة و  األسبنب اجلنئزة  خالف ون كنن  – 8

وبس املح،وة فإن  و  األسبنب املمهبعة ولب وجد فن  الشهنء، وكل سبب  نأل

هنى عه  الرشع فال جيبز األخذ   ، ولب وجد فن   يض املصلحة؛ ألن رضسه 

                              
ا  ذكر كتامل لع ر هلوالجلةا  كتامل ل رعا ا  هآل ات هلوهاجلة 350ا 4/351 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

 ه هنقال قول  تعاىل:  هنااسب  هل                                :[ا 46]سواة هلاازعات

  قول  تعاىل:                                     : [ا 35]سواة هألدقا

 قرأ ح جال أبيض ل مرأة إذه ع ر ع ي ا  الجلت ا.  ل رعا  قول  تعاىل: ت               

                         :رد   –[ا  ن ب  لشيخ هإلسال هبمح تيمي  44]سواة هوجل 

(ا 16لرقي  هلشرعي  ل شيخ عب ههلل هل  دان )ص .   اظر: كيف تعاجل يفر بك با –ههلل 

    م  ه ض هلير ق  )هلقرهءة هلتصّواّ  (.  ههلل أع م.

 .230 – 2/238 اظر: هقتباء هلصرهط هن تقيم (  2)



 760 

 .(1)ساجح عهلل نهي ؛ والرشع ال يه ى ع  يشء إال ملصلحة ساجحة

 إان اهلل تينىل  –ننفية ووؤث،ة  –ويف وقدوع ن الق،آن الك،يم  –األاكنس الرشعنة  – 9

 يف عالج كثري و  األو،اض احلسنة والههسنة. –

جيب عهلل املسلم الهن ح لههس  احل،ص عهلل ون يههي  يف اوبس  نننه وآخ،ت ،  – 11

 –عز وجل  –وان يزن كل ون يي،ض ل   منزان الرشع؛ وان يكبن تيلق   نهلل 

اخلصبص محنية  يف كل اوبسه، ولنحذس متنم احلذس عهلل سالوة  يه ، وعهلل وج 

جهنب العبحند و  كل يشء يؤث، فن  او يهقص ، فنلبقبع يف وثل هذا كثري 

 خن ة يف وثل هذا املبضبع، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

اسبنب قببل ال،قنة الرشعنة، او اخلن نة الق،آننة حتصل وههيع ن، ويعحقق  – 11

 اهل اليلم:امل،ا  وه ن،  عحقق نوط ال،قنة الرشعنة العي اك،هن 

ان ال ييعقد اهنن تههع  ذاهتن  ون اهلل، فإن اععقد اهنن تههع  ذاهتن و   ون  األول: 

 اهلل ف ب حم،م؛ ألن  نك،  ل ييعقد اهنن سبب ال تههع إال  إان اهلل.

ان ال تكبن ممن خينلف الرشع كام إاا كننت وعضمهة  عنء غري اهلل، او  الثاين: 

 الك فإن  حم،م.اسعرنثة  نجل ، وون اهب  

ان تكبن وه بوة ويلبوة، فإن كننت و  جهس الطالسم والشيباة  الثالث: 

 .(2)فإهنن ال جتبز

 

* * * 

                              
 .230 – 2/238 اظر: هقتباء هلصرهط هن تقيم (  1)

 .105 – 1/104 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  2)
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 الفصل الثاني

 الضوابط واآلداب الشرعية خلواص القرآن الكريم

 وفيه مبحثان:
 

 املبحث األول: آداب تتعلق بطالب اخلواص.

 واص ذاتها.املبحث الثاني: ضوابط تتعلق باخل
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 املبحث األول

 آداب تتعلق بطالب اخلواص
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 املبحث األول

 آداب تتعلق بطالب اخلواص
 

امل،ا   طنلب اخلباص يف هذا املبحث هب الهنعل )ال،اقي(، سباء كنن 

 الهنعل هب امل،يض او و  هخص غريه.

ة وخباص الق،آن الك،يم قنئمة عهلل اععبنس ون يرتتب و  ق،اءة، او كعن 

سبسة، او آينت وينهة و  الق،آن الك،يم يف حدث خنص، يهعج ع  تلك الق،اءة او 

 الكعن ة ف،ج، او ههنء، او حل عسري ونحب الك.

 .(1)وقد تقدم  ننن الك يف تي،يف خباص الق،آن الك،يم

ويدخل يف هذا ال،قنة  نلق،آن الك،يم، وطلب االسعشهنء   ، وإن كننت 

كام  –   نب ال،قى واالسعشهنء  نلق،آن الك،يم خباص الق،آن الك،يم اوسع و

فلنست اخلباص الق،آننة خن ة  نألو،اض  ون غريهن، ف ي تشمل  (2)-تقدم  ننن  

هذا البنب كام تشمل ون ي،يده اإلنسنن و  حصبل وطلبب، او  فع وك،وه ونحب 

 الك.

وعلن  فعحس  اإلهنسة يف وقدوة هذا املبحث إىل تي،يف ال،قنة الرشعنة، 

 و ننن ضبا ط ن، كام اك، الك اهل اليلم.

                              
 لفص  هأل   يفمح هلبامل هأل  ا هنبلث هأل  : تعر ف  وهص هلقرآن هلكر م. اظر: ه(  1)

  اظر: تعر ف  وهص هلقرآن هلكر م باعتباا هإلضاف .(  2)
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 تعريف الرقية

 الرقية يف اللغة:

 قنل: هب الُيباة. 

ا ونهث يف ُعباتِ =: (1)قنل األزه،ي   .(2)+سقى ال،اقي َسْقنًة وَسْقنًن، إاا َعبَّ

ُي،قى هبن  نحب اآلفة، الُيباة العي =: الّ،قنة  نلضم: (3)وقنل ا   األثري 

 .(4)+كنحلمى والرصع، وغري الك و  اآلفنت

 فنل،قنة ههن فرست  نلُيباة، واليباة  نل،قنة. 

 وقنل: إن ال،قنة هي اليزيمة. 

 .(5)+اليزائم هي ال،قى=: قنل اجلبه،ي 

ا علن  و  عزائم عزوت عهلل اجلهي: والك ان تق،=: (6)وقنل ا   فنسس 

                              
هو حمم  بمح أد  بمح هألزهر ههلر  ا أبو يفاصواا أد  هأللم  ح هل     هألجلمل. يفول ض   فات  ح (  1)

اا  قص  هلقبال   توسة ح أ بااهما تلوح سلا    هرهة خبرهسانا تبلر ح هلعربي   اد  ح ط ب 

ا  لل اهت 311 – 16/315ا سللي أعللال هلاللباء 309ا 2/300هللل(.  اظللر:  فيللات هألعيللان  318)

 .5/311ا  هألعال 4/319هل هب 

 .9/293 اظر: ت   ب هل    (  2)

ل لعاجلهتا  هو هنبااإ بمح حممل  بلمح حممل  بلمح حممل  بلمح عبل هلكر م هلشليبان  هرلزا ا أبلو ه          (  3)

الل  هللل  محا ه)لل   هل  للو  هألصللول ا للل  يفؤلفللات كلل ية يفا للا: هلا ا لل  ح هر للب هحللل  ثا    

هللل(ا  اظللر:  فيللات هألعيللان    686 جللايفة هألصللو  ح أداجل للث هلرسللو ا  هيهللاا تللوح سللا  )      

 .213 – 5/212ا هألعال 1/42ا   اهت هل هب 2/400ا سي أعال هلاباء 383ا 2/382

 14/333(ا   اظلر: ل لان هلعلرمل البلمح يفاظلوا      312 ا   ح هر لب هحلل  ث  هألثلر )ص     اظر: هلا(  4)

 )اقً(.

 )عزل(. 5/1905 اظر: هلصلاح (  5)

هللو أدلل  بللمح فللااس بللمح زكر للا هلقللز  ين هلللرهز ا أبللو هحل للنيا يفللمح ألملل  هل  لل   هألجلملا يفللمح   (  6)
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 . اي: امل،يض.(1)+الق،آن، وهي اآلينت العي ي،جى هبن قطع اآلفة ع  املؤوف

اليزائم هي ال،قى، وعزم ال،اقي كأن  اقسم عهلل =: وقنل ا   وهظبس 

 .(2)+الداء

وقنل الهريوزا ن ي: اليزائم: اي ال،قى. وهي آينت و  الق،آن تق،ا عهلل  

 .(3)+سجنء الربء اوي اآلفنت

 .(4)+وال،قى هي العي تسمى اليزائم=ويف كعنب العبحند:  

وعزم علن  اي ق،ا علن ، وهذه =: -ي،مح  اهلل  –يقبل الشنخ حممد اليثنمني  

 .(5)+عزيمة اي ق،اءة

ان ال،قنة واليزيمة لهظعنن ورتا فعنن يف امليهى حنث  –ممن تقدم  –فنعضح  

 تيبيذ  نحب اآلفة لكي يشهى، وحيصل ل  الربءتسعيمالن مليهى واحد، وهب 

 .- إان اهلل تينىل  –

ويهبري ان يكبن حكم اليزيمة حكم ال،قنة املرشوعة =: (6)قنل ا   الشنطّ  

                                                                                                                                                                          

ا 1/121: إنبللاض هلللر هة  هللل(.  اظللر 395 تصللانيف : يفعجللم يفقللا يس هل  لل ا  هجململل ا تللوح سللا  )   

 .1/193ا  هألعال 11 – 1/66 فيات هألعيان 

 .389 – 4/380 اظر: يفعجم يفقا يس هل    (  1)

 .12/488 اظر: ل ان هلعرمل (  2)

 ( )ع ز ل (.1131 اظر: هلقايفوس ه)ي  )ص (  3)

 (.42)ص  – رد  ههلل  – اظر: كتامل هلتودي  ل شيخ حمم  بمح عب هلوهامل (  4)

 .1/103 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  5)

ا فرضل   هو قاسم بمح عب ههلل بمح حمم  هألنصاا  هل بيتا أبو هلقاسم سره  هل  محا هبمح هلشاّط(  6)

فقي  يفالك ا  هلشاّط لقل  رل ض علر  بل ؛ ألنل  كلان طلوهاليفا يفلمح كتبل : إجلاها هلشلر ق ع لً            

 .5/111هل(ا  اظر: هألعال 123هلض ح ع م هلفرهلضا توح سا  )أنوهء هل  قا  هاي  هلر
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 .(1)+إاا حتقق ان ال حمذوس يف الهنظ اليزيمة

 ف ب ي،ى ان اليزيمة و،ا فة لل،قنة وه ام ون هب ورشوع وممهبع. 

 فنملرشوع ييمل   ، وامل، و  ممهبع. 

، حنث يقبل يف (2)و يض اهل اليلم يه،ق  ني ال،قنة واليزيمة، كنلق،ايف 

 الك:

ال،قنة الهنظ خن ة حيدث عهدهن الشهنء و  األسقنم واأل واء واألسبنب = 

 .(3)+امل لكة

اجل ، ويزعم اهل واليزيمة هي كلامت تيظم ن والئكة وعرصفة يف قبنئل = 

اليزائم ان لكل نبع و  املالئكة اسامء او،ت  عيظنم ن ووعى اقسم علن ن هبن 

 .(4)+اطنعت واجن ت، وفيلت ون طلب وه ن

 

 الرقية رشعًا:

ال،قنة يف الرشع ق،يبة و  امليهى يف اللرة، ف ي  ميهى العيبيذ؛ والرنية وه ن  

 طلب الشهنء، وسفع الداء.

عنة: هي ون كنن و  اآلينت الق،آننة، واأل عنة املرشوعة، وعلن  فنل،قنة الرش 

                              
 .4/145 اظر: إجلاها هلشر ق ع ً أنوهء هلفر ق (  1)

هو أد  بمح إجلا س بمح عب هلردمحا أبو هلعباسا   امل هلل  مح هلصلا اج  هلقلرهحا يفلمح ع ملاء      (  2)

  )ه)   هجمللا اة لقل  هإليفلال    هنالكي ا ن بت  إىل قبي   صا اج  )يفمح برهبرة هن رمل(  إىل هلقرهف

ا 1/18هللل(.  اظللر: يفعجللم هنللؤلفني  604( بالقللاهرةا للل  يفصللافات ع  لل ةا تللوح سللا  )  هلشللافع 

 .95 – 1/94هألعال 

 (.440ا 441ا 486ا  أجب  هلع ول )ص 1/342ا   اظر أ بايف: يففتاح هل عاجلة 4/141 اظر: هلفر ق (  3)

 هل ابق. ق ت:  ح ه ه هلزعم هن كوا نظر.  اظر: هنص ا(  4)
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 .(1)+إن الرقى والتامئم والتولة رشك=وقبل  علن  الصالة والسالم: 

مبو ن  ل هي عنم قبل : )إن ال،قى( ال،قى: مجع سقنة، وهذه لنست عهلل ع 

ُاسيد    خنص، وهب ال،قى  رري ون وس     الرشع، اّون ون وس     الرشع، فلنست و  

 .(2)+وما ُيدريك أهنا رقية=الرشك، قنل  هلل اهلل علن  وسلم يف الهنحتة: 

،ا  ون كنن فن  وهل امل،ا   نل،قى ون مل ي،     الرشع لب كننت وبنحة، او امل 

نك؟ ألن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ال يهنقض  يض   يضًن، فنل،قى املرشوعة العي 

 وس  هبن الرشع جنئزة.

 ِوْ  عهده لنس فن   
ٍ
وكذا ال،قى املبنحة: العي ُي،قى هبن اإلنسنن امل،يض كدعنء

 .(3)نك، جنئزة

االلعجنء، فعكبن  ان ال،قنة: هي اليباة،  ميهى –ون تقدم اك،ه  –ونعنجة  

ال،قنة عهلل هذا امليهى )اللربي( تشمل ون كنن ورشوعًن، او ممهبعًن؛ فنلكل يطلق 

 علن  سقنة.

 ف هنك سقنة نعنة )جنئزة(، واخ،ى نكنة )ممهبعة(. 

اون يف الرشع: فريا   نل،قنة امليهى املرشوع وهب ان تكبن ال،قنة او اليباة  ام  

عنة الهببية. او  ميهى آخ،: ال،قى الرشعنة هي العي كنن و  الق،آن الك،يم، واأل 

 هلن ا ل يف الكعنب والسهة. واهلل تينىل اعلم.

                              
(ا  هبللمح يفاجلل  ح كتللامل 3003أ رجلل  أبللو جله جل ح كتللامل هليللبا بللامل ح تع يللق هلتمللالم اقللم )(  1)

 ( كاهما يفمح د  ث عب ههلل بمح يف عوجل اض  ههلل عا .3538هليبا بامل تع يق هلتمالم اقم )

 تق ل جيرا  )ص (.(  2)

ا   اظر: اموع هلفتا ب لشيخ هإلسال 1/111ً كتامل هلتودي  ل ع يمني  اظر: هلقو  هنفي  ع (  3)

 .320ا 1/102هبمح تيمي  
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 ضوابط الرقية الشرعية
 

اك، اهل اليلم اإلمجنع عهلل جباز ال،قى، عهد اجعامع ثالثة نوط، وهي عهلل  

 الهحب اآليت:

 هبي  هلل اهلل علن  وسلم.ان تكبن  كالم اهلل و أسامئ  و هنت ، او  ام ُاث، ع  ال – 1

 ان تكبن  نللسنن الي،يب، او  ام يي،ف ويهنه و  غريه. – 2

 ان ال ييعقد ان ال،قنة تؤث،  ذاهتن  ل العأثري و  اهلل تينىل. – 3

قد امجع اليلامء عهلل جباز ال،قى عهد =:  -ي،مح  اهلل  – (1)قنل ا   حج، 

 .(2)+اجعامع هذه الرشوط

قد امجع اليلامء عهلل جباز ال،قى، عهد اجعامع =: -ايضًن  – نل السنبطيوق 

 ، واك، تلك الرشوط الثالثة.(3)+ثالثة نوط

فكل اسم جم بل لنس =: -ي،مح  اهلل  –ويقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة  

،ه ان ألحد ان ي،قى   ، فضاًل ع  ان يدعب   ، ولب ع،ف ويهنهن، وان   حنح؛ لك

 .(4)+يدعب اهلل  رري األسامء الي، نة

وهلذا هنى علامء املسلمني ع  ال،قى العي ال يهق  ويهنهن؛ =ويقبل ايضًن:  

                              
أد  بمح ع   بمح حمم  إيفلال هأللمل ا هلشل امل أبلو هلفبل  هلكالان  هلع لقان ا هنعلر   بلابمح          (  1)

دجرا  هو لقب لبعض آبال ا هنت ت إلي  الاس  ع م هحلل  ثا لل  يفصلافات كل يةا تلوح سلا        

 .2/36هل(ا  اظر: هلبوء هلايفة 052)

 .18/248 اظر: فته هلباا  (  2)

 (.180(ا  تي ي هلعز ز هحلمي  )ص 121 اظر: فته هجملي  )ص (  3)

 .24/203 اظر: هلفتا ب (  4)
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 .(1)+ألهنن وظهة الرشك، وإن مل يي،ف ال،اقي اهنن نك

 :-ي،مح  اهلل  – (2)وقنل الشنخ حنفظ احلكمي 

 

ة  أو عني  ثم الرقى من مُحَ

 

 فإن تكن من خالص الوحيني 

 فذاك من هدر النبي ورشعته 

 

 وذاك ال اختالف يف سنيته 

 
 

)فإن تك ( اي: ال،قى )و  خنلص البحنني( الكعنب والسهة، وامليهى و  البحي 

، نة،  ل اخلنلص،  أن ال يدخل فن  و  هيباة املشيباي ، وال يكبن  رري اللرة الي

يعلب اآلينت عهلل وج  ن، واألحن يث كام سويت وعهلل ون تلقنت ع  الهبي  هلل اهلل 

علن  وسلم  ال مهز وال سوز، )فذاك( اي: ال،قى و  الكعنب والسهة هب و  )هدي 

الهبي(  هلل اهلل علن  وسلم هب وا حن   والعن يبن  إحسنن )و( و  )نعع ( العي 

 .(3)+وجلجنء هبن وؤّ يًن ع  اهلل عز 
 

 ويقبل ايضًن:

 أما الرقى املجهولة املعاين

 

 فذاك وسواس من الشيطان 

 وفيه قد جاء احلديث أنه 

 

 رشك بال مرية فاحذرّنه 

 إذ كل من يقوله ال يدرر 

 

 لعله يكون دمض الكفر 

 
 

                              
ا   اظر: هلرسال   هلرسال  هنر    عمح هإليفال أد  ح هلعقيل ة )هلرقلً(ا   19/13 اظر: هلفتا ب (  1)

 (.111 – 2/112ب هإلل  س مان هألد   )مجة  حتقيق: ع

هو دافن بمح أد  بمح ع   هحلكم ا فقيل  أجل لبا يفلمح ع ملاء جيلزهنا  لل  ح قر ل  )هل لال(         (  2)

جاومل جيزهنا ل  يفؤلفلات ع  ل ةا بعبل ا يفاظلولا  هللبعض هآل لر يفا لواا طبلة أك رهلا ع لً           

 .2/159ر: هألعال هل(.  اظ1311توح  ك  سا  ) – رد  ههلل  –نفق  هن ك سعوجل 

 .638ا 2/621 اظر: يفعاا  هلقبو  (  3)
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بوة املينين، وال وش بسة وال اي: اون ال،قى العي لنست  ي، نة األلهنظ وال وه 

وأثبسة يف الرشع البعة، فلنست و  اهلل يف يشء، وال و  الكعنب والسهة يف ظلٍّ وال 

،  ل هي وسباس و  الشنطنن اوحنهن إىل اولننئ ، كام قنل تينىل: 
ٍ
  يفء

                   [، وعلن  686نينم: ]سبسة األ

إن =حيمل قبل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف حديث ا   وسيب  سيض اهلل عه : 

، والك ألن املعكلم    ال يدسي اهب و  اسامء اهلل (1)+الرقى والتامئم والتولة رشك

نىل او و  اسامء املالئكة او و  اسامء الشننطني، وال يدسي هل فن  كه، او إيامن، تي

وهل هب حق او  نطل، او فن  نهع او رض او سقنة او سح،. وليم، اهلل لقد اهنمك 

غنلب الهنس يف هذه البلبى غنية االهنامك، واسعيملبه عهلل ارضب كثرية وانباع 

 .(2) +خمعلهة...

فنل،قنة ال تؤث،  ذاهتن  ل العأثري  إان اهلل تينىل؛ والك  وحبل الرشط الثنلث 

 ألن ال،قنة سبب و  األسبنب.

 واععقن  ان ال،قنة تؤث،  ذاهتن، اععقن  فنسد، وهب و  عقنئد اجلنهلنة. 

ان ال ييعقد اهنن تههع  ذاهتن  ون =: -ي،مح  اهلل  –يقبل الشنخ حممد اليثنمني  

ن اهلل ف ب حم،م؛ ألن  نك،  ل ييعقد اهنن سبب ال تههع اهلل، فإن اععقد  ذاهتن و   و

 .(3)+إال  إان اهلل

                              
 تق ل جيرا  )ص (.(  1)

 .635ا 2/634 اظر: يفعاا  هلقبو  (  2)

 .1/104 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  3)
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 وممن يضنف إىل الرشوط السن قة:

ان ال تكبن ال،قنة هبنئة حم،وة كأن يعقصد ال،قنة يف حنلة كبن  جهبًن او يف  

 .(1)وقربة او محنم

 

                              
(. 99 اظر: فته هحلق هنبني ل ل كتوا: عبل ههلل بلمح حممل  هلييلااا  هلشليخ: سلايف  هنبلااإ )ص         (  1)

ل ز للاجلة: أدكللال هلرقللً  هلتمللالم ل لل كتوا: ف لل  هل للليم ا  أدكللال هلرقيلل  ح هلفقلل     اظللر 

(ا  هلرقً ع ً ضلوء عقيل ة أهل  هل لا   هرماعل  ل ل كتوا:       129هإلسايف  )م  هرزهع )ص 

 (.69ا 59ع   نفيِّة هلع يان  )ص 
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 اآلداب اليت تتعلق بطالب اخلواص
 

هب الذي ي،يد االنعهنع  خباص الق،آن  –تقدم كام  –وامل،ا   طنلب اخلباص  

 الك،يم.

 فم  مجلة الضبا ط واآل اب الرشعنة العي تعيلق  طنلب اخلباص اآليت: 

 أوالً: حتقيق التوحيد اخلالص هلل تعاى.

إا ال  د و  حتقنق العبحند  أنباع  الثالثة: تبحند ال، ب نة، وتبحند  

 األلبهنة، وتبحند األسامء والصهنت.

 توحيد الربوبية: – أ

 نخللق وامللك والعد ري، فنهلل سبحنن  وتينىل هب  –عز وجل  –وهب إف،ا  اهلل  

  اخلنلق واملنلك واملد ، ألوبس اخللق، قنل اهلل تينىل:             

      :خنضع هلل سبحنن  [، فجمنع ون يف الكبن 74]سبسة األع،اف

 وتينىل، قنل تينىل:                        

    :[، فإاا حقق اليبد هذا العبحند ع،ف  أن  كل 21]سبسة آل عم،ان

 –سبحنن  وتينىل  –يشء  أو، اهلل، فال يقع او،، وال حيل خري، او ي،تهع ن إال  أو،ه 

 وهذا جييل اليبد وعيلقًن  نهلل سبحنن   ون غريه، ويدعبه يف كل ننئبة وحنجة.

 توحيد األلوهية: –ب 

 نليبن ة و   الة و ننم وحج وزكنة ونحب  –عز وجل  –وهب إف،ا  اهلل  

 الك، ف ب يعيلق  أعامل اليبد واقبال  الظنه،ة والبنطهة.

 قنل تينىل:                       
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                    :[.611، 618]سبسة األنينم 

 وقنل تينىل:            :،[.8]سبسة الكبث 

  مجنع ال،سل، قنل تينىل:  وهب العبحند الذي  عت إلن        

                :[.11]سبسة الهحل 

وال يدعى سباه، وال يسعينن وال ُيسعرنث إال   ،  –سبحنن  وتينىل  –فال ييبد غريه 

هلل وحده ال نيك ل   ون غريه، حعى فنلباجب عهلل اليبد ان جييل اعامل  إىل ا

 يسلم و  البقبع يف الرشك.

 توحيد األسامء والصفات: –ج 

وو  اإليامن  نهلل: اإليامن  ام =: -سمح  اهلل  –يقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة  

و ام و ه     سسبل   هلل اهلل علن  وسلم و   –سبحنن  وتينىل  –و ف    نهس  

 غري تكننف وال متثنل،  ل يؤوهبن  أن اهلل سبحنن  غري حت،يف وال تيطنل، وو 

                   :[.66]سبسة الشبسى 

فبن الَكلِم ع  وباضي ، وال يلحدون  فال يههبن عه  ون و ف    نهس ، وال حي،ِّ

هنت خلق ؛ ألن  سبحنن  ال يف اسامء اهلل وآينت ، وال يكنِّهبن وال يمثلبن  هنت   ص

  سبحنن  وتينىل، فإن  اعلم  ههس  قسمي ل  وال كفء ل  وال ندَّ ل ، وال ُيقنس  خل

وا دق قناًل، واحس  حديثًن و  خلق ، ثم سسل   ن قبن وصدقبن  ؛و رريه

      يقبلبن علن  ون ال ييلمبن؛ وهلذا قنل:   خالف الذي 

           [ سبسة

 .(1) +[628 - 620الصنفنت: 

                              
 (.29 – 28 اظر:  رح هلعقي ة هلوهسيي  )ص (  1)
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ف ب و ف اهلل تينىل وتسمنع   ام و ف    نهس ، و ام و ه  وسامه     

غري تشبن  سسبل   هلل اهلل علن  وسلم يف األحن يث الصحنحة، وإثبنت الك ل  و  

  وال متثنل، وو  غري تأويل وال تيطنل، قنل اهلل تينىل:         

        :[، وقنل تينىل: 66]سبسة الشبسى              

                          :سبسة األع،اف[

[، وإاا علم اليبد ان اهلل سمحنن سحنم، طمع يف سمحع  و عنه، ف ب سبحنن  620

 الذي جينب املضط، إاا  عنه ويكشف السبء، وهب الق،يب مل   عنه سبحنن  وتينىل.

الثة األث، الكبري  أنباع  الث –عز وجل  –ولعحقنق العبحند اخلنلص هلل  

الباضح يف حتصنل املهنفع وحتقنق ن، و فع املضنس والرشوس وإ ين هن،  إان اهلل 

 .(1)تينىل
 

 ثانيًا: االعتصام بالكتاب والسنة:

 قنل اهلل تينىل:                         

                   :[.671]سبسة األنينم 

    =عهد هذه اآلية ون نص :  –ي،مح  اهلل  –يقبل السيدي  

     ،اي: هذه األحكنم وون اهب  ن، ممن  نه  اهلل يف كعن  ، ووضح  ليبن ه

 إلن ، وإىل  اس ك،اوع ، امليعدل الس ل املخعرص. رصاط اهلل املب ل     

                              
ا  فتلا ب هل جال  هل هلمل  )هلعقيل ة( مجلة هلشلليخ:      1/5ع لً كتلامل هلتوديل      اظلر: هلقلو  هنفيل     (  1)

(ا  هلقوهع  هن  لً ح صلفات ههلل  أمسالل  هحل لاًا ل شليخ حممل        21ا 28أد  هل   ش )ص 

ا  هلقوهع  هلك ي  ل مساء  هلصفات عا  هل  فا ل ل كتوا:  1/130هلع يمنيا  يفعاا  هلقبو  

 إبرههيم هل  كان.
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  لعهنلبا الهبز والهالح، وتدسكبا اآلونل واألف،اح.         اي: الط،ق

 املخنلهة هلذا الط،يق.            اي: تضلكم عه  وته،قكم، يمنهًن

 ضللعم ع  الرصاط املسعقنم، فلنس ثم إال ط،ق تب ل إىل اجلحنم.وهامالً. فإاا 

            ،فإنكم إاا قمعم  ام  نه  اهلل لكم، علاًم وعماًل

رصتم و  املعقني، وعبن  اهلل املهلحني، ووحد الرصاط، واضنف  إلن ؛ ألن  سبنل 

 .(1)+امليني للسنلكني عهلل سلبك واحد وب ل إلن . واهلل هب 

ويف السهة املط ،ة و  األحن يث الصحنحة، واأل عنة املأثبسة، ون ُيرهي ع   

غريهن و  األوبس العي ال ا ل هلن، و  الدعبات او اليبنسات العي ال ختلب و  

 خلل، إون و  ج ة اليقندة، او و  ج ة الصحة والثببت.

ية ويًن و  اخلري الكثري، والههع اليظنم ون ويف الق،آن الك،يم، والسهة الهبب 

 حيصل    االسعرهنء العنم عام سبامهن يف سنئ، األوبس الدننبية واألخ،وية.

وإاا اععصم اليبد  نلكعنب والسهة ُوفِّق لكل خري، وُعِصم و  كل ن؛  

 فأ دق احلديث كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  هلل اهلل علن  وسلم.

 

 واإلنابة إليه: –عز وجل  –اهلل ثالثًا: تقوى 

عز  –فم  كنن ي،يد االنعهنع  نلق،آن الك،يم، جيب ان يكبن تقّنًن خينف اهلل  

ف اهلل وه  عدوه، وخيشى اهلل فنجيل اهلل يف وج   و ن ة، و قدس ون  –وجل  فنخبِّ

                              
(ا   اظلر ل ز لاجلة: يفعلاا  هلقبلو      243تي ي هلكر م هلردان ح تف ي كال هناان )ص   اظر:(  1)

) امت  ح  جومل هلتم ك بالكتامل  هل ا ا  هلرجوع عا  هال تا  إلي ماا فملا  الف ملا ف لو    

 .3/1481اجل( 
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يكبن اليبد املسلم تقنًن هلل  قدس ون خيضع ل  عدوه، والشنطنن ضينف  كه،ه 

 ، واليبد قبي  إيامن  وتقباه.ووين ن 

فإن اليبد إاا ا لح ون  نه  و ني اهلل، ا لح اهلل ون  نه  و ني الهنس، وا لح  

 اهلل ل   يه  و نننه.

 قنل تينىل:                     

                    :[.89]سبسة األنهنل 

فإن و  اتقى =عهد هذه اآلية الك،يمة:  –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

اهلل  هيل اواو،ه، وت،ك زواج،ه، ُوفِّق ملي،فة احلق و  البنطل، فكنن الك سبب 

وهب  –  و  اوبس الدننن، وسين ت  يبم القننوة، وتكهري انب   نرصه ونجنت  وخم،ج

 سببًن لهنل ثباب اهلل اجلزيل، كام قنل تينىل: –وغه،هن: سرتهن ع  الهنس  –حمبهن 

                               

                  (
 [.82]سبسة احلديد:  (1

 وقنل تينىل:                             

 [.1، 8]سبسة الطالق: 

اي: وو  يعق اهلل فنام =عهد هنتني اآليعني:  –ايضًن  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

او،ه   ، وت،ك ون هننه عه ، جييل ل  و  او،ه خم،جًن، وي،زق  و  حنث ال حيعسب، 

 .(2)+اي: و  ج ة ال ختط،  بنل 

                              
 .1/50 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

 .14/31 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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 [.4]سبسة الطالق:           وعهد قبل  تينىل:  

اي: يس ل ل  او،ه، وينرسه علن ، وجييل ل  ف،جًن ق،يبًن =: -ايضًن  –يقبل  

 .(1)+وخم،جًن عنجالً 

هي مجنع اخلري كل ، وال خيهى اث،هن  –سبحنن  وتينىل  ال هك  –فعقبى اهلل  

يف ته،يج الك، نت، و فع الرشوس واآلفنت؛ فكلام اتقى اليبد س   وساقب  يف الرس 

 اهلل عه  البالء، واعطنه و  اعظم اليطنء،  إان  جل وعال.واليالننة، سفع 
 

 رابعًا: حسن االعتقاد، وتصحيح األعامل القلبية:

فم  حس  االععقن  ان يبعيد اليبد كل البيد ع  البقبع يف األوبس الرشكنة  

 او البدعنة، العي تب ل  نحب ن إىل ون ال حتمد عقبنه.

 عقندة السلف الصنلح و  هذه األوة. وان يسري يف هذا امليعقد عهلل وه ج 

واملعأول يف نصبص الكعنب والسهة، جيدهن حتث عهلل العبحند، وتؤكد محنية  

جهن   ع  كل ون يشب  ، او خيل    و  األقبال واألفينل؛ لنحقق اليبن   ذلك متنم 

فنحصل هلم  ذلك اخلري والهالح، والسين ة يف  –سبحنن  وتينىل  –اليبب ية هلل 

 ي .الداس

والعبكل علن  يف  –تبنسك وتينىل  –وو  حس  االععقن   دق العبج  إىل اهلل  

 مجنع األوبس؛ قنل تينىل:                  :[.1]سبسة الطالق 

 وقنل تينىل:                 :[.81]سبسة املنئدة 

ان ييلم اليبد ان الههع والرض  ند اهلل سبحنن   –ايضًن  –وو  حس  االععقن   

                              
 .14/391ف ي هلقرآن هلعظيم  اظر: ت(  1)
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 .(1)وتينىل، فلنس ألحد و  املخلبقني او، املههية او املرضة إال  إان اهلل
 

 خامسًا: إخالص النية، وسالمة املقصد:

خصب ًن إاا اسعحرضهن القنسئ،  – إان اهلل تينىل  –فإن للهنة اث،ًا يف الق،اءة  

 واسعصحب ن يف ق،اءت .

ف ب ال ي،يد  ام يق،ا اوبس الدننن و  املنل او السمية والش ،ة،  ل ي،يد  ذلك  

ة.  ون عهد اهلل والداس اآلخ،ة، وحصبل املههية، وسفع األاى واملرضَّ

 +إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى=قنل  هلل اهلل علن  وسلم:  

 ، واألحن يث يف هذا البنب كثرية وويلبوة.(2)احلديث

ان  ال حيصل االنعهنع  خباص الق،آن  –ي،مح  اهلل  – وقد اك، الزسكيش 

 .(3) الك،يم إال و  اخلص هلل قلب  وننع

امهنة اإلخالص هلل يف هذا اليمل،  –املعقدم  – ويعضح و  كالم الزسكيش 

 واستبنط  البثنق يف حصبل املههية.

وقد تبسع كثري و  الهنس يف طلب املنل الكثري، وا بح املقصد حعى  خلت  

 نننهتم  يض الشبائب العي مل جتيل هلذه الق،اءة  ،كة.

وال جييل املنل او الدننن اكرب  –عز وجل  –ا كل  تقبى اهلل والباجب يف هذ 

                              
 (.11 – 15 اظر ل ز اجلة: هلرقً ع ً ضوء عقي ة أه  هل ا   هرماع ا ل  كتوا: ع   هلع يان )ص (  1)

ح كتامل ب ء هلود ا بامل كيف ب ء هلود  إىل اسو  ههلل صل ً ههلل   هحل  ث أ رج  هلبخاا (  2)

ح كتامل هإليفااةا  ضة أ رب يفمح هلصليها  أ رج  يف  م(ا  أ رج  ح يفوه1ع ي   س م اقم )

 ( كاهما يفمح د  ث عمر بمح ه يامل اض  ههلل عا .1981بامل إمنا هألعما  بالاي ا اقم )

 .2/66 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  3)
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 مّه ، وغنية قصده، فلنعق اهلل يف نهس ، وي،اعي احبال املحعنجني.

فم  هذا البنب يعيذس حصبل املههية، ويدخل الشنطنن  بسنئل  املعشيبة،  

تينىل،  وتعأث، الهنة، فنحلذس احلذس و  اخعالل الهنة واملقصد؛ حعى حيصل  إان اهلل

 الههع والهنئدة.

 

سادسًا: صدق التوكل عىل اهلل، واالعتامد عليه، وتفويض األمر إليه، مع 

 الصرب والتحمل وتذكر األجر:

وييعمد  –سبحنن  وتينىل  –الباجب عهلل اليبد ان يصدق يف العبكل عهلل س    

وع  –سبحنن  وتينىل  –كل االععام  عهلل س   يف مجنع األوبس، ويهبض او،ه إلن  

هب الذي  –عز وجل  –الصرب والعحمل وتذك، األج، اليظنم عهد اهلل، وان اهلل 

 ي،فع البالء ويدفي .

وحقنقة العبكل عهلل اهلل اععام  القلب عهلل اهلل يف حصبل ون يههع اليبد يف  يه   

و نننه، و فع ون يرضه يف  يه  و نننه، وال  د وع هذا االععام  و  وبننة األسبنب، 

كنن ويطاًل للحكمة والرشع، فال جييل اليبد عجزه تبكاًل، وال تبكل  وإال 

 .(1)عجزاً 

 قنل اهلل تينىل:             :،[.44]سبسة غنف 

ف ب الين م و  كل يشء، واوبس اليبن  لدي   –جل وعال  –فنمللعجأ إىل اهلل  

وبس و  احلصبل عهلل املصنلح واملهنفع، سبحنن  وتينىل، ف ب امليعمد علن  يف كل األ

 و فع املضنس والرشوس عهلل وج  اليمبم.

                              
 .4/15 اظر: زهجل هنعاجل (  1)
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وو  تبكل عهلل اهلل، واععمد علن ، وفبض او،ه إلن  كهنه، وحصل ل   إان  

 اهلل تينىل االنعهنع يف سنئ، األوبس.

ض  (1)ف ب سبحنن  الكنيف  واملينيف والشنيف مل  تبكل علن ، واععمد وفبَّ

 ق  سبحنن   ون سباه.اوبسه إىل خنل

س اهلل وكعب ، واسا ه سبحنن  وقضنه يف   ولنس  ند احد و  املخلبقني إال ون َقدَّ

 سن ق علم ، قنل تينىل:                    

                         :[.88]سبسة احلديد 

ووع الك كل  جيب عهلل اليبد لزوم الصرب، وقبة اليزيمة، والثقة  نهلل  

سبحنن  وتينىل، وان ال يسعيجل الشهنء والههية، ويعذك، األج، اليظنم عهد اهلل 

 الذي اعده سبحنن  وتينىل للصن ،ي ، قنل تينىل:             

    :،[، وكل الك يقبي اليزيمة والصرب، وقد وعد اهلل 60]سبسة الزو

امل،يض الصن ، املحعسب ان يذهب خطنينه كام تذهب الهنس خبث الذهب 

، وامل،اة العي كننت ترصع، ويؤاهين الك الرصع يف نهس ن وحنهلن فنقبل (2)والهضة

. وهذا ممن يثبت يف (3)+ولك اجلنة إن شئت صربت= هلن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:

                              
جلض مجية يفا حيتاجون   بلير ن إليل ا هلكلاح    : ")هلكاح( عبا- رد  ههلل  – قو  هل ع   (  1)

كفا لل   اصلل ا يفللمح آيفللمح بلل ا  توكلل  ع يلل ا  هسللتم  يفالل  دللوهلب جل الل   جلنيللاض".  اظللر: يفق يفلل     

 (.28تف يض )تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناان( )ص 

ث أل ( يفلمح دل    3892هحل  ث أ رج  أبلو جله جلا ح كتلامل هرالالزا بلامل عيلاجلة هلا لاءا اقلم )       (  2)

 هلعاء اض  ههلل عا ا.

(ا  أ رج  2652ا ح كتامل هنرضًا بامل يفمح  صرع يفمح هلر ها اقم )هحل  ث أ رج  هلبخاا (  3)

ح كتامل هل   هلصل    هألجلملا بلامل ثلوهمل هنلؤيفمح فيملا  صليب  يفلمح يفلرض أ  دلزن أ  حنلو            يف  م

 ( كاهما يفمح د  ث هبمح عباس اض  ههلل عا ما.2516ذلكا دتً هلشوك   شاك اا اقم )
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الههس االحعسنب والصرب، واللجبء إىل اهلل  ام حيب وي،ىض، وجييل العبكل 

 واالععام  عهلل اخلنلق سبحنن ،  ون االععام  عهلل الههس او عهلل احٍد و  اخللق.

يف العبكل خلنل ال،مح  إ ،اهنم علن  الصالة والسالم ملن القي يف وقد  دق  

الهنس فقنل: حسبهن اهلل ونيم البكنل، فصدق اهلل وي ، وكهنه ونجنه و  كند الظنملني، 

 .(1)وقنهلن حممد  هلل اهلل علن  وسلم يبم احد فكهنه اهلل املرشكني و دهم عه 

 +حسبهن اهلل ونيم البكنل= قنل: –سيض اهلل عه ام  –وسوي ع  ا   عبنس  

  قنهلن إ ،اهنم حني ُالقي يف الهنس، وقنهلن حممد  هلل اهلل علن  وسلم حني قنلبا ل : 

                               

 .(2) [(651]سبسة آل عم،ان: 

 نهن انن يف  سعنن يل إا خّنل يل سؤية =وسوي ع  سجل و  اهل الكبفة قنل:  

هخص اسب  فهزعت وه ، فقلت: حسبي اهلل ونيم البكنل، فسنا يف األسض وانن 

 انظ، إلن ، وسميت  بتًن و  وسائي يق،ا هذه اآلية:            

             :(3)+[ فنلعهت فلم اس هنئنً 1]سبسة الطالق. 

 سابعًا: اعتقاد طالب اخلاصية أن النفع والرض بيد اهلل تعاى:

فنلباجب عهلل اليبد ان ال ييعقد ان الق،اءة تههع  ذاهتن  ون اهلل،  ل ييعقد اهنن  

                              
ا   اظللر ل ز للاجلة:  5/459(ا  هلب ه لل   هلا ا لل   08 اظللر: كتللامل هلتوكلل  البللمح أبلل  هللل نيا )ص    (  1)

)يفازللللل  هلتوكلللل ا  يفازللللل  هلتفللللو ض(ا   تصللللر يفا للللا    161 – 2/139يفلللل ها  هل للللالكني 

 (ا )بيان فبي   هلتوك (.448هلقاص  مح ل مق س  )ص 

 (.4563ح كتامل هلتف يا بامل تف ي سواة آ  عمرهنا اقم )  رج  هلبخاا أ(  2)

 (.01 اظر: كتامل هلتوك ا البمح أب  هل نيا )ص (  3)
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ق وع  إخالص و د –عز وجل  –سبب ال تههع إال  إان اهلل، وان يعبج  إىل اهلل 

وسمحع  ولطه ، والصدق يف طلب كشف  –سبحنن  وتينىل  –إظ نس االفعقنس إىل اهلل 

 الرض والبالء.

  قنل اهلل تينىل:                      

                                سبسة[

 [.605يبنس: 

   وقبل : =عهد هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

    اآلية. فن   ننن ألن اخلري والرش والههع والرض إنام هب ساجع إىل اهلل تينىل

 .(1)+ يشنسك  يف الك احد، ف ب الذي يسعحق اليبن ة وحده ال نيك ل وحده، ال

هذا و  اعظم األ لة =عهد هذه اآلية ون نص :  –ي،مح  اهلل  –ويقبل السيدي  

عهلل ان اهلل وحده املسعحق لليبن ة، فإن  الهنفع، الضنس، امليطي، املننع، الذي إاا وّس 

   رض، كهق، وو،ض ونحبهن            ألن اخللق لب اجعميبا عهلل

ان يههيبا  يشء، مل يههيبا إال  ام كعب  اهلل، ولب اجعميبا عهلل ان يرضوا احدًا، مل 

  يقدسوا عهلل يشء و  رضسه إاا مل ي، ه. وهلذا قنل:         

   ضل  وإحسنن ، كام قنل تينىل: اي: ال يقدس احد و  اخللق ان ي،  ف   

                               

 [. 8]سبسة فنط،:                اي: خيعص  ،محع  و  هنء و

 يظنم خلق ، واهلل او الهضل ال        جلمنع الزالت، الذي يبفق عبده

                              
 .1/481 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)



 783 

 ألسبنب وره،ت ، ثم إاا فيل ن اليبد، غه، اهلل انب  ، كبنسهن و رنسهن    

ي وسيت سمحع  كل يشء، وو ل جب ه إىل مجنع املبجب ات،  حنث ال الذ

ان اهلل هب املهه،   تسعرهي ع  إحسنن  ط،فة عني، فإاا ع،ف اليبد  نلدلنل القنطع

 نلهيم، وكشف الهقم، وإعطنء احلسهنت، وكشف السنئنت والك، نت، وان احدًا 

و  اخللق، لنس  نده و  هذا يشء، إال ون اج،اه اهلل عهلل يده، جزم  أن اهلل هب احلق، 

 .(1)+وان ون يدعبن و   ون  هب البنطل

ون غريه و    –عز وجل  –فنلباجب عهلل اليبد ان يعيلق قلب   نهلل  

هب الذي  نده كل يشء، وهب عهلل كل يشء  –سبحنن  وتينىل  –املخلبقني، فنهلل 

وإنام هي سبب و   –عز وجل  –قدي،. فنلق،اءة ال تؤث،  ذاهتن  ل  إان اهلل 

فنكبن تيلق  –سبحنن  وتينىل  –األسبنب، واالععام  الكنول عهلل وسبب ن، وهب اهلل 

  ون تيلق   نلهنس او غريهم. –عز وجل  –القلب الكنول  نهلل 

 

مع التوبة النصوح، والتخلص من  –جال وعال  –ثامنًا: اإلقبال عىل اهلل 

 املعايص واآلثام واملظامل:

والعب ة إلن  و  كل انب وخطنئة،  –سبحنن  وتينىل  –إن اإلقبنل عهلل اهلل  

وسلف و  : اإلقالع ع  الذنب، والهدم عهلل ون وىض (2)وسعبفنة نوط ن األس ية

املينيص واآلثنم، واليزم الصن ق عهلل عدم ال،جبع إلن ن، وس  احلقبق العي اخذت 

 نلظلم واليدوان إىل اهل ن ووسعحقن ن؛ كل الك سبب سئنس يف سفع البالء، 

                              
 (.331 اظر: تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناان )ص (  1)

 (ا بامل هلتوب ا حتقيق:  عيب هألاناؤ ط.33 اض هلصاحلني ل او   )ص  اظر هل ض هلشر ط: ا(  2)
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وحصبل الههع لليبد يف  نننه وآخ،ت ، واليكس  نليكس، نسأل اهلل الينفنة 

 والسالوة.

            قنل اهلل تينىل:  

[ فإن كثريًا و  الرشوس وعدم القببل الذي حيصل لليبد، إنام 10]سبسة الشبسى: 

يكبن  سبب الذنبب واملينيص، وظلم اليبد نهس  وغريه، والعب ة إىل اهلل و  الك 

 .-نىل  إان اهلل تي –كل  ت،فع البالء 

وو  اإلقبنل عهلل اهلل، حهظ اهلل يف كل يشء؛  نتبنع األواو، واجعهنب  

 الهباهي، فم  حهظ اهلل، حهظ  اهلل و  كل سبء ووك،وه.

ويف احلديث ع  عبداهلل    عبنس سيض اهلل عه ام قنل: كهت خلف الهبي  

: احفظ اهلل حيفظك، احفظ يا غالم إين أعلمك كلامت=  هلل اهلل علن  وسلم فقنل:

اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة 

لو اجتمعت عىل أن ينفعوك ب ء مل ينفعوك إال ب ء قد كتبه اهلل لك، وإن اجتمعوا 

فعت األقالم وجفت عىل أن يرضوك ب ء مل يرضوك إال ب ء قد كتبه اهلل عليك، ر

 .(1)+الصحف

ييهي: احهظ حدو ه، وحقبق ،  +احهظ اهلل=فقبل  علن  الصالة والسالم:  

واواو،ه، ونباهن ، وحهظ الك: هب البقبف عهد اواو،ه  نالوعثنل، وعهد نباهن  

                              
: هل ه  (ا  قلا  هل يفل    2516ا ح أبلوهمل صلف  هلقيايفل ا دل  ث اقلم )     هحل  ث أ رج  هل يفل   (  1)

يفايفللكا تعللر  إىل ههلل ح  : "هدفللن ههلل هلل ض أ دلل  ث د للمح صللليه.  ح ا ه لل  هللي هل يفلل      

هلر للاء  عرفللك ح هلشلل ةا  هع للم أن يفللا أ يللأإ مل  كللمح ليصلليبكا  يفللا أصللابك مل  كللمح          

 ليخيئكا  هع م أن هلاصر يفة هلص ا  أن هلفر  يفة هلكرملا  أن يفة هلع ر   رهيف".
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 نالجعهنب، وعهد حدو ه، فال يعجنوز ون او،   ، واان فن  إىل ون هنى عه ، فم  فيل 

 حلنفظني حدو  اهلل، الذي  ودح م اهلل يف كعن  ، وقنل عز وجل:الك ف ب و  ا

                

 [.11، 18]سبسة ق: 

 وه ن.وفرس احلهنظ ههن  نحلنفظ ألواو، اهلل، و نحلنفظ لذنب   لنعبب  

وو  اعظم ون جيب حهظ  و  اواو، اهلل الصالة، والط نسة، وحهظ ال،اس  

 وون وعى، والبط  وون حبى.

 وحهظ اهلل ليبده يدخل فن  نبعنن: 

 حهظ  ل  يف وصنلح  نننه، كحهظ  يف  دن  وولده واهل  وونل .أحدمها:  

يه  وإيامن ، و  احلهظ، وهب انف الهبعني: حهظ اهلل لليبد يف  النوع الثاين  

فنحهظ  يف حننت  و  الشب نت املضلَّة، وو  الش بات املح،وة، وحيهظ علن   يه  

 .(1)عهد وبت ، فنعبفنه عهلل اإليامن

فم  حهظ اهلل، حهظ  اهلل، وو  ضنَّع اهلل، ضني  اهلل؛ فنجلزاء و  جهس  

 اليمل.

، قنل تينىل: االسعقنوة عهلل  ي  اهلل –سبحنن  وتينىل  –وو  اإلقبنل عهلل اهلل  

                                  

               :[.10]سبسة فصلت 

هذه اآلية: ان ال يرشك اليبد  نهلل اك، اهل اليلم و  وينين االسعقنوة يف  

                              
مح (  يفا بع هاا بتصر .   اظر ل ز اجلة: هروهمل هلكاح ن459 اظر: جايفة هلع ول  هحلكم )ص (  1)

 ( فص : هل نومل  هنعاص .156سأ  عمح هل  هء هلشاح )ص 
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هنئًن، وان يسعقنم عهلل األو، واله ي، وان خيلص اليمل هلل، وان يسعقنم عهلل ا اء 

 .(1)اله،ائض

وو  اإلقبنل عهلل اهلل، اإلقبنل  نليمل الصنلح، و   ذل للصدقة واملي،وف،  

عب نت؛ واإل الح  ني الهنس، والقننم  حنجنهتم، واملحنفظة عهلل الصلبات املك

لنكبن يف اوة اهلل يف الصبنح واملسنء، واآلينت الق،آننة، واألحن يث الهببية يف هذه 

 األ باب الصنحلة كثرية وويلبوة.

فبمثل هذه األعامل الصنحلة، يبفق اليبد لكل خري، ويهعهع  كل عمل،  

 ويدفع اهلل هبن عه  كل ن ووك،وه.

 عهلل تلك األعامل الصنحلة.ويش د هلذا كل ، الباقع واحلنل فنم  حي،ص  

 

 تاسعًا: العمل بالقرآن الكريم، وتدبر ألفاظه:

واون العأول يف الق،آن؛ ف ب حتديق نظ، =: -ي،مح  اهلل  – يقبل ا   القنم 

 القلب إىل ويننن ، ومجع الهك، عهلل تد ،ه وتيقل .

  تد ،، قنل اهلل تينىل:وهب املقصب   إنزال ، ال جم،  تالوت   ال تهّ م وال 

           :[، 89 ]سبسة ص

 وقنل تينىل:                     :[، 84]سبسة حممد

 نىل:وقنل تي        :[، وقنل تينىل: 12]سبسة املؤوهبن     

             :[. وقنل احلس  سيض اهلل عه : 1]سبسة الزخ،ف

 نزل الق،آن لُنعد َّ، وييمل   ، فنختذوا تالوت  عماًل.

                              
 .21/568ا  هلتف ي هلكبي )يففاتيه هل يب( 1/112 اظر: يفعامل هلتاز   (  1)
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يف وينه  ووين ه واق،ب إىل نجنت  و  تد ، الق،آن فلنس يشء انهع لليبد  

وإطنلة العأول ل  ومجع الهك، عهلل وينين آينت ؛ فإهنن تطلع اليبد عهلل وينمل اخلري 

والرش  حذافريهن، وعهلل ط،قنهتام واسبنهبام وغنينهتام وثم،اهتام ووآل اهل ام... فال 

ذسه وختبف   بعنده و  اليذاب تزال ويننن  ُتهِ ُض اليبد إىل س    نلبعد اجلمنل، وحت

الب نل، وحتث  عهلل العَّضم، والعخهف للقنء النبم الثقنل، وهتدي  يف ُظلم اآلساء 

واملذاهب إىل سباء السبنل، وتصده ع  اقعحنم ط،ق البدع واألضنلنل، ... وتثبت 

قلب  ع  الزيغ واملنل ع  احلق والعحبيل، وتس ل علن  األوبس الصينب واليقبنت 

 .(1) +قة غنية العس نل...الشن

ل  يهعهع    إال  (3)هذا الهبع والذي قبل =: (2)يف الربهنن ويقبل الزسكيش 

و  اخلص هلل قلب  وننَّع ، وتد ، الكعنب يف عقل  وسمي ، وعم،    قلب ، واعمل    

 جباسح ، وجيل  سمريه يف لنل  وهننسه، ومتسك    وتد ،ه.

احلقنئق و  كل جننب؛ وإن مل يك  هبذه الصهة كنن فيل   ههنلك تأتن  

 .+وكذ ًن لقبل ...

فلب علم =يف وهعنح  اس السين ة:  –ي،مح  اهلل  – ا   القنم –ايضًن  – ويقبل 

الهنس ون يف ق،اءة الق،آن  نلعد ، الهعرلبا هبن ع  كل ون سباهن، فإاا ق،ا  عهك، حعى 

ة ولب لنلة، فق،اءة آية  عهك، و،َّ  آية وه ب حمعنج إلن ن يف ههنء قلب  ك،سهن ولب ونئة و،َّ

                              
(. 69 – 61ا   اظلر ل ز لاجلة: هلتبيلان ح آجلهمل د ل  هلقلرآن )ص      534ا 1/533 اظر: يف ها  هل لالكني  (  1)

 (.55ا: إبرههيم بمح سعي  هل  سر  )ص  إبرهز هنعان  باألجلهء هلقرآن  ل  كتو

 .2/66 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  2)

 –هلاوع هل ابة  هلعشر ن(ا  هلاوع هل   قب ل  )فبلال  هلقلرآن     – عين ب  ه هلاوع ) وهص هلقرآن (  3)

 هلاوع هل اجلس  هلعشر ن(.
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وته م خري و  ق،اءة خعمة  رري تد ، وته م، وانهع للقلب، وا عى إىل حصبل 

اوق حالوة الق،آن، هذه عن ة السلف ي،   احدهم اآلية إىل الصبنح... فق،اءة 

 .(1) +الق،آن هي ا ل  الح القلب...

 

 : املحافظة عىل تالوة القرآن الكريم، ومالزمة الذكر الصالح:عارشاً 

واملحنفظة عهلل الذك، الصنلح و   –جل وعال  –فم  امليلبم ان لذك، اهلل  

 –األ عنة واألاكنس الصحنحة، األث، الكبري يف جلب املهنفع، و فع املضنس ع  اليبد 

  إان اهلل تينىل.

الق،آن  – ال هك  –، وافضل الذك، (2)موال ختهى فنئدة الذك، عهلل وج  اليمب 

 الك،يم، الذي ال يأتن  البنطل و   ني يدي  وال و  خله  تهزيل و  حكنم محند.

ويف املحنفظة عهلل ق،اءة الق،آن الك،يم، وحهظ ، والذك، الصحنح الباس  ع   

 الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ون حيقق االنعهنع لليبد املحنفظ علن ن يف لنل  وهننسه،

 وسنئ، احبال .

فم  الق،آن الك،يم عهلل سبنل املثنل؛ ال عهلل سبنل احلرص، فنلق،آن كل  ههنء  

                              
هلعاا لل  بللالقرآن هلكللر ما  ا   اظللر ل ز للاجلة: يفللا ب هل لل ف ح 1/222 اظللر: يففتللاح جلها هل للعاجلة (  1)

(ا  هألدكلال هلشلرعي  لقلرهءة هلقلرآن هلكلر ما )ملوجل       11ل  كتوا: ب ا بمح ناصر هلبل ا )ص  

 يفا بع ها(ا  فته هحلق هنلبني: ل ل كتوا: عبل ههلل هلييلااا  هلشليخ سلايف         141هألطرشا )ص 

 (.42هنبااإ )ص 

: " ح هل كر حنو يفمح يفال  فال ة" ثم نصَّ ع ً أك لر يفلمح سلبعني     – رد  ههلل  – قا  هبمح هلقيم(  2)

(.   اظلر ل ز لاجلة: إديلاء ع لول هلل  مح      94فال ةا  اظر: هلوهب  هلصيِّب  اهفة هلك لم هلييلبا )ص   

 يفلا بعل هاا  هلتل كاا ح أفبل  هألذكلاا ل قلرطيب        5/2ل  زهل  )كتامل هألذكاا  هل عوهت( 

 (ا  كتامل هألذكاا ل او  .63)ص 
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وسمحة للمؤوهني، سبسة الهنحتة، وسبسة البق،ة، وفن ن آية الك،يس، وآخ، آيعني و  

سبحنن   –سبسة البق،ة، وامليباتني، فكل هذه تط،  الشننطني، وحتهظ  حهظ اهلل 

وك،وه، واألحن يث الصحنحة الدالة عهلل هذا األو، و  كل سبء و –وتينىل 

 واضحة وويلبوة.

وو  الذك، الصنلح، االسعيناة  نهلل و  كل يشء، والعسمنة يف كل يشء،  

والدعنء، واك، اسم اهلل عهلل الدوام يف مجنع األقبال واألفينل واألحبال، إال ون 

عه   هلل اهلل علن   اسعثهي، ويلعزم يف الك عهلل وج  اخلصبص  نأل عنة الثن عة

وسلم، ف ي األ عنة العي حتعبي جباوع الكلم، وتشمل خري الدننن واآلخ،ة. قنل 

 اهلل تينىل:                             

 [، وقنل تينىل: 82]سبسة ال،عد:                    

 [، وقنل تينىل: 684]سبسة ط :                       

      :[.11]سبسة الزخ،ف 

فم  حنفظ عهلل اك، اهلل والزو  ح،يٌّ    ان يهعهع هبذا الق،آن الك،يم وحيهظ  

حهظ اهلل، و  كل سبء ووك،وه، وي،تهع عه  كل ن و الء، فنهلل خري حنفظًن وهب  

 .(1)اسحم ال،امحني

                              
ا  حتفل  هنلر ضا   1/468 اظر ل ز اجلة: إدياء ع لول هلل  مح ل  زهلل  )كتلامل آجلهمل تلا ة هلقلرآن(       (  1)

 (.14لعب ههلل بمح ع   هرعي مح )ص 
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 احلادر عرش: ارتفاع املوانع احلاجبة عن االنتفاع باخلاصية:

إن و  اسبنب حتقق االنعهنع  نلق،آن الك،يم، استهنع املبانع احلنجبة ع   

نبب واملينيص، واتبنع اهلبى، وطنعة االنعهنع  خبا  ، وو  الك البقبع يف الذ

الههس يف البقبع فنام ح،م اهلل، فكل الك يمهع و  االنعهنع  خباص الق،آن 

 الك،يم.

و نحل،ص عهلل اسبنب الههع، والسيي يف حتقنق ن حتصل املههية، وتعحقق  

 الرنية يف حصبل االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم عهلل وج  اليمبم.

 [.812]سبسة البق،ة:        قنل اهلل تينىل:  

فنملحنفظة عهلل الصالة و  اسبنب احلصبل عهلل حهظ اهلل لليبد، وممن يقبي  

ويف احلديث ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سبحنن  وتينىل  – لة اليبد  ،   

 .(1)+فال يطلبنكم اهلل من ذمته ب ء ،من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل=

إن رسول =ع  عبداهلل    وسيب  سيض اهلل عه  قنل:  –ايضًن  –ويف احلديث  

وإن من سنن اهلدر، الصالة يف املسجد  ،اهلل صىل اهلل عليه وسلم عَلمنا سنن اهلدى

 .+الذر يؤذن فيه

من رَسه أن يلقى اهلل تعاى غدًا مسلاًم فليحافظ عىل =ويف سواية اخ،ى:  

فإن اهلل رشع لنبيكم سنن اهلدر وإهنن من سنن  ،هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن

 .(2)+اهلدى

                              
ا ح كتامل هن اج ا بامل فب  صلاة هلعشلاء  هلصلبه ح مجاعل ا اقلم      هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

  عا .( يفمح د  ث جا مل بمح عب ههلل اض  ههلل651)

 (.654ا ح كتامل هن اج ا بامل صاة هرماع  يفمح سامح ههل  ا اقم )هحل  ث أ رج  يف  م(  2)
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د استكب اعظم املبانع يف حق نهس ، وقطع فال هك ان و  ت،ك الصالة، ق 

الصلة العي  نه  و ني س  ، وإاا مل حيهظك اهلل فم  احلنفظ لك  يد اهلل، وإاا مل تك  

 يف اوة اهلل، فم  تكبن يف اوع ي؟ واهلل املسعينن.

وو  املبانع العي حت،م اليبد، وتبيده ع  احلصبل عهلل وهنفع هذا الق،آن الك،يم  

عصنوي، والعامثنل، وا بات الرهنء واملزاوري، ويف احلديث ع  الهبي وخبا   وجب  ال

 .(1)+تصاوير ال تدخل املالئكة بيتًا فيه متاثيل أو= هلل اهلل علن  وسلم قنل: 

هذه  وكذا االسعامع إىل املينزف واملبسنقى، والبقبع يف املينيص، فكل 

ب الشننطني والرش، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.  األوبس تبيد املالئكة واخلري، وتق،ِّ

فنلباجب عهلل اليبد ان ي،فع ع  نهس  هذه املبانع، العي حتبل  نه  و ني ون حيصل 

 .(2)علن  و  االنعهنع واخلري  كالم سب الينملني

 تسثثثاؤل:

بط واآلداب الرشعية؛ لالنتفاع هل ال بد من االلتزام والعمل هبذه الضوا 

 بخواص القرآن الكريم؟

 او  ميهى آخ،: 

هل عدم توفر أحد هذه الضوابط واآلداب الرشعية يكون السبب يف عدم  

 االنتفاع بخواص القرآن الكريم؟

                              
(ا يفللمح 2112ا ح كتللامل هل بللاسا بللامل حتللر م صللواة هحليللوهنا اقللم )   هحللل  ث أ رجلل  يف لل م (  1)

 د  ث أب  هر رة اض  ههلل عا .

نوهنة: هلتأثر بالقرآن  هالنتفاع ب ا )هنبللث هلرهبلة: يفوهنلة هلتلأثر بلالقرآن(       اظر: ل ز اجلة ح ه ض ه(  2)

 ل  كتوا: ب ا بمح ناصر هلب ا.
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 اجلثثثثثثواب:

ال هك ان هذه الضبا ط واآل اب الرشعنة املذكبسة؛ سبب سئنس يف  

ك،يم، فكلام تبف،ت هذه الضبا ط واآل اب الرشعنة االنعهنع  خباص الق،آن ال

كنن االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم اكث، واعظم واقبى، وكلام تأخ،  يض ن، او 

 ت،ك كنن الههع والعأثري اقل واضيف.

وعلن  فنلباجب عهلل اليبد ان حي،ص عهلل تباف، هذه الضبا ط واآل اب  

لنحصل ل   – إان اهلل تينىل  –لك،يم الرشعنة العي حتقق االنعهنع  خباص الق،آن ا

  ذلك اخلري الكثري، والههع اليظنم، واهلل تينىل اعلم.

حبل هذا املبضبع، يف  –حيهظ  اهلل  –يقبل فضنلة الشنخ عبداهلل اجلربي   

  هنت وآ اب ال،اقي  نل،قنة الرشعنة: ال تهند الق،اءة عهلل امل،يض إال  رشوط:

 أن يكبن و  اهل اخلري والصالح واالسعقنوة  : اهلنة ال،اقي:الرشط األول 

واملحنفظة عهلل الصلبات واليبن ات واألاكنس والق،اءة واألعامل الصنحلة وكث،ة 

احلسهنت، والبيد ع  املينيص والبدع واملحدثنت واملهك،ات وكبنئ، الذنبب 

 و رنئ،هن، واحل،ص عهلل األكل احلالل، واحلذس و  املنل احل،ام او املشعب  لقبل

وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمّد يديه إى =الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(1)+مه حرام، وملبسه حرام، فأنى ُيستجاب لهومطع ،السامء يا رب يا رب

فطنب املطيم و  اسبنب قببل الدعنء، وو  الك عدم ف،ض األج،ة عهلل  

                              
ب فلن: " لا املي  لا املي  يفيعمل  دلرهلا  يفشلرب  دلرهلا  يف ب ل  دلرهلا           هحل  ث أ رج  يف ل م (  1)

بللامل قبلو  هلصلل ق  يفلمح هلك للب    ُهل ِّ  بللاحلرهلا فلأنًَّ    للتجامل لل لكا" ح كتللامل هلزكلاةا     

 ( يفمح د  ث أب  هر رة اض  ههلل عا .1815هلييب  تربيت اا اقم )
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 امل،ىض، والعهزه ع  اخذ ون زا  عهلل نهقع  فذلك اق،ب إىل االنعهنع  ،قنع .

وي،فة ال،قى اجلنئزة و  اآلينت الق،آننة: كنلهنحتة، وامليباتني،  الرشط الثاين: 

سيت اإلخالص، وآخ، سبسة البق،ة، واول سبسة آل عم،ان وآخ،هن، وآية وسب

 الك،يس،... وو  األ عنة الق،آننة املذكبسة يف الكلم الطنب ونحبه...

: ان يكبن امل،يض و  اهل اإليامن والصالح واخلري والعقبى الرشط الثالث 

 قبل  تينىل:واالسعقنوة عهلل الدي ، والبيد ع  املح،ونت واملينيص واملظنمل، 

                               

 [، وقبل : 28]سبسة اإلرساء:                  

                 :[، فال تؤث، غنلبًن يف 44]سبسة فصلت

اهل املينيص وت،ك الطنعنت واهل العكرب واخلنالء واإلسبنل وحلق اللحى 

 والعخلف ع  الصالة وتأخريهن والع نون  نليبن ات ونحب الك.

ع، فال يهند ان جيزم امل،يض  أن الق،آن ههنء وسمحة وعالج ننف الرشط الرابع: 

إاا كنن ورت  ًا يقبل: افيل ال،قنة كعج، ة إن نهيت وإال مل ترض؛  ل جيزم  أهنن ننفية 

حقًن، واهنن هي الشهنء الصحنح كام اخرب اهلل تينىل. فمعى متت هذه الرشوط نهيت 

 .(1) إان اهلل تينىل، واهلل اعلم

 

* * * 

                              
 ( بتصر    ي.21ا 28 اظر: هلفتا ب هل هبي  ح هلرقً هلشرعي  )ص (  1)
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 املبحث الثاني

 تهاضوابط تتعلق باخلواص ذا
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 املبحث الثاني

 ضوابط وآداب تتعلق باخلواص ذاتها
 

 أوالً: أن تكون اخلاصية مرشوعة:

وامل،ا  ههن ان ال تكبن الق،اءة ممن خينلف الرشع، كام إاا كننت وعضمهة  عنء  

غري اهلل، او اسعرنثة  نجل ، وون اهب  الك فإهنن حم،وة،  ل هي الرشك  نهلل تينىل، 

 ويلبوة، فإن كننت و  جهس الطالسم والشيباة فإهنن ال جتبز.وان تكبن وه بوة 

ولنحذس متنم احلذس و  البقبع يف األوبس الرشكنة او البدعنة، اوالدخبل يف  

الشيباة والطالسم املج بلة و  ال،وبز واحل،وف واألهكنل الرري وي،وفة. 

ج  ن، واليمل فنلباجب االلعزام  ام وس  يف الكعنب والسهة، وتالوة اآلينت عهلل و

 نألحن يث الهببية كام سويت وتلقنت و  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، ويلحق 

 .(1)هبذا ون كنن و  الذك، الصنلح والدعنء الهنفع

 حبل هذا املبضبع: –ي،مح  اهلل  – يقبل الشنخ حنفظ احلكمي 

سوهنن و،=  ات عديدة هبنئنت خمعلهة حعى وتنسة يكعببن السبسة او اآلية ويك،ِّ

جييلبن اوهلن آِخ،ًا وآخ،هن اوالً، واوسط ن اوالً يف وبضع وآِخ،ًا يف آخ،. وتنسة 

يكعببهنن  ح،وف وقطية كل ح،ف عهلل حدت ، ويزعمبن ان هلن هبذه اهلنأة 

خصب نة لنست لرريهن و  اهلنئنت، وال ا سي و  اي  اخذوهن وعم  نقلبهن، ون 

                              
 

 

ا  هلقللو  هنفيلل  ع للً كتللامل   210ا 24/211 اظللر: امللوع هلفتللا ب لشلليخ هإلسللال هبللمح تيميلل     (  1)

 .1/105هلتودي  
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نننة زخ،فبهن، وُخ،افنت ُوضلَّة الهبهن، واكنايب خمعلهة هي إال وسنوس هنط

لهقبهن، مل يهزل اهلل هبن و  سلطنن، وال يي،ف هلن ا ل يف سهة وال ق،آن، ومل تهقل 

ع  احد و  اهل الدي  واإليامن، إن هؤالء إال كنا بن، افَّنكبن وهرتون، 

 وسنجزون ون كننبا ييملبن.

الي، نة املي،وفة و  آحن  وعرشات ووئنت  وتنسة يكعببن سوبزًا و  األعدا  

والبف وغريهن، ويزعمبن اهنن سوبز إىل ح،وف آية او سبسة او اسم او يشء ممن 

قدوهن  حسنب احل،وف األ جدية املي،وفة عهد الي،ب، وغري الك و  اخل،افنت 

البنطلة، واألكنايب املهعيلة املخعلهة، وغنلب ن وأخبا ع  األوة الرضبنة الذي  

ذوا السح، ع  الشننطني وتيلمبه وه م، ثم ا خلبا الك عهلل اهل اإلسالم اخ

 صهة ان  و  الق،آن او السهة او اسامء اهلل تينىل، واهنم إنام غريوا الهنظ  وت،مجبهن 

 رري الي، نة ملقن د ال تعم  زعم م إال  ذلك، ووه ن ون هب و  عبن  املالئكة 

قبلبن للج نل هي اسامء اهلل لريوجبا والشننطني ونحبهم، يأخذون اسامءهم وي

الرشك  ذلك علن م فندعبن غري اهلل و   ون ، وهذه وكندة مل يقدس علن ن إ لنس إال 

  بسنطة هؤالء املضلني، وهب:                   

 [، واهلل تينىل يقبل: 1]سبسة فنط،:                     

                     :[، 76]سبسة اليهكببت

                       :(1) +[40]سبسة الهبس. 

                              
 .19/35ا   اظر: اموع هلفتا ب لشيخ هإلسال هبمح تيمي  631ا 2/636 اظر: يفعاا  هلقبو   ( 1)
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لك،يم ثن عة يف الكعنب والسهة املط ،ة، وسنملة و  وخباص الق،آن ا 

 املخنلهنت الرشعنة، واملسلم يف غهنة ع  تلك املخنلهنت، ووأوبس  نلبيد عه ن.

ويف االسعشهنء  ام نع  اهلل =:  -سمح  اهلل  –يقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة  

 .(1)+وسسبل  ون يرهي ع  الرشك واهل 

الك،يم، او آية، او ق،اءة سبس وآينت ق،آننة  فبق،اءة سبسة و  سبس الق،آن 

 يعحقق اخلري الكثري و  جلب املهنفع و فع املضنس.

 ومن أمثله ذلك:

ق،اءة فنحتة الكعنب عهلل اللديغ والقصة يف الصحنحني و  حديث ايب سيند  

 حعى قنم اللديغ وكأن  مل يصب. –كام تقدم  –اخلدسي سيض اهلل عه  

آية الك،يس، وآخ، آيعني و  سبسة البق،ة، فسبسة وق،اءة سبسة البق،ة، و 

البق،ة ال تسعطني ن السح،ة، وآية الك،يس و  ق،اهن ال يزال وي  و  اهلل حنفظ، وال 

يق،   هنطنن حعى يصبح، وو  ق،ا  نآليعني و  آخ، سبسة البق،ة يف لنلة كهعنه، 

ت، وحيعمل و  وامليهى: كهعنه و  قننم اللنل، وقنل و  الشنطنن، وقنل و  اآلفن

 اجلمنع.

وق،اءة امليباتني )سبسة الهلق، وسبسة الهنس( كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن   

وسلم إاا اهعكى نهث عهلل نهس   نمليباات، وايضًن إاا و،ض احد و  اهل  نهث 

علن   هلل اهلل علن  وسلم  نمليباات، فلام اهعكى وجي  علن  الصالة والسالم الذي 

ة سيض اهلل عه ن تق،ا هبن علن ، ومتسح  ند الهبي  هلل اهلل علن  ونت فن  جيلت عنئش

                              
 .19/61 اظر: اموع هلفتا ب (  1)
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 .(1)وسلم سجنء  ،كع ن

ونحب هذه اآلينت الك،يمة، واأل عنة الق،آننة املذكبسة يف الكلم الطنب  

 ونحبه.

 وكذا األ عنة الثن عة يف السهة الهببية، وو  اوثلة الك:

ان جربيل  –سيض اهلل عه   –ند اخلدسي ع  ايب سي ون ثبت يف  حنح وسلم 

باسم =قنل:  )نعم(اتى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فقنل: ين حممد اهعنكت؟ فقنل: 

د اهلل يشفيك، باسم من رش كل نفس أو عني حاس ،اهلل أرقيك، من كل يشء يؤذيك

 .(2)+اهلل أرقيك

سيض اهلل  –ع  عثامن    ايب الينص الثقهي  –ايضًن  – ويف  حنح وسلم 

ان  هكن إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وجيًن جيده يف جسده وهذ اسلم،  –عه  

 دك،ضع يدك عىل الذر تأمل من جس=فقنل ل  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

وقل: باسم اهلل، ثالثًا، وقل سبع مرات: أعوذ باهلل وقدرته من رش ما أجد 

قنل: فهيلت الك، فأاهب اهلل عز وجل ون كنن يب، فلم =. ويف سواية: (3)+وأحاذر

 .(4)+ازل آو،    اهيل وغريهم

                              
  ق  تق ل جير ب ذلك ك   ح هلفص  هل ان  يفمح هلبامل هأل   ) وهص هلقرآن ح كتب هحل  ث(.(  1)

(ا  حنلوض علمح عالشل     2106يب  هنلرض  هلرقلًا اقلم )   ح كتامل هل الا بامل هل أ رج  يف  م(  2)

 (.2105اض  ههلل عا ا اقم )

ح كتلامل هل لالا بلامل هسلتلبامل  ضلة  ل ض ع لً يفوضلة هألمل يفلة هلل عاءا اقلم             أ رج  يف ل م (  3)

(2282.) 

ا (ا  عالل  هل يفلل  3091ا ح كتللامل هليللبا بللامل كيللف هلرقللًا اقللم ) هلر ه لل  عالل  أبلل  جله جل(  4)

: دل  ث د لمح   (ا  قلا  هل يفل    2808كتامل هليبا بامل كيف   فة هلوجة علمح نف ل ا اقلم )   

 صليه.
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الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن  الصحنحني ع  عنئشة سيض اهلل عه ن انويف  

 اللهم رب الناس، اذهب الباس،=ييبا  يض اهل : يمسح  نده النمهى ويقبل: 

 .(1)+واشفه وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقامً 

اهنن  –سيض اهلل عه ن  –ة ع  خبلة  هت حكنم السلمن ويف  حنح وسلم 

: أعوذ من نزل منزالً ثم قال= قنلت: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل:

، (2)+بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق، مل يرضه يشء حتى يرحتل من منزله ذلك

 ونحب الك و  االسعيناة  نهلل يف كثري و  األحبال.

وكذا جباوع الدعنء، والكلم الطنب الذي يشعمل عهلل خري الدننن واآلخ،ة،  

 –ي،مح  اهلل  –وثل ون وس  اك،ه يف البا ل الصنب وسافع الكلم الطنب ال   القنم 

 .-ي،مح  اهلل  –ويف زا  املين  ل  ايضًن، ويف كعنب األاكنس للهبوي 

رشع املط ،، او البقبع يف ويف هذه كل  غهنة ع  غريه و  البقبع يف خمنلهة ال 

 جهس الطالسم والشيباة، واألوبس البدعنة او الرشكنة.

 

 ثانيًا: ثبوت كوهنا خاصية فيام يراد االنتفاع به:

ثبت يف السهة الهببية ان سبسة الهنحتة تق،ا عهلل اللديغ، كام وس  يف سقنة  

 الصحنيب لذلك اللديغ  أم الق،آن، فقنم يميش وكأن  مل يصب  أاى.

وثبت ايضًن ان آية الك،يس سبب للحهظ و  وسبسة الشنطنن، وسويت آثنس  

                              
(ا  أ رج  5143ح كتامل هليبا بامل اقي  هلايب ص ً ههلل ع ي   س ما اقم ) أ رج  هلبخاا (  1)

 (ا  ه ه هل فن ل بخاا .2191ح كتامل هل الا بامل هستلبامل اقي  هنر ض اقم ) يف  م

ح كتلامل هلل كر  هلل عاء  هلتوبل   هالسلت فااا بلامل ح هلتعلوذ يفلمح سلوء هلقبلاء            أ رج  يف ل م (  2)

 (.2180 جلاإ هلشقاءا اقم )



 400 

ع  السلف الصنلح و  الصحن ة والعن يني يف اليالج  بيض اآلينت الق،آننة، 

 كام تقدم. –واأل عنة الهببية 

، (1)وُج،ِّ ت آينت السح، الثالث يف سبسة األع،اف، ويبنس، وط  

ج املحببس ع  اهل ، وكذا ق،اءة فُبِجدت وؤث،ة يف حل السح،، ويف عال

 امليباتني.

اق  –ايضًن  –و نلعج، ة   جتد كثريًا و  األو،اض تسعييص عهلل األطبنء احلذَّ

الذي  يينجلبن امل،ىض  نألوبس املن ية و  اإل ، واحلببب واليملننت، ثم يينجل ن 

مي،فة ف – إان اهلل تينىل  –الق،اء الهن حبن املخلصبن  نلق،آن الك،يم فعربا 

 األ عنة واألوسا  واآلينت الق،آننة العي تق،ا هلن تأثري واضح  إان اهلل.

 –وخن نة سبسة الهنحتة، وآية الك،يس، وامليباتني ونحب الك، واضحة  

 –وال هك  –يف ثببت كبهنن خن نة فنام ي،ا  االنعهنع   ، ف ذه وقدوة  –كام تقدم 

 –يف هذا البنب )اللديغ  –ان اهلل تينىل  إ –عهلل غريهن يف ثببت كبهنن خن نة ننفية 

                              

  هآل ات ه  قول  تعاىل: (  1)                               

                                        

                  : [.  قول  تعاىل: 122  – 111]سواة هألعره    

                                          

                                          

              :[ا  قول  تعاىل: 02 – 19]سواة  ونس        

                                               

                                      

                                   : [.69 – 65]سواة ط 
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 –احلهظ و  الشنطنن و فع وسبسع ... ونحب الك، و لت عهلل الك السهة الهببية 

 .-كام تقدم 

 عن سورة الفاحتة: –يرمحه اهلل  – يقول ابن القيم 

يف  –سيض اهلل عه   –تضم  هذا احلديث )ييهي حديث ايب سيند اخلدسي = 

صة اللديغ( حصبل ههنء الك اللديغ  ق،اءة الهنحتة علن ، فأغهع  ع  الدواء، ق

وس ام  لرت و  ههنئ  ون مل يبلر  الدواء، هذا وع كبن املحل غري قن ل، إون لكبن 

 .(1)+هؤالء احلي غري وسلمني، او اهل  خل ولؤم، فكنف إاا كنن املحل قن الً 

 هذا الشهنء ان ُيسعشهى هبن وحق لسبسة تشعمل عهلل=وقنل يف وبضع آخ،:  

 .(2)+و  كل و،ض

وحقنق  سبسة هذا =ويقبل ايضًن يف احلديث ع  خباص هذه السبسة:  

 .(3)+ يض هأهنن، ان ُيسعشهى هبن و  األ واء، وُي،قى هبن اللديغ

ب الك و،اسًا   ثم اك، جت، ع  يف االسعشهنء هبن يف وكة املك،وة، وان  ج،َّ

 .(4)واهنن و  اعظم األ وية الشنفنة الكنفنة –  إان اهلل –عديدة فههيت 

 عن آية الكريس: –يرمحه اهلل  –ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ب املج، بن =  ان هلن و  العأثري يف  فع  –الذي  ال حيصبن كث،ة  –ج،َّ

الشننطني، وإ طنل احباهلم ون ال يهضبط و  كث،ت  وقبت ؛ فإن هلن تأثريًا عظناًم يف 

                              
 .1/128 اظر: يف ها  هل الكني (  1)

 .1/119هنص ا هل ابق (  2)

 .110ا 4/111 اظر: زهجل هنعاجل (  3)

 ل ذكللر هلقصلل   جيرا للا يفللمح يفصللاجلاهاا ح هلفصلل  هأل   يفللمح هلبللامل هل للان  ) للوهص   قلل  تقلل(  4)

 هلقرآن هلكر م بني هلتوقيف  هالجت اجل(.
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شنطنن ع  نهس اإلنسنن، وع  املرصوع، وع  و  تينه  الشننطني، وثل اهل  فع ال

الظلم والرضب، واهل الش بة والط،ب، واس نب السامع واملكنء والعصدية، إاا 

ق،ئت علن م  صدق  فيت الشننطني، و طلت األوبس العي خينل ن الشنطنن، ويبطل 

طنين، إا كننت الشننطني ون عهد إخبان الشننطني و  وكنههة هنطنننة، وترصف هن

نل و  ك،اونت اولننء اهلل املعقني، وإنام هي و   يبحبن إىل اولننئ م  أوبس يظه ن اجل َّ

 .(1)+تلبنسنت الشننطني عهلل اولننئ م املرضبب علن م والضنلني

 عن املعوذتني: –يرمحه اهلل  – ويقول ابن القيم 

و  كل وك،وه مجلة وتهصاًل؛ فإن االسعيناة و  ويف امليباتني االسعيناة = 

ن ون خلق تيم كلَّ ن يسعينا وه ، سباء كنن يف األجسنم او األسواح، واالسعيناة 

و  ن الرنسق وهب اللنل، وآيع  وهب القم، إاا غنب، تعضم  االسعيناة و  ن ون 

ني االنعشنس، فلام يهعرش فن  و  األسواح اخلبنثة العي كنن نبس اله نس حيبل  نه ن و 

 اظلم اللنل علن ن وغنب القم،، انعرشت وعنثت.

واالسعيناة و  ن الههنثنت يف اليقد، تعضم  االسعيناة و  ن السباح،  

وسح،ه ، واالسعيناة و  ن احلنسد، تعضم  االسعيناة و  الههبس اخلبنثة 

 املؤاية  حسدهن ونظ،هن.

 هننطني اإلنس واجل ، فقد والسبسة الثنننة: تعضم  االسعيناة و  ن 

مجيت السبستنن االسعيناة و  كل ن، وهلام هأن عظنم يف االحرتاس والعحص  

 و  الرشوس قبل وقبع ن؛ وهلذا اوىص الهبي  هلل اهلل علن  وسلم عقبة    عنو،

                              
 .56ا 19/55 اظر: اموع هلفتا ب (  1)
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 .(1)يف جنوي   ق،اءهتام عقب كل  الة، اك،ه الرتوذي

ويف هذا رس عظنم يف اسعدفنع الرشوس و  الصالة إىل الصالة. وقنل: ون  

 .(2) +تيّبا املعيباون  مثل ام...

 ووع هذا كل  فنلق،آن كل  ههنء وسمحة للمؤوهني، قنل تينىل:         

                           

 [، وقنل تينىل: 75]سبسة يبنس:                        

            :[.28]سبسة اإلرساء 

و لت علن  السهة املط ،ة،  ولك  ون ثبت كبن  خن نة فنام ي،ا  االنعهنع   ، 

وثبعت تلك اخلن نة، ف ب  لنل عهلل ثببت نهي ن يف هذا البنب خن ة  ون غريه. 

فمثاًل: هل و  املهنسب ان تق،ا عهلل اللديع، او و  اسا  ان يط،  الشنطنن ع  نهس  

ي  )سبسة البق،ة:   (؟ي828وحنل ،  سبسة الكبث،، او  آية الدَّ

سة الهنحتة عهلل اللديغ؛ لثببت خن نة سبسة اجلباب: الصحنح ق،اءة سب 

الهنحتة فنام ي،ا  االنعهنع   ، و  سفع األاى ع  اللديغ. وتق،ا آية الك،يس؛ لثببت 

 خن نة آية الك،يس يف ط،  الشننطني، واحلهظ و  وسبسع م وعمبم نهم.

وايضًن: ملن يف سبسة الهنحتة، وآية الك،يس و  اخلباص واألرساس الق،آننة يف  

سبحنن   –ثببت حصبل املههية، و   فع للرض، وسفع للرش، ون ال ييلم  إال اهلل 

فقد تظ ، للبيض و  خالل العد ، والعأول يف آينهتن وويننن ن، وقد ختهى  –وتينىل 

                              
 (.2983ا كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا جاء ح هنعوذتني اقم ) اظر: جايفة هل يف  (  1)

 .4/101جل هنعاجل  اظر: زه(  2)
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 عهلل البيض اآلخ،، فلنعأول الك.

 فام الظ   كالم سب الينملني إال الههع اليظنم، واخلري الكثري. 

آخ، آيعني و  سبسة البق،ة يف الكهنية و  كل يشء،  وكذا ثببت خن نة 

و  كل ن ووك،وه، وهكذا يف  – إان اهلل  –يف عمبم احلهظ  –ايضًن  –وامليباتني 

 عمبم اآلينت الق،آننة العي ثبت كبهنن خن نة فنام ي،ا  االنعهنع   .

ة وال يمهع هذا ثببت املههية هلذه السبس واآلينت الق،آننة يف هذه اخلن ن 

و  عمبم الههع يف السبس واآلينت الق،آننة األخ،ى،  –ايضًن  –وغريهن. وال وننع 

فنلق،آن كل  ههنء وسمحة للمؤوهني، فنآلينت الق،آننة تدل عهلل عمبم الههع والشهنء 

ولك  ون ثبت كبن  خن نة فنام ي،ا  االنعهنع   ، ف ب  –كام تقدم  – نلق،آن الك،يم 

م عهلل غريه، واهلل ا  علم.وقدَّ

 

 ثالثًا: أال تشمل الوسيلة عىل خمالفات رشعية:

وامل،ا  ههن اال تشعمل البسنلة للحصبل عهلل االنعهنع  نخلن نة عهلل خمنلهنت  

 نعنة، او  ميهى آخ، واق،ب: ان تكبن البسنلة غري حم،وة.

ان تكبن الق،اءة هبنئة حم،وة؛ كأن يقصد الق،اءة  فمن املخالفات الرشعية 

هبًن او يف وقربة او محنم، او ون هن   الك و  اهلنئنت املح،وة، كعلطخ  حنلة كبن  ج

  نلهجنسنت، او كشف عبست ، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

فهي الك كل  خمنلهة نعنة، واوع نن للق،آن الك،يم وح،وع  الرشعنة.  

 وحتبل  ون االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم.
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 ومن املخالفات الرشعية أيضًا:

وال جيبز =: -ي،مح  اهلل  – كعن ة الق،آن الك،يم  دم نجس ونحبه، يقبل ا   القنم 

، كام يهيل  اجل نل، فإن الدم (1) دم ال،اعف –ييهي اآلينت الق،آننة  –كعن ع ن 

 .(2)+نجس؛ فال جيبز ان يكعب    كالم اهلل تينىل

 

 ومن املخالفات الرشعية أيضًا:

املبا  الهجسة يف كعن ة اآلينت الق،آننة، كنملدا  الهجس او املعهجس، اسعيامل  

يسعبي يف الك ون كنن نجسًن لذات  كنلببل او الدم؛ او كنن نجسًن لرريمهن كنملدا  

 الذي وقع فن  يشء نجس كنلهأسة ونحبهن.

ان يكعب عهلل يشء نجس، او وعهجس كجلب  املنعنت،  –ايضًن  –وال جيبز  

حكبم  هجنسع  و  احلنباننت؛ ألن يف الك كل  اوع ننًن للمكعبب، او جلب  امل

 واز ساًء ل ، فال حيل فيل   حنل و  األحبال.

وال نزاع  ني اهل اليلم يف وجبب  نننة املكعبب الرشعي ع  كل ا عذال او  

 اوع نن او إخالل  ام يلزم ل  و  تيظنم، ق،آنًن كنن املكعبب، او غريه ممن ل   هة نعنة.

كام اتهق اهل اليلم عهلل القبل  عح،يم اسعيامل املبا  الهجسة يف كعن ة ون  

                              
 )اعف(. 4/1365هلرُّعا  : هل ل نر  يفمح هألنف.  اظر: هلصلاح (  1)

  ادلن ح   – ردل  ههلل   –.  ن ب ه ه هلقو  لشيخ هإلسال هبمح تيميل   4/350 اظر: زهجل هنعاجل (  2)

هلللاص )فلللن هللل ل  للسا  ال اللوز أن  كتللب بلل  كللال ههلل تعللاىل(. فقلل  نللص ع للً ع لل  علل ل     

بال ل  ه  هلاجاسل .  قل  نلصَّ  ليخ هإلسلال هبلمح تيميل  ح املوع هلفتلا ب ع لً هنل هجل            هلكتاب  

ا   اظلر ل ز لاجلة: هآلجلهمل    –إن  اءههلل  –ا  سيأت  ذكرض ح هن أل  هل ال   19/64هنباح.  اظر: 

 .19/35ا  اموع هلفتا ب 2/489هلشرعي  
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 .(1)اك،

وعلن  فنح،م ان يكعب الق،آن الك،يم، واك، اهلل تينىل  يشء نجس، او علن   

 او فن ؛ ملن فن  و  اال عذال ل ، والهقصنن و  ح،وع .

ا املبضبع، و  وحيس  ههن العهبن  عهلل  يض املسنئل امل مة العي تعيلق هبذ 

  نب تكمنل الهنئدة، والك عهلل الهحب اآليت:

 

 املسألة األوى: حكم كتابة آيات القرآن الكريم عىل عضو املريض:

ون يهند جباز كعن ة آينت و  الق،آن الك،يم عهلل  –ي،مح  اهلل  – نقل ا   القنم 

ك،يم، وان هنخ   هنخ اإلسالم عضب امل،يض ألجل الشهنء، وسجنء  ،كة الق،آن ال

 قد فيل   ههس  لرريه. –ي،مح  اهلل  –ا   تنمنة 

كعنب لل،عنف: كنن هنخ اإلسالم ا   =: -ي،مح  اهلل  – يقبل ا   القنم 

  يكعب عهلل جب ع :  –سمح  اهلل  –تنمنة                 

             : [، وسميع  يقبل: كعبع ن لرري واحد 44]سبسة هب

فربا، فقنل: وال جيبز كعن ع ن  دم ال،اعف، كام يهيل  اجل نل، فإن الدم نجس، فال 

 .(2)+جيبز ان يكعب    كالم اهلل تينىل

                              
ا  هآلجلهمل هلشللرعي  65ا 64ا 19/35تيميلل   اظللر ل ز للاجلة: امللوع هلفتللا ب لشلليخ هإلسللال هبللمح    (  1)

ا 111 – 1/180ا  هنتلللف ح أدكللال هنصلللف ل لل كتوا: صللاحل بللمح حمملل  هلر للي     2/489

ا  هألدكال هلفق ي  ه اص  بالقرآن هلكر ما ل  كتوا: عبل هلعز ز بلمح حممل     469 – 2/466

 .1/11هحلجيان 

 .4/350 اظر: زهجل هنعاجل (  2)
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  يد الك كعن ًن لبجع الرضس، هذا نص : –ي،مح  اهلل  – ثم اك، ا   القنم 

  يكعب عهلل اخلد الذي ييل البجع:  سم اهلل ال،مح  ال،حنم: =        

           :[، وإن هنء 81]سبسة امللك

 .(1) +[61]سبسة األنينم:             كعب: 

 يض ون يكعب و  اآلينت الق،آننة عهلل األعضنء امل،يضة؛  –ايضًن  –واك، سمح  اهلل 

ولك  املالحظ ان  مل يذك،  لناًل عهلل اجلباز ال و  الكعنب وال و  السهة سبى ون 

 سحم اهلل اجلمنع. –سالم ا   تنمنة اك،ه ع  هنخ اإل

فليل األحبط يف وثل هذا االسعرهنء  ام ثبت يف الكعنب والسهة؛ و   نب سد الذسيية 

وخشنة البقبع يف املحذوس؛ خن ة و   يض اجل نل او ضينف الدي  والههس، ويف 

 .كعنب اهلل وسهة سسبل  علن  الصالة والسالم ون يرهي ويكهي ويشهي  إان اهلل تينىل

 – سمح ام اهلل تينىل – وليل ون فيل  هنخ اإلسالم ا   تنمنة، وتلمنذه ا   القنم 

حيمل عهلل عمبم االسعشهنء  نآلينت الق،آننة، سجنء  ،كع ن ونهي ن، وان الق،آن 

الك،يم كل  ههنء وسمحة للمؤوهني؛ خن ة إاا مل تشعمل تلك اهلنئة املسعيملة عهلل 

 عي يمهع اليمل واالسعشهنء  كالم سب الينملني.حمذوس ن

 

 املسألة الثانية: حكم كتابة آيات القرآن الكريم وتعليقها عىل املريض:

اي هل جيبز ان تكعب  يض سبس الق،آن الك،يم، او  يض آينت  عهلل امل،يض الذي 

ة ا ن   وجع او امل او رضس، سجنء  ،كة الق،آن الك،يم، وحصبل االسعشهنء واملههي

  ذلك اليمل؟

                              
 .4/359 اظر: زهجل هنعاجل (  1)
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فعبى اللجهة الدائمة للبحبث اليلمنة واإلفعنء يف  (1)يكهي يف هذه املسألة 

 اجلباب عهلل سؤال يف هذا اخلصبص، وفنام ييل نص ن:

كعن ة آية و  الق،آن وتيلنق ن، او تيلنق الق،آن كل  عهلل اليضد ونحبه،  

العي اخعلف  حتصهًن و  رض خيشى وه ، او سغبة يف كشف رض نزل؛ و  املسنئل

السلف يف حكم ن، فمه م و  وهع الك وجيل  و  العامئم امله ي ع  تيلنق ن 

لة (2)إن الرقى والتامئم=لدخبل  يف عمبم قبل   هلل اهلل علن  وسلم:   (3)والتِّو 

، وقنلبا ال خمصص خي،ج تيلنق العمنمة إاا كنن و  (4)سواه امحد وا ب  او  +رشك

وقنلبا ايضًن: إن تيلنق متنمة و  الق،آن يهيض إىل تيلنق ون لنس و  الق،آن  –الق،آن 

فنمهع تيلنق  سّدًا لذسيية ون لنس وه ، وقنلبا ثنلثًن: إن  يهيض إىل اوع نن ون ييلق عهلل 

ن  حيمل  حني قضنء حنجع  واسعهجنئ  ومجنع  ونحب الك، ومم  قنل اإلنسنن؛ أل

                              
هقتصرت ح ه ض هن أل  ع ً ه ض هلفتوبا  هلتع يق ع ي ا  ا تي ر؛  شي  هلتيو ل ا  يف ل  هل ض    (  1)

 هن أل   حنوها يفب وط  ح كتب هلعقي ة  هلفق .

هلتمالم  هد ت ا متيم ا  ه  هلعوذ هليت تع ق ع لً هإلن لان  هليض لل فة هآلفلات.  اظلر: هلصللاح        (  2)

: -  ردل  ههلل  –.   قو  هلشليخ عبل هلعز ز بلمح بلاز     18ا 12/69هلعرمل  ا  ل ان5/1010ل جوهر  

" هلتميم  ه  يفا  ع ق ع ً هأل الجل أ  هنرضً أ  هيهم عمح هلعنيا أ  علمح هرلمحا أ  هنلرضا يفلمح     

 لرز أ   جلعا أ  عظلال ذللبا أ  طاسلما أ  هلي ذللكا   ل    ح ذللك هأل اهق هنكتلومل في للا          

قللرآن ع للً هلصللليه؛ ألن هألداجل للث عايفلل  للليس في للا هسللت ااء.   كتابللات دتللً  لللو كانللت يفللمح هل 

   للمي ا بعبلل م دللرزهيفا هرايفعلل ا  هلل  ع للً نللوعني: حمريفلل   هلل  هللليت تكللون يفللمح أمسللاء           

هلشياطني  ه رز  هلياسم.  هلالوع هل لان : يفلا  ع لق يفلمح هآل لات هلقرآنيل   هألجلعيل  هلابو ل   هل ض           

ظر: اموع فتلا ب هبلمح بلازا إعل هجل هلل كتوا: عبل ههلل        ت ف في ا ع ً قولني: هناة  هروهز.  ا

 (.112.   اظر ل ز اجلة: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص203 – 1/211هليياا )ق م هلعقي ة( 

هلتول : ه  يفا هع   هنرأة ح عاق ا تتل مح ب  عا  ز ج اا  ه  نوع يفمح هل لر   مون  هلصر  (  3)

 )فتا ب هلشيخ هبمح باز(. 210ا 1/215هنص ا هل ابق ا  4/1645 هلعيف.  اظر: هلصلاح 

 تق ل جيرا  )ص (.(  4)
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هذا القبل: عبداهلل    وسيب  وتالونذه، وامحد    حهبل يف سواية عه  اخعنسهن كثري 

و  ا حن  ، وجزم هبن املعأخ،ون، وو  اليلامء و  اجنز تيلنق العامئم العي و  

هلل    عم،و    الينص، و   الق،آن واسامء اهلل و هنت ، وسخص يف الك، كيبدا

قنل: ا ب جيه، البنق،، وامحد يف سواية اخ،ى عه ، ومحلبا حديث املهع عهلل العامئم 

العي فن ن نك. والقبل األول اقبى حجة، واحهظ لليقندة ملن فن  و  محنية محى 

العبحند واالحعننط، واون ون سوي ع  ا   عم،و، فإنام هب يف حتهنظ اوال ه الق،آن، 

ن ع  يف األلباح؛ وتيلنق هذه األلباح يف سقنب األوال  ال يقصد ان تكبن متنمة وكع

يسعدفع هبن الرض او جيلب هبن الههع. و هلل اهلل وسلم عهلل نبنهن حممد وآل  و حب  

 .(1)+وسلم

 ان سبب وهع هذه املسألة ثالثة اوبس: –ون تقدم  =فنعضح و  خالل  

 العامئم وال خمصص هلن.األول: عمبم احن يث اله ي ع  تيلنق 

الثنين: سد الذسيية؛ فإن تيلنق ون يكعب و  آينت الق،آن يهيض إىل تيلنق ون 

 لنس كذلك.

الثنلث: ان ون علق و  الك يكبن ع،ضة لالوع نن  حمل  يف وكنن قضنء 

 احلنجة واالسعهجنء ونحب الك.

 ك.والقبل الثنين: جباز الك، ومحلبا احلديث عهلل العامئم العي فن ن ن

                              
 اظر: فتا ب هل جا  هل هلم  ل بلو  هلع مي   هإلفتاءا مجة هلشيخ: أد  بلمح عبل هلرزهق هلل   ش    (  1)

ا عبللو   كلل  يفللمح هلشلليخ: عبلل ههلل بللمح قعللوجلا عبلل ههلل بللمح هلل  انا عبلل هلرزهق      285ا 1/284

(. 2149هل جا (ا عب هلعز ز بمح عب ههلل بمح بلاز )الليس هل جال (ا فتلوب اقلم )      عفيف  )نالب اليس

 (.4838(ا )1515  اظر حنوها اقم )
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 .(1)وال،اجح يف املسألة القبل األول وهب املهع للوج  الثالثة املذكبسة

 –وهذا القبل )املهع( سجح  سامحة الشنخ عبداليزيز    عبداهلل     نز 

وهذا هب الصباب لظ بس = قبل :  يد ان اك، اوج  املهع السن قة:  –ي،مح  اهلل 

بات الطنبة النهعح البنب، و نس  لنل ، فلب اجزنن العمنمة و  الق،آن، وو  الدع

كل واحد ييلق ون هنء، فإاا انك، علن  قنل: هذا و  الق،آن، او هذه و  الدعبات 

 .(2) +الطنبة، فنههعح البنب ويعسع اخل،ق، وتلبس العامئم كل ن...

وويلبم انن إاا جبزنن العامئم و  اآلينت الق،آننة، =وقنل يف وبضع آخ،: 

 نب الرشك، واهعب ت العمنمة اجلنئزة  نملمهبعة، وتيذس  والدعبات املبنحة انهعح

العمننز  نه ام إال  مشقة عظنمة، فبجب سد البنب، وقهل هذا الط،يق املهيض إىل 

 .(3)+الرشك، وهذا القبل هب الصباب لظ بس  لنل ، واهلل املبفق

وإن كنن امليلق و  غري الق،آن او الذك، ف ب ح،ام، وختعلف و،اتب احلكم 

 نخعالف قصد  نحب ، فقد يكبن نكًن اكرب إاا اععقد ان هلن تأثريًا  ون اهلل،  فن 

وقد يكبن نكًن ا ر،، وقد يكبن  دعة وويصنة  ون الك، وعهلل كل حنل ال 

 .(4)جيبز فيل  وال اليمل   

                              
ح تع يللق هلتملالم  هلرقللًا  هن لال   هلرسللال     –كتللامل هليلب   – اظلر: يفصللاف هبلمح أبلل   ليب     (  1)

ا 110ا 2/112   هنر    عمح هإليفال أد  بمح داب  ح هلعقي ةا مجلة  حتقيلق: عب هإللل  هألدل    

(ا  يفعاا  124ا  فته هجملي  )ص 114 – 160ا  تي ي هلعز ز هحلمي  3/112 هآلجلهمل هلشرعي  

 ا  هي ذلك يفمح كتب هلعقي ة.2/631هلقبو  

 )فتا ب هلعقي ة(. 1/216 اظر: اموع فتا ب هلشيخ هبمح بازا مجة هل كتوا: عب ههلل هليياا (  2)

 .1/204ز  اظر: اموع فتا ب هبمح با(  3)

ذكرت ه ه هلكال يفمح بامل هلتكمي  هل ض هن أل ؛  إال ف و أيفر يفع ول ح هألص .  اظر ل ز اجلة: (  4)

 (.2115ا فتوب اقم )284ا 1/283ا  فتا ب هل جا  هل هلم  201ا 1/208اموع فتا ب هبمح باز 
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 .املسألة الثالثة: حكم كتابة اآليات القرآنية أو الذكر يف إناء ثم رشبه

  هذه املسألة عهلل قبلني:اخعلف اهل اليلم يف 

 ، وغريهم.(2)ا ب قال ة ، و(1)قنل: ال  أس   ، وو  القنئلني  ذلك: جمنهد األول: 

 ، وغريهم.(4)، ا   سريي (3)قنل:  نلك،اهة، وو  القنئلني   : الهخييالثاين:  

: وجيبز ان يكعب للمصنب وغريه -ي،مح  اهلل  –نخ اإلسالم ا   تنمنة قنل ه 

و  امل،ىض هنئًن و  كعنب اهلل واك،ه  نملدا  املبنح ويرسل ويسقى، كام نص عهلل 

 الك امحد وغريه.

قنل: إاا عرس عهلل امل،اة  –سيض اهلل عه ام  –ثم اك، سواية ع  ا   عبنس  

إال اهلل احللنم احلكنم، سبحنن اهلل سب الي،ش وال هتن فلنكعب:  سم اهلل، ال إل  

 اليظنم، احلمد هلل سب الينملني،                         

 [، 41]سبسة الهنزعنت:                            

                              
لتف ليا  ليخ هلقلرهء  هنف لر محا ا ب     بمح ج ا أبو هحلجا  هنك ا تابع  يفمح ألم  ه هو ااه (  1)

ك يهيف عمح هبمح عباس اض  ههلل عا ملاا فلأك ر  أطلاملا  أ ل  عال  هلقلرآن  هلتف لي  هلفقل ا         

 .4/449هل( تقر بايف.  اظر: سي أعال هلاباء 184توح سا  )

علللالا عللامل بالقبلللاء  هلبصللر ا أدللل  هأللملل  هأل   هللو عبلل ههلل بلللمح ز لل  بلللمح عمللر ا أبلللو قابلل      (  2)

 هألدكالا ا ب عمح ك ي يفمح هلصلاب  اض  ههلل عا ما  كان ثق  ك ي هحلفنا تلوح سلا    

 .148ا 4/139هل( تقر بايف.  اظر: ت   ب هلكما  184)

ا أبلو عملرهن هلكلوحا فقيل  أهل  هلكوفل ا  كلان اجلايف         هو إبرههيم بمح  ز   بمح قيس هلاخعل  (  3)

ي لايفا ق يلل  هلتك لفا  كللان بصليهيف بع للم هبلمح يف للعوجل اضل  ههلل عالل ا  هسلة هلر ه لل        صلاحلايف فق 

 .4/528هل(.  اظر: ت   ب هلكما  96اد  ههللا توح سا  )

هو حمم  بمح سي مح هألنصاا ا أبو بكرة بمح أب  عمرة هلبصر ا ه ت ر بتعبي هلرؤ اا مسة يفمح (  4)

هللل(.  اظللر: ت لل  ب   118هل قللاتا تللوح سللا  )  هلصلللاب  اضلل  ههلل عللا ما يفللمح كبللاا هلتللابعني      

 .342 – 6/348هلكما  
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                :[، يكعب يف إننء نظنف 17]سبسة األحقنف

ان  قنل: سايت ايب يكعب للم،اة  –ي،مح  اهلل  – (1)فعسقى ثم اك، ع  عبداهلل    امحد

 يف جنم، او يشء نظنف.

ب فلم ي، هنئًن اعجب وه  وغري الك و  ال،واينت،   .(2)وان  ج،َّ

حبل هذا املبضبع، يف وسألة عالج املصنب  –ي،مح  اهلل  – وقنل ا   القنم 

 وساى مجنعة و  السلف ان تكعب ل  اآلينت و  الق،آن، ثم يرشهبن.= نليني: 

ويسقن  امل،يض، ووثل  ع   : ال  أس ان يكعب الق،آن، ويرِسَل ،قنل جمنهد 

ايب قال ة. ويذك، ع  ا   عبنس: ان  او، ان يكعب الو،اة تيرسَّ علن ن وال هتن اث، 

 .(3)و  الق،آن، ثم يرسل وُتسقى

ويف هذا املبضبع  دست فعبى اللجهة الدائمة للبحبث اليلمنة واإلفعنء  

 هذا نص ن:

بق او ق،طنس وغسل   امء واون كعن ة سبسة او آينت و  الق،آن يف لبح او ط= 

او زعه،ان وغريمهن، ونب تلك الرسنلة سجنء الربكة، او اسعهن ة علم، او كسب 

                              
هو عب ههلل بلمح هإليفلال أدل  بلمح حممل  بلمح دابل  هلشليبان  هلب ل هجل ا هإليفلال هحللافنا حمل               (  1)

هلل(.  298هلعرهقا ا ب عمح أبي   يئايف ك يهيف يفمح هألداجل لث هلابو ل ا  كلان ثقل  ثبتلايفا تلوح سلا  )       

 .13/516ا  سي أعال هلاباء 4/04اء هلرجا   اظر: ت   ب هلكما  ح أمس

. 65ا 19/64 – رد  ههلل  – اظر: اموع هلر ه ات ح اموع هلفتا ب لشيخ هإلسال هبمح تيمي  (  2)

ا  هنصلاف البلمح   2/112بتصر    ي.   اظر ل ز اجلة: هن ال   هلرسال  هنر    عمح هإليفال أدل   

ح هلقلرآن  كتلب نلمح   لقاضا  املوع هلفتلا ب لشليخ        ح هلر صل    –كتامل هليب  –أب   يب  

 .12/599هإلسال هبمح تيمي  

(ا فقلل  أجللاز ذلللك أ بللايف  41ا 39.   اظللر: هلفتللا ب هللل هيب )ص 111ا 4/118 اظللر: زهجل هنعللاجل (  3)

 فبي   هلشيخ: عب ههلل هر  مح حيفظ  ههلل.
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ونل، او  حة وعنفنة ونحب الك فلم يثبت ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  فيل  

لههس  او غريه، وال ان  اان فن  ألحد و  ا حن  ، او سخص فن  ألوع ، وع وجب  

دعب إىل الك، ومل يثبت يف اث،  حنح فنام علمهن ع  احد و  الدواعي العي ت

الصحن ة سيض اهلل عه م ان  فيل الك او سخص فن ، وهذا عهلل فنألوىل ت،ك ، وان 

يسعرهى  ام ثبت يف الرشيية و  ال،قنة  نلق،آن، واسامء اهلل احلسهى، وون  ح و  

هنئبة للرشك فن ، ولنعق،ب األاكنس، واأل عنة الهببية ونحبهن ممن يي،ف ويهنه، وال 

إىل اهلل  ام نع سجنء املثب ة، وان يه،ج اهلل ك، ع ، ويكشف غمع ، وي،زق  اليلم 

الهنفع فهي الك الكهنية، وو  اسعرهى  ام نع اهلل اغهنه اهلل عام سباه. واهلل 

 .(1)+املبفق

 تقبل  نجلباز ليمبم قبل  –ايضًن  –وقد وقهت عهلل فعبى اللجهة الدائمة  

 تينىل:                     :[، 28]سبسة اإلرساء

املذكبس آنهًن ع  عرس  –ي،مح  اهلل  – واك،وا مجلة و  األحن يث، وكالم ا   القنم

 .(2)البال ة عهلل امل،اة

ة عهلل قبلني ألهل اليلم، فم  قنل  نجلباز ف ب وعلن  فنحلكم يف هذه املسأل 

وألن الق،آن الك،يم وبنسك، والربكة  –ي،مح م اهلل  –يذك، اقبال وافينل السلف 

تلحق كل يشء تالقن  و  ونء وغريه، فنكبن املنء وبنسكًن  ربكة الق،آن الك،يم، فنقع 

                              
مجة هلشيخ: أد  بلمح عبل هلرزهق هلل   ش      اظر: فتا ب هل جا  هل هلم  ل بلو  هلع مي   هإلفتاءا(  1)

ا عبللو   كلل  يفللمح هلشلليخ: عبلل ههلل بللمح قعللوجلا عبلل ههلل بللمح هلل  انا عبلل هلرزهق      161ا 1/166

 (.4519عفيف ا عب هلعز ز بمح بازا فتوب اقم )

(ا عبو   ك  يفمح هلشيخ: عب ههلل بلمح يفايلةا عبل ههلل بلمح     154ا 153 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

 (.  ههلل تعاىل أع م.143ق عفيف ا فتوب اقم )ه  انا عب هلرزه
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  ذلك الشهنء والههع  إان اهلل تينىل.

ف ب ي،ى االسعشهنء  ام ثبت يف الرشيية و   وو  قنل  رتك الك اليمل 

الق،آن الك،يم والسهة الهببية  ون غريه، وو  ننحنة اخ،ى و   نب سد  نب الرشك 

وهبائب  و  االععقن ات البنطلة يف الك املنء او تلك اآلننة او األ اة املسعخدوة، او 

  وات ونحبهن.خشنة االوع نن واال عذال لكالم اهلل تينىل املكعبب عهلل تلك األ

وليل ال،اجح جباز اليمل يف هذه املسألة؛ ألن الق،آن يف ونء ونحبه ثم  

ن   او االغعسنل    خيهف األمل ويزيل ؛ وألن كالم اهلل تينىل ههنء وسمحة للمؤوهني  

كام  لت عهلل الك اآلينت الباس ة يف هذا البنب، خن ة إاا مل يك  يف الك اليمل 

 لعي خيشى و  البقبع فن ن كنلرشك ونحبه، واهلل تينىل اعلم.و  املحناي، الرشعنة ا

 

 املسألة الرابعة: حكم قراءة القرآن الكريم يف املاء ثم صبه عىل املريض:

س  سيض اهلل عه ،  (1)األ ل يف هذه املسألة حديث ثن ت    قنس    هامَّ

اكشف الباس، رب =اهلل علن  وسلم فقنل: كنن و،يضًن، فدخل علن  الهبي  هلل 

، فجيل  يف (2)، ثم اخذ ت،ا ًن و   طحنن+الناس، عن ثابت بن قيس بن شامس

                              
هو ثابت بمح قيس بمح مشاس هألنصاا  ه زاج ا أبو عب هلردمحا   قلا : أبلو حممل ا هنل ن ا     (  1)

 ييب هلايب ص ً ههلل ع ي   س ما أ   هلايب ص ً ههلل ع ي   س م أن  يفمح أه  هرا ا هستش   

هللل(.  اظللر: أسلل  هل ابلل   12سللا  ) –ههلل عالل  اضلل   –ح هليمايفلل  ح  افلل  أبلل  بكللر هلصلل  ق  

 (.152ا هإلصاب  )ص 489ا 1/480ا ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  1/215

ان بفلته  ن: بالبم ثم هل كونا ك ه  قولل  ه)ل ثون أمجعلونا  دكلً أهل  هل  ل  ب ِيلل       ب يلا(  2)

ا قالاة(.  اظلر: يفعجلم      ا  هلابو   هل اث  )هلعقيلقا بيللان  أ ل   ك ر ثاني ا  هو أد  أ جل   هن

 .2/352هلب  هن 
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 .(2)ن   امء و ب  علن ، ثم نهث عل(1)قدح

ي،مح  اهلل  –ونص عهلل جباز الك سامحة الشنخ عبداليزيز    عبداهلل     نز  

وكذلك ال،قنة يف املنء ال  أس هبن، والك  أن ُيق،ا يف املنء ويرش   = قبل :  –

امل،يض، او ُيصب علن ، فقد فيل الك الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، فإن  ثبت يف سه  

يف كعنب الطب؛ ان   هلل اهلل علن  وسلم ق،ا يف ونء لثن ت    قنس     ايب  او 

س، ثم  ب  علن ، وكنن السلف يهيلبن الك. فال  أس     .(3)+هامَّ

 حبل هذا املبضبع: –حيهظ  اهلل  –ويقبل فضنلة الشنخ عبداهلل اجلربي   

االغعسنل   ، ممَّن  وثبت ع  السلف الق،اءة يف ونء ونحبه، ثم ن  ، او= 

 خيهف األمل او يزيل ؛ ألن كالم اهلل تينىل ههنء، كام يف قبل  تينىل:        

         :[، وهكذا الق،اءة يف زيت او  ه  او 44]سبسة فصلت

الق،اءة  طينم، ثم ن  ، او اال هنن   ، او االغعسنل   ، فإن الك كل  اسعيامل هلذه

 .(4)+املبنحة العي هي كالم اهلل، وكالم سسبل   هلل اهلل علن  وسلم

ان  ال ح،ج يف هذا اليمل، وان   –ون تقدم اك،ه  –وهبذا يعبني و  خالل  

جنئز؛ فقد فيل الك الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وكنن السلف يهيلبن ، واهلل تينىل 

 اعلم.

                              
 )ق ح(. 1/394هلَق  ح:  هد  هألق هح هليت ل شرمل.  اظر: هلصلاح (  1)

 (.3005أ رج  أبو جله جلا ح كتامل هليبا بامل ح هلرقًا اقم )(  2)

بمح بازا إعل هجل هلل كتوا: عبل ههلل هلييلاا )فتلا ب        اظر: اموع فتا ب مساد  هلشيخ عب هلعز ز(  3)

 .1/215هلعقي ة( 

 (.48 اظر: هلفتا ب هل هبي ا إع هجل:  ال  هرر    )ص (  4)
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 املبحث األول: احملاذير العقدية.

 املبحث الثاني: احملاذير التعبدية.
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 الثالثالفصل 

 احملاذير الشرعية عند العمل خبواص القرآن الكريم
 

 متهيثثد:

بدية( وامل،ا  يف هذا الهصل تبضنح وتبنني املحناي، الرشعنة )اليقدية، العي 

العي يقع فن ن كثري و  الهنس حنل االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، ع  ط،يق 

اجل ل او نحبه، او قد يظ   يض الهنس اهنن حق، وسبب يف احلصبل عهلل املههية، 

 و   فع الرض، وسفع األاى، وحل اليسري ونحب الك.

وهب يف هذا اليمل خمنلف للحق والصباب، فلزم تبضنح تلك املحناي، 

لرشعنة حعى يكبن اليمل  خباص الق،آن الك،يم عهلل ضبء الكعنب والسهة، ا

 ووه ج السلف الصنلح، فنعحقق  ذلك الههع اليظنم يف الدننن واآلخ،ة.

 

* * * 
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 املبحث األول

 احملاذير العقدية
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 املبحث األول

 احملاذير العقدية
 

ق  جهنب العبحند؛ وثل: وامل،ا   نملحناي، اليقدية يف هذا املبحث: ون يعيل 

ضيف العبكل عهلل اهلل، والعيلق  رريه، والنأس والقهبط و  سمحة اهلل، واهعامل 

عز  – يض األعامل عهلل األوبس الرشكنة، واوع نن الق،آن الك،يم الذي هب كالم اهلل 

وحت،يه ، واالقعصنس عهلل  العربك   ، ونحب الك و  األوبس املعيلقة  –وجل 

 ية عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم. نملحناي، اليقد

واملعأول يف احبال الهنس جيد الكثري وه م يقع يف  يض املحناي، اليقدية،  

واألعامل املشعملة عهلل اوبس نكنة، علم او مل ييلم، وسبب الك اجل ل، او عدم 

اليلم واحل،ص عهلل ون وافق الكعنب والسهة، والزلل كثري يف هذا البنب خن ة 

،آن الك،يم(، وط،يقة اليمل هبن، واالنعهنع وه ن؛ فنحس  العهبن  إىل )خباص الق

 مجلة و  املحناي، اليقدية عهلل الهحب اآليت اك،ه.
 

 أوالً: ضعف التوكل عىل اهلل، والتعلق بغريه:

العبكل عهلل اهلل و  انباع اليبن ة هلل وحده، ال نيك ل ، وهب اععام  القلب  

      ع    ، وان  كنفن ، قنل اهلل تينىل: عهلل اهلل سبحنن  وتينىل، وثق

   :[. فجيل  تينىل نطًن يف اإليامن، كام و ف املؤوهني اهنم 81]سبسة املنئدة

 .(1) [610 ]سبسة آل عم،ان:      اهل ، إا قنل تينىل: 

                              
ا 181 ا  هجملاجللل : 11ا  إبلرههيم:  51ا  هلتوبل :  11 ق   اجلت ه ض هآل   )آ   هلتوك ( ح سلواة هنالل ة:   (  1)

 .13 هلت ابمح: 
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فنجب عهلل و  ي،يد اليمل  خباص الق،آن الك،يم، وهب ي،يد االنعهنع هبن،  

ان يصدق يف العبكل عهلل اهلل، وان يعيلق  نهلل وحده  ون غريه، وحيذس متنم احلذس 

و  البقبع يف هذا املحذوس )ضيف العبكل عهلل اهلل، والعيلق  رريه( الذي قد 

 يب ل  إىل الرشك.

ل الق،اءة او ال،قنة  نلق،آن الك،يم كعج، ة إن فكثري و  الهنس يقبل: افي 

 ل جيزم  أهنن ننفية حقًن، واهنن هي الشهنء  –ف ذا غري  حنح  –نهيت وإال مل ترض 

الصحنح، كام اخرب اهلل تينىل ع  هذا الق،آن  أن  ههنء وسمحة للمؤوهني، وع االععقن  

   قنل تينىل: اجلنزم  أن الههع والرض و  عهد اهلل وحده ال نيك ل ، كام

                            

                      :[؛ ألن  يض 605]سبسة يبنس

ري اهلل اكث، و  تيلق م  نهلل، فندخل يف الرشك اخلهي الهنس س ام تيلقت قلبهبم  ر

 وهب ال يدسي.

حبل هذا املبضبع عهد كالو   –ي،مح  اهلل  – يقبل الشنخ حنفظ احلكمي 

عهلل العامئم وتيلنق ن، وتيلق قلبب الهنس هبن،  ون تيلق م  نهلل سبحنن  وتينىل، 

وال هك ان وهع الك )ييهي تيلنق العامئم العي و  =الذي  نده الشهنء واخلري كل : 

اآلينت الق،آننة( اسدُّ لذسيية االععقن  املحظبس ال سنام يف زوننهن هذا، فإن  إاا ك،ه  

اكث، الصحن ة والعن يني يف تلك اليصبس الرشيهة املقدسة واإليامن يف قلبهبم اكرب 

ملح  اوىل واجدُس  ذلك، كنف و  اجلبنل، فلْن يك،َه يف وقعهن هذا وقت الهع  وا

خص إىل حمض املح،ونت وجيلبهن حنلة ووسنلة إلن ن،  لبا هبذه ال،ُّ وهم قد تب َّ
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فم  الك اهنم يكعببن يف العينويذ آية، او سبسة، او  سملة او نحب الك، ثم 

يضيبن حتع ن و  الطالسم الشنطنننة ون ال يي،ف  إال و  اطلع عهلل كعب م، ووه ن 

قلبب الينوة ع  العبكل عهلل اهلل عز وجل إىل ان تعيلق قلبهبم  ام اهنم يرصفبن 

 كعببه،  ل اكث،هم ي،جهبن هبم ومل يك  قد ا نهبم يشء.

فنأيت احدهم إىل و  اسا  ان حيعنل عهلل اخذ ونل  وع ان  قد ُاولع   ، فنقبل  

يك ل : إن  سنصنبك يف اهلك او يف ونلك او يف نهسك كذا وكذا، او يقبل ل  إن و

ق،يهًن و  اجل  او نحب الك، ويصف ل  اهننء ووقدونت و  البسبسة الشنطنننة، 

وبمهًن ان   ن ق اله،اسة فن ، هديد الشهق  علن ، ح،يص عهلل جلب الههع إلن ، 

فإاا اوعل قلب الربيِّ اجلنهل خبفًن ممن و ف ل  حنهئذ اع،ض ع  س  ، واقبل عهلل 

ل علن   ون اهلل عز وجل، وقنل ل : فام الك الدجنل  قلب  وقنلب ، والعجأ إل ن  وعبَّ

املخ،ج ممن و هت، وون احلنلة يف  في ؟ كأنام  نده الرضس والههع، فيهد الك يعحقق 

فن  اوُل ، وييظم طمي  فنام عسى ان يبُذَل  ل ، فنقبل ل : إنك إن اعطنعهي كذا وكذا 

،ف ل  يف كعبت لك و  الك حجن ًن طبل  كذا وع،ض  كذا، ويصف ل  ويزخ

 القببل، وهذا احلجنب علِّق  و  كذا وكذا و  األو،اض.

و  الرشك األ ر،؟ ال  ل هب تأّل  لرري اهلل،  –وع هذا االععقن   –اُت،ى هذا  

وتبكل عهلل غريه، والعجنء إىل سباه، وسكبن إىل افينل املخلبقني وسلب هلم و  

ة اخن  و  هننطني اإلنس:  يه م، ف ل قدس الشنطنن عهلل وثل هذه احلنل إال  بسنط

                                   

 .(1) [48]سبسة األنبننء: 

                              
 ا بتصر    ي.631ا 2/630  اظر: يفعاا  هلقبو (  1)
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 قبل : =: -ي،مح  اهلل  –ويقبل الشنخ حممد اليثنمني            

      :[ مجلة نطنة تهند  مهطبق ن ان و  يعبكل عهلل اهلل 1]سبسة الطالق

فإن اهلل يكهن  و امت ، وينرس ل  او،ه فنهلل حسب  ولب حصل ل   يض األاية فإن اهلل 

يكهن  األاى فال يبلغ الرنية، وال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم سند املعبكلني ووع 

ألن اهلل حسب  فنلهعنجة مل  اععمد عهلل اهلل.  الك يصنب  األاى، وال حتصل ل  املرضة؛

واآلية تهند  مه بو ن: ان و  تبكل عهلل غري اهلل خذل؛ ألن غري اهلل ال يكبن حسبًن 

كام تقدم، فم  تبكل عهلل غري اهلل ختهلل اهلل عه  و نس وبكاًل إىل هذا اليشء ومل حيصل 

 .(1)+ل  وقصب ه، وا عيد ع  اهلل  مقداس تبكل  عهلل غري اهلل

 مسألة:

 هل العالج بالقرآن الكريم )الرقية( وغريها، ينايف التوكل عىل اهلل؟ 

 اجلواب:

يف جلب املهنفع و فع  –عز وجل  –العبكل هب  دق االععام  عهلل اهلل  

املضنس وع فيل األسبنب العي او، اهلل هبن، ولنس العبكل ان تيعمد عهلل اهلل  دون 

 –عز وجل  –هلل  دون فيل األسبنب طي  يف اهلل فيل األسبنب، فإن االععام  عهلل ا

ويف حكمع  تبنسك وتينىل؛ ألن اهلل س ط املسببنت  أسبنهبن، وههن سؤال َو  اعظُم 

 الهنس تبكاًل عهلل اهلل؟

اجلباب: هب ال،سبل علن  الصالة والسالم، وهل كنن ييمل األسبنب العي  

                              
ا بامل قو  109 – 2/105.   اظر ل ز اجلة أ بايف: 2/196 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  1)

 ههلل تعاىل:                  . 
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 يعقي هبن الرضس؟

حل،ب يلبس الدسوع لنعبقى الس نم، ويف اجلباب: نيم، كنن إاا خ،ج إىل ا 

غزوة احد ظنه،  ني  سعني، اي لبس  سعني، كل الك اسعيدا ًا ملن قد حيدث، 

فهيل األسبنب ال يهنيف العبكل إاا اععقد اإلنسنن ان هذه األسبنب جم،  اسبنب 

فقط ال تأثري هلن إال  إان اهلل، وعهلل هذا فق،اءة اإلنسنن عهلل نهس ، وق،اءت  عهلل 

إخبان  امل،ىض ال تهنيف العبكل، وقد ثبت ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  كنن 

 .(1)ي،قي نهس   نمليباات، وثبت ان  كنن يق،ا عهلل ا حن   إاا و،ضبا. واهلل اعلم
 

 ثانيًا: اليأس والقنوط من رمحة اهلل:

و  متنم ال،ىض  قدس اهلل، فام ا نب  –عز وجل  –إن حس  الظ   نهلل  

 سنن و  قدس اهلل لزو  ال،ىض   ، والعسلنم ل ، يف مجنع احبال  واقبال .اإلن

يقع يف النأس والقهبط و  سمحة اهلل  –إال و  سحم اهلل  –فنلكثري و  الهنس  

 كالو ، او افينل ؛ فعجده يسعبيد الههع، والظ  احلس   نهلل تينىل، فنقبل:  عبت 

س ا هلل اخلري يل، إىل غري الك و  األقبال فلم يسعجب يل، وفيلت األسبنب فلم يقدَّ

واألفينل العي تبقع اليبد يف النأس والقهبط و  سمحة اهلل، نسأل اهلل الينفنة 

 والسالوة.

                              
 –يمني  اظللر: هلفتللا ب هل هبيلل ا إعلل هجل:  اللل  هرر  لل ا  هلل ه نللص فتللوب هلشلليخ حمملل  هلع لل   (  1)

(ا بتصللر    للي.   اظللر ل ز للاجلة ح هلل ض هن للأل : امللوع هلفتللا ب لشلليخ  90)ص  – ردلل  ههلل 

ا  يففتاح 11 – 4/13ا  زهجل هنعاجل 565 – 21/563ا 105 – 10/110ا 1/102هإلسال هبمح تيمي  

يفلمح مل  لرق(    ا  فته هلبلاا  )بلامل  01 – 3/05 ا   رح هلاو   لصليه يف  م2/501جلها هل عاجلة 

(ا  أدكال هلرقً  هلتملالما ل ل كتوا:   11 – 18ا  تي ي هلعز ز هحلمي  )ص 261 – 18/268

 (.53 – 42ف   هل ليم  )ص 
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وقد حيصل هذا مل  ييمل  خباص الق،آن الك،يم؛ ثم ال يعحقق ل  ون ي،يد  

و  سفع للرض، او  فع للاى، او جلب للمههية، فنقبل: فيلت هذا  نلق،آن 

 لك،يم، فلم احصل عهلل ون اسيدي فنقنل ملثل هذا:ا

الق،آن الك،يم ههنء وسمحة للمؤوهني، وقد اخرب اهلل هبذا يف كعن   الذي ال  

يأتن  البنطل و   ني يدي  وال و  خله  تهزيل و  حكنم محند، والق،آن الك،يم هب 

لقصبس يف الشهنء ملن يف الصدوس، ووع الك فقد ال حيصل لبيض الهنس هذا الشهنء 

اععقن ه وقببل ، او لنأس  وقهبط  و  سمحة اهلل، ونحب الك و  املبانع العي حتجب 

املههية وحتقق املصلحة؛ فنلق،آن الك،يم ال يهنسب إال القلبب الطنبة املؤوهة، العي 

حتس  الظ   نهلل، وال تنأس او تقهط و  سمحة اهلل؛ كام  لت عهلل الك اآلينت الق،آننة 

 وهدايع  وسمحع  للمؤوهني. يف ثببت نهي 

فنلباجب حس  الظ   نهلل، وال،ىض  قدس اهلل، وعدم النأس والقهبط و   

قال اهلل =سمحة اهلل، وع متنم اليلم ان اهلل عهد ظ  عبده   ، قنل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(1)احلديث +...تعاى: أنا عند ظن عبدر يب

ييهي ون كنن يف ظه  فإين =عهد هذا احلديث:  –ي،مح  اهلل  – القنم يقبل ا   

فنعل    ، وال سيب ان حس  الظ  إنام يكبن وع اإلحسنن، فإن املحس  حس  الظ  

 .(2) + ،   ان  جينزي  عهلل إحسنن  وال خيلف وعده، ويقبل تب ع ...

                              

 ح كتامل هلتودي ا بامل قول  تعاىل:  هحل  ث أ رج  هلبخاا (  1)          اقم

ل كر  هل عاء  هلتوب   هالست فااا بامل هحلث ع ً ذكر ههللا (ا  يف  م ح كتامل ه1485)

 (ا كاهما يفمح د  ث أب  هر رة اض  ههلل عا .2615اقم )

 (.33 اظر: هروهمل هلكاح )ص (  2)
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لهنس يظهبن  نهلل غري احلق ظ  واكث، ا=ويقبل ايضًن: ع  هذا املبضبع:  

السبء فنام خيعص هبم، وفنام يهيل   رريهم، وال يسلم ع  الك إال و  ع،ف اهلل، 

وع،ف اسامءه و هنت ، وع،ف وبجب محده وحكمع ، فم  قهط و  سمحع ، وايس 

 .(1)+و  سوح ، فقد ظ     ظ  السبء

بن  نهلل غري احلق فأكث، اخللق،  ل كل م إال و  هنءاهلل يظه=ويقبل ايضًن:  

ظ  السبء، فإن غنلب  هي آ م ييعقد ان  وبخبس احلق، ننقص احلظ، وان  يسعحق 

فبق ون اعطنه اهلل، ولسنن حنل  يقبل: ظلمهي سيب، ووهيهي ون اسعحق ، ونهس  

تش د علن   ذلك، وهب  لسنن  يهك،ه، وال يعجنرس عهلل العرصيح   ، وو  فعَّش 

ه ن وطباينهن، ساى الك فن ن كنوهًن كمبن الهنس يف نهس ،وترلرل يف وي،فة  فنئ

الزنن ، فنقدح زنن  و  هئت يهبئك ناُسه عاّم يف زنن ه، ولب فعشت و  فعشع ، 

ل،ايت عهده تيعُّبًن عهلل القدس ووالوة ل ، واقرتاحًن علن ، خالف ون ج،ى   ، وان  

ل انت سنمل و  كنن يهبري ان يكبن كذا وكذا، فمسعقل ووسعكث،، وفعِّش نهسك ه

 .(2)+الك

فال تنأس عبداهلل و  سمحة اهلل، وانعظ، اله،ج، والنرس  يد اليرس، يقبل س هن  

   : -جال وعال  –             :[، 1، 7]سبسة الرشح

ة، ان  كلام وجد عرس  شنسة عظنم=عهد هنتني اآليعني:  –ي،مح  اهلل  –يقبل السيدي 

و يب ة، فإن النرس يقنسن  ويصنحب ، حعى لب  خل اليرس جح، ضب، لدخل علن  

 [.5]سبسة الطالق:        النرس، فأخ،ج  كام قنل تينىل: 

                              
 .238ا 3/229 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

 .3/235 اظر: هنص ا هل ابق (  2)



 446 

وتي،يف )اليرس( يف اآليعني، يدل عهلل ان  واحد، وتهكري )النرس( يدل عهلل  

 ل  يرلب عرس يرسي .تك،اسه، ف

ويف تي،يه   نأللف والالم، الدال عهلل االسعر،اق واليمبم  اللة عهلل ان كل  

 .(1)+عرس، وإن  لغ و  الصيب ة ون  لغ، فإن  يف آخ،ه العنسري، والزم ل 

  عهد قبل  تينىل:  –ي،مح  اهلل  – يقبل األلبيس         

               :[.49]سبسة فصلت 

اي ف ب يؤس قهبط و  فضل اهلل تينىل وسمحع ...، وقد  بلغ يف يأس  و  = 

ج ة الصنرة؛ ألن فيبالً و   نغ املبنلرة، وو  ج ة العك،اس امليهبي؛ فإن القهبط 

ن كنن اث،ه الدال علن  ال يهنسق  كنن ان يظ ، علن  اث، النأس فنعضنءل ويهكرس، ومل

يف اك،ه ثنننًن  ط،يق ا لغ، وقدم النأس ألن   هة القلب وهب ان يقطع سجنءه و  

 .(2)+اخلري وهب املؤث،ة فنام يظ ، عهلل الصبسة و  العضنءل واالنكسنس

واون اإلنسنن يئبس =ايضًن عهد هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  –ويقبل ا   عنهبس  

وس  الرش، فذلك و  ُخلق قلة  رب اإلنسنن عهلل ون يعيب  ويشق علن  قهبط إن 

فنضج، إن حلق  ن وال يبازي  ني ون كنن فن  و  خري فنقبل: لئ  وسهي الرش زوهًن 

لقد حلَّ يب اخلري ازوننًن، فم  احلق ان احتمل ون ا ن هي كام نيمت  ام كنن يل و  

ويهسى اإلقبنل عهلل سؤال اهلل ان يكشف  خري، ثم ال يهعظ، إىل حني انه،اج الرش عه 

عه  الرض،  ل ينأس ويقهط غضبًن وكربًا، وال يهعظ، وينو ة اخلري ظنه،ًا علن  اث، 

 النأس  ننكسنس وحزن...

                              
 (ا بتصر    ي.059نا )ص  اظر: تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناا(  1)

 .4/25 اظر: ا ح هنعان  (  2)
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وقد جنءت ت، نة الرشيية للوة عهلل ام القهبط، قنل تينىل حكنية ع   

 إ ،اهنم علن  السالم:                   سبسة[

 .(1) +[71احلج،: 

 عهد قبل  تينىل:  –سمح  اهلل  –ويقبل الشنخ حممد اليثنمني         

            = : قبل        و ( اسم اسعه نم؛ ألن(

ك  هلن جباب، والقهبط: اهد النأس؛ ألن اإلنسنن الهيل  يدهن و،فبع، ثم إهنن مل ي

يقهط ويبيد ال،جنء واألول  حنث يسعبيد حصبل وطلب   او كشف وك،و  ، 

 والك و  وج ني: –عز وجل  –فنلقهبط و  سمحة اهلل ال جيبز ألن  سبء ظ   نهلل 

ان  طي  يف قدست  سبحنن ؛ ألن و  علم ان اهلل عهلل كل يشء قدي، مل  األول: 

 بيد هنئًن عهلل قدسة اهلل.يسع

ان  طي  يف سمحع  سبحنن ؛ ألن و  علم ان اهلل سحنم ال يسعبيد ان  الثاين: 

ي،مح  اهلل سبحنن ؛ وهلذا كنن القننط و  سمحة اهلل ضنالً، وال يهبري لإلنسنن إاا وقع 

 .(2) +يف ك، ة ان يسعبيد حصبل وطلب  ، او كشف وك،وه...

 يث الهببية يف ام النأس والقهبط و  سمحة اهلل واآلينت الق،آننة، واألحن 

 كثرية ويلبوة.

 

                              
 .11ا 25/18 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)

 .284ا 2/283 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  2)
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 ثالثًا: امتهان القرآن الكريم:

امل،ا   نوع نن الق،آن الك،يم، إسنءة العرصف وي   ام يعهنىف وع عظمع   

 وجالل  وقدسنع ، ف ب كالم سب الينملني، املهزل عهلل خنتم األنبننء وامل،سلني.

السلف واخللف عهلل وجبب احرتام الق،آن الك،يم فقد امجع اهل اليلم و   

)املصحف( وتيظنم  وتك،يم ، كام امجيبا عهلل ح،وة اوع نن ، وافعبا  كه، و  تيمد 

 إلقنءه يف قناوسة اسعخهنفًن   ، و قدسه وجاللع .

امجع املسلمبن عهلل وجبب تيظنم الق،آن =: -ي،مح  اهلل  – يقبل ا   وهلح 

يز عهلل اإلطالق وتهزهي  و نننع ، وامجيبا عهلل ان و  جحد ح،فًن او زا  ح،فًن اليز

 .(1)+مل يق،ا    احد وهب عنمل  ذلك ف ب كنف،

اعلم ان و  اسعخفَّ  نلق،آن او  نملصحف او  يشء وه ، او =ونقل ايضًن:  

او  جحد ح،فًن وه ، او كذب  يشء ممن رصح    فن  و  حكم او خرب او ثبَّت ون نهنه

نهى ون اثبع  وهب عنمل  ذلك، او هك يف يشء و  الك، ف ب كنف،  إمجنع املسلمني، 

وكذلك إن جحد العبساة او اإلنجنل، او كعب اهلل املهزلة، او كه، هبن، او سبَّ ن ف ب 

 .(2)+كنف،

وقد نقل إمجنع املسلمني عهلل وجبب  نننة املصحف واحرتاو ، ولب القنه  

ده،  ل  –واليننا  نهلل  – وسلم يف القناوسات  نس امللقي كنف،ًا، ونقل حت،يم تبسُّ

 .(3)تبسد آحن  كعب اليلم ح،ام

                              
 . – رد  ههلل  –ا عمح أب  زكر ا هلاو   2/418 اظر: هآلجلهمل هلشرعي  (  1)

 .– رد  ههلل  -لقاض  عياض  ا نق   عمح ه2/418 اظر: هنص ا هل ابق (  2)

 (.243)ص (ا )فص  صيان  هنصلف(ا   اظر أ بايف: فبال  هلقرآن ألب  عبي 153 اظر: هلتبيان )ص (  3)
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واوع نن املصحف واالسعخهنف    و  األوبس اليقدية اليظنمة العي تؤ ي  

إىل الكه، واليننا  نهلل، فقد يقع البيض يف الك وع نونًن او وعسنهاًل  نلق،آن الك،يم، 

 عمل  يف الدننن واآلخ،ة.فنحبط 

وو   بس االوع نن واالسعخهنف  نلق،آن الك،يم ان يلقى يف القناوسات،  

او يبضع حتت األقدام  قصد اإلهننة، او متزيق  وإلقنء الهجنسنت علن   قصد 

 إسقنط ح،وع  واالسعخهنف   .

  ،  وكذا سون ، او تلبيث  او متزيق  واسعخدام الهجنسنت وي ، واثهنء الق،اءة 

  قصد اإلهننة وعدم احل،وة.

وقد حيصل وثل هذا و   يض ضينف الههبس او اجل لة، اثهنء اليمل  

 خباص الق،آن الك،يم، وهم يدعبن  ذلك اإلسالم واإلخالص يف اليمل، 

ويصدق م  يض اجل لة  أحكنم ح،وة الق،آن الك،يم وقدسنع ، فنطنيبهنم يف 

 اهلل الينفنة والسالوة.اواو،هم، او يهيلبن وثل فيل م، نسأل 

فنلق،آن الك،يم اعهلل واجّل و  هذا كل ، وحتقق وههيع  ال يكبن هبذه  

الط،يقة املح،وة،  ل العينول وي  يف اعهلل  سجنت احل،وة والعقدي، والقدسنة، كام 

  لت عهلل الك اآلينت الق،آننة، واألحن يث الهببية الرشيهة.

تنهلل ون اسع نن  كعنب اهلل احد =: -ي،مح  اهلل  – يقبل الشنخ حنفظ احلكمي 

   . –املدعني اإلسالم  –و  اعدائ  اسع ننة هؤالء الزنن قة 

واهلل ون نزل الق،آن إال لعالوت ، واليمل   ، واوعثنل اواو،ه، واجعهنب  

نباهن ، وتصديق خربه، والبقبف عهد حدو ه، واالععبنس  أوثنل ، واالتينظ 

  واإليامن   ، كل و  عهد س هن، وهؤالء قد عطلبا الك كل  ونبذوه وساء  قصص
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ببا    كسنئ، األسبنب العي  ظ بسهم ومل حيهظبا إال سسم ؛ كي يعأكلبا    ويعكسَّ

يعب لبن هبن إىل احل،ام ال احلالل، ولب ان ولكًن او اوريًا كعب كعن ًن إىل و  هب حتت 

اُو، َوْ  يف ج عك  كذا، واهن م ع  كذا، ونحب واليع  ان افيل كذا، وات،ك كذا، و

الك، فأخذ الك الكعنب ومل يق،اه ومل يعد ، او،ه وهنن  ومل يبلِّر  إىل غريه مم  او، 

 عبلنر  إلن ،  ل اخذه وعلَّق  يف عهق  او عضده، ومل يلعهت إىل يشء ممن فن  البعة، 

 ب.لينقب  امللك عهلل الك اهد اليقب ة وَلَسنو  سبء اليذا

فكنف  عهزيل جبَّنس السمبات واألسض الذي ل  املثل األعهلل يف السمبات  

واألسض، ول  احلمد يف األوىل واآلخ،ة وإلن  ي،جع األو، كل ، فنعبده وتبكل علن  

 .(1)+هب حسبي ال إل  إال هب علن  تبكلت وهب سب الي،ش اليظنم

نلة الشنخ وحبل هذا املبضبع، و بس اوع نن الق،آن الك،يم، سئل فض 

  ام نص : –ي،مح  اهلل  –حممد اليثنمني 

هل جتوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم، مثل آية الكريس عىل أواين الطعام  

 والرشاب لغرض التداور هبا؟

اعز واجل و  ان  –عز وجل  –اوالً: جيب ان نيلم ان كعنب اهلل اجلواب:  

تطنب نهس وؤو  ان جييل كعنب  يمع   إىل هذا احلد، ويبعذل إىل هذا احلد، كنف

واعظم آية يف كعنب اهلل وهي آية الك،يس ان جييل ن يف إننء يرشب  –عز وجل  –اهلل 

 فن  ويمع   وي،وى يف البنت ويليب    الصبننن؟ي

هذا اليمل ال هك ان  ح،ام، وان  جيب عهلل و  عهده يشء و  هذه األواين  

                              
.   اظر ل ز اجلة: هلت كاا ح أفبل  هألذكلااا )هلبلامل هل اللث     648ا 2/639 اظر: يفعاا  هلقبو  (  1)

 (.111ال  يفمح هلتعظيم ل قرآن  دريفت  )ص  هل اثون( ح هآلجلهمل هليت ت زل دايف  هلقرآن  قا
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هبن إىل الصننع فنطمس ن، فإن مل يعمك  ان يطمس هذه اآلينت العي فن ن،  أن يذهب 

و  الك فنلباجب علن  ان حيه، هلن يف وكنن طنه، ويدفه ن، واون ان يبقن ن وبعذلة 

ممع هة يرشب هبن الصبننن ويليببن هبن فإن هذا ال جيبز، حعى وإن قصد  ذلك 

 .(1)+االسعشهنء؛ فإن االسعشهنء  نلق،آن عهلل هذا البج  مل ي،  ع  السلف الصنلح
 

 رابعًا: حتريف القرآن الكريم:

امل،ا   عح،يف الق،آن الك،يم كعن ة السبس او اآلينت وتك،اسهن و،ات  

عديدة، هبنئنت خمعلهة فنجيلبن اول السبسة آخ،هن، او اليكس، او جييلبن 

 اوسط ن يف األول، او يف اآلخ، وهكذا.

حدة، او تكعب السبسة واآلينت عهلل هنئة ح،وف وقطية، كل ح،ف عهلل  

ويزعمبن ان هلذه اهلنئة خصب نة لنست لرريهن يف حتقنق الههع، او  فع الرض، او 

 سفع األاى، ونحب الك.

واخط، و  هذا حت،يف السبس واآلينت الق،آننة نهس ن  زين ة  يض األلهنظ  

او حذف ن، فنضنهبن عهلل الق،آن الك،يم و  عهدهم ون هنءوا، او حيذفبن ون هنءوا 

 وهكذا.

 حبل هذا املبضبع ون نص : –ي،مح  اهلل  –    وهلحيقبل ا 

وقد امجع املسلمبن عهلل ان الق،آن املعلب يف مجنع األقطنس املكعبب يف املصحف = 

  إىل آخ،       الذي  أيدي املسلمني ون مجي  الدفعنن و  اول 

     وسلم، وان مجنع  كالم اهلل وحن  املهزل عهلل نبن  حممد  هلل اهلل علن

                              
 (.91 اظر: هلفتا ب هل هبي ا إع هجل:  ال  هرر   ا )ص (  1)
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ون فن  حق، وان و  نقص وه  ح،فًن قن دًا لذلك، او  دل   ح،ف آخ، وكنن ، او 

زا  فن  ح،فًن مل يشعمل علن  املصحف الذي وقع علن  اإلمجنع، وامجع علن  ان  لنس 

 .(1)+ ق،آن عنودًا  كل هذا ف ب كنف،

وهذا حنل  يض اجل لة الذي  يهيلبن هذا العح،يف  نلق،آن الك،يم، عهد  

او حنل و  يصدق م وييمل  –كام يزعمبن  –اليمل  خباص الق،آن الك،يم 

 يمل م، ويزعمبن ان هلذه اهلنئنت و  العح،يف يف الق،آن الك،يم خصب نة وع 

، وان  يف غنية السه  و،اعنة احبال الكبن والكباكب، وال هك يف حت،يم هذا اليمل

واجل ل، وال يي،ف ل  ا ل يف الق،آن او السهة املط ،ة، ومل يهقل ع  احد و  اهل 

 الدي  واإليامن.

تؤخذ  –عهلل وج  اليمبم  –فخباص الق،آن الك،يم، وطلب حصبل وههيع   

و  كعنب اهلل، وسهة سسبل   هلل اهلل علن  وسلم عهلل ضبء الكعنب والسهة، و  غري 

و تبديل، او اععقن  يف تلك اهلنئنت والط،ق الضنلة، والصبس املهح،فة، حت،يف ا

املهضنة إىل حت،يف كالم اهلل جل وعال، املحهبظ  حهظ  و  حت،يف الضنلني، او 

 عبث الين ثني.

وو  اهد هذه الصبس حت،ياًم كعن ة السبسة وحذف  يض األلهنظ وه ن،  

  الك ون يسمى  حجنب ووضع كلامت اخ،ى لنست و  الق،آن الك،يم، وو

وا سبسة الهنل، وهذا نص ن:هالق،ي لبا وغريَّ  ة، حنث  دَّ

هة يف تضلنل، واسسل عهلل يهة، امل جييل كند الق،يامل ت، كنف فيل س ك  نلق، 

                              
 .2/411 اظر: هآلجلهمل هلشرعي  (  1)
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 .(1)هة كيصف وأكبليهة طريًا ا ن نل، ت،ون م  حجنسة و  سجنل، فجيل الق،يالق،

 وايضًن: ون كعب يف عالج سود اليني: 

هب اهلل احد، إن يف اليني سود، امح،اس يف البننض حسبي اهلل الصمد، ين  قل= 

إهلي  نعرتايف يف اععزالك ع  ولد، عنف عنهي ين إهلي اكههي ن ال،ود، لنس لك 

 .(2)+نيك ال وال كهبًا احد

 وال خيهى ون يف هذه الصبسة والهص املزعبم و  تبديل وحت،يف كالم اهلل 

وسنأيت وزيد و   ننن تلك الصبس واهلنئنت يف القسم  – عنناًا  نهلل و  الك –

وع  ننهنن ووهنقشع ن، واحلكم علن ن،  –إن هنءاهلل تينىل  –العطبنقي و  هذا البحث 

 وس هن و ننن  طالهنن.

 

 خامسًا: االقتصار عىل التربك بالقرآن الكريم:

 التربك يف اللغة:

كًن، وهب طلب الربكة، والعرب   ك  نليشء طلب الربكة  باسطع .وصدس تربَّك تربُّ

ُك  نسم  يف كل او،، وفن  متجند   ويف هتذيب اللرة: تبنسك اهلل، اي: ُيعربَّ

 وتيظنم.

كُت علن  تربيكًن، اي   والعَّربيك: الدعنء لإلنسنن وغريه  نلربكة. يقنل:  ،َّ

 .(3)قلت:  نسك اهلل علنك

                              
 (.293 اظر: هل امح  هنبت عات ل شقي ا )ص (  1)

 (.201هنص ا هل ابق )ص (  2)

 .18/231 اظر: ت   ب هل    (  3)
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كُت   ، ويف الصحنح: الربكة: الهامء والزين ة، والعربيك ا  لدعنء  نلربكة، وتربَّ

هت     .(1)+اي: تنمَّ

 .(2)ويف لسنن الي،ب: املبنسك ون يأيت و  قبل  اخلري الكثري 
 

ك هب: –ون تقدم اك،ه  –وو  خالل    فنلعربُّ

 طلب الربكة واخلري  باسطة الق،آن الك،يم، الذي هب كالم سب الينملني. 

فن  خري الدننن واآلخ،ة، وو  فنلق،آن الك،يم كثري الربكنت واخلريات، و 

عهلل البج  املرشوع؛  –عز وجل  –وسنئل طلب الربكة و  اهلل تينىل العربك  ذك،ه 

 وانف الذك، هب كالم سب الينملني )الق،آن الك،يم(.

وثببت  ،كنت العالوة وفضنئل ن، والسبس واآلينت  لت علن ن اآلينت  

هببية قدسًا كبريًا يف خباص الق،آننة يف وباضع عديدة، واك،ت األحن يث ال

و ،كنت اليديد و  السبس واآلينت الق،آننة، وحيصل هذا كل  وحتقق املههية 

 م،اعنة اآل اب والضبا ط الرشعنة عهد اليمل  خباص تلك السبس واآلينت، عهلل 

ضبء الكعنب والسهة، ووه ج السلف الصنلح، كام تقدم  ننن الك وتبضنح  يف 

لبحث )الضبا ط واآل اب الرشعنة لالنعهنع  خباص الهصل السن ق و  هذا ا

 الق،آن الك،يم(.

                              
)بللرإ(ا  هلللي ممح هللو هل كلل ا  ضلل ض هلشللؤل.  اظللر: هلا ا لل  ح هر للب   4/1515 اظللر: هلصلللاح (  1)

 ( )ميمح(.1821هحل  ث  هألثر )ص 

 ( )برإ(.931ا   اظر: هلقايفوس ه)ي  )ص 18/396 اظر: ل ان هلعرمل (  2)
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 ويف كعنب اهلدى والبننن حبل  ،كة الق،آن ون نص : 

والق،آن كل  خري وسين ة و ،كة،  ،كة ال وهع ى هلن، نيم وعزة سيب الق،آن = 

املجند هب يهببع الربكة ووينه ن الصنيف ووصدسهن األ نل، هب واهلل هدى وسمحة 

كة يف مجنع املجنالت العي اهعمل علن ن الق،آن، جمنل العبحند واليبب ية، وجمنل و ،

اليقندة اإلسالونة، وجمنل احلكم واألحكنم، وجمنل األو، واله ي، وجمنل البعد 

والبعند، وجمنل الرتغنب والرتهنب، وجمنل اإلخبنسات واألقن نص، وجمنل 

الك،يم و  املينين اجللنلة،  رضب األوثنل وغري الك ممن احعبى علن  الق،آن

 .(1) +واألرساس البديية، ف ب إاًا اعجب ة الده،، وسهنهة الهجنة، وحص  السالوة...

 ويف وهنتنح الرنب، عهد قبل  تينىل:                

              [، ون نص :89ص: ]سبسة 

 ال ج،م و ف الق،آن  نلكامل والهضل، فقنل: =           

                   فإن و  مل يعد ، ومل يعأول ومل يسنعده العبفنق

 .(2) +سة يف هذا الق،آن اليظنم...اإلهلي مل يقف عهلل هذه األرساس اليجنبة املذكب

وامل،ا  يف هذا املبحث تبنني وتبضنح املحذوس اليقدي الذي يقع فن  الكثري  

و  الهنس عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم، وهب االقعصنس عهلل العربك  نلق،آن 

الك،يم فقط، وع خلب القلب واليقل و  العد ، واله م، وقلة الق،اءة واإليامن، ف م 

قبن السبس او اآلينت الق،آننة، او األاكنس الرشعنة، او يضيبن املصحف ييل

                              
 (.356 اظر: ههل ب  هلبيان ح أمساء هلقرآن )ص (  1)

 .26/309 اظر: يففاتيه هل يب )هلتف ي هلكبي( (  2)
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 الرشيف ويصطحببن  وي م، او يضيبن  يف وكنهنم للعربك  ون غريه.

وقصدوا  ذلك  فع الرض، وسفع األاى، وحصبل الربكة، ورصفبا قلبهبم  

إىل إهننة  ع  العبكل عهلل اهلل، وع  االععقن  احلق يف اهلل، حعى لب و ل األو، هبم

 كالم اهلل، او وضي  يف املكنن الرري الالئق   ، ونحب الك.

وون علم هؤالء ان الربكة واخلري كل  يف كالم اهلل تينىل؛ إاا حتققت الضبا ط  

واآل اب الرشعنة، وانعهت املحناي، واملبانع الرشعنة؛ فيهد الك تعحقق املههية 

يثبت اخلري واهلدى وال،محة غنية غنية العحقق، وي،تهع األاى، ويدفع الرضس، و

 الثببت، وهلل احلمد واملهّة.

وو  امليلبم ان العربك وه  املرشوع، ووه  املمهبع، فم  العربك املرشوع:  

وتالوة الق،آن الك،يم، والعربك  نلق،آن الك،يم  –جل وعال  –العربك  ذك، اهلل 

نلهبي  هلل اهلل علن  )فضنئل الق،آن الك،يم، وخباص الق،آن الك،يم(، والعربك  

 وسلم يف حننت ، والعربك  رشب ونء زوزم، ونحب الك و  العربك املرشوع.

وو  العربك املمهبع: العربك  نلهبي  هلل اهلل علن  وسلم  يد وفنت ، او العربك  

 قربه علن  الصالة والسالم، او  مبلده، او العربك  لنلة اإلرساء واملي،اج، والعربك 

 لك و  العربك املمهبع. نلقببس، ونحب ا

االقعصنس عهلل العربك  –وحيس  العهبن  إىل  يض املسنئل املعيلقة هبذا املبضبع  

 عهلل الهحب اآليت: – نلق،آن الك،يم 
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 املسألة األوى:

 حكم وضع املصحف )القرآن الكريم( يف مكان للتربك به:

يف جلب وامل،ا   ذلك ان يبضع املصحف الرشيف يف وبضع ون للعربك     

اخلري، او  فع الرض، او سفع الذى، وثل: وضي   اخل السننسة، او البنت، ونحب 

الك؛ ملهع احلبا ث، او ط،  الشنطنن، او  فع اليني، او سجنء الربكة يف ال،زق، 

 وغري الك و  املقن د.

يف كالو  حبل هذا املبضبع،  –حيهظ  اهلل  –يقبل الدكعبس ف د ال،ووي  

 لعربك  نلق،آن الك،يم ون نص :وع،ض  لبيض  بس ا

هبن  بدع م ووهك،اهتم =  وطنئهة اخ،ى اختذوا الق،آن آلة يعربكبن هبن، ويعزلَّ

إىل اليبام، فإن حنجَّ م احد رصخبا عهد اليبام فن   أن  ال حيرتم الق،آن وال يي،ف 

بن حق ، يقبلبن هذا وُهْم و  اكث، الهنس تيطناًل حلقبق ، متنوًن كام يهيل القببسي

عهد قببس األنبننء، واألولننء، والصنحلني، فإن انك، علن م احد رصخبا  بج   ان  

 يك،ه حممدًا، ويك،ه فالنًن وفالنًن و  الصنحلني.

هلذا الذي يزعمبن  تربكًن، سايت  –و،ست هبن  ههيس  –وسأاك، ثالث  بس  

 رري ل  غطنء عهد احدهم وهظ،ًا مجناًل يف زاوية و  زواين جملس  عبنسة ع   هدوق 

و  زجنج، ويف  اخل  وصبنح ك ، نئي ي،سل ضبءه إىل نقبش وزخنسف حسبع ن 

عهلل هكل وصحف ف،فيع   ندي اتأول ، فإاا الهقبش والزخنسف ننتئة و نسزة، 

هت فإاا الشك يدامههي اهنن وصحف حّقًن، ف،فيت الزجنجة وحنولت ان  ومتيَّ

جع  وإاا   ، وين هلبل ون سايت، اقعلي ، وإاا    وثبت  مسنوري قبية، فنسعخ،
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وصحهًن كنواًل للق،آن الك،يم وزقع  املسنوري... فنقشي، جلدي، اي ترّبك هذا، هل 

العربك يكبن  رضب الق،آن  نملط،قة، وتثبنع   نملسنورييي هل العربك يكبن هبج، 

ان  الق،آنيي و  الذي سنق،ا هبذا املصحف عهلل هذه احلنل، افال يكهي إاا ا علبا هبذا

 جييلبا الرالف وحده وهظ،ًا، ويؤ وا حق تالوت ؟ي

و بسة ثنننة، سكبت وع  نحب سننسة اج،ة يف إحدى البلدان اإلسالونة،  

ت لبن ، سألع   ف الذي اونو ، والشمس قد غريَّ فإاا    قد وضع املصحف عهلل ال،َّ

أجنب  نلههي، ع  غ،ض  فأفن   أن  ا عرنء الربكة، سألع  إن كنن سبق ل  ان ق،ا فن ، ف

قلت: اي  ،كة تأيت مل  هيج، الق،آن، إن ون فيلع  ون هب إال إهننة واي إهننة للق،آن، 

تضي  عهلل سف سننستك وال تق،ا فن  ح،فًن، واهد و  هذا جتيل علبة سجنئ،ك و  

امعة و  حتع  تصدح  نألغنين، فهظ، إيلَّ وو  وي  وشدوهني، وكأين قد  فبق ، والسَّ

 هذا الذي يهك، العرّبك  نلق،آن؟ي جئت  ج،م ههنع،

و بسة ثنلثة، جتبلت لناًل يف احد الشباسع يف  ولة إسالونة، وإاا  بيض  

 املحالت العجنسية ورلقة، وإاا يب اسى و  خلف الزجنج لبيض املجالت

اسى املصحف وهعبحًن  جننب األحذية، فيجبت  –وخن ة حمالت األحذية  –

الك،يم، ولكه ن الهعهة يبعيل هبن اهلل  يض الهنس  و هشت، األجل هذا انزل الق،آن

 فنبعدعبن  دعًن ون انزل اهلل هبن و  سلطنن، ويلبس علن م الشنطنن  يه م.

حقًن إن االسعشهنء  نلق،آن و  خصنئص ، لك  هذا جيب ان يكبن عهلل هدى  

و  الكعب، وو  سهة ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم، وو  حن  ع  الك َهَلك 
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  .(1)+واْهَلك

فنلعربك  نلق،آن املجند لنس عهلل وثل هذه الصبس املبعدعة، العي ا عيل هبن  

الكثري و  الهنس، وهي خمنلهة هلدي ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم و حن ع  سيض 

 اهلل عه م، واألئمة وو   يدهم.

إنام العربك  نلق،آن الك،يم يكبن  عالوت ، وتد ،ه، واليمل  ام فن ،  

 واالنعهنع    عهلل الط،يقة املرشوعة، واهلل املسعينن.واالسعشهنء 

 

                              
(ا   اظر ل ز اجلة ح هل ض هن لأل :  لرح هل لا      128 – 111 اظر:  صالص هلقرآن هلكر م )ص (  1)

(ا )هلبامل هلتاسة: ح كتاب   هلقلرآنا  إكلرهل   158ا  هلتبيان ل او   )ص 529ا 4/520ل ب و  

 يفا بع ها(ا )هلتل إ   215هنصلف(ا  هلت إ أنوهع   أدكايف ا ل  كتوا: ناصر هر  ة )ص 

 قرآن هلكر م(.بال
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 املسألة الثانية: 

 حكم كتابة أو تعليق اآليات القرآنية، أو األذكار الرشعية عىل اجلدران ونحوها للتربك:

وامل،ا  يف هذه املسألة  ننن حكم و  يكعب اآلينت الق،آننة عهلل اجلدسان، او  

اوساق او الباح او نحب الك، ثم ييلق ن لقصد الثننب ونحبهن، او كعن ع ن عهلل 

العربك هبن يف جلب خري، او  فع رض، وهذه احلنل يقع فن ن  يض الهنس يف  نبهتم، 

 كام تقدم. –او يف اونك  جتنسهتم واعامهلم؛ لقصد العربك 

عهلل ك،اهة كعن ة الق،آن الك،يم عهلل اجلدسان،  (1)وقد نص مجنعة و  اليلامء 

ونحب الك عهلل سبنل اإلطالق؛ ألن هذا اليمل غري ورشوع،  او عهلل الثننب،

 –سضبان اهلل علن م  –وخمنلف هلدي الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وهدي الصحن ة 

 وائمة السلف سمح م اهلل تينىل.

ويك،ه تهقنش اجلدس، واخلشب، والثننب،  نلق،آن =قنل يف نح السهة:  

 .(2)+و ذك، اهلل سبحنن  وتينىل

عذكنس عهد اك، اآل اب العي تلزم حنول الق،آن وقنسئ  و  العيظنم ويف ال 

ان ال حيهلل  نلذهب، وال يكعب  نلذهب فنخلط    زيهة الدننن، =للق،آن وح،وع : 

 .(3) +وال يزيَّ   نلهضة، وان ال يكعب عهلل األسض وال حنئط...

  وحتمل اقبال اهل اليلم يف هذا عهلل تيظنم الق،آن الك،يم، واخلبف و 

                              
(ا  هلتبيان ح آجلهمل د   101ا  هلت كاا ل قرطيب )ص 529ا 4/520 اظر:  رح هل ا  ل ب و  (  1)

 .418ا 2/489(ا  هآلجلهمل هلشرعي  البمح يفف ه 153هلقرآن ل او   )ص 

 .4/529 اظر:  رح هل ا  (  2)

 (.101ا 106 اظر: هلت كاا ح أفب  هألذكاا )ص (  3)
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البقبع يف اوع نن  هبذا اليمل، او اثهنء كعن ع  وتيلنق ؛ خن ة و  يقع يف اوع نن 

الق،آن الك،يم  ر،ض العربك  نآلينت الق،آننة، ويرضب اآلينت الق،آننة  نملسنوري 

عهلل اجلدسان ونحب الك؛ ويف اله ي ع  وثل هذه األعامل سد هلذا البنب الذي قد 

 وع نن كالم سب الينملني.يب ل  نحب  او اليمل    إىل ا

و  االوع نن وعدم احل،وة للق،آن الك،يم،  –ايضًن  –ويف الك العيلنق  

وتي،يض  ألوبس قد ختلُّ  ح،وع  وقدسنع  اثهنء العيلنق، او كنهنة العيلنق، يقع فن ن 

و  ييمل هبذا اليمل، علم او مل ييلم؛ فنلباجب ت،ك وثل هذا اليمل. وكذا إاا كنن 

امليلق و  األاكنس الرشعنة، كنألحن يث الهببية، او اسامء اهلل و هنت   املكعبب او

 .(1)واهلل تينىل اعلم –ملن اك،  –لقصد العربك هبن، ف ذا يهبري ت،ك  ايضًن 

 

 

* * * 

                              
تع يلق هلتملالم يفلمح هلقلرآن هلكلر ما  بيلان أقلوه  أهل  هلع لم ح ذللك ح هلفصل              ق  تق ل دكلم (  1)

 هل ابق )ص  (.
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 لثانياملبحث ا

 ةاحملاذير التعبدي
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 لثانياملبحث ا

 يةاحملاذير التعبد
 

هذا املبحث: ون يعيلق  نألوبس الهق نة، وثل:  وامل،ا   نملحناي، العيبدية يف 

الط نسة، والعلبس  نلهجنسنت، واسعخدام ال،وبز والطالسم، واملح،ونت الرشعنة 

)العربج، ت،ك الصالة، كشف اليبسة، العداوي  نملح،م، اخللبة املح،وة، سامع 

اليمل  األغنين واملينزف(، ونحب الك و  األوبس املعيلقة  نملحناي، العيبدية عهد

  خباص الق،آن الك،يم.

جيد الكثري وه م يقع يف وثل هذه  –واهلل املسعينن  –والهنظ، يف احبال الهنس 

املحناي، العيبدية، إون جل ل وقلة علم، او وبافقة مل  يأو،هم  ذلك وحيث م علن ، 

 طميًن يف إضالهلم واخذ اوباهلم  نلبنطل، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

 حناي، العيبدية اآليت اك،ه:وو  مجلة امل
 

 أوالً: عدم الطهارة أثناء العمل بخواص القرآن الكريم:

حبل هذا املبضبع، وون حيصل فن  و   –ي،مح  اهلل  – يقبل حنفظ احلكمي

ثم إن  =كعن ة للق،آن الك،يم وع تلك الطالسم، وتيلنق ن، او األخذ هبن ومحل ن: 

السم  الشنطنننة هنئًن و  الق،آن الك،يم، ويعيلق  عهلل غري ط نسة، يكعب فن  وع ط

 .(1) +وحيدث احلدث األ ر، واألكرب، وهب وي  ا دًا ال يقدس  ع  يشء و  األهننء..

فنسعحب مل  اسا  ان يق،ا الق،آن الك،يم ان يكبن عهلل ط نسة، وان يهظف 

                              
 ا بتصر    ي.2/639 اظر: يفعاا  هلقبو  (  1)
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 وع الق،آن الك،يم. فنه  نلسباك وغريه؛ فإن الك و  كامل األ ب واالحرتام

العلبس  نلهجنسنت حني  –يف هذا املبحث  –ويدخل حتت عدم الط نسة 

 االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم.

وامل،ا  يف هذا املحذوس هب  ننن حنل و  يطلب خباص الق،آن الك،يم، اثهنء 

ق،اءة الق،آن الك،يم، وهب عهلل تلك احلنل؛ فال هك ان وثل هذه األوبس )عدم 

، العلبس  نلهجنسنت( حتبل  ون االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، فم  مل الط نسة

 حيرتم الق،آن الك،يم، ويقّدس كالم سب الينملني فإن  حي،م و   ،كع  ونهي .

فعجد  يض م يعقصد الق،اءة للق،آن الك،يم عهلل هنئنت حم،وة، كحنلة كبن  

نت، او يسعخدو ن اثهنء جهبًن، او يف وقربة، او يف محنم، او يعلبس  بيض الهجنس

ق،اءت ، او يأو، هبن، فكنف حتصل ملثل هؤالء، او و  ُييمل هلم هذا اليمل، او ييمل 

    االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم؟ي

 ل يصل احلد و   يض م إىل لزوم هذا اليمل املح،م، وان خباص الق،آن  

ح،وة، والط،ق الك،يم وحصبل االنعهنع    ال حتصل إال  مثل هذه األعامل امل

 والبسنئل الضنلة، واملعهنفنة وع قدسنة كالم سب الينملني، واحرتام الق،آن الك،يم.

وحيس  يف هذا املقنم العهبن  إىل  يض األحكنم الهق نة املعيلقة هبذا املبحث،  

 يف وبضبع الط نسة اثهنء اليمل والق،اءة  نلق،آن الك،يم، وثل:

نئض، وحكم ق،اءة و     حدث ا ر،، ونحب حكم ق،اءة اجلهب، وحكم ق،اءة احل

الك والقصد يف  ننن تلك األحكنم الهق نة إكامل الهنئدة، ومتنم املن ة اليلمنة 

 املعيلقة هبذا املبضبع.

وسغبة يف االخعصنس وعدم العبسع يف هذه األحكنم الهق نة، فم  املهنسب  



 425 

 –ه البال  املبنسكة اك، فعنوى اللجهة الدائمة للبحبث اليلمنة واإلفعنء يف هذ

 عهلل الهحب اآليت: – عرصف يسري 

 يقول السائل: هل جيوز أن يقرأ اإلنسان غيبًا وهو جنب أو يتيمم؟ 

مج بس اليلامء عهلل ان  ال جيبز للمسلم ان يق،ا الق،آن وهب جهب  اجلواب: 

ولب ع  ظ ، قلب  ون ان يمس املصحف، ملن سواه امحد وا حنب السه  ع  عيل 

أنه كان ال حيجزه يشء عن القرآن = عه ، ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: سيض اهلل

 .(1)+إال اجلنابة

: إسهن ه حس ، فإن مل جيد املنء او عجز عه  مل،ض (2)قنل احلنفظ ا   حج، 

 .(3)تنمم

 : -ا املوضوع حول هذ –ويف جواب آخر  

إن و  اسا  وس املصحف و  املسلمني فيلن  ان يعط ، و  احلدث األ ر،  

واألكرب، واحلدث األ ر، ون اوجب وضبءًا، واحلدث األكرب ون اوجب غساًل، 

  ليمبم قبل  تينىل:           :[، واون ق،اءت  59]سبسة الباقية

ال يق،ا الق،آن ال غنبًن وال  –وثاًل  –علن  حدث اكرب فنجلهب  فنجبز ممّ  لنسغنبًن 

 .(4)نظ،اً 

                              
(ا  أبلو جله جل ح كتلامل هلي لااةا بلامل ح هلرجل   قلرأ هلقلرآن ع ًل         1811ا اقلم ) 2/294أ رج  أدل   (  1)

ل يفل   ح كتلامل هلي لااةا بلامل يفلا جلاء ح هلرجل   قلرأ         (ا  ه229ك  دا  يفا مل  كمح جابايفا اقلم ) 

 : ه ه د  ث د مح صليها  أ رج  هيهما يفمح أه  هل امح.(ا  قا  هل يف  146هلقرآنا اقم )

 .1/480 اظر: فته هلباا  (  2)

 .4/13(ا 3284 اظر: فتا ب هل جا  هل هلم ا هلفتوب اقم )(  3)

ا   اظر ل ز اجلة: تف ي هحلافن هبمح  4/12(ا 2211  هل هلم ا هلفتوب اقم ) اظر: فتا ب هل جا(  4)
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ويف سؤال ع  حكم ملس احلنئض املصحف وتالوت ، اك،ت اللجهة الدائمة  

      ان  ال جيبز وس املصحف عهد مج بس اليلامء؛ لقبل  تينىل: 

ءة احلنئض والههسنء الق،آن  ال وس املصحف فال [... اون ق،ا59]سبسة الباقية: 

 أس    يف ا ح قبيل اليلامء؛ ألن  مل يثبت ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ون يمهع 

 .(1) +و  الك...

ع  حكم ق،اءة احلنئض للق،آن الك،يم،  –ايضًن  –وحبل هذا السؤال  

 وتيلنم ن العالوة والعجبيد.

ك،يم وهي حنئض، وان تيلم احلنَّض جيبز للحنئض ان تق،ا الق،آن ال 

العالوة والعجبيد حنل احلنض؛ لك   ون وس للمصحف، وللحنئض ان متس 

 .(2)كعب تهسري الق،آن وتعي،ف اآلينت وه ن يف ا ح قبيل اليلامء

 ويف سؤال ع  ق،اءة و     حدث ا ر،، يقبل السنئل: 

لدليل؟ وهل هل يصح لإلنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء؟ وما هو ا 

 فيه اختالف؟ ما هو الراجح؟

جيبز للمسلم ان يق،ا الق،آن و  غري وس املصحف، وهب حمدث  اجلواب: 

احلدث األ ر،، و  غري خالف  ني اليلامء؛ ألن  مل ي،  يف الرشع ون يمهع و  الك، 

 واأل ل اجلباز؛ لك  ق،اءت  عهلل وضبء افضل.

 .(3)مد وآل  و حب  وسلمو نهلل العبفنق، و هلل اهلل عهلل نبنهن حم

                                                                                                                                                                          

 .391ا 13/398[ا 19]سواة هلوهقع :       عا  ه ض هآل    – رد  ههلل  –ك ي  

 .4/14(ا 3113 اظر: فتا ب هل جا  هل هلم ا هلفتوب اقم )(  1)

 .4/15(ا 9482  هل هلم ا هلفتوب اقم ) اظر: فتا ب هل جا(  2)

 (ا 6585ا   اظللر ل ز للاجلة: هلفتللوب اقللم )4/11(ا 4500 اظللر: فتللا ب هل جالل  هل هلملل ا هلفتللوب اقللم ) (  3)
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 .ثانيًا: تقديم كالم الناس ونتائج أفكارهم عىل القرآن الكريم

فهجد الكثري و  الهنس يقدوبن ويسعخدوبن ال،وبز والطالسم والهقبش  

عهلل الق،آن الك،يم، وي،ون ان هذه احل،وف واألهكنل اهلهدسنة اوىل  نليهنية 

 وال،عنية و  الهنظ الق،آن الك،يم.

دون هذه الهقبش واحل،وف املقطية ويكعببهنن عهلل ال،قع واألوساق فنيعم 

واألحجنس وغريهن، ويهيلبن ون يطلب وه م و  األعامل العي ال ختلب و  هب  

وج ل، وس ام اهعملت عهلل اك، غري ورشوع يف زونن او وكنن حمد  مل يأان    

الك،يم يف  الرشع، وااكنس واقبال هي و  رصيح كالم الهنس ولنست و  الق،آن

 يشء.

ووع الك كل  يقدوبهنن عهلل الق،آن الك،يم، وي،ون ان فن ن و  اخلباص  

الق،آننة ون لنس يف الق،آن الك،يم؛ وهذا كل  حم،م ال جيبز اإلقدام علن ، وو  تلبس 

   وجب علن  العخلص وه   رتك تلك األاكنس واألعامل العي مُتهلل علن م، وُيطلب 

 اهلل الينفنة والسالوة.وه م القننم هبن، نسأل 

وامل،ا  ههن العهبن  عهلل هذا املحذوس، وعدم البقبع فن ؛ خن ة إاا كنن اليمل  

   وظهَّة حتقق املههية، واحلصبل عهلل خن نع  يف جلب الههع، و فع الرض، وسفع 

                                                                                                                                                                          

كتلللب هلفقللل  ع لللً  جللل  هلعملللولا  ع لللً  جللل    –ل ز لللاجلة  –ا   اظلللر ح هللل ه هنوضلللوع 4/10 

القرآنا ل  كتوا: أد  سلامل  ه صوصا  اظر: فيض هلردمح ح هألدكال هلفق ي  ه اص  ب

 يفلللا بعللل ها(ا  هألدكلللال هلفق يللل  ه اصللل  بلللالقرآن هلكلللر ما ل للل كتوا:        69يف للللما )ص 

ا )هلبللامل هأل  : أدكللال هلتي للر ل قللرآن(ا  هُنتلللف ح 1/31عبلل هلعز ز بللمح حمملل  هحلجلليانا 

ح ا فق  أجلاجل ه  أفلاجل ه   2/536ا 1/110أدكال هنصلفا ل  كتوا: صاحل حمم  هلر ي ا 

 ه ه هنوضوع.



 428 

 األاى، ونحب الك.

ان  يههع  –الذي  يزعمبن  –ف ذا اليمل يف احلقنقة هب نعنجة فك، هؤالء  

وي،فع، ولنس و  الق،آن الك،يم او السهة يف يشء، ووع الك كل  جتد و  يقدم هذا 

 الكالم، وييمل  علك األعامل، ويرتك الكعنب والسهة.

فهي الق،آن الك،يم، واألاكنس الرشعنة الثن عة الصحنحة ون يرهي ويكهي،  

و  األقبال  ون يرهي ع  البقبع يف املح،م –عز وجل  –ويف االسعشهنء  ام نع اهلل 

 واألفينل.

 هذا نص : –حبل هذا املبضبع  –ويف سؤال إىل اللجهة الدائمة  

السؤال: لقد وجدت ورقة يف طريقي مكتوبة، فأردت أن أبعدها عن الطريق  

حتى ال تدوسها األقدام، فألقيت نظرة فيها ألعرف إذا كان هبا قرآن حتى آخذها، 

فيدوين عن تفسري كامل له، وما أصله يف إال أين وجدت هبا هذا النص، أرجو أن ت

 األحكام هل هو حالل أم حرام؟

يهقش يف خنتم اهب، ويبخ،  يب  وعهرب، ويلبس عهلل ط نسة تنوة، ويديم  

( و،ة ملدة 6610اك، اهلل تينىل عهلل عظنم يف   ، كل  الة الف وونئة وثالثبن )

يبم اخلمنس  يد اسببع، و   يد  الة الصبح يبم اجلمية، اول الش ، تهع ي 

 الة اليشنء، ثم  يد الك يذك، االسمني  يد كل ف،يضة  قدس املسعطنع، ل  و  

األرساس ون فن  اليجب اليجنب، ال يقدس ل  قنمة وال تكشف ارساسهن ا دًا، وال 

 ال هك او اي هخص آخ،، حعى ال ييبث هبام يف ورضة او ااى ليبن  اهلل.
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والسالم عهلل سسبل  وآل  و حب ...  احلمد هلل وحده، والصالة اجلواب: 

  يد:و

كل ون اك، يف السؤال ال جيبز عمل  وال اختناه ح،زًا او متنمة، وال جيبز  

ن  نقشًن جم بالً وقد يكبن وعضمهًن الرشكننت؛ وألن  يشعمل اليمل  ام فن ؛ ألن ف

عهلل اك، غري ورشوع، وبقت  بقت وحمد   يد  مل يأان    الرشع، ووشعمل عهلل 

الذك،  نسمني مل يي،ف ون مهن؛ فكل الك حم،م ال جيبز اإلقدام علن ، وو  تلبس    

م و  نقش، وت،ك وجب علن  العخلص وه   رتك تلك األاكنس، وحمب ون عهلل اخلنت

 .(1)تبخريه  نليب  واليهرب، وع العب ة و  الك، ونسأل اهلل اليهب والينفنة

واملالحظ يف هذا السؤال واجلباب، كعن ة  يض الهقبش والطالسم  

املج بلة، واععام هن يف خباص الق،آن الك،يم وارساسه، وكعن ة اك، اهلل تينىل عهلل 

عهلل حنل الط نسة، واععبنس  يض الذهب او اخلشب او البسق، ولبس الك 

األوقنت واألينم املخصب ة  ون غريهن؛ وان الك اليمل جيلب اخلري، ويدفع 

 الرض، وفن  و  األرساس واليجب اليجنب ون فن ي

ويعبني و  خالل الك كل ، ان هذا اليمل حم،م، ويلزم العب ة وه ، وع ون فن   

  يضلبن الهنس  رري علم، عهلل و  تقديم كالم الهنس، وطلب هؤالء الضالل الذي

الق،آن الك،يم، الذي فن  الشهنء وال،محة للمؤوهني، وهب  يند كل البيد ع  تلك 

ويف الق،آن الك،يم والسهة املط ،ة  ون يرهي  –كام يزعمبن  –ال،وبز والهقبش 

                              
ا عبللو   كلل  يفللمح: هلشلليخ:  211ا 1/216( 4190 اظللر: فتللا ب هل جالل  هل هلملل ا هلفتللوب اقللم )  (  1)

عبلل ههلل بللمح قعللوجلا  هلشلليخ: عبلل ههلل بللمح هلل  انا  هلشلليخ: عبلل هلرزهق عفيفلل  )نالللب هلللرليس(ا  

  هلشيخ: عب هلعز ز هبمح باز )هلرليس(.
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ويكهي ع  هذه األوبس املح،وة العي  خل فن ن وعمل هبن الكثري و  الهنس 

 املسعينن.واجل نل، واهلل 

 

 ثالثًا: الوقوع يف املحرمات الرشعية:

وامل،ا   نملح،ونت الرشعنة هي األوبس العي يقع فن ن  يض الهنس عهد  

اليمل  خباص الق،آن الك،يم وهي حم،وة نعًن، كنلعربج، وكشف اليبسة، 

م، ونحب الك و   واخللبة املح،وة، وسامع األغنين واملينزف، والعداوي  نملح،َّ

 نت الرشعنة.املح،و

فكل هذه األوبس ونحبهن و  املحناي، الرشعنة العي يقع فن ن كثري و  الهنس  

حنل االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، او يطلب وه م  يض اجل لة القننم هبن 

وفيل ن، او قد يظ   يض اجل لة اهنن حق، وسبب يف احلصبل عهلل االنعهنع  نلق،آن 

 ، وتنسري اليسري ونحب الك.الك،يم يف  فع الرض، وسفع األاى

وامل،ا  ههن العهبن  عهلل عدم البقبع يف وثل هذه املح،ونت، وتهزي  الق،آن  

الك،يم وتقديس  ع  وثل هذه املحظبسات، ووجبب العينول وع الق،آن الك،يم 

واالنعهنع  ام فن  عهلل ضبء الكعنب والسهة املط ،ة، ووه ج السلف الصنلح يف 

 لك،يم.اليمل  خباص الق،آن ا

واحلن ل ان كثريًا و  الهنس يعبسع يف هذه املح،ونت  حجة حصبل  

 –إال و  سحم اهلل  –املههية، واسيية الب بل إىل املطلبب، والههس  طبي ن ضينهة 

والشنطنن ح،يص كل احل،ص عهلل اإلضالل والرباية وو  ثمَّ البقبع يف 

 ة.املح،ونت، وفيل املهك،ات، نسأل اهلل الينفنة والسالو



 457 

او قد يظ   يض اجل لة ان  ال يعحقق الههع، و فع الرض، إال  نلبقبع يف  

 املح،م، ويعخذ هذه البسنلة اسيية إىل احل،ام، والبقبع يف املحذوس الرشعي.

 يف املهع و  العداوي  نملح،ونت: –ي،مح  اهلل  – يقبل ا   القنم 

إن اهلل = هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل: سوى ا ب  او  يف سهه  ع  الهبي = 

 .(1)+، فتداووا، وال تتداوا باملحرمأنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء

 .(2)+إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيام حرم عليكم=يف  حنح :  واك، البخنسي 

هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه =ويف السه ، ع  ايب ه،ي،ة سيض اهلل عه  قنل:  

 .(3)+وسلم عن الدواء اخلبيث

ان   هلل اهلل علن  وسلم سئل ع  اخلم، جييل يف  –ايضًن  –ويف السه   

 .(4)+إهنا داء، وليست بالدواء=الدواء، فقنل: 

املينجلة  نملح،ونت قبنحة عقاًل ونعًن، اون الرشع فام  –ايضًن  –ويقبل  

اك،ننه و  هذه األحن يث وغريهن، واون اليقل، ف ب ان اهلل سبحنن  إنام ح،و  خلبث ، 

م عهلل هذه األوة  طنبًن عقب ة هلن، كام ح،و  عهلل  هي إرسائنل  قبل : فإن  مل حي،ِّ

                       :[، 610]سبسة الهسنء

                              
(ا  لفن هحل  ث: " ال 3014 هألجل    هنكر ه ا اقم )أ رج  أبو جله جل ح كتامل هليبا بامل ح(  1)

 تت ه  ه حرهل" يفمح د  ث أب  هل اجلهء اض  ههلل عا .

 ح كتامل هليبا بامل  رمل هحل وهء  هلع  ا يفمح د  ث هبمح يف عوجل اض  ههلل عا . أ رج  هلبخاا (  2)

 (.3018نكر ه ا اقم )أ رج  أبو جله جل ح كتامل هليبا بامل ح هألجل    ه(  3)

(ا  هل يف   ح كتامل 3013أ رج  أبو جله جل ح كتامل هليبا بامل ح هألجل    هنكر ه ا اقم )(  4)

( يفلمح دل  ث طلااق بلمح سلو        2846هليبا بلامل يفلا جلاء ح كرههيل  هلتل ه   بان لكرا اقلم )       

 : ه ه د  ث د مح صليه.اض  ههلل عا ا  قا  هل يف  
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م خلبث ، وحت،يم  ل  محنة هلم، و نننة ع  تهنول ، فال  وإنام ح،م عهلل هذه األوة ون ح،َّ

 .(1)  الشهنء و  األسقنم واليلليهنسب ان يطلب  

وهنههن رس لطنف يف كبن املح،ونت ال يسعشهى هبن، =: -ايضًن  –ويقبل  

فإن نط الشهنء  نلدواء تلقن   نلقببل، واععقن  وههيع ، وون جيل اهلل فن  و   ،كة 

الشهنء، فإن الهنفع هب املبنسك، وانهع األهننء ا ،ك ن، واملبنسك و  الهنس ايهام كنن 

هب الذي يهعهع    حنث حّل، وويلبم ان اععقن  املسلم حت،يم هذه اليني ممن حيبل 

 نه  و ني اععقن   ،كع ن ووههيع ن، و ني حس  ظهّ  هبن، وتلقي طبي  هلن  نلقببل،  ل 

كلام كنن اليبد اعظم إيامنًن، كنن اك،ه هلن، واسبا اععقن ًا فن ن، وطبي  اك،ه يشء 

 .(2) +هلن...

ت الرشعنة كل ن ويدووة الههع والربكة، والبقبع فن ن يبسث الذنب فنملح،ون 

 –سبحنن  وتينىل  –واليقب ة، وويلبم متنم اليلم ان الههع والربكة فنام نع اهلل 

 وهنى عه ، واو،  نلبيد عه . –عز وجل  –ولنس فنام ح،م اهلل 

كل ن فعهة، يف  فعهة الهسنء، فنمل،اة –يف هذا املبحث  –وو  اخط، هذه املحناي،  

ما تركت بعدر فتنة = بسهتن، وجسدهن، ووظ ،هن، قنل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(3)+أرض عىل الرجال من النساء

                              
 .4/156اظر: زهجل هنعاجل  (  1)

 .150ا 4/151 اظر: هنص ا هل ابق (  2)

ا ح كتللامل هلاكللاحا بللامل يفللا  تقللً يفللمح  للؤل هنللرأةا دلل  ث اقللم       هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا  (  3)

(ا  يف  م ح كتامل هلت كر  هل عاء  هلتوب   هالست فااا بامل أك ر أه  هرا  هلفقرهءا 5896)

(ا كاهمللا يفللمح دلل  ث 2148ا هلا للاءا  بيللان هلفتالل  بالا للاءا دلل  ث اقللم )  أك للر أهلل  هلاللا

 أسايف  بمح ز   اض  ههلل عا ما.
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ا رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ م= وقنل علن  الصالة والسالم: 

 .(1)+الرجل احلازم منكنّ 

ضِّ البرص ع  فلُنحذس و  الدخبل عهلل الهسنء، واخللبة هب ، وع لزوم غ 

خن ة  –حمنس  ووهنت  الهسنء، وو  العسنهل عهلل وج  اليمبم يف العينول وي   

)خباص الق،آن وطلب االنعهنع   ( إون عهلل سبنل الق،اءة، او  –يف هذا البنب 

 ال،قنة، او العداوي ونحب الك و  األوبس العي ال ختهى.

ل يف  نقي املحناي، العسنه – ون غريه  –وال ييهي اك، خط، هذا املحذوس  

العيبدية األخ،ى؛ ولك  كنن العهبن  عهلل هذا املحذوس خن ة و   نب احل،ص عهلل 

العذكري   ، لكث،ة البقبع فن ، ف ب و  اوسع ا باب الشنطنن يف  خبل  عهلل 

 اإلنسنن، واهلل املسعينن.

 )فتنة النساء(: –حول هذا املوضوع  –ومن نامذج فتوى أهل العلم  

 تيلمبن فإن كثريًا و  الهنس ييننبن و   يض األو،اض العي ال كام السؤال:

جيدون هلن عالجًن طبنًن فنلجؤون إىل  يض اهل اليلم و يض محلة كعنب اهلل و  

اهل العقبى والصالح لريقبهم  نل،قى الرشعنة، وقد يكبن امل،ىض و  الهسنء، 

اسجل  ، ف ل  ويكبن وكنن البجع عهدهم يف سؤوس   او  دوسه  او ايدهي  او

إن كنن  –جيبز كشف هذه األونك  للق،اءة عهد الرضوسة؟ وون هي حدو  الكشف 

 عهد الق،اءة؟ –جنئزًا 

                              
(ا  يف ل م  384ا ح كتامل هحليضا بامل ترإ هحلالض هلصلولا اقلم )  هحل  ث أ رج  هلبخاا (  1)

اهملا يفلمح دل  ث    (ا ك08ح كتامل هإلميانا بامل بيان نقصلان هإلميلان بلاقص هلياعلات اقلم )     

 أب  سعي  ه  ا  اض  ههلل عا .
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إاا كنن األو، كام قلت يف السؤال، ان ال،جل و  ا حنب العقى  اجلواب:

والصالح ولنس وع اًم يف  يه  واخالق  وقنل ال  د و  كشف وبضع األمل حعى اق،ا 

ال  أس  نلكشف ولك  ال  د ان يكبن ههنك حم،م حنرض  حنث ال علن  وبننة ف

 .(1)خيلب هبن القنسئ؛ ألن  ال جيبز اخللبة إال وع اي حم،م

ني،ف سجاًل و  اهل العقى والصالح لنس وع اًم يف  يه  وخلق   السؤال:

حنفظًن لكعنب اهلل، يينلج الهنس  نل،قى الرشعنة و  الكعنب والسهة وحيرض إلن  

مل،ىض و  الهسنء والبيض وه   قد يكبن هبن وس او جهبن فععكشف  يض ا

عبسهتن اثهنء الق،اءة  رري إسا هتن وقد يهعقل األمل إىل اونك  خمعلهة يف اجلسم فنقبم 

الشنخ قبل الق،اءة  يصب عنهن  حعى ال ي،ى هنئًن و  عبسة امل،اة ويعن ع األمل 

اءة  ون خلبة فام سايكم يف حكم الرشع  نلق،اءة  بجب  حم،م للم،اة وي ن اثهنء الق،

 يف عمل  هذا؟ افندونن جزاكم اهلل خريًا.

حيس  اخعننس او،اة قنسئة للهسنء تينلج وثل هذه احلنالت او ان  اجلواب:

يعبىل عالج ن وال،قنة علن ن احد حمنسو ن اهل العقى والصالح و  محلة الق،آن 

جل الذي ييصب عنهن  جنئز إاا الك،يم فإن مل يبجد يشء و  الك فهيل هذا ال،

او  الهعهة ومل يمس هنئًن و   رشهتن فإن مل حيصل هذا اقعرص عهلل ق،اءت  يف ونء او 

 .(2)زيت واعطنه ألهل ن لعده     وترشب وه  وليل  يكهي ليالج ن، واهلل اعلم
 

 

* * * 

                              
  رد  ههلل. –(ا  ه ض هلفتوب ل شيخ حمم  هلع يمني  96 اظر: هلفتا ب هل هبي  )ص (  1)

 حيفظ  ههلل. –(ا  ه ض هلفتوب ل شيخ عب ههلل هر  مح 44 اظر: هلفتا ب هل هبي  )ص (  2)
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 تطبيقية: الدراسة الالثانيالقسم 

 ريممرتبة على سور القرآن الك

 ويشتمل على:
    

دراسة خواص السور واآليات القرآنية من أول سورة الفاحتة 

 إىل آخر القرآن الكريم.
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 متهيـــد:
 

 احلمد هلل القنئل يف كعن  :                   

                  :[.75]سبسة يبنس 

 وقنل سبحنن  وتينىل:                     

          :[.28]سبسة اإلرساء 

 وقنل سبحنن :                 

                             

 [.44]سبسة فصلت: 

فنلق،آن الك،يم هب الشهنء العنم و  مجنع األ واء القلبنة والبدننة، وا واء 

ال يبفق لالسعشهنء   ، وإاا احس  اليلنل الدننن واآلخ،ة، وون كل احد يؤهل و

العداوي   ، ووضي  عهلل  ائ   صدق وإيامن، وقببل تنم، واععقن  جنزم، واسعنهنء 

 نوط ، مل يقنوو  الداء ا دًا.

