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 المقـدمـة 
وشـرفنا بـوةوا القـرآن فقشـرلي علينـا بحمـد  نالحمد هلل الذي من علينا باأليمـا     

اهلل أنواره وبدي لذوي المعارف عند الوةوا أسراره وفاضي على العارفين عند الودبر 
روا فـي والوقمل بحاره فسبحان من أنزل على عبده الكواب ولم يجعل له عوجا ولم يـ

الــدارين ريــره فمــم بمشــاهدا كمالــه وجةلــه يونعمــون وبــين أ ــار لدروــه وعجا ــب 
إليه والووكـل عليـه يوعـززون يلمجـون ب ـاد  ععظموه يورددون وباالنقطا

  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ    

المدايـة وطريـ  ان إنزال القرآن الكريم على هذه األمة منة عظمـى ألنـه سـبيل      
السةمة من الضةل والغواية فمن المعلـوم أن كوـاب اهلل وعـالى ووتـاوي داللـة آياوـه 
على المعاني وضوحًا وختاءًا ، ولو كاني آياوه ووساوى في إدراكمـا العقـول لخمـدي 
الممم وركدي األفمام ، يشملما الجمل لعدم وجود ما يحملما على الغـو  والوتكيـر 

جلـي حكموـه جعـل كوابـه الكـريم وخولـف اوفمـام والقـرا ا فـي إدرا  العمي  لكن اهلل 
 أسراره واجوةء معانيه . 

لال ابن مسعود: من أراد العلم فليؤ ر القران فان فيه علم األولين واآلخـرين         
وعن على ابن أبـي طالـب كـرم اهلل وجمـه لـال: مـا مـن شـيء إال وعلمـه فـي القـران 

 .(2)ز عنهرير أن آراء الرجال وعج
ومن هذا المنطل  كان سبب اخوياري لمذا الموضوع الذي يحواج إليه القا ـي      

والداني إذ انه يعوبر بابًا من أبواب الوتسـير يجمـل مغـزاه الحقيقـي ك يـر مـن النـا  
مع انه يةزمنا في كل ولي وحين ويتعله بعض النا  وقربًا منمم إلى الذاي العليـة 

النون والذي معناه الوقرب إلى اهلل وعالى كما سنبين ذل  فـي  ، أال وهو النذر بكسر
 وجوالنا بقرولة هذا العمل البسيط .

 ولد الوضي طبيعة البحث أن ألسمه على هذه المقدمة ومبح ين:     
المبحث األول: نبذا مخو را عن متموم النذر في القـران الكـريم وجـذوره الواريخيـة 

 وفيه  ةث مطالب: 
 ول: وعريف النذر لغة وا طةحًا.المطلب األ 
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 المطلب ال اني: كيتية النذر عند األمم السابقة لبل اوسةم . 
 المطلب ال الث: آراء العلماء وما ذهبوا إليه في النذر لبل الوتسير . 

المبحث ال اني: معرفة مواطن النذر في القرآن الكريم، وفيه خمسة مطالب :
 طلب الولد .المطلب ال اني: الشروع بالنذر ل

 المطلب ال الث: نذر السيدا العذراء .
 المطلب الرابع: جعل الوفاء بالنذر من مناس  الحج . 
 المطلب الخام : الوفاء بالنذور من  تاي األبرار.

 ــم أنميــي موضــوعي هــذا بالخاومــة ألبــين مــا ســعيي مــن أجلــه آال وهــو النــذر      
 كيتية منمجي في هذا الموضوع . واسوخل ي التقراي الوي ذكروما ألبين للقارئ

وهذا الذي بذلوه ل ارى جمدي فقن كان  وابًا فمن اهلل ، وان كان خطـق فمـن      
الشيطان ومن نتسي . انه على ما يشاء لـدير وباوجابـة جـدير ، وهـو نعـم المـولى 

 ونعم الن ير.
وعلــى وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب العــالمين و ــلى اهلل علــى ســيدنا محمــد      

 اله و حبه وسلم وسليمًا ك يرًا .
 البـاحث

 المبحث األول
 متموم النذر في القرآن الكريم وجذوره الواريخية

 المطلب األول: وعريف النذر
النذر لغة: النحب وهو ما ينذره اونسان على نتسـه نحبـًا واجبـًا، وجمعـه نـذور       

ولـال أبـو سـعيد الضـرير إنمـا  ولغة أهل الحجاز كذل  وأهل العـرا  يسـمونه األر ،
ليل له نذر ألنه نـذر فيـه أي أوجـب كقولـ  نـذري علـى نتسـي أي أوجبـي، والنـذيرا 

. وهـو مـن (3)االبن يجعله أبوه ليمًا أو خادمـًا للكنيسـة أو الموعبـد مـن ذكـر أو أن ـى
ـــر مـــا يســـوعمل فـــي  ـــر، وأك  ـــى متعـــولين أو أك  ـــل وهـــو يوعـــدى إل ـــاب ضـــرب ولو ب

ران ونذر على نتس  ما لي  بواجب لحـدوث أمـر، واونـذار إخبـار . والنذ(4)الوخويف



 

 06 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

في القـرآن الكـريمذر النـ  

 .(5)فيه وخويف كما الوبشير إخبار فيه سرور 
ولــال ابــن منظــور: إن وعوقــدوا هــذا فــاخرجوا عنــه بالوفــاء فــان الــذي نــذروموه       

ــذال علمــه فحــذره وانــذره بــاألمر ولــال أبــو حنيتــة  الزم لكــم ونــذر بالشــيء بكســر ال
ــه ينــذر الرميــة ولــال الجــواهري: ونــاذر القــوم أي خــوف النــذير  ــوي ا لقــو  ألن
.(6)بعضمم بعضا

 النذر ا طةحًا:
كان للنذر في معناه الشرعي أو اال طةحي وعـاريف عـدا اخولتـي فـي اللتـظ       

 إال أنما موتقة في المعنى نورد بعضًا منما:
ــى وجــه مخ ــ ــى شــيء والوزامــه عل ــد القلــب عل ــل يقــول االلوســي: هــو عق و  لي

وا له الخوف الن الشـخ  يعقـد ذلـ  علـى نتسـه خـوف الوق ـير أو خـوف ولـوع 
 . (7)أمر خطير عنده

ولال القرطبي: هو ما أوجبه المكلف على نتسه من العبـاداي ممـا لـو لـم يوجبـه لـم 
 .(8)يلزمه
وأما ابن جرير فكان رأيه: هو ما أوجبه المرء علـى نتسـه وبـررًا فـي طاعـة اهلل      
 .  (9)إليه من  دلة أو عمل خير ولد يكون مطلقًا أو معلقاً  ووقرباً 
ــا يةزمــه مــن القــرب       ــه لربــة فلم ــة مشــروعة أمــا كون ــل عنــه: هــو لرب ــد لي ول

، ويجــب فــي  ــيغة النــذر أن (10)كال ــوم وال ــةا والحــج والعوــ  وال ــدلة وريرهــا
نمـا ينعقـد بكوابـة يكون فيما لتظ يشعر بااللوزام فة ينعقـد بالنيـة كسـا ر العقـود ، و  ا 

النــــاذر مــــع نيوــــه ، وباشــــارا األخــــر  المتممــــة وو ــــا  ــــيغة النــــذر المطلقــــة 
 .(11)والمعلقة

 واريخية للنذر في األمم السابقةالمطلب ال اني: الجذور ال
لبــل أن نخــوض فــي موطلبــاي هــذا الموضــوع يجــب علينــا أن نــذكر ولــو بنبــذا      

نــه كــان لبلــه لعجابــة عــن م ــل هــذه مخو ــرا هــل أن النــذر جــاء مــع اوســةم أم ا
 نقول: يالوساؤال

كان النذر في األمم السابقة موجودًا ولـد حكـى لنـا القـران الكـريم موضـحًا ذلـ  فـي  
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ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ    حاد وين منت لوين وهما نذر أم مريم عليما السـةم حـين لالـي 

  ھ     ھ

ونا مــريم العــذراء حــين اومممــا لوممــا فــي وأمــا الحاد ــة ال انيــة فمــو لــول ســيد
عيسى عليه السةم فقراد اهلل منعما عن مجادلـة السـتماء والجملـة فقمرهـا بال ـمي 

وكــان مــن ضــروب  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   عــن الكــةم فقالــي 
العبادا عندهم إذا نذر ال وم فكان من ضمنه االنقطاع عن الكةم كما سـنبين ذلـ  

   ر هذه اآلية إن شاء اهلل .في وتسي
ولد دل لوله وعالى في خطابه لسيدنا إبـراهيم الخليـل حـين أمـره لـدعاء النـا        

فمذا  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   إلى الحج فقال:
 دليل آخر على أن النذر كان موجودًا في شريعة إبراهيم الخليل عليه السةم .

الجاهلية إذ نذر عبد المطلب حين لقـي مـن لـري   ولد عرفي العرب النذر في     
ما لقي في حتر زمزم ، الن ولد له عشرا أوالد ليذبحن عاشرهم لربانًا للكعبة وحـين 
اكومل العدد وبلغوا عشرا أ با من الواجب عليـه الوفـاء بنـذره فجمعمـم  ـم اخبـرهم 

عاشــر وأحــبمم بنــذره ودعــاهم إلــى الوفــاء فقطــاعوه فحكمــي القرعــة بيــنمم أن ابنــه ال
إليــه عبــد اهلل هــو المق ــود والحاد ــة طويلــة جــدًا وال يمكننــا درجمــا هنــا بالكامــل 
فمنعوــه لــري  مــن ذبــا ولــده ولــالوا لــه إن فعلــي هــذا  فســوكون ســنة مــن بعــد  ، 
فقشاروا عليه أن يـذهب إلـى الحجـاز فـان فيمـا عرافـة فيسـقلما ، ولـ  عليمـا عبـد 

ة فيكم لالوا عشرا من اوبل لالـي فـارجعوا إلـى المطلب الق   فقالي لمم )كم الدي
بةدكم  م لربوا  احبكم ولربوا عشرًا من اوبل  م اضربوا عليما وعليـه القرعـة فـان 
خرجــي علــى  ــاحبكم فزيــدوا مــن اوبــل حوــى يرضــى ربكــم وان خرجــي علــى اوبــل 

شرًا فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا  احبكم ( فتعلوا ما لالي وظلوا يضربون ع
بعد أخرى والقرعة وخرج لدح عبد اهلل حوى بلـ  ما ـة نالـة فخـرج القـدح علـى اوبـل 

 . (15)فقالي لري  رضي رب  يا عبد المطلب فنحري اوبل
وفي حاد ـة أخـرى أن نتيلـة زوج عبـد المطلـب لمـا افوقـدي ابنمـا العبـا  وهـو      

لي وكانـي أول مـن  غير نذري إن وجدوه لوكسون الكعبة بالديباج فحين وجدوه فع
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 .  (16)كسى الكعبة بالديباج 
وكانـي العــرب فــي الجاهليــة ال يتيضــون مــن عرفـة إلــى المزدلتــة حوــى يجيــزهم احــد 
بنــي  ــوفه وهــم بنــي الغــوث بــن مــر بــن طابخــة بــن اليــا  بــن مضــر وكانــي أمــه 
ــد فنــذري إن هــي ولــدي ذكــرًا أن  جرهميــة لقــب الغــوث ب ــوفه الن أمــه كانــي ال ول

الكعبـة فولـدي الغـوث وكـانوا يجعلـون  ـوفه يربطـون بمـا شـعر رأ  وجعله لخدمة 
 .(17)ال بي الذي ينذرونه لخدمة الكعبة ويسمى الربيط

وأما في ع ر اوسةم فمنالـ  نـذور وحـوادث ك يـرا أك ـر مـن أن وح ـى فـي 
 :بعض منما لحاجة الموضوع إلى ذل  هذا العمل البسيط لكن سنسلط الضوء على

ن عبا : أن سعيد بن عبادا اسوتوى رسول اهلل  ـلى اهلل عليـه وسـلم فعن اب     
في نذر كان على أمه فووفيي لبـل أن وقضـيه ، فقفوـاه رسـول اهلل أن يقضـيه عنمـا 

 . (18)فكاني سنة بعده
وعنــه أيضــا لــال : أوــى رجــل إلــى النبــي  ــلى اهلل عليــه وســلم فقــال لــه : إن      

نما ماوي فقـال النبـي  ـلى اهلل عليـه وسـلم: لـو كـان عليمـا  أخوي نذري أن وحج وا 
 .(19)دين أكني لاضيه؟ لال: نعم . لال: فالض اهلل فمو أح  بالقضاء

وعـن ميمونـة بنـي كــروم أن أباهـا سـقل النبـي  ــلى اهلل عليـه وسـلم فقـال: يــا      
رسول اهلل إني نذري أن أنحر ببوانة فقال : أما و ن أو طارية لال: ال . لـال: أوف 

 .(20)بنذر 
ولما لول عا م بن  ابي أرادي هذيل اخـذ رأسـه ليبيعـوه مـن سـةفة بنـي سـعد      

وكاني لد نذري حين أ اب ابنيما يوم احد ل ن لدري على رأ  عا م لوشربن في 
لحته الخمر، فمنعومم الدبر أن ي لوا إليه فلما حالي بينمم وبينه لالوا دعـوه حوـى 

الوادي فاحومل عا ـمًا فـذهب بـه، فكـان عمـر يمسي فيذهب عنه فنقخذه فبعث اهلل 
بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعوـه   يحتـظ اهلل العبـد المـؤمن كـان عا ـم 
نذر أن ال يمسه مشـر  وال يمـ  مشـركًا أبـدًا فـي حياوـه فمنعـه اهلل بعـد وفاوـه كمـا 

 .(21)امونع منه في حياوه
 المطلب ال الث: آراء العلماء في النذر
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يو تا القارئ أحاديث النبي  ـلى اهلل عليـه وسـلم فـي هـذا البـاب ويـرى  حين      
ك را النمي منه عليه ال ةا والسةم عن النذر ي رح في لرارا نتسه بقنه ال ي ـا 
النذر وال يجوز ولكن بما أن ديننا دين لب ال دين لشور وبعد أن ر نا في أعمـا  

أن العلمـــاء كانـــي لمـــم أراء  مـــراده  ـــلى اهلل عليـــه وســـلم مـــن هـــذا النمـــي وجـــدنا
ووجماي نظر فـي سـبب هـذا النمـي وسـنعمل علـى ووضـيحه ب ـورا مـوجزا لـبعض 
هذه اآلراء دون اوسماب فيما الن مقامنـا هنـا للوتسـير ال لغيـره مـن العلـوم األخـرى 
ولكن وجدي أن الموضوع يحواج طـرح هـذه اآلراء لووضـا ال ـورا لـدى القـارئ لبـل 

   الدخول إلى الوتسير :
 التقرا األولى: الشروط الواجب ووفرها في النذر :

النذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة وطرلما أيضا له شـروط يجـب أن وكـون       
 مووفرا فيه لكي يكون النذر  حيحا موقبة وأهمما : 

_ يشورط في النذر أن يكـون هلل وعـالى فـة يحـل النـذر لغيـر اهلل مـن نبـي او ولـي 1
 . (22)ال يجوز النذر للقبور وان ولع م ل هذا كان باطة أو مل  وكذا

 بالنمي االتقرا ال اني: العلماء الذين لالو 
نــذر وعلــل نميــه بقنــه ال يــقوي بخيــر نمــى النبــي  ــلى اهلل عليــه وســلم عــن ال

وذلــ  لمــا يوروــب عليــه مــن إيجــاب اونســان علــى نتســه شــي ا هــو فــي ســعة منــه ، 



 

 08 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

في القـرآن الكـريمذر النـ  

فيخشى أن يق ر في أدا ـه فيوعـرض لع ـم ،ولمـا فيـه مـن إرادا المعاوضـة مـع اهلل  
فــي الوــزام العبــادا وربمــا ظــن والعيــاذ بــاهلل أن اهلل وعــالى أجــاب طلبــه ليقــوم بعبادوــه 

لمحاذير وريرها نمى عنه النبي  ـلى اهلل عليـه وسـلم إي ـارًا للسـةمة وطمعـا لمذه ا
 .  (28)في جود اهلل بة دالة وال مشارطه

ويحومل أن النـاذر يـقوي بـالقرب مسـو قًة لمـا لمـا  ـاري عليـه واجـب أو الن       
 الناذر ي ير القربة كالعوض عن الذي نذر ألجله فة وكون خال ة . 

