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 املقديح
الحمد  رب العالميف ،  كالصَلة كالسَلـ عمى أشرؼ المرسميف، كرحمة 

 كعمى آلو كصحبو أجمعيف.  ا لمعالميف، سيدنا محمد 
 ،،، وتعد

أك في تحصيؿ الجاه كالسمطاف،  ،فإف ظف البعض أف السعادة في جمع الماؿ
، كالذم كرد عف الدستكر السامي الذم نزؿ عمى النبي محمد  فقد أخطأ كغفؿ

كما خمقت الجف »فيو أف ا جؿ كعز ما خمؽ الخمؽ إال لمعبادة، فقاؿ تعالى: 
كاإلنس إال ليعبدكف ما أريد منيـ مف رزؽ كما أريد أف يطعمكف إف ا ىك الرزاؽ 

ىك أنشأكـ مف »بحانو ، كندبيـ إلى إعمار الككف، فقاؿ س (1)«ذك القكة المتيف
، كبيف سبحانو كتعالى أف إعمار الككف، كىي الغاية  (0)«األرض كاستعمركـ فييا

الثانية مف غايات الخمؽ ال تتحقؽ إال بتحقؽ الغاية األكلى، فأظير عز كجؿ أف 
الفساد ال يظير إال عند ترؾ شريعة ا سبحانو كنبذىا كراء الظيكر فقاؿ تعالى: 

البر كالبحر بما كسبت أيدم الناس ليذيقيـ بعض الذم  ظير الفساد في»
، فإف األمـ إذا تركت الديف ذاقت كباؿ الفساد كاليَلؾ، كما قاؿ ا تعالى: (3)«عممكا

كضرب ا مثَل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا رغدا مف كؿ مكاف فكفرت »
، لذا بيف ا (4)«يصنعكف بأنعـ ا فأذاقيا ا لباس الجكع كالخكؼ بما كانكا

يا أييا »تعالى أف الحياة الحقيقية في االستجابة  عز كجؿ كلرسكلو الكريـ فقاؿ: 
                                           

 .57,56سكرة الذاريات اآليتاف  (1)
 .61سكرة ىكد اآلية  (0)
 .41سكرة الرـك اآلية  (3)
 .110سكرة النحؿ اآلية  (4)
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، كبيف أف مف ابتعد (1)« الذيف آمنكا استجيبكا  كلمرسكؿ إذا دعاكـ لما يحييكـ
كمف »عف االستجابة كأعرض فقد انتقؿ مف حيز الحياة إلى حيز المعيشة فقاؿ: 

أفمف كاف »، كشتاف ما بيف الصنفيف (0)«عف ذكرم فإف لو معيشة ضنكا أعرض
، كألف غاية العبادة  عز كجؿ ال تتحقؽ إال (3)«مؤمنا كمف كاف فاسقا ال يستككف

بالعمـ، فقد أرسؿ ا سبحانو كتعالى رسَل، كأكحى إلييـ بشرائع كأعمى شأنيـ 
ثيـ، فحث ربنا سبحانو كتعالى عمى بالعمـ، كجعميـ يعممكف شأف العمـ فجعمكه ميرا

قؿ »تحصيؿ العمـ في محكـ كتابو، كجعؿ البكف بيف العمماء كالجيَلء شاسعا فقاؿ: 
، فقصر سبحانو كتعالى خشيتو (4)«ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف

، كبيف (5)«إنما يخشى ا مف عباده العمماء»الحقيقية في العمماء فقاؿ سبحانو: 
يرفع »نو كتعالى أنو رافع قدر العمماء بجكار المؤمنيف في أعمى عمييف فقاؿ: سبحا

 .(6)«ا الذيف آمنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ درجات
حتى إف ا تعالى رفع قدر الحيكاف إذا كاف معمما عمى غيره، فأحؿ ا تعالى  

يسألكنؾ ماذا »نو: األكؿ مف صيد الكمب المعمـ دكف غيره مف الحيكانات فقاؿ سبحا
أحؿ ليـ قؿ أحؿ لكـ الطيبات كما عممتـ مف الجكارح مكمبيف تعممكنيف مما عممكـ 

 .(7)«ا فكمكا مما أمسكف عميكـ كاذكركا اسـ ا عميو

                                           

