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 :المحاضرة األولى 

 الرحيم  بسم اهلل الرحمن
 : أمر اهلل سبحانه وتعالى بها فقال: االستعاذة 

  89النحل{َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم }
 :معانيها اللغوية

 , معناها ألوذ وأستجير :أعوذ 
 , االستجارة: واالستعاذة
فهددو  ددل متمددرا مدد  , مدد  ادد   بمعنددى بعدداألندده , والنددو  أيدد يه, احددا الادديا ي  :الشــيطان

ََ َجَعْلَنـا ِلُكـِل ِنِبـيد َعـُدّوَا َشـَياِطيَن اِ نـِس } :الج  واألنس والاواب و ل ايء قدال تعدالى َوَكـَذِل
   111األنعام{ َواْلِجِن ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعض  

واصــل , مدد  رحمدد  اهلل والم ددروا, وهددو المبعددا بددال ع  والس ددب, فعيددل بمعنددى مرجددوم :الــرجيم
 .الرمي بالرجم وال ع  :الرجم



 

 

االلتجددداء  لدددى اهلل سدددبحانه وتعددددالى , ومعنـــى االســـتعاذة بـــاهلل مـــن الشـــيطان الـــرجيم 
فد  يدافش ادر الادي ا  , واالستجارة به م  الاي ا  الرجيم الم عو  أ  يض ه فدي اينده وانيدا 

بددالعجو والضددعع وافتددراع بقددارة اهلل وفددي هددذا  قددرار مدد  العبددا , وضددر   ال اهلل رب العددالمي 
ََ ِمـْن َهَمـَزاِت الشَّـَياِطيِن }: قدال تعدالى , سبحانه وتعالى ف ى افش المضرات َوُقـل رَِّب َأُعـوُذ ِبـ

 81المؤمنون{
 

 حكم قراءتها                               
اليدد ة فددي  ددل قددراءة مدد   يددر  أمــر منــدوبذهددب جمهددور مدد  الإقهدداء  لددى أ  االسددتعاذة  

مد  اليد ة وال  الركعـة األولـىفمدنهم مد  أوجدب قراءتهدا فدي , واخت إوا في قراءتها في اليد ة
ألنهددا رتبددت ف ددى اددر  القددراءة , فــي كــل ركعــةومددنهم مدد  أوجددب قراءتهددا , تقددرأ فددي  ددل ر عدد 

 .فتت رر بت رر الار 
 
 

 موضوع المحاضرة البسملة  

 1الفاتحة{رَِّحيِم ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن ال} : قال تعالى 
 .معاني الكلمات 

يعني باسم اهلل أو أباأ باسم اهلل تعالى ول   لم يذ ر باأت أل  الحال تنبئ أنك  :بسم اهلل 
وهذا تع يم م  اهلل لعباا  ليذ روا اسمه تعالى فنا افتتاح القرا  , مبتائ فيستغنى ف  ذ ر 

 .و يرها حتى ي و  االفتتاح ببر   اسم اهلل تعالى
 

اسم موضوع ل ذات اإللهي  المقاس  فهو ف م مختص بالمعبوا بحد  لدم ي  د  ف دى  يدر   :اهلل
 .تبارك وتعالى

المبنـى فويدااة ,  ال أ  فع   أادا مبالغد  مد  فعيدل, اسما  ااتقا م  الرحم : الرحمن الرحيم
 .وفي الرحيم ويااة واحاة, فإي الرحم  ويااتا , تدل على زيادة المعنى



 

 

ُقــِل }:  الرحمدد  التددي ال نليددر لدده فيهددا فدد  يجددوو أ  ي  دد  ف ددى  يددر  قددال تعددالى فددالرحم  ذو
ــا َتــْدُعوْا َفَلــُه اأَلْســَماء اْلُحْســَنى  فعدداال    113ا ســراء{اْدُعــوْا الّلــَه َأِو اْدُعــوْا الرَّْحَمـــَن َأّيــَا مَّ

ا  ويدإا لرسدول وقدا ورات فدي القدر , بمعندى الدراحم: والدرحيم, االسم الذي ال يادر ه فيده  يدر 
فيجوو أ  يويدع ، 129التوبة{ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم }  (ي ى اهلل ف يه واله وس م ) اهلل 

 .فيها البار
بعد  ييد  مد  سدورة النمدل  (ِبْسـِم اهلِل الـرَّْحمِن الـرَِّحيِم )لقا اجمش الع ماء ف ى أ  لإلد       

نَُّه ِبْسِم اللَّـِه }:  قال تعالى ح اي   لى ما  ا  في  تاب س يما   لى ب قيس ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َواِ 
 .03النمل{الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 

ولكن اختلفـوا فـي البسـملة هـل هـي آيـة مـن الفاتحـة ومـن أول كـل سـورة  يـر سـورة       
 :براءة أم ال ؟على أقوال هي

 
الشــافعية  مددا ذهددب أليده  هددي ييد  مدد  الإاتحدد  ومدد   ددل سدورة  تبددت فيهددا وهددو: القــول األول

ــة ومدد  تر هددا ب  ددت , تجددب قراءتهددا فددي اليدد ة فددي الجهددر جهددرا وفددي السددر سددرا, واألمامي
 :واستالوا ف ى قولهم بما يأتي, ي ته

ــَرْأُتمِ  : )اندده قددال( يدد ى اهلل ف يدده والدده وسدد م) روي فدد  النبددي محمددا   -1 ــِه : ِإَذا َق ــُد ِللَّ اْلَحْم
َوالسَّـْبُع ، َوُأم  اْلِكتَـاِب ، ِإنََّهـا ُأم  اْلقُـْرآِن [ . 1: الفاتحـة]{ ِه الـرَّْحَمِن الـرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّـ}: َفاْقَرُءوا

 (ِإْحَداَها [ 1: الفاتحة]{ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ }َو ، اْلَمثَاِني 
ِبْسِم ) لي ة بد انه  ا  يإتتح ا( ي ى اهلل ف يه واله وس م ) روي ف  رسول اهلل محما   -1

 (.اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم 
 

 ،مالــَ بــن انــسليسددت ييدد  ال مدد  الإاتحدد  وال مدد  سددور القددرا  وهددو مددذهب : القــول الثــاني
 . منع قرأتها في الصالة المكتوبة جهرا كان أو سراولذلك 

 :واستدل بما يأتي
والتواتر با ل ألنده . ر أو باآلحاالو  انت البسم   م  القرا  ل ا   ري   ثباتها أما بالتوات. 1

وأمدا خبدر اآلحداا فد  يإيدا , لو ثبت بالتواتر أنهدا مد  القدرا  المتندش وقدوع الخد ع بدي  الإقهداء
 .وال يجوو أ  تجع ه  ريقا إلثبات القرا  ألنه يجعل القرا  لنا والقرا  حج  يقيني ,  ال الل 



 

 

قسمت الصالة قال اهلل تعالى (وس م  ي ى اهلل ف يه واله) روي ف  رسول اهلل محما .  1
: ، قال{اْلَحْمُد ِللَِّه َرِب اْلَعاَلِمين}: لعبدي ما سأل، فإذا قال: بيني وبين عبدي، وقال ُمرَّة

مجدني عبدي، أو أثنى علّي عبدي، فإذا : قال{ الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ }: حمدنى عبدي، فإذا قال
َِ َيْوِم الِدينِ }: قال ََ َنْسَتِعيُن } : فوض إلّي عبدي، فإذا قال :، قال{َماِل يَّا ََ َنْعُبُد َواِ  ، {ِإيَّا
 فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل،: قال
 
 

أبــي هددي ييدد  تامدد  مدد  القددرا  ال ددريم أنولددت ل إيددل بددي  السدور وهددو مددذهب : القــول الثالــ 
,   ر عدات اليد ة وقال تقرأ سرا مش الإاتحد  فدي  دل ر عد  مد ،حنيفة وفي رواية عن أحمد 
 .ويحس  قراءتها مش  ل سورة

 
 :وأستدل األحناف على قولهم بما يأتي 

ول د  ال يدال ف دى أنهدا ييد  مد   دل , أ   تاب  البسم   في الميحع يال ف دى أنهدا قدرا . 1
واألحاايددا التددي تددال ف ددى فددام قراءتهددا جهددرا فددي اليدد ة مددش الإاتحدد  تددال ف ددى أنهددا , سددورة

فح مدوا بأنهدا ييد  مد  القدرا  تامد  فدي  يدر سدورة النمدل أنولدت ل إيدل بدي  ليست م  الإاتحد  
 .السور

 نا ال نعرع انقضداء السدورة حتدى تندول, : قال( رضي اهلل فنه ) ما روي ف  اب  فباس . 1
 .(ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم )
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  أحكام سورة الفاتحة 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
َِ َيْوِم الِدينِ { 0}الرَّْحمـِن الرَِّحيمِ { 2}اْلَحْمُد لّلِه َرِب اْلَعاَلِمينَ   ََ { 4}َماِل يَّا ََ َنْعُبُد واِ  ِإيَّا

ِصرَاَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َ يِر الَمغُضوِب َعَليِهْم { 6}اهِدَنــــا الِصرَاَط الُمسَتِقيمَ { 5}َنْسَتِعينُ 
اِلينَ   {1}َواَل الضَّ

 
 :مكان نزولها

 :لعلماء في مكان نزولها على قوليناختلف ا
 
) ي فد  اإلمدام ف دي وهدذا مدرو , مد  القدرا  ال دريمأنها م ي  مد  أوالدل مدا ندول : القول األول 

نزلت فاتحة الكتاب بمكة " : فقا روي ف  اإلمام انه قال, رهمواب  فباس و ي ,(ف يه الس م 
 ."من كنز تحت العرش 

 
فد  مجاهدا وف داء  وهدو مدروي, نولت حي  حولت القب    لى ال عب أنها ماني   :الثانيالقول 

 .الخرساني و يرهم
ندول نيدإها بالمايند  ونيدإها  وقيدل, ومدرة بالمايند  ولدذلك سدميت مثداني وقيل أنولت مرة بم  

 . بم  
ــــ}: واأليددددح أنهددددا م يدددد  لقولدددده تعددددالى  ــــَن اْلَمَث ــــْبعَا ِم ََ َس ــــا ــــْد آَتْيَن ــــيَم َوَلَق َِ ــــْرآَن اْلَع اِني َواْلُق

وال خد ع بدي  الع مداء , ة الحجر وهي م ي  بإجماع الع مداءوهذ  اآلي  م  سور ( 91الحجر){
 اْلَحْمُد لّلِه َرِب اْلَعاَلِمينَ ) بغير  وما نقل أنه  ا  في اإلس م ي ة, م     الي ة فرضت ب

) 
 

 (:أسماء السورة ) : تسميتها 
, مدد  فاددري  اسددما سددماء  ثيددرة أويدد ها بعدد  الع مدداء  لددى أ ثددرسددورة الإاتحدد  لهددا أ

  -:فهيت في السن  اليحيح  والمأثور وأاهر أسمالها ما ثب



 

 

 .(السبع المثاني ، وأم القران، أم الكتاب، فاتحة الكتاب) 
 .(الشافية ، الكافية، الوافية، الحمد) وتسمى أيضا بد 

 
 :السورة عانيم
  (الحمد هلل رب العالمين ) 

 . لمحموا ف ى جه  التعليم والتبجيلهو الثناء بالجميل ف ى ا: الحمد
ى الادد ر وفددي الحمددا معندد, ا وبمددا انعددم ف ددى فبددا, الثندداء ف يدده بيددإاته الحسددنى :والحمــد هلل

وقددال بعدد  الع مدداء أ  الادد ر افددم مدد  الحمددا ألندده بال سددا  , والمدداح فهددو افددم مدد  الادد ر
 .ل سا  خاي والحما ي و  با, وبالق بوالجوارح 

 
  :رب العالمين

بدإ    لغيدر  وال يسدتعمل الدرب, المعبدوا, الميد ح, المربي, السيا, الكالم -:الرب في اللغة
 . رب األسرة, رب الاار:   ل مخ وقي  فيستعمل مضافا فيقالأما بالنسب, اهلل سبحانه وتعالى

, ه  ال واحدا لده مد  لإلد والعدالم جمدش, جدوا سدوا اهلل تعدالىجمدش فدالم وهدو  دل مو  -:العالمين
هدددو : وقيـــل, والعدددوالم أيدددناع المخ وقدددات فدددي السدددماوات واألر , خت إددد ألنددده جمدددش أادددياء م

البهدددالم  ف دددى اددديا ي  و ال يقدددشمددد  األندددس والجددد  والم ل ددد  وال, خددداص بمددد  يعقدددل خايددد 
 . والجماا

 "مالَ يوم الدين " 
 .له هو المتيرع في األفيا  المم و   -:المالَ
 .لجواء والم افأةا -:الدين
قدال , اليدوم معده ح مدا  م   دم فدي الدانيامعناهدا ال يمت دك احدا فدي ذلدك  :قال ابـن عبـاس    

ـــاَل َصـــَوابَا } :  تعدددالى ـــُه الـــرْحَمُن َوَق ـــْن َأِذَن َل } : وقدددال تعدددالى, (83النبدددأ){الَّ َيَتَكلَُّمـــوَن ِإالَّ َم
 ,(103 ه){ ِإالَّ َهْمساَ  َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت ِللرَّْحَمِن َفاَل َتْسَمعُ 

قدددال , ربأفمدددالهم    خيدددر فخيدددر وا   ادددر فاددد يدددوم الحسددداب ل خ لددد  يددداينهم :فيـــوم الـــدين  
نَّــــا َلــــُه َكــــاِتُبوَن }: تعددددالى ــــاِلَحاِت َوُهــــَو ُمــــْؤِمٌن َفــــاَل ُكْفــــَراَن ِلَســــْعِيِه َواِ  َفَمــــن َيْعَمــــْل ِمــــَن الصَّ

 (.49األنبياء){



 

 

 
ياَ نستعين "   "إياَ نعبد وا 

خضددوع والتددذلل وهدي أقيددى  ايدد  ال, نددذل ونخاددش ونسددت ي : ونعبدا, الذلدد : العبــادة فــي اللغــة
نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن }: قال تعالى, وهي الغر  م  الخ    (65الذاريات){َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوا ِْ

نعبددا أال الحيدر فددالمعنى ال  و درر  ليإيددا ( إيــاَ) وقددام المإعدول بدده , ن  ددب العدو  :نسـتعين
فددداهلل وحدددا  المعبدددوا , نددده مدددا مددد  قدددوة فدددي ال دددو  أال قوتدددهوال نخضدددش وندددذل لسدددواك أل,  يددداك

 . والمستعا 
 "أهدنا الصراط المستقيم " 

 .وف حنانا  لى ما في ي حنا قثبتنا وأراانا ووف: أهدنا 
, ف يددهنددا والمددراا بدده ال ريدد  الهددااي  لددى ايدد  اهلل الحدد  وهددو اإلسدد م وثبت, ال ريدد : اطالصــر 

 . وأحإل ق وبنا ف ى ذلك
 "صراط الذين أنعمت عليهم " 