 .(1)وكنف تقنوم األ واء كالم سب األسض والسامء... إلخ

اهلل سيض اهلل عه ام قنل: قنل سسبل  –ويف احلديث ع  عبداهلل    عبنس 

 .(2)+إن الذر ليس يف جوفه يشء من القرآن كالبيت اخلرب=^: 

                              
 ا بتصر    ي.1/353 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

ا ح كتللامل فبلال  هلقللرآنا بللامل: إّن هلل   للليس ح جوفل   لل ء يفللمح    حلل  ث أ رجلل  هل يفل    ه(  2)

 (ا  قا : ه ه د  ث د مح صليه.2913ملا اقم )هلقرآن كالبيت ه ر
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قنل: قنم سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –وع  زيد    اسقم 

بعد: أال أهيا أما =يبوًن فنهن خطنبًن فحمد اهلل واثهى علن  ووعظ واك،، ثم قنل: 

ك فيكم ثقلني: ر. وأنا تاالناس فإنام أنا برش، يوشك أن يأتيني رسول ريب فأجيب

فحث عهلل  +أوهلام كتاب اهلل، فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهلل، واستمسكوا به

ب فن  قنهلن ثالثًن. +وأهل بيتي، أذكركم اهلل يف أهل بيتي= ، ثم قنل: كعنب اهلل وسغَّ

: أحدمها كتاب اهلل عز وجل، نيل  ق  أال وإينِّ تارك  فيكم ث  =ويف سواية اخ،ى: 

 .(1)+هو حبل اهلل، من اتبعه كان عىل اهلدى، ومن تركه كان عىل ضاللة

 هلل اهلل علن   قنل: قنل سسبل اهلل –سيض اهلل عه ام  –   عبداهلل وع  جن ،  

: كتاب اهلل. وأنتم قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به=وسلم: 

 .(2)قنلبا: نش د انك قد  لرت وا يت ونصحت +تسألون عني فام أنتم قائلون؟

فنلق،آن الك،يم هب الهبس اهلن ي إىل الرصاط املسعقنم، وهب كعنب هداية 

وإسهن  لنخ،ج الهنس و  الظلامت إىل الهبس، وهب الكعنب اخلنلد الذي ال يأتن  

البنطل و   ني يدي  وال و  خله  تهزيل و  حكنم محند؛ وقد تكهل اهلل  حهظ  يف 

 قبل  تينىل:                    :،[.9]سبسة احلج 

هب طب القلبب واأل دان مل   –وحي اهلل جل وعال  –والق،آن الك،يم 

تبكل عهلل اهلل، والعجأ إلن ، وانط،ح  ني يدي ؛ وع الصدق يف الدعنء والعب ة 

                              
مل فبال  هلصللاب ا بلامل فبلال  ع ل  بلمح أبل  طاللب اضل  ههلل         ح كتا هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

 (. 2480عا  اقم )

 (.1210ح كتامل هحلبا بامل دج  هلايب ص ً ههلل ع ي   س ما اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  2)
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ظنم، واالسعرهنس، واإلحسنن إىل اخللق، وو  فيل الك وعمل    ي،ى و  اخلري الي

 والههع الكثري ون ال ييلم  إال اهلل سبحنن  وتينىل.

االسعشهنء   ، وال،قنة   ، وقد  –كام تقدم  –وو  خباص الق،آن الك،يم 

ثبت تأثري الق،آن الك،يم يف الك، و لَّت علن  السهة الهببية املط ،ة، والعج، ة 

بسه وآينت  يف الصحنحة الصن قة، واوسع و  الك تأثري الق،آن الك،يم، او  يض س

جلب املهنفع، و فع املضنس، او سفي ن عهلل وج  اليمبم؛ وهب ون تيهن  خباص 

 الق،آن الك،يم.

فخباص الق،آن الك،يم قنئمة عهلل اععبنس ون يرتتب و  ق،اءة، او كعن ة سبسة، 

او آينت وينهة و  الق،آن الك،يم يف حدث خنص، يهعج ع  تلك الق،اءة او الكعن ة 

او حل عسري، او حصبل وههية، او سفع للاى والرضس ونحب  ف،ج، او ههنء،

 الك.

فقد حيصل للبيض  ق،اءة سبسة او آية خن نة وينهة يك،و  اهلل هبن،  ربكة 

  دق ، وإخال   ويقنه ، وحس  تبكل  عهلل س   جل وعال.

وقبل الدخبل يف هذا القسم )القسم العطبنقي( يف خباص الق،آن الك،يم، 

 امله ج املعبع، وط،يقة اليمل يف ع،ض املن ة اليلمنة، والعي حيس  العهبن  عهلل

 سعكبن عهلل الهحب اآليت:

: اك، اسم السبسة، او اآلية، او السبس واآلينت العي سأقبم  ذك، خبا  ن أوالً 

 الق،آننة.

: اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص تلك السبسة او اآلية، او ثانياً 
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الق،آننة، وع خت،يج تلك األحن يث واآلثنس و  وصن سهن، السبس واآلينت 

واحلكم علن ن، ونقل كالم اهل اليلم فن ن، وفق امله ج اليلمي املذكبس يف 

 خطة البحث.

: الدساسة والعيلنق عهلل هذه األحن يث  ام يلزم، واك، الشنهد وه ن يف خباص ثالثاً 

 الق،آن الك،يم.

ل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن وفق الضبا ط : اك، اخلن نة، وط،يقة اليمرابعاً 

واآل اب الرشعنة، وعدم البقبع يف املحناي، الرشعنة اثهنء اليمل  خباص 

 الق،آن الك،يم.

: اك، امل، و  حبل خباص السبسة، او اآلية، او السبس واآلينت الق،آننة، خامساً 

خت،جي ن و  األحن يث الضينهة واملبضبعة، والعجنسب املخنلهة للرشع، وع 

 كام تقدم. –و  وصن سهن، واحلكم علن ن، ونقل كالم اهل اليلم فن ن 

: الدساسة والعيلنق عهلل األحن يث الضينهة واملبضبعة، والعجنسب املخنلهة سادساً 

 للرشع،  ام يلزم  ننن  وتبضنح .
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إضنفة إىل ون تقدم اك،ه يف امله ج املعبع يف هذا القسم، فقد  نَّهت ويهى  يض 

لكلامت الر،يبة الباس ة يف  يض األحن يث، او  يض املصطلحنت العي حتعنج إىل ا

 ننن، والك  نل،جبع إىل وظنهّنن يف كعب غ،يب احلديث واللرة، وع احل،ص العنم 

عهلل مجع اكرب قدس ممك  و  األحن يث والعجنسب املعيلقة هبذا املبضبع )خباص 

 ق علن ن  ام يلزم اك،ه وتبضنح .الق،آن الك،يم(؛ وو  ثمَّ  ساسع ن والعيلن

وايضًن اك، ال،واينت والزين ات واأللهنظ يف ع،ض األحن يث؛ ألن يف  

اخعالف ال،واية واأللهنظ حتصل الهنئدة والعبضنح لكثري و  املينين واألحكنم؛ 

وهذا والحظ يف اخعالف ال،واينت، فقد ُيذك، اسم، او وكنن، او عد ، او حكم يف 

 .. وهكذا.سواية  ون اخ،ى.
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كام  –و  خالل الهظ، يف كعب علبم الق،آن، وكعب العهسري، وكعب احلديث 

يف اول هذا البحث، والعي تهنولت وبضبع خباص الق،آن الك،يم، يظ ،   -تقدم 

 جلّنًن اهنن هتعم  ذك، هذا املبضبع.

اك، الضينف واملبضبع يف هذا البنب،  –خن ة عهد املهرسي   –واملالحظ 

 يض العجنسب العي ال ختلب و  نظ،، إون ليدم ثببهتن؛ او يف ط،يقة اليمل او اك، 

 هبن، والك  نلبقبع يف  يض املحناي، الرشعنة.

، ، والزخمرشي، والباحديوو  هؤالء عهلل سبنل املثنل: الثيلبي

وو  تبي م يف نقل األحن يث الضينهة او املبضبعة عهلل وج  ، والبنضنوي

املعهق  –سيض اهلل عه   –اخلصبص، وو  الك اك،هم ونقل م حديث ايب    كيب 

، يف فضنئل  يض السبس واآلينت الق،آننة وخبا  ن؛ وسنأيت اك،ه (1)عهلل وضي 

 .-إن هنء اهلل تينىل  –و ننن ، وكالم اهل اليلم فن  

  حنول تهقنح الك، ووه م عهلل سبنل املثنل: احلنفظ ا   و يض املهرسي

و يض م اسهد األحن يث، وو  اسهد فقد احنل، ووه م عهلل  –ي،مح  اهلل  – كثري

فذك،  إسهن ه واكث،ه و  الصحنح، و يض م  –ي،مح  اهلل  –سبنل املثنل: الطربي 

، ووه م و  مجع فأوعى؛ ولك  ثيلبياك،  إسهن ه؛ ولكه  اكث، و  الضينف وثل: ال

 سحم اهلل اجلمنع. – دون متحنص كنلسنبطي يف الدس املهثبس 

يف وقدوة هذا  –سيض اهلل عه   –فليل و  املهنسب إي،ا  حديث ايب    كيب 

                              
 (.91 اظر:  رح يفق يف  هلتف ي لشيخ هإلسال هبمح تيمي ا ل شيخ حمم  هلع يمني )ص (  1)
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 القسم العطبنقي، ليدة اوبس وه ن:

 :  ننن اتهنق اليلامء عهلل وضي .أوالً 

املسلم عهلل  نِّهة و  او،ه؛ فال يهخدع او يررت  مثل هذه األحن يث  : ان يكبنثانياً 

 املبضبعة، والعي يعيلق هبن الكثري و  ضينف الههبس.

 خل فن ن و  األحن يث  –يف الرنلب  –: ان وبضبع خباص الق،آن الك،يم ثالثاً 

املبضبعة الكثري، تسعقيص سبس الق،آن الك،يم وآينت ، سبسة سبسة، وآية آية، 

م  ق،ا سبسة كذا وكذا، كنن ل ... وحصل ل ...، وو  ق،ا اية كذا وكذا، ف

 كنن ل ... وحصل ل ... وهكذا.

: اإلحنلة عهلل احلكم  بضع احلديث ههن، واك، كالم اهل اليلم فن ، كلام وس  رابعاً 

والك خشنة العطبيل  –إن هنء اهلل تينىل  –لهظ  او اك،ه يف القسم العطبنقي 

 هذا احلديث املبضبع يشمل اغلب سبس الق،آن الك،يم وآينت .والعك،اس؛ ألن 

: وسو  هذا احلديث املبضبع عهد مجلة و  املهرسي  يف اغلب سبس الق،آن خامساً 

الك،يم، ونقل م إينه، واسعش ن هم   ؛ ممن يعسبب يف قببل  واألخذ    عهد و  

 جي ل اليلم  بضي ، وإمجنع اهل اليلم عهلل  طالن .
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 –ريض اهلل عنه  –أيب بن كعب نص حديث 

 املوضوع يف هذا الباب

 

كنن   هلل اهلل علن  وسلمان سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب 

، فلام كنن يف السهة العي ونت فن ن اتنه جربيل يق،ا عيلَّ الق،آن يف كل سهة و،ة

قرئك السالم، وما ، وهو ياقرأ القرآن عىل أيّب مرتني= لبات اهلل علن ، فقنل ل : 

فلام ق،ا عيلَّ الق،آن، قلت: ين سسبل اهلل، كام كننت  ،+أرى ذلك إال اقرتاب أجيل

خن ة يل ق،اءة الق،آن فخصهي  ثباب الق،آن ممن علمك اهلل، واطليك علن ، قنل: 

 .+نعم يا أيبّ =

أنام تصدق عىل كل مؤمن قرأ بفاحتة القرآن أعطي من األجر ك أّيام مسلم

ومؤمنة، ومن قرأ سورة البقرة أعطي من األجر كاملرابط يف سبيل اهلل سنة ال تسكن 

روعته، يا أيب ُمر املسلمني أن يتعلموا سورة البقرة، فإن تعلمها بركة، وتركها 

 السحرة.، قلت ين سسبل اهلل وون البطلة؟ قنل: ح ة، وال تستطيعها البطلة

ل عمران أعطي بكل آية منها أمانًا عىل ج  جهنم، ومن قرأ ومن قرأ سورة آ

سورة النساء أعطي من األجر كأنام تصدق عىل كل من وَرث مرياثًا، وكان له من 

األجر بقدر من اشرتى دمررًا، وبرئ من الرشك، وكان يف مشيئة اهلل تعاى التي 

 يتجاوز عنهم.

ات ودمي عرش سيئات، ومن قرأ سورة املائدة أعطي من األجر عرش حسن

 ورفع عرش درجات بعدد كل هيودر ونرصاين يتنفس يف الدنيا.
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أنزلت عيّل سورة األنعام مجلة واحدة، شيعها ألف ملك هلم زجل بالتسبيح 

 ميد.والتح

من قرأ سورة األنعام صىل اهلل عليه واستغفر له أولئك السبعون األلف ملك، 

 يلة.بعدد كل آية من سورة األنعام يومًا ول

ومن قرأ سورة األعراف جعل اهلل تعاى بينه يوم القيامة وبني إبليس لعنه اهلل 

 سرتًا، وكان النبي صلوات اهلل عليه شفيعًا له يوم القيامة.

ومن قرأ سورة األنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة، شاهد أنه بررء  من 

منافقة، وكان العرش النفاق، وأعطي من األجر عرش حسنات بعدد كل منافق و

 ومحلة العرش يستغفرون له أيام حياته يف الدنيا.

ومن قرأ سورة يونس أعطي عرش حسنات بعدد من كَذب بيونس وصَدق 

 به، وبعدد من غرق مع فرعون.

ومن قرأ سورة هود أعطي من األجر عرش حسنات بعدد من صَدق بنوح 

موسى صلوات اهلل عليهم، وكَذب به، وهبود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم و

 وكان يوم القيامة إن شاء اهلل من السعداء.

تعلم سورة يوسف  علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيام امرئ مسلم=و

وعّلمها ما ملكت يمينه وأهله هَون اهلل عليه سكرات املوت وأعطاه من القوة أن ال 

 .+حيسد مسلامً 

ه من األجر بوزن كل سحاب مىض وكل سحاب ومن قرأ سورة الرعد كان ل

 يكون عرش حسنات، وبعث يوم القيامة وهو من املوفني بعهد اهلل.
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ومن قرأ سورة إبراهيم أعطي من األجر عرش حسنات بعدد من عبد األصنام 

 وبعدد من مل يعبدها.

ومن قرأ سورة احلجر كان  له من األجر عرش حسنات بعدد املهاجرين 

 .صىل اهلل عليه وسلمتهزئني بمحمد واألنصار واملس

ومن قرأ سورة النحل مل حياسبه اهلل تعاى يوم القيامة بام أنعم عليه يف دار 

الدنيا، فإن مات يوم تالها أو ليلة تالها كان له من األجر كالذر مات فأحسن 

 الوصية.

َق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار يف ر   ومن قرأ سورة بني إرسائيل ف 

 اجلنة، القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية، واألوقية خري من الدنيا وما فيها.

ومن قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثامنية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج 

 الدجال يف تلك الثامنية األيام عصمه اهلل تعاى من فتنة الدجال.

  ومن قرأ عند مضجعه            إى آخر السورة كان له من

مضجعه نور يتألأل إى مكة حشو ذلك النور مالئكة يصلون عليه حتى يقوم من 

مضجعه، وإن كان مضجعه بمكة كان له من مضجعه نور يتألأل إى البيت املعمور، 

 حشو ذلك النور مالئكة يصلون عليه حتى يستيقظ.

ات بعدد من كَذب بزكريا ومن قرأ سورة مريم أعطي من األجر عرش حسن

وصَدق به وبيحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون 

ن دعا هلل ولدًا وبعدد من مل يدع هلل ولدًا.  وإسامعيل وإدريس، وبعدد م 

 ومن قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب املهاجرين.
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وم القيامة حسابًا ومن قرأ سورة اقرتب للناس حساهبم حاسبه اهلل تعاى ي

 يسريًا، وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر فيها اسمه.

ومن قرأ سورة احلج أعطي من األجر حجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من 

 حج واعتمر فيام مىض وفيام بقي.

ومن قرأ سورة املؤمنني تبرشه املالئكة بروح ورحيان وما تقر به عينه عند 

 نزول ملك املوت.

النور كان له عرش حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيام مىض ومن قرأ سورة 

 وفيام بقى.

ومن قرأ سورة الفرقان بعثه اهلل تعاى يوم القيامة وهو مؤمن، موقن بأن 

 الساعة آتية ال ريب فيها، وأدخل اجلنة بغري حساب.

ومن قرأ سورة الشعراء كان له عرش حسنات بعدد من صَدق بموسى 

ب به، وإبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، صلوات اهلل عليه وكَذ 

 صىل اهلل عليه وسلموبعدد من صَدق بعيسى صلوات اهلل عليه وكَذب به، وبمحمد 

 وكَذب به.

ومن قرأ طس سليامن كان له من األجر عرش حسنات بعدد من كَذب بموسى 

  إله إال اهلل.وصَدق به، وسليامن، وصالح، ولوط، وخرج من قربه وهو ينادر ال

ومن قرأ سورة القصص كان له من األجر عرش حسنات بعدد من صَدق 

بموسى وكَذب به، ومل يبق ملك يف الساموات واألرض إال شهد له يوم القيامة أنه 

 كان صادقًا بأن كل يشء هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون.
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بعدد كل املؤمنني  ومن قرأ سورة العنكبوت كان له من األجر عرش حسنات

 واملنافقني.

ومن قرأ سورة الروم كان له من األجر عرش حسنات بعدد كل ملك سبح هلل 

 ما بني السامء واألرض، وأدرك ما ضيع يف يومه وليلته.

ومن قرأ سورة لقامن كان لقامن له يوم القيامة رفيقًا، وأعطي عرش حسنات 

 بعدد من عمل باملعروف وعمل باملنكر.

 سورة أمل تنزيل وتبارك امللك أعطي من األجر كأنام أحيا ليلة القدر. ومن قرأ

ومن قرأ سورة األحزاب وعَلمها ما ملكت يمينه وأهله أعطي األمان من 

 عذاب القرب.

ومن قرأ سورة سبأ مل يبق نبي مرسل وال رسول إال كان معه رفيقًا 

 ومصافحًا.

نية أبواب اجلنة: ادخل من أّر ومن قرأ سورة املالئكة دعته يوم القيامة ثام

 األبواب شئت.

ومن قرأ يس يريد به وجه اهلل غفر له، وأعطي من األجر كأنام قرأ القرآن 

اثنتي عرشة مرة، وأيام مؤمن قرئ عنده إذا نزل به ملك املوت سورة يس نزل بعدد 

كل حرف يف سورة يس عرشة أمالك يقومون بني يديه صفوفًا يصلون عليه، 

قرأ  ن له، ويبتدرون غسله، ويشيعون جنازته، ويشهدون دفنه، وأيام مسلمويستغفرو

سورة يس وهو يف سكرات املوت مل يقبض ملك املوت روحه حتى جييئه رضوان 

خازن اجلنة برشبة من رشاب اجلنة، فيرشهبا وهو عىل فراشه، فيقبض ملك املوت 
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ويبعث يوم القيامة وهو ريان،  روحه وهو ريان، ويمكث يف قربه وهو ريان،

وحياسب وهو ريان، فال حيتاج إى حوض من حياض األنبياء حتى يدخل اجلنة وهو 

 ريان.

ومن قرأ سورة الصافات أعطي عرش حسنات بعدد كل شيطان وجني، 

 وتباعدت منه مردة الشياطني، وشهد له حافظاه أنه مؤمن باملرسلني.

ل سَخره اهلل تعاى لداود عرش ومن قرأ سورة ص كان له بوزن كل جب

 حسنات، وعصم أن يرص عىل ذنب صغري أو كبري.

ومن قرأ سورة الزمر مل يقطع اهلل تعاى رجاءه، وأعطاه اهلل تعاى ثواب 

 اخلائفني الذين خافوا.

ومن قرأ سورة حم املؤمن مل تبق روح نبي وال صديق وال شهيد وال مؤمن إال 

 صلوا عليه واستغفروا له.

 ن قرأ سورة السجدة أعطاه اهلل بعدد كل حرف منها عرش حسنات.وم

    ومن قرأ سورة   .كان ممن يصيل عليه املالئكة ويسرتمحون له 

  ومن قرأ سورة حم الزخرف كان ممن ينادى يوم القيامة      

             . 

 قرأ سورة حم الدخان يف ليلة اجلمعة غفر له.ومن 

 ومن قرأ سورة حم اجلاثية سَكن اهلل روعته، وسرت عورته عند احلساب.

 الدنيا.ومن قرأ سورة حم األحقاف كتب اهلل له عرش حسنات بعدد كل رمل يف 
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ومن قرأ سورة دممد عليه الصالة السالم كان حقًا عىل اهلل أن يسقيه من أهنار 

 اجلنة.

 ومن قرأ سورة الفتح كأنام كان ممن بايع دممدًا حتت الشجرة.

ومن قرأ سورة احلجرات أعطي عرش حسنات بعدد من أطاع اهلل ومن 

 عصاه.

 ارات املوت وسكراته.ثهَون اهلل عليه     ومن قرأ سورة

ومن قرأ سورة الذاريات أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد كل ريح هبت 

 ا.وجرت يف الدني

نه من عذابه وينعمه يف جنته.  ومن قرأ سورة الطور كان حقًا عىل اهلل أن يؤمِّ

ومن قرأ سورة النجم أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد من صدق بمحمد 

 وجحد به بمكة. صىل اهلل عليه وسلم

ومن قرأ اقرتبت الساعة يف كل غداة بعثه اهلل تعاى يوم القيامة ووجهه مثل 

 لبدر ومن قرأها كل ليلة كان أفضل.القمر ليلة ا

 ومن قرأ سورة الرمحن رحم اهلل ضعفه، وأدى شكر ما أنعم اهلل عليه. 

 ومن قرأ سورة الواقعة كتب ليس من الغافلني. 

 ومن قرأ سورة احلديد كتب من الذين آمنوا باهلل ورسله.

 ومن قرأ سورة املجادلة كان من حزب اهلل يوم القيامة.

احلرش مل تبق جنة وال نار وال عرش وال كريس، واحلجب ومن قرأ سورة 



 410 

والساموات السبع واألرضون السبع، واهلواء والرياح، والطري والشجر واجلبال، 

والشمس والقمر واملالئكة إال صلوا عليه واستغفروا له، فإن مات يومه أو ليلته كان 

 شهيدًا.

 اء له يوم القيامة.ومن قرأ سورة املمتحنة كان املؤمنون واملؤمنات شفع

ومن قرأ سورة الصف كان عيسى بن مريم صلوات اهلل عليه مصليًا مستغفرًا 

 له مادام يف الدنيا، وكان يوم القيامة رفيقه.

ومن قرأ سورة اجلمعة كتب له عرش حسنات بعدد من ذهب إى اجلمعة يف 

 مرص من أمصار املسلمني، أو مل يذهب.

  ومن قرأ           .برئ من النفاق 

 ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة.

 ومن قرأ سورة الطالق مات عىل سنة رسول اهلل.

 ومن قرأ سورة التحريم أعطاه اهلل تعاى توبة نصوحًا.

 ومن قرأ سورة تبارك فكأنام أحيا ليلة القدر.

 خالقهم.أعطي ثواب الذين أحسن اهلل أ    ومن قرأ سورة

 ومن قرأ سورة احلاقة حاسبه اهلل حسابًا يسريًا.

  ومن قرأ       أعطاه اهلل تعاى ثواب الذين هم ألماناهتم وعهدهم

 راعون.

 ومن قرأ سورة نوح كان من الذين تدركهم دعوة نوح عليه السالم.
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 اهلل صىلومن قرأ سورة اجلن كان له من األجر بعدد كل جني صَدق بمحمد 

 وكَذب به، وأعتق رقبته. عليه وسلم

  ومن قرأ          .دفع اهلل عنه الع  يف الدنيا واآلخرة 

ق بمحمد ومن قرأ سورة املدثر أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات، بعدد من صَد 

 ب به.وكَذ  صىل اهلل عليه وسلم

 القيامة أنه كان مؤمناً بيوم القيامة. ومن قرأ سورة القيامة شهدُت أنا وجربيل يوم

 كان جزاؤه عىل اهلل تعاى جنة وحريرًا.       ومن قرأ سورة

 ومن قرأ سورة املرسالت ُكتب  ليس من املرشكني.

   ومن قرأ سورة      .سقاه اهلل من برد الرشاب يوم القيامة 

لنازعات كان حبسه يف القرب ويف يوم القيامة حتى يدخل ومن قرأ سورة ا

 اجلنة قدر صالة مكتوبة.

  ومن قرأ سورة      .كان وجهه يوم القيامة ضاحكًا مستبرشًا 

  ومن قرأ سورة         أعاذه اهلل أن يفضحه حني ينرش

 صحيفته.

  ومن قرأ سورة           كتب اهلل تعاى له بكل قطرة من ماء

 حسنة، وبعدد كل قرب حسنة، وأصلح له شأنه.

  ومن قرأ سورة      .سقاه اهلل تعاى من الرحيق املختوم 

 ظهره. أعاذه اهلل تعاى أن يعطيه كتابه وراء      ومن قرأ سورة
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  ومن قرأ سورة           أعطاه اهلل تعاى بعدد كل يوم مجعة

 وكل يوم عرفة عرش حسنات يكون يف الدنيا.

 ومن قرأ سورة          أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد كل

 نجم يف السامء.

  ومن قرأ          أعطاه اهلل عرش حسنات بعدد كل حرف

 أنزله اهلل تعاى عىل إبراهيم وموسى.

  ومن قرأ سورة            .حاسبه اهلل حسابًا يسريًا 

ومن قرأ سورة الفجر يف ليايل العرش غفر اهلل له، ومن قرأها يف سائر األيام 

 كانت له نورًا يوم القيامة.

   قرأ سورة ومن         أعطاه اهلل تعاى األمان من غضبه يوم

 القيامة.

  ومن قرأ سورة       فكان كأنام تصدق بكل يشء طلعت

 عليه الشمس والقمر.

 ومن قرأ سورة والليل أعطاه اهلل تعاى حتى يرىض، وعافاه من الع ، وي  له.

صىل اهلل رأ سورة والضحى جعله اهلل يوم القيامة فيمن يرىض بمحمد ومن ق

 أن يشفع له، وعرش حسنات يكتبها له عدد كل يتيم وسائل. عليه وسلم

 صىل اهلل عليه وسلمومن قرأ سورة أمل نرشح أعطي من األجر كمن لقي دممدًا 

 عنه. مغتاًم ففَرج
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العافية واليقني مادام يعقل  ومن قرأ سورة والتني أعطاه اهلل تعاى خصلتني

 الصالة، فإذا خرف كتب له بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم.

  ومن قرأ         .أعطي من األجر كأنام قرأ املفصل كله 

  ومن قرأ              أعطي من األجر كمن صام رمضان

 قدر.وأحيا ليلة ال

  ومن قرأ         .كان يوم القيامة مع خري الربية مساقًا ومقياًل 

 ومن قرأ إذا زلزلت أعطي من األجر كأنام قرأ سورة البقرة.

ومن قرأ سورة والعاديات أعطي من األجر عرش حسنات بعدد من بات 

 باملزدلفة أو شهد مجعًا.

 ل اهلل تعاى هبا ميزانه يوم القيامة.ومن قرأ سورة القارعة ثق

 ومن قرأ سورة أهلاكم عفا اهلل أن حياسبه بنعمته التي أنعم عليه يف دار الدنيا.

 ومن قرأ سورة والعرص ختم اهلل له بالصرب وكان من أهل احلق.

  ومن قرأ       أعطاه اهلل عرش حسنات بعدد من استهزأ

 . عليه وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهمبمحمد صىل اهلل

  ومن قرأ           .عويف أيام حياته من القذف واملسخ 

  ومن قرأ        أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد من طاف

 حول الكعبة واعتكف هبا.

  ومن قرأ             ًعفا اهلل عنه إن كان للزكاة مؤديا. 
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  ومن قرأ        سقاه اهلل تعاى من كل هنر يف اجلنة، وكتب له عرش

 حسنات بعدد كل قربان قربه العباد يف يوم النحر.

   ومن قرأ           ،أعطي من األجر كأنام قرأ ربع القرآن

 .الشياطني، وبرئ من الرشك، وُيعفى من فزع النوموتباعدت منه 

  ومن قرأ           أعطي من األجر كمن شهد مع دممد صىل اهلل

 عليه وسلم فتح مكة.

ومن قرأ سورة تبت أرجو أن ال جيمع اهلل تعاى بينه وبني أيب هلب يف دار 

 واحدة.

  ومن قرأ         من األجر كأنام قرأ ثلث القرآن، وأعطي أعطي

 عرش حسنات بعدد من أرشك باهلل ومن آمن به.

   ومن قرأ        و           أعطي من األجر

 .(1)بعدد من قرأ مجيع الكتب

 

                              
ا فقل  أ اجل دل  ث   193 – 2/115ر: فبال  هلقرآن ألب  هلعباس جعفر بمح حمم  هن ت فر   اظ(  1)

هنوضلوع ح فبلال    لوهص سلوا هلقلرآن هلكلر م يفلمح سلواة          –اض  ههلل عال    –أب  بمح كعب 

  هلز شللر   هلوهدلل   هلفاحتلل  إىل سللواة هلاللاس بتمايفلل  ح يفكللان  هدلل ا  قلل  أ اجلض هللل ع يب  

: " ح هلتف لي  - ردل  ههلل   –يففرقايف ح سوا هلقرآن هلكر ما  قلو   ليخ هإلسلال هبلمح تيميل       

ح   هلز شلر    هلوهدل    يفمح ه ض هنوضوعات قيع  كبيةا يف   هحل  ث هل    ر  ل  هلل ع يب  

فبال  سوا هلقرآن سواة سلواةا فلنل  دل  ث يفوضلوع باتفلاق أهل  هلع لم..."  اظلر:  لرح يفق يفل            

 (.91)ص  – رد  ههلل  –هلتف ي لشيخ هإلسال هبمح تيمي ا لفبي   هلشيخ حمم  هلع يمني 
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 أقوال أهل العلم يف هذا احلديث واحلكم عليه
 

وان   –سيض اهلل عه   –ليلم عهلل  طالن حديث ايب    كيب امجع اهل ا 

 حديث وبضبع خمعلق.

 : -ي،مح  اهلل  –يقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة  

ويف العهسري و  هذه املبضبعنت قطية كبرية، وثل احلديث الذي ي،وي  = 

يف فضنئل سبس الق،آن سبسة سبسة؛ فإن  حديث  والزخمرشي والباحدي الثيلبي

 وبضبع  نتهنق اهل اليلم.

والثيلبي هب يف نهس  كنن فن  خري و ي ؛ ولكه  كنن حنطب لنل، يهقل ون  

 .(1)+وجد يف كعب العهسري و   حنح وضينف ووبضبع

 :ع  هذا احلديث ايضنً  –ي،مح  اهلل  – (2)ويقبل السخنوي 

 .(3)+وعهلل كل حنل ف ب وبضبع وإن كنن ل  ع  ايّب ط،ق= 

                              
لفبللي   هلشلليخ حمملل    – ردلل  ههلل  – اظللر:  للرح يفق يفلل  هلتف للي لشلليخ هإلسللال هبللمح تيميلل     (  1)

 (.91)ص  – رد  ههلل  –يمني هلع 

ا دفللن هلقللرآن هلكللر م ح صلل رضا  هلشللافع  هللو أبللو ه للي حمملل  بللمح عبلل هلردمح هل للخا    (  2)

 الزيفلل  يفازيفلل   لل   ةا  أ لل  عالل  أك للر تصللانيف . يفللمح يفؤلفاتلل : فللته     تت ملل  ع للً هبللمح دجللر 

ا   لل اهت 0/2هللل(ا  اظللر: هلبللوء هلايفللة 982هلايفللة  هيهمللاا تللوح سللا  )هن يللثا  هلبللوء 

 .18/23هل هب 

 .1/385 اظر: فته هن يث (  3)
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 ايضًن: –ي،مح  اهلل  –ويقبل الشبكنين  

ط،ق كل ن  –ييهي حديث ايب    كيب سيض اهلل عه   –وهلذا احلديث = 

 .+ نطلة ووبضبعة

ويف إسهن ه نبح    ايب و،يم، وقد اق،  أن  الباضع ل ، فقبح =وقنل ايضًن:  

 –سيض اهلل عه   –وال خالف  ني احلهنظ  أن حديث ايب    كيب اهلل الكذا ني، 

هذا وبضبع، وقد اغرت    مجنعة و  املهرسي  فذك،وه يف تهنسريهم كنلثيلبي، 

 .(1)+؛ وال ج،م فلنسبا و  اهل هذا الشأن، والزخمرشيوالباحدي

ب الهنس إىل الق،آن الك،يم، او وقد رصح سوات   بضي   حجة رصف قلب

او لرتغنب الهنس يف الق،آن الك،يم حعى ال يشعرلبا  –كام زعمبا  –وضيبه حسبة 

  رريه، واهلل املسعينن.

غري  حنح و  اي ط،يق  –سيض اهلل عه   –وعهلل كل فحديث ايب    كيب 

سة اتى، ووداسه عهلل البضنعني واملج بلني، ومل يذك، يف  واوي  السهة املش ب

كنلصحنح والسه  واملسننند ونحبهن، وإنام يذك،ه و  يبلع  ذك، األ نطنل 

 واملبضبعنت، وال يبنيل  ،وايع ن.

فهقد الك اهل اليلم، و ّنهبا وضي  و  ج ة سهده، وحكمبا عهلل وعه  

 نلبطالن واالخعالف ملن فن  و  ال،كنكة والضيف وُ يد  دوسه ع  افصح اخللق 

 لذي اويت جباوع الكلم. هلل اهلل علن  وسلم، ا

                              
 (.296 اظر: هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضوع  )ص (  1)
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سيض اهلل  –حديث ايب    كيب  –ي،مح  اهلل  – (1)وقد و ف ا   اجلبزي

فههس احلديث يدل عهلل ان  وصهبع فإن  قد اسعههد السبس =املبضبع  قبل :  –عه  

 سكنك يف هننية الربو ة، ال يهنسب  واك، يف كل واحدة ون يهنسب ن و  الثباب  كالم

 .(2)+كالم ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم

 

 

* * * 

                              
هو أبو هلفر  عب هلردمح بمح ع   بمح حممل  هلتيمل  هلب ل هجل  هحلاب ل ا هنعلر   بلابمح هرلوز ا        (  1)

يفلل  عصللرضا  إيفللال  قتلل  ح هحللل  ث  هلللوعنا للل  يفؤلفللات كلل ية جلل هيفا يفا للا: هناللتظما         عا

هل(ا 591 هنوضوعاتا  نزه  هألعني هلاوهظر ح ع م هلوجوض  هلاظالر  هيها ك يا توح سا  )

 .21/365ا  سي أعال هلاباء 2/61 اظر:  فيات هألعيان 

 .1/114 اظر: هنوضوعات (  2)
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 القسم التطبيقي

 خواص سور القرآن الكريم

 حسب ترتيب املصحف الشريف
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 ةــــورة الفاحتــس
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 األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة الفاحتة
 

يل يف املسجد، فم، يب كهت ا =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند    امليهللَّ  – 6

ثم اتنع  فقنل:  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فدعنين فلم اجب  حعى  لنت

أمل يقل =ين كهت ا يل، فقنل: فقلت: ين سسبل اهلل إ +؟ما منعك أال تأتيني=

  اهلل تبارك وتعاى:                      

   +  :أال أعلمك أعظم سورة يف =[، ثم قنل يل: 84]سبسة األنهنل

  هلل اهلل علن  وسلمفذهب سسبل اهلل  +قبل أن أخرج من املسجد؟ القرآن

ويف لهظ: ثم اخذ  ندي فلام اسا  ان خي،ج قلت ل : امل تقل  –لنخ،ج فذك،ت  

احلمد هلل رب العاملني =قنل:  –ألعلمهك سبسة هي اعظم سبسة يف الق،آن 

 .(1)+هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذر أوتيته

أم القرآن هي السبع =سيض اهلل عه  قنل: قنل سسبل اهلل ^:  –ع  ايب ه،ي،ة  – 8

سواية: . ويف (2)+هي القرآن العظيم=، ويف لهظ: +املثاين والقرآن العظيم

 .+احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين=

خ،ج عهلل   هلل اهلل علن  وسلمان سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 1

 يا=:  هلل اهلل علن  وسلمفقنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ايّب    كيب 

                              
( 4414ح كتللامل هلتف لليا بللامل يفللا جللاء ح  فاحتلل  هلكتللاملا اقللم )   رجلل  هلبخللاا هحللل  ث أ( 1)

   هيض يفمح أصلامل هل امح.

 ح كتامل هلتف يا بامل  هحل  ث أ رج  هلبخاا ( 2)                             

       :4184(ا  اقم )4183[ اقم )01]هحلجر.) 
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وهب يصيل، فنلعهت ايّب ومل جيب ، و هللَّ ايّب فخهف، ثم انرصف إىل  +أيب

فقنل: السالم علنك ين سسبل اهلل، فقنل سسبل   هلل اهلل علن  وسلمسسبل اهلل 

 +وعليك السالم، ما منعك أن جتيبني إذ دعوتك؟=:  هلل اهلل علن  وسلماهلل 

  لم جتد فيام أوحي إيل أنأف=فقنل: ين سسبل اهلل، إين كهت يف الصالة، قنل: 

                 :[ قنل: 84]سبسة األنهنل

حتب أن أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال = هلل، وال اعب  إن هنءاهلل، قنل: 

هلل، قنل: قنل: نيم ين سسبل ا ؟+يف اإلنجيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها

 هلل فقنم سسبل اهلل  ،+إين ألرجو أن ال خترج من ذلك الباب حتى تعلمها=

وقمت وي  فجيل حيدثهي ويدي يف يده، فجيلت اتبطَّأ ك،اهنة  اهلل علن  وسلم

ان خي،ج قبل ان خيربين هبن، فلام  نبت و  البنب قلت: ين سسبل اهلل السبسة 

قنل: فق،ا ام الق،آن، فقنل سسبل  +كيف تقرأ يف الصالة=العي وعدتهي، قنل: 

والذر نفيس بيده ما أنزلت يف التوراة وال يف =:  هلل اهلل علن  وسلماهلل 

املثاين والقرآن  ، وإهنا سبع مناإلنجيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها

عز وجل  –وهي السبع املثاين التي قال اهلل =ويف لهظ:  ،+العظيم الذر أعطيته

-                 :،(1) +[25]سبسة احلج. 

                              
ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا جاء ح فب  فاحت  هلكتاملا اقم  هحل  ث أ رج  هل يف  (  1)

ح هلص رب ح كتامل هالفتتاحا  (ا  قا : ه ه د  ث د مح صليه.  أ رج  هلا ال 2015)

  : بامل تأ    قو  ههلل تعاىل              :[01] سواة هحلجر 

ا  هل هايف  ح فبال  هلقرآنا بامل فب  فاحت  2/351(ا  أ رج  هإليفال أد  915اقم )

ا  هحلاكم ح فبال  هلقرآنا أ باا ح فبال  هلقرآن مج   2/30(ا 3313هلكتاملا اقم )

(ا  1100ا  هلب و  ح  رح هل ا  ح فبال  هلقرآنا بامل فب  فاحت  هلكتامل اقم )1/144
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 ون نص : –حيهظ  اهلل  –يقبل الشنخ: حممد    سزق    ط،هبين  

و  وسهد ايب    كيب، وقد سواه عه  ا ب  احلديث املذكبس يف حقنقة األو،= 

ح يف  يض الط،ق  أن  ع  ايّب، ويف غريهن اسسل   –سيض اهلل عه ام  –ه،ي،ة  فرصَّ

عه ، ولك  جنء يف  يض ن ون يدل عهلل ان  ع  ايّب، والك يف سننق الكالم يف نحب 

  وقمت وي  فجيل حيدثهي، ويدي يف يده، فجيلت اتبّطأ... فلام  نبت و=قبل : 

البنب قلت: ين سسبل اهلل السبسة العي وعدتهي، فباضح و  هذا الهص ان  و  كالم 

 .(1)+... إلخ -سيض اهلل عه ام  –ايّب أليب ه،ي،ة 

يف   هلل اهلل علن  وسلمكنن الهبي =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 4

  هلل اهلل علن  وسلم فنلعهت إلن  الهبي وسري ل  فهزل، ونزل سجل إىل جننب 

 عال علن  قنل: ف +؟أال أخربك بأفضل القرآن=فقنل:       

    +(2). 
                                                                                                                                                                          

ا ا  قا  هحلاكم: صليه ع ً  رط يف  ما فاحل  ث صليه كما ذكر هل يف  4/445 

 : ه ه د  ث صليه. أ رج  هل هيبا  قا  هلب و 

 .1/32وع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن )هلق م هلصليه(  اظر: يفوس(  1)

ح )هلك ب( ح كتامل فبال  هلقلرآنا بلامل فبل  فاحتل  هلكتلاملا       هحل  ث أ رج  هلا ال (  2)

.  أ رج  هبمح دبان ح صليل  )هإلد ان(ا ح كتامل هلرقاقا بامل قرهءة 1/255(ا 1951اقم )

ا  أ رجل   3/51(ا 114ة فاحت  هلكتامل يفمح أفب  هلقرآنا اقم )هلقرآن  ذكر هلبيان بأن قرهء

ا  قا : ه ه د  ث صليه 1/141هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآن ح فبي   فاحت  هلكتامل 

 مل نرجلاض.  أقلرض هللل هيب.  أ رجل  هلبي قل  ح هل للامح هلصل رب ح كتللامل       ع لً  لرط يف لل م  

ا  أ رجل  هلبي قل    1/269(ا 969لكتامل بال كر اقم )فبال  هلقرآنا بامل جيصيص فاحت  ه

أ بايف ح  عب هإلميانا بامل ح تعظليم هلقلرآنا فصل  ح فبلال  هل لوا  هآل لاتا ذكلر فاحتل          

 .291ا 5/298(ا 2144هلكتاملا اقم )

  فاحل  ث صليه أ رج  هبمح دبان  هحلاكم ح كتابي ماا   هفق هلل هيب هحللاكم ع ًل تصلليل      

هحللل  ث =ا  قللا : 406ا 3/405(ا 1499ح س  لل   هألداجل للث هلصللليل ا اقللم )    ذكللرض هأللبللان   
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 هلل اهلل انع نت إىل سسبل اهلل =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    جن ،  – 7

، فلم ي،  ، فقلت: السالم علنك ين سسبل اهلل(1)وقد اه،اق املنء علن  وسلم

يميش وانن خله  حعى  خل عهلل   هلل اهلل علن  وسلمعيّل، فننطلق سسبل اهلل 

 هلل اهلل علن  سحل ، و خلت انن املسجد كئنبًن حزيهًن، فخ،ج عيلَّ سسبل اهلل 

، فقنل:  وسلم عليك السالم ورمحة اهلل، وعليك السالم ورمحة اهلل، =قد تط َّ

أال أخربك يا عبداهلل بن جابر بخري سورة يف وعليك السالم ورمحة اهلل، ثم قال: 

اقرأ احلمد هلل رب العاملني =قلت:  هلل ين سسبل اهلل، قنل:  +القرآن الكريم؟

 .(2)+حتى ختتمها

                                                                                                                                                                          

 .+– رد  ههلل  – صليه فق ا  ل   وهه  ه ها ح أ   تف ي هبمح ك ي

)ا لق(ا   18/135أهرهق     ر ق : صّب ا  أاهق هناء  ر ق   حنوض أ : صلب ؛  اظلر: ل لان هلعلرمل     (  1)

 ههلل ع ي   س م كان  بو .  هنرهجل أن  ص ً

(ا  أ رج  هلبي قل  ح  لعب هإلميلانا بلامل     11591ا اقم )4/111هحل  ث أ رج  هإليفال أد  (  2)

 5/385( 2152ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر فاحت  هلكتاملا اقلم ) 

ع ي   س م  هو  بو ا  ا يفمح طر ق ع   بمح ها م عمح أبي  ب  ب فن: " أتيت هلايب ص ً ههلل381 –

فوقفت ع ي  فق ت: هل ال ع يكا ف م  رجل ع ّ ا ثم ق لت: هل لال ع يلك  لا اسلو  ههللي ف لم  لرجل        

ع ّ ا قا :  ن ض  جل   بعض دجرضا قا : فم ت إىل هسليوهن  ح هن لج  فج  لت إلي لاا  أنلا      

قلا : فأقبل     كئيب دز محا فبياا أنا كل لك إذ  لر  اسلو  ههلل صل ً ههلل ع يل   سل م فتوضلأا       

دتً  قف ع ّ  ثم قا : ع يلك هل لال  ادل  ههللا  ع يلك هل لال  ادل  ههللا  ع يلك هل لال         

 اد  ههللا ثم قا :  ا عب ههلل بمح جابر أال أ  إ خبي سواة نزلت ح هلقرآنا قا  ق ت: ب ًل  لا اسلو     

 ي ا  فاء يفمح ك  جلهء".ههللي قا : فاحت  هلكتامل".  زهجل ح آ رض: قا  ع ّ :  أد ب  قا : " ف

بعل  أن ذكلر هل ه هحلل  ث:      – ردل  ههلل   –  هحل  ث إسااجلض د محا قلا  هحللافن هبلمح كل ي     

ا  صلل  هأللبان  ح هرايفة هلص ي اقم 1/16ح هل ا  .  جّوجلض أ بايف هل يوط +إسااجلض جي =

(2509 )2/350. 

ح هلل ه هحلل  ثا  هلل    علل ُّ صلليلايف لشلوهه ض هللليت تقل ل ذكرهلا يفللمح         هلل    عايالا هلشلاه     

 د  ث أب  بمح كعبا  أب  سعي  بمح هنعّ ًا  أنس بمح يفالك اض  ههلل عا م.
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 إذا=:  هلل اهلل علن  وسلمسيض اهلل عه  قنل: قنل سسبل اهلل  –ع  ايب ه،ي،ة  – 1

؛ فإهنا أم القرآن، وأم فاقرأوا بسم اهلل الرمحن الرحيم (1)قرأتم احلمد هلل

 .(2)+الكتاب، والسبع املثاين، وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحدى آياهتا

ق نه، و  ا حنب الهبي انطل=قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي  – 5

، ويف سواية: رسية علن ن ا ب سيند، ويف يف سه،ة سنف،وهن  هلل اهلل علن  وسلم

اخ،ى: ثالثني سجاًل و  األنصنس، حعى نزلبا عهلل حي و  احننء الي،ب 

فلدغ سند الك احلي، فسيبا ل   كل يشء فنسعضنفبهم فأ با ان يضنهبهم، 

ال يههي  يشء، فقنل  يض م: لب اتنعم هؤالء ال،هط الذي  نزلبا ليل  ان يكبن 

عهدهم  يض يشء، فأتبهم فقنلبا: اهين ال،هط إن سندنن لدغ، ويف سواية: إن 

سند احلي سلنم، ويف اخ،ى: فجنءت جنسية فقنلت: إن سند احلي سلنم، وإن 

ف ل عهد احدكم و  يشء؟ ويف سواية: هل فنكم و  ي،قي و   نه،نن ُغنَّْب 

اليق،ب؟ فقنل  يض م: نيم، ويف سواية: قلت: نيم انن، واهلل إين ألسقي؛ 

                              
أ : سللواة هلفاحتلل ؛ فلللن يفللمح أمسال للا سللواة هحلملل ا  هحلملل  هللا  هلصللاة... إ ا  اظللر: فللته    (  1)

أمساؤهلا  =ديلث قلا :    1/120لف هلكتلامل هلعز لز   ا  بصالر ذ   هلتمييز ح ليا4/516هلباا  

 .+قر ب  يفمح ثاثني

ا 2/06هحل  ث أ رج  هل هاقيين ح كتامل هلصاةا بامل ح هر ر بب م ههلل هلردمح هلرديم (  2)

 هلبي ق  ح هل امح هلك با ح كتامل هلصاةا بامل هلل لي  ع لً أن ب لم ههلل هللردمح هللرديم      

.  هحللل  ث 1/61ح هلوسللي  ح تف للي هلقللرآن هجمليلل    هلوهدلل  ا  2/45آ لل  تايفلل  يفللمح هلفاحتلل   

ا  اجال  ثقاتا  قا  هأللبلان   1/240ح ت خيص هحلبي  صليها فق  ذكرض هحلافن هبمح دجر

يفللمح دلل  ث أبلل   هلليض  ح س  لل   هألداجل للث هلصللليل : إسللااجلض صللليها  بعبلل  عالل  أبلل  جله جل

(ا 1103 هليض يفلمح دل  ث أبل  سلعي  بلمح هنعّ لًا  اظلر: هل   ل   اقلم )           هر رةا  عال  هلبخلاا   

ا  قلللا : أ رجللل  هلللل هاقيين  1/161ح هإلتقلللان ح ع لللول هلقلللرآن   ا  ذكلللرض هل للليوط 3/108

  صلل .
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ولك  واهلل لقد اسعضههنكم فلم تضنهبنن، فام انن  ،اق لكم حعى جتيلبا لهن 

 جياًل، ويف سواية: حعى تيطبنن غهاًم، فصنحلبهم عهلل قطنع و  الرهم، ويف

 ،قنة،  (1)سواية: فقنلبا إنن نيطنكم ثالثني هنة، فننطلق وي ن سجل ون كهَّن نْأ ِهُ 

علن  ويق،ا )احلمد هلل سب الينملني(، ويف سواية: فأتنع   (2)فننطلق يعهل

فجيلت اوسح  واق،ا فنحتة الكعنب واس  هن، ويف سواية: سبع و،ات، وجيمع 

لق يميش وون    َقَلبَة، قنل: فأوفبهم ، فكأنام ُنِشَط و  عقنل، فننط(3) زاق 

جيل م الذي  نحلبهم علن ، ويف سواية: فأو، لهن  ثالثني هنة، وسقننن لبهًن، 

، فأكلهن الطينم وا با ان يأكلبا الرهم (4)ويف اخ،ى: فبيث إلنهن  نلشننه والهُُّزل

كهت  حعى اتنهن املديهة، ويف سواية: فلام سجع قلهن ل : اكهت حتس  ال،قنة، او

ت،قي؟ قنل: ال، ون سقنت إال  أم الكعنب، فقنل  يض م: اقسمبا، فقنل الذي 

فهذك، ل  الذي كنن   هلل اهلل علن  وسلمسقى: ال تهيلبا حعى نأيت سسبل اهلل 

فذك،وا ل ، فقنل:   هلل اهلل علن  وسلمفههظ، ون يأو،نن، فقدوبا عهلل سسبل اهلل 

خذوا الغنم وارضبوا =ويف سواية:  ،+وما يدريك أهنا رقية؟ أصبتم، اقسموا=

 .(5)+يل معكم بسهم

                              
 .13/3أن   رق ا  اظر: ل ان هلعرمل  برقي : أ  يفا كّاا نع م نْأ ُِه يفا كّاا (  1)

 تف : ت َف  بفتلتني بصقا  هلتَّْف  بلسكان هلوس  بالفم ال  كون إال  يفع    ء يفمح هلر قا فلن (  2)

كللان نفخللايف بللا ا للق ف للو هلافللث.  هللو  للبي  بللالبزق  هللو أقلل  يفالل .  اظللر: ل للان هلعللرمل )تفلل (      

 (.189ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث )ص 11/11

 .18/19هق : هلب ْزق  هلب ْصق ل تان ح هلب زهق  هلب صاق.  اظر: ل ان هلعرمل )بزق( بز(  3)

هلاُّز  : ببم هلاون  هلزه ا  ببلم هلالون  سلكون هللزه : يفلا هيلف ل بليف إذه نلز  ع يل .  اظلر:           (  4)

 .11/650ل ان هلعرمل )نز ( 

امل يفا  عيً ح هلرقي  ع ً أدياء هلعرمل بفاحتل    ح كتامل هإلجااةا ب هحل  ث أ رج  هلبخاا (  5)
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 هلل اهلل علن  ان نه،ًا و  ا حنب الهبي  -سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 2

في،ض هلم سجل و  اهل املنء فقنل:  –او سلنم  – و،وا  امء فن م لديغ وسلم

فننطلق سجل وه م فق،ا  –او سلناًم  –هل فنكم ساق؟ إن يف املنء سجاًل لديرًن 

 هنحتة الكعنب عهلل هنء فربا، فجنء  نلشنء إىل ا حن   فك،هبا الك، وقنلبا: 

 هلل اهلل اهلل اخذت عهلل كعنب اهلل اج،ًا، ويف سواية: فلام قدوبا عهلل سسبل 

قنلبا: ين سسبل اهلل اخذ عهلل كعنب اهلل اج،ًا، قنل ال،جل: ين سسبل  علن  وسلم

فننطلقت ف،قنع   –او سلنم  –اهلل، إنن و،سنن  حي و  احننء الي،ب فن م لديغ 

إن أحق =:  هلل اهلل علن  وسلم هنحتة الكعنب عهلل هنء فربا، فقنل سسبل اهلل 

 .(1)+اهللما أخذتم عليه أجرًا كتاب 

  هلل اهلل علن  وسلمان  اتى الهبي  (2)ع  عم  ع  خنسجة    الصلت العمنمي – 9

 هلل اهلل فأسلم، ثم اقبل ساجيًن و  عهده، ويف سواية: اقبلهن و  عهد سسبل اهلل 

فقنال: انبئهن انكم جئعم و  عهد هذا  ي،بفأتنهن عهلل حي و  ال علن  وسلم

ال،جل، ويف سواية )احلرب(  خري، ف ل عهدكم  واء او سقنة او يشء، فإن عهدنن 

يف القنب ، ويف سواية: فم، عهلل قبم عهدهم سجل جمهبن وبثق  (3)ويعبهنً 

                                                                                                                                                                          

(ا  أ رج  أ بايف: ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  فاحت  هلكتاملا 2216 هلكتاملا اقم )

(ا  ح بللامل هلافللث 5136(ا  ح كتللامل هليللبا بللامل هلرقللً بفاحتلل  هلكتللامل اقللم ) 5881اقللم )

 يفمح أصلامل هل امح  هيهم. (.  أ رج  هي هلبخاا 5149بالرقي  اقم )

   (.5131ا ح كتامل هليبا بامل هلشر ط ح هلرقي  بفاحت  هلكتاملا اقم )هحل  ث أ رج  هلبخاا ( 1)

: ا  قي : هبمح ص ل اا بالصاجلا  قي : عب ههلل بمح ِعْ ي ر.  قا  هبمح دجرهو ِعاق  بمح سلاا هلتميم (  2)

 ق  مسً عم  عاق  بمح صلااا أبو عبي  هلقاسم بمح سالا  أبو دامتا  هبمح دبلانا  هيهلما   

 .3/358 اظر: ت   ب هلت   ب 

هنعتللوض: أ  هللل   بلل  يفللّس يفللمح هرللمح )هجملاللون(ا  ذكرتلل  هلر ه لل  هأل للرب ح هحللل  ثا  قيلل :   (  3)
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ديد، قنل: فقلهن: نيم. فجنءوا  نمليعبه يف القنب ، قنل: فق،ات  هنحتة  نحل

الكعنب، ويف سواية: ف،قنع   هنحتة الكعنب، ثالثة اينم غدوة وعشنة امجع  زاقي 

ثم اتهل، قنل: فكأنام نشط و  عقنل، قنل: فأعطبين جياًل، ويف سواية: 

 اهلل علن  وسلم فأعطبين ونئة هنة، فقلت: ال، حعى اسأل سسبل اهلل  هلل

 ق  رُ ب   ل  ك  أ   ن  م   (1)لعمرر ل  كُ =فسألع  فقنل: 
، +ق  ح   رقية  ب   ت  ل  ك  قد أ  ، ل  باطل   ية 

 .(2)+ق  ح   برقية   ت  ل  أك   ، لقد  باطل   برقية   ل  ك  أ   ها فلعمرر ملن  ذ  ُخ = ويف سواية:

عباين سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  هنحتة =ع  السنئب    يزيد قنل:  – 60

 .(3)+الكعنب تهالً 

                                                                                                                                                                          

(. 13/512ل للان هلعللرمل )عتلل (    هنلل هوش يفللمح هللي يفللس جاللونا  قيلل : هلاللاقص هلعقلل .  اظللر:    

 (.592 هلا ا   ح هر ب هحل  ث )ص 

لعمر : هلعمر بفته هلعني  سكون هنيما  ببم اا  ببم هنيم  سكون هنيم: هحلياة. فللذه ُأا ل    (  1)

)ع ْملر(  سليأت     4/681هلق م فتلت هلعني ال هي.  قي : هلعمر هاا: هلل  مح.  اظلر: ل لان هلعلرمل     

 ل اهس   هلتع يق.بيان هنعاً ح ه

(ا  ح 3091(ا )3096هحللل  ث أ رجلل  أبللو جله جل ح كتللامل هليللبا بللامل كيللف هلرقللًا اقللم )  (  2)

ح هلك با ح  (ا  أ رج  هلا ال 3428كتامل هلبيوع  هإلجااهتا بامل ك ب هألطباءا اقم )

 أ رجل  هإليفلال أدل     ا 12ا 1/11( 1492كتامل هليبا بامل ذكر يفا  رقلً بل  هنعتلوضا اقلم )    

ا  أ رجلل  هبللمح دبللان ح صللليل  )يفللوهاجل هلظملل،ن( ح  156ا 36/155(ا 21036ا 21035اقللم )

(ا  أ رجل  هحللاكم ح كتلامل    216(ا )ص 1129كتامل هلبيوعا بامل أجرة هلرهق   هيض اقم )

ا  قا : ه ه د  ث صلليه هإلسلااجلا  مل   1/141فبال  هلقرآنا أ باا ح فبال  هلقرآن مج   

رجاض.  أقرض هل هيب.  أ رج  هل هاقيين ح كتلامل هلصلي   هلل باله  هألطعمل ا بلامل هألكل        ن

ا 2/92ا  أ رج  هلبي ق  ح جلالل  هلابلوةا بلامل هلرقيل  بكتلامل ههلل     5/536يفمح آني  هنشركني 

 .5/382 ح  عب هإلميان 

 فاحل  ث صليها صلل  هحلاكم  أقرض هل هيبا  أ رج  هبمح دبان.

 .1/16ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا 3/109أ رج  هلي هن  ح هلكبي هحل  ث (  3)

 هحل  ث أصل   ح هلصلليلنيا فاحلل  ث د لمح ل ليض ب ل ه هل فلنا  صلليه ح هألصل  ديلث            

  اظللر ل ز للاجلة: يفوسللوع  فبللال  سللوا  آ للات هلقللرآن    –كمللا تقلل ل  –أ رجللاض ح هلصللليلني 
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: حدثهن عبدال،مح     يبنس، سيواحلديث ا ل  يف الصحنحني، قنل البخن 

قنل: حدثهن حنتم    إسامعنل ع  اجليد، قنل: سميت السنئب    يزيد 

اهبت يب خنلعي إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فقنلت: ين سسبل اهلل =يقبل: 

قنل احلنفظ يف الهعح: البقع  كرس القنف وجع يف  –إن ا   اخعي َوِقٌع 

واخ،ج  يف عدة  (1)+سح  ،ايس و عن يل  نلربكة... احلديثالقدوني، فم

. وال،قنة  نلهنحتة ثن عة وويلبوة، وسقنة الهبي  هلل (2)وباضع. واخ،ج  وسلم

 اهلل علن  وسلم لههس  ولرريه ثن عة ايضًن يف احن يث كثرية.

ا فن ن  ت )ام و   هلل  الة مل يق،=قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 66

الق،آن( ف ي خداج، غري متنم )قنهلن ثالثًن(، فقنل أليب ه،ي،ة: إنن نكبن وساء 

اإلونم؟ فقنل: اق،ا هبن يف نهسك فإين سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم 

قال اهلل تعاى: قسمت الصالة بيني وبني عبدر نصفني، ولعبدر ما = يقبل:

رب العاملني(. قال اهلل تعاى: محدين عبدر.  سأل. فإذا قال العبد: )احلمد هلل

وإذا قال: )الرمحن الرحيم(. قال اهلل تعاى: أثنى عيّل عبدر. وإذا قال: )مالك 

يوم الدين(. قال جَمدين عبدر. وقال مّرة: ف َوض إيّل عبدر. فإذا قال: )إياك 

ا قال: نعبد وإياك نستعني(. قال: هذا بيني وبني عبدر، ولعبدر ما سأل. فإذ

)اهدنا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال 

                                                                                                                                                                          

 .1/05هون   )هلق م هلصليه( ل شيخ حمم  بمح ازق بمح طر

 .1/301 اظر: فته هلباا  (  1)

(.  مل  ل كر فيل  هلرقيل     2345ح كتامل هلفبال ا بامل إثبات  لامت هلابلوة اقلم )    أ رج  يف  م(  2)

 بالفاحت .
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 .(1)+الضالني(. قال: هذا لعبدر ولعبدر ما سأل

قبل  سبحنن  )قسمت الصالة  نهي =: يقبل الهبوي يف نح  حنح وسلم 

نحتة، سمنت و ني عبدي نصهني( احلديث، قنل اليلامء: امل،ا   نلصالة ههن اله

 ذلك ألهنن ال تصح الصالة إال هبن، كقبل   هلل اهلل علن  وسلم يف احلديث 

فهن   لنل عهلل وجبهبن  ينه ن يف الصالة، قنل  +احلج عرفة=الصحنح: 

اليلامء: وامل،ا  قسمع ن و  ج ة امليهى؛ ألن نصه ن األول حتمند هلل تينىل، 

لثنين سؤال وترضع ومتجند، وثهنء علن ، وتهبيض إلن ، والهصف ا

 .(2)+وافعقنس

وون اسهى هذه الهضنلة إا مل ي،  يف يشء و  الق،آن هذه =ويقبل الباحدي:  

 .(3)+املقنسمة العي سويت يف الهنحتة  ني اهلل تينىل و ني اليبد

هذا ليبدي = -سبحنن  وتينىل  –ويكهي يف هذا احلديث اليظنم قبل  

فلنعأولي،  –طي اهلل اليبد ون سأل فأّي فضل ونيمة ان يي +وليبدي ون سأل

نسأل اهلل الك،يم و  فضل  وك،و ؛ وسبسة الهنحتة وشعملة عهلل جمنوع اخلري 

 كل  يف الدننن واآلخ،ة.

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 68

، وهي ثل أم القرآنما أنزل اهلل يف التوراة وال يف اإلنجيل وال يف الفرقان م=

                              
ح كتللامل هلصللاةا بللامل  جللومل قللرهءة هلفاحتلل  ح كلل  اكعلل ا اقللم      هحللل  ث أ رجلل  يف لل م (  1)

 ض يفمح أصلامل هل امح.(ا  هي395)

 .4/324بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  2)

 .1/54 اظر: هلوسي  (  3)
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السبع املثاين والقرآن العظيم الذر أوتيت، وهي مقسومة بيني وبني عبدر 

 .(1)+ولعبدر ما سأل

ي قنل:  نهن جربيل قنعد وع الهب –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 61

هذا باب =و  فبق ، ف،فع ساس ، فقنل:  (2) هلل اهلل علن  وسلم سمع نقنضنً 

. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل من السامء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم

نورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي م وقال: أبرش بإى األرض مل ينزل قط إال اليوم، فسلَ 

فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهام إال  قبلك

 .(3)+أعطيته

ويف هذا احلديث الرشيف يبني لهن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ط،فًن و  فضنئل  

لبق،ة، وُ رشِّ  هلل اهلل علن  وسلم هبذي  سبسة الهنحتة، وخباتنم سبسة ا

الهبسي  ومل ييط ام احد قبل ، ومهن  عنء وسعجنب؛ حنث قنل ل  جربيل علن  

السالم: ل  تق،ا  ح،ف وه ام إال اوتنع ، فأيُّ فضل وخن نة  يد هذا كل ي ويف 

 الك و  اخلري اليظنم، والهضل الكبري ون ال خيهى فلنعأولي.

 

                              
(ا  هلا ال  3125ح كتامل هلتف يا بامل  يفمح سواة هحلجرا اقم ) هحل  ث أ رج  هل يف  (  1)

  ح هلص ربا ح كتامل هالفتتاحا بامل قول  تعاىل:            اقم

ا  هل يوط  ح هل ا 1/144ا  هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآن 5/114(ا  هإليفال أد  915)

  أقرض هل هيب. . فاحل  ث صليها  صلل  هحلاكم ع ً  رط يف  م1/13

 للك  شللب .  اظللر: هلا ا لل  ح  هلاقلليض: هلصللوت.  نقلليض ه)ايفلل  صللوت اا  نقلليض هل للقف: حتر ( 2)

  (.931هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

ح كتامل صاة هن افر مح  قصرهاا بلامل فبل  هلفاحتل    لوهتيم سلواة       هحل  ث أ رج  يف  م(  3)

 (.086هلبقرةا اقم )
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 رسلة يف خواص سورة الفاحتة:ومن األحاديث امل

فاحتة =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  (1)ع  عبدامللك    عمري – 6

 .(2)+الكتاب شفاء من كل داء

قنل: و، ا حنب سسبل اهلل  هلل اهلل علن   (3)ع  ايب سلنامن زيد    وهب – 8

وسلم يف  يض غزوهم عهلل سجل قد رصع، فق،ا  يض م يف اان   أم الق،آن 

هي أم القرآن، وهي شفاء من =فربا، فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(4)+كل داء

                              
ا ا ب عمح جابر بمح مسرةا  هلاعمان بمح بمح سو   بمح دااث  هلقر   يفمح هلتابعني عب هن ك بمح عمي(  1)

اضل  ههلل علا م أمجعلنيا  ا ب عال  هل لوا ا   لعب   هيهلما         –بشيا  هيهم يفلمح هلصللاب    

ا  سللي 4/566هللل(ا  اظللر: ت لل  ب هلكمللا  ح أمسللاء هلرجللا  136 هللو ثقلل  فقيلل ا يفللات سللا  )

 .1/521أعال هلاباء 

(ا 3318رآنا بامل فبل  فاحتل  هلكتلاملا اقلم )    هحل  ث أ رج  هل هايف  ح كتامل فبال  هلق(  2)

ا  قلللا : )هللل ه يفاقيلللة(ا  قلللا    5/381(ا 2154ا  هلبي قللل  ح  لللعب هإلميلللانا اقلللم )  2/530

(. فاحللل  ث يفرسللل ا  قلل  تقللل يفت   3955هأللبللان : ضللعيفا  اظلللر: ضللعيف هرلللايفة هلصلل ي )    

ح هل ا: ا   ب ا  اجال  ثقلات.   أداجل ث هلرقي  بفاحت  هلكتامل  ه  صليل ا  قا  هل يوط 

  قا  هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون : هحل  ث د مح ل يض؛ ديث أن ل   اه هن:

 (.5هأل  : يفا ا هض هلبي ق  ح هلشعب عمح عب ههلل بمح جابر  ق  تق ل ح هألداجل ث هلصليل  اقم ) 

وع  فبللال  سللوا (.  اظللر: يفوسلل4(ا  سلليأت  ح هحلا للي  اقللم )2هل لان : هحللل  ث هنرسلل  اقللم )  

 .01ا 1/06 آ ات هلقرآن )هلق م هلصليه( 

هلو أبلو سل يمان ز ل  بلمح  هلب هر لين هلكللوحا ادل  إىل هللايب صل ً ههلل ع يل   سل م فقلبض  هللو ح              (  3)

ثقل ا يفلات    –اضل  ههلل علا م أمجعلني     –هلير قا ا ب علمح عملر  ع ملان  ع ل   هبلمح يف لعوجل  هيهلم        

 .3/01ا ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  2/381ظر: أس  هل اب  هل(ا  ا ب ل  هرماع ا  ا96سا  )

يفمح طر ق يفعا    بلمح صلاحل علمح     ا  قا : أ رج  هل ع يب1/11ح هل ا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  4)

أبلل  سلل يمانا قللا : يفللر أصلللامل اسللو  ههلل صلل ً ههلل ع يلل   سلل م فلل كرض.   اظللر: هلكشللف     

 .1/129لبيان  ه
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 الدراسة والتعليق:

سبسة   يد ع،ض هذه األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص 

الهنحتة، يظ ، و  خالل تأول ن، وإوينن الهظ، فن ن ثببت خن نة سبسة الهنحتة، 

وحتقق االنعهنع هبن، فقد جيل اهلل تينىل الق،آن الك،يم و  انجع اسبنب ههنء 

او،اض القلبب واأل دان و  البهم والشك واجل ل والزيغ والضالل، والضيف 

 تينىل: والكسل واليجز، وهذا ظنه، يف عمبم قبل               

                        [ يبنس: سبسة

 وقبل  تينىل:  [.75                   [بسة س

 [.28اإلرساء: 

و يد هذا فال  د و  األخذ  نألسبنب العي يعحقق هبن احلصبل عهلل هذه  

حتقنق الضبا ط واآل اب الرشعنة العي  اخلباص اليظنمة هلذا الق،آن الك،يم، وع

حيصل هبن غنية االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، والبيد كل البيد ع  البقبع يف 

و  احلصبل عهلل هذه اخلباص الق،آننة اليظنمة، وحتبل املحناي، الرشعنة العي متهع 

  وهنن، والك اثهنء اليمل  خباص الق،آن الك،يم.

تظ ، وكننة  –سيض اهلل عه   –فهي احلديث األول ع  ايب سيند اخلدسي  

ألعلمنك =:  هلل اهلل علن  وسلمسبسة الهنحتة و   ني سبس الق،آن الك،يم، يف قبل  

القرآن... )احلمد هلل رب العاملني(، وهي السبع املثاين،  سورة هي أعظم السور يف

  .+والقرآن العظيم الذر أوتيته

عهلل اهنن اعظم السبس يف الق،آن الك،يم، وهذا ممن يبنيِّ عظم  نص احلديث قدف 
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 خن نع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم.

 ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف=:  هلل اهلل علن  وسلموامل،ا   قبل   

 ويهنه: ان ثباهبن اعظم و  غريهن. +القرآن

ييهي: سبسة الهنحتة،  +هي السبع الثامين=:  هلل اهلل علن  وسلموامل،ا   قبل   

 ف ي سبع آينت، وقنل: إن امل،ا   نلسبع الثنين ايضًن هي السبع الطبال.

 : –ي،مح  اهلل  – ويف تسمنع ن  نملثنين يقبل احلنفظ ا   حج، 

واخعلف يف تسمنع ن )وثنين( فقنل: ألهنن تثهى يف كل سكية اي تين ، وقنل: =

ألهنن يثهى هبن عهلل اهلل تينىل، وقنل: ألهنن اسعثهنت هلذه األوة مل تهزل عهلل و  

 .(1)+قبل ن

 : –ي،مح  اهلل  – ويقبل السنبطي 

 كثرية. وس  تسمنع ن  ذلك يف احلديث املذكبس، واحن يث 

اون تسمنع ن سبيًن: فلهنن سبع آينت، وقنل: فن ن سبية آ اب، يف كل آية  

ا ب، وفن  ُ يد. وقنل: ألهنن خلت و  سبية اح،ف: الثنء، واجلنم، واخلنء، 

والزاي، والشني، والظنء، والهنء، وهذا اضيف ممن قبل ؛ ألن اليشء إنام يسمى  يشء 

 وجد فن  ال  يشء فقد وه .

ثنين: فنحعمل ان يكبن وشعقًن و  الثهنء، ملن فن ن و  الثهنء عهلل اهلل واون امل 

تينىل، وحيعمل ان يكبن و  الثُّهنن؛ ألن اهلل اسعثهنهن هلذه األوة، وحيعمل ان يكبن و  

                              
  .0/190 اظر: فته هلباا  ( 1)
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العثهنة، قنل: ألهنن تثهَّى يف كل سكية. ويقبي  ون اخ،ج  ا   ج،ي،  سهد حس  ع  

الكعنب، تثهى يف كل سكية. وقنل: ألهنن تثهّى  سبسة عم، قنل: السبع املثنين فنحتة 

اخ،ى. وقنل: ألهنن نزلت و،تني، وقنل: ألهنن عهلل قسمني ثهنء و عنء، وقنل: ألهنن 

 هلل ييهي قبل   –كلام ق،ا اليبد وه ن آية ثهنه اهلل  نإلخبنس ع  فيل ، كام يف احلديث 

وبني عبدر نصفني ولعبدر ما  قال اهلل تعاى: قسمت الصالة بيني=: اهلل علن  وسلم

،... إىل +سأل، فإذا قال العبد )احلمد هلل رب العاملني( قال اهلل تعاى: محدين عبدر

آخ، احلديث، وقنل: ألهنن اجعمع فن ن فصنحة املبنين، و الغة املينين، وقنل غري 

 .(1)الك

هي: يي +والقرآن العظيم الذر أوتيته=:  هلل اهلل علن  وسلموامل،ا   قبل   

عظم القدس  نلثباب املرتتب عهلل ق،اءهتن، وإن كنن غريهن اطبل وه ن؛ والك ملن 

 .(2)اهعملت علن  و  املينين املهنسبة لذلك

 : -سمح  اهلل  – يقبل الق،طبي

)الق،آن اليظنم( سمنت  ذلك لعضمه ن مجنع علبم الق،آن، والك اهنن = 

 أو نف كامل  وجالل ، وعهلل األو،  –عز وجل  –تشعمل عهلل الثهنء عهلل اهلل 

 نليبن ات واإلخالص فن ن، واالعرتاف  نليجز ع  القننم  يشء وه ن إال  إعننع  

تينىل، وعهلل اال ع نل إلن  يف اهلداية إىل الرصاط املسعقنم، وكهنية احبال الهنكثني، 

 .(3)+وعهلل  ننن  عنقبة اجلنحدي 

                              
 بتصر    ي. 118 – 1/160 اظر: هإلتقان ح ع ول هلقرآن (  1)

 .9/60 اظر: فته هلباا  (  2)

 .1/112 اظر: هرايفة ألدكال هلقرآن (  3)
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 هلل اهلل علن  يقبل  –سيض اهلل عه   –ي،ة ويف احلديث الثنين ع  ايب ه، 

 .+أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم= ع  سبسة الهنحتة: وسلم

وقنل:  +احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين=: ويف سواية الرتوذي 

وسمنت ام الكعنب ألن  يبعدا =: هذا حديث حس   حنح. وعهد البخنسي

 .(1)+ كعن ع ن يف املصنحف، ويبدا  ق،اءهتن يف الصالة

هة جلمنع علبو ، و   سمنت وكة   وقنل: سمنت ام الق،آن ألهنن اول  ووعضمِّ

ام الق،ى ألهنن اول األسض ووه ن ُ حنت، ووه  سمنت األم اّوًن ألهنن ا ل 

 .(2)الهسل...إلخ

 وو  اسامء سبسة الهنحتة ايضًن:

الشهنء، وال،قنة، والبافنة، والكنفنة، والصالة، واحلمد، وفنحتة الكعنب؛ ألن   

وتهععح هبن تهععح ق،اءة الق،آن هبن لهظًن، وتهععح هبن الكعن ة يف املصحف خّطًن، 

 ويف هذه األسامء املذكبسة ون يدل  عهلل خن نة سبسة الهنحتة.  .(3)الصلبات

 –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث الثنلث ع  ايب ه،ي،ة، ع  ايب    كيب  

حتب أن أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال يف اإلنجيل =:  هلل اهلل علن  وسلمقبل  

                              
 .0/195 اظر: هلصليه يفة هلفته (  1)

 .4/445ا  رح هل ا  1/112 اظر: هرايفة ألدكال هلقرآن (  2)

ا  هإلتقلان ح  114 – 1/111ا  هرايفة ألدكلال هلقلرآن   1/126 اظر: هلكشف  هلبيان ل  ع يب (  3)

ع لول هلقلرآن ديلث  قلو : "  قفلت هللا ع لً نيِّلف  عشلر مح همسلايفا  ذللك  ل   ع لً  لرف اا فلللن               

ا  بصالر ذ   هلتمييلزا ديلث قلا : " أمساؤهلا     1/161ك رة هألمساء جلالل  ع ً  ر  هن مً " 

 .1/120يفمح ثاثني "  قر ب 
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لها...، والذر نفيس بيده ما أنزلت يف التوراة وال يف وال يف الزبور وال يف الفرقان مث

، وإهنا سبع من املثاين والقرآن العظيم اإلنجيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها

 .+الذر أعطيته...

 ، ان هذه القصة العي وس ت يف احلديث األول ع  ايب سيند    والذي يظ 

وقيت أليب  –سيض اهلل عه م  –ع  ايب ه،ي،ة  –ههن  –امليهلّل، ويف احلديث الثنلث 

وقد نص عهلل الك احلنفظ ا    –سيض اهلل عه م  -سيند    امليهلّل، وأليب    كيب 

ومجع البن قي  أن القصة وقيت أليّب    =ل : يف الهعح  قب –ي،مح  اهلل  – حج،

، ويعيني املصري إىل الك الخعالف خم،ج احلديثني  كيب، وأليب سيند    امليهللَّ

 .(1) +واخعالف سننق ام...

ويف هذا احلديث  لنل عهلل عظم هذه السبسة )الهنحتة(، وخن نع ن اليظنمة  

 فضل ن وعظم هأهنن، حنث مل يهزل يف الكعب السن قة وثل ن، وهذا  لنل عهلل

ق الك ويؤكده إقسنم الهبي علن  الصالة والسالم عهلل الك يف قبل  علن   ويصدِّ

والذر نفيس بيده ما أنزلت يف التوراة وال يف اإلنجيل وال يف =الصالة والسالم: 

 احلديث. +...الزبور وال يف الفرقان مثلها

 هلل اخربه الهبي  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث ال،ا ع ع  انس    ونلك  

ان سبسة الهنحتة هي افضل الق،آن الك،يم، والعهضنل و  حنث  اهلل علن  وسلم

 امليهى ال و  حنث الصهة؛ وممن ال هك فن  ان املينين تعهنوت وتعهنضل وهذا

حمسبس وظنه، يف سبس الق،آن الك،يم وآينت  فقد تشعمل هذه السبس او اآلية عهلل 

                              
 .0/191 اظر: فته هلباا  (  1)
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املينين العي ال تشعمل علن ن السبسة او اآلية األخ،ى وهكذا؛ وهذا ال ييهي او ال 

 .(1)ال نقص فن  –عز وجل  –يشي،  هقص املهضبل فكالم اهلل 

عهلل خن نع ن  –ايضًن  –ويف كبن سبسة الهنحتة افضل الق،آن الك،يم ون يدل  

 وثببت نهي ن،  إان اهلل تينىل.

اك، علن   –سيض اهلل عه   –ويف احلديث اخلنوس ع  عبداهلل    جن ،  

 هلل اهلل الصالة والسالم ان سبسة الهنحتة هي خري سبسة يف الق،آن الك،يم، قنل 

قلت:  +أال أخربك يا عبداهلل بن جابر بخري سورة يف القرآن الكريم؟=: علن  وسلم

 .+اقرأ احلمد هلل رب العاملني حتى ختتمها= هلل ين سسبل اهلل، قنل: 

ة العي خصت هبن سبسة الهنحتة تدل عهلل عظم هأهنن و ،كع ن،   وهذه اخلرييَّ

 وحتقق الههع هبن، وتدل عهلل خن نع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم.

،آن الك،يم كل  خري وههنء وسمحة للمؤوهني؛ ولك  سبسة الهنحتة والق 

تشعمل عهلل املينين العي يف الق،آن الك،يم و  الثهنء عهلل اهلل تينىل، والعيبد  نألو، 

واله ي، وفن ن اك، الذات والصهنت واألفينل، واهعامهلن عهلل اك، املبدا واملين  

هنضل  ني سبس الق،آن الك،يم؛ وع واملينش، وهذه األو نف واملينين تعهنوت وتع

ان الكل وشرتك يف الصهة وهب كبن  كالم اهلل تينىل؛ وال ييهي هذا الب ف الهقص 

 فنلكل كالم اهلل، وكل و  عهد س هن سبحنن  وتينىل. –عز وجل  –يف كالم اهلل 

يصف لهن علن  الصالة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن س ع  ايب ه،ي،ة  

سة الهنحتة  أهنن ام الق،آن، وام الكعنب، والسبع املثنين، قنل علن  الصالة والسالم سب

                              
 .0/190 اظر: فته هلباا  (  1)
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 احلديث. +فإهنا أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع املثاين...=والسالم ع  هذه السبسة: 

وهذه األو نف الك،يمة تظ ، عظم هذه السبسة وامهنع ن، وعظنم نهي ن،  

فقد مجيت هذه األو نف اجللنلة؛  ووضبح خن نع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم،

 –فح،يٌّ  نملسلم ان ييطن ن و  االهعامم ووزيد اليهنية فنام ييب  علن   نخلري والههع 

 يف اوبس  يه  و نننه. – إان اهلل تينىل 

ويف خنمتة احلديث ع  هذه األحن يث الهببية ع  سبسة الهنحتة يعضح جلنًّن  

الك،يمة، العي مجيت و  الصهنت واملينين ون  ظ بس اخلباص الق،آننة يف هذه السبسة

ف ي اعظم سبسة يف الق،آن الك،يم،  –املعقدوة  – لت علن  األحن يث الصحنحة 

، وهي ام  هلل اهلل علن  وسلموهي السبع املثنين والق،آن اليظنم الذي اعطن  نبنهن حممد 

والذر نفيس بيده =واقسم عهلل الك:   هلل اهلل علن  وسلمالق،آن، وهي العي قنل عه ن 

احلديث،  +...ما أنزلت يف التوراة وال يف اإلنجيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها

ام الكعنب، ف ل وهي افضل الق،آن الك،يم، وهي خري سبسة يف الق،آن الك،يم، وهي 

 ؟ي- إان اهلل تينىل  – يد هذه األو نف هك يف خن نع ن، وثببت نهي ن 

    قنل اهلل تينىل:        :[.72]سبسة يبنس 

: فضل اهلل: اإلسالم، وسمحع : ان جيلكم -سيض اهلل عه ام  –قنل ا   عبنس  

 .(1)و  اهل الق،آن

 يم و  فضل ، وان جييلهن و  اهل الق،آن، وان يههيهن  نلق،آن.نسأل اهلل الك، 

                              
 .426 – 4/425 اظر:  رح هل ا  (  1)
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يف قصة ال،جل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن ع ع  ايب سيند اخلدسي  

 .+فننطلق يميش وون    َقَلَبة=اللديغ، والشنهد وه : 

وما يدرك أهنا رقية؟ =:  هلل اهلل علن  وسلمثم  يد الك خعم احلديث  قبل   

 .+سموا يل معكم بسهمأصبتم واق

ب البخنسي  هلذه السبسة يف كعنب الطب  قبل :  –ي،مح  اهلل  – (1)وقد َ بَّ

 ويف هذه الرتمجة و  امليهى ون ال خيهىي. + نب ال،قى  هنحتة الكعنب=

فأتنع  فجيلت اوسح  واق،ا =يف نص احلديث قبل :  –ايضًن  –وممن يهعب  ل   

فكننت  +سبع و،ات، وجيمع  زاق =، ويف سواية: +كعنب واس  هنعلن  فنحتة ال

 .+فكأنام ُنِشط و  عقنل، فننطلق يميش وون    قلبة=الهعنجة واألث، قبل : 

فنملعأول يف هذا احلديث يظ ، ل  ودى تأثري فنحتة الكعنب يف جلب املهنفع،  

الههع وسفع األاى و فع املضنس او سفي ن، وكنف اث،ت يف حنل هذا اللديغ،  ل حتقق 

 ف ي سقنة ننفية. – إان اهلل تينىل  –والرضس، وا دلت حنل السقم  حنل الينفنة 

الذي ال يأتن  البنطل و   ني يدي  وال  –عز وجل  –وال غ،و ف ي كالم اهلل  

و  خله  تهزيل و  حكنم محند، وهب الشهنء العنم، وال،محة الينوة، واهلدى البنّي 

 ك،م اهلل ولطه   يبن ه سبحنن  وتينىل.للمؤوهني، وهذا و  

وهب يف قصة اللديغ  –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث الثنو  ع  ا   عبنس  

ايضًن، واهنن وقيت هلم وع الذي لدغ، وهي تدل عهلل نهس امليهى السن ق الذي اك، 

                              
كتامل هليبا بامل هلرقً بفاحت  هلكتاملا  ذكر د  ث أب  سعي  ه  ا  اض  ههلل عا  اقم ( 1)

(5136.)  
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ولك  يف تيد  ال،واينت واأللهنظ  –سيض اهلل عه   –يف حديث ايب سيند اخلدسي 

قبل :  –سيض اهلل عه ام  –هنئدة ون ال خيهى، والشنهد يف حديث ا   عبنس و  ال

:  هلل اهلل علن  وسلمفننطلقت ف،قنع   هنحتة الكعنب عهلل هنء فربا، فقنل سسبل اهلل 

 .+إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اهلل=

ة  هنحتة الكعنب، واهنن ننفية  إان اهلل تينىل، وان اث، ق،اءة وهذا ممن يؤكد ال،قن 

سبسة الهنحتة واضح يف املق،وء علن ، وهذا و  عظنم خباص سبسة الهنحتة، فلل  

 احلمد واملهة.

 –سيض اهلل عه م  –ويف احلديث العنسع، ع  خنسجة    الصلت، ع  عم   

ن وبثق  نحلديد، والقصة يف هذا حنث اك، قصة ال،جل امليعبه، ويف سواية: سجل جمهب

احلديث ق،يبة و  قصة اللديغ الذي وس  اك،ه يف حديث ايب سيند اخلدسي، وا   

؛ لك  ال،جل الذي يف حديث خنسجة    الصلت، ع  عم  -سيض اهلل عه م  –عبنس 

 :-اهلل ي،مح   – يف سجل وصنب يف عقل ، يقبل احلنفظ ا   حج، –سيض اهلل عه م  –

 .(1)+فنلذي يظ ، اهنام قصعنن؛ لك  الباقع يف قصة ايب سيند ان  لديغ=

قبل :  –سيض اهلل عه م  –والشنهد يف حديث خنسجة    الصلت، ع  عم   

نكم إ، فقنلبا: فأتنهن عهلل حي و  الي،ب  هلل اهلل علن  وسلماقبلهن و  عهد سسبل اهلل =

 خري، ف ل عهدكم  واء،  -  هلل اهلل علن  وسلمييهي الهبي  –جئعم و  عهد هذا ال،جل 

القنب  فق،ات  هنحتة  او سقنة، او يشء، فإن عهدنن ويعبهًن يف القنب ... فجنءوا  نمليعبه يف

غدوة وعشنة امجع  زاقي ثم الكعنب، ويف سواية: ف،قنع   هنحتة الكعنب، ثالثة اينم 

                              
 .4/515 اظر: فته هلباا  (  1)
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 وهذا هب حمل الشنهد يف احلديث. +اتهل، قنل: فكأنام ُنِشط و  عقنل...

ثم خعم احلديث  قبل  علن  الصالة والسالم لل،جل يف اجُليل الذي اعطبه  

 .+كل لعمرر من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق= ق،اءت  عهلل امليعبه: 

، اي و  الهنس و  +ي و  اكل  ،قنة  نطلليم،=)كل( فيل او،، وقبل :  

 +لقد اكلت  ،قنة حق=االسعيننة هبن و نجل ، ويأكل  ،قنة  نطل، كذك، الكباكب 

 اي:  ذك، اهلل تينىل وكالو .

واث، الق،اءة عهلل هذا امليعبه، والذي  لغ وه  احلنل ان وضع يف القنب ، ويف 

 يد الق،اءة علن   سبسة الهنحتة سواية: وبثق  نحلديد، واضح جدًا، فكننت الهعنجة 

 .+فكأنام ُنِشط و  عقنل=كام يف احلديث: 

وخن نة هذه السبسة املبنسكة واضحة األث،، وعظنمة الههع، كام هب احلنل يف  

 هذه األحن يث املعقدوة.

وخنمتة القبل ع  هذه األحن يث الثالثة، حديث ايب سيند اخلدسي، وا    

عم ، سيض اهلل عه م، وضبح الداللة عهلل جباز عبنس، وخنسجة    الصلت، ع  

وون يلحق    و  األاكنس والدعنء املأثبس ع  الهبي  –عز وجل  –ال،قنة  كعنب اهلل 

، وجباز اخذ األج، عهلل الك. وثببت خن نة سبسة الهنحتة يف  هلل اهلل علن  وسلم

انهع ف ب حنل اللديغ خن ة، ويف سنئ، األوبس عنوة؛ ولك  يف حنل اللديغ ا لغ و

ب و لت علن  السهة الهببية، كام وس  يف األحن يث املعقدوة، وال وننع  او، ثن ت وجم،َّ

يف اوبس اخ،ى سجنء  ،كة الق،آن  –ييهي سبسة الهنحتة  –و  محل ن واليمل هبن 

 الك،يم، وحصبل الههع، و فع األاى والرضس.
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ننن تيبيذ الهبي   -سيض اهلل عه  –ويف احلديث الينن ع  السنئب    يزيد  

سيض اهلل عه   هنحتة الكعنب ييهي سبسة  –للسنئب    يزيد   هلل اهلل علن  وسلم

 الهنحتة تهاًل.

ا ل  يف الصحنحني، وال،قنة  هنحتة الكعنب او،  –كام تقدم  –واحلديث  

ثن ت، وقد و،َّ كثري و  األحن يث يف الك، كحديث ايب سيند اخلدسي، وعم 

 .-سيض اهلل عه م امجيني  –مهن خنسجة    الصلت، وغري

ي،قي وييبا  هنحتة الكعنب يدل عهلل خن نع ن   هلل اهلل علن  وسلموكبن   

  هلل اهلل علن  وسلمونهي ن فنام ي،ا  هبن و  الههع، وسفع األاى والرضس، وكنن 

وكنن جيمع كهن  ويههث فن ام  نمليباات،  –سيض اهلل عه ام  –ييبا احلس  واحلسني 

 ًا و  الصحن ة  بضع يده، و ،يق  وع الرتاب ونحب الك.وسقى عد 

هلذا الصحنيب اجللنل  هنحتة الكعنب   هلل اهلل علن  وسلمويف تيبيذ الهبي  

حنث كنن يشعكي سجل ، ويف سواية: وجع، تظ ، خن نة سبسة الهنحتة، ويف الك 

 .- إان اهلل  –خن نة العيبيذ هبن، سجنء  ،كع ن وحصبل نهي ن 

قنل: قنل اهلل  –سيض اهلل عه   –ديث احلن ي عرش ع  ايب ه،ي،ة ويف احل 

 احلديث. +قسمت الصالة بيني وبني عبدر نصفني، ولعبدر ما سأل...= تينىل:

يظ ، يف هذا احلديث عظم هأن سبسة الهنحتة، ف ي سك  و  اسكنن الصالة،  

من صىل = :-كام تقدم  –ال تصح الصالة إال هبن، ويصّدق الك  دس هذا احلديث 

، فأّي فضل ووكننة  يد هذا +صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غري متام

سبسة الهنحتة  نه  و ني عبده نصهني، واعظم و   –جل عال  –كل ؟ي  ل قسم اهلل 
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جل وعال  –فإاا حتقق لليبد و  س    +ولعبدر ما سأل=: -عز وجل  –الك قبل  

 واآلخ،ة يف هذه السبسة املبنسكة. ون سأل فقد مُجع ل  خري الدننن –

تدل عهلل  –يف هذا احلديث  –وهذه الصهنت املذكبسة يف سبسة الهنحتة  

 خن نع ن اليظنمة، ووكننع ن اجللنلة و   ني سبس الق،آن الك،يم.

وح،يٌّ  سبسة هذا هأهنن ان ُيسعشهى هبن و  كل  اء، وان يهعهع هبن يف اوبس  

علنك و   ،كع ن ونهي ن وفضل ن و  اخلري  –جل وعال  –احلننة كل ن، فقد يهعح اهلل 

اليظنم ون ال خيط، عهلل القلب؛ وهلن و  اسم ن نصنب ف ي سبسة الهنحتة، وهي 

 وهعنح لكل خري، وورالق لكل ن،  إان اهلل سبحنن  وتينىل.

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنين عرش ع  ايب    كيب  

هس  يف حديث ايب ه،ي،ة املعقدم، والشنهد و  حديث ايب    كيب امليهى املذكبس ن

 ،وهي مقسومة بيني وبني عبدر=قبل  ع  سبسة الهنحتة:  –سيض اهلل عه   –

 .+ولعبدر ما سأل

وقد تقدم و  تبضنح خن نع ن وفضل ن و  خالل احلديث املعقدم ون يرهي  

 ع  إعن ت  ههن، واهلل اعلم.

قنل:  نهام  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس ويف احلديث الثنلث عرش  

سمع نقنضًن و  فبق ،   هلل اهلل علن  وسلمقنعد وع الهبي  –علن  السالم  –جربيل 

، فنزل منه هذا باب من السامء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم=ف،فع ساس ، فقنل: 

م وقال: أبرش ملك فقال: هذا ملك نزل إى األرض مل ينزل قط إال اليوم، فسلَ 

: فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك
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 .+بحرف منها إال ُأعطيته

،  هلل اهلل علن  وسلمف، البشنسة للهبي والشنهد يف هذا احلديث الرشي 

 هلل اهلل علن  وألوع  امجيني هبذي  الهبسي  اليظنمني، مل يؤهتام نبي قبل نبنهن حممد 

، وايضًن مل يهعح هذا البنب و  السامء، ومل يهزل هذا امللك إىل األسض إال لهبنهن وسلم

كة وعظم الشأن ، ويف هذا و  اخلصب نة والهضل والرب هلل اهلل علن  وسلمحممد 

 ون ال خيهى، فلنعأولي

لن تقرأ بحرف = ثم خعم احلديث  خري عظنم، وفضل كثري، وهب قبل : 

 ، ييهي: فنحتة الكعنب، وخباتنم سبسة البق،ة.+منهام إال أعطيته

وو  امليلبم لكل احد عظم املينين العي اهعملت علن ن فنحتة الكعنب،  

ليبد املسلم، وعمل هبام، وانعهع هبدهيام، ف ام وخباتنم سبسة البق،ة، إاا تد ،مهن ا

 الهبس الذي هيدي إىل الرصاط املسعقنم، نسأل الك،يم و  فضل  وإحسنن .

سمح ام اهلل  –، وايب سلنامن ويف احلديثني امل،سلني ع  عبدامللك    عمري 

الق،آن، وههنء و  كل  اء، وقد ون يدل عهلل خن نة سبسة الهنحتة، واهنن ام  –تينىل 

 ل عهلل هذا امليهى األحن يث الصحنحة الثن عة العي تدل عهلل ال،قنة  هنحتة الكعنب، 

كام تقدم يف رس  األحن يث الصحنحة العي يظ ، و  خالهلن ثببت خن نع ن 

 ونهي ن، واهنن سقنة ننفية يف  نهبن  إان اهلل تينىل.

ع  سبسة  –ي،مح  اهلل  – م ا   القنموحيس  ان نخعم  يد هذا كل ،  كال 

الهنحتة، وون فن ن و  اخلري والربكة، وع  خن نع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم، 

 ون نص : –ي،مح  اهلل  –يقبل 
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فنحتة الكعنب: ام الق،آن، والسبع املثنين، والشهنء العنم، والدواء الهنفع، = 

رهى والهالح، وحنفظة القبة، و افية اهلم والرم واخلبف وال،قنة العنوة، ووهعنح ال

واحلزن مل  ع،ف وقداسهن واعطنهن حق ن، واحس  تهزيل ن عهلل  ائ ، وع،ف وج  

 االسعشهنء والعداوي هبن، والرس الذي ألجل  كننت كذلك.

 هلل وملن وقع الصحن ة عهلل الك، سقى هبن اللديغ، فربا لبقع ، فقنل ل  الهبي  

 .(1)+وما أدراك أهنا رقية=: وسلم اهلل علن 

وو  سنعده العبفنق، واعني  هبس البصرية حعى وقف عهلل ارساس هذه  

السبسة، وون اهعملت علن  و  العبحند، ووي،فة الذات واألسامء والصهنت 

واألفينل، وإثبنت الرشع والقدس واملين ، وجت،يد تبحند ال، ب نة واإلهلنة، وكامل 

و  ل  األو، كل ، ول  احلمد كل ، و نده اخلري كل ، وإلن   العبكل والعهبيض إىل

ي،جع األو، كل ، واالفعقنس إلن  يف طلب اهلداية العي هي ا ل سين ة الداسي ، 

وَعلَِم استبنط ويننن ن  جلب وصنحل ام، و فع وهنسدمهن، وان الينقبة املطلقة العنوة، 

ن، اغهع  ع  كثري و  األ وية والهيمة الكنولة وهبطة هبن، وبقبفة عهلل العحقق هب

قى، واسعهعح هبن و  اخلري ا با  ، و فع هبن و  الرش اسبن  .  وال،ُّ

وهذا او، حيعنج اسعحداث فط،ة اخ،ى، وعقل آخ،، وإيامن آخ،، وتنهلل ال  

جتد وقنلة فنسدة، وال  دعة  نطلة إال وفنحتة الكعنب وعضمهة ل، هن وإ طنهلن  أق،ب 

ضح ن، وال جتد  ن ًن و  ا باب املينسف اإلهلنة، واعامل الط،ق وا حِّ ن واو

القلبب وا ويع ن و  علل ن واسقنو ن إال ويف فنحتة الكعنب وهعنُح ، ووبضع 

                              
  ه ه هنبلث.تق ل جيرا  ح أ   ( 1)
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 الداللة علن ، وال وهزالً و  وهنزل السنئ،ي  إىل سبِّ الينملني إال و دايع  وهننيع  فن ن.

. وون حتقق عبد هبن، وليم، اهلل إن هأهنن ألعظم و  الك، وهب فبق الك 

واععصم هبن، وعقل عم  تكلم هبن، وانزهلن ههنء تنوًن، وعصمة  نلرة، ونبسًا وبنهًن، 

وف م ن وف م لبازَو ن كام يهبري ووقع يف  دعة وال نك، وال ا ن   و،ض و  

 او،اض القلبب إال ملنوًن، غري وسعق،.

هعنح لكهبز اجلهة، ولك  هذا وإهنن املهعنح األعظم لكهبز األسض، كام اهنن امل 

لنس كل واحد حيس  الهعح هبذا املهعنح، ولب ان طالب الكهبز وقهبا عهلل رس هذه 

السبسة، وحتققبا  ميننن ن، وسّكببا هلذا املهعنح اسهننًن، واحسهبا الهعح   ؛ لب لبا 

 إىل تهنول الكهبز و  غري وينون، وال ممننع.

قنقة؛ ولك  هلل تينىل حكمة  نلرة يف ومل نقل هذا جمنزفة وال اسعينسة؛  ل ح 

إخهنء هذا الرس ع  نهبس اكث، الينملني، كام ل  حكمة  نلرة يف إخهنء كهبز األسض 

عه م. والكهبز املحجب ة قد اسُعخدم علن ن اسواٌح خبنثة هنطنننة حتبل  ني اإلنس 

ي ن وه  اسلحة و نه ن، وال تق ،هن إال اسواح علبية نيهة غنلبة هلن  حنهلن اإليامين، و

ال تقبم هلن الشننطني، واكث، نهبس الهنس لنست هبذه املثن ة، فال يقنوم تلك 

 .(1)+األسواح وال يق ،هن، وال يهنل و  سلب ن هنئًن، فإن و  قعل قعناًل فل  سلب 

                              
 .340 – 4/341 اظر: زهجل هنعاجل (  1)



 301 

 

 خاصية سورة الفاحتة، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها

 

ألحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف و  ا –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

 إان اهلل  –خباص سبسة الهنحتة، تظ ، جلنًن خن نة سبسة الهنحتة؛ واهنن سقنة ننفية 

ف ي اعظم سبسة يف الق،آن الك،يم، وهي الق،آن اليظنم، والسبع املثنين،  –تينىل 

 قنل تينىل:                       :،[، 25]سبسة احلج

وهي ام الق،آن، وام الكعنب، وهي العي مل يهزل يف العبساة وال يف اإلنجنل وال يف 

الز بس وال يف اله،قنن وثل ن، وهي افضل الق،آن، وهي خري الق،آن، ف ل  يد هذه 

 األو نف الك،يمة و ف؟ي وهل  يد هذه اخلن نة الرشيهة خن نة؟ي

مجيت هذه السبسة املبنسكة  ني اليظمة، والهضل، واخلري، ونحب الك  فقد 

 و  اخلباص الك،يمة ون مل يك  يف غريهن و  سبس الق،آن الك،يم.

ان يهعهع هبن يف كل  –كام تقدم  –وحقنق  سبسة مجيت وثل هذه األو نف  

 يشء و  اوبس الدننن واآلخ،ة.

تظ ، خن نة هذه السبسة  – سيض اهلل عه  –ويف حديث ايب سيند اخلدسي  

الك،يمة، وان  يسعشهى هبن و  كل  اء، ويف اللديغ وامليعبه خن ة كام ثبت يف 

كام  –وخنسجة    الصلت ع  عم   -سيض اهلل عه   -حديث ايب سيند اخلدسي 

 . -سنأيت إن هنءاهلل 

ال يههي   –و  طلب للدواء  –ف ذا سند احلي لدغ، فسيبا ل   كل يشء  



 308 

، ويف سواية:  هلل اهلل علن  وسلمى جنءوا إىل ا حنب سسبل اهلل يشء، حع

هل فنكم و  =، ويف سواية اخ،ى: +فجنءت جنسية فقنلت: إن سند احلي سلنم=

فيمد هذا الصحنيب اجللنل إىل سبسة الهنحتة، فجيل يعهل  +ي،قي و  اليق،ب؟

 ويق،ا:            فأتنع  فجيلت =يف سواية: سبسة الهنحتة، و

سبع و،ات وجيمع =، ويف سواية اخ،ى: +اوسح  واق،ا فنحتة الكعنب واس  هن

فكأنام نشط و  =، فكننت الهعنجة املبنسكة كام  لَّ علن ن احلديث الرشيف، + زاق 

 .+عقنل، فننطلق يميش وون    و  قلبة

ريك أهنا رقية؟، وما يد=احلديث  قبل :   هلل اهلل علن  وسلمثم خعم الهبي  

اهنن   هلل اهلل علن  وسلم، فبني هلم +أصبتم، خذوا الغنم وارضبوا يل معكم بسهم

 سقنة، واق،هم عهلل فيل م املذكبس يف احلديث.

فلنعأول ظ بس خن نة سبسة الهنحتة يف هذا احلديث، وكنف عمل هبن هذا  

و ،كة  – إان اهلل تينىل  – ذلك االسعهن ة وه ن يف ههنء هذا اللديغ ال،اقي، فعحقق 

هذه السبسة املبنسكة، ف ي ال،قنة الهنفية، والشهنء العنم  إان اهلل تينىل و  كل  اء، 

 هلذا اليمل.  هلل اهلل علن  وسلم وإق،اس الهبي

نت هلذا وهذا الههع وعحقق يف سبسة الهنحتة، ويدل علن  ون جنء يف  يض ال،واي 

قلهن ل : اكهت حتس  ال،قنة، او كهت ت،قي؟ قنل:  –ييهي ال،اقي  –فلام سجع =احلديث: 

، ونحب هذه القصة وال،واية، وظ بس +ييهي سبسة الهنحتة –ال، ون سقنت إال  أم الكعنب 

خن نة سبسة الهنحتة، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، ون جنء يف حديث ا   

 .-تينىل اعلم  واهلل –ون يرهي ع  إعن ت  ههن  – اهلل عه ام سيض –عبنس 
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تظ ، لهن  –سيض اهلل عه ام  –ويف حديث خنسجة    الصلت، ع  عم   

الذي قد ا نب يف  –خن نة سبسة الهنحتة، يف حنلة اخ،ى، وهي يف ال،جل امليعبه 

، فأتنهن لن  وسلم هلل اهلل عاقبلهن و  عهد سسبل اهلل =كام يف سواية احلديث:  –عقل  

عهلل حي و  احننء الي،ب، فقنلبا: انبئهن انكم جئعم و  عهد هذا ال،جل  خري، ف ل 

فم، =، ويف سواية: +عهدكم  واء، او سقنة، او يشء؟ فإن عهدنن ويعبهًن يف القنب 

 .+عهلل قبم عهدهم سجل جمهبن وبثق  نحلديد

و لرت    احلنل والشنهد يف هذا احلديث: ان ال،جل قد ا نب يف عقل ،  

وبثق  نحلديد، وهذا يدل عهلل حنلة هديدة =حعى جيلبه يف القنب ، ويف سواية: 

جيلت احلنل تصل هبم إىل تلك احلنلة املذكبسة هبذا امليعبه، و  هدة ون جيد هذا 

 ال،جل، وهدة احلنل العي يم، هبن، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

هذه السبسة املبنسكة،  – إان اهلل تينىل  – فكنن الدواء الشنيف، واليالج الهنفع 

فجنءوا  نمليعبه يف القنب ، قنل: فق،ات  هنحتة =كام جنء يف سواية احلديث: 

ف،قنع   هنحتة الكعنب ثالثة اينم غدوة وعشنة، امجع  زاقي =، ويف سواية: +الكعنب

 .+ثم اتهل، قنل: فكأنام نشط و  عقنل

 نحلديد، الذي قد ا نب يف عقل  قبل  فلنعأول يف حنل هذا ال،جل املبثق 

الق،اءة علن   هنحتة الكعنب، و يد الق،اءة علن ، كننت الهعنجة واضحة، والينقبة 

 حسهة، فلل  احلمد واملهّة.

احلديث  يد السؤال ع  اجُليل الذي   هلل اهلل علن  وسلمثم خعم الهبي  

خذها =ويف سواية:  ،+رركل لعم=اعطي إينه وقن ل الق،اءة عهلل هذا امليعبه فقنل: 
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 .+برقية باطل، لقد أكلت برقية حق فلعمرر ملن أكل

فنظ ، هبذا اليمل متنم ظ بس خن نة سبسة الهنحتة، وكنهنة اليمل هبن يف وثل هذه  

احلنل الشديدة، العي و،َّ هبن هذا امليعبه، وط،يقة االسعهن ة و  هذه السبسة املبنسكة حنث 

يف كنهنة اخ،ى: ف،قنع   هنحتة الكعنب ثالثة اينم غدوة وعشنة ق،ا علن   هنحتة الكعنب، و

امجع  زاقي ثم اتهل، فأ بحت حنل هذا امليعبه  يد الق،اءة علن  كام تصّبس لهن سواية 

 وهذا و   ،كة الق،آن الك،يم. +فكأنام نشط و  عقنل=احلديث: 

امليعبه(  –ونهع سبسة الهنحتة، وخن نع ن يشمل هذه احلنل املذكبسة )اللديغ  

يف كل  – إان اهلل تينىل  –وغريهن و  األحبال األخ،ى؛ ف ي سبسة وبنسكة، ننفية 

 نب و  ا باب اخلري والربكة، وإن كننت يف حنل اللديغ وامليعبه وامل،يض و   نب 

 اوىل كام  لت عهلل الك األحن يث الهببية الصحنحة يف هذا البنب.

ا هبن ال،  نهس  وغريه،   هلل اهلل علن  وسلمسبل ف ي السبسة العي كنن ييبِّ

عز  – نه  و ني عبده نصهني، ثم قنل  –عز وجل  –وهي السبسة العي قسم ن اهلل 

 ، كام يف حديث ايب ه،ي،ة سيض اهلل عه .+ولعبدر ما سأل=: -وجل 

فأي فضل  يد هذا، واي خن نة  يد هذه؟ي ف ي السبسة اجلنوية لكل خري،  

 .-ن اهلل تينىل  إا –والشنفنة و  كل ن 

، ومل يؤت الك  هلل اهلل علن  وسلموهي الهبس الذي  رشَّ    نبنهن حممد  

إال ملحمد  – لبات اهلل وسالو  علن م  –الهبس، وتلك البشنسة ألحد و  األنبننء 

قنل:  –سيض اهلل عه ام  –، كام جنء الك يف حديث ا   عبنس  هلل اهلل علن  وسلم

سمع نقيضًا من فوقه، فرفع رأسه،  صىل اهلل عليه وسلمبي بينام جربيل قاعد مع الن=
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، فنزل منه ملك فقال: هذا فقال: هذا باب من السامء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم

ين أوتيتهام مل يؤهتام م وقال: أبرش بنورملك نزل إى األرض مل ينزل قط إال اليوم، فسلَ 

 .+فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهام إال أعطيته نبي قبلك

يب ه،ي،ة وا   عبنس سيض اهلل عه م( و  ويف هذي  احلديثني: )حديث ا 

الداللة عهلل اخلري والربكة والهضل هلذه السبسة الك،يمة، و ننن خن نع ن، وثببت 

 نهي ن، ون ال خيهى، وهلل احلمد واملهة.

يف هذه السبسة املبنسكة  – يد هذا الهضل واخلري والربكة  فح،يٌّ  كل وسلم 

يف كل احبال ،  – إان اهلل تينىل  –ن سجنء  ،كع ن ونهي ن ان يسعيمل ن، ويق،ا هب

ومجنع هؤون حننت ، وع الصدق واإلخالص، وحس  العبكل عهلل اهلل، واليمل عهلل 

ههنلك يأتن  اخلري والهضل و  كل جننب، كنف ال؟ي  –عز وجل  –تد ، كعنب اهلل 

وال و  خله  تهزيل الذي ال يأتن  البنطل و   ني يدي   –عز وجل  –وهي كالم اهلل 

 و  حكنم محند.

 حبل خباص هذه السبسة: –ي،مح  اهلل  – يقبل الق،طبي

فدل هذا عهلل ان السبسة  أمجي ن سقنة؛ ألهنن فنحتة الكعنب ووبدؤه، = 

 .(1) +ووعضمهة جلمنع علبو ...

 :-ايضًن  –السبسة  حبل خباص هذه –ي،مح  اهلل  – ويقبل ا   القنم

إاا ثبت ان لبيض الكالم خباص ووهنفع، فام الظ   كالم سب الينملني، = 

                              
 .1/113 اظر: هرايفة ألدكال هلقرآن (  1)
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ثم  نلهنحتة العي مل يهزل يف الق،آن وال غريه و  الكعب وثل ن، لعضمه ن مجنع وينين 

 الكعنب، فقد اهعملت عهلل اك، اسامء اهلل وجمنوي ن.

كل  اء، وي،قى هبن  وحقنق  سبسة هذا  يض هأهنن ان ُيسعشهى هبن و  

 +اللديغ...

وو  امليلبم ايضًن ان  يض الكالم ل  خباص ووهنفع جم،َّ ة، =ويقبل ايضًن:  

فام الظ   كالم سب الينملني... الذي هب الشهنء العنم، واليصمة الهنفية، والهبس 

يف اهلن ي، وال،محة الينوة...، ولب احس  اليبد العداوي  نلهنحتة ل،اى تأثريًا عجنبًن 

 .(1)+الشهنء

 حبل هذا املبضبع )خباص سبسة الهنحتة(: –ي،مح  اهلل  – ويقبل ا   وهلح 

ان  يسعحب ان يق،ا  نلهنحتة عهلل  –ييهي ال،قنة  نلهنحتة  –فهي هذا اخلرب = 

 .+كل وجع وو،ض

 .(2)+تضمهت السبسة ههنء القلبب، كام تضمهت ههنء األ دان=ويقبل ايضًن:  

وحول تأثري سورة الفاحتة، والرقية هبا يف عالج ذوات السموم وال  يف  

 ما نصه: –يرمحه اهلل  – النفث والتفل يقول ابن القيم

ويف تأثري ال،قى  نلهنحتة وغريهن يف عالج اوات السمبم رِس  ديع، فإن = 

، وسالح ن مُحنهتن العي تلدُغ اوات السمبم اث،ت  كنهننت نهبس ن اخلبنثة، كام تقدم

                              
 ( بتصر    ي.14ا 13ا  هروهمل هلكاح )ص 110ا 4/111 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

 .246ا 3/238 اظر: هآلجلهمل هلشرعي  (  2)
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هبن، وهي ال تلدغ حعى ترضب، فإاا غضبت، ثنس فن ن السم، فعقذف   آلع ن، وقد 

جيل اهلل سبحنن  لكل  اء  واء، ولكل يشء ِضّدًا، ونهس ال،اقي تهيُل يف نهس 

ال،اقي، فنقُع  ني نهسن ام فيل وانهينل، كام يقع  ني الداء والدواء، فعقبى نهس 

وقبت   نل،قنة عهلل الك الداء، فندفي   إان اهلل، ووداس تأثري األ وية واأل واء امل،قي 

عهلل الهيل واالنهينل، وهب كام يقع  ني الداء والدواء الطبنينني، يقع  ني الداء 

والدواء ال،وحنننني، وال،وحنين، والطبنيي، ويف الههث والعهل اسعيننة  علك 

 لل،قنة، والذك، والدعنء، فإن ال،قنة ختُ،ج و  قلب ال،طب ة واهلباء، والهََّهس املبنن

ال،اقي وفم ، فإاا  نحب ن يشٌء و  اجزاء  نطه  و  ال،يق واهلباء والهََّهس، كننت 

اتم تأثريًا، واقبى فياًل ونهباًا، وحيصل  نالز واج  نه ام كنهنة وؤث،ة هبن ة 

  نلكنهنة احلن ثة عهد ت،كنب األ وية.

ال،اقي ُتقن ل تلك الههبس اخلبنثة، وتزيد  كنهنة َنَهس ،  و نجلملة: فهََهس 

وتسعيني  نل،قنة و نلههث عهلل إزالة الك األث،، وكلام كننت كنهنة َنَهس ال،اقي 

 اقبى، كننت ال،قنة اتم، واسعيننع   ههث  كنسعيننة تلك الههبس ال، يئة  لسي ن.

بة واخلبنثة، وهلذا تهيل  ويف الههث رس آخ،، فإن  ممن تسعيني    األسواح الطن 

 السح،ة كام يهيل  اهل اإليامن، قنل تينىل:               والك

ألن الههس تعكنف  كنهنة الرضب واملحنس ة، وُت،سل انهنس ن س نوًن هلن، ومتدهن 

سعيني  نلههث والعهل الذي وي  يشء و  ال،يق وصنحب لكنهنة وؤث،ة، والسباح، ت

 نلههث اسعيننة  نهة، وإن مل تعصل  جسم املسحبس،  ل تههث عهلل اليقدة وتيقدهن، 

وتعكلم  نلسح،، فنيمل الك يف املسحبس  عبسط األسواح السهلنة اخلبنثة، فعقن ل ن 
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ال،وح الزكنة الطنبة  كنهنة الدفع والعكلم  نل،قنة، وتسعيني  نلههث، فأهيام قبي 

األسواح  يض ن لبيض، وحمنس ع ن وآلع ن و  جهس وقن لة كنن احلكم ل ، ووقن لة 

األجسنم، وحمنس ع ن وآلع ن سباء،  ل األ ل يف املحنس ة والعقن ل للسواح 

واألجسنم آلع ن وجهدهن، ولك  و  غلب علن  احلس ال يشي،  عأثريات األسواح 

سواح، وافينهلن وانهينالهتن السعنالء سلطنن احلس علن ، وُ يده و  عنمل األ

 واحكنو ن، وافينهلن.

واملقصب : ان ال،وح إاا كننت قبية وتكنَّهت  مينين الهنحتة، واسعيننت  

 نلههث والعهل، قن لت الك األث، الذي حصل و  الههبس اخلبنثة، فأزالع  واهلل 

 .(1)اعلم

 : -ييهي سبسة الهنحتة  –وقد قنل: إن وبضع ال،قنة وه ن       

       وال سيب ان هنتني الكلمعني و  اقبى اجزاء هذا الدواء، فإن

فن ام و  عمبم العهبيض والعبكل، وااللعجنء واالسعيننة، واالفعقنس والطلب، 

واجلمع  ني اعهلل الرنينت، وهي عبن ة ال،ب وحده، وانف البسنئل وهي 

يب وقت  مكة سِقمُت فن ،  االسعيننة    عهلل عبن ت  ون لنس يف غريهن، ولقد و،ّ 

وفقدت الطبنب والدواء، فكهت اتينلج هبن، آخذ ن ة و  ونء زوزم، واق،ؤهن 

علن ن و،اسًا، ثم ان  ، فبجدت  ذلك الرب  العنم، ثم رصت اععمد الك عهد كثري 

 .(2)+و  األوجنع، فأنعهع    غنية االنعهنع

 

                              
  .108 – 4/110 اظر: زهجل هنعاجل ( 1)

 بتصر    ي. 4/110 اظر: زهجل هنعاجل (  2)
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 رة الفاحتةعة يف خواص سوواألحاديث واآلثار الضعيفة واملوض
 

:  هلل اهلل علن  وسلمقنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 6

، وأعطي قرأ فاحتة الكتاب أعطي من األجر كأنام قرأ ثلثي القرآن أيام مسلم=

 .(1) +ومسلمة... نام تصدق عىل كل مسلممن األجر كأ

إن =: قنل  هلل اهلل علن  وسلمان الهبي  –سيض اهلل عه   –ع  حذيهة    النامن  – 8

، فيقرأ صبي من صبياهنم يف الكتاب: القوم ليبعث عليهم العذاب حتاًم مقضياً 

 .(2)+هلل رب العاملني، فريفع اهلل عنهم العذاب أربعني سنة احلمد

                              
ح هنوضلوعاتا ح أبلوهمل تتع لق بلالقرآنا بلامل ح فبلال  هل لوا         هحلل  ث أ رجل  هبلمح هرلوز     (  1)

ح تف يضا ف كر عا   ا  قا  عا :"  ق  فرَّق ه ه هحل  ث أبو إسلاق هل ع يب114 - 1/113

مح هلوهد   ح ذلك  ال أعجلب؛ ألن ملا لي لا يفلمح أصللامل      ك  سواة يفا نص اا  تبع  أبو هحل 

هحل  ث...ا  ه ه د  ث فبال  هل وا يفصاوع با  كا  ذكر طرق  هلبعيف ا  أن  يفمح  ضلة  

هلزناجلق ا  أن   ضة ل هيب هلااس ح هلقرآن هلكلر م؛ ألن لم قل  اهبلوه عال ".  ذكلر حنلو هل ه         

 1/281صاوع  ح هألداجل ث هنوضوع  بعل  ذكلرض هل ه هحلل  ث     ح هلآللف هن هلكال هل يوط 

– 280. 

ا "د  ث أبّ  بلمح  1/19ح هلكاح هلشا  ح جير ب أداجل ث هلكشا    قا  هحلافن هبمح دجر 

يفلمح طلرق علمح أبل  بلمح       ح فبال  هلقلرآن سلواة سلواة أ رجل  هلل ع يب      –اض  ههلل عا   –كعب 

ك  ا سلاقي ".   اظلر ل ز لاجلة: تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هأل بلاا          –اض  ههلل عا   –ب  كع

.  قلل  تقلل ل هلكللال ح أ   هلل ه هلق للم  2/1861ا  كشللف ه فللاء 1/205هلشللايع  هنوضللوع  

هنوضلوع ح هل ه هلشلأنا  لا   لين علمح        –اضل  ههلل عال     –هلتيبيق  عمح د  ث أب  بمح كعلب  

ح هلل ا    قلو  هل ليوط    –اضل  ههلل عا ملا    –هل ه هحلل  ث علمح هبلمح عبلاس      إعاجلت  هاا.  باللو  

اضل  ههلل عا ملا    –: " أ ر  عب  بمح دي  ح يف ا ض ب ا  ضعيف عمح هبلمح عبلاس   1/19هنا وا 

  رفع  إىل هلايب ص ً ههلل ع ي   س م: "فاحت  هلكتامل ت ع    ب     هلقرآن". –

 (  قا : ضعيف.3949عيف هرايفة هلص ي  ز اجلت ا اقم ) ذكرض هأللبان  ح ض 

ا  قلا    1/19هحل  ث ضعيف ح إسااجلضا  ق  ذكرض هلز شر  ح آ ر تف ي سواة هلفاحتل   (  2)
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قنل:   هلل اهلل علن  وسلمع  الهبي  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 1

  إن فاحتة الكتاب، وآية الكريس، واآليتني من آل عمران=       

                                       

         و                

                                    

                                  

                               معلقات

 بالعرش.

يقلن: يا رب: هتبطنا إى أرضك، وإى من يعصيك؟ قال اهلل: يب حلفت ال  

يقرؤكن أحد من عبادر دبر كل صالة إال جعلت اجلنة مثواه، وإال أسكنته 

حظرية القدس، وإال قضيت له كل يوم سبعني حاجة أدناها املغفرة، وإال 

 .(1)+نرصته من كل عدو، وأعذته منه

                                                                                                                                                                          

 ( هحل  ث يفوضوعا كما قلا  هحللافن هلعرهقل    612اقم ) 1/256 هلعج ون  ح كشف ه فاء 

 . هيضا  قي  إن  ضعيف

 ذكرض هلشيخ حمم  أبو   ب  ح كتاب  هإلسلرهلي يات  هنوضلوعات ح هلتف ليا بلامل أداجل لث       

 (.318)ص   –اض  ههلل عا   –يفوضوع  عمح هي أب  بمح كعب 

ح هنوضوعاتا ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل قرهءة هلفاحتل   آ ل     هحل  ث أ رج  هبمح هروز (  1)

ا  قا : "ه ه دل  ث يفوضلوع  ال أصل  لل "ا  ذكلرض      110 - 1/111ب هلصاةا هلكرس  عقي

ا 289 للل 1/280ح هلآللللف هنصللاوع  ح هألداجل للث هنوضللوع  ح كتللامل فبللال  هلقللرآن      هل لليوط 

 دكم بوضة هحل  ث.   اظر ل ز اجلة: تاز   هلشر ع  هنرفوعل  علمح هأل بلاا هلشلايع  هنوضلوع ا      

(. 291ا  هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضوع  )ص 200  – 1/201فبال  هلقرآن  ح كتامل

 كما تق ل. – ح يفنت هحل  ث نكااة     ةا  ق  صرح هلع ماء بأن  يفوضوع 

 قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع : يفوضوعا  نق  علمح هبلمح دبلان: يفوضلوع       
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ملن =قنل:   هلل اهلل علن  وسلمان سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –  ايببع  ايب – 4

 نزلت           وآية الك،يس، و ،       سبسة[

 [ و62آل عم،ان:             إىل       سبسة آل[

[ تيلق   نلي،ش وقل : انزلعهن عهلل قبم ييملبن  مين نك؟ 81ان: عم،

فقنل: وعزيت وجاليل واستهنع وكنين ال يعلبك  عبد   ، كل  الة وكعب ة إال 

غه،ت ل  ون كنن فن ، واسكهع  جهة اله، وس، ونظ،ت إلن  كل يبم سبيني 

 .(1)+و،ة، وقضنت ل  سبيني حنجة ا ننهن املره،ة

:  هلل اهلل علن  وسلمقنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –سنس ع  ويقل    ي – 7

                                                                                                                                                                          

عقللب هلل ه  )فاللل ة هايفلل (: قللا  هبللمح هرللوز    – ردلل  ههلل  –  ال أصلل  للل . ثللم ذكللر هأللبللان    

 هحل  ث:

"ق ت: كات ق  مسعت ه ه هحل  ث ح زيفمح هلصبا فاستعم ت  حنوهيف يفمح ثاثني سا  حل لمح ظلين    

بالر هةا ف ما ع مت أن  يفوضوع تركت ا فقا  ل  قال : أليس هو هستعما   يا ق لت: هسلتعما    

    أن  كون يفشر عايفا فلذه ع ماا أن  ك مل  ر  عمح هنشر عي ".ه ي  اب

 : – رد  ههلل  – عين هأللبان   -أقو :  

" إذه  ر  عمح هنشر عي  ف يس يفمح ه ي ح   ءا فلن  لو كان  يهيف لب    ص ً ههلل ع ي   س م  

 ثبات.أيفت ا  لو ب   ا لر هض هل قاتا  مل  تفرجل بر ه ت  يفمح  ر   هليايفات عمح هأل

علمح نف ل  لعل ة بال ل ا فلن لا دلا  أك لر ع ملاء هل ه هلزيفلان  يفلمح              إن فيما دكاض هبمح هرلوز   

قب  ا يفمح هل  مح  تعب  ن ههلل بك  د  ث   معون  عمح يفشان ما جل ن أ  حتقق يفا م بصلت ا 

ت ".  اظللر: س  لل     إمنللا هللو اللرجل د للمح هلظللمح ب للما فللردم ههلل هيفللرأيف اأب هلعلل ة ب لليض فللاع       

 (.690ا اقم هحل  ث )139 – 2/130هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع   أثرها هل  ء ح هأليف  

ح هلآللللف هنصللاوع  ح هألداجل للث هنوضللوع ا ح كتللامل فبللال        هحللل  ث أ رجلل  هل لليوط   (  1)

ب  ح هلاكللااة يفللنت ا  ح سللا ض يفللت م بالكلل ملا  يفللنت هلل ه هحللل  ث  شلل 218ا 1/289هلقللرآن 

 قلا  هأللبلان  ح س  ل       –اضل  ههلل عال     – عين د  ث ع   بمح أب  طاللب   –هحل  ث هل ابق 

ح هلللآلىل  هألداجل للث هلبللعيف   هنوضللوع : "هحللل  ث يفوضللوعا  قللا  أ بللايف: ذكللرض هل لليوط       

ا ثلم سلكت ع يل      –ال   اضل  ههلل ع  –هنصاوع   اه هيف ل ل  ث هل   قب  ا  عين دل  ث ع ل    

 (.699ا اقم )2/148فأساء".  اظر: س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  
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، واقتدوا به، وال تكفروا اعملوا بالقرآن، أحلوا حالله، وحرموا حرامه=

ب ء منه، وما تشابه عليكم فردوه إى اهلل وإى أويل األمر من بعدر كام 

وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم، خيربوكم، 

)قَد ص  مُ  ل  وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع، وماح  
، أال (1

وإن لكل آية منه نورًا يوم القيامة، أال وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر 

حتة الكتاب، األول، وأعطيت طه والطواسني من ألواح موسى، وأعطيت فا

 .(2)+وخواتيم البقرة من حتت العرش، واملفصل نافلة

فاحتة =:  هلل اهلل علن  وسلمقنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  عيل  – 1

 .(3)+الكتاب أنزلت من كنز حتت العرش

:  هلل اهلل علن  وسلمقنل سسبل اهلل قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 5

، ولو أن فاحتة الكتاب فاحتة الكتاب جتزر ما ال جيزر يشء من القرآن=

جعلت يف كفة امليزان، وجعل القرآن يف الكفة األخرى، لفضلت فاحتة الكتاب 

 .(4)+عىل القرآن سبع مرات

                              
أ :  صلم اللاجل  يفصل َّق.  هنعاللً أن يفللمح هتبعل   عملل   للا فيل  فلنلل   للافة لل  يفقبللو  هلشللفاع .      (  1)

 (.059 اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

تلامل فبلال  هلقلرآنا بلامل فصل  سلوا  آ  يفتفرقل         هحل  ث أ رج  هحللاكم ح هن لت اإا ك  (  2)

ا  هلبي ق  ح  لعب هإلميلانا بلامل ح تعظليم هلقلرآنا فبل  ح ذكلر سلواة هلبقلرة  آ           1/151

(ا  قا  958ح هرايفة هلص ي  ضعف ا اقم ) ا  أ اجلض هل يوط 5/310(ا 2165عمرهنا اقم )

 .+ضعيف=(: 2026ا اقم )6/349هنوضوع  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   

ح هرللايفة هلصلل ي  (ا  أ اجلض هل لليوط 123هحللل  ث أ رجلل  أبللو عبيلل  ح فبللال  هلقللرآن )ص  (  3)

ا اقلم  9/21(ا  ذكرض هأللبلان  ح س  ل   هألداجل لث هلبلعيف   هنوضلوع       3941 ضعف ا اقم )

 (  قا : "إسااجلض ضعيف".4824)

ح هرلللايفة هلصللل ي  (ا  أ اجلض هل للليوط 4263ث أ رجللل  هلللل   م  ح هلفلللرجل سا اقلللم )هحلللل  (  4)

ا اقللم  0/462(  قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث هلبللعيف   هنوضللوع  3940 ضللعف ا اقللم )
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 هلل اهلل علن  ان الهبي  –سيض اهلل عه ام  –سيند اخلدسي، وايب ه،ي،ة  ع  ايب – 2

شفاء =، ويف بعض الروايات: +فاحتة الكتاب شفاء من السم=قنل:  وسلم

 .(1)+من كل داء

 هلل اهلل علن  قنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  عم،ان    احلصني  – 9

فاحتة الكتاب، وآية الكريس ال يقرؤمها عبد يف دار فيصيبهم ذلك =: لموس

 .(2)+اليوم عني إنس أو جن

 هلل اهلل علن  قنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 60

 ، وإذا وضعت جنبك عىل الفراش، وقرأت بفاحتة الكتاب= :وسلم    

   (3)+فقد أمنت من كل يشء إال املوت. 

                                                                                                                                                                          

 (: "ضعيف ج هيفا  سا ض ضعيف ج هيف".3996 )

 تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا   هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح   (  1)

ا  قلللا  هأللبلللان  ح س  للل     381ا 5/386(ا 2153 هآل لللاتا ذكلللر فاحتللل  هلكتلللاملا اقلللم )    

(: "يفوضلوعا  إسلااجلض هاللك".   اظلر     3991ا اقلم ) 464ا 0/463هألداجل ث هلبلعيف   هنوضلوع    

لوهاجلة ح فبلال  سلوا   (ا  هألداجل ث  هآلثاا ه3958ل ز اجلة: ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم )

(ا  يفوسللوع  فبللال  سللوا هلقللرآن    450هلقللرآن هلكللر م ل لل كتوا: إبللرههيم ع لل  هل للي  )ص      

 –كملا تقل ل    –ا  ل لل  ث  لوهه  صلليل ا ت بلت هلرقيل  بالفاحتل        1/01هلكر م ليرهون  

 ت ين عمح ه ض هألداجل ث هليت في ا ضعف أ   ضة.

ا  علزهض إىل هلل   م  ح يف لا  هلفلرجل سا  قلا       1/28ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  2)

علمح هل ه هحلل  ث )ضلعيف(ا  اظلر: ضلعيف هرلايفة هلصل ي  ز اجلتل ا           – رد  ههلل  –هأللبان  

 (.3952اقم )

ضلعيف   ا  قا : " أ ر  هلبزها ح يف ا ضا ب لا  1/10ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  3)

 قا : قا  اسو  ههلل ص ً ههلل ع ي   س ما ثم ذكر هحل  ث". –اض  ههلل عا   –عمح أنس 

عمح ه ه  – رد  ههلل  –ا  قا  هأللبان  1/181 قا  هلعج ون  ح كشف ه فاء: " هو ضعيف" 

 (.122هحل  ث: "ضعيف".  اظر: ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم )
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 –سيض اهلل عه   –قنل: و، وينا    جبل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 66

و لدغع  عق،ب، فبضع يده عهلل اللسية ثم قنل:  سم اهلل  ،جل لسيع  حّنة، ا

ال،مح  ال،حنم، ثم ق،ا )احلمد هلل(، فربا ال،جل وااهب اهلل عه  الداء، فأخرب 

والذر بعثني باحلّق! لو قرأت عىل كل داء =فقنل:   هلل اهلل علن  وسلمالهبي 

 .(1)+وأذهب عنه الداء بني السامء واألرض لشفى اهلل صاحبه

 هلل اهلل علن  قنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   – (2)ع  سجنء الرهبي – 68

، وبام مدح اهلل به استشفوا بام محد اهلل به نفسه قبل أن حيمده خلقه=: وسلم

 .(3)+اهلل فمن مل يشفه القرآن فال شفاه      و     نفسه 

من =ان  قنل:   هلل اهلل علن  وسلمو هحب هذا احلديث املذكبس ون سوي عه   

 .+استشفى بغري القرآن؛ فال شفاه اهلل تعاى

 ضبع.: وب-ي،مح  اهلل  –قنل األلبنين  

                              
 اظلر: هألداجل لث  هآلثلاا هللوهاجلة ح فبلال  سلوا هلقلرآن هلكلر ما         هحل  ث ضعيف ح إسااجلضا (  1)

(ا  ح هألداجل ث هلصليل  هليت سبق ذكرها ح هلرقي  451ل  كتوا: إبرههيم ع   هل ي  )ص 

 هنعتوض( هاي  عمح ه ض هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع . –بفاحت  هلكتامل )قص  هل   غ 

(ا 231ةا  أصيبت   ض  ول هرم .  اظر: هالستيعامل )صاجاء هل  ا و ا ل  صلب ا سكمح هلبصر(  2)

 (.411ا  هإلصاب  )ص 2/219أس  هل اب  

(ا  قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث 11هحل  ث أ رج  ه ا  ح فبال  سواة هإل اص )ص (  3)

 – ردل  ههلل   –( )ضلعيف جل هيف(ا  قلا  هأللبلان      152ا اقم )204ا 1/203هلبعيف   هنوضوع  

  هحلكم ع ً ه ه هحل  ث بالبعف يفا نصل : " هل ه هحلل  ث  لود  بل إ هنعارل  باألجل  ل         بع

هناجل  ا  هالعتماجل في ا ع ً تا ة هلقرآنا  ه ه   ء ال  تفق ح ق يل   ال كل ي يفلة سلات  صل ً      

يفلر  ههلل ع ي   س م هلقولي   هلفع يل ا فقل  تعلاجل صل ً ههلل ع يل   سل م باألجل  ل  هناجل ل  يفلرهاهيفا  أ         

 "  ا عباجل ههلل ت ه  ها فلن ههلل مل  از  جلهء إال  أنز  ل  جل هء ".ب لكا فقا : 

 أ رج  هحلاكم ب ا  صليه". 
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وا ل هذا اللهظ يف احلديث الذي =:  -ي،مح  اهلل  –ييهي األلبنين  –قلت  

 .(1)+السن ق –سيض اهلل عه   –ييهي احلديث ع  سجنء الرهبي  –قبل  

انزل اهلل عز وجل ونئة واس ية = سهده ع  احلس  قنل:  واخ،ج الثيلبي 

عبساة واإلنجنل والز بس واله،قنن، ثم او ع كعب و  السامء، او ع علبو ن اس ية: ال

علبم هذه األس ية الق،آن، ثم او ع علبم الق،آن املهّصل، ثم او ع علبم املهصل 

فنحتة الكعنب، فم  علم تهسريهن كنن كم  علم تهسري مجنع كعب اهلل املهزلة، وو  

 .(2)+ق،اهن فكأنام ق،ا العبساة واإلنجنل والز بس واله،قنن

إن سجاًل اتى الشيبي فشكن إلن  وجع =ايضًن  سهده قنل:  يلبيواخ،ج الث 

اخلنرصة، فقنل: علنك  أسنس الق،آن. قنل: وون اسنس الق،آن؟ قنل: فنحتة 

غري و،ة يقبل:  –سيض اهلل عه ام  –الكعنب. قنل الشيبي: سميت عبداهلل    عبنس 

هنن وه ن ُ حنت األسض، واسنس إن لكل يشء اسنسًن، واسنس اليامسة وكة؛ أل

وهي السامء السن ية، واسنس األسض عجنبًن، وهي  –او ع،يبًن  –السمبات غ،يبًن 

األسض السن ية السههلل، واسنس اجلهنن جهة عدن، وهي رّسة اجلهنن، وعلن ن 

ُاسست اجلهنن، واسنس الهنس ج هم، وهي الدسكة السن ية السههلل وعلن ن اسست 

لق آ م علن  السالم، واسنس األنبننء نبح علن  السالم، الدسكنت، واسنس اخل

واسنس  هي إرسائنل ييقبب، واسنس الكعب الق،آن، واسنس الق،آن الهنحتة، 

واسنس الهنحتة ) سم اهلل ال،مح  ال،حنم( فإاا اععللت او اهعكنت فيلنك  نلهنحتة 

                              
 (. 153ا اقم )1/205 اظر: س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  (  1)

 .1/21ا   اظر: هل ا هنا وا 1/91 اظر: هلكشف  هلبيان (  2)
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 .(1)+تشهى

قنل: و،ض  –سيض اهلل عه ام  –بنس  سهده ع  ا   ع (2)واخ،ج الرنفقي 

فهزل   هلل اهلل علن  وسلماحلس  او احلسني و  مّحى يف  دن ، فنغعم لذلك الهبي 

علن  جربيل علن  السالم، فقنل ل : ين حممد: اجلّبنس يق،ئك السالم ويقبل لك: 

اغعممت مل،ض حس  او حسني، ف ب يأو،ك ان تطلب يف الق،آن سبسة ال فنء فن ن، 

هنء و  اآلفة، فعق،ا هبن عهلل إننء و  ونء اس يني و،ة، فعرسل  ذلك املنء يدي  فإن ال

إن  –وسجلن ، وون  ط  وون ظ ، و   دن ، و   يد وج   وساس ؛ فإن اهلل يذّب عه  

 .(3)+واو، اوعك ين حممد يعداوون هبذا الدواء؛ فإن  افضل الدواء –هنء اهلل 

من أتى منزله فقرأ =ان  قنل:    وسلم هلل اهلل علنواخ،ج ايضًن: ع  الهبي  

 .(4)+، وكثر خري بيتهسورة احلمد، وسورة اإلخالص، نفى اهلل عنه الفقر

و  ق،ا  أم الق،آن يف سكيعي الضحى، كعب اهلل =واخ،ج ايضًن: ع  كيب:  

                              
 .1/18ا  هل ا هنا وا 1/113ا  هرايفة ألدكال هلقرآن 1/120 اظر: هلكشف  هلبيان (  1)

هنادل ا كلان حمل ثايف أجل بلايف يفؤا لايفا       هو أبو هلقاسم حمم  بمح عب هلوهد  بلمح إبلرههيم هل لافق    (  2)

ك ي هلر ه  ا  بااع ه  ا ل  يفؤلفات ك ية يفا ا: هلشجرة ح هألن املا  تاا خ ع ماء هلبيةا 

ا  لل اهت 22/162هللل(ا  اظللر: سللي أعللال هلاللباء   619 دلل   ايف  هيهللاا تللوح سللا  )   هألابعللني

 .1/153هل هب 

(ا  ح يفتال  اكاكل    15ح هلل ا هلاظليم )ص    ا  أ اجل حنوض هليافع 2/515 اظر: )ات هألنوها (  3)

  نكااة.

ا ض ح كتابلل : يفللمح فبللال  سللواة  ا  هحللل  ث أ رجلل  ه للا  ب لل 2/513 اظللر: )للات هألنللوها (  4)

 قا  حمقق كتامل ه ا  هلشيخ: حمم   –اض  ههلل عا   –( عمح أب  هر رة 91هإل اص )ص 

 (.92)ص  +إسااجلض ضعيف ج هيف=هبمح ازق بمح طرهون : 
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 .(1)+جلده حسهةل   كل هي،ة يف 

قنل   هلل اهلل علن  وسلمان الهبي  –سيض اهلل عه ام  –وسوى ع  ا   عبنس  

 ، علمني جربيل للحفظ: تكتب عىل قرطاسيا ابن عباس، أال أهدر لك هدية=ل : 

الواقعة، بالزعفران فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وسورة اإلخالص، وسورة يس، و

واجلمعة، وامللك، ثم تصب عليه ماء زمزم، أو ماء السامء ثم ترشبه عىل الريق عند 

السحر بثالثة مثاقيل من لبان، وعرشة مثاقيل من سكر طربزد، وعرشة مثاقيل 

عسل، ثم تصيل بعد الرشب ركعتني بامئة مرة قل هو اهلل أحد يف كل ركعة مخسني 

اس، فال يأيت عليك كذا وكذا إال تصري حافظًا، وهذا مرة، ثم تصبح صائاًم، يا ابن عب

 .(2)+ملن دون الستني

إاا اسا  احدكم احلنجة =قنل:  –سيض اهلل عه   –وسوي ع  عيل    ايب طنلب 

فلنبك، يف طلب ن يبم اخلمنس، ولنق،ا إاا خ،ج و  وهزل  سبسة آل عم،ان، وآية الك،يس، 

 .(3)+واآلخ،ة ، فإن فن ن قضنء حبائج الدنننوإنن انزلهنه يف لنلة القدس، وام الكعنب

 مسك يف إننء  –ييهي سبسة الهنحتة  –وإاا كعبت =: وقنل احلكنم العمنمي

زجنج، ثم حمنت  امء وس ، ونب و  الك املنء البلند الذي ال حيهظ سبية اينم، زالت 

                              
 .2/514 اظر: )ات هألنوها (  1)

وضللوع ا كتللامل  هحللل  ث يفوضللوعا  اظللر: تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هن    (  2)

(.  علللزهض ل للل   م ا  قلللا  هبلللمح علللرهق 19اقلللم ) 380ا 1/381فبلللال  هلقلللرآنا هلفصللل  هل اللللث 

 .+: ه ه ك مل بّيمحقا  هل يوط =هلكاان  بع  ه ه هحل  ث: 

هحللل  ث يفوضللوعا  اظللر: تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع ا كتللامل      (  3)

(ا   اظللر ل ز للاجلة ح هلل ه: كشللف ه فللاء   06ا اقللم )1/389هلفصلل  هل الللث   فبللال  هلقللرآنا 

 .181ا 2/186
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السنعة األوىل يف إننء اهب عه   ال ت ، وحهظ ون يسمي ، وإاا كعبت يبم اجلمية يف 

 مسك وكنفبس، وحمنت  امء وس  وجيل الك املنء يف قنسوسة ووسح هبن وج   و  

 وحبنب . يدخل عهلل السلطنن، او خينف و  عدوه، ننل القببل واملحبة واهلنبة و  عدوه

وإن كعبت  مسك يف جنوة و  الزجنج وحمنت  امء املط،، وسحق هبن كحل 

قبي الهظ،، وجهلل البرص، وحهظ اليني، وازال او،اض ن، وإن ا ب نين، واكعحل    

اضنف إىل اإلثمد و،اسة  يك اف،ق ازسق، وو،اسة  جنجة هبي، واكعحل    احد 

 ساى األهخنص ال،وحنننة وخنطب م وخنطببه  ام ي،يد...

يف سق غزال لنلة اجلمية  يد  الة  –ييهي سبسة الهنحتة ايضًن  –وو  كعب ن 

ن وونء وس ، اول هذه السبسة، واول سبسة البق،ة، وآل عم،ان... اليشنء  زعه،ا

وتكبن كعن ع ن لنلة اجلمية ال،ا ية عرش و  اي ه ، كنن، ثم جتيل الك يف انببب 

قصب فنسيس، ويشمع  شمع ع،وس  ك،، وحي،ز علن ، وييلق علن  هذا الكعنب 

مجنع الهنس، وإن  عهلل اساع ، يشجع قلب ، ويقبى وهين   عدوه، وكنن ل  قببل عهد

كنن فقريًا اسعرهى، وإن كنن وديبنًن قىض اهلل  يه ، وإن كنن خنئهًن او ، وإن كنن 

وسجبنًن ختلص، وإن كنن و مبوًن ف،ج اهلل مه ، وإن كنن وسنف،ًا سجع إىل اهل ، وال 

يسأل اهلل حنجة إال قضنت، وإن علق عهلل األطهنل اوهبا و  مجنع ون خينف علن م، وإن 

 .(1)+ز بن  هلل او،اة عنز ة خطب، وسغب فن ن، وإن علق عهلل حننبت كث،علق ع

                              
(ا  قل  قلا  ح أ   كايفل  علمح  لوهص      6 – 4 اظر:  لوهص هلقلرآن هحلكليم ) يلوط( )ص     (  1)

سواة هلفاحت  ح ه ض هل واة ألف  اصي  ظاهرةا  ألف  اصي  باطا ...ا ثم ذكر يفلمح هل رهللب   

ع ً ك  قاائ.  في ا يفلمح ه  ل   هلبعل   هنخالفلات هلشلرعي  يفلا سليأت           هلعجالب يفا ال نفً

 ح هل اهس   هلتع يق ع ً ه ض هألداجل ث  هآلثاا  هلتجاامل. –إن  اء ههلل  –بيان  
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 يف الدس الهظنم: وقنل الننفيي

من أراد أن يشفى من ضعف يف برصه، أو =قنل علن  الصالة والسالم: = 

، فإن غّم عليه تأمله الليلة الثانية، فإذا رآه يمسح رمد أصابه فليتأمل اهلالل أول ليلة

بيمينه عىل عينه ويقرأ أم القرآن عرش مرات، يبسمل يف أول السورة ويؤمن يف 

ليقل شفاء من كل داء برمحتك يا وآخرها، ثم يقرأ قل هو اهلل أحد ثالث مرات، 

 .(1)+رب مخس مرات يقوى برصه بإذن اهلل أرحم الرامحني سبع مرات، وليقل يا

ْي،يب  يف جم، نت الدي،يب الكبري )املسمى  هعح امللك املجند املؤلف  (2)وقنل الدَّ

 لههع اليبند(، ون نص :

إن ق،اهن عهلل الرضس املبجبع  ،ئ  –ييهي سبسة الهنحتة  –وو  خبا  ن = 

سواًل طنه،ًا، وتكبن و  سنعع ، والك ان تكعب عهلل لبح طنه،  يد ان تضع علن  

الكعن ة  مسامس او عب ، وتكعب ا ب ج   هت و ز ح ط ي، وهي ح،وف البفق 

الثنين، وتشد  نملسامس او اليب  عهلل اول ح،وف، وتق،ا الهنحتة و،ة، وتسأل  نحب 

البجع وهب واضع ا بي  عهلل وبضع األمل، وتقبل ل : هل ههنت؟ فنجنبك وال 

املسامس او اليب  عهلل احل،ف الثنين وتق،ا الهنحتة  يزيل ا بي  فإن ههي وإال نقلت

و،تني وتسأل ايضًن، فإن ههي وإال نقلت عهلل ثنلث ح،ف وتق،ؤهن ثالثًن كام تقدم، 

                              
(ا  حنوض ح  ز ا  هألسرهاا مجع ا: حمم  15 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.08دق  هلاازل  )ص 

ا فقي ا يفمح يفؤلفاتل : ها ل  هنقصلوجل نلمح     هلشافع  و أبو هلعباس أد  بمح عمر هل َّْ رب  هألزهر ه(  2)

 تعاطً هلعقوجل ع ً هن ههب هألابع ا هلقو  هنختاا فيما  تع ق بأبو  هللايب هنختلااا  ها ل  هنلرهجل     

ا  يفعجللم 5/112هللل(ا  اظللر: ه  لل  هلعللاافني   1151نللمح قصللرت همتلل  يفللمح هلعبللاجلا تللوح سللا  )    

 .211ا 1/216هنؤلفني 
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وال تزال تسأل  عهد كل ح،ف وتهقل  إىل  يده، وتزيد الق،اءة كل ح،ف و،ة فام تبلغ 

 وامليزة. آخ،هن إال وقد ههي  إان اهلل؛ ولك  وع حس  الظ  وع البجنع

وو  خبا  ن للمحبة تألنف القلبب كام افن ه يل  يض األخبان، والك ان  

تزج اسم املطلبب  نألح،ف الهنسية وهي ا هت ظ م ف ش ا  أن تأخذ ح،فًن و  

الهنسية ثم تأخذ و  ح،وف اسم  ح،فًن  رشط ان يكبن اول اخذك و  الهنسية، ثم 

دء  نألح،ف الهنسية، ويكبن اخلعم هبن، ح،فًن و  اسم  وهكذا، فال  د ان يكبن الب

فإن  يكبن آخ، احل،وف وه ن، ويكبن الك يف إحدى وعرشي  وسقة، ثم تضع يف 

كل وسقة حصنة لبنن اك،، وهنئًن و  تهنح اجلنن، وتضي ن عهلل الهنس، وتق،ا علن ن 

الهنحتة إىل ان يهقطع الدخنن، وتقبل عهد الك: تبكلبا ين خدام األح،ف الهنسية 

ضنء حنجعي و  فالن، وإلقنء حمبعي ووب يت، او حمبة فالن يف قلب   حق ون تلبت   ق

 علنكم، وقد جّ،ب الك و،اسًا و حس  االععقن  حيصل امل،ا .

وو  خبا  ن ايضًن ون سوي: ان  و  اسا  ان يصلح  ني زوجني او اخبي ...  

الكعن ة  فلنكعب يف ق،طنس  امء وس  وزعه،ان، ويشء و  وسك ويبخ،ه يف حنل

 يب  ولبنن اك،، وتكبن الكعن ة عهلل ط نسة تنوة، وتكبن الكعن ة عهلل هذا البضع 

هبذا الرشط  سم اهلل ال،مح  ال،حنم، احلمد هلل سب الينملني،  حمد فالن    فالن، 

او فالنة  هت فالنة، طنعة هلل، ولهنحتة الكعنب الرشيهة، ال،مح  ال،حنم، ي،حم 

هنحتة الكعنب الرشيهة، ونلك يبم الدي ، اوعلك فالن إلخ، فالن، إلخ، طنعة هلل ول

طنعة هلل ولهنحتة الكعنب الرشيهة، إينك نيبد، تيبد فالن إلخ، طنعة هلل تينىل ولهنحتة 

الكعنب الرشيهة، وإينك نسعيني، اسعينن فالن إلخ،  نهلل تينىل و هنحتة الكعنب 
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سا ت  يف األقبال واألفينل، طنعة الرشيهة عهلل فالن إلخ، لنكبن وطنوعًن هلل وحتت إ

هلل تينىل ولهنحتة الكعنب الرشيهة، اهدنن الرصاط املسعقنم، اهعدى واسعقنم فالن    

فالنة إلخ، اسعقنوة حمبة وسامع، قبل طنعة هلل تينىل ولهنحتة الكعنب الرشيهة، 

رصاط الذي  انيمت علن م، انيم فالن إلخ،  جمنع ون يطلب  وه  فالن، وي،وم 

نعة هلل تينىل ولهنحتة الكعنب الرشيهة، حمبة وههقة ووب ة وسمحة وسافة، غري ط

املرضبب علن م وال الضنلني، ضل فالن إلخ، يف حمبة فالن طنعة هلل تينىل ولهنحتة 

 الكعنب الرشيهة، آوني.                       

 [، 45]سبسة احلج،:                        

            :[ فإاا كملت فخذ إ ،ة 11]سبسة األنهنل

ال،يح و   خم،ووة، واغ،زهن يف وسط البسقة املكعب ة، وعلق ن يف وكنن هتب فن 

 .(1)... إلخ+اجل ة العي تيل املطلبب فن ن، حيصل املقصب ، وقد جّ،ب و ح

                              
( بتصللر  9ا 0 اظللر: فللته هن للك هجمليلل  هنؤلللف لافللة هلعبيلل  )اربللات هللل  رب  هلكللبي(ا )ص (  1)

   ي. 

ق ت:  ح ه ه هلكال  هلتجرب   هلعم  ب  ه يفمح هلبيان يفا ال نفً يفمح حتر ف  هيفت ان ل قرآن  

ع ح هلتجاامل هنخالف  ل شرعا ف   باط    يفرجل جلةا  سيأت  هلكال  هلتوضيه هلكر ما  هلوقو

 . –إن  اء ههلل تعاىل  –عمح يف   ه ض هلتجاامل هنخالف  ل شرع ح هل اهس   هلتع يق 
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 الدراسة والتعليق:

 يد هذا الي،ض للحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة  

الهنحتة، وون يلحق هبن و  العجنسب العي يقع فن ن  يض املخنلهنت الرشعنة يعضح 

هذه األحن يث واآلثنس، ويظ ، البضع جلنًن يف وعبن جلنًن الضيف الشديد يف 

 يض ن، والهكنسة الشديدة يف الهنظ ن، فعنسة و  ج ة اإلسهن ، وتنسة و  ج ة املع ، 

وتنسة و  اجل عني وينً، حعى نص اهل اليلم عهلل الك و  خالل الهظ، فن ن، والعأول يف 

الذي اويت جباوع    وسلم هلل اهلل علنويننن ن، ف ي  خالف ون ثبت ع  سسبل اهلل 

 الكلم، وع قبة البالغة والهصنحة، وعدم العكلف يف اليبنسة واألسلبب.

 طالن  يض العجنسب املخنلهة للرشع؛ والك و  خالل  –ايضًن  –ويظ ،  

البقبع يف املحناي، الرشعنة، وعدم العقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة، 

 نق خباص ووهنفع الق،آن الك،يم.العي هي السبنل األوثل يف حتق

فأول حديث وبضبع يف خباص سبسة الهنحتة هب احلديث امل،وي ع  ايب  

وقد تقدم الكالم عه  يف اول هذا القسم  ام يرهي ع   –سيض اهلل عه   –ا   كيب 

 .(1)إعن ت  ههن

سيض اهلل  –ييهي حديث ايب    كيب  –وخال ة القبل ع  هذا احلديث  

 ن  وإمجنع اليلامء عهلل احلكم  بضي  واخعالق .عه  ثببت  طال

                              
  اظر: أقوه  أه  هلع م ح ه ه هحل  ثا  هحلكم ع ي  ح أ   ه ه هلق م )هلق م هلتيبيق (.(  1)
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 هذه األحن يث املصهبعة؟ –ي،مح  اهلل  – (1)ولذا ملن قنل ليبداهلل    املبنسك 

 قنل: تينش هلن اجل ن ذة،                      

 .(2)[9]سبسة احلج،: 

 ي،مح  اهلل: (3)ويقبل احلنفظ الي،اقي 

 ن الضينف: اخلرب املبضبع

 

 الكذب املخعلق املصهبع 

 وكنف كنن مل جينزوا اك،ه 

 

 مل  َعلِْم، ون مل ُيبنيِّ او،ه 

 والباضيبن للحديث ارضُب  

 

هم قبم لزهد ُنِسُببا   ارضُّ

 قد وضيبهن حسبة، فقبلت 

 

 سكبنًن هلُم وُنقلت وه م 

 فقّنض اهلل هلن نقن هن 

 

 فبنَّهبا  هقدهم فسنَ هن 

 نحب ايب عصمة إا ساى البسى 

 

 زعاًم نأوا ع  الق،آن، فنفرتى 

 هلم حديثًن يف فضنئل السبس 

 

 ع  ا   عبنس فبئس ون ا عك، 

 كذا احلديث ع  ايبِّ اعرتف 

 

 ساوي   نلبضع، و ئسام اقرتف 

 كعن   وكل و  او ع  

 

 (4)كنلباحديِّ خمطٌئ  باَ   

 
 

                              
دمح عب ههلل بمح هنبااإ هحلاظ  ا فقي ا دلافنا زههل ا كلر ما يفلمح تصلانيف :      هو أبو عب هلر(  1)

هلل(ا  اظلر:  ل اهت    101كتامل هلزه ا كتامل هلتف يا هل امح ح هلفقل   هيهلاا تلوح سلا  )    

 .2/211ا  يفعجم هنؤلفني 2/311هل هب 

 .1/383 اظر: فته هن يث بشرح ألفي  هحل  ث ل عرهق  (  2)

بلو هلفبل  عبل هلرديم بلمح هحل لني بلمح عبل هلردمح   علر  بلالعرهق ا حمل  ا           هو ز لمح هلل  مح أ  (  3)

دافنا فقي ا ل  يفصافات ك ية يفا ا: ألفي  ح ع ول هحل  ثا هأللفي  ح سية هلايب ص ً ههلل 

ا 9/01ا   اهت هلل هب  2/111هل(ا  اظر: هلبوء هلايفة 086ع ي   س ما  هيهاا توح سا  )

 .2/138 يفعجم هنؤلفني 

 (.56 – 55 اظر: ألفي  يفصي ه هحل  ث ل عرهق  )ص (  4)



 330 

 )الباضيبن( مجع واضع )للحديث( وهم مجع كثري وي،وفبن يف كعب الضيهنء.

)ارضب( ا هنف، فصهف كنلزنن قة وهم املبطهبن للكه، املظ ،ون لإلسالم، او 

 الذي  ال يعديهبن  دي ، يهيلبن الك اسعخهنفًن  نلدي ؛ لنضلبا    الهنس.

ي األحن يث يف الهضنئل وال،غنئب، )حسبة( اي: للحسبة  ميهى )قد وضيبهن( ا

اهنم حيعسببن  زعم م البنطل، وج ل م ال يه،قبن  سبب   ني ون جيبز هلم ويمعهع 

علن م يف  هني م الك األج، وطلب الثباب لكبهنم ي،ون  ق، ة وحيعسببن اهنم 

 حيسهبن  هيًن.

ضم املنم، اي: وناًل إلن م ووثبقًن )فقبلت( تلك املبضبعنت، )وه م سكبنًن هلم(  

هبم ملن اتصهبا    و  العدي ، )ونقلت( عه م عهلل لسنن و  هب يف الصالح واخلريية 

 مكنن، ملن عهده و  حس  الظ  وسالوة الصدس، وعدم املي،فة املقعيض حلمل ون 

 سمي  عهلل الصدق، وعدم االهعداء لعمننز اخلطأ و  الصباب.

ذه املبضبعنت )نقن هن( مجع ننقد، يقنل نقدت الدساهم إاا )فقنض اهلل هلن( اي: هل

اسعخ،جت وه ن الزيف، وهم الذي  خّص م اهلل  هبس السهة، وقبة البصرية، فلم 

ختف عه م حنل وهرت، وال زوس كذاب، )فبنهبا  هقدهم فسن هن( ووّنزوا الرث و  

ون سويهنه ع  )ايب  السمني، واملزلزل و  املكني، وقنوبا  أعبنء ون حتملبه، )نحب(

عصمة(  كرس اول  نبح    ايب و،يم الق،يش، )إا ساى البسى( اي اخللق )زعاًم( 

 عثلنث الزاي  نطاًل وه  )نأوا( اي اع،ضبا )ع  الق،آن( واهعرلبا  هق  ايب حهنهة، 

وورنزي ا   إسحنق، وع اهنام و  هنبخ  )فنفرتى( اي اخعلق  )هلم( اي: للبسى 

  نعرتاف  حسبام نقل عه . و  عهد نهس  حسبة
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يف فضنئل سبس  –سيض اهلل عه   –)وكذا احلديث( الطبيل )ع  ايّب( هب ا   كيب 

 .(1) الق،آن ايضًن )اعرتف ساوي   نلبضع( ل ..

وان اهلل  –سيض اهلل عه   –واحلديث الثنين هب امل،وي ع  حذيهة    النامن  

م اليذاب اس يني سهة؛  سبب ق،اءة يبيث عهلل القبم اليذاب حعاًم وقضنًن فريفع عه 

 ييهي سبسة الهنحتة. – بي و   بننهنم يف الكعنب: )احلمد هلل سب الينملني( 

 وقد نقل اليلامء وضع هذا احلديث، وقنل: إن  ضينف. 

ف ب و، و  و  حنث املع  واإلسهن ، وقنل  يض اهل اليلم: إن  و   

 .-هلل عه  سيض ا –األحن يث املبضبعة ع  غري ايب    كيب 

وان الهنحتة ويلقة  –سيض اهلل عه   –ووثل  حديث عيل    ايب طنلب  

 نلي،ش، وو  يق،ا هبن   ، كل  الة إال جيل اهلل اجلهة وثباه، واسكه  حظرية 

القدس، وقضت ل  كل يبم نحب سبيني حنجة، ا ننهن املره،ة... وإال نرصه اهلل و  

 كل عدو، واعناه وه .

وع  هذا احلديث و  الهكنسة الشديدة، وقد رصح اليلامء وال خيهى ون يف  

 بضي ، واملعأول يف وعبن  يض هذه األحن يث املبضبعة يعبن س ل  و  اول وهلة 

البقبف عهد الهنظ ن، ووالحظة الضيف البنيِّ يف ويننن ن، واله،ق الشنسع  نه ن 

 هلل اهلل علن   و ني الهنظ ووينين األحن يث الهببية الصحنحة الباس ة ع  الهبي

، الذي اويت جباوع الكلم، والذي ال يهطق ع  اهلبى، إن هب إال وحي وسلم

 يبحى... فلنعأولي

                              
 .380 – 1/294 اظر: فته هن يث بشرح ألفي  هحل  ث ل عرهق  (  1)
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ون سوي  –سيض اهلل عه   –و هحب هذا احلديث امل،وي ع  عيل    ايب طنلب  

 ألهنظ وعقنس ة،  –سيض اهلل عه م  –األنصنسي وويقل    يسنس  ع  ايب ايبب

 نعنئج تصب يف ويهى واحد.و

وقد نص اليلامء عهلل ضيه ن، والهكنسة الشديدة يف وعه ن ممن يدل عهلل اهنن  

 وبضبعة ووكذو ة يف خباص سبسة الهنحتة.

ان فنحتة الكعنب جتزي ون  –سيض اهلل عه   –وايضًن ون سوي ع  ايب الدس اء  

، ولب ان فنحتة الكعنب جيلت يف كهة املنزان، وجيل الق،آن ال جيزي يشء و  الق،آن

 يف الكهة األخ،ى، لهضلت فنحتة الكعنب عهلل الق،آن سبع و،ات.

 عهلل ضيه . –ي،مح  اهلل  –فنحلديث إسهن ه ضينف، وقد نص األلبنين  

فنحتة  ان –سيض اهلل عه ام  –وون سوي ع  ايب سيند اخلدسي، وايب ه،ي،ة  

، وههنء و  كل سم، يف هذي  احلديثني ضيف، وال،قنة الكعنب ههنء و  كل  اء

 هلل اهلل علن   هنحتة الكعنب او، ثن ت  لت علن  السهة الصحنحة الثن عة ع  الهبي 

ع   ويف األحن يث الصحنحة واليمل هبن غهنة (1)-كام تقدم اك،ه  - وسلم

 األحن يث العي ال ختلب و  ضيف او وضع.

ونحب الك و  األحن يث الضينهة، او املبضبعة والعي تصب يف ويهى  

واحد وعقنسب، يف خن نة سبسة الهنحتة، واهنن ملن ق،ئت ل ، فم  ق،اهن يف  اس مل 

 .(2)يصب م يف الك النبم عني انس او ج 

                              
   اظر: هألداجل ث هلصليل  هليت  اجل ذكرها ح أ   ه ه هنبلث.( 1)

  هو ضعيف. –اض  ههلل عا   –يفمح د  ث أنس بمح يفالك (  2)
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،اش او  كل يشء إال وو  ق،ا فنحتة الكعنب إاا وضع جهب  عهلل اله 

 .(2)، قنل اليجلبين يف كشف اخلهنء: وهب ضينف(1)املبت

 .(3)وان فنحتة الكعنب تشهي و  كل  اء  ني السامء واألسض 

                              
   هو ضعيف.  – عا  اض  ههلل –يفمح د  ث أنس بمح يفالك ( 1)

 .2/181 اظر: كشف ه فاء (  2)

  هو ضعيف. –اض  ههلل عا   –يفمح د  ث أب  هر رة (  3)
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و يدون اك، و  األحن يث الضينهة الباس ة يف خباص سبسة الهنحتة نذك، ون  

لة وع سبسة وس  يف اآلثنس ع   يض الصنحلني والعن يني، و يض العجنسب املسعيم

الهنحتة العي يظ ، و  خالهلن خباص هذه السبسة الك،يمة، وال،غبة يف حصبل 

الههع، و فع الرض، وسفع األاى، وقد تي،ض لذك، وثل هذه اآلثنس والعجنسب 

 يض املهرسي ؛ وان الك و  خباص الق،آن الك،يم، ويدل عهلل فضل وعظم 

 السبس واآلينت الق،آننة، وو  الك:

لان فنحتة ال  ، وو  علم تهسريهن كنن كم  علم كعنب او ع فن ن علبم املهصَّ

املهزلة، وو  ق،اهن فكأنام ق،ا العبساة واإلنجنل  –عز وجل  –تهسري مجنع كعب اهلل 

 .(1)والز بس واله،قنن

، ان فنحتة الكعنب هي اسنس الق،آن الك،يم –ايضًن  – سهده  واخ،ج الثيلبي 

 .(2)وان  يسعشهى هبن و  وجع اخلنرصة

 سهده ع   ونحبه يف ال،قنة  هنحتة الكعنب ع  احلمى، كام اخ،ج  الرنفقي 

اسعيمل ن وع احلس   لن  وسلم هلل اهلل عوان الهبي  –سيض اهلل عه ام  –ا   عبنس 

 .(3) –سيض اهلل عه ام  –او احلسني 

ويف األحن يث الصحنحة غهنة ع  هذه اآلثنس العي ال ختلب و  نظ،، وثببت  

 لت علن  األحن يث الهببية  – إان اهلل  –الههع  هنحتة الكعنب، واهنن سقنة ننفية 

                              
 .1/21ا  هل ا هنا وا 1/91ب ا ض عمح هحل محا  اظر: هلكشف  هلبيان  ه ه هألثر أ رج  هل ع يب(  1)

ا  اظلر: هلكشلف  هلبيلان    –  ههلل عا ملا  اضل  –ه ه هألثلر يفلر   علمح هلشلعيبا علمح هبلمح عبلاس        (  2)

1/120. 

 .2/515 اظر: )ات هألنوها (  3)
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 فلل  احلمد واملهَّة. –كام تقدم  –الصحنحة 

ض العجنسب امل،وية و  الكنهننت، وحتديد املقن ي، والكمنَّنت، ويف  ي 

ننت ون يثري اليجب والعأول، والعهك، يف حنل و  وضي ن  وااللعزام  بيض املسمَّ

 وو ه ن، وظ بس العكلف الباضح يف تطبنق ن واليمل هبن.

واألعجب و  الك، واأل هى واألوّ،، البقبع يف املحذوس الرشعي،  

نئل غري املرشوعة، وعدم االلعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة اثهنء واسعخدام البس

 اليمل  نخلباص الق،آننة للحصبل عهلل املههية و فع األاى والرضس.

 ل قد يصل األو، عهد  يض م إىل البقبع يف الرشكننت، واالسعرنثة وطلب  

بل وال قبة اليبن والههع و  غري اهلل، فنقع  ذلك اليمل يف املحظبس الرشكي فال ح

 .(1)إال  نهلل

 اآليت اك،ه: –ييهي سبسة الهنحتة  –وخال ة القبل يف خباص هذه السبسة  

: ان ال،قنة  هنحتة الكعنب او، ثن ت،  لت علن  األحن يث الهببية الصحنحة فال أوالً 

 –ايضًن  –وثبت الك  –عز وجل  –و،ية يف الك البعة، ف ي سقنة ننفية  إان اهلل 

امليعبه( وهذا يدل عهلل حصبل  –صن قة الصحنحة )قصة اللديغ  نلعج، ة ال

   و دق اهلل القنئل:  – إان اهلل  –الههع، و فع األاى، وسفع الرضس 

                          سبسة[

                              
 اظللر: ل ز للاجلة  للوهص هلقللرآن هحلكلليم ل تميملل ا  هللل ا هلاظلليم ل يللافع ا  اربللات هللل  رب       (  1)

هلكبيا  ق  تق ل عرض بعض هلاماذ  فيملا ذكلرا  لا   لين علمح إعاجلتل  هالا  شلي  هلتيو ل           

  هلتكرها. 
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  [، 28اإلرساء:               

                             

 [.44]سبسة فصلت: 

والعي   اهلل علن  وسلم هلل: ان االكعهنء  نألحن يث الصحنحة الثن عة ع  الهبي ثانياً 

تدل عهلل خن نة هذه السبسة املبنسكة، فن ن غهنة وكهنية ع  األحن يث 

 الضينهة او املبضبعة.

: وجبب احلذس العنم و  العجنسب العي تشعمل عهلل املحناي، الرشعنة )فيلنة، او ثالثاً 

 او اال عداع يف  –عز وجل  –قبلنة(، او العي تبقع  نحب ن يف الرشك  نهلل 

 الدي  وخمنلهة السهة.
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 خواص سورة البقرة عامة )إمجااًل(
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 األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة البقرة:
 

ال =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 6

 .+، إن الشيطان ينفر من البيت الذر تقرأ فيه سورة البقرةجتعلوا بيوتكم مقابر

وإن البيت الذر تقرأ فيه البقرة ال =ويف سواية اخ،ى:  +يفر=ويف لهظ: 

 .(1)+يدخله الشيطان

 نهام هب يق،ا و  اللنل سبسة =قنل:  –سيض اهلل عه   – ع  اسند    حضري – 8

، فسكت فسكهت، فق،ا، فجنلت ط عهده إا جنلت اله،سالبق،ة وف،س  و، ب

اله،س، فسكت وسكهت اله،س، ثم ق،ا فجنلت اله،س فننرصف، وكنن ا ه  

ه ن سفع ساس  يف السامء حعى و (2)حينى ق،يبًن وه  فأههق ان تصنب ، فلام اجرتَّ

ث الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فقنل: فأههقت ين سسبل  ي،اهن، فلام ا بح حدَّ

اهلل ان تطأ حينى، وكنن وه ن ق،يبًن، ف،فيت سايس فننرصفت إلن ، ف،فيت سايس 

إىل السامء فإاا وثل الظُّلة فن ن اوثنل املصن نح، فخ،جت حعى ال اساهن، قنل: 

، ولو قرأت ئكة، دنت لصوتكتلك املال=قنل: ال. قنل:  +؟وتدرر ما ذاك=

 .(3)+ألصبحت ينظر الناس إليها، ال تتوارى منهم

                              
ح كتامل صاة هن افر محا بامل هستلبامل صاة هلااف   ح بيت   جوهزها  حل  ث أ رج  يف  مه(  1)

 (.108ح هن ج ا اقم )

 )جرا(. 4/121بفته هن ااة  تش    هلرهء يففتود  أ  جرض  هو هر ملا  اظر: ل ان هلعرمل (  2)

فبال  هلقرآنا بامل نلز   هل لكيا   هنالكل  عال  قلرهءة       ح كتامل هحل  ث أ رج  هلبخاا (  3)

ح كتامل صلاة هن لافر محا بلامل نلز   هل لكيا  لقلرهءة        (ا  أ رج  يف  م5810هلقرآنا اقم )

 (..196هلقرآنا اقم )
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 – ييهي اسند    حضري –: وكنن و  احس  الهنس  بتًن (1)ويف سواية اخ،ى 

، (2) هب يف ِو،َ دهسيض اهلل عه  قنل: ق،ات اللنلة  سبسةالبق،ة، ويف سواية:  نهام

وكننت لنلة وقم،ة، وف،س يل و، بط، وحينى ا هي وضطجع ق،يبًن وهي، وهب 

غالم فجنلت اله،س جبلة، فظههت ان ف،يس تطلق فقمت لنس يل هّم إال 

ا هي حينى، فسكهت اله،س، ثم ق،ات فجنلت اله،س... فخشنت ان تطأ 

ويف سواية: ف،فيت سايس  حينى فقمت إلن ن، فلام اجرته سفع ساس  إىل السامء،

فإاا وثل الظُّلة فبق سايس يف وثل املصن نح، فن ن اوثنل الرسج، وقبل و  

، فسكت، فلام ا بحت (3)السامء، ع،جت يف اجلب حعى ون اساهن، ف نلهي

غدوت إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فقلت: ين سسبل اهلل،  نهام انن 

اقرأ =ي إا جنلت ف،يس، فأخربت  فقنل: البنسحة يف جبف اللنل اق،ا يف و، د

يا ابن حضري )أبا عتيك( )أسيد(، فقد أوتيت من =. ويف سواية: +أبا حييى

قلت: قد ق،ات ين سسبل اهلل فجنلت اله،س، فقنل سسبل اهلل  +مزامري داود

نزلت =ويف سواية:  +تلك املالئكة دنوا لصوتك= هلل اهلل علن  وسلم: 

قرأت حتى تصبح ألصبح الناس ينظرون إليها ما  لقراءة سورة البقرة، ولو

 .+أما إنك لو مضيت لرأيت األعاجيب=، ويف سواية: +تسترت منهم

ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –  وسيب  ع  عبداهلل   – 1

                              
 ح هلك ب  هيض. عا  هلا ال (  1)

ا ب    بانكان إذه أقلال فيل ا  هلو كل   ل ء دب لت بل  هإلبل           هنرب  بك ر هنيم  فته هلباءا يفمح(  2)

 هل اما  قي : هنربل  هلو هلفبلاء  اهء هلبيلوتا  أهل  هحلجلاز   لمون هنوضلة هلل   افلف فيل             

 )اب (. 3/111هلتمر لياشف يفرب هيفا  اظر: ل ان هلعرمل 

 )هو (. 11/111ف الين: هالين هأليفر   ولين ه ْواليف: أفزعينا  اظر: ل ان هلعرمل (  3)
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القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع  (1)، وسنامإن لكل يشء سناماً =

 .(2)+سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذر يقرأ فيه سورة البقرة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –  سيض اهلل عه –ع  عبداهلل    وسيب   – 4

ويدع أن  ال ُأل فنَي أحدكم يضع إحدى رجليه عىل األخرى ثم يتغنى= وسلم:

يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفّر من البيت الذر تقرأ فيه سورة البقرة، وإن 

رأصفر الب ف   .(4)+من كتاب اهلل عز وجل (3)يوت اجلوف الصِّ

                              
سللاال كلل   لل ء أعللاضا  يفالل  سللاال هلللبعي  هلااقلل  أ : أع للً ظ رهللا.  اظللر: هلا ا لل  ح هر للب    (  1)

 )سام(. 381ا 12/386( )سام(ا  ل ان هلعرمل 440هحل  ث  هألثر )ص 

ا  قا : 1/140هحل  ث أ رج  هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآنا أ باا ح فب  سواة هلبقرة (  2)

يه هإلسااجلا  أقرض هل هيب"ا  أ رج  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظليم  "ه ه د  ث صل

 .5/314(ا 2168هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر سواة هلبقرة  آ  عمرهنا اقم )

فاحللل  ث صلللل  هحلللاكم  أقللرض هللل هيبا  قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث هلصللليل :          

ا  اظلر: س  ل     +سلااجلا   هفقل  هلل هيبا  هلو عال   د لمح      أ رج  هحلاكم  قا  صليه هإل=

 .2/135( 500هألداجل ث هلصليل  اقم )

هلصِّْفر: بتش    هلصاجل هنك واة  سكون هلفاء أ : ه ال  يفمح هلقرآن هلكر ما  اظر: هلا ا ل   (  3)

 )صفر(. 462ا 4/461(ا  ل ان هلعرمل 519ح هر ب هحل  ث  هألثر )

ح هلكل با ح كتلامل عمل  هليلول  هل ي ل ا بلامل ذكلر يفلا الي يفلمح            ل هحلل  ث أ رجل  هلا لا   (  4)

ا  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا   9/353( 18133هرللمح  هلشللييان اقللم ) 

ا  أ رج  5/316( 2162فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر سواة هلبقرة  آ  عمرهنا اقم )

هبمح هلبر س ح فبال  هلقرآنا بامل ح فب  سواة  –اض  ههلل عا   –وجل يفوقوفايف ع ً هبمح يف ع

ا  علزهض البلمح هلبلر س    1/186ح هلل ا هنا لوا    (ا  أ رجل  هل ليوط   164( اقلم ) 04هلبقرة )ص 

 هلا ال   هيهماا فالشاه  يفمح هحل  ث: "فللن هلشلييان  فلر يفلمح هلبيلت هلل   تقلرأ فيل  سلواة          

(.   اظللر 3دكللم هنرفللوع  هللو دلل  ث صللليه  قلل  تقلل ل كمللا ح هحللل  ث اقللم )     هلبقللرة" ح 

ل ز اجلة: يفوسوع  فبلال  سلوا  آ لات هلقلرآن )هلق لم هلصلليه( ل شليخ حممل  بلمح ازق طرهلون            

(ا  هألداجل للث  هآلثللاا هلللوهاجلة ح فبللال  سللوا هلقللرآن هلكللر م ل لل كتوا: إبللرههيم 94ا 93/ 1)

 (.110ع   هل ي  )ص 
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قنل: كهت وع الهبي  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  اليبنس    عبداملطلب  – 7

العي اهداهن  علن  وسلم يبم حهني، وسسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم عهلل  رلع 

، فلام وىل املسلمبن قنل يل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: (1)ل  ف،وة اجُلذاوي

قنل:  ،+يا أصحاب سورة البقرة، (2)قل: يا أصحاب الَسُمرة يا عباس! ناد=

،ة، قنل: وكهت سجاًل َ نِّعًن فقلت: ين ا حنب السم،ة، ين ا حنب سبسة البق

، فقنلبا: ين (3)فباهلل لكأن عطهع م حني سميبا  بيت عطهة البق، عهلل اوال هن

لبنك ين لبنك ين لبنك. واقبل املسلمبن فنقععلبا هم والكهنس فهن ت األنصنس 

اعبن عهلل  هي احلنسث    اخلزسج،  ت الدَّ يقبلبن: ين ويرش األنصنس، ثم قرصَّ

 فهن وا: ين  هي احلنسث    اخلزسج.

قنل: فهظ، سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، وهب عهلل  رلع ، كنملعطنول علن ن  

هذا حني محي =إىل قعنهلم، فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

قنل: ثم اخذ  هلل اهلل علن  وسلم حصننت، ف،وى هب  وجبه  (4)+الوطيس

                              
ة بمح ن فاث   هُر هيف ا  قي : هبمح نعايف ا أس م ح ع   هللايب صل ً ههلل ع يل   سل ما  بعلث      هو فر (  1)

إلي  اسواليف بلسايف ا  أه ب ل  ب    بيباءا  كان فر ة عايفايف ل ر ل ع ً يفمح   ي م يفمح هلعلرملا  

  كان يفازل  يفعان  يفا دوهلا يفمح أاض هلشالا فب غ هلر ل إسايف ا في بوض فلب وض ثم قت وض.

 .1/21ا  هلب ه    هلا ا   4/356ا أس  هل اب  12/331 رح هلاو    – اظر: صليه يف  م  

هل َّم رة: ه  هلشجرة هلليت بلا عوه حتت لا بيعل  هلرضلوهن علال هحل  بيل ا  هنلرهجل: نلاجِل هلل  مح بلا عوه            (  2)

 ( )مسر(.444بيع  هلرضوهنا  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

 هنرهجل أن م اجعوه يف رعني إىل هلايب ص ً ههلل ع ي   س م.(  3)

هو بفته هلوه   ك ر هلياء هن م    بال ني هن م  . قا  هألك ر ن: هو  لب  هلتالوا   لجر فيل ا     (  4)

  برمل يف ايف لش ة هحلرمل هليت  شب  درها درضا  قا  آ ر ن: هلوطيس هو هلتاوا نف  . قلالوه:  

ه هلكال  ب  ع  هل   مل   مة يفمح أد  قب  هلايب صل ً ههلل ع يل   سل م.     ه ض هل فظ  يفمح فصي

 (.236ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 12/333 رح هلاو    –  اظر: صليه يف  م
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قنل: فذهبت  +لكعبة، اهنزموا ورب الكعبةاهنزموا ورب ا=الكهنس ثم قنل: 

انظ،، فإاا القعنل عهلل هنئع  فنام اسى، قنل: فباهلل ون هب إال ان سونهم سسبل 

هم كلناًل، واو،هم ود ،ًا،  اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  حصننت ، فامزلت اسى حدَّ

حعى هزو م اهلل. قنل: وكأين انظ، إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ي،كض 

 .(1)+م عهلل  رلع خله 

قنل:  يث سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  يثًن  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 1

وهم اووا عد  فنسعق،اهم، فنسعق،ا كل سجل وه م ون وي  و  الق،آن، فأتى 

قنل: ويي كذا  +ما معك يا فالن؟=عهلل سجل وه م و  احدث م سهًّن فقنل: 

فاذهب =فقنل: نيم. قنل:  +ك سورة البقرة؟أمع=وكذا وسبسة البق،ة، قنل: 

 .(2)+فأنت أمريهم

قنل: اسعيملهي سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  عثامن    ايب الينص  – 5

؛ والك اين كهت علن  وسلم وانن ا ر، السعة الذي  وفدوا علن  و  ثقنف

ق،ات سبسة البق،ة، فقلت: ين سسبل اهلل إن الق،آن يههلت وهِّي. فبضع يده 

                              
 (.1115ح كتامل هر اجل  هل يا بامل ح هز ة دانيا اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل يفللا جللاء ح فبلل  سللواة هلبقللرة  آ لل      ث أ رجلل  هل يفلل  هحللل(  2)

ح هلكل با ح كتلامل    (ا  قا : ه ه د  ث د لمحا  أ رجل  هلا لال    2016هلكرس ا اقم )

ح كتللامل  .  أ رجلل  هبللمح  زميلل  ح صللليل 0/08( 0696هل لليا بللامل يفللمح أ ىل باإليفللااة اقللم )

ا 3/5هلصاةا هستلقاق هإليفايف  باالزجل لاجل يفلمح دفلن هلقلرآن  إن كلان هليض أسلمح يفال   أ لر           

هإلد ان ح كتامل هلصاةا بامل هلاوهف ا فص   –(ا  أ رج  هبمح دبان ح صليل  1589اقم )

ا  قلا : أ رجل    1/112ح هلل ا هنا لوا    (.  أ رجل  هل ليوط   2510ا اقلم ) 6/316ح قيال هل ي  

 د ا ا  هلا ال ...ا  هحلاكم  صلل .   اظر: يفوسوع  فبلال  سلوا  آ لات هلقلرآن      هل يف  

 )هلق م هلصليه(. 185 – 1/183)م  بمح ازق طرهون  
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فام نسنت هنئًن  يده  +خرج من صدر عثامنايا شيطان =عهلل  دسي وقنل: 

 .(1)+اسيد حهظ 

قنل: سميت سسبل  –سيض اهلل عه   –ايب اونوة ُ دّي    عجالن البنهيل ع   – 2

اقرأوا القرآن؛ فإنه يأيت يوم القيامة شفيعًا = اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:

هنام يأتيان يوم القيامة ، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران؛ فإألصحابه

ان من طري صواف حتاَجان ق  ر  ، أو كأهنام ف  (2)كأهنام غاممتان، أو كأهنام غيايتان

عن أصحاهبام، اقرأوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها ح ة، وال 

 .(3)+تستطيعها البطلة

                              
هحل  ث أ رج  هلبي ق  ح جلالل  هلابوةا بامل ق  ل  ف  ثقيف  هم أه  هليالف ع ً اسلو  ههلل  (  1)

 (.0336ا اقم )9/44ا  أ رج  هلي هن  ح هنعجم هلكبي 5/083 ع ي   س م ص ً ههلل

هل يا  : ك    ء أظ  هإلن ان فوق اأس  كال لاب   هيهاا  اظر: هلا ا   ح هر ب هحلل  ث  (  2)

 ( )هيا(.606 هألثر )ص 

هلقلرآن  سلواة هلبقلرةا اقلم      ح كتامل صاة هن افر محا بامل فب  قرهءة هحل  ث أ رج  يف  م(  3)

(084.) 
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 ومن األحاديث املرسلة يف خواص سورة البقرة:

،  (1)اليلع  سلنامن    يسنس اهل – 6 ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  يث قبوًن واوَّ

إنه أكثرهم قرآنًا، وإنام مثل صاحب =علن م ا ر،هم، فذك،وا الك، فقنل: 

أوكي عىل  ي  وك  ح فاح رحيه، وإن أُ ت  ، إن فتحه أو فُ القرآن كجراب فيه مسك

 .(2)+طيب

أفضل القرآن السورة التي = ع  احلس  ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل: – 8

، وأعظمها آية الكريس، وإن الشيطان ليخرج من البيت يسمع تذكر فيها البقرة

 .(3)+بقرةيقرأ فيه سورة ال

أال إن أصفر =ع  احلس  ان   لر  ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يقبل:  – 1

، والذر نفيس بيده إن الشيطان البيوت من اخلري بيت صفر من كتاب اهلل

 .(4)+ليخرج من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ فيه

                              
ا هن ن ا إيفال فقي ا يفوىل أل هنؤيفاني يفيمون  بالت هحللاا    هو أبو أ ومل س يمان بمح   اا ههلال (  1)

ههلالي ا ا ب عا لاا  علمح مجلة يفلمح هلصللاب  اضل  ههلل علا ما تلوح بعل  سلا  هنالل ا  ا ب لل              

 .4/444ا  سي أعال هلاباء 381ا 3/386ر: ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  هرماع .  اظ

(. 6810ا اقلم ) 3/316أ رج  عب هلرزهق ح كتامل فبال  هلقلرآنا بلامل تع ليم هلقلرآن  فبل        (  2)

 (.1( )6فاحل  ث يفرس   ق  سبق يفعااض بلسااجل يفوصو ا  اظر: هألداجل ث اقم )

(ا   اظلر أ بلايف اقلم    111( اقلم ) 06ا 05فبلال  هلقلرآن )ص   هحل  ث أ رج  هبلمح هلبلر س ح   (  3)

 قلا : "ب لا  صلليه علمح هحل لمح". فاحلل  ث        1/181ح هل ا هنا وا  (ا  أ رج  هل يوط 114)

 (.4( )3( )1يفرس ا  ق  تق يفت يفعاني  بأساني  يفتص  ا  اظر: هألداجل ث اقم )

(ا اقلم  213هلزه ا بامل يفا جاء ح هلتاعيم ح هلل نيا )ص   هحل  ث أ رج  هبمح هنبااإ ح كتامل(  4)

 (.4( )1(ا فاحل  ث يفرس ا  ق  سبقت يفعاني  ح هألداجل ث هنوصول ا  اظر: هألداجل ث اقم )191)
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 ومن األحاديث املوقوفة يف خواص سورة البقرة:

، وسهنم إن لكل يشء سهنونً =ان  قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 6

البنت الذي الق،آن البق،ة، وإن الشنطنن إاا سمع سبسة البق،ة تق،ا خ،ج و  

 .(1)+يق،ا فن  سبسة البق،ة

إن هذا الق،آن وأ  ة اهلل، فم  =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 8

، فإن ا ه، البنبت و  اخلري البنت الذي فلنهيلاسعطنع ان يعيلم و  وأ  ع  

لنس فن  و  كعنب اهلل تينىل يشء، وإن البنت الذي لنس فن  و  كعنب اهلل 

يشء خ،ب كخ،اب البنت الذي ال عنو، ل ، وإن الشنطنن خي،ج و  البنت 

 .(2)+ة البق،ة تق،ا فن يسمع سبس

خ،ج سجل و  ا حنب =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 1

سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فلقي الشنطنن فنهعج،ا، فن ط،عن، فرصع  

، فقنل الشنطنن: اسسلهي الذي و  ا حنب حممد  هلل اهلل علن  وسلم

                              
ا  قلا :  1/140أ رج  هحللاكم ح كتلامل فبلال  هلقلرآنا بلامل أ بلاا ح فبل  سلواة هلبقلرة          (  1)

وعلايف...ا  قلا  هلل هيب: صلليه".  أ رجل  هلبي قل  ح       "ه ه د  ث صلليه هإلسلااجل  قل  ا   يفرف   

 عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل لوا  هآل لاتا ذكلر سلواة هلبقلرة  آ       

.  أ رج  هبمح هلبر س ح فبلال  هلقلرآنا بلامل فبل  سلواة هلبقلرة       5/315( 2161عمرهن اقم )

 (.111(ا اقم )06)ص 

(ا 5990ا اقلم ) 3/360فبال  هلقرآنا بامل تع ليم هلقلرآن  فبل      أ رج  عب هلرزهق ح كتامل (  2)

طرفايف يفال  ح هلكل با ح كتلامل عمل  هليلول  هل ي ل ا بلامل ذكلر يفلا الي يفلمح              أ ر  هلا ال 

ا  أ رج  هلفر اب  ح فبال  هلقرآنا بامل هلقرآن 354ا 9/353( 18134هرمح  هلشياطني اقم )

(.  قلل  تقلل ل يفعاللً هحللل  ث ح 41( اقللم )153ا 152قللرة  آ  عمللرهن )ص ح هلبيللتا  فبلل  هلب

 هألداجل ث هنرفوع  هل ابق .
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فلحدثهك حديثًن ييجبك، فأسسل  فقنل: حدثهي، قنل: ال، فنهعج،ا الثنننة 

فن ط،عن، فرصع  الذي و  ا حنب حممد  هلل اهلل علن  وسلم، فقنل: 

نل: حدثهي، قنل: ال، فنهعج،ا اسسلهي فلحدثهك حديثًن ييجبك، فأسسل ، فق

الثنلثة فرصع  الذي و  ا حنب حممد  هلل اهلل علن  وسلم ثم جلس عهلل 

، فقنل: اسسلهي، فقنل: ال اسسلك حعى (1) دسه واخذ  إهبنو  يلبك ن

ثهي، قنل: سبسة البق،ة لنس و  آية وه ن تق،ا يف وسط هننطني إال ته،قبا،  حتدِّ

نت هنطنن. قنلبا: ين ا ن عبدال،مح  فم  الك وال تق،ا يف  نت فندخل الك الب

 .(2)+ال،جل؟ قنل: فم  ت،ون  إال عم،    اخلطنب

كنن هينس ا حنب الهبي  هلل اهلل علن  =ع  ا ن  قنل:  (3)ع  هشنم    ع،وة – 4

 .(4)+وسلم يبم وسنلمة: ين ا حنب سبسة البق،ة

                              
  وك ا: أ  ميب  اا  هل وإ: إجلهاة هلش ء ح هلفم.  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثلر )ص  (  1)

 ( )لوإ(.046

  هلشلييان يفلة عملرا    أ رج  أبو بكر بمح أب  هل نيا ح كتامل يفكال  هلشييانا فص  يفكا ل (  2)

(.  أ رج  هلبي ق  ح جلالل  هلابوةا بامل يفا جاء ح يفصااع  أيفي هنؤيفاني عمر 63( اقم )05)ص 

ا 1/111ح هلل ا هنا لوا    ا  ذكلرض هل ليوط   1/123هبمح ه يلامل اضل  ههلل عال   لييانايف لقيل       

  عزهض البمح أب  هل نيا.

بمح هلزبي بمح هلعوهل هألس  ا أبو هنا اا مسة عمل  عبل ههلل بلمح هللزبي  أبلاضا ثقل         هشال بمح عر ة(  3)

 .1/489(هلا  اظر: ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  146فقي ا ا ب ل  هرماع ا  توح سا  )

ا  أ رجل  عبل هلرزهق ح كتلامل    1/111أ رج  هبمح أبل   ليب  ح كتلامل هر لاجلا بلامل هلشلعاا       (  4)

(.   قللو  هلشلليخ حمملل  بللمح ازق طرهللون  )إسللااجلض     9465ا اقللم )5/232هر للاجلا بللامل هلشللعاا   

 .1/99صليه(ا  اظر: يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن هلكر م )هلق م هلصليه( 
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 الدراسة والتعليق:

األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة البق،ة،   يد اك، هذه 

سبسة البق،ة، وعظم هأهنن و   وكننةيظ ، و  خالل الهظ، فن ن، والعأول يف ويننن ن 

 ني سبس الق،آن الك،يم، فقد اهعملت هذه األحن يث واآلثنس عهلل اخلباص الق،آننة 

والك  – إان اهلل تينىل  –س هلذه السبس الك،يمة، وحتقق الههع، وسفع األاى والرض

وع و،اعنة الضبا ط واآل اب الرشعنة العي يعحقق و  خالل االلعزام واليمل هبن 

اخلري الكثري والههع اليظنم، وع السالوة و  البقبع يف املحناي، الرشعنة العي حتبل 

 ومتهع االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم.

هذه  يعضح جلنًن عظم –عه   سيض اهلل –فهي احلديث األول ع  ايب ه،ي،ة  

السبسة املبنسكة سبسة البق،ة، ف ي السبسة العي يه،، ويف سواية يهه، الشنطنن و  

 البنت الذي تق،ا فن  سبسة البق،ة.

ويف سواية اخ،ى: ال يدخل  الشنطنن، ويف هذا و  الهضل والربكة واخلري ون  

 ة إىل ال،مح  ال،حنم.ال خيهىي ف ي سبسة عظنمة، طنس ة للشنطنن ال،جنم، وق، 

 واون اسامؤهن فأس ية:=يقبل الهريوزآ ن ي:  

الهعامهلن عهلل قصة البق،ة. ويف  يض ال،واينت ع  الهبي  هلل اهلل  ؛البقرة 

 .(1)+السورة التي تذكر فيها البقرة=علن  وسلم: 

                              
(: "هل ه  1هنل كوا )دل  ث اقلم     –اضل  ههلل عال     –بع  ذكلرض دل  ث أبل  هر لرة      قا  هلب و (  1)

يه.  في  جللي  ع ً أن  اوز أن  قا : )سواة هلبقرة(  كرهل  بعبل ما  قلا :  اب ل      د  ث صل

أن نقو : هل لواة هلليت   ل كر في لا هلبقلرةا  كل لك أيف اهللاا  هأل   أ ىل  أصله".  اظلر:  لرح           

 ..331 – 6/338 رح هلاو    – ا   اظر ل ز اجلة: صليه يف  م4/456هل ا  
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 ؛ الهعامل  عهلل آية الك،يس العي هي اعظم آينت الق،آن.الثاين: سورة الكريس 

، إن لكل يشء سناماً =؛ لقبل   هلل اهلل علن  وسلم: لث: سنام القرآنالثا 

 .(1)+وسنام القرآن سورة البقرة

 .(3)+اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران=: (2)لقبل  ؛الرابع: الزهراء 

سبسة  وكننةتعضح  –اهلل عه  سيض  – ويف احلديث الثنين ع  اسند    حضري 

 البق،ة، وان املالئكة تعهزل لق،اءهتن، وهذا و  فضنلة ق،اءة الق،آن الك،يم.

 عهد هذا احلديث: –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   حج، 

وفن  وهقبة ألسند    حضري، وفضل ق،اءة سبسة البق،ة يف  الة اللنل، = 

، وان العشنغل  يشء و  اوبس الدننن ولب كنن و  املبنح وفضل اخلشبع يف الصالة

ت اخلري الكثري فكنف لب كنن  رري األو، املبنح  .(4)+قد يهبِّ

قنل الهبوي: يف هذا احلديث جباز سؤية آحن  األوة للمالئكة، =وقنل ايضًن:  

كذا اطلق، وهب  حنح؛ لك  الذي يظ ، العقنند  نلصنلح وثاًل واحلس  الصبت، 

وفن  فضنلة الق،اءة، واهنن سبب نزول ال،محة وحضبس املالئكة. وفن  فضنلة قنل: 

اسعامع الق،آن. قلت: احلكم املذكبس اعم و  الدلنل، فنلذي يف ال،واية إنام نشأ ع  

ق،اءة خن ة، و  سبسة خن ة،  صهة خن ة، وحيعمل و  اخلصب نة ون مل يذك،، 

                              
( ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة        3ح هحلل  ث اقلم )  تق ل جيرا  (  1)

 هلبقرة.