 .04سكرة األنفاؿ اآلية  (1)
 .104سكرة طو اآلية  (0)
 .18سكرة السجدة اآلية  (3)
 .9سكرة الزمر اآلية  (4)
 .08سكرة فاطر اآلية  (5)
 .11سكرة المجادلة اآلية  (6)
 .4سكرة المائدة اآلية  (7)
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مف ىنا كانت شريعة اإلسَلـ تنادم بالعمـ، فكاف أكؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ 
اقرأ باسـ ربؾ الذم »قراءة فقاؿ ا: سكرة العمؽ التي جاء صدرىا حاثا عمى ال

، كجاء بعدىا بقميؿ سكرة أخرل تحقؽ األداة الثانية مف أدكات العمـ مع (1)«خمؽ
األكلى كىي القراءة كىي سكرة القمـ، الذم أقسـ ا تعالى بو في صدرىا ليبيف أنو 

ؾ، إلى ذل عظيـ الشأف فيك أداة العمـ كتحصيمو مع القراءة حتى فطف النبي 
فجعؿ فداء األسير مف الكفار في غزكة بدر أف يعمـ عشرة مف المسمميف القراءة 

فضؿ العمـ في سنتو الشريفة مما يظير أف الشريعة اإلسَلمية  كالكتابة، كبيف 
غاصة بالنصكص التي تحث عمى طمب العمـ، كتعرؼ لو قدره كفضمو دكف تفريؽ 

 كابط الشرع.منيا بيف عمـ كعمـ، كلكف إذا كاف منضبطا بض
غير أف ىناؾ سؤاال يطؿ برأسو كىك: ىؿ ىناؾ عمـ أشرؼ مف عمـ؟ كالجكاب: 
، كمف  نعـ؛ ىناؾ مف العمـك ما شرفو ا تعالى، كأعمى قدره عمى غيره مف العمـك
ىذا عمـك الشرع الشريؼ، فإنيا أشرؼ مف غيرىا مف سائر عمـك الدنيا، لقربيا مف 

ذا كاف الجر في بعض األحاييف يككف  الكتاب الكريـ كالسنة النبكية المطيرة، كا 
بالمجاكرة، فإف المرء دكما عمى ديف خميمو، كالصاحب عمى قدر صاحبو، فمف 
صاحب الشرع ناؿ شرفو، كحاز قدره، فمف ىنا كانت عمـك الشرع أفضؿ مف غيرىا 
ف كاف الكؿ شريفا فَل يستكم عمـ الحديث بحاؿ مع الفيزياء أك  ، كا  مف العمـك

 كيمياء أك الطب إذ عمـ الحديث أشرؼ.ال
كلكف الحاؿ أيضا أف العمـك الشرعية نفسيا ال تككف في درجة كاحدة مع 
الشرؼ، فبعضيا أشرؼ مف بعض، فعمـ التفسير أشرفيا عمى اإلطَلؽ، كأعَلىا 

 باستحقاؽ.

                                           

 .1سكرة العمؽ اآلية  (1)
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فإف شرفت العمـك بقربيا مف معمكميا، فإف عمـ التفسير قريب مف القرآف 
 اقترب شيء مف شريؼ إال ناؿ مف شرفو.الكريـ، كما 

 مػػف عاشػػر األشػػراؼ عػػاش مشػػرفا
 

 كمعاشػػػػػر األنػػػػػذاؿ غيػػػػػر مشػػػػػرؼ 
 

 مػػػػا تنظػػػػػر الجمػػػػػد الحقيػػػػػر مقػػػػػبَل
 

 بػػػالثغر لمػػػا صػػػار جمػػػد المصػػػحؼ 
 

ذا كاف الصحابة قد اشتير كؿ منيـ بالبراعة في عمـ  –رضى ا عنيـ  -كا 
عاذ بالحَلؿ كالحراـ،كأبي بالقراءة، معيف فاشتير زيد بالفرائض، كعمي بالقضاء،كم

غير أنو لـ ينعت كاحد منيـ بالحبر إال ابف عباس الختصاصو دكنيـ بالتفسير كعمـ 
 التأكيؿ فرضي ا عف الجميع.