َوَمـن ُيِطـِع }: قدال تعدالى. ي  واليايقي  والاهااء واليدالحي أي  ري  المنعم ف يهم م  النبي
ـــيَن َوالِصـــِديِقينَ  ـــَن النَِّبِي ـــْيِهم ِم ـــُه َعَل ـــَم الّل ـــِذيَن َأْنَع ـــَع الَّ ََ َم ــــِئ ـــوَل َفُأْوَل ـــَه َوالرَُّس ـــَهَداء  الّل َوالش 

ََ َرِفيقَا  اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلـِئ وبندا ف دى ومعنى ذلك أحإل ق وبنا  م حإلدت ق ( 54النساء){َوالصَّ
 . اإلس م حتى ماتوا ف يه

 " ير المغضوب عليهم وال الضالين " 
نددا  ريدد   ددل حالددا فدد  أي جنب, الحالددا فدد  قيددا السددبيل: والضــال, وهددم اليهددوا والنيددارا

 .س م ري  اإل
 الصالة قي الفاتحة قراءة حكم

 :اءة الإاتح  في الي ة ف ى قولي أخت ع الع ماء في ح م قر 
 

 لدى أ  قدراءة  (الحنابلـة ، المالكية، األمامية، الشافعية) ذهب جمهور الإقهاء  :القول األول
 :مستالي  ف ى وجوبها ف ى ما يأتيالإاتح  ار  ليح  الي ة فم  تر ها لم تيح ي ته 

ــرأ بفاتحــه ال صــ ) :قددال (يدد ى اهلل ف يدده والدده وسدد م)مددا روي فدد  النبددي . 1 الة لمــن لــم يق
 .نإي في الحايا ف ى النإي الحقيق فحم وا ال. (الكتاب 



 

 

من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القران :) قدال (ي ى اهلل ف يه واله وس م)روي ف  النبي . 1
 .(فهي خداج فهي خداج فهي خداج  ير تام 

 
وي بددداو  الإاتحددد  وال تب دددل  لدددى أ  اليددد ة تجددد أبـــو حنيفـــة والثـــوري ذهدددب: القـــول الثـــاني

 :ى فام وجوبها في الي ة بما يأتيمستالي  ف , بل تجوي م    القراءة, الي ة
 
ــْرآنِ } : قددال تعددالى: الكتــاب. 1 ــَن اْلُق ــَر ِم ــا َتَيسَّ ــاْقَرُؤوا َم فهددذا يددال ف ددى أ   (10المومددل){ َف

: واآلي  في القدراءة فدي اليد ة بداليل قولده تعدالى, قرأ أي ايء تيسر م  القرا  الوجوب أ  ي
ََ َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثهُ } ََ َيْعَلُم َأنَّ فاقرؤوا "  لى قوله  (10المومل ){ ِإنَّ َربَّ

 . في ال يل ف ى ذلك في اأ  الي ة ولم تخت ع األم  "ما تيسر من القران 
وذلددك فمددوم فنددانا فددي يدد ة ال يددل و يرهددا مدد  النوافددل والإددرال  لعمددوم  :الجصــا يقددول  

 .ير فإ  معنى ما تيسر أي ايء تيسرال إل واآلي  تإيا التخي
 
يد ى اهلل ف يده )ى النبدي ما روي أ  رج  اخدل المسدجا فيد ى ثدم جداء فسد م ف د: السنة. 2

ع فيدد ى ثددم جدداء فددأمر  بددالرجو  "رجــع فصــل فأنــَ لــم تصــل ا" : فددرا السدد م وقددال, (والده وسدد م
ف يددده اليددد ة ) :والدددذي بعثدددك بدددالح  مدددا أحسددد   يدددر  فقدددال: وفعدددل ذلدددك ثددد ا مدددرات فقدددال

إذا أقمت للصالة فأسبغ الوضوء ثم اسـتقبل القبلـة فكبـر ثـم أقـراء مـا تيسـر معـَ  ,(والسد م
ل قائمـا ثـم اسـجد حتـى تطمـئن ثـم ارفـع حتـى تعتـد، ثـم اركـع حتـى تطمـئن راكعـا، لقرانمن ا

ثـم ، ثـم اسـجد حتـى تطمـئن سـاجدا، دا و ثم ارفع حتى تطمئن جالساساجدا و ثم ارفع ساج
 " ثم افعل ذلَ في صالتَ كلها، ارفع حتى تستوي قائما

مدا تيسدر مد   فهذا الحايا في تع يم الرجدل يد ته يدال ف دى التخييدر أل  النبدي أمدر  أ  يقدرأ
 . القرا 

ف يدده اليدد ة )األالدد  أ  مددا ذهددب  ليدده جمهددور الإقهدداء هددو األرجددح لموالبتدده واللدداهر مدد  
 .ف ى قراءتها في الإريض  والنإل (موالس 

 
 

 



 

 

 التوجه إلى الكعبة في الصالة

 

ََ }: قــال تعــالى  ََ ِقْبَلــَة َتْرَضــاَها َفــَوِل َوْجَهــ ــَماء َفَلُنَوِلَينَّــ ََ ِفــي السَّ َقــْد َنــَرق َتَقل ــَب َوْجِهــ
نَّ الَّـِذيَن ُأْوتُـوْا اْلِكتَـاَب َلَيعْ َشطْ  َلُمـوَن َر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُ  َما ُكنـُتْم َفَول ـوْا ُوُجـِوَهُكْم َشـْطَرُه َواِ 

ِبِهْم َوَما الّلُه ِبَغاِفل  َعمَّا َيْعَمُلوَن   144البقرة{َأنَُّه اْلَحق  ِمن رَّ
 

 -:سبب النزول
يد ى اهلل )ب د  مد  بيدت المقداس  لدى ال عبد  بسدبب أ  النبدي نولت اآلي  في تحويدل الق

 (يدد ى اهلل ف يدده والدده وسدد م)فقددا  ددا  , ال عبدد  فددي اليدد ة  ددا  يتوجدده  لددى (ف يدده والدده وسدد م
يتجدده  لددى بيددت المقدداس لمدداة ال تقددل فدد  سددت  فاددر اددهرا أو سددبع  فاددر اددهرا و ددا  النبددي 

قــد نــرق تقلـــب "   عبدد  فددأنول اهلل تعدددالىيحدددب أ  يتوجدده  لددى ال (يدد ى اهلل ف يدده والدده وسدد م)
 " وجهَ في السماء 

 
 -:المعنى العام

 ددا   امدد ددا  رسددول اهلل ف يدده اليدد ة والسدد م يتوجدده  لددى بيددت المقدداس فددي اليدد ة  
ف يدده )بيدده  بددراهيم ول ندده  ددا  يحددب اسددتقبال ال عبدد  ألنهددا قب دد  أ, أنبيدداء بنددي  سددراليل يإع ددو 

لإنددا محمددا فددي يقولددو  يخا , لددى  يمددا  العددرب ولمخالإدد  اليهددوااافددى  نددهأل, (اليدد ة والسدد م
النبدي أ  يبقدى مد  أجدل هدذا  در  , ايننا لم يار أي  يتوجه في يد تهولوال , الاي  ويتبش قب تنا
 . ب  ول نه لم يسأل اهلل تعالى ذلكوأحب التوجه  لى ال ع, متوجها  لى قب تهم

 ." قبلة ترضاها وليَفلن "، " تقلب وجهَ نرققد  " اآلي  ومعنى
أي ف نوجهدددك ولنحولددددك فددددي اليدددد ة  لددددى قب دددد  تهواهددددا وتميددددل نإسددددك  ليهددددا ألهددددااع  

وي دو  مد  وراء ذلدك , بهدا اجتمداع النداس ف دى قب د  واحداةيحيح  أضدمرتها فدي نإسدك تريدا 
 .ثير وفليمخير  

يدا وملهدر ولي وجهك نحدو ال عبد  المادرف  رمدو التوح, ل وجهك نحو المسجا الحرام وت قا فو 
ع دل  ف   دديتُ مت }: قدال تعدالى: (ف يده السد م)بدي األنبيداء  بدراهيم اإليمدا  وقب د  أ دا ج  م  ت ب داُ مت و  ُهدو  اجت

ر ٍج مِّ     أ ب يُ مت   بتر اه يم  ُهو  س م اُ ُم التُمست  مي     (83الحج ){ف ي الاِّي   م  ت ح 



 

 

اتبعده بخ داب فدام , ( يده والده وسد ميد ى اهلل ف)خ داب خداص بدالنبي " فول وجهـَ " وقوله 
فندددذ ر خ ددداب المددديمني  بعدددا  "وحيثمـــا كنـــتم فولـــوا وجهكـــم شـــطره "  :ل مددديمني  فقدددال تعدددالى

المتده وذلدك مد  بداب  مش أ  خ داب النبدي خ داب, (ي ى اهلل ف يه واله وس م)ب النبي خ ا
األمدر بالتوجده نحدو االهتمام باأ  ال عب  وافش تدوهم أ  ال عبد  قب د  أهدل المايند  وحداهم أل  

فددافعا لهددذا , ال عبدد   ددا  فددي المايندد  فربمددا يلدد  الددبع  أ  قب دد  بيددت المقدداس ال تددوال باقيدد 
الميدد ي  فددي هددام  ددا  التيددريح بعمددوم الح ددم فبددي  اهلل سددبحانه وتعددالى أنهددا قب دد  لجميددش ياإل

 .ماار  األر  ومغاربها
ف يددده  وهدددي قب ددد   بدددراهيم,   هدددي الحددد ال عبددد أ  القب ددد   لدددى...." وأن الـــذين أوتـــوا الكتـــاب " 

وأ  ف ماء اليهوا والنيدارا يع مدو  أ  تحويدل القب د   لدى ال عبد  حد  مدأمور بده مد  , الس م
نما ف موا ذلك أل   دا   فـي بشـارة األنبيـاء لهـم أن يكـون نبـي مـن صـفاته كـذا وكـذا ربهم وا 

 .وكان في صفاته أنه يصلي إلى القبلتين
ومـا اهلل بغافـل " فدأنول اهلل تعدالى , فنداا وم دابرة, أمرت بهذا يا محمدالتحويل ما ولهم فنا افق

يد ى اهلل ف يده والده )إ  محمدا أي ليس يغافل فما يعمل هديالء مد   تمدا  يد "عما يعملون 
 .وفنااهم في فام اإليما , (وس م
ى ال يغداار فدا  اهلل سدبحانه وتعدال, فيه وفا ل مديمني  ووفيدا ل  دافري  "وما اهلل بغافل " وقوله 

 َفَمــن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّة  َخْيــرَا َيــَرهُ }: قددال تعددالى, يددغيرة وال  بيددرة  ال فيحيدديها ف ددي م وف دديهم 
 (9،1 الزلزلة){َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة  َشّرَا َيَرُه 

 
 األحكام الشرعية

 
- :حكم استقبال القبلة : أوال
القبلـــة شـــرط مـــن شـــروط صـــحة الصـــالة  اتفـــق علمـــاء ا ســـالم علـــى أن اســـتقبال 

أو , ت دو  قب تده جهد  يمند  ال لضرورة فدي الإريضد   القتدال فدإ  المقاتدل  ،المفروضة والنافلة
تده حيدا توجهدت بده لرخي  في الناف    ذا  ا  را با ف ى ااب  أو في سإين  ال يستقر بها فقب 

فــرض عليــه اســتقبال عــين  وقــد اجمــع العلمــاء علــى إن المشــاهد للكعبــة, اابتدده أو سددإينته
 .الكعبة



 

 

 ؟ ل دعب  أم ي إدي استقبددال جهتهاأما  ذا لم ي   مااهاا لها فهل يجب ف يه استقبال في  ا
 :فريقي  اخت ع الع ماء في ذلك  لى

 
وأمدا , واجدب اسدتقبال فدي  ال عبد  ل ماداها لدى أ  ال الشـافعية والحنابلـةذهب  :الفريق األول

 : منها وقا ساقوا لذلك أال , الجه  ا اإلياب  مش التوجه  لىالغالب ف  با له م  قي
الادديء جانبدده الددذي فادد ر  "فــول وجهــَ شــطر المســجد الحــرام " لدداهر اآليدد   :الكتــاب .1

 . ي و  محاذيا له
مددا اخدل البيددت افددا فددي نواحيدده أندده ل (يدد ى اهلل ف يدده والده وسدد م)روي فد  النبددي  :الســنة .1

 . القب  وقال هذ  , عب خرج ي ى ر عتي  في قبل ال  ولم يي ي حتى خرج منه ف ما,   ها
 . القب   في ال عب  فينها ال  يرهاومعنى قول النبي حير 

ب د  مب د   فدي تعلديم ال عبد  أمدر (يد ى اهلل ف يده والده وسد م)أ  مبالغد  الرسدول  :القياس .8
 فددي  ال عبدد  وتوقيددع يددحتها ف ددى اسددتقبال, واليدد ة مدد  أفلددم اددعالر الدداي , التددواتر
 .ويا الارع و فوجب أ  ي و  ماروفايوجب م

 
لواجددب ل غالددب اسددتقبال جهدد   لددى أ  ا األماميــة والحنفيــة والمالكيــةذهددب  -:الفريــق الثــاني

  -:وأما الي هم ف ى ذلك, ال عب 
يإهددم مد  ذلدك أ  مدد   "فـول وجهــَ شـطر المســجد الحـرام " فلداهر قولدده تعدالى  :الكتـاب .1

سدواء أيداب فدي  ال عبد  , الحرام فقا ولى وجهه ا ر   استقبل الجانب الذي فيه المسجا
 . وهو جه  المسجا الحرام , به وي و  قا يتى بما أمر, أم ال 

مـا بـين المشـرق والمغـرب  (أنده قدال (يد ى اهلل ف يده والده وسد م)روي فد  النبدي  :السنة .2
 .( قبلة

د قبلــة  ألهــل والمســج، البيــت قبلــة ألهــل المســجد  : )مددا روي فدد  ابدد  فبدداس مرفوفددا قددال
 .( والحرم قبلة ألهل األرض في مشارقها ومغاربها من أمتي، الحرم 

فهدو أ  أهدل مسدجا قبداء  دانوا فدي يد ة اليدبح مسدتقب ي  لبيدت المقداس  :فعل الصحابة .8
مستابري  ال عب  فقيل لهم أ  القب   قا حولدت  لدى ال عبد  فاسدتااروا فدي اليد ة مد   يدر 

ف يهم ذلك وسدمي  (ي ى اهلل ف يه واله وس م)ن ر رسول اهلل   ب اليل ف ى ال عب  ولم ي



 

 

وال يم دد  معرفدد  فددي  ال عبدد   ال بعددا الوقددوع ف ددى أالدد  هناسددي  ,  تددي مسددجاهم بددذي القب
 . الي ة ي ول النلر فيها ف يع يم   أ  ي ونوا قا أار وها في ل م  ال يل وفي أثناء

 ددديم الدددااللل الهناسدددي  جدددب أ  ي دددو  تعال عبددد  واجبدددا لو  فدددي  لدددو  دددا  اسدددتقبال: المعقـــول .4
بددده فهدددو  ال يدددتم الواجدددب  ال بمعرفددد  ال دددر  الهناسدددي  ومدددا ال يدددتم الواجدددب  اله ألنددد, واجبدددا
 . ا  استقبال في  ال عب   ير واجبولما  ا  تع م الااللل الهناسي   ير واجب  واجب 