ال نعاني هذا بقوله: وأنا أوعجب ممن أطل  لسـانه بقنـه لـي  بمكـروه ويؤكد       
مــع  بــوي النمــي ال ــريا فالــل درجاوــه أن يكــون مكروهــًا   لــال ابــن العربــي النــذر 
شـبيه بالـدعاء فانــه ال يـرد القــدر لكنـه مــن القـدر ولـد نــدب إلـى الــدعاء ونمـي عــن 

ــى ا ــه الووجــه إل هلل والخضــوع والوضــرع النــذر الن الــدعاء عبــادا عاجلــة ويظمــر ب
 .   (29)والنذر فيه وقخير العبادا إلى حين الح ول وور  العمل إلى حين الضرورا

إن اولــدام علــى النــذر ريــر مســوحب للحــديث الــذي روي عــن ابــن عمــر ان       
نمـا يسـوخرج  النبي  لى اهلل عليه وسلم لال: )) إن النذر ال يقـدم شـي وال يـؤخره وا 

( وفي  حيا مسلم أيضا: )) اخذ رسول اهلل  لى اهلل عليـه ((30)بالنذر من البخيل
نمــا يســوخرج بــه مــن الشــحيا (( (31)وســلم يومــا ينمانــا ويقــول :انــه ال يــرد شــي ًا ،وا 

وهــذا النمــي نمــي كراهــة ال نمــي وحــريم ، ألنــه لــو كــان حرامــا لمــا مــدح اهلل وعــالى 
النبـي  ـلى اهلل  الموفين به ، وكذل  هو رير مسوحب ألنه لـو كـان مسـوحبًا لتعلـه

 .(32)عليه وسلم
ولال أبـو عبيـد: والوشـديد فيـه لـي  هـو أن يكـون ما مـًا ولـو كـان كـذل  مـا        

أمــر اهلل وعــالى أن يــوفى بــه وال حمــد فاعلــه ولكــن وجمــه عنــدي وعظــيم شــقن النــذر 
ووغليظ أمره ل ة يسومان بشقنه فيتـرط فـي الوفـاء بـه ويوـر  القيـام بـه ،  ـم اسـودل 

نمـا كـان وجـه النمـي أن النـاذر على ال حث  على الوفاء بـه مـن الكوـاب والسـنة ، وا 
يقوي بالقربة مسو قة لما لما  اري عليه ضرب الزم ، ويحومل أن يكـون سـببه أن 
الناذر لم يبذل القربة إال بشـرط أن يتعـل لـه مـا يريـد ف ـار كالمعاوضـة الوـي وقـدح 

 .   (33)في نية الموقرب
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عية ونقل عن المالكية  بوي النمي واحوجوا بقنه لـي  طاعـة وذهب أك ر الشاف      
نمـا ل ـد انـه ينتـع نتسـه أو يـدفع عنمـا  محضة ألنه لم يق د بـه خـال  القربـة وا 
ضــررا بمــا الوــزم ، وجــزم الحنابلــة بالكراهــة وعنــدهم روايــة أنمــا كراهــة وحــريم ونقــل 

 .   (34)الورمذي كراهوه عن بعض أهل العلم من ال حابة
  ل ال ة: من ذهب إلى الوجوب من العلماءالتقرا ا
وكرر النمي عن النـذر فـي الحـديث وهـو وقكيـد ألمـره ووحـذير عـن الومـاون بـه      

بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حوـى ال يتعـل لكـان فـي ذلـ  إبطـال الحكمـة 
نما وجه الحـ سقاط للزوم الوفاء به ، إذ كان بالنمي ي ير مع ية فة يلزم وا  ديث وا 

انه أعلممم أن ذل  األمر ال يجر لمم فـي العاجـل نتعـًا ، وال ي ـرف عـنمم ضـرًا وال 
يرد لضـاًءا ، فـاذا نـذروم ولـم وعوقـدوا هـذا فـاخرجوا عنـه بالوفـاء فـان الـذي نـذروموه 

 .   (35)الزم لكم 
وذهب ال ـنعاني إلـى أن النـذر بال ـةا وال ـيام  والحـج والعمـرا ونحوهـا مـن      

لـال لوـادا: كـانوا ودخل في النمي ، لقوله وعـالى: الطاعاي ال
. وليـل عنـه:  (37)ينذرون طاعـاي مـن  ـةا و ـيام وسـا ر مـا افوـرض اهلل علـيمم

هــذا بــاب مــن العلــم رريــب وهــو أن ينمــى عــن فعــل شــيء ، حوــى إذا فعــل كــان 
 .(38)واجبا
لمة نــذرا منعقــدا يســووجب وهنــا ســؤال يطــرح نتســه : لــد ينــذر المســلم أو المســ     

الوفاء به ولكن الناذر يموي لبل الوفاء به فما حكم هذا النـذر ؟ وهـل يسـقط بمـوي 
 الناذر؟ 
يقـــول جممـــور أهـــل العلـــم : ولضـــاء نـــذر الميـــي مـــن لبـــل الـــوارث أو الـــوالي      

مسوحب ولي  بواجب عليمما ، على ما  رح به الحنابلة فقد جاء عن ابـن لدامـه 
ه:  من نذر حجا أو  ـياما أو  ـدلة أو عوقـا أو اعوكافـا أو ريـره مـن الحنبلي لول

الطاعاي وماي لبل فعله، فعله الوالي عنه إال أن يكـون النـذر ماليـا فمـا ذهـب إليـه 
الجممور إن كان له وركة فيخـرج مـن وركوـه فـان لـم يكـن لـه وركـة فـة وجـوب علـى 

 .  (39)الولي في الوفاء بالنذر
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 المجال ك يرا جدًا نذكر منما:   واآل ار في هذا     
( عن ابن عبـا  رضـي اهلل عنـه إن سـعيد بـن عبـادا اسـوتوى رسـول اهلل  ـلى 1)

اهلل عليــه وســلم فــي نــذر كــان علــى أمــه فووفيــي لبــل أن وقضــيه فقفوــاه أن يقضــي 
 .  (40)عنما فكاني سنة بعد 

ن وحـج ( وعن ابن عبا  لـال : أوـى رجـل إلـى النبـي فقـال لـه إن أخوـي نـذري أ2)
نما ماوي فقال النبي  لى اهلل عليه وسلم لو كان عليما دين أكني لاضـية ؟ لـال  وا 

 .   (41): نعم، لال : فالضي اهلل فمو أح  بالقضاء
وأمـا إذا اسـلم ولــد ولـع منـه نــذر فـي الجاهليــة فتيـه خـةف والظــاهر انـه يلــزم      

رسـول اهلل  ـلى اهلل  الوفاء بنذره لما أخرجه الشيخان: أن عمر بن الخطاب لال يـا
عليــه وســلم إنــي نــذري فــي الجاهليــة أن اعوكــف ليلــة فــي المســجد الحــرام فقــال لــه 

 .( 43()42) لى اهلل عليه وسلم أوف بنذر 
وذهب إلى ذل  البخاري وابن جريـر وجماعـة مـن الشـافعية وهنالـ  أيضـا آ ـار      

كرها اآلن . وأمــا ك يـرا عـن النبــي  ـلى اهلل عليـه وســلم فـي هـذا البــاب ال مجـال لـذ
الحنتيه والمالكية فقـالوا إذا كـان النـذر معلـ  علـى شـيء يـراد ولوعـه وهـو مررـوب 

 .(44)في ح وله للناذر فحكم هذا لزوم الوفاء به
وخة ة القول: ان لم يكن النذر مسـوحًبا إال انـه بعـد ولوعـه يجـب الوفـاء بـه      

نــذر أن يطيــع اهلل فليطعــه إذ كــان لربــة وطاعــة لــال  ــلى اهلل عليــه وســلم )) مــن 
(( ولد مدح اهلل الموفين بنـذورهم لـال وعـالى(45)ومن نذر أن يع ي اهلل فة يع ه

  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ      پ  ڀ ولـد ورد فـي السـنة النبويـة ذم الـذين ينـذرون
وال يوفون بنذرهم فقد لال  لى اهلل عليه وسلم: )) خيركم لرني  ـم الـذين يلـونمم ، 

لــذين يلــونمم ،  ــم يجــيء لــوم ينــذرون وال يوفــون ، ويخونــون وال يؤومنــون ،  ــم ا
 ((  (47)ويشمدون وال يسوشمدون ،ويظمر فيمم السمن

 * التقرا الرابعة: العلماء الذين لالوا بقنه حرام // 
ــه      ــه مــا يكــون في ــه مــا يكــون فيــه طاعــة هلل ومن ــذر من ــدو ممــا وقــدم أن الن ويب
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و كل ما نذر في رير طاعـة اهلل وأمـا الـذين لـالوا بـالوحريم مع ية والنذر الحرام: ه 
فكانوا ينظرون إليه على انه إخراج للمال في رير ح  ويعدوه باب من أبواب الظلـم 

  : 
نمــا       ــه الحــديث )وا  ــذر هــو الــذي دل علي ــول بوحــريم الن ــول ال ــنعاني : الق فيق

ي بخيـر فانـه ي ـير إخـراج ( ويزيد وقكيـدا وعليلـه بقنـه ال يـقو(48)يسوخرج من البخيل
ضاعة المال محرمة ، فيحرم النذر بالمال   (49)المال فيه من باب إضاعة المال ، وا 

وأما النذور المعروفة في هذه األزمنة على القبور والمشاهد واألمـواي فـة كـةم فـي 
ــر  ــاذر يعوقــد فــي  ــاحب القبــر انــه ينتــع ويضــر ، ويجلــب الخي وحريممــا ، الن الن

ويعافي األليم ويشتي السقيم ،وهذا هو الذي كان يتعلـه عبـاد األو ـان ويدفع الشر ،
بعينة فيحرم كما يحرم النذر على الو ن ويحرم لبضه ألنه وقرير على الشر  ويجب 
بانة انه من أعظم المحرماي وانه الذي كان يتعلـه عبـاد األ ـنام لكـن  النمي عنه وا 

 . (50)وفطال األمد حوى  ار المعروف منكرا والمنكر معر 
 لرابـة ذا كلـم إن الكعبـة روـاج فـي مالـه جعـل رجـل عنوسقلي السيدا عا شة       

 بـــن و ـــححه  ـــحيا بســـند(52)والبيمقـــي(51)مالـــ    رواهاليمـــين يكتـــر فقالـــي لـــه
ذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور أولى(53)السكن  .   (54)، وا 
ية اهلل كمن نذر أن يشـرب الخمـر أو واوت  العلماء على وحريم النذر في مع      

أكل لحـم الخنزيـر وريرهـا مـن المحرمـاي لقولـه عليـه ال ـةا والسـةم) مـن نـذر أن 
نما اخوةفمم في وجـوب (55)يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يع ي اهلل فة يع ه ( وا 

الكتــارا فقــال الجممــور: ال وجــب فيــه كتــارا مســودلين بقولــه  ــلى اهلل عليــه وســلم) 
  ـلى النبـي امـبين (57)( وحـديث أبـي إسـرا يل(56)نذر أن يع ي اهلل فة يع هومن 
 يقـوم أن نذر إسرا يل أبو فقالوا عنه فسقل لا م برجل هو إذا يخطب وسلم عليه اهلل
ــوكلم وال يســوظل وال يقعــد وال ــه اهلل  ــلى النبــي فقــال.  وي ــوم ي  مــره)  وســلم علي

يقمرهمــــا  ــــلى اهلل عليــــه وســــلم ( ولــــم  ــــومه وليــــوم وليقعــــد وليســــوظل فليــــوكلم
سـحا  والحنتيـة وجـوب الكتـارا فيـه (58)بالكتارا بـدليل ( 59) .  وعن احمـد وال ـوري وا 

( ولد ألحقوها باأليمـان ، لـال رسـول اهلل (60)لوله  لى اهلل عليه وسلم )النذر حلتة
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( ولو حلف على فعل مع ية لزموه (61) لى اهلل عليه وسلم)كتارا النذر كتارا يمين 
.(62)تارا فكذل  إذا نذرهاالك

 المبحث ال اني 
 مواطن النذر في القران الكريم وبيانما 

 الوران النذر بال دلةالمطلب األول: 
يقمر اهلل وعالى عباده المؤمنين بالنتقة من الطيباي ومما يسر لمم من       

المكاسب الدنيوية ومما اخرج لمم من األرض فكما من عليمم بوسميل وح يله 
رهم باونتا  منه شكرا هلل وأداء لبعض حقوله ووطميرًا لألموال وهذه األوامر أم

العظيمة المشوملة على األسرار والحكم ال وح ل لكل احد بل لمن من اهلل عليه 
واواه الحكمة وان من آواه اهلل الحكمة فقد آواه خيرا ك يرا وهذه اآلية الوي نحن في 

لنتقاي واجبما ومسوحبما لليلما وك يرها الوي  دد وتسيرها فيما المجازاا على ا
أمر اهلل بما والنذور الوي ألزمما المكلف نتسه وان اهلل يعلمما فة يختى عليه منما 
شيء ويعلم ما  دري عنه ، هل هو اوخة  أم ريره فان  دري عن إخة  
وطلب لمرضاا اهلل جازى عليما بالتضل العظيم وان ل د بذل  رضى المخلولاي 
فانه ظالم ألنه لد وضع الشيء في رير موضعه واسوح  العقوبة ولم ينتعه احد 
من الخل  ولم ين ره فلنغو  في هذا البحر المادئ لنخرج بدرا وتسير هذه اآلية 