 ، حتى استدؿ العمماء عمى شرؼ عمـ التفسير، كعمك كعبو عمى غيره مف العمـك
: فالعمـك كالصناعات في كؿ بما نقمو السيكطي في اإلتقاف عف األصبياني حيث قاؿ

الدنيا تشرؼ بإحدل ثَلثة أشياء: إما بشرؼ مكضكعيا، فشرؼ الصياغة أعمى مف 
شرؼ الدباغة، ألف مكضكع الصياغة الذىب كالفضة ،كىما أشرؼ مف مكضكع 
ما بشرؼ غرضيا، مثؿ صناعة الطب فإنيا أشرؼ  الدباغة الذم ىك جمد الميتة، كا 

الطب إفادة الصحة كغرض الكناسة تنظيؼ  مف صناعة الكناسة، ألف غرض
ما لشدة الحاجة إليو كالفقو، فإف الحاجة إليو أشد مف الحاجة إلى الطب،  المكاف، كا 
إذ ما مف كاقعة في الككف في أحد مف الخمؽ إال كىي مفتقرة إلى الفقو، ألف لو 

س في انتظاـ صَلح أحكاؿ الدنيا كالديف، بخَلؼ الطب فإنو يحتاج إليو بعض النا
بعض األكقات، إذا عرفت ذلؾ فصناعة االشتغاؿ بالتفسير كعمـك القرآف قد حازت 
الشرؼ مف الجيات الثَلثة، أما مف جية المكضكع، فإف مكضكعيا كَلـ ا تعالى 
الذم ىك ينبكع كؿ حكمة، كمعدف كؿ فضيمة، فيو نبأ ما قبمكـ، كخبر ما بعدكـ، 

رد، كال تنقضي عجائبو، كأما مف جية الغرض، كحكـ ما بينكـ، ال يخمؽ عمى كثرة ال
فألف الغرض ىك االعتصاـ بالعركة الكثقى كالكصكؿ إلى السعادة الحقيقية التي ال 
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تفنى، كأما مف جية شدة الحاجة إليو، فألف كؿ كماؿ ديني أك دنيكم عاجمي أك 
بالقرآف آجمي مفتقر إلى العمـك الشرعية كالمعارؼ الدينية، كىي متكقفة عمى العمـ 

 الكريـ.
ىذا كلما كاف الحاؿ ىك ىذا، كأف عمـ التفسير ىك أشرؼ العمـك عمى اإلطَلؽ، 
آثرت أف أقؼ مع آية مف كتاب ا تعالى طاؿ حكليا النقاش بيف المفسريف في 

حافظكا عمى »تحديد المقصكد بيا عمى الكجو المرضي كىي قكؿ ا تعالى: 
 .(1)« قانتيفالصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا 

فقد اختمؼ المفسركف حكؿ ىذه اآلية كثيرا، كذكركا حكليا مف األبحاث البَلغية 
كالفقيية الكثير مف مثؿ ما المراد بالصَلة الكسطى؟ كما معناىا؟ كما عدد الصمكات 
المفركضة؟ كما المراد بالقنكت؟ كما المراد بالمحافظة؟ كغير ذلؾ مف األبحاث 

العقد الثميف في تفسير قكؿ ا تعالى حافظكا »ف بحثي ىذا التفسيرية فجاء عنكا
كحتى ينتظـ ىذا البحث عقدا « عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا  قانتيف

ثمينا جعمت ما يستخرج مف اآلية مف عمـك القرآف الكريـ آللئا، كما يستخرج منيا 
ا، كما حكتو مف نكات مف معارؼ لغكية فرائدا، كما فييا مف كجكه اإلعراب زبرجد

بَلغية يكاقيتا، كما فييا مف كَلـ الفقياء زمردا، كما فييا مف كجكه اإلعجاز دررا، 
كما فييا مف كجكه التفسير جكاىرا، لتنتظـ بعد ذلؾ عقدا ثمينا يشع نكرا كعمما 

 : كيظير أف القرآف الكريـ كما قمت فيو
 كتاب قد حكل دررا

 

 ف الحسف ممحكظةػػػػػبعي 
 

 ذا قاؿ ربناػػػػيل
 

 كؽ المس محفكظةػحق 
 

حيث جعؿ ا تعالى جناب ىذا القرآف عظيما فَل يمسو إال مطير فقاؿ تعالى: 
 .(0)«ال يمسو إال المطيركف»

 كىذا أكاف الشركع في المقصكد بعكف ا تعالى المعبكد .