بدد  ت  يددع مددا ال ييددل رأي الإريدد  الثدداني هددو األرجددح ال  اسددتقبال فددي  ال ع :الــرأي الــراج 
 :هي وأما استقبال الجه  فهو اليحيح لث ث  أوجه,  ليه
 .نه المم   الذي يرتب  به الت  يعأ .1
والادد ر  "فــول وجهــَ شــطر المســجد الحــرام " المددأمور بدده فددي القددرا  فددي قولدده تعددالى  .2

 .الجه الناحي  أو 
البيدددت هدددذا أ  الع مدداء احتجدددوا باليدددع ال ويدددل الدددذي يع دددم ق عددا أنددده أضدددعاع فدددر   .0

باإلضدداف   لددى فعدددل اليددحاب  الدددذي  اسددتااروا  لددى ال عبددد  بعددا     دددانوا مسددتقب ي  بيدددت 
نما ا تإوا   .بجهتهاالمقاس ف م يتحروا في  ال عب  في استاارتهم وا 

 
- :حكم الصالة فوق َهر الكعبة: ثانيا
عبد  فمنهم م  ذهب  لى فدام يدح  اليد ة ف دى لهدر ال , فريقي  انقسم الع ماء  لى 

نما يستقبل ايء أخر  .أل  المستع ي ف يها ال يستقب ها وا 
ومنهم م  ذهب  لى جواو الي ة فو  لهر ال عب  مش ال راهي  لما في االستع ء ف يها مد  

فنددددا    ال أ  اليدددد ة يددددحيح  أل  القب ددد  هددددي الجهدددد  مددد  قددددرار األر   لددددى, سدددوء األاب
 .السماء

 
- :ةالصال أين ينَر المصلي أثناء: ثالثا
موضددش سددجوا   ذهددب جمهددور الإقهدداء  لددى أندده يسددتحب ل ميدد ي أ  ي ددو  نلددر   لددى 

بعدددا تحقيددد  ,والدددى حجدددر  جالسدددا, انإددده سددداجاا والدددى أرنبددد , والدددى موضدددش قاميددده را عدددا, قالمدددا
 . يرها االستقبال والتوجه حتى ال يتاا ل في الي ة  لى



 

 

ة  لى أمامده أل  النلدر  لدى مدا ذلك فقالوا يجب أ  ينلر المي ي في الي  المالكية وخالع
 . ير المسجا الحرام ذ رو  توجه  لى

 
 

 السعي بين الصفا والمروة

 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن }: قال تعالى ِإنَّ الصَّ

َف ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخيْ   (159البقرة){رَا َفِإنَّ الّلَه َشاِكٌر َعِليٌم َيطَّوَّ
 

 :سبب النزول
روي في سبب نوول اآليد  انده  دا  ف دى اليدإا يدنم يدافى أسداع وف دى المدروة يدنم       

يدددافى نال ددد ,  دددا  النددداس فدددي الجاه يددد  يعبددداونها مددد  او  اهلل, و دددا  النددداس  ذا  دددافوا بدددي  
ع بينهمدددا ام و سددرت األيدددنام  ددر  المسدد مو  ال ددو الجب ددي  مسددحوا الددوثني  ف مدددا جدداء اإلسدد 

 .ألجل الينمي , فانول اهلل تعالى اآلي 
 

 :المعنى العام
 .الحجارة الي ب , وهي اليخرة الم ساء التي ال يثبت ف يها ايء: اليإا لغ 
 (.الحياة)الحجارة اليغيرة : المروة لغ 

االسددمي  وهددي  بم دد  بجددوار    بهددذي يفددي اآليدد  ال ريمدد  الجب ددي  المسددمي همدداب والمددراا
 بيددت اهلل الحددرام, وهددذا  الموضددعا  مدد  اددعالر اهلل أي مدد  أفدد م متعبااتدده أمددا بالددافاء وأمددا

م فندداها مدد  العمددل, فالاددعالر  ددل مددا  ددا  مدد  موقددع أو ه, وأمددا بددأااء مددا فددر  ف دديربالددذ 
الحدج, يعبدا  سعي أو ذبح فالسعي بي  هذي  الجب ي  مع م م  اعالر اهلل, ومنسك م  مناسك

م  ال دواع بينهدا,  ذ ال مدأثم فدي  يتحرجف  اهلل فناها, فم  قيا بيت اهلل في حج أو ويارة, 
 . وافه بهما وال حرج



 

 

نما امتنش المس مو  ف  ال واع بينهما لوجوا األوثا  ف يهدا, فدأف مهم اهلل فدو وجدل   وا 
ا  وأمدا المسد مو  فيسددعو  أنده ال جنداح فدي الت ددوع بهمدا أل  المادر ي   دانوا ي وفددو  ل وثد

 .امتثاال ألمر اهلل و  با لرضا 
وقددا جع هددا اهلل سددبحانه وتعددالى أحيدداء لحااثدد   يمانيدد  مدد  أفلددم الحددوااا فددي تدداري   

ابندده  سدددمافيل وووجتدده هددداجر  (ف يدده السددد م )اإلنسدداني , حيدددا تددرك نبدددي اهلل  بددراهيم الخ يدددل
بََّنا ِإِني َأْسـَكنُت ِمـن ُذِريَِّتـي }: سبحانه وتعدالى في ار  قإر امتثاال ألمر اهلل (ف يها الس م) رَّ

ََ اْلُمَحرَّمِ   (01إبراهيم){ ِبَواد  َ ْيِر ِذي َزْرع  ِعنَد َبْيِت
وبقيددت أم  سددمافيل مددش وليدداها فددي هددذا الم ددا  ترضددعه وتأ ددل وتاددرب ممددا تر دده لهددا  

, و ااا يه  ا  مد  اداة  ل ايء وف ات وف ش  سمافيل ا, حتى نإ(ف يه الس م)  براهيم
اللمأ فر ضت تبحا ف  الماء حتى يعات ف ى اليإا أقرب جبل ي يهدا تنلدر  لدى الدوااي 
ف ها تدرا أحداا, أو تجدا مداء ف دم تدرا أحداا, فأخدذت تهدرول وتسدعى بدي  اليدإا والمدروة سدبش 

فــذلَ ســعي النــاس بينهمــا حتــى أشــرفت علــى ) (رضددي اهلل فنهمددا)مددرات, قددال ابدد  فبدداس 
ذا بالمـاء يتـدفق مـن تحـت أقـدام الهال  َ في المرة السابعة وتالشـت قواهـا فسـمعت صـوتا وا 

 (.(عليهم السالم)إسماعيل 
 

والعمدرة بعدا قضداء حجتده  أي ومد  ت دوع بدالحج" ومن تطوع خيرا فان اهلل شاكر علـيم"      
رااتهخير الجواء وهو ف يم بقيا  و  مجاويهاهلل اا ر له ف ى ت وفه و  الواجب  ف يه فا   .ا 

ويحتمددل أ  ي ددو  المقيددوا ومدد  ت ددوع خيددرا باالنيددياع ل ت دداليع اإللهيدد  التددي منهددا  
 .نإي الجناح ف  السعي واتى بالسعي امتثاال ألمر  سبحانه فا  اهلل اا ر ف يم

 
 الشرعية األحكام

اخت ع الإقهاء في ح م السعي بي  اليإا والمروة افر  هو أم سن  أم ت وع ف ى ث ا    
 :الأقو 
 
 لدى انده ر د  مد  أر دا  الحدج فمد   ,بـن حنبـل الشافعية واألمامية والمالكية واحمدذهب  .1

تر دده يب ددل حجدده وال تجددوي مندده فايدد  وف يدده العددواة فمدد  تر دده أو تددرك اددو ا مدد  السددعي 



 

 

ناسيا أو فاماا رجدش مد  ب دا  أو مد  حيدا ذ در  لدى م د  في دوع ويسدعى أل  السدعي ال 
 :استالوا ف ى فريضته بما يأتيي و   ال متي  بال واع و 

كتـب  اسـعوا فـان اهلل" : انده  دا  يسدعى ويقدول (ي ى اهلل ف يه واله وسد م)روي ف  النبي . ا
 .ومعنى  تب فر  واوجب "عليكم السعي

سعى في حج  الوااع فباأ فدي اليدإا ثدم أتدم السدعي  (ي ى اهلل ف يه واله وس م)ثبت انه . ب
واألمر ل وجوب فدال  "خذوا عني مناسككم " : عتاوا به فقال سبع  أاوا  وأمر اليحاب  أ  ي

 .ف ى انه فر 
أال تــرون أن الطــواف بهمــا واجــب " : اندده قددال  (ف يدده السدد م)مدا روي فدد  أبددي فبددا اهلل . ج

 " ( صلى اهلل عليه واله وسلم)مفروض ألن اهلل عز وجل قد ذكره في كتابه وسنة نبيه 
 
نمدا هدو سدن  مد  سدن  الحدج   لدى أبـو حنيفـة وأصـحابهذهب . 1 انده لديس بواجدب وال بدر   وا 

 :فم  تر ه وجب ف يه الام, وأالتهم هي 
قا رفعت اإلثم فم  ت وع بهما, ورفش الجناح  "أن يطوف بهما فال جناح عليه"    اآلي  . ا

 (يد ى اهلل ف يده والده وسد م)يال ف ى اإلباح  ال ف ى انده ر د  ول د  يدار سدن  بإعدل ل نبدي 
 .فنه الام  ذا تر ه جويءي  واجبه  الوقوع بالموالإ  فهو سن

 
 (يددد ى اهلل ف يددده والددده وسددد م)أتيدددت رسدددول اهلل : فددد  فدددرو  بددد  مضدددراس ال دددالي قدددال . ب

بالموالإ  فق ت يا رسول اهلل جلت م  جبل  يء ما تر ت جدب   ال وقإدت ف يده فهدل لدي مد  
ه الصالة، ووقف معنا هذا الموقف من صلى معنا هذ"  (ي ى اهلل ف يه واله وس م)حج فقال 
 ".فثه تنهار فقد تم حجه وقضى  أو عرفه قبل ليل وقد أدَر

أ  النبددي اخبددر  بتمددام حجدده  األولوهددذا الحددايا يددال ف ددى أ  السددعي لدديس بددر   مدد  وجهددي  
 .الح م لو  ا  السعي ر   لبينه ل سالل لع مه بجه ه الثانيوليس فيه السعي 

 
 :الي هم نه تطوع ال يجب على تاركه شيءذهب بعض الفقهاء إلى ا .1

 



 

 

يال ف ى انه ت وع وليس بواجب فم  تر ه ال ايء  "ومن تطوع خير " لاهر قوله تعالى . أ
 . ف يه فم  باآلي 

فهدذا الحددايا يددال ف ددى أ   "الحــج عرفــة "  (يدد ى اهلل ف يده والدده وسدد م)روي فد  النبددي . ب
 .م  أارك فرفه فقا تم حجه

  
- :ج والرا

يد ى اهلل ف يده والده )جمهور الإقهاء الدذي  قدالوا بوجدوب السدعي وذلدك ال  النبدي  قول
وقدال  "خذوا عنـي مناسـككم "  (الي ة والس م)ف يه  :سعى, واالقتااء به واجب لقوله (وس م

 "اسعوا فأن اهلل كتب عليكم السعي " وهو يسعى 
ا مدنهم ألنهدا فرضدت لرفدش أما اآلي  ال ريم  التي استال بها  ل فريد , فد  تادها ألحد

الجناح ف ى مد  ت دوع باليدإا والمدروة ألنده  دا  ف يهمدا فدي الجاه يد  يدنما  و دا  ي داع 
نهمدا مد  ادعالر  فدد   بهدا مد  اجدل اليدنمي  فبدي  اهلل سدبحانه انده ي دداع بهمدا مد  اجدل اهلل وا 

 .حرج م  ال واع بينهما
 

 

 

 االستماع واإلنصات عند مساع القرآن الكريم

 

َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن }: عالى قال ت  234األعراف{ َواِ 
 

 :سبب النزول 
 ا  , في الي ة (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وهم خ ع النبي , نولت هذ  اآلي  في رفش األيوات     

لرجل يجيء فيقول لياحبه   م ي يتم؟ فيقولو  اليحاب  يت  مو  في ي تهم في أول ما فرضت ف ا  ا
 .فأنول اهلل اآلي ,  ذا و ذا
,   ما قرأ ايلا قرأ هو (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقيل  نولت في فتى م  األنيار  ا  رسول اهلل      

 .فنولت هذ  اآلي 
 

 :المعنى العام 



 

 

رامًا وتعليمًا فإذا قرأ القري  قارئ فع ى أمر اهلل سبحانه وتعالى باإلنيات فنا ت وة القري  احت     
الميمني  أ  يستمعوا له سماع تابر وتذ ر ال  ما  ا  المار و  م   إار قريش يإع و  ويقولو   ما أخبر 

  26فصلت{ ال َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيهِ }اهلل فنهم 
أي ل ي تإوووا بالرحم  التي هي أقيى ما ( مو لع  م ترح) فيجب ف ى الميمني  اإلنيات والس وت    

فاآلي  فام  في وجوب االستماع واإلنيات فنا قراءة القري  في  ل األحوال وف ى جميش األوضاع , تبتغو 
 .ااخل الي ة وخارجها 

 
 :ما حكم قراءة المأموم خلف ا مام 

, نيت المأموم ويستمش لقراءة اإلماماخت ع الإقهاء في ح م قراءة المأموم خ ع اإلمام هل يجب أ  ي    
 :ويسق  فنه فر  القراءة أم يجب أ  يقرأ ف ى أقوال 

 ذهب الحنفية والحنابلة: أواَل 
 والي هم ف ى ذلك.  لى أّ  المأموم ال يقرأ خ ع اإلمام م  قًا سواء أ انت قراءة اإلمام جهرًا أم سرا  
 

ف  , نيات وذلك فام في جميش األحوال واألوقاتفقا   ب اهلل سبحانه االستماع واإل, لاهر اآلي  - أ
 .يخرج م  هذا العام ايء  ال ما أخرجه الاليل

 ...(من كان له إمام فقراءته له قراءة ): أنه قال( ي ى اهلل ف يه ويله وس م)وي ف  رسول اهلل ر  -ب
 

  ذهب ا مامية: ثانيَا 
ذا  ا  في ي ة يخإت فيها اإلمام أو ,  يقرأ لى أّ  المأموم  ذا  ا  يسمش يوت اإلمام فع يه أاّل     وا 

لم يسمش ايلًا م  يوته ف ى الر م م  جهر  سا ت القراءة ل مأموم سواء قيا بالقراءة مجرا ت وة 
أو قيا أ  ي و  جوءًا م  ي ته بار  أ  يخإت المأموم في قراءته حتى في الي ة , القري 

إذا كنت خلف إمام تأتم به ) ( ف يهم الس م)أحا األلم   قول ورارة ف : الي هم ف ى ذلك, الجهري 
 .يعني فيما يجهر به: قال السيوري ( فأنصت وسب  في نفسَ 

  
 ذهب المالكية: ثالثَا 
الي هم ف ى ذلك أنه روي أّ  رسول اهلل ,  لى أّ  المأموم ال يقرأ خ ع اإلمام في القراءة الجهري      