 سيأت  جيرا  ح  وهص سواة هلبقرة  آ  عمرهن يفعايف.(  2)

 .1/134 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  3)

 .02ا 9/01 اظر: فته هلباا  (  4)
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 .(1)+وإال لب كنن عهلل اإلطالق حلصل الك لكل قنسئ

 وكننةتظ ،  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  عبداهلل    وسيب   

 .–كام تقدم  ننن   –سبسة البق،ة، واهنن سهنم الق،آن الك،يم، وسهنم كل يشء اعاله 

 ويف هذا الب ف و  املكننة والهضل واخلن نة ون ال خيهى... فلنعأول. 

 فن  سبسة البق،ة.وايضًن خ،وج الشنطنن و  البنت الذي تق،ا  

وخّص سبسة البق،ة  ذلك لطبهلن، وكث،ة اسامء اهلل تينىل، واألحكنم فن ن،  

 .(2) وقد قنل: فن ن الف او،، والف هني، والف حكم، والف خرب...

وسمنت  نلسهنم ألن  لنس يف اإليامن  نلرنب  يد العبحند الذي هب األسنس  

غنية السري، والينيل عهلل كل غري  أعهلل  الذي يهبهي علن  كل خري، واملهع ى الذي هب

وال امجع و  اإليامن  نآلخ،ة؛ وألن السهنم اعهلل ون يف  ط  املطنة احلنولة، والكعنب 

الذي هي سبست  هب اعهلل ون يف احلنول للو، وهب الرشع الذي اتنهم    سسبهلم 

 .(3) هلل اهلل علن  وسلم

ون يدل عهلل  – اهلل عه  سيض –ويف احلديث ال،ا ع ع  عبداهلل    وسيب   

سبسة البق،ة، وحيث عهلل الق،اءة هبن، وهذا يدل عهلل عظم هذه السبسة وكننة 

املبنسكة، ويبني وهزلة سبسة البق،ة، وفن  هني ع  الل ب والعشنغل ع  ق،اءهتن يف 

يف هذا احلديث ان البنبت العي ال  –ايضًن  –البنت فإهنن تط،  الشنطنن وه ، ويظ ، 

                              
  .6/323ا  رح هلاو   ل ز اجلة: صليه يف  م ا   اظر9/01 اظر: هنص ا هل ابق ( 1)

 .0/106  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  2)

 .1/24 اظر: نظم هل ا ح تااسب هآل ات  هل وا (  3)
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 الق،آن الك،يم خنلنة و  اخلري والربكة والهضل اليظنم. يق،ا فن ن

وامليهى يف هذا احلديث ق،يب و  امليهى املذكبس يف احلديث الذي قبل ، وقد  

وو،فبعًن إىل الهبي  هلل  –سيض اهلل عه   –سوي نحب الك وبقبفًن ع  ا   وسيب  

الذي تق،ا فن  سبسة  اهلل علن  وسلم والشنهد يف احلديثني ان الشنطنن يهّ، و  البنت

هذه السبسة املبنسكة و   عظم هأنالبق،ة وهب يف حكم امل،فبع. ويظ ، و  خالل  

  ني سبس الق،آن الك،يم.

تظ ،  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث اخلنوس ع  اليبنس    عبداملطلب  

سبسة البق،ة، وتعضح وكننة هذه السبسة املبنسكة يف نهبس ا حنب الهبي  وكننة

يف اهد املباقف  –ين ا حنب سبسة البق،ة  –هلل علن  وسلم حنث نن اهم هبن  هلل ا

وا يب األحبال، وهم يف حهني يف حنل احل،ب والقعنل، فقنلبا: ين لبنك ين لبنك 

فنقععلبا هم والكهنس حعى هزو م اهلل، ونرص اهل سبسة البق،ة عهلل اهل الكه، 

 واليهن ، فلل  احلمد واملهة.

ة سبسة تعضح وكنن –سيض اهلل عه   –ن س ع  ايب ه،ي،ة ويف احلديث الس 

البق،ة يف تأوري حنفظ ن عهلل َو  وي  و  ال،جنل، وع حداثة سه  ووجب  و  هب اكرب 

 وه ؛ فنسعحق  ذلك تأوري الهبي  هلل اهلل علن  وسلم حلنول سبسة البق،ة.

ل عهلل ون يد –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن ع ع  عثامن    ايب الينص  

عهلل غريه، ويف وحنول ن وخصب نة قنسئ سبسة البق،ة  عظم هأن هذه السبسة،

احلديث  اللة عهلل إعالء وكننة حنفظ الق،آن الك،يم، وعهلل وج  اخلصبص سبسة 

 البق،ة فقد جيل  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم اوريًا عهلل قبو  وهب ا ر،هم سهًّن.
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سبسة البق،ة  وكننةن ع( يدل عهلل وامليهى يف هذي  احلديثني )السن س والس 

وهب تأوري حنفظ ن، وعلب وكننع  عهلل و  مل حيهظ، ويؤيد الك قبل انس    ونلك 

 .(1)دَّ فنهن، ييهي: َعُظمجوكنن ال،جل إاا ق،ا البق،ة وآل عم،ان  –سيض اهلل عه   –

تظ ، خن نة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنو  ع  ايب اونوة البنهيل  

ة، كاقرأوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بر=البق،ة يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: سبسة 

 .+وتركها ح ة، وال تستطيعها البطلة

 : –ي،مح  اهلل  – قنل البربي

اي: السح،ة، يقنل: ا طل: إاا جنء  +ال تسعطني ن البطلة=وقبل : = 

   نلبنطل، وقبل  سبحنن  وتينىل:                :سبسة فصلت[

: البنطل: إ لنس ال يزيد يف الق،آن، وال يهقص فن ، وقنل عز وجل: [، قنل قعن ة48

               :إ لنس ال يبدئ  ،[، ييهي  نلبنطل49]سبسة سبأ

 .(2)+دئ  امليندوال ييند،  ل اهلل هب املب

عهلل ق،اءة سبسة  –ايضًن  –وحث  هلل اهلل علن  وسلم يف هذا احلديث  

البق،ة، و نّي ان اخذهن  ،كة، وت،ك ن حرسة، ثم خعم  هلل اهلل علن  وسلم احلديث 

 يد هذه  وكننةفأّي فضل  يد هذا الهضل، واي  +وال تستطيعها البطلة= قبل : 

                              
بيلان  سيأت  إ باد   بيان  عا  ذكر  وهص سواة هلبقرة  آ  عمرهن يفعايفا  سيأت  هنز   يفلمح هل (  1)

 . –إن  اءههلل تعاىل  – هإل باح عا  ذكر ه اصي ا  طر ق  هلعم  ب اا  كيفي  هالستفاجلة يفا ا 

 .4/451 اظر:  رح هل ا  (  2)
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 .(1)نعأولهلذه السبسة املبنسكة فل املكننة

وليل خصب نة سبسة البق،ة يف وهي ن و  السح،ة، و  اجل ون فن ن و   

قصة سلنامن علن  السالم و  تبهنة السح،، وإ طنل رضسه، وتبهنة كند اهل 

الكعنب الذي هم اعظم الهنس إكبن ًن عهلل السح، وع إتننن انبننئ م علن م السالم 

 .(2) إ طنل ، وط،ح او،ه وإمهنل 

هذه السبسة املبنسكة  وكننةون يدل عهلل  –كام تقدم  – يث امل،سلة ويف األحن 

وإن كننت تدل عهلل امليهى املذكبس يف  يض األحن يث الصحنحة  –سبسة البق،ة  –

 .عظم هذه السبسة و   ني سبس الق،آن الك،يماملب بلة، وتدل عهلل 

تأوري اكث، ون يدل عهلل  –ي،مح  اهلل  –فهي احلديث األول ع  سلنامن    يسنس  

القبم ق،آنًن عهلل القبم وع حداثة سهّ ، فقد وس  ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  يث 

، علن م ا ر،هم، فذك،وا الك، فقنل:  إنه أكثرهم قرآنًا، وإنام مثل =قبوًن واوَّ

أوكي عىل  ي  وك  ح فاح رحيه، وإن أُ ت  ، إن فتحه أو فُ صاحب القرآن كجراب فيه مسك

 .(3)+طيب

ويف هذا و  اخلصب نة والهضل حلنول الق،آن الك،يم ون ال خيهى، وسبسة  

هي اطبل سبس الق،آن الك،يم ويف حهظ ن، والق،اءة هبن،  –كام هب ويلبم  –البق،ة 

 . سبحنن  وتينىلييلم  إال اهللواليمل هبن، و  الهضل واخلري والربكة ون ال 

                              
 سيأت  هنز   يفمح هلبيان عا  ذكر  اصي  سواة هلبقرةا  طر ق  هلعم  ب اا  كيفي  هالستفاجلة (  1)

 . –إن  اء ههلل  –يفا ا 

 ا بتصر    ي2/11ظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا  اظر: يفصاع  هلا(  2)

 (.1تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هنرس   ح  وهص سواة هلبقرة ) اظر هحل  ث اقم (  3)
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ان سبسة البق،ة هي افضل  –ي،مح  اهلل  –ويف احلديث الثنين ع  احلس   

 الق،آن الك،يم، وإن الشنطنن لنخ،ج و  البنت الذي يسمع فن  ق،اءة سبسة البق،ة.

وخ،وج الشنطنن و  البنت الذي يسمع فن  ق،اءة سبسة البق،ة يدل عهلل  

ة اليظنمة هلذه وت اإلهنسة إىل  ننن هذه املكننتقدخن نة هذه السبسة املبنسكة، وقد 

 السبسة يف األحن يث الصحنحة املب بلة  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.

   نهسامليهى ون يدل عهلل  –ي،مح  اهلل  –ع  احلس   -ويف احلديث الثنلث  

– ام يرهي ع  إعن ت  ههن  –املذكبس يف احلديث الثنين، وقد تقدم اك،ه و ننن  

والذر نفيس بيده إن الشيطان ليخرج من =ه  قبل   هلل اهلل علن  وسلم: والشنهد و

 .(1)+البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ فيه

ون يدل عهلل احل،ص واملداووة عهلل ق،اءة الق،آن  –ايضًن  –ويف  دس احلديث  

 الك،يم يف البنبت، فإن ا ه، البنبت و  اخلري  نت  ه، و  كعنب اهلل.

ق،اءة وسامع سبسة البق،ة يف البنت؛ ملن تقدم و   وعهلل وج  اخلصبص 

، ويف ط،  الشنطنن وإ ين ه وإ ين ه الشنطنن ذه السبسة املبنسكة يف ط، خن نة ه

 اخلري والربكة، ويف حضبسه الرش والهعهة.

ان حي،ص عهلل مجنع البسنئل وهعى الط،ق العي  فنلباجب عهلل كل وسلم 

 ، وان يبعيد كل البيد ع  األوبس العي تكبن سببًن يف تب ل وتق،ب إىل ال،مح

حضبس الشنطنن، يف مجنع هؤون حننت ، يف نبو  ويقظع ، ويف عمل  وساحع ، ويف 

  نع  وو،كب ، ويف مجنع احبال .

                              
 (.3تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هنرس   ح  وهص سواة هلبقرة ) اظر هحل  ث اقم (  1)
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سبسة البق،ة، وقد  لت  وكننةون يدل عهلل  –ايضًن  –ويف األحن يث املبقبفة  

 .-كام تقدم  –الك هبي  هلل اهلل علن  وسلم عهلل األحن يث الصحنحة املب بلة إىل ال

ان سبسة البق،ة سهنم  –سيض اهلل عه   –فقد وس  ع  عبداهلل    وسيب   

وقد  .ن الشنطنن إاا سمع سبسة البق،ة تق،ا خ،ج و  البنت الذي ُتق،ا فن االق،آن، و

 .(1) تقدوت اإلهنسة إىل هذا امليهى املذكبس

ان الشنطنن  –سيض اهلل عه   –    وسيب  ع  عبداهلل –ايضًن  –ووس   

تصنسع وع سجل و  ا حنب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فرصع  الذي و  

ا حنب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم وكذا الثنننة، والثنلثة، فلام رصع  يف الثنلثة قنل 

ثهي.  الشنطنن لل،جل الذي رصع : اسسلهي، فقنل: ال اسسلك حعى حتدِّ

سبسة البق،ة لنس و  آية وه ن تق،ا يف وسط هننطني إال  فقنل الشنطنن: 

 ته،قبا، وال تق،ا يف  نت فندخل الك البنت هنطنن.

؟ -ييهي الذي رصع الشنطنن  –قنلبا: ين ا ن عبدال،مح  فم  الك ال،جل  

 قنل: فم  ت،ون  إال عم،    اخلطنب.

سط هننطني إال والشنهد يف هذا ان سبسة البق،ة لنست و  آية فن ن تق،ا يف و 

 ته،قبا.

 وال تق،ا يف  نت فندخل الك البنت هنطنن. 

                              
(ا  قللل  4ا 3ا 1)هحلللل  ث اقلللم   اظلللر هألداجل لللث هلصلللليل  هللللوهاجلة ح  لللوهص سلللواة هلبقلللرة(  1)

هكتفيلت بلل كر هلشللاه ا  ذكللر ه اصلي ا  أد للت ع للً يفللا تقل ل يفللمح هلبيللان  هلتع يللق  شللي     

 هلتيو    هلتكرها.
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و  الهضل  –سبسة البق،ة  –ويف هنتني اخلن نعني هلذه السبسة املبنسكة  

 والربكة واخلصب نة و   ني سبس الق،آن الك،يم ون ال خيهى... فلنعأولي

كنن هينس ا حنب  –اهلل عه  سيض  – ع  هشنم    ع،وة –ايضًن  –ووس   

 الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يبم وسنلمة: ين ا حنب سبسة البق،ة.

 –سيض اهلل عه   –فكام كننت سبسة البق،ة يهن ي هبن اليبنس    عبداملطلب  

 أو، الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يبم حهني، ف ي هينس ا حنب الهبي  هلل اهلل علن  

 يبم ح،ب امل،تدي . –سيض اهلل عه   – وسلم يف ع د ايب  ك، الصديق

ف ي سبسة عظنمة، ووكننع ن سفنية يف نهبس ا حنب سسبل اهلل  هلل اهلل  

علن  وسلم، نن اهم هبن يبم حهني فحرضوا إلن  ورسعني حعى نرصهم اهلل عهلل 

يبم ح،ب امل،تدي   –سضبان اهلل علن م  –عدوهم، وهي هينس ا حن   و   يده 

 وسنلمة الكذاب وو  وي  و  امل،تدي ، فنلشينس واحد، حعى نرصهم اهلل عهلل

 والهعنجة واحدة وهي الهرص عهلل األعداء فلل  احلمد واملهة.
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 خاصية سورة البقرة، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها:

و  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  –ون سبق اك،ه  –و  خالل  

لنًن ثببت خن نة هذه السبسة املبنسكة، ف ي السبسة خباص سبسة البق،ة، يظ ، ج

العي يه، الشنطنن و  البنت الذي تق،ا فن ، ويف سواية اخ،ى يه،، وإن البنت الذي 

 تق،ا فن  سبسة البق،ة ال يدخل  الشنطنن.

 .-كام هب ويلبم  –وهي سهنم الق،آن الك،يم، وسهنم كل يشء اعاله  

لق،اءهتن، ووع نزوهلن حترض السكنهة  وهي السبسة العي تعهزل املالئكة 

تلك =: -سيض اهلل عه   –والربكة، قنل  هلل اهلل علن  وسلم ألُسند    احلضري 

 .(1)احلديث +املالئكة دنت لصوتك...

وهي السبسة العي نن ى هبن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ا حن   يبم  

سيض اهلل عه   –عبداملطلب  حهني، فكنن الهداء يف الك النبم عهلل لسنن اليبنس   

 .(2)+ين ا حنب سبسة البق،ة=و أو، و  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  –

 .وكنن هينس املسلمني يبم ح،ب امل،تدي : ين ا حنب سبسة البق،ة 

وهي السبسة العي او، الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  ق،اءهتن، فإن اخذهن  ،كة، 

 .(3)وت،ك ن حرسة، وال تسعطني ن البطلة

تأوري حنفظ ن، فحقنق  سبسة  –ايضًن  –وو  خباص هذه السبسة املبنسكة  

                              
 (.2تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  ح  وهص سواة هلبقرة ) اظر هحل  ث اقم (  1)

 (.5 وهص سواة هلبقرة ) اظر هحل  ث اقم  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  ح(  2)

 (.0تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  ح  وهص سواة هلبقرة ) اظر هحل  ث اقم (  3)
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مجيت هذه اخلباص الق،آننة املبنسكة ان يهعهع هبن، وييمل هبن، وان حتهظ وتق،ا 

 –عز وجل  –سجنء  ،كع ن ونهي ن وع الصدق واإلخالص وحس  العبكل عهلل اهلل 

 يف جلب املهنفع و فع املضنس.

تظ ، خن نة سبسة البق،ة يف ق،اءة  –سيض اهلل عه   –،ة فهي حديث ايب ه،ي 

سبسة البق،ة يف البنت حعى حيصل  ق،اءة هذه السبسة املبنسكة ط،  الشنطنن الذي يف 

 حضبسه البالء والرش، قنل تينىل:                

          :[، قنل  يض اهل اليلم: 92، 95]سبسة املؤوهبن

ن امليهى اعبا  ك ان حيرضين الشنطنن يف او، و  اوبسي كنئهًن ون كنن...، و  مجنع إ

 .(1)الشؤون يف مجنع األوقنت

ويف  دس احلديث إهنسة إىل اله ي ع  جيل البنبت وقن ،؛ والك  يدم  

لق،اءة عهلل وج  اخلصبص هلذه ق،اءة الق،آن فن ن، ثم خصت سبسة البق،ة  ن

اخلن نة اليظنمة وهي ط،  الشنطنن و  البنت، فإن البنت الذي تق،ا فن  سبسة 

 البق،ة ال يدخل  الشنطنن.

فخن نة هذه السبسة املبنسكة ظنه،ة وهي ط،  الشنطنن وعدم  خبل  البنت  

 ق،ة.الذي تق،ا فن  سبسة البق،ة،  ل يهه، و  البنت الذي تق،ا فن  سبسة الب

ووثل هذه اخلن نة اليظنمة جيب االنعهنع هبن، وعدم تضنني ن او العه،يط  

فنليمل يسري وهب جم،  ق،اءة هذه السبسة املبنسكة وع حضبس القلب، و دق  فن ن،

النقني، فنحصل لك هبذا اليمل اخلري اليظنم والهضل الكبري، فأّي فضل و ،كة  يد 

                              
 .5/095 اظر: أضوهء هلبيان (  1)
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 مح  نسأل اهلل الك،يم و  فضل  وسمحع .ط،  الشنطنن، والق،ب واللجبء إىل ال،

واي خن نة اعظم وافضل و  هذه اخلن نة املبنسكة هلذه السبسة الك،يمة يف  

 يط،  وإ ين  وف،اس الشنطنن و   نبت الق،آن الك،يم

فح،ّي  أهل الق،آن ان ييم،وا  نبهتم  ذك، اهلل تينىل، و ق،اءة الق،آن آننء  

ع  وفضل ، وع اليلم واليمل، والعد ، والعهك،، اللنل واط،اف اله نس؛ سجنء  ،ك

 واهلل املسعينن.

وليل خصب نة سبسة البق،ة يف ط،  الشنطنن و  اجل ان وقصب هن  

وودلبل اسم ن والزم لط،  الشنطنن،  بننن خهي او،ه، وإ طنل عظنم نه،  هعهع  

ى وقع ووك،ه فنام َج،َّ    اإلنسنن إىل القعل و  كربه، فبضح او، القنتل حع

القصنص الذي هب جهنه، فزال  ذلك اث، الذنبني اللذي  مهن اول املينيص، ومهن: 

 .(1)الكرب والقعل

تظ ، خن نة سبسة البق،ة يف  –سيض اهلل عه   – ويف حديث اسند    حضري 

نزول املالئكة عهد ق،اءهتن، ف ي سبسة عظنمة، نزلت املالئكة عهد ق،اءة هذا 

. ويف نزول املالئكة +وكان من أحسن الناس صوتاً =الصحنيب اجللنل، ويف سواية: 

 لنل عهلل خن نة هذه السبسة وعظنم وكننع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم، حعى 

نزلت لقراءة سورة البقرة، ولو قرأت =قنل علن  الصالة والسالم يف خنمتة احلديث: 

أما إنك لو =، ويف سواية: +تسترت منهمحتى تصبح ألصبح الناس ينظرون إليها ما 

 .+يبمضيت لرأيت األعاج

                              
 ا بتصر    ي.2/11 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا (  1)
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اليمل ويه م و  هذا احلديث خن نة سبسة البق،ة، واحلث عهلل ق،اءهتن و 

هبن، والقننم هبن يف  الة اللنل وع العد ، والعهك، وحس  العالوة والصبت، فب ذه 

الكنهنة املذكبسة حتصل االسعهن ة و  خن نة هذه السبسة الك،يمة وتيم ال،محة 

سيض اهلل  –والسكنهة، وحيصل  ذلك و  اخلري والهضل، كام حصل هلذا الصحنيب 

 بنسكة. سبب ق،اءت  هذه السبسة امل –عه  

تظ ، خن نة سبسة البق،ة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عبداهلل    وسيب   

و   ني سبسة الق،آن الك،يم ف ي سهنم الق،آن الك،يم، وسهنم كل يشء اعاله، ويف 

 هذا الب ف و  اخلصب نة واملكننة ال،فنية ون ال خيهى.

،يم، ثم ف ي سبسة عظنمة و ه ن  هلل اهلل علن  وسلم  سهنم الق،آن الك 

وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة = خعم احلديث عه ن  قبل   هلل اهلل علن  وسلم:

 .+ُتقرأ خرج من البيت الذر يقرأ فيه سورة البقرة

ف ي سهنم الق،آن الك،يم، وهي السبسة الطنس ة للشنطنن ال،جنم، فنليمل  

ة وه ن ايرس؛ يسري، والكنهنة يف احلصبل عهلل هذه اخلن نة املبنسكة واالسعهن 

األخذ هبن، وحهظ ن، واليمل هبن، سجنء  ،كع ن، وطميًن يف  فنلباجب عهلل كل وسلم

 احلصبل عهلل خن نع ن، وعظنم نهي ن يف الدننن واألخ،ى.

ايضًن احلث عهلل ق،اءة سبسة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عبداهلل    وسيب   

رنل  رريهن، واإلع،اض ع  ق،اءهتن ملن تقدم و  البق،ة، وعدم العه،يط فن ن، واالهع

خن نة هذه السبسة املبنسكة يف ط،  الشنطنن وإ ين ه، فإن الشنطنن يه،ُّ و  البنت 

الذي تق،ا فن  سبسة البق،ة، ويف سواية: يهه،، فإن البنت اخلنيل و  الق،آن الك،يم هب 



 360 

ت الصه، و  كعنب اهلل املكنن املهنسب لدخبل الشننطني، وإن ا ه، البنبت هب البن

 .-عز وجل  –

وهذا احلديث فن  حث عهلل عامسة البنبت  نلق،آن الك،يم والذك، واخلري،  

وهب يدل عهلل امليهى املذكبس يف احلديث الذي قبل ، فبق،اءة سبسة البق،ة يهه، 

 الشنطنن و  الك البنت.

بنت فخن نة سبسة البق،ة يف هذا احلديث هي ط،  الشنطنن وف،اسه و  ال 

الذي تق،ا فن  سبسة البق،ة، فلنيمل هبذا العبجن  الهببي الك،يم ولعق،ا سبسة البق،ة 

يف  نبتهن حعى خت،ج الشننطني، وتكبن البنبت ويمبسة  ذك، اهلل تينىل و  ق،اءة 

للق،آن الك،يم، واك، و الة فال وأوى للشننطني يف  نبت اهل الذك، والق،آن. 

ت البنبت و  الق،آن والذك،؛ فنعلم متنم اليلم ان وإن ُهج، الق،آن الك،يم، وخل

 املكنن آو  للشنطنن، واهلل املسعينن.

تظ ، خن نة سبسة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث اليبنس    عبداملطلب  

البق،ة يف نداء الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هبن ا حن   يبم حهني، ين ا حنب سبسة 

م ا حن    سبسة البق،ة، ويف الك املبقف البق،ة، ويف ندائ   هلل اهلل علن  وسل

الشديد يبم وىّل املسلمبن، ومتك  املرشكبن، الدلنل الباضح عهلل خن نة هذه 

السبسة املبنسكة، فقد نن اهم  هلل اهلل علن  وسلم واو، اليبنس    عبداملطلب سيض 

كننة اهلل عه  ان يهن ي: ين ا حنب سبسة البق،ة، ف ب يذك،هم  سبسة عظنمة، وهلن امل

 لنل عهلل عظنم خن نع ن حنث  –ايضًن  –ال،فنية يف نهبس م ويف قلبهبم، ويف هذا 

نن اهم هبن و   ني سبس الق،آن الك،يم، ف ي السبسة العي يق،ؤوهنن، وييملبن  ام 



 367 

فن ن و  احكنم، فلببا الهداء وحنس با وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، وانف 

وفن   +اآلن محي الوطيس=هظ، إىل قعنهلم وهب يقبل: الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ي

 كهنية ع  هدة القعنل، حعى هزم اهلل املرشكني وقذف يف قلبهبم ال،عب.

تظ ، خن نة سبسة البق،ة يف تأوري  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب ه،ي،ة  

،  هلل اهلل علن   حنفظ ن وع حداثة سهّ ، وإن كنن يف القبم و  هب اس ُّ وه ، فقد اوَّ

وسلم ال،جل عهلل قبو  وهم اوو عد  و  اجل ون وي  و  سبسة البق،ة، فهي 

أمعك =قنل: ويي كذا وكذا وسبسة البق،ة، قنل:  +ما معك يا فالن؟=احلديث: 

 .+...فاذهب فأنت أمريهم=فقنل: نيم. قنل:  +سورة البقرة؟

سبسة البق،ة، ووكننة و  حيهظ ن، ويعضح و  خالل هذا احلديث عظم  

ان حي،ص عهلل حهظ ن وق،اءهتن وتيلم ن، ملن يف الك و  اخلري  فجدي،  كل وسلم

 والربكة كام  لت علن  األحن يث الصحنحة املعقدوة.

ون يدل عهلل خن نة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عثامن    ايب الينص  

 هلل اهلل علن  وسلم اوريًا عهلل الذي  وي ؛ والك سبسة البق،ة، فقد جيل  الهبي 

وفدنا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم = حهظ  سبسة البق،ة، ويف سواية: 

. ويف  دس +فوجدين أفضلهم أخذًا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة...

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين  (1)استعملني=احلديث: 

 .+وا عليه من ثقيف؛ وذلك أين كنت قرأت سورة البقرة...وفد

                              
تعم  فللان هلليض إذه سللأل  أن  عملل  للل ا  هْسللت عمَ   : ط للب إليلل    هسللتعم ين: أ  جع للين أيفلليهيفا هسلل (  1)

 .11/415هلعم .  هست عِم  فان إذه  ل  عمايف يفمح أعما  هل  يان.  اظر: ل ان هلعرمل 
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خلن نة  نهس  مليهى املذكبساوخن نة سبسة البق،ة يف هذا احلديث تصب يف  

سبسة البق،ة يف احلديث الذي قبل  وهي تأوري حنفظ سبسة البق،ة عهلل غريه، ليظم 

 قدسهن، وعلب وكننع ن و   ني سبسة الق،آن الك،يم.

تعضح جلنًن خن نة سبسة  –سيض اهلل عه   –ونوة البنهيل ويف حديث ايب ا 

اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها ح ة، =البق،ة كام يف نص احلديث: 

 اي السح،ة. +وال تستطيعها البطلة

ف ي سبسة وبنسكة، وسبسة عظنمة اخذهن وق،اءهتن واليمل هبن  ،كة، وت،ك ن  

عهلل و  ضني ن وامهل ن ومل ييمل هبن، وفبق  وعدم ق،اءهتن وعدم حهظ ن حرسة

 الك كل  تظ ، خن نة نهي ن يف  في ن للسح،ة، ف ي سبسة ال تسعطني ن البطلة.

واملعأول يف احلديث جيد او، الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  ق،اءة سبسة البق،ة يف  

املرتتبة  ثم اك،  يد الك الهعنئج +اقرءوا سورة البقرة=قبل  علن  الصالة والسالم: 

و  اعظم خباص هذه السبسة  –وال هك  –عهلل هذه الق،اءة، وهذه اآلثنس والهعنئج 

ان ييمل هبذا العبجن  الهببي الك،يم فنحصل ل   ذلك  الك،يمة، فح،يٌّ  كل وسلم

 – إان اهلل تينىل  –عظنم الهنئدة والههع هبذه السبسة املبنسكة، ويعحقق ل  متنم الههع 

   هذه السبسة  ون  –جل وعال  –نليمل يسري، والهضل واخلري كبري، خصَّ اهلل ف

غريهن و  سبس الق،آن الك،يم، جيلهن اهلل و  حهظع ن والينولني هبن، ونهيهن هبن، 

 و جمنع سبس الق،آن الك،يم.
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 يف نظم الدس: (1)قنل البقنعي

ننن واآلخ،ة، وسمنت  نلزه،اء إلننسهتن ط،يق اهلداية والكهنية يف الد= 

وإلجينهبن إسهنس البجبه يف يبم اجلزاء مل  آو   نلرنب، ومل يك  يف هك و،يب 

 .(2)+فنحنل  نه  و ني ون يشع ي

ون يدل عهلل خن نة سبسة البق،ة، وقد  (3)ويف األحن يث امل،سلة املذكبسة 

ة تقدم  ننهنن والعيلنق علن ن  ام يلزم، واك، خن نة هذه السبسة الك،يمة، وط،يق

اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن عهد اك، األحن يث الصحنحة املب بلة إىل الهبي 

 هلل اهلل علن  وسلم، وعهد الدساسة والعيلنق علن ن  ام يرهي ع  إعن ت  ههن، 

فنخلباص الق،آننة هلذه السبسة املذكبسة يف تلك األحن يث الصحنحة، ويف هذه 

 األحن يث امل،سلة تصب يف حبض واحد.

ون يدل عهلل خن نة سبسة البق،ة، وقد  (4)ويف األخبنس املبقبفة املذكبسة ايضنً  

تقدم يف الدساسة والعيلنق ون يرهي ويكهي ع  إعن ت  ههن خشنة العك،اس الذي ال 

حنجة ل ، ف ي تدل عهلل تلك املينين واخلباص الق،آننة املذكبسة يف األحن يث 

                              
ا ه)ل   هنف لر هإليفلال هلعايفل      هو برهان هلل  مح إبلرههيم بلمح عملر بلمح د لمح هلبقلاع  هلشلافع         (  1)

  بللالالو  هلفقلل   هيهمللا يفللمح هلع للولا أ لل  عللمح ع مللاء عصللرضا  صللاف تصللانيف  هنللؤاخا ه للت 

 .518ا 9/589ا    اهت هل هب 182ا 1/181هل(ا  اظر: هلبوء هلايفة 005ع   ةا  توح سا  )

 .1/24 اظر: نظم هل ا ح تااسب هآل ات  هل وا (  2)

ص ً ههلل ع ي   س م ح  لوهص   تق ل ذكرها بع  ذكر هألداجل ث هلصليل  هنوصول  إىل هلايب(  3)

 سواة هلبقرة.

تقللل ل ذكرهلللا بعللل  ذكلللر هألداجل لللث هلصلللليل  هنوصلللول  إىل هللللايب صللل ً ههلل ع يللل   سللل ما   (  4)

  هألداجل ث هنرس   ح  وهص سواة هلبقرة.
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لن  وسلم، وقد تقدم اك،هن، وط،يقة الصحنحة املب بلة إىل الهبي  هلل اهلل ع

 اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن.

واخلباص الق،آننة املذكبسة لسبسة البق،ة يف تلك األخبنس املبقبفة عهلل سبنل  

 اإلمجنل:

سبسة البق،ة سهنم الق،آن الك،يم، وإن الشنطنن إاا سمع سبسة البق،ة تق،ا  

 ة.خ،ج و  البنت الذي يق،ا فن  سبسة البق،

وسبسة البق،ة لنس و  آية وه ن تق،ا يف وسط هننطني إال ته،قبا، وهي هينس  

ا حنب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يبم وسنلمة الكذاب يف ح،ب امل،تدي ، كام 

 كننت هينسهم يبم حهني يف ح،ب الكهنس واملرشكني.

ويف هذا كل   لنل عهلل عظم هذه السبسة الك،يمة، و ننن خن نع ن و   ني  

سبس الق،آن الك،يم؛ فح،يٌّ  هن ان نحهظ ن ونق،اهن، ونيمل هبن، ونهعهع  ام جنء فن ن 

و  اخلري، و فع الرش واألاى والرضس ع  انهسهن و نبتهن ويف مجنع احبالهن، خن ة 

، ف ي (1)وقد جنء األو،  ق،اءهتن، واك، الهعنئج واخلريات املرتتبة عهلل تلك الق،اءة

 .- إان اهلل تينىل  –ثم،ات ننفية ووبنسكة 

كل الك وع العد ، والعهك، وحضبس القلب، ووع الصدق واإلخالص  

 والنقني ان الههع والرض  ند اهلل سب الينملني.

                              
 اظللر: دلل  ث أبلل  أيفايفلل  هلبللاه   اضلل  ههلل عالل  ضللممح هألداجل للث هلصللليل  ح  للوهص سللواة   (  1)

 (.0اقم هلبقرة )هحل  ث 
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 األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة البقرة:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 6

ال تسكن  ن قرأ سورة البقرة أعطي من األجر كاملرابط يف سبيل اهلل سنةوم=

ح ة،  روعته، يا أيب ُمر املسلمني أن يتعلموا سورة البقرة، فإن تعلممها بركة، وتركها

 .(1)+السحرة= ، وون البطلة؟ قنل:، قلت: ين سسبل اهلل+وال تستطيعها البطلة

إن =: قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 8

قرة، فيها آية هي سيدة آر القرآن ال ، وسنام القرآن سورة البلكل يشء سناماً 

 .(2)+تقرأ يف بيت فيه شيطان إال خرج منه: آية الكريس

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 1

نزل مع كل آية منها ثامنون ملكًا، ، (3)روُتهالبقرة سنام القرآن وذ=

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق   ا   ين عمح إعاجلت  هاا.

ا 1/140هحل  ث أ رج  هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل أ باا ح فبل  سلواة هلبقلرة    (  2)

 هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر سلواة  

.  قللللا  هأللبللللان  ح س  لللل   هألداجل للللث هلبللللعيف   5/313(ا 2150هلبقللللرة  آ  عمللللرهنا اقللللم )

: "ضللعيفا  بارم لل  فاحللل  ث ضللعيفا هللي أن طرفلل    525ا 3/524( 1340 هنوضللوع  اقللم )

 هللو  للر  ح  –اضلل  ههلل عالل   –للل  يفللمح دلل  ث عبلل ههلل بللمح يف للعوجل هأل   قلل   جلل  يفللا  شلل   

بقوللل : ال نعرفلل  إال يفللمح دلل  ث  (".  قللا  هأللبللان  أ بللايف: " ضللعف  هل يفلل   500هلصللليل  اقللم )

دكلليم بللمح جللبيا  قلل  تك للم  للعب  ح دكلليم  ضللعف ".  اظللر: س  لل   هألداجل للث هلبللعيف         

ا دكللم  تع يللق: حمملل  ناصللر هللل  مح اظللر ل ز للاجلة: سللامح هل يفلل  ا   525ا 3/524 هنوضللوع  

(ا ح كتامل فبال  هلقلرآنا بلامل يفلا جلاء ح فبل       2010د  ث اقم ) – رد  ههلل  –هأللبان  

 (.643سواة هلبقرة  آ   هلكرس  )ص 

 (.326ذا ة ك    ء: أعاضا  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص (  3)
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    واستخرجت              :من حتت [، 877]سبسة البق،ة

العرش، فوصلت هبا، أو فوصلت بسورة البقرة، ويس قلب القرآن، ال يقرؤها 

 .(1)+كمرجل يريد اهلل والدار اآلخرة إال غفر له، واقرؤوها عىل موتا

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي  – 4

القرآن، فتعلموها؛ فإن  (2)السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط=وسلم: 

 .(3)+تعلمها بركة، وتركها ح ة، وال تستطيعها البطلة

اهلل  هلل اهلل قنل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه   –ع  س ل    سيد السنعدي  – 7

، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها يف إن لكل يشء سناماً =علن  وسلم: 

ياًل مل يدخله الشيطان ثالث ليال، ومن قرأها يف بيته هنارًا مل يدخله بيته ل

 .(4)+الشيطان ثالثة أيام

                              
ح أ    12/311ا  أ بلايف  1/180ا  هل يوط  ح هل ا هنا لوا  5/26هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ( 1)

عال  هلكلال علمح     2/135(  500سواة  سا  قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلصلليل  اقلم )  

ا  سلاال هلقلرآن سلواة    هلصلليه: "إن لكل   ل ء سلاايفايف     –اضل  ههلل عال     –د  ث هبلمح يف لعوجل   

هلبقرةا  إن هلشييان إذه مسة سلواة هلبقلرة تقلرأ؛  لر  يفلمح هلبيلت هلل    قلرأ فيل  سلواة هلبقلرة"            

هنل كواا  لاه  آ لر يفلمح دل  ث       –اضل  ههلل عال     – عين د  ث هبمح يف عوجل  – ليرف  هأل   

: إسللااجلض –  عللين هأللبللان   ردلل  ههلل –يفعقلل  بللمح   للاا يفرفوعللايف ب فللن...  ذكللر هحللل  ثا ق للت 

 : "إسااجلض ضعيف".5/26ظاهر هلبعف".  قا  حمققو هن ا  

هلف ياط بالبم  هلك ر هو هن  ا  هليت في ا اتمة هلااس.  اظلر: هلا ا ل  ح هر لب هحلل  ث     (  2)

 ( )ف  (.185 هألثر )ص 

ح هلفرجل سا  قا  هأللبان  ح ا  عزهض ل    م  1/180ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  3)

( "يفوضلوع".   اظلر ل ز لاجلة: ضلعيف     3130ا اقلم ) 0/214س     هألداجل لث هلبلعيف   هنوضلوع     

 (.493(ا )ص 3366هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم )

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  4)

ا  هل يوط  ح هلل ا هنا لوا ح    5/315(ا 2161رة  آ  عمرهنا اقم ) هآل اتا ذكر سواة هلبق
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 1

موا حرامه، واقتدوا به= ، وال تكفروا اعملوا بالقرآن، أحلموا حالله، وحرِّ

ب ء منه، وما تشابه عليكم فردوه إى اهلل وإى أويل األمر من بعدر كام 

خيربوكم، وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم، 

ق، أال وإن َد ص  ل مُ وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع، وماح  

لكل آية منه نورًا يوم القيامة، أال وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول، 

وأعطيت طه والطواسني من ألواح موسى، وأعطيت فاحتة الكتاب وخواتيم 

 .(1)+البقرة من حتت العرش، واملفصل نافلة

 علن  قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    ورهل  – 5

البيت الذر يقرأ فيها سورة البقرة ال يدخله الشيطان تلك =وسلم: 

 .(2)+الليلة

هَلَْمس – 2 من =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  (3)ع  الصلصنل    الدَّ

 .(4)+ اجلنةقرأ بسورة البقرة تّوج بتاج يف

                                                                                                                                                                          

ا  قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث هلبللعيف   هنوضللوع    181ا 1/186 تف للي سللواة هلبقللرة  

: "ضعيفا  مل    ل ل  ث  اه هيف نقو   ب  إال طرف  هأل   يفا ا  هو  ر  ح هل      526ا 3/525

 (.219(ا )ص 1933اظر ل ز اجلة: ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم )(".   500هلصليل  برقم )

هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل ذكرضا  بيان هحلكم ع ي  عال  ذكلر هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف       (  1)

(  ا   ين عمح إعاجلت  هالا؛  شلي  هلتيو ل     5 هنوضوع  ح  وهص سواة هلفاحت ا هحل  ث اقم )

  هلتكرها.

 ا  قا : "أ رج  هلي هن  ب ا  ضعيف".1/185ح هل ا هنا وا  هل يوط هحل  ث أ رج  (  2)

هو هلص صا  بمح هل هلمس بمح جا ل  بمح ه)تجب أبو هل بافرا ل  صللب ا قل ل إىل هللايب صل ً     (  3)

 (.611ا هإلصاب  )ص 3/33ههلل ع ي   س م يفة بين متيم.  اظر: أس  هل اب  

: "أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللان ب للا  ضللعيف عللمح    1/113ح هللل ا هنا للوا  قللا  هل لليوط (  4)
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عم،  – 9

 .(1)+لو متت البقرة ثالثامئة آية لتكلمت البقرة مع الناس=

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل لل،جل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 60

قم، فعلمها =قنل: سبسة البق،ة والعي تلن ن. قنل:  +ما حتفظ من القرآن؟=

 .(2)+عرشين آية، وهي امرأتك

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان او،اة اتت  –سيض اهلل عه   –ع  ا   وسيب   – 66

فقنم سجل  +من ينكح هذه؟=، فقنل: (3)فقنلت: ين سسبل اهلل، َسْا يفَّ سايك

 +ألك مال؟=عنقدهن يف عهق ، فقنل: انن ين سسبل اهلل، فقنل:  (4)علن  ُ ، ةٌ 

، ثم جنءت و،ة اخ،ى فقنلت: ين +اجلس=قنل: ال، ين سسبل اهلل، قنل ل : 

فقنم الك ال،جل، فقنل: انن  +من ينكح هذه؟=، فقنل: سسبل اهلل سْا يفَّ سايك

، +اجلس=قنل: ال، ين سسبل اهلل، فقنل:  +ألك مال؟=ين سسبل اهلل، فقنل: 

ثم جنءت الثنلثة، فقنلت: ين سسبل اهلل سْا يفَّ سايك، فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل 

                                                                                                                                                                          

ا اقلم  18/151 هلص صا  بمح هل هلمس".  قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  

 (.032(ا )ص 5111( "يفوضوع".   اظر ل ز اجلة: ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم )4633)

(: "هلل ه دلل  ث يفوضللوعا ال عفللا ههلل عمللمح    115ح كتللامل هنوضللوعات )ص   هبللمح هرللوز  قللا  (  1)

 ضع ؛ ألن  قص  عيب هإلسال ب  ه".  جزل هل هيب بوضة ه ه هحلل  ثا  اظلر: تاز ل  هلشلر ع      

 (.  يفتا  يفاكر ج هيف.205هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع  )ص 

 هلبي قلل ا  هللو  ا  عللزهض إىل أبلل  جله جل115ا 1/114ح هللل ا هنا للوا  هل لليوط  هحللل  ث أ رجلل (  2)

 – ردلل  ههلل  –ا دكللم  تع يللق: حمملل  ناصللر هللل  مح هأللبللان    ضللعيفا  اظللر: سللامح أبلل  جله جل 

 (.328هلعم    عم . )ص (ا ح كتامل هلاكاحا بامل ح هلتز  ب ع ً 2112د  ث اقم )

 قوهلا: "اْأ حَّ اأ ك" فع  أيفر يفمح هلرأ .(  3)

هلب رجلة: هلشم   هنخيَّيل .  قيل : ك لاء أسلوجل يفربَّلة فيل  صلوا ت ب ل  هألعلرهملا  مجع لا )ب لر جل (.            (  4)

 (.12 اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 
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، ، فقنم الك ال،جل، فقنل: انن ين سسبل اهلل+من ينكح هذه؟=علن  وسلم: 

فهل تقرأ من القرآن =قنل: ال، ين سسبل اهلل، قنل:  +أمعك مال؟=فقنل: 

قنل: نيم، سبسة البق،ة، وسبسة املهّصل. ويف سواية: وسبسة و   +شيئًا؟

ل، فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  قد أنكحتكها عىل أن تقرئها =املهصَّ

 .(1)فعزوج ن ال،جل عهلل الك +وتعلمها، وإذا رزقك اهلل عَوضتها

قنل: سميت  –سيض اهلل عه   –واخ،ج الرنفقي ع  عيل    ايب طنلب  

هبط عيَل جربيل فقال: يا دممد إن =حبنبي سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل: 

آدم أنت، وسيد الروم صهيب، وسيد  لكل يشء سيدًا، فسيد البرش آدم، وسيد ولد

ر، وسيد الطري الن ، وسيد  د  فارس سلامن، وسيد احلبش بالل، وسيد الشجر السِّ

الشهور شهر رمضان، وسيد األيام يوم اجلمعة، وسيد الكالم العربية، وسيد العربية 

 مخس القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة، وسيد البقرة آية الكريس، أما إن فيها

 .(2)+امت يف كل كلمة مخسون بركةكل

                              
ا  علزهض إىل هلل هاقيينا  هلبي قل  ح هل لامحا     1/114 ا هنا وا ح هل هحل  ث أ رج  هل يوط (  1)

يفلمح دلل  ث هبللمح يف لعوجل اضلل  ههلل عالل ا  قلا  هللل هاقيين بعلل  ذكلرض هللل ه هحللل  ث ح كتللامل     

 : "تفرجل ب  عتب   هو يف  إ هحل  ث".4/366هلاكاحا بامل هن ر 

(: "يفاكللرا 903قللم )ا ا414ا 2/413 قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث هلبللعيف   هنوضللوع    

ا علمح عتبل  بلمح هل لكمحا  قلا       1/243ا هض هل هاقيين ح ساا ا  يفمح طر ق  هلبي ق  ح هل لامح  

 هلبي ق : عتب  بمح هل كمح يفا ومل إىل هلوضةا  ه ه باط  ال أص  ل ".

هبلمح عقي ل    ا  أ اجلض 2/229ح هلكشلف  هلبيلان    ا  أ رجل  هلل ع يب  2/683 اظر: )ات هألنلوها  (  2)

ا  عللزهض إىل هللل   م  ح هلفللرجل سا  قللا   2/132هنكلل  ح هلز للاجلة  هإلد للان ح ع للول هلقللرآن  

(: "يفوضلوع".  قللا   3120اقللم ) 281ا 0/286هأللبلان  ح س  ل   هألداجل للث هلبلعيف   هنوضلوع      

ص ي أ بايف: "إسااجلض ضعيف يفظ ما  لوهله هلوضة ع ي  ظاهرة".   اظر ل ز اجلة: ضعيف هرايفة هل

 (.400(ا )ص 3326 ز اجلت  اقم )
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ع  عنو،    حينى املرنف،ي ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –ايضًن  –واخ،ج الرنفقي  

علن  وسلم جنءه سجل واو،ات  فقنلت امل،اة: ين سسبل اهلل، إن زوجي لنس عهده 

يشء. فقنل ال،جل ملن يي،ف و   ،اءت : والذي  يثك  نحلق ين سسبل اهلل إن ع دي 

ادنوا منّي، فإنه لن خيفى عيَل =نسحة. فقنل هلام سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: هبن الب

فَدَنبا. فقنلت امل،اة: ين سسبل اهلل إين مل ااهب حنث اهبعام، إن زوجي  +أمركام

لنس عهده وكسب وال اات يد. فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم لزوج ن: 

ين سسبل اهلل، اق،ا سبسة البق،ة. فقنل هلن  قنل: نيم، +أتقرأ من القرآن شيئًا؟=

ي لة=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  أختافني عليه الع 
؟ إن وهو يقرأ سورة البقرة (1)

ُزُق جريانه  .(2)+سورة البقرة لرت 

 :وقنل احلكنم العمنمي

 تينىل:  قبل                 ..  :إىل قبل  تينىل      

       :[، خن نة هذه اآلينت اهنن تزيد يف الذكنء، 7 - 6]سبسة البق،ة

وتقّبي الهطهة، ويثبت هبن اليلم يف القلب، وتيني عهلل احلهظ واملي،فة، فم  كعب ن 

نه  امء  ئ، عذ ة، ونهبن وحمزعه،ان  مسك وبم اخلمنس اول اله نس يف إننء طنه، ي

واوسك ع  الطينم الك النبم يهيل الك ثالثة اينم فإن  حيمد عنقبع  الهنس، ويهنل 

 .(3)ون اك،ت

                              
)عيل (ا  هلا ا ل  ح    3/190هلعي  : هلفقرا عا  هلرجل    عيل  ع ْيَ ل  إذه هفتقلر.  اظلر: ت ل  ب هل  ل         (  1)

 (.654هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

 .680ا 2/681 اظر: )ات هألنوها (  2)

 (.5 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط(ا )ص (  3)
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 :-ايضًن  – وقنل احلكنم العمنمي

 وقبل  تينىل:                   ...   :إىل قبل  تينىل   

               :[، هذه اآلينت 80 - 61]سبسة البق،ة

خن نع ن ان  إاا كنن لك عدو ختنف  وختشنه واس ت ضالل  وحريت  والعبنس او،ه، 

حلرية فخذ خ،قة و  قمنص الذي عهلل  دن ، وتسد عه  ط،يق اخلري، وتبقي  يف ا

ويكبن قد ع،ق فن ، واكعب فن ن اسم ، واسم او  سبع و،ات، واكعب اآلينت 

ايضًن، واجيل  يف  اي،ة، وتدي، ايضًن  اي،ة اخ،ى، وتلف اخل،قة وجتيل ن يف كبز 

فخنس جديد، وتدفه ن وسط ععبة  اسه  حنث يكبن خ،وج  و خبل  علن ن فإنك 

 .(1)ليجب، ويكبن عملك يبم السبتت،ى فن  ا

                              
(ا  ح هلل ه هلعملل  يفللمح هلللبيان يفللا ال    6ا 5هص هلقللرآن هحلكلليم ) يللوط(ا )ص    اظللر:  للو (  1)

نفًا  ق  أ اجل حنو ه ه هلك يا أثالاء هلكلال علمح  لوهص سلواة هلبقلرة  مج ل  يفلمح آ ات لاا          

 رتفة هلقاائ عمح قرهءت  فبايف عمح كتابت   نق  ؛  سيأت  هنز   يفلمح هلبيلان  هلتوضليه ن ل  هل ض      

 . –إن  اءههلل تعاىل  –هل اهس   هلتع يق ع ً ه ض هآلثاا  هلتجاامل هأليفوا هن كواة عا  
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 الدراسة والتعليق:

و  خالل ون تقدم اك،ه للحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص  

سبسة البق،ة، وون يلحق هبن و  العجنسب يف كنهنع ن، او يف الط،ق والبسنئل 

هلل املب لة إلن ن؛ يعضح جلنًن ضيف هذه األحن يث املذكبسة العي نص اهل اليلم ع

 ضيه ن، وتنسة الهص عهلل وضي ن او نكنسهتن.

 طالن  يض العجنسب املخنلهة للرشع؛ والك  سبب  –ايضًن  –ويعضح  

البقبع يف املحناي، الرشعنة، وعدم العقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة، 

ل ،  العي هي الط،يق الصحنح املب ل إىل حتقنق خباص ووهنفع السبس الق،آننة الك،يمة

 .ون تضمه  اق،ب إىل اخل،افنت واخلزعبالت ممن يط ، عه  كالم اهلل عز وجل

فأول حديث وبضبع يف خباص سبسة البق،ة، هب احلديث امل،وي ع  ايب  

، و ننن (1)وقد تقدم الكالم عه  يف اول هذا القسم –سيض اهلل عه   –   كيب 

   إعن ت  ههن.اقبال اهل اليلم يف هذا احلديث واحلكم علن   ام يرهي ع

 –سيض اهلل عه   –وحيس  العهبن  إىل ان خنمتة الهنظ حديث ايب    كيب  

مر املسلمني أن يتعلموا سورة البقرة، =: املبضبع، وهي قبل   هلل اهلل علن  وسلم

، قلت ين سسبل اهلل، وون +فإن تعلمها بركة، وتركها ح ة، وال تستطيعها البطلة

 .+السحرة=البطلة؟ قنل: 

سيض  –، ع  ايب اونوة البنهيل (2)وس ت يف احلديث الصحنح عهد وسلم قد 

                              
  اظر: أقوه  أه  هلع م ح ه ه هحل  ث  هحلكم ع ي  ح أ   هلق م هلتيبيق .(  1)

 ( ضممح هألداجل ث هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلبقرة.0 اظر: هحل  ث اقم )(  2)
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اقرأوا الزهراوين...، =قنل: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –اهلل عه  

قنل  +، وال تستطيعها البطلةاقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها ح ة

 .(1)وينوية    سالَّم وهب احد سواة احلديث:  لرهي ان البطلة السح،ة

 ويف احلديث الصحنح واألخذ    غهنة وكهنية ع  احلديث املبضبع. 

حنث اك، خن نة سبسة  –سيض اهلل عه   –واحلديث الثنين ع  ايب ه،ي،ة  

يه  اهل اليلم؛ ويرهي عه  ون وس  يف احلديث البق،ة، واهنن سهنم الق،آن، وقد ض

والذي وهن ه اك، خن نة سبسة  –سيض اهلل عه   –الصحنح ع  عبداهلل    وسيب  

ن الشنطنن إاا سمع سبسة البق،ة تق،ا خ،ج و  البنت االبق،ة؛ واهنن سهنم الق،آن، و

 .(2)الذي يق،ا فن  سبسة البق،ة

وإن =  (3)–كام تقدم  – عهد وسلم –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب ه،ي،ة 

 .+البيت الذر تقرأ فيه البقرة ال يدخله الشيطان

حنث اك، خن نة  –سيض اهلل عه   –واحلديث الثنلث ع  ويقل    يسنس 

سبسة البق،ة، واهنن سهنم الق،آن واسوت ، ونزل وع كل آية وه ن ثامنبن ولكًن، وقد 

 .ينف اإلسهن  أن  ضاهل اليلم  علن  حكم

قنل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه   –واحلديث ال،ا ع ع  ايب سيند اخلدسي 

 السورة الذر يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن،=اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

                              
 .331 – 6/338ح هلاو    ر –  اظر: صليه يف  م(  1)

 ( ضممح هألداجل ث هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلبقرة.3 اظر هحل  ث اقم )(  2)

 ( ضممح هألداجل ث هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلبقرة.1 اظر هحل  ث اقم )(  3)



 312 

. وقد حكم +فتعلموها، فإن تعلمها بركة، وتركها ح ة، وال تستطيعها البطلة

 اهل اليلم عهلل هذا احلديث  أن  وبضبع.

ضم   –سيض اهلل عه   – احلديث الصحنح املذكبس ع  ايب اونوة البنهيل ويف

األحن يث الصحنحة يف خباص سبسة البق،ة، والذي تقدم اك،ه عهد العيلنق عهلل 

غهنة وكهنية ع  هذه  –سيض اهلل عه   –خنمتة احلديث امل،وي ع  ايب    كيب 

 األحن يث املبضبعة.

قنل:  –سيض اهلل عه   –د السنعدي ويف احلديث اخلنوس ع  س ل    سي 

، وإن سنام القرآن سورة إن لكل يشء سناماً =قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

ياًل مل يدخله الشيطان ثالث ليال، ومن قرأها يف بيته هنارًا مل البقرة، من قرأها يف بيته ل

. وقد ضيف اهل اليلم هذا احلديث، وإن كنن  دس +يدخله الشيطان ثالثة أيام

احلديث قد وجد ون يقبي  و  األحن يث الصحنحة، وفن   اللة عهلل خن نة سبسة 

 واهنن سهنم الق،آن الك،يم.البق،ة 

ان الهبي  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن س ع  ويقل    يسنس  

 .+أال وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول...=علن  وسلم قنل: 

وقد تقدم احلكم عهلل هذا احلديث  نلبضع ضم  األحن يث الضينهة  

 ع  إعن ت  ههن.الباس ة يف خباص سبسة الهنحتة  ام يرهي 

حنث اك،  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن ع ع  عبداهلل    ورهل  

خن نة سبسة البق،ة، وان البنت الذي يق،ا فن  سبسة البق،ة ال يدخل  الشنطنن تلك 

 اللنلة.
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 وقد حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  ضيف إسهن ه. 

هَلْ ويف احلدي  ن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  س امَ ث الثنو  ع  الصلصنل    الدَّ

 .+من قرأ بسورة البقرة تّوج بتاج يف اجلنة=وسلم قنل: 

 قنل اهل اليلم: احلديث وبضبع. 

قنل: قنل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث العنسع ع  ا   عم،  

 .+قرة ثالثامئة آية لتكلمت البقرة مع الناسلو متت الب= هلل اهلل علن  وسلم: 

ويف هذا احلديث و  الهكنسة والبطالن ون ال خيهى، ويكهي يف هذا قبل ا    

عم  وضي ؛ هذا حديث وبضبع، ال عهن اهلل =: (1)كام تقدم –ي،مح  اهلل  – اجلبزي

 .+ألن  قصد عنب اإلسالم هبذا

ان الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الينن ع  ايب ه،ي،ة  

قم فعلمها عرشين آية، =وسلم قنل لل،جل الذي حيهظ سبسة البق،ة والعي تلن ن: 

 وقد حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  نلضيف. +وهي امرأتك

اك، فن  ان الهبي  –سيض اهلل عه   – ع  ا   وسيب  ويف احلديث احلن ي عرش 

 هلل اهلل علن  وسلم انكح سجاًل عهلل ان يق،اهن وييلم ن الق،آن، وكنن ال،جل يق،ا 

 سبسة البق،ة، وسبس و  املهصل.

 .ذا احلديث  نلبضع، وان   نطلوقد حكم اهل اليلم عهلل ه 

                              
 ( ضممح هألداجل ث  هآلثاا هنوضوع  ح  وهص سواة هلبقرة.9 اظر: هحل  ث اقم )(  1)
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وغريمهن و   (1)والذي وس  يف هذا البنب )الهكنح( كام يف الصحنحني 

إين لهي القبم عهد سسبل =قنل:  –سيض اهلل عه   –حديث س ل    سيد السنعدي 

اهلل  هلل اهلل علن  وسلم إا قنوت او،اة فقنلت: ين سسبل اهلل إهنن قد وهبت نهس ن 

لك. َفَ، فن ن سايك. فلم جيب ن هنئًن. ثم قنوت فقنلت: ين سسبل اهلل إهنن قد وهبت 

 ن سايك. فلم جيب ن هنئًن. ثم قنوت الثنلثة. فقنلت: إهنن وهبت نهس ن لك، َفَ، فن

هل =نهس ن لك، َفَ، فن ن سايك. فقنم سجل فقنل: ين سسبل اهلل انكحهن ن. قنل: 

فذهب  .+اذهب فاطلب ولو خامتًا من حديد=قنل: ال. قنل:  +عندك من يشء؟

هل معك من = يطلب. ثم جنء فقنل: ون وجدت هنئًن وال خنمتًن و  حديد. قنل:

اذهب فقد أنكحتكها بام =قنل: نيم، سبسة كذا، وسبسة كذا. قنل:  +القرآن يشء؟

 .+معك من القرآن

، واك،  يض العجنسب الضينهة واملبضبعةو يد الك ون وس  يف اآلثنس  

املسعيملة وع سبسة البق،ة، او وع مجلة و  آينهتن، والعي يظ ، و  خالهلن اهنن آثنس 

 وجتنسب  نطلة. وبضبعة،ضينهة و

وو  مجلة الك ون اوس ه الرنفقي حنث اك، ان سبسة البق،ة هي سند الق،آن  

إسهن ه ضينف =ع  هذا اخلرب:  (2)كام تقدم –ي،مح  اهلل  –الك،يم، قنل األلبنين 

 .+وظلم، ولبائح البضع علن  ظنه،ة

                              
ا 5829ح كتامل فبلال  هلقلرآنا بلامل  يكلم يفلمح تع لم هلقلرآن  ع مل  اقلم )          رج  هلبخاا أ (  1)

ح كتللامل هلاكللاحا بللامل هلصلل هق  جللوهز كونلل  تع لليم قللرآن   للامت       (ا  أ رجلل  يف لل م 5838

 (.1425د   ...ا اقم )

 سواة هلبقرة. اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف  هلوهاجلة ح  وهص (  2)
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، ويف وهي يف مجلع ن ال ختلب و  نظ،، إون و  ج ة إسهن هن، او و  ج ة وعه ن 

األحن يث الصحنحة املب بلة إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ون يكهي ويشهي 

ويرهي ع  هذه املبضبعنت واملهك،ات العي ال تلنق  جهنب الهببة، فضاًل ع  ان 

 تهسب إلن   هلل اهلل علن  وسلم.

نعهنع و  العجنسب العي حيصل و  خالهلن اال وفنام اك،ه احلكنم العمنمي 

 آينت سبسة البق،ة و  البطالن والبيد ون ال خيهى عهلل كل احد؛ لبضبح ضيه  

 .ونكنسة وعه 

 ل قد يصل األو، يف  يض تلك العجنسب املذكبسة إىل حنل الشيباة،  

 واسعخدام ال،وبز والطالسم العي ال ا ل هلن يف الكعنب والسهة املط ،ة.

اي، الرشعنة العي تبقع  نحب ن يف او قد يعجنوز األو، إىل البقبع يف املحن

 نسأل اهلل الينفنة والسالوة. –عز وجل  –الرشك  نهلل 

فنلباجب يف وثل هذه األحبال املذكبسة، والعجنسب املب بفة؛ ان تي،ض  

عهلل الكعنب والسهة، ويمحص احلق و  البنطل، ويهظ، يف سالوع ن و  املحناي، 

الرشعنة لالنعهنع  خباص السبس الرشعنة، ويف وبافقع ن للضبا ط واآل اب 

واآلينت الق،آننة، فإن كنن اليمل  با ًن اخذننه، وإن كنن اليمل  نطاًل س  ننه، 

 فنحلق احق ان يعبع، واحلمد هلل سب الينملني.
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 األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص آية الكرسي:
 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ة ع  ايب ه،ي، – 6

لهي سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  حهظ زكنة سوض= ، فأتنين آٍت ننوكَّ

إىل سسبل اهلل  (2): واهلل ألسفيهَّكتو  الطينم، فأخذت  وقل (1)فجيل حيثب

، ويل حنجة هديدة. قنل: (3) هلل اهلل علن  وسلم، قنل: إينِّ حمعنج، وعيلَّ عننل

يا أبا هريرة ما = فخلَّنت عه . فأ بحت، فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:

شديدة وعياالً، قال: قلت: يا رسول اهلل شكا حاجة  +فعل أسريك البارحة؟

في،فت ان  سنيب  . +أما إنه قد كذبك، وسيعود= فرمحته فخليت سبيله، قال:

، فجيل حيثب و  الطينم، (4)لقبل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، ف،َ ْدت 

إين فأخذت  فقلت: ألسفيهك إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  عهي ف

حمعنج، وعيّل عننل، ال اعب . ف،محع  فخلنت سبنل . فأ بحت، فقنل يل سسبل 

قلت: ين سسبل اهلل  +يا أبا هريرة ما فعل أسريك؟= اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:

إما إنه قد كذبك، =: . قنلهكن حنجة هديدة وعننالً، ف،محع  فخلنت سبنل 

                              
د للا حي للوا  د للً حي لل ا بلسللكان هحلللاء هن م لل  بعلل ها يف   لل  )حْي للو(ا  هحَلْ لل : يفللا افعللت بلل    (  1)

فللذه هلتملر قل  أ ل      =(: 195(ا اقلم ) 93   كا  ح ا ه   هبمح هلبلر س ح فبلال  هلقلرآن )ص    

 ل   أن  كان ع ً متر هلص ق  فوج  أثر كلف كأنل  قل  أ   = ح ا ه   أ رب:  +يفا  يف ء كف

 .14/164ا  ل ان هلعرمل 5/289ا   اظر: ت   ب هل    4/614.  اظر: فته هلباا  +يفا 

 ألافعاَّك: أ  ألذهنّب بك أ كوإا  قا : افع  إىل هحلاكم إذه أدبرض ل شكوب.(  2)

 أ : نفق  عيا  أ  )ع ّ (  عاً ل .(  3)

ر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر أ : اقبت ا  قا : اص ت  إذه قع ت ل  ع ً طر ق  ت قب .  اظ(  4)

 ( )اص (.368)ص 
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ف، دت  الثنلثة، فجيل حيثب و  الطينم، فأخذت  فقلت: ألسفيهك . +وسيعود

إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وهذا آخ، ثالث و،ات، إنك تزعم ال تيب  

ه ؟ قنل: إاا ثم تيب . قنل:  عهي اعلمك كلامت يههيك اهلل هبن. قلت: ون 

  اويت إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يس                 سبسة[

حتى ختتم اآلية فإنك لن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك  [877البق،ة: 

فقال يل رسول اهلل صىل اهلل  شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت

ين سسبل اهلل زعم ان  ييلمهي  قلت: +ما فعل أسريك البارحة؟= عليه وسلم:

قلت: قنل يل: إاا اويت  +ما هي؟=كلامت يههيهي اهلل هبن فخلنت سبنل ، قنل: 

   ختعم اآلية و  اوهلن حعى  إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يس         

      وقنل يل: ل  يزال علنك و  اهلل حنفظ وال يق، ك هنطنن حعى

. فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: (1)تصبح، وكننبا اح،ص يشء عهلل اخلري

أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من ختاطب مذ ثالث ليال يا أبا =

 .(2)+ذاك شيطان=: ال. قنل: قنل +هريرة؟

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايّب    كيب  – 8

قنل: قلت: اهلل وسسبل  اعلم،  +؟يا أبا املنذر أتدرر أرم آية معك أعظم=

                              
قوللل : ) كللانوه( أ  هلصلللاب  )أدللرص  لل ء ع للً =: – ردلل  ههلل  –  قللو  هحلللافن هبللمح دجللر(  1)

ه لي( فيل  هلتفللاتا إذ هل لياق  قتبلل  أن  قلو :  كاَّلا أدللرص  ل ء ع للً ه ليا  حيتملل  أن        

ال بعلض ا هتل ا  ع لً كل  دلا  ف لو يف لوق لاعتل ها علمح           كون ه ه هلكال يف اجايف يفمح ك

 .616ا 4/615.  اظر: فته هلباا  +جي ي  سبي   ل مرة هل ال   درصايف ع ً تع يم يفا  افة

ح كتامل هلوكال ا بامل إذه  ك  اجايف فل إ هلوكيل   ليئايف فأجلازض      هحل  ث أ رج  هلبخاا (  2)

 (.2311هنوك  ف و جالزا اقم )
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 قنل: قلت:  +با املنذر! أتدرر أرم آية من كتاب اهلل معك أعظم؟يا أ=قنل: 

                ن ك  =: قنل: فرضب يف  دسي وقنل ي ه 
 (1)ل 

 .(2)+العلم أبا املنذر

والذر نفيس بيده إن هلا لسانًا  ،واهلل ليهنك العلم أبا املنذر=ويف سواية:  

 .(3)+ك عند ساق العرشوشفتني تقدس املل  

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة  – 1

قرأ آية الكريس يف ُدبر كل صالة مكتوبة، مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن 

 .(4)+يموت

                              
 أ : ليكمح هلع م هايئايف لكا  هو جلعاء ل  بتي يض ع ي ا  إ بااض بأن  يفمح أه  .(  1)

ح كتامل فبال  هلقلرآن  يفلا  تع لق بل ا بلامل فبل  سلواة هلك لف  آ ل            هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

 (.018هلكرس ا اقم )

(ا 2169( )2160 لعب هإلميلانا اقلم )   ا  هلبي قل  ح  5/142ه ض هلر ه   عال  أدل  ح هن لا     (  3)

ا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا جيصلليص آ لل  هلكرسلل         5/323

 بال كرا  هيهم.

ح كتامل عم  هليول  هل ي  ا بامل ثوهمل يفمح قرأ آ   هلكرس  جلبر كل    هحل  ث أ رج  هلا ال (  4)

 – ردل  ههلل   – كتلامل هلصلاةا  أ اجلض هحللافن هبلمح كل ي     (ا  هبمح دبان ح 9040صاة اقم )

ح عم  هليول  هل ي  ...ا  أ رج  هبمح دبان ح صليل   ا هض هلا ال =ا  قا : 2/431ح تف يض 

جل ع للً  للرط ..ا ف للو إسللاايفللمح اجللا  هلبخللاا  – هللو هحلمصلل   –يفللمح دلل  ث حمملل  بللمح دللي  

 ا  ق  زعم أبو هلفر  بمح هروز : أن  د  ث يفوضوع.هلبخاا 

 ق  ا ب هبمح يفرجل    يفمح د  ث ع  ا  هن ية بمح  عب ا  جابر بلمح عبل ههللا حنلو هل ه هحلل  ث       

 .+ لكمح ح إسااجل ك  يفا ا ضعف.  ههلل أع م

ا  صلللل  هلبللياء هنق سلل ا  كلل ه هحلللافن    بخللاا ع للً  للرط هل   هحللل  ث صلللل  هل لليوط   

فللأ اجل هلل ه هحللل  ث ح  هفلل  هبللمح هرللوز =: – ردلل  ههلل  – هللل يفياط ا  قللا  هحلللافن هبللمح دجللر

  211 ا1/218.  اظر: هلآللف هنصاوع  ح هألداجل لث هنوضلوع    +هنوضوعاتا  هو أمسب يفا  قة ل 

 .1/111   اظر أ بايف: هنوضوعات البمح هروز  
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ك  – 4 قنلت: سميت سسبل  –سيض اهلل عه ن  – (1)ع  اسامء  هت يزيد    السَّ

   اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل يف هنتني اآليعني:            

  :[، و877]سبسة البق،ة                    سبسة آل[

 .(2)+إن فيهام اسم اهلل األعظم=[، 8، 6عم،ان: 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –وع  ايب اونوة  – 7

: سورة البقرة، وآل يف ثالث اسم اهلل األعظم الذر إذا ُدعي به أجاب=

 .+عمران، وطه

     يف آية الك،يس:  +البق،ة=قنل ا ب اونوة: فنلعمسع ن فبجدت يف  

                                                                                                                                                                          

ا  هلكللاح 384ا 1/383(ا  زهجل هنعللاجل 361  اظللر ل ز للاجلة: هل هيللب  هل هيللب ل مالل ا  )ص     

ا  قلللا : 662ا 2/661(ا 912ا  س  للل   هألداجل لللث هلصلللليل  ل لبلللان  اقلللم ) 1/383هلشلللا  

  1/160)ملل  بللمح ازق طرهللون    ا  يفوسللوع  فبللال  سللوا  آ للات هلقللرآن   +هحللل  ث صللليه =

 )هلق م هلصليه(.

بمح اهفة بمح عب هأل ل   هألنصلاا   هأل ل  ي  أل سل م ا ا ت علمح       ه  أمساء بات  ز   بمح هل َّكمح(  1)

هلايب ص ً ههلل ع ي   س ما  ا    عا اا با عت هلايب ص ً ههلل ع يل   سل ما   ل  ت هلييفلوإا     

ا هإلصلاب   1/10(ا أسل  هل ابل    013 قا  هللا  ييبل  هلا لاء )هألنصلاا(.  اظلر: هالسلتيعامل )ص        

 (.1635)ص 

ب فظ ا  أبو جله جل ح كتامل هلوترا بامل هل عاءا  6/461هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  2)

ل ااء..ا اقم (ا  هل يف   ح كتامل هل عوهتا بامل ح إاامل هل عاء بتق  م هحلم   ه1496اقم )

ا  هبمح يفاج  ح كتامل هألجلملا بامل هسم ههلل +ه ه د  ث د مح صليه=(ا  قا : 3410)

(ا   اظر ل ز اجلة: 238ا )ص +د مح=: (ا  قا  هأللبان  ح سامح أب  جله جل3055هألعظما اقم )

هسم ههلل =اة: (ا  هل فن هلوهاجل ح هل امح هن كو991صليه هرايفة هلص ي ل لبان ا اقم )

 هألعظم ح هاتني هآل تني:                     :سواة هلبقرة[

 [ا  فاحت  سواة آ  عمرهن 163                  :[. 2ا 1]سواة آ  عمرهن

  هو هآلت  إن  اءههلل تعاىل. –اض  ههلل عا   –هحل  ث: هحل  ث هنر   عمح أب  أيفايف    ش   هل ه 
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          /آل عم،ان=، ويف 877آية سقم+ :         

          /ط =، ويف 8، 6آية سقم+ :           

  /(1)666آية سقم. 

 

 

 

                              
(ا  هلفر اب  ح 3056ح كتامل هل عاءا بامل هسم ههلل هألعظما اقم ) هحل  ث أ رج  هبمح يفاج (  1)

(ا 41(ا اقم )150ا 151فبال  هلقرآنا بامل هلقرآن ح هلبيت  فب  هلبقرة  آ  عمرهنا )ص 

(ا  هل يوط  ح 116ا  هليلا   ح يفشك  هآلثاا برقم )0/202 أ رج  هلي هن  ح هلكبي 

ا  عزهض 2/431ح تف يض  ا  عزهض إىل هبمح يفرجل     هيضا  أ رج  هبمح ك ي3/111هل ا هنا وا 

   : أيفا هلبقرة فل  –يفشق  هو هبمح عماا  ييب جل – قا  هشال =إىل هبمح يفرجل   ا ثم قا : 

             :ا  ح آ  عمرهن: 255آ   اقم                  

 ا  ح ط : 2ا 1آ   اقم:               :111آ   اقم.    

: 312ا 2/311(ا 146ح س     هألداجل ث هلصليل ا اقم ) – رد  ههلل  –أللبان   قا  ه 

ا  اظر: صليه هرايفة +صليه=ا  أ اجلض ح صليه هرايفة هلص ي  قا : +إسااجلض د مح=

 .1/329(ا 998هلص ي اقم )
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 :آية الكريسيف خواص  املوقوفةومن األحاديث 

ون اسى احدًا ييقل  لرة =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 1

، وخباتنم البق،ة، فإهنن و  كهز حتت يهنم حعى يق،ا آية الك،يساإلسالم 

 .+الي،ش

ون اسى سجاًل ولد يف اإلسالم، او ا سك عقل  اإلسالم، =ويف سواية اخ،ى:  

   : يبنت ا دًا حعى يق،ا هذه اآلية               سبسة[

 .(1) +[... وون  ّت لنلة قط حعى اق،اهن ثالث و،ات...877البق،ة: 

اس ع آينت انزلت و  كهز حتت =قنل:  –سيض اهلل عه   –وع  ايب اونوة  – 2

؛ ام الكعنب؛ وآية الك،يس، وخباتنم سبسة لي،ش مل يهزل وه  يشء غريه ا

 .(2)+البق،ة، والكبث،

                              
ح (ا  هلفر للاب  ح فبللال  هلقللرآنا بللامل هلقللرآن 123أ رجلل  أبللو عبيلل  ح فبللال  هلقللرآن )ص (  1)

 .3/113(ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا 58( اقم )161ا 168هلبيت  فب  هلبقرة  آ  عمرهن )ص 

 قا  هلشيخ حمم  بلمح ازق طرهلون  ح يفوسلوع  فبلال  سلوا  آ لات هلقلرآن )هلق لم هلصلليه(           

 .+هحل  ث صليها  هلشاه  يفوقو  ح دكم هنرفوع=: 131ا 1/136

ا  علزهض إىل  1/21ح هلل ا هنا لوا    (ا  أ اجلض هل يوط 140)(ا اقم 08أ رج  هبمح هلبر س )ص (  2)

هحلل  ث إسلااجلض   =هلي هن   هبمح يفرجل  ل   هلل   م   هيهلما  قلا  هلشليخ حممل  بلمح ازق طرهلون :         

د محا  هو يفوقو ؛  لكا  ح دكم هنرفوع؛ ألن  دا ال اا  ل لرأ  فيل ا  لليس دلا ميكلمح أن      

 .1/24.  اظر: يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن )هلق م هلصليه(ا +امل ت قً عمح أه  هلكت
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، هذه األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص آية الك،يس،  

 إان اهلل  –ن ن ثببت خن نة آية الك،يس، وثببت نهي ن يظ ، و  خالل الهظ، ف

ف ي اآلية الطنس ة للشنطنن ال،جنم؛ إاا حتققت الضبا ط واآل اب الرشعنة  –تينىل 

الالزوة يف حصبل املههية و فع األاى، وع عدم البقبع يف املحناي، الرشعنة اثهنء 

 اليمل  خباص الق،آن الك،يم.

تظ ، وكننة آية  –سيض اهلل عه   –ي،ة فهي احلديث األول ع  ايب ه،

 لشنطنن، وا عين ه ع  قنسئ آية الك،يس.االك،يس؛ والك يف ط، هن 

فنلشنطنن يسيى إىل اإلرضاس  نليبن ، وقد  لَّ هذا احلديث الرشيف عهلل 

البقنية و  ّنه ورضسه والك  ق،اءة آية الك،يس، فقد اخرب الهبي  هلل اهلل علن  

 د الشنطنن ع  قنسئ ن، وحتهظ  و  نه.وسلم ان ق،اءهتن تبي

واعلم ان اسامء هذه اآلية كثرية، وكث،ة األسامء تدل عهلل نف املسمى، 

فمه ن: اهنن سندة آي الق،آن، وال،قنة، واملحصهة، واجُلهَّة، والباقنة، والكنفنة، وآية 

اهلل، الك،يس، والرشيهة، واليظنمة، وانف آية، واعظم آية، وتدعى يف العبساة آية 

 .(1)ويدعى قنسؤهن يف ولكبت السمبات واألسض عزيزاً 

آية الك،يس تدعى يف العبساة ولّنة اهلل. ي،يد يدعى قنسئ ن =: وعهد الق،طبي

 .(2) +يف ولكبت السمبات واألسض عزيزًا...

                              
 (ا بتصر    ي.2 اظر: هل ر هلق س  ح تف ي آ   هلكرس  ل يبا   ) يوط(ا )ص (  1)

 .269ا 3/260 اظر: هرايفة ألدكال هلقرآن (  2)
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 الهبائد: ويف هذا احلديث و =: -ي،مح  اهلل  – ويقبل احلنفظ ا   حج،

ان الشنطنن قد ييلم ون يهعهع    املؤو ، وان احلكمة قد يعلقنهن الهنج، فال 

 يهعهع هبن وتؤخذ عه  فنهعهع هبن.

وان الشخص قد ييلم اليشء وال ييمل   ، وان الكنف، قد يصّدق  بيض ون 

يصّدق    املؤو  وال يكبن  ذلك وؤوهًن، و أن الكذاب قد يصدق، و أن الشنطنن 

 ن  ان يكذب.و  هأ

 وان  قد يعصبس  بيض الصبس فعمك  سؤيع ، وان قبل  تينىل:       

               :[، خمصبص  ام إاا كنن عهلل 85]سبسة األع،اف

  بست  العي خلق علن ن.

اإلنس،  وان و  اقنم يف حهظ يشء سمي وكناًل، وان اجل  يأكلبن و  طينم

واهنم يظ ،ون لإلنس لك   نلرشط املذكبس، واهنم يعكلمبن  كالم اإلنس، واهنم 

 يرسقبن وخيدعبن.

، وان اجل  يصنببن (1)وفن  فضل آية الك،يس، وفن  فضل آخ، سبسة البق،ة

 و  الطينم الذي ال يذك، اسم اهلل علن .

لهبي  هلل اهلل وفن  قببل اليذس والسرت عهلل و  يظ     الصدق، وفن  اطالع ا

                              
   سواة هلبقرة:  امت=:  –اض  ههلل عا   –كما جاء ح بعض هلر ه ات عمح يفعاذ بمح جب  (  1)

                                         

                                 +سيأت  ذكرض  . 

 ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سواة هلبقرة. –إن  اءههلل  – 
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ان  –سيض اهلل عه   –وينا    جبل  (1)علن  وسلم عهلل املرنبنت. ووقع يف حديث

 .(2)جربيل علن  السالم جنء إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فأعلم   ذلك

 ايضًن: – ويقبل احلنفظ ا   حج، 

ن  اثبت ل  قبل : )وهب كذوب( و  الععمنم البلنغ الرنية يف احلس ؛ أل

وهو =الصدق فأوهم ل   هة املدح، ثم اسعدسك الك  صهة املبنلرة يف الذم  قبل : 

 .(3)+كذوب

تظ ، خن نة آية  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنين ع  ايب    كيب 

 الك،يس ف ي اعظم آية يف الق،آن الك،يم.

ليهنك =:  –سيض اهلل عه   –ويف قبل   هلل اهلل علن  وسلم أليب    كيب 

و لنل عهلل كث،ة علم ،  -سيض اهلل عه   –فن  وهقبة عظنمة أليّب  +العلم أبا املنذر

وفن  تبجنل الينمِل فضالء ا حن   وتكهنع م، وجباز ودح اإلنسنن يف وج   إاا كنن 

 .(4)فن  وصلحة، ومل خيف علن  إعجنب ونحبه لكامل نهس ، وسسبخ  يف العقبى

                              
فق   قلة   –اض  ههلل عا   –ألب  هر رة   ق  تع جلت  قالة يف   ه ض هلقص  هلوهاجلة عا  هلبخاا (  1)

عال    –اضل  ههلل عال     –ا  أب  أ ومل هألنصاا  عا  هلا ال  –اض  ههلل عا   –ألبّ  بمح كعب 

عال    – اضل  ههلل عال    –ا عال  هلي هنل ا  ز ل  بلمح ثابلت       –اض  ههلل عا   –ا  أب  أسي  هل يف  

 بلمح دجلر  عا  هلي هن   هيض.  قو  هحللافن ه  –اض  ههلل عا   –هبمح أب  هل نياا  يفعاذ بمح جب  

ا   اظلر أ بلايف: حتفل     4/616ا  اظر: فته هلبلاا   + ه ه حممو  ع ً هلتع جل=: – رد  ههلل  –

 .2/435 ا  تف ي هبمح ك ي0/198 هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  

 ا بتصر .611ا 4/616 اظر: فته هلباا  (  2)

 .4/616هلباا    اظر: فته(  3)

 .6/334ا بشرح هلاو    اظر: صليه يف  م(  4)
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؛ اي +أر آية من كتاب اهلل أعظم؟=علن  وسلم: واملقصب  يف قبل   هلل اهلل 

يف األج، والثباب، ال  عهضنل كالم اهلل  يض  ع   يض؛ ألن الك يقعيض الهقص 

  نملهضبل، واهلل جل وعال وهزه ع  الهقص.

واملخعنس جباز قبل هذه اآلية او السبسة اعظم =: ويف نح  حنح وسلم

 .(1)املعيلق هبن اكث،، وهب ويهى احلديث. واهلل اعلم او افضل،  ميهى: ان الثباب

اخرب  هلل اهلل علن  وسلم ان هذه اآلية اعظم =ويقبل السيدي يف تهسريه: 

 .+آينت الق،آن، ملن احعبت علن  و  وينين العبحند والهط،ة، وسية الصهنت للبنسي

ق ان فآية احعبت عهلل هذه املينين العي هي اجل املينين، حي=ويقبل ايضًن: 

تكبن اعظم آينت الق،آن، وحيق مل  ق،اهن وعد ،ًا وعه اًم ان يمعلئ قلب  و  النقني 

 .(2)+والي،فنن واإليامن، وان يكبن حمهبظًن  ذلك و  نوس الشنطنن

 : –ي،مح  اهلل  –ويقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة 

هلل ولنس يف الق،آن آية واحدة تضمهت ون تضمهع  آية الك،يس، وإنام اك، ا=

 .(3)+يف اول سبسة احلديد، وآخ، سبسة احلرش عدة آينت ال آية واحدة

خن نة عظنمة و   –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  ايب اونوة 

خباص هذه اآلية الك،يمة، فم  ق،ا آية الك،يس يف   ، كل  الة وكعب ة، مل يمهي  

 و   خبل اجلهة إال ان يمبت.

                              
 (.133ا   رح هلعقي ة هلوهسيي  ل شيخ حمم  هلع يمني )ص6/334بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)

 (.91ا 98 اظر: تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناان )ص (  2)

 .11/138هلفتا ب   اظر: اموع(  3)
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 .(1)ة اليظنمة ون ال خيهىويف هذا و  الهضل واخلن ن

ك  ون يدل  –سيض اهلل عه ن  – ويف احلديث ال،ا ع ع  اسامء  هت يزيد    السَّ

 عهلل خن نة آية الك،يس، وان فن ن اسم اهلل األعظم        . 

 : –ي،مح  اهلل  –يقبل الشنخ حممد اليثنمني 

 وقبل : =        هذان اسامن و  اسامئ  تينىل ومهن جنوينن لكامل

 األو نف واألفينل، فكامل األو نف يف     وكامل األفينل يف     ؛

ألن ويهى احلي او احلننة الكنولة، ويدل عهلل الك )ال( املهندة لالسعر،اق وكامل 

وو  حنث الكامل والهقص، فإاا نظ،نن إىل حننة احلننة و  حنث البجب  واليدم، 

، ووجدنن اهنن ننقصة و  (2)اإلنسنن وجدنن اهنن ننقصة؛ ألهنن و  عدم وإىل عدم

حنث الصهنت واألفينل، فسمي  ننقص، و رصه ننقص، وقبل  وفيل  ننقص، ف ي 

حننة ننقصة و  كل البجبه و  حنث البجب  واليدم، وو  حنث األو نف العي 

يلحق ن  فحننت  كنولة فلم تسبق  يدم وال –عز وجل  –  لبازم احلننة، اون اهلل تكبن و

 زوال، قنل تينىل:                 :[. 72]سبسة اله،قنن

 وقنل:                    : (3) [85، 81]سبسة ال،مح. 
 

 ي،مح  اهلل: –ايضًن  –ويقبل 

قنل اهل اليلم: وإنام كنن االسم األعظم يف هذي  االسمني ألهنام تضمهن =

                              
هنز   يفلمح هلبيلان  هلتوضليه عال  ذكلر ه اصلي ا  طر قل  هلعمل  ب لاا           –إن  اءههلل  – سيأت  (  1)

  كيفي  هالستفاجلة يفا ا.

 إىل ع ل ح هحلياة هل نياا  إال سيبعث هلااس إىل دياة أب   .(  2)

 (.0ا 1 اظر: تف ي آ   هلكرس  )ص (  3)
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 مجنع األسامء احلسهى، فصهة الكامل يف    ،  و هة اإلحسنن يف     (
1). 

ون يدل عهلل خن نة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث اخلنوس ع  ايب اونوة 

 الك،يمة، واهعامهلن عهلل اسم اهلل األعظم الذي إاا ُ عي    اجنب  هذه اآلية   

       وقد اك، هذان االسامن يف ثالثة وباضع و  الق،آن الك،يم يف الزه،اوي

)البق،ة وآل عم،ان(، ويف سبسة ط ، وقد نص عهلل اك،هن و ننن وباضي ن اهل اليلم 

 ؛  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.(2)عهد اك، احلديث – كام تقدم  ننن  –وسواة احلديث 

 : -ي،مح  اهلل  –يقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة 

 .(3)وهب االسم األعظم         اعظم آية يف الق،آن: =

 –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديثني املبقبفني عهلل عيل    ايب طنلب وايب اونوة 

ون  –سيض اهلل عه   –ون يدل عهلل خن نة آية الك،يس، فهي حديث عيل    ايب طنلب 

 –يدل عهلل وزيد اليهنية هبن، واحل،ص عهلل ق،اءهتن عهد الهبم، ويف حديث ايب اونوة 

اإلهنسة إىل نزول آية الك،يس و  كهز حتت الي،ش، وقد تقدم يف  –سيض اهلل عه  

ة هذه اآلية املبنسكة و   ني آينت الق،آن األحن يث الصحنحة ون يدل عهلل خن ن

الك،يم، وثببت خن نع ن ونهي ن  إان اهلل تينىل، وسنأيت املزيد و  البننن عهد اك، 

 .-إن هنءاهلل تينىل  –خن نة آية الك،يس، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن 

                              
 (.38  )ص  اظر: تف ي آ   هلكرس(  1)

 اظللر ل ز للاجلة: أقللوه  أهلل  هلع للم ح حت  لل  هالسللم هألعظللما  هألقللوه  هلللوهاجلة ح ذلللكا هسللم ههلل  (  2)

 هألعظم مجة  جلاهس  هل كتوا: عب ههلل بمح عمر هل يفيج .

 .10/311 اظر: اموع هلفتا ب (  3)
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 :، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منهاآية الكرسيخاصية 

 

و  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

خباص آية الك،يس، يعضح جلنًن خن نة هذه اآلية الك،يمة، ف ي اآلية العي و  

ق،اهن يف لنلة مل يزل علن  و  اهلل حنفظ، وال يق،   هنطنن حعى يصبح، وهي اعظم 

 . –عز وجل  –آية يف كعنب اهلل 

  ُ  ، كل  الة وكعب ة، مل يمهي  و   خبل اجلهة إال ان يمبت.وو  ق،اهن يف 

 وهي اآلية العي تضمهت اسم اهلل األعظم، الثن ت يف قبل  تينىل:    

     . 

فقد مجيت هذه اآلية املبنسكة و  الهضل واخلري، وعظنم الههع ون ال خيهى،  

 حنحة يف خباص هذه اآلية الك،يمة.وقد  لَّ عهلل الك ون وس  يف األحن يث الص

تظ ، خن نة آية الك،يس يف  –سيض اهلل عه   –فهي حديث ايب ه،ي،ة  

 حهظ ن مل  ق،اهن يف لنلة، وال يق،   هنطنن حعى يصبح.

      إذا أويت إى فراشك فاقرأ آية الكريس=ويف سواية احلديث:  

           :حتى ختتم اآلية، فإنه لن يزال عليك من اهلل [ 877]سبسة البق،ة

 .+حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح

 عهي اعلمك =:  -سيض اهلل عه   –وقبل الك قبل الشنطنن أليب ه،ي،ة  

 . –ان اهلل تينىل  إ –. ويف هذا نص عهلل حتقق الههع +كلامت يههيك اهلل هبن
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 .+إذا قلتهن مل يقربك ذكر وال أنثى من اجلن=ويف  يض ال،واينت:  

 .(1)+ال يقربك من اجلن ذكر وال أنثى صغري وال كبري=ويف سواية اخ،ى:  

وظ بس خن نة آية الك،يس يف هذا احلديث ال ختهى، ف ي حتهظ و  ق،اهن إاا  

 اوى إىل ف،اه ، وال يق،   هنطنن حعى يصبح.

اي: و  عهد اهلل، او و  ج ة او،  +لن يزال عليك من اهلل حافظ=ويف قبل :  

 .(2)اهلل، او و   أس اهلل ونقمع 

وعهلل وج  اخلصبص احلهظ  و  كل يشء، – إان اهلل  –ف ي اآلية احلنفظة  

و  الشنطنن ال،جنم، وخعم الهبي  هلل اهلل علن  وسلم القبل يف خن نع ن،  قبل  

ويف  يض ال،واينت:  ،+أما إنه صدقك وهو كذوب=علن  الصالة والسالم: 

 .+أوما علمت أنه كذلك؟=، ويف سواية اخ،ى: +صدق اخلبيث وهو كذوب=

نطنن ال،جنم او، ثن ت وال و،ية فن ، فخن نة آية الك،يس يف احلهظ و  الش 

 كام  ل علن  احلديث املعقدم اك،ه.

هذا و  ج ة خن نة آية الك،يس، وو  ج ة ط،يقة اليمل هبن، وكنهنة  

   إذا أويت إى فراشك فاقرأ آية الكريس=االسعهن ة وه ن، فكام وس  يف احلديث: 

              ...حتى ختتمها+. 

 

                              
 .4/615 اظر: فته هلباا  (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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املحنفظة عهلل ق،اءهتن، واليمل  نهلدي الهببي  فنلباجب عهلل كل وسلم 

الك،يم يف احل،ص عهلل األخذ هبن عهد الهبم، ويف كل لنلة سغبة يف احلصبل عهلل 

، وهب املحهبظ و  حهظ  اهللون، و  كل هنطن – إان اهلل  –خن نع ن يف احلهظ 

 خري حنفظًن وهب اسحم ال،امحني.سبحنن  وتينىل 

 

ويف ط، هن للشنطنن ال،جنم، وعدم اقرتا   و  قنسئ ن حعى يصبح و  الهضل 

واخلن نة ون ال خيهى عهلل كل احد؛ فكنف  م  تليب    الشننطني، وتكدس علن  

 نبو  الذي هب الرنية يف ساحة البدن.

 

 البقنعي عهد آية الك،يس ون نص : وقد اك، 

يف ط، هن للشنطنن يف مجنع األوقنت: ان املقصب   –واهلل اعلم  –والرس = 

: الداللة عهلل وضمبن اآلية العي قبل ن، و  متنم (1)-كام  نهع  يف نظم الدس  –وه ن 

القدسة املسعلزم للبحداننة، املسعلمة لإلحنطة  جمنع  هنت الكامل، وع العرصيح 

، كل ن او جل ن، واك، االسم األعظم، وون يدل (2)ك الصهنت الثببتنة والسلبنة عل

                              
 .495ا 1/494هل ا  اظر: نظم (  1)

  عا  قول  تعاىل:   – رد  ههلل  – قو   يخ هإلسال هبمح تيمي  (  2)        

 فاف  ذلك  تبممح كما  هحلياة  هلقيويفيَّ ا  ك لك قول : =           

       قو 11/142 اظر: اموع هلفتا ب . +..هنفرهجلض ب لك. تبممح كما  هن ك  هلربوبي   . 

هلفال ة هل ابع : كما  دياة =: يفمح هلفوهل  ح ه ض هآل   – رد  ههلل  –حمم  هلع يمني  هلشيخ

  حيث ال  ع   ما أجلنً نقص لقول :  ههللا  كما  قيويفيت          ألن

ا هأله ب هألك ر  إن كان ع ي  هلاقص يفمح بعض هلوجوض؛ لكمح إذه  ي ق باعتبا هلكما  ق 
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 علن  فن ن عرشي  و،ة.

مت انهنس  و  تلك القدسة، رض ت عهلل  نع  و    فال ج،م ان و  ق،اهن، فعهسَّ

رسا قنت اليظمة، فط، ت عه  وع  و  هنء و  جريان  الشنطنن، واعلع  ع  

  .حضنض اآلفنت، إىل حرضات ال،مح

وعهلل هذا املقصب   لت تسمنع ن  نلك،يس؛ ألن  عهلل قدس مملكة امَللِك، تكبن قدست ، 

 .(1)+وعهلل حسب قدست ، يكبن علبه وعظمع 

 : -ي،مح  اهلل  –يقبل هنخ اإلسالم ا   تنمنة  

تهرصف عه م هننطنه م إاا اك،  +األحبال الشنطنننة=وهكذا اهل = 

؛ فإن  قد ثبت يف الصحنح ع  الهبي  هلل اهلل علن  عهدهن ون يط، هن وثل آية الك،يس

ملن وكل  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –وسلم يف حديث ايب ه،ي،ة 

 حهظ زكنة الهط،، فرسق وه  الشنطنن لنلة  يد لنلة وهب يمسك  فنعبب فنطلق ، 

: زعم ان  ال فنقبل +ما فعل أسريك البارحة=فنقبل ل  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

، فلام كنن يف امل،ة الثنلثة، قنل:  عهي حعى +كذبك وإنه سيعود=ييب ، فنقبل: 

    اعلِّمك ون يههيك: إاا اويت إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يس         

                                                                                                                                                                          

نف  هلاقص   فمعااض أن هلكما  يفي ق ال  ع    نقص بوج  يفمح هلوجوضا  ه ه هلاف  دص  

  بقول :           : هلفال ة هل ايفا : إثبات هلصفات هل  بي  لقول .       

    : قول              ا  هلصفات هل  بي : يفا نفاض ههلل عمح نف    ه  يفتبما

(ا  هلقوهع  هن  ً ح صفات ههلل 38.  اظر: تف ي آ   هلكرس  )ص +ل بوت كما  ض ض

   (.59 أمسال  هحل اً )ص 

 .45ا 2/44 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا (  1)
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       ل  يزال علنك و  اهلل حنفظ، وال يق، ك هنطنن حعى إىل آخ،هن، فإن

واخربه  +صدقك وهو كذوب=تصبح، فلام اخرب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل: 

 ان  هنطنن.

وهلذا إاا ق،اهن اإلنسنن عهد األحبال الشنطنننة  صدق ا طلع ن، وثل و  يدخل الهنس 

  الشننطني وتعكلم عهلل  حنل هنطنين، او حيرض سامع املكنء والعصدية فعهزل علن

 .(1) +لسنن  كالوًن ال ييلم، وس ام ال يهق ...

وإاا ق،ات آية الك،يس ههنك =ثم اك،  يض األحبال الشنطنننة وقنل:  

 .(2) + صدق  طل هذا، فإن العبحند يط،  الشنطنن...

 

تهرصف عه م =عهد قبل :  –ي،مح  اهلل  –واملالحظ يف كالم هنخ اإلسالم  

إاا ق،اهن =، وقبل : +اا اك، عهدهم ون يط، هن وثل آية الك،يس...هننطنه م إ

إىل ان  +عهد األحبال الشنطنننة  صدق ا طلع ن... –ييهي آية الك،يس  –اإلنسنن 

 .+فإن العبحند يط،  الشنطنن...=قنل: 

 – حهظ اهلل  –وهذا هب عني خن نة هذه اآلية املبنسكة، ف ي اآلية احلنفظة 

 للشنطنن ال،جنم. –اهلل   إان –والطنس ة 

 فلل  احلمد واملهَّة. –عز وجل  –وهي اآلية املشعملة عهلل تبحند اهلل  

تظ ، خن نة آية الك،يس يف قبل   –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب    كيب  

                              
 .206ا 11/205 اظر: اموع هلفتا ب (  1)

 .11/293 اظر: هنص ا هل ابق (  2)



 396 

يا أبا املنذر! أتدرر أرم آية =:  -سيض اهلل عه   – هلل اهلل علن  وسلم أليب    كيب 

يا أبا املنذر! أتدرر أرم آية من =قلت: اهلل وسسبل  اعلم، قنل: قنل:  +معك أعظم؟

   قنل: قلت:  +كتاب اهلل معك أعظم؟               قنل: فرضب

 .+ليهن ك العلم أبا املنذر=يف  دسي وقنل: 

 

ل ف ي اعظم آية يف الق،آن الك،يم، وقد خصت آية الك،يس هبذا الهض 

اليظنم، واألج، الكبري؛ ألهنن تضمهت العبحند، واألسامء والصهنت، واثبعت 

األلبهنة واليبب ية هلل وحده، وان  حي قنبم ال تأخذه سهة وال نبم، وان  تينىل 

 . -سبحنن  وتينىل  –ونلك الشهنعة ال ييطن ن احدًا إال  إان  

 

 ويف جباه، الق،آن عهد آية الك،يس ون نص :

ا تأولت مجلة هذه املينين، ثم تلبت مجنع آينت الق،آن مل جتد مجلة واآلن إا= 

هذه املينين و  العبحند والعقديس، ونح الصهنت الُيهلل جممبعة يف آية واحدة 

وه ن...، وهي ورشوحة يف آية الك،يس...، وقد اهعملت عهلل امجع 

 

: انف آية -سيض اهلل عه ام  –نل ا   عبنس وق=يف تهسريه:  وعهد الق،طبي 

يف الق،آن آية الك،يس. قنل  يض اليلامء: ألن  يك،س فن ن اسم اهلل تينىل  ني وضم، 

 .(2)+وظنه، ثامن عرشة و،ة

                              
 ( بتصر    ي.16ا 15 اظر: جوههر هلقرآن )ص (  1)

 .3/211 اظر: هرايفة ألدكال هلقرآن (  2)
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وهذا كل  يدل عهلل عظنم هأن آية الك،يس، وعلب وكننع ن، وسفنع وهزلع ن، و   

 املذكبسة و  الهضل واخلري ون ال خيهى. ني آينت الق،آن الك،يم، ويف هذه اخلن نة 

 

ان حي،ص عهلل حهظ ن، وتد ،هن، واليمل هبن، واملداووة  فح،يٌّ  كل وسلم 

وهذا غنية  – إان اهلل  –عهلل ق،اءهتن،  صدق وإخالص، سجنء  ،كع ن، وحتقق نهي ن 

 . -عز وجل  – اليمل هبن، واالسعهن ة وه ن؛ كنف ال؟ي وهي اعظم آية يف كعنب اهلل

 

ون يدل عهلل خن نة عظنمة هلذه اآلية  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب اونوة  

من قرأ آية =املبنسكة، ويعضح الك جلنًن يف  شنسة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+الكريس يف ُدبر كل صالة مكتوبة، مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت

 

فأي خن نة اعظم و   خبل اجلهة مل  ق،اهن يف   ، كل  الة وكعب ة، فام  

ايرس اليمل، وون اعظم اجلزاء، فنملبفق و  وفق  إىل اخلري وعمل    طميًن يف اج،ه 

 .-عز وجل  –وثبا   و  اهلل 

 

مل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فمذكبسة اون و  ج ة ط،يقة الي 

من قرأ آية الكريس يف دبر = هص احلديث الرشيف يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+كل صالة مكتوبة، مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت

 

فام علنك اهين املسلم إال اليمل هبذا العبجن  الهببي الك،يم، فنحصل لك  
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 هذا الهضل اليظنم. –ل وعال ج – إان اهلل 

فيهلل املشعنقني إىل جهنت الهينم االهعامم الشديد، واليهنية البنلرة  ق،اءة آية  

الك،يس  يد اله،يضة حعى ال يهّبت علن م الشنطنن ال،جنم هذا اخلري اليظنم، 

 والهضل الكبري.

 

 : -ي،مح  اهلل  – يقبل ا   القنم

س اهلل سوح   –نخهن ايب اليبنس ا   تنمنة و لرهي ع  ه=  ون =ان  قنل:  –قدَّ

 .(1)+ت،كع ن عقنب كلِّ  الة

 

ك   تظ ، خن نة آية  –سيض اهلل عه ن  – ويف حديث اسامء  هت يزيد    السَّ

 الك،يس يف اهعامهلن عهلل اسم اهلل األعظم.

         سلم يف هنتني اآليعني: فقد قنل  هلل اهلل علن  و 

 آية الك،يس و                  8، 6بسة آل عم،ان: ]س) 

 .+فيهام اسم اهلل األعظم إن=

عظم عهلل يف حتديد امل،ا   نالسم األ –ي،مح م اهلل  –وقد اخعلف اليلامء  

 .(2)اقبال كثرية، وتبجن نت خمعلهة

 

                              
 .1/384 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

هلللوهاجلة ح ذلللكا    اظللر: هسللم ههلل هألعظللما مجللة  جلاهسلل   حت يلل  ل اصللوصا  أقللوه  هلع مللاء      (  2)

 ل  كتوا: عب ههلل بمح عمر هل يفيج ا فق  أفاجل  أجاجل.
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االسم األعظم: هب االسم اجلنوع جلمنع األسامء، وقنل: =ويف العي،يهنت:  

هب اهلل ألن  اسم الذات املب بفة  جمنع الصهنت، اي: املسامة  جمنع 

 .(1)+األسامء...

 

علم عهلل ال،ب تبنسك وتينىل،  )اهلل(=: -ي،مح  اهلل  – وقنل احلنفظ ا   كثري 

 يقنل: إن  االسم األعظم؛ ألن  يب ف  جمنع الصهنت، كام قنل تينىل:    

                              

                             

                               سبسة[

 : [، فأج،ى األسامء البنقنة كل ن  هنت ل ، كام قنل تينىل84، 81احلرش:   

              :[، وقنل تينىل: 620]سبسة األع،اف        

                           :(2) +[660]سبسة اإلرساء. 

 :ويف جباه، الق،آن عهد اك، آية الك،يس

وفن ن احلي القنبم هب االسم األعظم، وحتع  رس، ويش د ل  وسو  اخلرب، =

  أن االسم األعظم يف آية الك،يس، واول آل عم،ان، وقبل :          

     : (3) +[666]سبسة ط. 

                              
 (.20 اظر: هلتعر فات )ص (  1)

 .1/192 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  2)

 (.16 اظر: جوههر هلقرآن ل  زهل  )ص (  3)
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ليبد يدعبه وقنل  يض م: إن اهلل سبحنن  وتينىل مل ييلمهن  نسم  األعظم، لنبقى ا

ف ب خمهي يف األسامء احلسهى كلنلة القدس يف اللننيل،  –سبحنن  وتينىل  – كل اسم هب ل  

 ال ييلم  الهنس و  اجل وباظبة اخللق عهلل اك، مجنع األسامء...، واهلل تينىل اعلم.

 

كام  –وعهلل كل حنل ف ي آية عظنمة،  ل هي اعظم آية يف الق،آن الك،يم  

هذا كل  يدل عهلل خن نع ن و –سيض اهلل عه   –    كيب يف حديث ايبّ  –تقدم 

 .و ننن فضل ن

 

والذي جيب العهبن  علن  هب رضوسة األخذ هبن،وتد ،هن، واليمل هبن، فهي  

وعهلل وج   –سبحنن  وتينىل  –الك و  اخلري والربكة والهنئدة ون ال ييلم  إال اهلل 

 ذكبسة، واوقنت ويلبوة.اخلصبص ون جنء الهص   ، واحلث علن  يف حنالت و

 

فإاا اويت إىل ف،اهك فنق،ا آية الك،يس و  اوهلن حعى ختعم اآلية، ويف ُ  ،  

وان  –عز وجل  –كل  الة وكعب ة، ثم اعلم  يد الك اهنن اعظم آية يف كعنب اهلل 

 فن ن اسم اهلل األعظم          :فن ع اهلل    عهلل كل حنل، قنل تينىل  

              :[.620]سبسة األع،اف 

 

اسم =يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب اونوة  

 .+آل عمران، وطه: سورة البقرة، واهلل األعظم الذر إذا ُدعي به أجاب يف ثالث

يف آية  +البق،ة=فنلعمسع ن فبجدت يف  –سيض اهلل عه   –قنل ا ب اونوة  
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   الك،يس:               . 

ك   سيض اهلل  – وقد تقدم يف احلديث الذي قبل  ع  اسامء  هت يزيد    السَّ

 ون يدل عهلل نحب امليهى املذكبس يف هذا احلديث. –عه ن 

 

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث املبقبف ع  عيل    ايب طنلب  

وعلن  لزم احل،ص  – إان اهلل  –خن نة آية الك،يس يف حهظ ن لقنسئ ن عهد الهبم 

 .-سبحنن  وتينىل  –عهلل ق،اءهتن ملن يرتتب عهلل الك و  حهظ اهلل 

ون اسى احدًا ييقل  لر  اإلسالم يهنم حعى =: -سيض اهلل عه   –يل يقبل ع 

ون اسى سجاًل ولد يف اإلسالم، او ا سك =، ويف سواية اخ،ى: +يق،ا آية الك،يس...

 عقل  اإلسالم، يبنت حعى يق،ا هذه اآلية:                   آية

ية ع  هدة احل،ص عهلل ق،اءهتن واألخذ هبن عهد الهبم، الك،يس. ويف هذا القبل كهن

 فنلينقبة حسهة، واليمل يسري، فلل  احلمد واملهّة.

 

 ننن خن نة  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة  –ايضًن  –ويف احلديث املبقبف  

 آية الك،يس، واهنن نزلت و  كهز حتت الي،ش.

يف خباص آية الك،يس،  وقد تقدم يف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة 

 ، واهلل تينىل اعلم.(1)واثهنء الدساسة والعيلنق ون يرهي ويكهي ع  إعن ت  ههن

                              
 متت هإلدال  ع ً يفا تق ل ذكرض؛  شي  هلتيو    هلتكرها هل   ال داج  ل .(  1)
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 :آية الكرسياألحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص 

 

إن =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 6

، فيها آية هي سيدة آر القرآن، ال ن سورة البقرةلكل يشء سنامًا، وسنام القرآ

 .(1)+تقرأ يف بيت فيه شيطان إال خرج منه: آية الكريس

 

سيض اهلل عه  قنل: سميت حبنبي سسبل اهلل  هلل اهلل  –ع  عيل    ايب طنلب  – 8

ل فقال: يا دممد إن لكل يشء سيدًا، فسيد جربي هبط عيلَ =علن  وسلم يقبل: 

البرش آدم، وسيد ولد آدم أنت، وسيد الروم صهيب، وسيد فارس سلامن، 

ر، وسيد الطري الن ، وسيد الشهور  د  وسيد احلبش بالل، وسيد الشجر السِّ

شهر رمضان، وسيد األيام يوم اجلمعة، وسيد الكالم العربية، وسيد العربية 

قرة، وسيد البقرة آية الكريس، أما إن فيها مخس بآن سورة الالقرآن، وسيد القر

 .(2)+كلامت يف كل كلمة مخسون بركة

 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 1

، من قرأ آية الكريس ُدُبر كل صالة مل يمنعه من دخوله اجلنة إال املوت=وسلم: 

                              
 ث ضللعيف  قلل  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل ا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هحللل (  1)

(ا  لا   لين علمح إعاجلتل  هالا  شلي        2 هنوضوع  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة هلبقلرة )هحلل  ث اقلم       

 هلتيو    هلتكرها.

 هآلثللاا هلبللعيف  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل ا ضللممح هألداجل للث  يفوضللوع  قلل  حللل  ثه(  2)

 (ا  ا   ين   كف  عمح إعاجلت  هاا.361نوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلبقرة )ص  ه
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ويرات  ومن قرأ حني يأخذ مضجعه أَمنه اهلل عىل داره، ودار جاره، والدم

 .(1)+حوله

 

ان عم،    اخلطنب خ،ج اات يبم إىل الهنس  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عم،  – 4

اخبف ن واسجنهن؟ فسكت فقنل: ايكم خيربين  أعظم آية يف الق،آن واعدهلن و

القبم، فقنل ا   وسيب : عهلل اخلبري سقطت؛ سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  

 اعظم آية يف الق،آن: =وسلم يقبل:                 سبسة[

   [، واعدل آية يف الق،آن: 877البق،ة:            

                         

    :[، واخبف آية يف الق،آن: 90]سبسة الهحل       

                       :[، واسجى آية 2، 5]الزلزلة

 يف الق،آن:                           

 .(2) +[71]سبسة الزو،: 

                              
(ا 2114ا  هلبي قلل  ح  لعب هإلميللانا اقللم ) 229ا 2/220ح تف لليض  هحلل  ث أ رجلل  هلل ع يب  (  1)

ا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا جيصلليص آ لل  هلكرسلل         5/338

ا  عللزهض إىل 3/111ح هللل ا هنا للوا   ا  أ رجلل  هل لليوط  +إسللااجلض ضللعيف =را   قللا : باللل ك

.  قا  هبلمح  +ه ه د  ث ال  صه=: 1/116ح هنوضوعات  ه)ايف   ح فوهل ضا  قا  هبمح هروز 

ا   اظلر  +ال  صله =: 1/200عرهق هلكاان  ح تاز   هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هألداجل لث هلشلايع       

ا  قا  هلشوكان  ح هلفوهلل  هجملموعل    1/218ل ز اجلة: هلآللف هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع  

ا هض هحلاكم عمح ع   اض  ههلل عا  يفرفوعلايفا  ح سلا ض:   =(: 290ح هألداجل ث هنوضوع  )ص 

 .+دب  هلعرن ا  ن ش  بمح سعي ا ك هبان

تف ليض    ح (ا  أ اجلض هبلمح كل ي  149 – 140  ح فبلال  هلقلرآن )ص   هحل  ث أ ر  حنلوض أبلو عبيل   (  2)
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –   عم،  ع  عبداهلل – 7

، قرأ آية الكريس عىل أثر الوضوء أعطاه اهلل ثواب أربعني عاماً  من= وسلم:

 .(1)+ورفع له أربعني درجة، وزَوجه أربعني حوراً 

 

 علن  وسلم قنل: ع  الهبي  هلل اهلل –سيض اهلل عه   – ع  ايب وبسى األهي،ي – 1

ريس يف ُدبر كل أوحى اهلل إى موسى بن عمران عليه السالم: أن اقرأ آية الك=

من قرأها يف دبر كل صالة مكتوبة أجعل له قلب  صالة مكتوبة، فإن

يقني، وال يواظب  دِّ الشاكرين، ولسان الذاكرين، وثواب املنيبني، وأعامل الصِّ

يق، أو عبد امتحن قلبه لإليامن، أو أريد قتله يف سبيل  عىل ذلك إال نبي، أو صدِّ

 .(2)+اهلل

 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  جن ،    عبداهلل  – 5

                                                                                                                                                                          

ا  علللزهض إىل هبلللمح 3/111ح هلللل ا هنا لللوا  ا  علللزهض إىل هبلللمح يفرجل  للل ا  أ اجلض هل للليوط 2/436 

يفة هلصل ي  يفرجل   ا  هلشيهز  ح هأللقاملا  ههلر   ح فبال  ا  أ اجلض هأللبان  ح ضعيف هرا

 .+ضعيف=(ا  قا : 136(ا )ص 954 ز اجلت ا اقم )

ا  عزهض إىل هلل   م  ح هلفلرجل سا  أ اجلض   2/131إلد ان حل  ث أ اجلض هبمح عقي   ح هلز اجلة  هه(  1)

ا  ضلعف ا  قلا    1/290هبمح عرهق هلكالان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هألداجل لث هلشلايع         

.  اظللر: هلفوهللل  هجملموعلل  ح هألداجل للث  +سلل يمان كلل همل ح إسللااجلض يفقاتلل  بللمح =هلشللوكان : 

 (.312هنوضوع  )ص 

ا يفلمح  2/430ح تف ليض   ا باللوضا  أ اجلض هبلمح كل ي   2/229ح تف ليض   هحل  ث أ رج  هلل ع يب (  2)

هلل ه دلل  ث = هبللمح يفرجل  لل ا  قللا :  عللزهض إىل –اضلل  ههلل عالل   – دلل  ث أبلل  يفوسللً هأل للعر 

ا  ح هلآللللف هنصللاوع  ح هألداجل للث   3/119ح هللل ا هنا للوا   ا  أ اجلض هل لليوط +يفاكللر جلل هيف 

 .1/212هنوضوع  
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فلم يلتئم  من قرأ آية الكريس يف ُدبر كل صالة خرقت سبع سموات= وسلم:

عز  –إى قائلها فيفغر له، ثم يبعث اهلل  –عز وجل  –قها حتى ينظر اهلل خر

 .(1)+ملكًا فيكتب حسناته ويمحو سيئاته إى الغد من تلك الساعة –وجل 

من قرأ آية الكريس يف ُدبر كل صالة مكتوبة أعطي قلوب = ويف سواية اخ،ى: 

، وثواب النبيني، وأعامل الصادقني، وبسط اهلل عليه يمينه ورمحه، ومل الشاكرين

 .(2)+يمنعه من دخول اجلنة إال قبض ملك املوت روحه

 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عم،ان    احلصني  – 2

عبد يف دار فيصيبهم ذلك  فاحتة الكتاب، وآية الكريس ال يقرؤمها=وسلم: 

 .(3)+اليوم عني إنس أو جن

 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 9

                              
باللوضا  قلا     –اض  ههلل عا ما  –ا عمح أنس  جابر 2/229ح تف يض  هحل  ث أ رج  هل ع يب(  1)

.  أ اجلض هبلمح  +قلا  هبلمح عل  : هل ه دل  ث باطل ..      =: 1/116ح كتلامل هنوضلوعات    روز هبمح ه

ا  هل ليوط  ح هلآلللف   1/206عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشلايع   

ح ا  قلللا  هلشلللوكان  ح هلفوهلللل  هجملموعللل   212ا 1/211هنصلللاوع  ح هألداجل لللث هنوضلللوع  

 .+إسااجلض باط ا  ل  سا  آ ر في  ااهي =(: 388ا 299هألداجل ث هنوضوع  )ص 

ا 212ا 1/211ا  هلآللللف هنصللاوع  ح هألداجل للث هنوضللوع   1/111 اظللر: كتللامل هنوضللوعات  (  2)

ا  هلفوهلللل  هجملموعللل  ح هألداجل لللث 1/206 تاز للل  هلشلللر ع  هنرفوعللل  علللمح هألداجل لللث هلشلللايع   

 (.388هنوضوع  )ص 

هحللل  ث ضللعيف  قلل  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل ا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   (  3)

 (ا  ا   ين   كف  عمح إعاجلت  هاا.9 هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 
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 ، واستخرجتالبقرة سنام القرآن وُذروُته، نزل مع كل آية منها ثامنون ملكاً =

                  :من حتت العرش، [ 877]سبسة البق،ة

فوصلت هبا، أو فوصلت بسورة البقرة، ويس قلب القرآن، ال يقرؤها رجل 

 .(1)+يريد اهلل والدار اآلخرة إال غفر له، واقرؤوها عىل موتاكم

 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم سأل  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 60

ربع =قنل: نيم. قنل:  +معك آية الكريس؟= سجاًل و  ا حن  :

 .(2)+القرآن

 

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل  –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عم،و    الينص  – 66

من قرأ آية الكريس ُدبر كل صالة مكتوبة كان الذر يتوَى قبض = علن  وسلم:

 .(3)+، وكان كمن قاتل مع أنبياء اهلل حتى استشهداجلالل واإلكرام نفسه ذو

                              
هحللل  ث ضللعيف  قلل  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل ا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   (  1)

 (ا  ا   ين   كف  عمح إعاجلت  هاا.3هلوهاجلة ح  وهص سواة هلبقرة )هحل  ث اقم   هنوضوع 

(ا 291(ا اقلم ) 126ا  هبلمح هلبلر س ح فبلال   )ص    3/221هحل  ث أ رج  أدل  ح هن لا    (  2)

 – عزهض إىل أد   هبمح هلبر س  ههلر   ح فبال   عمح أنس  3/160 هل يوط  ح هل ا هنا وا 

ا  ذكللرض هلعج للون  ح  432ا 2/431ح تف لليض   أ اجلض هحلللافن هبللمح كلل ي   –اضلل  ههلل عالل   

(ا 28(ا  قا  هأللبان  ح ضعيف هرايفة هلصل ي  ز اجلتل ا اقلم )   28ا اقم )1/28كشف ه فا 

 .+إسااجلض ضعيف=ا  قا  حمققو هن ا : +ضعيف=(: 5)ص 

ا  قلللا  هأللبلللان  ح س  للل   هألداجل لللث هلبلللعيف    2/221ح تف للليض  هحلللل  ث أ رجللل  هلللل ع يب (  3)

.   اظلر ل ز لاجلة: تاز ل     +إسااجلض ضعيف ج هيفا ب  هلو يفوضلوع  =(: 2814ا اقم )5/21 هنوضوع  

ا  هلفوهلللل  هجملموعللل  ح  295ا 1/294هلشلللر ع  هنرفوعللل  علللمح هألداجل لللث هلشلللايع  هنوضلللوع      

 (.311هألداجل ث هنوضوع  )ص 
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 68

رة العنرب األشهبخلق  –عز وجل  –إن اهلل = ، دَرة بيضاء، وخلق من الدم

وكتب بذلك العنرب آية الكريس، وحلف بعزته وقدرته من تعَلم آية الكريس 

 .(1)+وعرف حقها فتح اهلل عليه ثامنية أبواب اجلنة يدخل من أهيا شاء

 

إن =ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 61

         فاحتة الكتاب، وآية الكريس، واآليتني من آل عمران

               

    و           

                  

               

          :[، 85، 81، 69، 62]سبسة آل عم،ان

عرش، يقلن يا رب: هتبطنا إى أرضك، وإى من يعصيك؟ قال اهلل: يب معلقات بال

حلفت ال يقرؤكن أحد من عبادر دبر كل صالة إال جعلت اجلنة مثواه، وإال 

أسكنته حظرية القدس، وإال قضيت له كل يوم سبعني حاجة أدناها املغفرة، وإال 

 .(2)+نرصته من كل عدو وأعذته منه

                              
ف ع لً يفلمح أ رجل ا  هحلل  ث أ اجلض هبلمح علرهق هلكالان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح            مل أق(  1)

 .+ في  مجاع  مل أعرف م=ا  قا : 1/291هألداجل ث هلشايع  هنوضوع  

هحللل  ث يفوضللوع  قلل  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل ا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف  (  2)
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من قرأ =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –عه  سيض اهلل  –ع  انس  – 64

يف ُدبر كل صالة مكتوبة آية الكريس، ُحفظ إى الصالة األخرى، وال حيافظ عليها 

يق أو شهيد  .(1)+إال نبي أو صدِّ

 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  املررية    هيبة  – 67

ذا ، فإمن قرأ آية الكريس ُدبر كل صالة ما بينه وبني أن يدخل اجلنة إال أن يموت=

 .(2)+مات دخل اجلنة

 

ملا =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   – ع  ايب ايبب – 61

]سبسة آل     وآية الك،يس، و ،     نزلت 

]سبسة آل عم،ان:      إىل      [، و62عم،ان: 

تعلقن بالعرش وقلن: أنزلتنا عىل قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال:  [،85، 81

وعَزيت وجاليل وارتفاع مكاين ال يتلوكن عبد ُدبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له 

ما كان فيه، وأسكنته جنة الفردوس، ونظرت إليه كل يوم سبعني مرة، وقضيت له 

                                                                                                                                                                          

 (ا  ا   ين   كف  عمح إعاجلت  هاا.3حت  )هحل  ث اقم  هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفا

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  1)

 هلل ه إسلللااجلض  =ا  قلللا : 5/331(ا 2115 هآل للاتا جيصلليص آ للل  هلكرسلل  بالللل كرا اقللم )    

 ا  عزهض ل بي ق .3/160 وا ح هل ا هنا ا  أ اجلض هل يوط +ضعيف

 قلل  ا ب هبللمح يفرجل  لل  يفللمح =ا  عللزهض إىل هبللمح يفرجل  لل   قللا : 2/430ح تف لليض  أ اجلض هبللمح كلل ي(  2)

د  ث ع  ا  هن ية بمح  عب ا  جلابر بلمح عبل ههللا حنلو هل ه هحلل  ث؛  لكلمح ح إسلااجل كل           

هلل ه دلل  ث ال  =ا  قللا : 1/116ح هنوضللوعات  .  هحللل  ث أ اجلض هبللمح هرللوز   +يفا للا ضللعف 

 .1/211ا   اظر ل ز اجلة: هلآللف هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع  + صه
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 .(1)+حاجة أدناها املغفرةسبعني 

 

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 65

كتب آية الكريس بزعفران عىل راحته الي ى بيده اليمنى سبع مرات، ويلحسها 

 .(2)+بلسانه مل ينس شيئاً أبداً 

 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 62

 .(3)+قال يف قراءة آية الكريس عند احلجامة أهنا تقوم مقام حجامتني

 

                              
هحللل  ث يفوضللوع  قلل  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل ا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف  (  1)

   ين   كف  عمح إعاجلت  هاا. (ا  ا4 هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 

 قل   اجل  =ا  علزهض إىل هبلمح يفرجل  ل ا  قلا :     2/430ح تف يض  هحل  ث أ اجلض هحلافن هبمح ك ي(  2)

أداجل للث أ للر تركااهللا ه تصللااهيف؛ لعلل ل صلللت ا  ضللعف     – عللين آ لل  هلكرسلل    –ح فبلل  ا 

 سلليأت  ح  –تقللول يفقللال دجللايفتني   أسللاني ها كللل  ث ع للّ  ح قرهءت للا عالل  هحلجايفلل  أن للا     

إن  للاءههللا  دلل  ث أبلل  هر للرة ح كتابت للا ح هليلل  هلي للرب بللالزعفرهنا      –هحللل  ث هلتللال   

( أ اجلض هبلمح  10هنل كوا )اقلم    –اض  ههلل عا   –.  د  ث ع ّ  + ت لس ل لفن  ع ل هلا يان

ا  هل ه دلا   1/381ضلوع   عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل لث هلشلايع  هنو  

    ع ً ضلعف  أ   ضلع ا  قلا  هلشلوكان  ح هلفوهلل  هجملموعل  ح هألداجل لث هنوضلوع  )ص         

 .+ح إسااجلض  ضَّاع=(: 311

ا  عزهض إىل هبمح يفرجل  ل ا  قل  تقل ل كلال هحللافن      2/430ح تف يض  هحل  ث أ اجلض هبمح ك ي(  3)

 –اضل  ههلل عال     –(ا علمح أبل  هر لرة    11ح هحلل  ث هل لابق )اقلم     – ردل  ههلل   – هبمح ك ي

أداجل للث تركااهللا ه تصللااهيف؛ لعلل ل   – عللين آ لل  هلكرسلل    – قلل   اجل ح فبلل  ا = يفللمح قوللل : 

. +صلت ا  ضعف أساني ها كل  ث ع ّ  ح قرهءت ا عال  هحلجايفل  أن لا تقلول يفقلال دجلايفتني      

 (ا فا داج  ل تكرها  هإلعاجلة.11( حتت هحل  ث اقم )2هنتق يف  اقم ) اظر ل ز اجلة: هحلا ي  
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قنل: قنل  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  (1)يف تهسريه واخ،ج الثيلبي 

َر كل صنم ُيعبد =سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  يا عيّل آية نزلت من كنوز العرش خ 

. وقال: حيدث يف هذه الليلة حدث  كبري  سيف املرشق واملغرب عىل وجهه، وفزع إبلي

فانظروين أرضب لكم مشارق األرض ومغارهبا، فأتى يثرب فاستقبله رجل فرتاءى له 

 إبليس يف صورة شيخ.

 ه الليلة أويف هذا اليوم يشء؟قال: يا عبداهلل، هل حدث هذ

ا  قال: نعم، أخربنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه نزلت عليه آية أصبح كل صنم خارًّ

عىل وجهه، فانرصف إبليس إى أصحابه وقال: حدث بيثرب أعظم احلدث فجاءوا إى 

قرأت هذه  ما=املدينة فبلغهم أن آية الكريس قد نزلت، وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

اآلية يف دار إال هجره الشيطان ثالثة أيام، أو قال ثالثني يومًا، وال يدخله ساحر وال 

 .+ساحرة أربعني ليلة. يا عيل علِّم ولدك وأهلك وجريانك فام نزلت آية أعظم منها

 

  ع –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  (2)يف تهسريه –ايضًن  – واخ،ج الثيلبي 

من خرج من منزله فقرأ آية الكريس بعث اهلل إليه =الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل: 

فقرأ آية  ، فإذا رجع إى منزله ودخل بيتهسبعني ألفًا من املالئكة يستغفرون له ويدعون له

 .+الكريس نزع اهلل الفقر من بني عينيه

 

                              
 .3/260ا  هرايفة ألدكال هلقرآن 2/220 اظر: هلكشف  هلبيان (  1)

 .2/229 اظر: هلكشف  هلبيان (  2)
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ة =ع  جيه، البنق، يقبل:  (1)-ايضًن  – واخ،ج الثيلبي  و  ق،ا آية الك،يس و،َّ

رصف عه  الف وك،وه و  وك،وه الدننن، والف وك،وه و  وك،وه اآلخ،ة، ايرس 

 .+وك،وه الدننن الهق،، وايرس وك،وه اآلخ،ة عذاب القرب

 

أن موسى قال جلربيل: ما ع  سجل و  اهل الكعنب اسلم،  (2)واخ،ج الرنفقي 

 ملن قرأ آية الكريس كذا مّرة؟ فذكر فيها من األجر ما مل يقو  عليه موسى.

فسأل ربه أن ال يضعفه عن ذلك، فجاءه جربيل بعد ذلك فقال: يا موسى، إن ربك يقول 

ة واحدة اللهم إيّن أقّدم إليك بني يدر كل من قال يف ُدبر كل صالة مكتوبة مر=لك: 

ن ف س، وكل ملحة، وكل طرفة يطرف هبا أهل السموات واألرض، وكل يشء يف علمك 

اآلية، فإن           أقّدم بني يدر ذلك كله: –أو قد كان  –كائن 

س منها ساعة إال يصعد إيّل منه فيها الليل والنهار عندر أربعة وعرشون ساعة، لي

 .+تسعون ألف حسنة، حتى تشتغل املالئكة وينفخ يف الصور

 

 عهد آية الك،يس واآليعني  يدهن: احلكنم العمنمي وقنل 

وون اكث، خباص هذه اآلينت، و  ق،ا هذه اآلينت كل يبم ولنلة عقنب كل  

م اجلنن، واغهنه اهلل و  الهق،، وسزق  و  حنث  الة او  و  وسبسة الشنطنن، وو  مل

 ال حيعسب.

                              
 .2/229هنص ا هل ابق (  1)

 هلللبيان يفللا ال ا  ح هلل ض هآلثللاا يفللمح هلركاكلل   هلاكللااة 662ا 2/661 اظللر: )للات هألنللوها (  2)

 .–إن  اءههلل  –نفً؛  سيأت  بيان   هلتع يق ع ي   ا   زل ح هل اهس   هلتع يق 
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وو  وا ل ق،اءهتن عهد كل  بنح وعهد  خبل  ف،اه  او  و  الرسقة والهنس،  

وضجة اللنل، والرتع،ع  نللنل، واو  و  ال،جهة، واملهنم املزعج، ومل يرضه يشء  إان 

 . –عز وجل  –اهلل 

 غلَّة مل تسبس ا دًا، وحلت فن ن الربكة.وو  كعب ن يف هقهة طني وسوى هبن يف  

 وو  كعب ن وجيل ن يف حننبت  او  نب وهزل  كث، ز بن ، ومل يدخل علن  لص. 

 وو  واظب ق،اءهتن يف اعقنب  لبات  مل يمت حعى ي،ى وقيده و  اجلهة. 

 .(1)وفن ن و  اخلباص والههع ون ال حيىص 

 

 الك،يس ون نص : يف خباص آية وقنل الننفيي

و  ق،ا هذه اآلية يف كل يبم ولنلة عقب كل  الة او  و  وسبسة الشنطنن = 

 ووك،ه، وو  مت،  اجلنن، واعناه اهلل و  الهق، وسزق  و  حنث ال حيعسب.

وو  وا ل ق،اءهتن عهد كل  بنح ووسنء، وعهد  خبل  إىل وهزل  وف،اه  او   

زق  حة البدن، وسلم و  فزع اللنل و  الرسقة والهق، واحل،يق والرشوس، وس

 وال،جهة وسك  قلب  و  البجع.

 وو  كعب ن يف هقنف طني وجيل ن يف غلة مل ترسق ومل تسبس و بسك فن ن. 

وو  كعب ن وجيل ن يف اعهلل ععبة حننبت ، او  نب وهزل  و سعنن  كث، علن  ال،زق  

 ومل ي، خصن ة وال خسنسة، ومل يدخل علن  لص.

ءهتن عقب كل  الة مل يمت حعى ي،ى وقيده و  اجلهة او ي،ى ل ، وو  اكث، ق،ا 

                              
 ( بتصر    ي.18ا 9 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط(ا )ص (  1)
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وإاا كهت يف سه، او وبضع خمنف فخط علنك  نحل، ة  ائ،ة، واق،ا علن ن آية الك،يس، 

اآلية،           وسبسة اإلخالص وامليباتني والهنحتة، و

يصل إلنك احد، وال يقدس احد عهلل اايعك و  اجل  [، فإنك ال 76]سبسة العب ة: 

 واإلنس.

إن من كتب آية الكريس بزعفران سبع مرات =: (1)وعه  علن  الصالة والسالم 

 .(2)+عىل راحته اليمنى كل مرة يلحسها بلسانه مل ينس  شيئاً أبدًا، واستغفرت له املالئكة

                              
تق ل جيرا ا ضممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف   هنوضلوع  هللوهاجلة ح  لوهص آ ل  هلكرسل ا         (  1)

 . –اض  ههلل عا   –( عمح أب  هر رة 11 ) اظر: هحل  ث اقم

(.  سليأت  هنز ل  يفلمح هلبيلان  هلتوضليه ع ًل       36ا 35 اظر: هلل ا هلاظليم ح  لوهص هلقلرآن هلعظليم )ص      (  2)

 .–تعاىل  إن  اءههلل – بيان يفا في ا يفمح هنخالفات هلشرعي  ضممح هل اهس   هلتع يق  ايف   ه ض هآلثاا
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 ص آية الكريس:وويف جمربات الديريب الكبري حول خ

 )الباب الثالث: يف ذكر بعض خواص آية الكريس ومنافعها(

 

اعلم ان هذه اآلينت ملن نزلت عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم نزل وي ن سبيبن  

 .(1)ولك و  املالئكة الك،ام إجالالً لقدسهنالف 

وو  ق،اهن يف جبف اللنل وسعقباًل  يندًا ع  األ بات عد  ح،وف ن، وسأل اهلل  

 اّي حنجة قضنت  إان اهلل تينىل.

وو  ق،اهن عد  ال،سل وهم ثالث ونئة وثالثة عرش، وهب عد  اهل  دس،  

 قضنت  إان اهلل تينىل. وا حنب طنلبت...، وسأل اهلل حنجة و  اوبس الدننن

 

وو  خبا  ن للبلرم فم  اسا  الك فلنأخذ سبع قطع و   رنس امللح األ نض،  

ويق،ا عهلل كل واحدة وه ن اآلية الرشيهة سبيًن، ويسعيمل الك عهلل ال،يق سبية اينم فإن 

 اهلل يذهب عه  ون جيده و  البلرم.

 

ء وهزعة فأتى إىل  يض وسوي ع   يض م ان  كنن يهظ، يف نبو  اوبسًا واهنن 

الصنحلني و  املشنيخ اس نب العرصيف وهكن إلن  ون جيده يف نبو ، فقنل ل : إاا اتنت إىل 

ف،اهك فعيبا  نهلل و  الشنطنن ال،جنم ثالثًن، واق،ا آية الك،يس ثالثنً، فإاا و لت إىل 

                              
 يلل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح    تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع  (  1)

 .–اض  ههلل عا   –(ا بالوض عمح يفعق  بمح   اا 9 وهص آ   هلكرس ا  اظر هحل  ث اقم )
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فك،سهن ثالثًن، ونم فإنك تأو  ممن          قبل  تينىل: 

جتده و  نبوك، قنل فهيل ال،جل الك فلم جيد هنئًن يهزع  يف نبو   يد الك ممن كنن 

 جيده.

 

 لبقع .وو  خبا  ن اهنن إاا ق،ئت عهلل ورصوع إحدى عرشة و،ة عهلل ساس  افنق  

يف اان  وو  خبا  ن حل،ق الينسض فإاا اس ت ان حت،ق اجلنن و  إنسنن اان  

النمهى سبع و،ات، واق،ا فن ن فنحتة الكعنب وامليباتني وآية الك،يس وسبسة الصنفنت 

كل ن وآخ، احلرش وسبسة الطنسق فإن  يهح،ق كأن  يف الهنس، جم،ب  حنح ويمبل    

 و،اسًا، واهلل عهلل كل يشء ه ند.

 

م، وو  وو  خبا  ن للق،ننء والعبا ع تكعب وحتمل مل     الك فإن  يأو  وه  

     كل وك،وه، وتضنف إلن ن آينت احلهظ العي يف الق،آن الرشيف، وهي 

     :[، 14]سبسة يبسف        

     :[، 16]سبسة األنينم                     سبسة[

           [....، وتكعب وع الك قبل  تينىل: 9 احلج،:

          :[، واإلخالص 689]سبسة العب ة

 فإن الك حجنب عظنم، وح،ز حصني و  الق،ننء والعبا ع وغريهم.وامليباتني، 

 

وو  خبا  ن لبجع القلب واخلهقنن، وو،ض الكبد، وورص البط  فم  اسا   

الك فلنكعب ن يف إننء طنه، ثالث و،ات ويرشهبن  نحب اليلة، ويقبل عهد نهبن: 
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شهن  وه ن  ربكة هذه اآلية نبيت الشهنء و  اهلل تينىل لليلة الهالننة ويذك،هن، فإن اهلل ي

 الرشيهة.

 

وو  خبا  ن ان و  ق،اهن يف اول يبم و  املح،م ثالث ونئة وسعني و،ة،  

 بسملة يف اول كل و،ة، و يد اله،اغ و  تالوة اليد  املذكبس يقبل: الل م ين حمبل 

األحبال حبل حنيل إىل احس  األحبال  حبلك وقبتك ين كبري ين وعينل ين عزيز ين 

نل، و هلل اهلل عهلل سندنن حممد وعهلل آل  و حب  وسلم فإن  يكبن حمهبظًن وأوبنًن، وهض

 ويبقى ممن خينف ويك،ه وج، ت و حت.

 

وو  خبا  ن ون نقل ع   يض الصنحلني ان و  ق،ا لنلة اليرش و  الش ،  

املذكبس  يد إسبنغ البضبء و الة سكيعني ثالث ونئة وسعني و،ة  بسملة يف اول كل 

 ب وسعقبل القبلة جنث عهلل سكبعن ، ثم  يد اله،اغ و  تالوة اليد  املذكبس يق،ا:و،ة وه

              :[، 72]سبسة يبنس

، فأعطهي و،ة(، ثم يقبل: الل م إن هذه لنلة جديدة، وه ، جديد، وسهة جديدة 42)

الل م خريهن وخري ون فن ن، وارصف عهي نهن ون فعهع ن وحمدثنهتن، ون الههس 

واهلبى والشنطنن ال،جنم اثهعي عرشة و،ة، وخيعم  ام هنء و  الدعنء املقعبس و  الق،آن 

ويدعب جلمنع املسلمني واملسلامت  يد ان يصيل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، ويعههس 

ًا فإن  يكبن حمهبظًن يف عنوة الك و  سنئ، األسباء واألو،اض واهلل عهلل  نلع لنل و،اس

 كل يشء قدي،.
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    وو  خبا  ن لل،ود ان تكعب ثالث و،ات ويكعب وي ن  

   : إىل قبل    :[، ويكعب  يدهن: قل هب اهلل احد، ان 17]سبسة الهبس

، يف  ننض، حسبي اهلل الصمد، ين غننثي يف الشدائد،  نععزازك ع  ولد يف اليني سود امح

 مل يلد ومل يبلد، ومل يك  ل  كهبًا احد.

اقسمت علنك اهين ال،ود امل،وب ، املعمسك  ي،وق ال،اس واجللب ، اقسمت  

علنك  نبسف    ييقبب، وقمنص  املقدو ،  حق تبساة وبسى، وإنجنل عنسى، 

لق،آن اليظنم، و محمد  هلل اهلل علن  وسلم رساج البجب ، وز بس  او ، و حق ا

وسسبل ال،ب امليبب ، ااهب اهين ال،ود ع  حنول حجنيب هذا وال تيد،  حق ال إل  إال 

 اهلل حممد سسبل اهلل، و ألف ال حبل وال قبة إال  نهلل الييل اليظنم.

 

و  ويك وو  خبا  ن إلزالة اخلبف إاا كهت يف وكنن خمنف، فنجلس انت و 

عهلل األسض وو،هم ان جييلبا ظ بسهم إىل  يض ثم خط علن م  ائ،ة وانت تق،ا آية 

         ،  الك،يس سبع و،ات وتقبل  يدهن: 

      :ملعقدوة، وتقبل:[، إىل آخ، آينت احلهظ ا5]سبسة الصنفنت 

                   

[، ثم تقبل: ين حهنظ ثالثًن، ين حنفظ الل م اح،سهن  ينهك العي ال 689]سبسة العب ة: 

هلل ثالثًن، ين سب الينملني، ثم اسكت انت وو  تهنم، واكهههن  كههك الذي ال ي،ام، ين ا

ويك وال تعكلمبا فإن  لب  خل علنك اوة الثقلني، او س نية وورض فإهنم ال يرضونك 

وال ي،ونك وال يؤاونك ويهجنك اهلل وه م، وقد ج،ب الك و،اسًا عديدة و ح، واهلل 

 عهلل كل يشء قدي،.
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 ني قبم ختنف نهم فنق،اهن وو  خبا  ن انك إاا كهت يف وكنن خمنف، او و   

إحدى عرشة و،ة، واق،ا  يدهن هذا الدعنء: الل م اح،سهي  ينهك العي ال تهنم، واكهههي 

 كههك الذي ال ي،ام، واغه، يل  قدستك عيّل حعى ال اهلك، وانت سجنئي، اوسنهن يف 

سامؤهن ال  خزائ  اهلل وسلسالت  ذك، اهلل،  نهبن ال إل  إال اهلل، سبسهن حممد سسبل اهلل،

حبل وال قبة إال  نهلل الييل اليظنم،  سم اهلل نبس، و نهلل رسوس، وآية الك،يس علنهن 

 تدوس....

 

وو  خبا  ن إاا اس ت هالك عدو او خ،اب  اسه، فنق،اهن عد  ح،وف ن وقل  

 يد الك: ين قنه، ين اا البطش الشديد، وتق،ا هذا الدعنء حيصل املطلبب، وهب: الل م 

 ام فبق ع،هك وون  ني سمباتك، وكننت وسنوس الصدس كنليالننة عهدك،  كام لطهت

 وعالننة القبل كنلرس يف علمك.....

 

وو  خبا  ن هلالك الظنملني اجلبنسي  إاا كنن لك عدو، او ضد وينند، او ظنمل  

غنهم، او جبنس وؤا ليبن  اهلل تينىل ولك غري ساحم، فقم لنلة اجلمية نصف اللنل 

سكيعني عهلل ننة و  ي،يد هالك ، واق،ا يف األوىل الهنحتة وآية الك،يس تسع وتبضأ و ل 

و،ات، وال،كية الثنننة كذلك، و يد السالم اق،اهن تسيًن ثم قل هذا الدعنء، وهب: إهلي 

انت الشديد البطش، األلنم األخذ والق ،...، وإن اععدى علنك  يد الك هلك، فنتق 

اآلية: ]سبسة          اهلل س ك وانظ، إىل قبل  تينىل:

[، وإاا كنن الداعي  نحب حنلة  ن قة فال يقبم و  وقنو  إال وقد 40الشبسى: 

قضنت حنجع ، وون و  عبد ننجى س   هبذا الذك، يف السنعة األوىل و  يبم السبت و عن 
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 ويمبل   . عهلل و  ظلم  إال ُاخذ لبقع ؛ فإن  جم،ب  حنح

 

وو  خبا  ن اإلسسنل اهلباتف وهب ان تق،ا ونئعي و،ة، وتق،ا اخلمسة اسامء  

املذكبسة يف  نطه ن ين اهلل ين حي ين قنبم ين عيل ين عظنم عهلل ساس كل ونئة الهًن وثالث 

ونئة وسبيني و،ة، وتقبل عقب الك: اسألك  هبس وج ك الذي ول اسكنن ع،هك، 

اهلل علن  وسلم ان ت،سل خن م هذه اآلية الرشيهة لهالن    و ،وح سندنن حممد  هلل 

فالنة يف  هعي  أس م و  سمبم، وح،اب و  ننس، وتشري إلن   ح، ة او  أي يشء كنن، 

وتصيل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم وتهنم، ويكبن عملك الك يف لنلة اجلمية، 

مجية فكنن، وإال فهي  وتك،س الك إىل ان حيصل امل،ا  فإن حصل لك إجن ة يف اول

 الثنننة إىل السن ع مجية حتصل اإلجن ة  إان اهلل تينىل.

 

وو  خبا  ن ان و  خنف عنقبة او،ه، ومل يدس كنف اخل،وج وه  فلنخعل  يد  

اليشنء ويصيل سكيعني  نلهنحتة وآية الك،يس قبل وت، اليشنء، فإاا سلم يق،ا آية الك،يس 

،ة، واإلخالص ثالثًن، وامليباتني و،ة، ثم يقبل: إحدى وعرشي  و،ة، وسبسة القدس و

الل م إين تهنءلت  كالوك القديم فأسين ون هب املكهبن واملخبأ يف لنلعي هذه ممن سألت 

عه ، وون مل اسأل، و نّي يل اخل،وج و  هذا األو، الذي اخنف  واحذسه، الل م إن كنن 

 ًا او مح،ة، واسسل يل خن وًن و  خريًا فأسين  ننضًن او خرضة، وإن كنن نًا فأسين سبا

خدام هذه اآلية الرشيهة فإن  يأتنك خن م و  خداو ن وخيربك  جمنع ون تطلب، ويبني 

لك حنجعك وون هب خري لك وون هب ن لك، وإاا مل ت، يف لنلعك ون سألت عه  فأعد 

اهلل هيدي اليمل اوالً وثنننًن فإنك ت،ى ون تطلب، وخلِّص ننعك فإن الهنة تسبق اليمل، و
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 .(1) و  يشنء إىل رصاط وسعقنم...

 

  

 

 

 

 

 

                              
 ( بتصر .15 – 9 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )ص (  1)

وضلوع   ق  أطابت ح ذكر هل ض ه لوهص هنل كواة قصل هيف؛ يفلمح أجل  هلتأكيل  ع لً أن هل ه هن          

)هلعملل  خبللوهص هلقللرآن هلكللر م(  ط للب هنافعلل   جلفللة هنبللرة ب للا  للاب  هلكلل ي يفللمح هلبلل ع             

  ه رهفاتا  هلوقوع ح هنخالفات هلشرعي  ب بب هر  ا  هلبع  عمح هنا ب هل  يم.

 ه ه دا  ؤك  هحلاج  إىل ضلب  هنوضلوع  هلعاا ل  بل  ع لً ضلوء هلكتلامل  هل لا ا  هاللتلزهل           

 جلهمل هلشرعي  أثااء هلعم  ب .بالبوهب   هآل

إن  – سيأت  هنز   يفمح هلبيان  هلتوضيه ع ً يف   هل ض هأليفلوا هنل كواة أثالاء هل اهسل   هلتع يلق        

 . – اءههلل تعاىل 



 247 

 الدراسة والتعليق:

يف األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف  –ون تقدم اك،ه  -و  خالل  

خباص آية الك،يس، وون يلحق هبن و  اآلثنس امل،وية، والعجنسب العي ييمل هبن، 

نكنسة ثنس املذكبسة و  ج ة يظ ، الضيف او البضع جلّنًن يف تلك األحن يث واآل

 . –كام تقدم  –وعه ن، او و  ج ة سهدهن، وقد حكم علن ن اهل اليلم  ذلك 

 

وكذا املعأول يف حنل  يض العجنسب امليمبل هبن اثهنء اليمل  خباص سبس  

الق،آن الك،يم او آينت  الق،آننة؛ ي،ى البقبع الباضح يف املخنلهنت الرشعنة، وعدم 

 نلضبا ط واآل اب الرشعنة، العي هي الط،يق احلق يف حتقنق  العقند وااللعزام

 خباص ووهنفع الق،آن الك،يم.

 يف تلك العجنسب إىل حد الرشك  نهلل –عهد  يض م  – ل قد يصل األو،  

نسأل اهلل الينفنة  –او اوع نن الق،آن الك،يم واليبث  قدسنع  وح،وع   –عز وجل  –

 السالوة.

 

الضينهة واملبضبعة القبل  أن آية الك،يس هي  فم  األحن يث واآلثنس 

 – سيض اهلل عه  –سندة آي الق،آن الك،يم، كام وس  يف احلديث امل،وي ع  ايب ه،ي،ة 

 يف كبهنن سندة آي سبسة البق،ة. –سيض اهلل عه   –و هحبه ع  عيل    ايب طنلب 

 

يرهي ويف األحن يث الصحنحة الثن عة ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ون  

ويكهي ع  هذه األحن يث العي ال ختلب و  ضيف او وضع، فقد ثبت ع  الهبي 
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. (1)+أعظم آية يف القرآن الكريم= هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل يف آية الك،يس: 

 ونحب الك و  الصهنت املذكبسة يف و ف هذه اآلية الك،يمة املبنسكة.

 

الهبي  هلل اهلل علن  ع   –سيض اهلل عه   –ويف حديث عيل    ايب طنلب  

من قرأ آية الكريس ُدبر كل صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة إال =وسلم قنل: 

ويرات  املوت، ومن قرأها حني يأخذ مضجعه أَمنه اهلل عىل داره، ودار جاره، والدم

وقد حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  نلضيف يف إسهن ه، وعدم  +حوله

 .(2) حع 

 

سيض  –صحنح الباس  يف هذا امليهى، هب ون سوي ع  ايب اونوة واحلديث ال 

من قرأ آية الكريس يف دبر كل =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –اهلل عه  

 .+صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت

 

ييهي  –ديث وقد سوي نحب هذا احل=: -ي،مح  اهلل  – يقبل ا   القنم 

و  حديث عيل ا   ايب طنلب، وعبداهلل  -سيض اهلل عه   –امل،وي ع  ايب اونوة احلديث 

عم،، واملررية    هيبة، وجن ،    عبداهلل، وانس    ونلك، وفن ن كل ن    

 .(3) +ضيف...

                              
هنلل كوا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلصللليل   –اضلل  ههلل عالل   – اظللر: دلل  ث أبللّ  بللمح كعللب (  1)

 (.2هلوهاجلة ح  وهص آ   هلكرس  )د  ث اقم 

 ( ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص آ   هلكرس .3 اظر: هحل  ث اقم )(  2)

 ا بتصر .1/385 اظر: زهجل هنعاجل (  3)
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،وي ع  حلديث الصحنح املا يد اك،  –ي،مح  اهلل  – ويقبل احلنفظ ا   كثري 

ا   وقد سوى ا   و، وي  و  حديث عيل، واملررية =: -سيض اهلل عه   –ايب اونوة 

 .(1)+ضيف هيبة، وجن ،    عبداهلل، نحب هذا احلديث؛ ولك  يف إسهن  كل وه ن

 

والذي علن  القبل هب األخذ  ام ثبت ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وت،ك  

ث ع  و ف آية، او اك، خن نع ن وفضل ن، ون مل يثبت عهلل وج  اليمبم يف احلدي

او اك، األث، املرتتب عهلل ق،اءهتن، فهي األحن يث الصحنحة الثن عة ع  الهبي  هلل 

 اهلل علن  وسلم غهنة ع  األحن يث الضينهة او املبضبعة، واهلل املسعينن.

 

ويف األحن يث املذكبسة يف خن نة آية الك،يس، وان و  ق،اهن عهلل اث،  

او يف ُ  ، كل  الة اعطنه اهلل ثباب اس يني عنوًن، وسفع ل  اس يني  سجة، البضبء، 

وزوج  اس يني حبسية، وجيل اهلل ل  قلب الشنك،ي ، ولسنن الذاك،ي ، وثباب 

يقني، وال يباظب عهلل الك إال نبي او  ديق دِّ  .(2)املهنبني، واعامل الصِّ

 نلهكنسة والضيف،  فقد حكم اهل اليلم عهلل وثل هذه األحن يث املذكبسة 

 .(3)و طالن إسهن هن

                              
 .430ا 2/431 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

ذكرهللا ضللممح   هلليضا  قلل  تقلل ل –اضلل  ههلل عالل   – هل ض هلر ه للات عللمح أبلل  يفوسللً هأل للعر  (  2)

 (.1ا 6ا 5هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص آ   هلكرس ا ) اظر هألداجل ث اقم 

ح كتامل هنوضوعاتا  هبمح عرهق هلكاان  ح تاز   هلشلر ع ا  هل ليوط  ح    يف  : هبمح هروز (  3)

فوهللل  هجملموعلل ا  قلل  تقلل ل بيانلل  عالل  ذكللر هألداجل للث     ح هل هلآللللف هنصللاوع ا  هلشللوكان  

  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص آ   هلكرس .
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  يد اك،ه هلذه األحن يث: –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

 .(1)+وهذا وهك، جداً =
 

قنل: قنل  –سيض اهلل عه ام  –ويف  يض ال،واينت: ع  جن ،    عبداهلل  

رقت سبع خُدبر كل صالة  من قرأ آية الكريس يف=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

إى قائلها فيغفر له، ثم يبعث  –عز وجل  –فلم يلتئم خرقها حتى ينظر اهلل  سموات

 .+ملكًا يكتب حسناته، ويمحو سيئاته إى الغد من تلك الساعة –عز وجل  –اهلل 

يف  اس مل يصب م يف الك النبم عني إنس  –الك،يس ييهي آية  –وان و  ق،اهن  

 .(2)او ج 

 .(4)، واهنن تيدل س ع الق،آن(3)وان  نزل وع آية الك،يس ثامنبن ولكنً  

وو  ق،ا آية الك،يس ُ  ، كل  الة وكعب ة كنن الذي يعبىل قبض نهس  او  

 .(5)ش داجلالل واإلك،ام، وكنن كم  قنتل يف سبنل اهلل وع انبننء اهلل حعى اسع

 .(6)كعب آية الك،يس  نليهرب األه ب –عز وجل  –وان اهلل  

                              
 .2/430 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

 قلل  تقلل ل ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا      –اضلل  ههلل عالل    –كمللا ا   عللمح عمللرهن بللمح هحلصللني     (  2)

 (.0  ث اقم هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص آ   هلكرس  ) اظر هحل

 قل  تقل ل ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف         –اضل  ههلل عال     –كما ا   عمح يفعقل  بلمح   لاا    (  3)

 .(9 هنوضوع  ح  وهص آ   هلكرس  ) اظر هحل  ث اقم 

 قل  تقل ل ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف         –اضل  ههلل عال     –كما ا   علمح أنلس بلمح يفاللك     (  4)

 .(18س  ) اظر هحل  ث اقم  هنوضوع  ح  وهص آ   هلكر

 قلل  تقلل ل ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا     –اضلل  ههلل عا مللا   –كمللا ا   عللمح عبلل ههلل بللمح عمللر     (  5)

 (.11هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص آ   هلكرس  ) اظر هحل  ث اقم 

 قلل  تقلل ل ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف     –اضلل  ههلل عا مللا  –كمللا ا   عللمح هبللمح عبللاس  (  6)

 (.12ح  وهص آ   هلكرس  ) اظر هحل  ث اقم   هنوضوع 
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وال خيهى عهلل املعأول والهنظ، يف هذه األحن يث ون يف وعه ن و  ال،كنكة  

والضيف، ولبائح البضع علن ن ظنه،ة، وكذا املبنلرة الشديدة او البضع الظنه، يف 

 فلنعأولي. اك، الثباب املرتتب عهلل ق،اءة هذه اآلية الك،يمة...

 

ع  الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ويف حديث عيل    ايب طنلب  

  إن فاحتة الكتاب، وآية الكريس، واآليتني من آل عمران=وسلم قنل:     

         و ،             ...      العرش. معلقات ب

يقلن يا رب: هتبطنا إى أرضك، وإى مع يعصيك؟ قال اهلل: يب حلفت ال يقرؤكن 

أحد من عبادر دبر كل صالة إال جعلت اجلنة مثواه، وإال أسكنته حظرية القدس، 

وإال قضيت له كل يوم سبعني حاجة أدناها املغفرة، وإال نرصته من كل عدو، 

 .+وأعذته منه

احلديث  نلبضع، والعيلنق علن   ام يلزم اثهنء  وقد تقدم احلكم عهلل هذا 

الدساسة والعيلنق عهلل األحن يث واآلثنس املبضبعة والضينهة يف خباص سبسة 

 ؛  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.(1)الهنحتة

 

اهن  تيلق   نلي،ش، وقل :  –سيض اهلل عه   – ونحبه و  حديث ايب ايبب 

بن  مين نك؟ فقنل: وعزيت وجاليل، واستهنع وكنين، ال انزلعهن عهلل قبم ييمل

يعلبك  عبد   ، كل  الة وكعب ة إال غه،ت ل  ون كنن فن ، واسكهع  جهة 

                              
(ا ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف   هنوضلوع  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة         3 اظر هحل  ث اقلم ) (  1)

 هلفاحت .
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اله، وس، ونظ،ت إلن  كل يبم سبيني و،ة، وقضنت ل  سبيني حنجة ا ننهن 

 املره،ة.

 ام  احلكم عهلل هذا احلديث  نلبضع، و ننن ون فن  و  الهكنسة، (1)وقد تقدم 

 يرهي ع  إعن ت  ههن خشنة العطبيل والعك،اس الذي ال حنجة ل .

 

اهنن تقبم وقنم حجنوعني، وان و   –ييهي آية الك،يس  –وقد وس  يف ق،اءهتن  

 كعب ن يف الند النرسى  نلزعه،ان سبع و،ات، وتلحس للحهظ وعدم الهسننن.

 

 :-ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري

وقد وس  يف فضل ن احن يث ُاخ، ت،كهنهن اخعصنسًا؛ ليدم  حع ن وضيف = 

يف ق،اءهتن عهد احلجنوة اهنن تقبم وقنم  –سيض اهلل عه   –اسننندهن: كحديث عيل 

يف كعن ع ن يف الند النرسى  –سيض اهلل عه   –، وحديث ايب ه،ي،ة (2)حجنوعني

، اوس مهن ا   و، وي  (3)نن نلزعه،ان سبع و،ات، وتلحس للحهظ وعدم الهسن

 .(4) +وغري الك...

 

                              
(ا ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف   هنوضلوع  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة         4 اظر هحل  ث اقلم ) (  1)

 هلفاحت .

ممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  ح  للوهص آ لل  هلكرسلل  هحللل  ث تقلل ل ذكللرضا ضلل(  2)

 (.10)اقم 

هحللل  ث تقلل ل ذكللرضا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  ح  للوهص آ لل  هلكرسلل   (  3)

 (.11)اقم 

 .2/430 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  4)
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وقد اوس  هذه األحن يث املذكبسة اهل اليلم يف كعب األحن يث الضينهة  

وال خيهى ون يف هذه  –كام تقدم  –واملبضبعة، وحكمبا علن ن  نلضيف والبضع 

 األحن يث املذكبسة و  العكلف وحتمنل األوبس ون مل حتعمل، واهلل تينىل اعلم.

 

وو  اآلثنس امل،وية، والعجنسب املذكبسة يف خباص آية الك،يس، ون اوس ه  

يف تلك األحن يث واآلثنس الضينهة  –ون تقدم اك،ه  –يف تهسريه  هحب  الثيلبي

 واملبضبعة الباس ة يف خباص آية الك،يس.

 يث عهلل نهس املينين املذكبسة ضم  تلك األحن –يف الرنلب  –ف ي تدل  

 واآلثنس الضينهة واملبضبعة.

وال خيهى عهلل وعأول ون فن ن و  الضيف والبضع، والهكنسة وال،كنكة،  

ه عه  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم؛ فقد اويت جباوع الكلم  واألسلبب ال، يء، املهزَّ

 علن  الصالة والسالم.

 

الك،يمة: ان و  خ،ج و  يف خباص هذه اآلية  فم  مجلة ون اك،ه الثيلبي 

وهزل  فق،ا آية الك،يس  يث اهلل إلن  سبيني الف و  املالئكة يسعره،ون ل  ويدعبن 

 ل ، فإاا سجع إىل وهزل  و خل  نع  فق،ا آية الك،يس نزع اهلل الهق، و   ني عنهن .

 

وو  ق،ا آية الك،يس و،ة رصف عه  الف وك،وه و  وك،وه الدننن، والف  

اآلخ،ة، ايرس وك،وه الدننن الهق،، وايرس وك،وه اآلخ،ة عذاب  وك،وه و  وك،وه

 القرب.
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، يف خباص هذه اآلية  هحب ون اك،ه الثيلبي –ايضًن  –وقد اوس  الرنفقي  

 الك،يمة؛ ويف الك و  البيد والضيف ون فن ... فلنتعأولي

 

جب، وظ بس و  الهكنسة والي –ايضًن  –ويف  يض العجنسب املذكبسة  

 العكلُّف الباضح ون ال خيهى عهلل احد.

 

، والننفيي يف تلك العجنسب، وط،يقة اليمل وو  الك ون اك،ه العمنمي 

هبذه اخلباص الق،آننة، وكنهنة احلصبل علن ن، وط،يقة االنعهنع هبن، وع إمهنل 

 ق،آن الك،يم.واضح لعلك الضبا ط واآل اب الرشعنة اثهنء اليمل  خباص ال

إىل البقبع يف املحذوس الرشعي، الذي  –عهد  يض م  – ل قد يصل األو،  

جي،  نحب  إىل حنل الشيباة، واسعخدام ال،وبز والطالسم، او قد يصل احلد    إىل 

 وال حبل وال قبة إال  نهلل. –عز وجل  –الرشك  نهلل 

 

كبسة عهد الدي،يب وغريه، وممن يهبري العهبن  علن  ون وس  يف تلك العجنسب املذ 

 و ننن ون وس  فن ن و  املحناي، الرشعنة عهلل الهحب اآليت اك،ه:

 

ظ بس العكلف الباضح يف حنل اسعيامل خباص الق،آن الك،يم يف  يض  أوالً:

األوبس الدننبية، او الصحنة، او االجعامعنة الذي قد يب ل إىل اوع نن 

 الق،آن الك،يم، واملسنس  ح،وع  وقدسنع .

ان عدم العقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة اثهنء اليمل  خباص  ثانيًا:
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 الق،آن الك،يم؛ هب الط،يق املب ل إىل البقبع يف املحناي، الرشعنة.

احلذس و  اسعيامل  يض اليبنسات واأللهنظ، او اك،  يض البسنئل والط،ق  ثالثًا:

الق،آننة، او االسعرنثة  رري اهلل املحذوسة نعًن، او البقبع يف حت،يف اآلينت 

والعبسل الرري ورشوع، وهذا و  اعظم املحناي، الرشعنة يف  –عز وجل  –

 هذا البنب.

 

ان حيذس متنم احلذس و  العجنسب العي ال ختلب و   فنلباجب عهلل كل وسلم 

ب والضبا ط نظ،، او قد تب ل  إىل حمذوس نعي )فييل او قبيل(، وان يلعزم  نآل ا

الرشعنة العي جيب األخذ هبن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم؛ فنعحقق ل   ذلك 

 . -سبحنن  وتينىل  –و  اخلري الكثري، والهضل اليظنم ون ال ييلم  إال اهلل 

 

ويف االكعهنء واالسعرهنء  ام وس  وثبت يف خباص السبس واآلينت الق،آننة ون  

ف او وبضبع او حمظبس قد يب ل  إىل البقبع يف يرهي اليبد ويكهن  ع  كل ضين

 املحذوس الرشعي، واهلل املسعينن.
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 خواص اآليتني األخريتني يف سورة البقرة

 )خواتيم سورة البقرة(
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 األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص اآليتني األخريتني يف سورة البقرة:
 

ملا ُأرسر برسول اهلل صىل اهلل =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 6

، وهي يف السامء السادسة، إليها ينتهي ما عليه وسلم انُتهي به إى سدرة املنتهى

بط به من فوقها، فيقبض يعرج به من األرض، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما هُي 

  منها، قال:              :قال: ف راش من  [،61]سبسة الهجم

ذهب. قال: فأعطي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالثًا: أعطي الصلوات 

ن  مل يرشك باهلل من أمته شيئًا 
ر  مل 
 –اخلمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وُغف 

امتامل  .(2)+(1)ق ح 

قنل:  نهن جربيل قنعد عهد الهبي  هلل  –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 8

هذا باب من =اهلل علن  وسلم، سمع نقنضًن و  فبق ، ف،فع ساس ، فقنل: 

، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إى السامء فتح اليوم، مل يفتح قط إال اليوم

األرض، مل ينزل قط إال اليوم، فسَلم، وقال: أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي 

، فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهام إال قبلك

 .(3)+أعطيته

                              
أ : ت قلي م في لا.  اظلر: هلا ا ل  ح     هنقلمات: أ  هل نومل هلعظلال هلليت تقللم أصللاب ا ح هلالاا؛      (  1)

 .12/463(.   اظر ل ز اجلة: ل ان هلعرمل )قلم( 134)ص  هر ب هحل  ث  هألثر

 (.113ح كتامل هإلميانا بامل ح ذكر س اة هنات ًا اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

صرهاا بلامل فبل  هلفاحتل    لوهتيم سلواة      ح كتامل صاة هن افر مح  ق هحل  ث أ رج  يف  م(  3)

(.  ق  تق ل ذكرض ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  لوهص سلواة   086هلبقرةا اقم )

 (.13هلفاحت  )د  ث اقم 
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  حذيهة    النامن  – 1

)فضلنا( عىل الناس بثالث: جعلت األرض : -ويف سواية  –فضلت =وسلم: 

فوفنا كصفوف لت صكلها لنا مسجدًا، وُجعلت تربتها لنا طهورًا، وُجع

هؤالء اآليات من آخر سورة البقرة من كنز حتت العرش، مل  املالئكة؛ وأوتيت

 .(1)+يعط أحد منه قبيل، وال يعطى منه أحد بعدر

اجل هي قنل: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل:  ع  عقبة    عنو، – 4

ويف  .+قرة؛ فإين ُأعطيتهام من حتت العرشاقرءوا هباتني اآليتني من سورة الب=

 .(2)+فإن ريب أعطانيهام من حتت العرش=سواية: 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اس  – 7

 .(3)+ة من كنز حتت العرش مل يعطهن نبي قبيلأعطيت خواتيم سورة البقر=

                              
ا  هلا ال  ح هلك با كتامل فبال  هلقرآنا هآل تان يفلمح آ لر   5/303هحل  ث أ رج  أد  (  1)

 هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظليم هلقلرآنا فصل      ا1/268(ا 1960سواة هلبقرةا اقم )

ا 5/336(ا 2110ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا جيصلليص  للوهتيم سللواة هلبقللرة باللل كرا اقللم )   

ح كتلللامل  ا  هيهللما  هحلللل  ث أصللل   عالل  يف للل م  3/433ا  هل لليوط  ح هلللل ا هنا لللوا  331

(ا  لكللمح بلل  ن ذكللر 522ضللة هلصللاةا اقللم )هن للاج   يفوهضللة هلصللاةا بللامل هن للاج   يفوه 

(ا 1402.   اظلر: هل   ل   هلصلليل ا اقلم )    + ذكلر   ْصل   أ لرب   =هلشاه ا  قا  ح آ لرض:  

 .+إسااجلض صليه ع ً  رط يف  م=:  – رد  ههلل  –ا  قا  هأللبان  412ا 3/411

(ا  هل لليوط  ح هللل ا 124)ص ا  أبللو عبيلل  ح فبللال  هلقللرآن 4/141هحللل  ث أ رجلل  أدلل  (  2)

ا   اظللر: هل   لل     +إسللااجلض د للمح =ا  قللا : 2/523ا  هبللمح كلل ي ح تف لليض   3/432هنا للوا 

 .+إسااجلض جي =:  – رد  ههلل  –ا  قا  هأللبان  3/412(ا 1402هلصليل  اقم )

فصل   ا  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا 108ا 5/151هحل  ث أ رج  أد  (  3)

ا 5/348(ا 2102ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا جيصلليص  للوهتيم سللواة هلبقللرة باللل كرا اقللم )   

: – ردلل  ههلل  –ا  قللا  هأللبللان   412ا 3/411(ا 1402ا   اظللر هل   لل   هلصللليل ا اقللم )   341

 .+ع ً  رط يف  م –أ بايف  – إسااجلض صليه =
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ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  الهيامن     شري  – 1

ت ب  كتابًا قبل أن خيلق السموات واألرض بأل –عز وجل  –إن اهلل = ، في عامك 

ت م  هبام سورة البقرة فال ُتقر ن يف دار ثالث ليال فيقرهبا آفأنزل منه آيتني خ 

 .(1)+شيطان

 ملن ُانزلت عهلل سسبل اهلل  هلل اهلل علن =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 5

  وسلم:                             

                                   

عهلل ا حنب سسبل اهلل  هلل اهلل علن  قنل: فنهعد الك  [824]سبسة البق،ة: 

كب  وسلم، قنل: فأتبا سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، ثم َ َ،ُكبا عهلل ال،ُّ

فقنلبا: اي سسبل اهللي ُكلِّههن و  األعامل ون نطنق: الصالة والصننم واجل ن  

والصدقة، وقد ُانزلت علنك هذه اآلية وال نطنق ن. قنل سسبل اهلل  هلل اهلل 

: سمعنا أتريدون أن تقولوا كام قال أهل الكتاب ني  من قبلكم=لم: علن  وس

فلام اقرتاهن  ،+وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

                              
كتللامل فبللال  هلقللرآنا أ بللاا ح فبلل  سللواة   ا  هحلللاكم ح4/214هحللل  ث أ رجلل  أدلل  (  1)

ا  هل يفلل   ح كتلامل فبللال  هلقللرآنا  +هل ه دلل  ث صللليه هإلسلااجل  =ا  قللا : 1/158هلبقلرة  

(ا  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم  2002بللامل يفللا جللاء ح آ للر سللواة هلبقللرةا اقللم ) 

بالللل كرا اقلللم هلقلللرآنا فصللل  ح فبلللال  هل لللوا  هآل لللاتا جيصللليص  لللوهتيم سلللواة هلبقلللرة   

ا 3/342ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا  2/524ا  هبللمح كلل ي ح تف لليض  330ا 5/331(ا 2119)

: 2/123(ا 1195ح صلللليه هرلللايفة هلصللل ي اقلللم ) – ردللل  ههلل  – هيهلللما  قلللا  هأللبلللان  

.  قا  هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون  ح يفوسوع  فبال  سلوا  آ لات هلقلرآن )هلق لم     +صليه=

 –هحللل  ث صللليها   شلل   للل  هحللل  ث هللل   بالللوض عللمح  لل هجل بللمح أ س   =: 1/106هلصللليه( 

 .+عا  هلي هن  ح هلكبي –اض  ههلل عا  
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لت هبن السهع م(، انزل القبم الَّت هبن السهع م، ويف سواية: )فلام اقّ، هبن القبم، وا

          : (1)يف إْثِ،هن –عز وجل  –اهلل 

              

         :[. فلام فيلبا 827]سبسة البق،ة

        : -عز وجل  –اهلل تينىل، فأنزل اهلل  (2)الك نسخ ن

               .قال: نعم   

           :نعم. قال 

           .قال: نعم         

       [.821 ]سبسة البق،ة: (3)+قال: نعم 

                              
أ  بع هاا  قا :  رجت ح إْثِرضا  ح َأث ِرض أ  بع ض.  جاء فان ع ً ِإْثر ا  َأث ر ا ف ملا ل تلان:   (  1)

ا 121ا 15/128ظللر: ت لل  ب هل  لل   بفللته ههلمللزة  هل للاءا  بك للر ههلمللزة يفللة إسللكان هل للاء.  ا   

 .4/5 ل ان هلعرمل 
لفن هلا خ هلوهاجل ح هحل  ث ال  عين هلا خ هنصي ه ع ي  عا  هألصولينيا  إمنا هنرهجل ب  (  2)

 هلتخصيصا فلن هآل   هأل ىل:                       تفي  أن م

  بون دتً ع ً د  ث هلافسا  جاءت هآل   هل اني : حماس             نصايف ح

أن هلتك يف إمنا هو ح ب هلو سة  هلياق ا  ه  ع ً ه ه هلتف ي تكون ق   صصت هلعمول 

 هل   ح هأل ىل  مل تا خ .

ألن ا   ا  هلا خ إمنا      ع ً  ق  ذهب هي  هد  يفمح أه  هلع م إىل إدكال ه ض هآل  ؛  

(ا 95ا  نوهسخ هلقرآن البمح هروز  )ص 144ا 5/143هأليفر  هلا  .  اظر: جايفة هلبيان ل ي   

(ا  هلا خ ح هلقرآن 288 هإل باح لااسخ هلقرآن  يفا و   نك  بمح أب  طالب هلقي   )ص 

 ا  هيهم.1/60هلكر م ل  كتوا يفصيفً أبو ز   

ح كتللامل هإلميللانا بللامل بيللان هللا ز ههلل تعللاىل عللمح دلل  ث هلللافس             يف لل م هحللل  ث أ رجلل  (  3)

 (.125 ه وهطر بالق ب إذه مل ت تقر...ا اقم )
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  قنل: ملن نزلت هذه اآلية:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 2     

             [، قنل:  خل 824بق،ة: ]سبسة ال

قلبهبم وه ن يشء مل يدخل قلبهبم و  يشء، فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

نا= َلم  قنل: فألقى اهلل اإليامن يف قلبهبم، فأنزل اهلل  +قولوا سمعنا وأطعنا وس 

   تينىل:                              

               :قال: قد فعلت.[، 821]سبسة البق،ة     

                         ،قال: قد فعلت 

                 (1)+قال: قد فعلت. 

ع  ايب وسيب  عقبة    عم،و البدسي قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   – 9

ت اه=وسلم:  ف   .(2)+اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة ك 

قنل: جيلهي سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  وينا    جبل  – 60

وسلم عهلل  دقة املسلمني، فجيلت العم، يف غ،فة فبجدت فن  نقصننًن، 

قنل:  +هذا الشيطان يأخذه=فأخربت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فقنل: 

فدخلت الر،فة فأغلقت البنب عيّل فجنءت ظلمة هديدة فرشنت البنب ثم 

س يف  بس ة فنل، ثم تصبس يف  بسة اخ،ى فدخل و  هق البنب، تصبَّ

                              
ح كتامل هإلميانا بامل بيان ها ز ههلل تعاىل عمح د  ث هلافس ه وهطر  هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

 (.126بالق ب إذه مل ت تقر...ا اقم )

(ا 5880ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل فبلل  سللواة هلبقللرةا اقللم )  هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا (  2)

 يف  م ح كتامل فبال  هلقرآن  يفا  تع ق ب ا بامل فب  هلفاحت    وهتيم سواة هلبقرةا  هحلث 

 (.081ع ً قرهءة هآل تني يفمح آ ر سواة هلبقرةا اقم )
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فشد ت إزاسي عيّل، فجيل يأكل و  العم،، قنل: فبثبت إلن  فضبطع  فنلعقت 

يداي علن  فقلت: ين عدو اهلل، فقنل: خل عهي فإين كبري او عننل كثري، وانن 

، وكننت لهن هذه الق،ية قبل ان يبيث  نحبكم، (1)فقري وانن و  ج  َنِصنبني

لام  يث اخ،جهن عه ن، فخلِّ عهِّي فل  اعب  إلنك، فخلنت عه ، وجنء جربيل ف

علن  السالم فأخرب سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  ام كنن فصهلل سسبل اهلل 

 هلل اهلل علن  وسلم الصبح، فهن ى وهن ي  اي  وينا    جبل؟ فقمت إلن  فقنل 

فأخربت  فقنل:  +لبارحة؟ما فعل أسريك ا=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

فين ، قنل: فدخلت الر،فة واغلقت عيّل البنب، فدخل و   +أما إنه سيعود=

هق البنب فجيل يأكل و  العم،، فصهيت    كام  هيت يف امل،ة األوىل، 

فقنل: خلِّ عهِّي فإين ل  اعب  إلنك، فقلت: ين عدو اهلل امل تقل ال اعب ؟ قنل: 

ان ال يق،ا احد وهكم خنمتة البق،ة فدخل احد وهن فإين ل  اعب  وآية الك عهلل 

 يف  نع  تلك اللنلة.

ويف سواية: قنل: فإين ل  اعب ، وآية الك عهلل ان ال يق،ا احد وهكم آية  

الك،يس، وخنمتة البق،ة فدخل احد وهن يف  نع  تلك اللنلة، فخلنت سبنل  ثم 

هن ي  يهن ي، اي  غدوت إىل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ألخربه، فإاا و

فقلت: عنهدين  +ما فعل أسريك؟=وينا    جبل؟ فلام  خلت علن  قنل يل: 

صدق =اال ييب  فأخربت   ام قنل. قنل يل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

                              
ر ثم  اءا  ه  يف  ا  عايفرة يفمح باجل هرز رة ع ً جاجلَّة هلقوهف  يفلمح هنوصل  إىل   بالفته ثم هلك (  1)

قر ل    –أ بلايف   –هلشالا  قي : نصيبني أ بايف يف  ا  ع ً  لاطف هلفلرهت كلبيةا  قيل : نصليبني      

 .1/162ا  ل ان هلعرمل 0/391يفمح قرب د با  ع ً ك ٍّ ف   هسم ب  .  اظر: يفعجم هلب  هن 
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لك فال اجد فن  . قنل: فكهت اق،امهن علن   يد ا+اخلبيث وهو كذوب

 .(1)نقصنننً 

                              
ا  قا : 1/151هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآنا أ باا ح فب  سواة هلبقرة هحل  ث أ رج  (  1)

.  أ رجل   +صلليه =.  قلا  هلل هيب ح هلت خليص:    +ه ه د  ث صليه هإلسااجلا  مل نرجاض=

 .615ا 4/614ا   اظر ل ز اجلة: فته هلباا  28/161هلي هن  
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 ومن األحاديث املوقوفة يف خواص خواتيم سورة البقرة:

ما كنت أرى أن أحدًا يعقل، =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 6

، وإهنّن ملن كنز حتت ينام حتى يقرأ اآليات الثالث من آخر سورة البقرة

 .+العرش

ما كنت أرى أحدًا يعقل ينام حتى يقرأ الثالث آيات يف آخر =ويف سواية:  

 .(1)+سورة البقرة، إهنا ملن كنز حتت العرش

من قرأ خامتة =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب وسيب  عقبة    عم،و البدسي  – 8

، وقال: ُأعطي رسول اهلل صىل اهلل سورة البقرة يف ليلة أجزأت  عنه قيام ليلة

 .(2)+عليه وسلم خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش

اآليات األواخر من سورة البقرة إهنَن =قنل:  – سيض اهلل عه  –ع  ا   وسيب   – 1

 .(3)+ملن كنز حتت العرش

                              
إسلااجلض  =(ا  قلا :  90اا )ص (ا  هلالو   ح هألذكل  116(ا اقلم ) 101أ رج  هبمح هلبلر س )ص  (  1)

ا  علزهض إىل هبلمح يفرجل  ل ا    2/523ا  هبلمح كل ي ح تف ليض    + يف ل م  صليه ع ً  رط هلبخاا 

ا  عللزهض إىل هللل هايف ا  هبللمح يفرجل  لل   هيهللما  قللا      435ا 3/434 هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا   

: 1/101رآن )هلق م هلصلليه(  هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون  ح يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلق

 .+هك ه يفوقوفايف  هو ح دكم هنرفوعا  إسااجلض صليه...=

ا  قللا  436ا 2/435(ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا 113(ا اقللم )06أ رجلل  هبللمح هلبللر س )ص (  2)

: 1/102هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون  ح يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن )هلق م هلصلليه(  

 .+ هلشاه  في  يفمح قبي  هنرفوع...ا  إسااجلض د محهك ه يفوقوفايفا =

(ا  هلفر اب  ح بامل هلقرآن ح هلبيت  فب  هلبقرة  124أ رج  أبو عبي  ح فبال  هلقرآن )ص (  3)

ا  قلا  هلشليخ حممل  بلمح     3/435(ا  هل يوط  ح هل ا هنا لوا  56(ا اقم )165  آ  عمرهن )ص 
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أربع آيات ُأنزلن من كنز حتت العرش، =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة  – 4

؛ أم الكتاب، وآية الكريس، وخواتيم سورة البقرة، مل ينزل منه يشء غريهن

 .(1)+والكوثر

                                                                                                                                                                          

يفوقلو  ح  =: 1/103هلقلرآن )هلق لم هلصلليه(    ازق طرهون  ح يفوسوع  فبلال   سلوا  آ لات    

 .+دكم هنرفوع...ا  إسااجلض صليه

تقللل ل جيراللل ا  هحلكلللم ع يللل  ضلللممح هألداجل لللث  هآلثلللاا هلصلللليل  هللللوهاجلة ح  لللوهص آ للل     (  1)

 .  ا   ين عمح إعاجلت  هاا.2هلكرس ا  اظر: هألداجل ث هنوقوف ا هحل  ث اقم 
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 الدراسة والتعليق:

يف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

خباص خباتنم سبسة البق،ة، يظ ، للمعأول يف تلك األحن يث خباص خباتنم 

و ننن وكننع ن، وعظنم هأهنن و   ني آينت  –سبسة البق،ة  –السبسة املبنسكة هذه 

 .هذه السبسة الك،يمة

تظ ، خن نة  –سيض اهلل عه   –فهي احلديث األول ع  عبداهلل    وسيب   

، ف ي آينت +وأعطي خواتيم سورة البقرة=خباتنم سبسة البق،ة عهد قبل : 

  وسلم ملن  لغ سدسة املهع ى لنلة اإلرساء ك،يامت، اعطن ن الهبي  هلل اهلل علن

 واملي،اج، ويف هذا و  علب الهضل، وسفية املكننة ون ال خيهى.

نبنهن حممد  هلل اهلل علن  وسلم يف تلك احلنل  –عز وجل  –وخصَّ اهلل  

وع غريهن و  الهضنئل املذكبسة يف هذا احلديث  –حنل اإلرساء  –املبنسكة 

ة مل  مل يرشك  نهلل هنئًن املقحامت و  الذنبب(، وهذا )الصلبات اخلمس، واملره،

 جل وعال. – إان اهلل  –يدل عهلل عظنم  ،كع ن وخن نع ن، وحتقق نهي ن 

البشنسة للهبي  تحصل –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  –ويف احلديث الثنين  

ن  وسلم فنحتة  هلل اهلل علن  وسلم  هبسي  مل يؤهتام نبي قبل ، ثم ُاك، ل   هلل اهلل عل

، فأّي +ُأعطيته لن تقرأ بحرف منهام إال=الكعنب، وخباتنم سبسة البق،ة، وُخعم  قبل : 

  شنسة  يد تلك البشنسة، واّي فضل  يد هذا الهضلي فلل  احلمد واملهَّة.
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وهذا يدل عهلل خن نة خباتنم هذه السبسة، و ننن عظنم ون فن ن و  الههع  

 .تينىل – إان اهلل  –والربكة 

العيلنق عهلل هذا احلديث  ام يرهي  – (1)يف خباص سبسة الهنحتة –وقد تقدم  

 ع  إعن ت  ههن؛ خشنة العطبيل والعك،اس الذي ال حنجة ل .

تظ ، خن نة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  حذيهة    النامن  

خ، آينت خباتنم سبسة البق،ة يف خصب نة وتهضنل هذه األوة  ون سنئ، األوم  آ

ويف سواية:  .+فضلت عىل الناس بثالث...=سبسة البق،ة، فقد وس  يف احلديث: 

وأوتيت هؤالء اآليات من آخر =واك، وه ن:  .+فضلنا عىل الناس بثالث...=

 .+قبيل، وال يعطى منه أحد بعدر هسورة البقرة من كنز حتت العرش مل ُيعط أحد من

 –د  هلل اهلل علن  وسلم اوة حمم –فقد اخعصت وفضلت هذه األوة  

 خباتنم سبسة البق،ة؛  ل انزلت هذه اآلينت و  كهز حتت الي،ش، مل ُييط احد وه  

قبل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، ومل ييَط احد وه   يده  لبات اهلل وسالو  علن ؛ 

 ويف هذا و  الهضل واخلن نة ون ال خيهى عهلل احد.

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –اجل هي  ويف احلديث ال،ا ع ع  عقبة    عنو، 

نحب امليهى املذكبس يف احلديث السن ق،  ل او، يف هذا احلديث  ق،اءهتام؛ فإهنام و  

كهز حتت الي،ش، وفن   اللة واضحة عهلل خن نة هذه اآلينت )خباتنم سبسة 

                              
هألداجل ث  هآلثاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة هلفاحتل        اظر: هل اهس   هلتع يق بع  ذكر (  1)

 (.13)هحل  ث اقم 
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ن سورة البقرة؛ فإين اقرءوا هباتني اآليتني م=البق،ة( كام وس  يف نص احلديث: 

 .+أعطيتهام من حتت العرش

فقد قنل علن   –سيض اهلل عه   –وايضًن ون وس  يف احلديث اخلنوس ع  ايب اس  

ُأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش، مل يعطهَن =الصالة والسالم: 

 .+نبي قبيل

  هذه اآلينت فهي تهضنل هذه األوة  خباتنم سبسة البق،ة، وإعطنء اهلل نبن 

و  كهز حتت الي،ش، واخعصَّ  ذلك و  سنئ، األنبننء، وكذا األو،  ق،اءهتن ون يدل 

عهلل خن نع ن وفضل ن، واحل،ص عهلل اليهنية هبن، فقد مجيت واهعملت عهلل هذه 

 اخلصنل الك،يمة، العي تدل عهلل خن نع ن و   ني آينت الق،آن الك،يم.

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –شري ويف احلديث السن س ع  الهيامن      

كتب كتابًا قبل أن  –عز وجل  –إن اهلل =خن نع ن، يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

ن آخيلق السموات واألرض بألفي عام، فأنزل منه آيتني ختم هبا سورة البقرة فال يقر

 .+يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان

ذي كعب  قبل ان خيلق السمبات ال –عز وجل  –ويف إنزاهلن يف كعنب اهلل  

واألسض  ألهي عنم  لنل عهلل عظمع ن وفضل ن، و ننن خن نع ن؛  ل يف ط، هن 

للشنطنن وإ ين ه و  الهضل والههع اليظنم ون يدل عهلل خن نع ن و ،كع ن، كام وس  

 .+ن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطانآفال يقر= يف احلديث:
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 :ويف نح جنوع الرتوذي

 اي: يف وكنن و   نت وغريه. +وال يق،آن يف  اس=قبل :  

فضاًل ع  ان  +فنق،هبن هنطنن=اي: يف كل لنلة وه ن،  +ثالث لننل= 

 .(1)يدخل ن، فيربَّ  ههي الُق،ب؛ لنهند نهي الدخبل  نألوىل

تظ ، خن نة خباتنم  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن ع ع  ايب ه،ي،ة  

 ق،ة، حنث كننت ف،جًن للمسلمني، واسعجن ة اهلل هلم فن ن.سبسة الب

 ، حبل هذا املبضبع ون نص :ويف نح  حنح وسلم

ويف احن يث البنب  ننن ون اك،م اهلل تينىل    هذه األوة، زا هن اهلل نفًن، = 

ت وخهف عه م ممن كنن عهلل غريهم و  اإلرص، وهب الثقل واملشنق، و ننن ون كنن

 و  املسنسعة إىل االنقنن  ألحكنم الرشع. –سيض اهلل عه م  –علن  الصحن ة 

نج   هذا الدعنء الذي يف قبل  تينىل: =: (2)قنل ا ب إسحنق الزجَّ   

             :اخرب اهلل تينىل [ إىل آخ، السبسة، 821]سبسة البق،ة

   ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم واملؤوهني، وجيل  يف كعن   لنكبن  عنء و  يأيت 

ف ب الدعنء الذي  –سيض اهلل عه م  – يد الهبي  هلل اهلل علن  وسلم والصحن ة 

                              
 .0/193  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  1)

هو أبو إسلاق إبرههيم بمح هل َّرّ  بمح س   هلزجا ا عامل بالالو  هل   ا يفمح أه  هلفب   هل  محا (  2)

هلل(ا  311ت ع   ة يفا ا: يفعلان  هلقلرآن  إعرهبل ا تلوح بب ل هجل سلا  )      أ   عمح هن جلا  ل  يفصافا

 .1/1ا  طبقات هنف ر مح ل  ه جل  1/194 اظر: إنباض هلر هة 
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 .(1)+يهبري ان حُيهظ وُيدعى    كثرياً 

نج:    وقبل  تينىل: =قنل الزجَّ                 سبسة[

 .(3)+(2) [، اي: اظ ،نن علن م يف احلجة واحل،ب وإظ نس الدي ...821البق،ة: 

ون يدل عهلل نحب  –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث الثنو  ع  ا   عبنس  

 ام يرهي ع  إعن ت  ههن خشنة  –سيض اهلل عه   –امليهى املذكبس يف حديث ايب ه،ي،ة 

ة إضنفة او وقهة تأول ف ي عهد العك،اس والع طبيل الذي ال حنجة ل . وإن كنن ثمَّ

؛ فهن ام و  +قد فعلت=: -سيض اهلل عه ام  –قبل  يف خنمتة حديث ا   عبنس 

ون ال خيهى عهلل املعأول يف  –عز وجل  –اله،ج، وحتقنق اسعجن ة الدعبة و  اهلل 

 الهنظ احلديث، فلل  احلمد واملهَّة.

ع  ايب ه،ي،ة قنل: ملن نزلت عهلل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   يف قبل : فائدة:

  وسلم                             

                                     

[ قنل: فنهعد الك، إنام اعن  لهظة قنل لطبل الكالم، فإن ا ل 824]سبسة البق،ة: 

الكالم: ملن نزلت اهعد، فلام طنل حس  إعن ة لهظة قنل، وقد تقدم وثل هذا...، 

 واك،ت الك وبنَّهًن، وان  جنء وثل  يف الق،آن اليزيز يف قبل  تينىل:         

               [ :17سبسة املؤوهبن] ،)فأعن  )انكم ،

                              
 .1/318 اظر: يفعان  هلقرآن  إعرهب  (  1)

 .1/311 اظر: هنص ا هل ابق (  2)

 .332ا 2/331بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  3)
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    إىل قبل :            وقبل : 

 [، واهلل اعلم.29]سبسة البق،ة: 

  : ويف قبل             :[، ال نه،ق 827]سبسة البق،ة

 نه م يف اإليامن، فهؤو   بيض م ونكه،  بيض، كام فيل  اهل الكعنَ ني،  ل نؤو  

) ني(، ووثل    جمني م، و)احد( يف هذا املبضع  ميهى اجلمع؛ وهلذا  خلت فن 

 قبل  تينىل:                :(1) +[15]سبسة احلنقة. 

 –سيض اهلل عه   –ويف احلديث العنسع ع  ايب وسيب  عقبة    عم،و البدسي 

تظ ، اخلن نة اليظنمة هلنتني اآليعني )خباتنم سبسة البق،ة( يف قبل   هلل اهلل علن  

 .+اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه= وسلم:

عهلل  +كهعنه=قد اخعلف اهل اليلم يف امل،ا   قبل   هلل اهلل علن  وسلم و

 عدة اقبال ووينين وه ن:

قنل مجنعة و  اليلامء: كهعنه و  قننم اللنل. وقنل آخ،ون: كهعنه املك،وه يف 

 .(2)لنلع 

اآليتان من آخر سورة =: قبل   هلل اهلل علن  وسلم: ويف نح  حنح وسلم

 .+ة من قرأمها يف ليلة كفتاهالبقر

 قنل ويهنه: كهعنه و  قننم اللنل.=

                              
 .2/325بشرح هلاو    : صليه يف  م اظر(  1)

 (.146 اظر: هلتبيان ح آجلهمل د   هلقرآن )ص (  2)
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 وقنل: و  الشنطنن.

 .(1)+وقنل: و  اآلفنت. وحيعمل و  اجلمنع

 ويف فعح البنسي:

قبل : )كهعنه( اي: اجزاتن عه  و  قننم اللنل  نلق،آن، وقنل: اجزاتن عه  ع  

، وقنل: ويهنه اجزاتنه فنام ق،اءة الق،آن وطلقًن سباء كنن  اخل الصالة ام خنسج ن

يعيلق  نالععقن  ملن اهعملعن علن  و  اإليامن واألعامل إمجنالً، وقنل: ويهنه كهعنه كل 

سبء، وقنل: كهعنه ن الشنطنن، وقنل:  فيعن عه  ن اإلنس واجل ، وقنل: ويهنه 

 كهعنه ون حصل ل   سبب ام و  الثباب ع  طلب يشء آخ،، وكأهنام اخعصعن  ذلك ملن

تضمهعنه و  الثهنء عهلل الصحن ة  جمنل انقنن هم إىل اهلل وا ع نهلم وسجبع م إلن ، 

 وون حصل هلم و  اإلجن ة إىل وطلبهبم، وجيبز ان ي،ا  مجنع ون تقدم، واهلل اعلم.

من قرأ خامتة البقرة =والبج  األول وس  رصحيًن ع  ايب وسيب  سفي : 

 .(2)+أجزأت عنه قيام ليلة

إن اهلل كتب كتابًا وأنزل منه =ع حديث الهيامن     شري سفي : ويؤيد ال،ا  

. اخ،ج  +آيتني ختم هبام سورة البقرة، ال يقرآن يف دار فيقرهبا الشيطان ثالث ليال

 .(3)احلنكم و حح 

                              
 .6/333بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)

هحل  ث تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سلواة هلبقلرة   (  2)

 (.2)اقم 

ث تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سلواة هلبقلرة   هحل  (  3)

 (.6)اقم 
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ال يق،ا احد وهكم خنمتة سبسة =ويف حديث وينا ملن اوسك اجلهي وآية الك:  

 .(2)+احلنكم ايضنً  (1)اخ،ج  +نلةالبق،ة فندخل احد وهن  نع  تلك الل

ويف وصنعد الهظ،  يد اك،ه مجلة و  اقبال اهل اليلم يف امل،ا   قبل  علن   

والصباب يف وثل هذا العيمنم؛ فإن اللهظ =: قنل +كفتاه=الصالة والسالم: 

 .(3)+حيعمل ، والهضل اوسع

ة تظ ، خن ن –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الينن ع  وينا    جبل  

لبنت قنسئ ن و  كل  – إان اهلل  –خباتنم سبسة البق،ة يف ط، هن للشنطنن، وحهظ ن 

 هنطنن؛  ل حهظ ن قبل الك لقنسئ ن و  الشنطنن ال،جنم.

ويصّدق هذه اخلن نة اليظنمة خلباتنم هذه السبسة املبنسكة ون وس  يف  

رتك  ف،فض ان ي –سيض اهلل عه   –احلديث حنهام طلب الشنطنن و  وينا    جبل 

سيض اهلل  –وينا، فقنل الشنطنن: خلِّ عهِّي فإين ل  اعب  إلنك، فقلت: ييهي وينا 

ين عدو اهلل امل تقل ال اعب ؟ قنل: فإين ل  اعب  وآية الك ان ال يق،ا احد  –عه  

 وهكم خنمتة البق،ة، فدخل احد وهَّن يف  نع  تلك اللنلة.