                                           

 .038سكرة البقرة اآلية  (1)
 .79سكرة الكاقعة اآلية  (0)
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 أوال: آلنئ عهىو انقزآٌ انكزيى يف اآليح انكزميح
ػعلػاآلغظػاضصرغطظػطصغظػأوػطدظغظ؟اضضؤضؤةػاألوضى:ػ

ىذه اآلية مف القرآف الكريـ تقع في الربع السابع مف الجزء الثاني مف القرآف 
الكريـ في أكاخر سكرة البقرة، كىذه اآلية الكريمة مدنية ألنيا تقع في سكرة البقرة، 

كبيا  كسكرة البقرة أكؿ سكرة نزلت بالمدينة المنكرة، كنزؿ منيا آيات في مدد شتى،
كاتقكا يكما »آخر آية نزلت مف القرآف الكريـ في أصح األقكاؿ، كىي قكلو تعالى: 

، فإنيا آخر آية نزلت مف السماء نزلت يـك النحر في (1)«ترجعكف فيو إلى ا...
 .(0)حجة الكداع بمنى

ػاضضؤضؤةػاضثاظغظ:ػسيػرظغمػسضلػدورةػاضبػرةػورددػآغاتؼا
نكف آية، فضميا عظيـ كثكابيا جميؿ يقاؿ: ليا سكرة البقرة مائتاف كست كثما

فسطاط القرآف، قاؿ خالد بف معداف: كذلؾ لعظميا كبيائيا ككثرة أحكاميا 
 كمكاعظيا.

تعمميا عمر بف الخطاب رضي ا عنو بفقييا كما يحتكم عميو في اثنتي 
 . عشرة سنة ، كتعمميا ابنو عبد ا في ثماني سنيف

                                           

 .081سكرة البقرة اآلية  (1)
الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مػف السػنة كآم الفرقػاف لممػاـ أبػي عبػد ا محمػد  (0)

 -تحقيػؽ د. عبػد ا بػف عبػد المحسػف التركػي 671بف أبي بكػر القرطبػي المتػكفى ابف أحمد 
(، 034/ 1)0226= 1407اف عرقسكسي طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة األكلى كمحمد رضك 

طبعة المكتبة  794البرىاف في عمـك القرآف لمعَلمة محمد بف عبد ا الزركشي المتكفى سنة 
(، اإلتقػػاف فػػي عمػػكـ 139/ 1) 0225= 1405العصػػرية تحقيػػؽ محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ 

كػػر السػػيكطي طبعػػة المكتبػػة التكفيقيػػة تحقيػػؽ طػػو عبػػد القػػرآف لممػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب
 (.043/ 1الرءكؼ سعد )
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 كمف يشابو أبو فما ظمـ  ـبأبو اقتدل عدم في الكر 

قاؿ ابف العربي المالكي: سمعت بعض أشياخي يقكؿ: فييا ألؼ أمر كألؼ نيي 
 .(1)كألؼ حكـ كألؼ خبر

بعثا كىـ ذكك  أخرج الترمذم عف أبي ىريرة رضي ا عنو : بعث رسكؿ ا 
 .(0)عدد كقدـ عمييـ أحدثيـ سنا لحفظو سكرة البقرة كقاؿ لو: اذىب فأنت أميرىـ

يقكؿ: اقرءكا  ركل مسمـ عف أبي أمامة رضي ا عنو سمعت رسكؿ ا 
. قاؿ معاكية رضي (3)سكرة البقرة فإف أخذىا بركة كتركيا حسرة كال يستطيعيا البطمة

 ا عنو: بمغني أف البطمة السحرة.
قاؿ: ال تجعمكا  كركم أيضا عف أبي ىريرة رضي ا عنو أف رسكؿ ا 

 .(4)قابر إف الشيطاف ينفر مف البيت الذم تقرأ فيو سكرة البقرةبيكتكـ م
كركل الدارمي عف عبد ا قاؿ: ما مف بيت يقرأ فيو سكرة البقرة إال خرج منو 

 .(5)الشيطاف كلو ضراط
إف لكؿ : »كفي صحيح ابف حباف عف سيؿ بف سعد قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 

                                           

أحكاـ القرآف البف العربي المالكي تحقيؽ محمد عبد القادر عطا دار الكتػب العمميػة بيػركت ط  (1)
3 ،1404 =0223 (1/15.) 