هل قرأ أحد منكم معي : فقال ، نصرف من صالة جهر فيها بالقراءة ا (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
فانتهى الناس ف  : قال  ،إّني أقول مالي أُنازع القرآن: قال ، نعم يا رسول اهلل: آنفَا ؟ قال رجل 

فيما جهر فيه رسول اهلل بالقراءة م  الي وات حي  ( ي ى اهلل ف يه ويله وس م)القراءة مش رسول اهلل 
 ( .ي ى اهلل ف يه ويله وس م) ك م  رسول اهللسمعوا ذل



 

 

 
  ذهب الشافعية: رابعًا 
 واستالوا ف ى ذلك,  لى أّ  المأموم يقرأ خ ع اإلمام م  قًا سواء أ انت قراءته جهرًا أو سراً       

 
 .بما ثبت أّنه ال ي ة  اّل بقراءة وال ي ة  اّل بإاتح  ال تاب -أ
إني ألراكم تقرؤون وراء إمامكم ): م  أّنه قال (  ف يه ويله وس مي ى اهلل)بما روي ف  رسول اهلل  - ب

 . (فال تفعلوا إال بأم القرآن: قال ، إي واهلل : قلنا يا رسول اهلل 
 
 

 

 حكم قبول التوبة

 

آل وَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإيَماِنِهْم ثُمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرَا لَّن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوُأوْ } ََ ُهُم الضَّ َلـِئ
ََ َلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ  َوَما َلُهم ِمن  َوُهْم ُكفَّاٌر َفَلن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم ِمْلُء األْرِض َذَهبَا َوَلِو اْفَتَدق ِبِه ُأْوَلـِئ

 ( 81-83) يل فمرا { نَّاِصِريَن 
 

 :سبب النزول 
 :فاة أقوال منها ...( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإيَماِنِهمْ )في سبب نوول اآلي   ورا

صلى اهلل )واإلنجيل ثم اواااوا  إرًا بمحما ( ف يه الس م)نولت في اليهوا ألّنهم  إروا بعيسى  .1
 والقري  ال ريم  (عليه وآله وسلم

ش  لى اإلس م قالوا نقيم بم   ف ى نولت في أحا فار م  أيحاب الحارا ب  سويا لّما رج .1
 ( .أي قبول توبته)فمتى ما أرانا الرجع  فينول فينا ما نول بالحارا , ال إر ما باا لنا 

 :المعنى العام 
واإلنجيل ثم ( ف يه الس م) إروا بعيسى , والتوراة( ف يه الس م) ّ  اليهوا بعا أ  يمنوا بموسى      

  ما  :قال الزجاج, والقري  ال ريم, (ي ى اهلل ف يه ويله وس م)حواهم بمحما اواااوا  إرًا  لى  إرهم بج
ويال ف ى , م ألّنها لم تقش ف ى وجه اإلخ صل  تقبل توبته, ف ا  ذلك ويااة  إرهم, نولت يي   إروا بها
آل ونَ ): ذلك قوله تعالى  ََ ُهُم الضَّ و  المعنى أّ  اهلل نهى نبيه وأّما أ  ي , ولو تابوا ل انوا مهتاي ( َوُأْوَلـِئ

ف  اال ترار بما يلهرونه م  اإلس م نإاقًا والمراا بعام القبول فام تيايقهم في  يمانهم واألخبار بأّ  



 

 

 في و  فام, وا التوب  فهم  اذبو فإذا ألهر , هم فيار سجي  لهم ال يحولو  فنهاال إر قا رس  في ق وب
 ,القبول بمعنى فام اال ملنا  لهم

آل ونَ وَ ) ََ ُهُم الضَّ فالذي  يموتو  ف ى ال إر , وهو اإلس م وهم الذي  لم يتوبوا ف  الحّ  واليواب( ُأْوَلـِئ
ل  يقبل م  أحاهم ملء األر  ذهبًا يإتاي فيه نإسه فال افر الذي يعتقا ال إر ال يقبل منه في اآلخرة 

 .فااء يإاي فيه نإسه 
 
 

 :حكم قبول التوبة 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا }: ميرًا ف ى ال إر م   ير أ  يتوب فهو خالا في النار لقوله تعالى   ّ  م  مات     

ََ َعَلْيِهْم َلْعَنُة الّلِه َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجمَ  َذاُب َخاِلِديَن ِفيَها اَل ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلعَ ِعيَن َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئ
ََُرونَ َواَل ُهْم يُ   (151-151 البقرة) { ن

ِني }: اّنه يقبل التوب  قال , أّما  ذا تاب قبل موته فاللاهر قبول توبته ألّ  اهلل وفا وال يخ ع اهلل وفا   َواِ 
:  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقا قال رسول اهلل  31 ه {َلَغفَّاٌر ِلَمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحَا ُثمَّ اْهَتَدق 

 :وقا ذ ر الع ماء ارو ًا ل توب  أهمها...  (إّن اهلل يقبل توبة عبده ما لم يغر ر) 
 النام بالق ب .1
 ترك المعيي  في الحال .1
 العوم ف ى أال يعوا  لى مث ها .8
 أ  ت و  توبته خوفًا وحياًء م  اهلل .9
 .أ  ي ثر م  االستغإار  .6

 

 إباحة الطيبات وحتريم اخلبائث

 
ِإيَّــاُه  ا الَّـِذيَن آَمُنـوْا ُكلُـوْا ِمــن َطِيَبـاِت َمـا َرَزْقَنـاُكْم َواْشـُكُروْا ِلّلـِه ِإن ُكنـُتمْ َيـا َأي َهـ }:  قـال تعـالى
َر ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر الّلِه َفَمِن اْضُطرَّ َ ْيـ َتْعُبُدوَن 
 (181-188البقرة) {َعاد  َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ الّلَه َ ُفوٌر رَِّحيٌم  َباغ  َوالَ 

- :أسباب النزل



 

 

َيا َأي َهـا النَّـاُس ُكلُـوْا ِممَّـا } :  يرتب  نوول هذ  اآلي  باآليات السابق  ف يها بقوله تعدالى 
ــي اأَلْرِض َحــاَلاَل َطِيبــاَ  العربيدد  حرمددوا ف ددى حيددا نولددت فددي بعدد  القبالددل  (169البقــرة){ ِف

أنإسدهم مد  الحدرا واألنعدام مددا لدم يحرمده اهلل فخدا بهم وخا دب الندداس جميعدا بدا  يدأ  وا ممددا 
 .في األر  بإباح  جميش خيراتها بار  أ  ت و  ح ال مما أح ه اهلل  يبا  اهرا  ير نجس

 .وخص الميمني  بالذ ر تإضي  لهم, ألنهم أح  بالإهم واالهتااء
 :المعنى العام

يخا ددددب اهلل سددددبحانه وتعددددالى فددددي هددددذ  اآليدددد  فبدددداا  المدددديمني , المقددددري   بالعبوايدددد  
والخاضعي  له بال اف  با  يأ  وا ما يست ذونه ويست يبونه م  ال عام الح ل الذي أح ده لهدم 

 .ال اهر الخالي م  النجاس 
  وقددا  ددا  العددرب يحرمددو  ف ددى أنإسددهم مدد  الم ددافم التددي لددم يحرمهددا اهلل, وقددا  ددا

تبافددا لفبدداء واألسدد ع, قددال تعددالى  قــالوا بــل نتبــع مــا ألفينــا " تحددريمهم لدده  افدد  ل اددي ا  وا 
أولــو كــان آبــاؤهم ال  يعقلــون شــيئا وال " وقددا را اهلل قددولهم هددذا بقولدده ...... " عليــه آباءنــا 

 ."يهتدون 
هدو الثنداء ثم أمر اهلل تعالى الميمني  بالا ر هلل ف ى نعمه التي أسبغها ف يهم والا ر 

ف ى اهلل تعالى بما هو أه ه, فاألنعام يقتضي الا ر,     نتم مخ يي  يااقي  في فباات م 
 .منقااي  م يعي , ف  وا مما أباح أ  ه وح  ه ل م و يبه 

الميتة والدم ولحـم الخنزيـر ومـا أهـل بـه : )ثم بي  اهلل سبحانه وتعالى المحرمات وهدي
 ( .لغير اهلل 
  هو ما فارقتده الحيداة مد   يدر ذ داة ممدا يدذبح, والح مد  مد  تحدريم الميتد  م  الحيوا فالميتة

ملوثـة بجـراثيم المـرض ففسـد لما يييب ي  ها م  الضرر ألنها أما أ  ت و  قا ماتت ألنهدا 
وأما أن تكون قد ماتت بسبب طارئ يحتمل بقاء المواد الضارة في جسمها وتر يبها,  لحمها

. 
سدبحانه وتعدالى م  قدا فدي هدذ  اآليد , وقيدا  بالدام المسدإوح فدي سدورة فقدا حرمده اهلل وأما الدم 
, وقددا حمددل الع مدداء الم  دد  ف ددى المقيددا ف ددم يحرمددوا أالمددا  ددا  مسددإوحا لمددا فيدده مدد  األنعددام

 .لميت الضرر فض  ف  قذارته فقا اثبت الع م ضرر   ا



 

 

ا جميدش أجوالده وقدا خدص حرم اهلل سدبحانه وتعدالى الخنويدر, وذ در ال حدم والمدرا ولحم الخنزير
اهلل ال حم بالذ ر ألنه المقيوا باأل ل, وليال ف ى تحريم فنه ُذ دي  أم لدم يدذك, ولديعم الادحم 

 .وما هنالك م  الغضاريع و يرها
وسبب تحريم الخنوير لما ي ح  اإلنسا  الذي يأ ل منده ال بداع الخبيثد  التدي فيده, فقدا 

غيرة هذا باإلضداف   لدى انده يحمدل جدراثيم فتا د  ل نسدا   اثبت الع م انه يإقا اإلنسا  العإ  وال
 .ال   ذاله م  القاذورات والنجاسات التي قا ي ح  اإلنسا  منها ضرر بال 

 
أي مدا ذ در ف يده  يدر اسدم وأما الصنف الرابع من المحرمات فهـو مـا أهـل لغيـر اهلل،       

 لدى يديان  الداي  والتوحيدا فتحريمده اهلل تعالى فنا ذبحه أو ما ذبدح ل يدنام, وتحريمده راجدش 
ال ف دد  فيدده, ول دد  ل توجدده بدده لغيددر اهلل, فالع دد  روحيدد  لسدد م  الق ددب و هددارة الددروح وخ ددوص 
الضددمير وف ددى هددذا الحدد  بالنجاسدد  الماايدد  والقددذارة الحقيقيدد , وقددا حددرص اإلسدد م ف ددى أ  

 .ي و  التوجه هلل وحا  ال اريك له
 سبحانه وتعالى والتي  ا  تحريمهدا ألسدباب مدر ذ رهدا, هذ  المحرمات التي ذ رها اهلل

 قا تحل المس م فنا الضرورة, ل   ما هي الضرورة وما هي يثارها الارفي ؟ 
أمــا ضــرورة مجاعــة أو ضــرورة أكــراه، والتقــدير فمــن خــاف علــى نفســه    سددبب الضددرورة 

 .ر باغ وال عادالهالَ وال يوجد مأكوال حالال يسد به الرمق فيحل له أكل الميتة  ي
أي المجافدد  فهددي ال  والمخمصــةأيضددا سددبب يبدديح ذلددك  لددى أخددر وقددت اإل ددرا ,  وا كــراه   

 .تخ وا أما أ  ت و  االم  ف  خ ع في جواو الابش م  الميت  
 

 :فاخت ع الع ماء فيها ف ى قولي  أما  ذا  انت المخمي  ميقت 
 . تمال ت رر الضرورةيأ ل حتى يابش ويتووا السيما  ذا خاي اح :األول
 .يأ ل بقار سا الرم  فق  :الثاني

وقدا  ". يـر بـاغ وال عـاد" وفي  ل ذلك يجب ف يده أ  ال ي دو  با يدا وال معتدايا لقولده تعدالى 
- :ورا في معنى ألباغ والعااي فاة أقوال منها 

 .بأ  ها وهو يجا  يرها( وال معتا) ير باغ في أ  ه فو  حاجته . 1
 (ال  ير حرمته بل يعتقا بأنه حرام) ير مض ر: , وال فاا(مستحل)ر  ي:  ير باغ. 1



 

 

 يدددر بددداغ ف دددى  مدددام المسددد مي  وال فددداا بمعيدددي  ق دددش ال ريددد  وهدددو مدددروي فددد  البددداقر . 8
 ( .ف يهما الس م)والياا  

 . ير باغ اهوته وال فاا بالابش . 9
س ف يه ذنب أل  اهلل  إدور فم  أ ل  ير باغ بأ  ه ما حرم اهلل وال متجاوو قار الضرورة ف ي

 .رحيم 
 : والضاب  في الضرورة هو 

 .خوع الت ع لو لم يتناول المحرم . 1
 .التخ ع ف  الرفق  لو خاع المر  بالترك أو فسر برل  أو خاي الضعع المياي  لى. 1
خوع ت ع النإس لذلك قيل ال يجوو ل مض ر الترك  ذا أاا  لى هد ك الدنإس أل   لقداء . 8

ثم    المضد ر ال ( وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة : ) الته    المنهي فنه لقوله تعالىالنإس ب
 يتناول م  المحرم  ال ما يسا رمقه أل  الضرورة تقار بقارها 

 
ما حكم ذبائ  أهل الكتاب وهل ما ذكر عليها اسم المسي  مثال محرمة أم أن الحرمـة  /س 

 منحصرة بما ذكر عليها اسم األصنام؟
 ذهب األمامية والحنفية -1
 لى حرمتها أل  ال تاب تارك ل تسمي  فماا فتعا ذبالحهم مما أهدل لغيدر اهلل ال  الدذابح       

 في األقل  ير معتقا بضرورة التسمي ,
 المالكية -2

ــوْا اْلِكتَــاَب ِحــل  لَُّكــمْ } : مددش ال راهدد  ألندده اسددتإاا مدد  قولدده تعددالى وأجاوهددا   َوَطَعــاُم الَّــِذيَن ُأوُت
وهددذا مددا  منهددا  بأنهددا مخيويدد  بددالحبوب والجمددااات األماميــةواسددتإاا {  َوَطَعــاُمُكْم ِحــل  لَُّهــمْ 
هذ  اآليات خاي  ال تامل  عام اهل ال تاب وانما فق  : )قال( رحمه اهلل)ذ ر  الاي  المإيا 
 (.الحبوب والجمااات 

  الشافعية -0
ال  اآليد  نولدت فيمدا  : )جحده السدايس وقدالب   راه  ألنه يرا تسمي  سدن  مي داة ور  وأجاوها

 . ( انت تذبحه العرب ألوثانها
 



 

 

 .أبو حنيفة والشافعي  واألمامية ومالَوأما ما ذ ر ف يه اسم المسيح فمنعه 
 

 حكم الميتة من السمَ والجراد
يد ى اهلل ف يده )ذهب  جمهور الإقهاء  لى ح ها بداليل األحاايدا الدواراة فد  الرسدول 

 : والتي خييت العموم الوارا في اآلي  ( ويله وس م
 (.أحلت لنا ميتتان السمَ والجراد)( : ي ى اهلل ف يه ويله وس م)قال رسول اهلل . 1
 .(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)في يإ  البحر  (ف يه الي ة والس م)قوله . 1
 