 – سيض اهلل عه  – يد ان اخربه وينا فخعم الهبي  هلل اهلل علن  وسلم احلديث  

 قبل الشنطنن ل : ال يق،ا احد وهكم خنمتة البق،ة فدخل احد وهَّن يف  نع  تلك اللنلة، 

                              
هحل  ث تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سلواة هلبقلرة   (  1)

 (.18)اقم 

 ا بتصر    ي.9/11 اظر: فته هلباا  (  2)

 .2/49ع ً يفقاص  هل وا  اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  (  3)
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 .+صدق اخلبيث وهو كذوب=  قبل  علن  الصالة والسالم:

فكهت اق،امهن =: -سيض اهلل عه   –يف خنمتة احلديث يقبل وينا  –وايضًن  - 

 .+علن   يد الك فال اجد فن  نقصنننً 

 و  كل هنطنن ونقصنن. –عز وجل  –ف  َّ اآلينت احلنفظنت  حهظ اهلل  

ويف األحن يث املبقبفة ون يدل عهلل نحب اخلباص املذكبسة يف األحن يث  

 باص خباتنم سبسة البق،ة.امل،فبعة الباس ة يف خ

يذك، ان  نزلت و  كهز حتت  –سيض اهلل عه   –فهي حديث عيل    ايب طنلب  

ما كنت أرى أن أحدًا يعقل، ينام حتى يقرأ اآليات الثالث من =الي،ش، ويقبل: 

 .+، وإهنن ملن كنز حتت العرشآخر سورة البقرة

فعخصنص ق،اءهتن عهد الهبم واحلّث علن  يدل عهلل عظنم نهي ن، وكهنيع ن  

 مل  ق،ا هبن، وقد  لَّ عهلل الك ون تقدم اك،ه يف األحن يث امل،فبعة.

الداللة الباضحة عهلل هذه  –ايضًن  –ويف نزوهلن و  كهز حتت الي،ش  

 .-عز وجل  – ذلك املكنن والهضل اليظنم عهد اهلل اخلن نة اليظنمة، واخعصن  ن 

ييهي  –يذك، ان و  ق،ا هبن  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب وسيب  البدسي  

أعطي رسول اهلل صىل اهلل =اجزات عه  قننم لنلة. وقنل:  –خباتنم سبسة البق،ة 

 .+عليه وسلم خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش

ون يدل عهلل نحب  –سيض اهلل عه   –ايضًن   –   وسيب  ويف حديث عبداهلل  
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 امليهى املذكبس يف احلديث املعقدم، واك، خن نة نزوهلن و  كهز حتت الي،ش.

يف األحن يث املبقبفة املعقدوة، ون جنء يف  –ايضًن  –و هحب اخلن نة املذكبسة  

كنز حتت  أربع آيات ُأنزلن من=يف قبل :  –سيض اهلل عه   –حديث ايب اونوة 

 واك، خباتنم سبسة البق،ة. +...العرش، مل ينزل منه يشء غريهن

ويف مجلة املينين املذكبسة يف هذه األحن يث املبقبفة تظ ، خن نة خباتنم  

رتتب عهلل ق،اءهتن، وهذا كل  هذه السبسة املبنسكة، ووكننع ن و ننن فضل ن، واألث، امل

 .-عز وجل  –يدل عهلل عظنم هأهنن عهد اهلل 
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 خاصية خواتيم سورة البقرة، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها:

و  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

املبنسكنت، واهنن خباص خباتنم سبسة البق،ة، يعضح لكل احد خن نة هذه اآلينت 

فقد مجيت و  اخلري والربكة وعظنم الههع  –عز وجل  –آينت ننفية  إان اهلل 

 لقنسئ ن ون وس  اك،ه، و ح اخلرب    ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم.

فحقنق  آينت مجيت هذه األو نف واملهنفع ان ييمل هبن، ويهعهع هبن؛ سجنء  

 ن وق،اهن يف األحبال املذكبسة. ،كع ن، وعظنم تأثريهن يف حنل و  عمل هب

ف ي اآلينت العي اعطي الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ملن ُارسي   ، وانع ى إىل  

سدسة املهع ى، وهي اآلينت العي اسسل اهلل هبن ولكًن مل يهزل إىل األسض قط، فهزل 

 و   نب و  السامء مل يهعح قط، فأتى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فبرشه  أهنن نبس مل

 يؤت  نبي قبل ، وان  ل  يق،ا  ح،ف وه ن إال اعطن .

وهي العي انزلت و  كهز حتت الي،ش مل ييط احد وه  قبل الهبي  هلل اهلل  

لهن    عهلل  علن  وسلم، ومل ييط احد وه   يده علن  الصالة والسالم، وهي ممن فضِّ

ل هبن نبنهن حممد  هلل اهلل علن  وسلم.  سنئ، األوم، وفضَّ

قبل ان خيلق السمبات  –عز وجل  –ي انزلت و  كعنب اهلل وهي الع 

 واألسض  ألهي عنم، وال تق،آن يف  اس ثالث لننل فنق،هبن هنطنن.

وهي اآلينت العي كننت ف،جًن للمسلمني، واسعجنب اهلل هلم فن ن  عبهتم  



 257 

وطلب م  قبل  يف كل فصل و  هذا الدعنء نيم...، قد فيلت اي اسعجبت لكم؛ 

 د واملهَّة.فلل  احلم

و  ق،امهن يف لنلة كهعنه، وإاا تلنت وع آية الك،يس ال يدخل  –وايضًن  - 

 جل وعال. – إان اهلل  –الشنطنن البنت تلك اللنلة، وحُيهظ كل يشء 

فقد اهعملت هذه اآلينت الك،يامت عهلل هذه اخلباص اليظنمة ون مل يك  يف  

 غريهن و  آينت الق،آن الك،يم.

تظ ، خن نة خباتنم  –سيض اهلل عه   –    وسيب  فهي حديث عبداهلل 

نبن  يف لنلة عظنمة  –عز وجل  –سبسة البق،ة يف عظمع ن ووكننع ن فقد اعطنهن اهلل 

)لنلة اإلرساء( ويف وكنن وبنسك حنهام انُع ي    علن  الصالة والسالم إىل سدسة 

عهلل عظنم  املهع ى، فجميت هذه اآلينت  ني فضل املكنن واحلنل؛ وهذا يدل

 .-جل وعال  –خن نع ن، وسفنع وكننع ن ووهزلع ن عهد اهلل 

ويسعهن  و  هذا وضبح األث، املرتتب عهلل ق،اءهتن، واليمل هبن، وحتقق  

نهي ن، فقد اعطنهن اهلل نبنهن حممد  هلل اهلل علن  وسلم هب يف انف وكنن واحس  

يسعهند وه ن، والك  ق،اءهتن وتد ُّ،هن،  ان ييمل هبن، وان حنل، فح،ّي  كل وسلم

وعهلل وج  اخلصبص يف األونك  واألحبال العي اسهدت إلن ن األحن يث الهببية، 

 جل وعال. – إان اهلل  –عهد الك يعحقق الههع، وحتصل الهنئدة 

تظ ، خن نة هذه اآلينت ان  –سيض اهلل عه ام  –ويف حديث ا   عبنس  

زل إىل األسض قط، فهزل و   نب و  السامء مل يهعح قط، اسسل اهلل هبن ولكًن مل يه
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فأتى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فبرشه  أهنن نبس مل يؤت  نبي قبل ، وان  ل  يق،ا  ح،ف 

 وه ن إال اعطن .

هذا و  ج ة خن نة خباتنم هذه السبسة الك،يمة، اون و  ج ة ط،يقة  

ق،اءهتن وحضبس القلب عهد اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فنحصل الك  

فإنك ل  تق،ا  ح،ف وه ن إال  –جل وعال  –اك،هن، سغبة يف  ،كع ن ونهي ن  إان اهلل 

 ام يرهي ع  إعن ت   –يف خباص سبسة الهنحتة  –اعطنع ، وقد تقدم  ننن هذا امليهى 

 .(1)ههن

تظ ، خن نة خباتنم سبسة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث حذيهة    النامن  

ق،ة يف نزوهلن و  كهز حتت الي،ش، مل ييط احد وه  قبل الهبي  هلل اهلل علن  الب

ل    علن  الصالة  وسلم، ومل ييط احد وه   يده  هلل اهلل علن  وسلم، وهذا ممن فضَّ

 والسالم، وفضلت    هذه األوة عهلل سنئ، األوم.

واك، خن نة  –سيض اهلل عه   –و هحب امليهى املذكبس يف حديث حذيهة  

نزوهلن و  حتت الي،ش، جنءت األحن يث الصحنحة العي تدل عهلل هذه اخلن نة 

اجل هي،  اليظنمة خلباتنم هذه السبسة الك،يمة، كام وس  يف حديث عقبة    عنو،

 .-سيض اهلل عه م واسضنهم  –وايب اس 

  ج ة اون و –خباتنم سبسة البق،ة  –هذا و  ج ة خن نة هذه اآلينت  

                              
 اظللر:  اصللي  سللواة هلفاحتلل ا  طر قلل  هلعملل  ب للاا  كيفيلل  هالسللتفاجلةا بعلل  ذكللر هألداجل للث   (  1)

اضل    –(ا علمح هبلمح عبلاس    13 هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحتل  )هحلل  ث اقلم    

 .–ههلل عا ما 



 253 

ط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن؛ فنكبن  ق،اءهتن كام ُنصَّ عهلل هذه الكنهنة 

يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –اجل هي  يف حديث عقبة    عنو،

ان ييمل هبذا  ، فح،ّي  كل وسلم+اقرءوا هباتني اآليتني من سورة البقرة...=

إال و   –العبجن  الهببي الك،يم الذي غهل عه  الكثري و  الهنس يف غنلب احباهلم 

فأي  و  ي،يد  ،كة الق،آن الك،يم، وقد هج، ق،اءت  واليمل   ، وت،ك  –سحم اهلل 

هدي نبن  حممد  هلل اهلل علن  وسلم، الذي  نيَّ لهن ط،ق اخلري وحثَّهن عهلل األخذ هبن، 

 لرش واو،نن  نال عين  عه ن. واهلل املسعينن.و ني ط،ق ا

تظ ، خن نة خباتنم سبسة البق،ة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث الهيامن     شري  

قبل ان خيلق السمبات واألسض  ألهي  –جل وعال  –يف إنزال اهلل هلن و  كعنب كعب  اهلل 

 نطنن.عنم، وخن نة اخ،ى يف اهنن ال تق،ا يف  اس ثالث لننل فنق،هبن ه

هذا و  ج ة خن نة خباتنم هذه السبسة املبنسكة، اون و  ج ة ط،يقة اليمل  

هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فقد نص عهلل  ننهنن واك،هن احلديث الرشيف يف قبل  

فال تقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا = هلل اهلل علن  وسلم ع  هذه اآلينت: 

 –جل وعال  –والههع وعحقق  إان اهلل . فنليمل يسري، والهضل كبري، +الشيطان

فأّي فضل وخن نة  يد هذا الهضلي وال هك ان يف ط،  الشنطنن وإ ين ه ع  

الداس حيصل    اخلري اليظنم، وال خيهى عهلل احد ون حيصل يف تلك الدوس و  البالء 

فم   ،كة  –نسأل اهلل الينفنة والسالوة  –والرش إاا سكه ن وحرضهتن الشننطني 

ان ال  آلينت وعظنم نهي ن ط،  وإ ين  الشنطنن، فنلباجب عهلل كل وسلمهذه ا

ت عهلل نهس  واهل  و اسه هذا اخلري اليظنم.  يهبِّ
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تظ ، خن نة خباتنم  –سيض اهلل عه م  –ويف حديث ايب ه،ي،ة وا   عبنس  

فن ن هلم  –عز وجل  –سبسة البق،ة حنث كننت ف،جًن للمسلمني، واسعجنب اهلل 

الدعنء، ف ي  شنسة عظنمة ألوة اإلسالم حنث سفع عه ن احل،ج واإلرص والعكلنف 

قد =قنسئ اآليعني  قبل :  –جل وعال  – ام ال تطنق؛ إضنفة إىل ون فن ن و  إجن ة اهلل 

فنن هلن و   شنسة، وين ل  و  خري وفضل جيلهن  +فيلت... قد فيلت، ونيم نيم...

 لك.اهلل  مهّ  وك،و  و  اهل ا

وتك،اس لهظ )س هن( حِلَكم، و  احكَم ع،فنهنن انق يف قلب  نبس النقني،  

 وقبيت تقباه، فإن   ّل عهلل:

ان كل مجلة افععحت    وطلبب عظنم حقنق  أن يه،   نلسؤال، ويعرضع  

 اليبد اونم طلب  يف املقنل.

نء وان البنعث عهلل طلب  ون اوسث  ويهى )ال،ب( يف القلبب و  وزيد االععه 

 وواف،ه.

 وألن   ل عهلل اعرتاف اليبد  نحلنجة فإن  و، بب. 

 وان الكهنل  أن ت،فع إلن  احلبائج هب ال،ب و  ال سبَّ سباه. 

 وألن العك،اس ا لغ يف العملق، واوقع يف العرضع. 

 وألن االز ين  و  اك، املحببب، احب يشء إىل القلبب. 

و  االسعحضنس للميهى و اعنة  وألن اإلعن ة تيب  إىل القنئل  صلة العمك  

 ل  إىل العهّط  ملدلبل اللهظ.

وألن يف العك،اس إسهن ًا إىل ون يهبري لليبد االتصنف    و  والزوة اك،ه،  

 واسعحضنس فضل  و ،ه، القنئد إىل االسعر،اق يف هك،ه.
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 .(1)ويف العك،اس إهنسة إىل تيدا  انباع الرت نة، وتيّذس اإلحنطة  ميننن ن 

ان يداوم عهلل اليمل  ق،اءهتن، وع اسعحضنس عظمة و    كل وسلم فح،يٌّ  

 نإلجن ة، وعهد الك  –جل وعال  –يهن ي ، ويطلب وه  حنجع ، فقد تكهل اهلل 

تعحقق املههية، وحتصل االسعهن ة، ويثم، اليمل  نلهعنجة العي يسيى إلن ن ويطلب ن 

 قق الههع   .كل احد، وهي  ،كة الق،آن الك،يم، وحت

ويف حديث ايب وسيب  عقبة    عم،و البدسي تظ ، خن نة اآليعني و  آخ،  

اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف =سبسة البق،ة يف قبل  علن  الصالة والسالم: 

. فأي فضل وخن نة  يد هذه الكهنية املذكبسة يف احلديث الرشيفي؟ وقد +ليلة كفتاه

 .(2)ون ييهي ع  إعن ت  ههن +كهعنه=اليلم يف امل،ا   قبل : تقدم اك، اقبال اهل 

اون ط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن فم  خالل الهظ، والعأول يف  

احلديث يظ ، لكل احد ان و  ق،اهن يف لنلة كهعنه، وعلن  فنلباجب ان يق،اهن يف 

 ة.كل لنلة ملن يرتتب عهلل تلك الق،اءة و  عظنم الههع والهنئد

 +كفتاه=ويكهي يف  ننن هذه املههية قبل  علن  الصالة والسالم مل  ق،ا هبام:  

 فلنعأولي

تظ ، خن نة خباتنم سبسة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث وينا    جبل  

                              
 ( بتصر .128 ا119 اظر: هنوههب هن  رة ح  وهتيم سواة هلبقرة )ص (  1)

 اظر: هل اهس   هلتع يق بع  ذكر هألداجل لث  هآلثلاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  لوهص  لوهتيم سلواة        (  2)

 (.9هلبقرة )هحل  ث اقم 
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البق،ة يف ط، هن للشنطنن، وحهظ ن للطينم و  الهقصنن، ويدل عهلل هذه اخلن نة 

عب  إلنك، وآية الك عهلل ان ال يق،ا احد فإين ل  ا=اليظنمة ون وس  يف احلديث: 

فقنل علن  الصالة  +وهكم خنمتة البق،ة فدخل احد وهن يف  نع  تلك اللنلة...

، ويقبل +صدق اخلبيث وهو كذوب=: -سيض اهلل عه   –والسالم ملينا    جبل 

ن   يد الك فال اجد فن  فكهت اق،امهن عل=ايضًن:  -سيض اهلل عه    –وينا 

 .+نقصنننً 

وط،يقة اليمل هبذه اخلن نة اليظنمة، وكنهنة االسعهن ة وه ن  ل علن ن  

ويف قبل وينا     +ال يقرأ أحد منكم خامتة البقرة...=احلديث الهببي عهد قبل : 

 ييهي خباتنم سبسة البق،ة. +هت اق،امهن  يد الك...فك=: -سيض اهلل عه   –جبل 

ا،  والهعنجة واألث، املرتتب عهلل تلك الق،اءة خلباتنم هذه السبسة املبنسكة محندة جدًّ

 ف ي طنس ة للشنطنن، وحنفظة للطينم و  الهقصنن، فلل  احلمد واملهَّة.

يدل عهلل ويف األحن يث املبقبفة الباس ة يف خباص خباتنم سبسة البق،ة ون  

نحب امليهى املذكبس يف األحن يث امل،فبعة، فقد ُاك،ت تلك املينين واخلباص 

الق،آننة خلباص خباتنم سبسة البق،ة، وط،يقة اليمل هبن وكنهنة االسعهن ة وه ن 

واحلث عهلل ق،اءهتن واألخذ هبن،  ام يرهي ع  إعن ت  ههن؛ خشنة العطبيل والعك،اس 

 .(1) اعلمالذي ال حنجة ل ، واهلل تينىل

                              
 اظللر: هل اهسلل   هلتع يللقا  بيللان  اصللي   للوهتيم سللواة هلبقللرةا  طر قلل  هلعملل  ب للاا  كيفيلل       (  1)

 ليل  هلوهاجلة ح  وهتيم سواة هلبقرة.هالستفاجلة يفا اا بع  ذكر هألداجل ث هنرفوع  هلص
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 األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص اآليتني األخريتني يف سورة البقرة:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 6

موا حرامه= ، واقتدوا به، وال تكفروا ب ء اعملوا بالقرآن، أحلموا حالله، وحرِّ

منه، وما تشابه عليكم فردوه إى اهلل وإى أويل األمر من بعدر كام خيربوكم، 

وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم، وليسعكم القرآن 

نه نورًا ع، وماحل مصَدق، أال وإن لكل آية موما فيه من البيان، فإنه شافع مشفَ 

يوم القيامة، أال وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول، وأعطيت طه 

والطواسني من ألواح موسى، وأعطيت فاحتة الكتاب، وخواتيم البقرة من حتت 

 .(1)+العرش، واملفصل نافلة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 8

: اآليتان يف آخر سورة ن، ومها يشفعان، ومها مما حيبهام اهللآيتان مها قرآ=

 .(2)+البقرة

إن اهلل =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اس  – 1

                              
هحللل  ث ضللعيفا  قلل  تقلل ل جيرالل   هحلكللم ع يلل  عالل  ذكللر هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف       (  1)

(ا  ا   ين عمح إعاجلت  هاا  شي  هلتيو ل   5 هنوضوع  ح  وهص سواة هلفاحت ا هحل  ث اقم )

  هلتكرها.

ا  عزهض إىل هل   م ا  قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث 3/434ا وا ح هل ا هن أ رج  هل يوط (  2)

ا   اظللر ل ز للاجلة: ضللعيف هرللايفة   +ضللعيف جلل هيف =(: 1545ا اقللم )4/52هلبللعيف   هنوضللوع   

 (.5(ا )ص 10هلص ي  ز اجلت ا اقم )
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، فتعلموهن، ت العرشختم سورة البقرة بآيتني أعطانيهام من كنزه الذر حت

 .(1)+وعلِّموهن نساءكم وأبناءكم، فإهنا صالة وقرآن ودعاء

ف   هباتح  –سيض اهلل عه   –ع  ا   عم،  – 4 ان  اوىص ان يق،ا عهلل قربه وقت الدَّ

 .(2)+سبسة البق،ة وخبامت ن

ان و  ق،ا اس يًن و  اول =،ج الرنفقي ع  ايب  دقة النامين ان   لر : واخ 

البق،ة، وآية الك،يس، وثالثًن او آيعني و  خباتنم سبسة البق،ة حني يهبي وضجي ، 

 .(3)+ نت ولك ننن جهنحن  علن  حعى يصبح

قنل: سميت سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  –ايضًن  –واخ،ج  

كان له  –ييهي آخ، سبسة البق،ة  – من قاهلن أو قرأهن=علن  وسلم يقبل:   هلل اهلل

 .(4)+مثل أجر الصائم القائم

                              
ا 1/158هحللل  ث أ رجلل  هحلللاكما ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا أ بللاا ح فبلل  سللواة هلبقللرة  (  1)

بي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقلرآنا فصل  ح فبلال  هل لوا  هآل لاتا جيصليص        هل

ا 3/433ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا 348ا 5/339(ا 2108 وهتيم سواة هلبقرة بال كرا اقم )

(ا 1681ح ضلللعيف هرلللايفة هلصللل ي  ز اجلتللل ا اقلللم )      – ردللل  ههلل   –ا  قلللا  هأللبلللان    434

 .+ضعيف=(: 231)ص

ا  قلا   2/51هحل  ث يفوقو ا  مل أقف ع ً يفمح أ رج ا  ذكلرض هلبقلاع  ح يفصلاع  هلاظلر       (2)

هلل ه =(: 58ا اقللم )1/120ح س  لل   هألداجل للث هلبللعيف   هنوضللوع   – ردلل  ههلل  –هأللبللان  

هألثر عمح هبمح عمر ال  صه سا ض إلي ا  لو صه؛ فا     إال ع ً هلقلرهءة عال  هلل فمحا ال يفي قلايف؛     

ظاهرا فع يك أ  ا هن  م بال ا ا  إ اإ  هلب عل ا  إن اآهلا هلالاس د لا ا فللن كل        كما هو 

 .+ب ع  ضال  كما قا  ص ً ههلل ع ي   س م

 .2/665 اظر: )ات هألنوها (  3)

 .2/614 اظر: هنص ا هل ابق (  4)
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قنل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    ايب اوىف  –ايضًن  –واخ،ج  

 من أراد أن يموت يف السامء السابعة فليقرأ كل يوم=اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

     ...  (1)+مرتني. 

من قرأ يف آخر =ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:  –ايضًن  –واخ،ج  

، قبل أن خيلق اخللق بألفي ركعة من الوتر آيتني من كنوز اجلنة كتبهام الرمحن بيده

  سنة                إى آخر السورة؛ كتب اهلل له ثواب

مائتي شهيد، وكأنام أحيا ستني ليلة، وتبنى له يف اجلنة ستني مدينة، وأعطاه اهلل ستني 

 .(2)+نورًا، وغفر له الذنوب كلها

 ،ة ون نص :يف خباص خباتنم سبسة البق واوس  العمنمي

 قبل  تينىل: =                         

               

                  

                 

                         

                :[.821، 827]سبسة البق،ة 

قنل احلكنم: هذه اآلينت خن نع ن ختهنف األثقنل، ووفنء الدي ، وانبسنط  

                              
 .2/601 اظر: )ات هألنوها (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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الههس، و لبغ اآلونل، و  كعب الك يف إننء نظنف  مدا  كبيف وحمنه  امء  ئ، عذب 

 مل ت،ه الشمس، ثم يرش   عهلل ال،يق، اعنن عهلل احلهظ، وانبسنط الههس.

،اءهتن لناًل وهننسًا خههت عه  األثقنل، وقيض  يه ، قنل احلكنم: وو  ا و  ق 

وكبت عدوه، وكهي الظلمة، وسزق و  حنث ال حيعسب، وسزق حس  النقني، 

 .(1)+وخباص هذه السبسة اكث،، والههع هبن اعم

                              
 (.18رآن هحلكيم ) يوط( )ص  اظر:  وهص هلق(  1)
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص خباتنم سبسة  

هبن و  العجنسب العي يقع فن ن  يض املخنلهنت الرشعنة، يظ ، البق،ة، وون يلحق 

جلنًن الضيف والبضع يف هذه األحن يث واآلثنس؛ وقد حكم اهل اليلم عهلل وثل 

هذه األحن يث املذكبسة  نلبطالن إون و  ج ة سهدهن، او و  ج ة وعه ن، وكذلك 

هبن، ف ي  خالف ون اهعامهلن عهلل الهكنسة يف ويننن ن، وال،كنكة الباضحة يف اسلب

ثبت عه   هلل اهلل علن  وسلم و  قبة البالغة والهصنحة، وعدم العكلف يف احلديث 

 والبننن.

 طالن  يض العجنسب املذكبسة يف تلك اخلباص الق،آننة؛  –ايضًن  –ويظ ،  

والك  سبب البقبع يف املحذوس الرشعي، او عدم العقند وااللعزام  نلضبا ط 

 د اليمل  خباص الق،ن الك،يم.واآل اب الرشعنة عه

والشنهد فن  قبل :  –سيض اهلل عه   –فنحلديث األول ع  ويقل    يسنس  

أال وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول... وخواتيم البقرة من حتت =

 .+العرش

العي تدل عهلل هذا امليهى املذكبس غهنة وكهنية  (1)ويف األحن يث الصحنحة 

                              
ا 3 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سواة هلبقرة ) اظر هحل  ث اقم (  1)

 (  هيها.5ا 4
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 .(1)ي حكم اهل اليلم علن   نلضيف، كام تقدم  ننن ع  هذا احلديث الذ

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل  –سيض اهلل عه   –واحلديث الثنين ع  ايب ه،ي،ة  

آخر : اآليتان يف آيتان مها قرآن، ومها يشفعان، ومها مما حيبهام اهلل=اهلل علن  وسلم: 

 .+سورة البقرة

 .(2)وهب حديث ضينف، كام تقدم  ننن 

وهب ضينف،  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اس  –يف احلديث الثنلث  –و هحبه  

 .(3)كام تقدم  ننن 

وهب حديث وبقبف،  –سيض اهلل عه ام  –واحلديث ال،ا ع ع  ا   عم،  

ف   هباتح سبسة =وفن :   .+البق،ة وخبامت نان  اوىص ان يق،ا عهلل قربه وقت الدَّ

هذا األث، ال يصح =عهلل هذا األث،  قبل :  –ي،مح  اهلل  –وقد حكم األلبنين  

 .(4)، كام تقدم  ننن +ع  ا   عم، وال يصح سهده إلن 

                              
 (.5 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم (  1)

 (.2ف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سواة هلبقرة )اقم  اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعي(  2)

 (.3 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سواة هلبقرة )اقم (  3)

 (.4 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سواة هلبقرة )اقم (  4)
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ون اوس ه الرنفقي يف خباص خباتنم سبسة البق،ة: ان  –ايضًن  –وو  اآلثنس  

 لن  حعى يصبح.و  ق،اهن حني يهبي وضجي   نت ولك ننن جهنحن  ع

 وو  قنهل  او ق،اه  كنن ل  وثل اج، الصنئم القنئم.

 وو  اسا  ان يمبت يف السامء السن ية فلنق،ا كل يبم خباتنم سبسة البق،ة و،تني.

وو  ق،اهن يف آخ، سكية و  البت، كعب اهلل ل  ثباب ونئعي ه ند، وكأنام احنن سعني 

 ه اهلل سعني نبسًا، وغه، ل  الذنبب كل ن.لنلة، وَ هى ل  يف اجلهة سعني وديهة، واعطن

يف خباص خباتنم هذه السبسة  و هحب الك ون اوس ه احلكنم العمنمي 

الك،يمة؛ وال خيهى ون يف هذه اآلثنس املذكبسة و  الهكنسة والبضع، والعكلف 

 الباضح يف اليمل هبن.

 لب هذا املبضبع، وط،يقة وهب يف  –ي،مح  اهلل  –وقد تقدم قبل األلبنين  

فبيد ان اك، األث،  –اعهي خباص الق،آن الك،يم  –اليمل   ، وكنهنة االسعهن ة وه  

فيلنك اهين =، قنل: (1)املعقدم اك،ه –سيض اهلل عه ام  –املبقبف ع  ا   عم، 

املسلم  نلسهة، وإينك والبدعة، وإن سآهن الهنس حسهة، فإن كل  دعة ضاللة كام قنل 

 .(2)+ علن  وسلم هلل اهلل

وفقهن اهلل لليمل  نلسهة، وت،ك البدعة، ونهيهن اهلل  نلق،آن يف كل حنل، واهلل 

 املسعينن.

                              
 (.4 هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص  وهتيم سواة هلبقرة )اقم   اظر: هألداجل ث(  1)

( يفمح د  ث 061ح كتامل هرمع ا بامل جيفيف هلصاة  ه يب ا اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

 . –اض  ههلل عا ما  –جابر بمح عب ههلل 
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 البقرة، وسورة آل عمران  سورةاألحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص 
 

قنل: سميت سسبل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة ُ دي    عجالن البنهيل  – 6

اقرءوا القرآن، فإنه يأيت يوم القيامة شفيعًا = اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل:

هراوين: البقرة وسورة آل عمران، فإهنام يأتيان يوم القيامة ، اقرءوا الزألصحابه

ان من طري صواف، حتاَجان عن  ق  ر 
كأهنام غاممتان، أو كأهنام غيايتان، أو كأهنام ف 

أصحاهبام، اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها ح ة، وال 

 .(1)+يستطيعها البطلة

قنل: سميت الهبي  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ينن الكاليب مْ ع  الهباس    ِس   – 8

، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به=علن  وسلم يقبل: 

 .+تقدُمُه سورة البقرة وآل عمران

ثنل، ون نسنُع  َّ  يد، قنل: ورضب هلام سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ثالثة او

داوان= و  كأهنامغاممتان أو ُظَلتان س 
ق  (2) قان من طري (3)، بينهام رش   ر 

، أو كأهنام ف 

 .(4)+صواف حتاَجان عن صاحبهام

اهلل علن  ان سجاًل كنن يكعب للهبي  هلل   –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

                              
 (.0اجلة ح  وهص سواة هلبقرة إمجااليف )هحل  ث اقم تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوه(  1)

 (.501سلابتان عظيمتانا  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ظ  ( )ص (  2)

بفته هلرهء  إسكان ا أ : ضياء  نواا  هأل  ر ح هلر ه    هل    هإلسكان.  اظلر:  لرح هلالو      (  3)

 .6/331 ع ً صليه يف  م

 (.608آن وسورة البقرة، رقم )ح كتامل صاة هن افر محا بامل فب  قرهءة هلقر   ث أ رج  يف  مهحل(  4)
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وسلم، وقد كنن ق،ا البق،ة وآل عم،ان، وكنن ال،جل إاا ق،ا البق،ة وآل 

فنستدَّ ع  اإلسالم، وحلق  نملرشكني، فامت،  –ييهي َعُظم  –عم،ان َجدَّ فنهن 

ويف سواية: فبجدوه  +إن األرض ال تقبله=فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(1) سضوهبباًا، وقد  ف  و،اسًا فلم تقبل  األ

 : خباص سبسة البق،ة وآل عم،انويف هذا امليهى و  املبقبفنت يف 

: إن سجاًل مم  ق،ا الق،آن اغنس عهلل نلتق (2)-سيض اهلل عه ن  – ع  ام الدس اء

جنس ل  فقعل ، وان  اقند وه  فقعل: فام زال الق،آن يهسل وه  سبسة سبسة حعى 

مجية، ثم إن آل عم،ان انسلت وه ، واقنوت البق،ة   قنت البق،ة وآل عم،ان

 مجية فقنل هلام:                       :[،89]سبسة ق 

 قنل فخ،جت كأهنن السحن ة اليظنمة.

عن و  قنل ا ب عبند: اساه ييهي اهنام كننعن وي  يف قربه يدفينن عه  ويؤنسنن ، فكنن 

 .(3)آخ، ون  قي وي  و  الق،آن

                              
ا  هلب و  ح  لرح هل لا  كتلامل هلفبلال ا بلامل عايفلات       121ا 3/128هحل  ث أ رج  أد  (  1)

 كتللامل هنااقللبا بللامل   ح ا  هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا   386ا 13/385(ا 3125هلابللوةا اقللم ) 

(ا  يف  م ح كتامل صفات هنالافقني  أدكلايف ما بلامل    3611عايفات هلابوة ح هإلسالا اقم )

(ا  لكمح بل  ن ذكلر هلشلاه  ) كلان هلرجل  إذه قلرأ هلبقلرة  آ         2101صفات هناافقنيا اقم )

 عمرهن ج  َّ فياا(.

قي ا ا ت هحل  ث علمح ز ج لاا  علمح    ه  ز   أب  هل اجلهءا همس ا: هجيم ا   قا  ج يم  هل يفش(  2)

سلل مان هلفااسلل ا  أبلل  هر للرةا  عالشلل  اضلل  ههلل عللا ما  ا   عا للا هحللل  ثا  كانللت يفللمح   

 (.1116ا هإلصاب  )ص 594 – 0/593هلصاحلات  هلعاب هتا  اظر: ت   ب هلكما  

ا 245ا 1/244(ا  هبللمح كلل ي ح تف لليض  121ا 126أ رجلل  أبللو عبيلل  ح فبللال  هلقللرآن )ص  (  3)

 .                                                                                 1/183 هل يوط  ح هل ا هنا وا 
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ومن األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص آيات خمصوصة من 

 سورة آل عمران:

ك   – 6 قنلت: سميت سسبل اهلل  –سيض اهلل عه ن  –ع  اسامء  هت يزيد    السَّ

    هلل اهلل علن  وسلم يقبل يف هنتني اآليعني:                

     [، و255]سورة البقرة:             سورة آل[

 .(1)+إن فيهام اسم اهلل األعظم=[، 2، 1عمران: 

اسم اهلل = لن  وسلم:قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل ع –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة  – 8

 .+: سورة البقرة، وآل عمران، وطهاألعظم الذر إذا ُدعي به أجاب يف ثالث

     يف آية الك،يس  +البق،ة=قنل ا ب اونوة: فنلعمسع ن فبجدت يف  

           /آل عم،ان=، ويف 877آية سقم+ :       

          /ط =، ويف 8، 6آية سقم+ :           

  /(2)666آية سقم. 

                                                                                                                                                                          

  قا  هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون  ح يفوسوع  فبال  سلوا  آ لات هلقلرآن )هلق لم هلصلليه(       

ا  بالرأ ا أ    تاب  هحل  ث د محا  هو يفمح قبي  هنرفوع ديث إن  ال ميكمح أن  ق=: 1/128

 للليس فيلل  يفللا   =ا  قللا  أ بللايف:  +يفللمح هلاصللوصا  للليس دللا ميكللمح ت قيلل  عللمح بللين إسللرهلي       

  للتاكر؛ ألن إ اللاس هلقللرآن أله لل  ح هلقلل   اجل ح هللي يفللا دلل  ث  فبلل  هلبقللرة  آ  عمللرهن      

 .+ حماجت ما عمح صادب ما ك لك
هلللوهاجلة ح  للوهص آ لل  هلكرسلل    هحللل  ث تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلصللليل      (  1)

 (.4)هحل  ث اقم 

هحللل  ث تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلصللليل  هلللوهاجلة ح  للوهص آ لل  هلكرسلل         (  2)

 (.5)هحل  ث اقم 
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 الدراسة والتعليق:

البق،ة،  يد اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة  

وسبسة آل عم،ان، يظ ، و  خالل العأول فن ن، والهظ، يف ويننن ن ثببت خن نة 

سبسيت البق،ة وآل عم،ان ويًن، وايضًن خن نة آينت خمصب ة و  هذه السبسة 

  املبنسكة.

ع  خن نة سبسة البق،ة والدساسة والعيلنق علن ن  ام  (1)وقد تقدم احلديث

 يرهي ع  إعن ت  ههن.

ل عم،ان ف ي السبسة العي او، الهبي  هلل اهلل علن  وسلم آاون سبسة 

  ق،اءهتن، وهي السبسة العي حتنّج ع  قنسئ ن و نحب ن يبم القننوة.

سميت الهبي =قنل:  –سيض اهلل عه   –فقد وس  يف احلديث األول ع  ايب اونوة 

يأتيان يوم اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإهنام =  هلل اهلل علن  وسلم يقبل:

القيامة كأهنامغاممتان، أو كأهنامغيايتان، أو كأهنام فرقان من طري صواف، حتاَجان عن 

 .+احلديث أصحاهبام...

، ويف ال،واية +أو كأهنام فرقان من طري صواف=وقبل   هلل اهلل علن  وسلم:  

 .+قان من طري صوافحزكأهنام =األخ،ى: 

                              
 اظر: هألداجل ث  هآلثلاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  اصلي  سلواة هلبقلرةا  هل اهسل   هلتع يلق ع ي لاا          (  1)

 الستفاجلة ضممح  وهص سواة هلبقرة. طر ق  هلعم  ب اا  كيفي  ه
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احلزقنن  كرس احلنء امل ملة، وإسكنن اله،قنن  كرس الهنء، وإسكنن ال،اء. و 

ق. زْ الزاي. ويهنمهن واحد، ومهن قطنينن، ومجنععنن. يقنل يف الباحد ف،ق وحِ 

 .(1)وحزيقة اي: مجنعة

 :-ي،مح  اهلل  – يقبل الق،طبي

 لليلامء يف تسمنة البق،ة وآل عم،ان  نلزه،اوي  ثالثة اقبال:= 

ون هلدايع ام قنسئ ام  ام يزه،ان و  إوأخبا و  الزه،، ف األول: اهنام الهريتنن 

 انباسمهن اي: و  ويننن ام.

 وإون ملن يرتتب عهلل ق،اءهتام و  الهبس العنم يبم القننوة وهب القبل الثنين. 

والثنلث: اسمنعن  ذلك ألهنام اهرتكعن فنام تضمه  اسم اهلل األعظم، كام اك،ه  

اسم = هت يزيد ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل: ، ع  اسامء (2)ا ب  او  وغريه

  اهلل األعظم يف هاتني اآلتني                       

  [، والتي يف آل عمران163]سورة البقرة:                  

 .(3) +[...2، 1سورة آل عمران: ]

ون يدل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنين ع  الهباس    سمينن الكاليب  

                              
 .6/231بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)
هحللل  ث تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلصللليل  هلللوهاجلة ح  للوهص آ لل  هلكرسلل         (  2)

 (.4)هحل  ث اقم 

 .4/3(ا  هرايفة ألدكال هلقرآن 233ا 232 اظر: هلت كاا )ص (  3)
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عهلل نحب امليهى املذكبس يف احلديث السن ق، وان سبسة آل عم،ان حتنج ع   نحب ن 

يؤتى بالقرآن يوم =يبم القننوة، وقد  نّي الك الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف قبل : 

 .+، تقدمه سورة البقرة وآل عمرانامة وأهله الذين كانوا يعملون بهالقي

ورضب هلام سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ثالثة اوثنل، ون نسنع  َّ  يد،  

، =قنل:  ق  قان من طري كأهنام غاممتان أو ُظَلتان سوداوان، بينهام رش   ر 
أو كأهنام ف 

 .+صواف حتاجان عن صاحبهام

تظ ، وكننة و   –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  انس    ونلك  

وكنن ال،جل  –سيض اهلل عه   –يق،ا سبسة البق،ة، وسبسة آل عم،ان، كام قنل انس 

ل  هأن اي: عظم او،ه وكنن  –ييهي عظم  –إاا ق،ا البق،ة وآل عم،ان َجدَّ فنهن 

 عظنم  ني الصحن ة سضبان اهلل علن م.

يظ ، فضل سبسيت  –سيض اهلل عه ن  – ويف احلديث املبقبف ع  ام الدس اء 

، حنث كننعن وع  نحب ام يف قربه يدفينن عه  ووكننع ام البق،ة وآل عم،ان

  وس   ذلك اخلرب.ويؤنسنن ، فإن الق،آن الك،يم يههع اهل  يف الدننن واآلخ،ة كام

ويف األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص آيات خمصوصة من  

 –  إان اهلل عز وجل –يظ ، جلنًن ثببت خن نة تلك اآلينت ونهي ن سورة آل عمران، 

 مل  ق،ا هبن وعمل  مقعضنهن سجنء  ،كع ن، وطميًن يف فضل ن.
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ون  –سيض اهلل عه ن  –ك  فهي احلديث األول ع  اسامء  هت يزيد    السَّ  

           =يدل عهلل الك يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+[ إن فيها اسم اهلل األعظم2، 1]سورة آل عمران: 

يف احلديث الثنين يقبل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ويف سواية ايب اونوة  

واك، وه ن سبسة  +...سم اهلل األعظم الذر إذا ُدعي به أجاب يف ثالثا=وسلم: 

 آل عم،ان.

فنلعمسع ن فبجدهتن يف البق،ة....، ويف آل  –سيض اهلل عه   –قنل ا ب اونوة  

   عم،ان                   :[... 8، 6]سبسة آل عم،ان

 احلديث.

يف تبضنح امليهى وامل،ا  يف هذي  احلديثني ون يرهي ويكهي ع   (1)وقد تقدم 

إعن ت  ههن، اثهنء الدساسة والعيلنق عهلل هذي  احلديثني عهد اك،مهن ضم  

 .(2)ةاألحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص آية الك،يس فلل  احلمد واملهّ 

 

 

 

                              
 (.4داجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص آ   هلكرس  )هحل  ث اقم  اظر: هأل(  1)

 (.5 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص آ   هلكرس  )هحل  ث اقم (  2)
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 وطريقة العمل بهما، وكيفية االستفادة منهما: خاصية سورة البقرة وسورة آل عمران،

و  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

خباص سبسيت البق،ة وآل عم،ان تظ ، خباص هنتني السبستني ويًن، ويثبت نهي ام 

 وحتقق  ،كة اليمل هبام.

لبق،ة، وسبسة آل عم،ان هلام خن نة عظنمة تظ ، و  خالل قبل  فسبسة ا 

اقرءوا القرآن، = :-سيض اهلل عه   – هلل اهلل علن  وسلم يف حديث ايب اونوة البنهيل 

البقرة وسورة آل عمران،  ، اقرءوا الزهراوين:فإنه يأيت يوم القيامة شفيعًا ألصحابه

فإهنام يأتيان يوم القيامة كأهنام غاممتان، أو كأهنام غيايتان، أو كأهنام فرقان من طري 

 .+صواف، حتاجان عن أصحاهبام يوم القيامة... احلديث

فنلهبي  هلل اهلل علن  وسلم يأو،نن  ق،اءة الق،آن الك،يم عمبوًن، و نيَّ الهعنجة  

يأيت يبم القننوة ههنيًن  –ييهي الق،آن الك،يم  –ك الق،اءة فإن  واألث، املرتتب عهلل تل

يقبل ههنعع ، و يد هذا الرتغنب يف ق،اءة الق،آن  –جل وعال  –أل حن  ، واهلل 

الك،يم عمبوًن فإن   هلل اهلل علن  وسلم خصَّ  نلذك، سبسيت البق،ة وآل عم،ان، 

خلباص العي ال تبجد يف فحث عهلل ق،اءهتام عهلل وج  اخلصبص؛ ملن فن ام و  ا

غريمهن و  سبس الق،آن الك،يم؛ ف ام الزه،اوان، واهنام يأتننن يف يبم القننوة 

نن عه  يبم القننوة، يف يبم هب يف  كنلسحن عني اليظنمعني تظالن  نحب ام وحتنجَّ

ة والشهنعة عه ، نسأل اهلل الك،يم و  فضل  وإحسنن .  اهد احلنجة إىل تلك املحنجَّ

  نة اعظم و  تلك اخلن نة املذكبسة يف هذا احلديث الرشيف؟يفأيُّ خن
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فخن نة املحنجة والشهنعة هلنتني السبستني و  اعظم خباص سبس الق،آن  

 الك،يم.

فنليمل يسري، والهضل عظنم، فام علنك إال األخذ هبام، وق،اءهتام، واليمل 

يف الك النبم اليظنم  هبام قبالً وفياًل؛ طميًن يف احلصبل عهلل تلك اخلن نة اليظنمة

عز  –فحنل الهنس يف الك النبم هديد، وحنجع م إىل فضل اهلل  –يبم القننوة  –

 وفضل  ،كة الق،آن الق،آن اهد، واهلل املسعينن. –وجل 

تظ ، خن نة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث الهباس    سمينن الكاليب  

 ع   نحب ام، ام حتنجنناهن –سبسة البق،ة، وسبسة آل عم،ان  –هنتني السبستني 

وامليهى يف هذا احلديث ق،يب و  امليهى اي يف املخن مة واملجن لة وإظ نس احلجة، 

 املذكبس يف احلديث املعقدم.

 – سيض اهلل عه  -حديث الهباس    سمينن  –والذي يالحظ يف هذا احلديث  

القيامة  يؤتى بالقرآن يوم=سميت الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يقبل: =عهد قبل : 

 احلديث. +، تقدمه سورة البقرة وآل عمران...وأهله الذين كانوا يعملون به

تأكند عهلل اليمل  نلق،آن  +واهل  الذي  كننبا ييملبن   =فهي قبل :  

هشب ، ويعحقق الههع  إان اهلل الك،يم، وو  ثمَّ حيصل الر،ض املطلبب، واهلدف امل

 .-عز وجل  –

فخن نة سبسيت البق،ة وآل عم،ان يف هذا احلديث ظنه،ة كام تقدم يف  

 .-سيض اهلل عه   –حديث ايب اونوة البنهيل 
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وط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن تعحقق يف األخذ هبنتني  

ام، ويش د هلذا قبل   هلل اهلل علن  السبستني، وق،اءهتام، وحهظ ام، واليمل هب

 احلديث. +وأهله الذين يعملون به= وسلم:

فال  د و  األخذ  نلق،آن الك،يم قبالً وعماًل، وإال فل  يعحقق الههع  

 نلق،اءة املج، ة و  حضبس القلب، وتدّ ، اليقل، او الق،اءة والعالوة املج، ة و  

 اليمل  ام فن  و  األواو، والزواج،.

صَّ  نلذك،  يد الك و   ني سبس الق،آن الك،يم سبسة البق،ة، وسبسة ثم َخ  

 +تقدمه سورة البقرة وآل عمران...=آل عم،ان يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

احلديث، ثم اك، الهعنجة واألث، املرتتِّب عهلل الك اليمل، وحتقق اخلن نة املذكبسة 

 هلل اهلل علن  وسلم ثالثة اوثنل، ون  هلنتني السبستني يف قبل : ورضب هلام سسبل اهلل

، أو كأهنام فرقان =نسنع    يد، قنل:  ق  كأهنام غاممتان أو ظلتان سوداوان، بينهام رش  

 .+من طري صواف حتاَجان عن صاحبهام

فثم،ة الق،اءة هبنتني السبستني، واليمل هبام حيقق االسعهن ة وه ام، واحلصبل  

ة يبم  عهلل الك األث، اليظنم، والهعنجة املبنسكة العي يهشدهن كل احد، وهي املحنجَّ

القننوة ع  قنسئ ام، الك النبم الذي هب يف اهد احلنجة إىل تلك الشهنعة واملحنجة، 

 واهلل املسعينن.

تظ ، خن نة سبسة البق،ة،  –سيض اهلل عه   –ويف حديث انس    ونلك  

سيض  –س    ونلك وسبسة آل عم،ان يف عظم هأن و  ق،امهن، والك يف قبل ان
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أن رجاًل كان يكتب للنبي صىل اهلل عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة = :-اهلل عه  

َد فينا   +...-يعني عظم  –وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران ج 

 احلديث.

 –فم  ق،ا سبسيت البق،ة وآل عم،ان كنن ل  هأن عظنم  ني الصحن ة  

ملن فن ام و  علم كثري، واحكنم عظنمة، وملن هلام و  وكننة  –سضبان اهلل علن م 

 فخن نع ام ظنه،ة يف عظم هأن و  ق،امهن. –جل وعال  –عظنمة عهد اهلل 

وهذا ال،جل الذي كنن يكعب للهبي  هلل اهلل علن  وسلم وقد كنن ق،ا البق،ة  

اهلل تينىل او، وآل عم،ان، ملن استّد ع  اإلسالم وكننت ل  هذه املهزلة اليظنمة فإن 

األسض فهبذت  عهلل ظ ،هن، وهذا و  عالونت الهببة حنث اخرب  هلل اهلل علن  

 وسلم ان األسض ال تقبل .

فم  اسا  هذه اخلن نة اليظنمة، والشأن اليظنم يف الدننن واآلخ،ة فلنق،امهن  

ولنحهظ ام طميًن يف األج، اليظنم والثباب اجلزيل املرتتِّب عهلل الك اليمل، 

حقق ل  الههع واالسعهن ة وه ام يف الدننن  يظنم الشأن  ني اهل الق،آن، ويف ويع

ة عهد ال،مح  ال،حنم، كام جنءت  ذلك األخبنس ع  الهبي  اآلخ،ة  نلشهنعة واملحنجَّ

 علن  الصالة والسالم.

سة تظ ، خن نة سب –سيض اهلل عه ن  – ويف احلديث املبقبف ع  ام الدس اء 

البق،ة، وسبسة آل عم،ان حنث وكثعن تؤنسنن  نحب ام يف القرب، وتدافينن عه  اكث، 

 و  غريمهن و  سبس الق،آن الك،يم، فكننعن و  آخ، ون  قي وي  و  الق،آن الك،يم.
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ويف هذا األث، تظ ، خن نة هنتني السبستني اليظنمعني يف نهي ام ل  يف قربه،  

   يف وحشع  يف قربه.ف ب يف حنجة و  يدفع عه  ويؤنس

وحيصل الك مل  حهظ ام، وعمل هبام، وو  َثمَّ حتصل ل  االسعهن ة وه ام يف  

اوبس  يه  و نننه، والدفنع عه  يف قربه، واملحنّجة عه  والشهنعة ل  يف يبم القننوة، 

 عظنم. –جل وعال  –فنليمل يسري، والثباب جزيل، وفضل اهلل 

س الصحنحة املعقدوة تظ ، خن نة سبسة فم  خالل هذه األحن يث واآلثن 

نن ع   نحب ام يبم القننوة،  البق،ة وسبسة آل عم،ان عنوة، ف ام الزه،اوان وحتنجَّ

وو  ق،امهن ُعدَّ عظناًم، ووكثعن تؤنسنن قنتل نهس يف قربه، ويدفينن عه ، والق،آن 

 كل  خري و ،كة ألهل  يف الدننن واآلخ،ة.
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يحة الواردة يف خواص آيات خمصوصة من ويف األحاديث واآلثار الصح 

 سورة آل عمران، تظهر خواص تلك اآليات املذكورة يف تلك السورة املباركة.

ك    تظ ، خن نة  –سيض اهلل عه ن  –فهي حديث اسامء  هت يزيد    السَّ

 قبل  تينىل يف سبسة آل عم،ان:                    يف اهعامل

 هذه اآلية عهلل اسم اهلل األعظم.

   قنل  هلل اهلل علن  وسلم يف هنتني اآليعني:                 

 و [،877]سبسة البق،ة:                    :سبسة آل عم،ان[

ويف اهعامل هذه اآلية عهلل اسم اهلل األعظم و  . +اهلل األعظمإن فيهام اسم =[: 8، 6

 اخلن نة ون ال خيهىي

 –عز وجل  –فلنيمل هبذه اخلن نة اليظنمة يف هذه اآلية الك،يمة، ويسأل اهلل  

 خ،ة. نسم  األعظم  ام ييب  عهلل الههس  نخلري والههع والصالح يف الدننن واآل

فإاا اسُعيملت هذه اخلن نة اليظنمة يف هذه اآلية الك،يمة، وعمل هبن، حتقق  

 .-جل وعال  –الههع اليظنم، والسين ة يف الداسي   إان اهلل 

فط،يقة اليمل هبذه اخلن نة يسعطني ن كل احد، فبمج،  الدعنء، وحضبس  

قق اخلري كل ،  نسم  األعظم يعح –عز وجل  –القلب، والصدق يف وهنجنة اهلل 

ويهدفع الرش كل ، فنليبد قد سأل س    نسم  األعظم الذي و  سأل    اعطنه، وو  

  عنه    اجن  .
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هلذه  –ايضًن  –تظ ، هذه اخلن نة  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب اونوة  

   اآلية املخصب ة يف سبسة آل عم،ان                 ،

يف احلديث  نهس  مليهى املذكبساوهذا احلديث ييضد احلديث الذي قبل ، ويدل عهلل 

 املعقدم، ويؤكد تلك اخلن نة املذكبسة هلذه اآلية الك،يمة، يف تلك السبسة املبنسكة.

ة و  إضنفة يف هذا احلديث   سيض اهلل عه ،  –حديث ايب اونوة  –وإن كنن ثمَّ

اخلن نة اليظنمة هلذه اآلية، العي اك،هن الهبي  هلل اهلل علن  ف ي اإلهنسة إىل تلك 

اسم اهلل األعظم الذر إذا ُدعي به أجاب يف =وسلم يف هذا احلديث  قبل : 

يف احلديث، ثم اك، سبسة آل عم،ان، قنل ا ب اونوة: فنلعمسع ن فبجدت  +...ثالث

   يف آية الك،يس  +البق،ة=               /آل =، ويف 877آية

   : +عم،ان               /إىل آخ،ه، فقد 8، 6آية ...،

هعملت مل   عنه  نسم  األعظم الذي ا –عز وجل  –نص احلديث عهلل إجن ة اهلل 

 علن  هذه اآلية الك،يمة )آية آل عم،ان(، ويف هذا و  الهضل واخلن نة ون ال خيهىي

ان يأخذ هبذا العبجن  الهببي الك،يم، وييمل    يف  فنلباجب عهلل كل وسلم 

 عنئ ؛ فنعحقق ل  الههع الكثري، واألث، اليظنم، فنسيد هبذا يف الداسي ، وهذا كل  

 ،آن الك،يم، وخباص سبسه وآينت .و   ،كة الق

وهلذا كنن املسعحب يف الدعنء ان يبدا  حمد اهلل والثهنء علن   ني يدي  

حنجع ، ثم يسأل حنجع . وقد وس  يف احلديث ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم 

سمع سجاًل يدعب يف  الت  ومل حيمد اهلل تينىل، ومل يصلِّ عهلل الهبي  هلل اهلل علن  
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ثم  عنه فقنل ل  او  +لقد عجل هذا=فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: وسلم، 

إذا صىل أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصيل عىل =لرريه: 

 .(1)+النبي صىل اهلل عليه وسلم، ثم يدعو بعُد بام شاء

م احلليم، ال ال إله إال اهلل العظي=وقبل   هلل اهلل علن  وسلم يف  عنء الك،ب:  

إله إال اهلل رب العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات ورب األرض ورب 

 .(2)+العرش الكريم

 وهكذا عنوة األ عنة الهببية عهلل قنئل ن افضل الصالة السالم.

ووه  حديث  ،يدة األسلمي ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم سمع سجالً  

أين اه د انك انت اهلل ال إل  إال انت، األحد يدعب ويقبل: الل م إين اسألك  

والذر نفيس بيده، لقد =الصمد الذي مل يلد ومل يبلد ومل يك  ل  كهبًا احد، فقنل: 

 .(3)+سأل اهلل باسمه األعظم الذر إذا ُدعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى

                              
( يفمح دل  ث فبلال  بلمح عبيل      1401هحل  ث أ رج  أبو جله جل ح كتامل هلوترا بامل هل عاء اقم )(  1)

  ح كتامل هل عوهتا بامل ح إاامل هل عاء بتق  م هحلم   هل ااء ا  هل يف  –اض  ههلل عا   –

هلل ه دلل  ث د للمح   =(ا  قللا : 3411 هلصللاة ع للً هلللايب صلل ً ههلل ع يلل   سلل م قب لل ا اقللم )      

 .+صليه

(ا  يف ل م  6345هحل  ث أ رج  هلبخاا  ح كتامل هل عوهتا بامل هل عاء عا  هلكرملا اقلم ) (  2)

اضل    –(ا يفلمح دل  ث هبلمح عبلاس     2138هلكلرملا اقلم )   ح كتامل هل كر  هل عاءا بامل جلعاء

 . –ههلل عا ما 

ا  أبو جله جل ح كتامل هلصاةا بامل هل عاءا اقم 5/358هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  3)

(ا  هل يف   ح كتامل هل عوهتا بامل جلايفة هلل عوهت علمح هللايب صل ً ههلل ع يل   سل ما        1493)

ا  بالتفصلي  ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلصلليل  هللوهاجلة ح       (  هيهم.  سيأت  جير3415اقم )

 (.16 وهص سواة هإل اص )هحل  ث اقم 
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 . –سيض اهلل عه   –و هحبه و  حديث انس 

م ان الدعنء يسعجنب إاا تقدو  هذا الثهنء فأخرب الهبي  هلل اهلل علن  وسل 

والثهنء علن  انجح ون  –عز وجل  –والذك،، وان  اسم اهلل األعظم، فكنن اك، اهلل 

 طلب    اليبد حبائج .

فنلدعنء الذي يعقدو  الذك، والثهنء افضل واق،ب إىل اإلجن ة و  الدعنء  

، وافعقنسه واعرتاف  كنن املج، ، فإن انضنف إىل الك إخبنس اليبد  حنل  ووسكهع 

 .(1)ا لغ يف اإلجن ة وافضل

 

 

                              
 ( بتصر    ي.238 – 222 اظر: هلوهب  هلصيب  اهفة هلك م هلييب )ص (  1)
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 ، وسورة آل عمران األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة البقرة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 6

، وآل سورة البقرةما خَيب اهلل تعاى عبدًا قام يف جوف الليل فافتتح = وسلم:

 .(1)+عمران، ونعم كنز املرء البقرة وآل عمران

قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 8

، جعل اهلل له يوم من قرأ سورة البقرة، وسورة آل عمران إيامنًا واحتساباً =

يطري هبامعىل الرصاط أرسع من  القيامة جناحني منظومني بالدر والياقوت

 .(2)+الربق

ل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: قنل: قن –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 1

فإهنام جييئان يوم القيامة كأهنام  –البقرة وآل عمران  –تعلموا الزهراوين =

غاممتان، أو كأهنام غيايتان، أو كأهنام فرقان من طري صواف حتاجان عن 

. تعلموا البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها ح ة، وال تستطيعها صاحبهام

 .(3)+البطلة

                              
لبلعيف   ا  قلا  هأللبلان  ح س  ل   هألداجل لث ه    1/183ح هل ا هنا لوا   هحل  ث أ رج  هل يوط (  1)

ا   اظلر ل ز لاجلة: ضلعيف هرلايفة هلصل ي  ز اجلتل        +ضعيف=(: 4448ا اقم )9/433 هنوضوع  

 (.132(ا )ص 5863اقم )

(ا  ذكلر  225ا  هلقلرطيب ح هلتل كاا )ص   1/110ح هلل ا هنا لوا    هحل  ث أ رجل  هل ليوط   (  2)

عرهق هلكاان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل     أن  د  ث هر ب هإلسااجل  هننتا  هحل  ث أ اجلض هبمح 

 .+د  ث يفاكر=ا  قا : 1/381عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع  ح كتامل فبال  هلقرآن 

ا  عللزهض إىل هلي هنلل ا  أبلل  ذا ههللللر   ح    1/99ح هللل ا هنا لللوا   هحللل  ث أ رجلل  هل لليوط    (  3)
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 ع  د  من قرأ البقرة، وآل عمران ومل يُ =قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – 4

م  
 .(1)+بالشيخ فقد ُظل 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   (2)ع  عبدالباحد    ايم  املخزووي – 7

من قرأ سورة البقرة، وآل عمران يف ليلة اجلمعة، كان له من األجر كام =وسلم: 

 .(3)+، فلبيدًا األرض السابعة، وعروبًا السامء السابعةبني لبيدًا وعروباً 

ُروباء؛ فلبيداء =ويف  يض ال،واينت:   كان له من األجر كام بني ُلب يداء وع 

 .+األرض السابعة، وعروباء السامء السابعة

كان أجره ما بني عروباء، ولبيداء. قال: عروباء السامء السابعة، =لهظ:  ويف 

 .+ولبيداء األرض السابعة

كان له نور ما بني عريبًا وعجيبًا. عريبًا: العرش، وعجيبًا: =ويف لهظ آخ،:  

 .+أسفل األرضني

                                                                                                                                                                          

 .+ –اض  ههلل عا ما  –إن هحل  ث ا   ب ا  ضعيف عمح هبمح عباس =: فبال  ا  قا  هل يوط 

ح هنقاصلل  هحل للا  ح بيللان كلل ي يفللمح     هحللل  ث مل أقللف ع للً يفللمح أ رجلل ا  قللا  هل للخا      (  1)

 .+ال أص  ل =( 663(ا )ص 1161هألداجل ث هنشت رة ع ً هألل ا ا اقم )

يفوالهم هنك ا ا ب عمح أبي ا  هبمح أب  يف يك ا  سعي  بمح جبي  عب هلوهد  بمح أميمح هنخز يف (  2)

 .5/6 يف  م  هيهماا  اظر: ت   ب هلكما    هيهما ثق ا ا ب ل  هلبخاا 

جلة  علللزهض إىل هألصلللب ان  ح بألفلللاظ يفتعللل  1/182ح هلللل ا هنا لللوا  هحلللل  ث أ رجللل  هل للليوط (  3)

هل هيبا  ديل  بلمح ز و ل  ح فبلال  هألعملا ا  ال نفلً يفلا ح هل ه هحلل  ث يفلمح هلاكلااة            

 هلبع ا  هلركاك  ح هننت. يفة يفا ح سا ض يفمح هإلعبا  فق  سق  يفا  هثاان ع ً هلتوهل  هما 

ا  هألداجل لث هللوهاجلة ح   119ا 2/120هلتابع   هلصلاب ا   اظر ل ز اجلة: )ات هألنوها ل  افق  

 (.459ح فبال  سوا هلقرآن هلكر م ل  كتوا: إبرههيم هل ي  ع   )ص 
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ومن األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة آل عمران 

 عامة:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –    كيب ع  ايب – 6

 .(1)+من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانًا عىل ج  جهنم=

اهلل علن  وسلم:  قنل: قنل سسبل اهلل  هلل –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 8

من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم اجلمعة؛ صىل اهلل عليه ومالئكته =

 .(2)+حتى جت  ب  الشمس

 .+حتى تغيب الشمس=ويف  يض األلهنظ:  

ب الشمس=ظ آخ،: ويف له   .+حتى حُتج 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق   ا   ين عمح إعاجلت  هاا.

ا  قلللا : 3/430ا  هل للليوط  ح هلللل ا هنا لللوا  11/40هحلللل  ث أ رجللل  هلي هنللل  ح هلكلللبي    ( 2)

ا  قلا  هأللبلان  ح س  ل   هألداجل لث هلبلعيف       +أ رج  هلي هن  ب ا  ضعيف عمح هبمح عباس=

ا   اظللر ل ز للاجلة: ضللعيف هرللايفة هلصلل ي  +إسللااجلض يفوضللوع=(: 415ا اقللم )1/599 هنوضللوع  

 (.038)ص (ا 5159 ز اجلت  اقم )
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ومن األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص آيات خمصوصة من 

 سورة آل عمران:

ن إ=ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 6

    فاحتة الكتاب، وآية الكريس، واآليتني من آل عمران       

                                  

       :[ و69، 62]سبسة آل عم،ان         

                               

                                       

                                   

      :معلقات بالعرش. يقلن: يا رب [ 85، 81]سبسة آل عم،ان

هتبطنا إى أرضك، وإى من يعصيك؟ قال اهلل: يب حلفت ال يقرؤكن أحد من 

عبادر دبر كل صالة إال جعلت اجلنة مثواه، وإال أسكنته حظرية القدس، وإال 

قضيت له كل يوم سبعني حاجة أدناها املغفرة، وإال نرصته من كل عدو، 

 .(1)+ته منهوأعذ

ملا =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   – ع  ايب ايبب – 8

 نزلت          وآية الك،يس، و ،     سبسة[

                              
هحل  ث يفوضوعا  ق  تقل ل جيرال ا  بيلان هحلكلم ع يل ا ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف           (  1)

 (.3 هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 
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 [ و62آل عم،ان:             إىل       سبسة آل[

تعلقن بالعرش وقلن: أنزلتنا عىل قوم يعملون بمعاصيك؟ [ 81عم،ان: 

فقال: وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين ال يتلوكن عبد دبر كل صالة مكتوبة إال 

غفرت له ما كان فيه، وأسكنته جنة الفردوس، ونظرت إليه كل يوم سبعني 

 .(1)+مرة، وقضيت له سبعني حاجة أدناها املغفرة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

   من قرأ=                 إىل      

    :عند منامه خلق اهلل منه سبعني ألف [، 69، 62]سبسة آل عم،ان

 .(2)+لك يستغفرون له إى يوم القيامةم

                              
هحل  ث يفوضوعا  ق  تقل ل جيرال ا  بيلان هحلكلم ع يل ا ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلبلعيف           (  1)

 (.4سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم  هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص 

ا  أ اجلض هبلمح علرهق هلكالان  ح تاز ل  هلشلر ع       2/15هحل  ث أ اجلض هلبقاع  ح يفصلاع  هلاظلر   (  2)

ح  ا  هلشللوكان 1/290هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع  ح كتللامل فبللال  هلقللرآن  

 .+ح إسااجلض  ضاع=(ا  قا : 312 هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضوع  )ص
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آل عم،ان ون اك،ه  ةوو  اآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة يف خباص سبس 

  قبل : احلكنم العمنمي

 قبل  تينىل:                          

                                         

                                   

                                       

                                

      :[.9 - 5]سبسة آل عم،ان 

هذه اآلينت خن نع ن زين ة احلهظ، وزوال البال ة، والرسعة للحهظ، و   

كعب ن يف غضنسة خرضاء جديدة يبم اجلمية  زعه،ان، وونء وس ، وحمنه  امء هن، 

 نحب  ج،اس ون   عهلل ال،يق سبع و،ات وعبالننت قبل طلبع الشمس، وال يأكل 

يف هذا النبم هنئًن فن  سوح وال هنئًن فن  هب ة، فم  فيل  لغ ون اسا ه الصن ،ي  

 .(1)والصن قني والقننعني واملعقني واملسعره،ي   نألسحنس

 وقنل ايضًن:

 عهد قبل  تينىل:                          

                                     

                                     

                              
 (.11 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  1)
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               [ :85، 81سبسة آل عم،ان.] 

و  اكث، ق،اءة هذه اآلية يف آخ،  الة اله،يضة والهنفلة عهد وهنو  وقننو  ننل ال،زق 

 والسية، واثم، ون  نده، وزال فق،ه.

وو  اسا  الب بل إىل علم الكنمننء، وعلم ون خهي عهلل كثري و  الهنس  

يق،ا كل لنلة عهد نبو  فلنعط ، ويصبم اس يني يبوًن وعبالنة يهط، عهلل احلالل، و

سبسة والشمس وضحنهن، والضحى، واللنل سبع و،ات كل سبسة، ثم يقبل: قل 

الل م ونلك امللك، امللك الكبري سبع و،ات، ثم يقبل: الل م إين اسألك  قدستك 

عهلل كل يشء ين احد ين  مد ين وت،، ين حي ين قنبم ان تصيل عهلل حممد، وعهلل آل 

ذي يرست  عهلل كثري و  خلقك، وترهنهي    عم  سباك حممد، وتنرس يل اليلم ال

فإنك ونلك امللك، و ندك وقنلند السمبات واألسض، وانت عهلل كل يشء قدي،، 

 فإاا فيل الك سخ، ل  و  ي،هده إىل ون يطلب  إّون يف النقظة او الهبم.

وقنل ايضًن: وو  اسا  اليثبس عهلل الكهبز والدفني  فلنكعب الك يف إننء  

سك وزعه،ان، ثم يمحبه  امء السامء، ثم يأخذ و،اسة  جنجة سب اء، او اهب  م

قط اسب ، ووزن مخسة وثنقنل إثمد ا ب نين، ويسحق الك  نملنء الذي حمى    اجلنم 

إىل ان يصري كحل فنعخذ وه  وكحلة زجنج..... ثم يبدا  صننم يبم اخلمنس فإاا كنن 

م وعهلل آل  سبيني و،ة، واسعره، اهلل نصف اللنل  هلل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسل

سبيني و،ة، وخيعم  نلصالة عهلل الهبي علن  الصالة والسالم سبيني و،ة، ثم يكعحل 

يهيل يف األول   نلكحل يف كل يبم ثالثة اوننل يبدا  نلنمهى يهيل الك سبع و،ات، كام
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و  الصالة والكالم والصننم والكحل فإن  يظ ، ل  األهخنص ال،وحنننة، 

 .(1)نطب م ويسأهلم كلام ي،يد، ويأو،هم  ام ي،يد ف م يطنيبه عهلل كل ون ي،يدوخي

 وعهد قبل  تينىل:                     

                                  

                                  

                                     

 [.604، 601]سبسة آل عم،ان: 

 ايضًن: ل احلكنم العمنمينق

خن نة هذه اآلينت العألنف واملحبة وقببل القبل، و  كعب ن يف سق غزال يف  

السنعة اخلنوسة و  يبم االثهني والقم، يف إقبنل نبسه  امء العبت، واكعب يف آخ، 

وتكعب يف اول الكعنب كذلك، ثم الكعنب: كذلك يؤلف اهلل  ني فالن وفالن، 

ييلق عهلل ال،جل الذي يطلب الك وه ، فإن  يصنلح عدوه او و  هب غضبنن علن ، 

 وي،زق احلظ والقببل والعق،يب ويزول كلام كنن يك،ه  إان اهلل تينىل.

وإاا محل الك فقن  او عنمل او واعظ او خطنب او وعكلم ُقبِل قبل ، واث، يف  

 .(2)القلبب تأثريًا عظنامً 

                              
(  ال نفً يفا ح ه ه هلقو  يفمح هلاكااة 12ا 11 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  1)

 هلوقوع ح هلشرإ  ه)اذ ر هلشرعي ا  سيأت  هنز   يفمح هلبيان  هإل باح عا  هل اهس   هلتع يق 

 يف   ه ض هأليفوا هلباط  .ع ً 

 (.14 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  2)
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و  ق،ا سبسة البق،ة، =عهد تهسري سبسة آل عم،ان قبل :  (1)واك، الثيلبي 

 .+وآل عم،ان يف لنلة اجلمية يبدل ل  يبم القننوة جهنحنن يطري هبام عهلل الرصاط

واك، الرنفقي مجلة و  اآلثنس الباس ة يف خباص سبسة البق،ة وآل عم،ان  

آل عم،ان عنوة، او يف اك، خباص آينت خمصب ة و   ويًن، او يف خباص سبسة

ال ختلب و  نظ، إون و  ج ة ضيه ن  –يف الرنلب  –سبسة آل عم،ان، وهي 

 ووضي ن، او و  ج ة نكنسة ويهنهن، وال،كنكة يف نص ن، وو  تلك اآلثنس:

ان سجاًل ُاسَي يف املهنم ان الهنس يسلكبن يف  دع جبل وعٍ، طبيل، وعهلل  

هج،تنن خرضاوان هتعهنن وقنئل يقبل: هل فنكم و  يق،ا سبسة ساس اجلبل 

البق،ة؟ هل فنكم و  يق،ا سبسة آل عم،ان؟ فإاا قنل ال،جل: نيم،  نعن وه  

 .(2) أغداق ام حعى يعيلق هبام فنخط،ا    اجلبل

 ويف سواية اخ،ى: اْ َنعن وه  اغصنهنام حعى يعيلق هبام فنط،حنن  يف اجلهة. 

   زيد    اسلم: ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل: وع  عبدال،مح   

من قرأ كل ليلة مجعة سورة البقرة، وآل عمران جعل اهلل له يوم القيامة جناحني =

 .(3)+يطري هبام عىل الرصاط

خاطبت ريب ليلة ُأرسر يب =وسوي ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:  

                              
 .3/5 اظر: هلكشف  هلبيان (  1)

 .2/186 اظر: )ات هألنوها (  2)

 .2/111 اظر: )ات هألنوها (  3)
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فقلت: يا رب، خلقت آدم بيدك، ونفخت فيه من روحك، وأسجدت له مالئكتك، 

تك، وأسكنته دار كرامتك، فام الذر فعلت بنبيك يف هذه  وزوجته من حواء أم 

وأسجدت له  الليلة؟ فقال: صدقت، خلقته بيدر، ونفخت فيه من روحي،

مالئكتي، وزوجته حواء أمتي، وأسكنته دار كرامتي، وأمرته بأمرر فخالفني وأطاع 

  عدور إبليس، فأقمته مقام العاصني، ُينادى عليه إى يوم القيامة:     

     : [.686]سبسة ط 

ورفعت إدريس فقلت: يا رب، اختذت إبراهيم خلياًل، وكلمت موسى تكلياًم، 

مكانًا علّيًا، وأعطيت داود وسليامن ملكًا عظياًم، وأَيدت عيسى بروح القدس. فقال: 

صدقت يا أمحد، إن كنُت اختذت إبراهيم خلياًل، فقد اختذتك حبيبًا، واحلبيب أفضل 

من اخلليل سبعني ضعفًا، وإن كنت كلمت موسى تكلياًم، فإين كلمته عىل الطور، 

سبع ساموات، وإن كنت رفعت إدريس مكانًا علّيًا، فإين وكلمتك عندر فوق 

رفعته إى السامء الرابعة، ورفعتك عىل عريش موضعًا مل يطأه نبي مرسل وال ملك 

مقرب، وإن كنُت أعطت داود وسليامن ملكًا عظياًم فقد أعطيتك البقرة وآل عمران، 

 .(1) +ومها كنزان من كنوز العرش...

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –لب وسوي ع  عيل    ايب طن 

من قرأ البقرة وآل عمران قبل خروج اإلمام جعل اهلل له جناحني يطري =وسلم قنل: 

 .(2)+هبام عىل الرصاط

                              
 .2/116 اظر: )ات هألنوها (  1)

 .2/111 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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 باص سبسة آل عم،ان عنوة:وممن اك،ه الرنفقي يف خ 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –ع  جن ،    عبداهلل  

 .(1)+لنور سورة آل عمران أضوأ عند اهلل من نور املالئكة املقربني= قنل:

 .(2)اعطي  كل آية وه ن اوننًن عهلل جرس ج هموان و  ق،ا سبسة آل عم،ان  

 .(3)وو  ق،ا سبسة آل عم،ان ف ب غهّي  

 .(4)وو  ق،ا سبسة آل عم،ان اعطي األونن و  الرصاط 

نعة العي وو  ق،ا سبسة آل عم،ان يبم اجلمية  لَّت علن  املالئكة و  الس 

 .(5)ق،اهن حعى اللنل، واعطي نبسًا ون  نه  و ني  هينء

من قرأ السورة التي يذكر فيها آل =وعه   هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:  

 .(6)+عمران يوم اجلمعة صىل اهلل عليه ومالئكته من حتت العرش

 يف خباص آينت خمصب ة و  آل عم،ان: –ايضًن  –وممن اك،ه الرنفقي  

  و  ق،ا: =وي،وى ان               :[، 81]سبسة آل عم،ان

                              
 .691ا 2/698 اظر: )ات هألنوها (  1)

ا  هو ح هنعاً هن كوا نف   يفمح د  ث أب  بمح كعب اض  ههلل 2/691 اظر: هنص ا هل ابق (  2)

 عا  هنوضوع.

 .2/691هنص ا هل ابق (  3)

 .2/692هنص ا هل ابق (  4)

 .2/693هنص ا هل ابق (  5)

بيان لا  هحلكلم ع ي لا    ا  مج   ه ض هآلثاا ح يفعاني ا ق  تقل ل ذكرهلا    2/694هنص ا هل ابق (  6)

 ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة آ  عمرهن.
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فإن كنن اا ولك حهظ اهلل ُولك ، وسدَّ  او،ه، وإن كنن غري َولٍِك آتنه اهلل ُوْلكًن 

 .(1)+ وح،س  علن

  من قرأ:=وع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:            

                                      سبسة آل[

جنة الفردوس، وكانت له حرزًا من  عرش مرات حَكمه اهلل يف [،62عم،ان: 

 .(2)+الشيطان

ملا أرسر يب إى السامء رأيت =وسوي عه   هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:  

ك فقال يل ، فسألت جربيل عن ذلأبواب اجلنة مغلقة عىل عبد ثم رأيتها قد فتحت

، واآلخر  جربيل: إنه قرأ آية الشهادة، ثم رأيت ملكني، أحدمها يصعد مع سجل 

ينزل مع براءة، فلام التقيا سأل الذر هيبط الذر يصعد: من أين جتيء؟ قال: من عند 

عبد عاص معي كتابه. فقال اآلخر: ملا انرصفت عنه قرأ آية الشهادة وهو قد توَجه 

 .(3)+، فغفر اهلل له، وهذه براءة غفرانهيف املحراب إى القبلة

 – سيض اهلل عه  –وسوي ان  ملن قعل كرسى، ايت  قلهسبت  إىل عم،    اخلطنب  

فقنل: ين اوري املؤوهني هذه قلهسبة كرسى، كنن إاا و،ض وضي ن عهلل ساس  فنربا، 

: - سيض اهلل عه  –ضي ن عهلل ساس   ،ئ، فقنل عم، ووإاا و،ض احد و  اهل مملكع  و

قلهسبة كرسى تبضع عهلل ساس و،يض فنربا؟ ين غالم هق ن فشق ن، فإاا فن ن 

                              
 .2/692 اظر: )ات هألنوها (  1)

 .2/694هنص ا هل ابق (  2)

 .690ا 2/691هنص ا هل ابق (  3)
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[. 62 اآلية، ]سبسة آل عم،ان:        .... ق،طنس فن  وكعبب: 

نبس وقدسة و ،هنن وحكمة وسلطنن ين هن ي و  اهعدى، وين و  ال يهنم، ال إل  إال 

نل اهلل، ال إل  إال اهلل وبسى كلنم اهلل، ال  إل  إال اهلل عنسى سوح اهلل اهلل، إ ،اهنم خل

هُعك  نلذي سك   وكلمع ، ال إل  إال اهلل حممد سسبل اهلل وحبنب  اسُك  اسُك ، سكَّ

 .(1)ل  ون يف اللنل واله نس وهب السمنع اليلنم

 يف خباص سبسة آل عم،ان: وممن اوس ه الننفيي 

     قبل  تينىل:                : إىل قبل   

      و  كعب ن يف ق،طنس  زعه،ان وونء وس  ووسك، وجيل ن يف انبب ة قصب

فنسيس او زنجي قد قطيت قبل طلبع الشمس، وسّدهن  شمع وعلق ن عهلل طهل 

م الصبننن، ونظ، اجلنن ومجنع احلبا ث، وو  كعب ن يف سق ظبي او  و  الشنطنن وا

 قلم سقنق يبم اخلمنس يف السنعة الثنننة، وجيل ن حتت فص خنتم فم  لبس الك 

اخلنتم عهلل ط نسة وننة خنلصة ننل السين ة واجلنه يف القبل ونهنا الكلمة واحلهظ 

 .(2)وحبس ع  عدوه

  واك، عهد قبل  تينىل:                       

    :إىل قبل  تينىل       :[15 - 17]سبسة آل عم،ان: 

هذه اآلينت حلهظ احلباول ووقنية اوال ه  و  اآلفنت والعرنريات والينبب =

                              
 .699ا 2/690 اظر: )ات هألنوها (  1)

 (.36 اظر: هل ا هلاظيم )ص (  2)
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غزال وييلق عهلل خرص امل،اة  والينبن تكعب هذه اآلينت  امء وس  وزعه،ان يف سق

 األيرس إىل حني وضي ن فإهنن تأو  و  اآلفنت.

وإن كعبت  مسك وزعه،ان وعلقت يف عهق الطهل يف انبب ة نحنس او حديد فإهنن 

ح،ز ل  و  البكنء والهزع واجلبع، ويقل س ،ه، وي،وى  نلقلنل و  لب  او ، وإن 

 .(1)+كنن لب  او  قلناًل  س ويكبن وبنسكًن حسهنً 

 وقبل  تينىل:                 : إىل قبل    

       :[ هذه للق، ة وطلب ال،زق ومل  ي،يد 54، 51]سبسة آل عم،ان

او ان خيطب او،اة، فم  اسا  الك فلنكعب ن يبم اخلمنس يف سنعة الزه،ة او املشرتي 

عطنس  يف وسقة وهب طنه،، ويلف الكعن ة يف خ،قة و  قمنص سجل... وييلق ن 

عهلل  نب حننبت  او وهزل  او يف وبضع  ني  ونائ  فإن  يكث، علن  اخلري، ويدس علن  

سزق ، وإن كعبت يف وسقة وعلقت عهلل إنسنن ويطل او و،يد اخلطبة فإن  جينب 

 .(2)للخطبة

  وعهد قبل  تينىل:         : إىل قبل         

       :[.668، 666]سبسة آل عم،ان 

هنتنن اآليعنن للظه،  نليدو وق ،ه و ده ع  احل،ب والقعنل وخذالن ، =يقبل: 

فم  نقش هذه اآلينت عهلل سنه  او ت،س  او  نضع  او سحم  او عهلل يشء و  آلة 

                              
 (.56: هل ا هلاظيم )ص  اظر(  1)

 ( بتصر    ي.51 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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يف يبم االثهني يف السنعة الثنوهة ويكبن الهقنش  نئاًم طنه،ًا فم  محل  احل،ب

 .(1)+اآلينت ولقي عدوه هبن ظه،    وننل و،ا ه وهزو ، ومل يقدس اليدو عهلل وكندت 

 وعهد قبل  تينىل:                    : إىل قبل 

      :[.644]سبسة آل عم،ان 

للمهزوف ويكعب وي ن انقلب ين  م  ألف ال حبل وال قبة إال  نهلل الييل =يقبل: 

اليظنم، هج لج هج لج هج لج خلطنس هي خلطنس هي، تكعب يف وسقة وتيلق 

 ني عنهي املهزوف عهلل انه ، وإن نزفت او،اة و  قبل ن تكعب ن يف ثالث اوساق 

قدام، والثنننة يف ايل ن وساء، والثنلثة ت، ط ن  خنط حتت  وجتيل إحداهن يف ايل ن

 .(2)+رسهتن ج، ت و حت

إاا اسا  =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  –ايضًن  –وممن سوي  

احدكم احلنجة فلنبك، يف طلب ن يبم اخلمنس، ولنق،ا إاا خ،ج و  وهزلة آخ، سبسة 

ه يف لنلة القدس، وام الكعنب. فإن فن   قضنء آل عم،ان، وآية الك،يس، وإنن انزلهن

 .(3)+حبائج الدننن واآلخ،ة

                              
 (.51 اظر: هل ا هلاظيم )ص (  1)

(ا  ال نفلً يفلا ح هل ض هألعملا  يفلمح هللبيان فقل  ه لتم ت ع لً          50 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

ح هل اهسل   هلريفوز  هلياسلما  هيفت لان هلقلرآن هلكلر ما  سليأت  هنز ل  يفلمح هلبيلان  هلتوضليه          

  هلتع يق ع ً يف   ه ض هأليفوا هلباط  .

هحللل  ث يفوضللوعا  اظللر: تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع ا كتللامل      (  3)

ا  ق  تق ل بيان   هحلكم ع يل  ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا     1/381فبال  هلقرآنا هلفص  هل الث 

 هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة هلفاحت .
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وو  ا ن    ي  فلنعبضأ، ولنصل إاا زالت الشمس اس ع سكينت، ولنق،ا = 

 يف كل سكية: احلمد، وقل هب اهلل احد، وآية الك،يس، فإاا سلم ق،ا:       

     إىل      [ :ثم يقبل: ين فنسج اهلم، 85، 81سبسة آل عم،ان ،]

ين كنهف الرم، ين جمنب  عبة املضط،ي ، ين سمح  الدننن واآلخ،ة وسحنم ام، 

اسمحهي سمحة واسية ترهنهي هبن ع  سمحة و  سباك، واقض  يهي، فإن اهلل يقيض 

 .(1)+ يه 

 

                              
ح إسلللااجلض =(ا  قلللا : 59 اظلللر: هلفوهلللل  هجملموعللل  ح هألداجل لللث هنوضلللوع  ل شلللوكان  )ص     (1)

 . +كّ همل

 (.53  اظر ل ز اجلة: هلصليه  هل قيم ح فبال  هلقرآن هلكر ما آليفا  سع   قييا  )ص 
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 الدراسة والتعليق:

بضبعة يف خباص سبسة البق،ة،  يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة وامل 

وسبسة آل عم،ان، ويف خباص سبسة آل عم،ان عنوة، ويف خباص آينت 

خمصب ة و  سبسة آل عم،ان، وون يلحق هبن و  العجنسب واآلثنس امل،وية يف 

خباص تلك السبس الك،يمة، يعضح جلنًن الضيف والبضع يف هذه األحن يث 

 دة يف الهنظ ن وويننن ن.الهكنسة الشدي –ايضًن  –واآلثنس، وتظ ، 

كام يظ ، متنم الظ بس  طالن تلك العجنسب واآلثنس املذكبسة؛ والك  سبب  

وقبع كثري وه ن يف املحذوس الرشعي، وعدم العقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب 

الرشعنة العي هي الط،يق احلق املب ل إىل االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم 

 ووهنفي .

 يث الضينهة او املبضبعة يف خباص سبسيت البق،ة وآل فم  تلك األحن 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –عم،ان ون سوي ع  ا   وسيب  

ما خَيب اهلل عبدًا قام يف جوف الليل فافتتح سورة البقرة، وآل عمران، = وسلم:

 .+ونعم كنز املرء البقرة وآل عمران

قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   – اهلل عه ن سيض –وون سوي ع  عنئشة  

من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران إيامنًا واحتسابًا، جعل اهلل له يوم = وسلم:

 .+عىل الرصاط أرسع من الربق القيامة جناحني منظومني بالدر والياقوت يطري هبام

  تقدم.كام –وقد حكم اهل اليلم عهلل هذي  احلديثني  نلضيف والهكنسة  



 298 

 سهد ضينف قبل   هلل اهلل  –سيض اهلل عه ام  –وون سوي ع  ا   عبنس  

فإهنام جييئان يوم القيامة  –البقرة وآل عمران  –تعلموا الزهراوين =علن  وسلم: 

 احلديث. +كأهنام غاممتان

وقد وس  يف األحن يث الصحنحة الثن عة ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  سهد  

 –  هذا احلديث الضينف، كام تقدم و  حديث ايب اونوة البنهيل  حنح ون يرهي ع

اقرءوا = قنل: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل: –سيض اهلل عه  

لبقرة وآل عمران، ، اقرءوا الزهراوين: االقرآن، فإنه يأيت يوم القيامة شفيعًا ألصحابه

 احلديث. +فإهنام يأتيان يوم القيامة كأهنام غاممتان

قنل:  –سيض اهلل عه   –وكام جنء يف حديث الهباس    سمينن الكاليب  

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله =سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل: 

 .+، تقدمه سورة البقرة وآل عمرانالذين كانوا يعملون به

ورضب هلام سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ثالثة اوثنل، ون نسنع    يد،  

 احلديث. +كأهنام غاممتان...=قنل: 

فهي هذي  احلديثني الصحنحني غهنة ع  تلك األحن يث العي ال ختلب و   

 هدهن.ضيف او وضع يف وعه ن او س

يف خباص سبسيت البق،ة وآل عم،ان،  –ايضًن  –وو  األحن يث املبضبعة  

من قرأ البقرة وآل عمران، ومل يدع =ون سوي ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل: 
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 .+بالشيخ فقد ظلم

 .+ال ا ل ل =عهلل هذا احلديث  قبل :  –ي،مح  اهلل  – وقد حكم السخنوي 

من قرأ سورة البقرة =: ًن ون سوي ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنلوايض 

وآل عمران يف ليلة اجلمعة كان له من األجر كام بني لبيدًا، وعروبًا، فلبيدًا األرض 

 .+السابعة، وعروبًا السامء السابعة...

ونحب الك و  ال،واينت املذكبسة يف هذا احلديث العي ال خيهى ون فن ن و   

يد والهكنسة، والعكلف يف اليبنسة،  خالف ون ثبت ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الب

و  الهصنحة والبالغة، ف ب الذي ال يهطق ع  اهلبى، إن هب إال وحي يبحى، 

 نإلضنفة إىل ون يف تلك األحن يث واآلثنس و  ظ بس الضيف او البضع يف 

 اسننندهن ووعبهنن.

ثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة وايضًن ون وس  و  األحن يث واآل 

سيض اهلل  –آل عم،ان عنوة، فأول حديث اك، يف الك ون سوي ع  ايب    كيب 

من قرأ سورة آل عمران أعطي =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –عه  

 .+بكل آية منها أمانًا عىل ج  جهنم

ييهي امل،وي ع  ايب     –وقد تقدم اك، اقبال اهل اليلم يف هذا احلديث  

و ننن احلكم علن   –يف فضنئل سبس الق،آن الك،يم وآينت   –سيض اهلل عه   -كيب  
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 .(1) أن  و  األحن يث املبضبعة واملخعلقة،  ام يرهي ع  إعن ت  ههن

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل  –سيض اهلل عه ام  –وكذا ون سوي ع  ا   عبنس  

من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم اجلمعة، صىل اهلل =اهلل علن  وسلم: 

 .+عليه ومالئكته حتى تغيب الشمس

اخ،ج  =هذا احلديث يف تهسريه وقنل:  –ي،مح  اهلل  – وقد اك، السنبطي 

يف  –ي،مح  اهلل  –، وحكم علن  األلبنين +   عبنسالطرباين  سهد ضينف ع  ا

 كام تقدم اك،ه. +إسهن ه وبضبع=سلسلة األحن يث الضينهة واملبضبعة  قبل : 

وايضًن ون وس  و  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص آينت  

 خمصب ة و  سبسة آل عم،ان، فم  الك:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل   -ه  سيض اهلل ع –ون سوي ع  عيل    ايب طنلب  

     إن فاحتة الكتاب، وآية الكريس، واآليتني من آل عمران=علن  وسلم: 

                  

     و          

                   

                

         ،معلقات بالعرش. يقلن: يا رب هتبطنا إى أرضك

                              
  اظر: أ   هلق م هلتيبيق  ح ه ه هلبلثا فق  مت ذكر ه ه هحل  ث بيول ا  بيان أقوه  أه (  1)

 هلع م في ا  هحلكم ع ي  بالوضة.
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 حلفت ال يقرؤكن أحد من عبادر دبر كل صالة إال وإى من يعصيك؟ قال اهلل: يب

وإال قضيت له كل يوم سبعني  جعلت اجلنة مثواه، وإال أسكنته حظرية القدس،

 .+حاجة أدناها املغفرة، وإال نرصته من كل عدو، وأعذته منه

وقد  –سيض اهلل عه   – و هحبه، و ألهنظ وعقنس ة ون سوي ع  ايب ايبب 

كم اهل اليلم عهلل هذي  احلديثني  نلبضع، وقد تقدم احلديث عه ام  ام يرهي ع  ح

 .(1)إعن ت  ههن

من =قنل:  –سيض اهلل عه   –ون سوي ع  انس    ونلك  –ايضًن  –وو  الك  

       إىل قبل :            قرأ

عند منامه خلق اهلل منه سبعني ألف ملك يستغفرون له [ 69، 62]سبسة آل عم،ان: 

 .+إى يوم القيامة

يف إسهن ه =: -ي،مح  اهلل  –وهذا احلديث وبضبع، وقنل عه  الشبكنين  

 .(2)+وضنع

وو  اآلثنس والعجنسب املذكبسة يف خباص سبسة آل عم،ان عنوة، او  

يف خباص الق،آن احلكنم، والثيلبي  خمصب ة وه ن ون اك،ه العمنميخباص آينت 

يف تهسريه، والرنفقي يف ملحنت األنباس، والننفيي يف الدس الهظنم يف خباص الق،آن 

                              
هحللل   ان يفوضللوعانا  قلل  تقلل ل جيرا مللا  بيللان هحلكللم ع ي مللا ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا         (  1)

 (.4ا  هحل  ث اقم 3هلبعيف  هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 

 (.312ا  هلفوهل  هجملموع  )ص 1/290 اظر: تاز   هلشر ع  (  2)
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 اليظنم، ويف مجلة ون اك،وه  يض امللحبظنت العي يمك  تدويه ن عهلل الهحب اآليت:

آلثنس والعجنسب ال خيلب و  املحناي، الرشعنة، : ان الرنلب يف تلك اأوالً  

وعدم العقند  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي تلزم و  ي،يد احلصبل عهلل خباص 

 الق،آن الك،يم، فال تعحقق ل  املههية والربكة إال  ناللعزام هبن، واليمل  مقعضنهن.

باص : ظ بس العكلف والعيسف الباضح يف سبنل الب بل إىل تلك اخلثانياً  

الق،آننة؛ ويظ ، الك جلنًن يف ط،يقة اليمل  خباص السبس واآلينت الق،آننة، 

والك و  خالل العقند وااللعزام  أوقنت خمصب ة، واينم ويلبوة، وسنعنت 

 حمدو ة، وااكنس وط،ق غ،يبة يف العطبنق واليمل.

 : قد يصل األو، يف يبيض األحبال والعجنسب املذكبسة إىل البقبع يفثالثاً  

املحذوس الرشعي، )الرشكننت، اسعخدام ال،وبز والطالسم، االسعرنثة  رري اهلل( 

 نسأل اهلل الينفنة والسالوة. –فنحصل  ذلك البقبع يف الرشك  نهلل 

  عهد قبل  تينىل:  وو  الك عهلل سبنل املثنل، ون اك،ه العمنمي    

                                 

                                      

                                      

    :[  يد اك،ه لط،يقة  اليمل  خن نة هذه اآلية 85، 81]سبسة آل عم،ان

فإن  يظ ، ل  األهخنص ال،وحنيهة، وخينطب م ويسأهلم كلام ي،يد، =الك،يمة يقبل: 

 .+ويأو،هم  ام ي،يد، ف م يطنيبه عهلل كل ون ي،يد
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هلل وايضًن ون اك،ه و  تيلنق اآلينت الق،آننة عهلل ال،جل وامل،اة واألطهنل، وع 

 اليضد ونحب الك، واألحن يث يف اله ي ع  الك كثرية وويلبوة.

 عهد قبل  تينىل:  وايضًن ون اك،ه الننفيي              

                        [،  يد 644آل عم،ان: ]سبسة

ويكعب هج لج =اك،ه لط،يقة اليمل  خن نة هذه اآلية الك،يمة للمهزوف قنل: 

ف ذه و  ال،وبز والطالسم العي ون انزل اهلل هبن و   +هج لج خلطنس... إىل آخ،ه

سلطنن، وو  البسنئل العي تبقع يف املحناي، الرشعنة وعهلل وج  اخلصبص يف 

 هلل محنية جهن   و  اي هنئبة وخلل.جهنب العبحند الذي حُي،ص ع

: قد يصل احلنل يف  يض تلك الط،ق والب هنت املذكبسة إىل اوع نن رابعاً  

الق،آن الك،يم، واوع نن  يض السبس واآلينت الق،آننة، والك  نسعخداو ن 

واسعيامهلن وع األهننء الهجسة كنلدم ونحبه، او وضي ن يف اونك  غري طنه،ة؛ وهذا 

 . -عز وجل  –،م وسبنل إىل اوع نن كالم اهلل ال هك او، حم

 عهد خن نة قبل  تينىل:  ووثنل الك ون اك،ه الننفيي         

                           سبسة آل عم،ان[ :

[، واليمل هبن للمهزوف، ويكعب وي ن انقلب ين  م  ألف ال حبل وال قبة إال 644

 نهلل الييل اليظنم.... تكعب يف وسقة وتيلق  ني عنهي املهزوف عهلل انه ، وإن نزفت 

او،اة و  قبل ن تكعب ن يف ثالث اوساق وجتيل إحداهن يف ايل ن قدام، والثنننة يف 

  خنط حتت رسهتن ج، ت و حت. انع ى كالو . ايل ن وساء، والثنلثة ت، ط ن
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: ظ بس عالونت البضع والضيف، والهكنسة الشديدة يف الهنظ تلك خامساً  

اآلثنس املذكبسة، وع ال،كنكة يف اسلبهبن وويننن ن، والعي يبيد متنم البيد ان تصدس او 

 لن م.سضبان اهلل ع –تهسب إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم او إىل احد و  ا حن   

: ان يف األحن يث الصحنحة الباس ة ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف سادساً  

خباص السبس واآلينت الق،آننة غهنة ع  تلك األحن يث واآلثنس العي ال ختلب و  

ضيف او وضع، فهي األحن يث واآلثنس الصحنحة ون يكهي ويشهي وهيدي إىل 

 س الضينهة او املبضبعة.احلق والصباب ويرهي ع  تلك األحن يث واآلثن

: ان السالوة كل السالوة، واخلري كل اخلري يف األخذ وااللعزام هبدي  سابعاً  

وسهع ، و ام ثبت ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وعهلل وج  اخلصبص يف هذا 

البنب )اليمل  خباص الق،آن الك،يم( واالنعهنع  خباص سبسه وآينت ، فهي هدي  

وسلم اخلري والكهنية، والربكة العنوة، وثببت حتقق الههع وسهع   هلل اهلل علن  

 ف ب املبلِّغ ع  س   سبحنن  وتينىل. –عز وجل  –والعأثري  كالم اهلل 
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 املراد بالسبع الطَُّول
 

قستتمت الستتبس الق،آننتتة  حستتب طبهلتتن ووبقي تتن وتت  املصتتحف الرشتتيف إىل 

 سنم، كل قسٍم وه ن يضمُّ جممبعة و  السبس.اق

م اليلامء سبس الق،آن الك،يم إىل اس ية اقسنم عهلل الهحب اآليت:  وقد قسَّ

ل.  الطبل، واملئبن، واملثنين، واملهصَّ

قتنل: قتنل  –سيض اهلل عهت   –ويدل عهلل هذا العقسم ون سواه واثلة  ت  األستقع 

، وأعطيثت الطثول ان التثوراة السثبعأعطيثت مكث=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

لت باملفَص   .(1)+لمكان الزبور املئني، وأعطيت مكان اإلنجيل املثاين، وُفضِّ

 القسم األول:

مجع ُطبىل، كنلُكرَب مجع ُكرْبى، يقنل: هي السبسة الطُّتبىل،  الطُّبل،  ضم الطنء،

 .(2)وُه َّ الطُّبل. ووه : ق،اُت السبع الطُّبل

 وسمنت هذه السبس السبع الطَُّبل؛ لطبهلن عهلل سنئ، سبس الق،آن الك،يم.

                              
 

 

ا  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم  4/181هحللل  ث أ رجلل  هإليفللال أدلل  ح هن للا   (  1)

 .355ا 5/354(ا 2192هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر هل بة هليو ا اقم )

: 3/469(ا 1408ح س  لللل   هألداجل للللث هلصللللليل ا اقللللم )  – ردلللل  ههلل   – قللللا  هأللبللللان   

 .+ليههحل  ث  جموع طرق  ص=

 .1/342ا  هل هان ح ع ول هلقرآن ل زاكش  11/418 اظر: ل ان هلعرمل (  2)
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 وقد اتهق اليلامء عهلل ان السبس الطبل سبع، فنتهقبا عهلل ستٍّ وه ن، وهي:

 ان، والهسنء، واملنئدة، واألنينم، واألع،اف.البق،ة، وآل عم،

 واخعلهبا يف تينني السبسة السن ية عهلل قبلني:

اهب سيند    جبري إىل ان السبسة الستن ية هتي ستبسة يتبنس،  القول األول:

، (2)، وا تت  ج،يتت، الطتتربي يف تهستتريه(1)كتتام اخ،جتت  ا تتب عبنتتد يف فضتتنئل القتت،آن

 . –اهلل  ي،مح  – إسهن مهن ع  سيند    جبري 

 ون يدل عهلل اهنن سبسة يبنس. –سيض اهلل عه ام  –كام سوي ع  ا   عبنس 

 يف تهسريه: –ي،مح  اهلل  –قنل ا   ج،ي، 

 وقد سوي ع  ا   عبنس قبل يدل عهلل وبافقع  قبل سيند هذا.=

والك ون حدثهن   ... ثم سنق إستهن ه، قتنل: حتدثهي ا ت  عبتنس، قتنل: قلتت 

 + ،اءة=وهي و  املثنين، وإىل  +األنهنل=لكم ان عمدتم إىل ليثامن    عهنن: ون مح

وهتتي وتت  املئتتني، فقتت،نعم  نتته ام ومل تكعبتتبا  نتته ام ستتط،:  ستتم اهلل التت،مح  التت،حنم، 

 ووضيعمبهن يف السبع الطبل، ون محلكم عهلل الك؟

ُل  قنل عثامن: كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ممن يأيت علن  الزونن وهتب ُتهتزَّ

، فكنن إاا نزل علن  اليشء  عتن  تبيض وت  يكعتب فنقتبل: ن  السبس اوات اليد عل

 .+ضعوا هؤالء اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا=

                              
 (.128 اظر: فبال  هلقرآن )(  1)

 .1/90 اظر: جايفة هلبيان (  2)
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وت  آخت،  + ت،اءة= نملديهتة، وكننتت وت  اوائتل وتن انتزل  +األنهتنل=وكننت 

الق،آن، وكننت قصع ن هبن ٌة  قصع ن، فظههت اهنن وه ن، فقبض سستبل اهلل  تهلل اهلل 

،: ، فم  اجل الك ق،نت  نه ام ومل اكعب  نه ام ستطعلن  وسلم ومل يعبنيَّ لهن اهنن وه ن

  سم اهلل ال،مح  ال،حنم، ووضيع ن يف السبع الطبل.

ف تذا اخلترب يهبتئ عتت  عتثامن  ت  عهتتنن سمحتة اهلل علنت ، انتت  مل يكت  تبتنيَّ لتت  ان 

ح عت  ا ت  عبتنس انت  مل يكت  يت،ى  + ،اءة=و +األنهنل= و  السبع الطبل، ويرصِّ

 .(1)الك وه ن

،اءة( والتك عتهلل اععبتنس اهب آخ،ون إىل اهنن سبسة )األنهنل و ت القول الثاين:

 اهنام سبسة واحدة.

ون =: قنل الزسكيش فنلسبع الطَُّبل اوهلن البق،ة، وآخ،هن  ،اءة؛ ألهنم كننبا ييدُّ

األنهنل و ،اءة سبسة واحدة، ولذلك مل يهصلبا  نه ام؛ ألهنتام نزلعتن مجنيتًن يف ورتنزي 

 .(2) +سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم....

تتبَ =: قتتنل الستتنبطيو ل: اوهلتتن البقتت،ة وآخ،هتتن  تت،اءة. كتتذا قتتنل االستتبع الطِّ

 .(3) +مجنعة...

                              
ا  أبلو جله جل ح  1/51ا  هإليفلال أدل  ح هن لا     99ا 1/90ه ه هألثر أ رج  هلي   ح تف ليض  (  1)

(ا  هل يف   ح كتامل هلتف ليا بلامل   101ا 106 ا اقم )كتامل هلصاةا بامل يفمح ج ر بالب م 

ا  هيهللما  هحللل  ث ح +هلل ه دلل  ث د للمح صللليه=(  قللا : 3806 يفللمح سللواة هلتوبلل ا اقللم )

( 691)ص  إسااجلض نظر؛ ألن يفل هاض ع لً  ز ل  هلفااسل   قل  ه ت فلوه فيل ا  اظلر: سلامح هل يفل            

 ا  تع يللق هلشلليخ أدلل   للاكر   – ردلل  ههلل  –ان  دكللم  تع يللق: حمملل  ناصللر هللل  مح هأللبلل    

 (.1/461ع ً ه ه هحل  ث ح هن ا  ) – رد  ههلل  –

 .324ا 1/341 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  2)

 .1/199 اظر: هإلتقان ح ع ول هلقرآن (  3)
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ان السبسة السن ية هي ستبسة يتبنس، وهتب  –واهلل تينىل اعلم  –والذي يظ ، 

؛ وألن  يعهق وع عد  سبس القت،آن املجمتع -ي،مح  اهلل  –الظنه، يف اخعننس ا   ج،ي، 

(، وهتب 661( سبسة، وعهلل القبل الثنين يصتبح عتد  ستبس القت،آن )664) (1)علن 

 خمنلف لإلمجنع.

املعقتدم،  –سيض اهلل عه ام  –يف األث، امل،وي ع  ا   عبنس  –ايضًن  –وملن وس  

ع  سبسيت األنهتنل و ت،اءة...، نتص عتهلل  –سيض اهلل عه   –ملن سأل عثامن    عهنن 

 .(2)سة  ،اءة و  املئني، واهلل اعلمان سبسة األنهنل و  املثنين، وان سب

 القسم الثاين:

 املئثثثثثون.

وهي ون ويل السبع الطبل؛ سمنت  ذلك ألن كل سبسة وه تن تزيتد عتهلل ونئتة  

 .(3)آية او تقنسهبن

واون املئبن، ف ي ون كتنن وت  ستبس =:  -ي،مح  اهلل  –وقنل ا   ج،ي، الطربي  

 .(4)ن هنئًن، او تهقص وه ن هنئًن يسرياً الق،آن عد  آي  ونئُة آية، او تزيد علن 

                              
سللواض: فماللل   أابللة عشللرة سللواة أيفللا =: ا قللا  هل لليوط 1/284 اظللر: هإلتقللان ح ع للول هلقللرآن (  1)

 .+بلمجاع يفمح  عت  ب 

 – 93 اظللر ل ز للاجلة: أمسللاء سللوا هلقللرآن  فبللال  اا ل لل كتواة: يفللاية حمملل  هل  سللر ا )ص     (  2)

(ا  يفوسللوع  فبللال  سللوا  آ للات هلقللرآن )هلق للم هلصللليه( ل شلليخ حمملل  بللمح ازق طرهللون   94

1/203 – 200. 

 .1/342 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  3)

 .188ا 1/99 اظر: جايفة هلبيان (  4)
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 القسم الثالث:

 ي.ثثثثثاملثان

 وهي ون ويل املئني و  السبس العي هي  ون املنئة. 

واملثتنين: =: -ي،محت  اهلل  – وقد اخعلف يف سبب هذه العسمنة. قنل السنبطي 

 .(1)+اٍن، واملئبن هلن اوائلون ويل املئني؛ ألهنن ثهع ن، اي كننت  يدهن، ف ي هلن ثب

 األوثنل فن ن  نليرب واخلرب. –عز وجل  –وقنل: إن املثنين سمنت وثنين؛ لعثهنة اهلل  

 .(2)وقنل: ألهنن تثهَّى اكث، ممن يثهَّى الطبال واملئبن 

 القسم الرابع:

 ل.ثثثثثاملفَص 

ي  تني وهب ون ييل املثنين و  قصنس السبس، وسمي وهصاًل لكث،ة الهصتبل العت 

السبس  ت ) سم اهلل ال،مح  ال،حنم(. وقنل: لقلة املهسبا فن ؛ وهلتذا يستمى  تنملحكم 

، (3)الهنس، واخعلهبا يف اولت  عتهلل اقتبال كثترية اكت، الزسكيشت ةايضًن. وآخ،ه سبس

 و  اه ،هن )سبسة ق، سبسة احلج،ات، وسبسة حممد(. (4)والسنبطي

مبا املهصل إىل ثالثة اقسنم: –م اهلل ي،مح  –ثم إن اليلامء    قسَّ

 : الطبال، و  اول املهصل إىل سبسة الهبأ.األول 

 : األوسنط، و  سبسة الهبأ إىل سبسة الضحى.الثاين 

 .(5): القصنس، و  سبسة الضحى إىل آخ، الق،آنالثالث 

                              
 .1/199 اظر: هإلتقان ح ع ول هلقرآن (  1)

 .1/199ا  هإلتقان ح ع ول هلقرآن 1/342ا  هل هان ح ع ول هلقرآن 1/188 اظر: جايفة هلبيان (  2)

 .341 – 1/342 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  3)

 .283 – 1/199 اظر: هإلتقان ح ع ول هلقرآن (  4)

 .281ا 1/288 اظر: هنرجة هل ابق (  5)
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 السبع الطول.األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص 

 

من =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 6

 .(2)+ (1)أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع   – 8

وال، ومكان الزبور املئني، ومكان اإلنجيل أعطيت مكان التوراة السبع الط=

 .(3)+املثاين، وفضلت باملفصل

 

 

                              
 د : بفته هحللاء  ك لرهاا  هلو هلعلاملا  هرملة أدبلاا أ : ع ملاءا  كلان  قلا  البلمح عبلاس           (  1)

ا 33ا 5/32هحَلْبللرا  هلبلللر؛ لع ملل   سللعت .  اظللر: ت لل  ب هل  لل  )دلل (     –اضلل  ههلل عا مللا  –

 (.102ا 101 هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

(ا 128ا  أبلللو عبيللل  ح فبلللال  هلقلللرآن )ص  6/02هحلللل  ث أ رجللل  هإليفلللال أدللل  ح هن لللا   (  2)

ه ه د  ث =ا  قا : 1/152 هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآنا أ باا ح فب  سواة هلبقرةا 

.  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح    +صللليه هإلسللااجل  مل نرجللاض 

ا  هلب لو  ح  لرح هل لا ا    5/353(ا 2191 هآل اتا ذكلر هل لبة هليلو ا اقلم )    فبال  هل وا 

 – ردل  ههلل   –ا  أ اجلض هأللبلان   4/460(ا 1283كتامل فبال  هلقرآنا بامل هل بة هليو  اقلم ) 

 .+فاحل  ث د مح أ  قر ب يفا =ا  قا : 5/305(ا 2385ح س     هألداجل ث هلصليل ا اقم )

 ر بايفا )ح بيان هنرهجل بال بة هليو (.هحل  ث تق ل جيرا  ق(  3)
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 الدراسة والتعليق:

وس ت األحن يث واآلثنس الصحنحة يف خباص السبع الطبل والعي تدل  

  وكننع ن، وعظم هأهنن و   ني سبس الق،آن الك،يم.عهلل

ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه ن  –فهي احلديث األول ع  عنئشة  

 .+من أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب= علن  وسلم قنل:

ذ هبذه السبس السبع، ف ب احلرب، وهذا احلديث يدل عهلل عظم وكننة و  اخ 

والينمل الباسع اليلم؛ ملن اهعملت علن  هذه السبس الك،يمة و  املينين اليظنمة، 

واألواو، والهباهي، وآينت األحكنم، واوبس العرشيع، وويظم اوبس الدي ، فم  

اخذهن وعلم ن وعمل هبن، فقد اخذ  نحلظ الباف، و  اليلم والدي ، وو  ت،ك ن 

ط  ط يف خري عظنم.وف،َّ  فن ن فقد ف،َّ

قنل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنين ع  واثلة    األسقع  

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور =اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+املئني، ومكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفصل

  لهن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فضل اهللفهي هذا احلديث الرشيف  نيَّ  

وان اهلل تينىل اعطنه ون مل ييِط نبنًّن قبل ،  –ايضًن  –علن ، وعهلل اوع   –عز وجل  –

 علن  وسلم الق،آن الك،يم يين ل إىل سسبل  حممد  هلل اهلل –عز وجل  –فأوحى اهلل 

كثريًا و  الكعب السن قة، ويزيد علن ن ان  ال ييدل العبساة وحدهن، وال اإلنجنل 
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 وحده، وإنام ييدل العبساة واإلنجنل والز بس ويزيد علن ن مجنيًن.

ف ب الكعنب امل نم  عهلل ون سبق  و  الكعب الساموية، وهب الكعنب الذي  

 : قنل اهلل تينىل فن                          

            :[.42]سبسة املنئدة 

نبن   هلل اهلل علن  وسلم السبع الطبال وكنن  –جل وعال  –فأعطى اهلل  

 العبساة، وهي كعنب وبسى علن  الصالة والسالم.

 واعطنه املئني وكنن الز بس وهب كعنب  او  علن  الصالة والسالم. 

 واعطنه املثنين وكنن اإلنجنل وهب كعنب عنسى علن  الصالة والسالم. 

ل.  ل نبنهن حممد  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء  نملهصَّ  وفضَّ
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 منها:وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة السور السبع الطول، خاصية 

و  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  –ون تقدم اك،ه  –و  خالل  

خباص السبس السبع الطبل، تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة )السبع الطبل( و  

  ني سبس الق،آن الك،يم.

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه ن  –فهي حديث عنئشة  

 .+ن القرآن فهو حربمن أخذ السبع األول م= قنل:

فخن نة السبع األول و  الق،آن الك،يم تظ ، يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم:  

 .+من أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب=

 هضل واخلن نة ون ال خيهى.ويف هذا الب ف  نليلم و  ال 

وهذا يدل عهلل عظم ون يف هذه السبسة الك،يمة و  اليلم واخلري والهضل،  

 ويالحظ الك و  ق،اهن وتد ،هن، واوي  الهظ، يف ويننن ن وهداية آينهتن.

 فأي خن نة اعظم و  اليلم والب ف    مل  اخذ هبذه السبس الك،يمة. 

هن ة وه ن فنكبن  ق،اءة هذه السبس، اون ط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسع 

واليمل  ام فن ن و  العبجن نت الق،آننة الك،يمة، واالسعهن ة وه ن يف اوبس الدي  

 حهظ ن وق،اءهتن ووي،فة ون فن ن و  املينين واألحكنم،  –ايضًن  –والدننن، والك 

 والبقبف عهد حدو هن، وو  ثمَّ اليمل  ذلك كل  سجنء  ،كع ن وخريهن، وحتقق

 نهي ن، والهضل اليظنم املرتتب عهلل الك يف اوبس الدننن واآلخ،ة.
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وال هك ان و  ق،ا هذه السبس )السبع الطبل( وحهظ ن، وتد ، ويننن ن،  

وعمل  ام فن ن، فقد ننل احلظ البفري والقدس الكبري و  اليلم واملي،فة  أوبس  يه  

 و نننه.

الكثري، والههع اليظنم  ننن ثم هب يهعهع  ذلك كل   ام ييب  علن   نخلري  

 –جل وعال  –واخ،ى،  خالف و  ت،ك ن وضنَّي ن، ومل ييمل  ام فن ن، و دق اهلل 

   يف قبل :                            

 [، ويقبل تينىل: 9]سبسة الزو،:                 :،سبسة فنط[

 : -ايضًن  –[، ويقبل 12                 

 [.89]سبسة اليهكببت: 

و ف و  حيمل هذا الق،آن اليظنم يف  دسه  نليلم،  –عز وجل  –فنهلل  

ل السبع الطبل يف  دسه وعمل  ام فن ن و  اآل اب واألحكنم، وو  مح

والعبجن نت الق،آننة ال، نننة، فقد اخذ  حظ واف، و  اليلم واملي،فة يف الداسي . 

فال  د و  األخذ هبذه السبس الك،يمة، واليمل  ام فن ن؛ حعى يعحقق هذا الب ف 

 اليظنم، وتعحقق هذه املههية واخلن نة اليظنمة.

وتأثري سبسه وآينت ،  ع حتصل  ،كة الق،آن الك،يم، وتعأكد خن ن فل  

 ويعحقق عظنم نهي  مل  ضنَّي  وهج،ه، واع،ض عه ، ومل يعد ، آينت ، واهلل املسعينن.

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ويف حديث واثلة    األسقع  

كان الزبور املئني، ومكان أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وم=علن  وسلم: 
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 .+اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفصل

وتظ ، خن نة السبع الطبل يف إعطنء اهلل تينىل نبن  حممدًا  هلل اهلل علن   

 وسلم هذه السبع الطبل وكنن العبساة.

وهذه املكننة ال،فنية، واملهزلة الرشيهة تدل عهلل ِعظم هأن هذه السبس  

ننن خن نع ن يف سبس الق،آن الك،يم، ف ي وكنن العبساة الك،يمة، وسفية وكنهنن، و 

 .-وبسى علن  الصالة والسالم –جل وعال  –العي اعطنهن اهلل 

فنلباجب عهلل املسلم ان ييطي هذه السبس السبع الطبل قدسهن، وهيعم  

 يظنم حق ن؛ والك يف األخذ هبن علاًم وعماًل عهلل حد سباء، وحي،ص عهلل ننل هذه 

نمة العي نف اهلل تينىل هبن هذه السبس السبع واعطنهن نبن  حممدًا  هلل املكننة اليظ

 اهلل علن  وسلم وكنن العبساة.

فنلط،يقة يف اليمل هبن يسرية عهلل و  يرسهن اهلل علن ، وو  ثمَّ حتصل ل   إان  

اهلل تينىل االسعهن ة العنوة و  هذه السبس الك،يمة، وتعحقق ل  خباص ووهنفع هذه 

ننفع، نسأل اهلل  –عز وجل  –طبل؛ فنلق،آن الك،يم كل  خري، وكالم اهلل السبع ال

 الك،يم نهي  و ،كع .
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 :(1)السبع الطولاألحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 6

املرابط يف سبيل اهلل سنة ال تسكن من قرأ سورة البقرة أعطي من األجر ك=

، يا أيّب، ُمر املسلمني أن يتعلموا سورة البقرة؛ فإن تعلممها بركة، وتركها روعته

 السحرة. ح ة، وال تستطيعها البطلة، قلت يا رسول اهلل، وما البطلة؟ قال:

 .ومن قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانًا عىل ج  جهنم 

، ومن قرأ سورة النساء أعطي من األجر كأنام تصدق عىل كل من وَرث مرياثاً  

وكان له من األجر بقدر من اشرتى دمررًا، وبرئ من الرشك، وكان يف مشيئة اهلل 

 تعاى التي يتجاوز عنهم.

ومن قرأ سورة املائدة أعطي من األجر عرش حسنات، ودمي عرش سيئات، ورفع  

 .+عرش درجات بعدد كل هيودر ونرصاين يتنفس يف الدنيا

أنزلت عيّل سورة األنعام مجلة واحدة، شيعها ألف = هلل اهلل علن  وسلم: وقنل  

 .(3)بالتسبيح والتحميد (2)ملك، هلم زجل

ومن قرأ سورة األنعام صىل اهلل عليه، واستغفر له أولئك السبعون األلف ملك، 

                              
 هالا؛ ال لتمال  ع لً مجيلة هل ض هل لوا؛         –اضل  ههلل عال     – ق  ذكرت د  ث أبل  بلمح كعلب    (  1)

تاا لت مجية هل لوا هنل كواة يفلمح سلواة هلبقلرة إىل سلواة  لونس ب لض هلاظلر علمح            – أ بايف  -

رتيلب هل لوا د لب ترتيلب هنصللف      هلقو  هلظاهر ح حت    هنرهجل بال واة هل ابع ا فالتزيفلت ت 

 هلشر فا كما تقرا ذكرض ح هلق م هلتيبيق  ح  ي  هلبلث.

 (.395ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 18/616أ : صوت افيةا  اظر: ت   ب هل    (  2)

  ق   اجل بالو لفظ  عمح هبمح عمرا  هبمح عباسا اض  ههلل عا ما  في ا ضعف.(  3)
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 ة من سورة األنعام يومًا وليلة.بعدد كل آي

ومن قرأ سورة األعراف جعل اهلل تعاى بينه يوم القيامة وبني إبليس لعنه اهلل  

 سرتًا، وكان النبي صلوات اهلل عليه شفيعًا له يوم القيامة.

ومن قرأ سورة األنفال، وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة، شاهد أنه برئ من 

عرش حسنات بعدد كل منافق ومنافقة، وكان العرش  النفاق، وأعطي من األجر

 ومحلة العرش يستغفرون له أيام حياته يف الدنيا.

ومن قرأ سورة يونس أعطي عرش حسنات بعدد من كَذب بيونس وصَدق به، 

 .(1)+نووبعدد من غرق مع فرع

 أنزل القرآن مخسًا مخسًا، ومن=قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 8

ها من كل حفظه هكذا مل ينسه، إال سورة األنعام، فإهنا نزلت مجلة يف ألف، فشَيع

وها إى النبي صىل اهلل عليه وسلم. ما قرئت عىل عليل سامء سبعون ملكًا حتى أد

 .(2)+ –عز وجل  –إال شفاه اهلل 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –ا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      هحل  ث يفوضوع(  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق   ا   ين علمح إعاجلتل  هالا؛   

 شلللي  هلتيو للل   هلتكلللرها.   اظلللر ل ز لللاجلة: تاز للل  هلشلللر ع  هنرفوعللل  علللمح هألداجل لللث هلشلللايع   

 هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضوع  ل شوكان  ح كتامل  هنوضوع  البمح عرهق هلكاان ا

 فبال  هلقرآن.

هحل  ث أ رج  هلبي قل  ح  لعب هإلميلانا بلامل ح تعظليم هلقلرآنا فصل  ح فبلال  هل لوا  هآل لاتا           (  2)

ح  .  أ رجل  هل لليوط  +ح إسلااجلض يفللمح ال  علر   =ا  قلا :  5/361(ا 2211ذكلر هل لبة هليلو  اقللم )   

.  أ اجلض هبلللمح علللرهق هلكالللان  ح  +أ رجللل  هلبي قللل  ح هلشلللعب  ضلللعف   =ا  قلللا : 6/1هلللل ا هنا لللوا  

 .1/388 هنوضوعاتا  اظر: تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع 
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 قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

ينادر مناد : يا قارئ سورة )األنعام( هلَم إى اجلنة؛ بحبك إياها =

 .(1)+وتالوهتا

من رَسه أن ينظر إى الصحيفة =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 4

  :التي عليها خاتم دممد صىل اهلل عليه وسلم، فليقرأ هؤالء اآليات     

             : اآلية إىل قبل        سبسة[

 .(2) [671 - 676األنينم: 

م وو  اآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص السبع الطبل ون اك،ه احلكن 

 عهد خباص سبسة الهسنء  قبل : العمنمي

 قبل  تينىل: =                          

                                 

         :[، هذه اآلينت خن نع ن اهنن لل،جل اليقنم 6]سبسة الهسنء

                              
ضلعيف علمح أنلس    أ رجل  هلل   م  ب لا     = قلا :   6/0ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  1)

يفرفوعايف.  أ اجلض هبمح عرهق هلكاان  ح هنوضوعاتا  اظر: تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل لث  

 .1/388هلشايع  هنوضوع  

(ا  قا : 3818ح كتامل تف ي هلقرآنا بامل  يفمح سواة هألنعالا اقم ) هحل  ث أ رج  هل يف  (  2)

ا  عزهض إىل هبمح هنا ا 6/258ح هل ا هنا وا    هل يوط ا  أ رج+ه ه د  ث د مح هر ب=

يفمح سرض أن  اظر إىل  صي  حمم  ص ً ههلل = هبمح أب  دامت  هيهم.  لفظ  ح هل ا هنا وا: 

  ع ي   س م هليت ع ي ا  امت ا ف يقرأ هؤالء هآل ات:                     

 إىل قول :         +  ا  اظر: سامح +ضعيف هإلسااجل=:  – رد  ههلل  –.  قا  هأللبان

 (.3818(ا اقم هحل  ث )600)ص  – رد  ههلل  –ا دكم  تع يق هأللبان  هل يف  
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الذي ال يبلد ل  ولد، و  كعب هذه عهلل قطية حلبى و  سك، سبع لننل وعبالننت، 

ثم يأكل ن  وتكبن كعن ع ن  زعه،ان لنلة اجلمية نصف اللنل حنث ال ي،اه احد،

 .(1)+وجينوع اهل  فإهنن حتبل، ثم يهيل الك اول وثنننة وثنلثة

 وعهد قبل  تينىل:                           

                             

      :ايضًن  – [ يقبل احلكنم العمنمي48، 46]سبسة الهسنء– : 

خن نة هذه اآلينت إاا كعبت لنلة الثالثنء  دم هدهد، يف الكف النمهى، = 

ي ، كام ووضيت عهلل  دس امل،اة وهي ننئمة خترب  جمنع ون عملت و  او،هن مجن

حيدث النقظنن  رري إهكنل...، وإاا كنن لك وع إنسنن ه ن ة فنكعب ن عهلل هقهة نّنة 

 يسل نحل مل متس ن  نلهنس، ثم اكعب اسم  واسم او  وع اآلية ثم الق ن يف املنء الذي 

 .(2)+يرش   فإن  يرسع إلنك هبن وال يمهي ن

   وعهد قبل  تينىل:                        

                                   

 [.72]سبسة الهسنء: 

وه ،  هذه اآلينت خن نع ن إاا  ف  إنسنن  فنهًن وضنع=: -ايضًن  –يقبل  

فلنكعب هذه يف إننء جديد طنه،، ويمح   امء السامء، وي،ه  يف املكنن الذي يعبهم 

                              
 (.16 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  1)

 (.11هل ابق ) يوط( )ص   اظر: هنرجة(  2)
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 .(1)+ان الدفني  فن  فإن  يظ ،   ، ويقع علن  قبالً واحداً 

 وعهد قبل  تينىل:                         

                             

                                 

                               

                                   

                   :[.656، 650]سبسة الهسنء 

هذه تهزع الشك و  القلب، وتثبت النقني، وتقبي اإليامن، =يقبل ايضًن:  

فم  وجد يف قلب  هّكًن او زيرًن... او حديث ع د  نإلسالم، او وع نون فلنصم 

يأكل اا سوح، وال طينم فن   ثالثة اينم اوهلن يبم األحد، يهط، يبم األس ينء، وال

هب ة، ثم يصيل لنلة اخلمنس  يد  الة اليشنء اآلخ،ة اثهعي عرشة سكية، ثم يسلم 

عرش و،ات، ويسعره، للمسلمني واملسلامت عرش و،ات،  –عز وجل  –ويسبح اهلل 

ا  نهلل و  الشك والرشك عرش و،ات، ويصيل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  ويعيبَّ

يسأل اهلل اهلداية ل  ومل  ي،يد، ثم يكعب اآلينت يف ق،طنس، ويمحبه عرش و،ات، و

 .(2)+ امء املط، يف إننء طنه،، ويسقن  مل  ي،يد  بنح يبم اجلمية فإن  ي،ى اليجب

 وممن اوس ه الرنفقي يف خباص سبسة الهسنء: 

. +ان و  ق،ا سبسة الهسنء فإنام خيبض يف نبس سنطع حعى يه،غ وه ن...= 

                              
  اظر: هنص ا هل ابق.(  1)

 (.11 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  2)
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 .(1)+فإنام خيبض يف نبس سنطع إىل يبم القننوة=آخ،: ويف لهظ 

 يف خباص سبسة الهسنء: وممن اوس ه الننفيي 

 قبل  تينىل: =                               

                            

         :[، هنتنن اآليعنن تدحض حجة 657، 654]سبسة الهسنء

و  خين مك او جين لك، وتقبي حجعك علن ، تصبم هلل تينىل يبم األحد ثم 

 .(2) +ة ا يم طنه، طنئهي وتيلق ن علنك فإهنن تق ، خصمك...تكعب ن يف قطي

 :ويف خباص سبسة املنئدة، يقبل احلكنم العمنمي 

 قبل  تينىل: =                             

                :[. 6 ]سبسة املنئدة

هذه اآلية متهع املدلس و  العدلنس، والكذاب و  الكذب...، وو  الشك يف 

الدي ، ف  اسا  الك فلنكعب الك يف إننء زجنج ويمحبه  يسل نحل مل يصب  ننس، 

 .(3)+سل كث، نهي   ربكة الق،آن اليظنمفم  اكل الك الي

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                   

                             

     :[:21]سبسة املنئدة 

                              
 .2/129 اظر: )ات هألنوها (  1)

 (.59 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 (.10 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  3)
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هذه اآلية خن نع ن اهنن تههع و  الصمم والط،ش يف األانني، َو  كعب ن يف = 

إننء طنه،  ند  رري مل يبلغ احللم ثم حمنهن  ده  زيعبن خنلص، وفرت عهلل الهنس 

 .(1)+وقط،ه يف األان البجية  ،ات

  عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                 

                         

                                     

                                

 [:29]املنئدة: 

خن نة هذه اآلينت مل  هب كثري امللل، ال يقنم عهلل او، يهقش  إ ،ة فبالا = 

عهلل قطية سك، وع اسم  واسم او  ثم يهط، علن ن عهد الصبنح، يزول عه  الك، 

وو  ع،ف عه  الكذب فلنكعب ل  الك يف  دفة و   دف اللؤلؤ  يسل ون متس  

 .(2)+ى ل  ثالثة اينم فإن  ننفعننس، ثم يمحبه قبل طلبع الشمس ويسق

 وممن اوس ه الرنفقي يف خباص سبسة املنئدة: 

 قبل :  نب ون جنء يف سبسة املنئدة.= 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه ام  –ع  جن ،    عبداهلل  

؛ تنقذ صاحبها من أيدر مالئكة سورة املائدة تدعى يف ملكوت اهلل املنقذة=قنل: 

                              
 (.19) يوط( )ص   اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم(  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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 .(1)+العذاب، وختلِّصه من الغضب والسخط

 يف الدس الهظنم عهد خباص سبسة املنئدة ون نص : واك، الننفيي 

 قبل  تينىل: =                             

                                   

                                

                          :[ 54]سبسة املنئدة

هذه اآلية إاا اجعمع قبم عهلل ون ال ي،يض اهلل تينىل، واتهقبا عهلل الك وتينونبا 

علن ، واس ت ان ته،ق م حعى ال جيعميبا ا دًا خذ قلناًل و  هي، اكربهم وهي، 

ا ر،هم واح،ق م حعى يصريوا سون ًا، ثم اكعب اآلينت يف إننء طنه،، او يف 

ت يبم السبت ثم اغسل ن  امء ويعرص و  وسق احل،ول، ثبب جديد قص (2)قباسة

 .(3)+ثم سش املنء يف وهزهلم واس ال،ون  فن  فإهنم يهرتقبن

 وعهد قبل  تينىل:                        

                                 

                              
ح هلتف ي  مل  ا ب  ألد ا  اظر: هرايفة  ا  أ اجلض هلقرطيب138ا 2/129 اظر: )ات هألنوها (  1)

 .6/38ألدكال هلقرآن 

ذه قوَّاتل   ُقوهاة هألجل م  هلقرطاسا هو يفلا قلوَّات  يفلمح  سلِي   ا يفل  يفلا دوهليل ا كقلوهاة هريلب إ         (  2)

 ُقْرت .  هلُقوَّهاة أ بايف: هسم نا قيعت يفلمح جوهنلب هلشل ء هنقلوَّاا  كل   ل ء قيعلت يفلمح  سلي           

ا  ل ان هلعرمل 9/216 رقايف يف ت  رهيف فق  َقوَّْات .  جلها قواهء:  هسع  هرو .  اظر: ت   ب هل    

5/122. 

 (.68 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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                :[.664 - 668]سبسة املنئدة 

 ون نص : –ايضًن  – يقبل الننفيي 

هذه اآلينت جتلب ال،زق والسية واله،ج والربكة واخلصب، وتدفع اجلبع = 

والش بة، فم  كنن    الك فلنكعب ن يف إننء و  خشب األثل اول يبم و  ه ،...، 

ا احعنج إلن  يملؤه ونء، وي،ش املبضع يهقش ن  قلم فضة وهب طنه،، وي،في  عهده إا

الذي ي،يده يبم اجلمية قبل طلبع الشمس إون يف املهزل او الزسع او البسعنن، او فنام 

ي،يد يكبن الك، وإن كنن الك حلنجة اإلنسنن يرشب املنء يف ثالث مجع وعبالننت 

ول عه  فإن الذي يهيل  ي،ى ون حيب ، وي،ى الك يف ونل  و اسه وزسع  وهأن ، ويز

 .(1) +كل ون يشكبه...

ويف جم، نت الدي،يب، يف البنب الثنين عرش يف اك،  يض خباص لبيض آينت  

 خمصب ة، يقبل عهد قبل  تينىل:                    

                                  

 [ ون نص :6]املنئدة: 

و  خباص هذه اآلية انك إاا كعبع ن يف قطية و  ثبب او،اة زاننة، او = 

زان وتلبهتن علن  وقلت: الل م  حق هذه اآلية الرشيهة اوح الزنن والزيغ و  قلب سجل 

                              
 (.68اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  (  1)
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نل ملن ت،يد، وانت اسحم ال،امحني، وتدف  فالنة  هت فالنة  يف فالن    فالنة فإنك فيَّ

الزنن  اخل،قة يف قرب ال يي،ف مل  هب، وقل عهد  فه ن: كام ونت  نحب هذا القرب يمبت

 .(1)+وحب  و  قلب فالن وفالنة، فإن حب الزنن يذهب و  قلب ام  يبن اهلل تينىل

 وو  خباص قبل  تينىل: =ويقبل ايضًن:                   

                                       

                                     

                                 

              

 [ ون نص :10 - 85]سبسة املنئدة: 

هلالك الظنمل، فإاا اس ت الك فصبس  بسة غري كنولة، واكعب هذه اآلية يف  

 دسهن، واسم و  ت،يد يف ظ ،هن، وخذ  ندك خهج،ًا وارضب    تلك الصبسة 

قنعم الذي  كه،وا فرضب ال،قنب، ويكبن عهلل وبضع اسم املذكبس، وقل: فإاا ل

اليمل يف يبم الثالثنء يف آخ، الش ،، وقل: ين والئكة اهلل تينىل، افيلبا كذا وكذا 

 هالن    فالنة فإن الك يقع يف  دن  وال يكن  يسلم و  الك  ل هيلك  قدسة اهلل 

 .(2) +تينىل...

                              
 (.33 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي (ا )ص (  1)

 (.33 اظر اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي (ا )ص (  2)

ثم ذكلر بعل  ذللك بعلض ه لوهص هلليت  رتفلة هنقلال علمح ذكرهلاا  ال  شلك عاقل  ح بيان لا               

مح هحلللقا  هيفت ان للا حلريفلل  جاللامل هلقللرآن هلكللر ما كللال امل هلعللانني؛ ن للأ  ههلل    ضللاهلا علل

هلعافي   هل ايف .  سيأت  هنز   يفمح هلبيان  هإل باح عا  هل اهس   هلتع يق ع لً يف ل  هل ض هآلثلاا     
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 ص سبسة األنينم عهد قبل  تينىل: يف خبا وممن اوس ه احلكنم العمنمي    

                          :[:11]سبسة األنينم 

هذه اآلية مل     ِعهَّة او فعبس يف اليضب واسرتخنء، فم  اسا  الك فلنصم = 

ب   ق،، ثم يقبم نصف اللنل فنكعب الك يف يده النمهى ثالثة اينم يهط، عهلل ه د ول

يف وسط الكف  قلم نحنس  زعه،ان وونء وس ، واحلس  ثالث  فبع فإن  يهعهع    

 .(1)+إن هنءاهلل

 وايضًن عهد قبل  تينىل:                       

                             

                              

       :[ يقبل ون نص :15 - 17]سبسة األنينم 

هذه اآلينت عظنامت اخلن نة، جلنالت القدس، و   نم اس يني يبوًن ال = 

يهط، فن ن إال عهلل خبز الشيري وامللح و  الدسهم احلالل، ويكبن إيداو  امللح او 

ة البقل ويق،ا كل لنلة عهد الهبم سبسة األنينم  كامهلن ثالث و،ات إاا  لغ هذه اآلي

ك،سهن ثالث  فبع يف كل و،ة، فإاا فيل الك واتم األس يني وسأل اهلل تينىل عهد 

نبو   يد الصالة عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم اس يني و،ة، وسأل اهلل تينىل ان ي،ي  

اي ونت هنء، فإن  ي،اه يف الهبم، وخيربه ويسعخرب وه ، وس ام إن  دق إخال   ان 

 .(2) +يبلغ الك يقظننًن...

                                                                                                                                                                          

  هلتجاامل هلباط  ا  هألفعا  ه اطئ  هليت توقة صادب ا ح ه)اذ ر هلشرعي .

 (.28آن هحلكيم ) يوط( )ص  اظر:  وهص هلقر(  1)

 (.21ا 28 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                   

                                  

                             

                                 

                                  

                                     

          :[:18 - 79]سبسة األنينم 

و  كعب ن يف خ،قة و  كعنن، ووضي ن حتت ساس ، وسأل اهلل ان ي،ي  ون = 

اهعب  علن  اساه، وو  كعب ن وهب عهلل ط نسة وف،اه  طنه،، وعلق ن عهلل عضده وننم 

 .(1) +وا بح وهي عهلل عضده مل يلق  احد إال وحدث   حديث غ،يب...

 وعهد قبل  تينىل:                     

                               

                             سبسة[

 [ يقبل ايضًن:646األنينم: 

هذه اآلينت املبنسكنت لهمب الثامس وزكنئ ن، وحس  نعنج احلنبان و ،كع  = 

وسالوع ، و  اسا  الك فلنكعب ن يف لبح و  خشب الزيعبن وجييل ن يف ععبة  نب 

 سعنن  الهبقنننة، ويكعب للحنبان يف جلد كبش ود بغ وجييل ن يف عهق احلنبان 

                              
 (.21 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  1)
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 .(1)+لهمب ويسلم و  مجنع اآلفنتيظ ، فن ن ا

 يف خباص سبسة األنينم قبل : وممن اوس  الثيلبي 

ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه ام  –ع  جن ،    عبداهلل = 

 من قرأ ثالث آيات من أول سورة األنعام إى قوله: = قنل:       

به أربعني ألف ملك يكتبون له مثل عبادهتم إى يوم القيامة، وينزل ملك من وكل اهلل 

السامء السابعة ومعه مرزبة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له، ويوحي يف 

قلبه شيئًا رضبه هبا رضبة حتى يكون بينه وبينه سبعون حجابًا، فإذا كان يوم القيامة 

نت يف ظيل، وكل من ثامر جنتي، وارشب من ماء يقول الرّب تبارك وتعاى: أبرش أ

 .(2)+الكوثر، واغتسل من ماء السلسبيل، وأنت عبدر فأنا ربك

سيض اهلل  –واوس  الرنفقي يف خباص سبسة األنينم ع  عيل    ايب طنلب  

ية، سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه تسورة األنعام يف ال=قنل:  -عه  وراة املرض 

 .(3)+ها مل يزل يف رىض اهللمن قرأ=وسلم يقول: 

 يف خباص سبسة األنينم ون نص : واوس  الننفيي 

من قرأ سورة األنعام ومل يقطعها بكالم غفر =قنل علن  الصالة والسالم: = 

                              
 (.23 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  1)

بألفلاظ يفتقاابل  ح هلل ا هنا لوا      –أ بلايف   – ا  أ رجل  هل ليوط   4/131 اظر: هلكشف  هلبيلان  (  2)

ب للا  ضللعيفا   اظللر ل ز للاجلة: )للات هألنللوها       –اضلل  ههلل عا مللا   –هبللمح عبللاس   ا عللمح6/18

 .645ا 2/142

 .2/142 اظر: )ات هألنوها (  3)
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ومن قرأها يف ركعتني بنية صادقة وسأل اهلل أمانه يف ذلك ، اهلل له ما سلف من عمله

 .(1)+الشهر من كل خوف ووجع أمن يف ذلك الشهر من كل يشء يكرهه وخيافه

 وقنل ايضًن: 

وإاا كعبت وعلقت يف اعهنق الدواب كننت هلن اوننًن و  اآلفنت = 

 .(2)+واألع،اض، وو  ق،اهن يف لنلة ح،س و  الطباسق واآلفنت

 عهد قبل  تينىل:  وس ه الننفييوممن ا                 

                             

                         :[:47، 44]سبسة األنينم 

هنتنن اآليعنن خل،اب  وس الظلمة، وته،يق همل م، وقطع  ا ،هم، فم  = 

اسا  الك فلنكعب هذه اآلية عهلل عظم مجل وذكى قديم و  وز لة، وت،ون  يف  نت 

،حينن يف طست نحنس، ويرسل  امء الظنمل فإن  خي،ب، وإاا كعبت اآلية  امء ال

كمبن، ويهقع يف املنء و  اليشنء إىل الصبح وسش الك يف البنت الكثري الرباغنث او 

 .(3)+البق، وتهيل الك و،تني فإن  ال يبقى يف البنت يشء  إان اهلل

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –واوس                

                                

                              
 (.68 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (..68 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
 (.61 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  3)
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                            :سبسة األنينم[

91 ،95:] 

نن اآليعنن لسالوة السه  يف البح، و  اآلفنت، و  كعب ام او نقش ام هنت= 

يبم اجلمية وهب طنه، يف لبح و  خشب ويسم،هن يف وقدم السهنهة سلمت و  

آفنت اللنل واله نس، وو  نقش ام يف فص يف السنعة الثنلثة و  يبم األس ينء إىل يبم 

يطلب ن، وسزق القببل واملحبة اجلمية... فم  لبس  قضنت حنجع ، ومل ي،  يف حنجة 

 .(1)+واهلنبة يف اعني الهنس

 يف خباص سبسة األع،اف، عهد قبل  تينىل: وممن اوس ه احلكنم العمنمي 

                           سبسة[

 :[60األع،اف: 

هذه لكث،ة ال،زق وإ ساس املينشة، تكعب  يد ف،اغ الهنس و   الة اجلمية = 

 .(2)+يف اي وكنن كننت فن  كث، فن  ال،زق واخلري

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                   

                                  

 [:81]سبسة األع،اف: 

هذه مل  اسا  العب ة والطنعة فلنلبس قمنصًن جديدًا يبم اخلمنس، والقم، = 

                              
 (.63 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص   (1)

 (.23 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  2)
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يف زين ت ، ويصيل سكيعني هك،ًا هلل عهلل ون البس ، ثم يكعب الك يف جنم زجنج 

حبه  امء  نس ، ثم يده     يدي  ووج  ، ثم يكعب ن يف وسقة  ده  زئبق خنلص، ويم

 .(1)+زيعبن وجييل ن يف جنب قمنص  فإن  ال يلبس  احد إال يف طنعة اهلل

 وعهد قبل  تينىل:                           

                                     

                           سبسة[

 [:41األع،اف: 

ملعبنغضني واملعقنطيني، وزوال هذه للصلح  ني امل،اة وزوج ن، او  ني ا= 

الرل والعهنف،  ني الهنس، إاا كعبت هذه  قلم فنسغ عهلل قطية حلبى، وقسمت  ني 

مجنعة وعبنغضني ا طلحبا، وإن كعبت عهلل مت، او تني فيلت الك، عهلل عد  القبم. 

وهي ايضًن لبجع القلب تكعب عهلل  حنهة فخنس جديد كام اخ،ج و  العهبس 

، ثم حمي  امء  ئ، ونب وه  و     وجع القلب يربا  إان اهلل  زعه،ان وونء وس 

 .(2)+تينىل

 واوس  الرنفقي يف خباص سبسة األع،اف ون نص : 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم نزل يف  يض ورنزي  عهلل  ئ،، وإن سجاًل = 

                              
  اظر: هنص ا هل ابق.(  1)
( إىل هللي ذلللك يفللمح ه للوهص هلقرآنيلل  هللليت هسللتيرجل ح  24 اظللر:  للوهص هلقللرآن هحلكلليم )ص (  2)

 ذكرها.
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ه البئ،، فلام ننم القبم جنء إ لنس ووي  جهب  (1)و   يض ا حن   ننم عهلل َسَجى

فقنل: و  هؤالء؟ وسسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يسمع، فقنل: هذا حممد 

ااهبي فنرض ن ،  (2)وا حن  . فقنل: و  الك الهنئم عهلل َسَجى البئ،، ين َلْقَبة

فذهبت سنعة ثم انرصفت فقنلت: ون و لت إلن  و  كالم تكلم   . ثم قنل: ين 

ت إلن  و  كالم تكلم   ، ثم فنلج ااهب فنفعح هق ، فذهب ف،جع فقنل: ون و ل

قنل: ين وذهب  ونك  فدق  لب ، فذهب، ثم سجع فقنل: ون و لت إلن  و  كالم 

تكلم   ، ولقد وجدت علن  قرصًا وبهنًن سمك  ولصق  نلسامء فرصُت حتت األسض 

آلتن  و  حتع ن فبجدت اسنس  قد  لغ األسض السن ية، فننرصفت، فلام ا بح 

ى =ن  وسلم قنل أل حن  : سسبل اهلل  هلل اهلل عل ج  أيكم نام البارحة عىل ر 

ما دعاك إى أن ال تستند مع =فقنل ال،جل: انن ين سسبل اهلل. فقنل:  +البئر؟

َهج +أصحابك؟  +فامذا قلت حني أخذت مضجعك؟=. قنل: (3)قنل: نحنت ع  ال،َّ

         ق،ات هذه اآلية تش دت، ثم  قنل:

                                

                             سبسة[

 .(4)+[74األع،اف: 

                              
 ح بعلض هلر ه لات: أاجلاء هلبئلر.  اظلر: ت ل  ب هل  ل          أ  ناديتي ا  هرمة هألاجاء أ : نوهدي ا.(  1)

11/102. 

 .9/290هل َّقوة: هل هء هل    كون بالوج ا  عوَّ  يفا  هلش ق.  اظر: ت   ب هل    (  2)

 .6/52أ : هل بااا  اظر: ت   ب هل    (  3)

 .152ا 2/151 اظر: )ات هألنوها (  4)
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 و  ق،ا ثالث آينت و  آخ، األع،اف: =وسوى ان          اآلية

 .(1)+حهظ  اهلل تينىل وكننت ل  ِحْ،زًا و  عذا  

 و  ق،ا آية احل،س وهي: =واك، ان          وسأل اهلل 

 .(2)+ان يههي عه  الهبم إال نهنه اهلل –عز وجل  –

 يف خباص سبسة األع،اف، عهد قبل  تينىل:  وممن اوس ه الننفيي     

                            

                                   

                                سبسة[

 [:18، 16األع،اف: 

ع السمبم املرضة، واليني او السح،، فم  كعب ن هنتنن اآليعنن تههينن لدف= 

يف إننء اخرض جديد  امء اليهب األ نض هب والزعه،ان وحمنهن  امء البس ، و  

اسعحم  ذلك املنء زال عه  اليني والسح،، وو  نب وه  او جيل  يف طينو  او  

 .(3)+و  السمبم والسح، واليني

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                 

                                     

                              
 . 2/152)ات هألنوها (  1)

 هنص ا هل ابق. اظر: (  2)

 (.65 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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        :[:12]سبسة األع،اف 

و  ل  عدو وسجبن واسا  ان يطبل وكث  يف السج  فلنكعب ن يف وسق امح، = 

ود بغ ويكعب اسم الذي ي،يد، واسم او ، ويكعب وكثًن وكثًن ين فالن    فالنة، 

تثبنطًن وكثًن  ال زوال، ثم يدف  الكعنب حتت  نب املبضع املسجبن   ، فإن  ال يزال 

 .(1)+فن 

 ل  تينىل: وعهد قب                    

                                       

                                 

                         سبسة[

 [:72، 75األع،اف: 

نع ن و  الدو  واليه   حلهظ ا بل الشج، و ننني اآليعنيخن نة هنت= 

 .(2) +والهمل، وسالوة هج،هن و  اجل،ا  والهأس والطري املؤاي...

 يف خباص سبسة األنهنل، عهد قبل  تينىل:  وممن اوس  احلكنم العمنمي    

                                 

           :[8]سبسة األنهنل. 

هذه اآلية لقسبة القلب ع  قببل املباعظ، وع  إعطنء السنئل، وع  = 

                              
 (.66 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  1)

 (.66 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
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األعامل الصنحلة، و  حدث ل  الك فلنيمد إىل هيري نقي و  القمح ولنيمل وه  

قبل طلبع الشمس، وتكعب علن   قلم فنسغ  رري ودا  سبع ق، ًن  رري ولح، وخيبزه 

 .(1)+و،ات، ثم يصبم يبو  الك، ويأكل  يزول عه  الك وي،ق قلب 

  وعهد قبل  تينىل:                     

                             

                               

                :[.14 - 18]األنهنل 

خن نة هذه اآلينت  فع ن الشننطني والسالطني =: قنل احلكنم العمنمي 

وامل، ة واملعجربي  والظلمة، وتألنف البرضة واليداوة، تكعب يف اول مجية و  

ه ، سوضنن  ني الظ ، واليرص، وتكعب عهلل ط نسة يف خ،قة  بف او ح،ي، فن ن 

 ن قلهسبة يف الك النبم وت،فع يف وكنن لبن اخرض وا نض وا ه،، ثم تيمل وه

طنه، إىل وقت احلنجة، و  لبس تلك القلهسبة وحرض فن ن هن   كل سلطنن وجّبنس 

 .(2)+وتألَّف قلب  وانيكست علن  احبال  كل ن إىل اخلري واإلقبنل واملحبة

قبل  تينىل: يف خباص سبسة  ،اءة )العب ة(، عهد  وممن اوس  احلكنم العمنمي 

                          

      :[:41]سبسة العب ة 

هذه اآلية للسنسق واهلنسب واليبد اآل ق، ومل  ي،يد السه، =قنل احلكنم:  

                              
 (.25 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  1)

 .(ا بتصر    ي25 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  2)
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ولن ، و  كعب هذه يف قباسة ثبب كعنن وقصبص، ثم يكعب حبل الكعن ة  رري إان 

كذلك فالن    فالن إن كنن سنسق ونل فالن    فالن ثم خ،ج هبن إىل ظنه، الداس 

يف وكنن ال ي،اه احد، ورضب يف وسط ن  مسامس حديد وغطنهن  نلرتاب فإن 

 .(1)+السنسق واهلنسب واآل ق ي،جع

قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  واوس  الثيلبي 

، وقل ، خال سورة براءةإنه ما نزل عيَل القرآن إال آية أية، وحرفًا حرفاً =علن  وسلم: 

هو اهلل أحد، فإهنام أنزلتام عيّل ومعهام سبعون ألف صف من املالئكة كلٌّ يقول: يا 

 .(2)+نة اهللببيِّ =. ويف  يض األلهنظ: +دممد استوص  بنسبة اهلل خرياً 

 واوس  الرنفقي يف خباص سبسة )العب ة( ون نص : 

  من لزم قراءة=ل: ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قن=      

                          

                                 

    :مل يمت هدمًا وال غرقًا وال رضبًا [ 689، 682]سبسة العب ة

 .(3)+بحديدة

من قال كل يوم =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  –ايضًن  –واوس   

                              
 (ا بتصر    ي.26ا 25 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  1)

 .5/5 اظر: هلكشف  هلبيان (  2)

 .2/150 اظر: )ات هألنوها (  3)
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  سبع مرات:                          

        :ما أمهه من أمر آخرته  –عز وجل  –كفاه اهلل  [689]سبسة العب ة

 .(1)+ودنياه، صادقًا كان هبا أو كاذباً 

 يف خباص سبسة العب ة، عهد قبل  تينىل:  واوس  الننفيي     

                                    

                               

     :[:11، 18]سبسة العب ة 

جنم زجنج جديد  زعه،ان، و خ،ه  يب  وعهرب،  و  كعب هنتني اآليعني يف= 

ويمحبه  ده  زئبق خنلص وي،في  يف قنسوسة خرضاء فإاا احعنج إلن   ه  وه   ني 

حنجبن  فإن  يكبن ل  قببالً وحمبة وتق، ًن للهنس وعّزًا وجنهًن، ويكعبنن ايضًن يف سق 

يم  حيصل غزال  زعه،ان وونء وس ، ويبّخ،  بخبس طنب فم  هده عهلل عضده األ

 . (2)+ل  الك

  عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –واوس                   

                 :[:689]سبسة العب ة 

كند الكنئدي ، هذه اآلية لعطننب قلبب املي،ضني عهلل و  اع،ضبا عه ، ومتهع = 

( و،ة، وقنل يف آخ، كل و،ة: انت ين سب 100وو  ق،اهن لنلة اجلمية نصف اللنل )

                              
 .+ ه ه يفاكر=: 1/329.  قا  هحلافن هبمح ك ي 2/159 اظر: هنص ا هل ابق (  1)
 (.01 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
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حسبي عهلل فالن    فالنة عطِّف قلب  عيّل، واهلل يل فإن اهلل ييطف قلب  علن   شهقة 

 .(1)+وساف  وسمحة عنجالً، ويذهلل ل  ويسخ،ه ل  تسخريًا تنوًن، وهي و  املج، نت

 يف خباص سبسة يبنس، عهد قبل  تينىل:  كنم العمنميوممن اوس ه احل    

                            

                               

                               

                                     

       :[:1 - 6]سبسة يبنس 

هذه اآلينت مل  ي،يد نهنا او،ه، وتقبية يدي ، ونهنا كلمع ، وطنعة الهنس = 

ل ، وانقنن هم إلن ، فم  اسا  الك فلنصم ثالثة اينم البنض و  هيبنن، ويصيل 

املر،ب، ويهط، عهلل خل و قل وخبز ج،يش، وجيلس وسعقبل القبلة، ويذك، اهلل 

 اهلل علن  وسلم إىل اليشنء اآلخ،، ثم يصيل الصالة تينىل، ويصيل عهلل نبن   هلل

امله،وضة، ويسبح ويقدس ون هنء، ثم يكعب الكعنب يف ق،طنس  امء وزعه،ان، 

ويضي  حتت البسن ة، حتت ساس  ويهنم، فإاا كنن الصبح ومحل الكعنب وي  وخ،ج 

 .(2)+إىل الهنس فإن  يبفق ويسد ، ويهطق  نلعبفنق ويكبن وقببالً وطنعنً 

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                 

                              
 هل ابق.  اظر: هنص ا(  1)

 ( بتصر    ي.26 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  2)
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            :[:68]سبسة يبنس 

هذه اآلية لبجع القلب واجلهب، وال،جلني والسنقني، و  كعب ن يف فخنسة = 

ة نظنهة  مدا ، ثم يملؤهن زيت فلسطني وحمنهن ثم اغاله غلنة يسرية عهلل سون   ط،يَّ

 .(1)+حنس، ثم يده  هبذا الده  ون اك،ت  و  األوجنع يربا  إان اهلل تينىل

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                   

                             

                                 

                        سبسة[

 [:79 - 75يبنس: 

تههع جلمنع اوجنع البط ، تكعب يف  حنهة و   نت سجل مل =قنل احلكنم:  

م يمحنه  امء ثامس اخرض، ويضنف إلن  و  السك،، وو  نب يهكح هنئًن  مدا  ث

 .(2)+وه  يربا، وزال عه  خهقنن القلب

  وع  قبل  تينىل:                       

                                سبسة[

 [:605يبنس: 

                              
  اظر: هنص ا هل ابق.(  1)

 ( بتصر    ي.21ا 26 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط( )ص (  2)
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هذه اآلينت لزوال السقم واألو،اض، تهقش عهلل قطية سك،، =قنل احلكنم:  

 إ ،ة حديد، ثم تذاب  امء عذب قد اخذ و  اله ، ع  ااان الهج،، ويسقى 

 .(1)+للم،يض يربا، قبل  احلق، ووعده الصدق، وهب الشنيف

 يف خباص سبسة يبنس ون نص : ييواوس  الننف 

تكعب ن يف طشت نحنس ومتحبهن  امء خمعطف وهب املأخبا  رسعة و  املنء = 

ال،اكد، وتيج      قنقًن عهلل اسامء املع مني  نلرسقة وكرسه كرسًا  يد هم، 

 .(2)+ويؤو،ون  أكل ن فنلهنعل ال يسعطنع اكل ن

 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                                 

             :[:16]سبسة يبنس 

هذه اآلية لعس نل البال ة، ولبجع األان وتس نل ال،زق، و  كعب ن عهلل = 

قرش ق،ع حلب  مدا ، وعلق ن عهلل عضد امليبقة األيم  س ل وال هتن، وو  كعب ن 

عهلل فضة  امء ك،اث وحمن الك  يسل وهزوع ال،غبة عهلل الهنس، وقط، وه  يف األان 

و  وسق الطبونس وهب وسق املبز البجية ثالث قط،ات  ،ئت، وو  كعب ن يف وسقة 

 .(3)+واخ،ز علن ن خ،قة زسقنء ثم علق ن عهلل عضده س ل ل  ال،زق

 : -ايضًن  –وقنل عهد قبل  تينىل                     

                              
 (.20ا 21 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  1)

 (.02 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 (.02 ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظر: هل(  3)
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         :[:26، 20]سبسة يبنس 

هنتنن اآليعنن إل طنل السح، ع  املسحبس و  اك، وانثى، تأخذ ج،ة ونء = 

و  وط، وقع  سهح جبل  حنث ال ي،اه احد و  الهنس، وج،ة و  ونء  ئ، ويطلة، 

م اجلمية سبع اوساق و  سبع اهجنس ال يؤكل هلن ثم،، ثم خيلط املنءي ، ثم تأخذ يب

ويلقى البسق فن ام ويكعب اآلية يف طنونة ويرسل ن  نملنء عهلل هنطئ هن،، وجييل 

 .(1)+سجلن  يف اله ،، ويصب فبق ساس  وهب يف اله ، يبطل عمل 

                              
 (.03ا 02 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  1)
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 الدراسة والتعليق:

ضبعة يف خباص السبس السبع  يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملب 

يظ ، الطبل، وون يلحق هبن و  املج، نت العي فن ن و  املحناي، الرشعنة ون ال خيهى؛ 

البضع  –ايضًن  –جلنًن الضيف الشديد يف إسهن  هذه األحن يث واآلثنس امل،وية، ويظ ، 

ن ع  احلق الظنه، يف وعبهنن ملن اهعملت علن  و  الهكنسة يف الهنظ ن، والبيد يف ويننن 

 والصباب؛ وال خيهى الك عهلل و  تأول يف ويننن ن، واوي  الهظ، يف الهنظ ن.

وكذلك املج، نت املذكبسة يف احلصبل عهلل خباص هذه السبس وآينهتن  

الك،يمة، ف ي يف مجلع ن اهعملت عهلل املحذوس الرشعي، ويظ ، فن ن عدم العقند 

الط،يق إىل حتقنق خباص ووهنفع  وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي هي

 الق،آن الك،يم.

فأول حديث وبضبع يف خباص السبس السبع الطبل هب احلديث امل،وي  

وقد تقدم الكالم عه  يف اول هذا القسم )القسم  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب 

 العطبنقي(.

جلملة و  الهنظ هذا احلديث و  كعب و هَّف يف  –ايضًن  –وقد تي،ض  

حن يث الضينهة واملبضبعة، ونقلبا كالم اهل اليلم عهلل تلك األحن يث األ

 .(1)واآلثنس، و نَّهبا ضيه ن او وضي ن، واحلكم علن ن  ذلك

                              
 اظر: كتامل هنوضلوعات البلمح هرلوز ا  هلاللف هنصلاوع  ح هألداجل لث هنوضلوع  ل  ليوط ا         (  1)

 تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع  البللمح عللرهق هلكاللان ا  هلفوهللل            

 هألداجل ث هنوضوع  ل شوكان .هجملموع  ح 
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أنزل القرآن مخسًا = قنل: –سيض اهلل عه   –وون سوي ع  عيل    ايب طنلب  

ألف، فشَيعها مخسًا، ومن حفظه هكذا مل ينسه، إال سورة األنعام فإهنا نزلت مجلة يف 

وها إى النبي صىل اهلل عليه وسلم، ما قرئت عىل دمن كل سامء سبعون ملكًا حتى أ

 .+عليل إال شفاه اهلل

يعيلق  خن نة سبسة  –سيض اهلل عه   –وهذا احلديث امل،وي ع  عيل  

: -سمح  اهلل  –األنينم، وقد حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  نلضيف، وقنل البن قي 

 .+يف إسهن ه و  ال يي،ف=: - (1)كام تقدم –اإليامن  يف هيب

 اك،ه يف كعب األحن يث املبضبعة. –ايضًن  –وقد وس   

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –وون سوي ع  انس    ونلك  

ينادر مناد : يا قارئ سورة األنعام هلَم إى اجلنة، بحبك إياها =علن  وسلم: 

 .+وتالوهتا

يف خن نة سبسة األنينم؛ وهب ضينف و  ج ة  –ايضًن  –ذا احلديث ه 

 .(2)-كام تقدم اك،ه  –إسهن ه 

من رسه أن ينظر =قنل:  –سيض اهلل عه   –وون سوي ع  عبداهلل    وسيب   

من رسه أن ينظر إى وصية، التي عليها خاتم دممد =، ويف سواية: +إى الصحيفة

          الء اآليات:صىل اهلل عليه وسلم، فليقرأ هؤ

                              
 (.2 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص هل وا هل بة هليو ا )هحل  ث اقم (  1)

 (.3 اظر هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص هل وا هل بة هليو ا )هحل  ث اقم (  2)
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 اآلية، إىل قبل :        :[.678، 676]سبسة األنينم 

 .(1) -كام تقدم  - +ضينف اإلسهن =علن   قبل :  –ي،مح  اهلل  –قد حكم األلبنين 

س  و  اآلثنس واملج، نت يف و يد هذه األحن يث الضينهة واملبضبعة ون و 

خباص السبس السبع الطبل، واك،  يض العجنسب والط،ق املسعيملة وع تلك 

السبس او  يض آينهتن، والعي يظ ، فن ن اهنن آثنس وبضبعة، وجتنسب  نطلة مل تسلم 

و  البقبع يف املحناي، الرشعنة، ومل تلعزم يف اغلب ن  نلضبا ط واآل اب الرشعنة 

 نهتن واألخذ هبن، اثهنء اليمل  خباص الق،آن الك،يم.العي جيب و،اع

عهد خباص سبسة الهسنء وغريهن  وو  مجلة الك ون اوس ه احلكنم العمنمي 

 و  السبع الطبل، وفن ن و  االوع نن حل،وة الق،آن الك،يم ون ال خيهى عهلل احد.

لعي هي و  وسنئل اسعخدام ال،وبز والطالسم ا –ايضًن  –ويالحظ فن ن  

السح، والشيباة وتضلنل الهنس، وو  ثمَّ البقبع يف الرشك، نسأل اهلل الينفنة 

 والسالوة.

و  العكلف والعهطع يف البسنلة والط،يقة للب بل إىل  –ايضًن  –وفن ن  

 خن نة تلك السبس واآلينت الك،يمة ون هب ظنه، وويلبم.

، ون عي اوس هن احلكنم العمنميوق،يب و  تلك العجنسب واآلثنس البنطلة ال 

والرنفقي والننفيي والدي،يب يف خباص تلك السبس وآينهتن. فقد  اوس ه الثيلبي

                              
 (.4هص هل وا هل بة هليو ا )هحل  ث اقم  اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  و(  1)
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الرشكنة، والعبسالت  الزوبا تلك اخلباص الق،آننة  يض الط،ق والبسنئل

طنن؛  ل تبقع ا حنهبن وو  والكنهننت البنطلة العي ون انزل اهلل هبن و  سل البدعنة،

ييمل هبن يف املحناي، الرشعنة )اليقدية، والعيبدية( ومل ي،اعبا الضبا ط واآل اب 

 الرشعنة اثهنء اليمل  خباص الق،آن الك،يم.

واألعجب و  الك كل  يف وثل هذه العجنسب والكنهننت البنطلة  

م يف غري وبضي ن االسعش ن   نآلينت الق،آننة، واألحن يث الهببية العي تسعخد

فندلس هبن عهلل ضينف الههبس او اجل لة و  الهنس  حجة  ،كة الق،آن الك،يم 

خن ة  –وهم يسعرلبن    هؤالء الهنس، والههس  طبي ن  –كام زعمبا  –وخبا   

 ضينهة وتعيلق  أ سط األوبس واهبهنن. –الههس امل،يضة 

تقع يف املحذوس و   فنيظم طلب ن هلذا املبضبع )خباص الق،آن الك،يم( وقد 

حنث ال تدسي؛ وهذا ممن يؤكد احلنجة إىل ضبط هذا األو، واليهنية، وإىل احلذس العنم 

و  البقبع يف وثل هذه األوبس، والعهب  إىل ضبا ط ن وآ اهبن ونوط ن، وكشف ون 

 –عز وجل  –فن ن و  زيف األقبال واألحبال وغريهن؛ خن ة فنام يعيلق  كعنب اهلل 

ب إىل نبن  حممد  هلل اهلل علن  وسلم او إىل الصحن ة والعن يني، سضبان اهلل وفنام يهس

 تينىل علن م.
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 سورة هود. األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص

 

:  –سيض اهلل عه   –قنل: قنل ا ب  ك،  –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 6

، و)عم شيبتني هود، والواقعة، واملرسالت=سبل اهلل، قد هبت، قنل: ين س

 .(1)يتساءلون(، و)إذا الشمس كورت(

ان سجاًل قنل: ين سسبل اهلل هبت. قنل:  –سيض اهلل عه   – ع  عقبة    عنو،  – 8

 .(2)+اشيبتني هود وأخواهت=

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 1

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان اإلنجيل =

 .(3)+املثاين، وفضلت باملفصل

                              
هل ه  =(ا  قلا :  3291ح كتلامل هلتف ليا بلامل سلواة هلوهقعل ا اقلم )       هحل  ث أ رج  هل يفل   (  1)

ا 2/314ا  أ رج  هحلاكم ح كتامل هلتف يا بامل تف ي سلواة هلوجل   +د  ث د مح هر ب...

ح  رح هل ا ا  ا  أ رج  هلب و + مل نرجاض ه ه د  ث صليه ع ً  رط هلبخاا = قا : 

ا 0/1ح هللل ا هنا للوا   ا  أ رجلل  هل لليوط  14/312ح كتللامل هلرقللاقا بللامل ه للو  يفللمح ههلل    

 .648ا 2/639(ا 955ح س     هألداجل ث هلصليل ا اقم ) – رد  ههلل  – أ اجلض هأللبان  

ا  ذكلرض ههلي ملل  ح املة هلز هلل  ح كتللامل    11/206حلل  ث أ رجل  هلي هنلل  ح هلكلبي    ه(  2)

ا  أ رجلل  +ا هض هلي هنلل ا  اجاللل  اجللا  هلصللليه=ا  قللا : 1/31هلتف لليا بللامل سللواة هللوجل 

 أ رجل  هلي هنل   هبلمح يفرجل  ل  ب لا      =ا  قلا :  0/0ح هل ا هنا وا ح أ   سلواة هلوجل    هل يوط 

(ا 955ح س  لللل   هألداجل للللث هلصللللليل ا اقللللم ) – ردلللل  ههلل  –.  أ اجلض هأللبللللان  +صللللليه

.  ل لل  ث  لوهه  تعبل ض    + سا ض جي ا اجال  ك  م ثقات اجا  هلشيخني..=ا  قا : 2/641

 بألفاظ يفتقااب . –أ بايف  –

 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  3)
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 الدراسة والتعليق:

و  خالل ون تقدم اك،ه يف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص  

سبسة هب ، تظ ، وكننة هذه السبس الك،يمة، ف ي و  السبس املشعملة عهلل املينين 

الك ون وس  يف احلديث األول ع  ا   عبنس اليظنمة، واملقن د اجللنلة؛ ويدل عهلل 

يقبل ين سسبل اهلل: قد  –سيض اهلل عه   –قنل: قنل ا ب  ك،  –سيض اهلل عه ام  –

، و)عم يتساءلون(، و)إذا شيبتني هود، والواقعة، واملرسالت=هبت، قنل: 

رت(  .+الشمس كوِّ

 ن ي:يقبل الهريوز آ 

 –سبحنن   –املقصب  اإلمجنيل و  السبسة:  ننن حقنقة الق،آن، واطِّالع احلق =

عهلل رسائ، اخللق وضامئ،هم، وضامن  تينىل ألسزاق احلنباننت، واإلهنسة إىل ختلنق 

ي الهبي  هلل اهلل  الي،ش، وا عداء حنل ، وتهنوت احبال الكهنس، واقباهلم، وحتدِّ

ثل الق،آن، واّم طالب الدننن املي،ضني ع  اليقبى، علن  وسلم الي،ب  نإلتننن  م

ولي  الظنملني، وط، هم، وقصة اهل الكه، واإليامن، وتهصنل قصة نبح، واك، 

الطُّبفنن، وحديث هب ، وإهالك عن ، وقصة  نلح، وثمب ، و شنسة املالئكة 

إل ،اهنم وسنسة  إسحنق، وحديث لبط، وإهالك قبو ، واك، هينب، ووهنظ،ة 

نه، واإلهنسة إىل قصة وبسى وف،عبن، و ننن ان ف،عبن يكبن وقّدم قبو  قبو   إيَّ

إىل ج هم، واك، مجنع احبال القننوة، وتهصنل اله،يقني والط،يقني، واو، ال،سبل 

 هلل اهلل علن  وسلم  نالسعقنوة، والعَّجهُّب و  اهل الظلم والضالل، واملحنفظة 

ة، و ننن القصص، عهلل الصلبات اخلمس، والط نسة، واك، ال،مح ة يف اخعالف األوَّ
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ل عهلل اهلل يف  وانبنء ال،سل؛ لعثبنت قلب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، واألو،  نلعبكُّ

 .(1)+كل حنل

فسبسة اهعملت عهلل هذه املقن د اجللنلة، وتعهق وع  نقي السبس املذكبسة يف هذا 

ة وون فن  و  األهبال احلديث يف هذا املقصد اليظنم وهب تذكري الهنس  نبم القننو

 .+شيبتني هود وأخواهتا=والشدائد، يصدق فن ن قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

قبل : )قد هبت( و  الشنب،  –املعقدم  –ويف ويهى هذا احلديث اليظنم 

يف قبل اوان الكرَِب، ظ ، علنك آثنس الض :اي=: (2)وهب  ننض الشي،؛ قنل القنسي

 ، ع  انس(3)ولنس امل،ا  وه  ظ بس كث،ة الشي، األ نض علن ؛ ملن سوى الرتوذي

ون عد ت يف ساس سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وحلنع  =قنل:  –سيض اهلل عه   –

 . (4)+إال اس ع عرشة هنبة  نضنء

هذه السبس و  اهبال يبم  : و  العشننب؛ والك ملن يف+شيبتني=وقبل : 

 القننوة، واملثالت: الهبازل  نألوم املنضنة اخذ وهي وأخذه، حعى هبت قبل اوان .

                              
 .1/241الر ذ   هلتميز ح ليالف هلكتامل هلعز ز  اظر: بص(  1)

ا فقيل  دافل ا يفلمح صل  ا هلع لم ح      هو ع   بلمح سل يان حممل ا نلوا هلل  مح هنلا ههللر   هلقلاا         (  2)

(هلللا صللاف كتبللايف كلل ية يفا للا:  1814عصللرضا  للل  ح هللرهةا  سللكمح يفكلل   تللوح ب للا سللا  ) 

يفرقللاة هنفللاتيه نشللكاة هنصللابيه(ا  للرح هحلصللمح     تف للي هلقللرآنا  للرح يفشللكاة هنصللابيه )   

 .13ا 5/12ا هألعال 2/446هحلصنيا  هيها.  اظر: يفعجم هنؤلفني 

ح كتللامل هنااقللبا بللامل يفللا جللاء ح يفبعللث هلللايب صلل ً ههلل ع يلل   سلل ما اقللم   أ رجلل  هل يفلل  (  3)

(3623.) 

 .18/00 اظر: هنرقاة (  4)
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 .(1)اي: سبسة هب  +شيبتني هود=وقبل : 

ان سجاًل قنل: ين  –سيض اهلل عه   – ويف احلديث الثنين ع  عقبة    عنو،

 .+هود وأخواهتاشيبتني =سسبل اهلل هبت، قنل: 

سيض اهلل  –ع  ا   عبنس  –ون يدل عهلل نحب املذكبس يف احلديث السن ق 

وإنام خص هذه السبس  نلذك، ملن فن ن و  القباسع، واك، اهبال يبم القننوة  –عه ام 

 اهل وترري هذا الينمل واضمحالل  وفهنئ ، وقننم الهنس للبيث وانقسنو م إىل

خطن ًن ل   هلل اهلل علن   –عز وجل  –السين ة واهل الشقنوة، اون هب  فهن ن قبل  

 : وسلم          : (2) [668]سبسة هب. 

قنل: قنل الهبي  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  واثلة    األسقع 

ع الطوال، ومكان الزبور املئني، أعطيت مكان التوراة السب=  هلل اهلل علن  وسلم:

 .+ومكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفصل

ون يدل عهلل ان هذه السبسة الك،يمة )سبسة هب ( و  السبس املئني العي 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس، وهب  –وعال جل  –اعطنهن اهلل 

 الكعنب املهزل عهلل  او  علن  الصالة والسالم.

هي السبس العي تزيد عهلل ونئة آية فأكث،، وال  -كام تقدم  –والسبس املئني 

                              
 .116ا 9/115 هألدوذ  بشرح جايفة هل يف    اظر: حتف (  1)

 .2/016 اظر ل ز اجلة: هروههر  هلالف هنصاوع  ح تف ي هلقرآن هلعظيم (  2)
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يدخل ون نقص ع  ونئة آية؛ ألن إطالق اسم املئني علن  سنكبن جتبزًا،  نإلضنفة 

 الذي يضبط ون يقنسب املنئة.إىل عدم احلد 

اون السبس العي اقل و  ونئة، ولنست و  املهصل فنطلق علن ن اسم املثنين، 

 هي: (1)وهذه السبس املئني

 (.681سبسة هب ، وعد  آينهتن )

 (.666سبسة يبسف، وعد  آينهتن )

 (.682سبسة الهحل، وعد  آينهتن )

 (.666سبسة اإلرساء، وعد  آينهتن )

 (.660وعد  آينهتن )سبسة الك ف، 

 (.617سبسة ط ، وعد  آينهتن )

 (.668سبسة األنبننء، وعد  آينهتن )

 (.662سبسة املؤوهبن، وعد  آينهتن )

 (.885سبسة الشي،اء، وعد  آينهتن )

 (.628سبسة الصنفنت، وعد  آينهتن )

 

 

                              
(؛ ل خلللا  129(ا  سلللواة هلتوبللل ا  عللل جل آ ات لللا )189مل أذكلللر سلللواة  لللونسا  عللل جل آ ات لللا )(  1)

 هليو . هن كوا ح هنرهجل بال واة هل ابع  ح هل بة
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 وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها:سورة هود، خاصية 

يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة هب ، تظ ،  يد اك، األحن  

خن نة هذه السبسة الك،يمة يف كبهنن هنبت الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وهذه 

اخلن نة تدعب إىل اليربة واليظة والعخبيف و  هذه األهبال لريجع اليبد إىل س  ، 

 وييمل للهجنة و  اهبال هذا النبم اليظنم.

 –سيض اهلل عه   –قنل: قنل ا ب  ك،  –سيض اهلل عه ام  –فهي حديث ا   عبنس  

 احلديث. +شيبتني هود، والواقعة...=يقبل: ين سسبل اهلل: قد هبت، قنل: 

فخصت سبسة هب  والسبس العي وي ن  نلذك، ملن يف هذه السبس و  العذكري 

ل،  نبم القننوة، وون فن  و  احلرش اليظنم والبيث، والهشبس واحلسنب عهلل األعام

 ووصري الهنس يف هذا النبم إون إىل اجلهة، وإون إىل الهنس.

وسبسة هب  وع هذه السبس تدل عهلل هذا املقصد اليظنم، وهب تذكري الهنس  

 نبم القننوة وون فن  و  األهبال والشدائد الباس ة يف احلديث، ويكهي يف خن نة 

  لذلك النبم  نألعامل هذه السبسة الك،يمة اهنن تذك، الههس وحتث ن عهلل االسعيدا

 الصنحلة.

وعهلل امليهنني يف امل،ا   نلشنب املذكبس يف احلديث تأيت خن نة هذه السبسة  

 االسعيدا  هلن  نليمل الصنلح.ويف العذكري  علك األحبال واألهبال 

اون ط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن فعحصل  ق،اءة هذه  
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ل يف ويننن ن اليظنم، وو  ثمَّ اليمل هبن يف االسعيدا  العنم السبسة الك،يمة، والع أوُّ

لعلك األحبال الشديدة  نليمل الصنلح يف زو  امل لة واحلننة الدننن، قبل فبات 

األوان، والهدم عهلل ون سلف و  العه،يط يف اغعهنم ف، ة احلننة، وحصبل اليمل 

 الصنلح فن ن.

وع اخباهتن )سبسة الباقية، وسبسة  فسبسة هب  تعهق وع السبس املذكبسة، 

ست(، يف العذكري  ذلك النبم،  امل،سالت، و)عم يعسنءلبن(، و)إاا الشمس كبِّ

 ومجع الهنس، وه ب هم املبقف، واحبال  واهبال  كأن  ساي عني.

 وو  الك قبل  تينىل  يد ان اك، هالك األوم الظنملة:             

                                   

                               

                                  

                                   

                                  سبسة[

 [.602 - 601هب : 

وع ون فن ن و  اخلباص والههع  –فلب مل يك  يف خن نة هذه السبسة املبنسكة  

إال تذكري الههس  ذلك النبم )يبم القننوة(، واالسعيدا  ل   نليمل  –اليظنم 

ي، ويؤو  و  الهزع األكرب، نسأل اهلل الك،يم و  الصنلح ف ذا ون يكهي ويشه

 فضل .
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ون يدل عهلل امليهى املذكبس يف  –سيض اهلل عه   – ويف حديث عقبة    عنو، 

 .–سيض اهلل عه ام  –حديث ا   عبنس 

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ويف حديث واثلة    األسقع  

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان اإلنجيل = وسلم:

. تظ ، خن نة سبسة هب  اهنن و  السبس املئني العي +لاملثاين، وفضلت باملفَص 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس وهب الكعنب  –عز وجل  – اعطنهن اهلل

 املهزل عهلل  او  علن  الصالة والسالم.

ويف هذا و  الهضل واخلن نة ون يدل عهلل عظم هأهنن، ووكننع ن و   ني  

ل يف  سبس الق،آن الك،يم. فنحس  تد ُّ، وقن د هذه السبسة الك،يمة، والعأوُّ

 ذلك إىل تذكري الههس  ذلك النبم اليظنم، وون فن  و  هديد  ويننن ن، والب بل

األهبال واألحبال، وو  ثمَّ االسعيدا  ل   نليمل الصنلح، فنحصل  ذلك 

 يف الداسي . – إان اهلل  –املقصب ، ويعحقق الههع 
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 سورة هود:األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –  سيض اهلل عه –ع  ايب    كيب  – 6

عرش حسنات بعدد من صَدق بنوح أعطي من األجر  هودمن قرأ سورة =

، وهبود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى صلوات اهلل وكَذب به

 .(1)+م القيامة إن شاءاهلل من السعداءعليهم، وكان يو

   حممد ع  ا ن ، ان سجاًل قنل للهبي  هلل اهلل علن  وسلم: انن اكرب  ع  جيه، – 8

وهك وبلدًا، وانت خري وهي وافضلي فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(2)+، وما ُفع ل باألمم قبيلشيبتني هود وأخواهتا=

قنل:  نهام ا ب  ك، وعم، جنلسنن يف نح،  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

املهرب، إا طلع علن ام سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم و   يض  نبت نسنئ ، 

يمسح حلنع ، وي،في ن فنهظ، إلن ن، قنل انس: وكننت حلنع  اكث، هنبًن و  ساس ، 

وكنن ا ب  ك، سجاًل سقنقًن، وكنن عم، سجالً  فلام وقف علن ام سلَّم، قنل انس:

هديدًا، فقنل ا ب  ك،:  أيب واوي لقد ارسع فنك الشنب، ف،فع حلنع   نده فهظ، 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق   ا   ين عمح إعاجلت  هاا.

هبلمح   ا  علزهض إىل 0/9ا  هل ليوط  ح هلل ا هنا لوا    1/435هحل  ث أ رج  هبمح سع  ح هليبقات (  2)

ح س  ل   هألداجل لث    – ردل  ههلل   –ع اكر علمح جعفلر بلمح حممل ا علمح أبيل ا  قلا  هأللبلان          

 ه ه إسااجل ضعيفا فلن  يفة إاسال ا في  ع   بمح =(: 1938ا اقم )4/482هلبعيف   هنوضوع  

 .+ا و ا يفاكر هحل  ث=. قا  هبمح ع  : +أب  ع    هو هلقر  

 (.955ا  ق   رِّ  ح هلصليل  اقم )+األيفم قب   يفا فع  ب= هحل  ث صليه جل ن قول :  
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أجل، =إلن ن، وت،ق،قت عنهن ايب  ك،، ثم قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

قنل ا ب  ك،:  أيب واوي وون اخباهتن؟ قنل:  +شيبتني )هود( وأخواهتا

 .(1)+و)احلاقة( واقعة(، و)القارعة(، و)سأل سائل(، و)إذا الشمس كورت(،)ال=

اقرءوا سورة =األحبنس، قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  ع  كيب – 4

 .(2)+هود يوم اجلمعة

هلل اهلل علن  قنل: قنل سسبل اهلل   –سيض اهلل عه ام  –ع  احلسني    عيل  – 7

    أمان ألمتي من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا:=وسلم:     

              : [، 46]سبسة هب            

               اآلية ...  :،(3) [15]سبسة الزو+. 

                              
(ا 50ا  هبلللمح نصلللر ح )قيلللال هل يللل (ا )ص    1/435هحلللل  ث أ رجللل  هبلللمح سلللع  ح هليبقلللات     (  1)

ا  عزهض إىل هبمح يفرجل  ل   هبلمح ع لاكر يفلمح طر لق  ز ل  هلرَّقا ل         0/6 هل يوط  ح هل ا هنا وا 

ح س  لل   هألداجل للث هلبللعيف    –هلل  ردلل  ه –ا  قللا  هأللبللان   –اضلل  ههلل عالل    –عللمح أنللس  

 هلل ه سللا  ضللعيف؛ ألن  ز لل  هلل ه؛  هللو هبللمح أبللان     =(: 1931ا اقللم )484ا 4/483 هنوضللوع  

 .+ضعيف...

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  2)

ح هللل ا  أ رجلل  هل لليوط ا  5/311(ا 2214 هآل للاتا ذكللر سللواة هللوجل ع يلل  هل للالا اقللم ) 

:  – رد  ههلل  – عزهض إىل هل هايف ا  هبمح يفرجل   ا  هلبي ق   هيهم.  قا  هأللبان   0/5هنا وا 

 (.151(ا )ص 1818 اظر: ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم ) +ضعيف=

عملل  هليللول  هل ي لل  اقللم     (ا  هبللمح هل للين ح 1683 – 1682هحللل  ث ا هض أبللو  ع للً ح يف للا ض )   (  3)

ا 406ا 6/405ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضلوع    – رد  ههلل  –(ا  قا  هأللبان  494)

اضل    – أ رج  هلوهدل   ح تف ليض... علمح هبلمح عبلاس      =.  قا  أ بايف: +ضعيف=(: 2932اقم )

يف هرلايفة  ا   اظلر ل ز لاجلة: ضلع   +يفرفوعايفا  هل ه كالل   قب ل  ح  ل ة هلبلعف      –ههلل عا ما 

 (ا  ق  دكم ع ي  بالوضة.108(ا )ص 1240هلص ي  ز اجلت ا اقم )
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 يف خباص سبسة هب : وممن اوس ه احلكنم العمنمي

 قبل  تينىل:                        

                                  

                                 

                           : [.4 - 6]سبسة هب 

هذه اآلينت لعيلنم اليلم، وتس نل حهظ احلكمة، والبالغة والهصنحة، =

اخرض... تكعب  (1)وف م األهننء اليبيصة، و  اسا  الك فلنكعب ن يف وسقة قلقنس

 ئ، السنقنة العي يسقى وه ن القلقنس ويرش  ، و   مسك وونء وس ، ثم متل البسقة 

 .(2) +و  فيل الك ههنه اهلل...

 يف خباص سبسة هب  ون نص : واوس  الننفيي

و  كعب ن يف سق ظبي واوسك  اعطي قبة ونرصًا عهلل و  حينس   ولب قن ل  =

ونئة سجل غلب م، وإن سآه احد استنع وه  وال يعكلم احد إال  مبافقع ، وإن كعب ن 

 .(3)+قن ل  اجل  ون فزع وه م قلب  ولب ي زعه،ان ونهبن ثالثة اينم  ك،ة وعشنًن قب

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                     

         : كنن يف سهنهة يف البح، هذه اآلية مل=[: 46]سبسة هب  

                              
هلق قللاس بق لل  زاهعيلل  ع للقولي ا قيمتلل  هل  هليلل  عظيملل ا    للتعم  بلل  ايف عللمح هلبياطللا.  اظللر:  (  1)

 (.544قايفوس هل  هء  هلت ه   بالابات )ص 

 (.20 اظر:  وهص هلقرآن هحلكيم ) يوط(ا )ص (  2)

 (.03 ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظر: هل(  3)
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السنج، ويسم،هن يف وقدم  واسا  سالوع ن و  جلج البح، يهقش الك يف خشبة

 السهنهة او   ،هن فإن الك يكبن ح،زًا ووقنية...

 وإاا طلع السهنهة يق،ا            اآلية، ويقف يف املؤخ، ويسعقبل

املقدم، ويبوئ عهلل النمني والشامل يقبل: ا ن  ك، وعم، ويبوئ للمؤخ،، ويقبل: 

 .(1) +: عيل، ويقبل:  سم اهلل سمنهن...عثامن، ويبوئ عهلل املقدم، ويقبل

ويقبل ايضًن: قنل ا   عبنس أل حن  : و  قنل حني ي،كب  ا ة او و،كبًن:  

  سم اهلل امللك هلل          :،[، 15اآلية ]سبسة الزو    

       : وقنل الك فإن عطب او [، ثم العهت إىل ا حن   46]سبسة هب

 غ،ق فييل  يع .

اونن و  الر،ق واليطب مل  ي،كب السهنهة ان =وع  عبداهلل    عم، قنل:  

  سم اهلل ال،مح  ال،حنم =يقبل:          :،[،15]سبسة الزو 

                    [، 82املؤوهبن:  ]سبسة     

          :،[، 46]سبسة فنط              

   [، 71]سبسة هب :      :[.80]سبسة الربوج 

حني ي،كب البح،:  سم اهلل : و  قنل -سيض اهلل عه ام  –وقنل ا   عبنس  

                              
(ا  ال نفلً يفلا ح هل ض ه اصلي  هنل كواة      03 اظر: جلا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظليم )ص  (  1)

دللا  للل   ع لللً بيلللان هللل ض   –علللز  جللل   –يفللمح هلتوسللل  هل لللي هنشلللر عا  هالسللت اث  ب لللي ههلل   

ا  سليأت  هنز ل  يفلمح هلبيلان  هلتوضليه      ه اصي ا  هل بي  هنوص  إلي لا؛ ال لتماهلا ع لً هلشلرإ    

 عا  هل اهس   هلتع يق ع ً يف   ه ض هأليفوا هلباط    هنخالف  ل شرع.
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امللك هلل، ين و  ل  السمبات السبع خنفقة، واألسضبن السبع طنئية، واجلبنل 

خري حنفظًن وانت  الشنخمنت خنهية، والبحنس الزاخ،ات خنضية، احهظهي انت

 اسحم ال،امحني             :،[، و هلل اهلل عهلل 15]سبسة الزو

مد وعهلل آل  وا حن   وازواج  وعهلل مجنع الهبنني وامل،سلني واملالئكة سندنن حم

 املق، ني          : [، ثم العهت إىل ا حن   فقنل: إن 46]سبسة هب

 .(1)+غ،ق قنئل ن او عطب فييل  يع 

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ل نوق               سبسة[

 [:71هب : 

خن نع ن مل  خينف و  اسد او و  إنسنن ظنمل او عدو او سلطنن فلنكث، = 

و  ق،اءهتن عهد  خبل  إىل ف،اه  ونبو  ويقظع ، وعهد الصبنح واملسنء، فإن اهلل 

حي،س  ويكهن  مجنع الك، وهي وقنية للسه، و  اهبال البح،، فم  اكث، و  ق،اءهتن 

سهنهة مل خيف ّنًا، وُحِ،س و  آفنت اهبال البح، كل ن، وو  ق،اهن يف السه، وال

وهب  اخل عهلل سلطنن اِوَ  نه، وكهي واو  عهلل نهس  وونل ، وو  كعب ن وجيل ن 

 .(2)+يف ح،ز وعلق  يف عهق  بي يأو  و  اآلفنت

                              
 (.04 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 هنص ا هل ابق.(  2)
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 الدراسة والتعليق:

هب ،  يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة  

يظ ، الضيف والبضع يف تلك األحن يث واآلثنس امل،وية يف خباص هذه السبسة 

 الك،يمة.

 طالن هذه العجنسب املذكبسة يف خباص هذه السبسة  –ايضًن  –ويظ ، 

الك،يمة؛ الهعامهلن عهلل املحناي، الرشعنة، وعدم االلعزام  نلضبا ط واآل اب 

 الرشعنة عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم.

 واول حديث يف خباص هذه السبسة الك،يمة، ون سوي ع  ايب    كيب

يف خباص سبسة هب ، وون حيصل لقنسئ ن و  عظنم األج،  –سيض اهلل عه   –

 والثباب، وقد تقدم كالم اهل اليلم عهلل هذا احلديث املبضبع.

ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف سواينت خمعلهة،  –ايضًن  –وون سوي 

 .+، وما فعل باألمم قبيلشيبتني هود وأخواهتا=: (1)قنس ةو ألهنظ وع

وقد حكم اهل اليلم عهلل هذه األحن يث  ضيف اسننندهن، وعدم  حع ن، 

ويف األحن يث الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة هب  غهنة وكهنية ع  وثل هذه 

  ة سهدهن، او و  ج ة وعه ن.األحن يث العي ال ختلب و  نظ،، إون و  ج

                              
 (.3ا 2 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة هوجل )هحل  ث اقم (  1)
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؛ كام يف سواية (1)وقد تقدم احلديث الصحنح الباس  يف خباص سبسة هب 

يقبل: ين سسبل  –سيض اهلل عه   –قنل: قنل ا ب  ك،  –سيض اهلل عه ام  –ا   عبنس 

، و)عم يتساءلون(، و)إذا شيبتني هود، والواقعة، واملرسالت=: اهلل: قد هبت، قنل

رت(  .+الشمس كوِّ

 ويف هذا احلديث الصحنح غهنة ع  غريه.

 – ايضنً  –وو  تلك األحن يث واآلثنس الضينهة الباس ة يف خباص سبسة هب  

اقرءوا =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –ون سوي ع  كيب األحبنس 

 .+سورة هود يوم اجلمعة

 .(2)كام تقدم  –عهلل هذا احلديث  نلضيف  –ي،مح  اهلل  –وقد حكم األلبنين 

قنل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه ام  –ع  احلسني    عيل  –ايضًن  –وون سوي 

 اونن ألوعي و  الر،ق إاا سكببا يف الهلك ان يقبلبا:=اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

                     : [، 46]سبسة هب       

                    ....  :،[.15اآلية ]سبسة الزو 

وهي  –سيض اهلل عه ام  –وقد وس   هحب هذا احلديث ع  ا   عبنس 

 .(3) يث ضينهة ووبضبعةاحن 

                              
 (.1 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هوجل )هحل  ث اقم (  1)

 (.4 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة هوجل )هحل  ث اقم (  2)

 (.5 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هوجل )هحل  ث اقم (  3)



 563 

و يد هذه األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة هب ، 

وس  اك،  يض العجنسب واآلثنس امل،وية، والط،ق املسعيملة يف الب بل إىل خباص 

هذه السبسة الك،يمة وآينهتن، وطلب االسعهن ة وه ن، سجنء  ،كة الق،آن الك،يم، 

 .-عز وجل  – إان اهلل  –هع والعأثري واحلصبل عهلل ون فن  و  اله

، والننفيي( و  البطالن، والبيد ع  ويف مجلة ون اك،وه )احلكنم العمنمي

 احلق والصباب ون ال خيهىي

 – إان اهلل  –فكنف حتصل  ،كة الق،آن الك،يم ونهي  يف جلب نهع او  فع رض 

يد ع  آ اب طنلب اخلباص الق،آننة،  مثل هذه الط،ق والبسنئل البيندة متنم الب

ووع عدم العقند وااللعزام  نلضبا ط العي تعيلق  نخلباص ااهتن؛ والك  نلبقبع يف 

 املحذوس الرشعي )اليقدي، والعيبدي(، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

الرشك، واالسعرنثة  رري اهلل ون اوس ه الننفيي عهد قبل   وو  اوثلة البقبع يف

 تينىل:                               سبسة[

 [.46هب : 

 قنل: وإاا طلع السهنهة يق،ا           ،،اآلية، ويقف يف املؤخ

ويبوئ املقدم، ويبوئ عهلل النمني والشامل يقبل: ا ن  ك،، وعم،،  ويسعقبل

 للمؤخ،، ويقبل: عثامن ويبوئ عهلل املقدم،ويقبل: عيل... إلخ.
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 سورة يوسفخواص 
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 سورة يوسف. األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص

 

: -قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

نجيل اإلع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان أعطيت مكان التوراة السب=

 .(1.+املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
   ح هنرهجل بال بة هليو .تق ل جيرا(  1)
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 الدراسة والتعليق:

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –وس  حديث واثلة    األسقع  

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان اإلنجيل =وسلم: 

 .+باملفَصلاملثاين، وفضلت 

وهذا احلديث الرشيف يدل عهلل ان هذه السبسة الك،يمة )سبسة يبسف(  

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم  –جل وعال  –و  السبس املئني العي اعطنهن اهلل 

 وكنن الز بس، وهب الكعنب املهزل عهلل  او  علن  الصالة والسالم.

رتك وع سبسة هب  سبسة يبسف تشووقد تقدم يف احلديث ع  سبسة هب   

 اهنن و  السبس املئني.يف 
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 وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها:سورة يوسف، خاصية 

عز وجل  –تظ ، خن نة سبسة يبسف اهنن و  السبس املئني العي اعطنهن اهلل  

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس وهب الكعنب املهزل عهلل  او  علن   –

 لسالم.الصالة وا

فنحس  تد ُّ، هذه السبسة الك،يمة، والعأول يف آينهتن، و اللة الهنظ ن وويننن ن،  

 وو  ثمَّ اليمل  ام فن ن، ف ي و  السبس املئني اليظنمة العي يف وكنن اإلنجنل.

 الة الهج، فنفععح سبسة  –سيض اهلل عه   –وقد  هلل عم،    اخلطنب  

 يبسف فق،اهن، حعى إاا  لغ قبل :               

 [،  كى حعى انقطع ف،كع.24]سبسة يبسف: 

 ان  ملن انع ى إىل قبل  تينىل: =ويف سواية اخ،ى:             

   :(1)+[،  كى حعى سمع نشنج  و  وساء الصهبف21]سبسة يبسف. 