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  لال وعالى

ة و دلوم أو أي نذر نـذروم فـان لال أبو جعتر: يعني بذل  جل  ناؤه أي  دل
اهلل يعلمـــه وال يعـــزب عنـــه منـــه شـــيء وال يختـــى عليـــه منـــه لليـــل وال ك يـــر ولكنـــه 
يح يه أيما النا  عليكم حوى يجازيكم جميعكم على جميع ذل  فمن كاني  ـدلوه 
ونذره ابوغـاء مرضـاا اهلل وو بيوـا مـن نتسـه جـازاه بالـذي وعـده مـن الوضـعيف ومـن 

النــا  ونــذروه للشــيطان جــازاه بالــذي أوعــده مــن العقــاب والــيم  كانــي  ــدلوه ر ــاء
 .(64)العذاب
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والنتقــة وشــمل ســا ر مــا يخرجــه  ــاحب المــال مــن مالــه، زكــاا أو  ــدلة أو        
وطوعا بالمال فـي الجمـاد  والنـذر نـوع مـن أنـواع النتقـة يوجبـه المنتـ  علـى نتسـه 

جمه وفـي سـبيله فالنـذر لتـةن مـن مقدرا بقدر معلوم ، والنذر ال يكون لغير اهلل ولو 
عباده نوع من الشـر  كالـذبا ا الوـي كـان يقـدمما المشـركون ولمـومم وأو ـانمم فـي 

. وجاءي هذه اآلية وذييل للكةم السـاب  المسـبو  لرمـر (65)شوى ع ور الجاهلية
گ  گ    باونتا  و تاوه المقبولة والوحذير مـن الم بطـاي عنـه ابوـداء مـن لولـه

ڳ  ڳ  ڱ گ  ڳ  ڳ 
والمق ود من هذا الوذييل الوـذكير بـان اهلل ال ( 66)

يختى عليه شيء من النتقاي و تاوما وادمج النذر مع اونتا  فكـان الكـةم جـديرًا 
. وظــاهر اآليــة العمــوم فــي كــل  ــدلة فــي ســبيل اهلل أو فــي ( 67)بــان يكــون وــذيية

واوـى بـالمميز فـي لولـه سبيل الشيطان وكذل  النذر عام في طاعة اهلل أو مع ـيوه 
 من نتقه اومن نذر وان كان متموما من لولهولولـه

 وليـل وخـو  النتقـة بالزكـاا (68)لوقكيـد انـدراج القليـل والك يـر فـي ذلـ ،
.(69) لعطف الواجب عليه وهو النذر

بشـرط أو بغيـر ولال أبو السعود:من نـذر أي نـذر كـان فـي طاعـة أو مع ـية 
التـاء  فـان اهلل يعلمـهشرط موعل  بالمال أو باألفعـال كال ـيام وال ـةا ونحوهمـا 

على األول داخلة على الجواب وعلـى ال ـاني مزيـدا فـي الخبـر وووحيـد الضـمير مـع 
وعدد موعل  العلم الوحاد المرجع بناء على كون العطف بكلمة أو كما في لول  زيـد 

 .   (70)ال أكرمومماأو عمرو أكرموه وال يق
وعلـى هـذا الـذي وقـرر وحذف ذل  للعلم به ولداللة ما في لوله       

الن العطــف فــان اهلل يعلمـه مـن حـذف المو ــول فجـاء الضــمير متـردا فــي لولـه 
ذا كان العطف باو كـان الضـمير متـردا ولمـا رربـي معرفـة هـذه األحكـام عـن  بقو، وا 

هذه اآلية جعلوا إفراد الضمير مما يوقول   فحكـي عـن  جماعة ممن وكلم في وتسير
النحا  انه لـال :الوقـدير ومـا أنتقـوم مـن نتقـه فـان اهلل يعلممـا، أو نـذروم مـن نـذر 

ڍ    فـان اهلل يعلمــه  ـم حــذف احـدهما اســوغناء بـاآلخر وهــو م ـل لولــه وعــالى
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ڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ولوله       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ولــم يقــل فــان اهلل يعلمــه  لــال أبــو جعتــر: فــان لــال لنــا لا ــل : فكيــف لــال
يعلممما ولد ذكـر النـذر و النتقـة ؟ ليـل إنمـا لـال فـان اهلل يعلمـه ألنـه أراد فـان اهلل 

. وهـي كنايـة عـن الجـزاء عليـه الن (73)يعلم مـا أنتقـوم أو نـذروم فلـذل  وحـد الكنايـة
نمـا كـان الزمـا لـه الن علم اهلل بالكا ناي ال يش  فيه الس امعون فقريـد الزم معنـاه وا 

 .  (74)القادر ال يضده عن الجزاء إال عدم العلم بما يتعله المحسن أو المسئ
واعلم انه وعالى لمـا بـين أن النـذر يجـب أن يكـون مـن أجـود المـال واألعمـال       
ولم يقل يعلممما .لال 
ڃ  ڃ  چ  چ   چ    ر إلـى الوقويـل فـي لولـه عـز وجـل لال أبي حيان: ولمـذا  ـي   

وأخرى إلى المؤخر رعايـة للقـرب كمـا فـي هـذه اآليـة الكريمـة وفـي چ  ڇ     
، وحمـل الـنظم علـى وقويلمـا  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ لولـه وعـالى

:فـي لولـه وعـالى اني عليه كمابالمذكور ونظا ره أو على حذف األول  قة بداللة ال 
  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

وشعور المؤمن بان عين اهلل سبحانه على نيوه وضميره وعلى حركوه وعملـه 
ي ير في حسه مشاعر حية مونوعة ، شعور الوقوى والوحرج أن يمجـ  فـي خـاطره 

علـى الجـزاء وال قـة  هاج  رياء أو وظاهر وهاج  شا أو بخل وشعور االطم نـان
بالوفــاء وشــعور الرضــا والراحــة بمــا وفــى هلل ولــام بشــكر نعموــه عليــه بمــذا اونتــا  

(79). 
لــال مجاهــد )يعلمــه(: يح ــيه ، ولــال الزجــاج : يجــازي عليــه ، وليــل يحتظــه       

وهــذه األلــوال موقاربــة ووضــمني هــذه اآليــة وعــدا ووعيــد بورويــب علــم اهلل علــى مــا 
  (80).أنتقوا أو نذروا

ومـا  م أوعد جل  ناؤه من كاني نتقاوـه ريـاء ونـذوره طاعـة للشـيطان فقـال        
ــاء النــا  وفــي مع ــية اهلل  للظــالمين مــن أن ــار ــه ر  يعنــي ومــا لمــن انتــ  مال

واألن ــار: جمــع ن ــير ونتــي  مــن أن ــاروكانــي نــذوره للشــيطان وفــي طاعوــه 
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وهو ظاهر، وفي الدنيا ألنمـم لمـا  األن ار كناية عن نتي الن ر والغوث في اآلخرا 
بخلوا بن رهم التقير بقموالمم فان اهلل يعدممم الن ير في المضا   ويقسـي علـيمم 

، وهـم جمـع ن ـير كمـا األشـراف (81)للوب عباده ويلقي علـيمم الكراهيـة مـن النـا 
جمــع شــريف ويعنــي بقولــه مــن ين ــرهم مــن اهلل يــوم القيامــة فيــدفع عــنمم عقابــه 

 .(82)وشدا بط يوم ذ بقوا 
نمـا سـمي        ولد دللنـا علـى أن الظـالم هـو الواضـع للشـيء فـي ريـر موضـعه وا 

اهلل المنت  ر اء النا  والناذر في رير طاعوه ظالمـا لوضـعه إنتـا  مالـه فـي ريـر 
 .(83)موضعه ونذره في رير ماله وضعه فيه فكان ذل  ظلمة

الحـ  هلل ولعبـاده والـذي يمنـع فقما الذي ال يقوم بح  النعمة والـذي ال يـؤدي       
ـــر بعـــدما أعطـــاه اهلل إيـــاه فمـــو ظـــالم: ظـــالم للعمـــد، وظـــالم للنـــا ، وظـــالم  الخي

 .(84)لنتسه

وما للظالمين باونتـا  والنـذر فـي المعا ـي أو بمنـع ال ـدلاي وعـدم الوفـاء       
بالنــذر أو بانتــا  الخبيــث أو بالريــاء والمــن واألذى وريــر ذلــ  ممــا ينوظمــه معنــى 

ظلــم الــذي هــو عبــارا عــن وضــع الشــيء فــي ريــر موضــعه الــذي يحــ  أن يوضــع ال
فيه، وما لظالم من الظالمين ن ير مـن األن ـار والجملـة اسـو ناف مقـرر لمـا فيمـا 
لبله من الوعيد متيد لتظاعة حال من يتعل ما يتعل من الظالمين لوح ـيل االعـواذ 

  .( 85)ورعاية الخةن

د شديد وهو لسمان: أما ظلمه نتسه فذا  حا ل فـي ويقول الرازي: انه وعي       
كل المعا ي  وأما ظلمه ريره فبقن ال ينت  أو ي ـرف اونتـا  عـن المسـوح  إلـى 

 (86)ريره أو يكون رياء أو يتسدها بالمعا ي .

ــه  ــه بقول ــى عن ــذي كن ــه الوعــد ال ــل ب ــد لوب ــل هــذا وعي ــان اهلل يعلمــهولي  ف
علنا والمنافقون، ألنمم إن منعوا ال دلاي الواجبة فقد  والمراد بالظالمين المشركون

 . (87)ظلموا م ارفما في حقمم في المال وظلموا أنتسمم بالقا ما في وبعاي المنع

ختـاء ال ـدلة حـين وكـون وطوعـا         فالوفاء عدل ولسط، والمنـع ظلـم وجـور وا 
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فقمـا حـين وكـون  أولى وأحب إلى اهلل  وأجـدر أن وبـرأ مـن شـوا ب الوظـاهر والريـاء، 
 .(88)أداء للتريضة فان إظمارها فيه معنى الطاعة

واآلية دلي علـى مشـروعيوه فـي اوسـةم ورجـاء  وابـه سـواء كـان النـذر مطلقـا أو  
مــراد بــه الوعــد بــال واب وفــي  فــان اهلل يعلمــه معلقــا الن اآليــة أطلقــي والن لولــه

ن النـذر ال يقـدم شـي ا وال الحديث ال ـحيا أن النبـي  ـلى اهلل عليـه وسـلم لـال: )إ
يؤخره وال يرد شي ا وال يقوي ابن ادم بشيء لم يكـن لـدر لـه ولكنـه يسـوخرج بـه مـن 

پ    ( ومراده الورريـب ال إبطـال فا ـدا النـذر فقـد مـدح اهلل عبـاده فقـال:(89)البخيل

وأي نعيم وفضل اكبر من ان يمدحه ربه جل وعة.(90 )   ڀ
 لنذر لطلب الولدالمطلب ال اني: الشروع با

يخبــر وعــالى باخويــار مــن اخوــاره مــن أوليا ــه وأ ــتيا ه وأحبا ــه فــاخبر انــه        
ا طتى ادم واخواره علـى سـا ر المخلولـاي فخلقـه بيـده ونتـم فيـه مـن روحـه وأمـر 

ــه  ک  ک   ک  گ    المة كــة بالســجود لــه واســكنه جنوــه وفضــل نبيــه بقول
(91) 

إلـى أهـل األرض حـين عبـدي األو ـان وارـر  اهلل وا طتى نوحا فجعله أول رسـول 
أهل األرض بدعوا منه عليمم ونجـاه اهلل ومـن معـه فـي التلـ  المشـحون وا ـطتى 
آل إبراهيم وهو خليل الرحمن حوى بذل نتسه للنيران وولده للقربـان ومالـه للضـيتان 

عـد وجعل مـن ذريوـه سـيد ولـد ادم نبينـا محمـد عليـه أفضـل ال ـةا وأوـم السـةم  وب
هــذا ي ــطتي ذريــة بعضــما مــن بعــض نبــي مــن نســله نبــي مــن نســله نبــي وهــم آل 
عمــران  ولمــا ذكــر فضــا ل هــذه البيــوي الكريمــة ذكــر مــا جــرى لمــريم والــدا عيســى 

  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  وكيف لطف اهلل بما في وربيوما ونشقوما فقال:
ى فمـريم بنـي عمـران بـن ماوـان كـذا سـماه وأما آل عمران فمم : مريم وعيس

المتسرون وكان مـن أحبـار اليمـود و ـالحيمم وا ـله بالعبرانيـة )عمـرام( بمـيم فـي 
آخره ولي  المراد هنا عمران والد موسى وهـارون )وليسـي هـذه مـريم أخـي موسـى 

 .(93)وبين عيسى وموسى ألف و مانما ة سنة
نما عيسى  وامرأا عمران هي حنـة بنـي إذ المق ود هنا الومميد لذكر مريم واب     
 (94)فالوذا
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كما رواه إسحا  بن بشر عـن ابـن عبـا  رضـي اهلل عـنمم وهـي جـدا عيسـى       
عليــه الســةم وكــان لمــا أخــي اســمما )ايشــاع( وزوجمــا زكريــا عليــه الســةم وهــي أم 

 .(95)يحيى فعيسى ابن بني خالة يحيى كما ذكره رير واحد من االخباريين 
كاني زوجوه حنة بني فـالوذا لـد حـب  عنمـا الولـد والمحـيض فبينمـا هـي  إذ      

ذاي يوم في ظل شجرا إذ نظري إلى طير يز  فرخا له فوحركي نتسما للولد فدعي 
اهلل وعــالى أن يمــب لمــا ذكــرا فحاضــي مــن ســاعوما فلمــا طمــري أواهــا زوجمــا فلمــا 

بطنـي ألجعلـه محـررًا ولـم أيقني بالولد لالي :الن نجاني اهلل وعالى ووضعي مـا فـي 
يكن يحرر في ذل  الزمان إال الغلمان فقال لمـا زوجمـا أرايـي إن كـان مـا فـي بطنـ  

وهـذا  رب إنـي نـذري ....أن ى واألن ى عورا فكيف و نعين فارومي لذل  فقالـي 
في الحقيقة اسودعاء للولد الذكر لعدم لبول األن ى اللمـم لـ  علـي إن رزلونـي ولـدًا 

ه على بيي المقد ، فيكون المعنـى ربـي إنـي نـذري لـ  مـا فـي بطنـي أن أو د  ب
خراجـًا  فاجعله ذكرا على حد اعو  عبد  عني، وجعله بعـض األ مـة وقكيـدًا لنـذرها وا 

، ومــريم بالعبريــة: الخــادم وســميي أم (96)لــه مــن  ــورا الوعليــ  إلــى هي ــة الونجيــز
دا  وبالعربيـة: مـن وحـب عيسى به الن أمما نذروما لخدمة بيي المقد  وليـل العابـ

محاد ة الرجال فمي كالزير من الرجال الذي يحـب محاد ـة النسـاء وال يناسـب مـريم 
 .(97)أن يكون عربيا ألنما كاني بري ة عن محبة محاد ة الرجال 

لال الحسن الب ري :إنما إنما فعلي ذل  بالمام مـن اهلل ولـواله مـا فعلـي كمـا       
منام فعلم أن ذلـ  أمـرًا مـن اهلل وان لـم يكـن عـن وحـي ، رأى إبراهيم ذبا ابنه في ال