شار تحقيؽ د ب 079الجامع الصحيح لمترمذم أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم المتكفى  (0)
كتاب فضائؿ القرآف بػاب مػا جػاء فػي فضػؿ  1998 0عكاد معركؼ ط دار الغربي اإلسَلمي ط

 ، كقاؿ أبك عيسى ىذا حديث حسف 0876ح 6/ 5سكرة البقرة كآية الكرسي 
الجامع الصحيح لمماـ أبي الحجاج مسمـ بف الحجاج القشيرم، عنايػة أبػك قتيبػة نظػر محمػد  (3)

ػ، كتاب صَلة المسافريف، باب فضؿ قراءة القرآف كسػكرة البقػرة ى1406الفاريابي ط دار طيبة 
 .050ح 361/ 1

 .010ح 353/ 1أخرجو مسمـ كتاب صَلة المسافريف باب استحباب صَلة النافمة في بيتو  (4)
 1427 1أخرجو الدارمي ؼ سػننو بػاب فضػؿ سػكرة البقػرة، ط دار الكتػاب العربػي بيػركت ط  (5)

 (، كقاؿ محققو : إسناده ضعيؼ .539/ 0لسبع العممي )تحقيؽ فكاز أحمد، خالد ا
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ف سناـ القرآف سكرة البقرة كم ف قرأىا في بيتو ليَل لـ يدخؿ الشيطاف شيء سناما كا 
 .(1)«بيتو ثَلث لياؿ، كمف قرأىا نيارا لـ يدخؿ الشيطاف بيتو ثَلثة أياـ

أراد مردة « لـ يدخؿ الشيطاف بيتو ثَلثة أياـ: »قاؿ أبك حاتـ البستي: قكلو 
 الشياطيف.

 مف قرأ عشر آيات»كركل الدارمي في مسنده عف الشعبي قاؿ: قاؿ عبد ا: 
مف سكرة البقرة في ليمة لـ يدخؿ ذلؾ البيت شيطاف تمؾ الميمة حتى يصبح، أربعا 

 ما في »مف أكليا كآية الكرسي كآيتيف بعدىا كثَلثا خكاتيميا أكليا 
 .(0)«السمكات...

قاؿ الشعبي رضي ا عنو: لـ يقربو كال أىمو يكمئذ شيطاف كال شيء يكرىو كال 
كبذلؾ قاؿ « لـ ينس القرآف»قاؿ المغيرة بف سبيع يقرأ عمى مجنكف إال أفاؽ، 

 إسحاؽ بف عيسى.
كقاؿ ابف عبد البر: ككاف لبيد بف ربيعة بف عامر مف شعراء الجاىمية أدرؾ 
اإلسَلـ فحسف إسَلمو، كترؾ قكؿ الشعر في اإلسَلـ، كسألو عمر بف الخطاب في 

سألتؾ عف شعرؾ فقاؿ: خَلفتو عف شعره، ك استنشده فقرأ سكرة البقرة، فقاؿ: إنما 
ما كنت ألقكؿ بيتا مف الشعر بعد إذ عممني ا البقرة كآؿ عمراف، فأعجب عمر 

                                           

صػحيح ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بمبػػاف لألميػػر عػَلء الػػديف بػػف بمبػػاف الفارسػػي، تحقيػػؽ شػػعيب  (1)
كتاب الرقائؽ باب قراءة القرآف ذكػر  1993= 1414 0األرناؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة رقـ 

، كقػػاؿ 782( ح59/ 3السػػناـ مػػف البعيػػر )تمثيػػؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ سػػكرة البقػػرة ب
 محققو : إسناده ضعيؼ .