حنل املؤوهني اخلنهيني عهد تالوة الق،آننلك،يم وسامع ، قنل تينىل: وهذا هب 

                               

              :قنل تينىل: [. و8]سبسة األنهنل           

          :[.72]سبسة و،يم 

                              
ا  يفللا ب هل لل ف ح هلعاا لل    0/314(ا  هللل ا هنا للوا  65 اظللر: فبللال  هلقللرآن ألبلل  عبيلل  )ص    (  1)

 (.166بالقرآن هلكر م ل  كتوا/ ب ا بمح ناصر هلب ا )ص 
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 سورة يوسف:األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 6

تعلم سورة يوسف  فإنه أيام امرئ مسلم، سفعلموا أرقاءكم سورة يو=

وعلمها ما ملكت يمينه وأهله، هَون اهلل عليه سكرات املوت، وأعطاه من القوة 

 .(1)+ أن ال حيسد مسلامً 

ما =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –ايضًن  –الرنفقي  واخ،ج 

  :هبذه اآلية من سورة يوسف؛ قول كبري آل يوسفمررت         

                    :إال وقفت، وما [ 20]سبسة يبسف

  : سفمررت بقول يو                         

         :(2)+تإال عجب[، 70]سبسة يبسف. 

ال تلقنوا النساء سورة يوسف، =وع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  

 .(3)+ولقنوهن سورة النور

 يف خباص سبسة يبسف: اوس ه الننفييوممن  

رزق واحلظوة عند مجيع الناس بلغ ذلك، لأن من كتبها ورشهبا، وسأل اهلل ا= 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 لكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .سوا هلقرآن ه

 .2/169 اظر: )ات هألنوها (  2)

 .2/118 اظر: هنص ا هل ابق (  3)
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 .(1)+وعلقها عليه يف حرز حتبه زوجته دمبة شديدة وإذا كتبها الرجل

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                    

                                     

                                  

                :[ ون نص :71 - 74]سبسة يبسف 

هذه اآلينت مل  كنن ويطاًل ع  العرصيف واليمل يصبم اخلمنس = 

ا السبسة لنلة اجلمية عهد  خبل  إىل واجلمية، ويكبن  ننو  اول الش ،، ثم يق،

ف،اه  للهبم ثم يكعب ن يبم اجلمية  ني الظ ، واليرص، ويعم هننسه  نئاًم، فإاا افط، 

ق،اهن ايضًن وهيلل ونئة هتلنلة ويكرب ونئة تكبرية، وحيمد اهلل ونئة و،ة، ويسبح اهلل 

ال يظلم احدًا وال ونئة و،ة، ويسعره، اهلل ونئة و،ة، ثم يهنم فإاا ا بح يهبي ان  

 .(2)+يعيدى احلق، ثم ييلق الكعنب خنسج  اسه فإن  يعرصف ويينن يف مجيع 

 ويقبل ع  قبل  تينىل:                 

                              

             

 [:91 - 96]سبسة يبسف: 

هذه اآلينت لزوال البننض و  اليني ومجنع اوجنع ن العي اعنت األطبنء، = 

 ب نين جزءًا وو  الصرب نصف جزء، وو  الزعه،ان واملنء تأخذ و  الكحل األ

                              
 (.04 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.05 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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ونزانًن و  كل واحد س ع جزء، وتأخذ و  اول وط، يهزل يف خ،يف، وو  ونء هن، 

وعني يبم اخلمنس و  كننبن األول قبل طلبع الشمس، ثم يسحق األ وية كل 

 (1)خرض، األمَ واحد عهلل حدت ، ثم خيلط م ويسحق اجلمنع عهلل الصال ة  امء الشَّ 

ويرتك  حعى يهشف ثم يسحق  ثنننًن  امء وط، اخل،يف وجيهه  ثم يسحق  ثنلثًن  امء 

كننبن األول او الثنين، ثم يسحق  سا يًن  يسل نحل مل متس  الهنس وخل، فإاا جف 

فنكعب اآلينت يف جنم زجنج  زعه،ان واحم   امء كننبن، ثم اسحق الكحل هبذا املنء 

 .(2)+شف اسعيمل  جلمنع اوجنع اليني كل نوجهه  خنوس و،ة، فإاا ن

 واوس  الدي،يب يف خباص سبسة يبسف ون نص : 

وو  خبا  ن ان و  كعب ن ومل يطمس وه ن ح،فًن واحدًا، وعلق ن عهلل امل،اة = 

 .(3)+احلنول، ولدت ولدًا اك،ًا مجنل الصبسة سيندًا ويصبوًن ممن هنى اهلل تينىل عه 

 اص قبل  تينىل: وو  خب=: -ايضًن  –ويقبل                

                                 

 [:12يبسف:  ]سبسة

عهد احد وتال هذه اآلية يف اهن   سبع و،ات قضنت  ةان و  ع،ضت ل  حنج

 .(4) +حنجع ...

                              
 للوا  هل للكر   للل  فوهللل  هلشللمر جللاس بقللو  زهللرض أصللفرا  دبلل   بللر يف للتيي ا يفالل  هحل (  1)

 (.334صلي  ع   ة.  اظر: قايفوس هل  هء  هلت ه   بالابات )ص 

 (.04 اظر هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 (.38 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  3)

 (.31ا 38 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  4)
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 وو  خباص هذه اآلينت، وهي قبل  تينىل: =: -ايضًن  –ويقبل    

                                   

                                   

                                

                                     سبسة[

 [:600 - 99يبسف: 

ان و  طنل علن  سجه  وهب وظلبم، ول  عدو، فلنكعب هذه اآلينت وييلق ن 

 .(1)+عهلل عضده األيم ، ويكث، و  ق،اءهتن؛ فإن  يعخلص  إان اهلل تينىل

 

                              
 (.31كبي )فته هن ك هجملي (ا )ص  اظر: اربات هل  رب  هل(  1)
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 الدراسة والتعليق:

يف خن نة سبسة يبسف،  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

ة وتيلنم هذه السبسة الك،يمة، وون يرتتب عهلل تلك الق،اءة و  وفن  احلث عهلل ق،اء

اخلباص الق،آننة هلذه السبسة، و  ختهنف سك،ات املبت، وقبة الههس يف البيد ع  

 احلسد.

احلكم عهلل هذا  –يف اول القسم العطبنقي  –وقد تقدم كالم اهل اليلم  

ل السبس الق،آننة يف فضنئ –سيض اهلل عه   –احلديث امل،وي ع  ايب    كيب 

 .– نلضيف والبضع 

ثم وس  اك،  يض األحن يث واآلثنس، والعجنسب املذكبسة يف خباص سبسة  

و  البطالن  –وايضًن  -يبسف، وهي يف مجلع ن ال ختلب و  الضيف والبضع، 

الباضح يف تلك العجنسب والبسنئل املذكبسة. وعهلل وج  اخلصبص ون اك،ه 

، والدي،يب يف جم، نت ؛ ملن يف تلك العجنسب و  املخنلهنت الرشعنة، وعدم الننفيي

االلعزام  نلضبا ط واآل اب العي يهبري االلعزام هبن وو،اعنهتن عهد اليمل  خباص 

 الق،آن الك،يم.

فقد اهعملت تلك العجنسب عهلل اخل،افنت واخلزعبالت، وتيلنق اآلينت  

 والعرصف يف الكبن، والعبسالت البدعنة. عهلل اجزاء البدن، وا عنء علم الرنب

وو  الك ون اك،ه الننفيي عهد خباص سبسة يبسف ان و  كعب ن وعلق ن  
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 علن  يف ح،ز حتب  زوجع  حمبة هديدة.

يف خباص سبسة يبسف ان و  كعب ن ومل يطمس  –ايضًن  –واك، الدي،يب  

،ًا مجنل الصبسة سيندًا وه ن ح،فًن واحدًا، وعلق ن عهلل امل،اة احلنول ولدت ولدًا اك

 ويصبوًن ممن هنى اهلل تينىل عه .

وق،اءة  يض اآلينت املخصب ة مل  ع،ضت ل  حنجة عهد احد و  الهنس  

 إىل غري الك و  املخنلهنت الرشعنة.
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 سورة الرعدخواص 

 خواص سورة إبراهيم

 خواص سورة احلجر
 

    

 



 515 

 

 سورة الرعد، وسورة إبراهيم، وسورة احلجر دة يف خواصاألحاديث واآلثار الصحيحة الوار

 

: -قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

نجيل إأعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان =

 .(1) +املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 الدراسة والتعليق:

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –اثلة    األسقع وس  حديث و 

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان اإلنجيل =وسلم: 

 .+املثاين، وفضلت باملفَصل

وهذا احلديث الرشيف يدل عهلل ان هذه السبس الك،يمة )سبسة ال،عد،  

 –جل وعال  –السبس املثنين العي اعطنهن اهلل وسبسة إ ،اهنم، وسبسة احلج،( و  

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل عنسى علن  

 الصالة والسالم.

والسبس املثنين هي كل سبسة عد  آينهتن اقل و  ونئة آية، ولنست و   

 طبال والسبس املئني.املهصل؛ وسمنت  نملثنين ألهنن تثهى اكث، ممن يثهى السبس ال

 .(1)وقنل: لعثهنة األوثنل فن ن  نليرب واألخبنس، او لعثهنة القصص فن ن

 :(2)وهذه السبس املثنين هي

 (.41سبسة ال،عد، وعد  آينهتن )

 (.78سبسة إ ،اهنم، وعد  آينهتن )

 (.99سبسة احلج،، وعد  آينهتن )

                              
  اظر ل ز اجلة: هنرهجل بال بة هليو .(  1)

(؛ ل خللا  هنلل كوا ح هنللرهجل بال للواة هل للابع  ح   15مل أذكللر سللواة هألنفللا ا  علل جل آ ات للا )  (  2)

 هل وا هل بة هليو .
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 (.92سبسة و،يم، وعد  آينهتن )

 (.52ن )سبسة احلج، وعد  آينهت

 (.14سبسة الهبس، وعد  آينهتن )

 (.55سبسة اله،قنن، وعد  آينهتن )

 (.91سبسة الهمل، وعد  آينهتن )

 (.22سبسة القصص، وعد  آينهتن )

 (.19سبسة اليهكببت، وعد  آينهتن )

 (.10سبسة ال،وم، وعد  آينهتن )

 (.14سبسة لقامن، وعد  آينهتن )

 (.10سبسة السجدة، وعد  آينهتن )

 (.51سة األحزاب، وعد  آينهتن )سب

 (.74سبسة سبأ، وعد  آينهتن )

 (.47سبسة فنط،، وعد  آينهتن )

 (.21سبسة يس، وعد  آينهتن )

 (.22سبسة ص، وعد  آينهتن )

 (.57سبسة الزو،، وعد  آينهتن )

 (.27سبسة غنف،، وعد  آينهتن )

 (.74سبسة فصلت، وعد  آينهتن )

 (.71سبسة الشبسى، وعد  آينهتن )

 (.29سبسة الزخ،ف، وعد  آينهتن )
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 (.79سبسة الدخنن، وعد  آينهتن )

 (.15سبسة اجلنثنة، وعد  آينهتن )

 (.17سبسة األحقنف، وعد  آينهتن )

 (.12سبسة حممد، وعد  آينهتن )

 (.89سبسة الهعح، وعد  آينهتن )

 (.62سبسة احلج،ات، وعد  آينهتن )
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 وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها ورة احلجرخاصية سورة الرعد، وسورة إبراهيم، وس

تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة )سبسة ال،عد، سبسة إ ،اهنم، سبسة  

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن   –عز وجل  –احلج،( اهنن و  السبس املثنين العي اعطنه ااهلل 

سالم كام وسلم وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل عنسى علن  الصالة وال

قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –تقدم يف حديث واثلة    األسقع 

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان اإلنجيل =وسلم: 

، ف   و  السبس املثنين العي يف وكنن اإلنجنل، ويف هذا +املثاين، وفضلت باملفَصل

ن يدل عهلل هأن هذه السبس الك،يمة، و ننن وكننع ن و   ني و  الهضل واخلن نة و

سبس الق،آن الك،يم، وحيث عهلل اليمل  ام فن   وق،اءهت ، والعأول يف وينين تلك 

اآلينت؛ فنحصل  ذلك متنم االسعهن ة وه ن،  ام ييب  عهلل الههس  نخلري والصالح 

،يم، وون يرتتب علن ن و  والهالح يف الدننن واآلخ،ة، وهذا كل  و   ،كة الق،آن الك

 .- إان اهلل تينىل  –اخلباص واملهنفع العي حتقق الههع وتدفع الرض 
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 يف خواص سورة الرعد، وسورة إبراهيم، وسورة احلجر األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 6

، وكل سحاب رة الرعد كان له من األجر بوزن كل سحاب مىضمن قرأ سو=

 يكون عرش حسنات، ويبعث يوم القيامة وهو من املوفني بعهد اهلل.

، ومن قرأ سورة إبراهيم أعطي من األجر عرش حسنات بعدد من عبد األصنام

 وبعدد من مل يعبدها.

ومن قرأ سورة احلجر كان له من األجر عرش حسنات بعدد املهاجرين 

 .(1)+صىل اهلل عليه وسلم واألنصار، واملستهزئني بمحمد

                              
هنوضوع ح فبال  سوا  –اض  ههلل عا   –أب  باكعب  هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفمح د  ث(  1)

 هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .
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 يف خواص سورة الرعد، ما نصه: وأورد اليافعي

 قبل  تينىل:                              

                                     

                               

                                     

                                         

 [:1 - 6]سبسة ال،عد: 

هذه اآلينت ليامسة الدوس، ونامء العجنسة، وعامسة األوالك واحلباننت = 

امليطلة، تكعب هذه اآلينت يف اس ع وسقنت زيعبن وتدف  يف اس ع اسكنن البنت 

الذي ت،يد عامست ، او البسعنن او حننبت العجنسة فإن  ي،ى الربكة وكث،ة اخلري 

 .(1)+وييم، املكنن

  عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ل وقن              

                             

      :[:9، 2]سبسة ال،عد 

سا  ان خيرب يف وهنو   ام يف  ط  احلنول او وبضع الدف  هنتنن اآليعنن مل  ا= 

او اخلبنين املهيس وكنهنن، او الرنئب او امل،يض يربا، وون اهب  الك يعط ، ويعيط، 

ويصبم يبم االثهني ويبنت عهلل ط نسة، ويصبح يبم الثالثنء قبل الشمس يكعب 

                              
  (.06ا 05 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص ( 1)
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ة  يهرب وعب  ثم اآليعني يف خ،قة خرضاء  زعه،ان وونء وس  خنلص، ويبخ، اخل،ق

جييل ن يف حق ويرطن ن  حنث ال ي،اهن احد وال همس وال قم،، فإاا كننت لنلة 

األس ينء  يد  الة اليشنء األخرية يأخذ وضجي  ويقبل: ين عنملًن  خهننت األوبس، 

ين و  هب عهلل كل يشء قدي،، اطليهي عهلل كل ون اسيد إنك عهلل كل يشء قدي،، ثم 

إن  يأتنك يف وهنوك و  خيربك  ام ت،يد، فإن مل يأت  تلك اللنلة تذك، اهلل حعى تهنم، ف

 .(1)+فلنصم يبم اخلمنس ويهيل الك يبم اجلمية فإن  يأتن  و  خيربه ال حمنلة

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                

                                   

                    :[، وقبل : 62]سبسة ال،عد    

               

            

              

                 

                   

                          :[87 - 86]سبسة ال،عد: 

او،ه وقطع  ا ،ه لنصم هذه اآلينت مل  اسا  تدوري عدوه وهالك  وتيكنس = 

الثنو  واليرشي  و  الش ،، وإن وافق يبم السبت فحس ، ثم يهط، عهلل خبز 

                              
  (.06 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص ( 1)
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هيري، ثم يقبم نصف اللنل وقت اهعدا  الظلمة يف  ،ية قه،اء او عهلل سطح  اس 

خنلنة ثم يبخ،  حىص لبنن ويعلب اآلينت سبع و،ات، ويقبل يف كل و،ة: الل م 

اعكس او،ه واخذل ، وال تثبت قدو ، واحلل    ون علنك  هالن    فالنة، الل م 

 .(1)+احللت  كل جبنس عهند، فإن  يعه،ق او،ه ويرشف عهلل اهلالك

 عهد خباص سبسة ال،عد ون نص : –ايضًن  –واوس  الدي،يب يف املج، نت  

و  خبا  ن لدونس الظنمل وهالك ، كام نقل ع   يض م، فإاا اس ت الك = 

لنة اوهلن األحد، ثم خذ سغنهًن واقسم  مخسة اقسنم عهلل فصم هلل تسية اينم وعبا

السباء، واكعب عهلل كل قسم وه ن ح،فًن و  هذه احل،وف ا ج هت ز ط، ثم تأخذ 

القسم األول املكعبب علن  األلف، وتق،ا علن  السبسة و،ة واحدة يف يبم األحد، 

تقبل يف  قنة وتقبل  يد اله،اغ وه ن: ين ح،ف األلف خذ فالن    فالنة، وهكذا 

األح،ف اآلتنة، ثم تصبح يف يبم االثهني  نئاًم تنسكًن الق،اءة، ثم تصبح يف يبم 

الثالثنء  نئاًم، وتأخذ القسم الثنين املكعبب علن  اجلنم، وتق،ا علن  السبسة  يد 

ثالث و،ات، وتضي  إىل جننب القسم األول، ثم تصبح يف يبم األس ينء  نئاًم 

يف يبم اخلمنس تأخذ القسم الثنلث املكعبب علن  اهلنء، وتق،ا تنسكًن الق،اءة، ثم 

علن  السبسة.... مخس و،ات، وتضي  إىل جننب القسمني األولني، يف يبم اجلمية 

ترتك الق،اءة، ويف يبم السبت تأخذ القسم ال،ا ع املكعبب علن  ح،ف الزاي، وتق،ا 

اءة، ويف يبم االثهني تأخذ علن  السبسة  يد  سبع و،ات، ويف يبم األحد ترتك الق،

القسم اخلنوس املكعبب علن  ح،ف الطنء، وتق،ا علن  السبسة... تسع و،ات، ثم 

                              
(ا  ال نفً يفلا ح هل ض هلتجلاامل يفلمح هللبيانا      06عظيم ) اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هل( 1)

  . –إن  اء ههلل تعاىل  – سيأت  هلتع يق ع ي ا  ا   زل بيان   إ باد  عا  هل اهس   هلتع يق 



 582 

تأخذ اجلمنع وخت،ج إىل خنسج البلد جتد كلبًن اسب ًا، وكال ًن سب ًا فعطيم الك 

ال،غنف املقسم هلم، وان تقبل: اهين الكالب السب  كلبا حلم فالن    فالنة 

 .(1)+ملقصب   إان اهلل تينىلوعظنو ، حيصل ا

 اص سبسة إ ،اهنم:بيف خ وممن اوس  الننفيي 

من قرأ سورة إبراهيم أعطي من األجر بعدد =قنل علن  الصالة والسالم:  

، ومن كتبها عىل خرقة حرير بيضاء بعد وضوء وعلقها عىل (2)من عبد األصنام

 .(3)+لعني، وسهل فطامهعضد طفل ارتفع عنه البكاء والفزع وا

   عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل               

                             :[:6]سبسة إ ،اهنم 

عهلل ونء ق،اح، و هع    طينوًن واطيم   خن نة هذه اآلينت ان و  ق،اهن= 

 .(4)+ألوال ه وتالوذت ؛ فإن  ي،ى اليجب و  فصنحع م واكنئ م  إان اهلل

 : -ايضًن  –وعهد قبل  تينىل                       

                           :[:68]سبسة إ ،اهنم 

                              
(ا  ال نفللً يفللا ح هلل ض هلتجربلل   31 اظللر: اربللات هللل  رب  هلكللبي )فللته هن للك هجمليلل ( )ص    ( 1)

لقللرآن هلكللر ما  هسللتخ هل هلريفللوز  هلياسللما  هلير قلل     هنلل كواة يفللمح هلللبيانا  هيفت للان ه  

هلباط   هليت يفا أنز  ههلل ب ا يفمح س يانا يفة يفا في ا يفمح هلتك لف  هلتع لف هلل ه  ع لً ضلاهلا      

   بيان ا  ب ع ها عمح هحلق  هلصوهمل.

هنوضوع ح فبال  هل وا  هآل ات  –اض  ههلل عا   –ه ه هحل  ث جزء يفمح د  ث أب  بمح كعب ( 2)

   ق  تق ل جيرا . –هلقرآني  

 (.06 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)

 هنص ا هل ابق.(  4)
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لبجع الندي  وال،جلني والهظ،ة، فم  كنن    يشء و  الك فلنكعب ن = 

وييلق ن علن  يربا، وو  حصل ل  نظ،ة و  اجل  واإلنس فلنق،ا اآلية عهلل ج،ة 

ويرسل   نملنء مملبءة و  ونء  ئ، ويطلة، وخي،ج  نحب الهظ،ة إىل وه،ق اس ية ط،ق 

ثالث لننل فإن  يزول ون   ، وو  اسا  ان يبنت آوهًن و  الرباغنث فلنأخذ ونء ويق،ا 

ن ايع ن علن  هذه اآلية سبع، ثم يقبل سبع: إن كهعم آوهعم  نهلل فكهبا نكم عهَّ 

الرباغنث، وي،ش حبل و،قده، وسايت  خط الينسفني ممن اخذ اهلل عهلل الكلب إاا 

 ينىل: ق،ئ علن  قبل  ت               :[ مل 62]سبسة الك ف

 يؤا، وعهلل اليق،ب              :[ مل يؤا، 59]سبسة الصنفنت

 وعهلل الرباغنث:               :(1)+[ مل يؤا68]سبسة إ ،اهنم. 

 عهد قبل  تينىل: و                    

                             

                           

                          

                            

 [:65 - 61]سبسة إ ،اهنم: 

و  كنن ل  زسع وحصل فن   و  او فأس او ج،ا  يكعب هذه اآلينت يف اس ية = 

ا ساج و  خشب الزيعبن  بنحة يبم األس ينء قبنل طلبع الشمس وجييل يف كل سك  

                              
 (.01هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 .(1)+وغريه لبحنً ويق،ا عهد  فه  اآلينت ثالث، فإن  يذهب عه  كل ون يؤاي  و  احلنبان

  ل  تينىل: وعهد قب                 اآلية ]سبسة

 [:84إ ،اهنم: 

و  ق،اهن عهلل ونء املط، إحدى وعرشي  و،ة ثم سه  يف ا بل الهخل = 

 .(2)+والشج، والزسع فإن  ي،ى الربكة ويزول عه  ون يك،ه  إان اهلل تينىل

 وعهد قبل  تينىل:                       

         :[:81]سبسة إ ،اهنم 

خل،اب  نبت الظلمة واجهع م وزسع م، وفسن  كل ون يهقلببن فن ، وألسقنم = 

يًن قبل  ، ييمل يبم األس ينء و  طني الهنخبسة لبحًن و، كاليدو واالنعقنم وه  وهال

الشمس، ثم جيهه  يف الظل إىل ان ينبس، ثم يكعب علن  اآلية يبم األس ينء الثنين  قلم و  

عب  الربنبف او الزيعبن  امء ننلة، ويدق اللبح ننعاًم وي،ه  يف  اس الظنمل او زسع  ت،ى 

ود بغ وذكى يف نقصنن اهلالل  اليجب، وإاا كعبت اآلية يبم السبت يف جلد ثيلب

 .(3)+لد يف املنء الذي يرشب وه  اليدو فإن  يسقم وهيلكوجييل اجل

 وعهد قبل  تينىل:                       

                                   

                                 

                              
 (.01 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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    :[:14 - 18]سبسة إ ،اهنم 

هذه اآلينت للسالوة و  آفنت الرب والبح، واملنل والبلد، والزسع والداس، = 

والسالوة و  آفنت اللنل واله نس، و   اوم عهلل ق،اءهتن يف كل يبم  بنحًن ووسنء 

وعهد الهبم، وعهد  خبل  إىل اهل  وجريان ، وتقلب  ملنل  وزسع ، كهي كل ون خينف ، 

 .(1)+ربكة والسين ة، واهلل اعلموي،ى ال

 يف خباص سبسة احلج، قبل : واوس  الننفيي

و  كعب ن  زعه،ان وسقى او،اة كث، لبه ن، وو  جيل ن يف جنب  فإن  يكث، = 

 .(2)+خريه وكسب ، وال ييدل عه  احد فنام يبنع ويشرتى وحيب الهنس وينولع 

 وعهد قبل  تينىل:                      :،[:9]سبسة احلج 

هذه اآلية و  كعب ن يف وسقة فضة رضب ثم تال اآلية علن ن لنلة اجلمية = 

اس يني و،ة ثم يطبهين وجييل ن حتت فص خنتم وختعم   ، وكل اهلل    و  حيهظ  يف 

خلنتم عهلل همع خنم و خ،    كل نهس  وونل  وولده ومجنع احبال ، وإاا طبع  ن

 .(3)+وجع ا ،اه

 وعهد قبل  تينىل:                     

                              
 (.00ا 01ر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظ(  1)

 (.00هنص ا هل ابق )ص (  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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              :،[:65، 61]سبسة احلج 

والسالطني، وعهد مجنع هنتنن اآليعنن للقببل والطنعة واحلهظ عهد امللبك = 

الهنس، و  نقش ن عهلل فص خنتم او كعب ن يف سق غزال وعلق ن علن  او لبس اخلنتم 

ساى القببل، وسمع و  القبل ون يرسه، وهي لل،جنل والهسنء والصبننن، وكل و  

 .(1)+محل ن وي  كنن كذلك

 

                              
 (.00هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 الدراسة والتعليق:

ضم  خباص تلك املع –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

السبس املذكبسة )سبسة ال،عد، وسبسة إ ،اهنم، وسبسة احلج،( واألث، املرتتب عهلل 

ق،اءة كل سبسة و  هذه السبس الك،يمة، يف احلصبل عهلل الدسجنت واحلسهنت، 

 وحتقق الربكنت، واخلباص الق،آننة يف ق،اءة تلك السبس واآلينت.

فضنئل السبس  ام يرهي ع   وقد تقدم الكالم ع  هذا احلديث املبضبع يف

 إعن ت  ههن.

ثم وس  اك،  يض اآلثنس والعجنسب املذكبسة يف خباص هذه السبس 

يف الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم، والدي،يب يف  الك،يمة، اك،هن الننفيي

الهط،ة وهي يف مجلع ن وبضبعة  نطلة، يأ نهن اليقل، وت، هن  –كام تقدم  –جم، نت  

ع  اهعامهلن عهلل املحذوس الرشعي و  اوبس السح، والشيباة، السلنمة، فضاًل 

وعدم العقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة واسعيامل ال،وبز والطالسم، 

العي جيب اليمل هبن عهد طلب اخلباص الق،آننة، وقد تقدم تههند وس  هذه اآلثنس 

علن ام الصالة والسالم؛  ام يرهي ع  إعن ت   واملج، نت كام يف سبسة هب ، ويبسف

 ههن؛ خشنة العك،اس الذي ال حنجة ل .
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 سورة النحل، وسورة اإلسراء األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

: -بي  هلل اهلل علن  وسلم قنل: قنل اله –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

وأعطيت الزبور املئني، أعطيت مكان أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، و=

 .(1) +نجيل املثاين، وفضلت باملفّصلاإلمكان 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم =قنلت:  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 8

ا يريد أن يصوم. يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: م

 .(2)+والزمر ،وكان يقرأ كل ليلة ببني إرسائيل

ان  قنل يف  هي إرسائنل، والك ف،  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 1

ل (3)إهنَن من الع تاق=وو،يم، وط ، واألنبننء:   .(5)+(4)، وهَن من ت الدراألُو 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة  هليو .(  1)

يف   ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا جاء ا  هل 6/60هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  2)

ح كتامل هل عوهتا بامل يفا  –أ بايف  –(ا  أ رج  2928فيممح قرأ درفايف يفمح هلقرآن يفا ل ا اقم )

(ا  أ رجلل  هحلللاكم ح كتللامل هلتف لليا ح  3485جللاء فلليممح  قللرأ هلقللرآن عالل  هناللالا اقللم )  

أ رج  أد ا  هل يفل    = قا :  9/130ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا 2/412تف ي سواة هلزيفر 

ح س  للل    – ردللل  ههلل  –.  أ اجلض هأللبلللان  + د لللا ا  هلا لللال   هحللللاكما  هبلللمح يفرجل  للل   

هل ه إسلااجل جيل ا سلكت ع يل  هحللاكم       =ا  قلا :  2/248(ا 641هألداجل ث هلصليل ا اقلم ) 

 .+ هل هيبا  اجال  ثقات

نرهجل: هل ُّوا هليت أنزلت أ اليف  ك .  اظلر: ت ل  ب   هلعتيق: أ  هلق  م هأل َّ ا  امة ع ً ِعتاق.  ه(  3)

 (.591ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 1/289هل    

هلتِّاجل: ك  يفا  قيم  رث  هلرج . أ  هنا  هلق  م هل    ل  عا إ.  هنرهجل: أ   يفا أ  تل   تع متل    (  4)

 (.118 هألثر )ص  ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث14/06 ك .  اظر: ت   ب هل    

(.  أ رج  4994ا ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل تأليف هلقرآنا اقم )هحل  ث أ رج  هلبخاا (  5)

 ح يفوهضة أ رب. –أ بايف  –
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 دراسة والتعليق:ال

و  خالل ون تقدم اك،ه يف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص  

سبسة الهحل، وسبسة اإلرساء، تعضح وكننة هنتني السبستني؛ ف ي و  السبس املئني 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس، وهب  –عز وجل  –العي اعطنهن اهلل 

لن  الصالة والسالم؛ كام وس  الك يف احلديث األول ع  الكعنب املهزل عهلل  او  ع

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –واثلة    األسقع 

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت مكان =

  .+لاإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّص 

كان رسول اهلل =قنلت:  –سيض اهلل عه ن  –شة ويف احلديث الثنين ع  عنئ 

صىل اهلل عليه وسلم يقوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد 

 .+أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني إرسائيل، والزمر

وهذا احلديث يدل عهلل وكننة سبسة  هي إرسائنل )اإلرساء(، فقد كنن الهبي  

ع   –كام وس  يف احلديث املعقدم  –ق،ا هذه السبسة كل لنلة  هلل اهلل علن  وسلم ي

ال ينام عىل فراشه حتى يقرأ بني =: . ويف سواية الرتوذي-سيض اهلل عه ن  –عنئشة 

 .+إرسائيل والزمر

اي: مل  +ال ينام حتى يقرأ بني إرسائيل والزمر=ويف حتهة األحباي قبل :  

 .(1)ق،اءهتاميك  عن ت  الهبم قبل 

                              
 .0/230  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح سامح هل يف  (  1)
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 ويف وصنعد الهظ،: 

: اإلقبنل عهلل اهلل وحده، وخلع كل  -ييهي سبسة اإلرساء  –ووقصب هن = 

 ون سباه؛ ألن  وحده املنلك لعهن نل األوبس، وتهضنل  يض اخللق عهلل  يض.

والك هب اليمل  نلعقبى، العي ا ننهن خلع األندا ، واععقن  العبحند، عهلل   

 لهحل. واعالهن اإلحسنن الذي اخععمت    وهب الرهنء عام سبى اهلل.ون  عن إلن  افععنح ا

  والك نح ون اهنس إلن  آخ، العي قبل ن، و  قبل  تينىل:       

          :(1) [682]سبسة الهحل. 

ان  قنل يف  هي  –عه  سيض اهلل  –ويف احلديث الثنلث ع  عبداهلل    وسيب   

إهنَن من العتاق األول، وهن من =إرسائنل، والك ف، وو،يم، وط ، واألنبننء: 

 .+تالدر

 يف فعح البنسي: –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   حج، 

)إهن  و  اليعنق(  كرس امل ملة، وختهنف املثهنة، مجع ععنق، وهب =قبل :  

 ون  لغ الرنية يف اجلب ة.القديم، او هب كل 

 وقبل : )وه  و  تال ي(  كرس املثهنة وختهنف الالم، اي: ممن حهظ قدياًم. 

 والعال : قديم امُلْلك، وهب  خالف الطَّنسف. 

اهن  و  اول ون تيلم و  الق،آن، وان  –سيض اهلل عه   –وو،ا  ا   وسيب   

                              
ا   اظر ل ز اجلة: بصلالر ذ   هلتمييلز   1/238وا  اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل (  1)

 .298 – 1/200ح ليالف هلكتامل هلعز ز 
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 .(1) +وم..هل  فضاًل ملن فن   و  القصص واخبنس األنبننء واأل

الق،اءة و   وتقدو  يف –سيض اهلل عه   –وال ختهى وكننة ونف ا   وسيب   

  ني ا حنب سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، ويف احلديث ع  عبداهلل    وسيب 

واهلل لقد اخذت و  يّف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم =قنل:  –سيض اهلل عه   –

 و  ينِّ م ا حنب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ا ضيًن وسبيني سبسة، واهلل لقد عل

 .(2)+اعلم م  كعنب اهلل، وون انن  خريهم

وال ا ل عهلل إونوع  يف الق،اءة وحس   بت   نلعالوة، طلب الهبي  هلل اهلل  

علن  وسلم وه  الق،اءة علن ، وتلك ه ن ة عنلنة وتزكنة سفنية ل ، في  عبداهلل    

اقرأ عيَل =قنل يل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: =قنل:  –سيض اهلل عه   –وسيب  

إين أحب أن أسمعه =فقلت ين سسبل اهلل اق،ا علنك وعلنك انزل؟ قنل:  ،+القرآن

 ، فق،ات علن  سبسة الهسنء حعى إاا جئت إىل هذه اآلية: +من غرير    

                            :[ قنل: 46]سبسة الهسنء

 .(3)+حسبك اآلن، فنلعهتُّ إلن  فإاا عنهنه تذسفنن

                              
 .0/493  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)

هحل  ث أ رجل  هلبخلاا  ح كتلامل فبلال  هلقلرآنا بلامل هلقلرهء يفلمح أصللامل هللايب صل ً ههلل            (  2)

كتللامل فبللال  هلصلللاب ا بللامل يفللمح فبللال  عبلل ههلل بللمح      (ا  يف لل م ح5888ع يلل   سلل م اقللم ) 

 (.2462اقم ) –اض  ههلل عا ما  –يف عوجل  أيف  

هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا  ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل هلبكللاء عالل  قللرهءة هلقللرآنا اقللم       (  3)

(ا  يف  م ح صليل  ح كتامل صاة هن افر مح  قصرهاا بلامل فبل  هسلتماع هلقلرآنا     5855)

 (.088اقم )
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من أحب أن يقرأ القرآن غّضًا كام أنزل فليقرأه عىل قراءة ابن = ويف احلديث: 

 .(1)+أم عبد

ويف كبن هذه السبسة الك،يمة و  اول ون نزل يدل عهلل تضمه ن اسس الدي   

 و  فبائد ق،اءهتن وتد ،هن العثبت ملن تضمهع  و  اك، قصص األنبننءوقباعده، و

 واخبنس األوم املنضنة. –علن م الصالة والسالم  –

                              
ا  هحلاكم بالوض ح هن ت اإ يفمح د  ث ع   بلمح  454ا 1/445أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  1)

 ..+نرجاض ه ه د  ث صليه هإلسااجل  مل=ا  قا : 359ا 3/350 –اض  ههلل عا   –أب  طالب 
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 وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها: سورة النحل، وسورة اإلسراء،خاصية 

و  خالل ون تقدم اك،ه يف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص  

الهحل، وسبسة اإلرساء تظ ، خن نة هنتني السبستني، فهي حديث واثلة    سبسة 

أعطيت =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –األسقع 

مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت مكان اإلنجيل 

 .+املثاين، وفضلت باملفصل

خن نة سبسة الهحل، وسبسة اإلرساء ف ي و  السبس ويعضح يف هذا احلديث  

 املئني اليظنمة، العي هي يف وكنن الز بس املهزل عهلل  او  علن  الصالة والسالم.

 وهذا يدل عهلل خن نة هنتني السبستني، وعظنم هأهنام، وسفية وكنهنام. 

ق،آن مهن، واليمل  ام فن ام، سجنء  ،كة ال ،ث عهلل ق،اءهتام، وتداحل –وايضًن  –

 الك،يم، وحتقق االنعهنع  خبا   ووهنفي  الق،آننة يف جلب الههع و فع الرض

 .- إان اهلل تينىل  –

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه = قنلت: –سيض اهلل عه ن  –ويف حديث عنئشة  

وسلم يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. 

 .+ي إرسائيل والزمروكان يقرأ كل ليلة ببن

هذا يدل عهلل خن نة سبسة  هي إرسائنل )اإلرساء(، فقد كنن الهبي  هلل اهلل  

علن  وسلم ال يهنم عهلل ف،اه  حعى يق،ا  سبسة  هي إرسائنل، كام يف سواية 
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، واملينين الدالة عهلل (2)، والك ملن تضمهع  و  املقن د اليظنمة(1)الرتوذي

 وكننع ن.خن نع ن و

فنحس  اليمل  ذلك، وع حضبس القلب، ومتنم العهك، يف تلك املينين  

واملقن د اليظنمة؛ ملن فن  و  حتقق حصبل الههع، واالسعهن ة و  خباص هذه 

السبسة اليظنمة؛ العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ال يهنم عهلل ف،اه  حعى يق،ا 

 الههع، واخلن نة والهنئدة ون ال خيهى.هبن، ويف ق،اءهتن واليمل هبن، و  الهضل و

ان  قنل يف  هي إرسائنل،  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عبداهلل    وسيب   

. +إهنن من الع تاق األول، وهن من تالدر=والك ف، وو،يم، وط ، واألنبننء: 

وهذا يدل عهلل خن نة هذه السبس الك،يمة املذكبسة، وو  مجلة هذه السبس سبسة  هي 

عهلل تهضنل هذه السبسة، وعظنم هأهنن؛ ملن  –ايضًن  –ل )اإلرساء(، ويدل إرسائن

واخبنس األوم  –علن م الصالة والسالم  –تضمهت و  القصص واخبنس األنبننء 

 املنضنة.

عبداهلل  ع  –كام وس  يف احلديث  –ف   و  الِيعنق األول، وه  و  تال ي  

 ني سبس الق،آن الك،يم، يدل عهلل وهذا الب ف و    –سيض اهلل عه   –ا   وسيب  

 خن نة تلك السبس املذكبسة.

ويف ق،اءة تلك السبس، وتيلم   وع اليلم واليمل، وتد ُّ، ون فن   و   

املباعظ والِيرَب، واك، و  سلف و  األوم، ون حيقق الههع والهضل، واالسعهن ة 

                              
 (.2م  اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلال ا  سواة هإلسرهءا )هحل  ث اق(  1)

 اظر: هل اهس   هلتع يق ع ً هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلالل ا  سلواة   (  2)

 .–كما تق ل قر بايف  –هإلسرهء 
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 العي تيب  عهلل اليبد  نخلري يف الدننن واآلخ،ة.

 سورة النحل، وسورة اإلسراءيف خواص  ار الضعيفة واملوضوعةاألحاديث واآلث

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

، فإن مات من قرأ سورة النحل مل حياسبه اهلل تعاى بام أنعم عليه يف دار الدنيا=

 .+يوم تالها، أو ليلة تالها كان له من األجر كالذر مات فأحسن الوصية

، كان له قنطار يف ومن قرأ سورة بني إرسائيل فرَق قلبه عند ذكر الوالدين

 .(1)+ا أوقية، واألوقية خري من الدنيا وما فيهااجلنة، القنطار ألف أوقية ومائت

آية = قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 8

 العز:                            

                :(2) [666]سبسة اإلرساء. 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      هحل  ث (  1)

 م هلتيبيق   ا   ين عمح إعاجلت  هاا.سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق 
ا  قللا  9/418ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا   3/439هحللل  ث أ رجلل  هإليفللال أدلل  ح هن للا      (  2)

(: 1541ا اقلللم )4/53ح س  للل   هألداجل لللث هلبلللعيف   هنوضلللوع ا    – ردللل  ههلل  –هأللبلللان  

 .+سا ض في  ضعف=
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 يف خواص سورة النحل، ما نصه: وأورد اليافعي

و  كعب ن وعلق ن يف حنئط  سعنن مل يبق يف هج،ة محل إال سقط وانعث،، = 

وإن جيل ن يف وهزل قبم انق،ضبا و ن وا و  اوهلم إىل آخ،هم يف سهع م تلك، 

 .(1)+صل هلم يف اوباهلم احبال تزيل م، فلنعق اهلل وال ييمل ن إال لظنملوحت

 وممن اوس ه الرنفقي يف خباص سبسة اإلرساء قبل : 

: -سيض اهلل عه   –وقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم لييل    ايب طنلب = 

  يا عيل أمان لك من الوسواس أن تقول:=                  

                              

                                سبسة[

 .(2) [41، 47اإلرساء: 

 يف خواص سورة اإلرساء ما نصه: وأورد اليافعي

 تكعب يف خ،قة ح،ي،  نضنء وخينط علن ن، ومتسك ن  نلهشنب يصنب وال=

خيطئ، وإاا كعبت  زعه،ان واايب  امء وسقي وه  الصبي الذي مل يعكلم انطق 

 .(3)+لسنن 

                              
 (.00يم )ص  اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظ(  1)

 .2/116 اظر: )ات هلاوها (  2)

 (.00 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                                  

                        :[:41، 47]سبسة اإلرساء 

هنتنن اآليعنن تط،  امل، ة والشننطني، إاا تالهن عهلل املذعبس اخلنئف الذي تعخنل 

ل  اخلننالت الهنسدة زالت عه ، وإن كعبت يف خ،قة  بف زسقنء وعلقت عهلل عضد 

اسع زا     و     تن ع و  اجل  زال عه ، وكنن علن  الصالة والسالم إاا ق،ا الق،آن

 .(1)+بن وسخ،وا، فأنزل اهلل تينىل علن  ثالث آينت حجب  هبن وه ماملرشك

 وعهد قبل  تينىل:                        

                :[:601، 607]سبسة اإلرساء 

تنن اآليعنن لزوال اهلم والرم وضنق الصدس واألحالم السبء والبسبسة هن

وحديث الههس والبهم الهنسد، و  ننل  يشء و  الك فلنصم عرشة اينم او ون هنء 

وه،قة، ثم يهط، عهلل حالل و  عمل يده، ثم يصيل اليشنء األخرية، ويق،ا هنتني 

ويرشب وه  ون هنء ثم يهنم، اآليعني عهلل كبز ونء عرش و،ات، يهيل الك اس ع  فع 

فإاا اسعقنظ و  الهبم نب وه  ايضًن ثالث  فع ويعلبهن عرش و،ات عهلل الكبز 

 .(2)+يهيل الك اس ع  فع يزول عه  ون جيد وال يبقى    سبء

  عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                      

                                      سبسة[

                              
 (.00 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.09 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
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 [:660اإلرساء: 

خن نع ن اهنن تهشط إىل الصالة وق،اءة الق،آن وتيلم اليلم واعامل اخلري 

يعبضأ ويصيل سكيعني ثم كل ن، و  اسا  الك فلنقم لنلة اخلمنس يف جبف اللنل و

يكعب اآلية يف جنم زجنج  زعه،ان وونء وس ، ثم يق،ا علن  اآلية سبع و،ات، ثم إاا 

إىل آخ،هن سبيني و،ة، ثم يدعب  كشف  +امل نرشح= هلل الصبح ق،ا عهلل الك املنء 

الرض، ثم يرشب املنء فإن  يزول عه  ون يشكبه، وي،غب يف اعامل اخلري، إن 

 .(1)+هنءاهلل

                              
 .(98ا 09 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 لدراسة والتعليق:ا

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة يف خباص سبسة الهحل، وسبسة  

 اإلرساء يعضح الضيف والبضع يف تلك األحن يث املذكبسة.

يف خباص هنتني  –سيض اهلل عه   –فهي احلديث الباس  ع  ايب    كيب  

 ننن البضع السبستني، وون يرتتب عهلل ق،اءهتام و  اخلباص واملهنفع، و  الضيف و

 ون ال خيهى.

يف قبل   هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –واون احلديث الباس  ع  انس    ونلك  

 آية اليز: =علن  وسلم:                          

                   +  :[، فقد حكم 666]سبسة اإلرساء

 .(1)عهلل هذا احلديث  أن  ضينف اإلسهن  –ي،مح  اهلل  –األلبنين 

ثم وس  اك،  يض اآلثنس والعجنسب الباس ة يف خباص هنتني السبستني،  

ون ال خيهى عهلل  وفن ن و  املحناي، الرشعنة –كام تقدم  – وو  الك ون اوس  الننفيي

عهلل  –املعأول فن ام، والهنظ، يف ط،ق ن ووسنئل ن املب لة إىل تلك اخلباص الق،آننة 

وقد تقدم ال،  عهلل تلك العجنسب املذكبسة، و ننن  طالهنن، يف السبس  –حد زعم م 

 .–السن قة 

 

 

                              
 (.2 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة هلال ا  سواة هإلسرهء )هحل  ث اقم (  1)
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 سورة الكهف  خواصاألحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف
 

قنل: كنن سجل يق،ا سبسة الك ف وإىل  –سيض اهلل عه   –ع  الرباء    عنزب  – 6

، فعرشع  سحن ة فجيلت تدنب وتدنب، وجيل (1)جننب  حصنن و، بط  َشَطهنَي

ف،س  يهه،، فلام ا بح اتى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فذك، الك ل ، فقنل: 

اقرأ فالن! فإهنا السكينة =. ويف سواية اخ،ى: +تلك السكينة تنَزلت بالقرآن=

 .(2)+لت للقرآننزلت للقرآن، أو تنزَ 

قنل: اك، سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  الهباس    سمينن الكاليب  – 8

جنل اات غداة، فخهَّض فن  وسفَّع، حعى ظههنه يف طنئهة  علن  وسلم الدَّ

قلهن: ين سسبل  +ما شأنكم؟=هن، فقنل: الهخل، فلام سحهن إلن  ع،ف الك فن

اهللي اك،ت الدجنل غداة فخهَّضت فن  وسفَّيت، حعى ظههنه يف طنئهةالهخل، 

غري الدجال أخوفني عليكم، إن خيرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه =فقنل: 

دونكم، وإن خيرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، واهلل خليفتي عىل كل 

ط ن  (3)شاب قطط، إنه مسلم ، فمن (4)، عينه طافئة كأين أشبهه بعبدالعزى بن ق 

                              
هلشَّيمح: هحلب ا  قي : هو هليو   يفا ا  هلش    هلفت ا  إمنا   ض بشياني لقوت     ت .  اظر: (  1)

 ( ) يمح(.408ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 11/311ت   ب هل    

(ا 5811ا ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  سواة هلك لفا اقلم )  هحل  ث أ رج  هلبخاا (  2)

 (.195ح كتامل فبال  هلقرآن  يفا  تع ق ب ا بامل نز   هل كيا  لقرهءة هلقرآنا اقم )  أ رج  يف  م

 هأل   أك للر.  اظللر: هلا ا لل  ح هر للب     هلَقَيللُ : هلشلل    هرعللوجلةا  قيلل : هحل للمح هرعللوجلةا     (  3)

 .1/308( )قي (ا  ل ان هلعرمل 168هحل  ث  هألثر )ص 

همسلل  عبلل هلعزب بللمح قيللمح بللمح عمللر ... بللمح هنصللي ق ه زهعلل ا ه للك ح هراه يلل ا  اظللر: فللته    (  4)

 .591ا 6/596هلباا  
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 .(1)+أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف... احلديث

ط ن اخلزاعي، =ويف سواية:  أال وإنه مطموس العني، كأهنا عني عبدالعزى بن ق 

منكم فليقرأ بفاحتة  ، فمن لقيهأال فإنه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مسلم

 .+الكهف... احلديث

قنل: خطبهن سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة البنهيل  – 1

وسلم يبوًن، فكنن اكث، خطبع  اك، الدجنل، حيدثهن عه  حعى ف،غ و  خطبع ، 

جال، وإين إن اهلل تعاى مل يبعث نبيًا إال حَذر أمته الد=فكنن فنام قنل لهن يبوئذ: 

آخر األنبياء، وأنتم آخر األمم، وهو خارج فيكم ال دمالة، فإن خيرج وأنا بني 

، وإن خيرج فيكم بعدر فكل امرئ حجيج أظهركم فأنا حجيج كل مسلم

َلةنفسه، واهلل خليفتي عىل كل مسلم بني العراق والشام،  (2)، إنه خيرج من خ 

وعاث شامالً، يا عباد اهلل فاثبتوا، فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي وال نبي  فعاث يميناً 

بعدر، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، وإنكم مل تروا ربكم حتى متوتوا، وإنه 

مكتوب بني عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل يف وجهه، 

حب حديث . فذك،ه  ه(3)+وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف... احلديث

                              
مل ذكر هل جا   صفت   يفا يفع ا ح كتامل هلفنت  أ رهط هل اع ا با هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

 (ا  هل فن ل ا  هلبخاا   تصرهيف ح كتامل أداجل ث هألنبياءا بامل قو  ههلل تعاىل:2931اقم )

                             :3441( )3448[ اقم )16]سواة يفر م.) 

يا ماا  ا   باحلاء هن م   يفمح هحل و ا أ : مست ذللك  ُقبالتل ا  اظلر: هلا ا ل  ح     أ  ح طر ق ب(  2)

 .10/269بشرح هلاو    (ا  صليه يف  م203هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

هحللل  ث أ رجلل  هحلللاكم ح كتللامل هلفللنت  هنادللما بللامل إن ههلل مل  بعللث نبيللايف إال دلل ا أيفتلل   (  3)

.  أ رجل  أبلو جله جل ح    +...ه ه د  ث صليه ع ً  رط يف  م=ا  قا : 501ا 6/508هل جا  



 606 

 .-سيض اهلل عه   –الهباس    سمينن 

من =ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 4

 .(1)+حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال

من =ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 7

 .(2)+من آخر الكهف ُعصم من فتنة الدجالحفظ عرش آيات 

من قرأ العرش األواخر من سورة الكهف عصم من فتنة =ويف سواية اخ،ى:  

 .+الدجال

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي  – 1

من قرأ سورة الكهف كام أنزلت ثم أدرك الدجال مل يسلط عليه، =وسلم: 

ويف  +سورة الكهف كان له نورًا من حيث قرأها ما بينه وبني مكة... ومن قرأ

 .(3)+ما بينه وبني البيت العتيق=سواية: 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي  – 5

                                                                                                                                                                          

(ا  أ رج  هبلمح يفاجل  ح كتلامل هلفلنتا بلامل      4322 كتامل هنادما بامل  ر   هل جا ا اقم )

 (.4811فتا  هل جا    ر   عي ً هبمح يفر ما   ر    أجو   يفأجو ا اقم )

ح كتامل فبال  هلقلرآن  يفلا  تع لق بل ا بلامل فبل  سلواة هلك لف  آ ل            هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

 (.089هلكرس ا اقم )

ح كتامل فبال  هلقرآن  يفا  تع ق بل ا بلامل فبل  سلواة هلك لفا  آ ل         هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

 (.089هلكرس ا اقم )

  سللوا  آ  يفتفرقلل   هحللل  ث أ رجلل  هحلللاكم ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل ذكللر فبللال      (  3)

 .  صللل  هأللبلان   + مل نرجلاض  ه ه د  ث صليه ع لً  لرط يف ل م   =ا  قا : 153ا 1/152

.   اظلللر ل ز لللاجلة: س  للل   5/348(ا 6341ح صلللليه هرلللايفة هلصللل يا اقلللم ) – ردللل  ههلل  –

 .313ا 6/312(ا 2651هألداجل ث هلصليل  اقم )
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 .(1)+من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني=

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –   األسقع ع  واثلة  – 2

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان = وسلم:

 .(2)+اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

ان  قنل: يف  هي إرسائنل، والك ف،  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 9

 .(3)+إهنن من الع تاق األُول، وهَن من تالدر= ننء:وو،يم، وط ، واألنب

 

 

                              
هل ه  =ا  قلا :  488ا 2/399مل هلتف يا بامل تف ي سلواة هلك لف   هحل  ث أ رج  هحلاكم ح كتا(  1)

ل لللاكم  ا  عللزهض9/416ح هللل ا هنا لوا   .  أ رجلل  هل ليوط  +دل  ث صللليه هإلسلااجلا  مل نرجللاض  

 .+صليه=: 5/348(ا 634ح صليه هرايفة هلص ي اقم ) – رد  ههلل  – هلبي ق .  قا  هأللبان  

 ق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .هحل  ث ت(  2)

هحل  ث تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلال ا  سواة (  3)

 (.3هإلسرهء )هحل  ث اقم 
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة الك ف،  

 تظ ، وكننة هذه السبسة الك،يمة و   ني سبس الق،آن الك،يم.

قنل: كنن سجل  –سيض اهلل عه   –فهي احلديث األول ع  الرباء    عنزب  

ق،ا سبسة الك ف، وإىل جننب  حصنن و، بط  شطهني، فعرشع  سحن ة فجيلت ي

تدنب وتدنب، وجيل ف،س  يهه،، فلام ا بح اتى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فذك، 

اقرأ فالن! فإهنا =، ويف سواية: +آنتلك السكينة تنَزلت للقر= الك ل ، فقنل ل :

  .+نة نزلت للقرآن، أو تنَزلت للقرآنالسكي

 عهد نح  هلذا احلديث: –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   حج، 

...؛ لك  فن  ان  -سيض اهلل عه   – قبل : )كنن سجل( قنل: هب اسند    حضري= 

 .(1)+الك ف، وهذا ظنه،ه العيد كنن يق،ا سبسة البق،ة، ويف هذا ان  كنن يق،ا سبسة 

وان املالئكة تعهزل لق،اءة  وقد تقدم الرشح والعيلنق  هحب هذا امليهى املذكبس 

يف خباص سبسة  –سيض اهلل عه   – يف حديث اسند    حضري الق،آن الك،يم

 .(2)البق،ة؛  ام يرهي ع  إعن ت  ههن

يف اك،  –سيض اهلل عه   –   سمينن الكاليب  ويف احلديث الثنين ع  الهباس 

                              
 .9/12  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)

 (.2ا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلبقرة )هحل  ث اقم  اظر: هألداجل ث  هآلثا(  2)
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 الدجنل و هع ، وون وي ، و ننن اليصمة و  فعهع ؛  ق،اءة فباتح سبسة الك ف....

 عهد نح  هلذا احلديث: –ي،مح  اهلل  –يقبل الهبوي  

قبل  )اك، سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم الدجنل اات غداة، فخهَّض = 

 طنئهة الهخل(.فن ، وسفَّع حعى ظههنه يف 

 هب  عشديد الهنء فن ام، ويف ويهنه قبالن:

م .أحدمها:  ،. وقبل : سفَّع، اي: عظَّم  وفخَّ  ان خهَّض  ميهى حقَّ

هب اهبن عهلل اهلل =فم  حتقريه ان  اعبس، ووه  قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

و  الك...، وان  ال يقدس عهلل قعل احد إال الك ال،جل، ثم ييجز عه ، وان  

 .+يضمحل او،ه، ويقعل  يد الك هب واتبنع 

وو  تهخنم  وتيظنم فعهع ، واملحهة   ، هذه األوبس اخلنسقة للين ة، وان  ون 

 و  نبي إال وقد انذسه قبو .

ان  خهض و   بت  يف حنل الكث،ة فنام تكلم فن ، فخهض  والوجه الثاين:

 .(1)+حد يد طبل الكالم والعيب لنسرتيح، ثم سفع لنبلغ  بت  كل ا

ون يدل عهلل نحب  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  ايب اونوة البنهيل 

 .-سيض اهلل عه   –امليهى املذكبس يف احلديث الثنين امل،وي ع  الهباس    سمينن 

 ويف قبل : )فينث يمنهًن وعنث هامالً(.=

                              
 .10/260بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)
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و هب  يني و ملة وثنء وثلثة وهعبحة، وهب فيل ونيض، والينث الهسن ، ا

 .(1) +اهد الهسن ، واإلرساع فن . يقنل وه : عنث يينث..

 ننن اليصمة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث ال،ا ع واخلنوس ع  ايب الدس اء  

و  فعهة الدجنل، وع االخعالف يف ال،واينت املذكبسة؛ وسنأيت املزيد و  البننن يف 

 .-إن هنءاهلل  –اك، اخلن نة، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن 

 ننن  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن س والسن ع ع  ايب سيند اخلدسي  

و  فعهة الدجنل، وعدم تسلط  عهلل و  ق،ا سبسة الك ف،  –ايضًن  –اليصمة 

 وتكبن ل  نبسًا ون  نه  و ني البنت اليعنق، او اضنء ل  و  الهبس ون  ني اجلميعني.

ان الهبي  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ة    األسقع ويف احلديث الثنو  ع  واثل 

علن  وسلم اعطي وكنن الز بس املئني، وسبسة الك ف و  هذه السبس املئني، وقد 

تقدم اك، هذا احلديث يف السبس املئني، سبسة هب ، يبسف، الهحل، اإلرساء، وتم 

 العيلنق علن  ههنك  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.

ان  قنل: يف  هي  –سيض اهلل عه   –عبداهلل    وسيب  ويف احلديث العنسع ع   

إهنن من العتاق األول، وهن من =إرسائنل، والك ف، وو،يم، وط ، واألنبننء: 

 .+تالدر

 وقد تقدم اك، هذا احلديث يف سبسة  هي إرسائنل )اإلرساء(، وتم العيلنق

 .علن   ام يرهي ع  إعن ت 

                              
 .218ا 10/269بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)
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 وكيفية االستفادة منها:سورة الكهف وطريقة العمل بها، خاصية 

 يد اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة الك ف؛  

تعضح خن نة هذه السبسة الك،يمة، و ننن وكننع ن، وعظنم هأهنن، ف ي السبسة 

العي تهزلت السكنهة لق،اءهتن، وهي نبس يبم القننوة لصنحب ن، وعصمة و  فعهة 

نبن  حممدًا  هلل اهلل  –جل وعال  –لعي اعطنهن اهلل الدجنل، وهي و  السبس املئني ا

حديث ا   علن  وسلم وكنن الز بس، وهي و  السبس الِيعنق األُول،  كام وس  يف 

إهنن من =ع  هذه السبس وو  ضمه ن سبسة الك ف:  -سيض اهلل عه   –وسيب  

 .+الع تاق األُول، وهن من تالدر

تظ ، خن نة سبسة الك ف  –عه  سيض اهلل  –فهي حديث الرباء    عنزب  

يف نزول السكنهة عهد ق،اءهتن، ويف هذه اخلن نة اليظنمة و  الهضل والربكة ون ال 

 خيهىي

 يقبل البقنعي يف وصنعد الهظ،:

واون ختصنص ن  نلسكنهة فلام خص اهلل    ا حنب الك ف ووبسى = 

والسكبن عهلل و  الطمأننهة عهلل احلق،  –علن م السالم  –واخلرض واا الق،نني 

اخلري، والهرص عهلل املبطلني، ويف كبهنن سبسة الكعنب اعظم وشري إىل الك، 

 .(1)+وكنهف لرسه

اون ط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة و  خن نع ن، فعحصل  ق،اءهتن،  

                              
 ا بتصر    ي.2/253 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا (  1)
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والعأول والعد ، يف ويننن ن، سغبة يف  ،كع ن ونهي ن؛ ف ي السبسة العي تهزلت 

اقرأ فالن! فإهنا السكينة نزلت =ام وس  يف  يض ال،واينت: السكنهة لق،اءهتن، ك

 .+للقرآن، أو تنزلت للقرآن

حبل هذا امليهى  –سيض اهلل عه   – يف حديث اسند    حضري (1)وقد تقدم 

 ون يرهي ع  إعن ت  ههن.

ل، يف  هة الدجن –سيض اهلل عه   –ويف حديث الهباس    سمينن الكاليب  

وفعهة خ،وج ، وسبنل اليصمة وه ؛ تعضح خن نة هذه السبسة الك،يمة )سبسة 

فمن أدركه =الك ف(، يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم  يد اك،ه للدجنل وفعهع : 

 .+منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف...

حلص  احلصني الذي ييصم و  فعهة اهي فباتح هذه السبسة الك،يمة ف 

 الدجنل ونه.

  رس العخصنص والصلة امليهبية  ني سبسة الك ف و ني كبهنن عصمة وع 

 : –ي،مح  اهلل  – (2)و  الدجنل يقبل اليالوة ا ب احلس  الهدوي

ولقد سايت نهيس تعبق إىل وي،فة رس هذا العخصنص والصلة  نه ن و ني = 

                              
(  يفللا   لللق بلل  ح 2 هآلثللاا هلصللليل  هلللوهاجلة ح  للوهص سللواة هلبقللرة )هحللل  ث اقللم   اظللر: هألداجل للث(  1)

ً ه ه هحل  ث  بيان ه اصي  هلقرآني ا  طر ق  هلعم  ب اا  كيفي  هالستفاجلة يفا ا.  هل اهس   هلتع يق ع 

لشلمالي   هو ع   أبو هحل مح هلا   ا  ل  ح قر   )تكي ( يفمح يف  ر   )اهلل  بر  ل ( يفلمح هلوال ل  ه    (  2)

(هلا يفمح أسرة ذهت أص  عرب  عر قا تعيش ح ههلال  يفال    1332باهلا   ذلك ح ه)رل يفمح عال )

قر نا يفمح ع ماء هلعصر هحل  ثا ل  يفؤلفات ع   ةا  يفمح هن تمني بال عوة  هل بي  هإلسايفي ا 

 .154 – 1/135هل(ا  اظر: ع ماء  يففكر ن عرفت ما )م  هجمل  مل 1428توح سا  )
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اليصمة، فهي الق،آن سبس و  القصنس والطبال عدل عه ن الهبي  هلل اهلل علن  

سلم، واقعهيت إمجنالً  أن هذه السبسة هي السبسة الق،آننة اله،يدة العي حتعبي و

عهلل اكرب ون ة واغزسهن فنام يعصل  هع  الي د األخري العي يعزع ام الدجنل ويعبىل 

الذي يدفع سمبم الدجنل ويربئ  (1)كربهن، وحتعبي عهلل اكرب وقداس و  الرتينق

العبجن نت واإلسهن ات واألوثنل ون يبني  وه ن، وإن يف هذه السبسة الك،يمة و 

الدجنل ويشخص  يف كل زونن ووكنن، فع نئ اليقبل والههبس ملحنس ة هذه الهعهة، 

 .(2)+ثم إن فن ن سوحًن تينسض العدجنل وزعامءه

 يف وصنعد الهظ،: –ايضًن  –ويقبل البقنعي  

ينىل ع  كل واون عصمع ن و  الدجنل: فلام فن ن و  العذكري  عهزي  اهلل ت= 

نقص، وون ل  و  القدسة العنوة، وكل كامل، وون اتهق و  عصمة ا حنب الك ف 

 .(3)+مم  ننواهم، وال، ط عهلل قلبهبم وع ضيه م، وكث،ة املخنلهني هلم

ولب حنولهن البحث ع  رس هذه اليصمة وهذا الهبس الذي يكسب  املؤو  احلنفظ  

ملبن ئ واحلقنئق العي اخعزلع ن افععنحنة او القنسئ لسبسة الك ف، لبجدننه يكم  يف ا

السبسة واكدهتن اخلنمتة وفصلع ن املقنطع، فم  وعنهن حق البعي والعزم هبن اععقن ًا 

ووه ج حننة فقد اوسك  نملنزان احلق والهبس امليضء الذي يه،ق  ني الصحنح والسقنم، 

 عهة.ف و نلعنيل يكبن  مهأى ع  زيف املخن عني املمبهني وال تؤث، فن 

                              
هل  لاق بك للر هلتللاء هلو جل هء هل للمولا  يفللا   لتعم  للل فة هل للم يفلمح هألجل  لل   هنعللاجنيا  اظللر:       (1)

 .18/32ا  ل ان هلعرمل 9/54ت   ب هل    

 (ا بتصر    ي.9 اظر: تأيفات ح سواة هلك ف )ص (  2)

 .2/253 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا (  3)
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إن و  يدسك حقنقة ون عهلل األسض، وان  خلق لنكبن وسنلة إىل غنينت  

نبنلة، وهذه الرنينت حد هن البحي املهزل  نلكعنب عهلل قلب سسبل اهلل  هلل اهلل 

علن  وسلم، وان البحي املهزل قد  نيَّ وصري املكذ ني وان  اليذاب الشديد، و ني 

 مبجب  وان  األج، احلس  واخللب  الدائم وصري املؤوهني  ام جنء    البحي وعملبا 

يف الهينم، وق،س البحي املهزل ان وه ج العلقي يهبري ان يكبن وصدسه س ننّنًن وان 

 املهنهج األخ،ى وبهنة عهلل اجل ل والكذب ووصريهن إىل الهنس والشقنء:   

                                    

               :[.7، 4]سبسة الك ف 

إن و  تكبن هذه احلقنق ولء جبانح  ونصب عنهن  وتكبن  ني يدي   

علهة، ال ويقنس هبن حقنئق املبن ئ الباس ة واألعامل املي،وضة ووهنهج احلننة املخ

هك ان  يكبن عهلل نبس و  س   وعهلل  صرية و  او،ه، فنكبن يف عصمة و  مجنع 

 الهع  وعهلل ساس ن فعهة املسنح الدجنل.

فسبسة الك ف ع،ضت اهم األوبس العي تأيت الهعهة و  قبل ن، فهي قصة  

ا حنب الك ف اك،ت فعهة السلطنن، ويف قصة  نحب اجلهعني ع،ضت فعهة املنل 

ولب  شكل  –ويف قصة وبسى واخلرض علن ام السالم ع،ضت فعهة اليلم وال،جنل، 

واليلم العج،يبي  –ويف قضنة اي الق،نني ع،ضت فعهة األسبنب  –خنص 

ويف كل الك ع،ضت السبسة حقنئق هذه األوبس يف ضبء املبن ئ العي  -العطبنقي

 اك،هتن االفععنحنة وق،سهتن اخلنمتة.
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اء كنههة عهلل كل اسبنب الهع ، واعطت لقد القت السبسة الك،يمة اضب 

املؤو  املنزان احلق ملي،فة احلقنئق و  األ نطنل، والصدق و  الكذب، والصحنح 

 و  الزيف.

ل حقنقة عظمى يدسك ن املؤو   دق سسبل اهلل  هلل اهلل   وال هك ان اوَّ

علن  وسلم يف  عبت  وثببت سسنلع ، وزيف الدعبات املهنقضة هلن و ام وّبهت 

 .(1)ي ن  نلشينسات وزخنسف القبلواق

اون  نلهسبة لط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فقد نص  

فمن أدركه = علن ن احلديث يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم  يد اك،ه للدجنل وفعهع :

 .+منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف... احلديث

يف اليصمة و   – إان اهلل  –عهن ة وه ن فنليمل يكبن  ق،اءهتن، فععحقق االس 

 فعهة الدجنل ونه، كام اسهدنن إىل الك الصن ق املصدوق يف احلديث الصحنح

وعلن  تعحقق هذه اخلن نة الق،آننة اليظنمة يف هذه السبسة الك،يمة،  –كام تقدم  –

مة فلل  احلمد واملهة، حنث جيل يف سبسه وآينت  ون ييب  عهلل قنسئ   نلههع واليص

 واألخ،ى. و  الهع  يف الدننن، ويف اآلخ،ة  نلشهنعة واملحنجة، فلل  احلمد يف األوىل

يف  هة الدجنل واحبال ،  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب اونوة البنهيل  

وفعهة خ،وج ، وسبنل اليصمة و  تلك الهعهة؛ ون يدل عهلل خن نة هذه السبسة 

                              
(ا بتصللر  110ا 111هنوضللوع ا ل لل كتوا/ يفصلليفً يف لل م )ص  اظللر: يفبادللث ح هلتف للي (  1)

   ي.
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ص فباتح هذه السبسة، والشنهد يف الك،يمة )سبسة الك ف(، وعهلل وج  اخلصب

هذا احلديث قبل   هلل اهلل علن  وسلم  يد اك، الدجنل و هع ، وفعهة خ،وج ...: 

 .+فمن لقيه منكم فليتفل يف وجهه، وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف...=

نحب هذا  –سيض اهلل عه   –وقد تقدم يف حديث الهباس    سمينن الكاليب  

و ننن اخلن نة،  –سيض اهلل عه   –ديث ايب اونوة البنهيل امليهى املذكبس يف ح

فنمليهى يف احلديثني وعقنسب، واخلن نة ، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن

 وط،يقة اليمل هبن وكنهنة االسعهن ة وه ن واحدة.

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب الدس اء  

 .+ظ عرش آيات من أول سورة الكهف ُعصم من فتنة الدجالمن حف=

تظ ، اخلن نة الق،آننة يف اآلينت اليرش و  اول سبسة الك ف؛ والك يف  

 كبن و  حهظ ن عصم و  فعهة الدجنل.

 :-ي،مح  اهلل  –يقبل األلبنين 

قد جنء يف حديث آخ،  ننن امل،ا  و  احلهظ واليصمة املذكبسي  يف  )فائدة(: 

فمن أدركه =حلديث، وهب قبل   هلل اهلل علن  وسلم يف حديث الدجنل: هذا ا

. اخ،ج  ا ب +منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ فإهنا جواركم من الفتنة

فإهنا جواركم من =،  ون قبل :  سهد  حنح، وا ل  عهد وسلم (1) او 

 .(2)+الفتنة

                              
 (.4321أ رج  أبو جله جل ح كتامل هنادما بامل  ر   هل جا ا اقم )(  1)

 .2/125 اظر: س     هألداجل ث هلصليل     ء يفمح فق  ا  فوهل ها (  2)
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 نظر:يف مصاعد ال –أيضًا  –ويقول البقاعي 

واالكعهنء فن ن  نليرش و  اوهلن، جلمي   ني العهزي  والبيث، ولقنء اهلل الذي = 

 .(1) +ال يكبن يشء وه ن إال  يد الدجنل،  ل و يد املبت...

اون  نلهسبة لط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فكام وس  يف العبجن   

من أول سورة الكهف،  من حفظ عرش آيات=الهببي يف هذا احلديث الرشيف: 

؛ وعلن  فنجب عهلل كل و  ي،يد اليصمة و  فعهة الدجنل +ُعصم من فتنة الدجال

 – إان اهلل  –ان حيهظ هذه اآلينت اليرش و  اول هذه السبسة الك،يمة، فععحقق ل  

هذه اخلن نة اليظنمة، و  هذه الهعهة اليظنمة، فعهة الدجنل وخ،وج ، ويؤيد الك 

فإهنا = سهد  حنح:  –املعقدوة  – ن  وسلك كام يف سواية ايب  او قبل   هلل اهلل عل

 .+جواركم من الفتنة

وقد او،نن الهبي  هلل اهلل  –ييهي الدجنل  –فام و  نبي إال وحذس اوع  وه   

علن  وسلم، كام يف األحن يث الصحنحة  نالسعيناة و  فعهع  يف ا  نس الصلبات 

مل يسري، والهضل كبري، والق،آن الك،يم كل  فضل و ،كة عهلل اهل ، امله،وضة، فنلي

وعصمة هلم و  كل ن، ف ب كالم اهلل املحهبظ، وهب احلنفظ ألهل  والينولني    

 و  كل فعهة و الء يف الدننن واآلخ،ة.

ان الهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ايضًن  –ويف حديث ايب الدس اء  

 .+ظ عرش آيات من آخر الكهف؛ ُعصم من فتنة الدجالمن حف=وسلم قنل: 

                              
 .2/253 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا (  1)
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تظ ، خن نة سبسة الك ف يف حهظ عرش آينت و  آخ،هن، ف ي عصمة و   

، و  ق،ا )اول سبسة الك ف(، فعهة الدجنل، وع االخعالف يف ال،واينت املذكبسة

 .(1)-إن هنءاهلل  –، وسنأيت  ننن  )آخ، سبسة الك ف(

 :-يرمحه اهلل  –يقول النوور  

من حفظ عرش آيات من أول سور الكهف =قبل   هلل اهلل علن  وسلم:  

 .+من آخر الكهف=. ويف سواية: +عصم من الدجال

قنل: سبب الك ون يف اوهلن و  اليجنئب واآلينت، فم  تد َّ،هن مل يهعع   

  نلدجنل. وكذا يف آخ،هن قبل  تينىل:               ... 

 .(2) +[608]سبسة الك ف:  اآلية

 :-يرمحه اهلل  – ويقول القرطبي

من قرأ عرش آيات من أول سورة الكهف =قبل   هلل اهلل علن  وسلم: = 

. اخعلف +من آخر سورة الكهف=ويف ال،واية األخ،ى:  +عصم من الدجال

 املعألبن يف سبب الك:

ا حنب الك ف و  اليجنئب واآلينت، فم  علم ن مل  فقنل: ملن يف قصة

 يسعر،ب او، الدجنل، ومل هيل  الك فال يهعع    .

 وقنل: ملن يف قبل  تينىل:               

       :حلنل الدجنل، [ إىل آخ، السبسة و  املينين املهنسبة 608]سبسة الك ف

                              
 (ا )ص (.2ا  هحلا ي  اقم )125ا 2/123(ا 502هألداجل ث هلصليل ا اقم )  اظر: س    (  1)

 .6/333بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  2)
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 وهذا عهلل سواية و  سوى و  آخ، الك ف.

 وقنل: لقبل  تينىل:                 :[، 8]سبسة الك ف

ة؛ وهب وهنسب ملن يكبن و  الدجنل و  هس  نلشدة واللديبأمتسكًن  عخصنص ال

هذا احلديث: ان و  ق،ا هذه   عبى اإلهلنة واسعنالئ  وعظنم فعهع ، فنكبن ويهى

 اآلينت وتد ،هن، ووقف عهلل ويهنهن حذسه فأو  و  الك.

)من حفظ سورة وقنل: هذا و  خصنئص هذه السبسة كل ن، فقد سوي:  

 .(1) الكهف، ثم أدرك الدجال مل يسلط عليه(

 ويكبن اك، اليرش عهلل ج ة االسعدساج يف حهظ ن كل ن.

 وقنل: إنام كنن الك لقبل :                  سبسة[

 [؛ فإن  هيبن  أس الدجنل، وقبل : 8الك ف:             

            :[، فإن  هيبن الصرب عهلل فع  8]سبسة الك ف

ع  وننسه، وتهينم  وتيذيب ، ثم او  تينىل مل  اععقد البلد، الدجنل  ام يظ ، و  جه

يه م وه  ان و  ا عى اإلهلنة اوىل  نلذم، وهب الدجنل، ثم قصة الك ف فن ن عرب 

 تهنسب اليصمة و  الهع ؛ والك ان اهلل تينىل حكى عه م اهنم قنلبا:     

                   :[، ف ؤالء قبم ا علبا 60]سبسة الك ف

فصربوا، وسألبا إ الح احباهلم، فأ لحت هلم، وهذا تيلنم لكل ودعب إىل 

 الرشك.

                              
تقلل ل جيرالل  قر بللايف ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلصللليل  هلللوهاجلة ح  للوهص سللواة هلك للفا         (  1)

 (.6)هحل  ث اقم 
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 وو  سوى )و  آخ، الك ف( فلام يف قبل :               

     :ن ون يظ ،ه الدجنل و  ننسه، وقبل : هيبِّ  [، فإن فن  ون600]سبسة الك ف

                  :[، تهبن  عهلل احبال 606]سبسة الك ف

 .(1)+تن يي الدجنل، إا قد عمبا ع  ظ بس آخ، اآلينت العي تكذ  

، فكام نصت اون  نلهسبة لط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن 

عهلل اخعالف ال،واينت  +من حفظ عرش آيات... احلديث=علن  سواية احلديث: 

السن ق  –سيض اهلل عه   –؛ وقد تقدم يف حديث ايب الدس اء -كام تقدم  –املذكبسة 

 هحب امليهى  +فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف...=واألحن يث العي فن ن اك، 

 املذكبس.

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي ويف احلديثني امل،ويني  

خن نة هذه السبسة الك،يمة )سبسة الك ف(، وتظ ، اخلن نة الق،آننة يف قبل  

من قرأ سورة الكهف كام أنزلت ثم أدرك الدجال مل يسَلط = هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+عليه

ورًا من ومن قرأ سورة الكهف كان له ن=ويف قبل   هلل اهلل علن  وسلم:  

 .+ما بينه وبني البيت العتيق=. ويف سواية: +حيث قرأها ما بينه وبني مكة...

من قرأ سور الكهف يوم اجلمعة أضاء له = ويف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+من النور ما بني اجلمعتني

                              
 .448ا 2/439 امل يف  م اظر: هنف م نا أ ك  يفمح ت خيص كت(  1)
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 يف مصاعد النظر، حول هذه اخلواص املذكورة: –يرمحه اهلل  –يقول البقاعي 

 نبم اجلمية؛ فلعذكريهن  نلبداية و  خلق آ م علن  السالم،  اون ختصنص ن= 

، وع ون فن ن و  لباحق ام و  اك، (1)واله نية و  قننم السنعة، اخلن ني  نبم اجلمية

 اجلهعني وإن اخعلف احلنالن.

وو  اك، قصة ا حنب الك ف  ام فن ن و  الداللة عهلل البيث، وو  رضب  

احلرش، وو  قصة احلبت، واو، اي الق،نني يف السد املثل للحننة الدننن، وو  قصة 

وون يعبي ، وغري الك و  نهخ الصبس، وتلك العي تكبن يف البيث والهشبس، وون 

 اك، يف اجلهنن واملنزان، و  الثببس واحلببس.

لكبهنن سبسة الكعنب اهلن ي للصباب، فواون ون يهشأ عه ن و  الهبس،  

و  الشك واالستننب، والزلزلة واالضط،اب،  املب بف  دوام االسعقنوة، املننية

 .(2)+وكذلك فيل الهبس  صنحب ، يبضح ل  اخلهنين، ويهعح ل  اخلبنين، وكل  نب

اون  نلهسبة لط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فكام وس  يف  

 احلديث، وقبل  +من قرأ سورة الكهف كام أنزلت...=الهنظ احلديث املذكبسة: 

احلديث،  +من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة...=:  -ايضًن  – هلل اهلل علن  وسلم 

فم  عمل هبذه اخلن نة املذكبسة، عهلل هذه الط،يقة املب بفة، كام وس  يف سواينت 

الههع اليظنم، واخلري الكثري؛  ربكة هذا الق،آن  – إان اهلل  –احلديث؛ حتقق ل  

                              
 (ا عللمح أبلل  هر للرة054ح صللليل ا ح كتللامل هرمعلل ا بللامل فبلل   للول هرمعلل ا اقللم )  أ للر  يف لل م(  1)

 للي  للول ط عللت ع يلل  هلشللمس  للول =قللا : قللا  اسللو  ههلل صل ً ههلل ع يلل   سلل م:   –اضل  ههلل عالل    –

 .+ا  في  أ ر  يفا اا  ال تقول هل اع  إال ح  ول هرمع هرمع ا في    ق آجللا  في  أجل   هرا 

 .253ا 2/252 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا (  2)
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 ني يدي  وال و  خله  تهزيل و  حكنم محند، ف ب  الك،يم، الذي ال يأتن  البنطل و 

كالم سب الينملني؛ والههع وعحقق يف تالوت  وتد ،ه، واليمل  ام فن ، فقد  نهت السهة 

الهببية تلك اخلباص الق،آننة، وط،يقة اليمل هبن؛ وكنهنة االسعهن ة، وفق الضبا ط 

ّم حتقق الههع، و فع واآل اب الرشعنة عهد اليمل هبذه اخلباص الق،آننة، وو  ث

  إان اهلل تينىل . –الرض 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ويف حديث واثلة    األسقع  

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور املئني، ومكان = علن  وسلم:

 .+اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

بس املئني العي اعطنهن اهلل نبن  حممدًا تظ ، خن نة سبسة الك ف، ف ي و  الس 

 هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس، الكعنب الذي انزل عهلل  او  علن  الصالة والسالم، 

 ، وون  يدهن و  السبس املئني.(1)وقد تقدم  ننن امل،ا  يف هذا احلديث يف سبسة هب 

إرسائنل، ان  قنل: يف  هي  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عبداهلل    وسيب   

 .+إهنن من العتاق األول، وهَن من تالدر=والك ف، وو،يم، وط ، واألنبننء، 

وقد تقدم  ننن امل،ا ، واخلن نة الق،آننة هلذه السبسة الك،يمة )سبسة  

 .(2)الك ف(، الباس ة يف هذا احلديث، يف سبسة اإلرساء

 

                              
 (.3 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هوجل )هحل  ث اقم (  1)

 (.3هحل  ث اقم  اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هإلسرهء )(  2)
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 سورة الكهف:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثامنية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج =

 الدجال يف تلك الثامنية األيام عصمه اهلل تعاى من فتنة الدجال. 

  ومن قرأ عند مضجعه:                         

                              

[، كان له مضجعه نور يتألأل إى مكة حشو ذلك النور 111]سورة الكهف: 

ه حتى يقوم من مضجعه، وإن كان مضجعه بمكة كان له مالئكة يصلون علي

من مضجعه نور يتألأل إى البيت املعمور، حشو ذلك النور مالئكة يصلون 

 .(1)+عليه حتى يستيقظ

 قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: – امسيض اهلل عه  –ا   عبنس ع   – 8

قرأها إى مكة،  من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أعطي نورًا من حيث=

وغفر له إى اجلمعة األخرى، وفضل ثالثة أيام، وصىل عليه سبعون ألف ملك 

ي لة ب  حتى يصبح، وعويف من الداء، والدم
، وذات اجلنب، والربص، (2)

 .(1).+، واجلنون، وفتنة الدجال(3)واجلذام

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

  تظ ر ح هرلو  فتقتل  صلادب ا هالبلايفا  هل  تصل ي جل ْب ل ا  كل   ل ء          يّفهل بي   ه   ره  كبي  جل(  2)

 .11/235( )جلب (.  ل ان هلعرمل 291 .  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص بق  جل ج مة ف

يفمح هل َّهءا مس  ب لك لتج ل هألصابة  تقيع ا.  قي : إن  يفمح هأليفلرهض هنع  ل ا  كانلت هلعلرمل     (  3)

 تتيي يفا   تتجاب .
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قراءة =ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه ام  –ا   عبنس ع   – 1

 .(2)=سورة الكهف التي تدعى احلائلة، حتول بني قارئها وبني النار

أال = قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 4

أخربكم بسورة مأل عظمتها ما بني السامء واألرض، شيعها سبعون ألف ملك، 

أها يوم اجلمعة غفر اهلل ولكاتبها من األجر مثل ذلك، سورة الكهف، ومن قر

له هبا إى اجلمعة األخرى، وزيادة ثالثة أيام من بعدها، وأعطي نورًا يبلغ إى 

السامء، ووقي من فتنة الدجال، ومن قرأ اخلمس آيات من خامتتها حني يأخذ 

 .(3)+مضجعه من فراشه حفظ وبعث من أر الليل شاء

قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   قنل: –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 7

                                                                                                                                                                          

 .12/01عرمل (ا )ج ل(ا  ل ان هل144ا 143 اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص  

هحللل  ث ذكللرض هحلللافن ههلي ملل  ح امللة هلز هللل ا ح كتللامل هلتف لليا بللامل هل للوا هللليت ال     (  1)

 .+ا هض هلي هن  ح هأل س ا  في  ن ش  بمح سعي   هو يف  إ...=ا  قا : 1/151 قرؤها يفاافق 

ا 1/382وع   أ اجلض هبمح عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل لث هلشلايع  هنوضل    

 .+ظ مات بعب ا فوق بعض= قا  بع  ذكر اجا  إسااجلض: 

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  2)

تفرجل بل  حممل  بلمح عبل هلردمح     =ا  قا : 5/301(ا 2223 هآل اتا ذكر سواة هلك فا اقم )

ح ضللعيف ا  قللا  هأللبللان   9/410ح هللل ا هنا للوا   .  أ رجلل  هل لليوط  +هرلل عان   هللو يفاكللر  

 .+ضعيف=(: 403(ا )ص 3292هرايفة هلص ي  ز اجلت ا اقم )

ا  عزهض البمح يفرجل  ل ا  باللوض يفلمح دل  ث إمساعيل       9/411ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  3)

ح أ   تف لللي سلللواة هلك لللف   ا  ذكلللرض هلقلللرطيببلللمح اهفلللة هألنصلللاا ا  هلللو يفاكلللر هحلللل  ث  ه

ا عمح إسلاق بمح عب ههلل بمح أب  فلر ة  هلو يفل  إا   اظلر ل ز لاجلة: كشلف ه فلاء  يفز ل          18/346

(.  قلا  هأللبلان   ح س  ل      2055ا اقلم ) 2/435هإللباس عما ه ت ر يفمح هألداجل ث ع ً أل ا  هلالاس  

 .+ضعيف ج هيف= (:2402ا اقم )585ا 5/584 هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع 
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من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة، فهو معصوم إى ثامنية أيام من كل = وسلم:

 .(1)+فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 1

 .(2)+لدجالمن قرأ ثالث آيات من أول الكهف عصم من فتنة ا=

نزلت سورة =ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 5

 .(3)+الكهف مجلة، معها سبعون ألفًا من املالئكة

                              
هنوضلوعا  قل  تقل ل هحلل  ث عال   لا        –اض  ههلل عال    –هحل  ث في  جزء يفمح د  ث أب  بمح كعب (  1)

 –  رد  ههلل –  ين عمح إعاجلت  هااا  هأللفاظ هلبعيف  هلوهاجلة ح ه ض هألداجل ث يفتقااب .  قا  هأللبان  

 .+ضعيف ج هيف=(: 2813ا اقم )5/26ث هلبعيف   هنوضوع  عمح ه ه هحل  ث ح س     هألداجل 

ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا جلاء ح فبل  سلواة هلك لفا اقلم       هحل  ث أ رج  هل يف  (  2)

 .+ه ه د  ث د مح صليه=(ا  قا : 2006)

 ا  عزهض ل  يف  .415ا 9/414 هل يوط  ح هل ا هنا وا  

 .+ اذ=: 518ا 3/589ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع   – رد  ههلل  – قا  هأللبان   

هحل  ث صليه ب ي ه ه هل فنا  أيفلا هل ها فشلاذ أ يلأ فيل   لعب  أ  يفلمح        =:  –أ بايف  – قا   

. فقلا   +عشلر = هلصلوهمل:   +ثلا  =جل ن ا  ق  أ يأ  عب  ح يفوضة آ لر يفال ا فلاأل   قولل :     

يفلمح قلرأ عشلر آ لات يفلمح آ لر       = دجلا : ثالا  لعب  بل  ب فلن:       : ثاا حمم  بلمح جعفلر  6/446أد  

ثلا   يلأ  لالف لعايفل      =... فقولل :  .  هكل ه أ رجل  يف ل م   +هلك ف عصم يفمح فتا  هل جا 

 ق  ذكرت أمساءهم ح هل   ل   هلصلليل ا    +عشر=ا  ك  م قالوه: هلر هة هل قات عمح قتاجلة

صوهمل نوهفقت  هل قاتا   ب   ل  أن  عب   +أ   هلك ف=ا  قول : 124ا 2/123(ا 502اقم )

كما هل  ا ه ل  أدل   يف ل م      +عشر=كان  بيرمل ح ا ه   ه ه هحل  ث فتااة كان  قو : 

آ لر  =ه ضا  هل   لاذة قيعلايفا  تلااة  قلو :       كما ح ا ه   هل يف   +ثا =عا ا  تااة  قو : 

 هلل  هلصللوهمل كمللا بياتلل  ح   +أ   هلك للف=ه ت مللاا  أ للرب  قللو : ا كمللا ح ا +هلك للف

هنص ا هنشاا إلي  آنفلايفا  كلان هل لرض هالا بيلان هلشل  ذ ح هنكلان هأل  ا  قل    لر ههلل لالا           

 .+ذلك ف   هحلم   هنا 

لعج لون  ح كشلف   ا  عزهض ل ل   م ا  أ اجلض ه 9/419ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  3)
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أال =علن  وسلم قنل: يف تهسريه ان سسبل اهلل  هلل اهلل  واخ،ج الثيلبي 

أدلكم عىل سورة شَيعها سبعون ألف ملك حني نزلت مأل فضلها ما بني السامء 

سورة أصحاب الكهف =قنلبا  هلل ين سسبل اهلل، قنل:  +واألرض لتاليها مثل ذلك؟

اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام ولياليها مثل ذلك،  إى من قرأها يوم اجلمعة غفر له

 .(1)+بلغ به السامء، ووقي فتنة الدجالوأعطي نورًا ي

من قرأ أول =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –ايضًن  –واخ،ج  

سورة الكهف وآخرها، كانت له نورًا من قرنه إى قدمه، ومن قرأها كانت له نورًا 

 .(2)+من األرض إى السامء

أخربكم بسورة أال =واخ،ج الرنفقي ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  

قنلبا: ين نبي  +ُعظ ُمها ما بني السامء واألرض، وملا جاء فيها من األجر مثل ذلك؟

سورة الكهف، من قرأ هبا يوم اجلمعة أعطي نورًا بني =اهلل اي سبسة هي؟ قنل: 

 .(3)+السامء واألرض، ووقي هبا فتنة القرب

من قرأ سورة = ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل: –ايضًن  –واخ،ج  

                                                                                                                                                                          

(ا  هلو  2055ا اقلم ) 2/435ه فاء  يفز   هإللباس عما ه ت ر يفمح هألداجل ث ع لً أل لا  هلالاس    

 ح  وهص سواة هلك ف. –كما تق ل  –يفمح هأللفاظ هلبعيف  هلوهاجلة 

 (.4ا 1 اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلك ف )هحل  ث اقم  

ا  قلل  تقلل ل حنللوض يفللمح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف  هلللوهاجلة ح     6/144يللان  اظللر: هلكشللف  هلب (  1)

  وهص سواة هلك ف.

 .6/284 اظر: هنص ا هل ابق (  2)

 .2/191 اظر: )ات هألنوها (  3)
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 .(1)+الكهف حني يأور إى مضجعه مل تزل املالئكة تصيل عليه حتى يقوم

من قرأ آخر سورة الكهف =قنل:  (2)ع  زس    حبنش –ايضًن  –واوس   

 .(3)+لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها

 يف خباص سبسة الك ف، ون نص : واوس  الننفيي 

أال أخربكم بسورة مألت عظمتها ما بني =صالة والسالم: قنل علن  ال= 

السامء واألرض، ولتاليها من األجر مثل ذلك، فمن قرأها يوم اجلمعة غفر له ما بينه 

وبني اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام، ومن قرأ يوم اخلميس األواخر منها عند نومه 

رأها يوم اجلمعة أعطي نورًا بني السامء من ق=. ويف سواية: +جعله اهلل تعاى شاكرًا آلالئه

 .(4)+مكة واألرض ووقي فتنة القرب وفتنة الدجال، وأعطي نورًا ما بينه وبني

وو  كعب ن وجيل ن يف إننء زجنج وجيل ن يف وهزل  فإن  يأو  و  الهق، والدي ، 

 ويأو  هب واهل  و  ااى الهنس، ومل حيعج ا دًا إىل احد.

زن احلببب كنلقمح والشيري واألسز وغري الك  فيت وإن كعبت وجيلت يف خمن

                              
هنوضوع  –اض  ههلل عا   –ا  كأن  جزء يفمح د  ث أب  بمح كعب 2/190 اظر: )ات هألنوها (  1)

 ح  وهص سواة هلك ف.

هللو زا بللمح دبلليش بللمح دبا لل  بللمح أ س هألسلل  ا أبللو يفللر ما كلل ي هحللل  ثا ا ب عللمح عمللر بللمح  (  2)

–اضلوهن ههلل ع لي م    –ه ياملا  ع مان بمح عفانا  ع   بمح أب  طاللبا  عبل ههلل بلمح يف لعوجل     

 .21ا 3/28(هلا  اظر: ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  01يفات سا  )

ا  هل هللان ح ع للول هلقللرآن  1/65ز للاجلة: مجللا  هلقللرهء  ا   اظللر ل 2/081 اظللر: )للات هألنللوها  (  3)

 .2/1156ا  هإلتقان ح ع ول هلقرآن 2/65

بألفاظ يفتقااب .  اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   –كما تق ل  –تق ل جير ب حنو ه ه هحل  ث (  4)

 (.6ا 4 هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلك ف )هحل  ث اقم 
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 .(1)+عه  كل ون يؤاي 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                        

                             

                           

                                

       :[:7 - 6]سبسة الك ف 

هذه اآلينت و  كعب ن يف إننء طنه، وسش    حنطنن وهزل  األس ع  حنث ال = 

 .(2)+يهنل األسض وه ن يشء ساى و  عامسة املهزل وكث،ة خريه ون يرسه

 =وقنل ايضًن عهد قبل  تينىل:                   

                                

                                

                

 [:2 - 4]سبسة الك ف: 

اآلينت لعكدي، عنش اليدو، وته،يق كلمع ، و وام و نل ، وفسن  زسع ،  

ومجنع اوبال ، و  اسا  الك فلنأخذ اول سبت و  املح،م قبل طلبع الشمس سبع 

قبضنت و  ت،اب و  سبية وباضع و  وسجد و جبس، وو   نية و جبسة، وو  

خ،اب، وو   نت فن  جهنزة، وو  وه،ق   اس خنلنة، وو  محنم عنطل، وو  فنخبسة

اس ع ط،ق ثم يعلب اآلينت عهلل كل ت،اب سبع و،ات ويقبل يف اآلخ، فالن    فالن 

                              
 (.98ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص   اظر: هل ا هلاظيم(  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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ومجنع ون هب فن  و  ح،كة وسكبن، وقبل وعمل وونل، وزسع وونهنة، الل م 

اجيل الك يف و نل فيل ، ونكنل حننت  واو،ه، ثم خيلط اجلمنع وي،ش وه  قبضة يف 

 .(1)+سا  و لده، او زسع  إىل متنم سبع سهبات ي،ى اليجب اليجنب اس و  ا

 =عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                

                             

       :[:12، 15]سبسة الك ف 

هنتنن اآليعنن خل،اب  نت الظنمل و سعنن ، وخ،اب حننبت  وزسع ، وكل ون  

يعقلب فن ، و  كنن ل  عدو ظنمل كثري األاية فلنصم يبم اخلمنس واجلمية، فإاا كنن 

وز لة، نصف اللنل و  لنلة السبت كعبت الك يف ساس وشط قديم، ولقبط و  

ويله  يف خ،قة و  قمنص ساهب، ثم يدف  يف املبضع الذي ي،يد، ي،ى وه  اليجب 

 .(2)+ إان اهلل تينىل

 =وعهد قبل  تينىل:                        

                                 

                                 سبسة[

 [ يقبل:28الك ف: 

يف وسقة اهب  إاا خبأ اإلنسنن هنئًن ومل ييلم وكنن  فلنكعب هذه اآلية= 

                              
(.  هل ه هلو عياال للر  هلشلعوذةا  هلو ح      98 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظليم )ص  (  1)

 ها   هلبيان.

 (.  ه ه سلر   عوذةا  في  هستعان  بالشياطني.91 – 98 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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ويق،اهن علن ن ثالث عرشة و،ة، ويهنم عهلل جهب  األيرس، وجييل ن حتت ساس  

ويقبل: ين وظ ، اليجنئب، ين  لنل كل حنئ،، ين و،هد كل ضنل اسهدين  ك،وك 

 .(1)+إىل ون اطلب، فإن  ي،ى يف وهنو  ون يدل عهلل الك

 ويف جم، نت الدي،يب، عهد خباص سبسة الك ف، يقبل ون نص : 

  وو  خباص هذه اآلينت، وهي: =                

                                 

                               

                                        

                 :[:660 - 605]سبسة الك ف 

ان و  اسا  ان يقبم يف اي وقت هنء و  اللنل فلنق،اهن عهد الهبم، ويقبل:  

الل م  حق هذه اآلية الرشيهة ايقظهي يف وقت كذا وكذا فإن سوحي  ندك، وانت 

تعبىف األنهس حني وبهتن والعي مل متت يف وهنو ن، الل م إين ااك،ك فعذك،ين، 

 إنك تهيل ون ختعنس، وحتكم ون ت،يد.واسعره،ك فعره، يل 

او يقبل: اقسمت علنكم ين خدام هذه اآلينت الرشيهة ان تبقظبين يف وقت  

كذا،  حق ن علنكم، وفضل ن لديكم،  نسك اهلل فنكم وعلنكم، فإن  حيصل املقصب  

 .(2)+ إان اهلل تينىل

                              
 (.91ظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظر: هل ا هلا(  1)

(.  ال نفًل يفلا ح هل ض هلوسلي   هنل كواة      35 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فلته هن لك هجمليل ( )ص    (  2)

يفمح هالستعان  ب ي ههللا  يفايفه هلشلعوذة  هللبيانا  سليأت  هنز ل  يفلمح هلبيلان  هإل بلاح عال  هل اهسل           

 هلشرع . اط   هليت ال جي و يفمح ه)  ا هلتع يق ع ً يف   ه ض هلتجاامل هلب
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 الدراسة والتعليق:

ة يف خباص سبسة الك ف،  يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبع 

 يعضح الضيف والبضع يف تلك األحن يث املذكبسة يف خباص تلك السبسة الك،يمة.

املبضبع يف خباص هذه  –سيض اهلل عه   –وو  الك حديث ايب    كيب  

 السبسة الك،يمة؛ وون يرتتب عهلل ق،اءهتن يف تلك األحبال والصهنت املذكبسة.

 ل اهل اليلم فن  يف اول القسم العطبنقي.وقد تقدم احلديث عه ، واك، اقبا

يف خباص سبسة  –سيض اهلل عه ام  –وايضًن ون سوي ع  ا   عبنس  

الك ف، وان و  ق،اهن  هلل علن  سبيبن الف ولك حعى يصبح، وعبيف و  

 الداء... إىل آخ،ه.

وقد وس   هحب لهظ  عدة احن يث ال ختلب يف مجلع ن و  الضيف يف اإلسهن ، 

 هل اليلم يف كعب املبضبعنت.واوس هن ا

ويف األحن يث الصحنحة الباس ة يف هذا الشأن ون يرهي ع  تلك األحن يث واآلثنس 

 الضينهة او املبضبعة.

وو  تلك األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة الك ف  

سيض  –وع  عيل    ايب طنلب  –سيض اهلل عه ن  –ون سوي ع  عنئشة  –ايضًن  –

وون سوي ع  غريهم يف خباص هذه السبسة الك،يمة، فقد وس ت تلك  –هلل عه  ا

 األحن يث املذكبسة  ألهنظ وعقنس ة، وخباص ق،آننة وعشنهبة.

 وقد تقدم اك، اقبال اهل اليلم يف احلكم علن ن، و ننن ضيه ن او وضي ن.
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يف ملحنت األنباس، فنام يف تهسريه، والرنفقي  و يد الك ون اوس ه الثيلبي 

يعيلق  خباص هذه السبسة الك،يمة، ويف مجلة ون اك،وه نظ،؛ وعهلل وج  

اخلصبص ون وس  اك،ه  ألهنظ وعقنس ة عهلل وثل ون وس  يف تلك األحن يث واآلثنس 

 يف خباص سبسة الك ف. –املعقدوة  –الضينهة واملبضبعة 

الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم، والدي،يب يف  يف الدس ثم ون اك،ه الننفيي 

جم، نت ، و  تلك العجنسب املذكبسة يف خباص سبسة الك ف، ويف تلك العجنسب 

و  املخنلهنت الرشعنة ون يدل عهلل  طالهنن، وعدم األخذ هبن، ف ي سبنل إىل البقبع 

ون يف اوع نن الق،آن الك،يم، وعدم ح،وع ، وفن ن و  ط،ق الشيباة والطالسم 

 .، فضاًل ع  االسعرنثة  رري اهلل، واالسعيننة  نلشننطنييب ل إىل السح،

 عهد قبل  تينىل:  وو  الك عهلل سبنل املثنل، ون اك،ه الننفيي     

                               

                  :[:12 - 15]سبسة الك ف 

هنتنن اآليعنن خل،اب  نت الظنمل و سعنن ، وخ،اب حننبت  وزسع ، وكل ون = 

يعقلب فن ، و  كنن ل  عدو وظنمل كثري األاية، فلنصم يبم اخلمنس واجلمية، وإاا 

ف اللنل و  لنلة السبت كعبت الك يف ساس وشط قديم، ولقبط و  كنن نص

وز لة، ويله  يف خ،قة و  قمنص ساهب، ثم يدف  يف املبضع الذي ي،يد، ي،ى وه  

 وغري الك و  العجنسب البنطلة كثري. (1)+اليجب  إان اهلل

                              
 (.91 – 98 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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عهلل حد  – ل قد يصل احلد يف سبنل احلصبل عهلل تلك اخلباص الق،آننة 

وهذا هب عني البقبع يف  –عز وجل  – االسعيننة واالسعرنثة  رري اهلل إىل –زعم م 

 نسأل اهلل الينفنة والسالوة. الرشك،

وو  الك عهلل سبنل املثنل، قبل الدي،يب يف جم، نت  يف خباص سبس الك ف،  

  عهد قبل  تينىل:                      

                                  

                                  

                                    

         :[:660 - 605]سبسة الك ف 

او يقبل: اقسمت علنكم ين خدام هذه اآلينت الرشيهة ان تبقظبين يف = 

وقت كذا،  حق ن علنكم، وفضل ن لديكم،  نسك اهلل فنكم وعلنكم، فإن  حيصل 

 .(1) +املقصب   إان اهلل...

وال خيهى عهلل املعأول والهنظ، يف تلك العجنسب والبسنئل والط،ق املب لة  

، وعدم لبقبع الظنه، يف الرشكو  ا –كام زعمبا  – تلك اخلباص الق،آننة إىل

االلعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي هي الط،يق احلق املب ل إىل تلك 

اخلباص الق،آننة؛ وعلن  فل  تعحقق اخلباص الق،آننة وع البقبع يف املحناي، 

ط األعامل، وال حبل وال قبة الرشعنة، فضاًل ع  البقبع يف الرشك  نهلل الذي حيب

 إال  نهلل.

                              
 (.35 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  1)
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فنحس  العهبن  إىل احلذس العنم و  تلك البسنئل والط،ق عهلل اي حنل اك،ت  

او و هت، وو  اي ج ة جنءت او كننت؛ ولنح،ص اليبد عهلل محنية جهنب 

 العبحند و  كل هنئبة.

ع   –  إان اهلل –ويف الق،آن الك،يم والسهة الهببية، ون يرهي ويكهي ويشهي  

تلك األوبس البنطلة، والعجنسب امل، و ة، ويف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة 

حن يث واآلثنس الضينهة يف خباص السبس واآلينت الق،آننة؛ ون يرهي ع  تلك األ

 ، ة والضالالت واجل نالت الشهنية.لط،ق املجهذه ا واملبضبعة، وايضًن ع 
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 سورة مريم األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

ان  قنل يف  هي إرسائنل، والك ف،  –سيض اهلل عه   –    وسيب  ع  عبداهلل – 8

 .(2)+إهنن من العتاق األول، وهن من تالدر= وو،يم، وط ، واألنبننء:

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)

 (.3لصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هإلسرهء )هحل  ث اقم تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا ه(  2)
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 الدراسة والتعليق:

والذي تظ ، فن  وكننة  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث واثلة    األسقع  

هن اهلل نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم سبسة و،يم، واهنن و  السبس املثنين، العي اعطن

وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى علن  الصالة والسالم، وقد تقدم 

 يف سبسة ال،عد وون  يدهن و  السبس املثنين نحب هذا امليهى.

ف ي و  السبس اليعنق  –سيض اهلل عه   –وايضًن حديث عبداهلل    وسيب   

عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف وكة املك،وة، وقد تقدم  ننن  األول، العي انزلت

  امل،ا  يف سبسة اإلرساء.

 سورة مريم، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها:خاصية 

تقدم يف سبسة ال،عد، وون  يدهن و  السبس املثنين، ون يدل عهلل نحب خن نة  

  ة وه ن، ف ي و  السبس املثنين.سبسة و،يم، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن

عهلل  –سيض اهلل عه   –وو  السبس اليظنمة العي ق،اهن جيه،    ايب طنلب  

هل ويك ممن  –سيض اهلل عه   –الهجنيش فأسلم، قنل الهجنيش جليه،    ايب طنلب 

ع  اهلل و  يشء؟ فقنل ل  جيه،:  –ييهي سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –جنء    

الهجنيش: فنق،اه عيّل. فق،ا علن   دسًا و  )ك نيص(، فبكى حعى اخضل  نيم، فقنل

حلنع   نلدوع، و كت اسنقهع  حعى اخضلبا وصنحه م حني سميبا ون تيل علن م، ثم 

 .(1)واحدةقنل الهجنيش: إن هذا واهلل والذي جنء    وبسى لنخ،ج و  وشكنة 

                              
اضل  ههلل   –ا يفمح د  ث أل س م  283 – 1/281هحل  ث أ رج  يفيواليف هإليفال أد  ح هن ا  (  1)

ا  عللزهض إىل هإليفللال أدلل   هبللمح أبلل  دللامت   6ا 18/5 ذكللرض هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا   –عا للا 

  هلبي ق  ح هل الل .
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 مريم:سورة يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

قرأ سورة مريم أعطي من األجر عرش حسنات بعدد من كَذب بزكرياء وصدق 

وهارون  راهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، وبيحيى ومريم وعيسى وإببه

 .(1)+وإسامعيل وإدريس، وبعدد من دعا هلل ولدًا، وبعدد من مل يدع هلل ولداً 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال      –ضوعا  هو جزء يفمح دل  ث أبل  بلمح كعلب     هحل  ث يفو(  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م.
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 يف خواص سورة مريم ما نصه: وأورد اليافعي

من قرأ سورة مريم وطه أعطي من األجر =قنل علن  الصالة والسالم: = 

 .+مثل ثواب املهاجرين واألنصار

من كتبها وجعلها يف قدح زجاج من منزله كثر خريه ورأى يف منامه ما و 

ن  .(1)+ي ه، وإن كتبت عىل حائط البيت منعت الطوارق، وإن رشهبا اخلائف أ م 

 ون نص : –ًن ايض –يقبل     وعهد قبل  تينىل:  

و   نم يبم اخلمنس ونقش يف السنعة األوىل عهلل فص خنتم و  فضة او = 

 غريه ممن يهقش علن  و  األحجنس      ،       واوائل

 .(2)+احلبائج وكنن حمبب ًن وطنعًن وقببالً  السبس، فم  لبس هذا اخلنتم كنن وقيضَّ 

 إن ح،وف = –ايضًن  –ونقل       إاا وضيت يف خنتم خممس

عهلل  هة خمصب ة، ونقشت ح،وف   نحل،وف الطبنينة، وكنن الطنلع  ،ج الثبس، 

والزه،ة فن  او يف  سجة نف ن يف احلن ي عرش و  الطنلع، وهي وقببلة وسيب ة 

سنملة و  ال،جبع واالحرتاق، وتبخ،ه  نليب  واليهرب وتله  يف خ،قة ح،ي،  نضنء، 

كبن إقنوع  و  فضة خنلصة او نحنس ا ه،، اهيام اوك  فم  اوسك  عهلل نهس  وت

 يد الك ي،ى و  اليجنئب، ويعهق ل  و  الر،ائب ون يقرص عه  اللسنن، وييمل 

                              
 (.91 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنرجة هل ابق.(  2)
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يف املحبة واأللهة فياًل عجنبًن، ويف قضنء احلبائج وجلب ال،زق والقببل، و خبل 

وكث،ة ال،زق واخلري والربكة يف  املرسات عهلل ون سلك ، واله،ح والرسوس والط،ب،

كل ون يعهنول  و  اوبس الدننن واآلخ،ة، ويهبري ملنسك هذا اخلنتم ال،فنع ان ال يلبس  

إال وهب طنه، وال يق،    جهن ة، وال يدخل    وبضع اخلالء، فإن  و  األفينل 

ت اليظنم املكهبنة املخزونة املكعبوة ع  الهنس، وو  خبا   املبنسكة و  جيل  حت

ساس  ويهنم فإن  ي،ى يف وهنو  ون ي،يد ان يسأل عه  وكل ون يكبن يف خنط،ه قبل ان 

يهنم، وإن جيل  عهلل قلب ننئم اخرب  كل ون  هع يف يقظع ، وإن اهكل علنك او، 

غنئب ومل تي،ف ل  حنالً فنجيل اخلنتم حتت ساسك قبل ان تهنم وانت عهلل وضبء 

 حنل ، و كل ون تسأل عه  و  اوبسه، وكذلك وط نسة فإنك ت،اه يف وهنوك وخيربك 

إاا ع،ض لك او، او طلب او سه، ت،يد ان تسأل عه  يف عباقب اوبسك واوبس 

غريك  كل ون تؤول وون ت،يد وي،فة عنقبع ، وإن هككت يف كهز او  فنهة فنجيل 

اخلنتم حتت ساسك قبل ان تهنم وانت عهلل وضبء فإنك خترب يف نبوك  كل ون ت،يد 

وهل تظه،    ام ال، و نجلملة فإن ونسك هذا اخلنتم إاا اهكل علن  او،  و  الك

و  مجنع األوبس كل ن الدننبية واألخ،وية وجيل اخلنتم حتت ساس  وننم عهلل وضبء 

فإن  خيرب يف نبو   ام اسا ، ول  يف اسعخ،اج الكهبز والدفنئ  واخلبنين اث، عظنم، 

،ب جتد ون اك،ت  حقًن إا ال يصحح ويههع ملنسك هذا اخلنتم فبق ون اك،ت فج

 .(1)+الك وال يكذ   إال االخعبنس

                              
بتصلر ا   ظ لر ح هل ض هلتجربل      (ا 92ا 91 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقلرآن هلعظليم )ص   (  1)

 هلباط   هالستعان  بالشياطني.
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 : قبل  تينىل: -ايضًن  –وقنل                     

                                   

                                     

                                   

                           

                                    

                                    

                                     

                           :[:67 - 7]سبسة و،يم 

هذه اآلينت مل  كنن عهده زوجة ال حتمل، فنصبونن يبم اجلمية، فإاا  هلل =

املر،ب افط، هب وزوجع  عهلل سك، ولبز وخبز، وال يرش نن و  املنء هنئًن، ويكعب 

اآلينت يف جنم زجنج  يسل نحل مل متس  الهنس ويمحبهن  امء عذب طنه،، ويأخذ 

حبة، ويق،ا عهلل كل حبة اآلينت، ثم جييل املنء يف ( 884و  احلمص األ نض )

القدس عهلل الهنس، وجييل احلمص فن  ويبقد علن  وقندًا قبيًن ثم يقبم ويصيل اليشنء 

األخرية هب وزوجع ، ويق،ا  يد  الة اليشنء سبسة و،يم، ثم يصهي املنء و  فبق 

رشب وه  الهصف احلمص إاا نضج، ثم يضنف إلن  هنئًن و  ونء اليهب امليقب ، وي

والزوجة الهصف، ويهنونن سنعة ويباقي ن فإهنن حتمل للبقت، وإن فيل الك ثالث 

 .(1)+لننل فإن الك ا لغ وانجب للبلد

                              
 (ا  ه ه هو عني ه رهفات  ه زعبات.93 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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  وعهد قبل  تينىل:                       

                                    

           :[:81، 87]سبسة و،يم 

هنتنن اآليعنن مل  اسا  ان تهجب ثم،ة نخلة وتؤيت اكل ن عنجاًل، وتسلم و  =

ث نخالت خمعلهنت األلبان، ا ه، اآلفنت كل ن، تأخذ ثالث خب نت و  ثال

واخرض وامح،، ويكعب عهلل كل خب ة اآلينت  قلم حديد، ثم ييلق كل خب ة 

 .(1)+يف ج،يدة و  نخل ن، فإن الهخلة تهجب ويهجب ثم،هن

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل                    

             :[:75، 71]سبسة و،يم 

هنتنن اآليعنن الستهنع الشأن، وعلب املكنن، والقببل عهد الهنس واليشرية =

والسالطني، فم  اسا  الك فلنكعب ن يف خ،قة ح،ي، ا ه،، خملبط  يسل، ثم حي،ز 

ن ، يبلغ سؤال  علن ن، وييج  الشمع  حىص لبنن، ويبخ،    الكعنب، ثم ييلق  عل

 .(2)+ويدسك وأوبل 

                              
 (.94ا 93 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.94 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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 الدراسة والتعليق:

يف خباص سبسة و،يم، وقد  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

 تقدم الكالم عه .

ثم وس  اك،  يض اآلثنس الضينهة واملبضبعة، والعجنسب البنطلة، 

، وعدم العقند والبسنئل امل، و ة، والعي اهعملت يف غنلب ن عهلل املخنلهنت الرشعنة

وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة، العي جيب و،اعنهتن عهد اليمل  خباص 

الق،آن الك،يم، وقد تقدم احلديث ع  وثل هذه العجنسب البنطلة، والبسنئل غري 

وع ون تضمهع  و  خزعبالت وخ،افنت، واسعيننة  نلشننطني وخت،ص رشوعة؛ امل

 .يف علم الرنب، والبدع والرشكننت
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 سورة طه، وسورة األنبياء األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

، وأعطيت أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني=

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

ان  قنل يف  هي إرسائنل، والك ف،  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 8

 .(2)+إهنن من العتاق األول، وهن من تالدر= وو،يم، وط ، واألنبننء:

سلم: قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  و –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة  – 1

اسم اهلل األعظم الذر إذا ُدعي به أجاب يف ثالث: سورة البقرة، وآل =

يف آية  +البق،ة=قنل ا ب اونوة: فنلعمسع ن فبجدت يف  ،+عمران، وطه

   الك،يس:                :آل =[، ويف 877]سبسة البق،ة

     : +عم،ان             :[، 8، 6]سبسة آل عم،ان

 : +ط =ويف 

                : (3) +[666]سبسة ط. 

 

                              
 داجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .تق ل جيرا  ضممح هأل(  1)

 (.3تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة هإلسرهء )هحل  ث اقم (  2)

 (.5تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص آ   هلكرس  )هحل  ث اقم (  3)
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 الدراسة والتعليق:

والذي تظ ، فن  وكننة  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث واثلة    األسقع  

نبن   –جل وعال  –السبس املئني العي اعطنهن اهلل سبسة ط ، وسبسة األنبننء، ف ام و  

حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن   او  علن  

الصالة والسالم، وقد تقدم يف سبسة هب  وون  يدهن و  السبس املئني نحب هذا 

 امليهى.

   هلل اهلل علن  يف قبل –سيض اهلل عه   –وايضًن، حديث عبداهلل    وسيب   

فن   لنل  +فهن من العتاق األول، وهن من تالدر=وسلم ع  هنتني السبستني: 

يف سبسة اإلرساء  –ايضًن  –عهلل وكننع ام، وعظنم هأهنام، وقد تقدم نحب هذا امليهى 

  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.

وفن  اك، اسم اهلل األعظم  –سيض اهلل عه   –ووس  اك، حديث ايب اونوة  

 ذي إاا ُ عي    اجنب، وان  يف سبسة ط ، عهد قبل  تينىل: ال         

     : [، وهذا يدل عهلل وكننة هذه السبسة اليظنمة؛ وقد تقدم 666]سبسة ط

 .(1)هذا احلديث والعيلنق علن   ام يلزم يف خباص آية الك،يس

                              
 (.5لوهاجلة ح  وهص آ   هلكرس ا )هحل  ث اقم  اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  ه(  1)
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 ريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها.خاصية سورة طه، وسورة األنبياء، وط

تقدم يف سبسة هب  وون  يدهن و  السبس املئني، ون يدل عهلل نحب خن نة  

السبس  سبسة ط ، وسبسة األنبننء، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ام و 

 .املئني

سيض  –عبداهلل    وسيب   وتقدم يف خباص سبسة اإلرساء ون يعيلق  قبل 

 .+إهنن من العتاق األول، وهن من تالدر=: - عه  اهلل

ون يعيلق  خن نة سبسة ط ،  (1)تقدم يف خباص آية الك،يس –وايضًن  

سيض  –وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، يف العيلنق عهلل حديث ايب اونوة 

 ون يرهي ع  إعن ت  ههن. –اهلل عه  

 يقبل الهريوزآ ن ي يف وقصب  سبسة ط :

وقصب  السبسة وويظم ون اهعملت علن : تنسري األو، عهلل ال،سبل  هلل = 

اهلل علن  وسلم، واك، االسعباء، وعلم اهلل تينىل  نلق،يب والبيند، واك، حضبس 

 نلبا ي املقدس، وإظ نس عجنئب عصنه والند البنضنء،  –علن  السالم  –وبسى 

البح،، وإثبنت حمّبة وبسى يف وسؤال نح الصدس وتنسري األو،، وإلقنء العن بت يف 

القلبب، وا طهنء اهلل تينىل وبسى، واخعصن    نل،سنلة إىل ف،عبن، وون ج،ى 

 نه ام و  املكنملة، واملبعد يبم الزيهة، وِحَنل ف،عبن وسح،ت   نحِلَبنل والييص، 

وإيامن السح،ة وتيذيب ف،عبن هلم، واملهّة عهلل  هي إرسائنل  هجنهتم و  الر،ق، 

                              
  اظر: هحلا ي  هل ابق  )ذكر ه اصي ا  طر ق  هلعم  ب اا  كيفي  هالستفاجلة يفا ا(.(  1)
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وبسى، واملجيء إىل الطبس، ووك، السنو،ي يف  هية الِيجل، وإضالل  وتيجنل

القبم، وحديث القننوة، وحنل الكهنس يف عقب ع م، ونسف اجلبنل، وانقنن  

املعكربي  يف س قة طنعة اهلل احلي القنبم، وآ اب ق،اءة الق،آن، وسؤال زين ة اليلم 

بسبسة ووك، الشنطنن، و ننن والبننن، وتينري آ م  سبب الهسننن، وتهبن   عهلل ال

عقب ة نسننن الق،آن، وهني الهبي ع  الهظ، إىل احبال الكهنس واهل الطرننن، 

لبا: و  األوبال، والبلدان، وإلزام احلجة عهلل املهك،ي   وااللعهنت إىل ون ُخبِّ

  إسسنل ال،سل  نلربهنن، وتهبن   الكهنس عهلل انعظنس او، اهلل يف قبل :     

   (1)+إىل آخ، السبسة. 

 يف سبسة األنبننء:  –ايضًن  –وقنل 

وقصب  السبسة: ون اهعملت علن  جمماًل: و  العهبن  عهلل احلسنب يف = 

القننوة، وق،ب زونهنن، وو ف الكهنس  نلرهلة، وإثبنت الهببة، واسعنالء اهل احلق 

، وطنعع م، وختلنق اهلل عهلل اهل الضاللة، وحجة البحداننة، واإلخبنس ع  املالئكة

السمبات واألسض  كامل قدست ، وسري الكباكب و وس الَهَلك، واإلخبنس ع  

وبت اخلالئق وفهنئ م، وكالء اهلل تينىل وحهظ  اليبد و  اآلفنت، واك، ونزان 

اليدل يف القننوة، واك، إ ،اهنم  نل،هد واهلداية، وإنكنسه عهلل األ هنم وعبَّن هن، 

و  ننس نم،و  وإيقن هن، ونجنة لبط و  قبو  اويل اليدوان، ونجنة وسالوة إ ،اهنم 

نبح وو  وي  و  الطبفنن، وُحكم  او ، وف م سلنامن، واك، تسخري الشنطنن، 

وترضع ايبب، و عنء يبنس، وسؤال زك،ين، و الح و،يم، وفعح سد يأجبج 

                              
 .312ا 1/311 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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اهل الطنعة ووأجبج يف آخ، الزونن، وال الكهنس واألوثنن يف  خبل الهريان، وعز 

واإليامن، و  األزل إىل األ د يف مجنع األزونن، عهلل عاليل اجلهنن، وطّي السمبات 

يف سنعة القننوة، واك، األوم املنضنة، واملهزل و  الكعب يف سنلف األزونن، 

وإسسنل املصطهى  هلل اهلل علن  وسلم  نل،افة وال،محة واإلحسنن، وتبلنغ ال،سنلة 

نقصنن وسجحنن، وطلب حكم اهلل تينىل عهلل وفق احلق، عهلل حكم السبية و  غري 

 واحلكمة يف قبل                   :سبسة األنبننء[

668]+(1). 

 

                              
 .310ا 1/311 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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 سورة طه، وسورة األنبياء:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 .طه، أعطي يوم القيامة ثواب املهاجرينقرأ سورة 

، ومن قرأ سورة اقرتب للناس حساهبم، حاسبه اهلل تعاى يوم القيامة حسابًا يسرياً 

 .(1)+وصافحه وسَلم عليه كل نبي ذكر فيها اسمه

إن =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 8

، فلام اهلل تبارك وتعاى قرأ طه، ويس، قبل أن خيلق السموات واألرض بألف عام

سمعت املالئكة القرآن قالت: طوبى ألمة ينزل هذا عليها، وطوبى ألجواف 

 .(2)+حتمل هذا، وطوبى أللسنة تتكلم هبذا

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عم،  – 1

، فطوبى ملن مات من قرأ طه، ويس، كل شهر أضمن اهلل له اجلنة=: وسلم

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال ح أ   هلق م هلتيبيق .

(ا 3414هحللل  ث أ رجلل  هللل هايف  ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل ح فبلل  طلل    للسا اقللم )  (  2)

ظليم هلقلرآنا فصل  ح فبلال  هل لوا  هآل لاتا       ا  هلبي ق  ح  عب هإلميلانا بلامل ح تع  3/541

ا 305ا 5/304(ا 2225ذكر سواة بلين إسلرهلي ا  هلك لفا  يفلر ما  طل ا  هألنبيلاءا اقلم )       

ا  عزهض إىل هلل هايف ا  هلعقي ل  ح هلبلعفاءا  هبلمح يفرجل  ل ا      18/152 هل يوط  ح هل ا هنا وا 

هلل ه دلل  ث هر للبا  فيلل  =ا  قللا : 9/389تف لليض ح   هيهللما  هحللل  ث أ رجلل  هبللمح كلل ي

ا  أ اجلض هبللمح عللرهق هلكاللان  ح تاز لل     +نكللااةا  إبللرههيم بللمح يف للاجر   لليخ  تك للم في مللا     

ا 1/139هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع ا ح كتامل هلتودي ا هلفص  هل لان   

ا اقم 3/482جل ث هلبعيف   هنوضوع  ح س     هألدا –اد  ههلل  –هأللبان   –أ بايف  – أ اجلض 

 .+يفاكر...ا  ه ه يفنت يفوضوع...ا  إسااجلض ضعيف ج هيف=(ا  قا : 1240)
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وهاتان السورتان يف جوفه، فمن قرأ طه ويس كتب اهلل له بكل آية يف القرآن 

 .(1)+عيادة سنة، وبنى له مدينة يف اجلنة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 4

موا حرامه، واقتدوا به، وال تكفروا ب ء = اعملوا بالقرآن، أحلموا حالله، وحرِّ

، منه، وما تشابه عليكم فردوه إى اهلل وإى أويل األمر من بعدر كام خيربوكم

وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور، وما أويت النبيون من رهبم، وليسعكم القرآن 

)قَد ص  مُ  ل  وما فيه من البيان، فإنه شافع ومشفع، وماح  
، أال وإن لكل آية منه (2

يامة، أال وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول، وأعطيت طه نورًا يوم الق

والطواسني من ألواح موسى، وأعطيت فاحتة الكتاب، وخواتيم البقرة من حتت 

 .(3)+العرش، واملفصل نافلة

                              
ا  هلظلاهر  4/34هحل  ث أ رج  هل   م  ح كتامل هلفلرجل سا فصل  ح فبل  قلرهءة هلقلرآنا      (  1)

ث هلل    ع ً يفتا  أنل  يفوضلوعا نلا فيل  يفلمح هنبال ل  ح هل لوهملا  هلو يفتقلاامل هأللفلاظ يفلة هحلل              

قب  ا   اظر ل ز اجلة: هألداجل ث  هآلثلاا هللوهاجلة ح فبلال  سلوا هلقلرآنا ل ل كتوا إبلرههيم ع ل          

 (.465هل ي  )ص 

أ :  صممجاجل  يفصّ ق.  قيل : سلاع يفصلّ قا يفلمح هبتعل   عمل   لا فيل ا فلنل   لافة لل  يفقبلو              (  2)

: هلا ا لل  ح هر للب  هلشللفاع ا  يفصللّ ق ع يلل  فيمللا  رفللة يفللمح يف للا    إذه تللرإ هلعملل  بلل .  اظللر      

 (.059هحل  ث  هألثر )ص 

هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل جيرا ا  بيان هحلكم ع ي  عا  ذكر هألداجل ث  هآلثاا هلبلعيف   (  3)

 (.5 هنوضوع  ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 
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 يف خواص سورة طه ما نصه: وأورد اليافعي

ي،يد العزوج وه م  و  كعب ن وجيل ن يف خ،قة ح،ي، خرضاء وقصد قبونً =

اجن به، وتم ل  الك، وإن قصد اإل الح  ني قبم اجن به ومل خينله  وه م احد، وإن 

وشى  ني عسك،ي  افرتقبا ومل يقنتل  يض م  يضًن، وإاا اسعحمت  امئ ن و  طنلت 

 .(1)+عزو ع ن تزوجت وس ل تزوجي ن

   قبل  تينىل:  –وقنل ايضًن                  

                               

                                     

                                     

 [:2 - 6]سبسة ط : 

خن نة هذه اآلينت للسين ة واخلري والربكة والطنعة، فم  كعب ن يف إننء =

و،و، او  نهي او  لبس وحمنهن  ده ، وييمل وه  غنلنة ويضنف إلن  هنئًن و  

الكنفبس واليهرب، ويمسح هبن حنجبن  وجبنه  يهنل القببل واجلنه واملحبة عهد كل ون 

 .(2)+يقن ل 

 عهد قبل  تينىل:  – ل ايضنً نقو                   

            : [:605 - 607]سبسة ط 

                              
 (ا بتصر    ي.94 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 هل ابق. اظر: هنص ا (  2)
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ننء هنتنن اآليعنن للدونول واجل،احنت وكل ون يطلع عهلل اجلسم، يكعب يف إ=

 نظنف  مدا  فنسيس ومتحى  ده   ههسج، ويمسح    عهلل اجلسد فإن  يربا.

 وتكعب ايضًن لعربي، املنء ووي ن                  

               :[. وقبل : 62]سبسة املؤوهبن      

                  :[. وقبل : 46]سبسة الك ف        

    :[، وقبل : 47]سبسة احلج                         

       :[، وقبل : 10]سبسة  امللك                   

                       : (1) +[44]سبسة هب. 

 وعهد قبل  تينىل:                     

                                 

                               

                               

            : [:668 - 602]سبسة ط 

هذه اآلينت لبكنء األطهنل، والصمت واهلنبة، يكعب يف قطية سق غزال =

وجييل ن يف انبب ة نحنس، وتيلق يف عهق الطهل، يهقطع  كنؤه، وحيس  لبن ، 

 .(2)+و مع  ولسنن ، وو  كعب ن وعلق ن يف عضده  مت عه  عدوه وهن  

                              
 (.94هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 هنص ا هل ابق.(  2)
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  وعهد قبل  تينىل:                          

                                    

                        : [:618، 616]سبسة ط 

هنتنن اآليعنن و  كعب ام وعلق ام علن  إن كنن عنز ًن تزوج، وإن كنن كثري الهسننن =

 .(1)+فإن  ال يهسى، وإن كنن و،يضًن يشهى و  و،ض ، وإن كنن فقريًا اسعرهى

 يف خباص سبسة األنبننء ون نص : وممن اسو ه الننفيي

 قبل  تينىل: =                          

                            

                          

                         

           :[:89 - 87]سبسة األنبننء 

هذه اآلينت لقصم املعكربي  واملعجربي ، فم  اظ ، تكربًا او جتربًا ومل خيف =

ونرصاين وهيب ي  اهلل، واس ت  ونسه وخ،اب  نع ، فخذ ت،ا ًن و  اس ع قببس وسلم

،ا ًن و   اس وجمبيس، وت،ا ًن و   نبت اجلبنسي  القديمة، وت،ا ًن و   اس محنم، وت

وبقبفة خ،ا ًن، ومجلة األت، ة سبية وتق،ا اآلينت عهلل كل ت،اب سبية، وجتمي م 

وحتهظ م وتهظ، يبم األس ينء آخ، اس ينء يف السهة، وسش الك الرتاب يف املهزل و  

 اعاله إىل اسهل  فإنك ت،ى اليجب.

                              
 (.95 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 واك،  يض م ان  يكعب للطلقة                 

              :[، 10 ]سبسة األنبننء

 إاا عرس علن ن البال ة، ويكعب و،يم ولدت عنسى          

[، الل م كام هققت األسض  نلهبنت والسامء  نملط،، فكذلك يرس 5: ]سبسة الطالق

 لهالنة  هت فالنة البضع                       

         :[، واخربين  يض اليلامء ان  يق،ا 81 - 84]سبسة عبس

 ية: اآل                               

                  :[، خن ة عهلل  ط  الطلقة عهلل 10]سبسة األنبننء

 .(1)+اسهل ظ ،هن وان  ج،ب الك

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                  

                             

           :[:22 - 25]سبسة األنبننء 

هذه اآلية والعي  يدهن لزوال اهلم والرم و فع كند الكنئدي ، وهي مخس =

آينت وعه،قنت، فم  امه  او، و  اوبس الدننن او ضنقت علن  اسبن   فلريجع إىل اهلل 

الصالة والسالم، ثم ويعبب إلن  ويسعره،ه سبيني و،ة، ويصيل عهلل الهبي علن  

يعبضأ ويصيل سكيعني يق،ا فن ام  ام احب و  الق،آن، فإاا سلَّم جلس يسعره، اهلل 

ويصيل عهلل الهبي علن  الصالة والسالم كام فيل اوالً، ثم يسجد ويق،ا اآلينت 

                              
 (ا بتصر    ي.96 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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اخلمس، ويسأل اهلل تينىل زوال اهلم والرم، وتيجنل اله،ج، فإن اهلل يه،ج عه ، 

 ت واآلينت اخلمس: قبل  تينىل: ويزيل عه  اآلفن            

                           سبسة[

 [، وقبل  تينىل: 651آل عم،ان:                     

                                

             :[، وقبل  تينىل: 24، 21]سبسة األنبننء  

                                   

                               

       :[، وقبل  تينىل: 22، 52]سبسة األنبننء         

                               

                :،[، وقبل  تينىل:47، 44]سبسة غنف 

               :[.21]سبسة األنبننء 

و  ا ن   هم او ضنق يف وينه  =وسوي عه  علن  الصالة والسالم ان  قنل: 

او  الء فلنكعب هذه الكلامت يف ق،طنس،وييلق الق،طنس يف املنء اجلنسي، فإن اهلل 

لكلامت:  سم اهلل ال،مح  ال،حنم و  اليبد الهقري الذلنل، إىل ال،ب يه،ج عه  مه ، وا

 اجللنل              الل م  ح،وة حممد علن  الصالة

 .(1)+والسالم اكشف رضي ومهي، وف،ج عهي غمي ين سب الينملني

                              
 (.91ا 96 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  ( 1)
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 وعهد قبل  تينىل:                     

                           

                [:91 - 96ننء: ]سبسة األنب 

هذه اآلينت حلهظ ولد احلنول وعبهنن علن  وخ،وج  وه ن عهلل ون حتب وختعنس، =

إاا كعبت هذه اآلينت وعلقت عهلل احلنول اول ون تيلق  نحلمل ودة اس يني يبوًن ثم 

 .(1)+تهزع  إىل ه ، البال ة وتيلق  عهلل الصرري حني يبلد فإن  يكبن ون اك،ننه

  وعهد قبل  تينىل:                    

                         

                         سبسة[

 [:601 - 606األنبننء: 

هذه اآلينت لزوال احلمى وجلمنع األو،اض، و  كعب ن يف إننء طنه،  مدا  =

وحمنهن  امء  ئ، ال ت،اهن الشمس، ثم يسقى وه ن امل،يض ثالث ج،ع، وسش عهلل 

ظ ،ه  قنع  وقت اهعدا  البجع، فنهيل الك ثالثة اينم يربا، وو  كعب ن يف إننء 

و ه     وجع البسط والظ ، وال،كبة نهي  نهيًن  (2)البن بنج طنه، وحمنهن  ده 

 .(3)+تنوًن إن هنءاهلل تينىل

                              
 (.91اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  (  1)

هلبابونب: يفعرملا ك م  فااسي  )بابونك(ا   ي ق ع ً جاس نباتات عشبي  طبيل ا   لتعم  يفال     (  2)

هلق ل ح هليبا يفمح فوهل ض أن    لتعم  لتاشلي  ههلبلما  علا  ل صل هعا  ل تشلابا    لكمح        

 (.39ل  هء  هلت ه   بالابات )ص آالل هألدشاءا   ز   هلافخ ..ا  اظر: قايفوس ه

 (.91 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة يف خباص سبسة  

ط ، وسبسة األنبننء، يعضح جلنًن الضيف يف إسهن هن، والبضع يف وعه ن، والعكلف 

املبنلرة يف اخلباص الق،آننة املرتتبة عهلل ق،اءة تلك السبس واآلينت  يف اسلبهبن، و

 املذكبسة.

يف خباص سبسة ط ،  –سيض اهلل عه   –وو  الك ون سوي ع  ايب    كيب  

هذا  هتام؛ وقد تقدم كالم اهل اليلم عهللوسبسة األنبننء، واألث، املرتتب عهلل ق،اء

 احلديث املبضبع.

سيض اهلل  –وا   عم،  –سيض اهلل عه   –ه،ي،ة  و يد الك ون سوي ع  ايب 

يف اك، خباص هنتني السبستني، وال خيهى ون يف تلك اخلباص الق،آننة  –عه ام 

املذكبسة هلنتني السبستني و  الضيف والبضع؛  ل الر،ا ة والهكنسة  ام ال يدع جمنالً 

 للشك يف وضي ن و طالهنن.

يف خباص سبسة ط ؛ وقد تقدم  –سيض اهلل عه   –ثم حديث ويقل    يسنس  

احلديث عه  عهد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة 

 الهنحتة.

ثم وس   يد اك، هذه األحن يث واآلثنس الضينهة يف خباص سبسة ط ،  

وسبسة األنبننء، ون اك، و  العجنسب، والط،ق والبسنئل العي تب ل إىل اخلباص 

وهي يف مجلع ن ال ختلب  –عهلل حد زعم م  –عهلل ق،اءة تلك السبس  الق،آننة، املرتتبة
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و  نظ،،  ل و ل احلد يف  يض تلك العجنسب والبسنئل والط،ق املذكبسة إىل 

؛ وقد تقدم احلديث ع  وثل هذه الرشك واخل،افنت والعبسالت البدعنةالبقبع يف 

 ة.العجنسب البنطلة، والبسنئل الرري ورشوعة، يف السبس املعقدو

 وو  الك عهلل سبنل املثنل ون اك،ه الننفيي عهد قبل  تينىل:          

                               

                                  

                           

                              

     :[.89 - 87]سبسة األنبننء 

هذه اآلينت لقصم املعكربي  واملعجربي ، فم  اظ ، تكربًا او جتربًا ومل =

ونرصاين  خيف اهلل، واس ت  ونسه وخ،اب  نع ، فخذ ت،ا ًن و  اس ع قببس وسلم

ًن و  وهيب ي وجمبيس، وت،ا ًن و   نبت اجلبنسي  القديمة، وت،ا ًن و   اس محنم، وت،ا 

 اس وبقبفة خ،ا ًن، ومجلة األت، ة سبية وتق،ا اآلينت عهلل كل ت،اب سبية، وجتمي م 

وحتهظ م وتهظ، يبم األس ينء آخ، اس ينء يف السهة، وسش الك الرتاب يف املهزل و  

 .+اعاله إىل اسهل  فإنك ت،ى اليجب
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 سورة احلج الواردة يف خواصاألحاديث واآلثار الصحيحة 
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)



 664 

 الدراسة والتعليق:

والذي تظ ، فن  وكننة  –سيض اهلل عه   –وس  حديث واثلة    األسقع  

سبسة احلج، واهنن و  السبس املثنين، العي اعطنهن نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم 

ب املهزل عهلل نبن  عنسى علن  الصالة والسالم، وقد تقدم وكنن اإلنجنل، وهب الكعن

؛  ام يرهي ع  إعن ت  ههن؛ يف سبسة ال،عد وون  يدهن و  السبس املثنين نحب هذا امليهى

 .خشنة العطبيل والعك،اس الذي ال حنجة ل 

 خاصية سورة احلج، وطريقة العمل بها وكيفية االستفادة منها.

دهن و  السبس املثنين، ون يدل عهلل نحب خن نة تقدم يف سبسة ال،عد وون  ي 

 سبسة احلج، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، ف ي و  السبس املثنين.

 يقبل الهريوزآ ن ي يف وقصب  هذه السبسة اليظنمة: 

وقصب  السبسة عهلل ط،يق اإلمجنل: الب نة  عقبينهلل، والطنعة، و ننن = 

ة، واحلجة عهلل إثبنت احلرش والهرش، وجدال اهل هبل السنعة، وزلزلة القننو

البنطل وع اهل احلق، وعنب األوثنن وعبن هن، واك، ُنرصة ال،سبل  هلل اهلل علن  

وسلم، وإقنوة الربهنن واحلجة، وخصبوة املؤو  والكنف، يف  ي  العبحند، وتأاي  

ن يف املبسم، إ ،اهنم عهلل املسلم  نحلج، وتيظنم احل،ونت والشينئ،، وتهضنل الق، ن

واملهة عهلل اليبن   دفع فسن  اهل الهسن ، وحديث البئ، امليطلة، واك، نسننن سسبل 

اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وس به حنل تالوة الق،آن، وانباع احلجة عهلل إثبنت 

القننوة، وعجز األ هنم وُعبَّن هن، واخعننس ال،سبل و  املالئكة واإلنس، واو، 

 ة واإلحسنن، واملهة علن م  نسم املسلمني، واالععصنم  حهظ املؤوهني  أنباع اليبن

 اهلل وحننطع  يف قبل :                : إىل قبل      (
1). 

                              
 بتصر    ي. 324ا 1/323 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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 سورة احلج:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

من =نل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: قنل: ق –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

، وعمرة اعتمرها بعدد من حج احلج، أعطي من األجر حجة حجها قرأ سورة

 .(1)+واعتمر فيام مىض، وفيام بقى

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –أبل  بلمح كعلب    هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث   (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .



 662 

 يف خواص سورة احلج ما نصه: وأورد اليافعي

 قبل  تينىل:                           

                             

                                 

             :[:41 - 44]سبسة احلج 

هذه اآلينت لعدوري الظنمل وهالك ، وخ،اب  نع  وفسن  او،ه، وانيكنس =

احبال ، تأخذ و  وسق اليشنس سبع وسقنت كل يبم وسقة قبل طلبع الشمس، 

ويبدا  نبم السبت و  آخ، الش ،، ثم جيهف البسق يف الظل  حنث ال ت،اه الشمس، 

هنف، ويكعب ن  نطهًن وظنه،ًا، ثم يدق األوساق ويكعب عهلل كل وسقة اآلينت قبل اجل

 ّقًن ننعاًم، ويقبل عهد  ق  : فالن    فالنة حعى يه،غ، ثم ي،ش الك املدقبق يف 

 .(1)+ نت الظنمل الذي خي،ج وه  ويدخل فإن  يكبن الك

 وعهد قبل  تينىل:                      

                               

                             

    :[:54 - 51]سبسة احلج 

هنتنن اآليعنن لهسن  او، الظنمل وسفض كلمع  وضيه  يف مجنع اوبسه، و  =

                              
 (.91 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 (1)اسا  الك فلنكعب هذه اآلينت يف إننء و  خشب قد خ،ط و  هج، اخل،نبب

 امء قد اايب فن  سك، يبم السبت قبل طلبع الشمس، ثم يمحبه  امء  ئ، ويطلة 

يف جملس الظنمل الذي جيلس فن  ويأو، ويه ى فإن   لنس يي،ف هلن ونلك، ثم ي،ش وه 

 .(2)+يكبن الك

وو  كعب سبسة احلج  عامو ن يف سق غزال، وجيل ن يف  ح  =وقنل ايضًن: 

و،كب جنءت ال،يح إلن ن و  كل وكنن وا نبت امل،كب ومل تسلم، وإاا كعبت 

ت،اه قلقًن  كامهلن ثم حمنت وسهت يف وبضع سلطنن جنئ، فإن  مل يع نأ ل  عنش، و

 .(3)+خنئهًن حذسًا إىل ان يهقل و  املبضع

 

                              
هَ ْرن للومل:  للجر  ابللت ح جبللا  هلشللالا للل  دللب  للابس أسللوجلا  اظللر: قللايفوس هل لل هء  هلتلل ه      (  1)

 .1/351(ا ل ان هلعرمل 199 بالابات )ص

 (.91 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 (.90ا 91 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  3)
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 الدراسة والتعليق:

يف خباص سبسة احلج، وقد  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

 تقدم الكالم ع  هذا احلديث.

ثم وس  اك،  يض العجنسب البنطلة، والبسنئل الرري ورشوعة، يف سبنل حتقق 

املرتتبة عهلل ق،اءة تلك السبسة املذكبسة )سبسة احلج(، اخلباص الق،آننة، واآلثنس 

و  جلب الههع، و فع الرض؛ ولكه ن يف الرنلب قد اهعملت عهلل املحناي، الرشعنة 

العي متهع و  حتقق تلك اخلباص الق،آننة؛ وقد تقدم احلديث ع  وثل هذه العجنسب 

ف ي جتنسب  نطلة  ،ةالبنطلة، والبسنئل الرري ورشوعة، يف السبس الق،آننة املعقدو

، وو  الك عهلل سبنل املثنل يف هذه السبسة ون اك،ه الننفيي عهد قبل  وو، و ة

 تينىل:                             

                                  

                                   

     :[:41 - 44]سبسة احلج 

ت لعدوري الظنمل وهالك ، وخ،اب  نع  وفسن  او،ه، وانيكنس هذه اآلين=

احبال ، تأخذ و  وسق اليشنس سبع وسقنت كل يبم وسقة قبل طلبع الشمس، 

ويبدا  نبم السبت و  آخ، الش ،، ثم جيهف البسق يف الظل  حنث ال ت،اه الشمس، 

يدق األوساق  ويكعب عهلل كل وسقة اآلينت قبل اجلهنف، ويكعب ن  نطهًن وظنه،ًا، ثم

 ّقًن ننعاًم، ويقبل عهد  ق  : فالن    فالنة حعى يه،غ، ثم ي،ش الك املدقبق يف 

 .+ نت الظنمل الذي خي،ج وه  ويدخل فإن  يكبن الك

وال خيهى ون يف هذه العج، ة و  السح، والشيباة، واالسعيننة  نلشننطني  

 وهذا و  الرشك.
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 نوسورة املؤمنخواص 
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 سورة املؤمنون األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 التعليق:الدراسة و

والذي تظ ، فن  وكننة  –سيض اهلل عه   –وس  حديث واثلة    األسقع  

نبن  حممدًا  -جل وعال  –سبسة املؤوهبن، واهنن و  السبس املئني، العي اعطنهن اهلل 

 هلل اهلل علن  وسلم وكنن الز بس، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن   او  علن  الصالة 

 ،عد وون  يدهن و  السبس املئني نحب هذا امليهى.والسالم، وقد تقدم يف سبسة ال

 ، وطريقة العمل بها وكيفية االستفادة منها.خاصية سورة املؤمنون

تقدم يف سبسة هب  وون  يدهن و  السبس املئني، ون يدل عهلل نحب خن نة  

، سبسة املؤوهبن، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، ف ي و  السبس املئني

 دم احلديث عه ن.وقد تق

وو  وقن د هذه السبسة الك،يمة وون اهعملت علن  و  املينين اليظنمة ون 

 اك،ه الهريوزآ ن ي يف قبل : 

وقصب  السبسة وويظم ون اهعملت علن : الهعبى  هالح املؤوهني، =

والداللة عهلل اخالق اهل اإلسالم، واك، اليجنئب يف ختلنق األوال  يف األسحنم، 

املبت والبيث، ووهَّة احلق عهلل اخللق  إنبنت األهجنس، وإظ نس  واإلهنسة إىل

األهننس، واك، امل،اكب، واإلهنسة إىل هالك قبم نبح، ووذوة الكهنس، واهل 

اإلنكنس، واك، عنسى وو،يم، وإيبائ ام إىل س بة اات ق،اس، وإو نل الكهنس يف 

لطنعنت، و ننن حجة املينيص، واملخنلهنت، و ننن حنل املؤوهني يف اليبن ات، وا

العبحند و ،هنن الهببات، وال الكهنس  يد املامت، وعجزهم يف ج هم حنل 
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اليقب نت، ووكنفأهتم يف اليقبى عهلل حسب املينوالت، وهتديد اهل الل ب واللرب 

 والرهالت، واو، ال،سبل  دعنء األوة، وسؤال املره،ة هلم وال،محنت، يف قبل : 

                :(1) +[662]سبسة املؤوهبن.  

                              
 بتصر    ي. 338ا 1/329 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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 سورة املؤمنون:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

، وما تقر به عينه عند نزول ملك املؤمنني، تبرشه املالئكة بروح ورحيان قرأ سورة

 .(1)+املوت

ان  قنل: كنن إاا نزل عهلل سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  عم،    اخلطنب  – 8

 هلل اهلل علن  وسلم البحي سمع عهد وج    وي كدويِّ الهحل، فأنزل علن  

اللهم =َي عه ، فنسعقبل القبلة وسفع يدي ، ثم قنل: يبوًن فمكثهن سنعة فرسِّ 

زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال حترمنا، وال هُتنَا، وآثرنا وال تؤث ر علينا، وأرضنا، 

، ثم لقد أنزل عيّل عرش آيات من أقامهن دخل اجلنة=ثم قنل:  +وارض عنَا

  قرأ:          :(2)+[ حعى خعم عرش آينت6]سبسة املؤوهبن. 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

  خلق اهلل جنة عدن، وغرس أشجارها بيده، فقال هلا: تكلمي، فقالت:=  

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب       ( 1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال ح أ   هلق م هلتيبيق .

ا  هل يفل   ح كتلامل هلتف ليا بلامل  يفلمح سلواة       1/34هحل  ث أ رج  هإليفال أدل  ح هن لا    (  2)

ح  ا  هيهلم.  قلا  هلا لال    554ا 18/553ا هنا لوا  (ا  هل ليوط  ح هلل   3113هنؤيفانيا اقلم ) 

ه ه دل  ث يفاكلرا ال نع لم أدل  ا هض هلي  لونس بلمح        =: 118ا 2/169(ا 1443هلك با اقم )

ا  قا  هأللبان  18/183ح تف يض  ا  أقرض هحلافن هبمح ك ي+س يما   ونس بمح س يم ال نعرف 

 .+يفاكر=(: 1242ا اقم )3/394ألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  ح س     ه
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       (1) [6ؤوهبن: ]سبسة امل+. 

خلق اهلل جنة عدن =ي،في :  –سيض اهلل عه ام  –ويف لهظ آخ، ع  ا   عبنس 

  فقال:  بيده، ودَى فيها ثامرها، وشق فيها أهنارها، ثم نظر إليها  

     قال: وعزيت وجاليل ال جياورين فيك بخيل+. 

 –سيض اهلل عه   –وقد سوي احلديث  أتم و  ال،واينت املذكبسة، ع  انس 

خلق اهلل جنة عدن بيده، لبنة من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

، ومالطها دَرة بيضاء، ولبنة من ياقوتة محراء، ولبنة من زبرجدة خرضاء

مسك، وحشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، وتراهبا العنرب، ثم قال هلا: 

  انطقي، قالت:         وعزيت وجاليل -عز وجل  –فقال اهلل :

 ثم تال سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  فيك بخيل،ال جياورين      

          +  :[.9]سبسة احلرش 

قنل:  نهام انن والهبي  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –وسيب   عبداهلل   ع   – 4

بت وه ، فق،ات يف  ،جل قد رصع، فدن إذاوسلم يف  يض ط،قنت املديهة، 

ماذا قرأت يف أذنه يا =اان ، فنسعبى جنلسًن، فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

                              
ا  هبلمح كل ي ح   2/426هحل  ث أ رجل  هحللاكم ح كتلامل هلتف ليا تف لي سلواة  هنؤيفالون        (  1)

هللل ه =ا  قلللا  هحللللاكم: 555ا 18/554ا  هل للليوط  ح هلللل ا هنا لللوا 181ا 18/186تف للليض 

  دكلم هأللبلان    +ق ت: ب  ضلعيف =قول : .  اجلض هل هيب ح هلت خيص ب+د  ث صليه هإلسااجل

ع لللً هللل ه هحلللل  ث  هلر ه لللات هنللل كواة بالبلللعفا  اظلللر ل ز لللاجلة: س  للل      – ردللل  ههلل  –

 (.1205( )1204( )1203ا اقم )446 – 3/443هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  
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 فقلت: فداك ايب واوي، ق،ات: . +ابن أم عبد؟!         

              :هلل [. فقنل الهبي  هلل ا667]سبسة املؤوهبن

. ييهي (1)+والذر بعثني باحلق، لو قرأها موقن عىل جبل لزال=علن  وسلم: 

  آية:                      . 

 واص سورة املؤمنون ما نصه:يف خ وأورد اليافعي

 +و  كعب ن يف خ،قة  نضنء لناًل وعلق ن عهلل و  يرشب اخلم، مل يرشهبن ا داً =

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                  

                              

                                  

     :[:64 - 68]سبسة املؤوهبن 

يف  ط  او  والقببل والزيهة يف اعني  هذه اآلينت للحمل وحهظ اجلهني=

الهنس، فم  اسا  الك فلنكعب ن للحمل يف سبع وسقنت و  سحينن، ثم يأو، امل،اة ان 

تبلي ن وسقة  يد وسقة وترشب وع كل وسقة ج،عة و  لب   ق،ة  ه،اء، تهيل الك 

                              
ا 18/156(ا  هبللمح كلل ي ح تف لليض   151هحللل  ث أ رجلل  أبللو عبيلل  ح فبللال  هلقللرآن )ص      (  1)

 .638ا 18/629 هل يوط  ح هل ا هنا وا 

قا  أب : =بمح داب  عمح أبي ا  قا :  ا عمح عب ههلل بمح أد 2/638 أ رج  هلعقي   ح هلبعفاء  

.  أ اجلض هبللمح عللرهق هلكاللان  ح تاز لل  هلشللر ع   +هلل ه دلل  ث يفوضللوعا هلل ه دلل  ث هلكلل هبني 

ا  هل يوط  ح هلاللف هنصلاوع  ح هألداجل لث    1/294  هنوضوع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع

(. 389ح هلفوهلل  هجملموعل  ح هألداجل لث هنوضلوع  )ص      ا  هلشوكان 226ا 1/225هنوضوع  

 .+ضعيف=(: 2109ا اقم )212ا 5/211 قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  
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 خ،قة ثالثة اينم فإهنن حتمل، وو  اسا هن للقببل والزيهة يف اعني الهنس فلنكعب ن يف

قط  سفنية وقصبسة  امء تبت، ثم جييل ن ال،جل حتت عاموع  وامل،اة حتت عصن ع ن 

 .(1)+فإن  يكبن الك

 وعهد قبل  تينىل:                        

                               

 [:89، 82]سبسة املؤوهبن: 

هنتنن اآليعنن للسالوة واألونن و  اآلفنت يف البح، وعباسض ، واونن =

للسهنهة وساكب ن، ووقنية ألهل املهزل و  السنسق واليدو ون اجلنن وون يي،ض يف 

سكًن وأوبنًن، فم  اسا  الك للسهنهة والسه  يف البح، البنبت، ويصري املهزل وبن

فلنق،ا عهد طلبع السهنهة الهنحتة ثالث و،ات، ويق،ا اآلينت ثالثًن ثم يقبل: ين و  

فلق البح، ملبسى    عم،ان، ونجى يبنس و   ط  احلبت، وسخ، الهلك والينمل 

يف و  اسعكهى، ين  يد  قط، البح، وسونل ، وخنلق ا هنف  وعجنئب  الكهنية، ين كن

جمنب و   عنه، ين وقبل و  سجنه، انت الكنيف ال كنيف إال انت، يهيل الك ثالثة 

 .(2)+اينم

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                  

                              

                :[:17 - 11]سبسة املؤوهبن 

                              
 (.90هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص   اظر: هل ا(  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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هذه اآلينت لسد وسنلك اليدو وحريت ، ولبقف او،ه حعى ال ي،ى اي  =

 ئ، ال ت،اهن الشمس، وي،ه  يبم يذهب، و  اسا  الك فلنق،ا هذه اآلينت عهلل ونء 

السبت عهلل ا باب عدوه وف،اه  الذي يهنم علن ، او عهلل  نب وهزل  فإن  ي،ى 

 .(1)+اليجب

 

                              
 (.90 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة املؤوهبن،  

 خباص هذه يظ ، الضيف والبضع جلنًن يف تلك األحن يث واآلثنس املذكبسة يف

 السبسة الك،يمة.

يف خباص  –سيض اهلل عه   –واول هذه األحن يث ون سوي ع  ايب    كيب 

 سبسة املؤوهبن، وقد تقدم كالم اهل اليلم ع  هذا احلديث و طالن .

وقد تقدم  –سيض اهلل عه   –واحلديث الثنين ون سوي ع  عم،    اخلطنب 

 وهك،. حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  أن  حديث

وقد وس   –سيض اهلل عه   –واحلديث الثنلث ون سوي ع  انس    ونلك 

عهلل هذا  –ي،مح  اهلل  – ،واينت وعيد ة، والهنظ وعقنس ة؛ وقد حكم األلبنين 

 .-كام تقدم  –احلديث  نلضيف 

يف خن نة قبل   –سيض اهلل عه   –واحلديث ال،ا ع ون سوي ع  ا   وسيب  

 تينىل:                       :سبسة املؤوهبن[

والذر بعثني =[، يف ههنء املرصوع، وقبل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فن ن: 667

كم عهلل هذا احلديث  نلبضع، وان  . وقد ح+باحلق، لو قرأها موقن عىل جبل لزال

 حديث الكذا ني.

ثم وس   يد اك، هذه األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص 
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سبسة املؤوهبن، مجلة و  العجنسب املذكبسة يف خباص سبسة املؤوهبن، وو  الك 

تقدم احلديث وال،  يف الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم، وقد  ون اوس ه الننفيي

،و ننن ون اهعملت علن  و  اخل،افنت عهلل تلك العجنسب البنطلة، يف السبس املعقدوة

واخلزعبالت، والرشكننت، والعبسالت البدعنة، وغري الك و  املخنلهنت 

 الرشعنة.
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 سورة النورخواص 

 خواص سورة الفرقان
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 سورة النور، وسورة الفرقان. ة يف خواصاألحاديث واآلثار الصحيحة الوارد
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 الدراسة والتعليق:

والذي تظ ، فن  وكننة  –سيض اهلل عه   –اثلة    األسقع وس  اك، حديث و 

 -جل وعال  –سبسة الهبس، وسبسة اله،قنن، واهنام و  السبس املثنين العي اعطنهن اهلل 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى 

ن  يدهن و  السبس املثنين نحب علن  الصالة والسالم، وقد تقدم يف سبسة ال،عد وو

 هذا امليهى.

 وطريقة العمل بها وكيفية االستفادة منها. وسورة الفرقان ،خاصية سورة النور

تقدم يف سبسة ال،عد وون  يدهن و  السبس املثنين، ون يدل عهلل نحب خن نة  

  سبسة الهبس، وسبسة اله،قنن، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، ف ام و

 السبس املثنين؛  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.

وقد اهعملت سبس الهبس عهلل  ننن ف،ائض خمعلهة، واحكنم الزاين والزاننة،  

وحديث اإلفك، وسبل البقنية و  هذا كل ، فذك، فن ن آ اب البنبت واالسعئذان، 

واألو،  رض البرص وحهظ اله،ج، وام اهل الههنق، والعحذي، و  البقبع يف حبنئل 

لشنطنن، ثم خعمت  ب ف ون اعد اهلل للمؤوهني، وان اهلل علنم  ام يضم،ه كل ا

 .(1)احد، وان امل،جع إلن  واجلزاء  نده

                              
الللو ر ا  هلتلر لللر  هلت335ا 1/334 اظلللر: بصلللالر ذ   هلتمييلللز ح ليلللالف هلكتلللامل هلعز لللز      (  1)

10/148. 
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 ويف سورة الفرقان يقول ابن عاشور ما نصه:

 اقنمت هذه السبسة عهلل ثالث  عنئم:= 

األوىل: إثبنت ان الق،آن وهزل و  عهد اهلل، والعهبي   نل،سبل املهزل علن   

هلل اهلل علن  وسلم، و الئل  دق ، وسفية هأن  ع  ان تكبن ل  حظبظ الدننن،  

 وان  عهلل ط،يقة غريه و  ال،سل، وو  الك تلقي قبو   عبت   نلعكذيب.

الدعنوة الثنننة: إثبنت البيث واجلزاء، واإلنذاس  نجلزاء يف اآلخ،ة، والعبشري  

 م يبوئذ، وتكبن هلم الهداوة  نلثباب فن ن للصنحلني، وإنذاس املرشكني  سبء حظ

 عهلل تكذيب م ال،سبل وعهلل إناك م واتبنع ائمة كه،هم.

الدعنوة الثنلثة: االسعدالل عهلل وحداننة اهلل، وته، ه  نخللق، وتهزهي  ع  ان  

يكبن ل  ولد او نيك، وإ طنل إهلنة األ هنم، وإ طنل ون زعمبه و  ُ هبة املالئكة 

 .(1)+هلل تينىل

                              
 .10/314 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)
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 سورة النور، وسورة الفرقان:يف خواص  واآلثار الضعيفة واملوضوعةاألحاديث 

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 ، وفيام بقى.النور، كان له عرش حسنات بعدد كل مؤمن فيام مىض قرأ سورة

، موقن بأن الساعة آتية ومن قرأ سورة الفرقان بعثه اهلل تعاى يوم القيامة وهو مؤمن

 .(1)+ال ريب فيها، وأدخل اجلنة بغري حساب

اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  اهنن قنلت: قنل سسبل –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 8

، وعلموهن سورة النور، ال تنزلوا النساء الغرف، وال تعلموهن الكتابة=

ل ز   .+وامل غ 

، وسورة النور=ويف سواية اخ،ى:  ل  ز   . (2)+وعلموهن الغ 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال ح أ   هلق م هلتيبيق .

بي قل  ح  لعب   ا  هل2/438هحل  ث أ رجل  هحللاكم ح كتلامل هلتف ليا تف لي سلواة هلالوا        (  2)

هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا ذكللر سللواة هلاللوا...ا اقللم    

ا  عللللزهض إىل هحلللللاكما  هبللللمح 18/632ا  هل لللليوط  ح هللللل ا هنا للللوا 304ا 5/300(ا 2221)

 يفرجل   ا  هلبي ق  ح  عب هإلميان.

ب  يفوضوعا  آفت  عب هلوهامل =  هحل  ث صلل  هحلاكما  تعقب  هل هيب ح هلت خيص بقول : 

بعل  ذكلر هل ه     5/309.  قلا  هلبي قل  ح  لعب هإلميلان     +هبمح هلبلاإا قا  أبو دامت: ك همل

 .+إسااجلض يفاكر=هحل  ث: 

ح كتامل هنوضوعاتا ح كتامل هلاكاحا بامل تع يم هلا اء سلواة هلالوا...ا     أ اجلض هبمح هروز  

حللل  ث ال  صللها  قلل  ذكللرض هحلللاكم ح صللليل ا  هلعجللب كيللف   هلل ه ه=ا  قللا : 2/114

 .+ ف  ع ي  أيفرض

(ا  قللا : 126هلشللوكان  ح هلفوهللل  هجملموعلل  ح هألداجل للث هنوضللوع  )ص    –أ بللايف  – أ اجلض  

 .+ح إسااجلض  ضاع=
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 يف خواص سورة النور ما نصه: د اليافعيوأور

و  كعب ن وجيل ن يف ف،اه  الذي يهنم فن  مل حيعلم ا دًا، وإن كعبت ون ت =

 .+ امء زوزم انقطيت ه بة الهكنح وإن جنوع مل جيد لذة

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                   

                           

             :[:62 - 61]سبسة الهبس 

ل الكذاب املرعنب الهنحش اللسنن، والشنع، الكثري هذه اآلينت لل،ج= 

اهلجب، ومل  خينف و  نه، فم  اسا  الك فلنق،ا هذه اآلينت عهلل ونء عهب ا نض 

ثم يضنف إلن  سك،ًا، ثم يصهع وه  حلبًا او طينوًن يطيم وه  و  هذه حنلع ، ثم 

نء الذي يرشب يكعب اآلينت  يسل نحل مل متس  الهنس يف هقهة طني، ثم جييل يف امل

 .(1)+وه  و  هذه  هع  يكبن الك

  وعهد قبل  تينىل:                      

                                

                                  سبسة[

 [:14، 11الهبس، 

و  كننت ل  عن ة  نملينيص وع الهسنء فلنق،ا هذه اآلينت عهلل ونء ق،اح، =

 .(2)+يهيل الك سبية اينم فإن  يههع وييج     اخلبز الذي يأكل وه 

                              
 (.99 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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  عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل              

                                      

                                      

                               

                                 

                                       

                                

        : 

هذه اآلينت للقببل واملحبة وحصبل ال،زق واله،اسة احلسهة واإلسهن  إىل =

صم يبم اخلمنس واجلمية، احس  املذاهب واألفينل، فم  اسا  الك فلنعط ، ولن

ثم  +يس=فإاا كنن يبم اجلمية قبل  الة اليرص فلنقيد ويسعقبل القبلة ويق،ا 

يكعب اآلينت يف سّق غزال  مدا  و   واة سجل ل  حظبة يف اليلم وسين ة، ثم 

يطبي  ويصيل اليرص ويق،ا سبسة الك ف والكعنب يف يده، ثم يطبي الكعنب 

وي   لغ ون ي،يده ممن اك،ت وكنن وجن ًن وسيب ًا،  وي،في ، فم  محل هذا الكعنب

ولبجع الينهني ان يقبل:  سم اهلل ال،مح  ال،حنم،  خل ال،ود  سالوة، وخي،ج 

 سالوة، وانكهت الدوية وانجلت احلم،ة، واسحتلت الهقمة، نزلت ال،محة  ألف ال 

 حبل وال قبة إال  نهلل الييل اليظنم                
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                                        سبسة[

[ يق،ا عهلل اليني كل  بنحة ثالث و،ات فإن ال،ود يذهب، 40 - 17س: الهب

 .(1)+ويهرشح  دسه، ويبسع علن  سزق 

                              
 (ا بتصر    ي.99: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظر(  1)
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 يف خواص سورة الفرقان ما نصه: وأورد اليافعي

و  كعب ن ثالث و،ات وعلق ن علن  ثم تي،ض ملكنن فن  ثيبنن او يشء و  =

ملبضع، وإن سكب مجاًل او  ا ة اقنوة ثالثة اينم اهلبام مل يرضه يشء وخ،ج و  الك ا

وونتت، وإن وطئ او،اة فقىض  نه ام  حمل مل يلبث يف  طه ن، وإن  خل عهلل قبم 

 .(1)+ نه م  نع او ناء افرتقبا ومل يع نأ هلم او،

 وعهد قبل  تينىل:                    

                                  

    :[:49، 42]سبسة اله،قنن 

هنتنن اآليعنن خن نع ام لعلقنح األهجنس وغزاسة اآل نس ووجب  الربكة يف =

يأخذ سواًل و  قي، هن، عهد فنض اله ، ويق،ا علن  هنتني اآليعني، ثم ي،ش األثامس، 

 .(2)+ال،ول يف املبضع الذي ي،يد وي،وي وه  يف  ئ،، فإن  ي،ى اخلصب والربكة

 

                              
 (.188 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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 الدراسة والتعليق:

يف خباص سبسة الهبس،  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

  .وسبسة اله،قنن، وقد تقدم الكالم عه

يف خن نة سبسة الهبس، وقد  –سيض اهلل عه ن  –ثم وس  اك، حديث عنئشة 

  يدم الصحة، ويف إسهن ه وضنع. –كام تقدم  –حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث 

ثم وس  اك،  يض العجنسب يف خباص هنتني السبستني، وهي جتنسب  نطلة 

نلضبا ط واآل اب وو، و ة؛ الهعامهلن عهلل املحناي، الرشعنة، وعدم العقند  

الرشعنة، العي جيب و،اعنهتن، وااللعزام هبن، عهد اليمل  خباص السبس واآلينت 

، إا فن  طالسم الق،آننة. وقد تقدم نحب هذا امليهى املذكبس يف السبس املعقدوة

 .وهيباة، وتبسالت  دعنة، والبقبع الظنه، يف املخنلهنت واملحناي، الرشعنة
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 سورة الشعراء. األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 الدراسة والتعليق:

والذي تظ ، فن  وكننة  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث واثلة    األسقع  

سبسة الشي،اء، واهنن و  السبس املئني العي اعطنهن نبن   هلل اهلل علن  وسلم وكنن 

الز بس، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن   او  علن  الصالة والسالم، وقد تقدم يف سبسة 

 دهن و  السبس املئني نحب هذا امليهى.هب  وون  ي

 وطريقة العمل بها وكيفية االستفادة منها. ،خاصية سورة الشعراء

تقدم يف سبسة هب  وون  يدهن و  السبس املئني، ون يدل عهلل نحب خن نة  

سبسة الشي،اء، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، ف ي و  السبس املئني؛  ام 

  ههن. يرهي ع  إعن ت 

 يقبل الطنه،    عنهبس يف اغ،اض هذه السبسة: 

اوهلن: العهبي   نلق،آن، والعي،يض  يجزهم ع  وينسضع ، وتسلنة الهبي  هلل = 

 اهلل علن  وسلم عهلل ون يالقن  و  إع،اض قبو  ع  العبحند الذي  عنهم إلن  الق،آن.

هلم  ام ويف ضمه  هتديدهم عهلل تي،ض م لرضب اهلل تينىل، ورضب املثل  

 حل  نألوم املكذ ة سسل ن واملي،ضة ع  آينت اهلل.

ثم العهبي   نلق،آن، وه ن ة اهل الكعنب ل ، وال،  عهلل وطنعه م يف الق،آن وجيل   

عضني، وان  وهزه ع  ان يكبن هي،ًا وو  اقبال الشننطني، واو، ال،سبل  هلل اهلل علن  

 .(1)+و   الئل بالغ، وون ختلل الكوسلم  إنذاس عشريت ، وان ال،سبل ون علن  إال ال

                              
 ا بتصر    ي.91ا 19/98 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)
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 سورة الشعراء:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

من =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

قرأ سورة الشعراء كان له عرش حسنات بعدد من صَدق بموسى صلوات اهلل 

، وإبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وبعدد عليه وكَذب به

من صدق بعيسى صلوات اهلل عليه وكذب به، وبمحمد صىل اهلل عليه وسلم 

 .(1)+به وكذب

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      هحل(  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال ح أ   هلق م هلتيبيق .
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 ة الشعراء ما نصه:يف خواص سور وأورد اليافعي

 قبل  تينىل:                      

                                  

             :[:7 - 6]سبسة الشي،اء 

هذه اآلينت خلذالن اليدو وق ،ه وال  إاا ق،اهتن عهلل كف ت،اب و  اسض =

 .(1)+مل ت،هن الشمس، وسش الرتاب يف وج  اليدو خذل  اهلل وق ،ه واال 

  وعهد قبل  تينىل:                    

                           

                            

                                

                                   

      :[:29 - 52]سبسة الشي،اء 

هذه اآلينت لعسكني اجلبع واليطش، وهلداية الضنل ولزوال البحشة =

( او 64( او )5واإلعننء يف السه،، يعبضأ او يعنمم ويصيل سكيعني ويعلب اآلينت )

 .(2)+( و،ة يبلغ ون اسا 82( او )86)

                              
 (.181 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.181 اظر: أنص ا هل ابق )ص (  2)
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 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –نل وق               

                              

                                

          :[:699 - 698]سبسة الشي،اء 

اسا  الك فنأخذ  يكًن هذه اآلينت إلظ نس اخلبنين والكهبز والدفنئ ، فم  =

ا نض اف،ق ازسق ويكعب اآلينت عهلل وسق املبز وت، ط يف خ،قة ثبب  هت  ك، 

غري  نلغ  خنط، وتيلق عهلل جهنح الديك، ويطلق يف املكنن املع بم  ذلك يف وقت 

زوال الشمس و  يبم األحد، فإن  يقف عهلل املبضع وحيه،  ،جلن  ووهقنسه وكذلك 

 .(1) +السح،...

ما من عبد خيرج من منزله عند =: قنل الهبي علن  الصالة والسالم: -ايضًن  –وقنل 

]سبسة الشي،اء:        الصبح وعند العشاء فيقرأ هذه اآليات:

]سبسة       : إال هداه اهلل لصالح األعامل، وإذا قال[ 52

  إال أطعمه اهلل وسقاه، وإذا قال:[ 59اء: الشي،           سبسة[

إال عافاه اهلل وشفاه ما مل يدن أجله وجعل مرضه ذلك كفارة ملا سلف [ 20الشي،اء: 

  من ذنوبه، وإذا قال:          :[ إال أماته اهلل 26]سبسة الشي،اء

  وتة الشهداء وأحياه حياة السعداء، وإذا قال:م              

      :إال غفر اهلل تعاى له خطيئته يوم القيامة، وإن [ 28]سبسة الشي،اء

                              
(ا بتصر    يا  ه ض يفمح هلتمالم هلشركي  181هلعظيم )  اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن(  1)

 هنا   عا ا.
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  : قالكانت ذنوبه مثل زبد البحر أو جبل أحد، وجعله كيوم ولدته أمه، وإذا 

       :أحلقه اهلل هبم، وإذا  إال[ 21]سبسة الشي،اء

  قال:              :إال كتب اهلل له [ 24]سبسة الشي،اء

إيامنه يف كتاب، ثم يوضع حتت العرش ويقال: إن فالنًا من الصادقني، يصدق بيوم 

 : الدين، ثم ال يتكلم بعدها إال بالصدق والصواب، وإذا قال       

    :إال أعطاه اهلل منزالً يف اجلنة يوم الدين حتى إن [ 27]سبسة الشي،اء

 .(1)+املالئكة تستقبله وتقول له: أهيا العبد ادخل اجلنة بام أورثتها من القول والعمل

                              
(.  ذكلر حنلوض هل لافق  ح )لات هألنلوها      188 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظليم )ص  (  1)

ا  علزهض إىل هبلمح أبل  هلل نياا  هبلمح يفرجل  ل ا       211ا 11/218ا  هل يوط  ح هلل ا هنا لوا   2/021

 ع ً ه ه هحل  ثا  ههلل أع م.  جلالالت هلوضة ظاهرة
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 دراسة والتعليق:ال

يف خباص سبسة الشي،اء،   –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

 وقد تقدم الكالم عه .

ثم وس   يد الك مجلة و  العجنسب املذكبسة يف خباص سبسة الشي،اء، 

واملشعملة عهلل  يض اآلثنس الباس ة يف خباص هذه السبسة الك،يمة، وهي جتنسب 

؛ و نلهسبة لآلثنس الباس ة يف تلك العجنسب، فال ختهى -قدم كام ت – نطلة وو، و ة 

عالونت البضع الظنه،ة عهلل املعأول يف وعه ن، والهنظ، يف ويننن ن، وسكنكة الهنظ ن؛ 

 ممن يدل عهلل  طالهنن، وو  ثّم عدم األخذ هبن، وت،ك اليمل  ام فن ن.

    وو  الك عهلل سبنل املثنل ون اك،ه الننفيي عهد قبل  تينىل: 

                  

                              

             سبسة[

 [:699 - 698الشي،اء: 

ق هذه اآلينت إلظ نس اخلبنين والكهبز والدفنئ ، فم  اسا  الك فنأخذ  يكًن ا نض اف،=

ازسق ويكعب اآلينت عهلل وسق املبز وت، ط يف خ،قة ثبب  هت  ك، غري  نلغ  خنط، 

وتيلق عهلل جهنح الديك، ويطلق يف املكنن املع بم  ذلك يف وقت زوال الشمس و  يبم 

 +األحد، فإن  يقف عهلل املبضع وحيه،  ،جلن  ووهقنسه وكذلك السح،...

الشيباة، وو  ثمَّ البقبع يف وهذا كل  وسنلة إىل البقبع يف عمل السح، و 

 الرشك  نهلل.
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سورة النمل، وسـورة القصـص، وسـورة     األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص

 العنكبوت، وسورة الروم، وسورة لقمان.
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 الدراسة والتعليق:

فن  وكننة  والذي تظ ، –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث واثلة    األسقع  

سبسة الهمل، وسبسة القصص، وسبسة اليهكببت، وسبسة ال،وم، وسبسة لقامن، 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن   –جل وعال  –ف   و  السبس املثنين، العي اعطنهن اهلل 

وسلم وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى علن  الصالة والسالم، 

 يدهن و  السبس املثنين نحب هذا امليهى.وقد تقدم يف سبسة ال،عد، وون  

خاصية سورة النمل، وسورة القصص، وسورة العنكبوت، وسورة الروم، وسورة لقمان، 

 .وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها

تقدم يف سبسة ال،عد، وون  يدهن و  السبس املثنين، ون يدل عهلل نحب خن نة  

سة القصص، سبسة اليهكببت، سبسة هذه السبس املذكبسة )سبسة الهمل، سب

ال،وم، سبسة لقامن(، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، ف   و  السبس 

الك،يمة، واملشعملة عهلل املقن د اليظنمة، وو  وقن دهن: العهبي   شأن  املثنين

الق،آن الك،يم، و الغة نظم ، وعلب ويننن ، والعي،يض  أن  لرنء املرشكني عنجزون 

الذي ال يأتن  البنطل و   ني يدي  وال  –عز وجل  –اإلتننن  مثل ، ف ب كالم اهلل  ع 

  .(1)و  خله  تهزيل و  حكنم محند

                              
 .130ا 21/41ا 288ا 28/62ا 19/215 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)
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سورة النمل، وسورة يف خواص الواردة  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

 القصص، وسورة العنكبوت، وسورة الروم، وسورة لقمان:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – عه  سيض اهلل –ع  ايب    كيب  - 6

قرأ طس سليامن، كان له من األجر عرش حسنات بعدد من كّذب  من=

، وصّدق به، وسليامن، وصالح، ولوط، وخرج من قربه وهو ينادر بموسى

 ال إله إال اهلل.

ومن قرأ سورة القصص، كان له من األجر عرش حسنات بعدد من صّدق 

، ومل يبق ملك يف الساموات واألرض إال شهد له يوم القيامة بموسى وكّذب به

 ه احلكم وإليه ترجعون.أنه كان صادقًا بأن كل يشء هالك إال وجهه، ل

ومن قرأ سورة العنكبوت كان له من األجر عرش حسنات، بعدد كل املؤمنني 

 .واملنافقني

ومن قرأ سورة الروم كان له من األجر عرش حسنات بعدد كل ملك سَبح هلل 

 ، وأدرك ما ضّيع يف يومه وليلته.بني السامء واألرض ما

ومن قرأ سورة لقامن كان لقامن له يوم القيامة رفيقًا، وأعطي عرش حسنات 

 .(1)+، وعمل باملنكربعدد من عمل باملعروف

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

  ل هلكال ح أ   هلق م هلتيبيق .سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق
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 يف خواص سورة النمل ما نصه: وأورد اليافعي

و  كعب ن يف سق غزال، وجيل ن و  سنعع  يف جلد ود بغ مل يقع وه  يشء =

الذي هب فن  حنة وال عق،ب وال خشنش وال وجيل  يف  هدوق فال يق،ب املكنن 

 .(1)+يشء و  السبنع والدواب

 وعهد قبل  تينىل:                      

                   :[:66 - 60]سبسة الهمل 

قش هذه اآلينت عهلل فص خنتم، او فضة يف اول مجية و  ه ، سجب، و  ن=

 .(2)+و  لبس  احب  الهنس وهن به، وكنن ل  قببل عظنم عهد ال،جنل والهسنء

  وعهد قبل  تينىل:                  

                                     

                               

                                 

                             

                                  

                               

 [:69 - 67]سبسة الهمل: 

                              
 (.181 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابقا بتصر    ي.(  2)



 107 

الرنئب، وف م لرة الطري هلذه اآلينت ارساس كثرية و  الكالم  نألو، =

واحلنبان، وتسخري اجلنن، وعلم احلكمة: و  اسا  تلك احلكمة فلنصم اس يني يبوًن 

وعبالنة اوهلن اخلمنس و  اول اي ه ، كنن، ويهط، عهلل خبز، وسك، ووبز، او 

سك، ولبز، ويرشب ونء ممزوجًن  امء وس  فإاا تم ل  اس يني لنلة فلنجد  الهظنفة، 

حىص لبنن اك،، ووسك وونء وس ، ويكبن و  كل و  هلن  خبسًا  ولنك  قد اعدّ 

واحد وثقنالن وو  املسك س ع وثقنل، وو  ونء البس  اوقنة، وتدق األ وية فنخلط 

وعسل   نلسحق ويق،ا علن ن اآلينت ثالثني، ثم ييج  اجلمنع  امء وس ، وسم   ق،ي،

ن ل  قباوًن، وهب وع الك يق،ا نحل مل متس  ننس، ثم يطبخ الك عهلل ننس هنِّهة حعى يكب

 ني يدي  ويقبل: اهلل قن س عهلل كل يشء وجييل  اآلينت فإاا ف،غ و  الك ي،في  

 وسخ، كل يشء                       :،سبسة غنف[

أو،ه، نبس [، وفنتح خزائ  الك،اونت مل  اخلص ل ، وورصف اجل  واإلنس  67

األنباس ووطلع األنباس، ووهنض األنباس، وقدوس وقدس يف ازلنة قدو  وؤيد و  

يشنء وهب اليزيز ال،حنم. ي،   هذا اس يني و،ة ثم ي،فع اإلننء يف وكنن طنه، سبية 

اينم، فإاا تم الك اكل وه  فإن  يعكلم  نحلكمة، ويه م كل يشء خهي، وكل عبيص 

جل  اإلنس فلنهقش هذه اآلينت يف لبح فضة يف يبم وشكل، وو  اسا  ان يطني  ا

اجلمية وهب طنه، ويعلب الكالم اس ع لننل، وي،في  فإاا احعنج إلن  قدو   ني يدي  

 خ،ه  حىص لبنن اك، وسهدسوس، ثم يسعدعي و  اسا  و  قبنئل اجل  فنأو،هم  ام 

 .(1)+ي،يد فإن  يهنل 

                              
( بتصلر    ليا   ظ لر ح هل ض     182ا 181 اظر: هلل ا هلاظليم ح  لوهص هلقلرآن هلعظليم )ص      (  1)

علمح هجلعلاء ع لم هل يلبا  سليأت  هنز ل  يفلمح        هلتجرب  هلباط   هل لر  هلشعوذة  ه رهفاتا فبايف 

 . –إن  اءههلل  –هلبيان  هإل باح ح هل اهس   هلتع يق 
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 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                       

    :[:12]سبسة الهمل 

هذه اآلينت إاا اوعهع قبنل و  قبنئل اجل  وانت تقسم علن  فناك، يف القسم =

 .(1)+هذه اآلية فإن  حيرض وييطنك

 وعهد قبل  تينىل:                         

                            

                               

                                

                               

                               

                                               

                                             

                                                       

           :[:14 - 79]سبسة الهمل 

خلصب البال  وكث،ة اخلري ونزول الرنث و فع اآلفنت،  هذه اآلينت=

وحتصني البال  و  األعداء ومحنية اهل ن، وو  اسا  الك فلنهقش هذه اآلينت وهب 

                              
(ا  ال نفلً يفلا ح هل ض هلوسلال   هليلرق      182 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 بللاح ح يفللمح هلللبيانا  هلوقللوع ح ه)للاذ ر هلشللرعي   هلعق  لل ا  سلليأت  هنز لل  يفللمح هلبيللان  هإل 

 . –إن  اء ههلل  –هل اهس   هلتع يق 
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 نئم يف لبح و  اهب، ويعلب اآلينت عهد نقش كل سط، ثالث و،ات، ثم يلف 

ي ي،يد اللبح يف خ،قة و  ثبب سجل ويعكف، ثم جييل  يف اعهلل وكنن يف البلد الذ

 .(1)+هبن الك، فإن  يكبن  إان اهلل تينىل

  قبل :                         

                                

                         

                                     

                                 

            :[:26 - 54]سبسة الهمل 

نئم و  سجل او او،اة  ام عملت وهب ال ييلم، و  هذه اآلينت إلخبنس اله=

اسا  الك يكعب ن يف حب لة طنئ،  جنج  امء وط، وونء وس  وزعه،ان، ثم جييل  عهلل 

 .(2)+ دس الهنئم فإن  خيرب  ام عمل

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                     

             :[:91]سبسة الهمل 

مل  اسا  ان يي،ف الدساهم املدلسة، يق،ؤهن ويقلب الدساهم، يظ ، ل  =

 .(3)+زيه ن، وكذا األهننء العي ي،يد ان يي،ف ن

                              
 (.182 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

 (.183ا 182 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  3)
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 وذكر الغافقي يف خواص سورة القصص ما نصه:

سسبل اهلل  هلل اهلل ان  قنل: قنل  –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب =

، وتال هذه اآليات=علن  وسلم:   ؛ قولهمن خرج يف سفر ومعه عصا من لوز ُمر 

  تعاى:                                

                             

                                     

                                 

                                

                                 

                                 

                               

                 

                 سبسة[

عز وجل و  كل سبع ضنس، ولص عن ، وكل  –[: اّوه  اهلل 82 - 88القصص: 

اات مُحَّة وسم، حعى ي،جع إىل وهزل ، وكنن وي  سبع وسبيبن و  امليقبنت 

 يسعره،ون ل  حعى ي،جع، ويضي ن، وال جينوسه هنطنن.

هديدًا ا ن ع  فن  وحشة، فشكن إىل جربيل  وإن آ م علن  السالم و،ض و،ضنً 

علن  السالم، فقنل ل : اقطع املق،، واملقُ، عصن اللبز امل،، وضّم ن إىل  دسك، فهيل 

 .(1)+الك فأاهب اهلل عه  البحشة

                              
ظاهرة  ا  مل أقف ع ً ه ه هحل  ث عا  هيضا  عايفات هلوضة في 039ا 2/030 اظر: )ات هألنوها (  1)

 . –إن  اء ههلل تعاىل  –  هضل ا  سيأت  هنز   يفمح هلبيان  هإل باح عا  هل اهس   هلتع يق 
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 يف خواص سورة القصص: –أيضًا  – وأورد اليافعي

 : تينىلعهد قبل                     

                                  

                                   

                                

                                    

     :[:87 - 81]سبسة القصص 

هذه اآلينت ون ق،اهن خنئف إال اِو ، سباء كنن خنئهًن و  سلطنن او ظنمل او =

 .(1)+جنئ، وقي نه

        عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل 

                 

               

             

          :[:77 - 76]سبسة القصص 

هذه اآلينت حلهظ اليلم، وف م املينين اخلهنة، وإظ نس احلكم، وثببت احلق =

والنقني يف القلب، يصبم ثالثة اينم اوهلن اخلمنس و  اول الش ،، ولنكعب هذه 

اآلينت يف جنم زجنج ويمحبهن  امء هن، جنس، ويرشب وه  الذي ييمل ل  كل لنلة 

 .(2)+  يظ ، ل  ون يقصدهقبل طلبع الشمس، او قبل الهج،؛ فإن

                              
 (.183 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.183 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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 كبوت قوله:نيف خاصية سورة الع يعوأورد الياف

وو  خن نع ن تكعب ومتحى  نملنء، وترشب للحمى، وتكث، الرسوس، وت،فع =

 .(1)+الكسل، وترشح الصدس، ويرسل  امئ ن البج  للحم،ة واحل،اسة فإن  يزول

  وعهد قبل  تينىل:                     

                                   

      :[، وو  ال،وم: 41]سبسة اليكببت        

                        

                                    

                         سبسة[

 [:80 - 65ال،وم: 

هذه اآلينت لزوال األو،اض، إاا كنن عهدك و،يض ال يي،ف و،ض  اق،ا =

نلة ثالث وسعني هذه اآلينت عهلل حىص لبنن اك، ثالثة اينم  لننلن ن يف كل يبم ول

و،ة، او ثالث وسبيني و،ة، فإاا كننت اللنلة ال،ا ية فأخ،ج امل،يض حتت السامء 

سح،ًا، واجيل البخبس يف اس ية جمنو، عهلل حطب ك،م األوىل عهد ساس ، والثنننة 

عهد سجلن ، والثنلثة عهد يمنه ، وال،ا ية عهد هامل  إىل ان يسعهري البقت، ثم ا خل  

 .(2)+ ، وإاا كنن وسحبسًا وا و  ق،اءهتن عبيف  إان اهلل تينىلوهزل  يزول و،ض

                              
 (.184ا 183 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (ا بتصر    ي.184ق )ص  اظر: هنص ا هل اب(  2)
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 :ما نصه سورة الروم، يقول اليافعي وعند خواص

و  كعب هذه السبسة وجيل ن يف إننء زجنج ضنق ال،اس وجيل ن يف وهزل ، =

اا او وهزل و  اسا ، و،ض كل و  فن  ولب  خل احد علن م و  غري اهل  و،ض، وإ

خلطت  امء املط، وجيلت يف إننء فخنس وسقى و  اسا  و  اليدا و،ضبا، وإن غسل 

 .(1)+ امئ ن البج ، سود  نحب ، وخنف علن  اليمى

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل               

                      

 [:10، 79]سبسة ال،وم: 

هنتنن اآليعنن لل،هبة و  اليدو، ورصف  ع  إقنوة حجع  علنك، تكعب يف =

خ،قة، واكعب  يدهن كذلك يطبع اهلل عهلل قلب فالن    فالنة، وعلق ن علنك فإاا 

 .(2)+سآك يدهش، وال ي،ّ  جبا نً 

                              
 (.184 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابقا بتصر    ي.(  2)
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 يف خواص سورة لقامن ما نصه: –أيضًا  – وأورد اليافعي

و  كعب ن وسقنهن مل  يف جبف  علة او غش عبيف، واو  و  احلمى وزالت =

 .+عه ، وو  ق،اهن او  و  الر،ق

 وعهد قبل  تينىل:                           

                        :[:61]سبسة لقامن 

الك، إاا خهي علنك او، و  اهل  نعك او عننلك وانت غنئب ومل تطلع عهلل =

واس ت ان تطلع علن ، اكعب ن واجيل ن حتت ساسك لنلة اول مجية و  هيبنن  يد 

فلة، وقل عهد وضي ن سبحنن و  ال خيهى علن  خنفنة، سبحنن  الة اله،يضة والهن

الذي اظ ،  قدست  ون كعمع  ضامئ، خلق ، سبحنن الذي  نده القلبب واألفباه، 

 .(1)+ أو،ه الل م  نيِّ يل كذا يف وهنوي فإنك خترب يف وهنوك

 قبل  تينىل:                         

                            

           :[:82، 85]سبسة لقامن 

وعجزت  الغع ، واسا  ان يأتن   هنتنن اآليعنن مل  ترري خنط،ه، وفسد اهه =

الكالم  رري كلهة، يق،ؤمهن عهلل حىص لبنن اك،، ويأكل يف كل يبم وه  عهلل ال،يق 

 .(2)+نصف وثقنل  يسل نحل او سك،، فإن  حيرض اهه  ويصري وعكلامً 

                              
 (.184 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.185 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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 قبل  تينىل:                              

                                  

                                 

 [:18، 16]سبسة لقامن: 

هنتنن اآليعنن اونن مل  ي،كب البح، عهد هنجنن  وتالطم اوباج ، إاا كعبت =

يف سبع اوساق، وسونت يف البح، إىل ننحنة الرشق واحدة  يد واحدة، سكد 

 .(1)+وسك 

 

 

 

                              
 (.185 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 الدراسة والتعليق:

بسة الهمل، يف خباص س –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

وسبسة القصص، وسبسة اليهكببت، وسبسة ال،وم، وسبسة لقامن، وقد تقدم 

 الكالم عه .

ثم وس   يد الك مجلة و  العجنسب املذكبسة يف خباص السبس الك،يمة، 

وقد اهعملت تلك العجنسب الباس ة يف خباص هذه السبس الرشيهة عهلل املحناي، 

 نسب يف خباص تلك السبس الرشيهة.الرشعنة، العي تدل عهلل  طالن هذه العج

 وو  تلك املحناي، الرشعنة عهلل سبنل املثنل:

اوع نن الق،آن الك،يم، وعدم و،اعنة ح،وع ،  كعن ة سبسه، او  يض آينت  

، وهب عهلل األهننء املمع هة؛  ل الهجسة؛ وهذا وال هك وقبع يف املحذوس الرشعي

 .إهننة الق،آن الك،يم

وهذا و   –عز وجل  –عرنثة واالسعيننة  رري اهلل االس –ايضًن  –وو  الك 

وسلبك ط،ق السح،  نسعخدام  وا عنء علم الرنب، واسعيامل الشننطني،الرشك، 

الشيباة والطالسم وال،وبز العي ون انزل اهلل هبن و  سلطنن، واختنا الق،آن الك،يم، 

اخلباص  او  يض سبسه وآينت  وسنلة يف اسعرالل ضينف الههبس، يف الب بل إىل

والك  كعن ة او ق،اءة تلك السبس واآلينت الق،آننة،  –عهلل حد زعم م  –الق،آننة 

واسعيامهلن يف اوقنت خمصب ة، او عهلل حنالت وينهة، إىل غري الك و  ط،ق 
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 الضالل والرباية؛ نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

 وقد جنء يف األحن يث الهببية الرشيهة الصحنحة و  الط،ق الرشعنة،

 إان  –والبسنئل امللعزوة  نلضبا ط واآل اب الرشعنة، ون حيقق الههع، ويدفع الرض 

فععحقق اآلثنس واخلباص الق،آننة املرتتبة عهلل ق،اءة تلك السبس  –اهلل عز وجل 

واآلينت الق،آننة، عهلل ط،يق الهبس واحلق، واهلدى والربهنن؛ ويف هذا كل  غهنة ع  

، او ختنله  املح،وة، العي ختدش جهنب العبحند تلك الط،ق املظلمة، والبسنئل

وعدم و،اعنة ح،وة الق،آن، واهلل  –جل وعال  –وتبقع يف اوع نن كالم اهلل 

 املسعينن.
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 سورة السجدة. األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –ه  سيض اهلل ع –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، =وسلم: 

 .(1)+وأعطيت مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

اجلمعة  كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف=سيض اهلل عه  قنل:  –ع  ايب ه،ي،ة  – 8

  يف صالة الفجر      السجدة، و          +(2). 

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف  –سيض اهلل عه ام  –عبنس  ا  ع   – 1

   صالة الفجر يوم اجلمعة    والسجدة ،         

       لنبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف صالة اجلمعة ، وأن ا

 .(3)+سورة اجلمعة واملنافقون

وسلم  كان رسول اهلل صىل اهلل عليه=قنل:  –سيض اهلل عه ام  –ع  جن ،    عبداهلل  – 4

 .      +(4)و السجدة،      ال ينام حتى يقرأ

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)

ح كتلامل هرمعل ا بلامل يفلا  قلرأ ح صلاة هلفجلر  لول هرمعل ا اقلم            هحل  ث أ رجل  هلبخلاا   (  2)

 (.008ح كتامل هرمع ا بامل يفا  قرأ ح  ول هرمع ا اقم ) (ا  أ رج  يف  م091)

 (.019ح كتامل هرمع ا بامل يفا  قرأ ح  ول هرمع ا اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م  (3)

ا  هل يف   ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا 3/348هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  4)

(ا  هحلاكم ح كتامل هلتف يا بامل تف ي سواة 2092جاء ح فب  سواة  هن كا اقم )

 . + مل نرجاض ه ه د  ث ع ً  رط يف  م=ا  قا : 2/412 هل ج ة

سواة    هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر
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 جتيء =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  (1)ع  املسنب    سافع – 7  

    السجدة، يوم القيامة هلا جناحان تظل صاحبها، تقول: ال سبيل

 .(2)+عليك، ال سبيل عليك

 من قرأ =ع  كيب األحبنس قنل:  – 1   السجدة، و        

     كتب له سبعون حسنة، وحّط عنه سبعون سيئة، ورفع له هبا سبعون

 .(3)+درجة

 

 

                                                                                                                                                                          

                      ( ا 2220اقم)392ا 5/391. 

 ا  عزهض إىل هل هايف   هبمح يفرجل     هيهم.11/618ح هل ا هنا وا   أ رج  هل يوط  

 .+د  ث صليه=: 2/138(ا 505 قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلصليل  اقم ) 

تلابع  ثقل ا   هألس   هلكوحا ا ب عمح هل هء بمح عازملا  ا ب لل  هرماعل ا    هو هن يب بمح اهفة(  1)

 هل(.185توح سا  )

 .115ا 1/114 اظر: ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا   

(ا 188(ا  هبللمح هلبللر س ح فبللال  هلقللرآن )ص 135أ رجلل  أبللو عبيلل  ح فبللال  هلقللرآن )ص (  2)

 ا  عزهض إىل هبمح هلبر س.11/612(ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا 215اقم )

ل ز اجلة: هألداجل ث  هآلثاا هلوهاجلة ح فبال  سوا هلقلرآنا    هحل  ث يفرس  إسااجلض د محا   اظر 

 (.203ل  كتوا: إبرههيم ع   هل ي  )ص 

هحل  ث أ رج  هل هايف  ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل ح فب  سواة تاز   هل لج ةا  تبلااإ   (  3)

(ا  هل ليوط  ح  213(ا اقلم ) 99ا  هبمح هلبر س ح فبلال  هلقلرآن )ص   2/246(ا 3489اقم )

 ا  عزهض إىل هل هايف ا  هبمح هلبر س.11/612ل ا هن اوا ه

إسللااجلض يفقيللوع د للمحا  =: 2/131(ا 505 قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث هلصللليل  اقللم )   

 .+اجال  ثقاتا اجا  يف  م
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة السجدة،  

بس يعضح و  خالهلن  ننن وكننة هذه السبسة الك،يمة، وعظنم هأهنن و   ني س

 الق،آن الك،يم.