. ولـال القاضـي أبـو يعلـى: (98)وكما ألمم اهلل أم موسـى فقذفوـه بـاليم ولـي  بـوحي 
والنذر في م ل ما نذري  حيا فـي شـريعونا فانـه إذا نـذر اونسـان أن ينشـئ ولـده 

لـــدين  ـــا ال ـــغير علـــى عبـــادا اهلل وطاعوـــه وان يعلمـــه القـــران والتقـــه وعلـــوم ا
 . (99)النذر

لوله )محـررا( المحـرر الـذي يجعـل حـرا خال ـا يقـال: حـرري العبـد إذا خل ـوه عـن 
الــر  وحــرري الكوــاب إذا أ ــلحوه وخل ــوه فلــم وبــ  فيــه شــي ًا مــن وجــوه الغلــط، 
ورجل حر إذا كان خال ا لنتسه لي  ألحد عليـه وعلـ ، أمـا الوتسـير فقيـل مخل ـا 



 

 68 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ

في القـرآن الكـريمذر النـ  

وليـل عويقـا مـن أمـر الـدنيا لطاعـة اهلل، والمعنـى أنمـا  للعبادا، وليـل خادمـا للبيعـة، 
 .       ( 100)نذري أن وجعل ذل  الولد ولتا على طاعة اهلل 

 وكان يجب على هذا المحرر أمورًا عليه االلوزام بما:  
 .   (101)( أن يكون خال ا هلل خادما للكنيسة متررا للعبادا1)
موتررـًا لعمـل اآلخـرا فقـط ويعبــد اهلل ( وكـان واجبـًا عليـه أن ال يوـزوج وان يكــون 2)

 . (102)في خدمة الكنيسة لاله ابن عبا 
ولــم يكــن لبنــي إســرا يل رنيمــة وال شــي، فكــان وحريــرهم جعلمــم أوالدهــم علــى 
ال تة الوي ذكرنا، وذل  الن األمـر كـان فـي ديـنمم أن الولـد إذا  ـار بحيـث يمكـن 

ا بالنــذر يوركــون ذلــ  النــوع مــن اســوخدامه كــان يجــب عليــه خدمــة األبــوين، فكــانو 
االنوتاع ويجعلونمم محررين لخدمة الكنيسة وطاعـة اهلل وعـالى، وليـل كـان المحـرر 
يجعل في الكنيسة يقوم بخدموما حوى يبل  الحلم  م يخير بـين المقـام والـذهاب فـان 
أبى المقام وأراد أن يذهب ذهب، وان اخوار المقام فلي  له بعد ذل  خيار ولـم يكـن 

طة  المحرر على هـذا المعنـى (103)يًا إال ومن نسله محرر في بيي المقد نب .  وا 
إطــة  وشــريف ألنــه لمــا خلــ  لخدمــة بيــي المقــد  فكــان حــرر مــن أســر الــدنيا 

ــادا اهلل ــى حريــة عب ــى أوالدهــم فرضــا أن يطيعــوهم فــي  (104)وليودهــا إل . وكــان عل
 م .  نذرهم فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادما في معبده

الوقبـل  فوقبل مني ان  أنـي السـميع العلـيم   م لال اهلل وعالى حاكيا عنما:       
اخذ الشيء على الرضا ، وا له من المقابلة ألنـه يقبـل بـالجزاء ،وهـذا كـةم مـن ال 
يريد بما فعله إال الطلب لرضـا اهلل وعـالى واوخـة  فـي عبادوـه  ـم لالـي بـالمعنى: 

ي ودعـــا ي ونـــدا ي، العلـــيم بمـــا فـــي ضـــميري وللبـــي انـــ  أنـــي الســـميع لوضـــرع
 .  (105)ونيوي

 المطلب ال الث: نذر السيدا العذراء
ــًدا        ــه ول ــه دعــا اهلل أن يرزل ــا وكيــف ان ــا ل ــة زكري ــران الكــريم لن لمــا ذكــر الق

واشوكى أن امرأوه عالرًا وال ولد أ ًة وانه بل  عمرا يندر معـه وجـود الشـموا والولـد 
سبحانه بقدروه اخـر  هـذه المسـبباي حينمـا نزلـي المشـي ة فمـع كـل وكيف أن اهلل 
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هذه العوارض من اهلل سبحانه ووعالى عليه بيحيى وكاني من اآلياي العجيبة انوقـل  
منما إلى ما هو أعجب ودريجيًا من األدنى إلـى األعلـى إال وهـي والدا عيسـى عليـه 

ج ودعواهــا انــه مــن ريــر الســةم مــن ريــر أب، فــان إويــان المــرأا بولــد مــن دون زو 
واحد مـن اكبـر الـدعاوى الوـي لـو ألـيم عليمـا عـدا شـمود لـم و ـد  وبمـا انـه أمـر 
عظيم كان البد أن يكون المتنـد لـه أمـرًا أعظـم منـه وأبمـي للعقـل فجعلـي بينـة هـذا 
الخار  أمرًا من جنسـه خارلـًا أيضـا، وان دل هـذا علـى شـيء إنمـا يـدل علـى كمـال 

نمـا وق يرهـا بوقـدير لدرا اهلل وعـالى، وعلـ ى أن األسـباب جميعمـا ال وسـوقل بالوـق ير وا 
اهلل، فيري عبـاده خـر  العوا ـد فـي بعـض األسـباب العاديـة لـ ة يقتـوا مـع األسـباب 
ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببما، وسنبين هذه األمور المعجزا فـي هـذا الوتسـير 

 لمذه اآلية بخوارلما الكونية العظيمة
پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ا ل :فيقول جل من ل

   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

إذ لدم سبحانه في هذه اآلية األكل على الشرب الن احوياج النتساء إلى أكـل       
. ولـد (107)الرطب اشد من احوياجما إلى شرب الماء لك را ما سـال منمـا مـن دمـاء 

 .(108)حزن وأخر الشرب للعاداكان جاريا وهو األظمر في إزالة ال

       ولري عينا  ولري عينا وطيبي نتسا وارفضي عنما ما أحزن  ،وهـو مـن القـر
بمعنى السكون فان العين إذا رأي ما يسر الـنت  سـكني إليـه مـن النظـر إلـى ريـره 
أو بمعنى البرد فان دمعة السرور باردا ودمعة الحـزن حـارا ويشـمد لـه لـولمم )لـرا 

خنوما للمحبــوب( ولــرئ بكســر القــاف وهــي لغــة نجــد وهــم يتوحــون عــين العــين وســ
 .(109)الماضي ويكسرون عين المضارع

وهنا سؤال: وهو أن مضرا الخوف اشد مـن مضـرا الجـوع والعطـ  والـدليل أن      
الخوف الم الروح والجوع الم البدن وألم الروح ألوى من ألم البدن وروي انه أجيعي 

ما وربط عندها ذ ب فبقيي الشاا مدا مديـدا ال وونـاول العلـف شاا  م لدم العلف إلي
مــع جوعمــا الشــديد خوفــا مــن الــذ ب،  ــم كســري رجلمــا ولــدم العلــف إليمــا فوناولــي 
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ذا   العلف مع الم البدن فدلي هذه الحكاية على أن الم الخوف اشد من الـم البـدن، وا 
جـوع والعطـ  علـى دفـع  بي هذا فنقول فلم لدم اهلل وعالى في الحكاية دفع ضرر ال

ضرر الخوف ؟ والجواب: أن هذا الخوف كان للـية الن بشـارا جبريـل عليـه السـةم 
   .(110)كاني لد وقدمي فما كاني وحواج إلى الوذكير مرا أخرى

خـراج الرطـب مـن حيـث أنممـا أمـران       ووسليوما عليما السةم من إجراء المـاء وا 
ي فـان اهلل وعــالى لـدير علــى أن ينـزه ســاحو  خارلـان للعـادا فكقنــه لـال لمــا ال وحزنـ

عما يخولج في  ـدور الموقـدمين باألحكـام العاديـة بـان يرشـدهم إلـى الولـوف علـى 
سـريرا أمــر  بمــا اظمــر لمــم مــن البســا ط العن ــرية والمركبــاي النباويــة ومــا يخــر  

والشـرب ومـن فسـر السـري برفـع  لالعاداي الوكوينيـة وفـرع علـى وسـلية األمـر باألكـ
لشــقن ســامي القــدر جعــل الوســلية بــاخراج الرطــب فكقنــه ليــل ال وحزنــي فــان اهلل ا

)سبحانه لد اظمر ل  ما ينزه ساحو  لااًل وحاال ًً111)  : 
ويؤيــد هــذا مــا رواه ابــن زيــد لــال : لــال عيســى عليــه الســةم لمــا .ال وحزنــي      

نـد فقالي كيف ال احزن وأني معي ولسي ذاي زوج وال مملوكة فقي شـيء عـذري ع
 .  (112)النا  ليوني مي لبل هذا فقال لما عليه السةم: أنا أكتي  الكةم

 التقرا األولى: إني نذري للرحمن  وما
فــان رأيــي احــدًا مــن بنــي ادم يكلمــ  أو يســقل  كــا ن مــن كــان عــن شــيء مــن 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   أمــــــــر  وأمــــــــر ولــــــــد  وأراد أن يســــــــونطق  وســــــــبب والدوــــــــه

 ٺ    

ل  احب الكشاف: لرأ )ور ن( بالممز ابن الرومي عن أبي عمرو وهذا من ولا
لغة من يقول لبقي بالحج وحألي السوي  وذلـ  لوـ ب بـين الممـز وحـرف اللـين فـي 

 . (115)اوبدال
إني أوجبي على نتسي هلل  موا أال اكلم احدًا من بني ادم اليوم ، لـال الضـحا     

 ام من الكةم كمـا ي ـوم مـن الطعـام إال مـن :كان من بني إسرا يل من إذا اجومد 
ذكر اهلل فقال لما ذلـ  فقالـي إنـي أ ـوم مـن الكـةم كمـا أ ـوم مـن الطعـام إال مـن 

 . (116)ذكر اهلل 
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، (117)والمراد أنمم كـانوا إذا  ـاموا فـي شـريعومم يحـرم علـيمم الطعـام والكـةم  
وم يوبعـه وـر  الكـةم علـى فلي  إطةلًا لل وم على ور  الكةم ولكن المراد أن ال ـ

   (118)وجه الكمال .
وكان هذا مـن بقيـة مـا زادهـا بـه عيسـى عليـه السـةم وهـو وحـي مـن اهلل إلـى      

رشـادًا لقطـع المراجعـة مـع مـن  مريم أجراه على لسان الطتل ولقينـا مـن اهلل لمـريم وا 
بـادا يريد مجادلوما فعلمما أن ونـذر  ـوما يقارنـه انقطـاع عـن الكـةم فوكـون فـي ع

ــة ــة الجمل يعنــي  ــموا عــن   ــوما. (119)ووســوريا مــن ســؤال الســا لين ومجادل
 الكةم وفيه لوالن :

(  موا مكان لوله  وما : لاله ابن عبا  وان  بـن مالـ  والضـحا  وأبـي بـن 1)
 كعب وأبو رزين العقيلي . 

ن (  وما عن الطعام والشراب والكةم لاله لوادا ،ولال ابن زيـد كـان المجومـد مـ2)
   .(120)بني إسرا يل ي وم عن الكةم كما ي وم عن الطعام إال من ذكر اهلل

ولال ابن االنباري: ال وم في لغة العرب على أربعة معان، يقال  وم لوـر  الطعـام 
 .(121)والشراب، و وم لل مي، و وم لضرب من الشجر، و وم لذر  النعام

ن فـي  ـياممم فعلـى هـذا كـان لال الرازي:  وما  موا ألنمم كانوا ال يوكلمـو      
ذكر ال وم داال على ال مي وهذا النوع كان جا زًا في شرعمم وهل يجوز م ـل هـذا 
النذر في شرعنا ؟ لال القتال: لعله يجـوز الن االحوـراز عـن كـةم اآلدميـين ووجريـد 
التكر لذكر اهلل وعالى لربة ، ولعلـه ال يجـوز لمـا فيـه مـن الوضـيي  ووعـذيب الـنت  

قيـام فـي الشـم ، وروي انــه دخـل أبـو بكـر علــى امـرأا نـذري أنمـا ال وــوكلم كنـذر ال
 .(122)فقال أبو بكر إن اوسةم هدم هذا فوكلمي واهلل اعلم

وكان لربة في دينمم في ـا نـذره ولـد نمـى رسـول اهلل  ـلى اهلل عليـه وسـلم       
وفـاء بـه عنه فمو منسوب في شرعنا ، وظاهر األخبار وحريمـه فـان نـذر ال يلزمـه ال

وال خةف فيه بين الشافعية والحنتيـة لمـا فيـه مـن الوضـيي  ولـي  فـي شـرعنا وان 
والظاهر أن نذر ال مي كان من مريم عليمـا السـةم  كان لربة في شرع من لبلنا  

 اآلخـر يسـلم ولـم أحـدهما فسـلم رجـةن هجاء خا ة فقد روي عن ابن مسعود: انه
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 إنسـيا اليـوم يكلـم ال  ـوما نـذر إنـه: لـال لميسـ لـم ل احب  ما القوم فقال جلسا  م 
 لمـا عـذرا ليكـون ذلـ  لالـي المرأا ول  كاني إنما للي ما ب  : مسعود ابن له فقال
 بـالمعروف وأمـر فكلـم زنـا إال زوج ريـر مـن ولـد يكـون أن ينكرون وكانوا س لي إذا
 . (123)ل  خير فانه المنكر عن وانه

 ا بنذرها وما هو سببه ؟ التقرا ال انية: كيف أخبري مريم لومم
 اخولف المتسرون في كيتية لول مريم لقومما عن  ومما على  ة ة ألوال : 

( لال لوم إنمـا مـا وكلمـي معمـم بـذل  ألنمـا كانـي مـقمورا بـان وـقوي بمـذا النـذر 1)
عند رؤيومم فاذا أوي بمذا النذر فلـو وكلمـي بعـد ذلـ  لولعـي فـي المنالضـة ولكنمـا 

 .(124)سماأمسكي وأومقي برأ
( ولـال آخـرون: إنمـا مـا نـذري بالحـال بـل  ـبري حوـى أواهـا القـوم فـذكري لمـم 2)
إني نذري للرحمن  وما  وهذه ال يغة وان كاني عامـة إال أنمـا  ـاري بالقرينـة

   (125)مخ و ة في ح  هذا الكةم .