 حكم الجنين الذي ُذكيت أمه وخرج حيا
يددت أمدده وخددرج حيددا يجددب تذ يتدده ليحددل أ  دده ألندده اتإدد  الع مدداء ف ددى    الجنددي   ذا ذ 

 .ي و  في هذ  الحال  مستق  ف  أمه فإذا لم يذك ي و  حراما
 : أما  ذا خرج الجني  م  ب   أمه ميتا فقا اخت ع الع ماء فيه ف ى أقوال

 
 {َمْيَتةَ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم الْ } : وم  وافقه  لى تحريمه استنااا  لى اآلي   أبو حنيفةذهب  .1
يحدل أ دل  -:حيدا قدالوا  الشافعية والحنابلة والمالكيـة واألماميـةقول جمهور الإقهاء م  . 1

 .ااتر وا أ  ي و  الجني  تام الخ ق  ونبت اعر  مالَووافقهم  األمامية الجني  الميت,  ال   
  احدانا  ( ي ى اهلل ف يه ويلده وسد م)أما اليل جواو أ  ه فقا روي انه قيل لرسول اهلل 

فـان   دو     ادلتم,  -:لينحر الناق  ويذبح البقرة والااة , فيجا في ب نها , أنأ  ه أم ن قيه قدال
فهدذا يإيدا    ذ دداة أمده تنسدحب ف يدده, ألنده متيدل بأمدده اتيدال خ قده وهددو . ذكاتـه ذكـاة أمــه

  عضو منهدا فد  ييدح بيدش الاداة باسدتثناء مدا فدي ب نهدا مد  جندي  ألنده  اسدتثناء فضدو مد 
 . أفضالها
 
 

 حكم كتمان العلم



 

 

ِإنَّ الَّـِذيَن َيْكُتُمـوَن َمـا َأنَزْلَنـا ِمـَن اْلَبِيَنـاِت َواْلُهـَدق ِمـن َبْعـِد َمـا َبيَّنَّـاُه ِللنَّـاِس ِفـي  }قال تعالى 
ََ َيلَعُنُهُم الّلُه َوَيْلَعـ ِعُنـوَن اْلِكَتاِب ُأوَلـِئ ََ َأتُـوُب ِإالَّ الَّـِذيَن تَـاُبوْا َوأَ  ُنُهُم الالَّ ْصـَلُحوْا َوَبيَُّنـوْا َفُأْوَلــِئ

 (163 158البقرة){َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم 
 
- :أسباب النزول  
واب  يوريا ومالدك بد   األارعنولت هذ  اآلي  في اأ  ريساء اليهوا منهم  عب ب   

وذلدك حدي  سدألوا فمدا جددرا  الضديع ألنهدم  تمدوا مدا اندول اهلل فدي التدوراة مد  البيندات والهداا
ف تمددوا مددا انولدده اهلل فددي  تددبهم فددي  ( يدد ى اهلل ف يدده والدده وسدد م) فددي  تددبهم فددي أمددر النبددي 

 .فأنولت هذ  اآلي  المذ ورة( ف يه الي ة والس م )ويع النبي 
 :المعنى العام

 .هو ترك  لهار الايء مش الحاج   ليه وحيول الاافي أي اافي  لهار  :الكتمان
الذي  يخإدو  مدا أنولندا مد  البيندات وهدي الحد ل والحدرام والحداوا والإدرال  ومدا أنولندا مد  أ  

 .ويإته (ي ى اهلل ف يه واله وس م)الهاا وهو نعت النبي 
إلخراج الناس م  الل مات  لى النور وهاايتهم  لى ال ري  المستقيم    الذي  ي تمدو  

  ضدرر  بيدر ف دى النداس وهدم أحدوج مدا ي دو  ذلك يستوجبو  ال عن  لما يناأ فد   تمدانهم مد
 . لى  لهار  لييل الخير  ليهم وليهتاوا  ليهم

يدد ى اهلل )ولددذلك ادداا اهلل الن يددر ف ددى اليهددوا والنيددارا ألنهددم  تمددوا أويدداع النبددي 
وحرفوا ما جاء في اأنه فدي التدوراة واإلنجيدل وهدم يع مدو  حد  الع دم يداقه,  (ف يه واله وس م

ْوَراِة ا}: قال تعـالى  لَّـِذيَن َيتَِّبُعـوَن الرَُّسـوَل النَِّبـيَّ اأُلِمـيَّ الَّـِذي َيِجُدوَنـُه َمْكُتوبـَا ِعنـَدُهْم ِفـي التَـّ
فهددديالء يسدددتحقو  اإلبعددداا مددد  رحمددد  اهلل والم ل ددد  ويسدددتحقو  ذم النددداس ومقدددتهم {  َواِ ْنِجيـــلِ 
 .و ضبهم

الع دددم  مددد  ال إدددر وتدددابوا فددد   تمدددا " إال الـــذين تـــابوا" فقدددال ثـــم اســـتثنى اهلل تعـــالى التـــائبين
وفم دوا بمدا أمدر اهلل ببيدا  مدا اوحدا   (ف يده اليد ة والسد م)أمرهم باأليما  بمحمدا  "وأصلحوا"

, فأوللدك يتدوب اهلل ف ديهم ويتجداوو (يد ى ف يده والده وسد م)اهلل  لى أنبياله وبيندوا يدإ  محمدا 
 .و فنهم ويتغماهم برحمته ويام هم بعإ

 



 

 

 األحكام الشرعية
 :حكم كتمان العلم

اآلي  فام  فدي  دل  داتم وم تدوم يحتداج النداس  لدى معرفتده فدي أمدور انيداهم وأخدرتهم,  
ف تما  ف وم الاي  م  أفلم ال بالر فم   تم ف ما ي و  قا فعل مثل فعل اليهدوا فهدو مدث هم 

 .في الجرم وي ومه  ما لومهم الوفيا وال عن 
من سـئل عـن علـم يعلمـه فكتمـه ) انه قال  (ي ى اهلل ف يه واله وس م) بي وقا روي ف  الن 

 (الجم يوم القيامة بلجام من نار
 

 :حكم اخذ األجر على تعليم القران  وعلوم الدين 
الت اآلي  ال ريم  ف ى لووم  لهار الع م وفام  تمانه فهي تال بذلك ف ى فام جواو  

م الع وم الايني  أل  اإلنسا  ال يستح  األجدر ف دى فمدل اخذ األجر ف ى تع يم القرا  أو تع ي
" ويشترون به ثمنا قلـيال " ي ومه أااي  بل يجب التع يم باو  اجر ويال ف ى ذلدددك قوله تعالى

 .فالع م فبااة واخذ األجر ف ى العبااة  ير جالو
ع دديم الددايني  يددر    الع مدداء  المتددأخري  لمددا رأوا تهدداو  الندداس وفددام ا تددراثهم ألمددر الت 

وانيرافهم  لى االاتغال بمتاع الدانيا ورأوا    ذلدك ييدرع النداس فد  أ  يعندوا بتع ديم القدرا  
والع وم الايني  فينعام حإل القرا  وتضيش الع دوم ولديس فدي النداس مدش  ثدرة مادا ل الحيداة مدا 

قإهدا المسد مو  ي جلهم  لى االنق اع لهذ  المهام أباحوا اخدذ األجدور ومدا هدذ  األوقداع التدي أو 
الخيرو   ال لتحقي  ييان  القرا  والع وم الايني  وسبيل لتنإيذ ما وفا اهلل بده مد  حإدل القدرا  

نا له لحافَون" قال تعالى   ".إنا نحن نزلنا الذكر وا 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 الُخمس في اإلسالم

 
ِبيِل َواْعَلُموْا َأنََّما َ ِنْمُتم ِمن َشْيء  َفَأنَّ ِلّلِه ُخمُ } : قال تعالى َسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

سورة األنفال ] {ى ُكِل َشْيء  َقِديرٌ ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم ِبالّلِه َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوالّلُه َعلَ 
 [41:اآلية 

حايثنا في هذ  المحاضرة ف  الخمس, حيا أ  الخمس ر   أساسي فنا األمامي  , ف  تيح  ثير م  األمور  
ال , لذا ارتلينا أنه م  الواجب أ  نقوم بتوفي  المجتمش م  هذا ....وأنت ال تخمس األموال واألم ك وما  لى ذلك

 .قي ل خمسالجانب, حيا أ  البع  م  الناس ال يإهم المعنى الحقي
  تفسير معاني الكلمات

ما اخذ بغير قتال  والفيء. وهي هب  م  اهلل تعالى ل مس مي . ما اخذ م  اموال اهل الحرب م  ال إار بقتال الغنيمة
 الفيء والغنيمة: وقال قوم. في قول ف ا ب  السالب, وسإيا  الثوري وهو قول الاافعي, وهو المروي في اخبارنا

 .واحا
 
 
 
 :لخمستعريف ا 

اسم لحق في المال يجب لألمام : وشرعا .أخذت خمس أموالهم: أخذ واحد من خمسة، وخمست القوم: وهو لغة
بالكتاب والسنة ( وهو واجب في  نائم دار الحرب)وجوب الخمس في  نائم الحرب . وقبيله( عليه السالم)

 .واالجماع
 نالم الحرب, و المعاا , و ال نو, و : لمال, منهايتع   بأنواع م  ا{ الُخمس}والُخمس فر  مالي محاا بنسب  

الغوص, و المال الح ل المخ و  بالحرام, و األر  الذي يمت  ها الذمي م  المس م, و أرباح الم اسب  أرباح 
 .التجارة و الراتب الذي يست مه المولع أو العامل و ما اابهه
جاه ي لمعرف  نلامهم االجتمافي يوم ذاك في هذا فينبغي لار ه أ  نرجش أوال  لى فرع العرب في العير ال

الخيوص, ثم نعوا  لى التاريش اإلس مي لنارس الخمس فيه ونارس أمر  بعا ذلك لاا المس مي  بالتإييل    
 : فإلى اراستهما في ما ي ي. ااء اهلل تعالى

 



 

 

 : في العصر الجاهلي : أوال
ربش القوم يربعهم ربعا أي أخذ ربش أموالهم, وربش : نيم  ويقال ا  الرليس فنا العرب يأخذ في الجاه ي  ربش الغ

 .المرباع: الجيش أي أخذ منهم ربش الغنيم , ويقال ل ربش الذي يأخذ  الرليس
انَ لتأكل المرباع وهو ال يحل ": لعاي ب  حاتم قبل أ  يس م( ي ى اهلل ف يه واله وس م)وفي الحايا, قال الرسول 

 ".في دينَ 
أي قات " ربعت في الجاهلية وخمست في ا سالم"ومنه حايا فاي ب  حاتم : م  النهاي ( خمس)وفي مااة 

الجيش في الحالي , ال  األمير في الجاه ي   ا  يأخذ ربش الغنيم  وجاء اإلس م فجع ه الخمس وجعل له مياريع, 
 .انتهى
 في العصر ا سالمي: ثانيا

فقا فر  الخمس في التاريش اإلس مي, وذ ر في ال تاب والسن   ما هذا ما  ا  في الجاه ي , أما في اإلس م 
 : ي ي
 :الخمس في كتاب اهلل -أ 

واعلموا أنما  نمتم من شيء فأن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ": قال اهلل سبحانه
األنفال " التقى الجمعان، واهلل على كل شئ قديرالسبيل ان كنتم آمنتم باهلل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 

 /41. 
هذ  اآلي  وا    انت قا نولت في مورا خاص, ول نها أف نت ح ما فاما وهو وجوب أااء الخمس م  أي ايء 

ولو  انت اآلي  تقيا وجوب أااء الخمس مما  نموا في الحرب خاي , ل ا  . ألهل الخمس -أي فاووا به- نموا 
واف موا ا  ما  نمتم في الحرب, أو ا  ما  نمتم م  العاا وليس يقول    ما  نمتم م  : فو اسمهينبغي أ  يقول 

 .ايء
جعل اإلس م سهم الرلاس  الخمس بال الربش في الجاه ي , وق ل مقاار , و ثر أيحابه فجع ه سهما : في هذا التاريش

تامى والمسا ي  واب  السبيل م  فقراء أقرباء الرسول, هلل, وسهما ل رسول, وسهما لذوي قربى الرسول, وث ث  أسهم ل ي
وجعل الخمس الوما ل ل ما  نموا م  ايء فام  ولم يخييه بما  نموا في الحرب, وسما  الخمس مقابل المرباع 

 . في الجاه ي 
 :الخمس في السنة -ب 

روا ذلك  ل م  اب  فباس,  أمر الرسول بإخراج الخمس م   نالم الحرب وم   ير  نالم الحرب مثل الر او  ما
في مسنا أحما وسن  اب  ماج  وال إل ل ول ف  : وأبي هريرة, وجابر وفبااة ب  اليامت, وأنس اب  مالك  ما ي ي

وفي يحيحي مس م والبخاري, . "في الركاز الخمس( صلى اهلل عليه واله وسلم)قضى رسول اهلل ": اب  فباس قال
قال رسول اهلل : ف  أبي هريرة قال: اج , ومو أ مالك, ومسنا أحما وال إل ل ولوسن  أبي ااوا, والترمذي, واب  م

 "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"( : ي ى اهلل ف يه واله وس م



 

 

 هو الهار الذي ال يغرم   :ومعنى جبار 
 .  هلل في األر  يوم خ قت الر او ال نو العااي أو هو الذهب والإض  الذي خ قه ا :ومعنى الركاز 

 لى خيبر فاخل ياحب ( ي ى اهلل ف يه واله وس م)خرجنا مش رسول اهلل : وفي مسنا أحما ف  أنس ب  مالك قال
ي ى اهلل ف يه ويله )لنا  لى خرب  يقضي حاجته فتناول لبن  ليست يب بها فانهارت ف يه تبرا فأخذها فأتى بها النبي 

 ".هذا ر او وفيه الخمس"فوونها فإذا مالتا ارهم فقال النبي " ونها"فأخبر  بذلك, قال ( وس م 
 فرض الخمس

ل و مورا اقتيااي  التاجر و المولع و العامل و  يرهم,  و يجب والخمس واجب ف ى  ل م ّ ع بال  له ا خت
ف و الخمس بعد مضي عام على حصول اول رب  في التجارة مثال، أو على استالم الراتب بالنسبة الى ال مَو

                                                                                                               .كما و يجب على ولي الطفل أن يقوم بالمحاسبة الخمسية بالنسبة ألموال الطفل قبل بلو ه. العامل مثال
ّن اهلل تعالى لما حّرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة إ»: قوله( عليه السالم)حدي  عن اِ مام الصادق

 .«علينا حرام والخمس لنا حالل
 
 : و يجب الخمس في خمسة أمور أهمها 
 . د المعا ,  الذهب والإض  والنحاس والرياص, والنإ  وال بريت والم ح و يرها 1
ا ينق ش ف  مال ه ووارثه فرفًا لتقاام العها, فإّنه وهو المال المافو  في األر ,  ذا ب ُعا فها  بحي. د ال نو 1

 . ي و  لواجا  وف يه فيه الخمس
 . و  م  البحرحاهر ونحوها مما يستخرج بالغوص وند الجو  8
. د المال المخت   بالحرام  ذا لم يتميو الحرام منه ف  الح ل ولم يعرع ياحبه, فإ   خراج الخمس منه واجب 9