تظ ، وكننة هذه  –سيض اهلل عه   –فهي احلديث األول ع  واثلة    األسقع  

نبن  حممدًا  –عز وجل  –السبسة الك،يمة يف كبهنن و  السبس املثنين العي اعطنهن اهلل 

 هلل اهلل علن  وسلم وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى علن  

 الصالة والسالم.

كان النبي صىل =قنل:  –سيض اهلل عه   –يف احلديث الثنين ع  ايب ه،ي،ة و 

  اهلل عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة يف صالة الفجر      السجدة ...

 .+احلديث

وكننة هذه السبسة الك،يمة حنث كنن الهبي  هلل اهلل علن   –ايضًن  –تظ ،  

 اجلمية. وسلم يق،ا هبن يف  الة الهج، و  يبم

 :يقبل احلنفظ ا   حج، 

قنل إن احلكمة يف هنتني السبستني )السجدة، اإلنسنن( اإلهنسة إىل ون فن ام = 

 .(1) +و  اك، خلق آ م واحبال يبم القننوة؛ ألن الك كنن وسنقع يبم اجلمية...

                              
بشلرح هلالو       ما   اظلر ل ز لاجلة: صلليه يف ل    2/401  اظر: فلته هلبلاا   لرح صلليه هلبخلاا       (  1)



 176 

صىل اهلل أن النبي =: -سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث الثنلث ع  ا   عبنس  

 عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة      والسجدة ،   

            احلديث ...+. 

سيض  –وهب يدل عهلل نحب امليهى املذكبس يف احلديث السن ق ع  ايب ه،ي،ة  

 .-اهلل عه  

كان =قنل:  –سيض اهلل عه ام  – ،    عبداهلل ويف احلديث ال،ا ع ع  جن 

  و السجدة،      رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ال ينام حتى يقرأ

   +. 

وهذا يدل عهلل وكننة هذه السبسة الك،يمة، العي كنن الهبي  هلل اهلل علن   

 هنتني السبستني.وسلم ال يهنم حعى يق،ا 

 وسنأيت املزيد و  البننن هلذه األحن يث عهد اك، اخلن نة وط،يقة االسعهن ة وه ن. 

عهلل وكننة هذه  –ايضًن  –ون يدل  ويف احلديث اخلنوس ع  املسنب    سافع 

نل السبسة الك،يمة، فعجيء يبم القننوة هلن جهنحنن تظل  نحب ن، وتقبل: ال سب

 علنك، ال سبنل علنك.

 وهذا يدل عهلل عظنم هأهنن، و ننن وكننع ن.

ويف احلديث السن س ع  كيب األحبنس ان و  ق،ا سبسة السجدة، وسبسة  

امللك، كعب ل  سبيبن حسهة، وحط عه  وثل ن، وسفع ل  هبن سبيبن  سجة، وهذا 

                                                                                                                                                                          

 .15ا 3/14 ا  حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  6/486
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 عهلل وكننة هذه السبسة. –ايضًن  –يدل 
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 .قة العمل بها، وكيفية االستفادة منهاخاصية سورة السجدة، وطري

و  خالل ون تقدم اك،ه و  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص 

سبسة السجدة، تظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة 

تظ ، خن نع ن  –سيض اهلل عه   –االسعهن ة وه ن، فهي حديث الهباس    سمينن 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم  –عز وجل  –سبس املثنين العي اعطنهن يف كبهنن و  ال

وكنن اإلنجنل، وهذا يدل عهلل خن نع ن؛ وقد تقدم نحب هذا امليهى امل،ا ، وون 

 يلحق    يف السبس املثنين املعقدوة.

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم =قنل:  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب ه،ي،ة 

 ، والسجدة      عة يف صالة الفجريقرأ يف اجلم        

     +. 

تظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة يف فيل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، والك 

ل  ق،اءت  هلن يف  الة الهج، و  يبم اجلمية؛ ملن فن ن و  اك، املين ، وحرش اليبن ، فنحص

  ذلك تذكري لليبن   ذلك النبم فنسعيدوا ل   نليمل الصنلح قبل فبات األوان.

اون ط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فعحصل  نلعأيس  سهة الهبي  

 هلل اهلل علن  وسلم، والك  ق،اءهتن يف  الة الهج، و  يبم اجلمية، كام كنن الهبي 

يف آينهتن، والعأول يف ويننن ن، وو  ثمَّ اليمل   هلل اهلل علن  وسلم يهيل ، وع العد ،

 علك العبجن نت الق،آننة، والعزو  و  األعامل الصنحلة العي تيب  عهلل  نحب ن 
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  نلههع يف الدننن واآلخ،ة.

ف ي و  السبس الق،آننة العي تدعب و  ق،اهن وسمي ن إىل اليمل  ام فن ن، 

ملن  يد املبت قبل فبات األوان، واهلل وتدفي  إىل اغعهنم ف، ة احلننة، واالسعيدا  

 املسعينن.

ون يدل عهلل نحب املذكبس يف حديث  –سيض اهلل عه ام  –ويف حديث ا   عبنس 

 .-سيض اهلل عه   –ايب ه،ي،ة 

رسول اهلل صىل اهلل  كان=قنل:  –سيض اهلل عه ام  –ويف حديث جن ،    عبداهلل 

     و السجدة،      عليه وسلم ال ينام حتى يقرأ

+. 

تظ ، خن نة سبسة السجدة يف هذا احلديث و  خالل فيل الهبي  هلل اهلل 

 علن  وسلم، حنث كنن ال يهنم حعى يق،ا هبنتني السبستني.

 وهذا يدل عهلل عظنم هأهنن، و ننن خن نع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم.

 وس  يف تبجن  املط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، فك اون  نلهسبة

    يقرأال ينام حتى كان =ي الرشيف باحلديث الهب   السجدة  ...

 .+احلديث

فنألخذ  هيل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم وهدي  هب الط،يق إىل كل خري،  وعلن 

سبة احلسهة. ومل خيصص الهبي  هلل اهلل علن  ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األ
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 الك،يم. وسلم هنتني السبستني هبذا الهيل إال خلن نة فن ام و   ني سبس الق،آن

، قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: ويف حديث املسنب    سافع

   جتيء =    ا جناحان تظل صاحبها، تقول: ال السجدة، يوم القيامة هل

 .+سبيل عليك، ال سبيل عليك

  جتيء=تظ ، خن نة سبسة السجدة، كام يف نص احلديث الرشيف:    

  يدل عهلل خن نع ن وعظنم هأهنن  ف ذا. +، يوم القيامة... احلديثالسجدة

 و   ني سبس الق،آن الك،يم.

 فن ن، وتد ،هن؛ سغبة يف األج، والثباب، وعلن  فنجب اليمل هبن، واألخذ  ام

واحلصبل عهلل ون يرتتب يف الك الهيل و  االنعهنع اليظنم، يف يبم يكبن اليبد فن  

 –جل وعال  –احبج ون يكبن إىل و  يدفع عه ، فنليمل يسري، والهضل و  اهلل 

وال،محة  كبري، واخلري كل اخلري يف ق،اءة الق،آن، واألخذ  ام فن  و  الربكة واهلدى

 والبننن.

  و السجدة،     من قرأ =ويف حديث كيب األحبنس قنل: 

   + كتب له سبعون حسنة، وحّط عنه سبعون سيئة، ورفع له هبا

 .+سبعون درجة

تظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة يف سفية الدسجنت، وحط السنئنت، وهب 

وفضل  وإحسنن ، نسأل اهلل  –جل وعال  –ن ُيسيى إلن  وُيطلب؛ سغبة يف سمحة اهلل و
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الك،يم اإلعننة عهلل ق،اءة الق،آن الك،يم، وحهظ ، ونسأل  سبحنن  و  فضل  

 وإحسنن .

ممن  –ييهي سبسة السجدة  –وقد اك، اهل اليلم وقن د هذه السبسة الك،يمة 

ن ون اهعملت علن  و  األوبس اليظنم، يدل عهلل خن نع ن، وعظنم هأهنن، و نن

 فيقول الفريوزآبادر يف بصائر ذور التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ما نصه:

سل، وختلنق السامء = وقصب  السبسة: تهزيل الق،آن، وإنذاس سنِّد ال،ُّ

واألسض، وَخلق اخلالئق، وختصنص اإلنسنن و   نه م، وتسلنط َوَلك املبت عهلل 

الين ني يف القننوة، وَوْلُء ج هم و  اهل اإلنكنس  (1)تشبي،قبض األسواح، و

ِخ،  (2)والضاللة، وإسقنط خباص اليبن  يف اجباف اللننيل لليبن ة، وإخبنسهم  ام ا ُّ

هلم يف الُيقبى: و  انباع الك،اوة، والعه،يق  ني الهنسقني والصن قني يف اجلزاء 

علن  وسلم  عق،ي، احبال األنبننء  والثباب، يف يبم املآب، وتسلنة الهبي  هلل اهلل

املنضني، وتق،ي، احلجة عهلل املهك،ي  للبحداننة، واو، ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم 

  نإلع،اض ع  وكنفأة اهل الكه،، واو،ه  ننعظنس الهرص،  قبل :       

            :(3)+[10]سبسة السجدة. 

                              
 تشو ر هلعاصني أن  فع  يفا   وؤهم.  قا :  وَّا ب : فع  ب  فعلايف   لتليا يفال ا   لوَّات هلرجل       (  1)

 .431ا 4/436ا  ل ان هلعرمل 185ا 2/184أ  أ ج ت ا  اظر: هلصلاح 

 لع  هنرهجل سقوط م ح هل جوجل كما  شي إلي  قول  تعاىل: (  2)                   

        :[.15]سواة هل ج ة 

 بتصر    ي. 314ا 1/313 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  3)
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 ن عاشور يف التحرير والتنوير ما نصه:ويقول اب

 و  اغ،اض هذه السبسة:=

اوهلن: العهبي   نلق،آن ان  وهزل و  عهد اهلل، وتب نخ املرشكني عهلل ا عنئ م ان  

 وهرتًى  أهنم مل يسبق هلم العرشف  هزول كعنب.

واالسعدالل عهلل إ طنل إهلنة ا هنو م  إثبنت انه،ا  اهلل  أن  خنلق الساموات 

 سض وود ، اوبسمهن.واأل

واك، البيث واالسعدالل عهلل كنهنة  دء خلق اإلنسنن ونسل ، وتهظريه  إحننء 

 األسض، وا وج يف الك ان إحننء األسض نيمة علن م كه،وا  ُمسدهين.

 واإلنحنء عهلل الذي  انك،وه ووعندهم.

ثم  والثهنء عهلل املصدقني  آينت اهلل ووعُدهم، ووقن لة إيامهنم  كه، املرشكني،

 إثبنت سسنلة سسبل عظنم قبل حممد  هلل اهلل علن  وسلم هدى    اوة عظنمة.

والعذك،  ام حل  نملكذ ني السن قني لنكبن الك عظة للحنرضي ، وهتديدهم 

  نلهرص احلن ل للمؤوهني.

 وخعم الك  ننعظنس الهرص.

واو، ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم  نإلع،اض عه م حتقريًا هلم، ووعده 

 .(1)+نس نرصه علن م ننعظ

 

                              
 .21/284و ر  اظر: هلتلر ر  هلتا(  1)
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 سورة السجدة:يف خواص الواردة  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 سورة قرأ  من=       و       امللك، أعطي من األجر كأنام

 .(1)+أحيا ليلة القدر

سيض اهلل عه ن قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – ع  عنئشة – 8

يا عائشة، من قرأ يف ليلة بآمل. تنزيل الكتاب، ويس، واقرتبت الساعة، =

، ورفع وتبارك الذر بيده امللك؛ كَن له نوراً وحرزًا من الشيطان والرشك

 .(2)+له يف الدرجات يوم القيامة

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عال  ح أ   هلق لم هلتيبيقل .  قل   اجل بألفلاظ أ لرب:       

قللرآن )يفللمح قللرأ بللني هن للرمل  هلعشللاء...(ا ) يفللمح قرأهمللا بعلل  هلعشللاء هآل للرة...(.  اظللر: فبللال  هل   

 .509ا 2/500ل م ت فر  

ا  علزهض إىل هبللمح يفرجل  ل ا  أ اجلض هبللمح عللرهق   11/611هنا للوا  ح هللل ا حلل  ث أ رجلل  هل ليوط   ه(  2)

هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع ا ح كتامل فبلال  هلقلرآن   

 فيلل  هحلكللم بللمح   =اضلل  ههلل عا للاا  قللا :    ا  عللزهض إىل هللل   م  يفللمح دلل  ث عالشلل    1/388

(ا 311ا 318ا  ذكللرض هلشللوكان  ح هلفوهلل  هجملموعلل  ح هألداجل للث هنرفوعلل  )ص  +عبل ههلل 

  .+ح إسااجلض ك همل= قا : 
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واوس  الرنفقي يف خباص سبسة السجدة، ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن   

 من قرأ =وسلم قنل:                   و     السجدة، يف كل

ن  من عذاب القرب، ومن فزع يوم القيامة، وأعطي كل يوم وليلة مادام 
ليلة أم 

حياً سبعني دعوة مستجابة، ويدرأ عنه وسواس الشيطان، ويستخرج له من النار 

بشفاعته يوم القيامة مائة ألف من أهل الكبائر املوحدين مع ما له من عند اهلل من 

 .(1)+شاء عند فراغه من قراءهتام املزيد، وليسأل العبد ما

 ما نصه: السجدةيف خواص سورة  وأورد اليافعي

 .(2)+تكعب وتيلق للحمى، والشقنقة، والصداع=

 =وقنل عهد قبل  تينىل:                     

                                 

           :[.9 - 5]سبسة السجدة 

، وقسم هذه اآلينت لرت نة املبلب  إاا كعبت يف جنم زجنج وحمنت  امء املط،

املنء قسمني خيلط الهصف يف طينو ، واآلخ، يرتك يف قنسوسة لنسقى وه  ويمسح 

وج   ودة سبية اينم، او سبية اسن نع، ي،ى ون يرسك وهذا يكبن  يد تسيني يبوًن 

 .(3)+و  وال ت ، او  يد سبيني يبونً 

                              
حنلو   –أ بلايف   –ا  مل أقف ع لً هل ه هألثلر عال  هليضا  أ اجل      055ا 2/054 اظر: )ات هألنوها (  1)

 و يفمح نظر ح مج ت ا.ه ه يفمح هآلثاا هليت ال جي 

 (.185 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

  اظر: هنص ا هل ابقا بتصر    ي.(  3)
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 الدراسة والتعليق:

ة يف خباص سبسة  يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس  

السجدة، يعضح و  خالل الهظ، فن ن ظ بس الضيف، وعالونت البضع والهكنسة 

 يف وعبن تلك األحن يث واآلثنس الباس ة يف خباص هذه السبسة الك،يمة.

يف خباص هذه  –سيض اهلل عه   –وو  الك ون وس  يف حديث ايب    كيب  

 لنلة  القدس. السبسة، وان و  ق،اهن اعطي و  األج، كأنام احنن

 –سيض اهلل عه   –وقد تقدم كالم اهل اليلم يف احلكم عهلل حديث ايب    كيب  

 الباس  يف السبس واآلينت الق،آننة.

يف خباص سبسة السجدة،  –سيض اهلل عه ن  –ون وس  ع  عنئشة  –وايضًن  

شنطنن وون اك، وي ن و  السبس الق،آننة، وان و  ق،اهن كننت ل  نبسًا وِح،زًا و  ال

 والرشك، وسفع ل  يف الدسجنت يبم القننوة.

: - كام تقدم –وقد حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  نلبضع، وقنل الشبكنين 

 .+يف إسهن ه كذاب=

و يد الك ون وس  و  األحن يث واآلثنس العي ال ختلب و  ضيف او وضع،  

قبع يف املحذوس وون يلحق و  العجنسب املذكبسة العي يف مجلع ن مل تسلم و  الب

الرشعي، وعدم االلعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي يلزم األخذ هبن عهد 

 اليمل  خباص السبس واآلينت الق،آننة.
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وو  الك ون اك، عهد الرنفقي يف خباص سبسة السجدة، وان و  ق،اهن يف كل  

ن ام حنًن سبيني لنلة اِو  و  عذاب القرب، وو  فزع يبم القننوة، واعطي كل يبم ولنلة و

 عبة وسعجن ة، ويدسا عه  وسباس الشنطنن، ويسعخ،ج ل  و  الهنس  شهنعع  يبم القننوة 

 ونئة الف و  اهل الكبنئ، املبحدي  وع ون ل  عهد اهلل و  املزيد... إىل آخ، ون اك،ه.

وعالونت البضع يف هذا احلديث ظنه،ة، وكذا الهكنسة يف وعه ، وظ بس  

املذكبسة، والعي يبيد ان تكبن و  كالم و  اويت جباوع الكلم  العكلف يف اخلباص

  هلل اهلل علن  وسلم.

و يد الك ون وس  و  العجنسب الباس ة يف خباص هذه السبسة وع ون فن ن  

و  العكلف والعيسف يف اك، البسنئل والط،ق العي و  خالهلن يعب ل إىل 

دم و  البقبع يف املحذوس مل تسلم كام تق –عهلل حد زعم م  –اخلباص الق،آننة 

 الرشعي، واوع نن الق،آن الك،يم.

والسالوة كل السالوة تكبن يف االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، عهلل وه ج  

سلنم ووبافق ملن جنء يف الكعنب والسهة، و  غري تكلف او إلزام الهنس  ام ال يلزم، ويف 

ن يكهي ويشهي، وع السالوة وسهة نبن   هلل اهلل علن  وسلم و –عز وجل  –كعنب اهلل 

 و  البقبع يف اي حمذوس نعي يقدح يف جهنب العبحند، او يي،ض كالم اهلل

وسبسه وآينت  إىل اوع نن او ا عذال، فلنس احلصبل عهلل خباص الق،آن  –عز وجل  – 

الق،آننة؛  الوع نن وعدم و،اعنة احل،وةاالك،يم يكبن  نلبقبع يف املحذوس الرشعي، او 

حلصبل عهلل تلك اخلباص الق،آننة  م،اعنة الضبا ط واآل اب الرشعنة  ل يكبن ا

 العي جيب األخذ هبن عهد اليمل  خباص الق،آن، وع السالوة و  املحناي، الرشعنة.
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 اب، وسورة سبأ، وسورة فاطر.األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة األحز
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 الدراسة والتعليق:

تظ ، وكننة  –سيض اهلل عه   –ثلة    األسقع و  خالل ون وس  يف حديث وا

هذه السبسة الق،آننة )سبسة األحزاب، سبسة سبأ، سبسة فنط،( ف ي و  السبس 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن اإلنجنل،  –عز وجل  –املثنين العي اعطنهن اهلل 

 وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى علن  الصالة والسالم.

الهضل واملكننة و   ني سبس الق،آن الك،يم ون ال خيهى، وقد تقدم ويف هذا و  

 نحب هذا امليهى امل،ا  يف السبس املثنين املعقدوة.
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خاصية سورة األحزاب، وسورة سبأ، وسورة فاطر، وطريقة العمل بها، وكيفية 

 .االستفادة منها

قنل:  –  سيض اهلل عه –يف حديث واثلة    األسقع  –و  خالل ون تقدم اك،ه 

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، =قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

. +وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفصل

عز  –تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة، ف   و  السبس املثنين العي اعطنهن اهلل 

لم وكنن اإلنجنل، وهذا يدل عهلل خن نة هذه نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وس –وجل 

 السبسة، وعظنم هأهنن، و ننن وكننع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم.

وعلن ، فنليمل هبذه السبس الك،يمة و  الق،اءة، والعد ،، والعأول يف ويننن ن 

اليظنم، وون اهعملت علن  و  تبجن نت ق،آننة ك،يمة، سبب يف احلصبل عهلل 

  ن، وحتقق اخلباص الق،آننة املبجب ة يف هذه السبس الك،يمة.االنعهنع  ام فن

وقد اك، اهل اليلم مجلة و  وقن د هذه السبس الك،يمة، واغ،اض ن، ممن يدل 

 عهلل عظنم هأهنن، و ننن وكننع ن.

 يقول الفريوزآبادر يف مقصود سورة األحزاب ما نصه:

وان  لنس يف  ويظم وقصب  السبسة الذي اهعملت علن : األو،  نلعقبى،=

 دس واحد قلبنن، وان املعَبهَّى لنس  مهزلة اال  ، وان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم 

للمؤوهني  مكنن البالد، وازواج  الطنه،ات  مكنن األو نت، واخذ املنثنق عهلل 

األنبننء، والسؤال ع   دق الصن قني، واك، َح،ِب األحزاب، والشكنية و  
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وفنء ال،جنل  نلي د، وس  الكهنس  رنظ م، وختري او نت املهنفقني، وام املي،ضني، و

، و ننن نف اهل البنت الطنه،ي  ووعد املسلمني  املؤوهني، ووعظ  ، ونصح  َّ

واملسلامت  نألجبس الباف،ات، وحديث تزويج زيد وزيهب وسفع احل،ج ع  الهبي 

الكثري،  هلل اهلل علن  وسلم، وخعم األنبننء    علن  السالم، واألو،  نلذك، 

والصلبات والعسلنامت عهلل املؤوهني، واملخنطبنت الرشيهة لسندنن املصطهى  هلل 

اهلل علن  وسلم، و ننن الهكنح، والطالق، واليدة، وخصنئص الهبي  هلل اهلل علن  

 ، وسلم يف  نب الهكنح، وختريه يف الَقْسم  ني األزواج واحلج، علن  يف تبديل  َّ

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  رري إان وه ، ورضب وهنى الصحن ة ع   خبل حج،ة 

احلجنب، وهنى املؤوهني ع  تزوج ازواج   يده، واملبافقة وع املالئكة يف الصالة 

عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وهتديد املؤاي  للهبي وللمؤوهني، وتيلنم آ اب 

وال الكهنس  الهسنء يف خ،وج   و  البنبت، وهتديد املهنفقني يف إيقنع األساجنف،

يف الهنس، واله ي ع  إيذاء ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم، واألو،  نلقبل السديد 

و ننن َع،ض األوننة عهلل السمبات واألسض، وعذاب املهنفقني، وتب ة املؤوهني يف 

 قبل :              :(1)+[ إىل آخ، السبسة58]سبسة األحزاب. 

                              
اع  ا   اظلر ل ز لاجلة: يفصل   310 – 1/311 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليلالف هلكتلامل هلعز لز    (  1)

 .2/318هلاظر ح هإل ره  ع ً يفقاص  هل وا 
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 يعني سورة األحزاب ما نصه: –أيضًا  – أغراض هذه السورة ويقول ابن عاشور يف

واهم اغ،اض ن: ال،  علن م قبهلم ملن تزوج الهبي  هلل اهلل علن  وسلم زيهب =

 هت جحش  يد ان طلق ن زيد    حنسثة فقنلبا: تزوج حممد او،اة ا ه  وهب يه ى 

 الهنس ع  الك، فأنزل اهلل تينىل إ طنل العبهي.

احلق، وان والية  حكنم اهلل ألن  اخلبري  نألعامل وهب الذي يقبلوان احلق يف ا

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم للمؤوهني اقبى والية، وألزواج  ح،وة األو نت هلم، 

 وتلك والية و  جيل اهلل ف ي اقبى واهد و  والية األسحنم.

 اهلل هلم؛ ألن  اخذ الي د  ذلك عهلل عوحت،يض املؤوهني عهلل العمسك  ام ن

 مجنع الهبنني.

واالععبنس  ام اظ ،ه اهلل و  عهنيع   هرص املؤوهني عهلل احزاب اعدائ م و  

 الكه،ة واملهنفقني يف وقية األحزاب و فع كند املهنفقني.

 والثهنء عهلل  دق املؤوهني وثبنهتم يف الدفنع ع  الدي .

 ب.ونيمة اهلل علن م  أن اعطنهم  ال  اهل الكعنب الذي  ظنه،وا األحزا

وانعقل و  الك إىل احكنم يف ويننة ازواج الهبي  هلل اهلل علن  وسلم واك، 

فضل   وفضل آل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم وفضنئل اهل اخلري و  املسلمني 

 واملسلامت.

 وترشيع يف عدة املطلقة قبل البهنء.

وون يسبغ ل،سبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم و  األزواج، وحكم حجنب 

 ؤوهني ولبسة املؤوهنت إاا خ،ج .او نت امل
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 وهتديد املهنفقني عهلل اإلسجنف  نألخبنس الكنا ة.

وخعمت السبسة  نلعهبي   نلرشائع اإلهلنة فكنن خعنو ن و  س  اليجز عهلل 

 الصدس لقبل  يف اوهلن               :[، 8]سبسة األحزاب

 ألو،  نالئعسنء  نلهبي  هلل اهلل علن  وسلم.وختلل الك وسعط، ات و  ا

وحت،يض املؤوهني عهلل اك، اهلل وتهزهي  هك،ًا ل  عهلل هدي ، وتيظنم قدس الهبي  

  هلل اهلل علن  وسلم عهد اهلل ويف املل األعهلل، واألو،  نلصالة والسالم.

 ووعند املهنفقني الذي  يأتبن  ام يؤاي اهلل وسسبل  واملؤوهني.

ال يقين فنام وقع فن  الذي  آاوا وبسى علن     العبسط يف الك كيوالعحذي، و

 .(1)+السالم

 وذكر الفريوزآبادر يف مقصود سورة سبأ ما نصه:

وقصب  السبسة:  ننن حجة العبحند، و ،هنن نببة ال،سبل  هلل اهلل علن  =

وسلم وويجزات  او ، وسلنامن، ووفنهتام، وهالك سبأ، وهؤم الكه،ان، وعدم 

، وإلزام احلجة عهلل ُعّبن  األ هنم، ووهنظ،ة ون ة الضاللة، وسهلع م، الشك،

قني  نإلخالف، وال،جبع  دِّ ووينولة األوم املنضنة وع الهبنني، ووعد املههقني واملصَّ

 إلزام احلجة عهلل وهك،ي الهببة، ومتهي الكهنس يف وقت البفنة ال،جبع إىل الدننن يف 

  قبل :             :(2)+إىل آخ،ه [74]سبسة سبأ. 

                              
 .240ا 21/241 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)

 .1/303 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  2)
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 ويقول ابن عاشور:

إ طنل قباعد الرشك واعظم ن  –ييهي سبسة سبأ  –،اض هذه السبسة و  اغ=

إناك م آهلة وع اهلل، وإنكنس البيث، فن عدئ  دلنل عهلل انه،ا ه تينىل  نإلهلنة، ونهي 

 ههينء ليبَّن هن. اإلهلنة ع  ا هنو م، ونهي ان تكبن األ هنم

 ثم وبضبع البيث...

وإثبنت إحنطة علم اهلل  ام يف السمبات وون يف األسض فام خيرب    ف ب واقع، 

 وو  الك إثبنت البيث واجلزاء.

وإثبنت  دق الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فنام اخرب   ، و دق ون جنء    

 الق،آن، وان الق،آن ه دت    علامء اهل الكعنب.

 رضوب و  هتديد املرشكني ووبعظع م  ام حل  بيض األوم  وختلل الك

 املرشكني و  قبل... إلخ.

و ننن عنقبة كه،ان نيمة اخلنلق، وون آتنه اهلل مل  هك، نيمة اهلل و  خري الدننن 

واآلخ،ة، وسخ، هلم اخلريات وثل  او ، وسلنامن علن ام الصالة والسالم. وون 

 .(1)+سنلقبن يبم اجلزاء كل  حسب عمل 

 ويقول الفريوزآبادر يف مقصود سورة فاطر ما نصه:

ويظم وقصب  السبسة:  ننن ختلنق املالئكة، وفعح ا باب ال،محة، وتذكري = 

الهيمة، والعحذي، و  اجلّ ، وعداوهتم، وتسلنة ال،سبل، وإنشنء السحنب، 

ل إىل وإثنست ، وحبالة اليزة إىل اهلل، و يب  كلمة الش ن ة وحتبيل اإلنسنن و  حن

                              
 بتصر    ي. 135 – 22/134 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)
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حنل، واك، عجنئب البح،، واسعخ،اج احللنة وه ، وختلنق اللنل واله نس، وعجز 

األ هنم ع  ال، ب نة، و هة اخلالئق  نلهق، والهنقة، واحعننج اخللق يف القننوة، 

وإقنوة الربهنن، واحلجة، وفضل الق،آن، ونف العالوة، وا هنف اخللق يف ورياث 

يامن، وخلب  الهنس ألهل الكه، والطرننن، وان الق،آن، و خبل اجلهة و  اهل اإل

عنقبة الكه، اخلرسان، واملهة عهلل اليبن   حهظ السامء واألسض ع  ختلخل األسكنن، 

وان اليقب ة عنقبة املك،، واإلخبنس  أن  لب عدل س هن يف اخللق مل يسلم و  عذا   احد 

 .(1)+و  اإلنس واجلنن

 قوله:وأورد ابن عاشور يف أغراض سورة فاطر 

اهعملت هذه السبسة عهلل ته،  اهلل تينىل  نإلهلنة، فنفععح  ام يدل عهلل ان  =

 وسعحق احلمد عهلل ون ا دع و  الكنئهنت الدال إ داع ن عهلل ته، ه تينىل  نإلهلنة.

ال،سل     وإثبنت  دق ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم فنام جنء   ، وان  جنء

 و  قبل .

 ة.وإثبنت البيث والداس اآلخ،

 وتذكري الهنس  إنينم اهلل علن م  هيمة اإلجين ، ونيمة اإلودا .

وتثبنت قلب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم عهلل ون يالقن  و  قبو ، وكشف 

نباينهم يف اإلع،اض ع  اإلسالم؛ ألهنم احعهظبا  يزهتم، وإنذاسهم ان حيل هبم ون 

 حل  نألوم املكذ ة قبل م.

 ق.و ننن تكربهم وإع،اض م ع  احل

                              
 .301ا 1/306 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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واهنم ال وه،َّ هلم و  حلبل اليذاب علن م كام فيل  نألوم املكذ ني و  

 قبل م.

 ال يررتوا  إو نل اهلل إينهم فإن اهلل ال خيلف وعده.ن وا

 .(1)+والعحذي، و  غ،وس الشنطنن، والعذكري  يداوت  لهبع اإلنسنن

 فنملعأول يف وقن د هذه السبس الك،يمة، وون اهعملت علن  و  املينين

اليظنمة والعي يظ ، و  خالهلن  ننن وكننة هذه السبس، وعظنم هأهنن و   ني سبس 

الق،آن الك،يم، وهذا يدل عهلل خن نة هذه السبس الك،يمة، وو  الك األو،  عقبى 

والعمسك  رشييع ، و ننن حجة العبحند، و ،هنن نببة حممد  هلل  –عز وجل  –اهلل 

واعظم ن إناك م آهلة وع اهلل، وإنكنس  اهلل علن  وسلم، وإ طنل قباعد الرشك

 البيث.

                              
 بتصر    ي. 240ا 22/241 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)
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 الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة األحزاب، وسورة سبأ، وسورة فاطر. األحاديث واآلثار

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

األمان  سورة األحزاب، وعَلمها ما ملكت يمينه وأهله، أعطيقرأ  من=

. ومن قرأ سورة سبأ، مل يبق نبي مرسل وال رسول إال كان من عذاب القرب

دعته يوم القيامة ثامنية  (1)معه رفيقاً ومصافحاً. ومن قرأ سورة  املالئكة

 .(2)+األبواب شئت أبواب اجلنة، ادخل من أرِّ 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –عه  سيض اهلل  –ع  انس    ونلك  – 8

 .(3)+لكل يشء قائمة، وقائمة القرآن سورة األحزاب=

 ما نصه: األحزابيف خواص سورة  وأورد اليافعي

، وجيل ن يف وهزل  (4)وو  كعب ن يف سق غزال، او وسق وبز وجيل يف حق=

 .(5)+كث، اخلطَّنب إلن  يف اهل 

                              
مسيت ب  ه هالسم؛ ألنل   اجل ح أ هللا  صلف ل مالكل ا  قل   اجلت هل ض هلت لمي  ح كل ي يفلمح          (  1)

ا  نظلم هلل ا   1/306هنصادفا  ح كتب هلتف ي  هيهلا.  اظلر ل ز لاجلة: بصلالر ذ   هلتمييلز      

 .1/114ا  هإلتقان ح ع ول هلقرآن 6/199

هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفمح د  ث أب  بمح كعب هنوضوع ح فبال  سوا هلقلرآن هلكلر ما   (  2)

  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

هحل  ث أ اجلض هبمح عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  علمح هألداجل لث هلشلايع  هنوضلوع ا     (  3)

 قللا :  –اضلل  ههلل عالل   –ل لل   م  يفللمح دلل  ث أنلس   ا  علزهض 1/291ح كتلامل فبللال  هلقللرآن  

 .+ في  ه ْ ب  أد  أصلامل هلا خ هنك  ب =

هحُلقُّ  هحُلقَُّ ا بالبم: يفعر ف ا هو هنالوت يفمح ه شب  هلعا   هي ذللك؛ دلا  صل ه أن  اللت     (  4)

 .18/56ا  ل ان هلعرمل 4/1468يفا ا عرب  يفعر   ق  جاء ح هلشعر هلفصيها  اظر: هلصلاح 

 (.186 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  5)



 138 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                         

                         

            :[.1 - 6]سبسة األحزاب 

هذه اآلينت و  ق،اه  عهلل  ه  وذاب  مسك سبية اينم  يد  الة الرداة، 

جبن  وعنسضن ؛ فإن و  لقن  و  وسفي  عهده يف قنسوسة، و ه  و  الك الده  حن

ولك او مملبك او حنبان وغريه قىض حبائج ، وخشن  وسمع قبل ، و لغ وه  ون 

 .(1)+ي،يده ونجح قصده

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                   

                              

                         ،[.2، 5]سبسة األحزاب 

هنتنن اآليعنن مل  كنن  نهك و نه  ع د وونثنق فهقض ، او و  كنن ل  عدو =

ذ خ،قة و  ثب   واكعب فن ن  زعه،ان وونء الهدى اآليعني، ثم وخنف و  غنئلع ، خ

يكعب  يدمهن غدس فالن    فالن، نقض ع ده وغدس، ومل يف  ام كنن وه  لهالن    

  فالنة           :[، الل م علنك    ثالثًن، وتدفه  86]سبسة يبسف

ن ي،جع وإون هيلك  .(2)+يف زاوية اجلداس فإوَّ

 وعهد قبل  تينىل:                    

                            

                              
 (.186 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
 هنص ا هل ابق.(  2)
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           :[.11 - 10]سبسة األحزاب 

لدونس اليدو وفسن  حنل ، إاا ظ ، لك عدو فأسسل ل  سسبالً  هذه اآلينت=

وقل ل : انع  واسجع إىل ون او،ك اهلل، وإال نزل  ك  الء عظنم، ت،سل ل   ذلك 

ثالثًن، فإن انع ى فكّف عه  وإن مل يهع  فنقصد  ئ،ًا ويطلة عنه ن نقنة، او  ئ،ًا  ائ،ة 

او سقية واحدة وا خل ن يف املنء  وخذ و  ونئ ن قدس سطل، واكعب اآلينت يف سقنع

 .(1)+واغسل ن فن ، وسه  يف وهزل  تبلغ ون ت،يد

 ما نصه: –أيضًا  – يف خواص سورة سبأ، أورد اليافعيو

من قرأ سورة سبأ صافحه النبيون يوم =قنل علن  الصالة والسالم: 

. وو  كعب ن يف ق،طنس وجيل ن يف خ،قة  نضنء، واوسك ن عهده او  (2)+القيامة

وتهضح وه  عهلل  (3)و  اهلبام ومل تصب  آفة ون اوت علن ، وترشب للريقنن

 .(4)+البج 

                              
 (ا بتصر    ي.186 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

ح فبلال  سلوا هلقلرآن هلكلر م     هنوضلوع   –اضل  ههلل عال     –هحل  ث جزء يفمح د  ث أب  بلمح كعلب   (  2)

  آ ات ا  ق  تق ل ذكرض ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة سبأ.

ا 1511 – 4/1518هليقان: هو آفل  تصليب هللزاعا  جلهء يفعلر    صليب هلالاس.  اظلر: هلصللاح         (  3)

 .301ا 4/306 ل ان هلعرمل 
 (.186يم )ص  اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظ(  4)
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  وقنل عهد قبل  تينىل:                      

                                   

                       :[.76 - 49]سبسة سبأ 

، وترري اوبسه وسد وذاهب ، وسد اآلية األخرية لدونس اليدو والظنمل وهالك =

[، 10 ]سبسة األحزاب:     اخلري علن ، تهيل فن ن كام تهيل يف قبل  تينىل: 

 .(1)+ ن إال لظنمللوهي اعظم  لّنة عهلل اليدو، فنتق اهلل وال تيم

 ما نصه: –أيضًا  – أورد اليافعييف خواص سورة فاطر، و

من قرأ سورة فاطر دخل من أّر أبواب اجلنة =لن  الصالة والسالم: قنل ع=

. وخن نع ن تيلق عهلل الدواب فعحهظ ن و  كل سنسق وطنسق، وإن (2)+شاء

 .(3)+ت،ك ن يف حج، سجل عهلل غهلة مل يقدس ان يقبم و  وبضي  حعى تقلع عه 

  قبل  تينىل:  وقنل عهد                   

                           

           [.10، 89ة فنط،: ]سبس 

هنتنن اآليعنن للهامء والربكة وال، ح والهنئدة للعجنسة، و  كعب ام يف اس ع =

 .(4)+خ،ق قط  جديدة طنه،ة، ومحل ن يف وعنع  وجتنست  ي،ى الربكة والهنئدة

                              
 (.186 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
هنوضلوع ح فبلال  سلواة هلقلرآن هلكلر م       –اضل  ههلل عال     –هحل  ث جزء يفمح د  ث أب  بمح كعب (  2)

  آ ات ا  ق  تق ل ذكرض ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة فاطر.

 (.181ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص   اظر: هل ا هلاظيم(  3)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  4)



 127 

 الدراسة والتعليق:

وس  يف خباص هذه السبسة الك،يمة )سبسة األحزاب، سبسة سبأ، وسبسة  

وقد اهعمل عهلل  يض اخلباص  –سيض اهلل عه   –   كيب  فنط،( حديث ايب

الق،آننة هلذه السبسة الك،يمة، وفن  ان و  ق،ا سبسة األحزاب وعلم ن ون ولكت 

 يمنه  واهل  اعطي األونن و  عذاب القرب.

وو  ق،ا سبسة سبأ مل يبق نبي و،سل، وال سسبل إال كنن وي  سفنقًن  

 .+قًن ووصنحبنً سفن=ووصنفحًن. ويف  يض ال،وينت: 

 عع  يبم القننوة ثامننة ا باب  –ييهي سبسة فنط،  –وو  ق،ا سبسة املالئكة  

 اجلهة، ا خل و  ايِّ األ باب هئت.

وقد تقدم كالم اهل اليلم يف احلكم عهلل هذا احلديث  نلبضع، يف اول  

 القسم العطبنقي.

اهلل  هلل قنل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه   –ثم وس  حديث انس    ونلك  

 .+لكل يشء قائمة، وقائمة القرآن سورة األحزاب=اهلل علن  وسلم: 

 .-كام تقدم  –وقد اك، اهل اليلم هذا احلديث يف كعب األحن يث املبضبعة 

تلك و يد الك ون وس  و  العجنسب املذكبسة، واخلباص الق،آننة الباس ة يف  

السبس واآلينت الق،آننة، وهي وشعملة عهلل املحناي، الرشعنة، وغري ولعزوة  نآل اب 

 والضبا ط الرشعنة العي جيب و،اعنهتن، واألخذ هبن عهد اليمل  نخلباص الق،آننة.

يف الدس الهظنم و  جتنسب  نطلة، وط،ق ضنلة،  وو  الك ون اك،ه الننفيي 
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غري الك و  األوبس العي ون انزل اهلل هبن و  سلطنن، فال يؤخذ  وتكلف واضح، إىل

هبن، وإنام يؤخذ  نخلباص الق،آننة العي عهلل نبس و  الكعنب والسهة، العي ال حتمل 

املحذوس الرشعي، وتيمل  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي و  خالهلن يعب ل إىل 

كل  ههنء وسمحة للينملني. ول  اخلباص الق،آننة عهلل نبس و ،هنن، فنلق،آن الك،يم 

تعحقق هذه اخلباص الق،آننة، وحيصل االنعهنع هبن إال عهلل ضبء امله ج السلنم 

 الباضح املبافق لعلك اآل اب والضبا ط الرشعنة.
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 سورة يس األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

من =ع  جهدب    عبداهلل البجيل، قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – 8

 .(2)+جه اهلل غفر لهة ابتغاء وقرأ يس يف ليل

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 1

 ييهي: سبسة يس. (3)+اقرءوها عىل موتاكم=

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)

(ا 2514هحللل  ث أ رجلل  هبللمح دبللان ح صللليل  ح كتللامل هلصللاةا بللامل قيللال هل يلل ا اقللم )       (  2)

ا  عزهض إىل هبمح دبان ح صليل ا يفمح دل  ث  11/343ح تف يض  ا  هحلافن هبمح ك ي6/312

 .12/311 هل يوط  ح هل ا هنا وا  –اض  ههلل عا   –جا مل بمح عب ههلل 

 –اضل  ههلل علا م    – ل ل  ث  وهه  تعب ض بألفلاظ يفتقاابل ا يفلمح دل  ث أنلسا  أبل  هر لرة         

  بللمح ازق   اظللر ل ز للاجلة: يفوسللوع  فبللال  سللوا  آ للات هلقللرآن )هلق للم هلصللليه( ل شلليخ حمملل    

 .18 – 2/66طرهون  

د ثاا أبلو هن ليةا دل ثاا صلفوهنا قلا : كلان       =.  قا : 5/26هحل  ث أ رج  أد  ح هن ا  (  3)

.  اظللر ل ز للاجلة: تف للي  +عالل  هنيللت  فللف عالل  ب للا  – عللين:  للس  –هنشلليخ   قولللون: إذه قرلللت  

 .11/343 هحلافن هبمح ك ي

ا  عزهض إىل هإليفلال أدل ا  هليض يفلمح أهل       12/311ح هل ا هنا وا  –أ بايف  –  أ رج  هل يوط  

كانللت =يفللا ا هض هلشللعيب قللا :   –أ بللايف  –هل للامحا  ل للل  ث  للوهه  تعبلل ضا   شلل   للل لك    

ا  لعل  هنلرهجل يفلمح دبلرت      1/111.   اظلر: هلل ا هنا لوا    +هألنصاا  قرء ن عا  هنيت سواة هلبقرة

ح هل اهسل   هلتع يلقا  عال      –إن  لاءههلل تعلاىل    – ا ال أن هنيت  قرأ ع يل ا  سليأت  بيانل     هنايَّ

 ذكر ه اصي ا  طر ق  هلعم  ب اا  كيفي  هالستفاجلة يفا ا.
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ع ق،يش، وفن م ا ب ج ل، عهلل  نب ع  حممد    كيب الق،ظي قنل: اجعم – 4

، فقنلبا عهلل  ن  : إن حممدًا يزعم انكم إاا  نييعمبه الهبي  هلل اهلل علن  وسلم

عهلل او،ه كهعم ولبك الي،ب واليجم، ثم  يثعم و   يد وبتكم لكم جهنن 

إن مل تهيلبا كنن لكم وه  ا ح، ثم  يثعم و   يد وبتكم كجهنن األس ن، و

 فجيلت لكم ننس حت،قبن فن ني

اهلل  هلل اهلل علن  وسلم واخذ حههة و  ت،اب يف يده ثم قنل:  سسبلفخ،ج 

ون ، . واخذ اهلل عهلل ا صنسهم فال ي،+نعم أنا أقول ذلك، وأنت واحد منهم=

   فجيل يهث، الك الرتاب عهلل سؤوس م، وهب يعلب هذه اآلينت: 

                        

                              

                           

                         

     :[، حعى ف،غ سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم 9 - 6]سبسة يس

و  هؤالء اآلينت، فلم يبق سجل إال وضع عهلل ساس  ت،ا ًن، ثم انرصف إىل 

 حنث اسا  ان يذهب، فأتنهم آٍت مم  مل يك  وي م فقنل: ون يهعظ، هؤالء؟

اهلل علنكم حممد، ثم ون ت،ك وهكم قنلبا: حممدًا. قنل: خنبكم اهللي قد خ،ج و 

 سجاًل إال وضع عهلل ساس  ت،ا ًن وانطلق حلنجع ، فام ت،ون ون  كم؟ي

فبضع كل سجل وه م يده عهلل ساس  وإاا علن  ت،اب، فقنلبا: لقد  دقهن  
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ثهن  .(1)الذي حدَّ

قنل: كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه ام  –ويف سواية ا   عبنس  

، حعى قنوبا  املسجد فنج ،  نلق،اءة، حعى تأاى    ننس و  ق،يشيق،ا يف

لنأخذوه، وإاا ايدهيم جممبعة إىل اعهنق م، وإاا هم عمي ال يبرصون... إىل 

 آخ،ه.

و   هي خمزوم تباطؤا  نلهبي  هلل اهلل علن  وسلم ويف سواية اخ،ى: ان ننسًن  

لنقعلبه؛ وه م ا ب ج ل، والبلند    املررية، فبنهن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم 

قنئم يصيل سميبا ق،اءت ، فأسسلبا إلن  البلند لنقعل ، فننطلق حعى اتى املكنن 

 الذي يصيل فن ، فجيل يسمع ق،اءت  وال ي،اه، فننرصف إلن م فأعلم م

 الك...، إىل آخ،ه.

ويف سواية عك،وة: ان سهطًن و  املرشكني اجعميبا فقنلبا: لب سايهن حممدًا  

 طشهن   ، قنل: فأتى علن م سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وهم مجنع، فأخذ 

   قبضة و  ت،اب فجيل يذسهن عهلل سؤوس م فق،ا:        

                         

                              
ا  عزهض إىل هبلمح إسللاقا  هبلمح هنال اا     324ا 12/323ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  1)

 دامتا  أب  نعيم ح هل الل ا عمح حمم  بمح كعب هلقرظ . هبمح أب  

فاحل  ث يفرس ا   قو  هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون ا ح يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقلرآن   

إسللااجلض صللليه إىل حمملل  بللمح كعللب هلقرظلل ا  قلل   اجل أثللر  =: 01 – 2/19)هلق للم هلصللليه( 

حلل   ني يفرسل ا  هملا  عبل هن     فكلا ه  –أ بلايف   –بالوض عمح عكريفل ا  إسلااجلض صلليه إليل      

بعب ما بعبايفا فاحل  ث د مح ل يض؛ السيما  ح هلبامل يفا  ش   ل ا   ب   أن ما أ  هض يفمح هبمح 

 .+.... –اض  ههلل عا ما  –عباس 
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 .(1)[، ثم انرصف، إىل آخ، احلديث9 - 6]سبسة يس: 

 

 

 

                              
.  قي  إن  ص ً ههلل ع ي   س م قرأها نا  ر  324 – 12/322تاظر هلر ه ات ل ز اجلة: هل ا هنا وا (  1)

إسااجلها هلوهق    هو يف  إا إال أن د     صاحل ل شوهه  ح يف   ذلك لتع ق   إىل ههلجرةا  ح

بال للية  هللو يفللمح ألمت للا.  اظللر: يفوسللوع  فبللال  سللوا  آ للات هلقللرآنا )ملل  بللمح ازق طرهللون   

2/08. 
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 الدراسة والتعليق:

اآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة يس، يعضح  يد اك، األحن يث و 

و  خالهلن خن نة هذه السبسة الك،يمة، ف ي و  السبس املثنين العي اوتن ن الهبي 

 هلل اهلل علن  وسلم، وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى علن  

 . –اهلل عه  سيض  –واثلة    األسقع  ع  األول والسالم؛ كام وس  يف احلديث الصالة

وهي السبسة العي و  ق،اهن يف لنلة ا عرنء وج  اهلل تينىل غه، ل ؛ كام وس  يف  

وييضده هنهد و    -سيض اهلل عه   –احلديث الثنين ع  جهدب    عبداهلل البجيل 

يف اول تهسري سبسة  قنل عه  احلنفظ ا   كثري –سيض اهلل عه   –حديث ايب ه،ي،ة 

 .(1)+إسهن ه جند=: يس

وهي السبسة العي تق،ا عهد املحعرض، كام وس  يف احلديث الثنلث ع  ويقل  

 ويسعأنس هبن. –ايضًن  –ول  هباهد  حنحة تيضده  –سيض اهلل عه   –ا   يسنس 

وهي السبسة العي ق،ا الهبي  هلل اهلل علن  وسلم آينت و  اوهلن عهلل املرشكني  

وه م، ووىض سنملًن إىل  –جال وعال  –  ، فيصم  اهلل  وهم عهلل  ن   ي،يدون البطش

حنث اسا  ان يذهب؛ كام وس  يف احلديث ال،ا ع ع  حممد    كيب الق،ظي، 

 وال،واينت األخ،ى العي يف هذا الشأن.

 

 

                              
 .11/342  اظر: تف ي هبمح ك ي(  1)
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 .خاصية سورة يس، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها

 ، خن نة سبسة يس يف تظ –سيض اهلل عه   –يف حديث الهباس    سمينن  

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن   –جل وعال  –كبهنن و  السبس املثنين العي اعطنهن اهلل 

وسلم وكنن اإلنجنل؛ وقد تقدم هذا احلديث يف السبس املثنين السن قة، و ننن امل،ا ؛ 

  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.

خن نة سبسة تعضح  –سيض اهلل عه   –ويف حديث جهدب    عبداهلل البجيل  

 .-جل وعال  –مل  ق،اهن ا عرنء وج  اهلل  –عز وجل  –يس، يف وره،ة اهلل 

وعلن  فعكبن ط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهنة االسعهن ة وه ن يف ق،اءهتن  

 . –سبحنن  وتينىل  –وتد ، ويننن ن، ا عرنء وج  اهلل 

 تينىل، وقصدًا وقد وس  ان ال،جل إاا ق،ا الق،اءة، اي ا عرنء مل،ضنة اهلل 

للعق،ب إلن    ، قبَّل امللك  ني عنهن ؛ تيظناًم ملن ق،اه، واحرتاوًن لقنسئ ، واملالئكة اكث، 

 .(1)اخللق حّبًن يف اسعامع الق،آن الك،يم و   هي آ م

سضبان  –والهنظ، يف حنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، وحنل ا حن    

دهم، ي،ى امله ج السلنم يف اليهنية  نلق،آن والسلف الصنلح و   ي –اهلل علن م 

 الك،يم يف هعى األحبال واألزونن.

                              
ا بتصر    يا  ن لب هل ه هلقلو     4/461ول هل  مح  اظر: إحتا  هل اجلة هنتقني بشرح إدياء ع (  1)

 . – رد  ههلل  –إىل سفيان هل وا  
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فقد كننبا اح،ص الهنس عهلل تيظنم الق،آن الك،يم وإجالل ، واالهعامم  

 حهظ الق،آن الك،يم، واإلكثنس و  تالوت ، وت،تنل  وتد ،ه، وعهنيع م  عيلم الق،آن 

وطميًن يف  ،كة الق،آن الك،يم  –وجل عز  –الك،يم وتيلنم ؛ طلبًن مل،ضنة اهلل 

ونهي ، وسمحع  وهدي ، ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، و حن ع  و   يده 

 .(1)األسبة احلسهة، واألحن يث يف هذا البنب كثرية ويلبوة

والشباهد العي تيضده، تظ ،  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ويقل    يسنس  

،اءهتن عهد املحعرض؛ ف ي ختهف عه ، فنحصل هبذه خن نة سبسة يس؛ واسعحبنب ق

 الط،يقة واليمل هبن االسعهن ة و  خن نة هذه السبسة الك،يمة  نلهسبة للمحعرض.

 يف أول تفسري سورة يس ما نصه: –يرمحه اهلل  – يقول احلافظ ابن كثري 

اهنن ال تق،ا  وهلذا قنل  يض اليلامء: و  خصنئص هذه السبسة الك،يمة= 

 عهد او، عسري إال يرسه اهلل.

وكأن ق،اءهتن عهد املنت لعهزل علن  ال،محة والربكة، ولنس ل علن  خ،وج  

 .(2)+ال،وح، واهلل اعلم

 هبان،  حدثهن ا ب املررية، حدثهن –ي،مح  اهلل  –قنل اإلونم امحد =:  -ايضنً  –وقنل  

 .(3)+هبن عهد املنت خهف عه  –يس  ييهي: –قنل: كنن املشنخة يقبلبن: إاا ق،ئت 

                              
(  يفلا  11 اظر: يفا ب هل  ف ح هلعاا   بالقرآن هلكلر ما ل ل كتوا: بل ا بلمح ناصلر هلبل اا )ص       (  1)

 بع ها(.

 .11/343  اظر: تف ي هبمح ك ي(  2)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  3)
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 وامل،ا   نلق،اءة يف حنل االحعضنس ولنس  يد املبت؛ وقد عقد البربي 

يف نح السهة  ن ًن يف كعنب اجلهنئز  يهبان:  نب ون يقنل عهد و   –ي،مح  اهلل  –

 .(1)حرضه املبت و  قبل اخلري

سيض  –ضبع، واك، حديث ام سلمة ثم سنق مجلة و  األحن يث يف هذا املب 

إن شهدتم = قنلت: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل: –اهلل عه ن 

 .(2)+، فإن املالئكة يؤمنون عىل ما تقولون... احلديثاملريض أو امليت، فقولوا خرياً 

يقبل: قنل سسبل  –سيض اهلل عه   –اخلدسي وخعم البنب  حديث ايب سيند  

نوا موتاكم ال إله إال اهلل=اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:   .(3)+لقِّ

ونقل ع  ا   الي،يب، إونم املنلكنة قصة  حنحة جم، ة، تش د لصحة هذا  

رضت وبت احد فنق،ا عهده يس، الهضل، قنل ا   الي،يب: تعأكد ق،اءة يس، وإاا ح

فقد و،ضت وغيش عيلَّ وعد ت يف املبتى، ف،ايت قبوًن ك،ش املط، ي،يدون اايعي، 

وسايت هخصًن مجناًل  في م عهي حعى ق ،هم، فقلت و  انت؟ قنل: سبسة يس، 

 .(4)فأفقت فإاا  أيب عهد سايس وهب يبكي، ويق،ا يس، وقد خعم ن

حب الذنبب السنلهة، فنق،اوهن عهلل و  وإاا كننت ق،اءة يس  نإلخالص مل 

                              
ا  أ بايف هبمح دبان ح صلليل  )هإلد لان( ح كتلامل هرالالزا فصل       5/292 اظر:  رح هل ا   ( 1)

 ا  ذكرض هيهم.+أاهجل يفمح دبرت  هناي =ا  قا : 5/3(ا 2991ح ه)تبرا اقم )

 (.919ا ح كتامل هراالزا بامل يفا  قا  عا  هنر ض  هنيتا اقم )هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

(ا 916ا ح كتللامل هراللالزا بللامل ت قللني هنللوتً ال إللل  إال ههللا اقللم )      حللل  ث أ رجلل  يف لل م  ه(  3)

  أ رج  هيض يفمح أه  هل امح.

هلشيخ حممل    –أ بايف  –ا  ق  نق  هلقص  10/2548 اظر: ب وغ هأليفان  يفمح أسرها هلفته هلربان  (  4)

ا  دكللم 2/11رآن )هلق للم هلصللليه(  هبللمح ازق طرهللون  ح يفوسللوع  فبللال  سللوا  آ للات هلقلل   

 بصلت ا.
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 هنسف املبت، حعى يسمي ن وجي،هين عهلل قلب  فنره، ل  ون سلف.

ف ي سبسة وشعملة عهلل الرباهني السنطية، واآلينت القنطية، واليلبم  

 .(1)املكهبنة، واملينين الدقنقة، والزواج، البنلرة

األوم و ننن وسبسة يس وشعملة عهلل احبال البيث والقننوة، واحبال  

خنمتع م، وإثبنت القدس... والعبحند، ونهي الضد والهد، واونسات السنعة، و ننن 

اإلعن ة واحلرش، واحلضبس يف الي، نت، واحلسنب واجلزاء، وامل،جع واملآل  يد 

احلسنب وغري الك؛ فبق،اءهتن يعجد  ل  اك، تلك األحبال، ويعهب  عهلل او نت 

 .(2)ا بل الدي 

د    كيب الق،ظي، تظ ، خن نة سبسة يس يف ق،اءهتن عهد ويف حديث حمم 

و  خيشى نه و طش ، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن، حتصل  ق،اءهتن 

هلل  مل  اخلص – إان اهلل جل وعال  –عهد احلنجة إلن ن، يف  فع األاى، وجلب الههع 

وفضل ن، فعحقق ل  يف تالوهتن، وتد ، ويننن ن، وطمع يف  ،كع ن  –عز وجل  –

 اخلن نة اليظنمة، يف هذه السبسة الك،يمة، واهلل املسعينن.

ويقبل الشنخ حممد    سزق ط،هبين  يد اك،ه هلذه اخلن نة اليظنمة،  

 واألحن يث املعيلقة هبن، ون نص :

وقد اخربين و  ج،ب تالوة هذه اآلينت عهد وجب  و  خيشى سطبت  = 

ه  اهلل وه م؛ فل يل اث،هن وسعم، مل  اخلص هلل يف تالوهتن، وعهلل كل و طش ؛ فأوَّ

                              
 .0/199 ا   اظر ل ز اجلة: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  6/288 اظر: فيض هلق  ر (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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 .(1)+فنس  تالوهتن اقعداء  نلهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف الك

وحيس   يد ع،ض هذه األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص  

سبسة يس، والعيلنق والدساسة، و ننن اخلن نة، وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة 

   إىل وقن د هذه السبس اليظنمة.االسعهن ة وه ن، ان يهب

 يقول الفريوزآبادر ما نصه:

ويظم وقصب  السبسة: تأكند او، الق،آن، وال،سنلة، وإلزام احلّجة عهلل = 

اهل الضاللة، ورضب امَلَثل، و ننن الرباهني املخعلهة يف إحننء األسض املنعة، وإ داء 

البحنس، اجلباسي املهشآت يف اللنل واله نس، وسري الكباكب، وَ ْوس األفالك، وَج،ي 

ة الكهنس عهد املبت، وحريهتم سنعة البيث، وسيد املؤوهني املطنيني، وُهرل م يف  والَّ

اجلهة، وونز املؤو  و  الكنف، يف القننوة، وه ن ة اجلباسح عهلل اهل املينيص  مين ن م، 

وة الربهنن عهلل ونظم ، وإقن واملهَّة عهلل ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم  صنننع  و  الشي،

البيث، ونهنا او، احلق يف ك  فنكبن، وكامل ُولك اي اجلالل عهلل كل حنل يف 

 قبل :                   +(2). 

 وذكر ابن عاشور أغراض هذه السورة الكريمة فقال:

قطية، و نلقسم  نلق،آن تهبهيًن   ، العحدي  إعجنز الق،آن  نحل،وف امل= 

وا وج و ه   نحلكنم إهنسة إىل  لبغ  اعهلل  سجنت اإلحكنم.. واملقصب  و  الك 

                              
 .2/01 اظر: يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن )هلق م هلصليه( (  1)

 ا بتصر    ي.1/398 ليالف هلكتامل هلعز ز  اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح(  2)
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حتقنق سسنلة حممد ^ وتهضنل الدي  الذي جنء    يف كعنب وهزل و  اهلل إل الغ 

ذلك األوة الرنية السنونة وهي اسعقنوة اوبسهن يف الدننن والهبز يف احلننة األ دية، فل

 و ف الدي   نلرصاط املسعقنم كام تقدم يف سبسة الهنحتة.

سبق جميء سسبل إلن م؛ ألن عدم يوان الق،آن  اٍع إلنقنا الي،ب الذي  مل  

سبق اإلسسنل إلن م هتنئة لههبس م لقببل الدي  إا لنس فن ن هنغل سن ق ييّز 

 علن م ف،اق  او يكعهبن  ام فن  و  هدى.

تلقي اإلسالم، ومتثنل حنهلم الشهنية،  وو ف إع،اض اكث،هم ع  

وح،ونهنم و  االنعهنع هبدي اإلسالم، وان الذي  اتبيبا  ي  اإلسالم هم اهل 

 اخلشنة وهب الدي  املب بف  نلرصاط املسعقنم.

ورضب املثل له،يقي املعبيني واملي،ضني و  اهل الق،ى  ام سبق و  حنل  

 يب ق،يش.اهل الق،ية الذي  هن   تكذيب م ال،سل تكذ

وكنف كنن جزاء املي،ضني و  اهل ن يف الدننن وجزاء املعبيني يف  سجنت  

 اآلخ،ة.

 ثم رضب املثل  نألعم وهم الق،ون الذي  كذ با فأهلكبا. 

وال،ثنء حلنل الهنس يف إضنعة اسبنب الهبز كنف يرسعبن إىل تكذيب  

 ال،سل.

عقالل تنسة ونخلص إىل االسعدالل عهلل تق،يب البيث وإثبنت   نالس 

 و نالسعط،ا  اخ،ى.

 ودجمًن يف آينت  االوعهنن  نلهيمة العي تعضمه ن تلك اآلينت. 

وساوزًا إىل  اللة تلك اآلينت والهيم عهلل ته،  خنلق ن ووهيم ن  نلبحداننة  
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 إيقنظًن هلم.

ثم تذكريهم  أعظم حن ثة حدثت عهلل املكذ ني لل،سل واملعمسكني  

 لن م نبح نذي،ًا، ف لك و  كذب، ونجن و  آو . نأل هنم و  الذي  اسسل إ

ثم سنقت  الئل العبحند املشب ة  نالوعهنن للعذكري  باجب الشك، عهلل الهيم  

  نلعقبى واإلحسنن وت،قب اجلزاء.

 واإلقالع ع  الرشك واالسع زاء  نل،سبل واسعيجنل وعند اليذاب. 

 وحذسوا و  حلبل   رعة حني يهبت العداسك. 

 ع د اهلل إلن م ممن او ع  يف الهط،ة و  الهطهة. واك،وا  ام 

 واالسعدالل عهلل عداوة الشنطنن لإلنسنن. 

 واتبنُع  عنة اخلري. 

ثم س  اليجز عهلل الصدس فين  إىل تهزي  الق،آن ع  ان يكبن وهرتى  ن سًا  

 و  هنع،  عخنالت الشي،اء.

إا خلق م فيطلبا  وسهلّل اهلل سسبل  ^ ان ال حيزن  قبهلم وان ل   نهلل اسبة 

 قدست  ع  إجين هم و،ة ثنننة ولكه م ساجيبن إلن .

فقنوت السبسة عهلل تق،ي، او نت ا بل الدي  عهلل ا لغ وج  وامت  و  إثبنت  

ال،سنلة، والبحي، وويجزة الق،آن، وون ييعرب يف  هنت األنبننء، وإثبنت القدس، 

بل الطنعة  نالععقن  وعلم اهلل، واحلرش، والعبحند، وهك، املهيم، وهذه ا 

واليمل، ووه ن تعه،ع الرشيية. وإثبنت اجلزاء عهلل اخلري والرش وع إ ونج األ لة و  

قلب =اآلفنق واألنهس  عهه  عجنب، فكننت هذه السبسة جدي،ة  أن تسمى 

 ألن و  تقنسنم ن تعشيب نايني الق،آن كل ، وإىل وتنه ن يهصب جم،اهن. +الق،آن
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: إن الك ألن اإليامن  حع   نعرتاف  نحلرش، واحلرش وق،س (1)قنل الرزايل 

يف هذه السبسة  أ لغ وج ، كام سمنت الهنحتة ام الق،آن إا كننت جنوية أل بل 

 .(2)+العد ، يف افننن  كام تكبن ام ال،اس والك العد ، يف اوبس اجلسد

 ويقول الرازر، يف خامتة تفسري سورة يس ما نصه:

                        :[.21]سبسة يس 

ملن تق،ست البحداننة واإلعن ة وانك،وهن وقنلبا  أن غري اهلل آهلة، قنل تينىل = 

 وتهزه ع  الرشيك:              وكل يشء ولك  فكنف يكبن

 بك للاملك نيكًن، وقنلبا  أن اإلعن ة ال تكبن، فقنل: اململ        س ًا

 علن م يف األو،ي .

. وقنل (3)+إن لكل يشء قلبًا وقلب القرآن يس=ثم إن الهبي ^ قنل:  

امن  حع   نالعرتاف  نحلرش، واحلرش وق،س يف هذه فن : إن الك ألن اإلي الرزايل

 السبسة  أ لغ وج ، فجيل  قلب الق،آن لذلك.

ويمك  ان يقنل  أن هذه السبسة لنس فن ن إال تق،ي، األ بل الثالثة  أقبى  

 الرباهني فن عداؤهن  ننن ال،سنلة  قبل :          :[، 1]سبسة يس

 دو  علن ن  قبل : و لنل ن ون ق        :[، وون اخ،ه عه ن 8]سبسة يس

  قبل :         :[، وانع نؤهن  ننن البحداننة واحلرش  قبل :1]سبسة يس 

                  : إهنسة إىل العبحند، وقبل    

                              
 .215 – 2/213 اظر: إحتا  هل اجلة هنتقني بشرح إدياء ع ول هل  مح (  1)

 .344 – 22/342 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  2)

 سيأت  جيرا  قر بايف.(  3)
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     إهنسة إىل احلرش، ولنس يف هذه السبسة إال هذه األ بل الثالثة و الئل

وثبا  ، وو  حصل و  الق،آن هذا القدس فقد حصل نصنب قلب  وهب العصديق 

 الذي  نجلهنن. واون وظنهة اللسنن العي هي القبل، فكام يف قبل  تينىل:        

               :[، ويف قبل  تينىل: 50]سبسة األحزاب   

      :[، وقبل  تينىل: 11]سبسة فصلت           سبسة[

 [، 85إ ،اهنم:              :[، 81]سبسة الهعح     

        :،[ إىل غري هذه ممن يف غري هذه السبسة ووظنهة 60]سبسة فنط

 األسكنن وهب اليمل، كام يف قبل  تينىل:               سبسة[

  [، وقبل  تينىل: 660البق،ة:                       

       ،[، وقبل : 11، 18]سبسة اإلرساء        سبسة[

[، وايضًن ممن يف غري هذه السبسة، فلام مل يك  فن ن إال اعامل القلب ال 76املؤوهبن: 

 علن  وسلم ندب إىل ان الهبي  هلل اهلل (1)غري سامهن قلبًن، وهلذا وس  يف األخبنس

تلقني يس مل   نن وه  املبت، وق،اءهتن عهد ساس ؛ ألن يف الك البقت يكبن اللسنن 

ضينف القبة، واألعضنء الظنه،ة سنقطة البهنة، لك  القلب يكبن قد اقبل عهلل اهلل 

وسجع ع  كل ون سباه، فنق،ا عهد ساس  ون يزا     قبة قلب ، ويشعد تصديق  

وهي ههنء ل ، وارساس كالم اهلل تينىل وكالم سسبل اهلل  هلل اهلل  نأل بل الثالثة 

علن  وسلم ال ييلم ن إال اهلل وسسبل ، وون اك،ننه ظ  ال نقطع   ، ون،جب اهلل ان 

 .(2)+ي،محهن وهب اسحم ال،امحني

                              
 تق ل جيرا  قر بايف.(  1)

 .396 – 2/309اظر ل ز اجلة: يفصاع  هلاظر ا   312ا 9/311 اظر: هلتف ي هلكبي )يففاتيه هل يب( (  2)
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 سورة يس:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

نل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: ق –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

، وأعطي من األجر كأنام قرأ القرآن يس يريد وجه اهلل غفر لهقرأ  من=

اثنتي عرشة مرة، وأيام مؤمن قرئ عنده إذا نزل به ملك املوت سورة يس، 

بني يديه صفوفاً نزل بعدد كل حرف يف سورة يس عرشة أمالك، يقومون 

يصلون عليه، ويستغفرون له، ويبتدرون غسله، ويشيعون جنازته، 

قرأ سورة يس وهو يف سكرات املوت مل يقبض  ويشهدون دفنه، وأيام مسلم

ملك املوت روحه حتى جييئه رضوان خازن اجلنة برشبة من رشاب اجلنة، 

حه وهو رَيان، ويمكث يف فيرشهبا وهو عىل فراشه، فيقبض ملك املوت رو

قربه وهو ريان، ويبعث يوم القيامة وهو ريان، وحياسب وهو ريان، فال 

 .(1)+حيتاج إى حوض من حياض األنبياء حتى يدخل اجلنة وهو ريان

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ويقل    يسنس ع   – 8

 ، استخرجتمع كل آية منها ثامنون ملكاً البقرة سنام القرآن وذروته، نزل =

                 :من حتت العرش [، 877]سبسة البق،ة

لدار فوصلت هبا، ويس قلب القرآن، ال يقرؤها رجل يريد اهلل تبارك وتعاى وا

 .(2)+اآلخرة إال غفر له، واقرؤوها عىل موتاكم

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

هنوضلوع   هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   (  2)

 (.2ح  وهص سواة هلفاحت ا )هحل  ث اقم 
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إن لكل يشء =قنل: قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 1

كتب اهلل له بقراءهتا قراءة القرآن عرش  ، ومن قرأ يسقلباً، وقلب القرآن يس

 .(1)+مرات

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 4

 .(2)+طاه سؤلهمن قرأ يس والصافات ليلة اجلمعة ثم سأل اهلل أع=

يا =قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 7

عائشة من قرأ يف ليلة بآمل. تنزيل الكتاب، ويس، واقرتبت الساعة، وتبارك 

، ورفع له يف رزًا من الشيطان والرشكالذر بيده امللك، كَن له نورًا وح  

 .(3)+الدرجات يوم القيامة

                              
(ا 2001ح كتامل فبال  هلقلرآنا بلامل يفلا جلاء ح فبل   لسا اقلم )        هحل  ث أ رج  هل يف  (  1)

 هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر سلواة  

ا  هل ليوط  ح هلل ا هنا لوا    11/342ا  هبمح ك ي ح تف يض 390ا 5/391(ا 2333 سا اقم )

 ا  عزهض إىل هل هايف   هل يف  ا  هبمح نصر  هيهم.12/318

هللل ه دللل  ث د لللمح هر لللبا ال نعرفللل  إال يفلللمح دللل  ث ديللل  بلللمح     =:  هحلللل  ث قلللا  عاللل  هل يفللل     

 إال يفمح ه ه هلوج .  هاا ن أبو حمم   يخ ا و . عب هلردمح.  بالبصرة ال  عرفون يفمح د  ث قتاجلة

  ح هلبامل عمح أب  بكر هلص  ق.  ال  صه د  ث أب  بكر يفمح قب  إسااجلضا ف و ضعيف. 

 .+د  ث أب  هر رة يفاظوا في =: 11/342  ح هلبامل عا  أب  هر رة.  قا  هحلافن هبمح ك ي 

ا 1/312اجل ث هلبعيف   هنوضوع  عمح د  ث أنلس اضل  ههلل عال      قا  هأللبان  ح س     هألد 

 .+يفوضوع=(: 169اقم )

(ا 5685ا اقللم )4/31هحللل  ث أ رجلل  هللل   م  ح يف للا  هلفللرجل سا فصلل  ح فبلل  قللرهءة هلقللرآن      (  2)

ا  أ اجلض هبلللمح علللرهق هلكالللان  ح تاز للل  هلشلللر ع  هنرفوعللل  علللمح    12/302 هل للليوط  ح هلللل ا هنا لللوا  

 .+ في  ن ش  بمح سعي  يف  إ=ا  قا : 1/290لشايع  هنوضوع  ح كتامل فبال  هلقرآن هألداجل ث ه

هحلل  ث يفوضللوعا  قل  تقلل ل جيرالل  ضلممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبلعيف   هنوضللوع  ح  للوهص     (  3)

 (.2سواة هل ج ة )هحل  ث اقم 



 160 

  هلل اهلل علن  قنل: قنل سسبل اهلل –سيض اهلل عه   –ع  ايب  ك، الصديق  – 1

 .(1)+من زار قرب والديه، أو أحدمها يوم اجلمعة فقرأ يس غفر له= وسلم:

إين =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 5

، فمن داوم عىل قراءهتا كل ليلة ثم مات، فرضت عىل أمتي قراءة يس كل ليلة

 .(2)+مات شهيداً 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –عيل    ايب طنلب  ع   – 2

، وما اقرأوا يس، فإن فيها عرش بركات، ما قرأها جائع إال شبع=وسلم: 

قرأها عار  إال كيس، وما قرأها مسافر إال أعني عىل سفره، وما قرأها رجل 

ضلت عليه ضالة إال وجدها، وما قرئت عند ميت إال خفف عنه، وما قرأها 

 .(3)+عطشان إال رور، وما قرأها مريض إال برئ

                              
ا  علزهض إىل  12/310ا  هل ليوط  ح هلل ا هنا لوا    5/152هحل  ث أ رج  هبمح ع   ح هلكايف  (  1)

.  قلا  هأللبلان  ح س  ل      +باطل  لليس لل  أصل  ب ل ه هإلسلااجل      =هل   م   هيضا  قا  هبمح ع  : 

 .+يفوضوع=(: 58ا اقم )1/126هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  

 –ا  اض  ههلل ع –ا بألفاظ يفتقااب  عمح أنس 12/313ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  2)

  عزهض إىل هلي هن ا  هبمح يفرجل   ا  ه ييبا ب ا  ضعيف.

 أ اجلض هبللمح عللرهق هلكاللان  ح تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع ا ح        

ا  ذكرض هلشوكان  ح هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضلوع   1/291كتامل فبال  هلقرآن 

 (.312)ص 

هق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  علمح هألداجل لث هلشلايع  هنوضلوع ا     هحل  ث أ اجلض هبمح عر(  3)

 أ اجلض  –اضلل  ههلل عالل   –ا  عللزهض ل لل   م  يفلمح دلل  ث ع لل   1/296ح كتلامل فبللال  هلقللرآن  

ح إسللللااجلض =(ا  قللللا : 312هلشللللوكان  ح هلفوهللللل  هجملموعلللل  ح هألداجل للللث هنوضللللوع  )ص   

 .+ك همل

ح  صلي  اسلو  ههلل صل ً ههلل     2/012تقاابل  ح )لات هألنلوها     ق   اجل هل ه هحلل  ث بألفلاظ يف    
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 9

، ومن قرأها من سمع سورة يس عدلت له عرشين دينارًا يف سبيل اهلل= وسلم:

عدلت له عرشين حجة، ومن كتبها ورشهبا أدخلت قلبه ألف يقني، وألف 

 .(1)+رزق، ونزعت منه كل غل وداءنور، وألف بركة، وألف رمحة، وألف 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 60

قنل ين سسبل اهلل وون امليمة؟ ، سورة يس تدعى يف التوارة امُلع َمة=وسلم: 

تكابد عنه بلوى الدنيا، وتدفع عن تعم صاحبها بخري الدنيا واآلخرة، وقنل: 

صاحبها كل سوء، وتقيض له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له عرشين حجة، 

 ومن سمعها عدلت له ألف دينار يف سبيل اهلل، ومن كتبها ورشهبا أدخلت يف

منه كل غل  تجوفه ألف نور، وألف يقني، وألف بركة، وألف رمحة، ونزع

 .(2)+وداء

                                                                                                                                                                          

 .  –اض  ههلل عا   –ع ي   س م لع   بمح أب  طالب 

 ا  علزهض إىل ه ييلب.  أ رجل  هبلمح هرلوز      12/313ح هل ا هنا لوا   هحل  ث  أ رج  هل يوط (  1)

ح هلآلللف   ا  ذكرض هل يوط 1/110لقرآنا بامل ح فب   س ح كتامل هنوضوعاتا فبال  ه

.   أ اجلض هبلمح  +باطل  =ا  قلا :  1/213هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع ا ح بامل فبال  هلقلرآن  

عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل لث هلشلايع  هنوضلوع ا ح كتلامل فبلال       

(.  قللا : 388ح هلفوهللل  هجملموعلل  ح هألداجل للث هنوضللوع  )ص     كان ا  هلشللو1/209هلقللرآن 

.  ح بعللض هلر ه للات:  +يفرفوعللايفا  هللو يفوضللوع   –اضلل  ههلل عالل    –ا هض ه ييللب عللمح ع لل    =

 .+ع لت ل  سبعني جل اااهيف=

اض   –إىل ه ييب يفمح د  ث أنس ا  عزهض 12/312ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  2)

 علزهض إىل   –اضل  ههلل عال     –حنوض يفمح د  ث أب  بكلر هلصل  ق    –أ بايف  – أ ر   –ههلل عا  

تفرجل بل  حممل  بلمح    =هبمح هلبر سا  هبمح يفرجل   ا  ه ييبا  هلبي ق   هيهما  قا  هلبي ق : 

 رجل  هبلمح هرلوز    أ  –اضل  ههلل عال     –.  د  ث أنس +عب هلردمح هر عان ا...  هو يفاكر

ح  ا  ذكللر هل لليوط 1/119ح هنوضللوعاتا ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل ح فبلل   للس    
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –يض اهلل عه  س –ع  ايب ه،ي،ة  – 66

إن اهلل تبارك وتعاى قرأ طه ويس قبل أن خيلق السموات واألرض بألف =

يها، وطوبى ، فلام سمعت املالئكة القرآن قالت: طوبى ألمة ينزل هذا علعام

 .(1)+ألجواف حتمل هذا، وطوبى أللسنة تتكلم هبذا

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عم،  – 68

من قرأ طه ويس كل شهر أضمن اهلل له اجلنة، فطوبى ملن مات = وسلم:

، فمن قرأ طه ويس كتب اهلل له بكل آية يف القرآن وهاتان السورتان يف جوفه

 .(2)+عبادة سنة، وبنى له مدينة يف اجلنة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 61

ت طه ويس من ألواح أعطيت سورة البقرة من الذكر األول، وأعطي=وسلم: 

موسى، وأعطيت فاحتة الكتاب وخواتيم البقرة من حتت العرش، وأعطيت 

 .(3)+املفصل نافلة

                                                                                                                                                                          

 أ اجلض   .+باط =ا  قا : 1/209هلآللف هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع ا بامل ح فبال  هلقرآن 

  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع  ح كتللامل   هبللمح عللرهق هلكاللان  ح تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  

ا  ذكلللرض هلشلللوكان  ح هلفوهلللل  هجملموعللل  ح هألداجل لللث هنوضلللوع     1/209فبلللال  هلقلللرآن  

 عبل  ا هض ه ييب عمح أنس يفرفوعايفا  هو يفوضلوعا هت لم بوضلع  حممل  بلمح      =(ا  قا : 381)ص

 .+هل مرقا  هبمح عايفر 

 ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبلعيف  هللوهاجلة ح   هحل  ث يفوضوعا  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع(  1)

 (.2 وهص سواة ط ا  هألنبياء )هحل  ث اقم 

هحل  ث يفوضوعا  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبلعيف  هللوهاجلة ح   (  2)

 (.3 وهص سواة ط ا  هألنبياء )هحل  ث اقم 

ضممح هألداجل ث  هآلثلاا هلبلعيف  هللوهاجلة ح     هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع ي (  3)
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –س ع  ا   عبن – 64

ظ: تكتب عىل فحال أهدر لك هدية، علمني جربيل لليا ابن عباس، أ=

قرطاس بالزعفران فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وسورة اإلخالص، وسورة 

يس، والواقعة، واجلمعة، وامللك، ثم تصب عليه ماء زمزم، أو ماء السامء، ثم 

مثاقيل من سكر،  ةبه عىل الريق عند السحر بثالثة مثاقيل من لبان، وعرشترش

وعرشة مثاقيل عسل، ثم تصيل بعد الرشب ركعتني بامئة مرة قل هو اهلل أحد، 

يف كل ركعة مخسني مرة، ثم تصبح صائاًم يا ابن عباس، فال يأيت عليك كذا 

 .(1)+وكذا إال تصري حافظًا، وهذا ملن دون ستني سنة

 هحب ون اك، و  األحن يث واآلثنس  (2)يف تهسريه ج الثيلبيقد اخ،و 

الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة يس، وو  الك األحن يث امل،وية ع  عيل 

مجلة و   –ايضًن  –سيض اهلل عه م، واخ،ج الرنفقي  –ا   ايب طنلب، وايب    كيب 

بعة، وزا  علن ن  يض ال،واينت املذكبسة هذه األحن يث واآلثنس الضينهة واملبض

 يف خباص هذه السبسة الك،يمة، وو  الك عهلل سبنل املثنل:

ون سوي ع  حممد    عيل اهلنهمي، قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   

القرآن أفضل من كل يشء دون اهلل. فمن وَقر القرآن فقد وَقر اهلل تعاى، =وسلم: 

ره فقد است  خف بحق اهلل تعاى.ومن مل يوقِّ

                                                                                                                                                                          

 (ا  ق  نصت هلر ه   ح ه ه هحل  ث ع ً سواة  س.5 وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 

هحلل  ث يفوضللوعا  قل  تقلل ل جيرالل  ضلممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبلعيف   هنوضللوع  ح  للوهص     (  1)

 سواة هلفاحت .

 ع ي   شي  هلتكرها. ا  أد ت119ا 0/110 اظر: هلكشف  هلبيان (  2)
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حرمة القرآن عند اهلل كحرمة الوالد عىل الولد، محلة القرآن املحفوفون برمحة  

اهلل، امللبسون نور اهلل، املعلمون كالم اهلل تعاى، فمن عاداهم فقد عادى اهلل، ومن 

 واالهم فقد واى اهلل.

حّبًا وحيببكم إى يقول اهلل: يا محلة القرآن! استجيبوا هلل بتوقري كتابه يزدكم  

ُع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا، ويدفع عن قارئ القرآن رش اآلخرة،  عباده، ُيرف 

بري  من كتاب اهلل خري من ص 
ذهب، ولقارئ آية من كتاب اهلل أفضل  (1)وملستمع آية 

، وإن يف القرآن لسورة تدعى العزيزة عند اهلل (2)ومُخ مما حتت العرش إى أسفل التم 

 .احبها الرشيف عند اهلل، تشفع يوم القيامة لصاحبها بأكثر من ربيعة ومرضُيدعى ص

 .(3)+وهي سورة يس قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

ع  عبدامللك    حبنب قنل:  لرهي ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –ايضًن  –واخ،ج  

، يدعى صاحبها إن يف القرآن لسورة تدعى العزيزة عند اهلل=علن  وسلم قنل: 

 .(4)+الرشيف عند اهلل، يشفع قارئها يوم القيامة يف أكثر من ربيعة ومرض، وهي يس

من قرأ سورة =ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:  –ايضًن  –واوس   

                              
ا  هلا ا ل   4/443قي : ه  هلكويف  يفمح هلش ءا  قي : هو هسم جب  باليممح.  اظلر: ل لان هلعلرمل    (  1)

 (.581ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

هلتُّخ للول: هلل  هحللل  جل  هنعللاملا  هلللتَّْخم: يفات للً كلل  قر لل  أ  أاضا  قللا : فللان ع للً جيللم  يفللمح   (  2)

 .12/64ا  ل ان هلعرمل 1/311َف ْس  ف وس.  اظر: ت   ب هل    هألاضا  هرمة جيولا يف  : 

 .2/015 اظر: )ات هألنوها (  3)

ا  هلقللرطيب ح هلتلل كاا +تلل عً هلعظيملل =ا  فيلل  12/310ح هللل ا هنا للوا  أ رجلل  هل لليوط (  4)

 .2/016ا   اظر: )ات هألنوها +ت عً هلعز زة=(ا  في  251)ص 
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 .(1)+يس، فال يقدر أحد عىل وصف ثوابه

يف  نب ون جنء فنم  ق،اهن، وق،ا وي ن آية الك،يس، وقل  –ايضًن  –واخ،ج  

احلمد هلل الذر أكرمني، =هب اهلل احد، ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل: 

ة الكريس، و)قل هو اهلل أحد(، وما من رجل يف ، وآيوأكرم أمتي بسورة )يس(

 .(2)+جوفه ثالثامئة آية من القرآن إال وجد قربه روضة من رياض اجلنة

يف  نب ون جنء فنم   هلل لنلة اجلمية سكيعني اوالمهن  –ايضًن  –واخ،ج  

من = سبسة يس، واألخ،ى  سبسة امللك، ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل: 

  لة اجلمعة ركعتني يقرأ يف أول ركعة سورة )يس(، ويف الثانية:صىل يف لي   

         :أعطي بكل حرف نورًا يسعى بني يديه،  [،6]سبسة امللك

ويأخذ كتابه بيمينه، وتكتب له براءة من النار، وُيشفع يف سبعني من أهل بيته، أال 

ن  شَك فيه كان منافقاً   .(3)+وم 

 يف خواص سورة يس ما نصه: وأورد اليافعي

، ومن قرأ إن لكل يشء قلبًا، وقلب القرآن يس=قنل علن  الصالة والسالم:  

 .(4)+كتب اهلل له بقراءهتا قراءة القرآن عرش مرات يس

، وتكابد عنه سورة يس تعم صاحبها بخري الدنيا واآلخرة=وقنل ايضًن:  

                              
 .2/016ظر: )ات هألنوها  ا(  1)

 .2/019 اظر: هنص ا هل ابق (  2)

 ا  عايفات هلوضة ع ي  ظاهرةا  ههلل أع م.2/008 اظر: هنص ا هل ابق (  3)

 (.3تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة  س ) اظر هحل  ث اقم (  4)
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خرة، فهي لذلك تدعى امُلع َمة، وتدعى املدافعة، بلوى الدنيا، وتدفع عنه أهوال اآل

 .(1)+والقاضية، يدفع عن صاحبها كل سوء، وتقىض له كل حاجة

ومن كتبها ورشهبا أدخلت قلبه ألف دواء، وألف نور، وألف يقني، وألف = 

بركة، وألف حكمة، وألف رمحة، ونزعت عنه كل داء وغل، ومن قرأها خففت عنه 

 .(2)+د من فيها حسناتيومئذ، وكان له بعد

ومن قرأها وهو يف سكرات املوت مل يقبض ملك املوت روحه حتى يرى = 

رضوان وجييبه، وإن قرأها صاحب حاجة قضيت، أو خائف أمن، أو جائع شبع، أو 

 .(3)+ظمآن رور

واعلم ان يف سبسة يس اساًم و  اسامء اهلل تينىل احلكمنة، فم  =وقنل ايضًن:  

وف، وكعب  وحمنه وهب طنه، وسعقبل القبلة، ون   عد  األسامء عث، علن   رس احل،

اينوًن انطق  اهلل  نحلكمة، وا نن ل  ع  ارساس اليبامل، وهب وعبسط السبسة وهب مخس 

كلامت جيمي ن سعة عرش ح،فًن، فن ن اس ية وهقبطة ح،فنن وهقبطنن و  اسهل، 

طبنيي والرتكنبي، والك وح،فنن وهقبطنن و  فبق، والك لرس الينمل ال، نيي وال

إن رض ت األس ية يف اس ية  ،زت سعة عرش، وهب جممبع االسم اعهي ح،وف ، 

وهبذا الرس محى ط،يف السامء واألسض والك،يس والي،ش، و   متك  سوح القدس 

يف االحرتاقنت الهلكنة، والقبى الهبساننة، و   يمك  تثبت الههس لقنلب احلس، 

                              
 (.18ا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة  س ) اظر هحل  ث اقم تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثا(  1)

 (.9تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة  س ) اظر هحل  ث اقم   (2)

 (.0ا1تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة  س ) اظر هحل  ث اقم (  3)

 (.181 اجلة: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص   اظر ل ز 
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بت األعهلل، و   نفت السبسة القلبنة اعهي يس، ولنس و   رس الرس يف عنمل امللك

الك يف طس، وطسم؛ والك ألن الطنء وعصل ويهنهن  ميهى السني ولنس يس، 

 وكذلك ألن الننء تقع يف امليهى البنط .

)و هة الدعنء هبن( و  اسا   ،كة هذا االسم، يسعقبل اينم زين ة اهلالل  

ويعطنب  ام اوكه ، ويصبم اجلمية والسبت، وال ويعط ، هلن ثالثة اينم، ويط ، ثنن  ، 

يعحدث  ج ل وال خهنء، ويعصدق، ويعط ،، وال جيلس  ون وضبء، وال يهيل  

سنهنًن وال الهنًن وال وسعخهًن وال انًا وال  ط،ًا، فإن  اسم ال ييظم  احد إال وقف 

ل يف عهلل رسه، وهب اسم احلننة املكعب ة يف الشمس، وهب الذي يههخ    إرسافن

الصبس، إاا كنن يبم األحد  هلل الصبح وال يأكل يف هذه األينم حنبانًن، وال ون 

خي،ج و  حنبان، ثم يسعقبل الشمس عهد الطلبع، ويدعب    ثالثًن، ويسأل حنجع ، 

ويدعب    و،تني إاا تبسطت الشمس يف السامء، ويدعب    و،ة عهد الر،وب، فلب 

يبم األحد واخلمنس للمرصوع، ويكعب اقسم    عهلل احلج، النهلق، ويكعب  

للميقب  واملق،ض، واسعيمل  فنام ي،ىض اهلل فإن  ننفع وهب هذا: ) سم اهلل ال،مح  

ال،حنم( و هلل اهلل عهلل سندنن حممد وعهلل آل  و حب  وسلم، الل م إين اسألك  نس 

لك والق،آن احلكنم، ين  نعث امل،سلني، ين هن ي و  تشنء إىل رصاط وسعقنم، ين و 

الظلمة، ين وبند الهنسقني، وكل لدي  حمرضون، ين حمني املبتى، وتكعب ون قدوبا 

وآثنسهم وكل يشء احصنهنه يف إونم وبني، ين و  حيني األسض  يد وبهتن، واخ،جهن 

وه  حبًن فمه  يأكلبن، وجيلهن فن ن جهنت و  نخنل واعهنب وفج،نن فن ن و  

حًن  كل لسنن، ين بَّ َس دهيم افال يشك،ون، ين وُ الينبن، لنأكلبا و  ثم،ه وون عملع  اي
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خنلق األزواج كل ن ممن تهبت األسض وو  انهس م وممن ال ييلمبن، ين و  سلخ 

اللنل و  اله نس فإاا هم وظلمبن، ين و  قدس الشمس وهنزل لعج،ي ملسعق، هلن الك 

  كنلي،جبن تقدي، اليزيز اليلنم، ين عزيز ين علنم، ين و  قدس القم، وهنزل حعى عن

القديم، ال الشمس يهبري هلن ان تدسك القم،، وال اللنل سن ق اله نس وكل يف فلك 

يسبحبن، ين و  محلهن يف الهلك املشحبن، وخلق لهن و  وثل  ون ن،كب، وإن يشأ 

اغ،قهن فال رصيخ لهن وه  وال و ،ب ين سحنم، ين و  خلق لهن انينوًن والل ن لهن فمه ن 

يل لهن فن ن وهنفع ووشنسب افال يشك،ون، ين و  خلق اإلنسنن اكلهن وسكب هن، وج

و  نطهة فإاا هب خصنم وبني، ين و  حيني اليظنم وهي سونم، ين و  انشأهن اول و،ة 

وهب  كل خلق علنم، ين و  جيل لهن و  الشج، األخرض ننسًا، ين و  خلق 

هنئًن ان يقبل ل   السمبات واألسض ين قدي، ين خالق ين علنم، ين و  او،ه إاا اسا 

 .(1)+ك  فنكبن، ين سببح ين و   نده ولكبت كل يشء وإلن  ت،جيبن

فإاا كنن اإلنسنن و مبوًن يق،ا سبسة يس، وإاا خعم ن =: -ايضًن  –وقنل  

يدعب هبذا الدعنء فنقبل: سبحنن امله،ج ع  كل و مبم، سبحنن املههس ع  كل 

ف والهبن، إنام او،ه إاا اسا  هنئًن وك،وب وديبن، سبحنن و  جيل خزائه   ني الكن

ان يقبل ل  ك  فنكبن، فسبحنن الذي  نده ولكبت كل يشء وإلن  ت،جيبن، ين 

 .(2)+وه،ج اهلم ف،ج، يقبهلن ثالثنً 

وو  كعب سبسة يس  امء وس  وزعه،ان سبع و،ات ونهبن سبية اينم = 

                              
(ا بتصلر    ليا   ظ لر ج يلايف ح     189ا 180 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظليم )ص  (  1)

 ه ض هلتجاامل ه رهفات  ه زعبات  هلشركيات.

 (.189 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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رشب إل ساس وعبالنة، كل يبم و،ة، سمع وغلب و  يهنظ،ه وعظم يف األعني، وت

الببل، وو  سقنهن الو،اة و،ضية  س لبه ن، وكنن فن ن للم،ضع غذاء حس  وههنء 

 تنم.

وو  كعب ن وعلق ن عهلل ساس  او  و  األعني ال، يئة واجل  واهلبام  

 .(1)+واألوجنع

واك، ع  سجل قعل قعناًل خطأ وكنن ويل املقعبل يع م  ان يكبن قعل  عمدًا = 

قنل ل  سجل و  الصنحلني: إن كهت يف وقنلعك  ن قًن فنق،ا فكنن يطلب  لنقعل ، ف

سبسة يس قبل خ،وجك و  وهزلك، واخ،ج علن ، فإن  واهلل ال ي،اك وختعهي وه ، 

 .(2)+طلب و  يفكنن ال،جل يق،ؤهن قبل خ،وج  و  وهزل ، فال يشنهد يف ط،يق  

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                    

           :[:9]سبسة يس 

هذه اآلية لدفع كند األعداء ورضسهم وتدوريهم وسد وجبه م وعمى = 

ا صنسهم وخذالهنم، و  كعب ن او نقش ن يف  حنهة و  نحنس او اهب، وسم،هن 

واملخنلهني فإهنم خيذلبن وي،  كندهم يف  عهلل قبضة الرتس ويلقى    األعداء

 نحبسهم.

وو  ق،اهن عهد اخذ ف،اه  او  و  اللص يف لنلع ، وو  ق،اهن عهد خمن مة  

                              
 (.189)ص   اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم(  1)

 اظر: هنص ا هل ابقا بتصر .  ال نفً يفا ح هل ض هلتجلاامل يفلمح هلريفلوز  هلياسلما  هيفت لان       (  2)

هلقرآن هلكر ما  هلوقوع ح هلشلرإا  سليأت  هنز ل  يفلمح هلبيلان  هإل بلاح ح هل اهسل   هلتع يلق         

 . –إن  اءههلل تعاىل  –ع ً يف   ه ض هلتجاامل هلباط  ا  هلوسال  هي هنشر ع  
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 .(1)+سجلني خذل الظنمل

 وعهد قبل  تينىل:                       

              :[:68]سبسة يس 

هذه اآلية خل،وج ثم، الشج، الذي ال يثم،، وليم،ان األسض اخل،اب، = 

 وإحننء القلبب القنسنة.

وو  كعب هذه اآلية يف إننء طنه،، وهب طنه،  نئم،  امء وس  ووسك  

الثم،ة العي  وزعه،ان، وق،ا علن  السبسة  عامو ن وحمنهن  امء وط،، فإن اس ت خل،وج

مل تثم، ف،ش وه  يف ا ل ن ثالثًن تثم،، وإن اس ت ليم،ان األسض اخل،اب 

واحلباننت او الدوس ف،ش هذه فن ن ثالثة اينم، اوهلن اخلمنس و  اول الش ، فإن  

ييم،، وإن اس ت للذكنء وزوال البال ة والهسننن فز ه ناب محنض األت،ج، 

ينم، اوهلن السبت ت،ى اليجب، وإن اضنف واسق وه  سبع ج،ع عهلل ال،يق سبية ا

اهلل حمني املبتى وجنوع الشعنت وخم،ج  ،كنت األسض ال =إلن  هذا الكالم: وهب 

 .(2)+ف ب زين ة يف نجنح اليمل و لبغ الر،ض +ييزب ع  علم  يشء  قدست 

  عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل             

     :[:89]سبسة يس 

إاا لقنت اليدو وانت وسعقبل القبلة فقل: اهلل الرنلب، اهلل القنه، وذل كل = 

                              
 (.118 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)
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  جبنس عهند، ننرص احلق حنث كنن،  نده احلبل والقبة والسلطنن     

            (1)+فإن  يب ت ويه زم. 

   تينىل: وعهد قبل                          

                            

                              

           :[:11 - 11]سبسة يس 

و  كعب هذه اآلينت يف إننء فخنس  نملنء وال،حينن، وذاب  مسك = 

كننبن األول فأي اسض او  سعنن سش فن  الك املنء سايت وزعه،ان، وحمنه  امء وط، 

 .(2)+و  نهي  و ،كة ثم،ه ون يرسك

            وعهد قبل  تينىل:  

 [:71]سبسة يس: 

بك م هذه اآلينت إاا تيرس علنك حضبس احد و  اجل ، او ولك و  ول= 

 فأقسم علن   قسم  الذي تي،ف  ثم قل:                

                                 

                          

    :(3)+[ فإهنم حيرضون يف ارسع وقت71 - 76]سبسة يس. 

                              
 (.118 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.111 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  3)
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 وعهد قبل  تينىل:                      

                  :[:59، 52]سبسة يس 

هنتنن اآليعنن تق،آن عهلل زيت طنب اس يني و،ة، ويده     الهك والكرس = 

 والبه  يربا.

 .(1)+ولسبسة يس مجلة خباص واهلل اعلم 

  وأورد الديريب يف خواص سورة يس ما نصه:

اهن وو  خبا  ن إاا اسا  هخص ان تقىض حنجع  عهد اوري او اي جنه، فلنق،=

مخسًن وعرشي  و،ة، ويدخل عهلل و  اسا  فإن  ييظم  ويقيض ل  حنجع   إان اهلل 

 .(2)+تينىل

وو  خبا  ن ان و  كنن خنئهًن و  جبنس وق،اهن، وقنل  يد ق،اءهتن:  سم = 

اهلل ال،مح  ال،حنم،  سم اهلل الذي ال إل  إال هب احلي القنبم،  نسم اهلل الذي ال إل  

اإلك،ام،  نسم اهلل الذي ال يرض وع اسم  يشء يف األسض وال يف إال هب او اجلالل و

السامء وهب السمنع اليلنم، الل م إين اعبا  ك و  ن فالن ا   فالنة، ثم يدخل 

 .(3)+علن  فإن  يأو  نه

وو  خبا  ن: جلمنع امل امت ان تق،اهن  يد البضبء و الة سكيعني  يد = 

عقب كل و،ة: ين و  يقبل لليشء ك   اليشنء، إحدى واس يني و،ة، ثم تقبل

                              
لللبيانا  هلوقللوع ح هلشللرإا هنصلل ا هل للابقا  ال نفللً يفللا ح هلل ض هلتجللاامل هنلل كواة يفللمح ه (  1)

 . –إن  اء ههلل تعاىل  – سيأت  هنز   يفمح هلبيان  هإل باح ح هل اهس   هلتع يق 

 ( بتصر .16 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  2)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  3)
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 .(1)+فنكبن، افيل يل كذا وكذا، فإن  حيصل إن هنءاهلل تينىل

وو  خبا  ن كام قنل  يض م: ان تق،اهن لنلة الهصف و  هيبنن ثالث = 

و،ات، األوىل  هنة طبل اليم،، الثنننة  هنة  فع البالء، الثنلثة  هنة االسعرهنء ع  

عنء عرش و،ات حيصل امل،ا   إان اهلل، إهلي جب ك  لهي الهنس، ثم تدعب هبذا الد

علنك وإحسننك او لهي إلنك، وك،وك ق، هي لديك، اهكب إلنك ون ال خيهى 

علنك، واسألك ون ال ييرس علنك، إا علمك  حنيل يكهي ع  سؤايل، ين وه،ج 

ني، ك،ب املك،و ني اف،ج عهي ون انن فن ، ال إل  إال انت سبحننك إين كهت و  الظنمل

فنسعجبهن ل  ونجنهنه و  الرم وكذلك نهجي املؤوهني، الل م ين اا امل  وال يم  علن ، 

ين اا اجلالل واإلك،ام، ين اا الطبل واإلنينم ال إل  إال انت، ظ ، الالَّجني، وجنس 

املسعجريي ، ووأو  اخلنئهني، الل م إن كهت كعبعهي عهدك يف ام الكعنب هقنًن او 

ًا او وقرتًا عيلَّ يف ال،زق، فنوح الل م  هضلك هقنويت وح،ونين حم،ووًن او وط،و 

وط، ي وإقعنس سزقي، واثبعهي عهدك يف ام الكعنب سيندًا و،زوقًن وبفقًن للخريات، 

 فإنك قلت وقبلك احلق يف كعن ك املهزل عهلل لسنن نبنك امل،سل:     

                 :[، إهلي  نلعجيل األعظم يف 19]سبسة ال،عد

لنلة الهصف و  ه ، هيبنن املك،م، العي يه،ق فن ن كل او، حكنم ويربم، ان 

تكشف عهن و  البالء ون نيلم وون ال نيلم وون انت    اعلم، إنك انت األك،م، 

 .(2)+و هلل اهلل عهلل سندنن حممد الهبي األوي وعهلل آل  و حب  وسلم

وو  خبا  ن لقضنء احلبائج كام نقل ع   يض الصنحلني ان تق،اهن = 

                              
 (.16 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  1)

 هنص ا هل ابق.(  2)
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كل ن، وعهد اك، لهظ ال،مح  يف اثهنء ق،اءهتن تقبض اخلهرص و  يدك النرسى، وعهد 

اك، لهظ ال،مح  ثنننًن تقبض البهرص و  الند املذكبسة، ثم عهد اك،ه ثنلثًن تقبض 

 ثة املقببضة قبل ق،اءة البسطى وه ن ايضًن، فحنهئذ تصري األ ن ع الثال      

            :[، ثم عهد ق،اءة لهظ اجلاللة تقبض اخلهرص 82]سبسة يس

 و  الند النمهى، ثم عهد ق،اءة اجلاللة ثنننًن تقبض البهرص وه ن، والك يف ق،اءة آية 

               :[، وعهد اك، لهظ ال،مح  سا يًن 45]سبسة يس

 والك يف ق،اءة            :[، تقبض السبن ة و  الند 78]سبسة يس

 النرسى ثم عهد اك، اجلاللة ثنلثًن يف ق،اءة           :سبسة يس[

ند النمهى ثم  يد متنم السبسة وانت قن ض األ ن ع [، تقبض البسطى و  ال54

 السبية املذكبسة تق،ا             :[، ثم  يد ف،اغك 6]سبسة امللك

و  السبسة تصيل سكيعني هلل تينىل، ثم تصيل عهلل الهبي ^  نلصنرة اإل ،اهنمنة ونئة 

 .(1)+قضنئ ن  إان اهلل تينىل، فإهنن تقىض و،ة، ثم تهبي حنجعك وتسأل اهلل تينىل يف

: إن يف سبسة يس اك، ال،مح  يف -سمح م اهلل تينىل  –قنل  يض اليلامء = 

    وباضع، واك، اجلاللة يف ثالثة وباضع، وكذلك يف سبسة اس ية 

  ًن و  الند النمهى، فم  ق،ا سبسة يس وكلام اتى إىل اك، ال،مح  عقد ا بي

وكلام اتى إىل اك، اجلاللة عقد ا بيًن و  الند النرسى، وإاا ق،ا سبسة امللك كلام 

                              
(ا بتصلر .  ال نفلً يفللا ح   11ا 16 اظلر: اربلات هلل  رب  هلكلبي )فلته هن لك هجمليل ( )ص        (  1)

ه ض هلكيفيات  هليلرق  هلوسلال  يفلمح هللبيان؛  سليأت  هنز ل  يفلمح هلبيلان ح هل اهسل   هلتع يلق           

 . –إن  اء ههلل تعاىل  –ع ً يف   ه ض هلتجاامل هلباط   
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جنء إىل اك، ال،مح  فعح ا بيًن و  الند النمهى، وكلام جنء إىل اك، اجلاللة فعح 

ا بيًن و  الند النرسى، فم  فيل الك قضنت حنجع ، واسعجنبت  عبت ، فلنعق 

ال  خري، وإال ح،م  ،كة الك ويكبن اليقد والهعح و  اخلهرص عهلل اهلل وال يدع إ

 .(1)+العبايل

وو  خبا  ن: ان و  كنن اسريًا او وديبنًن او خنئهًن ق،اهن ثالث و،ات = 

انهك واو  وقىض  يه ، وكذا يف مجنع امل امت تق،اهن سبع و،ات وتق،ا هذا الدعنء 

ايع ن اجلامعة املسخ،ون املطنيبن هلذه  سبع و،ات،  يد امل،ة األوىل وكل و،ة تقبل:

السبسة املبنسكة،  حق انبننء اهلل تينىل واولننئ ، و حق حقكم اجيلبا كلمعي سنسية، 

وقبيل وسمبعًن وقببالً، واكهبين و اميت واودوين واعنهبين يف األوبس كل ن الكلنة 

 .(2)+واجلزئنة  حق، إن  و  سلنامن وإن   سم اهلل ال،مح  ال،حنم

وو  خبا  ن: اهنن إاا ق،ئت إحدى واس يني و،ة يف حنجة قضنت كنئهة ون = 

كننت، وع   يض الصنحلني ان و  ق،اهن اليد  املذكبس و  غري  خنل كالم يف 

الق،اءة، واتى  نلدعنء اآليت اك،ه  يد متنم اليد  املذكبس، وننم وجد نهس  وحتت 

 السامء فأنزل ، وإن كنن يف ساس  الدعنء املبعب   ذك،ه الل م إن كنن سزقي يف

األسض فأخ،ج ، وإن كنن يف البح، فأطلي ، وإن كنن  يندًا فق،  ، وإن كنن ق،يبًن 

ن  و نسك يل فن ، واسزقهي و  حنث  فنرسه، وإن كنن قلناًل فكث،ه، وإن كنن كثريًا ف بِّ

ن ، حعى احعسب، وو  حنث ال احعسب، سزقًن حالالً طنبًن غدقًن سّحًن طبقًن وبنسكًن ف

                              
 (ا بتصر    ي.11بات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص  اظر: ار(  1)

 اظر: هنص ا هل ابقا  ال نفً يفا ح ه ض هلكيفي  يفمح هلوقوع ح ه)  ا هلشرع  )هلعق  (ا (  2)

 . –إن  اءههلل تعاىل  – هلتوس  بارمحا  سيأت  هنز   يفمح هلبيان ح هل اهس   هلتع يق 
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ال يكبن ألحد و  خلقك عيّل فن  وهَّة، واجيل يدي علنن  نإلعطنء، وال جتيل يدي 

 .(1)+سههلل  نالسعيطنء، إنك عهلل كل يشء قدي،

وو  خبا  ن: إلاهنب احلمى كام افن ه إيّل  يض اإلخبان، ان تق،اهن و  = 

ة املذكبسة تيقد و  السبس   اوهلن إىل آخ،هن عهلل خنط، وكلام جئت إىل لهظ 

 عقدة، حعى تيقد سبع عقد، عد  اك،     ثم ييلق  املحمبم عهلل عضده

 .(2)+األيم ، يربا  إان اهلل تينىل

وو  خبا  ن: ألي يشء طلب  الشخص، كام وجد  خط  يض اليلامء، ان = 

يق،اهن اس ع و،ات، ون يه،ق  نه ن  يشء، ثم يقبل اس ع و،ات  يد اله،اغ و  

ج ع  كل حمزون، سبحنن و  الق، اءة، سبحنن املههِّس ع  كلِّ وديبن، سبحنن امله،ِّ

لهبن، سبحنن و  إاا اسا  هنئًن ان يقبل ل  ك  فنكبن، اجيل خزائه   ني الكنف و

ين ف،ج فّ،ج، يقبهلن اس ع و،ات، ثم يقبل ف،ج عهي مهي وغمي ف،جًن عنجالً 

دنن حممد وعهلل آل  و حب   ،محعك ين اسحم ال،امحني، و هلل اهلل عهلل سن

 .(3)+وسلم

و  كننت ل   –سمح م اهلل تينىل  –وو  خبا  ن: كام نقل ع   يض اليلامء = 

 وثالثني و،ة، وكلام جنء إىل  نً حنجة فلنق،اهن مخس    :يق،ا هذا الدعنء وهب

ني الل م اسزقهي سزقًن طنبًن  ال كد، واسعجب  عنئي  ال س ، واعبا  ك و  الهضنحع

                              
 (.10هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص   اظر: اربات هل  رب (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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ج  الهق، والدي ، وو  هامتة األعداء، سبحنن املههِّس ع  كل وديبن، سبحنن امله،ِّ

ع  كل حمزون، سبحنن املخلِّص لكل وسجبن، سبحنن الينمل  كل وكهبن، سبحنن 

جم،ي املنء يف البحنس والينبن، سبحنن و  جيل خزائه   ني الكنف والهبن، سبحنن 

فنكبن، فسبحنن الذي  نده ولكبت كل يشء و  إاا قىض او،ًا فإنام يقبل ل  ك  

وإلن  ت،جيبن، سبحنن س ك سب اليزة عام يصهبن، وسالم عهلل امل،سلني، واحلمد 

 .(1)+هلل سب الينملني، كل يشء هنلك إال وج  ، ل  احلكم وإلن  ت،جيبن

وو  خبا  ن: ان و  كنن ل  عدو او ظنمل واسا  هالك  او  تدوريه، فلنأخذ = 

هن إحدى ؤ ني يدي  عهلل حنفة هن،، او حبض، ويكبن وسعقباًل، ويق،لبهًن ويضي  

واس يني و،ة، وكل و،ة خيط خّطًن عهلل الك اللب  فإاا ف،غ و  ق،ائع ن يصيل عهلل 

اللب   الة اجلهنزة، ويصبس اللب  عدوه ثم يلقن  يف اله ، واحلبض، فإن  هيلك 

هديد، واتق اهلل س ك، واعلم  رسييًن ف ذه اوننة عهدك ال تسعيمل ن إال  يد اضط،اس

 انك ونت وحمنسب  ذلك و رريه، وانظ، إىل قبل  تينىل:            

     :(2) +[40]سبسة الشبسى. 

واك، ع   يض م ان و  اخذ إحدى واس يني حصنة، وحه، حه،ة، وق،ا = 

ة إىل ان يعم عد  احلىص، ثم يصيل عهلل كل حصنة وه ن سبسة يس، والقنهن يف احله،

                              
 (.10 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  1)

(ا  ال نفلللً يفلللا ح هللل ض 19ا 10 اظلللر: اربلللات هلللل  رب  هلكلللبي )فلللته هن لللك هجمليللل ( )ص  (  2)

انا  هيفت للان هلقللرآن هلكللر ما  هالسللتخفا  ببللعا     هلكيفيلل   هلوسللي   يفللمح هلبللا   هلللبي   

هلعقللو   هلافللوسا  هلتوسللات هلشللركي   حتبللي هرللمح يفللة ه للزعبات  هل للخافاتا  ههلل        

ع للً يف لل  هلل ض  –إن  للاء ههلل تعللاىل  –هن للتعان.  سلليأت  هنز لل  يفللمح هلبيللان ح هل اهسلل   هلتع يللق 

 هلتجاامل هلباط  .



 118 

عهلل اجلمنع  الة اجلهنزة  هنة امليمبل ل  ويسمن ، ثم هينل علن  الرتاب، فإن 

 .(1)+امليمبل ل  هيلك رسييًن وقد ج،   القنئل و ح

 ن  يد ان متحبهن  امء نوو  خبا  ن: ان تكعب ن  مسك وزعه،ان وتسق= 

 .(2)+هظ كل ون سمي وس  مل  تبلد اهه  سبية اينم وعبالنة، حي

 واون قبل  تينىل: =          :[، فخبا  ن 72]سبسة يس

لقضنء احلنجنت، وكهنية امل امت، تق،ا الهًن واس يامئة وتسية وسبيني و،ة، حيصل 

 املطلبب جم،ب.

 وو  خباص هذه اآلية لكهنية ن الطنسق والب نء، و  كعب       

    :[ مخس و،ات، ومحل ن وي  سلم و  طباسق اللنل 72]سبسة يس

واله نس، وو  ق،ا اينم الب نء كل يبم ثامننة وعرشي  و،ة سلم و  طباعني 

 .(3)+الب نء

 واون قبل  تينىل: =                    

                                 

                             سبسة[

 ج،هم، فعق،اهن وتق،ا وي ن [، هذه اآلية إلحضنس ولبك اجلنن وز71 - 76يس: 

                              
(ا بتصر ا  ح ه ض هلتجربل  سللر   19ي )فته هن ك هجملي ( )ص  اظر: اربات هل  رب  هلكب(  1)

   رإ.

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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            :(1) +[672]سبسة الصهنت. 

 يف خباص سبسة يس، عهد قبل  تينىل: –ايضًن  –واوس  الدي،يب = 

                          

[، هذه اآلية تكعب عهلل جب ة املصنب فإن  يقبم، وعهلل 14، 11]سبسة يس: 

 .(2)+املرصوع فإن  يهطق ويعكلم الق،ي  عهلل لسنن 

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –ويقبل =                    

                                     

                               

    :[. 15 - 17]سبسة يس                 

                                   

            :[، هذه اآلينت ل،  اآل ق، 40]سبسة الهبس

     وكنهنة الك ان تق،ا سبسة يس إىل قبل  تينىل:    

 [، ثم تقبل: 15]سبسة يس:             :[، ثم 40]سبسة الهبس

 تقبل:           [، ثالث و،ات، حريت  حرية 2الطنسق: ]سبسة

 .(3)+اليصهبس، وهب يف القهص حمصبس وق بس

                              
 هنص ا هل ابقا   ظ ر ح ه ض هلتجرب  هالستعان    وإ هران  هلوقوع ح هلشرإ باهلل.(  1)

 (.19 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  2)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  3)
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: ولسبسة يس الرشيهة  عبة يدعبهن  يض الصنحلني يف -ايضًن  –ويقبل = 

 مجنع اوبسه وو امت ، فنسعجنب ل  يف احلنل وهي:

 ان تك،س لهظ يس سبع و،ات وتق،ا إىل قبل  تينىل:       

    :[، ثم تقبل: الل م ين و  نبسه يف رسه، ورسه يف خلق ، 9]سبسة يس

احهظهي و  اعني الهنظ،ي ، وقلبب احلنسدي  والبنغني، كام حهظت ال،وح يف 

 اجلسد إنك عهلل كل يشء قدي،، ثم تق،ا:                

                               

                                 

                                       

                                  

                                      

                                    

                              

                                 

                                 

                             

                          

                                   سبسة[

ء حنجعي، واك،وهي  طنععك، ثم [، ثم تقبل: الل م اك،وهي  قضن85 - 60يس: 
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 تذك، حنجعك وتسمن ن، ثم تق،ا:                    

                               

                                  

                                 

                                

                                    

                            

                                

                        :[، تك،سهن 12 - 82]سبسة يس

عرش و،ة، ثم تقبل: الل م إين اسألك و  فضلك الباسع، وجب ك السن غ، ون  اس ع

 ترهنهي    ع  مجنع خلقك ثالث و،ات، ثم تق،ا               
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         :[، تك،سهن ست عرشة و،ة، ثم 72 - 19]سبسة يس

 تقبل: الل م سلمهي و  آفنت الدننن وفعهع ن، تك،سه كذلك، ثم تق،ا:    
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                  :[، ثم قل:  هلل واهلل 26 - 79]سبسة يس

قن س عهلل ان يقيض يل حنجعي، ويهيل يل كذا وكذا، او يرصف عهي كذا وكذا، 

 ثالث و،ات كل و،ة ت،جع إىل قبل :               إىل

 قبل :     ية إىل قبل : ، وتقبل الدعنء املعقدم ثم ت،جع يف ال،ا      

وتسعم، يف الق،اءة إىل آخ، السبسة حيصل لك املطلبب، واهلل عهلل كل يشء 

 .(1)+قدي،

 

                              
(ا بتصلر    لي.  قل  أطابلت     28ا 19 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن لك هجمليل ( )ص   (  1)

ح نقلل   للوهص سللواة  للس قصلل هيف؛ لبيللان هلبللعف  هلوضللةا  هلتجللاامل هلباط لل ا هنلل كواة ح       

جل  ه صلوص؛    وهص سوا هلقرآن هلكر م  آ ات ا أ  بعض سوا  آ ات هلقلرآن هلكلر م ع لً     

 يفمح ثم بيان هحلق  إ باد   هلصوهمل ح يف   ه ض ه وهص هلقرآني  عا  هلعمل  ب لاا  هليملة ح    

هالنتفاع ب اا يفلة هلتأكيل  ع لً هل لايف  يفلمح هلوقلوع ح ه)لاذ ر هلشلرعي  ح يف ل  هل ه هنوضلوع            

 هنش وا  هنعر   بني هلااس.
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة يس،  

حكم اهل يعضح و  خالل الهظ، فن ن، والعأول يف ويننن ن الضيف والبضع، وقد 

 اليلم علن ن  ذلك، إون و  ج ة اإلسهن ، او و  ج ة املع .

وون يلحق  ذلك و  العجنسب املذكبسة يف خباص هذه السبسة الك،يمة،  

فقد اهعملت تلك العجنسب والط،ق والبسنئل العي و  خالهلن يعب ل إىل خباص 

عدم االلعزام سبس الق،آن الك،يم، او خباص  يض آينت  عهلل املخنلهنت الرشعنة، و

 نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب و،اعنهتن وااللعزام هبن عهد اليمل  خباص 

 الق،آن الك،يم.

وو  تلك األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة يس، ون  

يف خباص هذه السبسة الك،يمة، وون  –سيض اهلل عه   –سوي ع  ايب    كيب 

ضل وال،ضبان؛ وقد تقدم كالم اهل اليلم عهلل هذا يرتتب عهلل ق،اءهتن و  اله

 احلديث، واحلكم علن  يف اول القسم العطبنقي.

ون سوي يف  –ايضًن  –وو  تلك األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة  

خباص هذه السبسة الك،يمة يف ق،اءهتن عهلل املبتى، ف ي قلب الق،آن الك،يم، وو  

  ق،اءهتن ق،اءة الق،آن الك،يم عرش و،ات.ل   –جل وعال  –ق،اهن كعب اهلل 

 اعطنه سؤل . –عز وجل  –وو  ق،اهن يف لنلة اجلمية ثم سأل اهلل  

وو  ق،اهن يف لنلة كننت ل  نبسًا وِح،زًا و  الشنطنن والرشك، وسفع ل  يف  
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 الدسجنت يبم القننوة.

ضع، وهذه األحن يث واآلثنس املذكبسة يف مجلع ن ضيف، والرنلب علن ن الب 

 .(1)كام تقدم يف اك، اقبال اهل اليلم فن ن، واحلكم علن ن  ذلك

وو  تلك األحن يث الضينهة واملبضبعة الباس ة يف خباص سبسة يس ون  

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –سوي ع  ايب  ك، الصديق 

غفر له بعدد كل  من زار قرب والديه كل مجعة، فقرأ عندمها أو عنده يس،=وسلم: 

 وقد حكم األلبنين وغريه عهلل هذا احلديث  نلبطالن والبضع. +آية أو حرف

 ويقول األلباين يف التعليق عىل هذا احلديث:

واحلديث يدل عهلل اسعحبنب ق،اءة الق،آن عهد القببس، ولنس يف السهة = 

ام هب الصحنحة ون يش د لذلك،  ل هي تدل عهلل ان املرشوع عهد زينسة القببس إن

 السالم علن م، وتذك، اآلخ،ة فقط، وعهلل الك ج،ى عمل السلف الصنلح

ح    مجنعة و   –سيض اهلل عه م  – فق،اءة الق،آن عهدهن  دعة وك،وهة، كام رصَّ

اليلامء املعقدوني، وه م ا ب حهنهة، وونلك، وامحد يف سواية...، وون سوي ع  ا   

عهلل قربه وقت الدف   هباتح سبسة  ان  اوىص ان يق،ا –سيض اهلل عه ام  –عم، 

البق،ة وخبامت ن؛ ال يصح سهده إلن ؛ ولب  ح فال يدل إال عهلل الق،اءة عهد الدف ، 

 ال وطلقًن؛ كام هب ظنه،.

فيلنك اهين املسلم  نلسهة، وإينك والبدعة، وإن سآهن الهنس حسهة، فإن كل  

                              
 ح  وهص سواة  س. اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  (  1)
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 .(1)+ دعة ضاللة؛ كام قنل  هلل اهلل علن  وسلم

وس  مجلة و  األحن يث الضينهة واملبضبعة يف خباص هذه  و يد الك 

 السبسة الك،يم، ع  انس    ونلك، وعيل    ايب طنلب، وايب ه،ي،ة، وا   عم،

وفن ن ان و   اوم عهلل ق،اءهتن كل لنلة ثم ونت، ونت ه ندًا،  –سيض اهلل عه م  –

الق،آننة  وو  ق،اهن حصل ل  الف  ،كة، والف سمحة، إىل غري الك و  اخلباص

املذكبسة يف تلك األحن يث العي يظ ، علن ن الضيف والبضع، وقد نصَّ اهل 

اليلم عهلل الك، واك،وا اهنن الهنظ وهك،ة،  يندة ع  كالم و  اويت جباوع 

 .(2)الكلم

ثم ون وس  و  اآلثنس والعجنسب املذكبسة يف خباص هذه السبسة الك،يمة،  

نفقي، فقد اك،وا مجلة و  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة، والر ع  الثيلبي

ضم  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة  –يف الرنلب  –تقدم اك،هن 

 يف خباص سبسة يس.

والدي،يب يف خباص هذه السبسة الك،يمة، واك،  و يد الك ون اك،ه الننفيي 

 ،ق العي و  خالهلن يعب ل إىل هذه اخلباص الق،آننة.العجنسب والبسنئل والط

ويف مجلع ن و  الضالل والبطالن، والبقبع يف املحذوس الرشعي، والبيد ع   

احلق والصباب، وعدم العقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب 

                              
 ا بتصر    ي.1/120 اظر: س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع   أثرها هل  ء ح هأليف  (  1)

 ا  هيض يفمح أه  هلع م هل  مح ألَّفوه ح ه ه هلشأن.4/413 اظر: فته هلق  ر (  2)
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  و،اعنهتن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم، ون ال خيهى عهلل كل قنسئ، ويمك

 إمجنل املالحظنت وال، و  عهلل مجلة ون اك،وه يف الهقنط اآلتنة:

: ان يف األحن يث الصحنحة الباس ة يف خباص سبسة يس ون يرهي أوالً  

ويكهي ع  تلك األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة، والعجنسب البنطلة يف 

يف سبسة خباص هذه السبسة املبنسكة؛ خن ة وقد وس  يف  يض اخلباص الق،آننة 

؛ ويف احلق (1)يس هباهد اخ،ى  حنحة ترهي ع  هذا الضينف واملبضبع

 والصباب ون يرهي ع  البنطل واخلطأ والضالل.

: ان املعأول يف هذه اخلباص املذكبسة، والعجنسب والبسنئل العي هي ثانياً  

الط،يق يف الب بل إىل تلك اخلباص الق،آننة؛ ال يشك يف  طالهنن وضالهلن؛ فضالً 

 –عز وجل  –ع  وقبع ن يف الرشك، واملحناي، الرشعنة و  االسعيننة  رري اهلل 

وطلب اليبن واملسنعدة و  غريه، إضنفة إىل اوع نن الق،آن الك،يم، وعدم احرتاو  اثهنء 

اهنن تب ل إىل حتقق اخلباص  –عهلل حد زعم م  –اليمل هبذه اخلباص الق،آننة 

يف الدس  بس واملحذوس، وهذا ظنه، عهد الننفييالق،آننة؛ ولب حصل البقبع يف املحظ

 اليبند. الهظنم، والدي،يب يف جم، نت  املسمى  هعح امللك املجند املؤلف لههع

                              
يفمح هألداجل ثا ع ً ك رة يفا  اجل يفمح هألداجل ث  هآلثاا ح  وهص سواة  سا ف م   بت إال هلق ي  (  1)

 تق ل ذكرها ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة  س.

 قلل  ذكللر هللل كتوا: حمللب هللل  مح  هعللن ت للع   ثاثللني دلل   ايفا  مل   بللت يفا للا إال مخ لل              

أداجل ثا  بعض ه ض ه م   )يفعااها  هد (.  اظر ل ز اجلة: فبال  سواة  س ح يفيلزهن هلاقل ا   

 هعنا فق  أجاجل  أفاجل.  يفع ول أن هلبامل  هسة ح ذكر هألداجل ث هنتع ق  ل  كتوا حمب هل  مح 

بفبال    وهص هل وا  هآل ات هلقرآني ؛  لكمح هنعت  ح ذلك هلصليه جل ن هيضا  ق  نب  ع ً 

 ذلك أه  هلع ما فيجب يفرهعات .
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: ظ بس االسعخهنف  يقبل الهنس، وخن ة الضيهنء يف الههس واليقل، ثالثاً  

هس امل،يضة العي والههس البرشية  طبي ن متنل إىل الك وعهلل وج  اخلصبص اله

تظ  ان الينفنة والشهنء والههع يف اليمل  علك العجنسب، واألخذ  علك البسنئل 

 املذكبسة.

واضف إىل الك اسعهزاف اوبال الهنس، واسعرالل حنجع م وضيه م  

 علك الط،ق البنطلة، والبسنئل املمهبعة، وتقنندهم  أزوهة حمد ة، واونك  

اهلل هبن و  سلطنن، فنهبري تبعنة الهنس  ذلك، خمصب ة، وهنئنت وينهة، ون انزل 

 وحتذي،هم و  الدخبل والبقبع يف وثل هذه الظلامت والزالت.

: وجبب اليمل  خباص الق،آن الك،يم عهلل ضبء الكعنب والسهة، رابعاً  

واألخذ  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب و،اعنهتن والعقند هبن عهد اليمل 

احلذس كل احلذس و  البقبع يف املحناي، الرشعنة  خباص الق،آن الك،يم، و

)اليقدية، والعيبدية(، ورضوسة محنية جهنب العبحند و  اي هنئبة، وو،اعنة ح،وة 

وعدم اوع نن الق،آن الك،يم؛ فنحصل  ذلك و  الهضل  –عز وجل  –كالم اهلل 

اهلدى وال،محة اليظنم واخلري الكثري ون ال ييلم  إال اهلل، فنلق،آن الك،يم هب الشهنء و

ت اآلينت الق،آننة عهلل هذا كل ، ووس  و   والربكة؛ وال هك يف الك؛ فقد نصَّ

السهة الهببية ون ييضده ويدل علن ، ويف الكعنب والسهة غهنة وكهنية ع  كل  نطل 

 وو، و ، فلل  احلمد واملهة.
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ن وو  األوثلة الدالة عهلل ون تقدم اك،ه و  البقبع يف املحناي، الرشعنة: و 

          اك،ه الننفيي عهد قبل  تينىل: 

   :[:71]سبسة يس 

هذه اآلينت إاا تيرس علنك حضبس احد و  اجل ، او ولك و  ولبك م = 

 فأقسم علن   قسم  الذي تي،ف  ثم قل:                

                                 

                          

    :[ فإهنم حيرضون يف ارسع وقت71 - 76]سبسة يس+ 

 ، وفن  حتضري للج  والشننطني.ف ذا عمل السح،ة واملشيباي 

 وقول الديريب يف جمرباته:

وو  خبا  ن: ان و  كنن اسريًا او وديبنًن او خنئهًن ق،اهن ثالث و،ات =

هذا الدعنء انهك واو  وقىض  يه ، وكذا يف مجنع امل امت تق،اهن سبع و،ات وتق،ا 

سبع و،ات،  يد امل،ة األوىل وكل و،ة تقبل: ايع ن اجلامعة املسخ،ون املطنيبن هلذه 

السبسة املبنسكة،  حق انبننء اهلل تينىل واولننئ ، و حق حقكم اجيلبا كلمعي سنسية، 

وقبيل وسمبعًن وقببالً، واكهبين و اميت واودوين واعنهبين يف األوبس كل ن الكلنة 

 .+ق، إن  و  سلنامن وإن   سم اهلل ال،مح  ال،حنمواجلزئنة  ح

 .-عز وجل  –وهذا تبسل  نجل  وهب نك  نهلل 
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 يف خباص سبسة يس: –ايضًن  –وقبل  

وو  خبا  ن: ان و  كنن ل  عدو او ظنمل واسا  هالك  او  تدوريه، فلنأخذ =

ن إحدى لبهًن ويضي   ني يدي  عهلل حنفة هن،، او حبض، ويكبن وسعقباًل، ويق،ؤه

واس يني و،ة، وكل و،ة خيط خّطًن عهلل الك اللب  فإاا ف،غ و  ق،ائع ن يصيل عهلل 

اللب   الة اجلهنزة، ويصبس اللب  عدوه ثم يلقن  يف اله ، واحلبض، فإن  هيلك 

رسييًن ف ذه اوننة عهدك ال تسعيمل ن إال  يد اضط،اس هديد، واتق اهلل س ك، واعلم 

 ه، وانظ، إىل قبل  تينىل: انك ونت وحمنسب  ذلك و رري           

     :[40]سبسة الشبسى+ . 

ف ذه خ،افنت وخزعبالت ون انزل اهلل هبن و  سلطنن، فضاًل ع  البقبع يف 

 . –عز وجل  –السح، والرشك  نهلل 
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 الصافاتخواص سورة 
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 سورة الصافات لصحيحة الواردة يف خواصاألحاديث واآلثار ا
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)
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 الدراسة والتعليق:

والذي يظ ، و  خالل   –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث واثلة    األسقع  

نبن   –عز وجل  –وكننة سبسة الصنفنت، ف ي و  السبس املئني العي اعطنهن اهلل 

علن  وسلم، وكنن الز بس؛ وقد تقدم نحب هذا امليهى املذكبس يف حممدًا  هلل اهلل 

 السبس املئني املعقدوة.
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 .خاصية سورة الصافات، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها

 تظ ، خن نة سبسة الصنفنت يف كبهنن و  السبس املئني العي اعطنهن اهلل 

م، وكنن الز بس، وهب الكعنب املهزل نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسل –جل وعال  –

عهلل نبن   او  علن  الصالة والسالم، وهي سبسة وشعملة عهلل وقن د عظنمة، 

واهداف سنونة، فنجب األخذ هبن، واليمل  ام فن ن، وتد ُّ، ويننن ن، فنعحقق  ذلك 

االنعهنع  خبا  ن؛ فقد اهعملت عهلل و ف املالئكة، ووشنهد اآلخ،ة، وقصص 

 .(1)نحب الك و  املينين اجللنلةاألنبننء، و

 يقول الفريوزآبادر يف مقصود سورة الصافات ما نصه: 

ويظم وقصب  السبسة: اإلخبنس ع  َ فِّ املالئكة واملصلني لليبن ة، و الئل 

البحداننة، وَسْجم الشننطني، وُاّل الظنملني، وعّز املطنيني يف اجِلهَنن، وق ، املج،وني 

نبح، وحديث إ ،اهنم، وفداء إسامعنل يف جزاء االنقنن ، يف الهِّريان، وويجزة 

و شنسة إ ،اهنم  إسحنق، واملهَّة عهلل وبسى وهنسون  إيعنء الكعنب، وحكنية الهنس 

يف حنل الدعبة، وهالك قبم لبط، وحْبس يبنس يف  ط  احلبت، و ننن فسن  

بن ة، وون َوهَح اهلل ، و سجنت املالئكة يف وقنم الي(2)عقندة املرشكني يف إثبنت الهسبة

 األنبننء و  الهرصة والعأيند، وتهزي  حرضة اجلالل ع  الضّد والهديد يف قبل :

              :(3)[ إىل آخ،ه620]سبسة الصنفنت. 

                              
 (.332ا 331أه ه  ك  سواة  يفقاص ها ح هلقرآن هلكر م )ص  اظر: (  1)

أ  ح هعتقاجل ن ب بيا  سبلان   بني هِراَّ ا ح قوهلم هنالك  باات ههللا  هو إ ااة إىل قول  (  2)

 تعاىل                   :[150]سواة هلصافات. 

 .1/393مييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز  اظر: بصالر ذ   هلت(  3)
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 سورة الصافات:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –يب ع  ايب    ك - 6

، سورة الصافات أعطي عرش حسنات بعدد كل شيطان وجنِّيقرأ  من=

د له حافظاه أنه مؤمن باملرسلني ة الشياطني، وشه  د  ر   .(1)+وتباعدت عنه م 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ا   عبنس ع   – 8

 .(2)+من قرأ يس، والصافات ليلة اجلمعة ثم سأل اهلل أعطاه سؤله=

 :ما نصه الصافاتيف خواص سورة  وأورد اليافعي

من قرأ سورة الصافات تباعد عنه =قنل علن  الصالة والسالم:  

 .(3)+الشيطان

لة والرجفة=  ه   .(4)+ومن كتبها ودماها واغتسل هبا زالت منه الو 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                               

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

وضلوع   هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هن(  2)

 (.4هلوهاجلة ح  وهص سواة  سا )هحل  ث اقم 

هنوضوع ح فبال  سوا هلقرآن  –اض  ههلل عا   –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفمح د  ث أب  بمح كعب (  3)

هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  ح  وهص سواة هلصافات )هحلل  ث  

 .(1اقم 

.  هنرهجل بالوه  أ : هلفزع.  ق    ِه     وه ل    (111وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظر: هل ا هلاظيم ح  ( 4)

 .(992ف و   ِه  .  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 
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                     :[:60 - 6]سبسة الصنفنت 

و   خ،  حىص لبنن وتال هذه اآلينت وقنل: احرض ين فالن ويسمي و  = 

 .(1)+  و  ولبك اجل  فإن  حيرضاسا

 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                               

                :[:59 - 57]سبسة الصنفنت 

هذه اآلينت لدفع رضس احلنبان و  األفنعي واليقنسب وغريهم، فم  = 

يكعب الك يف اي جهس كحج، او نحنس او س نص او فضة او خزف او خشب 

 غري وسّبس وال ويقد ويكعب  يده              :سبسة الصنفنت[

[، وعهلل انبننء اهلل امجيني وتكبن الكعن ة لناًل يف ه ، كننبن األول، ويكبن 59

الكنتب طنه،ًا، وكلام كعب ح،فًن نظ، إىل الكباكب العي يف وسط  هنت نيش 

، ويقبل: نظ،ت إىل السامء، وكهنت ن احلنة واليق،ب واألفنعي، فإاا (2)الكربى

نلة حتت السامء واسعقبل هبن  هنت نيش ويقبل: عقدت اليق،ب ف،غ جيل  كل ل

                              
(ا  هل لللر  هلشللعوذة ظللاهر ح هلل ض   111)ص   اظللر: هللل ا هلاظلليم ح  للوهص هلقللرآن هلعظلليم    (  1)

 هلتجرب  هلباط  .

كوهكب: أابع  يفا ا نعش ألن ا يفربع ا  ثاث  بالات نعلشا  هلوهدل     باات نعش هلك ب: سبع  (  2)

هبمح نعش؛ ألن هلكوكب يف كر في كر ن  ع ً تل كيضا  إذه قلالوه ثلا  أ  أابلة ذهبلوه إىل      

 .6/355هلبااتا  اظر: ل ان هلعرمل 
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واحلنة والثيبنن وغريهم، واسعيذت و  نهم وسمي م كنليقد الذي اخذ    

املنثنق لكل سطب وين س، و نلقدسة األزلنة، قدسة اإلل  اليظنم، وال حبل وال قبة 

كل نجم و   هنت نيش إال  نهلل الييل اليظنم، ويق،ا اآلينت والزين ة علن ن ويهظ، ل

و،ة ال حيّبل  رصه عه ، فإاا متت اليدة فلنسعقبل الهجبم ولنق،ا اآلينت والزين ة 

علن ن، ثم يهظ، إىل الهجم يهيل الك ثالث لننل، ويكبن اليشء امليمبل يف كهك 

النمهى  نسزًا إىل السامء، فإاا تم ل  الك لهَّ  يف يشء طنه، واسفي ، فإاا سايت 

 .(1)+وسعقنًن ساّمً فخذ اخلنتم واجيل  يف ونء واسق  إينه فإن  يربا ولسبعًن، او

ويظ ، يف هذه العج، ة العيلق  نلهجبم، وقد وس  اله ي ع  الك كام سوي  

من = قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس 

 .(2)+ما زاداقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 

 يقبل الشنخ حممد اليثنمني يف نح كعنب العبحند: 

 وعلم الهجبم يهقسم إىل قسمني:= 

: علم العأثري وهب ون يسعدل    عهلل احلن ث األسضنة، ف ذا حم،م  نطل األول 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من =لقبل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك =ديث زيد    خنلد: . وقبل  يف ح+السحر...

 ؛ ألن  ال عالقة  نه ن و ني احلبا ث األسضنة.(3)+كافر يب مؤمن بالكوكب

                              
 ( بتصر    ي.112ا 111 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

ا  أبو جله جل ح كتامل هلك ان   هلتييا بلامل ح  1/221رج  هإليفال أد  ح هن ا  هحل  ث أ (  2)

 (.3126(ا  هبمح يفاج  ح كتامل هألجلملا بامل تع م هلاجولا اقم )3985هلاجولا اقم )

(ا 046هحل  ث أ رجل  هلبخلاا  ح كتلامل هألذهنا بلامل   لتقب  هإليفلال هلالاس إذه سل ما اقلم )         (  3)

 (.11ا بامل بيان كفر يفمح قا  يفيرنا بالاوء اقم ) يف  م ح كتامل هإلميان



 198 

: علم العسنري، وهب ون ُيسعدل    عهلل اجل نت واألوقنت، ف ذا جنئز، الثاين 

 اإلنسنن وقد يكبن واجبًن احنننًن، كام قنل الهق نء: إاا  خل وقت الصالة جيب عهلل

 ان يعيلم عالونت القبلة و  الهجبم والشمس والقم،، قنل تينىل:        

                    :[، فلام 67]سبسة الهحل

 اك، اهلل اليالونت األسضنة انعقل إىل اليالونت الساموية فقنل:        

      :[، فنالسعدالل هبذه الهجبم عهلل األزونن ال  أس 61]سبسة الهحل

   ، وثل ان يقنل: إاا طلع الهجم الهالين  خل وقت السنل، و خل وقت ال، نع.

اي كلام زا  هيبة و  تيلم الهجبم از ا  هيبة و   +زاد ما زاد=قبل :  

 .(1)السح،

 

                              
 .31ا 2/36 اظر: هلقو  هنفي  ع ً كتامل هلتودي  (  1)



 199 

 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف خباص سبسة الصنفنت،  

يظ ، و  خالل الهظ، فن ن، والعأول يف ويننن ن، البضع الظنه، عهلل وعه ن، وقد نص عهلل 

املبضبع يف  –سيض اهلل عه   –يف حديث ايب    كيب  –كام سبق  –الك اهل اليلم 

 . –عه ام  سيض اهلل –لك،يم، وحديث ا   عبنس فضنئل سبس الق،آن ا

 و يد الك ون وس  و  األحن يث واآلثنس، والعجنسب البنطلة العي اك،هن الننفيي 

 يف الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم، وقد اك، مجلة وه ن و ألهنظ وعقنس ة، الثيلبي

 ملحنت األنباس، وهي يف الرنلب ضينهة او وبضبعة. يف تهسريه، والرنفقي يف

املذكبسة يف خباص سبسة الصنفنت، ف ي جتنسب  نطلة  للعجنسبو نلهسبة  

 –عز وجل  –وو، و ة، وشعملة عهلل املحناي، الرشعنة، و  االسعيننة  رري اهلل 

يف خن نة قبل   واسعيامل الشننطني، وو  الك عهلل سبنل املثنل، ون اوسه الننفيي

 تينىل:                               

                                    

                               

                               

    و   خ،  حىص لبنن، وتال هذه =[،  قبل : 60 - 6نت: ]سبسة الصنف

 .+اآلينت، وقنل: احرض ين فالن ويسمي و  اسا  و  ولبك اجل  فإن  حيرض...

إىل غري الك و  البسنئل العي يرتتب علن ن اوع نن الق،آن الك،يم، والعيلق  

 سلطنن. هبن و   نلهجبم والكباكب، وااللعزام  بيض الكنهننت واهلنئنت العي ون انزل اهلل
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 سورة صخواص 

 خواص سورة الزمر
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 ص، وسورة الزمرسورة  األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

ئني، وأعطيت أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور امل=

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصوم =سيض اهلل عه ن قنلت:  –ع  عنئشة  – 8

ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ حتى نقول: 

 .(2)+كل ليلة ببني إرسائيل والزمر

                              
 تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)

تقللل ل جيراللل  ضلللممح هألداجل لللث  هآلثلللاا هلصلللليل  هللللوهاجلة ح  لللوهص سلللواة هلالللل ا  سلللواة  (  2)

 (.2قم هإلسرهءا )هحل  ث ا
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 الدراسة والتعليق:

تظ ، وكننة سبسة ص،  –سيض اهلل عه   –يف حديث واثلة    األسقع  

نبن  حممدًا  -جل وعال  –ثنين العي اعطنهن اهلل وسبسة الزو،، يف كبهنام و  السبس امل

 هلل اهلل علن  وسلم، وكنن اإلنجنل؛ وقد تقدم نحب هذا امليهى، و ننن امل،ا  يف 

 السبس املثنين املعقدوة.

يف  –ايضًن  –تظ ، وكننة سبسة الزو،  –سيض اهلل عه ن  –ويف حديث عنئشة  

 يف كل لنلة. ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هلذه السبسة

ويف هذا الهيل ون يدل عهلل وكننع ن و   ني سبس الق،آن الك،يم. ووقصب هن  

 ن ق البعد، وان   –سبحنن  وتينىل  –الداللة عهلل ان   –ييهي سبسة الزو،  –

ن. وعهلل الك  لت تسمنع ن  نلزو،؛  غنلب لكل يشء، ويضع األهننء يف اوفق حمنهلِّ

ة ل ،  يد اإلعذاس  –سبحنن   –لإلهنسة هبن إىل ان   انزل كال و  املحشبسي   اسه امليدَّ

يف اإلنذاس، واحلكم  نه م  ام اسعحقع  اعامهلم عدالً وه  سبحنن  يف اهل الهنس، 

 .(1)وفضاًل عهلل املعقني األ ،اس

 

 

                              
بتصلر    ليا   اظلر أ بلايف: نظلم       2/423 اظر: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاصل  هل لوا   (  1)

 (.13ا  يفبادث هلعقي ة ح سواة هلزيفر )ص 6/356هل ا ح تااسب هآل ات  هل وا 
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 .خاصية سورة ص، وسورة الزمر، وطريقة العمل بهما، وكيفية االستفادة منهما

بسة الزو، اهنام و  السبس املثنين العي اعطنهن تظ ، خن نة سبسة ص، وس 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم، وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب  -عز وجل  –اهلل 

 املهزل عهلل نبن  عنسى علن  الصالة والسالم.

وكان يقرأ كل ليلة ببني =قنلت:  –سيض اهلل عه ن  –ويف حديث عنئشة  

الداللة عهلل خن نة سبسة الزو،، والك  ق،اءة الهبي  هلل اهلل  +إرسائيل والزمر

 علن  وسلم هلذه السبسة الك،يمة كل لنلة.

ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم القدوة احلسهة؛ فنعحقق  ذلك الههع  

وتهنولت ظنمة، اليظنم، واخلري الكثري، ف ي سبسة ك،يمة، وشعملة عهلل وقن د ع

والك و  خالل العد ُّ، يف آينهتن، والهظ، والعأول يف احلديث ع  العبحند  أنباع ، 

 ويننن ن.

 قنل تينىل:                               

 ه عهد هذه اآلية:[. يقبل السيدي يف تهسري89]سبسة ص: 

 =         ، اي: هذه احلكمة و  إنزال  لنعد ، الهنس آينت

فنسعخ،جبا علم ن ويعأولبا ارساسهن وحكم ن. فإن   نلعد ، فن  والعأول مليننن ، 

 وإعن ة الهك، فن ن و،ة  يد و،ة، تدسك  ،كع  وخريه.

وان  و  افضل األعامل، وان الق،اءة وهذا يدل عهلل احلث عهلل تد ، الق،آن،  
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 .(1)+املشعملة عهلل العد ، افضل و  رسعة العالوة، العي ال حيصل هبن هذا املقصب 

 فيهد قبل  تينىل:                          

                                 

                  :،[:2]سبسة الزو 

اي عهد احلنجة يرضع ويسعرنث =:  -ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

 .(2) +يك ل ... نهلل وحده ال ن

خيرب تينىل ع  ك،و  =عهد هذه اآلية ايضًن:  –ي،مح  اهلل  –ويقبل السيدي  

 يبده وإحسنن  و ،ه، وقلَّة هك، عبده، وان  حني يمس  الرض، و  و،ض، او فق،، 

او وقبع يف ك، ة  ح، او غريه، ان  ييلم ان  ال يهجن  يف هذا احلنل إال اهلل، فندعبه 

عًن وهنبنً   .(3)+، ويسعرنث    يف كشف ون نزل   ، ويلحُّ يف الكوعرضِّ

  وعهد قبل  تينىل:                       

                             

                          :،[:81]سبسة الزو 

لكعن   الق،آن اليظنم املهزل عهلل سسبل   –عز وجل  –هذا ودح و  اهلل = 

 الك،يم، قنل اهلل تينىل:                     قنل جمنهد :

                              
 (.650 اظر: تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناان )ص (  1)

 .12/115 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  2)

 (.666 اظر: تي ي هلكر م هلردمح ح تف ي كال هناان )ص (  3)
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 .(1) +ييهي الق،آن كل  وعشن   وثنين...

 وعهد قبل  تينىل:                          

                                 

                :،[.70 - 49]سبسة الزو 

يقبل تينىل خمربًا ع  =عهد هذه اآلية:  –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

ويهنب إلن  ويدعبه، وإاا  –عز وجل  –ع إىل اهلل اإلنسنن: إن  يف حنل الرضاء يرض

ل  وه  نيمة  رى وطرى، وقنل:   خبَّ             اي: ملن ييلم اهلل و

لهي هذاي  اسعحقنقي ل ، ولبال اين عهد اهلل تينىل خصنص ملن خبَّ

 : قنل قعن ة        خري عهدي. عهلل 

   : -عز وجل  –قنل اهلل      اي: لنس األو، كام زعمبا؛  ل انيمهن

علن  هبذه الهيمة لهخعربه فنام انيمهن علن ، ايطنع ام يييص؟ وع علمهن املعقدم  ذلك، 

 ف ي فعهة، اي: اخعبنس،           بن، فل ذا يقبلبن ون يقبل

عبن... عبن ون يدَّ  .(2) +ويدَّ

  وقبل اهلل تينىل:                       

                      :،[:71]سبسة الزو 

: هذه اآلية الك،يمة اسجى اآلينت يف الق،آن الك،يم، وهي تدل قنل اليلامء 

                              
 .12/123 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)
 .130 – 12/131 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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وعظنم فضل ، وهمبل وره،ت  لكل الهنس، وان  –عز وجل  –عهلل سية سمحة اهلل 

اهلل تينىل ال يعينظم  انب و ام َفُحَش وَعُظم، وان جم،  اإلنن ة إلن ، واإلقبنل علن ، 

 .(1)ُيبجب املره،ة واليهب، فلل  احلمد واملهَّة

إىل غري الك و  اآلينت الك،يمة، العي حتمل يف ويننن ن املقن د اليظنمة.  

 وحيس  اخلعم  ذك، وقصب  هذه السبسة لبننن تلك املقن د الق،آننة.

 سورة:هذه اليقول الفريوزآبادر يف مقصود 

ويظم وقصب  السبسة:  ننن تهزيل الق،آن، واإلخالص يف الدي ، واإليامن، 

س يف عبن ة األوثنن، وتهزي  احلق تينىل ع  الَبَلد  كلمة و نطل ُعذْس الكهن

، وعجنئب  هع اهلل يف الكباكب واألفالك  ال َعَمد واسكنن، واملِهَّة عهلل (2)سبحنن 

اليبن   إنزال اإلنينم و  السامء يف كلِّ اوان، وحهظ األوال  يف اسحنم األو نت  ال 

ه،ان، واك، نف املع ّجدي   يبن ة انصنس واعبان، وجزاء اخلَْلق عهلل الشك، والك

ال،مح ، و ننن اج، الصن ،ي  والِّ ا حنب اخلرسان، و شنسة املؤوهني يف اسعامع 

الق،آن  إحسنن، وإضنفة ُغ،ف اجلهنن ألهل اإلخالص والِي،فنن، ونح  دس 

املؤوهني  هبس العبحند واإليامن، و ننن احبال آينت اله،قنن، وعجنئب الق،آن، 

ال اهل الكه، واهل اإليامن، واخلطنب وع املصطهى  نملبت والههنء ومتثل احب

وحتلُّل األ دان، و شنسة اهل الصدق  حس  اجلزاء والره،ان، والبعد  نلكهنية 

                              
 .2/111 اظر: هروههر  هلالف هنصاوع  ح تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

 لع    ر   قول  تعاىل: (  2)                                          

      :[.4] سواة هلزيفر 
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والكِالءة للُيبدان، و ننن اليجز ع  اليبن والهرصة لل هنم واألوثنن، وعجنئب 

،ة الكهنس و  سامع اك، الباحد الصهع يف ال،ؤين والهبم وون ل  و  غ،يب الشنن، وُنه

نن، والبشنسة  نل،محة ألهل اإليامن، وإظ نس احلرسة والهداوة يبم القننوة  اله،  الديَّ

و  اهل اليصننن، وتأسه م يف تقصريهم يف الطنعة زونن اإلوكنن، وإضنفة امللك 

بس يف سبنل اهلنبة والسننسة، وإناق الَي،َ   نت إىل قبضة قدسة ال،مح ، ونهخ الصُّ

 هبس اليدل وعظمة السلطنن، وَسْبق الكهنس  نلذل واخلزي إىل  اس اليقب ة واهلبان، 

وته،يح املؤوهني  نلسالم علن م يف  اس الك،اوة وُغ،ف اجلهنن، وحكم احلق  ني 

 اخللق  نليدل، وخعم   نلهضل واإلحسنن يف قبل :               

        :،(1) [57]سبسة الزو. 

 

 

                              
 .485ا 1/484 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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 سورة ص، وسورة الزمر:يف خواص  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

سورة ص كان له بوزن كل جبل سَخره اهلل تعاى لداود عرش قرأ  من=

 ، وعصم أن يرَص عىل ذنب صغري أو كبري.حسنات

ومن قرأ سورة الزمر مل يقطع اهلل تعاى رجاءه، وأعطاه اهلل تعاى ثواب 

 .(1)+الذين خافوا اخلائفني

 ما نصه: صيف خواص سورة  وأورد اليافعي

من قرأ سورة ص عصمه اهلل من كل =قنل علن  الصالة والسالم:  

 .(2)+ذنب

طة، مل يمض ومن كتبها يف إناء زجاج، وجعلها يف موضع قاض أو صاحب رش= 

 .(3)+عليه ثالثة أيام إال وظهرت عثرته، ونقص قدره، وال ينفذ أمره بعد ذلك

 وقنل عهد قبل  تينىل:                   سبسة[

 [:48ص: 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –  اضل  ههلل عال   –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  2)

سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلبلعيف   هنوضلوع  ح  لوهص سلواة     

 (.1ص )هحل  ث اقم 

 (.112 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص ( 3)
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 .(1)+وبنسك هذه اآلية و  ق،اهن وهب حيه،  ئ،اً او يهبش عنهنً نبع ل  ونء طنب= 

 وقال الديريب يف جمرباته:

  وو  خباص هذه اآلية وهي: =               

عنهًن نبع ل  املنء،  ش[، ان و  اكث، و  ق،اءهتن وهب حيه،  ئ،ًا، ويهب48]سبسة ص: 

 .(2)+ سم اهلل  نفنًن، حلبًا طنبًن وبنسكًن فن ،  إان اهلل تينىل
 

 يف خواص سورة الزمر ما نصه: اليافعي دوأور

من قرأ سورة الزمر مل يقطع اهلل رجاءه يوم =قنل علن  الصالة والسالم:  

 .(3)+القيامة، وأعطاه ثواب اخلائفني

علق ن عهلل عضده او يف ف،اه  او يف وهزل ، قنل فن  خري ومل وو  كعب ن و= 

 .(4)+تزل الهنس وقنمني عهلل هك،ه واحببه

 وو  ق،ا             :،(5)+[ ف،ج عه 15]سبسة الزو. 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                    

                            

                               

     :،[:19، 12]سبسة الزو 

هذه اآلينت إلسهنب اليدو وغم  و مع ، و  اسا  الك فلنق،اهن يف = 

                              
 هنرجة هل ابق. اظر: (  1)

 (.36 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  2)

هنوضلوع ح فبلال     -اضل  ههلل عال    –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفمح د  ث أبل  بلمح كعلب    (  3)

ضممح هألداجل ث  هآلثلاا هلبلعيف  هنوضلوع  هللوهاجلة ح      سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا 

 (.1 وهص سواة هلزيفر )هحل  ث اقم 

 ( بتصر    ي.112 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  4)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  5)
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 .(1)+وهي جتلب اجلهبن إاا ق،ئت كام و، ،وج  

                              
 (.112 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 الدراسة والتعليق:

يف خباص سبسة ص،  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

،ه اهلل تينىل وسبسة الزو،، وفن  ان و  ق،ا سبسة ص كنن ل   بزن كل  جبل سخَّ

 ، وعصم ان يرصَّ عهلل انب  رري او كبري.لداو  عرش حسهنت

وو  ق،ا سبسة الزو،، مل يقطع اهلل تينىل سجنءه، واعطنه اهلل تينىل ثباب 

 اخلنئهني الذي  خنفبا.

اهل اليلم عهلل هذا احلديث واحلكم علن   نلبضع، وال خيهى  وقد تقدم كالم

 ون يف وعه  و  الهَّكنسة وال،كنكة، وعالونت البضع الظنه،ة. –ايضًن  –

و يد الك وس  اك،  يض العجنسب العي و  خالهلن يعب ل إىل خباص 

هنتني السبستني الك،يمعني )سبسة ص، سبسة الزو،(، وفن ن و  البطالن والعكلف 

ال خيهى؛  نإلضنفة إىل البقبع يف املحناي، الرشعنة، و  تيلنق العامئم وال،قى ون 

املب ل إىل اوع نن الق،آن الك،يم، وعدم و،اعنة ح،وع  وقدسنَّع ، وعدم اليمل 

 نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب األخذ هبن عهد اليمل  خباص سبس وآينت 

 الق،آن الك،يم.
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 خواص سورة غافر

 خواص سورة فصلت

 خواص سورة الشورى

 خواص سورة الزخرف

 خواص سورة الدخان

 خواص سورة اجلاثية

 خواص سورة األحقاف
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األحاديث واآلثار الصحيحة الـواردة يف خـواص سـورة رـافر، وسـورة فصـلر، وسـورة        

 الشورى، وسورة الزخرف، وسورة الدخان، وسورة اجلاثية، وسورة األحقاف.
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –واثلة    األسقع ع   – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  جن ،    عبداهلل  – 8

اجعميت ق،يش للهبي  هلل اهلل علن  وسلم يبوًن فقنلبا: انظ،وا اعلمكم 

ق مجنععهن، وهعت   نلسح، والك ننة والشي،، فلنأت هذا ال،جل الذي قد ف،َّ

 يههن فلنكلم ، ولنهظ، ون ي،  علن  قنلبا: ون نيلم احدًا غري ععبة او،نن، وعنب 

   س نية. قنلبا: انت ين ا ن البلند، فأتنه ععبة فقنل: ين حممد، انت خري ام ا

عبداهلل؟ فسكت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم. ثم قنل: انت خري ام 

كهت تزعم ان عبداملطلب؟ فسكت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم. قنل: فإن 

هؤالء خري وهك فقد عبدوا اآلهلة العي عبت، وإن كهت تزعم انك خري وه م 

قط اهأم عهلل قبوك  (2)فعكلم حعى نسمع قبلك. إنن واهلل ون سايهن َسْخلة

قت مجنععهن، وهعت او،نن، وعبت  يههن، فهضحعهن يف الي،ب حعى وهك؛ ف،َّ 

                              
 هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو . تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث(  1)

هل خ  : تقا  أل الجل هل ام ساع  تبع  يفمح هنعز  هلبأن مجيعلايفا ذكلرهيف كلان أ  أن لًا  مجعل       (  2)

س ْخ    ِسخ ا .  هل خ : هنولوجل ه)بب إىل أبلوض.   قلا  أ بلايف: س لخَّ ت  هلرجل   إذه عبت ل   ضلعَّفت ؛        

ا  هلا ا ل  ح هر لب هحلل  ث    11/332 ل لان هلعلرمل   ا 5/1120 ه  ل   ه   .  اظر: هلصللاح  

 (. 422 هألثر )ص 
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كنههًن. واهلل ون نهعظ، إال وثل لقد طنس فن م ان يف ق،يش سنح،ًا، وان يف ق،يش 

 نحة احلبهلل  أن يقبم  يضهن إىل  يض  نلسنبف حعى نعهننى. اهين ال،جل إن 

كنن  ك احلنجة مجيهن حعى تكبن اغهى ق،يش سجاًل، وإن كنن إنام  ك البنءة 

فنخرت اي نسنء ق،يش هئت فهزوجك عرشًا. قنل ل  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  

نيم، قنل: فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  قنل: +أفرغت؟=وسلم: 

[ 8 ،6]فصلت:         بسم اهلل الرمحن الرحيم =

 حعى  لغ:                      

بك حسبك. ون عهدك غري هذا؟ قنل: ال. فقنل ععبة: حس +[61]فصلت: 

ف،جع إىل ق،يش فقنلبا: ون وساءك؟ قنل: ون ت،كت هنئًن اسى انكم تكلمبن     

إال كلمع . قنلبا: هل اجن ك؟ قنل: نيم، والذي نصب ن  هنًَّة ون ف مت هنئًن ممن 

 قنل غري ان  قنل:                  قنال: ويلك

يكلمك سجل  نلي، نة ال تدسي ون قنل؟ قنل: واهلل ون ف مت هنئًن ممن قنل غري 

 .(1)اك، الصنعقة

                              
هحل  ث أ رج  هحلاكم ح هن ت اإا ح كتامل هلتف يا بلامل قلرهءهت هللايب صل ً ههلل ع يل       (  1)

هلل ه دلل  ث صللليه هإلسللااجل  مل    =ا  قللا : 2/210 سلل م دللا مل نرجللاض  قلل  صلله سللا ضا      

ا  علزهض إىل هبلمح أبل   ليب ا  عبل  بلمح ديل ا        19ا 13/10.  هل يوط  ح هل ا هنا وا +نرجاض

  أب   ع ًا  هيهما  ل  ا ه ات أ رب يفتقااب  هأللفاظ  هنعان . 
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 الدراسة والتعليق:

ويظ ، و  خالل  وكننة هذه  –سيض اهلل عه   –وس  حديث واثلة    األسقع  

 –عز وجل  –حنونم(، ف ي و  السبس املثنين العي اعطنهن اهلل  لآالسبس الك،يمة )

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن اإلنجنل، وهب الكعنب املهزل عهلل نبن  عنسى 

حنونم هي السبس العي  دات  ت )حم(، وهي سبع  لآ. و-علن  الصالة والسالم  –

سبس: سبسة غنف،، سبسة فصلت، سبسة الشبسى، سبسة الزخ،ف، سبسة الدخنن، 

 سبسة اجلنثنة، سبسة األحقنف.

ت هذه السبس السبع )حم( عهلل االهرتاك يف االسم ملن  نه   و  وسمن

العشنكل الذي اخعصت   ، وهب ان كل واحدة اسعهعحت  نلكعنب او  هة 

 .(1)الكعنب، وع تقنسب املقن ي، يف الطبل والقرص، وتشنكل الكالم والهظنم

يف خن نة سبسة  –سيض اهلل عه ام  –ثم وس  حديث جن ،    عبداهلل 

وهب يدل عهلل ان هذه السبسة الك،يمة حجة قبية لل،  عهلل املرشكني فصلت، 

 املهك،ي  واملكذ ني لهبنهن حممد  هلل اهلل علن  وسلم.

                              
.  قولون قرأت هحلوهيفيم  هليوهسلنيا  هلصلوهمل   2/1831 اظر: هرهلب هلتف ي  عجالب هلتأ    (  1)

ل هلعلرملا فلاحلوهيفيم مجلة    قرأت آ  دما قا  هلفرهء:  أيفا قو  هلعايف  هحلوهيفيم ف ليس يفلمح كلا   

دما كما  قولون ح طس هليوهسنيا  ه هن هرمعلان مل  لرجله ح كلال هلعلرملا  ال تعرف ملا      

ف يس يفمح كايف ا؛  ع ي  فياب   افة ه يأ عمح آ ات هلقلرآن هلعظليم  أمسلاء سلواضا  هن لموع      

قللو  ذ هت دللما  ذ هت طللسا  آ  دللما  آ  طللس.  ا   عللمح هبللمح سللي مح أنلل  كللان  كللرض أن    

( بللامل فبلل  آ  دللايفيما 131هحلللوهيفيما   قللو : آ  دللم.  اظللر: فبللال  هلقللرآن ألبلل  عبيلل  )ص  

 (. 241 يفعجم هنااه  هل فظي  لبكر أبو ز   )ص 
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خاصية سورة رافر، وسورة فصلر، وسورة الشورى، وسورة الزخرف، وسورة الدخان، 

 وسورة اجلاثية، وسورة األحقاف، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها.

 يف كبهنن و  السبس املثنين العي اعطنهن اهلل اوات حمظ ، خن نة السبس ت 

نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم، وكنن اإلنجنل، وهذا يدل عهلل  –جل وعال  –

خن نة هذه السبس الك،يمة و   ني سبس الق،آن الك،يم، وقد تقدم نحب هذا امليهى 

 نين املعقدوة.ثو ننن امل،ا  يف السبس امل

سيض اهلل  – ، خن نة سبسة فصلت كام وس  يف حديث جن ،    عبداهلل وتظ 

اهنن حجة قبية يف ال،  عهلل كهنس ق،يش املينندي ؛ والك حني ق،اهن الهبي  –عه ام 

 هلل اهلل علن  وسلم علن م فكننت  مثن ة احلجة القبية، وال،  البنلغ عهلل كه،هم 

 وهكِّ م وعهن هم.

، والعد ُّ، يف ويننن ن، واإلكثنس و  ق،اءهتن وع فنألخذ هبذه السبس الك،يمة 

اليمل  ام فن ن و  العبجن نت الق،آننة، واحلكم ال، نننة، حيقق الههع، وجيلب اخلري، 

ف ي سبس عظنمة، وشعملة عهلل وقن د ك،يمة، تظ ، و  خالل العأول فن ن، والهظ، 

 يف ويننن ن.

ة وبسى علن  وقص –جل وعال  –فمبضبعنت سبس غنف،:  هنت اهلل  

 الصالة والسالم، ووؤو  آل ف،عبن، والرتغنب والرتهنب، و ننن هننية الظنملني.

واهعملت سبسة فصلت: عهلل اإليامن  نهلل وحده، و نحلننة اآلخ،ة، و نلبحي  

وختعم السبسة  بعد و  اهلل ان  –جل وعال  –وال،سنلة، وط،يق الدعبة إىل اهلل 
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 ويف انهس م حعى يعبني هلم احلق، قنل تينىل: يكشف للهنس ع  آينت  يف اآلفنق

                                    

                                    

 [.74، 71]سبسة فصلت: 

ويف سبسة الشبسى تظ ، وحدة هدف ال،سنالت، و هنت اجلامعة املسلمة  

 حلمل هذه ال،سنلة. –عز وجل  –العي انعدهبن اهلل 

ويف سبسة الزخ،ف، يمك  تقسنم فصبل السبسة إىل ثالثة اقسنم: هب نت  

 هنقشة واملحنجة، و ننن اسنطري املرشكني.الكنف،ي ، وامل

وتبدا سبسة الدخنن  بننن ان الق،آن الك،يم انزل و  السامء يف لنلة وبنسكة،  

حيمل ال،محة واهلدى و  سب الينملني، ثم تهذس املرشكني  نليذاب، وتذك، ط،فًن و  

قصة وبسى وع ف،عبن، ييقب  وشنهد القننوة، وفن ن نينم املعقني، وعقنب 

ملرشكني. ثم يأيت اخلعنم يذك،هم  هيمة اهلل يف تنسري هذا الق،آن عهلل لسنن ال،سبل ا

ف م الينقبة واملصري، قنل تينىل:  الي،يب، الذي يه مبن كالو  ويدسكبن ويننن ، وخيبِّ

                             سبسة[

 [.79، 72الدخنن: 

وحتمل سبسة اجلنثنة الدعبة إىل اإليامن  نهلل تينىل، وال،  عهلل الذي  ال  

يؤوهبن   ، ويهك،ون البيث  يد املبت، وقد  عت السبسة إىل هذا تنسة  نلدلنل، 

وتنسة  نلرتغنب والرتهنب، وهأهنن يف الك هأن السبس السن قة، وهأن السبس العي 
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ووافقع ن يف هذا الر،ض، كام وافقع ن يف احل،وف العي ا عدات هبن،  اك،ت قبل ن

، نسبة إىل وي ن، وسمنت جممبعة هذه السبس  آل حم وهلذا اك،ت هذه السبسة

  دايع ن  قبل  تينىل: )حم(.

 ننن هب نت  –ييهي سبسة اجلنثنة  –ويف هذه السبسة الك،يمة  ايضًن  

نف،ي  وعقنهبم يبم الدي ، ووشنهد واحبال يبم الكنف،ي ، وا لة اإليامن، وعهن  الك

 .(1)القننوة

وأورد البقاعي يف نظم الدر وتناسب اآليات والسور حول مقاصد هذه السور 

 (: ما يدل عىل خواصها، وعظيم شأهنا:آل حاميمالكريمة )

وقصب هن: االسعدالل عهلل آخ، العي قبل ن و  =فهي سبسة غنف، يقبل: 

ة إىل  ههني، وتبفنة كل ون يسعحق  عهلل سبنل اليدل،  أن تصهنف الهنس يف اآلخ،

فنعل الك ل  اليزة الكنولة واليلم الشنول، وقد  ني ون يرضب  وون ي،ضن  غنية 

البننن عهلل وج  احلكمة، فم  مل يسلم او،ه كل  إلن  وجن ل يف آينت  الدالة عهلل 

، وعهلل الك  لت تسمنع ن القننوة او غريهن  قبل  او فيل  فإن  خيزي  فنيذ   وي، ي 

 رنف،، فإن  ال يقدس عهلل غه،ان ون يشنء مل  يشنء إال كنول اليزة، وال ييلم مجنع 

الذنبب لنسمى غنف،ًا هلن إال  نلغ اليلم، وكذا يف مجنع األو نف العي يف اآلية و  

 .(2) +املثنب واليقنب...

                              
 ( بتصر . 311 – 342 اظر: أه ه  ك  سواة  يفقاص ها ح هلقرآن هلكر م )ص (  1)

 .6/402 اظر: نظم هل ا هلاظيم (  2)
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 ويقول يف مقصود سورة فصلت ما نصه:

اليلم إنام هب ون اخعنسه املحنط  كل يشء قدسة وقصب هن اإلعالم  أن =

وعلاًم و  علم  ليبن ه فرشع  هلم، فجنءهتم    عه  سسل ، والك اليلم هب احلنول 

 كام تقدم يف الزو، يف قبل : –عهلل اإليامن  نهلل واالسعقنوة عهلل طنعع  املقرتن هبام 

                   :،[ فعكبن عنقبع  9]سبسة الزو

وبرصه الذر يبرص =الكشف الكيل حني يكبن سبحنن  سمع الينمل الذي يسمع   ، 

الذي  (1)إىل آخ، احلديث القديس +به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يم  هبا

 ويهنه ان  يبفق  سبحنن  فال يهيل إال ون ي،ضن ، وعهلل الك  ل اسم ن )فصلت(

 نإلهنسة إىل ون يف اآلية املذكبسة فن ن هذه الكلمة و  الكعنب املهصل لقبم ييلمبن. 

والسجدة  نإلهنسة إىل ون يف آيع ن و  الطنعة ل   نلسجب  الذي هب اق،ب وق،ب و  

 .(2) +امللك الدينن، والعسبنح الذي هب املدخل األول لإليامن...

 وعن مقصود سورة الشورى يقول ما نصه:

ب هن االجعامع عهلل الدي  الذي اسنس  اإليامن، وام  عنئم  الصالة، وقص=

سباء كام اهنم يف   وسوح او،ه األلهة  نملشنوسة املقعضنة لكبن اهل الدي  كل م فن

اليبب ية لشنسع  سباء، واعظم ننفع يف الك اإلنهنق واملؤاسنة فنام يف الند، واليهب 

ضبع لآلو، احلق وإن  يب وهق، والصهح ع  امليسء، واإلاعنن للحق يف اخل

والك كل  الداعي إلن  هذا الكعنب الذي هب سوح جسد هذا الدي  امليرب عام  عن 

                              
ح كتلامل هلرقلاقا بلامل هلتوهضلةا اقلم       إىل دل  ث أبل  هر لرة عال  هلبخلاا      لع  هنصاف  شي (  1)

 . +إن ههلل تعاىل قا : يفمح عاجلب ل   ليايف...=(ا  أ   هحل  ث: 6582)

 . 6/541 اظر: نظم هل اا (  2)



 840 

آخ،  َح إلن  و  حمنس  األعامل، ونائف اخلالل  نلرصاط املسعقنم، وإىل الك لبَّ 

 السبسة املنضنة              :[، 71]سبسة فصلت        

                  :[، ورصح ون يف هذه و  74]سبسة فصلت

 قبل :             :[، 78]سبسة الشبسى      

 [، 45]سبسة الشبسى:                 :[،78]سبسة الشبسى 

          :[، 78]سبسة الشبسى            

[، وتسمنع ن  نلشبسى واضح املطن قة لذلك ملن يف االنع نء 71]سبسة الشبسى: 

إهنن جنوية للمخنسج الثالثة: احللق والشهة واللسنن، وكذلك  نألح،ف املعقطية، ف

وكذا مجي ن لصههي املهقبطة والينطلة، وو هي املج بسة وامل مبسة، وهي واسطة 

جنوية  ني ح،وف ام الكعنب الذك، األول، وح،وف الق،آن اليظنم، وهذا املقصب  

لعسنوي يف عد  هب غنية املقصب  و  اخع ن سبسة و،يم املبافقة هلن يف اال عداء  ن

احل،وف املقطية، ويف االنع نء و  حنث ان و  اخعص  مصري األوبس، كنن املخعص 

 نلقدسة عهلل إهالك الق،ون، والك ألن وقصب هن اتصنف  تينىل  شمبل ال،محة 

 .(1) + إفنضة مجنع الهيم عهلل مجنع خلق ، وغنية هذا االجعامع عهلل الدي ...

 نصه:ويقول يف مقصود سورة الزخرف ما 

وقصب هن البشنسة  إعالء هذه األوة  نليقل واحلكمة حعى يكبنبا اعهلل = 

األوم يف اليلم؛ ألن هدايع م  أو، لدين هب و  اغ،ب الر،يب الذي هب للخباص، 

ف ب يف ال،تبة الثنننة و  الر،ا ة، وان الك او، ال  د هلم وه  وإن اهعدت نه،هتم وه  

                              
 . 594ا 6/593 اظر: نظم هل ا (  1)
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ك حعى تكبنبا اهاًل للجهة وفن ن ون تشع ي وإع،اض م عه ، وان  لذك، لك ولقبو

األنهس وتلذ األعني وانعم فن ن خنلدون، ومل يقل: وهم، وعهلل الك  لت تسمنع ن 

 نلزخ،ف ملن يف آيع ن و  ان  لب اسا  ان ييم الكه، مجنع الهنس ليم م  سببغ الهيم، 

او،هم، ولكه  مل ييم م  ذلك،  ل فنوت  نه م فأفق،  يض م واكث،  ؤس م وف،ق 

لنس ل س هم ع  الكه، الذي ا هتم إلن  طبنئي م وحظبظ م ونقنئص م  ام 

يش دون و  قبنحة الظلم واليدوان إىل ون ي،ون  و  حمنس  الدي  واإليامن، ولذة 

اخلضبع للملك الدينن، فعخضع هلم امللبك واألعننن، ويصري هلم اله،قنن عهلل مجنع 

 .(1) +اهل اليصننن...

 ن يقول:ويف سورة الدخا

وقصب هن اإلنذاس و  اهللكة مل  مل يقبل ون يف الذك، الك،يم احلكنم و  =

اخلري والربكة، سمحة جيل ن  ني عنوة خلق  وشرتكة، وعهلل الك  ل اسم ن الدخنن 

 .(2) +إاا تؤولت آينت  وإفصنح ون فن ن وإهنسات ...

 ويقول أيضًا يف سورة اجلاثية:

 –كام  ل علن  يف الدخنن  –هذا الكعنب وقصب هن الداللة عهلل ان وهزل =

او اليزة ألن  ال يرلب  يشء وهب يرلب كل يشء، واحلكمة ألن  مل يضع هنئًن إال يف 

احكم وباضي ، فيلم ان  املخعص  نلكربينء، فبضع نعًن هب يف غنية االسعقنوة ال 

ثم تسعقل اليقبل  إ ساك  وال خي،ج يشء وه  عه ، او، فن  وهنى، وسغب وسهب 

                              
 . 4ا 1/3 اظر: نظم هل ا (  1)

 . 1/62ل ابق  اظر: هنص ا ه(  2)
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م عقل  إن  ال يي،ف، ثم ظ ، حعى إ ط  حعى  ن  ال جي ل، فم  املكلهني و  حكَّ

 ،وجننب هباه فسمع واطنع، ووه م و  تبع هباه فضل ع  نبس اليقل فزاغ واضنع

فنقعضت احلكمة وال  د ان جيمع سبحنن  اخللق لنبم الهصل فنظ ، كل الظ بس 

ينيص، ويهرش اليدل ويظ ، الهضل، ش د سمحع  املطنع وكربينءه الن  عبن ه ليويد

ويعجهلل يف مجنع  هنت  جلمنع خلق ، وعهلل الك  ل اسم ن الرشيية، واسم ن 

 .(1)+اجلنثنة

 ويف سورة األحقاف يقول:

وقصب هن إنذاس الكنف،ي   نلداللة عهلل  دق البعد يف قننم السنعة الالزم = 

البعد    و  إهالك  لليزة واحلكمة، والكنهف هلام اتم كشف  ام وقع الصدق يف

املكذ ني  ام يضن  حنل  ال هم، وان  ال يمهع و  يشء و  الك وننع؛ ألن فنعل 

الك ال نيك ل  ف ب املسعحق لإلف،ا   نليبن ة، وعهلل الك  لت تسمنع ن 

 .(2) + نألحقنف...

ويظم وقصب  هذه السبس الك،يمة )آل   بننن –ايضًن  -وحيس  اخلعم  

صنل؛ حنث يظ ، و  خالل هذه املقن د اليظنمة  ننن ون ( عهلل وج  العهحنونم

اهعملت علن  تلك السبس و  تبجن نت ق،آننة، وحكم س نننة، فُنيمل هبن عهلل 

واهلل  – إان اهلل  –فنعحقق املقصب  والههع  –سبحنن  وتينىل  –البج  الذي ي،ضن  

 املسعينن.

                              
 . 1/00 اظر: نظم هل ا (  1)

 . 1/114 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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 ومن ذلك ما أورده الفريوزآبادر يف مقصود هذه السور:

ويظم وقصب  السبسة: املهّة عهلل اخللق  نلره،ان، =فهي سبسة غنف، يقبل: 

وقببل العب ة، وخطبة العبحند عهلل جالل احلق، وتقلب الكهنس  نلكسب والعجنسة، 

و ننن وظنهة مَحلة الي،ش، وترّضع الكهنس يف قي، اجلحنم، وإظ نس انباس اليدل يف 

نس ف،عبن عهلل وبسى وهنسون، ووهنظ،ة القننوة، واك، إهالك الق،ون املنضنة، وإنك

خ، نل لقبم ف،عبن ننئبًن ع  وبسى، وَعْ،ض اسواح الكهنس عهلل اليقب ة، ووعد 

الهرص لل،سل، وإقنوة انباع احلجة والربهنن عهلل اهل الكه، والضالل، والبعد 

 إجن ة  عنء املؤوهني، وإظ نس انباع اليجنئب و   هع اهلل، وعجز املرشكني يف 

وان اإليامن عهد النأس غري ننفع، واحلكم  خرسان الكنف،ي  واملبطلني يف  اليذاب،

  قبل :          :،(1)+[27]سبسة غنف. 

 ويف مقصود سورة فصلت يقول ما نصه:

  قببل ، عويظم وقصب  السبسة:  ننن نف الق،آن، وإع،اض الكهنس = 

واإلهنسة إىل إهالك عن  وثمب ، وه ن ة اجلباسح  وكنهنة ختلنق األسض والسامء،

عهلل الين ني يف القننوة، وعجز الكهنس يف سج  ج هم، و شنسة املؤوهني  نخللب  يف 

نني  نألاان، واالحرتاز و  نزغنت الشنطنن، واحلجة والربهنن  اجلهنن، ونف املؤاِّ

نءة واإلحسنن، عهلل وحداننة ال،مح ، و ننن نف الق،آن، والههع والرض، واإلس

وجزع الكهنس عهد اال عالء واالوعحنن، وإظ نس اآلينت الدالة عهلل الذات والصهنت 

  رساس واإلعالن،  قبل : إلاحلسنن، وإحنطة علم اهلل  كل يشء و  ا   

       :(2) +[74]سبسة فصلت. 

                              
 . 418ا 1/489 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)

 . 414ا 1/413 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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 يف مقصود سورة الشورى: –أيضًا  –ويقول 

العبحند، وتق،ي، نببة ال،سبل، وتأكند  ةوقصب  السبسة:  ننن حجويظم = 

نيية اإلسالم، والع ديد  ظ بس آثنس القننوة، و ننن ثباب الينولني  ننن وُاخ،ى، 

وال الظنملني يف ع، نت القننوة، واسعدعنء ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم و  األوة 

 نلقببل، و ننن احلكمة يف تقدي،  حمبة اهل البنت الِيرتة الطنه،ة، ووعد العنئبني

الينفني   األسزاق وقسمع ن، واإلخبنس ع  هؤم اآلثنم والذنبب، واملدح والثهنء ع

ة عهلل اخللق  ام و  الهنس انبب املج،وني، وال الكهنس يف وقنم احلسنب، واملهَّ 

و ننن كنهنة نزول البحي عهلل األنبننء، واملهة عهلل ال،سبل  ،ُوهحبا: و  األوال 

  يطنة اإليامن والق،آن، و ننن ان و،جع األوبس إىل اهلل الدينن يف قبل :      

     :(1) +[71]سبسة الشبسى. 

 ويف مقصود سورة الزخرف يقول:

ويظم وقصب  السبسة:  ننن إثبنت الق،آن يف اللبح املحهبظ، وإثبنت = 

عهلل عبَّن  األ هنم الذي  قنلبا: املالئكة احلجة والربهنن عهلل وجب  الصننع، وال،  

 هنت اهلل، واملهَّة عهلل اخللنل  هلل اهلل علن  وسلم  إ قنء كلمة العبحند يف َعِقب ، و ننن 

قسمة األسزاق، واإلخبنس ع  حرسة الكهنس ونداوع م يبم القننوة، ووهنظ،ة 

وعجز  ف،عبن، ووبسى، واحلديث ع  عنسى، و ننن نف املبحدي  يف القننوة

الكهنس يف ج هم، وإثبنت إهلنة احلق يف السامء واألسض، واو، ال،سبل  نإلع،اض 

 ع  وكنفأة الكهنس يف قبل :            :سبسة الزخ،ف[

                              
 .1/410 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)



 845 

29]+(1). 

 يف مقصود سورة الدخان: –أيضًا  –ويقول 

نت العبحند، ويظم وقصب  السبسة: نزول الق،آن يف لنلة القدس، وآي= 

وحديث وبسى و هي إرسائنل وف،عبن، وال،  عهلل وهك،ي البيث، وال الكهنس يف 

اليقب ة، وعزِّ املؤوهني يف اجلهة، واملهَّة عهلل ال،سبل  عنسري الق،آن عهلل لسنن  يف قبل : 

           :(2) +[72]سبسة الدخنن. 

 ل:ويف مقصود سورة اجلاثية يقو

ويظم وقصب  السبسة:  ننن حجة العبحند، والشكنية و  الكهنس واملعكربي ، = 

واإلحسنن، و ننن نيية اإلسالم واإليامن، وهتديد اليصنة  واإلسنءة الههع والرض و ننن

واخلنئهني و  اهل اإليامن، وام وعن يي اهلبى، وال الهنس يف املحرش، ونسخ كعب 

أ ند الكهنس يف الهنس، وحتمند ال،ب املعينل  أوجز لهظ، األعامل و  اللبح املحهبظ، وت

 .(3)+[11]سبسة اجلنثنة:         وقنل يف قبل :  وافصح

 :يقول وأخريًا يف مقصود سورة األحقاف

قض ويظم وقصب  السبسة: إلزام احلجة عهلل عبن  األ هنم، واإلخبنس ع  تهن= 

كالم املعكربي ، و ننن نببة سند امل،سلني، وتأكند الك  حديث وبسى، والب نة 

 عيظنم البالدي ، وهتديد املعهيمني، واملرتفني، واإلهن ة  إهالك عن  الين ي ، واإلهنسة 

                              
 ا بتصر    ي.1/421ابق  اظر: هنص ا هل (  1)

 .1/424 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  2)

 . 1/426 اظر: هنص ا هل ابق (  3)



 846 

 إىل الدعبة، وإسالم اجلهِّنني، وإتننن يبم القننوة فجأة، واسعقالل لبث الال ثني يف قبل :

              :(1) +[17]سبسة األحقنف. 

                              
 .1/420هنص ا هل ابق  (  1)
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األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة رافر، وسورة فصلر، وسورة 

 الشورى، وسورة الزخرف، وسورة الدخان، وسورة اجلاثية، وسورة األحقاف:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –كيب  ع  ايب    - 6

، مل تبق روح نبي وال صديق وال شهيد إال صلوا (1)من قرأ سورة حم املؤمن=

 واستغفروا له. عليه

 .أعطاه اهلل بعدد كل حرف منها عرش حسنات، (2)ومن قرأ سورة السجدة

كان ممن يصيل عليه  [8، 6]سبسة الشبسى:      ومن قرأ سورة 

 املالئكة ويسرتمحون له.

  ومن قرأ حم الزخرف كان ممن ينادى يوم القيامة              

        :[12]الزخ،ف. 

                              
ه ت رت ت مي  هل ض هل لواة ب لواة هنلؤيفمحا  دلم هنلؤيفمحا   اجلت ح كل ي يفلمح هنصلادف ب ل ه           (  1)

 ح كلل ي يفللمح كتللب هلتف لليا  ح كتللب   –ههلل عللا م اضلل   –هالسللما  عللمح بعللض هلصلللاب  

 هل ا .

   ج  هلت مي  ب  ه هالسم أن  ذكر في ا قص  يفؤيفمح آ  فرعون ح قول  تعاىل:          

                  اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل [20: ]سواة هافر  .

ا  هإلتقان ح ع ول هلقرآن 2/423ا  يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا 1/489عز ز هل

 (.352 – 340ا  أمساء سوا هلقرآن  فبال  ا )ص 1/114

هل  سللواة فصلل تا  يفللمح أمسال للا هالجت اجل لل  سللواة )دللم هل للج ة(ا  قلل  مسيللت ب لل ه هالسللم ح  (  2)

  محا  ب لك ترمجت ح بعض كتب هل ا .بعض هنصادفا  عاون هلا ب  ه هالسم بعض هنف ر

  ج  هلت مي  ب  ه هالسلم؛ أن لا متيلزت علمح هل لوا هنفتتلل  حلر   )دلم( بلأن في لا سلج ة يفلمح              

ا  يفصلاع  هلاظلر   1/413سج هت هلقرآن.  اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز 

ا  هإلتقان ح 6/541هل وا ا  نظم هل ا ح تااسب هآل ات  2/442لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا 

 (.368 – 356ا  أمساء سوا هلقرآن  فبال  ا )ص 1/114ع ول هلقرآن 
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 .ومن قرأ سورة حم الدخان يف ليلة اجلمعة غفر له

 ، وسرت عورته عند احلساب.سَكن اهلل روعته ومن قرأ سورة حم اجلاثية

ومن قرأ سورة حم األحقاف كتب اهلل له عرش حسنات بعدد كل رمل يف 

 .(1)+الدنيا

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 8

 .(2)+احلواميم ديباج القرآن=

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  سم،ة    جهدب  – 1

 .(3)+احلواميم روضة من رياض اجلنة=وسلم: 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 4

لموا حالله، وحرموا حرامه، واقتدوا به، وال تكفروا = اعملوا بالقرآن، أح 

، وإى أويل العلم من بعدر كام ب ء منه، وإذا تشابه عليكم فردوه إى اهلل

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سواة هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق . 

ا  علزهض إىل أبل  نعليم  هلل   م   هيهملاا يفلمح       13/1ح هلل ا هن الوا    هحل  ث أ رج  هل ليوط  (  2)

يفرفوعايفا  قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع   –اض  ههلل عا   –د  ث أنس 

يفوضوعا آفت  عب هلق  س بمح دبيبا فلنل  كل همل كملا قلا  هبلمح      =(: 3531ا اقم )32ا 0/31

 بمح دبان بأن  كان  بة هحل  ث.هنبااإا  صرح ه

 أ رج  هحلاكم بلسااجل صليه عمح عب ههلل بمح يف عوجل قا : ... ف كرض يفوقوفايف ع ي ا  ه ه هو  

 .  +هلصوهمل

ا  علزهض إىل هبلمح يفرجل  ل ا  هلل   م  يفلمح دل  ث       13/1ح هلل ا هنا لوا    هحل  ث أ رج  هل يوط (  3)

ا  قل   اجل هحلل  ث بألفلاظ أ لرب يفتقاابل ا  قلا  هأللبلان  ح        يفرفوعلايف  –اض  ههلل عا   –مسرة 

 . +إسااجلض ضعيف ج هيف=(: 3530ا اقم )0/32س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  
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خيربونكم، وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور، وما أويت النبيون من رهبم، 

ل  مصّدق، أال وإن وليسعكم  القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشَفع، وماح 

امة، وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول، وأعطيت طه لكل آية نورًا يوم القي

وطواسني واحلواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت 

 .(1)+العرش

احلواميم سبع، =ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  (2)ع  اخللنل    و،ة – 7

، جتيء كل )حم( منها تقف عىل باب من هذه األبواب وأبواب جهنم سبع

 .(3)+تقول: اللهم ال يدخل هذا الباب من كان يؤمن يب ويقرؤين

قنل: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

ات إى لسبع مكان التوراة، وأعطاين الراءإن اهلل أعطاين ا=وسلم يقبل: 

، وأعطاين ما بني الطواسني إى احلواميم مكان اإلنجيلالطواسني مكان 

 .(4)+الزبور، وفَضلني باحلواميم واملفَصل، ما قرأهن نبي قبيل

                              
هحللل  ث ضللعيفا  قلل  تقلل ل جيرالل ا  بيللان هحلكللم ع يلل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   (  1)

 (. 5اقم  هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث 

هو ه  ي  بمح يفرة هلبُّب ع ُّ هلبصر ا ا ب عمح أبان بمح أب  عياشا   ز   بمح أب  يفر ما  هبمح أب  (  2)

: يف يك ا  ا ب عا  هل يث بمح سع   هلو يفلمح أقرهنل . قلا  أبلو دلامت: لليس بقلو ا  قلا  هلبخلاا           

 . 484ا 2/483أمساء هلرجا   هل(.  اظر: ت   ب هلكما  ح168يفاكر هحل  ث. توح سا  )

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  3)

ا +هك ه ب  الا ب ل ه هإلسلااجل هناقيلة    =ا  قا : 5/415( 2258 هآل اتا ذكر هحلوهيفيما اقم )

 ا  عزهض ل بي ق .13/1 هل يوط  ح هل ا هنا وا 

 .+ضعيف=(: 412(ا )ص 2082عيف هرايفة هلص ي  ز اجلت  اقم ) قا  هأللبان  ح ض 

 ا  عزهض إىل حمم  بمح نصرا  هبمح يفرجل   .6ا 13/5ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  4)
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اهلل علن  وسلم:  قنل: قنل سسبل اهلل  هلل –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 5

  من قرأ )حم املؤمن(، إى=         :،وآية [، 1 - 6]سبسة غنف

الكريس حني يصبح، حفظ هبام حتى يميس، ومن قرأمها حني يميس حفظ هبام 

 .(1) +حتى يصبح...

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 2

من =. ويف سواية: (2)+)حم الدخان( يف ليلة مجعة أصبح مغفورًا لهمن قرأ =

 .+قرأ سورة الدخان

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 9

 .(3)+ون ألف ملكمن قرأ )حم الدخان( يف ليلة أصبح يستغفر له سبع=

                                                                                                                                                                          

 .+إسااجلض ضعيف ج هيف=(: 3851ا اقم )1/51 قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع   

  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      هحللل(  1)

ا  علزهض إىل  13/0ا  هل ليوط  ح هلل ا هن الوا    5/411(ا 2245 هآل اتا ذكر هحلوهيفيما اقم )

 هبمح يفرجل     هلبي ق   هيهما.

 . +عيفض=(: 032(ا )ص 5169 قا  هأللبان  ح ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت ا اقم ) 

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  2)

ا 13/245ا  هل ليوط  ح هلل ا هن الوا    413ا 5/412(ا 2241 هآل اتا ذكلر هحللوهيفيما اقلم )   

ح  .  أ اجلض هبمح هروز  –اض  ههلل عا   – عزهض إىل هبمح يفرجل     هلبي ق  يفمح د  ث أب  هر رة 

. +هللل ه هحلللل  ث يفلللمح مجيلللة طرقللل  باطللل  ال أصللل  لللل    =ا  قلللا : 1/119كتلللامل هنوضلللوعات 

ا  هبلمح علرهق هلكالان  ح تاز ل      1/215 هل يوط  ح هلالف هنصلاوع  ح هألداجل لث هنوضلوع     

ح هلفوهل  هجملموع  ح  ا  هلشوكان 1/298هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع  

(ا  قلللا  هأللبلللان  ح س  للل   هألداجل لللث هلبلللعيف   هنوضلللوع       381هألداجل لللث هنوضلللوع  )ص  

 . +إسااجلض ضعيف ج هيف=(: 4632ا اقم )151ا 18/158

ح كتلامل فبلال  هلقللرآنا بلامل يفللا جلاء ح فبل  دللم هلل  انا اقللم        هحلل  ث أ رجل  هل يفلل    (  3)

قلا     ه ه د  ث هر ب ال نعرف  إال يفمح ه ه هلوج .  عمر بمح أب    عم  بلعف. =قا : (ا  2000)
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 .+من صىل بسورة الدخان= ويف سواية:

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة  – 60

 .(1)+اجلنةمن قرأ )حم الدخان( يف ليلة مجعة أو يوم مجعة بنى اهلل له بيتًا يف =

 يف خواص سورة غافر ما نصه: وأورد اليافعي

من اجلنة  ةه أن يرتفع يف رياض مرتعمن رَس =قنل علن  الصالة والسالم: 

 .(2)+فليقرأ احلواميم

من قرأ )حم املؤمن( إى )إليه املصري(، وآية =والسالم: وقنل علن  الصالة 

، ومن قرأمها حني يميس حفظ هبام حتى الكريس حني يصبح حفظ هبام حتى يميس

                                                                                                                                                                          

 .+ حمم : يفاكر هحل  ث

 أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا   

 كلل لك ا هض عمللر بللمح  للونسا عللمح عمللر بللمح =ا  قللا : 5/412(ا 2246ذكللر هحلللوهيفيما اقللم )

 .+ بمح أب    عما  عمر بمح عب ههلل يفاكر هحل  ثعب ههلل

ا  قلللا  هأللبلللان  ح س  للل   هألداجل لللث هلبلللعيف    13/245ح هلللل ا هنا لللوا   أ رجللل  هل للليوط  

    .+يفوضوع=(: 6134ا اقم )14/510 هنوضوع  

ا  عزهض إىل هلي هنل   هبلمح يفرجل  ل  يفلمح     246ا 13/245ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  1)

 . –اض  ههلل عا   –د  ث أب  أيفايف  

 ذكرض ههلي م  ح امة هلز هل ا ح كتامل هلصاةا بامل يفلا  قلرأ لي ل  هرمعل ا   لول هرمعل        

.  أ اجلض +ا هض هلي هنللل  ح هلكلللبيا  فيللل  فبلللا  بلللمح جلللبي  هلللو ضلللعيف    =ا  قلللا : 2/111

 .1/215ح هلالف هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع   هل يوط 

 .  +ضعيف ج هيف=(: 032(ا )ص 5160 قا  هأللبان  ح ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت ا اقم )

هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  2)

 هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  ح  لوهص  سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث 

 (. 1سوا هافر )هحل  ث اقم 
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ين قن ل العبب تقبل تب عي، ين . ويهبري ان يقبل ين غنف، الذنب اغه، يل، (1)+يصبح

 هديد اليقنب اعف عهي، ين اا الطبل تطبل عيل  خريك.