 ، ليل وهو األظمـر لـال التـراء:(126)( ولالي فرلة: أمري أن وخبر بنذرها باوشارا3)
العرب وسمي كل ما و ل إلى اونسان كةما بقي طري  و ل ما لم يؤكد بالم در 

دون )احـد( إن  انسـيا  فاذا أكد لم يكن إال حقيقة الكةم ،ويتمم من لولـه وعـالى 
نمـا أمـري عليمـا السـةم  نما اكلم المل  وأنـاجي ربـي وا  المراد فلن اكلم اليوم انسيا وا 

كراهة مجادلة الستماء واالكوتاء بعيسى عليه السـةم بذل  على ما لاله رير واحد ل
. أي فلمـا كلموهـا أشـاري إليـه فقـالوا كيـف نكلـم مـن (127)فانه ن  لاطع في لطـع 

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک     كــان فــي الممــد  ــبيا؟ فقجــابمم ) عليــه  الســةم (:

 
لقــوم والنــا  الــذين لــم وــؤمر الســيدا مــريم العــذراء عليمــا الســةم بخطــاب ا       

جاءوها من اجل اسوبيان حقيقة الولد فلم يكن بامكانما نتـي ذلـ  عـن نتسـما بمـذه 
البســاطة الن النــا  لــن ي ــدلونما ولــي  هنالــ  مــن فا ــدا وروجــى منــه فقمرهــا 

ي المشـروعة وان وبر ومـا بال مي ألنه كان معروفًا عندهم ان السكوي مـن العبـادا
سوكون بشيء خار  للعادا ي ع  به عقول كل من يجادلما فكان كةم عيسى في 
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ممده أعظم شاهد على براءوما ولاطعًا لكـل لسـان يريـد أن يوتـوه عليمـا ولـو بكلمـة  
 وأما سبب ال مي فكان فيه كةم :  

ا وفيه داللة علـى ( إن كةم عيسى عليه السةم ألوى في إزالة الوممة من كةمم1)
 .(129)أن وتويض األمر إلى األفضل أولى

( أمري بال مي ألنمـا لـم وكـن لمـا حجـة عنـد النـا  فـقمري بـالكف عـن الكـةم 2)
 (130)ليكتيما ولدها مما يبرئ بما ساحوما وليل كانـي وكلـم المة كـة وال وكلـم اونـ 

مـريم أن ال وكلـم  ولال لوادا: وذل  ان  ال ولقى امرأا جاهلـة وقـول نـذري كمـا نـذري
نمـا جعـل اهلل ولـ  آيـة لمـريم والبنمـا وال يحـل ألحـد أن ينـذر  يومًا إلـى الليـل بشـرًا وا 

  (131) مي يوم  إلى الليل .
( أمرهــا بــذل  لكراهــة مجادلــة الســتماء ومنــاللومم واالكوتــاء بكــةم عيســى عليــه 3)

ومـن أذل السةم فانه لاطع في لطـع الطـاعن وفيـه أن السـكوي عـن السـتيه واجـب 
    (.132)النا  ستيما لم يجد مسافماً 

ــر أن        ــذي ال يشــ  فيمــا وال يموــرى اخب ــين وعــالى حــال عيســى وأمــه ال ولمــا ب
أحــزاب الضــةل مــن اليمــود والن ــارى وريــرهم علــى اخــوةف طبقــاومم ومســمياومم 
اخولتوا في عيسى عليه السةم فمنمم من لال انه اهلل، ومنمم من لال انـه ابـن اهلل 
، ومنمم من لال انه  الث  ة ة، ومـنمم مـن لـم يجعلـه رسـواًل كـاليمود، وكـل هـؤالء 
ألوالمم باطلة وأرا مم فاسدا مبنية علـى الشـ  والعنـاد واألدلـة التاسـدا، وكـل هـؤالء 

  ىئ   ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ   مسوحقون للوعيد الشديد ولمذا لال اهلل مووعدًا لمم:

 جعل الوفاء بالنذر من مناس  الحجالمطلب الرابع : 
يـذكر اهلل ســبحانه فــي هـذه اآليــاي المباركــاي ومــا لبلمـا عظمــة البيــي الحــرام 
وجةلوه وعظمة رافع لواعده وهو خليل الرحمن وجعـل لسـما مـن ذريوـه مـن سـكانه 

ۓ    اهلل وأسســه علــى طاعوــه وأمــره أن ال يشــر  بــه شــي افبنــاه علــى وقــوى

المعوــو  مــن وســلط الجبــابرا عليــه ، وهنالــ  أمــور يجــب أن (134 )  ڭ  ڭ
وكون موـوفرا كـي يكـون هـذا الحـج  ـحيحا مـن بينمـا مـا نحـن ب ـدده مـن وتسـير 
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ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    هذه اآلية الكريمة من لولـه وعـالى 

 فيقول المتسرون :   ڭ  
ل عليـه السـةم ) م(هنـا وهذا من جملة ما خاطب اهلل الكـريم بـه إبـراهيم الخليـ      

عطتي جملة على جملـة فمـي للوراخـي ألروبـي ال الزمنـي   فوتيـد أن المعطـوف بمـا 
أهم في الغرض المسو  إليه الكةم من المعطـوف عليـه ، وذلـ  فـي الوفـاء بالنـذر 

 . (136)والطواف بالبيي إذ هما نسكان أهم من نحر المدايا
ــا هــو: الوقديــة،        أي ليــؤدوا إزالــة وســخمم الن الوتــث هــو والمــراد بالقضــاء هن

الوســـم والقـــذارا مـــن طـــول الشـــعر واألظـــافر ولـــد اجمـــع المتســـرون كمـــا حكـــاه 
. وليل أ له من الوف: هو وسم األظافر للبي التـاء  ـاء (137)النيسابوري على هذا

كمع ور في معتور، ولال المبرد: وا لما في كةم العرب كل لـاذورا ولحـ  اونسـان 
. ولال أبو عبيدا: لم يقي في الشرع ما يحوج به في معنـى (138)قضمافيجب عليه ن

 .(139)الوتث
و)الوتث( كلمة ولعي في القران ووـردد المتسـرون فـي المـراد منمـا حيـث أنـي       

 :الوتسير وسنوضا ذل  كًة على حداوجدي كةمًا ك يرًا فيما بين أهل اللغة وأهل 
 فقال أهل اللغة : 

ان الزجـــاج: ))إن أهـــل اللغـــة ال يعلمـــون الوتـــث إال مـــن ) وتـــث( علـــى لســـ      
 .(141)(( ولال لطرب وتث الرجل إذا ك ر وسخه وليل الوسم والدرن(140)الوتسير
  ــم ليقضــوا وتــ مم ولــال القتــال و نتطويــه: ســقلي أعرابيــا مــا معنــى لولــه       

،  ـم (142)فقال ما أفسر القران ولكن نقول للرجل ما أوت   أي ما أوسخ  وما ادرنـ 
 (143)لال القتال: وهذا أولى من لول الزجـاج الن القـول لـول الم بـي ال لـول النـافي

 .(144)وهذه اللتظة رريبة لم يجد أهل العربية فيما شعرا وال أحاطوا بما خيرا
ريــر أنــي وجــدي أنمــم اجمعــوا علــى أن معنــاه يكــون علــى هــذا اللتــظ أو مــا       

ين جمعـي آراء العلمـاء المتسـرين رأيـي أن يقاربه ولكن بنت  المعنى )الوسـم( وحـ
 هنال  وقارب كبير لكن ب ورا اللطف واحورام أك ر مع القران .

 وفي اال طةح :
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، حيث ليل لبعض ال لحاء ما المعنـى  الوتث في كةم العرب : إذهاب الشعث       
 في شعث المحرم؟ لال: ليشمد اهلل وعالى من  اوعـراض عـن العنايـة بنتسـ ، فـيعلم

. والمراد بالوتث هنا الوسم والقذارا مـن طـول الشـعر  (145) دل  في بذلما لطاعوه
واألظتار والشعث والحاج أشـعث اربـر، والمـراد لـ  الشـارب واألظتـار ونوـف اوبـط 
وحلــ  العانــة، والقضــاء إزالــة ذلــ  والخــروج مــن اوحــرام بــالحل  والونظيــف ولــب  

 .(147)، وهو القول األ ا(146)ال ياب
ــة وأمــا حقيقوــه الشــرعية فــاذا نحــر الحــاج أو وهــ       ذه  ــورا لضــاء الوتــث لغ

،  (148)المعومر هديـه وحلـ  رأسـه وأزال وسـخه ووطمـر وونقـى ولـب  فقـد أزال وت ـه
زالـة شـع ه وفـي  وليل هو ما ي نعه المحـرم عنـد حلـه مـن وق ـير الشـعر وحلقـه وا 

 .(149)ضمن ذل  لضاء جميع مناسكه ، إذ ال يقضي الوتث إال بعد ذل 
 .(150)وعن ابن عمر وابن عبا  الوتث : مناس  الحج وأفعاله كلما      
وعن عكرمة ومجاهد وأبي عبيدا : هو ل  األظتار واألخذ من الشـارب وكـل       

 . (151)ما يحرم على المحرم
وعن الحسن الب ري والتراء والزجاج : الرمـي والـذبا والحلـ  ولـ  األظتـار       

 .(152)والشارب وشعر اوبط
والقضــاء فــي األ ــل القطــع والت ــل وأريــد بــه اوزالــة مجــازا أي ليزيلــوا ذلــ        

بوقلــيم األظتــار واألخــذ مــن الشــوارب والعارضــين كمــا فــي روايــة ابــن عبــا  ونوــف 
اوبط وحل  الرأ  والعانـة وليـل القضـاء مقابـل األداء ، واخـرج بـن أبـي شـيبة عـن 

الولوف بعرفة والسعي بـين ال ـتا والمـروا ابن عمر انه لال: الوتث النس  كله من 
ورمي الجمار   وكـان الوعبيـر عـن النسـ  بالوتـث بـالمعنى السـاب  لضـاء المناسـ  
ــه  ــث هــو لضــاء النســ  كل كلمــا ألنمــا ال وكــون إال بعــده فكقنــه أراد أن لضــاء الوت

 .   (153)ويؤيده لول بن عبا  : لضاء الوتث لضاء النس  كله 
ا أعمااًل زا دا على ما وقوضيه فريضة الحج م ل نذر طـواف أي إن كانوا نذرو       

زا د أو اعوكاف في المسجد الحـرام أو نسـكًا أو إطعـام فقيـر ونحـو ذلـ  ، وهنـا أمـر 
)ال وفــاء  (154)بوفــاء النــذر مطلقــًا إال مــا كــان مع ــية لقولــه عليــه ال ــةا والســةم
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 ((155)لنذر في مع ية اهلل 
الحــج مــن مناســ  ولــال مجاهــد :أراد نــذر الحــج وليــل مــا أوجبــه الــدخول فــي      

 .(156)والمدي وما ينذره اونسان من شيء يكون في الحج
فان الرجل إذا حج أو اعومر فربما نذر أن يو د  إن رزلـه اهلل رؤيـة الكعبـة       

وريرها من النذر فقد يوجب على نتسه من المدي وريره ما لو لـم يوجبـه هـو علـى 
 ضيه فقمر اهلل وعالى بالوفاء بذل  .نتسه لم يكن الحج يقو

وفي هذه اآلية دليـل علـى أن النـذر كـان مشـروعا فـي  شـريعة إبـراهيم ، ولـد       
نــذر عمــر فــي الجاهليــة اعوكــاف ليلــة فــي المســجد الحــرام ووفــى بــه بعــد إســةمه ، 
وخوم خطاب إبراهيم عليه السةم باألمر بالطواف بالبيي إيذانا بـقنمم كـانوا يجعلـون 

 .(157)آخر أعمال الحج الطواف بالبيي هو المسمى في اوسةم طواف اوفاضة
وودل هذه اآلية أيضا مع وجوب إخراج النذر إن كان دمـا أو هـديا أو ريـره ال       

يجوز للناذر أن يقكل منه ، الن المطلوب أن يقوي به كامة من ريـر نقـ  لحـم أو 
 .  (158)اهلل اعلمريره فان أكل من ذل  كان عليه هدي كامل .و 

والطــواف المــذكور فــي هــذه اآليــة هــو طــواف اوفاضــة الــذي هــو مــن واجبــاي       
. (159)الحج ولد نقل الشوكاني عن الطبري لوله : ال خةف بـين الموـقولين فـي ذلـ 

 .(160)وهو طواف الزيارا ويقع به ومام الوحلل
ا طـواف الزيـارا وهذا الطواف يكون يوم النحر بعد الرمي والحل  ويسـمى أيضـ      

 .  (161)وطواف ال در، وهو واجب ال يح ل الوحلل من اوحرام ما لم يقي به
المحرر رير مملـو  للنـا  ، شـبه بالعبـد العويـ  فـي انـه ال ملـ   العوي و      

الحــد عليــه ، وفيــه وعــريض بالمشــركين إذ كــانوا يمنعــون منــه مــن يشــاءون حوــى 
 . (162)له إال من شاءوا جعلوا بابه مروتعا بدون درج ل ة يدخ

واعلم أن هذه اآلياي حكاية عما كان في عمد إبراهيم عليه السـةم فـة وؤخـذ       
 منما أحكام الحج في اوسةم . وسمي البيي العوي  لوجوه :

( إن اهلل سبحانه ووعالى اعوقه من الجبابرا فلم يمل  لط، روي عن عبد اهلل بـن 1)
 عليــه وســلم لــال: ))إنمــا ســمى اهلل البيــي العويــ ، رســول اهلل  ــلى اهلل نالزبيــر عــ
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(( وهـــذا لـــول ابـــن عبـــا  وابـــن الزبيـــر ومجاهـــد (163)ألنـــه لـــم يظمـــر عليـــه جبـــار 
.(164)ولوادا
فكم من جبار سار إليه ليمدمـه فمنعـه اهلل ولـد ل ـده )وبـع( ليمدمـه فق ـابه       

وهـو أول مـن التالج فقشير عليـه أن يكـف عنـه وليـل: لـه رب يمنعـه فوركـه وكسـاه 
كســاه ، ول ــده)أبرهة( فق ــابه مــا أ ــابه، وأمــا الحجــاج فلــم يق ــد الوســلط علــى 
ــاه، ولعــل مــا ولــع مــن  ــال وخراجــه  ــم بن ــه ابــن الزبيــر فاحو البيــي  لكــن وح ــن ب
القرامطة وان اخذوا الحجـر األسـود وبقـي عنـدهم سـنين مـن هـذا القبيـل ويقـال فيمـا 

لقاء الحجارا في البحر إن  ا: فان ذل   يكون آخر الزمان من هدم الحبشة إياه وا 
مــن أشــراط الســاعة الوــي ال وــرد نقضــا علــى األمــور الوــي ليــل باطرادهــا وليــل ريــر 

. (165)ذل 
، ألنــه أول بيــي وضــع (166)( إن معنــى العويــ  القــديم ، لالــه الحســن وابــن زيــد2)

 .  (167)للنا 
 .(168)اهد( ألنه اعو  من الغر  زمان الطوفان، لاله ابن السا ب ومج3)
وليــل  (169)( وليـل العويـ  بمعنـى الجيـد مـن لـولمم: عوـا  الخيـل وعوـا  الطيـر،4)

ألنه بيي كريم يعو  فيـه رلـاب المـذنبين مـن العـذاب ونسـب اوعوـا  إليـه مجـازًا إذ 
 .(170)بزياروه والطواف به يح ل اوعوا 

ج       ــاه مــن ولــ  األحكــام ومــا فيمــا مــن وعظــيم لحرمــاي اهلل وا  ةلمــا والــذي ذكرن
ووكريممــا، الن وعظــيم حرمــاي اهلل مــن األمــور المحببــة هلل المقربــة إليــه، الوــي مــن 
عظمما واجلما أ ابه اهلل  وابا جزية وكاني خير له في دينه ودنياه وأخراه عنـد ربـه 