 ، كقػػػػاؿ 3380( ح541/ 0سػػػػنف الػػػػدارمي بػػػػاب فضػػػػؿ أكؿ سػػػػكرة البقػػػػرة كآيػػػػة الكرسػػػػي ) (0)
 محققو : رجالو ثقات .
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 .(1)قكلو ككاف عطاؤه ألفيف فزاده خمسمائة
فسكرة البقرة مف سكر القرآف الكريـ الجميمة القدر العظيمة الشأف، جمع ا 

كضع فييا ما يفيد األناـ، تعالى فييا جممة األحكاـ، كأفاض فييا مف عذب الكَلـ،ك 
ففييا أحكاـ التكحيد كأحكاـ الصَلة كأحكاـ الحج كأحكاـ الصياـ، كفييا مف اآلداب 
كاألحكاـ الخاصة باألسرة المسممة ما فييا، فحؽ ليا أف تككف سناـ القرآف الكريـ، 
ذا تحقؽ فضؿ السكرة فإف  كأف تككف مف أكائؿ السكر في المصحؼ الشريؼ، كا 

 ا يتحقؽ ليا ىذا الفضؿ.جميع آياتي
ػ:اضضؤضؤةػاضثاضثظ:ػسيػدببػظزولػعذهػاآلغظػاضصرغطظ

أخرج الطبرم مف طريؽ شعبة أخبرني عمر بف أبي حكيـ سمعت الزبرقاف يحدث 
يصمي الظير بالياجرة،  كاف رسكؿ ا »عف عركة بف الزبير عف زيد بف ثابت 

حافظكا عمى الصمكات »لت كلـ يكف يصمي صَلة أشد عمى أصحابو منيا، قاؿ: فنز 
 .(0)«كالصَلة الكسطى

كأخرج أيضا مف طريؽ ابف أبي ذئب عف الزبرقاف قاؿ: إف رىطا مف قريش مر 
بف ثابت فأرسمكا إليو رجميف يسأالنو عف الصَلة الكسطى فقاؿ زيد ىي ابيـ زيد 

الظير فقاـ رجَلف منيـ فأتيا أسامة بف زيد فسأاله عف الصَلة الكسطى فقاؿ ىي 
كاف يصمي الظير باليجير فَل يككف كراءه إال الصؼ  الظير إف رسكؿ ا 

: لقد ىممت كالصفاف، الناس يككنكف في قائمتيـ كفي تجارتيـ فقاؿ رسكؿ ا 
أف أحرؽ عمى أقكاـ ال يشيدكف الصَلة بيكتيـ. قاؿ فنزلت ىذه اآلية" حافظكا عمى 

                                           

 (.034/ 1تفسير اإلماـ القرطبي ) (1)
 .038سكرة البقرة  (0)
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 .(1)الصمكات كالصَلة الكسطى"
في صحيحييما كآخركف عف زيد بف أرقـ: كاف أحدنا يكمـ أخرج الشيخاف 

فأمرنا بالسككت كنيينا عف « كقكمكا  قانتيف»صاحبو في الصَلة حتى نزلت 
 .(0)الكَلـ

 كأخرج النسائي مف طريؽ كمثـك بف المصطمؽ عف ابف مسعكد قاؿ إف 
،  النبي  فسممت فمـ كاف عكدني أف يرد عميَّ السَلـ في الصَلة، فأتيتو ذات يـك

نو قد أحدث أال يتكمـ في الصَلة  ، كقاؿ: إف ا يحدث في أمره ما يشاء، كا  يرد عميَّ
 .(3)«كقكمكا  قانتيف»إال بذكر ا كما ينبغي مف تسبيح كتحميد 

كأخرج الطبرم مف طريؽ فضيؿ بف مرزكؽ عف عطية قاؿ: كانكا يؤمركف في 

                                           

 312د بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر الطبػرم تجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، لمماـ محم (1)
، العجػػاب فػػي بيػػاف األسػباب لممػػاـ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف 348/ 0ط دار المعرفػة بيػػركت بػػدكف 

= 1418 1تحقيػػؽ عبػػد الحكػػيـ محمػػد األنػػيس ط دار ابػػف الجػػكزم  850حجػػر العسػػقَلني ت
الطبرسػي (، مجمع البياف فػي تفسػير القػرآف ألبػي عمػي الفضػؿ بػف الحسػف 596/ 1) 1997

(، 598/ 1تحقيؽ السػيد ىاشػـ الرسػكلي، فضػؿ ا الطباطبػائي ط دار المعرفػة بيػركت بػدكف)
(، تفسير المنار لمشيخ محمػد 0/021) 1389سنة  1تفسير اإلماـ أحمد مصطفى المراغي ط
 (.0/439) 1352رشيد رضا طبعة المنار بمصر سنة 