وو  كعب ن لناًل وجيل ن يف حنئط  سعنن او  كنن كث، خريه و بسك ل  فن ، وإن 

كعبت وعلقت عهلل و     ق،وح ونحبهن  ،ئ، وإن عج   امئ ن  قنق خبز حعى 

يل يف إننء نظنف فم  احعنج إلن  يصري جنفًن  مهزلة الكيك، وجهف ثم سحق، وج

 .(2)+لبجع فؤا ه او كبد او طحنل فنسعف وه  او ن   زال عه 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                     

                                          

                                          

           :،[:65 - 67]سبسة غنف 

ت إاا كعبت يف سق غزال ووضيت عهلل  دس ننئم او ننئمة هذه اآلين=

اخربت  ام عملت، والرشط كعامن الرس فإن اهلل سعَّنس عهلل عبنده، ويشرتط الط نسة 

 .(3)+والهظنفة

 [:44]سبسة غنف،:       وقنل ايضًن عهد قبل  تينىل: 

 .(4)+سًا ا داً و  ق،اهن وساء ظنمل مل خيش وه  رض=

                              
هحللل  ث ضللعيفا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح   (  1)

 (.1 وهص سواة هافر )هحل  ث اقم 

 ( بتصر    ي. 112 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 (. 113 ا هل ابق )ص  اظر: هنص(  3)

 هنص ا هل ابق. (  4)
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  وقنل عهد قبل  تينىل:                 

                               

           :،[26 - 59]سبسة غنف: 

هذه اآلينت لإل ل والبق، والرهم واملبايش، إاا قلَّت البنهنن تكعب يف إننء =

طنه، نظنف، ومتحى  امء طنه، ال ت،اه الشمس، ويسقى وه  احلنبان يف نا   

 .(1)+وي،ش يف عله  فإن  يكث،

 يف خواص سورة فصلت ما نصه: يوقال اليافع

من قرأ حم السجدة أعطي من األجر بعدد =قنل علن  الصالة والسالم:  

 .(2)+حروفها عرش مرات

بننض وو  كعب ن وعلق ن او حمنهن  امء املط، وسحق    كحاًل، واكعحل    ل 

اليني نهع وه  وو  ال،ود وعلل اليني، وإن تيذس الكحل فعرسل اليني    فإهنن 

 .(3)+تربا

 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                                          

           :[:74، 71]سبسة فصلت 

                              
 (ا  ه ه يفمح ه رهفات  ه زعبات. 113 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  2)

هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح   هلقللرآن هلكللر ما  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا  

 (. 1 وهص فص ت )هحل  ث اقم 

 ( بتصر    ي. 113 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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هنتنن اآليعنن ل،وع الظنمل و في  وإسغنو   ام ي،اه يف الهبم و  األهبال = 

،قة و  ثبب  بنة عذساء قبل املزعجة، إاا كنن املظلبم غري وهعرص ل ، يكعب   يف خ

البلبغ، ويكعب يف آخ،هن كذلك ي،ي اهلل فالن    فالنة لهالن    فالنة  حبل  

وقبت  و  آينت  اليظمى وقدست  البنه،ة ون ي،وع حنل ، ويقل يف الظلم عزو ، 

ويصمت لسنن ، ثم تضي ن  بنة  ون البلبغ حتت وسن ة الظنمل، وهب ال يدسي فإن  

 .(1)+ن ي، ه ع  ظلم ي،ى يف وهنو  و

 يف خواص سورة الشورى ما نصه: –أيضًا  – وأورد اليافعي

]سبسة      من قرأ سورة =قنل علن  الصالة والسالم:  

 .(2)+كان ممن تصيل عليه املالئكة وتستغفر له[ 8، 6الشبسى: 

نب ونءهن يف السه، وو  كعب ن وعلق ن علن  او  و  ن الهنس، وو  = 

نهي  يف اليطش، وإاا سش  امئ ن املرصوع اح،ق هنطنن ، وإن عج   امئ ن طني 

 .(3)+الهنخبسة وعمل وه  كبز، ثم ي،فع مل     و،ض السل، ويرشب وه  يههي 

   عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل      :[:8، 6]سبسة الشبسى 

وكنن  7/77تم  نألح،ف الطبنينة هكذا: آهذه اآلية إاا نقشت يف خن= 

                              
(ا  هالسلتخفا  بعقلو  هلالاس ظلاهر ح     113 اظر: هل ا هلاظليم ح  لوهص هلقلرآن هلعظليم )ص     (  1)

 ه ض هلتجرب  هلباط  . 

هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب       هحل  ث يفوضوعا  هو جزء(  2)

سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هللوهاجلة ح  

 (.1 وهص سواة هلشواب )هحل  ث اقم 

 ( بتصر    ي.113 اظر:  هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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الطنلع  ،ج احلبت واملشرتي يف  ،ج القبس يف الينن و  الطنلع، او يف  ،ج 

احلبت يف الطنلع لههس  يكبن الطنلع  ،ج الرسطنن ويكبن املشرتي يف  سجة نف  

وه ، وهب وسيب  قبي وقببل سنمل و  ال،جبع واالحرتاق، ويبخ،ه  نليب  واليهرب، 

له  يف خ،قة ح،ي،  نضنء، ومتسك  عهد نهسك ويكبن إقنوع  و  فضة خنلصة او وي

قصدي، وصهى، فم  اوسك  عهد نهس  ي،ى و  السين ة والنم  والربكة ون يؤول، 

 وال يق،   إال وهب طنه،، وال يق،ب    وبضع الهجنسة؛ ألن  و  اسامئ  املكهبنة.

لكسب، وكث،ة األس نح يف وو  خبا   ان  خيعص  سية ال،زق، واسعداوة ا 

العجنسات، وقضنء احلبائج، واملحبة عهد الهنس، والقببل وونل الههبس، واسعقنوة 

اجلنه والصنت والعرصف، والظه، يف القعنل، والسالوة و  اآلفنت، وإاا اوسك  

ولك جنش او قنئد عهد نهس  فإن  يكبن ل  الظه، والرلبة والق ، عهلل كل و  يقنتل ، 

ك،ه ودة إقنوع  عهده، وكل و  عن اه او ننزع  او خن م  كنن هب وال هتزم عس

 .(1)+الظنف، والرنلب

 وقنل عهد قبل  تينىل:                         

                               

                                        

                              
(ا  ذكللر بعلل  ذلللك مج لل  يفللمح هلريفللوز   114اظلليم ح  للوهص هلقللرآن هلعظلليم )ص   اظللر: هللل ا هل(  1)

 هحلر    هلياسما  بعض هلشر ط هليت يفا أنز  ههلل ب ا يفمح س يانا  هل ه  ل   ع لً بيلان     

ح هل اهس   هلتع يق ع ً يف ل    –إن  اءههلل  –ه ض هلتجااملا  سيأت  هنز   يفمح هلبيان  هلتوضيه 

 ه ض هلتجاامل هلباط  . 
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                   :[:67 - 68]سبسة الشبسى 

هذه اآلينت لهعح الكهبز والبقبف علن ن، وإخ،اج اخلبنين واملين ن، = 

  سخلة  نضنء وذكنة، واملخهي و  سح، وغريه، تكعب هذه اآلينت يف سق غزال و

 يد ان يضنف إلن  الزعه،ان، ويطبى ويلف يف  (1)ويكبن ال،ق ود بغًن  امء اهلهد نء

خ،قة  بف مح،اء، وييلق يف عهق  يك ا نض اف،ق، وت،سل  يف يبم الثالثنء اول 

سنعة و  اله نس يف املحل املع بم، فإن  يهق، فن  ويبحث  ،جلن  و،ة  يد اخ،ى، ثم 

 .(2)+  اوالً وثنننًن وثنلثًن فإن مل خيعلف فنحه، جتد املطلبباقبض  واسسل

 وقنل ايضًن عهد قبل  تينىل:                       

                                    

                               

                              
ههِلْاِ ب اء: بق  زاهع  ساو ا  توصلف بأن لا نبلات ذ  جل ا  تل   طو ل ا  سلاق يفتفرعل ا  أ اهق         (  1)

قاع ةا  أزهاا زاقاءا  ل  يفاافة صلي  ع   ة.  اظر: قايفوس هل  هء  هلت ه   بالابلاتا ألدل    

 (.143ق هيف  )ص 

 هل لر  هلشعوذة.  (ا  ه ه نوع يفمح111 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
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           :[:71، 78]سبسة الشبسى 

  ي،يد قننم هذه اآلينت للحهظ، ومل  نيس اليلم، والعهبن  و  كل غهلة، ومل= 

اللنل تكعب يف جنم ا نض طنه،  امء وس  وعسل نحل مل متس  الهنس، ثم يمحى 

ويسقى ثالث ج،ع، ويذك، األو، الذي ي،يده، وهكذا ثالث مجع  يد  الة 

 .(1)+الصبح، كل مجية ثالث ج،ع، فإن  يؤث، احس  تأثري

 يف خواص سورة الزخرف ما نصه: وأورد اليافعي

من قرأ الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة يا عباد = قنل علن  الصالة والسالم: 

 .(2)+وال أنتم حتزنون ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون ال خوف عليكم اليوم

 س  مل ي، يف نبو  ون يك،ه.وو  كعب ن وجيل ن حتت سا= 

 وإن كعبت عهلل حنئط وكنن س ح  نحب  يف وعج،ه. 

وو  كعب ن وحمنهن  امء وط، وسقنهن لصنحب السينل نهي ، وإن سقنع   

 .(3)+للم،اة املخنلهة نهي ن

         وقنل عهد قبل  تينىل:  

              

               

                              
 (. 111 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  2)

سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هللوهاجلة ح  

 (. 1هحل  ث اقم  وهص سواة هلز ر  )

 (. 110 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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                   :[:64 - 9]سبسة الزخ،ف 

هذه اآلينت هلداية الضنل، وإسهن  احلنئ،، وتذلنل الدواب وزج،هن، = 

وللح،اسة يف الرب والبح،، وحهظ األجهة يف  طبن او نهتن، وإ الح الزوجني يف 

 ،اسة و  مجنع الينهنت.امليننة، وتلنني هدة اليدو، واحل

و  اسا  الك هلداية الضنل يكعب ن يف خ،قة ح،ي،  نضنء جديدة، وجييل ن  

 فبق ساس ، فإن  خي،ج و  الضاللة إىل اهلدى.

وو  اسا  إسهن  احلنئ، فلنقيد يف الربية، ويعنمم ويسعقبل القبلة، ثم يعلبهن  

لنل، ويعبضأ ويصيل سكيعني، سبيًن فإن  ي،هد، وكذلك العنئ  يف  يه ، يقبم نصف ال

 ويسلم ويق،ا الك إىل ان يهنم، فإن  يأتن  يف وهنو  ويدل  عهلل ون ي،يد و  احلق.

وو  اسا  العذلنل للدواب فلنكعب ن يف سق غزال يبم السبت يف آخ، الش ،،  

 ثم ييلق  يف عهق الدا ة فإن  تذل وتسخ،.

  . وا  عهللوو  ق،اهن للح،اسة يف الرب والبح، او   

وو  اسا  حهظ األجهة يف  طبن او نهتن يكعب ن يف كل اسببع و،ة يف جنم  

 ويرش   سبية اسن نع و  وقت اليمل. (1)زجنج ويمحبهن  امء وس ، وُجالَّب

                              
هُراَّمل:  رهمل  صاة يفمح هلزبيب هن قوق  هناقوع ح هناءا   صفًَّ بع  هلاقة. أيفلا هُرلاَّمل هلل      (  1)

 عر  ق ميايف ب  ه هالسم ف و عقي  يفاء هلواجل بال كر أ  هلع    ن   ع ً ع ة أ ج ا  قي  ح

نفع : إن  حيفن هلصل ا   يفف درهاة هنع ة   قو  لاا    لكمح دل ة هحلملً  هلعيلش.  اظلر:       

 (.  149قايفوس هل  هء  هلت ه   بالاباتا ألد  ق هيف  )ص 
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وو  اسا هن إل الح ون  ني الزوجني يكعب ن يف اس ية اوساق، ويدف  يف اس ع  

 زواين البنت، فإهنام يصطلحنن، ويزول ون  نه ام.

 .(1)+وو  اسا هن ل،  اليدو يق،ؤهن كل يبم ولنلة يف وج   

 وقنل ايضًن عهد قبل  تينىل:                    

                           

                            

                          

                   : 

مل  كنن يف عنش  نكد وتكدي، وتيسري، يصبم و  اول الش ، ثالثة اينم، = 

اوهلن الثالثنء، فإاا كنن لنلة اجلمية لبس ثب ًن طنه،ًا وجد  الط نسة، ويعهنول هنئًن 

 تينىل فن ام  الح يسريًا و  الطينم، فإاا كنن  يد اليشنء  هلل سكيعني يسأل اهلل

نهس  وحنل  وهأن  وإزالة ون يك،ه، ويصيل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الف و،ة، 

ثم يق،ا اآلينت سبيني و،ة، وقنل تسيني و،ة، وع إخالص الهنة، ثم يكث، الدعنء، 

ويصيل عهلل الهبي علن  الصالة والسالم، إىل ان يعلب اآلينت حعى يرلب علن  الهبم، 

يف اول الش ،، ويف وسط  وآخ،ه، فإن  ي،ى ون يرسه يف  يه  و نننه، وقد  يهيل الك

 .(2)+عملهنه وحصل  سبب  كل خري فال هتمل  فإن  و  وهنفع الق،آن اليظنم

                              
 ( بتصر    ي.110 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.119 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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 يف خواص سورة الدخان ما نصه: –أيضًا  – وأورد اليافعي

من قرأ =ة والسالم: قنل: قنل علن  الصال –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  

 .(1)+ويغفر له حم الدخان يف ليلة أصبح مستغفرًا له سبعون ألف ملك

وو  كعب ن واوسك ن عهده او  و  كل هنطنن، وكنن و ن ًن عهد الهنس، = 

 .(3)+ويس ل املخ،ج (2)وُنهبن يههع و  الزحري

   وقنل عهد قبل  تينىل:                      

                                 

                                 

                         

 [:2 - 6]سبسة الدخنن: 

و  هيبنن،  يد  الة اليشنء مخس عرشة و  ق،ا هذه اآلينت يف اول لنلة = 

و،ة وهكذا إىل لنلة ال،ا ع عرش، وفن ن يق،ا ثالثني و،ة، ثم يذك، اهلل، ويصيل عهلل 

الهبي علن  الصالة والسالم، ويدعب  ام احب، فإن  ي،ى اليجب يف تيجنل اإلجن ة، 

 .(4)+ويعقي اهلل يف فيل 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب       هحل  ث يفوضوعا  هو(  1)

سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هللوهاجلة ح  

 (.1 وهص سوا هل  ان )هحل  ث اقم 

لصلللاح هلللزدي : هسللتياق هلللبيمحا  كلل لك هلزُّدللاا بالبللم.  هلللزدي : هلتللافس بشلل ة.  اظللر: ه    (  2)

2/660. 

 ( بتصر    ي.119 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
 (. 119 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  4)
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          عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل  

            

              

               

        :[:2 - 6 ]سبسة الدخنن 

مل  يأيت  نحلجة وخينف ان يظ ، علن  خصم ، فلنعط ، ويلبس  هذه اآلينت= 

ثب ًن نظنهًن، فإاا كنن  يد  الة اليرص كعب اآلينت يف خ،قة جديدة نظنهة  نضنء، 

 امء وس  ووسك وزعه،ان وكنفبس، وجيل ن يف جنب  ولقي خصم  ق ،ه 

 .(1)+وغلب 

 ا نصه:يف خواص سورة اجلاثية م وذكر اليافعي

من قرأ حم اجلاثية، سرتت =قنل:  –علن  الصالة والسالم  –ع  الهبي  

 .(2)+عورته، وسكن روعه عند احلساب

وو  كعب ن واوسك ن عهده، او علق ن علن ، او نب ونءهن، او  و  كل = 

م ومل يرعب  احد، وإن علقت عهلل طهل اول وال ت  كنن حمهبظًن و  كل  نامَّ

 .(3)+وك،وه

                              
 (. 119 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  2)

آن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضوع  هللوهاجلة ح  سوا هلقر

 (.1 وهص سواة هراثي  )هحل  ث اقم 

 (. 128 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  3)
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    وقنل عهد قبل  تينىل:                  

                              

     :[:4 - 6]سبسة اجلنثنة 

هذه اآلينت للهامء والربكة، وإخ،اج الثامس، وح،اسع ن و  اآلفنت، وإ ساس = 

املينش، وجلب ال،زق والز بن، و  اسا  الك فلنعط ،، ولنصم النبم الذي  دا 

ثم يأخذ  اليمل فن ، ويكعب اآلينت يف قطية خشب اثل، ثم جي،هين يف  ئ، او هن،،

 .(1)+و  ونئ  وي،ش يف اي وكنن اسا  فإن  ي،ى ون يرسه

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                

                                   

                               

                                   

                 :[:66 - 5]سبسة اجلنثنة 

هذه اآلينت لعسخري اجل  واإلنس، إاا اس ت اسعحضنس احد وه م وعىص = 

مم   علنك، خت،ج  نللنل وتعلب هذه اآلينت، وتقبل يف آخ،هن ين فالن    فالنة، انت

تعهلل علن  هذه اآلينت فنسعكربت، واقسم علنك  أسامء اخلنلق فعم، ت وجتربت، 

حرض وإال فأنت هتلك، وكذلك إاا نواهلل اعظم وهك واكرب، و آينت  تذل وتق ،، ف

طلبت و  احد حنجة فنق،ا اآلينت ثالثًن يف كهك األيم  اطبق ، ثم افعح  يف وج   

يدو يف البح، والرب، إاا اس ت ان خت،هبن فخذ و  فإهنن تقىض، وايضًن إلغ،اق سه  ال

                              
 (. 128 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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كرس فنخبسة سبع هقنف، وتقبم عهد ثلث اللنل فععط ،، واقلب كل هقهة ثالث 

قلبنت، وتكرب علن ن سبيًن، فإاا ف،غت فنكعب علن   اآلينت، وكربِّ عهد اله،اغ و  

، ثم قل ال سجية الكعن ة سبيًن، ثم لّه م يف خ،قة طنه،ة، ثم اق،ا علن م اآلينت سبينً 

وال نجية وال قبة وال سلطنن وال يد وال  طش وال نرص وال ظه، وال اسعظ نس وال 

غلبة وال اقعداس لهالن    فالنة ي،ى  حمد اهلل ون يرسه، ثم تدق الشقف  قًن ننعاًم ثم 

 .(1)+ت،ون  يف السه  واي وكنن ت،ى عجبنً 

  وقنل عهد قبل  تينىل:                    

                               

                    [:61، 68: ]سبسة اجلنثنة 

لصند البح، والرب، فم  اسا  ان يسعجلب  فلنأخذ قطية س نص و  هبكة = 

 نن ، وييمل وه ن لبحًن والقم، يف وهزلة اله،ع املؤخ،، ويهقش علن  اآلينت ثم 

يضي  يف اي هبكة يف اي وبضع سونت فن  إال اتنهن الصند و  كل وكنن، وإن كعب ن 

ط،ف ن فإهنن تصند  ندًا حسهًن، وإن محل  يف لبح و  خشب الط،فنء وي، ط  يف 

 نن   ، اجعمع علن  الطري والبحش، وإن وضع يف حمل  نع جلب الز بن، واهلل 

 .(2)+اعلم

                              
(ا  هللل ه هلللو علللني هستلبلللاا هرلللمح 128آن هلعظللليم )ص  اظلللر: هلللل ا هلاظللليم ح  لللوهص هلقلللر(  1)

  هلشياطني ح عم  هل لر  هلشعوذة. 

 (.121ا 128 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)
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 يف خواص سورة األحقاف ما نصه: –أيضًا  – وأورد اليافعي

من قرأ سورة األحقاف أعطي من =قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  

ودمى عنه عرش سيئات، ورفع له عرش  ألجر بعدد كل ما يف الدنيا عرش حسناتا

 .(1)+درجات

وو  كعب ن وعلق ن علن  او  و  ن اجلنن، واو  يف نبو  ويقظع  و  كل = 

 .(2)+ل طنسق و  اجل  واإلنسحمذوس، وإاا جيل ن حتت ساس  او  و  ك

 وقنل عهد قبل  تينىل:                      

                                

                                

                                 

                                      

                                   

          :[:87 - 86]سبسة األحقنف 

هذه اآلينت خل،اب  نبت الظلمة و وسهم، وخ،اب اجهع م، وفسن  = 

سزق م وزسع م، وتيطنل وينه م، وإتالف حنباهنم، وترنري احباهلم كل ن، و  

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

عيف   هنوضوع  هللوهاجلة ح  سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلب

 (. 1 وهص سواة هألدقا  )هحل  ث اقم 

 (.121 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
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اسا  الك فلنأخذ ونء و  سبية آ نس ويطلة ويعلب علن ن اآلينت ودة سبية اينم، اوهلن 

السبت وآخ،هن يبم اجلمية، يف نقصنن اهلالل، يف كل يبم قبل طلبع الشمس  يبم

وعهد غ،وهبن سبع و،ات، ثم يأيت يبم السبت  يد السبية اينم وجييل املنء يف اس ع 

ج،اس، وتدفع كل ج،ة لصبي مل يبلغ احللم، وتأو،ه ان يضي ن يف اي سك  اس ت، 

 .(1)+هيل  إال ملسعحق وي،ه ن سهًن فإن  يكبن ون اك، رسييًن وال ت

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –وقنل                   

                                  

                                       

                              

                          

                     :[:16 - 89]سبسة األحقنف 

خن نة هذه اآلينت رسعة إجن ة اجل  وإحضنسهم عنجاًل، فإاا اس ت = 

 .(2)+ق،ا اآلينت ثالثني و،ة إث، كل عزيمةإجن ع م فن

 

 

                              
 (.121 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابقا   ظ ر ح ه ض هلتجرب  هالستعان  بارمحا  إدباا هلشياطني.(  2)
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 الدراسة والتعليق:

 يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة يف خباص السبس  

 احلباونم والعي يظ ، فن ن الضيف والبضع، وو  الك ون سوي ع  ايب    كيب

ع   ل اليلميف خباص تلك السبس املذكبسة، وقد تقدم كالم اه –سيض اهلل عه   –

 يف اول القسم العطبنقي. –كام تقدم  –هذا احلديث واحلكم علن   نلبضع 

ون سوي و  األحن يث واآلثنس الضينهة، ع  انس    ونلك، وايب  –وايضًن  

وون سوي ع  غريهم و  األحن يث واآلثنس العي نبَّ  اهل  -سيض اهلل عه م –ه،ي،ة 

ع؛ ملن يف وعبهنن و  ال،كنكة، وهدة اليلم عهلل ضيه ن، او حكمبا علن ن  نلبض

الهكنسة، وظ بس عالونت البضع، والعي يبيد متنم البيد ان تكبن و  كالم َوْ  آتنه 

 اهلل جباوع الكلم.

يف تهسريه، والرنفقي يف كعن   ملحنت األنباس  –ايضًن  – وقد اوس  الثيلبي 

 املبضبعة.مجلة و  هذه األحن يث واآلثنس الضينهة و

و يد الك ون وس  و  العجنسب البنطلة، والبسنئل الرري ورشوعة، العي  

وو  الك ون اوس ه  –عهلل حد زعم م  –يعب ل هبن إىل خباص الق،آن الك،يم 

حنونم(، وهي يف  لآيف الدس الهظنم حبل خباص هذه السبس الك،يمة ) الننفيي

، وغري ولعزوة  نلضبا ط واآل اب الرشعنة سح،وال الرشكالرنلب وشعملة عهلل 

العي جيب األخذ هبن، عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم؛ ألجل السالوة و  

 البقبع يف املحذوس.
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والهنظ،  يني البصرية يف تلك العجنسب املذكبسة، ي،ى البقبع يف املحذوس  

، او زونن ويعيجب و  سلبك تلك الط،ق واهلنئنت املحد ة  حنل ويني ،الرشعي

حمد ، او وكنن خمصص، او اسعخدام  يض الب هنت واحلنالت العي تبقع يف 

اوع نن الق،آن الك،يم و  الكعن ة عهلل اجللب  الهجسة، او العيلنق عهلل عضب او 

 . –عز وجل  –حنبان ونحب الك، والعيلق  نجل  واالسعيننة هبم و   ون اهلل 

و يض احل،وف اهلهدسنة، واضف إىل الك اسعخدام ال،وبز والطالسم  

واألهكنل وال،سبم املخعلهة، او العيلق  نلهجبم والطبالع إىل غري الك و  

 األسنطري العي ون انزل اهلل هبن و  سلطنن.

واملخ،ج و  الك كل  يكبن يف اليمل  خباص الق،آن الك،يم، وطلب نهي   

، وحنهئذ يعحقق الههع، و ،كع  وتأثريه عهلل ضبء الكعنب والسهة، ووه ج سلنم و  اي  دعة

 ويدفع الرض، وحتصل الربكة، ف ب كالم سب الينملني، املهزل سمحة وههنء للمؤوهني.

وو  األوثلة الدالة عهلل  طالن هذه العجنسب املذكبسة، واهعامهلنعهلل املحناي،  

الرشعنة، واخل،افنت واخلزعبالت، واالسعخهنف  نليقبل والههبس، فضاًل ع  

 نهلل، والسح،، والعيلق  نلهجبم، واسعيامل الشننطني واالسعيننة البقبع يف الرشك 

 هبم، ون اك، الننفيي عهد قبل  تينىل:                

                                   

                                        

                  :،[65 - 67]سبسة غنف: 
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 سق غزال ووضيت عهلل  دس ننئم او ننئمة اخربت هذه اآلينت إاا كعبت يف=

 .+ ام عملت، والرشط كعامن الرس فإن اهلل سعَّنس عهلل عبنده، ويشرتط الط نسة والهظنفة

 وعهد قبل  تينىل:                            

                                     

          :[:74، 71]سبسة فصلت 

هنتنن اآليعنن ل،وع الظنمل و في  وإسغنو   ام ي،اه يف الهبم و  األهبال = 

املظلبم غري وهعرص ل ، يكعب   يف خ،قة و  ثبب  بنة عذساء قبل  املزعجة، إاا كنن

البلبغ، ويكعب يف آخ،هن كذلك ي،ي اهلل فالن    فالنة لهالن    فالنة  حبل  

وقبت  و  آينت  اليظمى وقدست  البنه،ة ون ي،وع حنل ، ويقل يف الظلم عزو ، 

، وهب ال يدسي فإن  ويصمت لسنن ، ثم تضي ن  بنة  ون البلبغ حتت وسن ة الظنمل

 .+ي،ى يف وهنو  ون ي، ه ع  ظلم 

 وعهد قبل  تينىل:                        
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                   :[:67 - 68]سبسة الشبسى 

هذه اآلينت لهعح الكهبز والبقبف علن ن، وإخ،اج اخلبنين واملين ن، = 

واملخهي و  سح، وغريه، تكعب هذه اآلينت يف سق غزال و  سخلة  نضنء وذكنة، 

د بغًن  امء اهلهد نء  يد ان يضنف إلن  الزعه،ان، ويطبى ويلف يف ويكبن ال،ق و

خ،قة  بف مح،اء، وييلق يف عهق  يك ا نض اف،ق، وت،سل  يف يبم الثالثنء اول 

سنعة و  اله نس يف املحل املع بم، فإن  يهق، فن  ويبحث  ،جلن  و،ة  يد اخ،ى، ثم 

 .+ف فنحه، جتد املطلبباقبض  واسسل  اوالً وثنننًن وثنلثًن فإن مل خيعل

ف ذا اليمل نبع و  السح، والشيباة، وفن  ا عنء علم الرنب، واسعيامل الط،ق  

 الضنلة املؤ ية إىل الضالل، واوع نن الق،آن الك،يم.

 وعهد قبل  تينىل:                      

                                     

                                   

                                   

           :[:66 - 5]سبسة اجلنثنة 

هذه اآلينت لعسخري اجل  واإلنس، إاا اس ت اسعحضنس احد وه م وعىص = 

نك، خت،ج  نللنل وتعلب هذه اآلينت، وتقبل يف آخ،هن ين فالن    فالنة، انت مم  عل
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تعهلل علن  هذه اآلينت فنسعكربت، واقسم علنك  أسامء اخلنلق فعم، ت وجتربت، 

واهلل اعظم وهك واكرب، و آينت  تذل وتق ،، فنحرض وإال فأنت هتلك، وكذلك إاا 

يف كهك األيم  اطبق ، ثم افعح  يف وج   طلبت و  احد حنجة فنق،ا اآلينت ثالثًن 

فإهنن تقىض، وايضًن إلغ،اق سه  اليدو يف البح، والرب، إاا اس ت ان خت،هبن فخذ و  

كرس فنخبسة سبع هقنف، وتقبم عهد ثلث اللنل فععط ،، واقلب كل هقهة ثالث 

غ و  قلبنت، وتكرب علن ن سبيًن، فإاا ف،غت فنكعب علن   اآلينت، وكربِّ عهد اله،ا

الكعن ة سبيًن، ثم لّه م يف خ،قة طنه،ة، ثم اق،ا علن م اآلينت سبيًن، ثم قل ال سجية 

وال نجية وال قبة وال سلطنن وال يد وال  طش وال نرص وال ظه، وال اسعظ نس وال 

غلبة وال اقعداس لهالن    فالنة ي،ى  حمد اهلل ون يرسه، ثم تدق الشقف  قًن ننعاًم ثم 

 .+واي وكنن ت،ى عجبنً  ت،ون  يف السه 

 وعهد قبل  تينىل:                        

                               

                     :[:61، 68]سبسة اجلنثنة 

لصند البح، والرب، فم  اسا  ان يسعجلب  فلنأخذ قطية س نص و  هبكة = 

 نن ، وييمل وه ن لبحًن والقم، يف وهزلة اله،ع املؤخ،، ويهقش علن  اآلينت ثم يضي  

هن الصند و  كل وكنن، وإن كعب ن يف لبح يف اي هبكة يف اي وبضع سونت فن  إال اتن

 نن   ، اجعمع  و  خشب الط،فنء وي، ط  يف ط،ف ن فإهنن تصند  ندًا حسهًن، وإن محل 

 .+علن  الطري والبحش، وإن وضع يف حمل  نع جلب الز بن، واهلل اعلم
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 ث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة حممد، وسورة الفتح، وسورة احلجرات.األحادي
 

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  واثلة    األسقع  – 6

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت =

 .(1)+مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

قنل: كهن وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –عم،    اخلطنب ع   – 8

، فقلت لههيس: وسلم يف سه،، فسألع  ع  يشء ثالث و،ات فلم ي،  عيلّ 

سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  (3)اوك ين ا   اخلطنب، َنَزْست (2)َثكَِلْعك

ثالث و،ات كل الك ال جينبك، قنل عم،: فح،كت  يريي ثم تقدوت اونم 

آن فام نِشْبُت ان سميت  نسخًن يرصا يب. الهنس، وخشنت ان يهزل يفَّ الق،

فقلت لقد خشنت ان يكبن نزل يفَّ ق،آن، فجئت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  

وسلم فسلمت علن ، ويف سواية: فإاا انن  مهنٍ  يهن ي: ين عم،، اي  عم،؟ فقنل 

نزلت عيلَّ البنسحة سبسة هي احب إيلَّ و  =سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 وون فن ن: الدننن            +  :(4) [6]سبسة الهعح. 

ويف سواية اخ،ى: قنل عم،: ين سسبل اهلل السهن عهلل احلق وهم عهلل البنطل؟ 

. قنل: +بىل=فقنل: النس قعالنن يف اجلهة وقعالهم يف الهنس؟ قنل:  +بىل=فقنل: 

                              
 ق ل جيرا  ضممح هألداجل ث هلوهاجلة ح هنرهجل بال بة هليو .ت(  1)

ثك تك: أ  فق تك.  هلّ ْك : فق  هلول ا  اوز أن تكون يفمح هأللفاظ هليت هر  ع ًل أل لا  هلعلرملا    (  2)

 (.  125 ال  رهجل ب ا هل عاءا كقوهلم: تربت   هإ  حنوها.  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

 (. 918: أ  أحللت ع ي  ح هن أل  إحلادايف.  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص ن ز ْات(  3)

(ا  أ رجل  أ بلايف   4111ح كتامل هن از ا بامل هز ة هحل  بي ا اقم ) هحل  ث أ رج  هلبخاا (  4)

 ح يفوهضة أ رب. 



 853 

يا ابن =حكم اهلل  نههن و نه م؟ قنل: فيالم نيطي الدننَّة يف  يههن؟ ان،جع ولن

. فننطلق عم، إىل ايب  ك،، +اخلطاب، إين رسول اهلل، ولن يضيعني اهلل أبداً 

فقنل ل  وثل ون قنل للهبي  هلل اهلل علن  وسلم فقنل: إن  سسبل اهلل، ول  

دًا، فهزلت سبسة الهعح، فق،اهن سسبل اهلل عهلل عم، إىل آخ،هن، يضني  اهلل ا 

 .(1)+نعم=فقنل عم،: اَوفعٌح هب؟ قنل: 

 قنل: ملن نزلت:  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1          

                                    

                            

                              

                                

                                سبسة[

، وقد نح، (2)يبنة، وهم خينلط م احلزن والكآ ة[ و،جي  و  احلد7 - 6الهعح: 

 .(3)+لقد أنزلت عيّل آية هي أحب إيَل من الدنيا مجيعاً =اهلدي  نحلديبنة فقنل: 

ه رأيت رسول اهلل صىل اهلل علي=قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    ورهل  – 4

  .(4)+وسلم يوم فتح مكة، وهو يقرأ عىل راحلته سورة الفتح

                              
 (. 1105بامل ص ه هحل  بي ا اقم ) ح كتامل هر اجل  هل يا أ رج  يف  م(  1)

 (. 101هلك،ب : ت ي هلافس باالنك اا يفمح   ة ههلم  هحلزنا  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص(  2)

 (. 1106ح كتامل هر اجل  هل يا بامل ص ه هحل  بي ا اقم ) أ رج  يف  م(  3)

 –(ا  أ رجل   5834كتامل فبال  هلقرآنا بلامل هلقلرهءة ع لً هل هبل ا اقلم )     ح  أ رج  هلبخاا (  4)

ح كتامل صاة هن افر محا بامل قرهءة هلايب ص ً ههلل  ح يفوهضة أ رب.  أ رج  يف  م –أ بايف 

 (.194ع ي   س م سواة هلفتها  ول فته يفك  اقم )
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 الدراسة والتعليق:

تظ ، وكننة هذه السبس الك،يمة )سبسة حممد، سبسة الهعح، سبسة  

نبن  حممدًا  هلل  –عز وجل  – العي اعطنهن اهلل احلج،ات( يف كبهنن و  السبس املثنين

 –اهلل علن  وسلم وكنن اإلنجنل، وقد تقدم نحب هذا امليهى يف السبس املثنين املعقدوة 

 . –سيض اهلل عه   –كام وس  يف حديث واثلة    األسقع 

تظ ، وكننة سبسة الهعح يف  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عم،    اخلطنب  

 سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم و  الدننن وون فن ن، ويف  يض كبهنن احب إىل

؛ وليل الك ملن فن ن و  البشنسة +هلي أحب إيَل مما طلعت عليه الشمس= ال،واينت:

 .(1) نملره،ة والهعح

 يف نح هذا احلديث: –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   حج، 

(، ويف سواية: )فلم جيب (.)فسألع  ع  يشء ثالث و،ات فل   م ي،  عيلَّ

يسعهن  وه  ان  لنس لكل كالم جباب،  ل السكبت قد يكبن جبا ًن لبيض  

الكالم. وتك،ي، عم، السؤال إون لكبن  خيش ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم مل 

يسمي ، او ألن األو، الذي كنن يسأل عه  كنن و اًم عهده، وليل الهبي  هلل اهلل علن  

 اجن    يد الك، وإنام ت،ك إجن ع  لشرل   ام كنن فن  و  نزول البحي. وسلم

وقبل : )فام نشبت(  كرس امليجمة  يدهن وبحدة سنكهة؛ اي مل اتيلق  يشء  

                              
 .143ا 0/142  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)
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 .(1)غري ون اك،ت

ويف ال،واية األخ،ى: سمى ون وقع يف احلديبنة فعحًن؛ ألن  كنن وقدوة الهعح  

 واول اسبن  .

عح املبني عهلل املسلمني؛ ملن ت،تب عهلل الصلح الذي وقع وألهنن كننت وبدا اله 

وه  األو  وسفع احل،ب، ومتك  و  خيشى الدخبل يف اإلسالم الب بل إىل 

 املديهة... ثم تبيت األسبنب  يض ن  يضًن إىل ان كمل الهعح.

ر والذر إ=ويف  يض ال،واينت: فقنل سجل: ين سسبل اهلل اَوفعٌح هب؟ قنل:  

 .(2)+لفتح نفيس بيده إنه

يقبل  هلل اهلل علن  وسلم ع   –سيض اهلل عه   –ويف حديث انس    ونلك  

 .+لقد أنزلت عيَل آية هي أحب إيَل من الدنيا مجيعاً =سبسة الهعح: 

سبب ون  لت علن ، و ني ون  ل علن  غريهن و  اآلينت املعيلقة وليل الك   

     هلل اهلل علن  وسلم.

ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عبداهلل    ورهل  

اهلل علن  وسلم لسبسة الهعح يبم فعح وكة، وهب عهلل ساحلع . وكأن الك و  متنم 

 +والذر نفيس بيده إنه لفتح...=اهلل علن  وسلم: نيمة اهلل علن ، وإثبنت قبل   هلل 

 لهبن  حممد  هلل اهلل علن  وسلم. –جل وعال  –وهذا و  تعن ع فعح اهلل 

                              
بشللرح  ا   اظللر ل ز للاجلة: صللليه يف لل م143ا 0/142  اظللر: فللته هلبللاا   للرح صللليه هلبخللاا  (  1)

 . 9/148 ا  حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  12/352هلاو   

 . 551ا 1/558  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  2)
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وطريقة العمل بها، وكيفية حممد، وسورة الفتح، وسورة احلجرات، خاصية سورة 

 االستفادة منها.

لعي اعطنهن اهلل تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة يف كبهنن و  السبس املثنين ا 

وهب الكعنب املهزل  اإلنجنل،نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم وكنن  –عز وجل  –

، وقد تقدم نحب هذا امليهى و ننن امل،ا  يف عهلل نبن  عنسى علن  الصالة والسالم، 

 نين املعقدوة.ثالسبس امل

تظ ، خن نة سبسة الهعح  –سيض اهلل عه   –ويف حديث عم،    اخلطنب  

نزلت عيَل البارحة سورة =قبل   هلل اهلل علن  وسلم ع  هذه السبسة الك،يمة:  يف

 هي أحب إيَل من الدنيا وما فيها             . 

اي ملن فن ن و  البشنسة  نملره،ة =: -ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   حج، 

 .(1)+والهعح

ب عهلل هذا الهعح و  املصنلح والهبائد للهبي  هلل اهلل علن  وسلم وقد ت،ت 

 وألوع  اخلري الكثري، إىل فعح وكة وون  يده و  الهعبح.

خن نة هذه  –ايضًن  –تظ ،  –سيض اهلل عه   –ويف حديث انس    ونلك  

لقد أنزلت عيل آية =السبسة الك،يمة )سبسة الهعح( يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم: 

 .+أحّب إيَل من الدنيا مجيعاً هي 

فقد حصل ل   هلل اهلل علن  وسلم و  اخلري والهعح واملره،ة ون حصل،  

                              
 . 0/142 اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا  (  1)
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 وتعن ع الهعح والهضل ألوع  و   يده  هلل اهلل علن  وسلم.

وو  الك الهضل ون حصل يبم فعح وكة وون ت،تب علن  و   خبل الهنس  

 علن  وسلم لسبسة الهعح يف الك ويف ق،اءة الهبي  هلل اهلل –عز وجل  –يف  ي  اهلل 

النبم ون يشري إىل إثبنت الهعح واخلري ل  وألوع   هلل اهلل علن  وسلم و   يده، وهذا 

 فضل اهلل يؤتن  و  يشنء، واهلل او الهضل اليظنم.

وبنسكة، حتمل يف آينهتن وويننن ن املقن د اليظنمة، وتذك، اوة  ف ي سبسة 

 صل و  الهضل واخلري والهعح اليظنم.حممد  هلل اهلل علن  وسلم  ام ح

وال هك ان يف األخذ هبذه السبس وق،اءهتن، وتدّ ، ون فن ن ممن حيقق الههع  

 والهنئدة يف الداسي .

 يقول الفريوزآبادر يف مقاصد هذه السور:

ييهي سبسة حممد  هلل اهلل علن  وسلم :  –وويظم وقصب  السبسة  

حلق، واك، آ اب احل،ب واألرسى الشكنية و  الكهنس يف إع،اض م ع  ا=

وحكم م، واألو،  نلهرصة واإليامن، وا عالء الكهنس يف اليذاب، واك، اهننس اجلهة: 

و  ونء، ولب ، ومخ،، وعسل، واك، طينم الكهنس وناهبم، وظ بس عالوة القننوة، 

وختصنص ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم  أو،ه  نخلبض يف  ح، العبحند، والشكنية 

هنفقني، وتهصنل اونامت خصنهلم، واو، املؤوهني  نلطنعة واإلحسنن، وام و  امل

 البخالء يف اإلنهنق، و ننن اسعرهنء احلق تينىل، وفق، اخللق يف قبل :      

        :(1) [12]سبسة حممد. 

                              
 .1/438 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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 وعن مقصود سورة الفتح يقول ما نصه:

عد ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم  نلهعح ويظم وقصب  السبسة: و= 

والره،ان، وإنزال السكنهة عهلل اهل اإليامن، وإيين  املهنفقني  يذاب اجلحنم، ووعد 

املؤوهني  هينم اجِلهنن، والثهنء عهلل سند امل،سلني، واك، الي د، و نية ال،ضبان، 

لصحن ة  يدم واك، ون للمهنفقني و  اخلذالن، و ننن ُعذس امليذوسي ، واملهّة عهلل ا

الظه، علن م و  اهل وكة اوي الطرننن، و دق سؤين سند امل،سلني عهلل حقّنة 

اع يف  سَّ سع والزُّ نن، ومتثنل حنل الهبي والصحن ة  نلزَّ ال،سنلة، وه ن ة امللك الديَّ

 .(1)+الب جة والهضنسة وحس  الشنن

 يقول: –أيضًا  –وعن مقصود سورة احلجرات 

نفظة او، احلق تينىل، وو،اعنة ح،وة األكن ،، ويظم وقصب  السبسة حم= 

س، والكبن يف إغنثة املظلبم، واالحرتاز ع   والعؤ ة يف األوبس، واالجعهنب ع  الع بُّ

السخ،ية  نخللق، واحلذس ع  العجسس والرنبة، وت،ك الهخ،  نألحسنب 

 تينىل، يف واألنسنب، والعحنيش ع  املهّة عهلل اهلل  نلطنعة، وإحنلة علم الرنب إىل اهلل

   قبل :                      (
]سبسة  (2

 [.62احلج،ات: 

واليمل هبذه األخالق ال،فنية حيقق االنعهنع هبذه اآلينت الك،يمة، ويبس   

  نحب  إىل كل خري، ويرصف  ع  كل سايلة.

                              
 . 1/432 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)

 . 1/435 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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 ظم الدر عن مقصود هذه السورة الكريمة:يقول البقاعي يف ن

وقصب هن اإلسهن  إىل وكنسم األخالق،  عبقري الهبي  هلل اهلل علن  وسلم = 

 نأل ب وي  يف نهس  ويف اوع ، وحهظ الك و  إجالل  نلظنه، لنكبن  لناًل عهلل 

 .(1) +البنط ...

 ويقبل ال،ازي يف تهسريه: 

وكنسم األخالق، وهي إون وع اهلل هذه السبسة فن ن إسهن  املؤوهني إىل = 

 .(2) +غريهم و  ا هنء اجلهس... عتينىل، او وع ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم، او و

 ويقبل ا   عنهبس يف تهسريه: 

 اغ،اض هذه السبسة:= 

اوهلن: تيلم املسلمني  يض ون جيب علن م و  األ ب وع الهبي  هلل اهلل علن   

.. ووجبب  دق املسلمني فنام خيربون   ، وسلم يف وينولع  وخطن   وندائ .

والعثبت يف نقل اخلرب وطلقًن، وان الك و  خلق املؤوهني، وجمننبة اخالق الكنف،ي  

 .(3)+والهنسقني

 

 

 

                              
 . 1/228 هل وا   اظر: نظم هل ا ح تااسب هآل ات(  1)

 . 13/136ا   اظر ل ز اجلة: تف ي هلقرآن هلعظيم 18/91 اظر: هلتف ي هلكبي (  2)

 . 26/214 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  3)
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 األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة حممد، وسورة الفتح، وسورة احلجرات

نل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: قنل: ق –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 .دممد، كان حقًا عىل اهلل أن يسقيه من أهنار اجلنةمن قرأ سورة =

 ومن قرأ سورة الفتح، كأنام كان ممن بايع دممدًا حتت الشجرة.

نات بعدد من أطاع اهلل ومن ومن قرأ سورة احلجرات، أعطي عرش حس

 .(1)+عصاه

وو  الك  ،الرنفقي مجلة و  اآلثنس الباس ة يف خباص تلك السبس واوس 

 قبل : ون جنء يف ق،اءهتن يف اول لنلة و  سوضنن:

[، 6 ]سبسة الهعح:       و  ق،ا يف اول لنلة و  سوضنن =

 .(2)+ميف العطبع حهظ الك الين

 وع   يض الصنحلني ان  قنل: و  ق،ا اول لنلة و  سوضنن        

       :ع اهلل علن  6]سبسة الهعح [ ثالث و،ات حني ي،ى اهلالل، وسَّ

 .(3)يف سزق  الك الينم إىل آخ،ه

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 هلق م هلتيبيق .  سواة هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ  

 . 13/465ح هل ا هنا وا  ا  ه ه هألثر أ اجلض هل يوط 2/931 اظر: )ات هألنوها (  2)

  اظر: هنص ا هل ابق. (  3)
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 ما نصه: دممديف خواص سورة  وأورد اليافعي

مد  هلل اهلل علن  وسلم، و  ق،اهن كنن حقًن عهلل اهلل ان يسقن  و  سبسة حم=

اهننس اجلهة، وو  كعب ن وحمنهن  امء زوزم ونهبن كنن عهد الهنس حمبب ًن ومل يسمع 

 .(1)+هنئًن إال وعنه، وتكعب ومتحى ويرسل  امئ ن األو،اض تزول

  وقنل عهد قبل  تينىل:                    

                                    

                              

                                 

              :[:17 - 18]سبسة حممد 

 .(2)+اآلينت و  نقش ن يف ت،س  الذي يلقى    اليدو نرصه اهللهذه =

 وقنل عهد قبل  تينىل:                      

                :[:9 - 2]سبسة حممد 

إاا ق،اهتام عهلل قبضة و  ت،اب املي،كة حني يلعحم، وسهشع ن هنتنن اآليعنن =

 .(3)+يف وج  اليدو، خذل  اهلل وسجع و زوونً 

                              
 (.121 اظر:  هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق. (  2)

 هنص ا هل ابق. (  3)
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 ويف خواص سورة الفتح يقول:

 عهد قبل  تينىل:                         

                                      

                               

                    :[:4 - 6]سبسة الهعح 

هذه اآلينت للقببل ولكل او، ال يطنق، وللهرص عهلل األعداء، فم  اسا هن =

للقببل فلنكعب ن وهب طنه،  مسك وزعه،ان وونء وس  يف سق غزال، وجييل ن يف 

ىل ساس  حيصل ل  القببل، وو  اسا هن للهرص فلنهقش ن يبم اخلمنس يف السنعة األو

والثنننة يف  ائ،ة و  نحنس ا ه،، وتسّم، يف وسط الرتس، فم  محل  ولقي    

 .(1)+اليدو نرصه اهلل علن 

 عهد قبل  تينىل:  –ايضًن  –واك،                  

                                   

                                 

                              

                         :[:89]سبسة الهعح 

، وكعب األسامء وه  هنهد (2)قنل الببين قنل  يض الينسفني و  كعب وفق =

                              
 (. 122ر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص  اظ(  1)

ع للم هلوَفللْق جلل ه   يفربعلل  هلللا بيللوت يفربعلل   وضللة ح ت للك هلبيللوت أاقللال ع جل لل  أ  دللر   بلل        (  2)

هألاقللالا    تللب ع ي للا آثللاا عجيبلل   تصللرفات هر بلل  بشللرط ه تيللاا أ قللات يفتااسللب   سللاعات     

ضا  هحللق يفاعل  لعل ل  ا جل هلاقل  بل  علمح هلشلااع         ر ف ا  هو يفمح فر ع ع م ه وهص باعتباا آثاا

 .1/302(ا  ل ان هلعرمل 202ع ي  هلصاة  هل ال.  اظر: أجب  هلع ول )ص 
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ون وضيع  ألحد إال  :ع،ف  حة فضل  قنلاليجب اليجنب، ولقد اك، يل و  

وننل وطلب  ، ولقد القنع  عهلل هبنمة فذلَّت و   يدون كننت مجبحًن، وخلص    

م ح م   سسبل اهلل والذي  وي  اهداء عهلل =خلق كثري و  كثري و  احلمى، وهب 

يف كل وج  و  البجبه األس ية اسم ف،كب تصب، وهذه  +الكهنس سمحنء  نه م

امء والربكة والقبة واحل،اسة و  كل آفة لل،جنل والهسنء واألطهنل وكل اآلينت لله

و  علقت علن  الدائ،ة كنن كذلك، خصب ًن و  كعب ن يف لنلة ال،ا ع عرش و  

سوضنن، او ال،ا ع واليرشي  وه ، يف خ،قة و  ح،ي،  نضنء،  مسك وكنفبس وونء 

وجع ا ،ات ، او عهلل  وس ، وله ن يف سق غزال وسفي ن عهده، فإن علقت عهلل اي

خنئف و  اي جهس َاِوْ ، وكهي حنول ن سنئ، ون يك،ه، وقبة مل  ظي  يف الس ، 

 .(1)+وفن ن و  الههع ون ال حيىص

ثم اك،  يد الك هنئة تلك ال،وبز والصبس واألهكنل املسعخدوة، و  ت، نع 

و وائ،، وح،وف ونقط، وقنل: و  اكث، و  ق،اءة هذه اآلية وجبت ل  إجن ة 

الدعنء، واخل،وج و  الضنق إىل السية، ويكبن ل  اعبان يينهبن  عهلل اخلري، وقنل: 

ي،زق خريي الدننن واآلخ،ة. وهي ننفية لكل يشء، وفن ن و  األرساس املكهبنة، 

 .(2) واجلباه، املصبنة ون ال ييلم  إال اهلل تينىل

                              
 (.123ا 122 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (  يفا بع هاا بتصر    يا  ن ب بعض ه ض هلع ول إىل هلع ملاء 123 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

هنتق يفنيا  ال نفً يفا ح ه ض هلتجلاامل هنل كواة يفلمح هللبيانا  هالسلتخفا  بعقلو  هلالاسا        

 هلل ه هللو علني هلوقللوع ح ه)للاذ ر هلعق  لل ا  سلليأت  هنز لل  يفللمح   –عللز  جلل   – هلتع لق ب للي ههلل  

 ح هل اهس   هلتع يق ع ً يف   ه ض هأليفوا هلباط  .  –إن  اء ههلل  –هلبيان  هإل باح 
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 يف خواص سورة احلجرات ما نصه: –أيضًا  –ويقول 

 نت مل يق،   هنطنن، وإن كعبت وحمنت وسقنت مل  قلَّ لبه ن إاا كعبت يف = 

 .(1)+ س، وحتهظ جهني احلنول وتكهي السبء

                              
 (. 125 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 الدراسة والتعليق:

و  خالل ون تقدم اك،ه و  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يف  

خباص سبسة حممد، وسبسة الهعح، وسبسة احلج،ات، يظ ، البضع والضيف 

و  العجنسب  –ايضًن  –ن يث واآلثنس املذكبسة، وون يلحق هبن جلنًن يف تلك األح

 البنطلة، واملشعملة عهلل املحناي، الرشعنة.

يف خباص تلك السبس  –سيض اهلل عه   –فقد وس  اك، حديث ايب    كيب  

الك،يمة، وقد تقدم كالم اهل اليلم يف احلكم عهلل هذا احلديث املبضبع يف فضنئل 

 و  يض آينت  يف اول القسم العطبنقي.سبس الق،آن الك،يم، ا

و يد الك ون وس  و  اآلثنس املذكبسة عهد الرنفقي يف ملحنت األنباس، ويف  

  حع ن، ونسبة  يض ن إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم نظ،.

يف الدس الهظنم يف خباص تلك السبس، وط،يقة  ثم  يد الك ون اك،ه الننفيي 

 –عهلل حد زعم م  –يف سبنل احلصبل عهلل تلك اخلباص الق،آننة اليمل هبن، 

واملعأول يف تلك العجنسب املذكبسة، والبسنئل والط،ق املعبية اثهنء اليمل هبذه 

السبس واآلينت الق،آننة، يظ ، ل  البقبع يف املحذوس الرشعي، واوع نن الق،آن 

باة والسح،، الك،يم، واسعخدام ال،وبز واألهكنل العي هي و  عمل الشي

الذي  نده الههع والرض، ف ب القن س عهلل  –عز وجل  – نإلضنفة إىل العيلق  رري اهلل 

كل يشء، وهب الذي ييلم اخلري، وهيدي إلن ، ولنس هؤالء الذي  يسعرلبن ضينف 

عبن وي،فة وعلم األرساس املكهبنة، واجلباه، املصبنة، فنزعمبن  الههبس، ويدَّ
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جل  –ذي يهبري يف وثل هذه األوبس العيلق الكنول  نهلل ويكذ بن عهلل الهنس، وال

يف ثببت جلب  –جل وعال  – ون غريه، واالععقن  اجلنزم يف كالم اهلل  –وعال 

الههع و فع الرض، كام هب ثن ت وويلبم  نأل لة الرصحية يف الكعنب والسهة، ويؤيده 

ه ج سلنم، عهلل ضبء و –سضبان اهلل علن م  -فيل الصحن ة والسلف الصنلح 

وعلن  فنلزم احلذس و  فيل  يض املضللني، او عمل  يض البسنئل والط،ق العي 

 تبقع يف املحذوس، واهلل املسعينن.
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 خواص املفصَّـل
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 بيان املراد باملفصَّل
 

تقدم يف امل،ا   نلسبع الطُّبل، تقسنم اليلامء سبس الق،آن الك،يم إىل اس ية  

 م: الطبال، املئبن، املثنين، املهصل.اقسن

الهبي  هلل اهلل علن  سيض اهلل عه   ان  –ويدل علن  حديث واثلة    األسقع  

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، =وسلم قنل: 

 .(1)+وأعطيت مكان اإلنجيل املثاين، وفضلت باملفّصل

 

ل ووكننع ، وق،اءت ، وتيلم ، ورضوسة األخذ   وهذا يدل عهلل خن نة املهصَّ

ل    عهلل سنئ، األنبننء علن م الصالة والسالم.    ، وان   هلل اهلل علن  وسلم فضِّ

هب ون ييل املثنين و  قصنس السبس، وسمي  –ام تقدم ك –وامل،ا   نملهصل  

  ذلك لكث،ة الهصبل  ني السبس  ت ) سم اهلل ال،مح  ال،حنم(.

 سهده ع   وقنل: لقلة املهسبا فن ؛ وهلذا يسمى  نملحكم، كام سوى البخنسي 

 سيند    جبري قنل: إن الذي تدعبن  املهصل هب املحكم.

 – سيض اهلل عه ام – سهده ع  سيند    جبري ع  ا   عبنس  – ايضنً  – وسوى 

قنل: مجيت املحكم يف ع د سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم. فقلت: وون املحكم؟ 

 .(2)قنل: املهصل

عهلل اقبال كثرية، اك،   وآخ، املهصل سبسة الهنس  ال نزاع، واخعلهبا يف اول 

                              
 تق ل جيرا  ح هنرهجل بال بة هليو .(  1)

 (.5836ا 5835ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل تع يم هلصبيان هلقرآنا اقم ) أ رج  هلبخاا (  2)
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 ، وو  اه ، ون اك، يف اول :(1)عرش قبالً  ياول  اثه، والسنبطي يف الزسكيش

 .(2) )سبسة حممد، سبسة احلج،ات، سبسة ق(

 قسمبا املهصل إىل ثالثة اقسنم: –ي،مح م اهلل  –ثم إن اليلامء  

 : الطبال، و  اول املهصل إىل سبسة الهبأ.األول

 : األوسنط، و  سبسة الهبأ إىل سبسة الضحى.الثاين

 .(3)و  سبسة الضحى إىل آخ، الق،آن الك،يم : القصنس،الثالث

ان اول املهصل هي سبسة ق؛ ف ب املعهق  –واهلل تينىل اعلم  –والذي يظ ،  

وقد سجح  مجنعة و   –سضبان اهلل علن م  –علن  عهد اجلمنع يف ع د الصحن ة 

 اهل اليلم.

 سري سبسة ق:يف اول ته –ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

وهذه السبسة هي اول احلزب املهصل عهلل الصحنح، وقنل: و  = 

 احلج،ات.

( فال ا ل ل ، ومل يقل  احد و  اليلامء   واون ون يقبل الينوة: إن  و  )عمَّ

 امليعربي  فنام نيلم.

، (4)والدلنل عهلل ان هذه السبسة هي اول املهصل ون سواه ا ب  او  يف سهه  

                              
 .282ا 1/288ل هلقرآن ا  هإلتقان ح ع و345 – 1/342 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

 .281ا 1/288 اظر: هإلتقان ح ع ول هلقرآن (  3)

ح سللاا ا  هبللمح يفاجلل  –أ بللايف  –(ا  أ رجلل  1393كتللامل هلصللاةا بللامل حتز للب هلقللرآنا اقللم )(  4)

ا  أ رجلل  هإليفللال (1345كتللامل إقايفلل  هلصللاةا بللامل ح كللم   للتلب أن نللتم هلقللرآنا اقللم )  
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.. وفن  قنل اوس: (1).. ثم سنق حديث اوس    حذيهة الثقهي نب حتزيب الق،آن.

فسألت ا حنب سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: كنف حتزِّ بن الق،آن؟ فقنلبا: =

ثالث، ومخس، وسبع، وتسع، وإحدى عرشة، وثالث عرشة، وحزب املهصل 

 .+وحده

ننًن واس يني سبسة فنلعي إاا علم هذا فإاا عد ت ثام=: ثم قنل ا   كثري 

  يده  سبسة )ق(.

 بيانثثثثثثثثثه:

 ثالث: البق،ة، وآل عم،ان، والهسنء.

 ومخس: املنئدة، واألنينم، واألع،اف، واألنهنل، و ،اءة.

 وسبع: يبنس، وهب ، ويبسف، وال،عد، وإ ،اهنم، واحلج،، والهحل.

 ؤوهبن، والهبس، واله،قنن.وتسع: سبحنن، والك ف، وو،يم، وط ، واألنبننء، واحلج، وامل

وإحدى عرشة: الشي،اء، والهحل، والقصص، واليهكببت، وال،وم، ولقامن، وامل 

 السجدة، واألحزاب، وسبأ، وفنط،، ويس.

وثالث عرشة: الصنفنت، وص، والزو،، وغنف،، وحم السجدة، وعسق، 

 والزخ،ف، والدخنن، واجلنثنة، واألحقنف، والقعنل، والهعح، واحلج،ات.

فعيني ان اول   –سيض اهلل عه م  –م  يد الك املهصل كام قنل الصحن ة ث 

 .(2)+سبسة )ق( وهب الذي قلهنه، وهلل احلمد واملهَّة

                                                                                                                                                                          

 .4/343أد  ح هن ا  

أ س بمح د  ف  بمح ابيعل  هل قفل ا  هلو أ س بلمح أبل  أ سا  فل  ع ًل هللايب صل ً ههلل ع يل   سل ما  لل              (  1)

 .1/291ا ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  1/161هل(ا  اظر: أس  هل اب  59صلب ا توح سا  )

 .110ا 13/111 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  2)
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 :-يرمحه اهلل  – ويقول الزرك 

 .(1) والصحنح عهد اهل األث، ان اول  )ق(= 

 .-املعقدم  –واسعدل  حديث اوس    حذيهة الثقهي  

وحنهئذ فإاا عد ت ثامننًن واس يني سبسة كننت العي =: -ايضًن  – وقنل 

 .(2) + يده  سبسة )ق(

 يف املراد باملفصل: –يرمحه اهلل  – ويقول احلافظ ابن حجر

 .(3)+إن  و  )ق( إىل آخ، الق،آن عهلل الصحنح= 

،آن، ا ح ن ان  ويف امل،ا   نملهصل اقبال سعأيت يف فضنئل الق=ويقبل ايضًن: 

 .(4)+و  اول )ق( إىل آخ، الق،آن

                              
 .1/344 اظر: هل هان ح ع ول هلقرآن (  1)

 .1/345هنص ا هل ابق (  2)

 .2/335  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  3)

 .2/235هنص ا هل ابق (  4)
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 خواص سورة ق
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 األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة )ق(.

لقد كنن =قنلت:  –سيض اهلل عه ن  – (1)ع  ام هشنم  هت حنسثة    الهيامن – 6

سهة و يض وَتهُّبس سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم واحدًا سهعني، او  (2)تهُّبسنن

   سهة، وون اخذت          :[ إال ع  لسنن 6]سبسة ق

سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم؛ يق،ؤهن كل يبم مجية عهلل املهرب إاا خطب 

 .(3)+الهنس

قنل:  لنت و هلل  هن سسبل اهلل  هلل  –سيض اهلل عه   – (4)ع  قطبة    ونلك – 8

   اهلل علن  وسلم فق،ا          حعى ق،ا        

قنل: فجيلت اس  هن. وال ا سي ون قنل، ويف سواية اخ،ى: سمع الهبي  هلل اهلل 

 .(5) [60]سبسة ق:        علن  وسلم يق،ا يف الهج،: 

إن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  جن ،    سم،ة  – 1

                              
ه  أل هشال بات دااث  بلمح هلاعملان هألنصلاا   هلاجاا ل ا هللا صللب ا ا ت علمح هللايب صل ً ههلل          (  1)

(ا ت   ب هلكملا   961ما  ا   عا ا هحل  ث ح كتب هل ا .  اظر: هالستيعامل )ص ع ي   س 

 (.1042ا هإلصاب  )ص 0/683ح أمساء هلرجا  

 (.112ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 2/682هلتاوا: هو هل     خبز في .  اظر: هلصلاح (  2)

 (.013 ا بامل جيفيف هلصاة  ه يب ا اقم )ح كتامل هرمع هحل  ث أ رج  يف  م(  3)

ا   قا : هل بيان ا عم ز اجل بلمح ِعاقل ا لل  صللب ا سلكمح هلكوفل ا       هو ُقيب  بمح يفالك هل ع يب(  4)

ا ب عمح هلايب ص ً ههلل ع ي   سل ما  علمح ز ل  بلمح أاقلما  ا   عال  هحلل  ث ح كتلب هل لا ا          

 (.1808ا هإلصاب  )ص 6/123هلكما  ح أمساء هلرجا   (ا ت   ب619 اظر: هالستيعامل )ص 

 (.451ح كتامل هلصاةا بامل هلقرهءة ح صاة هلصبها اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  5)
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   يق،ا يف الهج،  ت            ً(1)+وكنن  الت   يد ختهنهن. 

ون كنن  (2)ان  سأل ا ن واقد اللنثي= –سيض اهلل عه   –ع  عم،    اخلطنب  – 4

 ط،؟ فقنل: كنن يق،ا فن اميق،ا سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يف األضحى واله

    ت           و             +(3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              
(ا  قل  ا    450ح كتامل هلصاةا بامل هلقرهءة ح صاة هلصبها اقلم )  هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

  إسااجلض د مح. –اض  ههلل عا ا  –ل بات دااث  بمح هلاعمان بالوض عمح أل هشا

أبو  هق  هل ي  ا صادب اسو  ههلل ص ً ههلل ع ي   س ما قي : همسل  هحللاا  بلمح يفاللكا  قيل :      (  2)

هحلاا  بمح عو ا يفمح بين ليث بمح بكر هلكالان ا قيل : إنل   ل   بل اهيفا  كلان يفعل  للوهء بلين          

ههلل ع ي   س ما  عمح أب  بكر هلص  قا  عمح عمر بمح  ليث  ول فته يفك ا ا ب عمح هلايب ص ً

 ا ب عا  سعي  بمح هن يبا  عر ة بمح هلزبيا  هيهما توح سا   –اض  ههلل عا م  –ه يامل 

 (221(ا هإلصاب  )ص 149هل(.  اظر: هالستيعامل )ص 60)

 (.091صاة هلعي  محا اقم )ح كتامل صاة هلعي  محا بامل يفا  قرأ ح  هحل  ث أ رج  يف  م(  3)
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 الدراسة والتعليق:

ون  –سيض اهلل عه ن  –يف احلديث األول ع  ام هشنم  هت حنسثة األنصنسية  

ة ق(، ف ي السبسة العي يق،ؤهن الهبي يدل عهلل وكننة هذه السبسة الك،يمة )سبس

 هلل اهلل علن  وسلم يف خطبة اجلمية، ويف قبهلن: )وكنن تهبسنن، وتهبس سسبل اهلل 

 هلل اهلل علن  وسلم واحد( إهنسة إىل حهظ ن، ووي،فع ن  أحبال الهبي  هلل اهلل 

  .(1)علن  وسلم، وق،هبن و  وهزل 

   اخذت =ويف  يض ال،واينت قنلت:          ِّو  يف

 .+سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يبم اجلمية، وهب يق،ا هبن عهلل املهرب يف كل مجية

ون يدل عهلل ق،اءة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنين ع  قطبة    ونلك  

 الهبي  هلل اهلل علن  وسلم سبسة )ق( يف  الة الصبح.

ون يدل  –سيض اهلل عه   –نلث ع  جن ،    سم،ة يف احلديث الث –وايضًن  - 

 عهلل نحب امليهى املذكبس يف احلديث السن ق.

 –سيض اهلل عه   –ويف قبل : )ان  سأل ا ن واقد اللنثي( قنلبا: حيعمل ان عم،  

 هك يف الك فنسعثبع ، او اسا  إعالم الهنس  ذلك، او نحب هذا و  املقن د.

مل يك  ييلم الك، وع ه ب ه  الة  –هلل عه  سيض ا –قنلبا: ويبيد ان عم،  

 .(2) اليند وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم و،ات، وُقْ، ِ  وه ...

                              
 .6/399بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)

 .6/422 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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 ويف حتفة األحوذر:

اه   يفللعق،ي، والعمك   –سيض اهلل عه   –قنل القنسي: ليل سؤال عم،  

نل  علن  احلنرضي ، وإال ف ب و  املالزوني ل ، والينملني  أحبال  واقبال  وافي

 الصالة والسالم.

 وقال احلافظ العراقي:

حيعمل ان عم، كنن غنئبًن يف  يض األعنن  ع  ه ب ه، وان الذي ه ده ا ب  

واقد كنن يف عند واحد او اكث،، وال عجب ان خيهى عهلل الصنحب املالزم  يض ون 

 .(1) +وقع و  وصحب  ...

 :-يرمحه اهلل  –يقول النوور 

اخعننس )ق(: اهنن وشعملة عهلل البيث واملبت، واملباعظ قنل اليلامء: سبب = 

الشديدة، والزواج، األكندة، وفن   لنل للق،اءة يف اخلطبة، وفن  اسعحبنب ق،اءة 

 .(2)+)ق(، او  يض ن يف كل خطبة

 

                              
 .2/181 اظر: حتف  هألدوذ  (  1)

ا   قللو  2/181ا   اظللر ل ز للاجلة: سللب  هل للال  للرح ب للوغ هنللرهل  6/390 اظللر: هنصلل ا هل للابق (  2)

 .+   هلوعن ح ه يب  في  جلالل  ع ً ترجل=أ بايف: 
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 بها، وكيفية االستفادة منها.)ق(، وطريقة العمل خاصية سورة 

عز  –صل الذي فضل اهلل تظ ، خن نة سبسة )ق( يف كبهنن و  سبس امله 

   نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء علن م الصالة والسالم  –وجل 

ل. –سيض اهلل عه   –يف حديث واثلة    األسقع  –كام تقدم  –  يف خباص املهصَّ

يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن   –ايضًن  –وتظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة  

 سبسة يف كل يبم مجية عهلل املهرب إاا خطب الهنس.وسلم هلذه ال

وهذا يدل عهلل خن نع ن، وعظنم هأهنن، و ننن وكننع ن ووهزلع ن و   ني سبس  

 الق،آن الك،يم.

سيض اهلل  –ويدل عهلل هذا الهيل ون وس  ع  ام هشنم  هت حنسثة األنصنسية  

   ون اخذت =يف قبهلن:  –عه ن          إال ع  لسنن سسبل اهلل

 .+ هلل اهلل علن  وسلم؛ يق،ؤهن كل يبم مجية عهلل املهرب إاا خطب الهنس

ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة؛ فنعحقق الههع و  هذه 

 السبسة الك،يمة، املشعملة عهلل املقن د اليظنمة.

 يف تفسريه يف سورة )ق(: –رمحه اهلل ي – يقول احلافظ ابن كثري

والقصد ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم كنن يق،ا هبذه السبسة يف املجنوع = 

الكبنس، كنليند واجلَُمع؛ الهعامهلن عهلل ا عداء اخللق والبيث والهشبس، واملين ، والقننم، 

 .(1)+والرتهنب واحلسنب، واجلهة والهنس، والثباب واليقنب، والرتغنب

                              
 .13/119 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)
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 ويف سبل السالم حول قراءة هذه السورة يف يوم اجلمعة ما نصه:

وكننت حمنفظع  عهلل هذه السبسة اخعننسًا وه  ملن هب األحس  يف البعظ = 

 .(1)+والعذكري، وفن   لنل عهلل ت، يد البعظ يف اخلطبة

 لنت و هلل  هن سسبل =قنل:  –سيض اهلل عه   –ويف حديث قطبة    ونلك  

   علن  وسلم فق،ا  اهلل  هلل اهلل        :يق،ا يف =، وسواية

 .+الهج،

فعظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هلذه  

 السبسة يف  الة الهج، حني يصيل  نلهنس.

سيض اهلل عه   –ون وس  يف حديث جن ،    سم،ة  –ايضًن  –ويدل عهلل الك  

   ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يق،ا يف الهج،  ت =قنل:  –    

    .احلديث ... 

   ويف  يض ال،واينت: كنن خيهف الصالة، وكنن يق،ا يف الهج،  ت  

         .ونحبهن 

ا ن واقد اللنثي ون  ان  سأل –سيض اهلل عه   –ويف حديث عم،    اخلطنب  

كنن يق،ا سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يف األضحى والهط،؟ فقنل: كنن يق،ا فن ام 

    ت          و              . 

                              
 .2/181 اظر: سب  هل ال  رح ب وغ هنرهل (  1)
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 فعظ ، خن نة سبسة )ق( يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف اليندي  

 سبسة )ق(، وسبسة القم،، ويف ختصنص هنتني السبستني  نلق،اءة يف وثل هذه 

املجنوع املش ب ة ون يدل عهلل خن نع ام و   ني سبس الق،آن الك،يم، والهعامهلام عهلل 

 املقن د اليظنمة يف الداسي .

 ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة، كام او،نن  ذلك س هن 

  قبل :  –عال جل و –                     

             :[.86]سبسة األحزاب 

 يف سبل السالم: –يرمحه اهلل  –يقول الصنعاين 

ألضحى  قنف، اي: يف كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا يف الهط، وا= 

 األوىل  يد الهنحتة، و    .اي: يف الثنننة  يدهن 

يق،ا فن ام  سبح   فن   لنل عهلل ان الق،اءة هبام يف  الة اليند سهة، وقد ثبت ان 

 .(1) +والرنهنة، والظنه، ان  كنن يق،ا هذا تنسة، وهذا تنسة...

 تني السورتني يف العيدين ما نصه:حول قراءة ها –يرمحه اهلل  –ويقول النوور 

قنل اليلامء: واحلكمة و  ق،اءهتام ملن اهعملعن علن  و  اإلخبنس  نلبيث، واإلخبنس = 

ع  الق،ون املنضنة، وإهالك املكذ ني، وتشبن   ،وز الهنس لليند  ربوزهم للبيث، 

 .(2) +اهلل اعلم[ و5]سبسة القم،:      وخ،وج م و  األجداث 

                              
 ا بتصر    ي.2/143 اظر: سب  هل ال  رح ب وغ هنرهل (  1)

يفقاص  ا   اظر ل ز اجلة: يفصاع  هلاظر لإل ره  ع ً 6/422بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  2)

 .3/21هل وا 
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و يدون اك، و  خن نة هذه السبسة الك،يمة )سبسة ق( والعيلنق علن ن  ام  

يلزم، حيس  اخلعم  ذك، وقن د هذه السبسة عهلل سبنل العهصنل؛ لنعبني ون اهعملت 

 علن  و  تلك املقن د احلسهة:

 مقصود السورة:

ند، واإلخبنس إثبنت الهببة لل،سبل  هلل اهلل علن  وسلم، و ننن حجة العبح 

ع  إهالك الق،ون املنضنة، وعلم احلق تينىل  ضامئ، اخللق ورسائ،هم، واك، 

املالئكة املبكلني عهلل اخللق، املرشفني عهلل اقباهلم، واك،  يث القننوة، وال 

الين ني يبوئذ، ووهنظ،ة املهك،ي   يض م  يضًن يف الك النبم، وترنُّظ اجلحنم عهلل 

ف اجلهَّة  أ هل ن، واخلرب ع  ختلنق السامء واألسض، واك، نداء إرسافنل اهل ، وترشُّ

  ههخة الصبس، ووعظ ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم اخللق  نلق،آن املجند يف قبل :

                :(1) +[47]سبسة ق. 

 

                              
ا   اظلر ل ز لاجلة: يفصلاع  هلاظلر     1/431 اظر: بصلالر ذ   هلتمييلز ح ليلالف هلكتلامل هلعز لز      (  1)

 .23 – 3/11لإل ره  ع ً يفقاص  هل وا 
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 )ق(.األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 .(1)+)ق( هَون اهلل عليه ثارات املوت وسكراته من قرأ سورة=

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 8

   تعَلموا:=              :تعلموا ،        

     :تعلموا ،          :تعلموا ،           ،

         فإنكم لو علمتم ما فيهن لعطلتم ما أنتم ما فيه، تعلموهن

 .(2)+فإن اهلل يغفر هبن كل ذنب إال الرشكوتقربوا إى اهلل هبن؛ 

 ما نصه: )ق(يف خواص سورة  وأورد اليافعي

   قبل  تينىل: =                 

                               

                            

                                

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

   ح أ   هلق م هلتيبيق .سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا

 ا  عللزهض إىل هبللمح يفرجل  لل ا يفللمح دلل  ث أبلل  هللل اجلهء 13/612ح هللل ا هنا للوا  هحللل  ث أ رجلل  هل لليوط (  2)

ا  أ اجلض هبمح عرهق هلكالان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هألداجل لث هنوضلوع ا         –اض  ههلل عا   –

 قلللا   .+كللل همل  فيللل  إسللللاق بلللمح بشلللر هلكلللاه     =ا : ا  قللل1/291ح كتلللامل فبلللال  هلقلللرآن   

 .+ بة هحل  ث=هل هاقيين: 
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                         :[.66 - 6]سبسة ق 

اسا  الك فلنأخذ و   هذه اآلينت وقنية للهجنس وثامسهن و  اآلفنت، و 

اول وط، يهزل يف زو  ال، نع قلناًل وه  يف إننء طنه، ودهبن، او زجنج جديد، 

ويكعب اآلينت يف سقنع سبية  امء وس  وزعه،ان يف كل سقية آية، ثم يرسل ن  نملنء 

، ثم ي،ه  يف ا ل كل نً البنقي عهد انشقنق الهج،، ويق،ا عهد غسل ن اآلينت سبي

تثم، ويطنب ثم،هن، وإن نقع فن  احلب او البذس وزسع نبت يف  هج،ة اسا  فإهنن

 غنية.

ن اهلل علن  سك،ات املبت،  واعلم ان هذه السبسة ون ق،ئت عهد حمعرض إال هبَّ

وو  نهبن  امء املط، وهب يشعكي  طه ، او الطهل الذي مل خت،ج اسهنن ، او اخلنئف 

 .(1)+إال  لغ كل وه م ون اسا 

 

 

                              
 (.125 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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 ليق:الدراسة والتع

املبضبع يف فضنئل سبس  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

ن عهلل قنسئ ن املبت  الق،آن الك،يم، وفن  اك، خن نة سبسة )ق(، واهنن هتبِّ

 وسك،ات ، وقد تقدم كالم اهل اليلم وحكم م عهلل هذا احلديث  نلبضع.

ذه السبسة يف خباص ه –سيض اهلل عه   –ثم وس  اك، حديث ايب الدس اء  

فنحصل  ذلك  –جل وعال  –الك،يمة واألو،  عيلم ن والعق،ب  ذلك إىل اهلل 

 اليمل وره،ة كل انب إال الرشك.

 وقد اك، هذا احلديث يف كعب األحن يث املبضبعة، وتكلم يف إسهن ه 

 كام تقدم. –ايضًن  –

يف الدس الهظنم يف  و يد الك ون وس  و  العجنسب املذكبسة عهد الننفيي 

خباص الق،آن اليظنم، وون اك، و  البسنئل والط،ق املسعيملة يف سبنل احلصبل 

 عهلل خباص هذه السبسة الك،يمة، وهي وشعملة عهلل مجلة و  املحناي، الرشعنة،

وعدم و،اعنة الضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب  كنوع نن الق،آن الك،يم،

 ل  خباص الق،آن الك،يم.و،اعنهتن واألخذ هبن عهد اليم
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الـذاريات، وسـورة الطـور،    األحاديث واآلثار الصـحيحة الـواردة يف خـواص سـورة     

 .، وسورة الواقعةوسورة النجم، وسورة القمر، وسورة الرمحن

قال: أتاه رجل فقال: إين أقرأ املفصل  –ريض اهلل عنه  –عن عبداهلل بن مسعود  – 6

ا كهذِّ  ؛ ولكن رسول اهلل صىل (1)الشعر، ونثرًا كنثر الدقل يف ركعة. فقال: هذًّ

اهلل عليه وسلم كان يقرأ النظائر يف كل ركعة، الرمحن والنجم يف ركعة، والطور 

ركعة، ويا أهيا املزمل ويا أهيا املدثر يف ركعة، وويل للمطففني والذاريات يف 

وعبس يف ركعة، وهل أتى عىل اإلنسان وال أقسم بيوم القيامة يف ركعة، وعَم 

 .(2)+يتساءلون واملرسالت يف ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت يف ركعة

 عليه وسلم سمعت النبي صىل اهللقنل:  –سيض اهلل عه   –ع  جبري    وطيم  – 8

   يقرأ يف املغرب بالطور، فلام بلغ هذه اآلية:         

                      

              [، كن  قلبي ان 15 - 17ة الطبس: ]سبس

 .+وه  –او ق،اءة  –فام سميت احدًا احس   بتًن =. ويف سواية: (3)يطري

                              
ا  هلا ا ل   4/1690هل ََّق : أاجلأ هلتمر.  ق  أجلَق   هلاخ .  هلو اجلئ هلتملر   اب ل .  اظلر: هلصللاح      (  1)

 (.389ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

ح كتلللامل هألذهنا بلللامل هرملللة بلللني هل لللواتني ح هلركعللل ا اقلللم    حلللل  ث أ رجللل  هلبخلللاا  ه(  2)

ح  (ا  أ رجل  يف ل م  5843(ا  ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل هل تي  ح هلقلرهءةا اقلم )  1115)

 (.022كتامل صاة هن افر مح  قصرهاا بامل ترتي  هلقرهءةا  هجتاامل ههلّ ا اقم )

(ا  ح يفوهضللة 165ح كتللامل هألذهنا بللامل هر للر ح هن للرملا اقللم )  هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا (  3)

 (.463ح كتامل هلصاةا بامل هلقرهءة ح هلصبها اقم ) أ ربا  أ رج  يف  م
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ان  سأل ا ن واقد اللنثي ون كنن يق،ا  –سيض اهلل عه   –ع  عم،    اخلطنب  – 1

 كنن يق،ا فن ام  ت=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يف األضحى والهط،؟ فقنل: 

            و            +(1). 

قنل: خ،ج سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  جن ،    عبداهلل  – 4

وسلم عهلل ا حن   فق،ا علن م سبسة ال،مح  و  اوهلن إىل آخ،هن فسكعبا، 

فكانوا أحسن مردودًا منكم، كنت كلام  لقد قرأهتا عىل اجلن ليلة اجلن=فقنل: 

  أتيت عىل قوله:            قالوا: ال ب ء من نعمك ربنا

 .(2)+نكذب فلك احلمد

قنل: إن  –سيض اهلل عه ام  –ويف سواية اخ،ى: و  حديث عبداهلل    عم،  

ما يل =، او ُق،ئت عهده فقنل: سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ق،ا سبسة ال،مح 

ما أتيت  قنلبا: وناا ين سسبل اهلل؟ قنل: أسمع اجلن أحسن جوابًا لرهبا منكم؟

  عىل قول اهلل:            إال قالت اجلن: ال ب ء من نعمة

 .(3)+ربنا نكذب

                              
هاجلة ح  لوهص سلواة   هحل  ث صليها  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هللو (  1)

 (.4)ق( )هحل  ث اقم 

(ا  هحللاكم ح  3291ح كتامل هلتف يا بلامل سلواة هللردمحا اقلم )     هحل  ث أ رج  هل يف  (  2)

صلللليه ع لللً  لللرط هلشللليخنيا  مل =ا  قلللا : 2/515كتلللامل هلتف للليا بلللامل سلللواة هللللردمح 

تعظليم هلقلرآنا فصل  ح فبلال  هل لوا      ا  أ رج  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بلامل ح  +نرجاض

ا 181 – 14/188ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا   5/434( 2264 هآل للاتا ذكللر هنفصلل ا اقللم )  

 ا  هبمح هنا ا  هيهم. عزهض إىل هل يف  

ا  علللزهض إىل هلبلللزهاا  هبلللمح جر لللرا  هبلللمح هناللل اا  هلللل هاقيين ح  14/181 اظلللر: هلللل ا هنا لللوا (  3)

 . –اض  ههلل عا ما  –هألفرهجلا  هبمح يفرجل   ا  ه ييب ح تاان  ب ا  صليها عمح هبمح عمر 
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سيض اهلل  –ا ب  ك، الصديق  سيض اهلل عه ام قنل: قنل –ع  عبداهلل    عبنس  – 7

سورة هود، =: سألت الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ون هنَّبك؟ فقنل: -عه  

 .(1)+والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت

كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  جن ،    سم،ة  – 1

تصلبن النبم، ولكه  كنن خيهِّف،  وسلم يصيل الصالة كهحٍب و   التكم العي

كننت  الت  اخف و   التكم، كنن يق،ا يف الهج،: الباقية ونحبهن و  

 .(2)+السبس

 

 

 

 

 

                              
هحل  ث صليها  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل لث  هآلثلاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  لاص سلواة       (  1)

 (.1هوجل )هحل  ث اقم 

ا بلامل هلقلرهءة ح   ا  هل يفل   ح كتلامل هلصلاة   5/184هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن لا   (  2)

(ا  هبمح  زمي  ح صلليل  ح كتلامل هلصلاةا بلامل هلقلرهءة ح صلاة       380صاة هلصبها اقم )

(ا  أ رج  هحلاكم ح كتامل هلصلاةا بلامل كلان هللايب صل ً ههلل      531ا اقم )1/265هلصبه 

 .+ نرجاضا  ملصليه ع ً  رط يف  م=ا  قا : 1/366ع ي   س م  قرأ ح هلفجر بالوهقع  
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 الدراسة والتعليق:

ون يدل عهلل ان  –سيض اهلل عه   –يف احلديث األول ع  عبداهلل    وسيب   

 اهلل علن  وسلم هذه السبس الك،يمة، كننت و  السبس الهظنئ، العي كنن الهبي  هلل

 يق،ا هبن يف  الة اللنل.

ا(  هعح اهلنء وتشديد الذال امليجمة، اي: رس ًا وإف،اطًن يف   ويف قبل : )َهذًّ

 الرسعة؛ وقنل الك ألن تلك الصهة كننت عن هتم يف إنشن  الشي،.

. ويف +إن أقوامًا يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم=ويف  يض ال،واينت قنل:  

 .+ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع=ى: سواية اخ،

ويف قبل  )الهظنئ،( اي: السبس املعامثلة يف املينين كنملبعظة او احِلَكم او  

 القصص، ال املعامثلة يف عد  اآلي؛ ملن سنظ ، عهد تيننه ن.

لقد ع،فت الهظنئ، العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  =ويف  يض ال،واينت:  

 .+وسلم يق،ن  نه  

ويف هذا احلديث و  الهبائد ك،اهة اإلف،اط يف رسعة العالوة؛ ألن  يهنيف  

، يف وينين الق،آن، وال خالف يف جباز الرس   ون تد ُّ،؛  املطلبب و  العد ُّ، والعهكُّ

 .(1)لك  الق،اءة  نلعد ُّ، اعظم اج،اً 

ون يدل عهلل ق،اءة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنين ع  جبري    وطيم  

                              
 .331 – 2/335  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)
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والك =الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف املر،ب  سبسة الطبس، ويف  يض ال،واينت: 

 .+اول ون وق، اإليامن يف قلبي

 .(1)+فكأنام  دع قلبي حني سميت الق،آن=ويف سواية اخ،ى: 

وهذه فنئدة االنعهنع  نلق،آن الك،يم، واث، حتسني الصبت  نلعالوة يف نهس  

 .(2)ن نة للق،آن الك،يمجبري    وطيم فأسلم، وتلك اعظم خ

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  عم،    اخلطنب  

ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  سبسة القم،، وقد تقدم  ننن امليهى امل،ا  يف 

الدساسة والعيلنق عهلل هذا احلديث ضم  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف 

 سبسة )ق(.

ون يدل عهلل لزوم  –سيض اهلل عه ام  –ال،ا ع ع  جن ،    عبداهلل ويف احلديث  

 العهك، يف آينت الق،آن الك،يم وويننن .

ويف قبل : )فسكعبا( اي: الصحن ة وسعميني. )لنلة اجل ( اي: لنلة   

ا وجبا ًن ملن  اجعامع م   ، )فكننبا( اي: اجل ، )احس  و، و ًا( اي: احس  س ًّ

 ، )وهكم( اهين الصحن ة.+اّي =،ي،ي املعك،س فن ن  ت تضمه  االسعه نم العق

ون يدل عهلل وكننة  –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث ع  عبداهلل    عبنس  

                              
 .323 – 2/321  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)

(ا يفلا ب هل ل ف ح هلعاا ل  بلالقرآن     289ا 191 اظر ل ز لاجلة: هلتل كاا ح أفبل  هألذكلاا )ص     (  2)

(ا  إبللرهز هنعللان  بللاألجلهء هلقرآنلل  ل لل كتوا:     61بللمح ناصللر هلبلل ا )ص    هلكللر م ل كتللوا: بلل ا  

 (.14إبرههيم بمح سعي  هل  سر  )ص 
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سبسة الباقية؛ ف ي و  السبس العي هنَّبت الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، كام وس  يف 

ساءلون، سورة هود، والواقعة، واملرسالت، وعَم يت=احلديث: ون هنَّبك؟ قنل: 

رت  .+وإذا الشمس كوِّ

وقد تقدم نحب هذا امليهى ضم  األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف  

 خباص سبسة هب .

ويف احلديث السن س ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف  الة  

 .(1)الهج،  سبسة الباقية، وفن   ننن وكننع ن، ف ي و  طبال املهصل

 د هذه السبس الك،يمة، وعظم ون اهعملت علن  و  املينين وسنأيت  ننن وقن 

 واألحكنم يف اك، خن نة هذه السبس وط،يقة اليمل هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن

 . –إن هنء اهلل تينىل  –

 

 

 

                              
 .9/169  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  1)
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الذاريات، وسورة الطور، وسورة النجم، وسورة القمر، وسورة الرمحن،  خاصية سورة

 ها، وكيفية االستفادة منها.بوسورة الواقعة، وطريقة العمل 

تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة )سبسة الذاسينت، وسبسة الطبس، وسبسة  

الهجم، وسبسة القم،، وسبسة ال،مح ، وسبسة الباقية( يف كبهنن و  سبس املهصل، 

   نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء  –جل وعال  –الذي فضل اهلل 

يف  –سيض اهلل عه   –كام وس  يف حديث واثلة    األسقع  -والسالم علن م الصالة 

 خباص املهصل و  الق،آن الك،يم.

يف كبهنن و  السبس الهظنئ،  –ايضًن  –وتظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة  

العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبن يف  الة اللنل، كام وس  يف حديث 

ف ي سبس عظنمة، وشعملة عهلل وقن د كثرية،  –اهلل عه  سيض  –عبداهلل    وسيب  

ت،جع  نلههع والهنئدة مل  تأول يف آينهتن، وتد ، ويننن ن، وعمل  ام فن ن، وسنأيت  ننن 

 تلك املقن د يف خنمتة احلديث ع  هذه السبس الهظنئ،.

وتظ ، خن نة سبسة الطبس يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هبن يف  الة  

ر،ب، وخن نة سبسة القم، يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف اليندي ، ولهن امل

يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة، ويف ختصنص الق،اءة هبذه السبس 

يف تلك الصلبات، ويف املجنوع الكبنس ون يدل عهلل خن نة تلك السبس، وعظنم 

 هأهنن و   ني سبس الق،آن الك،يم.
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 :-يرمحه اهلل  – احلافظ ابن كثرييقول 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   – (1)قد تقدم يف حديث ايب واقد= 

علن  وسلم كنن يق،ا  قنف، واقرت ت السنعة، يف األضحى والهط،، وكنن يق،ا هبام 

وإعن ت ،  يف املحنفل الكبنس؛ الهعامهلن عهلل اك، البعد والبعند، و دء اخللق

 .(2)+والعبحند وإثبنت الهببات، وغري الك و  املقن د اليظنمة

، يف الق،آن الك،يم وتد ،   وتظ ، خن نة سبسة ال،مح  يف حث ن عهلل العهكُّ

آينت ، وان السنوع آلينهتن جينب ع  هذا السؤال  يدم العكذيب  يشء و  نيمة س  ، 

 نىل.فل  احلمد كل  يف مجنع ون انيم    سبحنن  وتي

ويف سواية ع   –ويف هذا احلديث الرشيف امل،وي ع  جن ،    عبداهلل  

ون يدل عهلل تيلنم الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه م  –عبداهلل    عم، 

ا حن   كنف يعهك،ون يف الق،آن الك،يم ويعد ،ون ، واهنم إاا اسعميبا إىل آينت  

 ق،اس  هيم  وعظنم فضل .واإل –جل وعال  –اجن با عه ن  شك، اهلل 

وهذه اخلن نة املذكبسة تظ ، يف هذه السبسة الك،يمة، وعهلل وج  اخلصبص  

 عهد قبل  تينىل:             .وتك،اسهن يف وباضع كثرية 

وعهد اإلق،اس  نلهيم وهك،هن، وعدم جحب هن، والثهنء عهلل املهيم هبن و   

الههع واخلري لليبد،  –عز وجل  –ن وتد ، ويننن ن يعحقق  إان اهلل خالل ق،اءهت

 ويسيد يف الداسي ، فلل  احلمد واملهة.

                              
 (.4تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة ق )هحل  ث اقم (  1)

 .13/206: تف ي هلقرآن هلعظيم  اظر(  2)
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وتظ ، خن نة سبسة الباقية يف كبهنن و  السبس العي هنَّبت الهبي  هلل اهلل  

علن  وسلم، ويف ق،اءت  هبذه السبسة الك،يمة يف  الة الهج،، ف ي و  سبس املهصل 

عهلل احبال القننوة، وا هنف اخللق يف اآلخ،ة، وحنل الهنس يف احلرش املشعملة 

والهرش؛ وعلن  فنلزم االنعهنع هبن يف احلث عهلل اليمل الصنلح، واغعهنم زو  امل لة 

قبل فبات األوان، وكل الك حيصل  نلعأول يف ويننن ن، وتد ، آينهتن الك،يمة، وو  

   فضل  وإحسنن .ثمَّ العطبنق واليمل، نسأل اهلل الك،يم و

وقد اك، اهل اليلم املقن د اليظنمة العي اهعملت علن ن تلك السبسة  

 الك،يمة.

 ففي سورة الذاريات:

ويظم وقصب  السبسة: اك، الَقَسم  حقنَّة البيث والقننوة، واإلهنسة إىل = 

عذاب اهل الضاللة، وثباب اس نب اهلداية، وحجة البحداننة، وك،اوة إ ،اهنم يف 

لضننفة، ويف إسحنق ل   نلبشنسة، ولقبم لبط  نهلالكة، وله،عبن واهل  يف  نب ا

املالوة، ولين  وثمب  وقبم نبح و  الدونس واخلسنسة، وَخْلق السامء واألسض للههع 

واإلفن ة، وزوجنة املخلبقنت؛ ألجل الداللة، وتكذيب املرشكني ملن فن  لل،سبل 

اخللق ألجل اليبن ة، وتيجنل املهك،ي   هلل اهلل علن  وسلم و  العسلنة، وختلنق 

  نليذاب واليقب ة يف قبل :     +(1). 

                              
 .1/439 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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 ويف سورة الطور:

ويظم وقصب  السبسة: القسم  يذاب الكهنس، واإلخبنس ع  اهلم يف = 

اليقب ة، ووهنزهلم و  الهنس، وط،ب اهل اجلهة  ثباب اهلل الك،يم الرهنس، وإلزام 

لكه،ة الهّجنس، و شنسهتم قبل عقب ة الُيقبى  يذاهبم يف هذه الداس، احلجة عهلل ا

 وو نة سند سسل األ ،اس  نليبن ة واال طبنس يف قبل :            

     :(1) +[49]سبسة الطبس. 

 ويف سورة النجم:

ى  هلل اهلل علن  وسلم، ويظم وقصب  السبسة: القسم  نلبحي، وهداية املصطه= 

و ننن وي،اج الك،اوة، واك، قبنح اقبال الكهنس، وعقندهتم يف حق املالئكة واأل هنم، 

وودح جمعهبي الكبنئ،، والشكبى و  املي،ضني ع  الصدقة، و ننن جزاء األعامل يف 

اهلكبا و   نوة، وإقنوة انباع احلجة عهلل وجب  الصننع، واإلهنسة إىل احبال و نالق

ون املنضنة، والعخبيف  رسعة جميء القننوة، واألو،  نخلضبع واالنقنن  ألو، الق،

 احلقِّ تينىل، يف قبل :         :(2) +[18]سبسة الهجم. 

 ويف سورة القمر:

ويظم وقصب  السبسة: ختبيف هبجبم القننوة، والشكبى و  عبن ة اهل = 

يث وقننم السنعة، وخرب الطبفنن، وهالك األوم الضاللة واهّلم يف وقت الب

املخعلهة، وحديث الين يني ونكبع م  نلهكبنء، وقصة ننقة  نلح وإهالك جربيل 

                              
 .1/441 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)

 .1/443 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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قبو   نلصنحة، وحديث قبم لبط ومتن هيم يف امليصنة، وحديث ف،عبن وتيّدي  يف 

اجلهة يف اجل نلة، وتق،ي، القضنء والقدس، وإظ نس عالوة القننوة، و ،وز املعقني يف 

 وقيد  دق، ووقنم الق، ة يف قبل :        :،(1) +[77]سبسة القم. 

 ويف سورة الرمحن:

ويظم وقصب  السبسة: املِهَّة عهلل اخللق  عيلنم الق،آن، وتلقني البننن، واو، = 

اخلالئق  نليدل يف املنزان، واملهة علن م  نليصف وال،حينن، و ننن عجنئب القدسة 

طنهة اإلنسنن، و دائع البح، وعجنئب : و  اسعخ،اج اللؤلؤ وامل،جنن، وإج،اء الهلك يف 

عهلل وج  املنء ا دع ج،ينن، وفهنء اخلَْلق و قنء ال،مح ، وقضنء حنجنت املحعنجني، وان 

ال نجنة لليبد و  اهلل إال  حجة و ،هنن، وق ،ه اخلالئق يف القننم  ل نب الهنس والدخنن، 

عة واليصننن، وَطْبف الكهنس يف اجلحنم، و الل املؤوهني يف نينم وسؤال اهل الطن

اجلهنن، ووكنفأة اهل اإلحسنن  نإلحسنن، ونشنط املؤوهني  أزواج م و  احلبس 

احلق عهلل لسنن اهل  احِلسنن، وتقلب م وَسو هم يف سينض ال،ضبان، وخطبة جالل

 العبحند واإليامن  قبل :           : (2) +[52]سبسة ال،مح. 

 ويف سورة الواقعة:

ويظم وقصب  السبسة: ظ بس واقية القننوة، وا هنف اخللق  نإلضنفة إىل = 

اليذاب واليقب ة، و ننن حنل السن قني  نلطنعة، و ننن حنل قبم يكبنبن وعبسطني 

 ني اهل الطنعة واهل امليصنة، واك، حنل ا حنب الشامل والر،قى يف  حنس 

                              
 .1/445 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)

 ا بتصر    ي.440ا 1/441هل ابق   اظر: هنص ا(  2)
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ك، و ،هنن البيث و  ا عداء اخِلْلقة، و لنل احلرش والهرش و  احل،ث والزسع، اهلال

وحديث املنء والهنس، وون يف ضمه ام: و  الهيمة واملهة، ووس املصحف، وق،اءت  يف 

حنل الط نسة، وحنل املعبىف يف سنعة السك،ة، واك، قبم  نلبشنسة، وقبم  نخلسنسة، 

 كربينء واليظمة  قبل : واخلُطبة عهلل جالل احلق تينىل  نل            

 .(1) [91]سبسة الباقية: 

 

                              
ا   اظلر ل ز لاجلة ح يفقاصل     451ا 1/458 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز لز  (  1)

 ه ض هل واة هلكرمي : نظم هل اا لإل ره  ع ً يفقاص  هل واا  هلتلر ر  هلتاو ر.
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األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة الذاريات، وسورة الطور، وسورة 

 النجم، وسورة القمر، وسورة الرمحن، وسورة الواقعة.

قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  قنل: –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

كل ريح هبت  الذاريات أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعُد  من قرأ سورة=

 وجرت يف الدنيا.

نه من عذابه، وينعمه يف جنته.  ومن قرأ سورة الطور كان حقًا عىل اهلل أن يؤمِّ

ومن قرأ سورة النجم أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد كل من صَدق 

 مد صىل اهلل عليه وسلم وجحد به بمكة.بمح

ومن قرأ اقرتبت الساعة يف كل غداة بعثه اهلل تعاى يوم القيامة ووجهه مثل 

 القمر ليلة  البدر، ومن قرأها كل ليلة كان أفضل.

 ومن قرأ سورة الرمحن رحم اهلل ضعفه، وأدى شكر ما أنعم اهلل عليه.

 .(1)+ومن قرأ سورة الواقعة كتب ليس من الغافلني

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 8

   تعَلموا:=              :تعلموا ،        

     :تعلموا ،          :تعلموا ،           ،

         فإنكم لو علمتم ما فيهن لعطلتم ما أنتم ما فيه، تعلموهن

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل ح أ   هلق م هلتيبيق .
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 .(1)+وتقربوا إى اهلل هبن؛ فإن اهلل يغفر هبن كل ذنب إال الرشك

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 1

الساعة تدعى يف التوراة املبيِّضة، تبيض وجه صاحبها يوم تسود اقرتبت =

 .(2)+الوجوه

 قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 4

يا عائشة من قرأ يف ليلة بآمل تنزيل الكتاب، ويس، واقرتبت الساعة، وتبارك =

يطان والرشك، ورفع له يف الذر بيده امللك؛ كن له نورًا وحرزًا من الش

 .(3)+الدرجات يوم القيامة

قنل: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 7

 .(4)+إن لكل يشء عروس، وعروس القرآن الرمحن=وسلم يقبل: 

                              
هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح  (  1)

 (.2 وهص سواة )ق( )هحل  ث اقم 

ل  هل للوا هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللا     (  2)

ح  .  أ رج  هل ليوط  +يفاكر=ا  قا : 431ا 5/436(ا 2266 هآل اتا ذكر هنفص ا اقم )

(: 500( )ص 4836ا  قا  هأللبان  ح ضعيف هرايفة هلصل ي  ز اجلتل ا اقلم )   14/63هل ا هنا وا 

 .+ضعيف=

عيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبلل(  3)

 (.2 وهص سواة هل ج ة )هحل  ث اقم 

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  4)

ا 14/181ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا  436ا 5/435(ا 2265 هآل للاتا ذكللر هنفصلل ا اقللم )  

 .+يفاكر=(: 1358ا اقم )3/526ف   هنوضوع   قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعي
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قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ن  –ع  فنطمة  – 1

ديد، وإذا وقعت، والرمحن، يدعى يف ملكوت السموات واألرض قارئ احل=

 .(1)+ساكن الفردوس

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 5

من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبدًا، ومن قرأ يف كل = وسلم:

وم القيامة ووجهه يف صورة القمر ليلة ليلة ال أقسم بيوم القيامة لقي اهلل ي

 .(2)+البدر

من قرأ =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 2

 .(3)+سورة الواقعة وتعلمها مل يكتب من الغافلني، ومل يفتقر هو وأهل بيته

                              
هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  1)

ح هلل ا   ا  أ رجل  هل ليوط   +يفاكلر =ا  قلا :  5/431( 2266 هآل اتا ذكر هنفصل ا اقلم )  

ا  قلا  هأللبلان  ح    –اضل  ههلل عا لا    –ث فاطمل   ا  عزهض إىل هلبي ق  يفلمح دل    14/181هنا وا 

 .+ضعيف=(: 500(ا )ص 4831ضعيف هرايفة هلص ي  ز اجلت ا اقم )

هحل  ث أ اجلض هبمح عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  علمح هألداجل لث هلشلايع  هنوضلوع ا     (  2)

يفلمح دل  ث هبلمح يف لعوجلا        ا جل  ص اض إىل قولل : أبل هيف  =ا  قا : 1/381ح كتامل فبال  هلقرآنا 

ح هلوههيللاتا  قللا : قللا  أدلل  بللمح دابلل : هلل ه دلل  ث يفاكللر.  ذكللرض          أ اجلض هبللمح هرللوز  

ح إسللللااجلض =(ا  قللللا : 311هلشللللوكان  ح هلفوهللللل  هجملموعلللل  ح هألداجل للللث هنوضللللوع  )ص   

(: 298ا اقلم ) 459 ا1/450.  قلا  هأللبلان  ح س  ل   هألداجل لث هلبلعيف   هنوضلوع        +ك همل

 .+يفوضوع=

هحللل  ث أ اجلض هبللمح عللرهق هلكاللان  ح تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع ا ح     (  3)

ا  أ اجلض هلشلوكان  ح هلفوهلل    + فيل  عب هلقل  س بلمح دبيلب    =ا  قا : 1/381كتامل فبال  هلقرآن 

اجلض عب هلقللل  س بلللمح دبيلللبا  هلللو    ح إسلللا=(ا  قلللا : 311هجملموعللل  ح هألداجل لللث هنوضلللوع  )ص   

 .+يفوضوع= (:291ا اقم )1/459.  قا  هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  +يف  إ
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علِّموا = م:قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسل –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 9

ن ى  .(1)+نساءكم سورة الواقعة، فإهنا سورة الغ 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 60

يا ابن عباس، أال أهدر لك هدية علمني جربيل للحفظ: تكتب عىل = وسلم:

سورة قرطاس بالزعفران فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وسورة اإلخالص، و

يس، والواقعة، واجلمعة، وامللك، ثم تصب عليه ماء زمزم، أو ماء السامء، ثم 

ترشبه عىل الريق عند السحر بثالثة مثاقيل من لبان، وعرشة مثاقيل من سكر، 

وعرشة مثاقيل عسل، ثم تصيل بعد الرشب ركعتني بامئة مرة قل هو اهلل أحد يف 

ن عباس، فال يأيت عليك كذا وكذا كل ركعة مخسني مرة، ثم تصبح صائاًم يا اب

 .(2)+إال تصري حافظًا، وهذا ملن دون الستني

واوس  الرنفقي يف ملحنت األنباس  يض اآلثنس الباس ة يف خباص هذه السبس 

 الك،يمة، وو  الك:

 قوله: ما جاء يف سورة القمر:

 و  ق،ا سبسة =      ننوة ووج   يف كل عشنء  يث  اهلل يبم الق

 وسه، عهلل وجبه اخلالئق.

                              
ا  عللزهض إىل هللل   م ا  هبللمح يفرجل  لل   114ا 14/113ح هللل ا هنا للوا  هحللل  ث أ رجلل  هل لليوط  (  1)

.  أ اجلض هلعج لون  ح كشلف   + ع موها أ الجلكلم  سواة هلوهقع  سواة هل اًا فاقرأ ها=ب فن: 

(ا  قلا   1581ا اقلم ) 1/556ه فاء يفز   هإللباس عما ه ت ر يفمح هألداجل لث ع لً أل لا  هلالاس     

 .+إسااجلض ضعيف=(: 3008ا اقم )0/331هأللبان  ح س     هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  

اا هلبلعيف   هنوضللوع  ح  للوهص  هحلل  ث يفوضللوعا  قل  تقلل ل جيرالل  ضلممح هألداجل للث  هآلثلل   (  2)

 سواة هلفاحت .
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 وو   اب ويف سواية: و   ام عهلل سبسة      يف كل لنلة قنم و  قربه

 .(1)+يبم القننوة ووج   كنلقم،

 :–أيضًا  –وأورد 

يا عيّل =قنل: قنل يل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  عيل  

إذا رأيت كلبًا هي  رم 
  ل:فق (2)                

                   : (3) +[11]سبسة ال،مح. 

 ان   خل عهلل ا   وسيب  –سيض اهلل عه   –واوس  ع  عثامن    عهنن 

يف و،ض  الذي ونت فن ، فقنل ل : ون تشعكي؟ قنل: اهعكي  –عه   سيض اهلل –

انبيب. قنل: فام تشع ي؟ قنل: اهع ي سمحة سيب. قنل: اال ندعب لك طبنبًن؟ قنل: الطبنب 

او،ضهي. قنل: اال نأو، لك  يطنئك؟ قنل: ون ا هع    يف حني وبيت؟ قنل: يكبن 

سبسة الباقية، فإين سميت سسبل اهلل لبهنتك و   يدك. قنل: قد او،ت  هنيت ان يق،ان 

 .+أبداً  من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة= هلل اهلل علن  وسلم يقبل: 

 .(4)+مل يتخَوف الفقر أبداً =ويف سواية: 

                              
ا  ألفاظ لا يفتقاابل    9/168ح تف ليض   ا  بالوها عا  هل ع يب943ا 2/942 اظر: )ات هألنوها (  1)

هنوضلوع ح فبلال  سلوا هلقلرآن      –اض  ههلل عا   –يفة هأللفاظ هلوهاجلة ح د  ث أب  بمح كعب 

 هلكر م.

هلك ب هر رهيفا ف و هاّا  هرَّهاا إذه نبه  كشر عمح أنياب .  قي : هو صوت  جل ن نبادل .     ر: هرَّ(  2)

 (.1886 اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 

 ا  عايف  هلوضة ع ي  ظاهرة.2/945 اظر: )ات هألنوها (  3)

ا  هلبي ق  ح  عب  9/109ح تف يض  ا  ق  أ رج  هل ع يب958ا 2/949 اظر: )ات هألنوها (  4)

(ا 2261 هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذكر هنفص ا اقم )
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 يف خواص سورة الذاريات ما نصه: وأورد اليافعي

احلنول عهد البال ة و  ق،اهن عهد و،يض عنفنه اهلل، وإن وضيت عهلل = 

ل اهلل وال هتن  .(1)+س َّ

 ويقول يف خواص سورة الطور:

إاا اسعدام املسجبن ق،اءهتن س ل اهلل خ،وج ، وإن ق،اهن املسنف، او  و  = 

 .(2)+كل سبء، وإاا سش ونؤهن عهلل اليق،ب قعل ن

 :-أيضًا  –ويف خواص سورة النجم يقول 

بي سلطنن ، ومل خين م احدًا إال و  كعب ن يف سق غزال وعلَّق ن علن  ق= 

 .(3)+ق ،ه، وكنن وهصبسًا ايهام تبج 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                                

                                  

                                    

                             

                                                                                                                                                                          

ا  عللللزهض إىل أبلللل  عبيلللل ا  هبللللمح    114ا 14/113ا  هل لللليوط  ح هللللل ا هنا للللوا   439ا 5/430

هلبللعيف   هنوضللوع   هلبللر سا  هبللمح يفرجل  لل ا  هيهللما  قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث      

 .+سا ض ضعيفا  في  هضيرهمل=(: 209ا اقم )540ا 1/451

 (.125 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.126 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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 [.62 - 6م: ]سبسة الهج

ي الذه ، وتذكي القلب، وتزيل الهسننن، =  هذه اآلينت خن نع ن تصهِّ

وتيني عهلل حهظ الق،آن واليلم، وتذهب البسباس، َو  كعب ن يف جنم  مسك وونء 

وس  وحمنه  امء زوزم ون   سبية اينم وعبالنة عهلل ال،يق  لغ و  الك ون ي،يد إن 

 .(1)+هنءاهلل

 ويف خواص سورة الرمحن:

و  كعب ن وعلق ن علن  اِو  و  ال،ود، وإاا كعبت وحمنت  امء طنه، = 

 .(8)+ون ت ازالت و،ض الطحنل، وإن كعبت عهلل حنئط  نت وهع و  اهلبام

 وقنل عهد قبل  تينىل:                

                          

                        : 11]سبسة ال،مح 

- 17:] 

  و  كل هذه اآلينت و  كعب ن يف سق غزال وعلق ن عهلل اساع  األيم  او= 

 .(3)+ون خينف وه 

                              
 (.126 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم)ص (  1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  3)
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 يف خواص سورة الواقعة: –أيضًا  –ويقول 

: سميت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم -سيض اهلل عه   – قنل ا   وسيب  

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدًا، ومن قرأها كل غداة مل =يقبل: 

 .(1)+يتخوف الفقر أبداً 

ت عهلل ونت خهف عه ، وإاا ق،ئت عهد و،يض وقنل  يض الينسفني: إاا ق،ئ 

 وجد ال،احة.

وإاا ق،ئت عهد حمعرض س ل اهلل علن ، وإاا علقت عهلل امل،اة عهد الطلق س ل  

اهلل علن ن، وو  ق،اهن عهلل ط نسة  بنحًن ووسنء مل جيع ومل ييطش، ومل تلحق  هدة 

 .(2)+وال خبف وال فق،

 نصه:وأورد الديريب يف خواص سورة الواقعة ما 

 )البنب السن س يف اك،  يض خباص سبسة الباقية ووهنفي ن( 

اعلم ان هذه السبسة هلن رس عظنم وخن نة عجنبة، وفضل مجنم يف جلب  

الرهى ونهي الهق،. فم  الك ون سوي ع  عثامن    عهنن سيض اهلل عه  ان  ع،ض 

فقنل ل : انهق   عهلل عبداهلل    وسيب  سيض اهلل عه  هنئًن و  املنل فك،ه ان يأخذه،

عهلل  هنتك، فقنل ا   وسيب : اختشى علن   و  الهق، وقد او،هت   ق،اءة سبسة 

من قرأ الواقعة كل ليلة مل =الباقية، وقد سميت الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يقبل: 

 .(3)+تصبه فاقة أبداً 

                              
 تق ل جيرا  قر بايف.(  1)

 (.126 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 هحل  ث يفوضوعا  ق  تق ل جيرا  قر بايف.(  3)
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وقنل  يض اليلامء: و  ق،اهن إحدى واس يني و،ة يف جملس واحد قضنت  

ة فنام يعيلق  طلب ال،زق، وكذلك ق،اءهتن  يد  الة اليرص اس ع حنجع  خن 

 عرشة و،ة جم،ب، وو  زا  و  ق،اءهتن ساى و  رسهن ون يرسه إن هنء اهلل تينىل.

وقنل  يض م: و  ق،اهن  يد  الة كل عشنء و بح ثالث و،ات وق،ا هذا  

ل،مح  ال،حنم، اهلل تينىل وسزق  و  حنث ال حيعسب، وهب  سم اهلل ا هالدعنء اغهن

 م م بب و مب اي لطف خهي  صيصع  يصع اي الهبس والب نء،  س سبب 

س س بب اي اليز الشنوخ واليظمة والكربينء والقدسة والسلطنن، الل م إين 

اسألك  أسامئك امل،فبعة العي اعطنع ن و  هئت و  اولننئك، واهلمع ن و  اس ت 

ان تيطنهي سزقًن و  عهدك و  ا هننئك، وخصصت هبن و  احببت و  احبن ك، 

ترهي    فق،ي، وتقطع    عالئق الشنطنن و   دسي، إنك انت احلهنن املهنن 

البهنب ال،زاق الهعنح البنسط اجلبا  الكنيف، الرهي املرهي الك،يم اللطنف امليطي، 

الرب ال،حنم، الباسع الشكبس، وال،ب الرهبس، او الهضل والهيم والك،م، الل م إين 

وحق نبنك وسسبلك، ان متدين و  جب ك وك،وك وفضلك  اسألك  حقك

وإحسننك، ولطهك واوعهننك، ين  ن ق البعند، ين ويطنًن  ال حد، ال إل  إال انت 

سبحننك إين كهت و  الظنملني، الل م يرسِّ يل سزقًن حالالً طنبًن، واجب  عبيت  حق 

 اهلل علن  سبسة الباقية، و حق اسمك اليظنم األعظم، و حق سندنن حممد  هلل

وسلم وآل  وا حن   الطنبني الطنه،ي ، و حق نقج خممت فعنح قن س جن ، ويطي 

خري ال،ازقني، ورهي البنئس الهقري، تباب ال يؤاِخذ  نجل،ائم، الل م يرس يل سزقًن 

حالالً و  عهدك، وعجل يل    يناا اجلالل واإلك،ام، ين كنيف ين كهنل اسمحهي  ،محعك 

و هلل اهلل عهلل سندنن حممد وعهلل آل  و حب ، واتبنع  وانصنسه،  ين اسحم ال،امحني،
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وازواج  واسينت  واهل  نع  امجيني وسلم، سبحنن س ك سب اليزة عام يصهبن، 

 وسالم عهلل امل،سلني، واحلمد هلل سب الينملني.

وقنل  يض الصنحلني: وممن افن ه يل  يض اإلخبان سينضة سبسة الباقية،  

 اخذهتن ع   يض األولننء، وعملع ن جلامعة و  الهق،اء وقنل يل اعمل ن فإين

فأغهنهم اهلل  ربكع ن، وهي ان تصبم سبية اينم اوهلن يبم اجلمية وانت طنه،، وتق،ا 

هن  يد ؤوعرشي  و،ة، فإاا كننت لنلة اجلمية تق، نً السبسة  يد كل ف،ض مخس

فإاا  لنت اليشنء  املر،ب مخسة وعرشي  وتشعرل  ني املر،ب واليشنء  ام فن  خري،

وعرشي  و،ة، وتصيل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الف و،ة،  نً مخسوتق،اهن ونئة 

وقد تم اليمل، تق،اهن كل يبم و،ة عهد الصبنح وو،ة عهد املسنء  يد املر،ب حيصل 

 .(1)لك املقصب   إان امللك امليبب 

                              
( بتصلر    ليا  ال نفلً يفلا     22ا 21 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجمليل ( )ص  (  1)

   هلبيانا  هستخ هل هلريفلوز  هحللر    هلك ملات هجمل ولل  هنعالً      ح ه ض هلتجرب  يفمح هلبا

 مللت(ا فبللايف عللمح هلوقللوع ح ه)لل  ا هلشللرع ا   الفلل    –نقللب  –س  لل ومل  –)  م للومل 

ح  –إن  للاءههلل  –هليللرق هنشللر ع  ح  للوهص هلقللرآن هلكللر ما  سلليأت  هنز لل  يفللمح هلبيللان         

 هل اهس   هلتع يق.
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 الدراسة والتعليق:

املبضبعة الباس ة يف خباص هذه  يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة و 

السبس الك،يمة، يعضح جلنًن و  خالل العأول فن ن الضيف او البضع الظنه، فن ن؛ 

والك  نلهظ، يف وعبهنن وويننن ن، وال،كنكة يف الهنظ ن، وظ بس عالونت البضع 

 علن ن.

واول ون اك، يف تلك األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة يف  

وقد حكم  –سيض اهلل عه   –السبس الق،آننة، ون سوي ع  ايب    كيب  خباص تلك

 اهل اليلم عهلل هذا احلديث  نلبضع كام تقدم يف اول القسم العطبنقي.

و يد الك وس  اك، مجلة و  األحن يث واآلثنس الضينهة او املبضبعة يف  

نلضيف علن ن   –ايضًن  –خباص  يض هذه السبس الك،يمة؛ وقد حكم اهل اليلم 

 او البضع.

تدل عهلل  –غنلبًن  –وإن كننت تلك األحن يث واآلثنس الضينهة او املبضبعة  

 او  هحبه. –سيض اهلل عه   –امليهى املذكبس يف حديث ايب    كيب 

ثم وس  اك،  يض اآلثنس الضينهة او املبضبعة، والعجنسب العي يعب ل و   

  خالهلن إىل خباص هذه السبس الق،آننة.

هن الرنفقي يف كعن   ملحنت األنباس، وهي جتنسب  نطلة وو، و ة، اوس  

اهعملت عهلل املحناي، الرشعنة، وغري ولعزوة  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي 

جيب األخذ هبن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم؛ وت،تب عهلل الك  يض 
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خباص يعب ل و  خالهلن إىل االنعهنع   –عهلل حد زعم م  –البسنئل والط،ق 

الق،آن الك،يم، وو  ثمَّ االلعزام  بيض الكنهننت واهلنئنت، واألحبال واألزونن 

العي ون انزل اهلل هبن و  سلطنن؛ فضاًل ع  اوع نن سبس الق،آن الك،يم وآينت ، 

واسعخدام ال،وبز واحل،وف املج بلة، واأللهنظ  –عز وجل  –والعيلق  رري اهلل 

 ،يب يف جم، نت .الرري ويلبوة، كام وس  عهد الدي

 يد  الة كل عشنء  -ييهي سبسة الباقية  –والك عهد قبل : =و  ق،اهن 

و بح ثالث و،ات وق،ا هذا الدعنء اغهنه اهلل تينىل وسزق  و  حنث ال حيعسب، 

وهب  سم اهلل ال،مح  ال،حنم،  م م بب و مب اي لطف خهي  صيصع  يصع 

شنوخ واليظمة والكربينء اي الهبس والب نء،  س سبب س س بب اي اليز ال

 .+والقدسة والسلطنن

واحلق يف هذا كل  هب االععصنم  نلكعنب والسهة، واليمل  خباص الق،آن  

الك،يم، واألخذ  ربكة سبسه وآينت ، وطلب ال،محة واهلدى والشهنء عهلل وه ج 

نعي سلنم، يلعزم فن   نلضبا ط واآل اب الرشعنة خلباص الق،آن الك،يم، وع 

 عنم و  البقبع يف املحناي، الرشعنة عهد اليمل هبذه اخلباص الق،آننة.احلذس ال
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احلديـد، وسـورة ادادلـة،    األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خـواص سـورة   

 .ر، وسورة املمتحنة، وسورة الصفوسورة احلش

ان  حدث م ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –الي، نض    سنسية ع   – 6

إن فيهن آية أفضل من =علن  وسلم كنن يق،ا املسبحنت قبل ان ي،قد، ويقبل: 

 .(1)+ألف آية

 

                              
ا  أبو جله جل ح كتامل هألجلملا بلامل يفلا  قلا  عال      4/120يفال أد  ح هن ا  هحل  ث أ رج  هإل(  1)

(ا  هل يفلل   ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل يفللا جللاء فلليممح قللرأ درفللايف يفللمح    5851هلاللولا اقللم )

ا  أ رجل  أ بلايف ح   +هل ه دل  ث د لمح هر لب    =(ا  قلا :  2921هلقرآن يفا ل  يفمح هألجلرا اقلم )  

ل  ح هلكللل با ح كتلللامل فبلللال  هلقلللرآنا بلللامل   (ا  هلا لللا3486كتلللامل هلللل عوهتا اقلللم ) 

.  قلل  ا   بالللو هلل ه هحللل  ث يفرسللايف عللمح  اللل  بللمح 262 -1/261(ا 1912هن للبلاتا اقللم )

  إسااجلض د مح. – رد  ههلل  –يفع هن 
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 الدراسة والتعليق:

يض احبال الهبي تبنني   –سيض اهلل عه   –يف حديث الي، نض    سنسية  

  هلل اهلل علن  وسلم، وق،اءت  املسبحنت قبل ان ي،قد.

نسبة جمنزية، وهي السبس العي يف اوائل ن  – كرس البنء  –واملسبحنت  

 سبحنن، او سبَّح  نملنيض، او يسبح  نملضنسع، او سبِّح  نألو،.

 وهي سبع سبس:           :احلديد، [، و6]سبسة اإلرساء

 واحلرش، والصف، واجلمية، والعرن  ، واألعهلل.

قبل : )يقبل(: اسعئهنف لبننن احلنول ل  عهلل ق،اءة تلك السبس قبل ان يهنم،  

و  =اي: هي خري +خري=اي: عظنمة.  +آية=اي: يف املسبحنت.  +إن فن  =

 قنل: هي  +الف آية            [، وهذا وثل اسم 86: ]سبسة احلرش

 .(1)اهلل األعظم و   ني سنئ، األسامء يف الهضنلة، فيهلل هذا فن  ، اي: يف جممبع  

 يف تفسريه: يقول احلافظ ابن كثري

 قبل :  –واهلل اعلم  –واآلية املشنس إلن ن يف احلديث هي =       

                   :(2) +[1]سبسة احلديد. 

 وقنل: إهنن اآلية العي  دست  نلعسبنح. 

وقنل: اخهى اآلية فن ن كإخهنء لنلة القدس يف اللننيل، وإخهنء سنعة اإلجن ة يف  

 .(3)+يبم اجلمية، حمنفظة عهلل ق،اءة الكل، لئال تشذ تلك اآلية

                              
 .0/239  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  1)

 .13/481 اظر: تف ي هلقرآن هلظيم (  2)

 .0/239  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  3)
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رة ادادلة، وسورة احلشر، وسورة املمتحنة، وسورة احلديد، وسو خاصية سورة

 .الصف، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها

ل اهلل   تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة يف كبهنن و  املهصل العي فضَّ

   نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء علن م الصالة  –عز وجل  –

يف خباص  –سيض اهلل عه   – حديث واثلة    األسقع كام تقدم يف –والسالم 

 املهصل.

تظ ، خن نة هذه السبس  –سيض اهلل عه   –ويف حديث الي، نض    سنسية  

يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هلذه السبس قبل ان ي،قد،  –ايضًن  –الك،يمة 

 .+إن فيهن آية أفضل من ألف آية=و قبل : 

هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة يف الط،يقة واليمل، ولهن يف سسبل اهلل   

 قنل اهلل تينىل:                             

           :[، والهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يق،ا 86]سبسة األحزاب

 سبحنت قبل ان يهنم.امل

فنحصل هبذا اليمل و  املهنفع والهبائد وعظنم املقن د ون ال ييلم  إال اهلل،  

الذي ال يأتن  البنطل و   ني يدي  وال و  خله  تهزيل  –جل وعال  –ف ب كالم اهلل 

و  حكنم محند، فن  اهلدى وال،محة، والشهنء والربكة؛ مل  قنم    وعمل  ام فن ، 

  وويننن ، فيهد الك تعحقق اخلباص الق،آننة، وحيصل الههع، وُيدفع وتد ، آينت

 الرض، ويظ ، تأثري الق،آن الك،يم، نسأل اهلل الك،يم و  فضل  وإحسنن .
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 يقبل احلنفظ ا   كثري يف تهسريه عهد قبل  تينىل:              

                                  

    :[:86]سبسة احلرش 

يقبل تينىل ويظاًم ألو، الق،آن ووبنهًن علب قدست ، وان  يهبري ان ختشع ل  = 

 القلبب، وتعصدع عهد سامع  ملن فن  وهنلبعد احلق والبعند األكند       

                             اي: فإاا كنن اجلبل يف

عز  –غلظ  وقسنوت  لب ف م هذا الق،آن فعد ، ون فن ، خلشع وتصدع و  خبف اهلل 

شع، وتعصدع و  خشنة فكنف يلنق  كم اهين البرش ان ال تلني قلب كم وخت –وجل 

 اهلل، وقد ف معم ع  اهلل او،ه وتد ،تم كعن  ؟ وهلذا قنل:         

       +(1). 

                              
 .13/581 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)
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احلديد، وسورة ادادلة، وسورة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة 

 رة الصف.احلشر، وسورة املمتحنة، وسو

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 املجادلة كان من حزب اهلل يوم القيامة.. من قرأ سورة=

ومن قرأ سورة احلرش مل تبق جنة وال نار وال عرش وال كريس، واحلجب 

شجر والسموات السبع واألرضون السبع، واهلواء والرياح، والطري وال

واجلبال، والشمس والقمر واملالئكة إال صلوا عليه واستغفروا له، فإن مات 

 يومه أو ليلته كان شهيدًا.

 .(1)+ومن قرأ سورة املمتحنة كان املؤمنون واملؤمنات شفعاء له يوم القيامة

من =ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ويقل    يسنس  – 8

أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ الثالث من  قرأ حني يصبح

آخر سورة احلرش وَكل اهلل به سبعني ألف ملك، يصلون عليه حتى يميس، 

 .(2)+ومن قاهلا مساء فمثل ذلك

وَكل اهلل به سبعني ألف ملك = وفن : –سيض اهلل عه   –و هحبه ع  ايب اونوة  

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل ح فبلل   للوهتيم قللرهءة آ للر سللواة     ث أ رجلل  هل يفلل  هحللل (  2)

.  أ رجل   +ه ه د  ث د مح هر ب ال نعرف  إال يفلمح هل ه هلوجل    =(ا  قا : 2922هحلشرا اقم )

هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا ذكللر         

ا  قلللا  هأللبلللان :  14/399ا  هل للليوط  ح هلللل ا هنا لللوا  442ا 5/441( 2212م )هنفصللل ا اقللل 

 (.653)ص  .  اظر: ضعيف سامح هل يف  +ضعيف=
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، إن كان لياًل حتى يصبح، وإن كان هنارًا يطردون عنه شياطني اإلنس واجلن

 .(1)+حتى يميس

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة البنهيل  – 1

من قرأ خواتيم احلرش يف ليلة أو هنار فامت من يومه أو ليلته فقد =وسلم: 

 .(2)+أوجب اجلنة

سبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: قنلت: قنل س –سيض اهلل عه ن  –ع  فنطمة  – 4

قارئ احلديد، وإذا وقعت، والرمحن، يدعى يف ملكوت السموات واألرض =

 .(3)+ساكن الفردوس

 والغافقي مجلة من اآلثار الواردة يف خواص سورة احلرش منها: وأورد الثعلبي

بح فامت و  ق،ا ثالث آينت و  آخ، سبسة احلرش إاا ا =ع  احلس  قنل:  

اء، وو  ق،اهن إاا اوسى فامت و  لنلع  تلك دو  يبو  الك طبع اهلل ل   طن ع الش 

 .(4)+طبع اهلل ل   طن ع الش داء

                              
 . –اض  ههلل عا   –ا  عزهض إىل هبمح يفرجل    يفمح د  ث أب  أيفايف  14/399 اظر: هل ا هنا وا (  1)

نا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا    هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللا  (  2)

ا 14/399ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا  441ا 5/448(ا 2211 هآل للاتا ذكللر هنفصلل ا اقللم )  

ا  عزهض إىل هبمح ع  ا  هبمح يفرجل   ا  ه ييب  هيهلما  قلا  هأللبلان  ح ضلعيف هرلايفة      488

ر ل ز للاجلة: س  لل   هألداجل للث  .   اظلل+ضللعيف جلل هيف=(: 032( )ص 5118هلصلل ي  ز اجلتلل ا اقللم ) 

 (. 4631اقم ) 158ا 18/149هلبعيف   هنوضوع  

هحللل  ث ضللعيف.  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح     (  3)

 (.6 وهص سواة هلردمحا  سواة هلوهقع  )هحل  ث اقم 

 .14/488هل ا هنا وا ا  2/963ا  )ات هألنوها 9/209 اظر: هلكشف  هلبيان (  4)
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 يف ملحات األنوار: –أيضًا  –وقال الغافقي 

   ون جنء فنم  ق،ا مخس آينت و  اول سبسة احلديد إىل قبل : 

  و  قبل : ، وو  آخ، احلرش             :إىل آخ، السبسة 

ع   يض ون خصَّ     سسبل اهلل  –سيض اهلل عه   –سئل عيل    ايب طنلب  

 هلل اهلل علن  وسلم، فقنل: ون ظههت ان احدًا يسألهي ع  هذا، ثم قنل: إاا اس ت 

  ان تسأل اهلل حنجة فنق،ا مخس آينت و  اول احلديد        وو

 آخ، احلرش و  قبل  تينىل:                 .إىل آخ، السبسة 

 .(1)ثم تقبل: ين و  هب كذا افيل يل كذا، ثم تدعب  ام ت،يد

معك ع  وبالة عمننء ال تبرص، فأتنهن آٍت فقنل هلن: إن عل –ايضًن  –واوس   

فعدعن     فري  اهلل علنك  رصك، اتكعمي الك، وال  –عز وجل  –اساًم و  اسامء اهلل 

 ختربي    احدًا؟ قنلت: نيم.

 –عز وجل  –فيلم ن وقنل هلن: ا سطي يديك، واسفين ن إىل السامء، وا عي اهلل 

 نالسم، ثم اوسحي هبام وج ك. فهيلت، ف،  اهلل علن ن  رصهن. ف،ات  ني يدهين 

 ًن قنئاًم، ثم اهب عه ن، وُعِ،َض علن ن ونل عظنم عهلل ان تيلم  فأ ت.هنخ

واخربت عهد وبهتن فقنلت: اق،ا سبسة احلديد و  اوهلن، فقد وىض  يض االسم، 

 .(2)واق،ا سبسة احلرش و  آخ،هن، فقد وىض  قنة االسم

                              
ا  علزهض إىل هبلمح   263ا 14/262ح هلل ا هنا لوا    ا  أ رج  هل يوط 2/950 اظر: )ات هألنوها (  1)

 . –اض  ههلل عا   –هلاجاا ح تاا خ ب  هجل ب ا  ضعيفا عمح هل هء بمح عازمل 

 ا بتصر    ي.951ا 2/956 اظر: )ات هألنوها (  2)
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 ان  قنل: ق،ات عهلل الهبي –سيض اهلل عه   –ع  ا   وسيب   –ايضًن  –واوس   

  هلل اهلل علن  وسلم فلام  لرت هذه اآلية:                   

ضع يدك عىل رأسك، فإن جربيل ملا نزل هبا إيَل قال: = [، قنل يل:86]سبسة احلرش: 

 .(1)+ضع يدك عىل رأسك؛ فإهنا شفاء من كل داء إال السام، والسام املوت

يف الدر النظيم يف خواص القرآن العظيم مجلة من اخلواص القرآنية  وذكر اليافعي

 هلذه السورة الكريمة.

 يقول يف خواص سورة احلديد:

اسم اهلل األعظم يف ست آينت و  =: -سيض اهلل عه ام  –قنل ا   عبنس  

 اول سبسة احلديد، إاا محل ن املقنتل مل يصب  سنف وال غريه، وتههع للحمى

 .(2)+والبسم

 ويف خواص سورة املجادلة:

و  ق،اهن عهد و،يض ننم وسك  امل ، وو   اوم عهلل ق،اءهتن لناًل وهننسًا = 

 .(3)+حهظ و  كل طنسق، وإاا كعبت وط،حت يف حب ازالت ون يهسده
 

 ويف خواص سورة احلرش:

و  ق،ا سبسة احلرش او  يف الدي  والدننن، واك،  يض م ان آخ، سبسة = 

                              
ا  هألثر أ اجلض هبمح عرهق هلكاان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هألداجل لث      2/911ر: )ات هألنوها  اظ(  1)

 (.312ح هلفوهل  هجملموع  ح هألداجل ث هنوضوع  )ص  ا  هلشوكان 2/295هلشايع  هنوضوع  

 (.121 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 اظر: هنص ا هل ابق. (  3)
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   واء و  كل  اء إال املبت.احلرش

 وسايت  خط  يض الينسفني اهنن تربئ و  كل  اء. 

وو  كعب ن وق،اهن لنلة اجلمية او  و  كل يشء حعى يصبح، وو  تبضأ  

و هلل اس ع سكينت يق،ا يف كل سكية الهنحتة والسبسة، ثم يق،ؤهن يف سكبع ، 

 ويهبي اي حنجة اسا  إال س ل اهلل قضنءهن.

  جنم وحمنت  امء املط،، سزق الذكنء والهطهة وقلة الهسننن.وإن كعبت يف 

ان يكعب يف سقية وت، ط =يف عالج تسكني  داع ال،اس  –ايضًن  –ونقل  

  عهلل اجلبني                              

       :[، وقبل  تينىل: 47]سبسة اله،قنن                    

       :[، ويق،ا علن  خنمتة احلرش سبع و،ات، ويكعب 61]سبسة األنينم

: ين اهين املبكل  مشنئة اهلل... ا ح ح ح ط ل ك م س ع س ص   ي، اسك  -ايضًن  –

 ساس كل و  اك،ت علن  هذه األسامء،  سم اهلل الشنيف، اهلل الكنيف، و 

              :[، وال حبل وال قبة 615]سبسة البق،ة

 إال  نهلل الييل اليظنم.

واعلم ان خنمتة سبسة احلرش إاا تالهن اإلنسنن عهلل ايِّ وجع يف ايِّ عضب سك  

 .(1)+ إان اهلل

                              
(ا بتصللر ا  تظ للر عايفللات    129ا 120 اظللر: هللل ا هلاظلليم ح  للوهص هلقللرآن هلعظلليم )ص      (  1)

 هلشعوذة  هلياسم.
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 ويف خواص سورة املمتحنة:

 .(1)+اهلل و  كعب ن ونهبن ثالثة اينم وعبالنة، ازالت عه  و،ض الطحنل  إان= 

 ويف خواص سورة الصف:

 .(2)+و   اوم عهلل ق،اءهتن يف سه، او  طباسق  إىل ان ي،جع إىل وطه = 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                        

                                    

                                     

                                 

                               

                                  

            :[:61 - 2]سبسة الصف 

واجلنه والهرص، و  كعب ن يف ح،ي،ة  نضنء  هذه اآلينت للقببل واهلنبة= 

 .(4)+قمنص  كنن ون اك، (3) مسك وزعه،ان وونء، وجيل ن يف طبق

                              
 (.129 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  1)

 (.129 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 .18/231: ل ان هلعرمل هليَّْوق: يفا هست ها بالش ءا  هرمة أطوهق.  اظر(  3)

 (.129 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  4)



 940 

 الدراسة والتعليق:

و  خالل ون تقدم اك،ه يف األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة  

يف خباص هذه السبس الك،يمة )املسبحنت(، يظ ، الضيف والبضع جلنًن يف تلك 

 حن يث واآلثنس املذكبسة.األ

يف خباص هذه السبس  –سيض اهلل عه   –فقد وس  حديث ايب    كيب  

عمبوًن، وقد تقدم كالم اهل اليلم يف اول القسم العطبنقي ع  هذا احلديث واحلكم 

 علن   نلبضع.

ثم وس  اك، مجلة و  األحن يث الضينهة ع  ويقل    يسنس، و هحبه ع  ايب  

أن من قرأ الثالث من آخر سورة احلرش وَكل اهلل =وفن ن:  – عه م سيض اهلل –اونوة 

. +به سبعني ألف ملك، يصلون عليه حتى يميس، ومن قاهلا مساء فمثل ذلك

 .+ومن قرأ خواتيم احلرش يف ليلة أو هنار فامت من يومه أو ليلته فقد أوجب اجلنة=

 اهلل علن  وسلم ع  سسبل اهلل  هلل –سيض اهلل عه ن  –وون سوي ع  فنطمة  

 .+قارئ احلديد... يدعى يف ملكوت السموات واألرض ساكن الفردوس= قنل:

 وقد حكم اهل اليلم عهلل هذه األحن يث  نلضيف، كام تقدم.

ثم وس   يد الك مجلة و  األحن يث واآلثنس والعجنسب املذكبسة يف خباص  

الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم،  يف هذه السبس الك،يمة، اوس هن الننفيي

وهي يف مجلع ن تشعمل عهلل املحناي، الرشعنة، والبسنئل والط،ق املخنلهة للضبا ط 

واآل اب الرشعنة، العي جيب و،اعنهتن عهد ال،غبة يف احلصبل عهلل خباص الق،آن 

 الك،يم، وعلن  فال يهبري اليمل هبن، وال األخذ  ام فن ن، واهلل املسعينن.
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و  األوثلة العي تدل عهلل البقبع يف املحذوس الرشعي يف تلك العجنسب و 

ان يكعب يف سقية =البنطلة، ون اك،ه الننفيي يف عالج تسكني ال،اس والصداع 

 وت، ط عهلل اجلبني                            

         :[، وقبل  تينىل: 47]سبسة اله،قنن             

            :[، ويق،ا علن  خنمتة احلرش سبع 61]سبسة األنينم

ع س  : ين اهين املبكل  مشنئة اهلل... ا ح ح ح ط ل ك م س-ايضًن  –و،ات، ويكعب 

ص   ي، اسك  و  ساس كل و  اك،ت علن  هذه األسامء،  سم اهلل الشنيف، اهلل 

 الكنيف،             :[، وال حبل 615]سبسة البق،ة

 وال قبة إال  نهلل الييل اليظنم.

جع يف ايِّ عضب سك  واعلم ان خنمتة سبسة احلرش إاا تالهن اإلنسنن عهلل ايِّ و

 .+ إان اهلل

وغري الك كثري يف اسعخدام ال،وبز واحل،وف واملينين املج بلة العي هي 

 . -عز وجل  –وسنلة إىل السح، والرشك  نهلل 
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 خواص سورة الطالق
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اجلمعـة، وسـورة املنـافقون،    األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سـورة  

 .وسورة التغابن، وسورة الطالق، وسورة التحريم

ان  حدث م ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –الي، نض    سنسية ع   – 6

ية أفضل من إن فيهن آ=علن  وسلم كنن يق،ا املسبحنت قبل ان ي،قد، ويقبل: 

 .(1)+ألف آية

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن  –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 8

 يق،ا يف  الة الهج، يبم اجلمية       السجدة، و       

        الة وان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يق،ا يف 

 .(2)+اجلمية سبسة اجلمية واملهنفقبن

ان  سمع  (3)–سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  –ايضًن  –و هحب هذا احلديث  

 ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبام يبم اجلمية.

 

                              
 

هحللل  ث د للمحا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلصللليل  هلللوهاجلة ح  للوهص سللواة            (  1)

 (.1هحل   ا  سواة هجملاجلل ا  سواة هحلشرا  سواة هنمتلا ا  سواة هلصفا  اظر هحل  ث اقم )

ا  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  لوهص    أ رج  يف  م هحل  ث(  2)

 (. 3سواة هل ج ة )هحل  ث اقم 

 (.011ح كتامل هرمع ا بامل يفا  قرأ ح صاة هرمع  اقم ) أ رج  يف  م(  3)
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 الدراسة والتعليق:

ون يدل عهلل  –سيض اهلل عه   –يف احلديث األول ع  الي، نض    سنسية  

مية، ف ي و  السبس املسبحنت، العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وكننة سبسة اجل

 وسلم يق،ا هب  قبل ان ي،قد.

ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  –سيض اهلل عه ام  –ويف احلديث الثنين ع  ا   عبنس  

  هلل اهلل علن  وسلم يف  الة اجلمية  سبسة اجلمية، وسبسة املهنفقبن.

ان  سمع ال،سبل  هلل اهلل  – عه  سيض اهلل –و هحبه و  حديث ايب ه،ي،ة  

علن  وسلم يق،ا هبام يف  الة اجلمية، يف ال،كية األوىل  سبسة اجلمية، ويف ال،كية 

 الثنننة  سبسة املهنفقبن.

 :-يرمحه اهلل  –يقول النوور 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  =: -سيض اهلل عه   –قبل  يف حديث ايب ه،ي،ة = 

وىل و   الة اجلمية: سبسة اجلمية، ويف الثنننة: وسلم ق،ا يف ال،كية األ

 : فن  اسعحبنب ق،اءهتام  كامهلام.+املهنفقبن

قنل اليلامء: واحلكمة يف ق،اءة اجلمية اهعامهلن عهلل وجبب اجلمية، وغري  

الك و  احكنو ن، وغري الك ممن فن ن و  القباعد، واحلث عهلل العبكل، والذك،، 

 وغري الك.

هنفقني لعب نخ حنرضهين وه م، وتهبن  م عهلل العب ة، وغري الك وق،اءة سبسة امل 

 .(1)+فن ن ممن فن ن و  القباعد؛ ألهنم ون كننبا جيعميبن يف جملس اكث، و  اجعامع م

                              
 .6/484بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)
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 ويف سبل السالم، يقول ما نصه:

وإنام خص ن هبام ملن يف سبسة اجلمية و  احلث عهلل حضبسهن، والسيي = 

 هلل اهلل علن  وسلم، واك، األس ع احلكم يف  يثع  و  ان  إلن ن، و ننن فضنلة  يثع  

 يعلب علن م آينت ، ويزكن م، وييلم م الكعنب واحلكمة، واحلث عهلل اك، اهلل.

وملن يف سبسة املهنفقني و  تب نخ اهل الههنق، وحث م عهلل العب ة، و عنئ م  

فقني يكث، إىل طلب االسعرهنس و  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم؛ ألن املهن

 .(1)+اجعامع م يف  الهتن، وملن يف آخ،هن و  البعظ واحلث عهلل الصدقة

 

                              
 .2/185 اظر: سب  هل ال  رح ب وغ هنرهل (  1)
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اجلمعة، وسورة املنافقون، وسورة التغابن، وسورة الطالق، وسورة  خاصية سورة

 .التحريم، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها

ن، وسبسة تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة )سبسة اجلمية، وسبسة املهنفقب 

ل اهلل  العرن  ، وسبسة الطالق، وسبسة العح،يم( يف كبهنن و  املهصل العي فضَّ

   نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء علن م الصالة  –عز وجل  –

 يف خباص املهصل. –سيض اهلل عه   –كام تقدم يف حديث واثلة    األسقع  –والسالم 

 امل،ا  يف السبس املعقدوة.وقد تقدم  ننن امليهى  

وتظ ، خن نة سبسة اجلمية، وسبسة العرن   يف كبهنن و  السبس املسبحنت  

العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هب  قبل ان يهنم. ويف فيل   هلل اهلل علن  

 ون يدل عهلل هذه اخلن نة اليظنمة و   ني سبس الق،آن الك،يم. –كام تقدم  –وسلم 

 نة سبسة اجلمية، وسبسة املهنفقبن، يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وتظ ، خن 

وسلم هبام يف  الة اجلمية، ويف هذا و  الهضل واخلن نة، وعظنم الشأن ون ال 

خيهى؛ فقد اهعملت هنتنن السبستنن عهلل املقن د اليظنمة، واملباعظ البلنرة يف 

 احلث عهلل فيل اخلريات، واجعهنب الرش واملهك،ات.

هن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة، فلنيمل  سهة سسبل ول 

اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وتق،ا هنتنن السبستنن يف  الة اجلمية؛ طميًن يف تذكري 

الههس، وحننة القلب، وو  ثمَّ األخذ  ام جنء فن ام و  تبجن نت ق،آننة، يسيد هبن 

 امل،ء يف  نننه وآخ،ت .
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 بادر:يقول الفريوزآ

 ننن  يث املصطهى، وتينري  –ييهي سبسة اجلمية  –ويظم وقصب  السبسة = 

الن ب ، والشكنية وه م، وإلزام احلجة علن م، والرتغنب يف حضبس اجلمية، 

والشكنية و  قبم  إع،اض م ع  اجلمية، وتقبية القلبب  ضامن ال،زق لكل حي 

 يف قبل :          (1) +[66اجلمية: ]سبسة. 

 ويف وقصب  سبسة املهنفقبن يقبل ون نص :

ويظم وقصب  السبسة تق،يع املهنفقني وتبكنع م، و ننن اهلم وكذهبم، واك، = 

ترشيف املؤو  وتيجنل م، و ننن عزهم ونف م، واله ي ع  نسننن اك، احلق تينىل 

إو نل  يد  ال تأخري وال والرهلة عه ، واإلخبنس ع  نداوة الكهنس  يد املبت، و ننن ان

 حلبل األجل، يف قبل  تينىل:          :(2) +[66]سبسة املهنفقبن. 

                              
 .1/464 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)

 .1/465 اظر: هنرجة هل ابق (  2)
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اجلمعة، وسورة املنافقون، وسورة  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة

 التغابن، وسورة الطالق، وسورة التحريم.
 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – عه  سيض اهلل –ع  ايب    كيب  - 6

اجلمعة كتب له عرش حسنات بعدد من ذهب إى اجلمعة يف  من قرأ سورة=

 مرص من أمصار املسلمني أو مل يذهب.

 ومن قرأ            .برئ من النفاق 

 ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة.

 ة الطالق مات عىل سنة رسول اهلل.ومن قرأ سور

 .(1)+ومن قرأ سورة التحريم أعطاه اهلل تعاى توبة نصوحاً 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 8

يا ابن عباس أال أهدر لك هدية، علمني جربيل للحفظ: تكتب عىل =وسلم: 

واملعوذتني، وسورة اإلخالص، وسورة  قرطاس بالزعفران فاحتة الكتاب،

يس، والواقعة، واجلمعة، وامللك، ثم تصب عليه ماء زمزم، أو ماء السامء، ثم 

ترشبه عىل الريق عند السحر بثالثة مثاقيل من لبان، وعرشة مثاقيل من سكر، 

وعرشة مثاقيل عسل، ثم تصيل بعد الرشب ركعتني بامئة مرة قل هو اهلل أحد، 

سني مرة، ثم تصبح صائاًم يا ابن عباس، فال يأيت عليك كذا يف كل ركعة مخ

 .(2)+وكذا إال تصري حافظًا، وهذا ملن دون ستني سنة

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

  م هلتيبيق .سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل ح أ   هلق

هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هنوضللوع   هلبللعيف  هلللوهاجلة ح  (  2)

  وهص سواة هلفاحت .
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 والغافقي يف خواص هذه السور الكريمة مجلة من اآلثار منها: وأخرج الثعلبي

 علن  قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عم،  

ما من مولود يولد إال يف تشابيك رأسه مخس آيات من فاحتة سورة =وسلم: 

 .(1)+التغابن

يف الدر النظيم يف خواص القرآن العظيم خواص هذه السور القرآنية،  وأورد اليافعي

 فقال يف خواص سورة اجلمعة:

 .(2)+و   اوم عهلل ق،اءهتن او  و  وسبسة الشنطنن= 

 وعهد قبل  تينىل:                :[:4]سبسة اجلمية 

و  نقش ن عهلل  دفة يبم اجلمية، ثم ط،ح ن يف ونل او غريه  بسك فن ، = 

 .(3)+وحهظ و  اآلفنت  إان اهلل

 ويف خواص سورة املنافقون:

 .+ق،اءهتن تزيل ال،ود والدونول واألوجنع= 

 ينىل: وعهد قبل  ت                         

                                    

                              
ح تف ليض   ا  أ رجل  هبلمح كل ي   901ا 2/906ا  )ات هألنلوها  9/325 اظر: هلكشف  هلبيان (  1)

ا  علزهض  14/512ح هلل ا هنا لوا     أ رجل  هل ليوط   . +هر ب  ج هيفا بل  يفاكلر  = قا :  14/11

 إىل هبمح دبان ح هلبعفاءا  هلي هن ا  هبمح يفرجل     هبمح ع اكرا يفمح د  ث عب ههلل بمح عمر 

 . –اض  ههلل عا ما  –

 (.120 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)
 (.120 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  3)
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    :[:4 ]سبسة املهنفقبن 

هذه اآلية خلذالن اليدو، وتق،ا عهلل ت،اب طنه،، وت،ش يف وج   وهب ال = 

 .(1)+يدسي، فإن  ي،تد عام هب فن 

 ويف خواص سورة التغابن:

 .(2)+و  خنف و  سلطنن او جبَّنس، وق،اهن و خل علن  كهنه اهلل نه= 

 ويف خواص سورة الطالق:

ا دًا، وإن سش عهلل  نب  إاا كعبت وحمنت  امء، وسش يف وبضع مل يسك = 

 .(3)+ نت وسكبن اثنس الهع ، وس ام كنن اله،اق، فنتق اهلل يف عملك

 وقنل عهد قبل  تينىل:               :[:5]سبسة الطالق 

فلنعب إىل اهلل، ويضم، خريًا، ثم يقبم  هذه اآلية مل  ضنقت علن  وينشع = 

ه، اهلل ونئة و،ة، ويعلب اآلية إىل ان يهنم، فإن  ي،ى كنهنة لنلة اجلمية سح،ًا، ويسعر

 .(4)+املخ،ج و  ضنق ، ويهعح ل  البنب

 ويف خواص سورة التحريم:

 .(5)+ق،اءهتن تههع امل،يض والسنه، واملديبن= 

                              
 (.120 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.129 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)

 هنص ا هل ابق.(  4)

 هنص ا هل ابق.(  5)
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 الدراسة والتعليق:
 

يف خباص هذه السبس  –سيض اهلل عه   –وس  اك، حديث ايب    كيب  

 تب عهلل ق،اءهتن و  اخلباص الق،آننة.الك،يمة، وون يرت

فم  ق،ا سبسة اجلمية كعب ل  عرش حسهنت  يد  و  اهب إىل اجلمية يف  

 ورص و  اوصنس املسلمني، او مل يذهب.

 وو  ق،ا سبسة            .ئ و  الههنق،  

 وو  ق،ا سبسة العرن    فع عه  وبت الهجأة.

 الق، ونت عهلل سهة سسبل اهلل.وو  ق،ا سبسة الط

 وو  ق،ا سبسة العح،يم، اعطنه اهلل تينىل تب ة نصبحًن.

يف اول  –كام تقدم  –وقد تقدم حكم اهل اليلم عهلل هذا احلديث  نلبضع  

 القسم العطبنقي.

يف خن نة سبسة اجلمية، وع  –سيض اهلل عه ام  –ثم وس  حديث ا   عبنس  

حصبل احلهظ، وعدم الهسننن، وع اك، البسنلة غريهن و  السبس الق،آننة، يف 

والط،يقة املسعيملة يف سبنل احلصبل عهلل تلك اخلن نة املزعبوة، وفن ن و  البيد 

والضالل ون ال خيهى عهلل احد؛ فضاًل ع  احلكم عهلل هذا احلديث  نلبضع، كام نص 

 عهلل الك اهل اليلم.

لضينهة واملبضبعة،  يد الك اوس  الرنفقي مجلة و  األحن يث واآلثنس ا 

 –عهلل حد زعم م  –والعجنسب البنطلة امل، و ة يف خباص تلك السبس الق،آننة 
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وال خيهى عهلل الهنظ، فن ن، واملعأول يف ط،ق ن واحباهلن و هنهتن، البضع الظنه،، 

واخلزعبالت  والهكنسة الشديدة، واملخنلهة الرصحية، والبقبع يف املحذوس الرشعي

حقق  مثل هذا اليمل البنطل الربكة او الههع والعأثري يف جلب ، فكنف تعواخل،افنت

اخلري و فع الرش، فال يؤخذ  مثل هذه اخلباص، وال ييمل  ام فن ن، ف ي جتنسب 

  نطلة وو، و ة عهلل اهل ن، واهلل املسعينن.
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 خواص سورة امللك
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 .امللكسورة األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سيض اهلل عه ام قنل:  –جن ،    عبداهلل ع   – 6

   ال ينام حتى يقرأ    والسجدة ،            (
1). 

ة من سور=ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  -8

 .      +(2) القرآن ثالثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له

إن سورة من القرآن ثالثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي = ويف سواية: 

 .+سورة تبارك الذر بيده امللك

 علن  وسلم: قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 1

سورة من القرآن ما هي إال ثالثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته اجلنة =

                              
هحل  ث صليها  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح (  1)

 (. 4 ث اقم ) وهص سواة هل ج ة )هحل 

ا  أبللو جله جل ح كتللامل هلصللاةا بللامل ح علل جل  2/299هحللل  ث أ رجلل  هإليفللال أدلل  ح هن للا   (  2)

(ا  هل يف   ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا جاء ح فب  سواة هن كا اقم 1488هآل ا اقم )

 ا  هلا لال  ح هلكل با ح كتلامل عمل  هليلول  هل ي ل ا      +هل ه دل  ث د لمح   =(ا  قا : 2091)

 –ا  ح كتللامل هلتف للي 9/262( 18410بللامل هلفبلل  ح قللرهءة تبللااإ هللل   بيلل ض هن للكا اقللم )  

ا  هحلللاكم ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل  18/389( 11540بللامل سللواة هن للك اقللم )  –أ بللايف 

هللل ه دللل  ث صلللليه هإلسلللااجلا  مل =ا  قلللا : 153ا 1/548ذكلللر فبلللال  سلللوا  آ  يفتفرقللل  

إن سلواة يفلمح   =ا  لفظ : 2/548ح تف ي سواة هن ك  –أ بايف  –ا  ح كتامل هلتف ي +نرجاض

يفللا هلل  إال ثاثللني آ لل ا  للفعت لرجلل   أ رجتلل  يفللمح هلاللاا  أجل  تلل         –عللز  جلل    –كتللامل ههلل 

.  هلبي قل  ح  لعب هإلميلانا بلامل     +ه ه د  ث صليه هإلسااجلا  مل نرجلاض =ا  قا : +هرا 

ا  هل لليوط  ح هللل ا  5/415( 2216م )ح تعظلليم هلقللرآنا جيصلليص سللواة هن للك باللل كر اقلل    

 (.2821ا اقم )2/218ا  صلل  هأللبان  ح صليه هرايفة هلص ي 14/599هنا وا 
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 .(1)+وهي سورة تبارك

      و  ق،ا =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   – 4

هلل  هلل اهلل علن  وسلم لنلة وهي  اهلل هبن و  عذاب القرب، وكهَّن يف ع د سسبل ا كل

نسمن ن: املننية، وإهنن يف كعنب اهلل سبسة و  ق،ا هبن يف كل لنلة فقد اكث، 

 . و هحبه ايضًن:(2)+واطنب

يؤتى ال،جل يف قربه و  ِقَبل =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل    وسيب   

سبسة امللك. سجلن ، فعقبل سجاله: لنس لكم عهلل ون قبيل سبنل، قد كنن يقبم عيّل  

قنل: فنؤتى جبف ، فنقبل جبف : لنس لكم عهلل ون قبيل سبنل، وقد وعى يفَّ سبسة 

امللك. قنل: فنؤتى ساس ، فنقبل لسنن : لنس لكم عهلل ون قبيل سبنل، قد كنن يقبم يفَّ 

و  عذاب القرب،  –عز وجل  – سبسة امللك. فقنل عبداهلل: هي املننية  إان اهلل 

                              
ا  هبلللمح كلل ي ح تف لليضا تف للي سللواة هن لللك     1/116هحللل  ث أ رجلل  هلي هنلل  ح هلصلل ي     (  1)

ح هلل ا هنا لوا    ا  أ رج  هل ليوط  +ا هض هلي هن   هحلافن هلبياء هنق س =ا  قا : 14/60

ا  عزهض إىل هلي هن  ح هأل س ا  هبمح يفرجل   ا  هلبياء ح هنختلااة.  ذكلرض ههلي مل     14/688

ا هض هلي هنلل  ح =ا  قللا : 1/121ح امللة هلز هللل ا ح كتللامل هلتف لليا بللامل سللواة تبللااإ    

اضل  ههلل   –ث أبل  هر لرة   .  ق   اجل بالوض يفلمح دل    +هلص ي  هأل س ا  اجال  اجا  هلصليه

 بلسااجل د مح. –عا  

ح هلك با ح كتامل عم  هليول  هل ي  ا بامل هلفب  ح قرهءة تبااإ  هحل  ث أ رج  هلا ال (  2)

ا  ههلي مللل  ح املللة هلز هلللل ا ح كتلللامل   263ا 9/262(ا 18419هلللل   بيللل ض هن لللكا اقلللم )  

ا هض هلي هنلل  ح هلكللبي   =ا  قللا :  1/121للل كرا  هلتف لليا بللامل جيصلليص سللواة هن للك با    

ا  عللزهض إىل هلي هنلل ا  هبللمح  14/683ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا  + هأل سلل ا  اجاللل  ثقللات 

ا  ذكلر هأللبلان  ح س  ل   هألداجل لث     –اضل  ههلل عال     –يفرجل    ب ا  جي ا عمح هبلمح يف لعوجل   

 .+إسااجلض د مح=ا  قا : 132ا 3/131( 1148هلصليل ا اقم )
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 .(1)+سة امللك و  ق،اهن يف لنلة فقد اكث، واطنبوهي يف العبساة سب

      و      و  ق،ا =ع  كيب األحبنس قنل:  – 7

 .(2)+كعب ل  سبيبن حسهة، وحّط عه  سبيبن سنئة، وسفع ل  هبن سبيبن  سجة

 

 

                              
( ح فبللال  هلقللرآنا بللامل ح فبلل  تبللااإ هللل   بيلل ض  185هحللل  ث أ رجلل  هبللمح هلبللر س )ص (  1)

هل ه  =ا  قا : 2/548(ا  هحلاكم ح كتامل هلتف يا بامل تف ي سواة هن ك 232هن كا اقم )

ا  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا    +دلل  ث صللليه هإلسللااجل  مل نرجللاض  

ا  قا  هأللبلان  ح س  ل   هألداجل لث    440ا 5/441( 2219ك بال كرا اقم )جيصيص سواة هن 

 هللو ح دكللم هنرفللوعا  للل   للاه  يفللمح دلل  ث هبللمح عبللاس      =: 3/131( 1148هلصللليل  اقللم ) 

  .+ –اض  ههلل عا ما  –

هحل  ث د محا  ق  تق ل جيرا  ضلممح هألداجل لث  هآلثلاا هلصلليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة        (  2)

 .(6ث اقم هل ج ة )هحل  
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 الدراسة والتعليق:

و   ني سبس الق،آن الك،يم يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل  تظ ، وكننة سبسة امللك 

كنن =قنل:  –سيض اهلل عه   –علن  وسلم هبن قبل الهبم؛ كام وس  يف حديث جن ، 

   سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ال يهنم حعى يق،ا    و      

      . 

ون يدل عهلل ههنعة سبسة امللك  –سيض اهلل عه   – ويف حديث ايب ه،ي،ة 

 .+حعى غه، ل =لصنحب ن حعى يره، ل . ويف سواية: 

وهب حيعمل ان يكبن  ميهى امليّض يف اخلرب، ييهي: كنن سجل يق،ؤهن،  

 وييظم قدسهن، فلام ونت ههيت ل  حعى ُ فع عه  عذا  .

ن يف القرب، او يبم وحيعمل ان يكبن  ميهى املسعقبل، اي: تشهع مل  يق،ؤه 

 .(1)القننوة

و هحب هذا امليهى املعقدم )ههنعة سبسة امللك( ون سوي ع  انس    ونلك،  

 .-سيض اهلل عه م  –وا   وسيب  

ويف حديث كيب األخبنس ون يدل عهلل سفية الدسجنت، وحط السنئنت مل   

خباص سبسة ق،ا هبن، و سبسة السجدة، وقد تقدم نحب هذا امليهى و ننن امل،ا  يف 

 السجدة.

                              
 .0/283  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  1)
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 .امللك، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها خاصية سورة

ل    الهبي   تظ ، خن نة سبسة امللك يف كبهنن و  سبس املهصل الذي فضِّ

  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء علن م الصالة والسالم.

      وكنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ال يهنم حعى يق،ا  

حعى =وهي السبسة العي تشهع لصنحب ن حعى يره، ل ، ويف  يض ال،واينت: 

 .+ا خلع  اجلهة

ويف هذا و  الهضل واخلن نة ون يدل عهلل عظنم هأهنن، و ننن وكننع ن و   

  ني سبس الق،آن الك،يم.

ن  فنألخذ هبذه كبري؛ وعل –جل وعال  –فنليمل يسري، والهضل و  اهلل  

السبسة الك،يمة ق،اءة وحهظًن وتد ،ًا؛ حيقق  إان اهلل الههع، ويدفع الرض، وجيلب 

 اخلري، ويبيد الرش ع  القنسئ هبن، والينول  ام فن ن.

ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة، واملسلم ي،غب يف  

ط ل وانعمِ فضل اهلل وك،و ، واملبفق و  َعلِم وعَ  هع، واملح،وم و  اع،ض وف،َّ

وضنَّع  ،كة الق،آن الك،يم، وت،ك وبعظع  وسمحع  وهداه، واسعبدل الذي هب ا نى 

  نلذي هب خري، واهلل املسعينن.

وسبسة امللك و  السبس الك،يمة، املشعملة عهلل املقن د اليظنمة، واملهنفع  

ني البصرية يف آينهتن. قنل الكثرية، تظ ، هذه املقن د مل  تأول يف ويننن ن، ونظ،  ي

 تينىل:                     :[.84]سبسة حممد 
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 فمعظم مقصود السورة:

 ننن اسعحقنق اهلل امللك، وخلق احلننة واملبت للعج، ة، والهظ، إىل = 

وون اعد للمهك،ي  و   السمبات لليربة، واهعينل الهجبم والكباكب للزيهة،

اليذاب واليقب ة، وون وعد    املعقبن و  الثباب والك،اوة، وتأخري اليذاب ع  

املسعحقني  نلهضل وال،محة، وحهظ الطنبس يف اهلباء  كامل القدسة، واتصنل ال،زق 

إىل اخللنقة  نلهَّبال واملهَّة، و ننن حنل اهل الضاللة واهلداية، وتيّجل الكهنس  مجيء 

 ننوة، وهتديد املرشكني  زوال الهيمة  قبل : الق             سبسة[

 .(1) +[15امللك: 

 

                              
ا   اظللر ل ز للاجلة يفصللاع  414ا 1/413 اظللر: بصللالر ذ   هلتمييللز ح ليللالف هلكتللامل هلعز للز  (  1)

ا 0/62ا  نظللم هللل اا ح تااسللب هآل للات  هل للوا   3/183هلاظللر لإل للره  ع للً يفقاصلل  هل للوا   

 .0ا 29/1 هلتلر ر  هلتاو ر 
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 امللك. األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة
 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 .(1)+أنام أحيا ليلة القدرامللك فك من قرأ سورة=وسلم: 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 8

يا ابن عباس أال أهدر لك هدية، علمني جربيل للحفظ: تكتب عىل =وسلم: 

قرطاس بالزعفران فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وسورة اإلخالص، وسورة 

لك، ثم تصب عليه ماء زمزم، أو ماء السامء، ثم يس، والواقعة، واجلمعة، وامل

ترشبه عىل الريق عند السحر بثالثة مثاقيل من لبان، وعرشة مثاقيل من سكر، 

وعرشة مثاقيل عسل، ثم تصيل بعد الرشب ركعتني بامئة مرة قل هو اهلل أحد، 

يف كل ركعة مخسني مرة، ثم تصبح صائاًم يا ابن عباس، فال يأيت عليك كذا 

 .(2)+إال تصري حافظًا، وهذا ملن دون ستني سنةوكذا 

ان  قنل ل،جل: اال احتهك  حديث ته،ح   ؟  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 1

 قنل:  هلل. قنل: اق،ا              ،وعلم ن اهلك، ومجنع ولدك

ل يبم القننوة عهد سهبن و بننن  نعك، وجريانك، فإهنن املهجنة واملجن لة، جتن 

لقنسئ ن، وتطلب ان يهجن  و  عذاب الهنس، ويهجب هبن  نحب ن و  عذاب 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .

هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هنوضللوع   هلبللعيف  هلللوهاجلة ح  (  2)

  وهص سواة هلفاحت .
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لوددت أهنا يف قلب كل إنسان =القرب، قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(1)+من أمتي

إن =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 4

، فلام +تبارك=لكم مات وليس معه يشء من كتاب اهلل إال رجاًل ممن كان قب

وضع يف حفرته أتاه املل ك، فثارت السورة يف وجهه فقال هلا: إنك من كتاب 

اهلل، وأنا أكره مساءتك، وإين ال أملك لك وال له وال لنفيس نفعًا وال رّضًا، فإن 

 أردت هذا به فانطلقي إى الرب فاشفعي له.

فتقول: يا رب إن فالنًا عمد إيَل من بني كتابك فتعلمني فتنطلق إى الرب  

وتالين، أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا يف جوفه؟! فإن كنت فاعاًل ذلك به 

 فادمني من كتابك.

 فيقول: أال أراك قد غضبت؟ فتقول: وُحَق يل أن أغضب. 

، فيخرج املل   (2)فيقول: اذهبي فقد وهبته لك، وشفعتك فيه. فتجيء فت زُبرُ   ك 

 منه ب ء، فتجيء فتضع فاها عىل فيه، فتقول: مرحباً  (3)كاسف البال، مل حيل

                              
ا 1/153هحللل  ث أ رجلل  هحلللاكم ح فبللال  هلقللرآنا بللامل ذكللر فبللال  سللوا  آ  يفتفرقلل      (  1)

ا  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظليم هلقلرآن  جيصليص سلواة هن لك بالل كرا اقلم        154

ا  عللزهض إىل عبلل  بللمح ديلل ا  هلي هنلل ا 14/681ا  هل لليوط  ح هللل ا هنا للوا 5/446( 2211)

ا  قلللا  هأللبلللان  ح س  للل   –اضللل  ههلل عا ملللا  – للل  علللمح هبلللمح عبلللاس  هحللللاكما  هبلللمح يفرجل 

 .+ضعيف ج هيف=: 294ا 18/293هألداجل ث هلبعيف   هنوضوع  

هلزَّْبر: هلزَّجر؛ ألن يفمح ز ب ْرت  عمح هلِ   فق  أدكمت .  ز ب ر  هلرج   زب رض زْبرهيف: هنت لرض  ن لاض.  اظلر:    (  2)

 .4/315ا  ل ان هلعرمل 13/196ت   ب هل    

أ  مل  ظفر  مل  صلب يفال .  يفال : مل   ْلل   بيالل  أ : مل  ظفلر  مل   لتف  يفا لا كلبي فالل ة.           (  3)

 .14/192 اظر: ل ان هلعرمل 
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، ومرحبًا هبذا الصدر فربام دعاين، ومرحبًا هباتني القدمني ينهبذا الفم فربام تال

 فربام قامتا يب.

 .+وتؤنسه يف قربه خمافة الوحشة عليه 

ث سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم هبذ  ا احلديث مل يبق  رري وال كبري، وال فلام حدَّ

هن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم املهجنة  .(1)ح، وال عبد إال تيلم ن، وسامَّ

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 7

إين ألجد يف كتاب اهلل سورة هي ثالثون آية، من قرأها عند نومه كتب له هبا =

ثون حسنة، ودمي عنه ثالثون سيئة، وبعث اهلل إليه ملكًا من املالئكة ليبسط ثال

عليه جناحه، وحيفظه من كل سوء حتى يستيقظ، وهي املجادلة جتادل عن 

  صاحبها يف القرب، وهي:           +(2). 

لقد =اهلل علن  وسلم: قنل: قنل سسبل اهلل  هلل  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 1

رأيت عجبًا؛ رأيت رجاًل مات، كثري الذنوب، م فًا عىل نفسه، فكلام توجه 

ب ل رجليه، أو من قبل رأسه، أقبلت السورة التي فيها 
إليه العذاب يف قربه من ق 

الطري جتادل عنه العذاب: إنه كان حيافظ عيَل، وقد وعدين ريب أنه من واظب 

 .+رصف عنه العذاب هباعيَل أال يعذبه. فان

                              
ا  عللزهض إىل هحلللافن هبللمح 14/18ح تف لليضا تف للي سللواة هن للكا  هحللل  ث أ رجلل  هبللمح كلل ي(  1)

ا 14/681ا  هل ليوط  ح هلل ا هنا لوا    +اكلر جل هيف  ه ه دل  ث يف =ع اكر ح تاان ا  قا : 

 . –اض  ههلل عا   –ا  عزهض إىل هبمح ع اكر ب ا  ضعيفا عمح أنس 682

ا  عزهض إىل هل   م  ب ا   هضا عمح هبمح عباس 14/685ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  2)

 . –اض  ههلل عا ما  –
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وكنن امل نج،ون واألنصنس يعيلمبهنن، ويقبلبن: املرببن و  مل يعيلم ن، وهي  

 .(1)+سبسة امللك

قنل: رضب  يض ا حنب الهبي  هلل اهلل  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 5

عهلل قرب وهب ال حيسب ان  قرب، فإاا فن  إنسنن يق،ا سبسة  (2)علن  وسلم ِخبنَءه

حعى خعم ن، فأتى  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فأخربه، ويف سواية:  +لكامل=

فقنل: ين نبيَّ اهلل: إين رض ت خبنئي عهلل قرب، وانن ال احسب ان  قرب، فقنل 

هي املانعة، هي املنجية؛ تنجيه من عذاب =سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

 .(3)+القرب

 نل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:قنلت: ق –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 2

يا عائشة من قرأ يف ليلة بآمل. تنزيل الكتاب، ويس، واقرتبت الساعة، وتبارك =

رزًا من الشيطان والرشك، ورفع له يف  الذر بيده امللك، كَن له نورًا وح 

                              
 ا  عللزهض إىل هللل   م  ب للا   هضا عللمح أنللس  14/685ح هللل ا هنا للوا  يوط هحللل  ث أ رجلل  هل لل (  1)

 يفرفوعايف.  ق  أ اجل حنو ه ض هألداجل ث هنوضوع   هلبعيف  بألفاظ يفتقااب . –اض  ههلل عا   –

ه باء يفمح هألباي ا  هد  هأل بي ا  هو يفلا كلان يفلمح صلو  أ   بلرا  ال  كلون يفلمح  لعرا  هلو          (  2)

عمللوجل مح أ  ثاثلل ا  يفللا فللوق ذلللك ف للو بيللت.  هللو يفللمح بيللوت هألعللرهمل.  اظللر: ل للان هلعللرمل     ع للً

14/223. 

ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل يفللا جللاء ح فبلل  سللواة هن للك اقللم      هحللل  ث أ رجلل  هل يفلل   (  3)

ا بلامل  .  هلبي قل  ح  لعب هإلميلان   +ه ه د  ث د محا هر ب يفمح هل ه هلوجل   =(ا  قا : 2098)

تفرجل بل   =ا  قا : 449ا 5/440( 2208ح تعظيم هلقرآنا جيصيص سواة هن ك بال كرا اقم )

ا  علزهض إىل هبلمح يفرجل  ل ا    14/688.  هل ليوط  ح هلل ا هنا لوا    +حييً بمح عمر ا  لليس بلالقو   

.  اظللر: +هلل  هنانعلل =ضللعيفا  إمنللا  صلله يفالل  قوللل :   = هبللمح نصللر  هيهللما  قللا  هأللبللان :   

 (.646)ص  هل يف   ضعيف سامح
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 .(1)+الدرجات يوم القيامة

 هحب ون  (3)قي يف ملحنت األنباس، والرنف(2)يف تهسريه وقد اخ،ج الثيلبي 

 اك، و  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة يف خباص سبسة امللك.

يف الدر النظيم يف خواص القرآن العظيم حول خواص هذه السورة  وقال اليافعي

 الكريمة:

َود ثالثة اينم وعبالنة، كل يبم ثال=   .(4)+ثًن  ،ئإاا ُقِ،َئْت عهلل ال،َّ

 وقال الديريب يف جمرباته، يف خواص سورة امللك:

 البنب اخلنوس: يف اك،  يض خباص سبسة امللك ووهنفي ن. 

اعلم ان هذه السبسة جلنلة القدس، قد ظ ،ت  ،كع ن، واهع ،ت فضنلع ن، ثم = 

 يمة.اك، مجلة و  األحن يث واآلثنس الدالة عهلل تلك اخلباص الق،آننة هلذه السبسة الك،

ييهي السبسة السجدة، وسبسة  –: وسوي ان و  ق،امهن -ايضًن  –وقنل  

ين  ائم، ين حي، ين ف، ، ين وت،، ين قديم، ين احد، ين =يف سكيعني، ثم قنل:  –امللك 

 .(5) + مد،  هلل اهلل عهلل حممد وعهلل آل حممد، ثم سأل اهلل حنجع  اسعجنب ل ...

                              
هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح  (  1)

 (.2 وهص سواة هل ج ة )هحل  ث اقم 

 ا تف ي سواة هن ك.9/354 اظر: هلكشف  هلبيان (  2)

 عض ذلك ح  وهص سواة هل ج ة. يفا بع هاا  ق  تق ل ب 2/901 اظر: )ات هألنوها (  3)

 (.129 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  4)

 (.21ا 28 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  5)
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 الدراسة والتعليق:
 

ن تقدم اك،ه و  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة يظ ، و  خالل و 

الباس ة يف خباص سبسة امللك كث،ة ون وس  و  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة 

 الباس ة يف خباص  يض سبس الق،آن الك،يم، وو  هذه السبس سبسة امللك.

، وهذه األحن يث واآلثنس املذكبسة يف خباص سبس الق،آن الك،يم وآينت  

تشعمل عهلل املجنزفنت، وتكذيب احلس، وسامجة احلديث وكبن  ممن يسخ، وه ، 

فضاًل ع  كبن احلديث ال يشب  كالم األنبننء وامل،سلني، الذي  يبلربن ع  سب 

 .(1)الينملني، وع ون فن ن و  الرلط، وسكنكة األلهنظ، والهكنسة يف املينين

يث واآلثنس الضينهة وهذه األو نف املذكبسة تهطبق عهلل هذه األحن  

 واملبضبعة الباس ة يف خباص سبسة امللك.

 وال خيهى الك عهلل كل وعأول، واهلل املسعينن. 

وو  األوثلة الباس ة يف الك، والعي يظ ، فن ن اسعيامل األسلبب السنقط  

وامليهى الهنسد؛ فضاًل ع  اجل،اة يف نسبع  إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الذي اويت 

 –سيض اهلل عه   –لكلم، والذي ال يهطق ع  اهلبى، ون وس  يف حديث انس جباوع ا

 وهب حديث وهك، وضينف جدًا يف خن نة سبسة امللك وفن :

فتنطلق إى الرب فتقول: يا رب إن فالنًا عمد إيَل من بني كتابك فتعلمني 

                              
(ا  حتللل  ر ه لللوهص يفلللمح أكاذ لللب  95ا 36 اظلللر: هنالللاا هنايلللف ح هلصلللليه  هلبلللعيف )ص  (  1)

 (.213ا 195هلقصاص )ص 
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ه فادمني وتالين، أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا يف جوفه؟! فإن كنت فاعاًل ذلك ب

 .فيقول: أال أراك قد غضبت؟ فتقول: وُحَق يل أن أغضب من كتابك.

ويف األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص السبس الق،آننة غهنة ع   

 كل حديث ضينف او وبضبع.

ل وهنفع الق،آن الك،يم نو نلهسبة لليمل هبذه اخلباص الق،آننة، وال،غبة يف حتص 

كعنب والسهة املط ،ة، عهلل ضبء وه ج  حنح، ييمل فن  فعحصل  ام وس  يف ال

 نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب و،اعنهتن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم، 

 و نطلة. وفن ن السالوة و  كل املحناي، الرشعنة، والكهنية و  كل جت، ة خمنلهة
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 خواص سورة القلم إىل سورة الطارق
 
 
 

 مــــــــــــــخواص سورة القل  أــــــــــــــلنبخواص سورة ا 

 ةــــــــــــــخواص سورة احلاق  خواص سورة النازعات 

 ارجــــــــــخواص سورة املع  ســــــــــــــــخواص سورة عب 

 وحـــــــــــــــــــــــخواص سورة ن  رـــخواص سورة التكوي 

 نــــــــــــــــــخواص سورة اجل   ارــــاالنفطخواص سورة 

 لـــــــــــخواص سورة املزم  خواص سورة املطففني 

 رــــــــــــــخواص سورة املدث  خواص سورة االنشقاق 

 ةــــــــخواص سورة القيام  روجــــــخواص سورة الب 

 انـــــــــخواص سورة اإلنس  ارقـــــــخواص سورة الط 

 خواص سورة املرسالت 
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القلم، واحلاقـة، واملعـار ،   ثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة األحاديث واآل

ونــو ، واجلــن، واملزمــل، واملــدثر، والقيامــة، واإلنســان، واملرســالت، والنبــأ،    

والنازعات، وعبس، والتكوير، واالنفطـار، واملطففـني، واالنشـقاق، والـ و ،     

 .والطارق

اه رجل، فقال: إين أقرأ أت=قنل:  –سيض اهلل عه   –عبداهلل    وسيب  ع   – 6

املفصل يف ركعة. فقال: هّذًا كهذ الشعر، ونثرًا كنثر الدقل. ولكن رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم كان يقرأ النظائر يف كل ركعة، الرمحن والنجم يف ركعة، 

  والطور والذاريات يف ركعة،          و           ركعة، يف  

 و        و     يف ركعة، و            و   

        يف ركعة ،         و       يف ركعة، والدخان

 و       (1)+يف ركعة. 

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف =قنل:  –سيض اهلل عه   –  ايب ه،ي،ة ع – 8

 .     +(2)السجدة، و      اجلمعة يف صالة الفجر

سيض اهلل  –قنل: قنل ا ب  ك، الصديق  –سي اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 1

 ي  هلل اهلل علن  وسلم، ون هنَّبك؟: سألت الهب -عه  

                              
ث صليها  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة    هحل  (  1)

 (.1هل ها ات  يفا بع ها يفمح هلاظالر )هحل  ث اقم 

هحل  ث صليها  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة    (  2)

 (.2هل ج ةا )هحل  ث اقم 
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سورة هود، والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس =قنل:  

 .(1)+كورت

سمعته وهو  (2)إن أم الفضل=قنل:  –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 4

  يقرأ        تك هذه فقالت: يا نبي اهلل، واهلل لقد ذكرتني بقراء

السورة، إهنا آلخر ما سمعت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرأ هبا يف 

 .(3)+املغرب

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عم،  -  7

  من رَسه أن ينظر إى يوم القيامة كأنه رأر عني، فليقرأ=وسلم:      

   و          و           +(4). 

                              
را  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة    هحل  ث صليها  ق  تق ل جي(  1)

 (.1هوجلا )هحل  ث اقم 

اضل    –ه  أل هلفب  همس ا: لباب  بات هحلاا  بمح دزن ههلالي ا ز   هلعبلاس بالت عبل هني ب    (  2)

 ه  أ ت يفيمون  بات هحلاا  ز   هلايب ص ً ههلل ع ي   س ما ا ت عمح هلايب صل ً    –ههلل عا  

ع ي   س م أداجل ثا  ا ب عا ا هبا ا عب ههللا  أنلس بلمح يفاللكا  هيهلما يفاتلت ح  افل        ههلل 

 .1/246.  اظر: أس  هل اب   –اض  ههلل عا   –ع مان 

(.  يف لل م ح 163ح كتللامل هألذهنا بللامل هلقللرهءة ح هن للرملا اقللم )    هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا   (  3)

 (.462ح هلصليها اقم )كتامل هلصاةا بامل هلقرهءة 

 ا  هل يف   ح كتامل هلتف يا بامل سواة 2/21هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  4)  

     2/568 : أ اجلض ههلي م  ح +ه ه د  ث صليه هإلسااجلا  مل نرجاض=ا  قا  .

ا هض أد  =ا  قا :      1/134امة هلز هل ا ح كتامل هلتف يا بامل سواة 

ا 3/69(ا 1801ا  ذكرض هأللبان  ح س     هألداجل ث هلصليل ا اقم )+بلسااجل محا  اجاهلما ثقات

 .+اجال  ثقات=ا  قا : 18
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سمعت رسول اهلل صىل اهلل =قنل:  –سيض اهلل عه   – (1)ع  عم،و    ح،يث – 1

 عليه وسلم يقرأ يف الفجر        :وسمعته يقول       

   :،(2) +[65]سبسة العكبي. 

                              
عمر  بمح در ث بمح عمر  بمح  ز ل هلقر ل  هنخز يفل ا أبلو سلعي  هلكلوحا لل  صللب ا  هلو         (  1)

هل(. 05هلايب ص ً ههلل ع ي   س ما  ا ب ل  هرماع ا توح سا  )أ و سعي  بمح در ثا ا ب عمح 

 (.966ا هإلصاب  )ص 5/482(ا ت   ب هلكما  ح أمساء هلرجا  499 اظر: هالستيعامل )ص 

 (.456ا ح كتامل هلصاةا بامل هلقرهءة ح هلصليه اقم )هحل  ث أ رج  يف  م(  2)
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 الدراسة والتعليق:

يف احلديث األول ون يدل عهلل ان هذه السبسة الك،يمة و  سبس املهصل  

 كننت و  السبس الهظنئ، العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبن يف اللنل.

ويف احلديث الثنين ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف اجلمية يف  

ة اإلنسنن؛ وقد تقدم العيلنق عهلل هذا احلديث يف سبسة السجدة،  الة الهج،  سبس

و ننن ون يف هذه السبسة الك،يمة و  املقن د اليظنمة، وون اهعملت علن  و  املينين 

 اجللنلة.

ويف احلديث الثنلث ون يدل عهلل ان سبسة امل،سالت، وسبسة عم يعسنءلبن  

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، ف ي  )الهبأ(، وسبسة العكبي،، و  السبس العي هنَّبت

، الهنس  نبم القننوة، وون فن  و  األهبال الشدائد، وقد تقدم  سبس عظنمة، تذكِّ

 نحب هذا امليهى، و ننن امل،ا  يف سبسة هب ؛  ام يرهي ع  إعن ت  ههن.

ويف احلديث ال،ا ع ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم سبسة  

ملر،ب، ف ي و  سبس املهصل الذي كنن يق،ا    الهبي  هلل اهلل امل،سالت يف  الة ا

 علن  وسلم.

ه ان يهظ، إىل   ويف احلديث اخلنوس خيرب الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان و  رسَّ

يبم القننوة كأن  ساي عني، اي حذاءك ووقن لك  حنث ت،اه، فلنق،ا سبسة العكبي،، 

 وسبسة االنهطنس، وسبسة االنشقنق.
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ديث السن س ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم سبسة ويف احل 

العكبي،، ف ي و  سبس املهصل العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبن يف  الة 

 الهج،.

وخص هذه السبس  نلذك،؛ الهعامهلن =: -ي،مح  اهلل  – يقبل احلنفظ ا   كثري 

اهبال ، فهي ق،اءهتن عربة وِعظة، وختبيف و  هذه عهلل اك، احبال القننوة و

 .(1)+األهبال؛ لريجع اليبد إىل س  ، وييمل للهجنة و  هذا النبم

  

                              
 ا   اظللر ل ز للاجلة: حتفلل  هألدللوذ  بشللرح جللايفة هل يفلل     14/299  اظللر: تف للي هلقللرآن هلعظلليم (  1)

9/235. 
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خاصية سورة القلم، واحلاقة، واملعار ، ونو ، واجلن، واملزمل، واملدثر، والقيامة، 

، املطففنيواإلنسان، واملرسالت، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، واالنفطار، و

 واالنشقاق، وال و ، والطارق، وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة منها.

ل الذي فضل  اهلل  تظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة، يف كبهنن و  سبس املهصَّ

   نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء وامل،سلني علن م  –عز وجل  –

 الصالة والسالم.

و  السبس الهظنئ، العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبن يف  –ايضًن -و 

 الة اللنل، وفن ن سبسة اإلنسنن العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبن يف 

  الة الصبح يبم اجلمية.

وفن ن سبسة امل،سالت، وعم يعسنءلبن، وإاا الشمس كبست، ف ي و   

 اهلل علن  وسلم.السبس العي هنَّبت سسبل اهلل  هلل 

وهي السبسة العي كنن الهبي  هلل اهلل علن   –ايضًن  –وفن ن سبسة امل،سالت  

 وسلم يق،ا هبن يف  الة املر،ب.

وسبسة العكبي،، وهي السبسة العي كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا هبن يف  

  الة الهج،.

 ن و   ني سبس وهذا كل  يدل عهلل خن نة هذه السبس الك،يمة، و ننن وكننع 

 املهصل.

تظ ، خن نة هذه السبسة  –سيض اهلل عه ام  –ويف حديث عبداهلل    عم،  



 952 

من رَسه أن ينظر إى يوم القيامة =يف قبل   هلل اهلل علن  وسلم:  –ايضًن  –الك،يمة 

  كأنه رأر عني، فليقرأ         و            و      

  +. 

وهذا وال هك و  اعظم خباص سبس الق،آن الك،يم عهلل وج  اليمبم؛  

وو  اعظم خباص هذه السبس عهلل وج  و   ني سبس الق،آن الك،يم يف قسم 

 املهصل و  سبس الق،آن الك،يم.

ك،  نبم القننوة واحبال ، واحبال الهنس فن ، وو  ثمَّ    ف ي سبس عظنمة، تذِّ

تدفع  نلههس وحتث ن عهلل االسعيدا  لذلك النبم، وطلب األونن والهجنة فن ؛ والك 

  هيل الصنحلنت وت،ك السنئنت.

ف ب يبم ال يههع فن  ونل وال  هبن إال و  اتى اهلل  قلب سلنم. فلنيمل  ام يف  

هذه السبس الك،يمة، و  تبجن نت ق،آننة، وحكم س نننة، عهلل اكمل وج  يف العد ، 

 ليمل حعى يعحقق الههع لليبد يف الدننن، واألو  يبم الهزع األكرب.وا
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القلم، واحلاقة، واملعار ، ونو ،  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة

واجلن، واملزمل، واملدثر، والقيامة، واإلنسان، واملرسالت، والنبأ، والنازعات، 

 ، واالنشقاق، وال و ، والطارق.وعبس، والتكوير، واالنفطار، واملطففني
 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

 أعطي ثواب الذين أحسن اهلل أخالقهم.     من قرأ سورة=

 ومن قرأ سورة احلاقة حاسبه اهلل حسابًا يسريًا.

 ومن قرأ        اب الذين هم ألماناهتم وعهدهم أعطاه اهلل تعاى ثو

 راعون.

 ومن قرأ سورة نوح كان من الذين تدركهم دعوة نوح عليه السالم.

ومن قرأ سورة اجلن كان له من األجر بعدد كل جني صَدق بمحمد صىل اهلل 

 عليه وسلم وكَذب به، وأعتق رقبته.

 ومن قرأ           لدنيا واآلخرة.دفع اهلل عن الع  يف ا 

ومن قرأ سورة املدثر أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات، بعدد من صدق بمحمد 

 صىل اهلل عليه وسلم وكذب به.

ومن قرأ سورة القيامة شهدُت أنا وجربيل يوم القيامة أنه كان مؤمنًا بيوم 

 القيامة.

 ومن قرأ سورة           ى جنة وحريرًا.كان جزاؤه عىل اهلل تعا 

 ومن قرأ سورة املرسالت كتب ليس من املرشكني.

  ومن قرأ سورة       .سقاه اهلل من برد الرشاب يوم القيامة 
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ومن قرأ سورة النازعات كان حبسه يف القرب ويف يوم القيامة حتى يدخل اجلنة 

 قدر صالة مكتوبة.

 ومن قرأ سورة       .كان وجهه يوم القيامة ضاحكًا مستبرشًا 

 ومن قرأ سورة         .أعاذه اهلل أن يفضحه حني ينرش صحيفته 

 ومن قرأ سورة            كتب اهلل تعاى له بكل قطرة من ماء

 حسنة، وبعدد كل قرب حسنة، وأصلح له شأنه.

 ومن قرأ سورة       .سقاه اهلل تعاى من الرحيق املختوم 

 ومن قرأ سورة          أعاذه اهلل تعاى أن يعطيه كتابه وراء

 ظهره.

 ومن قرأ سورة             أعطاه اهلل تعاى بعدد كل يوم مجعة

 يكون يف الدنيا.وكل يوم عرفة عرش حسنات 

 ومن قرأ سورة          أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد كل

 .(1)+نجم يف السامء

قنل:  نهام ا ب  ك، وعم، جنلسنن يف نح،  –سيض اهلل عه   –   ونلك ع  انس  – 8

، املهرب، إا طلع علن ام سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم و   يض  نبت نسنئ 

يمسح حلنع ، وي،في ن فنهظ، إلن ن، قنل انس: وكننت حلنع  اكث، هنبًن و  

ساس ، فلام وقف علن ام سلَّم، قنل انس: وكنن ا ب  ك، سجاًل سقنقًن، وكنن عم، 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل هلكال عا  ح أ   هلق م هلتيبيق .



 951 

سجاًل هديدًا، فقنل ا ب  ك،:  أيب واوي لقد ارسع فنك الشنب، ف،فع حلنع  

نل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   نده فهظ، إلن ن، وت،ق،قت عنهن ايب  ك،، ثم ق

قال أبو بكر: بأيب وأمي وما أخواهتا؟  +أجل، شيبتني هود وأخواهتا=وسلم: 

 .(1)+الواقعة، والقارعة، وسأل سائل، وإذا الشمس كورت، واحلاقة=قال: 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عبنس  – 1

الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبدًا، ومن قرأ يف كل من قرأ سورة =وسلم: 

   ليلة          لقي اهلل يوم القيامة ووجهه يف صورة القمر ليلة

 .(2)+البدر

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 4

   تعلموا=             تيلمبا ،       

     تيلمبا ،            ،تعلموا            ، 

         فإنكم لو علمتم ما فيهن لعطلتم ما أنتم فيه، تعلموهن ،

 .(3)+ا إى اهلل هبن؛ فإن اهلل يغفر هبن كل ذنب إال الرشكوتقربو

ان  سمع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يقبل:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 7

                              
ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح  هحللل  ث ضللعيفا  قلل  تقلل ل جيرالل  (  1)

 (.3 وهص سواة هوجل )هحل  ث اقم )

هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح  (  2)

 (.1 وهص سواة هلوهقع  )هحل  ث اقم 

هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا (  3)

 (.3 وهص سواة ق )هحل  ث اقم 



 958 

إن اهلل أعطاين السبع مكان التوراة، وأعطاين الراءات مكان اإلنجيل، =

يم امواميم مكان الزبور، وفضلت باحلو الطواسني إى احلنيوأعطاين ما ب

 .(1)+واملفصل، ما قرأهن نبي قبيل

 

 يف خواص هذه السور الكريمة قوله: وأورد اليافعي

 يف خواص سورة )ن(:

 .+عب خل،اب  وس الظلمة، وفسن  او،همتك=

  وقنل عهد قبل  تينىل:                     

                        :[:78، 76]سبسة نبن 

هنتنن اآليعنن إلزالة احلسد واحلهظ و  الهظ،ة، تكعبنن  يد البسملة مخسًن =

 .(2)+وعرشي  و،ة يف كنغد، فإن حنول  ال تصنب  عني عنئ ، وال حسد حنسد

 خواص سورة )احلاقة(: ويف

تيلق عهلل احلنول حلهظ اجلهني، وإاا سقي املبلب  ونءهن سنعة وال ت ، = 

كننت ل  اكنء، وسلم  اهلل و  كل ون يصنب األطهنل، وإاا ق،ئت عهلل زيت و ه  

 .(3)+   املبلب  نهي  و  احلرشات، وكنفة اوجنع البدن

                              
هحللل  ث ضللعيفا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح   (  1)

اضل  ههلل   –(.  ق   اجل بالوض يفمح دل  ث يفعقل  بلمح   لاا     6 وهص سوا آ  دايفيم )هحل  ث اقم 

عيف   هنوضوع  هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت ا هحلل  ث  . ) اظر: هألداجل ث  هآلثاا هلب –عا  

 (.5اقم 

 (.129 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 (.129 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  3)
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 ويف خواص سورة املعارج:

و  اجلهنية واألحكنم ال، يئة، وحهظ إىل ان  و  ق،اهن كل لنلة اِو َ = 

 .(1)+يصبح

 ويف خواص سورة نوح:

و   اوم عهلل ق،اءهتن مل يمت حعى ي،ى وقيده و  اجلهة، وو  ق،اهن حلنجة = 

 .(2)+تنرس قضنؤهن، وو  اقبل هبن عهلل ظنمل او  و  نه

 ويف خواص سورة اإلنسان:

سجل عنمل، وطبى الكعنب و  كعب ن يف سق كبش اضحنة  مدا  و   واة = 

ي   شمع خنم، وَ   رري او كبري كنن ل  ِح،زًا و  مجنع اآلفنت  إان   ْ محل  وِ   ْ وهمَّ

 .(3)+اهلل

 ويف خواص سورة املرسالت:

و  ق،اهن وهب خين م غلب خصم ، وكذلك و  كعب ن ومحل ن ق ، = 

 .(4)+هللخصم ، وو  ا ن ع   ونونل وحببب، إاا كعب ن وعلق ن علن   ،ئ  إان ا

 ويف خواص سورة عبس:

                              
 (..129 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.138 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

 ح  وهص سلواة هرلمحا  سلواة هنزيفل ا  سلواة هنل ثرا  سلواة هلقيايفل ا أ اجل          هنص ا هل ابقا(  3)

 هنوضوع ح  وهص ه ض هل وا هلقرآني . –اض  ههلل عا   –د   ايف بالو د  ث أب  بمح كعب 

  اظر: هنص ا هل ابق.(  4)
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 .(1)+إن كعبت يف  دفة وعلقت علن  او  و  كل  نغٍ = 

 ويف خواص سورة التكوير:

و  ق،اهن عهد نزول الرنث، و عن  ام احب اسعجنب اهلل تينىل  عنءه، وو  = 

ق،اهن عهلل ونء وس  ووسح    عنهن ، كث، نبسمهن وحهظت  حع ام إن هنءاهلل تينىل. 