. 
 المطلب الخام  : الوفاء بالنذور من  تاي األبرار

ي سورا الدهر المراحـل الوـي مـر ذكر اهلل سبحانه في هذه السورا المباركة وه
بما اونسان منذ أول والدوه إلـى منوماهـا بـالموي وأوضـا لكـل مرحلـة وكيـف كانـي 
عنايوه الجليلة فيه ومن بين هذه المراحل ذكر األبرار وموا تاومم وما اعد اهلل لمـم 
في جناي النعيم هؤالء الذين بري للوبمم بما فيما مـن محبـة اهلل ومعرفـة واألخـة  
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الجميلة فبري جوارحمم واسوعملوها باعمـال البـر وبـين لنـا جملـة مـن أعمـال هـؤالء  
مئ   ىئ  يئ  جب  حب     خب   مب   األبرار وكيف اسوحقوا هذه الدرجاي العليـا مـن

   ىب
فقــال فــي أولــى شــروط هــذه الجــا زا أنمــم كــانوا يوفــون  بمــا ألزمــوا  (171)

شون اهلل ويخافونـه ممـا عرفـوا عـن أنتسمم به هلل من النذور والمعاهداي وكانوا يخ
يوم القيامة الـذي كـان شـره مسـوطيرًا ويطعمـون الطعـام علـى درجـة حبـه العاليـة إال 
أنمم لدموا محبة اهلل على حبمم للشمواي الدنيوية وبعـد هـذا الوبيـان البسـيط نـدخل 
الــى الوتســير القرآنــي لمــؤالء الشــريحة الراليــة مــن هــذه الســورا العاليــة واآليــة هــي 

 پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ   لوله وعالى: 

، بمعنــى آخــر أداء مــا وجــب علــى (173)اويتــاء بالشــيء هــو اوويــان بــه وافيــاً      
، لـال لوـادا: كـانوا ينـذرون طاعـة اهلل (174)المؤدي وافيا دون نق  وال وق ـير فيـه

بـذل   من ال ةا والزكاا والحج والعمرا وما افورض عليمم ويوفون بما فسماهم اهلل
، أي يوعبـدون اهلل فيمـا أوجبـه علـيمم مـن فعـل الطاعـاي الواجبـة بق ـل (175)األبرار

الشرع وما أوجبوه على أنتسمم بطري  النذر ويوركون المحرماي الوـي نمـاهم عنمـا 
 . (176)خيتة من سوء الحساب يوم المعاد

 وهو اسـو ناف مسـو  لبيـان مـا ألجلـه رزلـوا مـا ذكـر مـن النعـيم مشـومل علـى     
نوع وت يل لما ينبئ عنه اسم األبرار جماال كقنه ليل مـاذا يتعلـون حوـى ينـالوا ولـ  

 :(177)الروبة العالية
والجواب عن هذا السؤال هو اسو ناف بياني العوراض هذا الكـةم بـين جملـة       

 يئ  جب  حب      
من شانه أن ي ير    ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  وبين جملة (178)

مع المغوــبط بــان ينــال م ــل مــا نــالوا مــن النعــيم والكرامــة فــي اآلخــرا فــي نتــ  الســا
ــار  ــوا فــذكر بعــض أعمــالمم ال ــالحة الوــي هــي مــن آ  فيمــوم بــان يتعــل م لمــا فعل

 .  (180)اويمان مع الوعويض لمم باالسوزادا منما في الدنيا
ه وأما لوله بالنذر فمو إيجاب المكلف على نتسه من الطاعاي ما لـو لـم يوجبـ     

،  وهو ما يعوزمه المـرء ويعقـد علـى نيوـه والمـراد هنـا مـا عقـدوا عليـه (181)لم يلزمه
عــزممم مــن اويمــان واالمو ــال وهــو مــا اســوحقوا بــه  ــتة األبــرار، ويجــوز أن يــراد 
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بالنذر ما ينذرونه من فعل الخير الموقرب به إلى اهلل وعالى أي ينش ون النذور بمـا  
ة المضـارع يوفـون للداللـة علـى وجـدد وفـا مم ليوجبوها علـى أنتسـمم وجـيء ب ـيغ

بما عقدوا عليـه ضـما رهم مـن اويمـان والعمـل ال ـالا وذلـ  مشـعر بـقنمم يك ـرون 
ـــاء  ـــًا لل ن ـــذر موجب ـــ  لمـــا كـــان الوفـــاء بالن ـــوال ذل نـــذر الطاعـــاي وفعـــل القربـــاي ول

 .  (182)عليمم
ن كـان مــن اهلل ويقـال أن النـذر كالوعــد إال انـه إذا كـان مــن العبـاد فمـو نــذر وا     

 ،  م يذكر الرازي ألواال في ذل  نورد منما : وعالى فمو وعد
( لال األ م: هذا مبالغة في و تمم بالووفر علـى أداء الواجبـاي، الن مـن وفـى 1)

، وهـذا الوتسـير فـي (183)بما أوجبه هو علـى نتسـه كـان بمـا أوجبـه اهلل عليـه أوفـى
راية الحسن .

ڃ  ڃ    ڃ    نــذر العمــد والعقــد ونظيــره لولــه وعــالى( لــال الكلبــي: المــراد مــن ال2)

 ڑ  ک  فسمى فرا ضـه عمـدًا، ولـال   چ
سـماها عقـودًا ألنمـم  (185)

عقــدوها علــى أنتســمم باعوقــادهم باويمــان، وليــل هــا هنــا ســواء وجــب بايجــاب اهلل 
ـــع  ـــدخل فـــي اويمـــان وجمي ـــى نتســـه في ـــف عل ـــه المكل ـــان أوجب ـــداءًا أو ب وعـــالى ابو

 .  (186)ايالطاع

 التقرا األولى: يخشون اهلل ويخافون حسابه
ــذروا هلل مــن أعمــال  ــاء بمــا ن ــاب اهلل بوــركمم الوف أي يحــذرون ويخــافون عق

 ويخافون يوما كان شره مسـوطيرا لوله  يوفون بالنذر  ، وعطف على (187)بر
خة ـمم ألنمم لما و توا بالعمل بما ينذرونه اوبع ذل  بذكر حسن نيـومم ووحقـ  إ

في أعمالمم الن األعمال بالنياي مجمع لمم بمـذا  ـحة االعوقـاد وحسـن األعمـال، 
وخــوفمم اليــوم مجــاز عقلــي جــرى فــي وعلــ  اليــوم بــالخوف ألنمــم إنمــا يخــافون مــا 
يجرى في ذل  اليوم من الحساب والجـزاء علـى األعمـال السـي ة بالعقـاب فعلـ  فعـل 

د بالخوف خوفمم فـي الـدنيا مـن ذنـوب وجـر الخوف بزمان األشياء المخوفة ، والمرا
اليمم العقاب في ذل  اليوم ولي  المراد أنمم يخافون في ذل  اليوم فـانمم فـي ذلـ  

 .  (188)اليوم آمنون
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وهـذه اآليــة دالــة علـى وجــوب الوفــاء بالنــذر ، ألنـه وعــالى عقبــه ب)يخــافون(        
اليـوم والخـوف ال يوحقـ  يوما وهذا يقوضي أنمم إنما وفوا بالنذر خوفا من شر ذل  

إال إذا كـــان الوفـــاء واجبـــا . واعلـــم أن ومـــام الطاعـــة ال يح ـــل إال إذا كانـــي النيـــة 
حكـى عـنمم النيـة وهـو  يوفـونمقرونة بالعمل فلمـا حكـى عـنمم العمـل وهـو لولـه

(( (189)ووحقيقـه لولـه عليـه السـةم ))إنمـا األعمـال بالنيـاي ويخافون يومـا لوله 
 .(190)مرين سماهم اهلل وعالى باألبراروبمجموع هذين األ

ــدل علــى االســومرارية       ــا جــاءي ب ــيغة المضــارعة وهــي و و ــيغة يخــافون هن
 وليسي وقف على حد معين . 

 .(191)فيقول ابن عاشور: دالة على وجدد خوفمم من شر ذل  اليوم     
 يوما ًا بعلـة وو ف اليوم بان له شرًا مسوطيرًا و ـتًا مشـعر  (192)أي يوم القيامة

خوفمم إياه فالمعنى أنمم يخافون شر ذل  اليوم فيوجنبون ما يتضى بمـم إلـى شـره 
 .(193)من األعمال المووعد عليما بالعقاب

 كان شره مسوطيرا  
ال فــان شــر        وذكـر التعــل )كــان( للداللــة علــى ومكــن الخبـر مــن المخبــر عنــه وا 

نما يقع بعد مسو قبل بعيد، ويجوز أن يجعل ذلـ  ذل  ليوم لي  والعا في الماضي وا 
من الوعبير عن المسوقبل بلتـظ الماضـي ونبيمـا علـى وحقـ  ولوعـه، والشـر العـذاب 

 .  (194)والجزاء السوء
ومن شدا ذل  اليوم وشدا ده، وما ي يب النا  فيه من خوف وهلع و ـته القـران 

 . مسوطيراو تا شديدا على النت  فقال عن شره 
فاشـيًا وهـو فـي اللغــة مموـدًا، والعـرب وقـول اسـوطار ال ــدع أي عاليـا داهيـًا        

في القارورا والزجاجة واسوطال إذا امود، ويقال اسوطار الحري  إذا انوشر واسـوطار 
التجر إذا انوشر ضـوءه وكـان لوـادا يقـول: اسـوطاروا اهلل شـر ذلـ  اليـوم حوـى مـأل 

ــال مقاوــل: كــان شــره فاشــيا فــي الســمواي  ــا ري الســمواي واألرض، ول فانشــقي وون
 .(195)الكواكب وفزعي المة كة وفي األرض نستي الجبال وراري المياه

ومســـوطيرًا ابلــــ  مــــن طـــار وفيــــه إشــــعار بحســـن عقيــــدومم واجونــــابمم مــــن       
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، وهو اسم فاعل من اسوطار القا ر، والسين والواء للمبالغـة وا ـله (196)المعا ي 
شــار الشــيء واموــداده وشــبيما لــه طــار م ــل اســوكبر، والطيــران مجــازي مســوعار النو

بانوشار الطير فـي الجـو، ومنـه لـولمم التجـر المسـوطير وهـو التجـر ال ـاد  الـذي 
وفــي هــذا ولــوين ووتريــع الحــديث عــن جــزاء األبــرار وأهــل  ينوشــر ضــوءه فــي األفــ 

الشكور وهذا برزب للوخل  إلى عودا الكةم على حسن جزاءهم أن اهلل ولاهم شـر 
لشـر المسـوطير جـزاءا علـى خـوفمم إيـاه وانـه لقـاهم نضـرا وسـرورًا ذل  اليوم وهو ا

 .(197)جزاء ما فعلوا من خير
 التقرا ال انية: سبب نزول هذه اآلية 

اعلم أن مجامع الطاعاي مح ورا في أمرين الوعظيم ألمـر اهلل واليـه اوشـارا 
    ٺ  ٿ  والشـتقة علـى خلـ  اهلل واليـه اوشـارا بقولـه  يوفـون بالنـذربقوله

ويـروي لنـا الق ـا  أن نــزول هـذه اآليـاي كـان بســبب مـا رواه ابـن عبــا  
 رضي اهلل عنه:

))أن الحســن والحســين عليممــا الســةم مرضــا فعادهمــا رســول اهلل  ــلى اهلل      
عليه وسلم في أنـا  معـه فقـالوا: يـا أبـا الحسـن لـو نـذري علـى ولـد ، فنـذر علـي 

إن شتاهما اهلل وعالى أن ي وموا  ة ـة أيـام فشـتيا ومـا  وفاطمة وفضة جارية لمما
معمم شيء فاسوقرض علي من شمعون الخيبري اليمودي  ة ة ا ـواع مـن شـعير 
فطحني فاطمة  ـاعًا واخوبـزي خمسـة ألـرا  علـى عـددهم ووضـعوها بـين أيـديمم 
ــيكم أهــل بيــي محمــد، مســكين مــن  ــيمم ســا ل فقــال: الســةم عل ليتطــروا فولــف عل

ن المسلمين أطعموني أطعمكم اهلل من موا د الجنـة فـ  روه وبـاووا ولـم يـذولوا مساكي
إال الماء وأ بحوا  ا مين ، فلما أمسـوا ووضـعوا الطعـام بـين أيـديمم ولـف علـيمم 
يويم ف  روه، وجاءهم أسـير فـي ال ال ـة، فتعلـوا م ـل ذلـ  ، فلمـا أ ـبحوا اخـذ علـي 

لى الرسول عليه ال ةا والسةم عليه السةم بيد الحسن والحسين ودخلوا ع
فلما أب رهم وهم يروعشون كالتراب من شدا الجوع لال ما اشد ما يسوؤني ما 
أرى بكــم ولــام فــانطل  معمــم فــرأى فاطمــة فــي محرابمــا لــد الو ــقي بطنمــا بظمرهــا 
وراري عيناها فساءه ذل ، فنزل جبريل عليه السةم ولال خذها يا محمد هنـق  اهلل 
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ل بيو  فقلرأه السورا(( واألولون يقولون انـه وعـالى ذكـر فـي أول السـورا انـه في أه 
 .  (199)إنما خل  الخل  لةبوةء واالموحان

وليل نزلي هـذه اآليـاي فـي مطعـم بـن ورلـاء نـذر نـذرا فـوفى بـه، وليـل نزلـي       
فيمن وكتل بقسرى بدر من المماجرين: أبو بكر وعمـر وعلـي والزبيـر وعبـد الـرحمن 

عوف وسعد وأبو عبيدا رضي اهلل عـنمم أجمعـين، ولـال مقاوـل: نزلـي فـي رجـل  بن
من األن ار اطعـم فـي يـوم واحـد مسـكينا ويويمـا وأسـيرا )وهـي حاد ـة مطولـة أيضـا 

( ولال أهل الوتسير نزلي في علـي و فاطمـة وجاريـة (200)ذكرها القرطبي في وتسيره
 .  (201)لمما رضي اهلل عنمم(

ةف بين أهل الوتسير في هذه الحاد ـة ومـا ورد فيمـا مـن ولد ح ل هنال  خ      
نما هي عامة لكل من يومكن من القيـام  نما ليسي لشخ  بذاوه وا  أسباب للنزول وا 
بمذه األعمال الوي ذكروما السورا ، فقال بعضـمم: وهـذه  ـيغة جمـع وونـاول جميـع 

الســورا  الشـاكرين واألبــرار، وم ـل هــذا ال يمكـن وخ ي ــه بشـخ  واحــد، الن نظـم
من أولما إلى هذا الموضع بيانا لحال كل من كان من األبرار والمطيعين فلو جعلناه 
ـــم ان المو ـــوفين بمـــذه ال ـــتاي  مخو ـــًا بشـــخ  واحـــد لتســـد نظـــم الســـورا،  