 . لقسم هو ميرع سالر أقسام الخمسوميرع الخمس في هذا ا
د ما يإضل ف  مين  سنته له ولعياله م  فوالا الينافات والورافات والتجارات واالجارات وحياوة المباحات, بل  6

جميش الإوالا حتى مثل الهب  والمال المويي به ونماء الوقع وفو  الخ ش والميراا الذي ال يحتس ب, لُبعا المورِّا 
نعم  ذا حيل فنا الوارا . ًا أو نسبًا, بخ ع الميراا المحتس ب, لقرب المورِّا, فإّنه ال خمس فيهف  الوارا سبب

 .نماء أو منإع  مقاب   بعو  ثبت الخمس في النماء والعو  المذ وري 
 

 :صرف الخمس
 : ل األموال المتجمع  م  الخمس تقسم في وقتنا الحاضر الى قسمي 

  
 (:ويسمى حق ا مام)مام ـ سهم اهلل ورسوله وا  1



 

 

وتعوا هذ  األسهم جميعا الى اإلمام, وهي وارا م  واراات الاول  اإلس مي , ولها أ  تنإقها في  ل مجال ترا فيه 
النإش واليالح العام بإذ  اإلمام, أو م  ينوب فنه,  الع ماء, والمساجا, والماارس, والجامعات, وأما   نار الع وم, 

 . ال ... وتس يح الجيش, وانااء ال ر , والجسور, ومسافاة الإقراء والافوة اإلس مي ,
 
  (:يسمى حق السادة)ـ سهم الفقراء وااليتام والمساكين وابناء السبيل من بني هاشم  2

ي ى اهلل ف يه )وهم  ل م  ينتسب الى هاام جا الرسول( الو اة)فانه يع ى لهم ألنهم ال يع و  م  مال الياقات 
 .في الماضي والحاضر والمستقبل( ويله وس م 

ف  محما ب  الحس  بإسناا  ف  سعا ب  فبااهلل , ف  محما ب  فبا الجبار, ف  يإوا  ب  يحيى, ف  فبااهلل 
واف موا : ) أنه سأله ف  قول اهلل فو وجل( ف يه الس م ) ب  مس ا , ف  و ريا ب  مالك الجعإي, ف  أبي فبااهلل 

أما خمس اهلل : فقال ؟ ( خمسه ول رسول ولذي القربى واليتامى والمسا ي  واب  السبيل أنما  نمتم م  ايء فا  هلل
عّز وجّل فللرسول يضعه في سبيل اهلل ، وأما خمس الرسول فألقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى 

قد عرفت أنا ال نأكل الصدقة وال يتامى أهل بيته ، فجعل هذه األربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وابن السبيل ف
 .تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل 

 .وروا  الياو  بإسناا  ف  و ريا ب  مالك الجعإي
 

 :أمثلة رياضية عن كيفية توزيع الخمس
اينار فراقي , فد   ي نستخرج الخمس ماذا نإعل؟ المعاال   1000أيبح ( الموجواات)نإتر  أ  مجموع األموال 

  :اآلتي 
 ...اينار فراقي  900=  6÷ 1000= الخمس
 .  اينار فراقي 100=  1÷  900= الحقو  

 اينار  100اينار وح  اإلمام ي و   100: فح  السااة ي و 
 (... لم ي   لايه رأس سن  ل خمس)هذا  ذا  ا  الم ّ ع يخّمس ألول مرة 

رجب، فيجب في كل سنة أن / 15لنفترض رأس السنة هو اليوم السنوي الذي يستخرج فيه الخمس ف: )مالحَة
 ( ... رجب من السنة 15ُيستخرج الخمس في 

ويحسب ( سن )أما  ذا  ا  الم  ع لايه رأس سن  فيحسب الموجواات التي لم يستخامها بحيا مر ف يها حول 
 تغ ي ف ى أما  ذا  ا  الموجواات مث ... الايو  فإ  أيبحت الايو  أ ثر م  الموجواات ف  ي و  ف يه خمس

نأخذ ... ف ًما بأ  أي ايء تأخذ  قبل رأس السن  ولو بيوم واحا واخل ف يه رأس السن  وجب فيه الخمس... الايو 
 : أمث   ف ى ذلك

 
 



 

 

 : مثال على أن الموجودات تغطي الديون* 
 اينار  1600= الايو   -اينار 6000= الموجواات  -

 اينار 1600=  1600 - 6000= 6÷ الايو   -الموجواات = الخمس 
 (الخمس)اينار  600=  6÷  1600= 

 اينار 160=  1÷  600= ح  السااة وح  اإلمام 
 اينار  160= اينار   ح  السااة  160= ح  اإلمام 

 
 : مثال على أن الديون تغطي الموجودات* 
 اينار 1600= الموجواات  -
 اينار 6000= الايو   -

 ...يوجا ف ى الم ّ ع خمس في هذ  الحال ال يجب الخمس بل ال
 (.الموجواات< الايو  )أل  الايو  تغ ي الموجواات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تحريم الربا 

ََ }: قال تعالى  الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الِرَبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمِس َذِل
 .186البقرة { وا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الِرَبا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الِرَباِبَأنَُّهْم َقالُ 

 :المعنى 

في هذ  اآلي  ال ريم  ااا اهلل سبحانه وتعالى الوفيا ف ى ي ل الربا وهو المقر  الذي ياخذ ويااة م  المستقر  
ح  فهذا المرابي ال يقوم يوم القيام  م  قبر   ال  ما يقوم  مقابل االجل فيق ش م  مال المستقر  ويااة بغير

 .الذي يتخب ه الاي ا  م  المس اي الجنو  ال  م  مسه الاي ا  افتااء ف يه افقا  فق ه 

ْم َيْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِ  ِسَراعَا َكَأنَّهُ )) في الوقت الذي يخرج فيه الناس م  قبورهم مسرفي   ما قال تعالى
أي يسرفو   ال أ    الربا فأنهم يقومو  ويسق و   ما يقوم الذي يتخب ه , (98المعارج ) ((ِإَلى ُنُصب  ُيوِفُضوَن 

الاي ا  م  الجنو  فيسق  ألنهم أ  وا الربا في الانيا فاهلل أربى الربا في ب ونهم يوم القيام  حتى أثق هم ف  
 .راع ف  يقارو  يقارو  ف ى النهو  فيسق و  ويرياو  اإلس

 :الربا لغة 

َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء اْهَتزَّْت ))ومنه قوله تعالى  اذا زاد في الحجم او العدد: وربا الشيء يربو الويااة م  قًا 
ة  )) أي ف ت وارتإعت ومنه قوله تعالى( 6: الحج(()َوَرَبْت  ٌة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمَّ أي ( 41النحل ) ((َأن َتُكوَن ُأمَّ

 .أ ثر فاا 

هو طلب الزيادة في المال عوضَا للتاخير في الدين ويقسم الرباني الشريعة ا سالمية على  :الربا اصطالحَا 
 .قسمين

اي التاخير وهو الذي  ا  معروفًا فنا العرب في الجاه ي  ويسمى ربا الاي  وهو ا  يااي  الواحا : ربا النسيئة  .1
  الويااة نلير امتااا االجل فاذا حل االجل  ولب الماي  بالمال فا  تعذر االااء واا في االخر الجل مش ااترا

والخ ع بي  المس مي  في تحريم ربا النسيل  وهو  بيرة م  ال بالر ب   نواع وقا ثبت التحريم . الح  واالجل 
آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الِرَبا ِإن ُكنُتم  َيا َأي َها الَِّذينَ )) بال تاب والسن  واالجماع فم  ال تاب قوله تعالى

ْؤِمِنينَ  َدَقاِت َوالّلُه اَل ُيِحّبُ ُكلَّ َكفَّار  َأِثيم  ))وقوله ,  183البقرة (( م  ,  185البقرة (( َيْمَحُق الّلُه اْلِرَبا َوُيْرِبي الصَّ
وذلك ال الربا يياي الى ارها  . ( ن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبهلع) (ي ى اهلل ف يه ويله)وم  السن  قوله 



 

 

المض ري  والقضاء ف ى فوامل الرف  والرحم  بي  الناس وينوع التعاو  والتناير بي  افراا االم  ف ثيرًا ما  انت 
 .اة تتضافع الويااة ف ى الماي  سن  بعا اخرا فيقش الماي  تحت  ال   اي   بير  القبل له بساا

فهو ا  يبيش احا الجنسي  بمث ه مش ويااة احاهما ف ى االخر ومثاله ا  يبيش  ي  م  القمح ب ي ي   :ربا الفضل  .1
م  قمح اخر او ر ً  م  تمر بر  ي  م  تمر م  نوع اخر وه ذا وال تعتبر الجواة والرااءة اذا اتحا الجنسا  

ضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمل  الذهب بالذهب والف"  (ي ى اهلل ف يه ويله)لقوله 
 " .بالمل  مثاَل بمثل سواء بسواء يدَا بيد فاذا اختلفت هذه االصناف فبيعوا كيف شئتم يدَا بيد 

ذهب جمهور الإقهاء الى ا  حرم  الربا  ير مقيورة ف ى االاياء الست  التي ذ رت في الحايا بل تتعااها الى 
 .اذا وجات الع   التي حرمت م  اج ها هذ  االاياء قياسًا ف يها  يرها 

ا  الحرم  مقيورة ف ى هذ  االيناع الست  المنيوص ف يها ال تتعااها الى  يرها : وقال اللاهري  واالمامي  
 . وذلك ألنهم ال يأخذو  بالقياس

ا  هذا الرأي  ا  في ت ك العيور هو وفنا مراجعتي ألمهات المراجش والمياار القايم  لاا األمامي  وجانا 
الغالب والسبب لقتيار ذلك المجتمش ف ى ت ك المواا الست  ال  ير أما في العيور التي جاءت بعاهم فقا ام ت 

تغير قاعدة اآلراء الإقهي  فنا األمامي  في هذ  المسأل   ل ايء فيه ويااة, ياخل ضم  قافاة الربا والسبب 
 . الزمان والمكان

 :تحريم الربا  ادوار
َوَما آَتْيُتم ِمن ِربَا ِلَيْرُبو ِفي َأْمَوال )) باأ بالتنإير م  الربا مايرًا الى بغ  اهلل له بقوله تعالى: المرحلة االولى 

 .84الروم(( النَّاِس َفاَل َيْرُبو ِعنَد اللَّهِ 

َُْلم  ِمَن الَِّذيَن هَ )) ثم نول قوله تعالى: المرحلة الثانية  اُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطِيَبات  ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصِدِهْم َعن َسِبيل َفِب
فإي هذ  اآلي  أاارة  لى التحريم .150النساء(( الّلِه َكِثيرَا  َوَأْخِذِهُم الِرَبا َوَقْد ُنُهوْا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَوال النَّاِس ِباْلَباِطل

وتعالى ارسًا م  سيرة اليهوا الذي  استحقوا ال عن  والغضب م  اهلل تعالى ألنه حرم وتمهيا له حيا بي  سبحانه 
 .ف يهم الربا فأ  و  

َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا الِرَبا َأْضَعافَا م َضاَعَفَة َواتَُّقوْا )) ثم نول التحريم الجولي بقوله تعالى: المرحلة الثالثة 
 .وفي هذ  اآلي  حرم اهلل سبحانه وتعالى الربا الإاحش. 180يلعمرا ((َعلَُّكْم ُتْفِلُحونالّلَه لَ 



 

 

َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه )) ثم نول التحريم ال  ي القا ش بالنسب  الى الربا وهي قوله تعالى: المرحلة الرابعة 
ْؤِمِنينَ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الِرَبا ِإن ُكن بالنيوص  أنوافهوهي تال ف ى تحريم الربا بجميش . 183البقرة(( ُتم م 

 .الق عي  والق يل وال ثير في الحرم  سواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 الوالية والنصرة

.  ُتوَن الّزَكوَة َو ُهْم َرِكُعونَ ِإّنَما َوِلّيُكُم الّلُه َو َرسوُلُه َو اّلِذيَن َءاَمُنوا اّلِذيَن ُيِقيُموَن الصَلوَة َو ُيؤْ }: قال تعالى
 (.65-66:المالاة) {َو َمن َيَتَوّل الّلَه َو َرسوَلُه َو اّلِذيَن َءاَمُنوا َفِإّن ِحْزب الّلِه ُهُم اْلَغِلُبونَ 

 م  جماف  رام لذلك و ال إار, و ال تاب أهل والي  ف  تنهى ييات بي  موضوفتا  - ترا  ما - اآليتا     
 به يقصد واحا سيا  ذات الجميش جعل و السيا , حيا م  بعاهما ما و قب هما ما مش  ارا هما ومالق مإسري
يفة بيان  و النصارق و اليهود والية عن النهي و النصرة، والية األشخا  والية أمر في المؤمنين َو

 هم و الزكاة يؤتون و الصالة يقيمون الذين المؤمنين و رسوله و سبحانه اهلل في الوالية قصر و الكفار،
 وجوب ف ى يبقى و مر , ق وبهم في الذي  و المنافقو  بذلك فيخرج حقا المؤمنون هم هؤالء و راكعون،
 ":المؤمنين ولي اهلل و: "تعالى قوله مجموع ف يه يال ما مثل ف ى اال  اآلي  ت و  و حقا, الميمنو  الوالي 

 في تعالى قوله و ,"5: األحواب" ":أنفسهم من لمؤمنينبا أولى النبي": تعالى قوله و ,"53 - فمرا  يل"
 و لرسوله و هلل النيرة والي  جعل اآلي  فمحيل "81: األنإال ":بعض أولياء بعضهم أولئَ": الميمني 
 .الميمني  ف ى الميمني 
" راكعون هم و": قوله هي و "الزكاة يؤتون و: "قوله يتعقبها التي الحالي  الجم    ا ال هناك يبقى نعم       

 و لإقر الحال انح ا  أو سبحانه هلل الخضوع م    هو و المجاوي معنا  ف ى الر وع بحمل اإلا ال يرتإش و
 و رسوله و اهلل أولياي م بل المنافقي  و النيارا و اليهوا أولياي م ليس أنه  لى اآلي  معنى يعوا و نحو ,

 الربوبي  لساح  خاضعو  األحوال هذ  جميش في هم و الو اة, ييتو  و الي ة, يقيمو  الذي  الميمنو 
 .هذا معسرو  فقراء هم و الو اة ييتو  أنهم أو ال اف , و بالسمش
 ما خالف يعطي السورة أمر في ثم آيات من يحفهما ما و اآليتين في النَر استيفاء و التدبر لكن      
 ألمر التعر  اآليات  ر  أ  و ,اآليات ياقس وحدة أمر م  ذ رو  ما   مهم م  يإسا ما أول و ذكروه،
 رسول فها يخر في نوولها المس م م   ا     و السورة فإ  الح   ير م  منها الح  تمييو و النيرة, والي 
 فإي واحاة افع  تنول لم يياتها جميش أ  أيضا المس م م  ل   الوداع حجة في( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) اهلل

 يييا  النوول أسباب م  فيها ورا ما و بذلك, تاها مضامينها و ذلك, قبل نوولها في ه اب ال ييات خ لها
 يي  و يي  بي  المناسب  بع  أ  ال و السيا , وحاة ف ى يال اآلي  قبل أو اآلي  بعا اآلي  وقوع مجرا ف يس
 .السيا  في اتحااهما أو واحاة افع  معا نوولهما ف ى يال