 نت فن  سح، ودفبن ال يي،ف ل  وبضع، اهلم  اهلل وبضي  وال  وو  ق،اهن يف

 .(2)+يرضه يشء  يبن اهلل

 ويف خواص سورة االنفطار:

 .+إاا ق،اهن وأسبس خلص، وإاا اغعسل املحمبم  امئ ن  ،ئ= 

 وقنل عهد قبل  تينىل:                       

                           سبسة[

 [:7 - 6االنهطنس: 

هذه اآلينت إلفزاع اليدو وإسهن   وختبيه  حعى ي،ى األهبال واألفزاع، و  = 

ة كبرية الس ، ويق،ا اسا  الك فلنأخذ قطية و  جلد كبش، وخ،قة و  ثبب او،ا

اآلينت عهلل اجللد واخل،قة ونئة و،ة، ويذك، اسم و  ي،يد، واسم او  يف كل و،ة، ويدف  

 .(3)+الك اجللد حتت ععبة  ن  ، واخل،قة يف ساس ، فإن  ي،ى اليجب و 

                              
   أ اجل(ا  بالا لب   لوهص سلواة هلابلأا  سلواة هلاازعلاتا فقل       131 اظر: هنص ا هل لابق  )ص  (  1)

 هلقرآني .هنوضوع ح  وهص ه ض هل وا  –اض  ههلل عا   –أ بايف د   ايف بالو د  ث أب  بمح كعب 

 (.131 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  2)

 هنص ا هل ابقا  بالا ب   وهص سواة هنيففني فقل  أ اجل يفلا ذكلر ح دل  ث أبل  بلمح كعلب       (  3)

هنل كواة ح   ح  وهص سواة هنيففنيا  ال نفً يفلا ح هل ض هلير قل     هنوضوع –اض  ههلل عا   –

 وهص سواة هالنفياا يفمح هل لر  هلشعوذةا  س وإ هليرق ه)  اة هنوصل   إليل ا ف ل  هربل      
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 ويف خواص سورة االنشقاق:

إاا وضيت عهلل الطلقة ولدت، وق،اءهتن تسك  امل امللسبع، ومحل ن يمهع = 

 .(1)+اهلبام

 ويف خواص سورة الربوج:

 .+تيلق عهلل املهطبم يس ل علن  الهطنم، وو  ق،اهن يف ف،اه  كنن يف اونن= 

 وقنل عهد قبل  تينىل:            :[:80]سبسة الربوج 

هذه اآلية إاا تالهن و  ي،يد سه،ًا عهلل  نب  اسه ثالث و،ات، ح،س  اهلل = 

 .(2)+هب وون وي  و  املعنعتينىل 

 ويف خواص سورة الطارق:

تق،ا عهلل املرشوب و  األ وية تؤو  غنئلع ، وق،اءهتن يف اله،اش تؤو  و  = 

 .(3)+االحعالم

                                                                                                                                                                          

باط    يفرجل جلةا بعي ة ك  هلبعل  علمح  لوهص هلقلرآن هلكلر ما يفلة يفلا في لا يفلمح هيفت لان هلقلرآن            

 هلكر م  ع ل يفرهعاة دريفت .

 (.131 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص   (1)

  اظر: هنص ا هل ابق.(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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 الدراسة والتعليق:
 

املبضبع يف خباص هذه السبس  –سيض اهلل عه   –وس  حديث ايب    كيب  

ع  هذا احلديث واحلكم علن ،  الك،يمة، وهب حديث وبضبع، وقد تقدم الكالم

 واقبال اهل اليلم فن  يف اول القسم العطبنقي.

مجلة و  األحن يث واآلثنس، وون يلحق هبن و  العجنسب البنطلة،  ثم اوس  الننفيي 

يف  –كام تقدم  –العي ال ختلب و  ضيف او وضع، كام نبَّ  عهلل الك اهل اليلم و نَّهبه 

 بعنت يف خباص السبس واآلينت الق،آننة.كعب املبض

فضاًل ع  اهعامل  يض العجنسب املذكبسة عهلل املحناي، الرشعنة، وعدم العزاو ن  

 نلضبا ط واآل اب الرشعنة، العي جيب و،اعنهتن واألخذ هبن عهد اليمل  خباص الق،آن 

 الك،يم.

 وو  الك عهلل سبنل املثنل ون اك،ه الننفيي عهد قبل  تينىل:       

                               

             :[:7 - 6]سبسة االنهطنس 

األهبال واألفزاع، و   هذه اآلينت إلفزاع اليدو وإسهن   وختبيه  حعى ي،ى= 

اسا  الك فلنأخذ قطية و  جلد كبش، وخ،قة و  ثبب او،اة كبرية الس ، ويق،ا 

اآلينت عهلل اجللد واخل،قة ونئة و،ة، ويذك، اسم و  ي،يد، واسم او  يف كل و،ة، ويدف  

 .+الك اجللد حتت ععبة  ن  ، واخل،قة يف ساس ، فإن  ي،ى اليجب و 

تيلق عهلل املهطبم يس ل علن  =يقبل ون نص : ويف خباص سبسة الربوع  
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 .+الهطنم، وو  ق،اهن يف ف،اه  كنن يف اونن

 وقنل عهد قبل  تينىل:            :[:80]سبسة الربوج 

هذه اآلية إاا تالهن و  ي،يد سه،ًا عهلل  نب  اسه ثالث و،ات، ح،س  اهلل = 

 .+تينىل هب وون وي  و  املعنع

وال خيهى ون يف هذه العجنسب و  البطالن والعكلف، واالسعخهنف  يقبل  

 الهنس، فضالً ع  اوع نن الق،آن الك،يم وعدم و،اعنة ح،وع .
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 ملسدإىل سورة ا األعلىخواص سورة 
 

 

 

  األعلــــــىخواص سورة   الزلزلـــــــةخواص سورة 

 خواص سورة الغاشية  خواص سورة العاديات 

  سورة الفجـــــــــرخواص  خواص سورة القارعــــــــة 

 خواص سورة البلـــــــــــد  خواص سورة التكاثــــــــر 

 شمسخواص سورة ال  خواص سورة العصــــــــــــر 

 لليــــــــــلخواص سورة ا  خواص سورة اهلمـــــــــزة 

 ورة الضحىخواص س  خواص سورة الفيــــــــــــــل 

  الشـــــرحخواص سورة  خواص سورة قريـــــــــــــش 

 خواص سورة التيـــــــن  خواص سورة املاعـــــــــون 

 خواص سورة العلـــــــق  رـــــــــخواص سورة الكوث 

 خواص سورة القـــــــــدر  (1)*رـــــــخواص سورة النص 

 خواص سورة البينــــة  دــــــــــــخواص سورة املس* 
 
 

                              
ق يفت سواة هلاصرا  سواة هن  ؛ دتً تافرجل جلاهس   وهص هل وا هلقوهق  )سلواة هلكلافر نا    *    

ميل  يفعلايف   سواة هإل اصا سواة هلف قا سواة هلااس(ا  أ بايف هجتمعت  وهص هل ض هل لوا هلكر  

ح أك ر يفمح د  ث  هد ا فرهبت ح هرمة بيا لا ل فالل ة ح يفكلان  هدل ا ب لض هلاظلر علمح        

 ترتيب هل وا هلقرآني .
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األعلى، والغاشية، والفجر،  واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورةاألحاديث 

والبلـــد، والشـــمس، والليـــل، والضـــحى، والشـــر ، والـــتني، والعلـــق، والقـــدر، 

والبينــة، والزلزلــة، والعاديــات، والقارعــة، والتكــاثر، والعصــر، واهلمــزة،    

 .والفيل، وقريش، والكوثر، والنصر، واملسد

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه =قنل:  –سيض اهلل عه   – الهيامن     شريع   – 6

  وسلم يقرأ يف العيدين، ويف اجلمعة بث          و     

         قال: وإذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد قرأ هبام أيضًا يف

 .(1)+الصالتني

 .+ اجعمين يف يبم واحد فنق،ا هباموس ام=ويف سواية:  

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان = –سيض اهلل عه   –ع  سم،ة    جهدب  – 8

 .      +(2)و       يقرأ يف اجلمعة بث

هلل صىل اهلل عليه وسلم كان رسول ا=قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 1

  يقرأ يف الوتر بث          و              و  

       (3)+فإذا سلم قال: سبحان امللك القدوس ثالث مرات. 

                              
 (.010ح كتامل هرمع ا بامل يفا  قرأ ح صاة هرمع ا اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  1)

جل ح كتامل هلصاةا بامل يفا  قرأ ح ا  أبو جله 5/13هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  2)

(ا  هلا ال  ح هلص ربا ح كتامل هرمع ا بامل هلقرهءة ح صاة هرمع  1125هرمع ا اقم )

                         ( 1423ا اقم.) 

(ا  هلا لال  ح  1423 قرأ ح هللوترا اقلم )  هحل  ث أ رج  أبو جله جل ح كتامل هلصاةا بامل يفا (  3)

(ا  هبللمح 1188هلصلل ربا ح كتللامل قيللال هل يلل   تيللوع هلا للااا بللامل كيللف هلللوتر بلل ا ا اقللم ) 

(ا  هبلمح دبلان ح صلليل      1111يفاج  ح كتامل هإلقايف ا بامل يفا جاء فيما  قرأ ح هلوتر اقم )
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 صىل اهلل كان رسول اهلل=قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  عبداهلل     ،يدة، ع  ا ن   – 4

عليه وسلم يقرأ يف العشاء اآلخرة بالشمس وضحاها، ونحوها من 

 .(1)+السور

سمعت النبي صىل اهلل عليه =قنل:  –سيض اهلل عه   –ع  الرباء    عنزب  – 7

 وسلم يقرأ يف العشاء         فام سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو

 .(2)+قراءة منه

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –   ونلك ع  انس  – 1

  إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك=أليّب    كيب:             

    (3)+قال: وسامين لك. قال: نعم، فبكى. 

. قنل: فجيل +آهلل سامك يل=ويف سواية اخ،ى: قنل: آهلل سامين لك؟ قنل:  

 يبكي.

                                                                                                                                                                          

ر بل ا  اكعلات نلمح أاهجل ذللكا      )هإلد ان( ح كتامل هلصاةا بامل هلوتر ح ذكلر إبادل  هللوت   

 . –اض  ههلل عا م  –ا  بالوض يفمح د  ث عالش   هبمح عباس 4/15(ا 2441اقم )

ح كتللامل هلصللاةا بللامل يفللا جللاء ح هلقللرهءة ح صللاة هلعشللاءا اقللم    هحللل  ث أ رجلل  هل يفلل  (  1)

 كتلامل هلصلاةا بلامل    .  هلا لال  ح هلصل ربا ح  +د  ث بر  ة د  ث د لمح =(ا  قا : 389)

 علزهض   15/454(ا  هل ليوط  ح هلل ا هنا لوا    1888هلقرهءة ح هلعشاء بالشمس  ضلاهاا اقلم ) 

 . –اض  ههلل عا   –إىل هإليفال أد   هل يف    د ا ا  هلا ال  يفمح د  ث بر  ة 

هنللاهر =هلل ع يلل   سلل م: ح كتللامل هلتوديلل ا بللامل قللو  هلللايب صلل ً ه هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا (  2)

 (.1546اقم ) +ز اوه أصوهتكم بالقرآن=ا  +بالقرآن يفة هل فرة هلكرهل هل اة

 – اضل  ههلل عال    –ح كتامل يفااقب هألنصااا بامل يفااقب أبل  بلمح كعلب     هحل  ث أ رج  هلبخاا (  3)

.  يف  م ح كتامل فبال  (4959(ا  ح كتامل هلتف يا بامل سواة مل  كمحا اقم )3089اقم )

هلقللرآنا بللامل هسللتلبامل هلقللرهءة ع للً أهلل  هلفبلل   هحللل ق فيلل ا  إن كللان هلقللاائ أفبلل  يفللمح    

 (.199هنقر ء ع ي ا اقم )
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أتى رجل رسول اهلل صىل اهلل =قنل:  –سيض اهلل عه ام  – وع  عبداهلل    عم، – 5

 عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول اهلل. قال له: اقرأ ثالثًا من ذات   (
1) 

فقال الرجل: كربت سني واشتد قلبي، وغلظ لساين، قال: فاقرأ ثالثًا من ذات 

  (
، فقال مثل (3)مثل مقالته األوى فقال: اقرأ ثالثًا من املسبحات فقال (2

 مقالته األوى. فقال الرجل: ولكن اقرئني يا رسول اهلل سورة جامعة، فأقرأه

            حتى فرغ منها. قال الرجل: والذر بعثك باحلق ال أزيد

أفلح =صىل اهلل عليه وسلم:  عليها أبدًا، ثم أدبر الرجل، فقال رسول اهلل

أمرت بيوم =. فجاءه فقال له: +عيَل به=، ثم قال: +، أفلح الروجيل(4)الروجيل

، فقال الرجل: أرأيت إن مل أجد إال منيحة +األضحى جعله اهلل عيدًا هلذه األمة

ابني أفأضحي هبا؟ قال: ال. ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وحتلق 

 .(5)+أضحيتك عند اهللعانتك، فذلك متام 

                              
  ه :  ونسا  هوجلا  وسفا  إبرههيما  هحلجر. +آلر=ه  هل وا هليت ب أت بل  +آلر=ذهت (  1)

فرا  فصلل تا  هلشللوابا  هلز للر ا   هلل : هللا +دللم=هلل  هل للوا هللليت بلل أت بللل    +دللم=ذهت (  2)

  هل  انا  هراثي ا  هألدقا .

سبلان أ  سبه باناض ا أ    به بانبااع أ  سبه بلاأليفر.  =هن بلات: ه  هل وا هليت ب أت بل (  3)

 ه  سبة سلوا: هإلسلرهءا  هحل  ل ا  هحلشلرا  هلصلفا  هرمعل ا  هلت لابمحا  هألع لً.  اظلر:          

 .0/239حتف  هألدوذ  

 .11/265لر ا : تص ي اج : ا ج ْي ا  ا  ا  ع ً هي قياس.  اظر: ل ان هلعرمل ه(  4)

ا  أبللو جله جل ح كتللامل هلصللاةا بللامل حتز للب   2/169هحللل  ث أ رجلل  هإليفللال أدلل  ح هن للا    (  5)

هقرأ ثاثايف يفمح ذهت )همل( ب اليف يفمح )هلر(.  هلا ال  ح هلك با ح =(ا  في : 1399هلقرآنا اقم )

ا  هبمح دبان ح صليل  )هإلد ان(ا 1/262( 1913ال  هلقرآنا بامل إذه زلزت اقم )كتامل فب

ا  هحللاكم ح كتلامل هلتف ليا بلامل     3/58( 113ح كتامل هلرقالقا بامل قرهءة هلقرآنا اقلم ) 

. +هل ه دل  ث صلليه ع لً  لرط هلشليخني  مل نرجلاض       =ا  قا : 2/508تف ي سواة هلزلزل  

مل تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا  هآل للاتا جيصلليص    هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللا 

 .+إسااجلض د مح=ا  قا  حمققو هن ا : 452 – 5/451( 2202سواة إذه زلزلت بال كرا اقم )



 968 

 الدراسة والتعليق:

ون يدل عهلل ق،اءة  –سيض اهلل عه   –يف احلديث األول ع  الهيامن     شري  

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هبنتني السبستني )سبسة األعهلل، وسبسة الرنهنة( يف 

  الة اجلمية، واليندي .

 :-يرمحه اهلل  –يقول النوور 

  هلل اهلل علن  وسلم يق،ا يف اليندي ، ويف اجلمية:قبل : )كنن سسبل اهلل = 

  ت          و             فن  اسعحبنب الق،اءة

 فن ام هبام. ويف احلديث اآلخ، الق،اءة يف اليند  قنف، واقرت ت.

،ا يف اجلمية: اجلمية وكالمهن  حنح، فكنن  هلل اهلل علن  وسلم يف وقت يق

واملهنفقني، ويف وقت: سبح، وهل اتنك. ويف وقت يق،ا يف اليند: قنف، واقرت ت. 

 .(1)+ويف وقت: سبح، وهل اتنك

 ويف حتفة األحوذر:

 احلديث يدل عهلل اسعحبنب الق،اءة يف اليندي   ت =          

 ي،مح  اهلل  –هبل والرنهنة؛ وإىل الك اهب امحد    ح– . 

إىل اسعحبنب الق،اءة فن ام  ت )ق(،  –ي،مح  اهلل  – واهب الشنفيي 

 .(2)+و)اقرت ت( حلديث ايب واقد املعقدم

                              
 .6/485بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)

 (.4)هحل  ث اقم تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلصليل  هلوهاجلة ح  وهص سواة )ق( (  2)
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الق،اءة فن ام  أوسنط املهصل و   –سيض اهلل عه   –واسعحب ا   وسيب   

 غري تقنند  سبستني وينهعني.

 : لنس فن  يشء وؤقت.-اهلل  ي،مح  –وقنل ا ب حهنهة  

 ني األحن يث فقنل: كنن يف وقت يق،ا يف  –ي،مح  اهلل  –وقد مجع الهبوي  

 اليندي   ت )ق( و)اقرت ت(، ويف وقت  ت )سبح( و)هل اتنك(.

 .(1)+قلت: وهب القبل ال،اجح الظنه، امليبل علن  

احلث  +سبح= ووج  احلكمة يف الق،اءة يف اليندي  هبذه السبس: ان يف سبسة= 

  عهلل الصالة وزكنة الهط، عهلل ون قنل سيند    املسنب يف تهسري قبل  تينىل: 

                :[، فنخعصت 67، 64]سبسة األعهلل

 الهضنلة هبن كنخعصنص اجلمية  سبسهتن.

 +اجلمية= نه ن؛ كام  ني و +سبح=: فللمباالة  ني +الرنهنة=واون  

فهقل ع  اليلامء ان الك ملن اهعملعن  +اقرت ت=، و+ق=، واون سبسة +املهنفقني=و

علن  و  اإلخبنس  نلبيث، واإلخبنس ع  الق،ون املنضنة، وإهالك املكذ ني، وتشبن   ،وز 

 .(2)+وهعرش الهنس يف اليند  ربوزهم يف البيث، وخ،وج م و  األجداث كأهنم ج،ا 

ون يدل عهلل نحب  –سيض اهلل عه   – احلديث الثنين ع  سم،ة    جدب ويف 

 . –سيض اهلل عه   –امليهى املذكبس يف حديث الهيامن     شري 

                              
 .3/90  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  1)

 .3/90 اظر: هنص ا هل ابق (  2)
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ون يدل عهلل ق،اءة  –سيض اهلل عه   –ويف احلديث الثنلث ع  ايب    كيب  

 الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  سبسة األعهلل يف البت،.

سيض اهلل  –اخلنوس حديث  ،يدة والرباء    عنزب ويف احلديث ال،ا ع و 

ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف اليشنء  سبسة الشمس،  –عه م 

 وسبسة العني، ونحبمهن و  سبس املهصل.

وهذا فن  تنسري عهلل املصلني، ويدل عهلل يرس اإلسالم وسامحع ، وان اهلل  

 و  حديث جن ،    عبداهلل األنصنسيتينىل سحنم  يبن ه، وقد وس  نحب هذا 

 سبسة  –سيض اهلل عه   –يف ق،اءة نحب هذه السبس، ملَّن ق،ا وينا  –سيض اهلل عه   –

البق،ة يف  الة اليشنء فننح،ف سجل فسلم، ثم  هلل وحده وانرصف... إىل آخ، 

 .(1)احلديث

 قنل: قنل سسبل –سيض اهلل عه   –ويف احلديث السن س ع  انس    ونلك  

 إن اهلل او،ين ان اق،ا علنك =اهلل  هلل اهلل علن  وسلم أليب    كيب:       

        قنل: وسامين لك. قنل: نيم، فبكى+. 

                              
ح كتامل هألذهنا بامل إذه طو  هإليفال  كان ل رج  داج  فخر   هحل  ث أ رج  هلبخاا (  1)

(ا  في : 465هلقرهءة ح هلعشاءا اقم )(ا  يف  م ح كتامل هلصاةا بامل 181فص ًا اقم )

قا   ا اسو  ههلل: إنا أصلامل نوهضه ) ه  هإلب  هليت   قً ع ي ا( نعم  بالا ااا  إن يفعاذهيف =

ص ً يفعك هلعشاء ثم أتً فافتته ب واة هلبقرةا فأقب  اسو  ههلل ص ً ههلل ع ي   س م ع ً يفعاذ 

  ح ا ه  : هقرأ:  + ه... ا يفعاذ أفتان أنتا هقرأ بك ها  هقرأ بك=فقا :        

     ا                       +. 
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 عند رشح هذا احلديث العظيم: –يرمحه اهلل  –يقول النوور 

 يف احلديث فبائد كثرية:=

ة الق،آن عهلل احلذاق فن ، واهل اليلم    والهضل، وإن وه ن: اسعحبنب ق،اء 

 كنن القنسئ افضل و  املق،وء علن .

وال ييلم  ،ووه ن: املهقبة الرشيهة أليب  ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم علن  

 احد و  الهنس هنسك  يف هذا.

 ية.ووه ن: وهقبة اخ،ى ل   ذك، اهلل تينىل، ونص  علن  يف هذه املهزلة ال،فن 

 ووه ن: البكنء للرسوس واله،ح ممن يبرش اإلنسنن    وييطنه و  وينيل األوبس. 

واون قبل : )آهلل سامين لك( فن  ان  جيبز ان يكبن اهلل تينىل او، الهبي  هلل اهلل  

علن  وسلم يق،ا عهلل سجل و  اوع ، ومل يهص عهلل ايّب، فأسا  ايب ان يعحقق هل نص 

 خذ وه  االسعثبنت يف املحعمالت.علن ؟ او قنل: عهلل سجل فنؤ

واخعلهبا يف احلكمة يف ق،اءت   هلل اهلل علن  وسلم عهلل ايب، واملخعنس ان  

سبب ن ان تسع  األوة  ذلك يف الق،اءة عهلل اهل اإلتقنن والهضل، ويعيلمبا آ اب 

 الق،اءة، وال يأنف احد و  الك.

 ، وكنن  يده  هلل اهلل وقنل: للعهبن  عهلل جاللة ايب واهلنع  ألخذ الق،آن عه 

علن  وسلم ساسًن وإونوًن يف إق،اء الق،آن، وهب اجل نننت  او و  اجل م، ويعضم  

 ويجزة ل،سبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم.

واون ختصنص هذه السبسة فلهنن وجنزة جنوية لقباعد كثرية و  ا بل  

يقعيض الدي  وف،وع  وو امت ، واإلخالص، وتط ري القلبب، وكنن البقت 

 .(1)+االخعصنس. واهلل اعلم

                              
 .6/321بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)
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 يف فتح البار يفي رشح هذا احلديث ما نصه: –يرمحه اهلل  – ويقول ابن حجر

 نسمي، او قنل اق،ا عهلل واحد و   قبل : )قنل وسامين( اي هل نص عيلَّ  

  كى إون ف،حًن ورسوسًا  ذلك، وإون +نيم=ا حن ك فنخرتتهي انت؟ فلام قنل ل  

خشبعًن وخبفًن و  العقصري يف هك، تلك الهيمة. ويف سواية للطرباين و  وج  آخ، 

: تيجب قنل الق،طبي +نيم  نسمك ونسبك يف املل األعهلل=ع  ايب    كيب قنل: 

ايّب و  الك ألن تسمنة اهلل ل  ونص  علن  لنق،ا علن  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم 

ك  كى إون ف،حًن وإون خشبعًن. قنل ا ب عبند: امل،ا   نلي،ض ترشيف عظنم، فلذل

عهلل ايب لنعيلم ايب وه  الق،اءة ويعثبت فن ن، ولنكبن ع،ض الق،آن سهة، وللعهبن  عهلل 

فضنلة ايب    كيب وتقدو  يف حهظ الق،آن، ولنس امل،ا  ان يسعذك، وه  الهبي  هلل 

ا احلديث ورشوعنة العباضع يف اهلل علن  وسلم هنئًن  ذلك الي،ض. ويؤخذ و  هذ

: خص هذه السبسة اخذ اإلنسنن اليلم و  اهل  وإن كنن  ون . وقنل الق،طبي

 نلذك، ملن اهعملت علن  و  العبحند وال،سنلة واإلخالص الصحف والكعب املهزلة 

 .(1)+نزهتنعهلل األنبننء واك، الصالة والزكنة واملين  و ننن اهل اجلهة والهنس وع وج

ون يدل عهلل ان  –سيض اهلل عه ام  –عبداهلل    عم،و   ويف احلديث السن ع ع 

سبسة الزلزلة سبسة جنوية ألوبس عظنمة، وع كبهنن قصرية، فقد مجيت اهم احبال 

 اآلخ،ة، ويبم القننوة و  البيث والهشبس واجلزاء.

يف حديث  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  (2)وقد وس  يف  حنح وسلم 

                              
 .1/161  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)

 (.901ح كتامل هلزكاةا بامل إثم يفانة هلزكاةا اقم ) هحل  ث أ رج  يف  م(  2)
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 +ما من صاحب كنز ال يؤدر زكاته إال أمحي عليه يف نار جهنم=الزكنة الطبيل: 

 ،؟مُ الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ع  احل ويف آخ، احلديث: سأل

  ة:ما أنزل عيَل فيها شيئًا إال هذه اآلية اجلامعة الفاذَ =قنل:        

                      :[.2، 5]سبسة الزلزلة 

 نآلية سامهن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  والشنهد يف هذا احلديث ان 

ة،  ة. وويهى اجلنوية، اي: الينوة املعهنولة لكل خري ووي،وف، والهناَّ اجلنوية الهناَّ

 .(1)+اي: القلنلة الهظري

 

 

 

                              
 .1/18بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م(  1)



 912 

األعلى، والغاشية، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، خاصية سورة 

والشر ، والتني، والعلق، والقدر، والبينة، والزلزلة، والعاديات، والقارعة، 

 والتكاثر، والعصر، واهلمزة، والفيل، وقريش، واملاعون، والكوثر، والنصر، واملسد،

 منها.وطريقة العمل بها، وكيفية االستفادة 

ل الذي فضل   تعضح خن نة هذه السبس الك،يمة، يف كبهنن و  سبس املهصَّ

   نبن  حممدًا  هلل اهلل علن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء وامل،سلني، كام  –عز وجل  –اهلل 

 املعقدم يف خباص سبس املهصل. –سيض اهلل عه   –وس  يف حديث واثلة    األسقع 

حن يث تدل عهلل خن نة  يض سبس املهصل هذا عهلل وج  اليمبم؛ وإن وس  ا

 ون  يض، فنلق،آن كل  خري وهدى وسمحة للمؤوهني، وفن  الشهنء والربكة، وجلب 

 واآلينت الدالة عهلل هذا كثرية ويلبوة. –جل وعال  –الههع، و فع الرض،  إان اهلل 

تظ ،خن ة سبسة األعهلل،  –سيض اهلل عه   –ويف حديث الهيامن     شري 

رنهنة يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هبنتني السبستني يف وثل هذه وسبسة ال

املحنفل، واوقنت اجعامع الهنس )اجلمية، واليندي (، ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل 

علن  وسلم األسبة احلسهة، ويف هنتني السبستني و  املقن د اليظنمة والعذكري 

هى. وهذا يدفع اليبد إىل اليمل  أحبال اآلخ،ة، واهبال يبم القننوة ون ال خي

الصنلح، والعزو  و  اخلري ون ام يف زو  امل لة، وهذا و  اعظم اخلباص الق،آننة. 

 .(1)وقد تقدم يف الدساسة والعيلنق عهلل هذا احلديث ون يبني الك ويدل علن 

                              
 اظر: ل ز اجلة ح يفقاص  سواة هألع ًا  سواة هل ا ي ا بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل (  1)

 .516ا 1/514هلعز ز 
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ون يدل عهلل نحب امليهى  –سيض اهلل عه   –ويف حديث سم،ة    جهدب 

 املعقدم. –سيض اهلل عه   –هيامن     شري املذكبس يف حديث ال

تظ ، خن نة سبسة األعهلل يف  –سيض ال  عه   –ويف حديث ايب    كيب 

ق،اءت   هلل اهلل علن  وسلم هبذه السبسة الك،يمة، املهععحة  نلعسبنح يف البت،، وهذا 

إضنفة  –جل وعال  –يدل عهلل عظنم وقن د هذه السبسة، واهعامهلن عهلل تهزي  اهلل 

 إىل احلث عهلل الصالة والزكنة وغري الك و  املينين اليظنمة.

ثم تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة سبس املهصل يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل 

علن  وسلم هبذه السبس يف الصلبات امله،وضة كنملر،ب، واليشنء، ف ي سبس 

 عظنمة، تعضم  املقن د اليظنمة، و  العذكري  نآلخ،ة، واحلث عهلل اليمل

عهلل خلق   نلهضل واإلنينم، إىل غري الك و   –عز وجل  –الصنلح، واوعهنن اهلل 

 املقن د العي اهعملت علن ن سبس املهصل.

وهذا كل  يدفع وحيث عهلل فيل اخلريات، والبيد ع  السنئنت، وحيث اليبد 

عهلل العزو  و  كل خري، واالسعيدا  لذلك النبم اليظنم، وهذا و  اعظم اخلباص 

 نة.الق،آن

وتظ ، خن نة سبسة البنهة يف ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هبذه السبسة، 

  ذلك كام يف نص احلديث. –عز وجل  – ل او،ه اهلل 

ويف ختصنص هذه السبسة و   ني سبس الق،آن الك،يم ون يدل عهلل ظ بس 

 خن نع ن، وعظنم هأهنن.
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 ريمة:يقول الفريوزآبادر يف بيان معظم مقصود هذه السور الك

 ننن مت،  اهل الكعنب، واخلرب ع   حة احكنم الق،آن، واك، وظنهة =

اخللق يف خدوة ال،مح ، واإلهن ة  خري الربية و  اإلنسنن، وجزاء كل احد  حسب 

 الطنعة واليصننن، و ننن ان وبعب  اخلنئهني و  اهلل ال،ضن وال،ضبان يف قبل :

           (1) +[2بنهة: ]سبسة ال. 

ف ي سبسة عظنمة، وشعملة عهلل وقن د عظنمة، ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل 

علن  وسلم القدوة احلسهة، وعلن  فنليمل يسري، والهضل و  اهلل كبري، ويف ق،اءة 

الق،آن الك،يم و  الهضل والربكة اخلري الكثري، خن ة إاا كنن عهلل وج  العد ، 

 ري و فع الرش، ف ب الشهنء واهلدى وال،محة للمؤوهني.والعأول، وال،غبة يف جلب اخل

ة، املشعملة عهلل  وتظ ، خن نة سبسة الزلزلة يف كبهنن السبسة اجلنوية الهناَّ

كل خري، والهنهنة ع  كل ن، كام و ه ن  ذلك الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف 

 احلديث املذكبس.

اجلنوية،  ةف ي السبسويف احلديث ون يدل عهلل ق،اءة هذه السبس الك،يمة، 

تو ن قنل ال،جل للهبي  هلل اهلل علن  وسلم: والذي  يثك  نحلق ال ازيد علن ن لتمَّ

 +أفلح الروجيل=ا دًا، ييهي سبسة الزلزلة قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

كهنية ع  تهنول هذه السبسة لكل خري، ورصف ن ع  كل ن، مل  تأول يف آينهتن، 

ال يرن س  ررية وال كبرية إال احصنهن، و   –عز وجل  –فإن اهلل  وعمل  ام فن ن،

                              
 .1/533 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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خري او ن، وهذا حيث اليبد عهلل اخلري، ويه نه ع  الرش، فكل عمل ييمل  اليبد 

 حمنسب علن ، وجمزي   ، قنل تينىل:                  

            :[.2، 5]سبسة الزلزلة 

وحيس  اخلعم  ذك، وقن د هذه السبسة اليظنمة؛ فهي اك، وقن دهن ون يدل 

عهلل عظنم هأهنن، و ننن وكننع ن، وحيث عهلل اليمل الصنلح، الذي حيقق الههع، 

وجيلب اخلري يف الداسي ، وهذا و  اعظم وقن د الق،آن الك،يم، وخباص سبسه 

 وآينت .

 فريوزآبادر:يقول ال

ويظم وقصب  السبسة:  ننن احبال القننوة واهباهلن، واك، جزاء الطنعة، =

 وعقب ة امليصنة، واك، وزن األعامل يف ونزان اليدل يف قبل :        إىل

 .(1)+آخ،ه

                              
 .1/536 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)
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األعلى، والغاشية، والفجر،  األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة

مس، والليل، والضحى، والشر ، والتني، والعلق، والقدر، والبينة، والبلد، والش

والزلزلة، والعاديات، والقارعة، والتكاثر، والعصر، واهلمزة، والفيل، وقريش، 

 واملاعون، والكوثر، والنصر، واملسد.
 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  - 6

  من قرأ سورة=          أعطاه اهلل عرش حسنات بعدد كل

 حرف أنزله اهلل تعاى عىل إبراهيم وموسى.

 ومن قرأ سورة              .حاسبه اهلل حسابًا ي ًا 

ومن قرأ سورة الفجر يف ليايل العرش غفر اهلل له، ومن قرأها يف سائر األيام 

 كانت له نورًا يوم القيامة.

 أعطاه اهلل تعاى األمان من غضبه يوم القيامة.      ومن قرأ سورة 

 ومن قرأ سورة        فكان كأنام تصدق بكل يشء طلعت عليه

 الشمس والقمر.

 وعافاه من الع ، وي  له.ومن قرأ سورة والليل أعطاه اهلل تعاى حتى يرىض، 

ومن قرأ سورة والضحى جعله اهلل يوم القيامة فيمن يرىض بمحمد صىل اهلل 

 عليه وسلم أن يشفع له، وعرش حسنات يكتبها له عدد كل يتيم وسائل.

ومن قرأ سورة أمل نرشح أعطي من األجر كمن لقي دممدًا صىل اهلل عيل وسلم 

 مغتاًم ففَرج عنه.

والتني أعطاه اهلل تعاى خصلتني العافية واليقني مادام يعقل ومن قرأ سورة 
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 الصالة، فإذا خرف كتب له بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم.

 ومن قرأ         .أعطي من األجر كأنام قرأ املفصل كله 

 ومن قرأ            جر كمن صام رمضان وأحيا أعطي من األ

 ليلة القدر.

 ومن قرأ          .كان يوم القيامة مع خري الربية مساقًا ومقياًل 

 ومن قرأ إذا زلزلت أعطي من األجر كأنام قرأ سورة البقرة.

ومن قرأ سورة والعاديات أعطي من األجر عرش حسنات بعدد من بات 

 مجعًا.باملزدلفة أو شهد 

 ومن قرأ سورة  القارعة ثقل اهلل تعاى هبا ميزانه يوم القيامة.

 ومن قرأ سورة أهلاكم عفا اهلل أن حياسبه بنعمته التي أنعم عليه يف دار الدنيا.

 ومن قرأ سورة والعرص ختم اهلل له بالصرب وكان من أهل احلق.

 ومن قرأ        ات بعدد من استهزأ أعطاه اهلل عرش حسن

 بمحمد صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهم.

 ومن قرأ           .عويف أيام حياته من القذف واملسخ 

 ومن قرأ        أعطاه اهلل تعاى عرش حسنات بعدد من طاف حول

 الكعبة واعتكف هبا.

 ومن قرأ            .عفا اهلل عنه إن كان للزكاة مؤديًا 

 ومن قرأ         سقاه اهلل تعاى من كل هنر يف اجلنة، وكتب له عرش

 حسنات بعدد كل قربان قربه العباد يف يوم النحر.
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 ومن قرأ          دممد صىل اهلل  أعطي من األجر كمن شهد مع

 عليه وسلم فتح مكة.

ومن قرأ سورة تبت أرجو أن ال جيمع اهلل تعاى بينه وبني أيب هلب يف دار 

 .(1)+واحدة

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم =قنل:  –سيض اهلل عه   –عيل    ايب طنلب ع   – 8

  حيب أن يقرأ          +(2). 

من قرأ =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 1

 .(3)+والفجر وليال عرش، يف ليال العرش غفر له

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 4

إذا أراد أحدكم احلاجة فليبكر يف طلبها يوم اخلميس، وليقرأ إذا =وسلم: 

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

ح  قلل  أ اجل هللل ع يبسللوا هلقللرآن هلكللر ما  قلل  تقلل ل هلكللال عالل  ح أ   هلق للم هلتيبيقلل ا  

 تف يض بالو يفا ذكر ح  وهص ه ض هل وا هلقرآني .

إسااجلض ضعيف؛ لبعف =ا  قا  حمققو هن ا : 1/96هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  2)

 ثو ر بمح أب  فا ت ا  أ رج  ههلي م  ح امة هلز هل  ح كتامل هلتف يا بامل سواة   

         : ا هض أد   في  ثو ر بمح أب  فا ت   هو يف  إ= قا+. 

هحل  ث أ اجلض هبمح عرهق هلكالان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هألداجل لث هلشلايع  هنوضلوع          (  3)

 فيلل  عب هلقلل  س.  أ اجلض   –اضلل  ههلل عالل    –ا  عللزهض ألبلل  هلشلليخ يفللمح دلل  ث أنللس      1/381

ح إسللللااجلض =(ا  قللللا : 311لفوهللللل  هجملموعلللل  ح هألداجل للللث هنوضللللوع  )ص   هلشللللوكان  ح ه

.  لفن هحل  ث قر ب يفمح هل فلن هللوهاجل ح دل  ث أبل  بلمح      +عب هلق  س بمح دبيبا  هو يف  إ

 هنوضوع ح  وهص سواة هلفجر. –اض  ههلل عا   –كعب 
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نزله سورة آل عمران، وآية الكريس، وإنا أنزلناه يف ليلة القدر، وأما خرج من م

 .(1)+الكتاب، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا واآلخرة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 7

  قرأ يف إثر وضوئه:و  =             مرة واحدة كان من

الصديقني، ومن قرأها مرتني كتب يف ديوان الشهداء، ومن قرأها ثالثًا حرشه 

 .(2)+اهلل دمرش األنبياء

 قنل: و  ق،ا  –سيض اهلل عه   –ع  عيل  – 1             سبع و،ات

 الء يهزل    حعى يصبح،  و  كل –عز وجل  – يد اليشنء اآلخ،ة عنفنه اهلل 

و هلل علن  سبيبن الف ولك،  عبا ل   نجلهة، وهني  و  قربه سبيبن الف 

ن ويبرشون   أن ال،ب تينىل ساٍض غري غضبنن، وو   ولك إىل املبقف يزفبن  زفًّ

ق،اهن  يد  الة الهج، إحدى عرشة و،ة نظ، اهلل إلن  سبيني نظ،ة، وسمح  

جة اوهلن املره،ة ل  وأل ن  وألو  وألهل  سبيني سمحة، وقىض ل  سبيني حن

وجريان ، وو  ق،اهن عهد الزوال إحدى وعرشي  و،ة هنع  و  مجنع اليصننن، 

                              
هنوضللوع  هلللوهاجلة ح هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف   (  1)

  وهص سواة هلفاحت .

(ا  أ اجلض 5509ا اقلم ) 4/31هحل  ث أ رج  هل   م  ح يف ا  هلفلرجل سا فبل  قلرهءة هلقلرآن     (  2)

.  لعل   +ال أصل  لل ا  هلو أ بلايف يففلوِّت سلا       =(ا  قلا :  664ح هنقاصل  هحل لا  )ص    هل خا  

ا  هلصلليه فيملا  قلا  بعل  هلوضلوءا يفلا  اجل علمح عقبل  بلمح          هنرهجل تفو ت سا  هلقلو  بعل  هلوضلوء   

يفلا يفلاكم يفلمح أدل      =أن اسو  ههلل ص ً ههلل ع ي   س م قلا :   –اض  ههلل عا   –هر ين  عايفر

 توضأ فيب غا  ح ا ه   )في بغ( هلوضلوءا ثلم  قلو : أ ل   أن ال إلل  إال ههللا  أن حممل هيف عبل ض        

ح كتللامل  . أ رجلل  يف لل م+فتلللت للل  أبللوهمل هرالل  هل مانيلل ا  لل    يفللمح أ  للا  للاء  اسللول ا إال 

 (.234هلي ااةا بامل هل كر هن تلب عقب هلوضوءا اقم )
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حعى يكبن و  اعبد الهنس، وو  ق،اهن الف و،ة نب ي يف السامء: املؤو  

الرالب. وو  كعب ن ونهبن مل ي، يف جسده هنئًن يك،ه  ا دًا ولكل يشء ثم،ة، 

ن إنن انزلهنه، ولكل يشء  رشى و رشى املعقني إنن انزلهنه، وو  وثم،ة الق،آ

حنفظ عهلل ق،اءة إنن انزلهنه مل يمت حعى يهزل إلن  سضبان فنسقن  ن ة و  

اجلهة فنمبت وهب سينن، ويبيث وهب سينن، وحينسب وهب سينن، فإاا كنن يبم 

. إلخ واك، القننوة يبيث اهلل الف ولك يزفبن  إىل قصبس اللؤلؤ وامل،جنن..

 .(1)حديثًن طبياًل يف ثالث  هحنت يف فضل سبسة القدس

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 5

  لو يعلم الناس ما يف=                لعَطلوا األهل

ال رجل من خزاعة: ما فيها من األجر يا رسول ، قال: ق+واملال وتعلموها

ال يقرؤها منافق أبدًا وال عبد يف قلبه شك =اهلل؟ فقال عليه الصالة والسالم: 

يف اهلل، واهلل إن املالئكة املقربني ليقرؤوهنا مذ خلق اهلل السموات واألرض، ما 

مالئكة يفرتون من قراءهتا، وما من عبد يقرأها بالليل إال بعث اهلل تعاى 

حيفظونه يف دينه ودنياه، ويدعون اهلل له باملغفرة والرمحة، فإن قرأها بنهار أعطي 

 .(2) +الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل... عليها من

 يف خواص هذه السورة الكريمة: وأورد اليافعي

                              
هألثلر أ اجلض هبللمح علرهق هلكاللان  ح تاز لل  هلشلر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل لث هلشللايع  هنوضللوع      (  1)

 .+...يفمح مل  عر ا هلصباح ح جزل ا  مل  بني ع ت ا  في  أ رج  أبو يفاصو=ا  قا : 386 – 1/383

ا  ذكلر أنل  يفاكلرا  أ اجلض هبلمح علرهق هلكالان        2/610أ رج  هحلافن هن ت فر  ح فبال  هلقرآن (  2)

فيلل  =ا  عللزهض ل خييللبا  قللا :  1/295ح تاز لل  هلشللر ع  هنرفوعلل  عللمح هألداجل للث هلشللايع  هنوضللوع    

 .+في  إسلاق بمح بشر هلكاه  =ألب  هلشيخ  قا :  –أ بايف  –عزهض ا  +ههلي م بمح  ال  ه شامل
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 يقول يف خواص سورة األعىل:

اسري، وو  كعب ن يبم اجلمية وعلق ن علن  وقي و  مجنع ق،اءهتن تزيل البب= 

 .(1)+اآلفنت، وو  كعب ن عهلل جهب او،اة حنول يف اول ه ، اتت  بلد  نيف الذه 

 ويف خواص سورة الغاشية:

 .(2)+و  ق،اهن عهلل ون يأكل  اِوَ  و  رضسه= 

 ويف خواص سورة البلد:

هلبام، واك، يل و  اثق إاا علقت عهلل البلد عهد وال ت  او  و  مجنع ا= 

 قبل  ع   يض األولننء  دوشق ان سبسة البلد هي كنس الهق،اء تق،ا  يد  الة 

 .(3)+الهج،، وقبل  الة الصبح فال خيلب و  الدساهم ا داً 

 ويف خواص سورة الشمس:

و  اكث، و  ق،اءهتن كنن ل  حظ وقببل، وو  نب و  ونئ ن سك  عه  = 

خ،اب  نت عدوه فلنكعب ن عهلل هقهة ننئة  هية سجل ال،جنف والزحري، وو  اسا  

 .(4)+عنزب، ويدق الشقهة وي،ه ن يف املكنن

                              
 (.132 اظر: هل ا هلاظيم ح فوهل  هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.132 اظر: هنص ا هل ابق )ص (  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)

 هنص ا هل ابق.(  4)
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 ويف خواص سورة الليل:

 .(1)+و  ق،اهن يف اان املرصوع افنق، وإن نب ونءهن املحمبم  ،ئ= 

 ويف خواص سورة الضحى:

 إاا ق،ئت عهلل اسم غنئب سجع سنملًن يف اق،ب وقت، وإاا ق،ئت عهلل يشء= 

 .(2)+نيس اسعي،ف علن 

 ويف خواص سورة االنرشاح:

و  ق،اهن عهلل الصدس نهق  و  ضنق  وعهلل وجع الهؤا  سك ، وو  نب = 

 .(3)+ونءهن نهي  و  وجع احلصبنء واملثننة

 ويف خواص سورة التني:

قنل  يض الينسفني: إاا محل ن و  تبج  يف سه، او  حعى ييب  إىل اهل ، = 

طنه، ا نض زجنج او غريه وجمنه  امء املط، وسه  يف زسع او  سعنن وو  كعب ن يف إننء 

 .(4)+ظ ، حسه ، وكث،ت  ،كع ، وسلم و  اآلفنت  إان اهلل تينىل

 ويف خواص سورة العلق:

 و  كعب و  اوهلن إىل قبل : =                   

                                 سبسة[

                              
 (.132 اظر: هل ا هلاظيم ح فوهل  هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 نص ا هل ابق. اظر: ه(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)

 (.133هنص ا هل ابق )ص (  4)



 985 

[ يف قدح جديد و  خشب الط،فن  قلم  بال  ويكبن الكنتب طنه،ًا 7 - 6اليلق: 

 نئاًم وحمنه  امء عذب مل ت،ه الشمس، وو  ن   عهلل ال،يق سزق احلهظ و هنء 

 .(1)+ن يب فالذه  فبق و

 ويف خواص سورة القدر:

قنل يل  يض الينسفني: اال اعلمك اسم اهلل األعظم؟ قلت  هلل، قنل: اق،ا = 

ام الق،آن، والصمد، وآية الك،يس، وسبسة القدس، ثم اسعقبل القبلة وا ع  ام 

 .(2)+احببت، وو  كعب ن ونهبن وهب  اهلل الهبس يف  رصه، والنقني يف قلب 

 البينة: ويف خواص سورة

 .(3)+و  علق ن عهلل  نحب الريقنن او األوسام زالت  إان اهلل تينىل= 

 ويف خواص سورة الزلزلة:

و  اكث، و  ق،اءهتن يف  الت  فعح اهلل ل  و  كهبز األسض واو  ممن = 

 .(4)+خينف

 ويف خواص سورة العاديات:

 .(5)+و  كعب ن واوسك ن عهده او  و  املخنوف، وتنرس ل  ال،زق= 

                              
 (.133 اظر: هل ا هلاظيم ح فوهل  هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 هنص ا هل ابق.(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)

 هنص ا هل ابق.(  4)

 هنص ا هل ابق.(  5)
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 ويف خواص سورة القارعة:

 .(1)+إاا علقت عهلل و  قدس علن  ال،زق تنرس، وو  ا و  ق،اءهتن كنن يف اونن= 

 ويف خواص سورة التكاثر:

تق،ا  يد  الة اليرص عهلل الصداع والشقنقة، وو  ق،اهن سبع و،ات عهد نزول = 

ناب فم   املط، كنن ل  اج، عظنم، وو  مجع ونء املط، وهب يق،ؤهن وجيل و  الك يف

 .(2)+ن   ننل نهينً عظناًم  إان اهلل تينىل، وو   اوم عهلل ق،اءهتن اغهنه اهلل تينىل

 ويف خواص سورة العرص:

إاا ق،ئت عهلل و     احلمى نهيع ، وو  كعب ن يف اس ع هقنف وجيل ن يف = 

 .(3)+اس ع زواين املبضع حهظ ون فن  و  كل آفة  إان اهلل تينىل

 مزة:ويف خواص سورة اهل

 .(4)+ق،اءهتن  يد  الة الهنفلة تزيد يف املنل وال،زق= 

 ويف خواص سورة الفيل:

و  ق،اهن يف  ف قعنل اهنزم الصف الثنين، وو  ق،اهن يف وج  اليدو = 

 .(5)+خذل  اهلل

                              
 (.133 اظر: هل ا هلاظيم ح فوهل  هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.134هنص ا هل ابق )ص  ( 2)

 هنص ا هل ابق.( 3)

 هنص ا هل ابق.(  4)

 هنص ا هل ابق.(  5)
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 ويف خواص سورة قريش:

 .(1)+و  ق،اهن عهلل طينم خينف وه  او  وكهي وجع الكلنعني= 

 :ويف خواص سورة املاعون

و  ق،اهن عهلل ونعبن ح،س و  الكرس، وو   اوم عهلل ق،اءهتن ُقبِل قبل  = 

 .(2)+واجنبت  عبت 

 ويف خواص سورة الكوثر:

و  ق،اهن الف و،ة، و هلل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الف و،ة لنلة = 

اجلمية، وننم عهلل ط نسة، فإن  ي،ى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وو  علق ن علن  كنن 

 .(3)+اونن يف

 ويف خواص سورة النرص:

تهقش يف س نص وجتيل يف الشبكة يأتن ن السمك افباجًن، وو  نقش ن عهلل = 

 .(4)+اي يشء و  آلة احل،ب واسعقبل هبن عدوه نرصه اهلل علن 

 ويف خواص سورة املسد:

 .(5)+إاا كعبت عهلل وجع خينف زين ت  نقص واعقبع  الينفنة= 
 

                              
 (.134 اظر: هل ا هلاظيم ح فوهل  هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 هنص ا هل ابق.(  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)

 (.135هنص ا هل ابق )ص ( 4)

 هنص ا هل ابق.(  5)
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 ته خواص بعض هذه السور الكريمة، ومنها:وأورد الديريب يف جمربا

 )الباب السابع يف ذكر خواص سورة القدر ومنافعها(:

اعلم ان هذه السبسة جلنلة القدس، وش بسة الذك، لطلب الرهى واخلري، = 

فم  الك ان  هكن  يض الهنس هدة الهق، فُأو، ان يكث، و  تالوة سبسة القدس وع 

ن و  هب يكعهي ع  مجنع خلق  وال يكعهي عه  احد هذا الدعنء املبنسك وهب: الل م ي

و  خلق ، ين احد و  ال احد ل ، انقطع ال،جنل إال وهك، وخن ت اآلونل إال فنك، 

 وسدت الط،ائق إال إلنك، ين غننث املسعرنثني اغثهي، ويك،س اغثهي سبع و،ات.

 وسايت  خط  يض اليلامء ان و  كنن ل  إىل اهلل حنجة فلنق،ا       

إحدى واس يني و،ة، ويدعب هبذا الدعنء املعقدم إحدى واس يني و،ة، ويسأل اهلل 

 حنجع  فإهنن تقىض إن هنءاهلل تينىل.

وو  خبا  ن كام قنل  يض م: إن و  ق،اهن الف و،ة يبم اجلمية فإن  مل  

 يمت حعى ي،ى الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يف وهنو .

ب ن يف خ،قة و  ثبب إنسنن وع اسم  واسم او  وو  خبا  ن ان و  كع 

 زعه،ان ثم طبى اخل،قة وجيل ن فبق  دسه وهب ننئم، فإن  خيرب  جمنع ون  هع 

 طبل عم،ه، ويكبن وضع اخل،قة وقت اسعر،اق  يف الهبم اك،ًا كنن او انثى.

وو  خبا  ن كام قنل  يض اليلامء: و  ق،اهن سعًن وثالثني و،ة عهلل ونء  

 ب ًن جديدًا ولبس  مل يزل يف سية ال،زق ون ام الثبب علن .وسش    ث

ووجد  خط  يض اليلامء ان و  ق،ا سبسة القدس، وسبسة اإلخالص عرش  

   ثب ًن جديدًا مل يزل ال س  يف اسغد عنش ون ام الثبب  حو،ات عهلل ونء طنه، ونض

 علن .
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من أخذ من =وو  خبا  ن ون وس  ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل:  

تراب القرب حال الدفن بيده، وقرأ عليه إنا أنزلناه يف ليلة  القدر سبع مرات، وجعله 

 .(1)+مع امليت يف كفنه أو قربه مل يعذب ذلك امليت يف القرب

 البنب الثنو  يف اك،  يض خباص سبسيت االنرشاح والهنل:

ننء زجنج قنل  يض اليلامء: و  خباص سبسة االنرشاح ان و  كعب ن يف إ 

 وحمنهن  امء وس  ونهبن زال عه  اهلم والرم والهزع وال،جف.

وو  خبا  ن ان و   اوم عهلل ق،اءهتن عقب الصلبات اخلمس يرس اهلل او،ه  

وسزق  و  حنث ال حيعسب. وقنل  يض م: تالوهتن تنرس ال،زق وترشح الصدس 

نعنت، وتذهب اليرس يف كل األوبس، وتصلح مل  غلب علن  الكسل يف الط

 والعيطل يف املينش إاا ا و  ق،اءهتن.

وو  خبا  ن لقضنء احلبائج، ان و  تيرس علن  او، و  اوبس الدننن  

واآلخ،ة فلنعبضأ ويصيل سكيعني  ام تنرس و  الق،آن  يد الهنحتة، ثم جيلس وسعقبل 

يسأل القبلة وعبج ًن إىل اهلل تينىل ويق،ؤهن عد  ح،وف ن ونئة واثهني ومخسني و،ة، ثم 

 اهلل حنجع  فإهنن تقىض  إان اهلل تينىل.

وو  خبا  ن للحهظ كام قنل  يض الينسفني و  تيرس علن  احلهظ فلنكعب ن  

 كل ن يف إننء ويمحبهن  امء ويرشهبن، فإن  يعنرس علن  احلهظ  ربكع ن.

وو  خبا  ن ووهنفي ن إلاهنب احلمى والك ان يأخذ خنطًن و  كعنن  

ح، وكلام تهطق  كنف و  كنفنهتن العسع تيقد عقدة، فنجعمع يف وتق،ا علن  االنرشا

                              
 ( بتصر    ر.23ا 22 )فته هن ك هجملي ( )ص  اظر: اربات هل  رب  هلكبي(  1)
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اخلنط تسع عقد، وتأو، املحمبم ان ي، ط  يف يده النرسى فبق كبع  فإن  يربا  إان 

 اهلل تينىل، وقد ج،ب و ح.

وهذه  هة  عبهتن لطلب ال،زق وغريه تقبل هذا الدعنة و،ة واحدة  يد  

بم وهب:  سم اهلل ال،مح  ال،حنم، الل م ق،اءة السبسة عرش و،ات  يد  بح كل ي

إين اسألك ين اهلل ثالثًن ين إل  األولني واآلخ،ي ،  نلقبل الذي قلع  يف حق نبنهن حممد 

 هلل اهلل علن  وسلم، امل نرشح لك  دسك ان ترشح يل  دسي، و نالسم الذي 

  ين نحت     دس نبنهن حممد  هلل اهلل علن  وسلم، و نإلسالم ين سالم ين وؤو

و نم ، ين اهلل ثالثًن اسألك  قبلك يف حق نبنك حممد  هلل اهلل علن  وسلم ووضيهن 

عهك وزسك ين وزس و  ال وزس ل ، ين اهلل ثالثًن اسألك  كالوك القديم الذي لنس 

 مخلبق، و قبلك لهبنك حممد  هلل اهلل علن  وسلم الذي انقض ظ ،ك ين ظنه، ين 

ههي ع  ا صنس الظنملني، ين اهلل ثالثًن واسألك  نط  ين و  ال خيهى علنك حنل اخ

 نسمك الذي سفيت    السمبات و سطت    األسضني و قبلك حلبنبك وسفيهن 

لك اك،ك ين سافع ين ااك، ااك،ين  ذك،ك الذاك،ي  الذي  يذك،ون اهلل قننوًن وقيب ًا 

وعهلل جهبهبم ويعهك،ون يف خلق السمبات واألسض س هن ون خلقت هذا  نطاًل 

سبحننك فقهن عذاب الهنس، ثبت وقنيعي و  القبم الظنملني، ين اهلل ثالثًن اسألك 

 محكم كعن ك اليزيز ين عزيز اعزين عزة قدستك، ويرس يل اوبس الدننن والدي ، ين 

خري و  ي،جى، ين اهلل ثالثًن فإن وع اليرس يرسًا إن وع اليرس يرسًا، اسألك ان تنرس 

ك، ين اهلل ثالثًن، فإاا ف،غت فننصب وإىل س ك فنسغب، يل كل ون تيرس يل  عنسري وه

اسألك  نل،اغبني إلنك و نآلينت البنهنت والذك، احلكنم ان ختهنهي ع  ا صنس و  

ي،يدين  سبء و  مجنع اخلالئق امجيني، وان تسخ، يل خن م هذه السبسة الرشيهة 
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عيل واألسامء يف جلب ال،زق إىل حنث كهت ين ويني، وعطف قلبب عبن ك 

امجيني، ويف  فع مجنع املضنس عهي ين لطنف ين حهنظ ين وبني، ين اهلل ثالث و،ات، ين 

و و  ثالث و،ات، ين سب ين و و  ين حي ين قنبم ثالث و،ات، يناا الي،ش املجند، 

ين وبدئ ين ويند، يناا البطش الشديد، ين و  هب فينل ملن ي،يد، اسألك  هبس وج ك 

واسألك  قدستك الذي قدست هبن عهلل مجنع خلقك،  الذي ولت    اسكنن ع،هك

واسألك  ،محعك العي وسيت كل يشء ال إل  إال انت  ،محعك اسعرنث، وو  

عذا ك اسعجري، ين غننث املسعرنثني، ين اهلل اغثهي ثالث و،ات، و ،محة وهك ين 

اسحم ال،امحني، الل م سمحعك اسجب فال تكلهي إىل نهيس ط،فة عني، وا لح يل 

كل   ،محعك ين اسحم ال،امحني، و هلل اهلل وسلم عهلل سندنن حممد وعهلل آل   هأين

 .(1)و حب  وسلم

وو  خباص سبسة الهنل كام قنل   يض م اهنن إاا كعبت عهلل هقهة قديمة  

و فهت يف  اس او غريهن فإن الك املبضع ي،حم ون اوت الشقهة فن ، والك وش بس 

 جم،ب.

ه الذي يؤاي  وال يقدس عهلل اخلالص وه ، وو  خبا  ن مل  اسا  هالك عدو 

يق،اهن كل يبم الف و،ة عرشة اينم وعبالنة، قن دًا يف ضمريه و  آااه، فإاا كنن 

النبم الينن جلس عهلل هن، جنس ويقبل: الل م انت احلنرض املحنط  مكهبننت 

مهي الضامئ،، الل م عز الظنمل وقل الهنرص وانت املطلع الينمل، الل م إن فالنًن ظل

                              
(ا   ظ لر في لا هسلتخ هل    25ا 24ا 23 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن لك هجمليل ( )ص   (  1)

 هلشياطني.
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وآااين وال يش د  ذلك غريك، الل م انت ونلك فأهلك ، الل م رس ل   رس نل 

اهلبان وقمص   قمنص ال، ى واخلرسان، الل م قمص  و،تني، الل م اهلك  ثالثًن، 

الل م اقطع  ا ،ه اس يًن، فقطع  ا ، القبم الذي  ظلمبا واحلمد هلل سب الينملني مخس 

كنن هلم و  اهلل و  واق ست و،ات، وتك،س هذه و،ات، فأخذهم اهلل  ذنبهبم وون 

 الدعبة عرش و،ات، فإن  هيلك  قدست  تينىل.

وو  خبا  ن إلهالك الظنمل ايضًن ان تق،اهن عرشة آالف و،ة كل يبم الف  

ونئة فبلة، وعهد ق،اءة السبسة تقصد يف ضمريك الظنمل  ينه  وتقبل عهد عهلل و،ة 

فالن ا   فالنة سونة ال آخ، هلن، وآت  اليذاب و   ف،اغ السبسة يف كل و،ة: الل م اسم

حنث ال حيعسب، وخذه اخذ عزيز وقعدس، فإاا ف،غت و  الق،اءة  يد اليرشة اينم 

ت،وي الهبل يف  ئ، و جبس، وعهد إلقنئ  تقبل: الل م إنك غهي ع  األعبان، الل م 

ن فالنًن الظنمل عبدك عز الظنمل وقل الهنرص وانت املطلع الينمل اليدل احلكنم، الل م إ

قد كه، نيمعك وون هك،هن، وت،ك آينت اليدل وون اك،ا، اطرنه حلمك وتيدى 

علنهن ظلاًم، فخذ الل م  هن نع  واجيلهن وهصبسي  علن  إنك عهلل ون تشنء قدي،، 

الل م فعت عضده، وقلل عد ه، واهدم اسكنن ، واخذل اعبان ، وهعت مجي ، 

وزلزل اقداو ، واسعب قلب ، وكب  عهلل وهخ،ه، واعدم سلطنن ، واهبط  ،هنن ، 

 واجيل كنده يف نح،ه، واسعدسج  و  حنث ال ييلم.

وو  خبا  ن إلهالك الظنمل ايضًن وهب ان تصبم يبم االثهني عام فن  سوح  

وون خي،ج و  ال،وح، وتصيل اليشنء األخرية وتدخل يف حمل خنل و  الهنس، 

ىل، وتق،ا الصمد ونئعي و،ة، وتق،ا سبسة وجتلس يف وسط  وتصيل سكيعني هلل تين

 الهنل إىل قبل :      تك،سهن ثالث و،ات و  غري ان ختعم السبسة، تق،اهن
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 عهلل هذه احلنلة سبيني و،ة، ثم  يد الك تقبل:            إىل

ونسك ين هديد البطش ين آخ، السبسة، الل م اسم فالن    فالنة هبالكك ونكنلك و 

ق نس، تق،ا الك ونئعي و،ة فإنك إن فيلت الك ثالث لننل وعبالننت هلك الك 

 الظنمل وهدوت  اسه، فنتق اهلل يف الك وال تهيل  إال ملسعحق .

وو  خبا  ن كام قنل  يض م ان و  ق،اهن يف وج  عدوه نرصه اهلل تينىل  

 لب خصم .علن ، وو  ق،اهن وهب يف احل،ب قبى قلب  وغ

ع   يض الصنحلني واس نب اليلبم  وو  خنص السبستني كام نقل  الرزايل 

وع س بلة الدوام علن  مل  وفق  اهلل تينىل، ان و  ق،ا يف سكيعي الهج، امل نرشح يف 

ال،كية األوىل، وامل ت، كنف يف ال،كية الثنننة قرصت عه  يد كل عدو ومل جييل ل  

 .(1)+وهذا جم،ب  حنح=: . قنل الرزايلإلن  سبنل

 )الباب التاسع يف ذكر بعض خواص سورة العرص واهلمزة وقريش والكوثر(:

فم  خباص السبسة األوىل ان و  كعب ن عهلل اس ع هقهنت وجيل ن يف خمزن  

 .غلة يف اس ع زواين املبضع حهظ ون يف الك املخزن و  كل آفة  إان اهلل تينىل

وو  خبا  ن لعيطنل البنع والرشاء واألخذ واليطنء إاا اس ت الك فنكعب ن  

يف لبح و  س نص اسب  يف سنعة زحل و  يبم السبت، واجيل  يف املبضع الذي 

ت،يده حيصل لك املقصب  فنتق اهلل وال تيمل  إال ملسعحق ، فإن  ون جيل يف  اس او 

 ،اب.محنم او حننبت إال وتيطل، وآل او،ه إىل اخل

 تينىل. وو  خباص سبسة اهلمزة ان و  ق،اهن عهلل و  ا ن ع  اليني ههي  إان اهلل 

                              
 (.26ا 25 اظر: اربات هل  رب  هلكبي )فته هن ك هجملي ( )ص (  1)
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وو  خبا  ن ايضًن إاا اس ت ان تي،ف حنل اإلنسنن املصنب هل    عني  

إنس او ج  او غري الك فعأخذ اث،ه وتقنس  قننسًن جندًا، وتق،ا علن  و،ة واحدة او 

ن تقبل ثالث و،ات: اقسمت علنك ين ثالث و،ات، ثم  يد اله،اغ و  ق،اءهت

ونمبن، ين ا ن نبا ان تهزل عهلل هذا األث، وتبني ون  صنحب  و  امل،ض، إن كنن و  

اجل  او و  اإلنس او غريهم، فإن كنن و  اجل  فطبل ، وإن كنن و  اإلنس 

 8فقرصه، وإن كنن و  اهلل تينىل فن ق  عهلل حنل   حق هذه السبسة الرشيهة البحن 

 ، ثم تقنس الك األث، ثنننًن فإن قرص تكعب ل  قبل  تينىل: 8السنعة  8اليجل   

                                  

                                

        :[، وقبل  تينىل: 41، 47]سبسة اإلرساء        

                                   

                                 

                             سبسة[

 [، وقبل  تينىل: 662 - 667املؤوهبن:             

                            

                             سبسة[

 [.17، 11ال،مح : 

امليباتني والهنحتة وحيمل   نحب األث، يربا  إان اهلل  كوتكعب ل   يد ال 

تينىل، وإن طنل ع  قننس  تكعب ل  إاا الشمس كبست  عامو ن او غريهن ممن يكعب 
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ليني والهظ،ة كام سنأيت  ننن  يف غري هذا البنب، وإن  قي عهلل حنل  فنكعب ل  آينت ل

 الشهنء اآليت  ننهنن إن هنءاهلل تينىل وع قبل  تينىل:                

                               

    :[، فإن  يشهى. وقنل  يض م يف وي،فة قننس األث، 86]سبسة احلرش

 يد قننس  قننسًن جندًا تق،ا علن  الهنحتة والسبسة املذكبسة العي هي سبسة ويل لكل 

قرص او يطبل، وإون مهزة إىل آخ،هن، ثم  يد اله،اغ و  ق،اءهتن تقنس  ثنننًن فإون ان ي

ان يبقى عهلل حنل ، وقد ع،فت ون يكعب يف كل حنلة و  تلك احلنالت املذكبسة، 

 وال تقل لصنحب األث، هذا اليشء الذي  ك و  اجل  او اإلنس فإن الك ح،ام.

ان و  ق،اهن عهلل طينم  –ييهي سبسة ق،يش  –وو  خباص السبسة الثنلثة  

  بسك فن ، واهبت ورضت .

ن اهنن إاا كعبت  زعه،ان يف إننء طنه،، وحمنت  امء السامء وو  خبا   

ون   الذي سقي السم مل يرضه، وهي ننفية مل     سجف او خهة عقل او اهبل، 

 تكعب ل  ومتحى ويرشب و  ونئ ن يشهى  إان اهلل تينىل.

ان و  ق،اهن لنلة  –ييهي سبسة الكبث،  –وو  خباص السبسة ال،ا ية  

 هلل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الف و،ة، وننم ساى الهبي اجلمية الف و،ة و

  هلل اهلل علن  وسلم يف وهنو .

وو  خبا  ن ايضًن ان و  كعب ن وعلق ن علن  كننت ل  ح،زًا وحهظًن و   

 األعداء، ونرصًا علن م ومل يهل  وه م وك،وه ا دًا ون اوت علن .

ض األخبان، ان تكعب ن يف وو  خبا  ن ايضًن إلاهنب احلمى كام افن ه  ي 
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ثالث وسقنت و هة كعن ع ن ان تكعب يف البسقة األوىل البسملة ح،وفًن وه،قة و  

غري طمس احل،وف، ثم تكعب  يدهن: إنن اعطنهنك الكبث، ح،وفًن وعصلة، ثم تكعب 

يف البسقة الثنننة البسملة ح،وفًن وه،قة و  غري طمس، ثم تكعب  يد الك: فصلِّ 

م تكعب يف البسقة الثنلثة البسملة ح،وفًن وه،قة و  غري طمس، ثم ل، ك وانح،، ث

تكعب  يد الك: إن هننئك هب األ رت، ثم تبخ،ه  نلبسقة األوىل وقت جميء احلمى 

ل  فإن زالت فنكعف  ذلك وإال فبخ،ه  نلثنننة، فإن زالت فنكعف  ذلك وإال فبخ،ه 

 .(1) نلثنلثة، فإهنن تزول  إان اهلل تينىل

                              
(ا  ال نفلللً يفلللا ح هللل ض 21ا 26)ص  اظلللر: اربلللات هلللل  رب  هلكلللبي )فلللته هن لللك هجمليللل (  (  1)

هلتجللاامل هنلل كواة يفللمح هلللبيان  هلبللا ا  هلوقللوع ح  سللال  هلشللرإ  هل لللر  هلشللعوذةا          

 هلتوس  هلشرك ا  هيفت ان هلقرآن هلكر ما ف   هلاامل باط ل   يفلرجل جلةا  سليأت  هنز ل  يفلمح       

 .–إن  اءههلل تعاىل  –هلبيان  هإل باح ح هل اهس   هلتع يق 
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 سة والتعليق:الدرا
 

يف خباص هذه السبس الك،يمة، وقد  –سيض اهلل عه   –وس  حديث ايب    كيب  

 تقدم كالم اهل اليلم ع  هذا احلديث، واحلكم علن   نلبضع يف اول القسم العطبنقي.

ثم وس   يد الك مجلة و  األحن يث واآلثنس الضينهة او املبضبعة يف خباص  

ك الضيف والبضع و  خالل الهظ، يف وعبهنن، والعأول هذه السبس الك،يمة، ويظ ، ال

 .(1)يف ويننن ن، وقد نب  اهل اليلم علن ن، وحكمبا  نلضيف تنسة، و نلبضع تنسة اخ،ى

يف الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم، والدي،يب يف  و يد الك اوس  الننفيي 

ثنس الضينهة او املبضبعة، وون يلحق هبن و  جم، نت  )فعح امللك املجند( مجلة و  اآل

العجنسب البنطلة امل، و ة،  ل تشعمل عهلل املحناي، الرشعنة، وغري ولعزوة  نلضبا ط 

واآل اب الرشعنة العي جيب و،اعنهتن واألخذ هبن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم؛ 

واسعخداو  يف كل ون فضاًل ع  اوع نن الق،آن الك،يم، واسعيامل  فنام ال جيبز نعًن، 

يط،ا عهدهم  رض الهظ، ع  ط نست  او نجنسع ، والعقند  أحبال خمصب ة، واعدا  

وينهة، كأن يق،ا السبس او اآلية الف و،ة ونحب الك، وط،ق ولعبية ون انزل اهلل هبن و  

 سلطنن، وو  الك عهلل سبنل املثنل:

ن الك،يم  ط،ق غ،يبة وعجنبة يف إزالة يف اسعخدام الق،آ ون اوس ه الننفيي 

البباسري، وتيلنق الق،آن الك،يم عهلل احلباول واألطهنل، واسعيامل  لل،جنف والزحري، 

ونزول املط،، وكعن ع  عهلل هقف الطني واحلديد، ويقبم هبذا اليمل والصهنع ال،جل 

                              
 ع ً بعب ا بالبعف أ  هلوضة ح  وهص هل وا هنتق يف . –أ بايف  –دكم أه  هلع م  ق  (  1)



 998 

 –ق،آننة  عهلل حد زعم م اهنن خباص –الينزب، ثم تأول وتيجب يف الهعنئج املرتتبة 

يهعج ع  تلك الق،اءة البلد الصنلح  نيف الذه ، والسالوة و  مجنع اآلفنت، واألو  

و  مجنع املخنوف، واحلصبل عهلل الدساهم وكهبز األسض، ووي،فة األحبال واألقبال 

 واوبس الرنب، و ند افباج السمك، ونحب الك.

 :-ايضًن  –وممن اوس ه الدي،يب يف جم، نت  عهلل سبنل املثنل 

كعن ة السبس واآلينت الق،آننة عهلل اخل،قة والثبب، وكعن ة اسم ال،جل، واسم  

او ، وطبهين ووضي ن عهلل الصدس اثهنء الهبم، والهعنجة  يد الك اليمل ان  خيرب  جمنع 

 ون  هع طبل عم،ه.

واسعخدام اليقد وال،وبز، والكلامت املج بلة العي ال يي،ف ويهنهن، فضاًل ع   

فنام ال يقدس علن  إال اهلل سبحنن  وتينىل.  –عز وجل  –االسعيننة  رري اهلل االسعرنثة و

 .والرشكننت واسعخدام اجل  والشننطني، وغري الك و  الضالالت واالنح،افنت

والذي يهعب  ل  يف وثل هذه العجنسب هب تدلنس ا حنب هذه العجنسب البنطلة  

اإليامن،  نسعخدام اآلينت  اخلصبص ضينف الههبس وضينف  عهلل الهنس، وعهلل وج

الق،آننة، و يض األاكنس الرشعنة الباس ة يف جتنسهبم فندلسبن هبذا اليمل عهلل الهنس، 

 فنظ  اهنن حق الهعامهلن عهلل الق،آن الك،يم، واألاكنس الرشعنة، واحلق وه ن  ،اء و يند.
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الكافرون، وسورة اإلخالص،  األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف خواص سورة

 .وسورة الفلق، وسورة الناس

لهبفل: ف،وة    نبفل األهجيي ع  ا ن ، ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل ع   – 6

 .(1)+هنن  ،اءة و  الرشكثم َنم عهلل خنمتع ن فإ      اق،ا =

قنل: سألت سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  جبلة    حنسثة  – 8

 إاا اخذت وضجيك فقل: =وسلم قلت: علمهي هنئًن يههيهي؟ قنل:       

     (2)+حعى ختعم ن فإهنن  ،اءة و  الرشك. 

قنل: كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –  سيض اهلل عه –ع  ايب    كيب  – 1

 يق،ا يف البت،  ت           و            و   

       (3)+فإاا سلم قنل: سبحنن امللك القدوس ثالث و،ات. 

                              
ا  أبو جله جل ح كتامل هألجلملا بامل يفا  قا  عا  5/456هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  1)

(ا  هل يف   ح كتامل هل عوهتا بامل يفا جاء فيممح  قرأ هلقرآن عا  هناالا 5855هلاولا اقم )

(ا  هبمح دبان ح صليل  )هإلد ان( ح كتامل 3483 قرهءة سواة هلكافر نا اقم )بامل يفا  ح

  هل قالقا بامل قرهءة هلقرآن ح ذكر هأليفر بقرهءة             نمح أاهجل أن  أ

   ا  هحلاكم ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل قرهءة 3/69( 109يفبجع ا اقم )

  ح كتامل هلتف يا بامل تف ي سواة  –أ بايف  –ا  أ رج  1/154برهءة يفمح هلشرإ

 .+ه ه د  ث صليه هإلسااجل  مل نرجاض=ا  قا : 2/501هلكافر ن 

   ح هلك با ح كتامل عم  هليول  هل ي  ا بامل قرهءة هحل  ث أ رج  هلا ال (  2)     

    ( ا 18560عا  هلاولا اقم)ا  هبمح ك ي ح تف ي سواة هلكافر ن 9/295

ا  عزهض إىل هإليفال أد ا  هلي هن  ح هأل س ا عمح 14/110ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا 14/405

 . –اض  ههلل عا   –جب   بمح دااث  

صليل  هللوهاجلة ح  لوهص سلواة    هحل  ث صليها  ق  تق ل جيرا  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هل(  3)

 (.3هألع ً )هحل  ث اقم 
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 قنم ف،كع سكيعي الهج،، فق،ا ان سجالً  –سيض اهلل عه ام  –ع  جن ،    عبداهلل  – 4

  يف ال،كية األوىل            حعى انقضت السبسة، فقنل الهبي

  وق،ا يف اآلخ،ة  +هذا عبد  عرف ربه= هلل اهلل علن  وسلم:      

هذا عبد آمن =انقضت السبسة، فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: حعى 

 .(1)+بهبر

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ق،ا يف  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 7

 سكيعي الهج،             و       (
2). 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ق،ا  –سيض اهلل عه ام  –ع  عبداهلل    عم،  – 1

ج،، وال،كيعني  يد املر،ب  ضيًن وعرشي  و،ة، او  ضع يف ال،كيعني قبل اله

  عرشة و،ة             و      (
3) . 

                              
هحل  ث أ رج  هبمح دبان ح صليل  )يفوهاجل هلظم،ن( ح كتامل هنوهقيتا بامل يفا جاء ح (  1)

(ا  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح 161( )ص 611اكعيت هلفجر  يفا  قرأ في ماا اقم )

  ر سواة تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا ذك        اقم

ا  قا  هلشيخ حمم  بمح ازق طرهون  ح يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن 464ا 5/463(ا 2294)

 .+هحل  ث إسااجلض صليه=: 2/341)هلق م هلصليه( 

  هلفجرا  بيان يفا ح كتامل صاة هن افر محا بامل هستلبامل اكعيت سا هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

 (.126  تلب أن  قرأ في ماا اقم )

ا  هل يفل   ح كتلامل هلصلاةا بلامل يفلا جلاء ح       2/24هحل  ث أ رجل  هإليفلال أدل  ح هن لا      (  3)

(ا  قلا :  411جيفيف اكعيت هلفجر  يفلا كلان هللايب صل ً ههلل ع يل   سل م  قلرأ في ملاا اقلم )         

عمح هبلمح يف لعوجلا  أنلسا  أبل  هر لرةا  هبلمح       .  قا :  ح هلبامل +د  ث هبمح عمر د  ث د مح=

 . –اض  ههلل عا م  –عباسا  دفص ا  عالش  
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الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ه ،ًا فكنن يق،ا يف ال،كيعني  (1)سوقت=ويف سواية:  

 قبل الهج،  ت             و       . 

قنلت: كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يصيل  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 5

سكيعني قبل الهج،، وكنن يقبل: نيم السبستنن مهن، يق،ا هبام يف سكيعي الهج،: 

          و             (
2). 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ملن = –سيض اهلل عه ام  –عبداهلل  ع  جن ،    – 2

 انع ى إىل وقنم إ ،اهنم ق،ا:              :سبسة البق،ة[

 [، فق،ا  هنحتة الكعنب و687             و       

 .(3)+ ال،ك  فنسعلم ، ثم خ،ج إىل الصهنثم عن  إىل

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  يث سجاًل عهلل  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 9

                              
 .9/146ايفقت   ببصر   اهيفقت ا إذه أتبعت  بصرإ تتعم ض  تاظر إلي   ترُقب .  اظر: ت   ب هل    (  1)

ا ا  هبمح يفاج  ح كتامل إقايف  هلصاةا بامل يف6/239هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  2)

(ا  هبمح  زمي  ح صليل ا ح كتامل 1158جاء فيما  قرأ ح هلركعتني قب  هلفجرا اقم )

  هلصاةا بامل هستلبامل قرهءة              ح هلركعتني قب

هقيتا بامل يفا جاء (ا  هبمح دبان ح صليل  )يفوهاجل هلظم،ن( ح كتامل هنو1114ا اقم )2/163هلفجر 

(ا  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح 161(ا )ص 618ح اكعيت هلفجرا  يفا  قرأ في ماا اقم )

( 2323تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا  هآل اتا جيصيص سواة هإل اص بال كرا اقم )

5/491. 

إسااجلض جي ا اجال  =ا  قا : 2/246(ا 646 أ اجلض هأللبان  ح س     هألداجل ث هلصليل ا اقم ) 

 .+...ثقات اجا  يف  م

(ا 1210ح كتامل هحلبا بلامل دجل  هللايب صل ً ههلل ع يل   سل ما اقلم )        هحل  ث أ رج  يف  م(  3)

 هليو   ح صف  دج  هلايب ص ً ههلل ع ي   س م. –اض  ههلل عا   – ه ه جزء يفمح د  ث جابر 
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 رسية، وكنن يق،ا أل حن   يف  الت  فنخعم  ت          فلام سجيبا

 +سلوه ألر يشء يصنع ذلك؟=اك،وا الك للهبي  هلل اهلل علن  وسلم فقنل: 

فسألبه، فقنل: ألهنن  هة ال،مح ، وانن احب ان اق،ا هبن، فقنل الهبي  هلل اهلل 

 .(1)+أخربوه أن اهلل حيبه= علن  وسلم:

قنل: كنن سجل و  األنصنس يؤو م يف وسجد  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 60

 لصالة ممن يق،ا    افععح  ت قبنء، فكنن كلام افععح سبسة يق،ا هبن هلم يف ا    

     حعى يه،غ وه ن، ثم كنن يق،ا سبسة اخ،ى وي ن، وكنن يصهع الك يف

كل سكية، فكلم  ا حن   فقنلبا: إنك تهععح هبذه السبسة ثم ال ت،ى اهنن جتزئك 

ون  حعى تق،ا  نألخ،ى، فإون ان تق،ا هبن، وإون ان تدع ن وتق،ا  نألخ،ى، فقنل:

انن  عنسك ن، إن احببعم ان اؤوكم  ذلك فيلت، وإن ك،هعم ت،كعكم، وكننبا 

ي،وه ان  و  افضل م، وك،هبا ان يؤو م غريه، فلام اتنهم الهبي  هلل اهلل علن  

وسلم اخربوه اخلرب، فقنل: ين فالني ون يمهيك ان تهيل ون يأو،ك    ا حن ك؟ 

ُحبمك =قنل: إين احب ن، قنل:  وون محلك عهلل لزوم هذه السبسة يف كل سكية؟

 .(2)+إَياها أدخلك اجلنة

ان  قنل: سميت ا ن ه،ي،ة  –وبىل آل زيد    اخلطنب  –ع  عبند    حهني  – 66

                              
ح كتامل هلتودي ا بامل يفا جاء ح جلعاء هلايب ص ً ههلل ع ي   س م  خاا هحل  ث أ رج  هلب(  1)

(ا  يف  م ح كتامل صاة هن افر محا بامل فب  1315أيفت  إىل تودي  ههلل تبااإ  تعاىلا اقم )

  قرهءة      ( 013اقم.) 

 (.114 كتامل هآلذهنا بامل هرمة بني سواتني ح اكع ا اقم )ح هحل  ث أ رج  هلبخاا (  2)
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 يقبل: اقبلت وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فسمع سجاًل يق،ا      

   :ألع : وناا ين سسبل فس +وجبت=فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم

، فقنل ا ب ه،ي،ة: فأس ت ان ااهب إلن  فأ رشه، ثم +اجلنة=اهلل؟ فقنل: 

ان يهبتهي الرداء وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فآث،ت الرداء وع  (1)ف،قت

 .(2)سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، ثم اهبت إىل ال،جل فبجدت  قد اهب

  ان سجاًل سمع سجاًل يق،ا:  –هلل عه  سيض ا –ع  ايب سيند اخلدسي  – 68  

    ي،  هن، فلام ا بح جنء إىل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم فذك، ل  الك

ن – والذر =فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – (3)فكأن ال،جل يعقنهلُّ

 .(4)+نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي  – 61

علن م  فشق الك +أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة؟=أل حن  : 

                              
 (.182أ :  فتا  هلفرق بالتلر ك ه و   هلفزع.  اظر: هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص (  1)

ا  هل يفل   ح كتلامل فبلال  هلقلرآنا بلامل يفلا       2/382هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن لا   (  2)

ا  هحلللاكم ح +هل ه دلل  ث د لمح صللليه...  =(ا  قللا : 2091جلاء ح سللواة هإل لاصا اقللم )  

هل ه دل  ث   =ا  قلا :  155ا 1/154كتامل فبال  هلقرآنا بامل  جومل هرا  بقرهءة هإل لاص  

ا  هلبي قل  ح  لعب هإلميلانا بلامل ح تعظليم هلقلرآنا فصل  ح        +صليه هإلسااجلا  مل نرجلاض 

 408ا 5/419( 2381قلللم )فبلللال  هل لللوا  هآل لللات ح جيصللليص سلللواة هإل لللاص بالللل كرا ا 

  هيهم.

 أ   عتق  أن ا ق ي  ا  هنرهجل تق ي  هلعم  ال هلتاقليصا  اظلر: فلته هلبلاا   لرح صلليه هلبخلاا        (  3)

9/15. 

(ا 5813ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  ق  هلو ههلل أدل ا اقلم )    هحل  ث أ رج  هلبخاا (  4)

 ح يفوهضة أ رب. –أ بايف  – أ رج  
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هن يطنق الك ين سسبل اهلل؟ فقنل:   ثلث ،اهلل الواحد الصمد=وقنلبا: ايُّ

 .(1)+القرآن

ن  وسلم قنل: ع  الهبي  هلل اهلل عل –سيض اهلل عه   –ع  ايب الدس اء  – 64

 قنلبا: وكنف يق،ا ثلث الق،آن؟ قنل: +أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟=

         إن اهلل جَزأ القرآن ثالثة =. ويف سواية: +تعدل ثلث القرآن

  أجزاء، فجعل       (2)+جزءًا من أجزاء القرآن. 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  – عه  سيض اهلل –ع  ايب ه،ي،ة  – 67

ُدوا= ش  ، فحشد و  حشد ثم خ،ج الهبي +فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن (3)اح 

اسى  ثم  خل فقنل  يضهن لبيض: إين       هلل اهلل علن  وسلم فق،ا: 

  هلل اهلل علن  وسلم هذا خربًا جنءه و  السامء، فذاك الذي ا خل ، ثم خ،ج نبي اهلل

 .(4)+إين قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أال إهنا تعدل ثلث القرآن=فقنل: 

ان سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع   ،يدة    احلصنب األسلمي  – 61

علن  وسلم سمع سجاًل يقبل: الل م إين اسألك انهي اه د انك انت اهلل ال إل  

                              
 (.5815ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب  ق  هو ههلل أد ا اقم ) هحل  ث أ رج  هلبخاا (  1)

 (.011اقم )      ح كتامل صاة هن افر محا بامل فب  قرهءة  هحل  ث أ رج  يف  م(  2)

ستلبر ه هلااسا  هحلشل  هرماعل .  هدتشل  هلقلول لفلان: همعلوه لل   تلأهبوه.         أ  هجتمعوه  ه(  3)

 (.289ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 6/335بشرح هلاو     اظر: صليه يف  م
  ح كتامل صاة هن افر محا بامل فب  قرهءة  هحل  ث أ رج  يف  م(  4)       اقم

 (ا  بالوض يفمح د  ث أب  بمح كعبا  أل ك  ول بمح عقب ا  أب  هر رة اض  ههلل عا م.012)
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مد، الذي مل يلد ومل يبلد، ومل يك  ل  كهبًا احد، فقنل: إال انت، األحد الص

 .(1)+لقد سألت اهلل باالسم الذر إذا سئل به أعطى، وإذا ُدعي به أجاب=

قنل:  خل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  حمج     األ سع  – 65

 وسلم املسجد فإاا هب  ،جل يصيل قد قىض  الت  وهب يعش د وهب يقبل:

الل م إين اسألك ين اهلل األحد الصمد الذي مل يلد ومل يبلد ومل يك  ل  كهبًا =

قد غفر له، قد =احد، ان تره، يل انبيب، إنك انت الرهبس ال،حنم. قنل: فقنل: 

 .(2)ثالثنً  +غفر له

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   –ع  وينا    انس اجل هي  – 62

  أمن قر=علن  وسلم:           حتى خيتمها عرش مرات، بنى اهلل له

اسعكث، ين سسبل اهلل؟ فقنل سسبل  فقنل عم،    اخلطنب: إااً  +قرصًا يف اجلنة

 .(3)+اهلل أكثر وأطيب=اهلل  هلل اهلل علن  وسلم: 

                              
ا  أبو جله جل ح كتامل هلصاةا بامل هل عاءا اقم 5/358هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  1)

ا (ا  هل يف   ح كتامل هل عوهتا بامل جلايفة هلل عوهت علمح هللايب صل ً ههلل ع يل   سل م       1493)

ا  هلا لال  ح هلكل با ح كتلامل هلاعلوتا     +ه ه د  ث د لمح هر لب  =(ا  قا : 3415اقم )

ا 1/125( 1610بامل: ههلل هلوهد  هألد  هلصم  مل      مل  ول   مل  كمح ل  كفوهيف أد ا اقم )

(ا  هحللاكم كتلامل هلل عاءا    3051 هبمح يفاج  ح كتامل هل عاءا بامل هسم ههلل هألعظما اقلم ) 

هل ه دل  ث   =ا  قا : 1/603ألعظم هل   إذه جلع  ب  أجاملا  إذه سئ  ب  أعيً بامل هسم ههلل ه

.  اظللر: صللليه سللامح  +صللليه=.  قللا  هأللبللان :  +صللليه ع للً  للرط هلشلليخني  مل نرجللاض  

 (.109هل يف   )ص 

ا  أبو جله جل ح كتامل هلصاةا بامل يفا  قو  بعل   4/330هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  2)

ا  قللا : 1/488(ا  هحلللاكم ح كتللامل هلصللاةا بللامل هلتشلل   ح هلصللاة   905م )هلتشلل  ا اقلل

 .+ه ه د  ث صليه ع ً  رط هلشيخني  مل نرجاض=

 عزهض  15/164ح هل ا هنا وا  ا  ذكر هل يوط 3/431هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  3)
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ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم قنل:  –سيض اهلل عه   –ويف سواية ع  ايب ه،ي،ة  

  ن قرأم=         ُني له قرص يف اجلنة، ومن قرأها عرش مرات، ب

 .(1)+ني له قرصانعرشين مرة بُ 

قنل: اتى سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  ايب اونوة البنهيل  – 69

وسلم جربيل علن  السالم وهب  عببك، فقنل: ين حممد، اه د جهنزة وينوية    

املزين، قنل: فخ،ج سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ونزل جربيل يف  وينوية

سبيني الهًن و  املالئكة فبضع جهنح  األيم  عهلل سؤوس اجلبنل فعباضيت، 

ووضع جهنح  األيرس عهلل األسضني فعباضيت حعى نظ، إىل وكة واملديهة، 

لسالم، فصهلل علن  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم وجربيل واملالئكة علن م ا

  قنل:  ق،اءة +بلغ معاوية هذه املنزلة؟ يا جربيل بم  =فلام ف،غ قنل:      

   ً(2)+قائاًم وقاعدًا وراكبًا وماشيا. 

                                                                                                                                                                          

 ا  ضعيف.  قا  هأللبان  ح هل      هلصلليل  اقلم    إىل هإليفال أد   هلي هن   هبمح هل ين ب

 سلعي    ق   ج ت ل   اه هيف يفوصواليفا  آ لر يفرسلايف...عمح أبل  هر لرةا     =ا 131ا 2/136(ا 509) 

هبمح هن ليب فللذه ضلم إىل هل ه هنرسل  هلصلليه هنوصلوالن يفلمح دل  ث يفعلاذ  أبل  هر لرة؛ تقلوَّب              

 .+هحل  ث  ب غ اتب  هحل مح ع ً أق  هل اجات

 .+ه ه إسااجل صليه اجال  ك  م ثقات= قا  عمح د  ث سعي  بمح هن يب هنرس :  

 قا  هلشيخ حمم  بلمح ازق طرهلون  ح يفوسلوع  فبلال  سلوا  آ لات هلقلرآن )هلق لم هلصلليه(           

 .+فاحل  ث ضعيف إال أن   ص ه ل شوهه   هنتابعات=: 2/488

 هأل س .  عزهض إىل هلي هن  ح 15/160 اظر: هل ا هنا وا (  1)

ا 0/136(ا  هلي هنل  ح هلكلبي   108هحل  ث أ رج  هبمح هل ين ح عمل  هليلول  هل ي ل ا اقلم )    (  2)

 قلا  هلشليخ حممل  بلمح      –اضل  ههلل عال     –باللوض علمح أنلس     15/140 هل يوط  ح هل ا هنا لوا  

 هل ه إسلااجل ال  =: 2/421ازق طرهون  ح يفوسوع  فبال  سوا  آ ات هلقرآن )هلق لم هلصلليه(   

علمح هحل لمح يفرسلايف بلسلااجل      –أ بلايف   – قل   اجل   +يف مز في  ع ً هإلطاقا  في  فوهلل   نلوهجلا...  
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أمرين رسول اهلل صىل اهلل عليه =ان  قنل:  –سيض اهلل عه   – ع  عقبة    عنو، – 80

 .(1)+ت يف دبر كل صالةوسلم أن أقرأ باملعوذا

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن إاا اوى إىل  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 86

 ، فق،ا ف،اه  كل لنلة مجع كهن  ثم نهث فن ام        و     

      و            ثم يمسح هبام ون اسعطنع و  جسده يبدا

 .(2)+هبام عهلل ساس  ووج   وون اقبل و  جسده يهيل الك ثالث و،ات

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم =قنلت:  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 88

أهله نفث عليه باملعوذات، فلام مرىض مرضه الذر مات فيه إذا مرض أحد من 

 .(3)+جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ ألهنا كانت أعظم بركة من يدر

 كان إذا أوى إى فراشه نفث يف كفيه بث =ويف سواية اخ،ى قنلت:       

   من جسده. قالت وباملعوذتني مجيعًا، ثم يمسح هبام وجهه وما بلغت يداه

 .+عائشة: فلام اشتكى كان يأمرين أن أفعل ذلك به

                                                                                                                                                                          

 صليها  اجال  ثقات.

ا  أبو جله جل ح كتامل هلصلاةا بلامل هالسلت فااا    4/155هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  1)

(  قا : 2983ذتنيا اقم )(ا  هل يف   ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل يفا جاء ح هنعو1523اقم )

.  هبللمح  زميلل  ح صللليل  ح كتللامل هلصللاةا بللامل هأليفللر بقللرهءة  +هلل ه دلل  ث د للمح هر للب=

(ا  هحلللاكم ح كتللامل هلصللاةا بللامل: هقللرء ه      155ا اقللم ) 1/312هنعللوذتني ح جلبللر هلصللاة   

 .+ مل نرجاض صليه ع ً  رط يف  م=ا  قا : 1/303هنعوذهت ح جلبر ك  صاة 

(  ح 5811ح كتللامل فبللال  هلقللرآنا بللامل فبلل  هنعللوذهتا اقللم )    هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا  (  2)

 يفوهضة أ رب.  بالوض عمح أب  هر رة اض  ههلل عا .

 (.5140ح كتامل هليبا بامل هلافث ح هلرقي ا اقم ) هحل  ث أ رج  هلبخاا (  3)
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قنل:  نهن سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  عيل    ايب طنلب  – 81

وسلم اات لنلة يصيل فبضع يده عهلل األسض، فلدغع  عق،ب، فعهنوهلن سسبل 

لعن اهلل العقرب ال =اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  هيلع  فقعل ن، فلام انرصف قنل: 

ثم  عن  امء وولح فجيل  يف  +تدع مصليًا وال غريه، أو نبيًا وال غريه إال لدغتهم

 إننء ثم جيل يصب  عهلل إ بي  حنث لدغع  ويمسح ن وييباهن  نمليباتني.

 ويف سواية اخ،ى: ثم  عن  امء وولح وجيل يمسح علن ن ويق،ا       

  و           و            (
1). 

قنل: لقنت سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   – ع  عقبة    عنو، – 84

ن قطعك، وأعط من حرمك، واعف يا عقبة بن عامر=وسلم فقنل يل:  ل م 
: ص 

يا عقبة =قنل: ثم اتنت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فقنل يل:  +مكعَمن ظل

قنل: ثم لقنت ، +بن عامر: املك لسانك، وابك  عىل خطيئتك، وليسعك بيتكا

: أال أعلمك سورًا ما يا عقبة بن عامر=سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فقنل يل: 

زبور، وال يف اإلنجيل، وال يف الفرقان مثلهن؟ ال أنزلت يف التوراة، وال يف ال

  يأتني عليك ليلة إال قرأهتن فيها؟:       و            

 و        . 

ين قنل عقبة: فام اتت عيلَّ لنلة إال ق،اهت  فن ن، وحق يل ان ال ا ع   وقد او، 

                              
هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح هالستشفاء بالقرآنا  هحل  ث أ رج (  1)

ا  عللللزهض إىل هبللللمح يفرجل  لللل  15/111ا  هل لللليوط  ح هللللل ا هنا للللوا 519ا 5/510( 2348اقللللم )

 .2/09( 540 هلبي ق  ح هلشعبا  أ اجلض هأللبان  ح س     هألداجل ث هلصليل  اقم )



 7070 

 .(1)هب  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   – ع  عقبة    عنو، – 87

  امل ت، آينت انزلت اللنلة مل ي، وثل   قط؟ =وسلم:          

 و        +(2). 

قنل:  نهن انن اقب   ،سبل اهلل  هلل اهلل  –سيض اهلل عه   – ع  عقبة    عنو، – 81

قنل:  +يا عقبة أال تركب؟=و  تلك الهقنب إا قنل يل:  (3)ٍب قْ علن  وسلم يف نُ 

يا عقبة أال = فأجللت سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ان اسكب و،كب ، ثم قنل:

نل: فأههقت ان تكبن ويصنة، قنل: فهزل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  ق +تركب؟

يا عقيب! أال أعلمك سورتني من =وسلم وسكبت ههن ة ثم سكب، ثم قنل: 

 قنل: قلت:  هلل ين سسبل اهلل، فأق،اين  +خري سورتني قرأ هبام الناس؟    

       و            ثم اقنمت الصالة فعقدم سسبل اهلل  هلل

                              
ا  ذكللرض  11/211ا  هلي هنلل  ح هلكللبي   4/150ح هن للا   هحللل  ث أ رجلل  هإليفللال أدلل     (  1)

ا هض أدل   =ههلي م  ح املة هلز هلل ا ح كتلامل هلتف ليا بلامل يفلا جلاء ح هنعلوذتنيا  قلا :          

 .+ اجال  ثقات

إسلااجلض صلليها   =ا  قلا :  2/552( 091 أ اجلض هأللبان  ح س  ل   هألداجل لث هلصلليل ا اقلم )     

 .+اجال  ك  م ثقات يفعر فون...

(ا 014ح كتللامل صللاة هن للافر محا بللامل فبلل  قللرهءة هنعللوذتنيا اقللم ) هحللل  ث أ رجلل  يف لل م(  2)

لقل  أنلز  ع ل َّ آ لات مل  الز  ع ل َّ يف  ل مح:        = فيل :   –اضل  ههلل عال     – بالوض علمح أبل  يف لعوجل    

 .+هنعوذتني

ا هلا ا   ح هر لب  1/221: هلصلاح أ  هلير ق بني هرب نيا أ  هلير ق هلبيق ح هرب ا  اظر(  3)

 (.935هحل  ث  هألثر )ص 
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كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ هبام كلام =اهلل علن  وسلم فق،ا هبام، ثم و،َّ يب، قنل: 

 .(1)+نمت وقمت

 نهن انن اسري وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  ني =ويف سواية اخ،ى قنل:  

ة هديدة، فجيل سسبل اهلل  هلل اهلل ؛ إا غشنعهن سيح وظلماجلحهة واأل باء

  علن  وسلم يعيبا  ت         و           ...+. 

قنل: كنن سسبل اهلل يعيبا و   –سيض اهلل عه   –ع  ايب سيند اخلدسي  – 85

ام وت،ك ون اجلنن، وعني اإلنسنن؛ حعى نزلت امليباتنن، فلام نزلعن اخذ هب

 .(2)سبامهن

قنلت: سح، سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 82

سجل و   هي زسيق يقنل ل : لبند    األعصم حعى كنن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  

                              
ا  أبلو جله جل ح كتلامل هلصلاةا بلامل هنعلوذتنيا      2/144هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن لا   (  1)

(ا  هبللمح  زميلل  ح صللليل  ح كتللامل هلصللاةا بللامل قللرهءة هنعللوذتني ح هلصللاة        1462اقللم )

هلز هل  ح كتلامل هلتف ليا بلامل يفلا جلاء ح هنعلوذتني       (ا  ههلي م  ح امة 534ا اقم )1/266

 عزهض  15/106ا  هل يوط  ح هل ا هنا وا +ا هض أد   اجال  اجا  هلصليه=ا  قا : 1/140

 هلل ه  =: 14/528ح تف ليض   إىل هبمح هلبلر س  هبلمح يفرجل  ل   هيهلم.  قلا  هحللافن هبلمح كل ي        

 .+وهترة عا ا تفي  هلقية عا  ك ي يفمح ه)ققني ح هحل  ثهحل  ث طرق عمح عقب  كانت

(ا 2850ح كتللامل هليللبا بللامل يفللا جللاء ح هلرقيلل  بللانعوذتنيا اقللم ) هحللل  ث أ رجلل  هل يفلل  (  2)

ا  هبمح يفاجل  ح كتلامل هليلبا بلامل يفلمح هسل قً يفلمح هلعلنيا         +ه ه د  ث د مح هر ب= قا : 

 للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا         (ا  هلبي قلل  ح3511اقللم )

ا 14/522ا  هبلمح كل ي ح تف ليض    5/582( 2321 هآل اتا جيصيص هنعوذتني بال كرا اقم )

 د للللا ا  هبللللمح يفرجل  لللل ا  أ رجلللل  هل يفلللل  =ا  قللللا : 15/101 هل لللليوط  ح هللللل ا هنا للللوا 

 .+ هلبي ق ...
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وسلم خيّنل إلن  ان  كنن يهيل اليشء وون فيل ، حعى إاا كنن اات يبم، او اات 

يا عائشة، أشعرت أن اهلل أفتاين فيام =   عن و عن ثم قنل: لنلة وهب عهدي، لكهَّ 

استفيته فيه؟ أتاين رجالن فقعد أحدمها عند رأيس واآلخر عند رجيل. فقال 

 .(1)أحدمها: ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب

، ةقال: من طبه؟ قال: لبيد بن األعصم. قال: يف أر يشء؟ قال: يف مشط ومشاط 

 .+ال: وأين هو؟ قال: يف بئر ذروانطلع نخلة ذكر. ق فِّ وُج 

يا =فأتنهن سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم يف ننس و  ا حن   فجنء فقنل:  

 .+عائشة، كأن ماءها نقاعة احلناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطني

قد عافاين اهلل، فكرهت أن أثري عىل =قلت: ين سسبل اهلل افال اسعخ،جع ؟ قنل:  

ا،   .(2)+فأمر هبا فدفنتالناس فيه رشًّ

فأتنه جربيل فهزل علن   نمليباتني، وقنل: إن سجاًل و  =ويف سواية اخ،ى:  

الن ب  سح،ك، والسح، يف  ئ، فالن. قنل: فأسسل علنًّن فجنء   . قنل: فأو، ان 

حيل اليقد، ويق،ا آية، فجيل يق،ا وحيل حعى قنم الهبي  هلل اهلل علن  وسلم 

نل: فام اك، سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم لذلك و  عقنل. ق طَ ِش كأنام نُ 

 .+الن ب ي هنئًن ممن  هع   . قنل: وال اساه يف وج  

                              
يل  لل  يفيبلومل ألنل  ُكِال   باليلّب علمح هل للرا كملا َكا لوه علمح هل ل  غ فقلالوه:              أ  يف لواا  ق(  1)

س يما  عمح هلفاة  ه  يف  ك  فقالوه: يففازةا تفاؤاليف بالفوز  هل ايف   هل ء.  اظر: ت   ب هل    

 (.551ا  هلا ا   ح هر ب هحل  ث  هألثر )ص 13/382

(ا  يف لل م ح كتللامل  5163كتللامل هليللبا بللامل هل لللرا اقللم )    ح هحللل  ث أ رجلل  هلبخللاا   (  2)

 (.2109هل الا بامل هل لرا اقم )
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قنل: اتنت سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   – ع  عقبة    عنو، – 89

وسلم وهب ساكب فبضيت يدي عهلل قدو ، فقلت: اق،ئهي سبسة هب ، اق،ئهي 

  من –عز وجل  –لن تقرأ شيئًا أبلغ عند اهلل =بسة يبسف، فقنل: س    

      +. 

فقنل:  +اقرأ=ويف سواية اخ،ى: فقنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ليقبة:  

  اقرأ=وون اق،ا ين سسبل اهلل؟ قنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم:       

      :ليلك =فأعن هن علن  حعى ق،اهن، في،ف اين مل اف،ح هبن جّدا، فقنل

 .+هتنونت هبن؟ فام قمت تصيل  يشء وثل ن

إنك لن تقرأ سورة أحب إى اهلل وال أبلغ عنده من  يا عقبة بن عامر=ويف سواية:  

  أن تقرأ          ، استطعت أن ال تفوتك يف صالة فإن

 .(1)+فافعل

 

                              
ا  هبلمح دبلان ح صلليل  )هإلد لان( ح كتلامل      4/155هحل  ث أ رج  هإليفال أد  ح هن ا  (  1)

ا  هحلاكم ح كتامل هلتف ليا ح تف لي سلواة    3/14(ا 195هلرقالقا بامل قرهءة هلقرآن اقم )

 .+ا  قا : ه ه د  ث صليه هإلسااجل  مل نرجاض2/509هلف ق 
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 الدراسة والتعليق:

وس  اك، األحن يث واآلثنس الصحنحة الباس ة يف خباص هذه السبس  

 الك،يمة )سبسة الكنف،ون، وسبسة اإلخالص، وسبسة الهلق، وسبسة الهنس(.

 مه، هن  وقد اهعملت هذه األحن يث الهببية عهلل خباص سبسة الكنف،ون 

سبسة اإلخالص، وخباص سبسة سة الكنف،ون وع خباص سبخباص و

اإلخالص  مه، هن، وخباص سبسة اإلخالص وع خباص امليباتني )سبسة 

 الهلق، سبسة الهنس(، ثم خباص امليباتني فقط.

فهي احلديث األول ون يدل عهلل اسعحبنب ق،اءة سبسة الكنف،ون عهد الهبم،  

 ي،مح  اهلل: – ريفإهنن  ،اءة و  الرشك، يقبل احلنفظ ا   كث

هذه السبسة سبسة الرباءة و  اليمل الذي ييمل  املرشكبن، وهي آو،ة = 

  نإلخالص فن ، فقبل :                همل كل كنف، عهلل وج

 .(1) +األسض...

 .(2)+) ،اءة و  الرشك( اي: ووهندة للعبحند=ويف حتهة األحباي، قبل :  

 ويف احلديث الثنين ون يدل عهلل نحب امليهى املذكبس يف احلديث السن ق. 

ويف احلديث الثنلث ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  سبسة  

                              
 .14/406 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

 .9/325  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  2)
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الكنف،ون، وسبسة اإلخالص يف البت،. ويف سواية اخ،ى: كنن  هلل اهلل علن  وسلم 

ان  –ايضًن  –وس  يف  يض ال،واينت يق،ا هبام يف  الة البت،  يد سبسة األعهلل. وقد 

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يق،ا هب  و نمليباتني، ف ي سبسة وشعملة عهلل تهزي  

 ال،ب، والعبحند، والرباءة و  الرشك واهل .

ويف احلديث ال،ا ع يقبل  هلل اهلل علن  وسلم: و  ق،امهن ييهي )سبسة  

 و    .الكنف،ون، سبسة اإلخالص(، فقد ع،ف س  ، وآ

ويف احلديث اخلنوس والسن س والسن ع ون يدل عهلل اسعحبنب ق،اءهتام يف  

نعم =سهة الهج،، وسهة املر،ب، وكنن  هلل اهلل علن  وسلم يقبل يف هأهنام: 

 .+السورتان مها

ويف احلديث الثنو  ون يدل عهلل ق،اءة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم هبام يف  

 –سيض اهلل عه   –اع، كام وس  يف حديث جن ، سكيعي الطباف، والك يف حجة الب 

الطبيل يف  هة حجة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم. ويف هنتني السبستني و  املقن د 

والرباءة و  الرشك واهل ، ون سنأيت  –سبحنن  وتينىل  –اليظنمة، وتبحند ال،ب 

 . –إن هنء اهلل تينىل  – ننن  يف اك، خن نع ام 

 ك، هذه األحن يث:يقبل ا   القنم  يد ا 

وهلذا كنن يق،ا هبنتني السبستني يف سكيعي الطباف؛ وألهنام سبستن = 

اإلخالص والعبحند كنن يهععح هبام عمل اله نس، وخيعم  هبام، ويق،ا هبام يف احلج 

 .(1)+الذي هب هينس العبحند

                              
 .1/310 اظر: زهجل هنعاجل (  1)
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ويف احلديث العنسع ون يدل عهلل ان و  احب ق،اءة سبسة اإلخالص؛ احب   

ويف قبل : )ألهنن  هة ال،مح ، وانن احب ان اق،ا هبن(  ننن اهعامل  –ز وجل ع –اهلل 

 هذه السبسة اليظنمة عهلل اسامئ  و هنت ؛ ف ب حيب ان يق،ا هبن.

فقد اهعملت عهلل اسمني يعضمهنن مجنع او نف الكامل، ومهن األحد  

 .(1)والصمد

 يقبل احلنفظ ا   كثري يف تهسريه: 

 =          ،،ييهي: هب الباحد األحد، الذي ال نظري ل  وال وزي

وال ندسيد وال هبن  وال عديل، وال يطلق هذا اللهظ عهلل احد يف اإلثبنت إال عهلل 

 ألن  الكنول يف مجنع  هنت  وافينل . –عز وجل  –اهلل 

  وقبل :       ييهي الذي  –سيض اهلل عه ام  –سوي ع  ا   عبنس

 د اخلالئق إلن  يف حبائج م ووسنئل م.يصم

هب السند الذي قد كمل يف سؤ  ه، والرشيف الذي قد  –ايضًن  –وسوي عه   

كمل يف نف ، واليظنم الذي قد كمل يف عظمع ، واحللنم الذي قد كمل يف حلم ، 

 واليلنم الذي قد كمل يف علم ، واحلكنم الذي قد كمل يف حكمع .

باع الرشف والسؤ  ، وهب اهلل سبحنن ، هذه  هع  وهب الذي قد كمل يف ان 

 .(2)+ال تهبري إال ل ، لنس ل  كفء، ولنس كمثل  يشء، سبحنن اهلل الباحد الق نس

ويف احلديث الينن ون يدل عهلل ان حب سبسة اإلخالص ُيدخل اجلهة، ويف  

                              
 .13/435  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)

 .14/513ف ي هلقرآن هلعظيم  اظر: ت(  2)
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وفن   لنل  شنسة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم لقنسئ ن  نجلهة ون يدل عهلل ال،ضن  هيل ، 

عهلل جباز ختصنص  يض الق،آن  منل الههس إلن  واالسعكثنس وه ، وال ييد الك 

 .(1)هج،انًن لرريه

 ويف احلديث احلن ي عرش ون يدل عهلل وجبب اجلهة  ق،اءة سبسة اإلخالص. 

)وجبت(، اي: وجبت ل  اجلهة،  مقعىض =ويف حتهة األحباي عهد قبل :  

    كام قنل تينىل:  وعد اهلل وفضل  الذي ال خيله ،        سبسة[

 .(2) +[16ال،عد: 

ويف احلديث الثنين عرش إىل احلديث اخلنوس عرش ون سوي ع  ايب سيند  

يدل عهلل ان ق،اءة سبسة  –سيض اهلل عه م  –اخلدسي، وايب الدس اء، وايب ه،ي،ة 

 اإلخالص تيدل ثلث الق،آن.

 : قبل : )ثلث الق،آن(:حج، يقبل احلنفظ ا   

محل   يض م عهلل ظنه،ه، فقنل: هي ثلث  نععبنس وينين الق،آن؛ ألن  احكنم = 

واخبنس وتبحند، وقد اهعملت هي عهلل القسم الثنلث فكننت ثلثًن هبذا االععبنس، 

م الق،آن جزا الهبي  هلل اهلل علن  وسل=ويسعأنس هلذا  ام وس  ع  ايب الدس اء قنل: 

 .+ثالثة اجزاء: فجيل قل هب اهلل احد جزءًا و  اجزاء الق،آن

                              
 .2/335 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  1)

 .0/211  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  2)
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: اهعملت هذه السبسة عهلل اسمني و  اسامء اهلل تينىل وقنل الق،طبي 

يعضمهنن مجنع ا هنف الكامل مل يبجدا يف غريهن و  السبس ومهن األحد الصمد؛ 

ملب بفة  جمنع او نف الكامل، و ننن ألهنام يدالن عهلل احدية الذات املقدسة ا

الك ان األحد يشي،  بجب ه اخلنص الذي ال يشنسك  فن  غريه، والصمد يشي، 

 جمنع او نف الكامل؛ ألن  الذي انع ى إلن  سؤ  ه فكنن و،جع الطلب وه  وإلن ، 

وال يعم الك عهلل وج  العحقنق إال مل  حنز مجنع خصنل الكامل، والك ال يصلح 

ينىل، فلام اهعملت هذه السبسة عهلل وي،فة الذات املقدسة كننت  نلهسبة إىل إال هلل ت

 متنم املي،فة  صهنت الذات و هنت الهيل ثلثًن.

وقنل  يض م: تضمهت هذه السبسة تبجن  االععقن  و دق املي،فة وون  

جيب إثبنت  هلل و  األحدية املهنفنة ملطلق الرشكة، والصمدية املثبعة ل  مجنع  هنت 

لكامل الذي ال يلحق  نقص، ونهي البلد والبالد املق،س لكامل امليهى، ونهي الكفء ا

املعضم  لههي الشبن  والهظري، وهذه جمنوع العبحند االععقن ي، ولذلك عن لت 

ثلث الق،آن؛ ألن الق،آن خرب وإنشنء، واإلنشنء او، وهني وإ نحة، واخلرب خرب ع  

إلخالص اخلرب ع  اهلل وخّلصت قنسئ ن اخلنلق وخرب ع  خلق ، فأخلصت سبسة ا

 و  الرشك االععقن ي.

ووه م و  محل املثلنة عهلل حتصنل الثباب فقنل: ويهى كبهنن ثلث الق،آن ان  

ثباب ق،اءهتن حيصل للقنسئ وثل ثباب و  ق،ا ثلث الق،آن، وقنل وثل   رري 

يف حديث ايب  تضينف، وهي  عبى  رري  لنل، ويؤيد اإلطالق ون اخ،ج  وسلم

قل هو اهلل أحد = وقنل فن : –سيض اهلل عه   –الدس اء فذك، نحب حديث ايب سيند 
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، وملسلم ايضًن و  حديث ايب ه،ي،ة قنل: قنل سسبل اهلل  هلل +تعدل ثلث القرآن

فخ،ج فق،ا قل هب اهلل  .+احشدوا، فسأقرأ عليكم ثلث القرآن=اهلل علن  وسلم: 

وأليب عبند و  حديث ايب    كيب:  .+هنا تعدل ثلث القرآنأال إ= احد، ثم قنل:

وإاا محل الك عهلل ظنه،ه ف ل  +من قرأ قل هو اهلل أحد فكأنام قرأ ثلث القرآن=

الك لثلث و  الق،آن ويني او ألي ثلث ف،ض وه ؟ فن  نظ،، ويلزم عهلل الثنين ان 

ل  ام تضمهع  و  و  ق،اهن ثالثًن كنن كم  ق،ا خعمة كنولة وقنل: امل،ا  و  عم

تيدل =اإلخالص والعبحند كنن كم  ق،ا ثلث الق،آن. وا عى  يض م ان قبل  

خيعص  صنحب الباقية؛ ألن  ملن س  هن يف لنلع  كنن كم  ق،ا ثلث  +ثلث الق،آن

الق،آن  رري ت، يد، وقنل: وليل ال،جل الذي ج،ى ل  الك مل يك  حيهظ غريهن 

 ع الك ت،غنبًن ل  يف عمل اخلري وإن قل.فلذلك اسعقل عمل ، فقنل ل  الشنس

 ويف احلديث إثبنت فضل         وقد قنل  يض اليلامء: إهنن .

تضنهي كلمة العبحند ملن اهعملت علن  و  اجلمل املثبعة والهنفنة وع زين ة تيلنل، 

كنلبالد، وال  وويهى الههي فن ن ان  اخلنلق ال،زاق امليبب ؛ ألن  لنس فبق  و  يمهي 

و  يسنوي  يف الك كنلكفء، وال و  يينه  عهلل الك كنلبلد. وفن  إلقنء الينمل 

املسنئل عهلل ا حن  ، واسعيامل اللهظ يف غري ون يعبن س لله م؛ ألن املعبن س و  

إطالق ثلث الق،آن ان امل،ا  ثلث حجم  املكعبب وثاًل، وقد ظ ، ان الك غري 

 .(1)+و،ا 

ن س عرش، والسن ع عرش ون يدل عهلل اسم اهلل األعظم يف ويف احلديث الس 

                              
 بتصر    ي. 10ا 9/11  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)
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لقد = هذه السبسة الك،يمة، حنث قنل  هلل اهلل علن  وسلم ملن سمع  عنء ال،جل:

 .+سألت اهلل باالسم الذر إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب

 يد الدعنء هبذا الدعنء اليظنم: )الل م  –ايضًن  –وقبل   هلل اهلل علن  وسلم  

ين اسألك ين اهلل األحد الصمد، الذي مل يلد ومل يبلد، ومل يك  ل  كهبًا احد، ان إ

 .+قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له=تره، يل انبيب، إنك انت الرهبس ال،حنم( 

 يقبل الصهينين يف نح احلديث:

ويف احلديث  لنل عهلل ان  يهبري حت،ي هذه الكلامت عهد الدعنء؛ إلخبنسه = 

علن  وسلم ان  إاا سئل هبن اعطى، وإاا  عي هبن اجنب، والسؤال الطلب   هلل اهلل

 .(1)+للحنجنت والدعنء اعم وه  ف ب و  عطف الينم عهلل اخلنص

ويف احلديث الثنو  عرش ون يدل عهلل ان و  ق،ا سبسة اإلخالص عرش و،ات  

 ل  قرصان. يه هى اهلل ل  قرصًا يف اجلهة، وو  ق،اهن عرشي  و،ة  ُ 

واسع وعظنم، فال يسعبيد وثل هذا الهضل وه  سبحنن   –عز وجل  –اهلل  وفضل 

 سبس الق،آن الك،يم وآينت .و   –عز وجل  –وتينىل، واملعيلق ايضًن  كالو  

 ويف احلديث العنسع عرش ون يدل عهلل فضل اإلكثنس و  ق،اءهتن، وإك،ام اهلل 

خالص عهلل كل حنل، ليبده املؤو  الذي يكث، و  ق،اءة سبسة اإل –جل وعال  –

فنق،ؤهن قنئاًم وقنعدًا وساكبًن وونهنًن. ف ب وعيلق هبذه السبس اليظنمة يف مجنع 

                              
 .4/433 اظر: سب  هل ال  رح ب وغ هنرهل (  1)
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 احبال ، فنعهضل اهلل علن  وي،سل إلن  املالئكة فعش د جهنزت  وتصيل علن .

ويف احلديث اليرشي  إىل احلديث العنسع واليرشي  ون يدل عهلل وكننة سبسة  

بسة الهلق، سبسة الهنس(، حنث او، الهبي  هلل اهلل علن  اإلخالص، وامليباتني )س

 وسلم  ق،اءهتن يف   ، كل  الة.

وكنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم إاا اوى إىل ف،اه  كل لنلة مجع كهن  ثم نهث  

 فن ام، فق،ا        و          و          ثم

 يمسح هبام ون اسعطنع و  جسده...

وإاا و،ض احد و  اهل  نهث علن   نمليباات، فلام و،ض و،ض  الذي ونت  

تههث علن  ومتسح  نده  هلل اهلل علن  وسلم سجنء  –سيض اهلل عه ن  –جيلت عنئشة 

  ،كع ن، ويف سواية تقبل: ألهنن كننت اعظم  ،كة و  يدي.

: وكنن يأو،ين ان افيل -سيض اهلل عه ن  –عنئشة  ويف سواية اخ،ى: قنلت 

 الك   .

وملن لدغع   هلل اهلل علن  وسلم اليق،ب  عن  امء وولح فجيل  يف إننء، ثم  

 جيل يصب  عهلل إ بي  حنث لدغع  ويمسح ن وييباهن  نمليباتني.

 ثم  عن  امء وولح وجيل يمسح علن ن ويق،ا: =ويف سواية اخ،ى:      

   و          و           . 

ومل يهزل يف العبساة وال يف الز بس وال يف اإلنجنل وال يف اله،قنن وثل  ، ييهي  

 سبسة اإلخالص، وسبسة الهلق، وسبسة الهنس، ومل ي، وثل   قط.
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ال يأتني =: -سيض اهلل عه   –وقنل  هلل اهلل علن  وسلم ليقبة    عنو،  

 .+عليك ليلة إال قرأهتن فيها

 +اال اعلمك سبستني و  خري سبستني ق،ا هبام الهنس؟=ويف سواية اخ،ى:  

 قلت:  هلل ين سسبل اهلل، فأق،اين             و          . 

ل:  نهن انن اسري وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  قن –ايضًن  –ويف سواية اخ،ى  

يل سسبل اهلل  هلل ج، إا غشنهن سيح وظلمة هديدة، فوسلم  ني اجلحهة واأل باء

 اهلل علن  وسلم يعيبا هبام.

وكنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يعيبا و  اجلنن وعني اإلنسنن، حعى نزلت  

 هبام وت،ك ون سبامهن.امليباتنن، فلام نزلعن اخذ 

وملن سح، الهبي  هلل اهلل علن  وسلم اتنه جربيل فهزل علن   نمليباتني فجيل  

يق،ا وحيل اليقد حعى قنم الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كأنام نشط و  عقنل. ف ام ههنء 

 ووقنية و  السح،، وو  ا لغ واحب السبس عهد اهلل سبحنن  وتينىل.

يف زا  املين  ع  سبسة اإلخالص، وامليباتني، و ننن فضل  يقبل ا   القنم 

هذه السبس الك،يمة يف الههع و فع الرض، واالسعيناة و  كل ن،  يد اك، حديث 

 اليق،ب، وال،قنة هبذه السبس اليظنمة:

فهي هذا احلديث اليالج  نلدواء امل،كب و  األو،ي : الطبنيي واإلهلي، = 

خالص و  كامل العبحند اليلمي االععقن ي، وإثبنت األحدية هلل، فإن يف سبسة اإل

املسعلزوة نهي كل نكة عه ، وإثبنت الصمدية املسعلزوة إلثبنت كل كامل ل  وع 

ن  كبن اخلالئق تصمد إلن  يف حبائج ن، اي: تقصده اخللنقة، وتعبج  إلن ، علبهيُّ
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لههي األ ل، واله،ع  وسهلنُّ ن، ونهي البالد والبلد، والكفء عه  املعضم 

والهظري، واملامثل ممن اخعصت    و نست تيدُل ثلث الق،آن، فهي اسم  الصمد 

إثبنت كل الكامل، ويف نهي الكفء العهزي  ع  العشبن  واملثنل. ويف األحد نهي كل 

 نيك لذي اجلالل، وهذه األ بل الثالثة هي جمنوع العبحند.

ه مجلة وتهصناًل، فإن االسعيناة و  ويف امليباتني االسعيناة و  كل وك،و 

ن ون خلق تيمُّ كل ن ُيسعينا وه ، سباء كنن يف األجسنم او األسواح، واالسعيناة 

و  ن الرنسق وهب اللنل، وآيع  وهب القم، إاا غنب، تعضم  االسعيناة و  ن ون 

شنس، فلام يهعرش فن  و  األسواح اخلبنثة العي كنن نبس اله نس حيبل  نه ن و ني االنع

 اظلم اللنل علن ن وغنب القم،، انعرشت وعنثت.

واالسعيناة و  ن الههنثنت يف اليقد تعضم  االسعيناة و  ن السباح،  

 وسح،ه .

واالسعيناة و  ن احلنسد تعضم  االسعيناة و  الههبس اخلبنثة املؤاية  

  حسدهن ونظ،هن.

اإلنس واجل ، فقد والسبسة الثنننة: تعضم  االسعيناة و  ن هننطني  

مجيت السبستنن االسعيناة و  كل ن، وهلام هأن عظنم يف االحرتاس والعحص  

 و  الرشوس قبل وقبع ن، وهلذا اوىص الهبي  هلل اهلل علن  وسلم عقبة    عنو،

 ق،اءهتام عقب كل  الة، ويف هذا رس عظنم يف اسعدفنع الرشوس و  الصالة إىل 

. وقد اك، ان   هلل اهلل علن  وسلم +ما تعَوذ املتعوذون  بمثلهام=ة. وقنل: الصال

سح، يف إحدى عرشة ُعقدة، وان جربيل نزل علن  هبام، فجيل كلام ق،ا آية وه ام 

 انحلَّت عقدة، حعى انحلت اليقد كل ن، وكأنام انشط و  عقنل.
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السمبم، والسنام لدغة واون اليالج الطبنيي فن ، فإن يف امللح نهيًن لكثري و   

اليق،ب. ويف امللح و  القبة اجلنا ة املحلِّلة ون جيذُب السمبم وحيلل ن، وملن كنن يف 

لسي ن قبة ننسية حتعنج إىل تربيد وجذب وإخ،اج مجع  ني املنء املرب  لهنس اللسية، 

وامللح الذي فن  جذب وإخ،اج، وهذا اتم ون يكبن و  اليالج وايرسه واس ل ، 

 تهبن  عهلل ان عالج هذا الداء  نلعربيد واجلذب واإلخ،اج واهلل اعلم.وفن  

واعلم ان األ وية الطبنينة اإلهلنة تههع و  الداء  يد حصبل ، ومتهع و   

وقبع ، وإن وقع مل يقع وقبعًن ورضًا، وإن كنن وؤايًن، واأل وية الطبنينة إنام تههع 

متهع وقبع هذه األسبنب، وإون ان  يد حصبل الداء، فنلعيباات واألاكنس إون ان 

حتبل  نه ن و ني كامل تأثريهن  حسب كامل العيبا وقبت  وضيه ، فنل،قى واليبا 

 .(1)+تسعيمل حلهظ الصحة، وإلزالة امل،ض

 يف تفسريه: ويقول احلافظ ابن كثري

الك انهع ون يسعيمل إلاهنب السح، ون انزل اهلل عهلل سسبل  يف إاهنب = 

، وكذلك ق،اءة آية الك،يس، (2)+مل يتعوذ بمثلهام=وهب امليباتنن، ويف احلديث: 

 .(3)+فإهنن وط، ة للشنطنن

                              
 بتصر    ي. 102 – 1/108 اظر: زهجل هنعاذ (  1)

 . –اض  ههلل عا   – تق ل جيرا  قر بايف يفمح د  ث عقب  بمح عايفر(  2)

ا   اظلر ل ز لاجلة: تف لي سلواة هلف لقا  تف لي سلواة هلالاس         1/540 اظر: تف ي هلقرآن هلعظيم (  3)

 يق هل كتوا: ف   بمح عب هلردمح هلر يف .لشيخ هإلسال حمم  بمح عب هلوهاملا حتق
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 :ويقول احلافظ ابن حجر

امل،ا   نمليباات سبسة الهلق والهنس واإلخالص، واك، سبسة اإلخالص = 

يرصح فن ن  لهظ العيبيذ، او  وي ام ترلنبًن ملن اهعملت علن  و   هة ال،ب وإن مل

 امل،ا  الهلق والهنس وكل ون وس  و  العيبيذ و  الق،آن لقبل  تينىل:      

           :[، 95]سبسة املؤوهبن            

    :ول اوىل.[ وغري الك، واأل92]سبسة الهحل 

كان = :-سيض اهلل عه   –عهد حديث ايب سيند اخلدسي  –ايضًن  –ويقبل  

النبي صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حتى نزلت املعوذات فأخذ 

 .+هبا وترك ما سواها

وهذا ال يدل عهلل املهع و  العيبا  رري هنتني السبستني،  ل يدل عهلل = 

ثببت العيبا  رريمهن، وإنام اجعزا هبام ملن اهعملعن علن  و   األولبية، والسنام وع

 جباوع االسعيناة و  كل وك،وه مجلة وتهصناًل.

وال،قى  نمليباات وغريهن و  اسامء اهلل هب الطب ال،وحنين، إاا كنن عهلل  

 لسنن األ ،اس و  اخللق حصل الشهنء  إان اهلل تينىل.

عينا هبن و  اكث، املك،وهنت و  ويف امليباات جباوع الدعنء، العي يس 

السح، واحلسد ون الشنطنن ووسبسع  وغري الك، فل ذا كنن الهبي  هلل اهلل علن  

 .(1)+وسلم يكعهي هبن

                              
 بتصر . 19ا 9/10 243 – 18/248  اظر: فته هلباا   رح صليه هلبخاا (  1)
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 ويف حتهة األحباي:

قبل : )مل ي، وثل  (  صنرة املج بل و ،فع )وثل  (، اي: يف  نهبن وهب = 

ا، ييهي: مل يك  آينت سبسة كل   تيبيذًا ل لقنسئ غري هنتني السبستني؛ العيبُّ

ولذلك كنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم يعيبا و  عني اجلنن وعني اإلنسنن، فلام 

نزلت امليباتنن اخذمهن وت،ك ون سبامهن، وملن سح، اسعشهى هبام، وإنام كنن كذلك 

 ألهنام و  اجلباوع يف هذا البنب.

 .(1)+ويف احلديث  ننن عظم فضل هنتني السبستني 

                              
 .211ا 0/216  اظر: حتف  هألدوذ  بشرح جايفة هل يف  (  1)
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ة سورة الكافرون، وسورة اإلخالص، وسورة الفلق، وسورة الناس، وطريقة خاصي

 العمل بها، وكيفية االستفادة منها.

تظ ، خن نة هذه السبس الك،يمة )سبسة الكنف،ون، سبسة اإلخالص،  

 –عز وجل  –سبسة الهلق، سبسة الهنس( يف كبهنن و  سبس املهصل الذي فضل اهلل 

 لن  وسلم عهلل سنئ، األنبننء علن م الصالة والسالم.   نبن  حممدًا  هلل اهلل ع

وقد تقدم ق،يبًن  ننن املقصب ، وامليهى امل،ا  يف  ننن هذه اخلن نة، وط،يقة اليمل  

 . -سيض اهلل عه   -كام وس  يف حديث واثلة    األسقع هبن، وكنهنة االسعهن ة وه ن 

ك، وقد او، الهبي وتظ ، خن نة سبسة الكنف،ون يف كبهنن  ،اءة و  الرش 

 هلل اهلل علن  وسلم  ق،اءهتن ثم الهبم عهلل خنمتع ن، ثم خعم  هلل اهلل علن  وسلم 

، وهذا يدل +فإهنن  ،اءة و  الرشك=احلديث  قبل  يف حق هذه السبسة اليظنمة: 

وتقديس   –عز وجل  –عهلل خن نع ن، وعظنم هأهنن، ف ي وشعملة عهلل تبحند اهلل 

فنخعم املسلم ل  يف العبحند، والرباءة و  الرشك واهل ، ع  الرشيك، واإلخالص 

 .يبو  قبل نبو   ق،اءة هذه السبسة  اليظنمة

و نلهسبة لط،يقة اليمل هبذه اخلن نة اليظنمة، وكنهنة االسعهن ة وه ن حتصل  

  اقرأ= نوعثنل قبل   هلل اهلل علن  وسلم:             ثم نم عىل

 إذا أخذت مضجعك فقل:=ويف سواية اخ،ى: . +ها؛ فإهنا براءة من الرشكخامت

           حتى ختتمها؛ فإهنا براءة من الرشك+. 

فنسعحب ق،اءة هذه السبسة عهد الهبم؛ طميًن يف  ،كع ن، وحتقنق خن نة  

 االنعهنع هبن، يف جلب الههع و فع الرض،  إان اهلل تينىل.
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خباص هذه السبسة الك،يمة )سبسة الكنف،ون( وع سبسة اإلخالص، وو   

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يق،ا هبام يف البت،، وسهة الهج، واملر،ب، وسكيعي 

من قرأمها فقد =الطباف، وقنل  هلل اهلل علن  وسلم يف هأن هنتني السبستني: 

خن نة هنتني السبستني،  ، وهذا يدل عهلل+عرف اهلل وآمن به، ونعم السورتان مها

وعظنم هأهنام، و ننن وكننع ام و   ني سبس الق،آن الك،يم. ويف ختصنص هنتني 

ون  –ايضًن  –السبستني  نلق،اءة، ووداووة الهبي  هلل اهلل علن  وسلم عهلل ق،اءهتام 

يشي،  خن نة هنتني السبستني  ون غريمهن و  سبس الق،آن الك،يم. ولذلك وس  

ان سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ق،ا يف = -سيض اهلل عه ام  –، يف حديث ا   عم

ال،كيعني قبل الهج،، وال،كيعني  يد املر،ب  ضيًن وعرشي  و،ة، او  ضع عرشة 

 و،ة           و         +. 

يف ال،كيعني سوقت الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ه ،ًا فكنن يق،ا =ويف سواية:  

 قبل الهج،  ت               و        +. 

ولهن يف سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم األسبة احلسهة، يف اتبنع سهع ،  

الههع  –جل وعال  –واليمل هبدي ، وتطبنق الك يف مجنع اعاملهن فنعحقق  إان اهلل 

 ري.اليظنم، واخلري الكث

ف ام اجلنويعنن لعبحند اليلم واليمل، وتبحند املي،فة واإلسا ة، وتبحند  

 االععقن  والقصد.

إثبنت كل كامل ل ، ونهي  –ييهي سبسة اإلخالص  –فعضمهت هذه السبسة  

كل نقص عه ، ونهي إثبنت هبن  او وثنل ل  يف كامل ، ونهي وطلق الرشيك عه ، 

يلمي االععقن ي الذي يبني   نحب  مجنع ف،ق وهذه األ بل هي جمنوع العبحند ال
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 الضالل والرشك، ولذلك كننت تيدل ثلث الق،آن.

 كام خلَّصت سبسة               و  الرشك اليميل اإلسا ي

 .(1)القصدي

عز  –وتظ ، خن نة سبسة اإلخالص  مه، هن ان و  احب ق،اءهتن احب  اهلل  

عظنمة اخعصت هبن هذه السبسة الك،يمة، ويبني هذه وهذه خن نة  –وجل 

ان  –سيض اهلل عه ن  –اخلن نة وسبب احلصبل علن ن ون وس  يف حديث عنئشة 

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  يث سجاًل عهلل رسية، وكنن يق،ا أل حن   يف  الت  

  وخيعم  ت      علن  وسلم  فلام سجيبا اك،وا الك للهبي  هلل اهلل

فسألبه، فقنل: ألهنن  هة ال،مح ، وانن  +سلوه ألر يشء يصنع ذلك؟=فقنل: 

 .+أخربوه أن اهلل حيبه=احب ان اق،ا هبن، فقنل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم: 

وعهد حتقنق هذه اخلن نة اليظنمة، واليمل هبن، وكث،ة ق،اءهتن حيصل لليبد  

، وو  ين ة ومتنم الهنئدة، وهذا فضل اهلل يؤتن  و  يشنء واهلل او الهضل اليظنمالس

الك تيمنق العبحند ووداسسع  يف القلب فنحصل هبذا اليمل اخلري الكثري والعبفنق 

 يف الداسي .

يقبل  هلل اهلل علن  وسلم ل،جل و   –سيض اهلل عه   –ويف حديث انس  

ما محلك عىل لزوم =سة اليظنمة )سبسة اإلخالص(: األنصنس:  اوم عهلل لزوم هذه السب

 .+حبك إياها أدخلك اجلنة=قنل: إين احب ن، قنل:  +هذه السورة يف كل ركعة؟

                              
 .311ا 1/316 زهجل هنعاجل (ا 120 اظر:  رح هلعقي ة هلوهسيي  ل شيخ حمم  هلع يمني )ص (  1)
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و خبل اجلهة؛  ل وجبهبن مل   –عز وجل  –فأي خن نة اعظم و  حب اهلل  

ق،ا هبذه السبسة اليظنمة واحب ق،اءهتن، والزم الك؛ ف ي  هة ال،مح  فنحب 

لليبد،  –جل وعال  –ن يق،ا هبن، ثم حيصل هبذا اليمل النسري حب اهلل اليبد ا

و خبل اجلهة، وحتقق الك عهلل لسنن الصن ق املصدوق  هلل اهلل علن  وسلم  قبل : 

 ييهي اجلهة. +وجبت=

ف ذه احن يث  حنحة وعظنمة، فن ن  ننن وسنلة طنبة للب بل إىل اجلهة،  

الق،آن؛ والك  محبة سبسة اإلخالص،   اس الك،اوة،  اس اهل اإليامن واهل

 –جل وعال  –واإلكثنس و  ق،اءهتن، وعهد الك يعحقق الههع، ويعضح فضل اهلل 

 الباسع، نسأل اهلل الك،يم و  واسع فضل  وإحسنن .

يف كبهنن تيدل ثلث الق،آن، كام  –ايضًن  –وتظ ، خن نة سبسة اإلخالص  

 –سيض اهلل عه م  –اء، وايب ه،ي،ة وس  يف حديث ايب سيند اخلدسي، وايب الدس 

وهذا يدل عهلل عظنم هذه اخلن نة، و ننن وكنن هذه السبسة الك،يمة و   ني سبس 

 الق،آن الك،يم.

 يف علة كبن سبسة اإلخالص تيدل ثلث الق،آن: يقبل الرزايل 

م فنعلم ان سبسة اإلخالص تيدل ثلث الق،آن قطيًن، واسجع إىل األقسن= 

الثالثة العي اك،ننهن يف و امت الق،آن، إا هي: وي،فة اهلل، ووي،فة اآلخ،ة، ووي،فة 

الرصاط املسعقنم، ف ذه املينسف الثالثة هي امل مة والبنقي تبا ع، وسبسة 

اإلخالص تشعمل عهلل واحد و  الثالث، وهب وي،فة اهلل وتبحنده وتقديس  ع  
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األ ل واله،ع والكهؤ، وو ه   نلصمد وشنسك يف اجلهس والهبع، وهبامل،ا   ههي 

يشي،  أن  الذي ال وقصد يف البجب  للحبائج سباه، نيم لنس فن ن حديث اآلخ،ة 

والرصاط املسعقنم، وقد اك،نن ان ا بل و امت الق،آن وي،فة اهلل تينىل، ووي،فة 

اآلخ،ة، ووي،فة الرصاط املسعقنم، فلذلك تيدل ثلث الق،آن، اي ثلث األ بل و  

اي هب األ ل والبنقي  (1)+احلج عرفة=آن كام قنل علن  الصالة والسالم: الق،

 .(2)+تبا ع

 

 ويف رشح العقيدة الواسطية للشيخ دممد العثيمني ما نصه:

قنل اليلامء: ووج  كبهنن تيدل ثلث الق،آن: ان وبنحث الق،آن خرب ع  = 

 اهلل، وخرب ع  املخلبقنت، واحكنم، ف ذه ثالثة:

 : قنلبا: إن سبسة خرب ع  اهلل – 6         تعضمه . 

خرب ع  املخلبقنت؛ كنإلخبنس ع  األوم السن قة، واإلخبنس ع  احلبا ث  – 8

 احلنرضة، وع  احلبا ث املسعقبلة.

 احكنم؛ وثل: اقنمبا، آتبا، ال ترشكبا... وون اهب  الك. – 1

 .(3)وهذا احس  ون قنل يف كبهنن تيدل ثلث الق،آن

وتظ ، خن نة هذه السبسة الك،يمة ان فن ن اسم اهلل األعظم الذي إاا سئل  

                              
(ا  هل يفل    1949هحل  ث أ رج  أبو جله جل ح كتامل هنااسكا بامل يفمح مل   اإ عرفل ا اقلم )  (  1)

(ا  هبللمح يفاجلل  ح 009ح كتللامل هحلللبا بللامل فلليممح أجلاإ هإليفللال جبمللة فقلل  أجلاإ هحلللبا اقللم )

 (  هيهم.3815كتامل هحلبا بامل يفمح أتً عرف  قب  هلفجر لي   مجةا اقم )

 (.56ا 55 اظر: جوههر هلقرآن )ص (  2)

 (.120 اظر:  رح هلعقي ة هلوهسيي  )ص (  3)
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    اعطى، وإاا  عي    اجنب.

ويف سواية اخ،ى:  خل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم املسجد فإاا هب  

 ،جل يصيل قد قىض  الت  وهب يعش د ويقبل: الل م إين اسألك ين اهلل األحد 

بلد، ومل يك  ل  كهبًا احد، ان تره، يل، إنك انت الرهبس الصمد، الذي مل يلد ومل ي

 ثالثًن. +قد غفر له=ال،حنم. فقنل  هلل اهلل علن  وسلم: 

ان و  ق،اهن عرش و،ات  هى  –ايضًن  –وو  خن نة هذه السبسة الك،يمة  

اهلل ل  قرصًا يف اجلهة، وملن  اوم عهلل ق،اءهتن احد ا حنب سسبل اهلل  هلل اهلل علن  

يف مجنع احبال  كننت سببًن يف فضل اهلل علن  فأسسل إلن  املالئكة األط نس  وسلم

 لعصيل علن  وتش د جهنزت .

ويف هذا و  اخلباص الق،آننة، و ننن وكننة هذه السبسة اليظنمة، وون يرتتب  

 عهلل هذه األعامل الك،يمة و  اخلري والههع ون ال خيهى.

ة االسعهن ة وه ن فنكبن  نوعثنل هذه ط،يقة اليمل هبذه اخلن نة، وكنهن اون 

األعامل الصنحلة، و  حب هذه السبسة الك،يمة املشعملة عهلل  هة ال،مح ، 

واملداووة عهلل ق،اءهتن، واإلكثنس و  تلك الق،اءة يف مجنع األحبال ولزوم الك، وع 

 دق يف القبل واليمل، وحس  العد ، والعأول يف وينين البحداننة وتهزي  ال،ب 

 . -سبحنن  وتينىل  –بلد والبالد، و ننن حق وي،فة اهلل ع  ال

والدعنء  نسم اهلل األعظم الباس  فن ن األحد الصمد، الذي مل يلد ومل يبلد،  

ومل يك  ل  كهبًا احد، وع حس  االععقن  يف اهلل، وحس  الظ    ، يف مجنع األقبال 

،يمة، يف جلب واألحبال، وعهد الك يعحقق االنعهنع  خباص هذه السبس الك
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 اخلري، و فع الرش، يف الدننن واآلخ،ة، فلل  احلمد واملهة.

وع امليباتني  –ييهي سبسة اإلخالص  –وو  خباص هذه السبسة الك،يمة  

ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم او،  ق،اءهتن يف   ، كل  الة، كام وس  يف حديث عقبة 

 هذه السبسة.وهذا يدل عهلل خن نة  –سيض اهلل عه   –ا   عنو، 

ويف هذا رس عظنم يف اسعدفنع الرشوس و  الصالة إىل =: يقبل ا   القنم 

، فنسعحب ق،اءهت   يد كل  الة؛ حعى يعحقق اسعدفنع كل ن، (1)+الصالة

. وكنن الهبي  هلل اهلل علن  وسلم إاا اوى إىل ف،اه   – إان اهلل  –وجلب كل خري 

ثم نهث فن ام، فق،ا امليباات، ثم يمسح هبام ون اسعطنع و  جسده كل لنلة مجع كهن  

 يبدا هبام عهلل ساس  وون اقبل و  جسده، يهيل الك ثالث و،ات.

فلام اشتكى كان يأمرين أن أفعل ذلك =: -سيض اهلل عه ن  –تقبل عنئشة  

 . وط،يقة اليمل هبذه اخلن نة اليظنمة تكبن  مثل ون وس  يف احلديث الهببي،+به

و  الق،اءة والههث واملسح عهلل اجلسد، وعهد الك يعحقق الههع، ويهدفع األاى 

 . –جل وعال  –والرش، ف ي سقنة هنفنة ننفية  إان اهلل 

)سبسة اإلخالص، وامليباتني( ان و   –ايضًن  –وو  خباص امليباات  

ق،اه  حني يميس وحني يصبح كهي و  كل يشء، ويف  يض ال،واينت: تكهنك 

 يشء. ويف سواية اخ،ى: فام تيبا املعيباون  مثل   قط.و  كل 

وقد لدغ الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ف،قى نهس  هب ، ومل يهزل يف العبساة وال  

                              
 .4/101 اظر: زهجل هنعاجل (  1)
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 يف الز بس وال يف اإلنجنل، وال يف اله،قنن وثل  ، ييهي امليباات.

فأي خباص ق،آننة اعظم و  هذه اخلباص الق،آننة املذكبسة يف حق هذه  

الك،يمة )امليباات( والباس ة يف األحن يث الصحنحة الثن عة ع  الهبي  هلل  السبس

 اهلل علن  وسلم؟ي

اون  نلهسبة لط،يقة اليمل هبذه اخلباص الق،آننة، وكنهنة االسعهن ة وه ن  

فعكبن كام وس  يف احلديث عه   هلل اهلل علن  وسلم، وعهلل نحب ون او،     هلل اهلل 

 ك،يم. علن  وسلم يف تبجن  نببي

وفن : لدغع   هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –فهي حديث عيل    ايب طنلب  

وسلم اليق،ب، فدعن  امء وولح فجيل  يف إننء ثم جيل يصب  عهلل إ بي  حنث 

 لدغع ، ويمسح ن وييباهن  نمليباتني.

 ويف سواية اخ،ى: ثم  عنء  امء وولح وجيل يمسح علن ن ويق،ا:      

   و          و           . 

 ع  هذا احلديث والعيلنق علن   ام يلزم. –ق،يبًن  – وقد تقدم كالم ا   القنم 

يا =وسلم:  يقبل  هلل اهلل علن  –سيض اهلل عه   – ويف حديث عقبة    عنو، 

أال أعلمك سورًا ما أنزلت يف التوراة، وال يف الزبور، وال يف اإلنجيل،  عقبة بن عامر

 وال يف الفرقان مثلهن؟ ال يأتني عليك ليلة إال قرأهتن فيها؟        

 و                      . 

قنل عقبة: فام اتت عيل لنلة إال ق،اهت  فن ن، وحق يل ان ال ا ع   وقد او،ين  

 .+هب  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم
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وتظ ، خن نة سبسة الهلق، وسبسة الهنس )امليباتني فقط( يف قبل   هلل اهلل  

  أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط؟=علن  وسلم:           

 و        + سيض اهلل عه   – اية عقبة    عنو،وكام يف س– . 

يا عقيب! أال =قنل:  –سيض اهلل عه   – ويف حديث آخ، ع  عقبة    عنو، 

 .+ الناس؟أعلمك سورتني من خري سورتني قرأ هبام

 قنل: قلت:  هلل ين سسبل اهلل، فأق،اين           و    

      ثم اقنمت الصالة فعقدم سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم فق،ا هبام، ثم

 .+كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ هبام كلام نمت وقمت= و،َّ يب، قنل:

 نهن انن اسري وع سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم  ني =،ى: قنل: ويف سواية اخ 

؛ إا غشنعهن سيح وظلمة هديدة، فجيل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  اجلحهة واأل باء

 وسلم يعيبا  ت         و        +. 

كنن سسبل اهلل  هلل =قنل:  –سيض اهلل عه   –ويف حديث ايب سيند اخلدسي  

اهلل علن  وسلم يعيبا و  اجلنن، وعني اإلنسنن؛ فلام نزلت امليباتنن اخذ هبام وت،ك 

 .+ون سبامهن

 إان اهلل  – نً حصنه نً وتظ ، خن نة امليباتني يف هذا احلديث يف كبهنام حصه 

علن  وسلم يأخذ هبام و  اجلنن وعني اإلنسنن، وكنن الهبي  هلل اهلل  –جل وعال 

 ويرتك ون سبامهن؛ ويف هذا و  اخلن نة والهضل ون ال خيهىي

اون  نلهسبة لط،يقة اليمل هبام، وكنهنة االسعهن ة و  خن نع ام فكام فيل  
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 الهبي  هلل اهلل علن  وسلم واهنس إلن  يف هذه األحن يث الهببية الرشيهة.

اقرأ هبام كلام نمت =وسلم:  وحمل الشنهد يف املقصب  قبل   هلل اهلل علن  

. وفيل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم إا غشنع م سيح وظلمة هديدة فجيل يعيبا +وقمت

هبام، واخذه  هلل اهلل علن  وسلم  نمليباتني، وت،ك ون سبامهن يف االسعيناة و  اجلنن 

ني يف وعني اإلنسنن، فنحصل هبذا الهيل حتقق االنعهنع  نخلباص الق،آننة هلنتني السبست

 وهلل احلمد واملهة. –جل وعال  –جلب الههع، و فع الرش والرضس  إان اهلل 

وو  اعظم اخلباص الق،آننة يف هنتني السبستني )سبسة الهلق، وسبسة  

ومهن  –جل وعال  –الهنس( اهنام ههنء ووقنية و  السح،، وو  ا لغ السبس عهد اهلل 

ت املأثبسة يف جلب الههع، و فع و  اعظم األاكنس الرشعنة، والدعبات والعيباا

 الرض  إان اهلل.

وتعضح خن نة سبسة الهلق، وسبسة الهنس يف قصة الهبي  هلل اهلل علن   

فأتنه جربيل فهزل علن   نمليباتني، =وسلم ملن سح،، والشنهد يف هذا احلديث: 

وقنل: إن سجاًل و  الن ب  سح،ك، والسح، يف  ئ، فالن. قنل: فأسسل علّنًن فجنء 

  . قنل: فأو، ان حيل اليقد، ويق،ا آية، فجيل يق،ا وحيل حعى قنم الهبي  هلل اهلل 

 .+علن  وسلم كأنام انشط و  عقنل

ويف هذه الط،يقة املذكبسة تعضح هذه اخلن نة اليظنمة يف امليباتني، وط،يقة  

 عقنل.حعى قنم الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كأنام انشط و   ونقض  حل السح، اليمل هبام يف

وسبسة الهلق، وسبسة الهنس و  افضل األاكنس، واعظم األسبنب يف اتقنء  

واععام  علن ،  –عز وجل  –السح، ونه مل  حينفظ علن ن  صدق وإيامن وثقة  نهلل 
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وو  اعظم األسلحة إلزالة السح،  يد وقبع  وع اإلكثنس و  العرضع إىل اهلل 

نس الرشعنة، والدعبات والعيباات وسؤال  ان يكشف الرض ويزيل السبء، واألاك

 املأثبسة ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم.

 يد اك، هدي   هلل اهلل علن  وسلم يف عالج السح، الذي  يقبل ا   القنم 

 سح،ت  الن ب    :

وو  انهع عالجنت السح، األ وية اإلهلنة،  ل هي ا ويع  الهنفية  نلذات، = 

األسواح اخلبنثة السهلنة، و فع تأثريهن يكبن  ام يينسض ن ويقنوو ن و   فإن  و  تأثري

 .(1) +األاكنس، واآلينت، والدعبات العي تبطل فيل ن وتأثريهن...

و يد اك، خباص هذه السبس الك،يمة، وون فن ن و  الههع، واخلري والربكة مل   

ل هبذه اخلباص عمل  ذلك  صدق وإخالص، طميًن يف  ،كع ن، و ننن ط،يقة اليم

الق،آننة عهلل امله ج الهببي، حيس  اخلعم  بننن وقن د هذه السبس واغ،اض ن، و ننن ون 

 اهعملت علن  و  املينين اليظنمة.

 يقول الفريوزآبادر يف مقصود سورة الكافرون:

ويظم وقصب  السبسة: يأس الكنف،ي  و  وبافقة الهبي  هلل اهلل علن  = 

 .(2)+يف املنيض واملسعقبل واحلنلوسلم  نإلسالم واألعامل، 

                              
 .4/126 اظر: زهجل هنعاجل (  1)

 .1/540 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  2)
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ويقبل ا   عنهبس يف اغ،اض هذه السبسة،  يد ان اك، ع،ض الكهنس عهلل  

الهبي  هلل اهلل علن  وسلم  قبهلم: هلم فلهيبد ون تيبد سهة، وتيبد ون نيبد سهة 

 فهشرتك نح  وانت يف األو،، فقنل وينا اهلل ان انك    غريه...إلخ.

ي اهعملت علن  وان  تأينس م و  ان يبافق م يف وهبذا ييلم الر،ض الذ=

يشء ممن هم علن  و  الكه،  نلقبل الهصل املؤكد يف احلنل واالسعقبنل، وان  ي  

 .(1)+اإلسالم ال خينلط هنئًن و   ي  الرشك

 ويف مقصود سورة اإلخالص، يقول الفريوزآبادر:

احلق و   ويظم وقصب  السبسة  ننن البحداننة، واك، الصمد، وتهزي = 

 .(2) +البلد والبالد والبال ة، والرباءة و  الرشكة والرشيك...

 ويقول ابن عاشور يف أغراض سورة اإلخالص:

 إثبنت وحداننة اهلل تينىل.= 

 وان  ال يقصد يف احلبائج غريه، وتهزهي  ع  سامت املحدثنت. 

 وإ طنل ان يكبن ل  ا  . 

 .(3)+علن  السالموإ طنل ان يكبن املبلب  إهلًن وثل عنسى  

 ويف مقصود سورة الفلق، يقول الفريوزآبادر:

، (4)الّدجيبس ويظم وقصب  السبسة، االسعيناة و  الرشوس، وو  خمنفة اللنل= 

                              
 .38/508 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)

 .1/553ز ح ليالف هلكتامل هلعز ز  اظر: بصالر ذ   هلتميي(  2)

 .38/612 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  3)

 .2/655هل اوا: هلظال.  لي   جلاوا: يفظ م .  اظر: هلصلاح (  4)
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 وو  آفنت املنك،ي  واحلنسدي  يف قبل :     +(1). 

 ويقول ابن عاشور يف أغراض هذه السورة:

هلل علن  وسلم كلامت للعيبا  نهلل و  ن والر،ض وه ن تيلنم الهبي  هلل ا= 

ون يعقى نه و  املخلبقنت الرشي،ة، واألوقنت العي يكث، فن ن حدوث الرش، فيلَّم 

اهلل نبن  هذه امليباة لنعيبا هبن، وقد ثبت ان الهبي  هلل اهلل علن  وسلم كنن يعيبا 

 .(2)+و  سهة املسلمني هبذه السبسة واخع ن ويأو، ا حن    نلعيبا هبام فكنن العيبا هبام

 ويف مقصود سورة الناس، يقول الفريوزآبادر:

 واحلذس وحننطع ، – تينىل – احلق  حهظ االععصنم السبسة: وقصب  ويظم=       

ي اجل  واإلنسنن، يف قبل :     واالحرتاز و  وسباس الشننطني، وو  تيدِّ

   +(3). 

 راض هذه السورة:ويقول ابن عاشور يف أغ

إسهن  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ألن يعيبا  نهلل س   و  ن البسباس = 

الذي حينول إفسن  عمل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم، وإفسن  إسهن ه الهنس، ويلقي 

يف نهبس الهنس اإلع،اض ع   عبت ، ويف هذا األو، إيامء إىل ان اهلل تينىل وينذه و  

  تسلط وسبسة البسباس علن ، ووعمم  عبت  حعى تيمَّ الك فين م  يف نهس  و

                              
 .1/556 اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح ليالف هلكتامل هلعز ز (  1)

 .38/625 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  2)

 .1/551ليالف هلكتامل هلعز ز   اظر: بصالر ذ   هلتمييز ح(  3)
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 .(1) +يف الهنس. ويعبع الك تيلنم املسلمني العيبا  ذلك...

                              
 .38/632 اظر: هلتلر ر  هلتاو ر (  1)
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األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة يف خواص سورة الكافرون، وسورة 

 اإلخالص، وسورة الفلق، وسورة الناس.

  هلل اهلل علن  وسلم: قنل: قنل سسبل اهلل –سيض اهلل عه   –ع  ايب    كيب  – 6

  من قرأ=             ،أعطي من األجر كأنام قرأ ربع القرآن

 وتباعدت منه الشياطني، وبرئ من الرشك، وُيعفى من فزع النوم. ومن قرأ

          أعطي من األجر كأنام قرأ ثلث القرآن، وأعطي عرش

   أرشك باهلل ومن آمن به. ومن قرأحسنات بعدد من         

 و         (1)+أعطي من األجر بعدد من قرأ مجيع الكتب. 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عبنس  – 8

ربيل للحفظ: تكتب عىل يا ابن عباس أال أهدر لك هدية، علمني ج=

قرطاس بالزعفران فاحتة الكتاب، واملعوذتني، وسورة اإلخالص، وسورة 

يس، والواقعة، واجلمعة، وامللك، ثم تصب ماء زمزم أو ماء السامء ثم ترشبه 

عىل الريق عند السحر بثالثة مثاقيل من لبان، وعرشة مثاقيل من سكر، وعرشة 

عتني بامئة مرة قل هو اهلل أحد يف كل مثاقيل عسل، ثم تصيل بعد الرشب رك

ركعة مخسني مرة، ثم تصبح صائاًم يا ابن عباس، فال يأيت عليك كذا وكذا إال 

 .(2)+تصري حافظًا، وهذا ملن دون الستني

                              
هنوضلوع ح فبلال     –اضل  ههلل عال     –هحل  ث يفوضوعا  هو جزء يفلمح دل  ث أبل  بلمح كعلب      (  1)

 سوا هلقرآن هلكر ما  ق  تق ل ح أ   هلق م هلتيبيق .

ف   هنوضللوع  هلللوهاجلة ح هحللل  ث يفوضللوعا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعي(  2)

  وهص سواة هلفاحت .



 7024 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  ايب ه،ي،ة  – 1

  من قرأ=       كعتني اثني عرش مرة يف كل ركعة ست مرات يف ر

بعد أم الكتاب حيسن ركوعها وسجودها بنى اهلل له قرصًا يف لؤلؤة بيضاء عىل 

عمود ياقوت أمحر، فيه سبعون ألف غرفة، ومن قرأها عرش مرات وهو يف 

سوقه أو يف حاجته بنى اهلل له قرصًا من لؤلؤة بيضاء عىل عمود من ياقوت 

عرش ألف غرفة، ومن قرأها مرة واحدة بنى اهلل له بيتًا يف أصفر، فيه أربعة 

 .(1)+اجلنة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –ع  ا   عم،  – 4

  من قرأ يوم اجلمعة مائة مرة=         فقد أدى من اجلمعة ما أدت

  محلة العرش من حق العرش، ومن قرأ        ،عشية ألف مرة

 .(2)+أعطاه اهلل عز وجل ما سأل

قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 7

  من قرأ يف مجعة يف شهر رمضان مائة مرة =        كان له نورًا يوم

                              
هحل  ث يفوضوعا أ اجلض هبمح عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  (  1)

  ا  عزهض ألب  حمم  هل مرقا   ح فبال  1/383هنوضوع  ح كتامل فبال  هلقرآن   

    صاا ا هت م  هبمح يفعنيا  قا  هإليفال أد : كّ همل. في  عب هناعم بمح بشي هألن 

ا  عللزهض إىل أبلل  هلشلليخا  أ اجلض هبللمح عللرهق     15/159ح هللل ا هنا للوا   هحللل  ث أ اجلض هل لليوط  (  2)

هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع ا ح كتامل فبلال  هلقلرآن   

 في  هبمح  هب ال =.  قا :  –اض  ههلل عا ما  –لشيخ يفمح د  ث هبمح عمر ا  عزهض ألب  ه1/381

 .+ عر ...  في  هيض يفمح مل أقف ل  ع ً دا  أصايف
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 .(1)+القيامة يسعى به إى اجلنة

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ام  –  عبنس ع  ا  – 1

   من قرأ=      مائتي مرة يف أربع ركعات، يف كل ركعة مخسني

 .(2)+مرة، غفر له ذنب مائة سنة، مخسني مستقبلة، ومخسني مستأخرة

ما =اهلل علن  وسلم:  قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل –سيض اهلل عه ن  –ع  عنئشة  – 5

 نزل عيَل القرآن إال آية آية، وحرفًا حرفًا، ما خال سورة براءة، و     

   فإهنام أنزلتا عيّل ومعهام سبعون ألف صف من املالئكة كلهم يقول: يا

 .(3)+دممد استوص بنسبة اهلل خرياً 

من = اهلل علن  وسلم قنل: ان الهبي  هلل –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 2

  قرأ         ،عىل طهارة مائة مرة يف الصالة، يبدأ بفاحتة الكتاب

كتب اهلل له بكل حرف عرش حسنات، ودما عنه عرش سيئات، ورفع له عرش 

درجات، وبنى له مائة قرص يف اجلنة، ورفع له من العمل يف يومه ذلك مثل 

                              
هحل  ث يفوضوعا أ اجلض هبلمح علرهق هلكالان  ح تاز ل  هلشلر ع  هنرفوعل  علمح هألداجل لث هلشلايع           (  1)

اضلل  ههلل  –  ث عالشلل  ا  عللزهض ل ل   م  يفللمح دلل 1/382هنوضلوع ا ح كتللامل فبللال  هلقللرآن  

 .+ في  ع   بمح هرهملا د َّ  بأ ياء يفوضوع = قا :  –عا ا 

(ا  هل لليوط  ح هللل ا 211(ا اقلم ) 119هحلل  ث أ رجلل  هبلمح هلبللر س ح فبلال  هلقللرآن )ص    (  2)

 ح –أ بلايف   – ا  عزهض إىل هبلمح هلبلر سا  سلعي  بلمح يفاصلواا  أ اجلض هل ليوط       15/146هنا وا 

 .1/210هلآللف هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع  ح بامل فبال  هلقرآن 

هحللل  ث ضللعيفا  قلل  تقلل ل جيرالل  ضللممح هألداجل للث  هآلثللاا هلبللعيف  هنوضللوع  هلللوهاجلة ح     (  3)

  وهص سواة هلتوب .
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 الرشك، ودمرضة وثالثني مرة، وبراءة من اً القرآن ثالثعمل نبي، وكأنام قرأ 

للمالئكة، ومنفرة للشيطان، وهلا دور حول العرش يذكر صاحبها حتى ينظر 

 .+اهلل إليه، فإذا نظر اهلل إليه مل يعذبه أبداً 

  من قرأ=ويف سواية اخ،ى:           مائتي مرة غفر له خطيئة

ب خصاالً أربعًا: الدماء واألموال والفروج مخسني سنة إذا اجتن

 .(1)+واألرشبة

من قرأ =قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه   –ع  انس  – 9

  كل يوم مائتي مرة       دمي عنه ذنوب مخسني سنة إال أن يكون

 .+عليه دين

   ه من الليل فنام عىل يمينه ثم قرأمن أراد أن ينام عىل فراش=ويف سواية:  

       يا  –عز وجل  –مائة مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب

 .(2)+عبدر ادخل عىل يمينك اجلنة

                              
هحل  ث أ رج  هلبي ق  ح  عب هإلميانا بامل ح تعظيم هلقرآنا فص  ح فبال  هل وا (  1)

تفرجل ب  =ا  قا : 492ا 5/491( 2310جيصيص سواة هإل اص بال كرا اقم )  هآل اتا

ح كتامل  .  أ اجلض هبمح هروز +ه  ي  بمح يفرةا  هو يفمح هلبعفاء هل  مح  كتب د    م

   هنوضوعات ح كتامل فبال  هلقرآنا بامل فب       1/101 : ه ه د  ث =ا  قا

 .+ع ع ً اسو  ههلل ص ً ههلل ع ي   س ميفوضو

ا  قا : 1/216 هل يوط  ح هلآللف هنصاوع  ح هألداجل ث هنوضوع  ح بامل فبال  هلقرآن  

هبمح عرهق هلكاان  ح تاز   هلشر ع  هنرفوع  عمح هألداجل ث هلشايع   –أ بايف  –.  أ اجلض +يفوضوع=

ه  ي  بمح يفرة. قا  هبمح دبان: يفاكر  في =ا  قا : 1/298هنوضوع  ح كتامل فبال  هلقرآن 

 .+هحل  ث عمح هنشاهيا ك ي هلر ه   عمح هجملاهي 

هحللل  ث أ رجلل  هلبي قلل  ح  للعب هإلميللانا بللامل ح تعظلليم هلقللرآنا فصلل  ح فبللال  هل للوا      (  2)
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قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  انس    ونلك  – 60

 فاحتة الكتاب، وإذا وضعت جنبك عىل الفراش، وقرأت ب=وسلم:     

   (1)+فقد أمنت من كل يشء إال املوت. 

قنلت: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم:  –سيض اهلل عه ن  –ع  ام سلمة  – 66

من كانت فيه واحدة من ثالث زوجه اهلل من احلور العني: من كانت عنده =

وجل، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل  أمانة خفّية شهّية فأداها من خمافة اهلل عز

  قرأ         (2)+دبر كل صالة. 

قنل: قنل سسبل اهلل  هلل اهلل علن   –سيض اهلل عه   –ع  سجنء الرهبي  – 68

 هاستشفوا بام محد اهلل به نفسه قبل أن حيمده خلقه، وبام مدح اهلل ب=وسلم: 

  نفسه     و           فمن مل يشفه القرآن فال شفاه

 .(3)+اهلل

                                                                                                                                                                          

هلل ا    ا  هل ليوط  ح 498ا 5/409(ا 2316 هآل اتا جيصيص سواة هإل اص بال كرا اقم )

هنصلاوع    ح هلآلللف  –أ بلايف   –ا  عزهض إىل هبمح نصرا  هبلمح عل    هيهلما  أ اجلض    15/141هنا وا  

ا  علزهض ه ييلب يفلمح طر لق دلامت      210ا 1/211ح هألداجل ث هنوضوع  ح بلامل فبلال  هلقلرآن    

.  أ اجلض هبلمح علرهق هلكالان  ح    +يفوضوعا دامت بمح يفيمون ال حيتب ب  حا =هبمح يفيمونا  قا : 

ا  قل   1/291فوع  عمح هألداجل ث هلشايع  هنوضوع  ح كتامل فبال  هلقلرآن  تاز   هلشر ع  هنر

  اجلت ه ض هألداجل ث بألفاظ يفتقااب ا  دكم ع ي ا بالوضة ح كتب هنوضوعات.

هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل جيرا   هحلكم ع ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضلوع   (  1)

 (.18 ث اقم هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت ا )هحل 

اضل    –ا يفمح د  ث جابر بلمح عبل ههلل   158ا 15/149ح هل ا هنا وا  هحل  ث أ رج  هل يوط (  2)

ا بللرقم 3/431بالللوض.  قللا  هأللبللان  ح س  لل   هألداجل للث هلبللعيف   هنوضللوع         –ههلل عا مللا 

 .+ضعيف ج هيف=(: 1216)

كم ع ي  ضممح هألداجل ث  هآلثاا هلبعيف   هنوضلوع   هحل  ث ضعيفا  ق  تق ل جيرا   هحل(  3)
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يف تهسريه، والرنفقي يف ملحنت األنباس مجلة و  األحن يث  واوس  الثيلبي 

 واآلثنس يف خباص هذه السبس الك،يمة  ألهنظ وعقنس ة عهلل نحب ون تقدم اك،ه.

لهظنم يف خباص الق،آن اليظنم حبل خباص هذه يف الدس ا واوس  الننفيي 

 السبس الك،يمة ون نص :

 يف خواص سورة الكافرون:

تيدل س ع الق،آن، و   اوم عهلل ق،اءهتن وقت طلبع الشمس وغ،وهبن او  = 

 .(1)+و  الرشك

 ويف خواص سورة اإلخالص:

م اهلل جسده عهلل الهنس=   .(2)+تيدل ثلث الق،آن، و  ق،اهن  إخالص ح،َّ

 يف خواص سورة الفلق:و

و  ا و  ق،اءهتن تنرست ل  األسزاق، وحهظ و  ن اخللق = 

 .(3)+وحسدهم

 ويف خواص سورة الناس:

و  ا و  عهلل ق،اءهتن كنن يف عنفنة وسالوة، وو  ق،اهن عهلل وهظبس  ،ئ، = 

                                                                                                                                                                          

 (.12هلوهاجلة ح  وهص سواة هلفاحت  )هحل  ث اقم 

 (.134 اظر: هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)

 (.135هنص ا هل ابق )ص (  2)

 هنص ا هل ابق.(  3)
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وو  ق،اهن عهلل و،يض عبيف، وإاا كنن حمعرضًا هّبن علن ، وو  ق،اهن عهد نبو  او  

  واإلنس والبسباس، وو  كعب ن وعلق ن عهلل الصرنس حهظبا و  اجل  و  اجل

واهلبام، وو  ق،اهن عهد الدخبل عهلل السالطني واحلكنم كهي نهم، وكنن  قدسة 

 .(1)+اهلل يف اونن وسالم واطمئهنن

 وأورد الديريب يف جمرباته يف خواص هذه السور الكريمة ما نصه:

 باص لسبسة اإلخالص وامليباتني()البنب الينن: يف اك،  يض اخل= 

ان و  ق،اهن يبم األحد عهد طلبع  –كام قنل  يض م  –و  خبا  ن  

 الشمس عرش و،ات، وسأل اهلل حنجع  قضنت  إان اهلل تينىل.

إلهالك الظنمل واليدو، ان تق،اهن الف و،ة  يد  –ايضًن  –وو  خبا  ن  

عهلل ساس كل ونئة: الل م  البضبء و الة سكيعني وانت يف خلبة وهيزلة، وتقبل

إين سلطت سوحنننة هذه السبسة حلبهن وين س ن عهلل سوح فالن الظنمل اليدو، فإن 

 اهلل هيلك  عنجاًل، فنتق اهلل وال تيمل  إال ملسعحق .

وقنل  يض اليلامء: و  واظب عهلل ق،اءهتن ننل كل خري وكهي كل ن يف  

 الصمد يصلح ألس نب ال،ينضنت، الدننن واآلخ،ة إن هنءاهلل تينىل، واسم  تينىل

وو  اختذه اك،ًا اغهنه اهلل ع  األكل والرشب، و بسة الك ان يقبل: ين  مد ين 

 مد ين  مد ال يهرت ع  الك، ووجدت  خط  يض اليلامء حكى يل و  اثق    ان 

و  قنل: ين  مد ونئة واس يًن وثالثني و،ة او  و  سلطنن اجلبع، وحكى ان  ج،   

 خط  يض م إاا كنن اإلنسنن يف اخللبة فلنك،س اسم  تينىل الصمد  و ح، وسايت

 ون اسعطنع، فإن  ال ي،ى تيبًن و  جبع وال عطش وال غريمهن.

                              
 (.135هل ا هلاظيم ح  وهص هلقرآن هلعظيم )ص (  1)
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وقنل  يض اليلامء: سوي ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم ان  قنل: و  قنل ين  

  مد يف كل يبم اس يني و،ة او  و  سلطنن اجلبع  قنة عم،ه.

السبسة لقضنء احلبائج كام قنل   يض م: ان تق،اهن الف وو  خباص هذه  

و،ة ثم تق،ا هذا الدعنء وهب: الل م إين اسألك ين واحد ين احد ين ف،  ين  مد، ين 

و  مل يعخذ  نحبة وال ولد، ين و  مل يلد ومل يبلد، ومل يك  ل  كهبًا احد، اسألك 

هذه السبسة ليظمة   حق اسامئك اليظنم، وانبننئك الك،ام، ان تسخ، يل خدام

عبدك عبدال،مح ، وعبدك عبدالصمد، وعبدك عبدالباحد، يكبنبن يل عبنًن عهلل 

قضنء حبائجي اليجل اليجل، البحن البحن، السنعة السنعة،  نسك اهلل فنكم 

 وعلنكم، و هلل اهلل عهلل سندنن حممد وعهلل آل  و حب  وسلم.

ان و  ق،اهن عهلل  وو  خبا  ن كام نقل ع  الهبي  هلل اهلل علن  وسلم 

 املقن ، إحدى عرش و،ة، ثم وهب اج،هن للوبات اعطي و  األج،  يد  األوبات.

وو  خبا  ن لدفع البالء او حصبل امل،ا  كام قنل   يض اليلامء: ان و   

ق،اهن  يد املر،ب واليشنء الف و،ة وو،ة، ثم سأل اهلل تينىل وطلب   فإن  حيصل إن 

 هنءاهلل تينىل.

 يض اإلخبان نقاًل  ع  الببين ان  عنءهن القصري يق،ا يف الصبنح وافن ين  

ولب ثالث و،ات، ويف املنء كذلك ألي حنجة فإهنن تقىض  إان اهلل وهب هذا:  سم 

اهلل ال،مح  ال،حنم، احلمد هلل سب الينملني، و هلل اهلل عهلل سندنن حممد وعهلل آل  

تسلط عيل احد، وال حتبجهي  و حب  وسلم، قل هب اهلل احد، لنس كمثل  احد، ال

إىل احد، واغههي ين سب ع  كل احد،  هضل قل هب اهلل احد إلخ. ين و  هب قديم، 

ين  ائم وين حي وين قنبم، ين اول ين آخ،، اقض حنجعي ين ف،  ين  مد، و هلل اهلل 
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 عهلل سندنن حممد وعهلل آل  و حب  وسلم.

وسعني و،ة، ثم تذك،  نً جلمية سعوو  خبا  ن كام نقل ع  الببين ان تق،اهن لنلة ا 

اجلاللة مخسة آالف وسعامئة وإحدى وثالثني و،ة، ثم تقبل: ون هنء اهلل الف و،ة، ثم 

تصيل عهلل الهبي  هلل اهلل علن  وسلم الف و،ة، ثم تهنم فإن  يأتنك ولك يف وهنوك خيربك 

 هلل.عام يف ضمريك، وإن  اووت عهلل الك كل لنلة مجية رصت و  الصنحلني  إان ا

وو  خباص امليباتني ان و  ق،امهن يف كل لنلة او  و  ن اجل  واإلنس  

 والبسباس.

وو  خبا  ن: ان و  ق،اهن عهد الدخبل عهلل ظنمل كهنه اهلل نه، وفن ام و   

 الههع ون ال حيىص.

 وو  خبا  ام: ان و  كعب ام وعلق ام عهلل الصرنس حهظبا و  اجل  واهلبام. 

الثنننة إاا اس ت اليمل هبن فإنك تصبم ومتعهع ع  اكل وو  خباص امليباة  

كل ون فن  ال،وح، ثم تق،ا السبسة املذكبسة الف و،ة، ثم تقبل عقب كل ونئة: 

اجنببا وتبكلبا اهين البسباس اخلهنس  قلب كذا وكذا  نملحبة واملب ة، واعطهبا 

ة تقبل: اجنببا قلب  عيلَّ إن اس ت اليطف واملحبة، وإن اس ت اإلسسنل لقضنء حنج

وتبكلبا اهين البسباس اخلهنس، وا خلبا عهلل كذا يف هذه اللنلة وارض به  نحل،ب 

وايقظبه وسمبا ل  حنجعي، وع،فبه  نسمي وكهنعي وحميل،  حق هذه السبسة 

الرشيهة، وإن اس ت ان تيقد نبم احد تقبل: اجنببا وتبكلبا اهين البسباس اخلهنس 

ال يرشب وال يهنم،  حق هذه السبسة الرشيهة،  يقد نبم كذا حعى ال يأكل و

 وسخ،وا إىل قلب  وفؤا ه، والبسبا سوحنننع   حق هذه السبسة الرشيهة.

ب فيلنك  نليمل حعى تبلغ امل،ا ،   واخربين  يض اإلخبان ان ون اك، جم،َّ
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 .(1)+وتهنل اإلسهن 

                              
( بتصللر ؛  ال نفللً يفللا ح 38 – 21ربللات هللل  رب  هلكللبي )فللته هن للك هجمليلل ( )ص  اظللر: ا(  1)

هلل ض هلتجللاامل هنلل كواة يفللمح هلللبيانا  هلوقللوع ح هل لللر  هلشللرإ بللاهلل  هلتوسلل  بالشللياطني    

 .–إن  اءههلل  – هالستعان  بارمح  هي ذلكا  سيأت  هنز   يفمح هلبيان ح هل اهس   هلتع يق 
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 الدراسة والتعليق:

الباس ة يف خباص هذه   يد اك، األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة 

السبس الك،يمة، وون يلحق هبن و  العجنسب املذكبسة يف خباص هذه السبس 

 الك،يمة، يعضح جلنًن البضع الظنه، يف وعبهنن، والهكنسة يف ويننن ن؛ وممن يالحظ

كث،ة وسو  األحن يث واآلثنس الضينهة واملبضبعة الباس ة يف خباص  –ايضًن  –

)سبسة الكنف،ون، سبسة اإلخالص، سبسة  (1)بصهذه السبس عهلل وج  اخلص

ى اهل اليلم هلن  الهلق، سبسة الهنس(، و ألهنظ خمعلهة، ووينين وعقنس ة، وقد تصدَّ

 و نَّهبا ضيه ن، وحكمبا  نلبضع عهلل البيض اآلخ، وه ن.

وحديث سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم ال تهك،ه القلبب واليقبل، ف ب  

اويت جباوع الكلم، فال سكنكة وال ضيف يف احن يث   هلل   هلل اهلل علن  وسلم قد

 اهلل علن  وسلم.

و نلهسبة للعجنسب املذكبسة يف خباص هذه السبس الك،يمة، كام اك، عهد  

يف الدس الهظنم يف خباص الق،آن اليظنم، ف ي يف اجلملة ال ختلب و  البقبع  الننفيي

عقند وااللعزام  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب يف املحذوس الرشعي، وعدم ال

 األخذ هبن وو،اعنهتن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم.

                              
 هنا واا سواة هلكافر نا  سلواة هإل لاصا  سلواة هلف لقا  سلواة هلالاسا   اظلر         اظر: هل ا(  1)

: يفمح فبال  سواة هإل اص  يفا لقاال ا ل لافن أب  حمم  ه لا ا حتقيلق: حممل      –أ بايف  –

( ح فبلل  سللواة هإل للاصا  مل 50هبللمح ازق طرهللون  ديللث أ اجل فيلل  سانيلل   مخ للني دلل   ايف )

 (.21 مح د   ايف )  بت يفا ا سوب سبع   عشر
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ون اوس ه الدي،يب يف جم، نت ، ف ب عني البقبع يف  –ايضًن  –وو  الك  

 –عز وجل  –املحذوس الرشعي، حنث اك، يف تلك العجنسب االسعيننة  رري اهلل 

اسعخدام ال،وبز واحل،وف املج بلة العي هي و  وسنئل واسعخدام الشننطني، و

السح، والشيباة، واوع نن الق،آن الك،يم، فضاًل ع  اك، األحن يث الضينهة 

 واملبضبعة الباس ة يف خباص تلك السبس الك،يمة.

ويزعمبن يف هذه العجنسب البنطلة اهنن سبنل إىل احلصبل عهلل اخلباص  

 ت الق،آن الك،يم.الق،آننة، واالنعهنع  سبس وآين

وهل حيصل االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم  نلبقبع يف الرشك، او اوع نن  

 الق،آن الك،يم؟ي

 وو  الك عهلل سبنل املثنل:

 ون اك،ه يف خباص سبسة اإلخالص وامليباي   قبل : 

ان تق،اهن الف و،ة، ثم تق،ا هذا الدعنء: الل م إين اسألك ين واحد ين = 

يل خدام هذه السبسة ليظمة عبدك عبدال،مح ...، يكبنبن يل احد...، ان تسخ، 

عبنًن عهلل قضنء حبائجي، اليجل اليجل، البحن البحن، السنعة السنعة،  نسك اهلل 

 .+فنكم وعلنكم...

 :-ايضًن  –وقبل  

وو  خباص سبسة الهنس إاا اس ت اليمل هبن فإنك تصبم ومتعهع ع  = 

سة املذكبسة الف و،ة، ثم تقبل عقب كل ونئة: اكل كل ون فن  ال،وح، ثم تق،ا السب
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اجنببا وتبكلبا اهين البسباس اخلهنس  قلب كذا وكذا  نملحبة واملب ة، واعطهبا 

قلب  عيّل إن اس ت اليطف واملحبة، وإن اس ت اإلسسنل لقضنء حنجة تقبل: اجنببا 

 .+...وتبكلبا اهين البسباس اخلهنس، وا خلبا عهلل كذا يف هذه اللنلة وارض به

واحلق يف احلصبل عهلل هذه اخلباص الق،آننة يكبن يف اليمل  ام وس  يف  

الكعنب والسهة، عهلل ضبء وه ج سلنم  حنح، يؤخذ فن   نحلق، ويط،ح فن  

البنطل، وع االلعزام الكنول  نلضبا ط واآل اب الرشعنة العي جيب و،اعنهتن 

س العنم و  البقبع يف واألخذ هبن عهد اليمل  خباص الق،آن الك،يم، وع احلذ

 املحذوس الرشعي عهلل وج  اليمبم.

وعهد الك يعحقق االنعهنع  خباص الق،آن الك،يم، ويثبت تأثريه يف جلب  

فلل  احلمد واملهة ان جيل يف كعن   اهلدى  – إان اهلل عز وجل  –الههع و فع الرض 

يأتن  البنطل و   وال،محة، والههع والشهنء والربكة، ف ب احلق، وقبل  احلق الذي ال

  ني يدي  وال و  خله  تهزيل و  حكنم محند.
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 ةــــاخلامت

احلمد هلل الذي  هيمع  تعم الصنحلنت، و عبفنق  تقىضت احلنجتنت، و تهلل اهلل 

 وسلم عهلل سسبل  حممد وآل  و حب ، و يد:

وع هذا املبضتبع املبتنسك املعيلتق  تنلق،آن الكت،يم )ختباص فقد عشت زوهًن 

 وت َّ اهللقتد لك،يم،  ساسة نظ،ية تطبنقنتة( وقتدوت هتذا اجل تد املعباضتع، والق،آن ا

هتتذه اهتتم الهعتتنئج والعب تتننت العتتي و نالنع تتنء وتت  هتتذا البحتتث،  –عتتز وجتتل  –

 تب لت إلن ن عهلل الهحب اآليت:

ان املقصب   خباص الق،آن الك،يم تأثري الق،آن الكت،يم، او  يتض ستبسه وآينتت    –

 فع املضنس او سفي ن.يف جلب املهنفع، و 

فقد حيصل للبيض  ق،اءة او كعن ة سبسة، او آينت وينهتة خن تنة يك،وت  اهلل هبتن؛  

نظ،ًا ملتن اثبعت  اهلل تيتنىل هلتن وت  األثت،، و ربكتة  تدق اليبتد، وإخال ت  ويقنهت ، 

وحس  تبكل  عهلل اهلل، ويهعج ع  تلك الق،اءة او الكعن ة ف،ج، او ههنء، او حهظ 

 سري ونحب الك.ليشء، او حل ع

وضبح اليالقة واالستبنط البثنق  ني خباص الق،آن الك،يم وفضنئل ، فختباص  –

الق،آن الك،يم جزء وت  فضتنئل ، إال ان وبضتبع اخلتباص الق،آننتة اختذ هتكاًل 

وستتعقاًل، فلتت  تي،يهتت  املستتعقل، ووؤلهنتتت  اخلن تتة  تت  إوتتن  نستتم ختتباص القتت،آن 

 ونحب الك. في ووهن الك،يم، او ارساس الق،آن الك،يم

تهنولت كعب علبم القت،آن ختباص القت،آن الكت،يم ضتم  نتبع وت  انتباع علتبم  –
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كعتب علتبم اوتن الق،آن الك،يم، كنلزسكيشت يف الربهتنن، والستنبطي يف اإلتقتنن، 

الق،آن امله، ة يف نبع خنص و  انباع علبم الق،آن فقتد تي،ضتت هلتذا املبضتبع 

ت الق،آننة، وون يلحق هبن يف احلتديث و  خالل احلديث ع  فضنئل السبس واآلين

ع  آ اب العالوة، واأل عنة واألاكنس، والعداوي  نلق،آن الك،يم واالسعشهنء   ؛ 

 .-كام تقدم  –والك لالستبنط البثنق    خباص الق،آن الك،يم وفضنئل  

تهنولت كعب العهستري ختباص القت،آن الكت،يم يف كعتب العهستري  نملتأثبس، وكعتب  –

،اي، والك يف وقدونت العهنستري، او يف ثهنيتن تهستري الستبس واآليتنت العهسري  نل

 الق،آننة، او يف وكنن اآلية او اآلينت يف السبسة نهس ن.

وقتتد تبستتع  يتتض املهرستتي  يف اك،هتتن ومل يمنِّتتزوا  تتني الصتتحنح والضتتينف او  

 وغريهم. والزخمرشي املبضبع يف هذا البنب، كنلثيلبي والباحدي

حتتت كعتنب فضتنئل  –يف الرنلب  –تهنولت كعب احلديث خباص الق،آن الك،يم  –

القتت،آن، وُاكتت، حتعتت  مجلتتة وتت  األحن يتتث الهببيتتة العتتي تهنولتتت هتتذا املبضتتبع، 

والبيض اآلخ، تهنولت  حتتت كعتب اخت،ى وثتل: كعتنب الصتالة، وكعتنب الطتب 

 ونحب الك.

الكعب يف رس  األحن يث الهببية، واك، الستبس واآليتنت ويظ ، العشن    ني هذه  

الق،آننة، وع االخعالف يف ال،واينت والزين ات، وهذا ممتن خيتدم هتذا املبضتبع يف 

 ننن نبع اخلن نة، وكنهنع ن، وط،يقتة االستعهن ة وه تن، واكت، اقتبال اهتل اليلتم 

 حبل اخلباص الق،آننة، تبيًن هلذه الزين ات واخعالف ال،واينت.

املؤلهني يف تهنول وبضبع خباص الق،آن الك،يم، ومل يسريوا يف العألنف  ط،قتيد ت  –
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حتبي مجنع السبس الق،آننة و  سبسة العي عهلل ط،يقة واحدة، ف هنك املؤلهنت الشمبلنة 

 خباص كل سبسة عهلل حدة.  وقد ع،ضت فن ن الهنحتة إىل سبسة الهنس، 

ة، او يف خباص سبسة واحدة، وثتل وههنك املؤلهنت يف خباص سبس وآينت وينه 

سبسة الهنحتة، او سبسة يس، او يف خباص آينت وينهة وثل: آية الك،يس، او آخ، 

 آيعني و  سبسة البق،ة... وهكذا.

واقدم الكعب العتي وقهتت علن تن يف هتذا املبضتبع للحكتنم الطبنتب ايب عبتداهلل  

( تق،يبًن، واسم كعن ت  190 يف حدو  سهة )املعبىف حممد    امحد    سيند العمنمي

)خباص الق،آن الك،يم( ويسمى ايضًن: )وهنفع الق،آن( وهب خمطبط ووبجب  يف 

 .(1)جنوية اإلونم حممد    سيب  اإلسالونة

العتتألنف يف ختتباص القتت،آن الكتت،يم هتتن   كثتتري وتت  البتتدع واخل،افتتنت، واعتتعام   –

اهلنئتنت العتي ال ختلتب وت  نظت،؛  العجنسب املحضة، والقصص واألخبنس، و يض

والك و  حنث الط،يقة والكنهنة العي يعم و  خالهلتن االنعهتنع  ختباص القت،آن 

الك،يم؛ ممن حدا  نلبيض إىل الهه،ة والعحذي، وه ، وهذا ممن يؤكد احلنجة إىل ضبط 

املبضبع واليهنية  ت ، خن تة فتنام يهستب إىل الهبتي  تهلل اهلل علنت  وستلم، او إىل 

 ة والعن يني.الصحن 

عهلل ان القت،آن  نتخباص الق،آن الك،يم هلن ا ل يف الكعنب والسهة، فقد  لت آي –

الك،يم يسعشهى   ، وتدفع    األو،اض واآلفتنت، ويستعهن   ت  ممتن خيشتى رضسه 

                              
 اظر ل ز اجلة أ   يفمح ألف ح  وهص هلقرآن هلكر م ح هلق م هأل   يفمح هل اهسل  هلاظر ل .  قل  دصل ت     (  1)

 .ع ً ن خ  يفمح هنخيوط يفمح هنكتب  هنركز   جبايفع  هإليفال حمم  بمح سعوجل هإلسايفي 
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 ونه، قتتتنل تيتتتنىل:                                       

                      :[.75]سبسة يبنس 

 وقنل تينىل:                                          

      :[.28]سبسة اإلرساء 

 وقتتنل تيتتنىل:                                    

                                         ستتتتتتتتتتتتتبسة[

 [.44فصلت: 

 واألحن يث الهببية يف هذا البنب كثرية ويلبوة. 

،يم يت،ى  يتض اهتل اليلتم العقنتد واليمتل يف حكم اليمل  خباص القت،آن الكت –

 نلكعنب والسهة الثن عة ع  سسبل اهلل  هلل اهلل علن  وسلم، والبيد ع  املحدثنت 

 خشنة البقبع يف البدعة واملحذوس الرشعي.

وي،ى البيض اآلخ، ان  ال وننع و  اليمل  خباص الق،آن الكت،يم، وان األ تل  

اإلهتتنسة إلنتت  وتت  الستتبس واآليتتنت  يف هتتذا اإل نحتتة فتتال يقعرصتت عتتهلل وتتن وس ت

الق،آننة، وال،قى الهببية، فنلق،آن كل  ههنء وسمحة للمؤوهني، وفن  نهع للمسلمني 

ون مل يك  يف الك حمذوس و  املحناي، الرشعنة، وكننت الق،اءة سلنمة، فتال حت،ج 

 يف الك اليمل.

 –ق،آننة وقتدم ان ون نص علن  ال،سبل  هلل اهلل علن  وسلم و  السبس واآلينت ال –

عهلل العج، ة، وون مل يتهص علنت  الهبتي  تهلل اهلل علنت  وستلم جيتبز ان  –وال هك 

 نأخذ فن   نلعج، ة البرشية ون مل يك  ههنك وننع او حمذوس نعي.
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جيب عهلل املسلم الهن ح لههس  احل،ص عهلل ون يههي  يف اوتبس  ننتنه وآخ،تت ، وان  –

يف كتل  –عتز وجتل  –يكبن تيلق   تنهلل  يزن كل ون يي،ض ل   منزان الرشع، وان

، وعهلل وج  اخلصتبص محنيتة جهتنب العبحنتد ص عهلل سالوة  يه اوبسه، ولنح،

و  كل يشء يؤث، فن  او يهقض ، فنلبقبع يف وثتل هتذا كثتري، خن تة يف وثتل هتذا 

 املبضبع، نسأل اهلل الينفنة والسالوة.

االنعهتنع هبتن عتهلل وجت  عهد اليمل  خباص الق،آن الكت،يم، وال،غبتة يف حصتبل  –

اليمتتبم جيتتب و،اعتتنة الضتتبا ط واآل اب الرشتتعنة يف التتك، واحلتتذس العتتنم وتت  

 البقبع يف املحناي، الرشعنة )اليقدية، العيبدية(.

 اهتت ، األحن يتتث املبضتتبعة يف ختتباص القتت،آن الكتت،يم حتتديث ايب  تت  كيتتب –

اكثتت، يف ختتباص ستتبس القتت،آن الكتت،يم ستتبسة ستتبسة، وهتتب  –سيض اهلل عهتت   –

يف ختباص  واملؤلهنت العهسري األحن يث املبضبعة يف خباص الق،آن  وسانًن يف كعب

 ، وعلن  وداس اكث، نقد اليلامء مل  يبس  املبضبعنت يف هذا البنب.الق،آن الك،يم

ان االكعهنء  نألحن يث الصتحنحة الثن عتة عت  سستبل اهلل  تهلل اهلل علنت  وستلم،  –

س املبنسكتة فن تن غهنتة وكهنيتة عت  األحن يتث والعي تدل عتهلل خن تنة هتذه الستب

 الضينهة واملبضبعة.

وجبب احلذس العنم و  العجتنسب العتي تشتعمل عتهلل املحتناي، الرشتعنة )فيلنتة او  –

عتز  –يف الستح، والرشتك  تنهلل  –والينتنا  تنهلل  –قبلنة(، او العي تبقتع  تنحب ن 

 او اال عداع يف الدي  وخمنلهة السهة. –وجل 
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 يض العجنسب البنطلة إلزام الهنس  بيض احلتنالت واألزوتنن اخلن تة، يظ ، يف  –

واألعدا  املينهة، واسعخدام ال،وبز واحل،وف املج بلة، العي ون انزل اهلل هبتن وت  

سلطنن، ويزعمبن  هيل م هتذا حتقتق اخلتباص الق،آننتة، ويدلستبن عتهلل الهتنس 

ننتة، واألحن يتث خن ة اجل لتة وضتينف الههتبس يف االسعشت ن   نآليتنت الق،آ

الهببيتة، وزعم تتم  أهنتن حتتق، واحلتق وتته م  ت،اء، فنستتعرلبن الهتنس ويستتعهزفبن 

والتههس  طبي تن خن تة  –فضاًل ع  البقبع هبم يف املحتذوس الرشتعي  -اوباهلم 

 الههس امل،يضة ضينهة وتعيلق  أ سط األوبس واهبهنن.

 الهتنس  خطتبسة فنجب احلذس و  البقبع يف وثل هذه األعتامل البنطلتة، وتبصتري 

األو، واث،ه عهلل الدي  واليقندة، وكشف  نطتل هتؤالء وظلم تم، وتههنتد قتبهلم 

 وفيل م وحتذي، الهنس وه م.

قهي إلمتنم هذا البحث، واسأل  سبحنن  ان جييتل ويف اخلعنم امحد اهلل الذي وفَّ 

هتب هذا اليمل خنلصًن لبج   الك،يم، وان يههع   ، ويكعب  ت  األجت، واملثب تة، ويي

 ع  اخلطأ والزلل إن  جبا  ك،يم، وآخ،  عبانن ان احلمد هلل سب الينملني.

 و هلل اهلل وسلم عهلل نبنهن حممد وآل  و حب  امجيني.