ان االبـــرار يشـــربون، ويوفـــون بالنـــذر، مـــذكورون ب ـــيغة الجمـــع كقولـــه وعـــالى: 
وخ ي ــه بجمــع معينــين خــةف وهكــذا الــى آخــر اآليــاي ف ويخــافون، ويطعمــون 

الظاهر، وال ينكر دخول علي بن أبي طالب عليه السةم فيه، ولكنه أيضا داخل في 
 .  (202)جميع اآلياي الدالة على شرح أحوال المطيعين

رير أنـي وجـدي ابـن عاشـور فـي وتسـيره ينتـي هـذا الكـةم حيـث يقـول: وهـذه      
ا، ولـد ولقتمـا الق ا ـون والـدعاا اآلية وعم جميـع األبـرار وعلـى ذلـ  الـوحم نسـجم

فوضعوا لما ل   مخولتة وجاءوا بقخبار موضوعة فمنمم مـن زعـم أن هـذه اآليـة 
ــة ذكرهــا  ــن أبــي طالــب وفاطمــة رضــي اهلل عــنمم فــي ل ــة طويل نزلــي فــي علــي ب
ال علبي والنقا  وسالما القرطبي بطولما  م زيتما، وذكـر عـن الحكـيم الورمـذي انـه 

: )هذا حديث مزو  ولد وطرف فيـه  ـاحبه حوـى يشـبه (203)وللال في نوادر األ 
علــى المســومعين ، والجاهــل يعــض علــى شــتويه ولمتــا أال يكــون بمــذه ال ــتة ، وال 
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ــالى :  ــال وع ــل مــذموم ، ل ــدري أن  ــاحب هــذا التع ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ي

وهو التضل الذي يتضل عن نتس  وعيال ، ولال عليه ال ـةا والسـةم))خير 
(( وانــه يشــبه أن (205)لة مــا كـان عــن ظمـر رنــى وابـدأ بنتســ   ـم بمــن وعـولال ـد

يكـون مـن أحاديــث أهـل السـجون  وأ ــحاب رسـول اهلل  ـلى اهلل عليــه وسـلم أهــل 
 .(206)ألنه ينزل القران فيمم إال أن هذه األخبار ضعيتة أو موضوعة

 

 
 
 
 
 

 الخاومة
أطرافمـا ومـن خـةل وفي الخوـام وبعـد اسـوعراض هـذه المسـقلة مـن جميـع 

 عرض موجز آلراء العلماء فيما وو لي إلى نوا ج عدا من أبرزها ما يقوي :
_ إن النذر لم يكن حـديث عمـد باوسـةم بـل انـه كـان موعـارف عليـه ومعمـول 1

 به حوى في األزمنة الماضية لبل اوسةم .
 ._ وعددي آراء العلماء في مشروعية النذر وألسامه وكيتية الوفاء به 2
_ النــذر وان لــم يتعلــه النبــي  ــلى اهلل عليــه وســلم واخبــر فــي أحاديــث ك يــرا 3

عنه ودل بالنمي لبل النط  به لكن وبعد ولوعه أ با فرضًا واجبـًا علـى النـاذر 
 الوفاء به ووسديد ما بذموه هلل سبحانه .

_ النذور وعددي بين مـا هـو واجـب الوفـاء بـه ، ومنمـي عنـه ، وحـرام فعلـه ، 4
ن النذر لربة هلل وفيـه طاعـة وكـان هلل خال ـا أ ـبا مـن الواجـب الوفـاء فان كا

به أما إذا كان فو  طالة العبد أو فيما ال يملكـه أ ـبا مكروهـًا ، وأمـا إن كـان 
لغير اهلل سبحانه ووعالى من ولي أو رجـل  ـالا أو ملـ  أو ضـريا فانـه يـدخل 

ن وفـى بمـا نـذر بـل في أبواب المحرماي وي با حرام على الشخ  وآ م للبه إ
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 ان الطاعة وكون بور  هذا النذر . 
_ اموــدح اهلل ســبحانه فــي كوابــه العزيــز الموفــون بالنــذور الوــي أوجبوهــا هــم 5

مئ      على أنتسمم ولـم يومـاونوا بمـا وجعلمـم ينـدرجون وحـي لا مـة األبـرار بقولـه

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پىئ     يئ  جب  حب      خب          مب  ىب  يب   

ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

   ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ

_ ومــن الطرا ــف واللطــا ف الوــي أجــد نتســي مولمتــًا علــى ووضــيحما واوشــارا 
ي  إليما في الخاومة وبعد أن أكملنا وتسير اآلياي الخم  المخو ـة بالنـذر وجـد

ــال )يوفــون  ــاه فق ــه إي ــذر باركــان اوســةم الخمســة لمحبو ــط الن انــه جــل ذكــره رب
بالنــذر( ولــال المتســرون معناهــا الوفــاء بــالعقود والعقــد الــذي بــين المســلمين 
)اشمد أن ال اله إال اهلل واشمد أن محمد رسول اهلل( ولال جل ذكره )ومـا أنتقـوم 

النتقـة ال ـدلة وال ـدلة بـاب مـن من نتقة أو نـذروم مـن نـذر فـان اهلل يعلمـه( و 
أبـواب الزكـاا ، ولــال علـى لســان أم مـريم )إنــي نـذري لــ  مـا فــي بطنـي محــررا( 
والمحرر هو القا م باعمال الكنيسة من  ةا وخدمة وريرها وال ـةا مشـروعة 
في دين المسـلمين، واخبـر علـى لسـان مـريم عليمـا السـةم )إنـي نـذري للـرحمن 

ن أركان اوسةم الخمسة ، والركن األخيـر مـن هـذه  وما( وال وم كذل  ركن م
األركـان مـا أمـر بـه عـز وجـل بقولـه) م ليقضـوا وتـ مم وليوفـوا نـذورهم وليطوفـوا 

 بالبيي العوي ( وهكذا اروبط النذر اروباطا و يقا مع األركان الخمسة .    
ي وفي نماية هذا العمل البسيط ارجوا مـن اهلل سـبحانه أن أكـون مخل ـا فـ     

عملـــي هـــذا لوجمـــه الكـــريم وان يوقبلـــه منـــي ويجعلـــه فـــي ميـــزان حســـناوي وان 
ينتعني به والمسـلمين انـه سـميع مجيـب الـدعاء وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل رب 

 يدنا محمد سيد األولين واآلخرين العالمين وأفضل ال ةا وأوم الوسليم على س
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 الموام 
                                                           

(1)
 . 91سورا األنعام :  

 . 1/35بحر العلوم :  (2)
 
 . 1/619  القامو  المحيط :  14/197  واج العرو  :  5/200لسان العرب :  (3)
 . 2/599الم باح المنير :  (4)
 . 1/487المترداي في رريب القران :  (5)
 .  10/61  المحكم والمحيط األعظم : 14/199  واج العرو  :  5/201لسان العرب :  (6)
 . 8/26:  الوتسير الكبير ينظر  3/43:روح المعاني  (7)
 . 3/314)للقرطبي( : الجامع ألحكام القرآن (8)
 . 1/324: زاد المسير في علم الوتسير   3/91:  جامع البيان عن وقويل آي القرآن(9)
 . 4/327االخويار لوعليل المخوار :  (10)
 . 9/1المغني البن لدامة : (11)
 
(12)

 . 35سورا آل عمران :  
 . 26سورا مريم :  (13)
(14)

 . 29سورا الحج :  
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 . 1/544  الكامل في الواريم:  2/248  البداية والنماية:  1/498واريم الطبري:   (15)
 . 3/65ينظر الوحرير والونوير: (16)
 . 1/747الوحرير والونوير: ينظر  (17)
 . 3/1260(: 1638)  حيا مسلم   3/1015(:2609 حيا البخاري)(18)
 .  6/2464(: 6321 حيا البخاري ) (19)
لال ابن حجر في  1/688(: 2131  سنن بن ماجة) 2/257(: 3313سنن أبي داود) (20)

 . 4/180ولخي  الحبير حديث  حيا السند : 
 . 2/77  واريم األمم والملو  :  4/64البداية والنماية:  (21)
  المت ل في أحكام المرأا والبيي المسلم :  2/139التقه على المذاهب األربعة للجزا ري: ( 22)
2/430  . 
 . 2/106التقه على المذاهب األربعة :  (23)
 .3/1262(: 1641: ) حيا مسلم (24)
لـــى المـــذاهب األربعـــة :   التقـــه ع 2/431المت ـــل فـــي أحكـــام المـــرأا والبيـــي المســـلم : (25)
2/106 . 
 . 2/108  التقه على المذاهب األربعة :  9/3المغني :  (26)
 .  2/107التقه على المذاهب األربعة :  (27)
 . 2/478ويسير العةم :   (28)
 . 4/112سبل السةم :  (29)
 . 3/1261(: 1639) حيا مسلم(30)
 . 3/1260(: 1639) حيا مسلم(31)
 .2/429المراا والبيي المسلم: المت ل في احكام  (32)
 .9/116نيل االوطار : (33)
 .   4/112سبل السةم  :  (34)
 .  9/116  نيل االوطار :  4/112سبل السةم  :   (35)
(36)

 . 7سورا اونسان :  
 . 4/113ينظر سبل السةم  :   (37)
 .  9/116نيل االوطار :  (38)
 .4/115  سبل السةم:9/32المغني :(39)
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  . 6/2464( :6320البخاري)  حيا (40)
 .  6/2464( :6321 حيا البخاري ) (41)
 . 3/1277( : 1656)  حيا مسلم   6/2464( : 6319 حيا البخاري )(42)
 . 4/117  سبل السةم :1/355  الدراري المضية :4/141نيل االوطار:( 43)
 .2/106التقه على المذاهب األربعة: (44)
 . 6/2463( : 6318 حيا البخاري ) (45)
 7اونسان :آية  (46)
 .   4/1964(:2535)  حيا مسلم   2/938( :2508 حيا البخاري ) (47)
 . 3/1261( :1639)  حيا مسلم (48)
 .4/113سبل السةم : (49)
 . 4/113  سبل السةم :2/479ويسير العةم : (50)
 .  4/481( :1023موطق اومام مال ) (51)
(52)

 . 10/65(: 19822سنن البيمقي الكبرى) 
 . 4/171ولخي  الحبير :  (53)
 .    1/356الدراري المضية : (54)
 . 6/2463( : 6318 حيا البخاري ) (55)
 الم در نتسه . ( (56)
 . 6/2465( : 6326 حيا البخاري )  (57)
 .  2/435المت ل في احكام المراا والبيي المسلم:   (58)
 . 2/106ربعة:   التقه على المذاهب األ  117/ 9ينظر نيل االوطار :( 59)
 . 90/85حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : (60)
 . 3/1265( : 1645)  حيا مسلم (61)
 .2/435المت ل في احكام المراا والبيي المسلم :  (62)
 . 270سورا البقرا :  (63)
 الكشـاف عـن حقـا   الونزيـل وعيـون األلاويـل  3/91:جامع البيـان عـن وقويـل آي القـرآن (64)
:1/156. 
 . 1/313في ظةل القران :   (65)
(66)

 . 267سورا البقرا :   
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 .  3/65الوحرير والونوير : ( 67)
 .2/335البحر المحيط:  (68)
 .1/324:زاد المسير في علم الوتسير (69)
 .  2/336  ينظر البحر المحيط :  1/263:إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (70)

(71)
 . 34سورا الووبة :   

(72)
 . 45سورا البقرا :   

 .  3/91:  جامع البيان عن وقويل آي القرآن (73)
 . 3/66الوحرير والونوير:(74)
 . 11سورا الجمعة :  ( 75)
(76)

 . 112سورا النساء :  
(77)

 . 34سورا الووبة :  
 .4 3/43: روح المعاني    2/336البحر المحيط :   (78)
 . 1/313في ظةل القران :  (79)
 .  2/336  ينظر البحر المحيط :  1/263: لعقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد ا( 80)
 . 3/66الوحرير والونوير :  (81)
 . 1/335:  معالم الونزيل   3/91:  جامع البيان عن وقويل آي القرآن (82)
 . 3/43: روح المعاني  (83)
 .  1/313في ظةل القران :  (84)
 . 1/263: زايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إلى م ( 85)
 . 8/26:  الوتسير الكبير (86)
 . 3/66الوحرير والونوير :   (87)
 .  1/313في ظةل القران :  (88)
 . 3/1261(: 1639)  حيا مسلم (89)
 . 7سورا اونسان :  (90)
(91)

 . 70سورا اوسراء :  
 . 35سورا آل عمران :  (92)
 .1/376: زاد المسير في علم الوتسير (93)
 .1/747الوحرير والونوير :  (94)
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 .8/26: الوتسير الكبيرينظر   3/133: روح المعاني  (95)
 .1/376: زاد المسير في علم الوتسير (96)
 .1/316: روح المعاني  (97)
 . 8/27:  الوتسير الكبير  (98)
:  الوتسير الكبيـر  ينظر  1/376: زاد المسير في علم الوتسير   3/133: روح المعاني  (99)
8/27 . 
 .8/27:  الوتسير الكبير( 100)
 .1/208:  الوجيز في وتسير الكواب العزيز (101)
 .3/133:  روح المعاني (102)
 .8/27:  الوتسير الكبير (103)
 .1/748الوحرير والونوير :  (104)
 .8/28:  الوتسير الكبير (105)
(106)

 . 26سورا مريم :   
 .  21/207:  الوتسير الكبير (107)
 .16/86: ي روح المعان (108)
 . 16/86: روح المعاني  (109)
 .  21/207:  الوتسير الكبير ( 110)
 . 16/86:  روح المعاني (111)
 .  16/86:  روح المعاني   3/159: تسير القرآن العظيمو (112)
(113)

 . 26سورا مريم :  
 .  16/86:  روح المعاني   8/332: جامع البيان عن وقويل آي القرآن (114)
:  الوتســــير الكبيــــر  ينظــــر  1/729:    الونزيــــل وعيــــون األلاويــــلالكشــــاف عــــن حقــــا (115)

21/208 . 
: الـوجيز فـي وتسـير الكوـاب العزيـز   8/332:  جامع البيان عن وقويـل آي القـرآنينظر  (116)
1/679 . 
 . 3/159: وتسير القرآن العظيم (117)
 . 1/513الوحرير والونوير :  (118)
 . 1/594الوحرير والونوير :  (119)
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 . 8/332:  جامع البيان عن وقويل آي القرآن   5/224: د المسير في علم الوتسيرزا (120)
 الم در نتسه . (121)
 الم در نتسه .(122)
 .  16/86: روح المعاني  (123)
 . 21/208:  الوتسير الكبير (124)
 . 21/208:  الوتسير الكبير (125)
 اف عن حقا   الونزيلالكش   1/12: وتسير البيضاوي   3/159: تسير القرآن العظيمو (126)
 :1/729    . 
 .  16/87:  روح المعاني( 127)
 . 30سورا مريم : ( 128)
 .  21/208:  الوتسير الكبير (129)
:  الكشـاف عـن حقـا   الونزيـل وعيـون األلاويـل   5/224: زاد المسير في علم الوتسـير (130)
1/729 . 
 .  8/332:  جامع البيان عن وقويل آي القرآن (131)
: وتسير البيضـاوي   1/729: الكشاف عن حقا   الونزيل    21/208: ر الكبيرالوتسي (132)
1/12 . 
 . 37سورا مريم :  (133)
 . 29سورا الحج :  (134)
(135)

 . 29سورا الحج :   
 . 17/248الوحرير والونوير:  (136)
 .  3/611فوا القدير :  (137)
ــــاب ال (138) ــــاب: لب : روح المعــــاني    23/31:  الوتســــير الكبيــــر   14/76فــــي علــــوم الكو

17/146 . 
 . 3/611فوا القدير :  (139)
:  الوتســير الكبيــر   14/76فــي علــوم الكوــاب : لبــاب   ال 1/248الوحريــر والونــوير :   (140)

23/31  . 
:  الكشـــاف عـــن حقـــا   الونزيـــل وعيـــون األلاويـــل   14/378: الجـــامع ألحكـــام القـــرآن (141)
4/190 . 
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:  الوتســير الكبيــر   14/76فــي علــوم الكوــاب : لبــاب ل  ا 17/249الوحريــر والونــوير :  (142)
23/31  . 