 السيا  تشاركان ال اآليتين آخر إلى" رسوله و اهلل وليكم إنما: "تعالى قوله أعني يناآليت أن َهر فقد      
 فإ : "الثاني  اآلي  يخر في تعالى قوله يغرنك ال و النيرة, والي  لحال متعر  أنه فر  لو ف يهما الساب 
 والي   ذا و التيرع والي  تناسب  ذلك النيرة, بمعنى الوالي  تناسب  ما الغ ب  فإ  ,"الغالبو  هم اهلل حوب
 بأي رسوله و باهلل الميمني  باتيال تتحيل الاي  أهل بغي  يخر هي التي الايني  الغ ب  و المواة, و المحب 



 

 

 و أنا أل  ب  اهلل  تب: "قال حيا وفا  بيريح ذلك أسمافهم سبحانه اهلل قرع قا و حي ت, و تمت وسي  
 ,"11: المجاال ": "رس ي
 تنافي بأنها: أوال البالغ  ال ثرة م  فيها ما مش فيها يستا ل أ  ينبغي ي   لم و - الروايات في استشكلوا نعم

   إليه ا شارة تقدمت كما النصرة والية في الَاهر اآليات سياق
 هذا على ،"إلخ" الصالة يقيمون الذين آمنوا بالذين المراد فإن الواحد إرادة و الجمع إطالق الزمها أن: ثانيا
  ( .عليه السالم)علي  هو تقديرال
بل آية الزكاة أعني قوله   .زكاة ذلَ يسمى ال و بالخاتم، التصدق هو بالزكاة المراد كون الزمها أن: ثالثا 

، 103: التوبة": "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صالتَ سكن لهم: "تعالى
و إنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، و قد  لب  تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة،

 .استعمالها في الصدقة المصطلحة

 الواليةأنواع 
- :لقا ذ را اهلل سبحانه وتعالى في هذ  اآليات المبار   نوفا  م  الوالي  وهي 

 .التكوينية الوالية: أواَل 
 اتخذوا أم": تعالى قال ااء  يع و ااء, بما الخ   أمر تابير و ايء  ل في التيرع له تيحح وهي التي

 :"تتذكرون فال أ شفيع ال و ولي من دونه من لكم ما": قال و" 4: الاورا" ":الولي هو فاهلل أولياء دونه من
: "بعده من ولي من له فما: "قال و" 110: يوسع" ":اآلخرة و الدنيا في وليي أنت: "قال و" 9: السجاة"
 ,"15:  " ":الوريد حبل من إليه أقرب نحن و": قوله اآليات هذ  ىمعن في و" 99: الاورا"
 و الهااي  و الاريع  تاريش م  اينهم أمر  لى يرجش فيما الميمني  ف ى الوالي  لنإسه أيضا تعالى ذ ر و

: ةالبقر  ":النور إلى الَلمات من يخرجهم آمنوا الذين ولي اهلل": تعالى  قوله ذلك نحو و التوفي  و اإلرااا
 التاريش, والي  و الت وي  والي   لى محي ها يرجش و   مه, في نإسه والي  م  تعالى اهلل ذ ر  ما , فهذا186

 .االفتباري  الوالي  و الحقيقي  بالوالي  سميتهما الت    و
 .الوالية التشريعية  :ثانيَا 

 القيام هي و التاريعي  الوالي  تخيه التي الوالي  م ( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) لنبيه سبحانه اهلل ذ ر قا و 
 من بالمؤمنين أولى النبي": تعالى قال أمرهم, في القضاء و فيهم الح م و األم  تربي  و الافوة و بالتاريش
 أراَ بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب إليَ أنزلنا إنا": تعالى قوله معنا  في و ,"5: األحواب" ":أنفسهم

 يتلوا منهم رسوال: "قوله و ,"61: الاورا ":مستقيم صراط إلى لتهدي إنَ و": قوله و ,"160 :النساء" ":اهلل
 "2: الجمعة" ":الحكمة و الكتاب يعلمهم و يزكيهم و آياته عليهم

 و فيهم الح م و اهلل  لى سوقهم في األم  ف ى الوالي ( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) له أ  الجميش يجمش و
 والي   لى( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) واليته فترجش الم  ق  اإل اف  ف يهم ف ه الونهم جميش يف ف يهم القضاء



 

 

 ال اف  بافترا  ف يهم التقام( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) له أ  بذلك نعني و التاريعي , بالوالي  سبحانه اهلل
 أ يعوا و اهلل أ يعوا: " قوله السابق  اآليات بع  ف يه يال  ما اهلل والي  فواليته اهلل,  اف   افته أل 

 .ذلك  ير و اآلي " الرسول
: قوله في رسوله و اهلل على بعطفه آمنوا للذين اآلية تذكره الذي هو رسوله و هلل الوالية من المعنى هذا و
 واحدة والية الوالية هذه كون على السياق داللة من عرفت ما على" آمنوا الذين و رسوله و اهلل وليكم إنما"

 .تعالى منه بإذن و بالتبع آمنوا الذين و لرسوله و باألصالة سبحانه هلل هي
 .سبب نزول اآلية 

 و يسار, ب  الإضيل و ورارة ف  أذين , ب  فمر ف  فمير, أبي اب  ف  أبيه, ف   براهيم, ب  ف ي ف    
( الس م ف يه) جعإر أبي ف  اجميع الجاروا, أبي و معاوي , ب  بريا و مس م, ب  محما و أفي , ب  ب ير
 اّلِذينَ  َءاَمُنوا اّلِذينَ  وَ  َرسوُلهُ  وَ  الّلهُ  َوِلّيُكمُ  ِإّنَما}: ف يه أنول و ف ي بوالي  رسوله جل و فو اهلل أمر: قال

 اهلل فأمر هي؟ ما ياروا ف م األمر أولي والي  م  فر  و .{ َرِكُعونَ  ُهمْ  وَ  الّزَكوةَ  ُيْؤُتونَ  وَ  الصَلوةَ  ُيِقيُمونَ 
 أتا  ف ما. الحج و اليوم و الو اة و الي ة فسر  ما الوالي  لهم يإسر أ ( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) محماا
 أ  و اينهم ف  يرتاوا أ  تخوع و ,(وس م ويله ف يه اهلل ي ى) اهلل رسول يار بذلك ضا  اهلل م  ذلك

ََ  أُْنِزلَ  َما َبِلغْ  الرَُّسولُ  َأي َها َيا} : ليه جل و فو اهلل فأوحى جل و فو ربه راجش و يار  فضا  ي ذبو ,  ِإَلْي
ََ  ِمنْ  نْ  َرِب ََ  َواللَّهُ  ِرَساَلَتهُ  َبلَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  َلمْ  َواِ   {اْلَكاِفِرينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُم
 جامع , الي ة: فنااا خم  اير يوم( الس م ف يه) ف ي بوالي  مفقا ذ ر , فو اهلل بأمر فياع ( 58:المالاة)
 الإريض   انت و(: الس م ف يه) جعإر أبو قال :أذين   ب  فمر قال. الغالب الااها يب   أ  الناس أمر و

 ِنْعَمِتي َعَلْيُكمْ  َمْمتُ َوَأتْ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ }: جل و عز اهلل فأنزل الفرائض آخر الوالية كانت و األخرا,
ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ   بعا ف ي م أنول ال: جل و فو اهلل يقول(: الس م ف يه) جعإر أبو قال (8:المالاة) {ِديَنا ا ِْ

 .الإرال  ل م أ م ت قا فريض  هذ 
 ي ى) فقال خارج سالل ذافإ المسجا أتوا و فقاموا قوموا(: وس م ويله ف يه اهلل ي ى) اهلل رسول وفي رواية قال

 ذلك أف اني: قال أف اك؟ م : قال الخاتم هذا نعم: قال ايلا؟ أحا أف اك هل سالل يا(: وس م ويله ف يه اهلل
  بر و( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) النبي ف بر را عا  ا : قال أف اك؟ حال أي ف ى قال يي ي الذي الرجل
 نبيا، بمحمد و ربا، باهلل رضينا: قالوا بعدي وليكم علي(: وس م ويله ف يه اهلل ي ى) النبي فقال. المسجا أهل
 اهلل حزب فإن - آمنوا الذين و رسوله و اهلل يتول من و: "جل و عز اهلل فأنزل وليا طالب أبي بن بعلي و
 .الحايا "الغالبون هم
 ب  فمار سمعت: قال  جا ف  الحس , ب  ويا أبيه ف  ويا, ب  الحس  ف  بإسناا  العيااي, تإسير في و

 فأتى السائل فأعطاه خاتمه فنزع تطوع صالة في راكع هو و سائل طالب أبي بن لعلي وقف: يقول ياسر
: اآلية هذه( وسلم وآله عليه اهلل صلى) النبي على فنزل بذلَ فأعلم( وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول



 

 

 آخر إلى" راكعون هم و الزكاة يؤتون و الصالة يقيمون الذين - آمنوا الذين و رسوله و اهلل وليكم إنما"
 من وال اللهم مواله، فعلي مواله كنت من: قال ثم علينا( وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول فقرأها اآلية
 .عاداه من عاد و وااله،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مراحل تحريم الخمر
 : تعريف الخمر

 :من حي  اللغة : أواَل 
و ل ايء   ى ايلًا فقا  -والخمر مأخوذة م  خمر  ذا ستر , ومنه خمار المرأة ألنه يستر وجهها 

ف ما  انت الخمر تستر العقل . . تغ يه وتستر  : ومنه خمروا ينيت م , فالخمر تخمر العقل , أي . خمر  
قا اختمر خمرًا : قال وتغ يه سميت بذلك , وقيل  نما سميت الخمر خمرا  ألنها تر ت حتى أار ت  ما ي

 .ألنها تخال  العقل م  المخامرة وهي المخال  
 :من حي  االصطالح : ثانيَا 

هو كل شراب مغط للعقل سواء كان عصيرَا أو نقيعَا مطبوخَا كان أو نيئا فهو خمر وكل شيء  طيته 
 .فقد خمرته

ى حسب تر يو ال حول تخت ع والخمر ما هي  ال ماروبات تحتوي ف ى  ميات متإاوت  م  ال حول, وف  
 .وال حول هو الذي يسبب جميش اآلثار الضارة تنتج م  ارب الخمر. مسمياتها

وال حول مر ب  يميالي له يإات وخيالص معين  فهو م و  م  ذرات م  ال ربو  وذرات م  
 [C-H….OH]في و  رمو  ه ذا ( . OH)الهياروجي  وتنتهي بمجموف  م  الهيار و سيل 

الذي وفا ( قيس بن عاصم المنقري)هروا بتحريم الخمر ف ى أنإسهم في جاه يتهم قبل  س مهم ومم  اات
ي ى اهلل ف يه )في وفا بني تميم فأس م وقال فنه رسول اهلل ( ي ى اهلل ف يه ويله وس م)ف ى رسول اهلل 

جر خمر في هذا سيا أهل الوبر, ومما روا في سبب تحريمه الخمر في جاه يته أ  تا(: ويله وس م
الجاه ي   ا  يأتيه فيبتاع منه, وال يوال الخمار في جوار  حتى ينإا ما فنا , فارب قيس ذات يوم فس ر 

أو ما ف مت ما ينعت : س رًا قبيحًا, فجذب ابنته أو أخته, وتناول قرنها, ف ما أيبح سأل فنها فقيل له
 .البارح  فأخبر بالقي  فحرم الخمر ف ى نإسه

ثم يثب الوثب  ويقش ف ى . ارب ذات لي   فجعل يتناول القمر, ويقول واهلل ال أبرح حتى ُأنوله ما روا أنه  
 .مالي ه ذا فاخبرو  بالقي  فقال واهلل ال أاربها أبااً : وجهه, ف ما أيبح وأفا  قال

 :الخمر ف ى نإسه في الجاه ي  وروا فنه قوله صفوان بن أمية بن محر  الكنانيحرم : وقالوا
 مناقُب تفسد الرجل الكريما... الخمر َمْنُقَصَة وفيها رأيت 
 وال أشفي بها أبدَا سقيما... أشربها في حياتي  -واهلل  -فال 

 . من مضار الخمر على ا نسان 
ا  الخمر تال الحواس وتجعل م  المرء يترنح ويتقيأ, وت إئ البييص الضعيع م  القارة ف ى الجال ) 

التي تتقا ثم تخبو في تراا ااخل فقولنا, وسرفا  ما تتغ ب الخمر ف ى ااا  واإلقناع بالحج  والمن  ,



 

 

الرجال قوة وتحوله الى اخص ثالر هالج فنيع, تتح م فيه  بيعته البهيمي , محمر الوجه, محتقن  فينا  
 بالام, يجأر ويقسم ويتوفا م  حوله ويسب افااء خياليي ,

نوع م  انواع الحيوانات, ال بي  الخناوير وال اب  اوا وال وال يوجا مثل هذا الس وك المخوي بي  اي  
واباش ما في الوجوا هو الس ير, فهو  ال  منإر, تجعل رييته المرء يخجل م  انتماله لنإس . الحمير

 .الحاصل على جائزة نوبل للفسيولوجيا(شارل ريشيه ) من اقوال الدكتور الفرنسي (. النوع م  االحياء 
 .القوا المامرة التي تنتهك وتامر االمم, واحا اخبا واخ ر هذ  القوا في الخمرهناك العايا م  

ينإ  السوا مب غا مذه  سنويا ف ى . ينإقو  الع م يو  راناًا سنويا ف ى الخمر السود في جنوب افريقيا
نوب وت  ع الخمر ج. هذا المب   المذهل يباا  افراا اعب م  السوا الإقراء ف ى الخمر فق . الخمر

فمعلم حوااا . افريقيا خمسمال  م يو  راناا سنويا بسبب الحوااا واالسر المنهارة واالنإس الضالع 
والسيارة التي يقواها سال  مخمور تتحول الى . ال ر  يتسبب فيها ااخاص واقعو  تحت تأثير الخمر 

 .نعش 
ويذهب . عاني  او بروتيناتفهي ال تحتوي ف ى اي ام ح م. والخمر ال تحتوي ف ى اي قيم  فذالي  

وبناء ف يه فإنها ال تحتاج ألي هضم وليس لها اي تأثيرات نافع  . تسعو  بالمل  منها الى مجرا الام
 ما ا  . والخمر فامل هام م  العوامل المسبب  ألمرا  الق ب وال با والمعاة والبن رياس. ف ى الجسم

ا  سبعي  في المل  م  . غيرات المامرة في الم الخمر تسبب اال تلاب النإسي , وتسبب في ااا الت
 .حاالت ال    واالسر المنهارة هي بسبب الخمر

 . مراحل تحريم الخمر في القرآن الكريم 
  {َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكَرا َوِرْزَقا َحَسَنا}: قال تعالى :أواَل 
ََ َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمناِفُع ِللنَّاسِ } :قال تعالى: ثانيَا  و ا  المس مو   .{َيْسَئُلوَن

ب ُر  .ياربونها , وهي لهم ح ل يوملذ فترك فنا ذلك بع  المس مي  اربها, ولم يتر ه يخرو , و ا  ثتُمُهما أ  ت
ت ح     ا ُيست ه ما ي عتن ي أ    م  ا                                        م  ت ن إتع  نتُهم  ي م  ي ي نتب غ  ل  ال ذ  ل ُم م  ت الن إتش  التع اج  ق اب  أ فت ا م  ت التع                                                                      ب ه م 

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرق َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن   َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتقْ }: قال تعالى: ثالتَا  و ا  {َرُبوا الصَّ
سبب نوول اآلي   ّ  فبا الرحم  ب  فوع ينش  عاما , وافا ناسا م  أيحاب رسول اهلل ي ى اهلل 
 ف يه وس م , وأتاهم بخمر , فاربوا , وس روا , فحضرته ي ة المغرب , فقّاموا بعضهم ليي ي بهم ,

 . قل يا أيها ال افرو  أفبا ما تعباو  , ه ذا قرأ السورة بحذع ال , فأنول اهلل تعالى هذ  اآلي  : فقرأ 
فحرم الس ر في أوقات الي ة , فتر ها قوم , وقالوا ال خير في ايء يحول بيننا وبي  الي ة , وتر ها 

ارب بعا ي ة العااء , فييبح قوم في أوقات الي ة , واربوها في  ير وقتها , حتى  ا  الرجل ي
 .وقا وال فنه الس ر , ويارب بعا ي ة اليبح , فييحوا وقت اللهر

َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل } : قال تعالى : رابعَا 
  {لَُّكْم ُتْفِلُحونَ الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلعَ 



 

 

ينش  عاما , وافا رجاال م  المس مي  فيهم سعا ب  أبي وقاص, وقا  ا  اّ  عثمان بن مالَ ثم  ّ  
لهم رأس بعير فأ  وا منه, واربوا الخمر حتى أخذت منهم , ثم افتخروا فنا ذلك, وانتسبوا, وتناااوا 

قومه, فأخذ رجل م  األنيار, فضرب به رأس األاعار, فأناا سعا قيياة فيها هجاء ل نيار, وفخر ل
فنولت هذ  . وا ا له األنياري( ي ى اهلل ف يه ويله  وس م)فان    سعا  لى رسول اهلل . سعا, فاجه

الح م  في وقوع التحريم ف ى هذا الترتيب أّ  القوم  انوا ألإوا ارب الخمر , و ا  انتإافهم به . اآلي  
 .افع  واحاة لاّ  ف يهم , فاستعمل في التحريم هذا التاريج والرف   ثيرا , فُع  م أنه لو منعهم 

 .احادي  تشير إلى تحريم الخمر 
 (. ال تشربّن خمَرا فإنها رأس كل فاحشة( )صلى اهلل عليه وآله وسلم)قال رسول اهلل : أواَل 
 (وهو مؤمنال يشرب الخمر حين يشربها ( )صلى اهلل عليه وآله وسلم)قال رسول اهلل : ثانيَا 
أُِتي رجل فقيل . إياَ والخمر فإنها مفتاح كّل شرّ ( )صلى اهلل عليه وآله وسلم)قال رسول اهلل : ثالثَا 

ّما أن تفجر : له ّما أن تسجد لهذا الصليب، وا  ّما أن تقتل هذا الصبي، وا  إّما أن تحرق هذا الكتاب، وا 
ّما أن تشرب هذا الكأس، فلم ير شيَئا أه ون عليه من شرب الكأس، فشرب الكأس، وفجر بهذه المرأة، وا 

وأنها م   بالر الذنوب وقا  (.بالمرأة، وقتل الصبّي وحرق الكتاب، وسجد للصليب، فهي مفتاح كّل شر
 .أجمش ف ى ذلك المس مو   جمافا ال اك فيه وال ابه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 آية المودة في القرآن الكريم

ا أاْسأاُلُكْم عالاْيِه ُقْل َلا } ناًة ناِزْد لاُه ِفيها سا داةا ِفي اْلُقْرباى واماْن ي اْقتاِرْف حا وا أاْجًرا ِإَلا اْلما
ُكورٌ   (.18:الاور ){ُحْسًنا ِإنا اللاها غاُفوٌر شا

 اآلي  الثالث  و العارو  م  سورة الاورا , السورة الثاني  و األربعو  م  القري  ال ريم
ية المباركة روايات  عديدة من طرق المدرستين ، وتقّدم أّن في المقام ذكرنا سابقَا في تفسير هذه اآل    

، روايات كثيرة وردت في كتب التفسير والحدي  عندهم تتحّد  عن لزوم موّدة أهل البيت واّتباع سيرتهم
من نسب إلى محمد ولكن أهل الغلو والتعصب حرفوا ما جاء في القرآن وقالوا بأن المودة هي عامة، لكل 

  ( لى اهلل عليه وآله وسلمص)
 

 .معنى المودة في هذه اآلية 
 : تإاسيرهم فيه اخت ع فقا القربى في المواة معنى أما

 ف يه اهلل ي ى) ل نبي مواتهم هو المسلول األجر و لقريش الخطاب الجمهور أ   لى نسب و: فقيل  :أواَل 
 األخبار بع  في ما ف ى آللهتهم لتعرضه ضونهيبغ و ي ذبونه  انوا ألنهم ذلك و منهم لقرابته( وس م ويله
 ال و يبغضو  ال و منهم قرابته لم ا  ف يواو  به ييمنوا لم   : يسألهم أ ( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) فأمر
 .ل سببي  في و القراب , بمعنى ميار فالقربى ييذو 
 ف ى به ليستعي  بمال أتو   نهم: قيل فقا رلألنصا الخطاب و تقام ما القربى في بالمواة المراا: قيل و  :ثانيَا 
 أمه أخوال جه  م  و النجاري  ويا بنت س مى جه  م  قراب  منهم له  ا  قا و فرا , اآلي  فنولت ينوبه ما

 .قيل ما ف ى يمن 
 هم و ريب ذو فيه يرتاب أ  م  أوضح( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) ل نبي حبهم في األنيار أمر أ  فيه و

 في جهاهم  ل بذلوا و البني  و األموال و باألنإس فاو  و الاار, له بوءوا و  ليهم, يهاجر أ  سألو  الذي 
 و): قوله بمثل تعالى اهلل ماحهم قا و به, الميمني  م   ليهم هاجر م  ف ى اإلحسا  في حتى و نيرته
 و أوتوا مما حاجة صدورهم في يجدون ال و إليهم هاجر من يحبون قبلهم من ا يمان و الدار تبوءوا الذين

 4: الحار: ( خصاصة بهم كان لو و أنفهسم على يؤثرون
 بقرابته مواتهم  لى يتوسل أ ( وس م ويله ف يه اهلل ي ى) النبي ييمر أ  معنى فما حبهم مب   هذا  ا   ذا و

 .البعياة؟ القراب  هذ  منهم
                     :القالل فيهم و االفتناء كذا النساء جه  م  بالقراب  تعتني  انت ما العرب أ  ف ى

 .األباعد الرجال أبناء بناتنا       بنوهن و أبنائنا بنو بنونا             
 



 

 

 النبي مودة بها المراد أن  ير القرابة بسبب المودة هي القربى في المودة و لقريش الخطاب: قيل و :ثالثَا 
: المعنى محيل و ,منقطع االستثناء و األول، الوجه في كما ريشق مودة ال( وسلم وآله عليه اهلل صلى)

 ال و فيها الخ وا و الجنات روضات  لى ب م ينتهي الذي الهاا م   ليه أافو م ما ف ى أجرا أسأل م ال أني
 .ف يه أال م و  ليه أهاي م أ   لى افعني مني قرابت م بسبب ل م حبي ل   جواء من م أ  ب

 
 ال: المعنى و الناس لعامة أو لقريش الخطاب و األقرباء مودة القربى في بالمودة المراد: قيل و :رابعَا 
 .أقرباءكم تودوا أن إال أجرا دعائي على أسألكم

 
 و بالطاعة تعالى إليه التودد هي القربى في المودة و اهلل، إلى التقرب هو القربى معنى: قيل و :خامسَا 
 .إليه بالتقرب تعالى إليه توددوا أن إال أجرا عليه أسألكم ال: فالمعنى التقرب

 
 من عترته هم و( وسلم وآله عليه اهلل صلى) النبي قرابة مودة القربى، في بالمودة المراد: قيل و :سادسَا 

 الايع   ر  م  األخبار ت اثرت و السن  أهل  ر  م  روايات به ورات قا و( السالم عليهم) بيته أهل
 أهل مواالة وجوب ف ى الإريقي   ر  م  المتواترة األخبار يييا  و مواالتهم, و اتهمبمو  اآلي  تإسير ف ى
 .محبتهم و( الس م ف يهم) البيت

 : بيان المراد من اقتراف الحسنة في اآلية

س ن ً  ن و ات ل ُه فيها حُ }: وأّما بالنسب   لى تإسير ذيل اآلي  المبار   حيا يقول تعالى م  ت ي قتت ر عت ح  ناً و  , فقا ورا في {ست
العموم,  اّل أّنه بقرين  مجيلها فقيب ذ ر ( حسن )أّ  اللاهر م    م  : تإسير ال ّااع و تإسير الإخر الراوي

 .الموّاة في القربى, اّل ذلك ف ى أّ  المقيوا التأ يا ف ى ت ك الموّاة

أيضًا د ف  اب  « اليواف »في  وأخرج أحما ب  حنبل د  ما: يقول المرحوم السّيا فبا الحسي  ارع الاي 
ناً }: فّباس في قوله تعالى س ن ً  ن و ات ل ُه فيها ُحست م  ت ي قتت ر عت ح   وأخرجه اب  أبي حاتم. هي الموّاة آلل محّما: قال{ و 

 د في تإسير  

 : أدّلة لزوم موّدة أهل البيت عليهم السالم

ل ف ى وجوب موّاة أهل البيت ف يهم الس م م  اآلي  هذا, وقا أورا الومخاري في تإسير  فّاة وجو  ل ستاال
 :ال ريم 
صّلى )شكوت إلى رسول الّله »: ما روي ف  أمير الميمني  ف ّي ب  أبي  الب ف يه الس م أّنه قال: األّول



 

 

 أّول من يدخل الجنة أنا وأنت: أما ترضى أن تكون رابع أربعة: فقال. حسد الناس لي (وسّلم الّله عليه وآله
 .« والحسن والحسين

حرمت الجّنة على من َلم أهل بيتي و »: أّنه قال (يّ ى اهلل ف يه ويله وسّ م)ما روي ف  رسول اهلل  :الثاني
 . «آذاني في عترتي

 «...من مات على حّب آل محّمد مات شهيداَ »: ( ي ى اهلل ف يه ويله وسّ م)قول رسول اهلل  :الثال 

 ) ء أساس، وأساس ااِلسالم حبنا أهل البيت شي   لكلّ )   (اهلل ف يه ويله وس مي ى )رسول اهلل قال  :الرابع
 

 أبيات الشافعي في حّب أهل البيت عليهم السالم 

 : األبيات التالي  في وجوب محّب  أهل البيت بنّص القري  ال ريم الاافعياألمام و قا أناأ 
 يا يل بيت رسول اهلل حّب دم

 فر  م  اهلل في الدقري  أنولده                             
 

  إا م م  فليم القار أّن دم
 م  لم ييلِّ ف ي م ال ي ة له                             

 
 : ما يقول الاافعي في موضش يخر

 لو فـّتشوا قلبـي أللـفــوا به
 سطـرين قد خّطا بال كاتــب                             

 
 ي جانبالعدل و التوحيد ف

 و حّب أهل البيت في جانب                             
و يإهم م  هذ  األاعار بنحٍو واضٍح أّ  م  المسّ مات فنا الاافعي  و  وجوب محّب  أهل البيت  وجوب 
س االفتقاا بالتوحيا والعال, و أّنه يعتبر أّ  م  أيول الاريع  و أسسها  و  التاّي  بمواالة أهل البيت في نإ

د فإّ   حاا أيول اينه  (ف يهم الس م)رتب  و ارج  التاّي  بالتوحيا و العال, ف و لم ي توم اخص بمحّبتهم د 
 .ست و  فاساة, وبالتالي ف ّل بناله فاسا  ألّ  البناء ال يقوم ف ى قافاة واحاة او  الثاني   ما هو معروع

 .سبب نزول هذه اآلية



 

 

ويله  ف يه اهلل ي ى) اهلل رسول الى واالنيار المهاجرو  اجتمش: قال( الس م ف يهم) علي بن الحسين ف 
 فيها فاح م امالنا, مش أموالنا وهذ  الوفوا, م  يأتيك وم  نإقتك في ميون  لك ا  اهلل, رسول يا: فقالوا( وس م

 يا: فقال مي األ الروح ف يه وجل فو اهلل فأنول  حرج,  ير م [ ما الت وأمسك] الت ما منها أف  مأجورًا,
 فقال .فخرجوا بعاي, م  قرابتي تواوا( أ ) يعني (القربى في المودة اال أجراَ  عليه أسألكم ال قل) محما

 ايء اال هو ا  ،[بعده من] قرابته ف ى ليحثنا اال ف يه ما فرضنا ترك ف ى اهلل رسول حمل ما: المنافقو 
 .مج سه في افترا 
َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه َفاَل َتْمِلُكوَن ِلي ِمَن اللَِّه } :وجل فو اهلل فأنول فليمًا, قولهم م  ذلك ف ا 

 اليهم فبعا ,(3:األحقاع){َشْيَئا ُهَو َأْعَلُم ِبَما ُتِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيَدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
 فت   . رهنا    يلاً    ماً  بعضنا قال واهلل, اي: حاا؟ فقالوا م  هل: فقال ,(ويله  يهف اهلل ي ى) النبي
 َيْقَبلُ  الَِّذي َوُهوَ  }:وجل فو اهلل فأنول ب ايهم وااتا فب وا , [اآلي ( ]ويله وس م ف يه اهلل ي ى) اهلل رسول ف يهم
 (16:الاور ){َتْفَعُلونَ  َما َيْعَلمُ وَ  السَِّيَئاتِ  َعنِ  َوَيْعُفو ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّْوَبةَ 

 أسأل م ال قل: "تعالى قوله في( الس م ف يه) جعإر أبي ف  فج   ب  اهلل فبا ف  بإسناا  ,الكافي في و
 .األلم  هم: قال" القربى في المواة  ال - أجرا ف يه

 م  مراويه اب  و جرير اب  و الترمذي و مس م و البخاري و حميا ب  فبا و أحما أخرج ,المنثور الدر في و
 آل قربى هم: جبير بن سعيد فقال" القربى في المودة إال": قوله ف  سلل أنه فباس اب  ف   اووس  ري 
 محمد
 أهل م  رجل قام اما  ارج ف ى فأقيم أسيرا الحسي  ب  بع ي جيء لما: قال الديلم أبي عن جرير ابن أخرج
 قرأت أ: قال. نعم: قال القري ؟ قرأت أ: الحسي  ب  ف ي له فقال ستأي  ما و قت  م الذي هلل الحما: فقال الاام
: قال هم؟ ألنتم فإن م: قال ؟"القربى في المواة  ال - أجرا ف يه أسأل م ال قل" قرأت ما أ: قال نعم: قال حم؟ يل
 .نعم
 