 . 23/31:  الوتسير الكبير   14/77في علوم الكواب : باب للا (143)
 . 14/379:  الجامع ألحكام القرآن (144)
 .14/380:الجامع ألحكام القرآن  (145)
 .  14/77في علوم الكواب: لباب ال (146)
 . 5/427: زاد المسير في علم الوتسير (147)
 . 14/380:  الجامع ألحكام القرآن (148)
 . 6/399البحر المحيط  :  (149)
في علـوم الكوـاب: باب لل ا14/379:الجامع ألحكام القرآن  17/248الوحرير والونوير :  (150)

14/77 . 
 . 14/77في علوم الكواب : لباب   ال 17/249الوحرير والونوير :  (151)
 . 17/249الوحرير والونوير :  (152)
 . 14/378:  الجامع ألحكام القرآن  17/146: روح المعاني  (153)
 .  14/380:  الجامع ألحكام القرآن (154)
 .          3/1262(: 1641)  حيا مسلم ((155)
 . 14/77في علوم الكواب: لباب ال (156)
 
 .17/250الوحرير والونوير :  (157)
 .14/370: الجامع ألحكام القرآن (158)
 .17/146: روح المعاني   14/381: الجامع ألحكام القرآن   3/612فوا القدير :  (159)
 . 6/339  البحر المحيط  :  4/190:  الكشاف عن حقا   الونزيل وعيون األلاويل (160)
 23/31:  الوتسير الكبير   5/578:  معالم الونزيل   14/78في علوم الكواب: باب للا (161)
. 
 .17/250الوحرير والونوير :   (162)
 ولال حديث حسن  حيا . 5/224( : 3170) سنن الورمذي (163)
 . 23/31:  الوتسير الكبير   5/427: زاد المسير في علم الوتسير (164)
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  البحــــر المحــــيط :  14/77فــــي علــــوم الكوــــاب : بــــاب لل  ا17/147: روح المعــــاني   (165)
6/339. 
 . 5/428: زاد المسير في علم الوتسير (166)
ــــــــــر (167) ــــــــــاب  ال23/31:  الوتســــــــــير الكبي ــــــــــاب:لب ــــــــــوم الكو ــــــــــي عل  البحــــــــــر 14/77ف

 .4/190 الكشاف:6/339المحيط:
 . 23/31:  الوتسير الكبير   5/428: زاد المسير في علم الوتسير (168)

 . 6/339  البحر المحيط :  17/147: روح المعاني (169)
: روح المعـــــاني   14/78فـــــي علـــــوم الكوـــــاب : لبـــــاب   ال 6/339البحـــــر المحـــــيط :  (170)

17/147. 
(171)

 . 5سورا اونسان :اآلية  
(172)

 . 7سورا اونسان :اآلية   
 . 30/241: الوتسير الكبير (173)
 .  29/382الوحرير والونوير :  (174)
 .  1/293  معالم الونزيل :  12/358: جامع البيان عن وقويل آي القرآن (175)
 .  4/584: وتسير القرآن العظيم (176)
 . 5/461  فوا القدير :  9/72: القرآن الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا (177)
(178)

 . 5سورا اونسان :  
(179)

 . 15سورا اونسان :  
 .  29/382ينظر الوحرير والونوير :  (180)
 .  5/460  فوا القدير :  21/458:  الجامع ألحكام القرآن (181)
 .  29/382الوحرير والونوير :  (182)
 1/426:  وتسـير البيضـاوي   1/1324:  لاويـلالكشاف عن حقا   الونزيل وعيـون األ (183)
 . 
 . 40سورا البقرا :  (184)
(185)

 . 1سورا الما دا :   
 . 21/457: الجامع ألحكام القرآن   30/242:الوتسير الكبير (186)
:  الجــــامع ألحكــــام القــــرآن   12/358:  جــــامع البيــــان عــــن وقويــــل آي القــــرآنينظــــر  (187)

21/458 . 
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 . 29/383الوحرير والونوير :  (188)
 . 1/3( : 6553 حيا البخاري ) (189)
 . 30/242:  الوتسير الكبير (190)
 .29/383الوحرير والونوير: (191)
 .5/461.فوا القدير:21/458: الجامع ألحكام القرآن (192)
 .   29/383الوحرير والونوير: (193)
 .29/383الوحرير والونوير: (194)
زاد   12/358:عـــن وقويـــل آي القـــرآن جـــامع البيـــان  458/ 21:الجـــامع ألحكـــام القـــرآن(195)

 . 8/432:المسير
 .1/426: وتسير البيضاوي (196)
 . 29/383الوحرير والونوير: (197)
 . 8سورا اونسان :  (198)
 . 29/157:روح المعاني ينظر   1/428: وتسير البيضاوي (199)
  21/461:  الجامع ألحكام القرآن (200)
 . 30/243: الوتسير الكبير (201)
 .30/244:الكبير الوتسير (202)
 . 1/246نوادر األ ول : (203)
(204)

 . 219سورا البقرا :  
 .2/717(: 1034)  حيا مسلم   2/518( :1360 حيا البخاري) (205)
(206)

 .92/783التحرير والتنوير  
 9ـ  5سورا االنسان، اآلياي:  (207)
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 الم ادر والمراجع
 : القران الكريم 
لــى مزايــا القــرآن الكــريم: محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو إرشــاد العقــل الســليم إ ♦

 . بيروي –دار إحياء الوراث العربي  /السعود
ــد اهلل بــن محمــود بــن مــودود المو ــللي/  ♦ ــار: للعةمــة عب ــل المخو ــار لوعلي االخوي

وحقيـ : علـي عبـد الحميـد أبـو الخيـر و محمـد وهبـي سـليمان/ دار الخيـر للطباعــة 
  . 1/ط1998دمش  _ بيروي/ 

مكوبـة المعـارف  /البداية والنماية: إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي أبو التـداء ♦
 .بيروي –
الوحريـر والونــوير: اومـام محمــد الطـاهر ابــن عاشـور / الــدار الوونسـية للنشــر _  ♦

1984. 
لوتســير الكبيــر أو متــاويا الغيــب: فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الوميمــي الــرازي ا ♦

 . 1ط /م2000 /بيروي -ر الكوب العلمية دا هـ/606/يالشافعي
وــاج العــرو  مــن جــواهر القــامو : محمــد مروضــى الحســيني الزبيــدي وحقيــ :  ♦

   . دار المداية / مجموعة من المحققين
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 –دار الكوـب العلميـة  /واريم األمم والملـو : محمـد بـن جريـر الطبـري أبـو جعتـر ♦
 .1/ ط1407/ بيروي

وحقيـ :  /ن يوسـف الشـمير بـقبي حيـان األندلسـيوتسير البحر المحيط: محمد بـ ♦
دار الكوــب وريــرهم/ الشــيم علــي محمــد معــوضو الشــيم عــادل أحمــد عبــد الموجــود 

  .1ط /م2001/لبنان بيروي -العلمية 
 . دار التكر بيروي /وتسير البيضاوي: البيضاوي ♦
وتســـــير القـــــرآن العظـــــيم: إســـــماعيل بـــــن عمـــــر بـــــن ك يـــــر الدمشـــــقي أبـــــو  ♦

 . 1401  /دار التكر بيروي هـ/774/يالتداء
وحقيــ :  /ن ــر بــن محمــد بــن أحمــد أبــو الليــث الســمرلندي :تســير بحــر العلــومو ♦

   . بيروي –دار التكر  /د.محمود مطرجي
ولخي  الحبير في أحاديث الرافعي الكبيـر: أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو التضـل  ♦

 -المدينـــة المنـــورا /هاشـــم اليمـــاني المـــدني عبـــد اهللوحقيـــ : الســـيد  /العســـقةني
1964. 

ويسير العةم: عبد اهلل بن عبـد الـرحمن ابـن ال بسـام/ دار السـةم الريـاض ودار  ♦
 .4التيحاء دمش / ط

جامع البيان عن وقويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبـو  ♦
 . 1405 /بيروي -دار التكر  /جعتر

 /مد بن عيسى أبو عيسى الورمذي السـلمي: مح(سنن الورمذي)الجامع ال حيا  ♦
 . دار إحياء الوراث العربي بيروي /وحقي : أحمد محمد شاكر وآخرون

 عبــدا هلل: محمــد بــن إســماعيل أبــو ) ــحيا البخــاري(الجــامع ال ــحيا المخو ر ♦
 /بيـروي -اليمامـة  /دار ابـن ك يـر  /م طتى ديب البغاد. وحقي :/البخاري الجعتي

 .3/ط1987
 ألحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبـد اهلل الجامع ♦
. القاهرا –الشعب      دار  /
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دار  /حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: محمد بـن أبـي بكـر بـن لـيم الجوزيـة ♦
 . 2/ ط1415/بيروي -الكوب العلمية 

 -دار الجيــل  /يالــدراري المضــية شــرح الــدرر البميــة: محمــد بــن علــي الشــوكان ♦
 . 1987/    بيروي

ــاني:  ♦ ــرآن العظــيم والســبع الم  ــي وتســير الق ــاني ف ــي التضــل اروح المع لعةمــة أب
   بيروي –دار إحياء الوراث العربي  /شماب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي

المكوـب  /زاد المسير في علم الوتسير: عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي ♦
 . 3/ ط1404/ بيروي –اوسةمي 

ســـــبل الســـــةم شـــــرح بلـــــوع المـــــرام: لعمـــــام محمـــــد بـــــن إســـــماعيل األميـــــر  ♦
هـ/ وحقي : ع ـام الـدين ال ـبابطي وعمـاد السـيد/دار الحـديث 1182ال نعاني/ي

 . 2004القاهرا_ 
وحقيـ : محمـد فـؤاد عبـد  /القزوينـي عبد اهللسنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو  ♦

 . بيروي –دار التكر  /البالي
وحقيـــ :  /ســـنن أبـــي داود: ســـليمان بـــن األشـــعث أبـــو داود السجســـواني األزدي ♦

   . دار التكر/ محمد محيي الدين عبد الحميد
 /أحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيمقـي :سنن البيمقي الكبرى ♦

 .1994 -مكة المكرمة مكوبة دار الباز /وحقي : محمد عبد القادر عطا
وحقيــ : / مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري  ــحيا ♦

 . بيروي –دار إحياء الوراث العربي / محمد فؤاد عبد البالي
فوا القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الوتسير: محمد بن علي بن  ♦

الوفـــــــاء _ دار  هــــــــ/وحقي :عبد الـــــــرحمن عميـــــــرا/1250/يمحمـــــــد الشـــــــوكاني
 .3ط/2005

التقه على المذاهب االربعة: للشـيم عبـد الـرحمن الجزيـري/ مطبعـة دار المـقمون  ♦
 .1/ط1938القاهرا _ 
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 .  10/ط1982في ظةل القران: سيد لطب/دار الشرو  بيروي_ ♦
 . بيروي –مؤسسة الرسالة  التيروزبادي/لقامو  المحيط: محمد بن يعقوب ا ♦
بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكامــل فــي الوــاريم: أبــو الحســن علــي  ♦

ــــد اهلل القاضــــي /الكــــريم الشــــيباني ــــ : عب ــــة  /وحقي ــــب العلمي ــــروي -دار الكو  /بي
  .2ط /هـ1415

ــل: أبــو القاســم  ♦ الكشــاف عــن حقــا   الونزيــل وعيــون األلاويــل فــي وجــوه الوقوي
دار إحيــاء  /وحقيــ : عبــد الــرزا  الممــدي /محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي

 .بيروي –اث العربي الور 
اومــام المتســر أبــي حتــ  عمــر بــن علــي أبــي عــادل  :فــي علــوم الكوــاببــاب للا ♦

هـ/وحقي : عادل احمد عبـد الموجـود والشـيم علـي محمـد 880الدمشقي الحنبلي/ي
   .1ط /1998معوض/ دار الكوب العلمية بيروي _ 

 –در دار  ـــا /لســـان العـــرب: محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفريقـــي الم ـــري ♦
 . 1/ طبيروي

 /لمحكــم والمحــيط األعظــم: أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســيا ♦
  . 1/ طم2000 -بيروي  -دار الكوب العلمية  /وحقي : عبد الحميد هنداوي

الم ــباح المنيــر فــي رريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي: أحمــد بــن محمــد بــن علــي  ♦
 . بيروي –المكوبة العلمية  /المقري التيومي

/ وحقيــ : د.محمــد  683المغنــي: الشــيم اومــام العةمــة ابــن لدامــة المقدســي/ي ♦
 .1/ط1996شرف الدين خطاب والسيد محمد السيد /دار الحديث القاهرا/

وحقيـ : محمـد سـيد / المترداي في رريب القرآن: أبو القاسم الحسـين بـن محمـد ♦
 . لبنان –دار المعرفة / كيةني

رأا والبيـي المسـلم: الـدكوور عبـد الكـريم زيـدان / مؤسسـة المت ل في أحكام المـ ♦
 .1/ط1993الرسالة بيروي 
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في القـرآن الكـريمذر النـ  

 
                                                                                                                                                                      

ــو محمــد ♦ ــراء البغــوي أب ــن مســعود الت ــل: الحســين ب ــالم الونزي ــة  /مع  –دار المعرف
 . بيروي

وحقيـ : د. وقـي الـدين  /األ ـبحي عبد اهللموطق اومام مال : مال  بن أن  أبو  ♦
 .1/ط 1991 -دار القلم دمش  /الندوي

نيل األوطار من أحاديث سـيد األخيـار شـرح منوقـى األخبـار: محمـد بـن علـي بـن  ♦
 . إدارا الطباعة المنيرية / محمد منير الدمشقي / وعلي :محمد الشوكاني

وحقيـ :  /الوجيز في وتسير الكواب العزيز: علـي بـن أحمـد الواحـدي أبـو الحسـن ♦
.1ط /1415 –دار القلم دمش ، بيروي  / توان عدنان داوودي

 