تحقيػؽ محػب الػديف  056سماعيؿ البخارم تالجامع الصحيح لمماـ أبي عبد ا محمد بف إ (0)
سػػنة  1الخطيػػب، محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، قصػػي محػػب الػػديف الخطيػػب، المكتبػػة السػػمفية رقػػـ 

، كصػػحيح 4534( ح 023/ 3كتػػاب التفسػػير بػػاب قكلػػو تعػػالى "كقكمػػكا  قػػانتيف" ) 1422
كما كاف مػف إباحتػو اإلماـ مسمـ كتاب المساجد كمكاضع الصَلة باب تحريـ الكَلـ في الصَلة 

 .35( ح044/ 1)
، كقػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني :  3/18النسػػائي فػػي سػػننو فػػي كتػػاب الصػػَلة ، الكػػَلـ فػػي الصػػَلة  (3)

 صحيح .



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0622 

 .(1)فترككا الكَلـ« قانتيفكقكمكا  »الصَلة بحكائجيـ حتى أنزلت 
كمف طريؽ السدم في خبر ذكره عف مرة عـ ابف مسعكد قاؿ: كنا نقـك في 
الصَلة فنتكمـ كيسأؿ الرجؿ صاحبو عف حاجتو كيخبره كيردكف عميو إذا سمـ، حتى 

صَلتو  أتيت أنا فسممت فمـ يردكا عميَّ السَلـ، فاشتد ذلؾ عميَّ فمما قضى النبي 
عني أف أرد عميؾ السَلـ إال أنا أمرنا أف نقـك قانتيف ال نتكمـ في قاؿ: إنو لـ يمن

 .(0)الصَلة، كالقنكت السككت
كأخرج الفريابي عف الثكرم عف منصكر عف مجاىد: كانكا يتكممكف في الصَلة 

 .(3)فقطعكا الكَلـ« كقكمكا  قانتيف»يكمـ الرجؿ بحاجتو حتى نزلت 
م كمف طريؽ أبي معشر عف محمد بف كأخرج عبد بف حميد مف ركاية الثكر 

يتكممكف في الصَلة إذا أرادكا الحاجة كما  كعب قاؿ: كاف أصحاب رسكؿ ا 
« حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا  قانتيف»يتكمـ الييكد حتى نزلت 

 .(4)قاؿ: فترككا الكَلـ
سميف: القسـ فيذه ىي الركايات في سبب نزكؿ اآلية الكريمة انقسمت إلى ق

األكؿ في بياف سبب نزكؿ الشطر األكؿ مف اآلية، كالذم كاف عمى أثر قمة 
 المصميف في صَلة الظير التي كانت شديدة عمى المنافقيف.

كالقسـ الثاني: في بياف سبب نزكؿ الشطر الثاني مف اآلية الكريمة، كالذم كاف 
حكائجيـ فنزلت اآلية عمى إثر كَلـ الصحابة مع بعضيـ البعض في الصَلة كطمب 

الكريمة شطرىا األكؿ يحث المصميف عمى المحافظة عمى جممة الصمكات مع العناية 
                                           

 (.353)/ 0تفسير الطبرم  (1)
 (.353/ 0تفسير الطبرم ) (0)
 (.599/ 1العجاب في بياف األسباب ) (3)
 (.622/ 1العجاب في بياف األسباب البف حجر ) (4)
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بالصَلة الكسطى، كالشطر الثاني مف اآلية يحث المسمميف عمى الخشكع كالخضكع 
 تعالى في ىذه الصمكات كعدـ خمطيا باألمكر الدنيكية، فيذه اآلية الكريمة مف 

فييا سبب النزكؿ كمثيَلتيا في القرآف قميؿ، أكرد ىذا النكع  اآليات التي تعدد
 .(1)السيكطي في عمـك القرآف تحت عنكاف تعدد السبب كالنازؿ كاحد

ػ:اضضؤضؤةػاضرابطظ:ػسيػصضظػاآلغظػاضصرغطظػبطاػشبضؼا
االنتقاؿ مف غرض إلى غرض في آم القرآف الكريـ ال تمـز لو قكة ارتباط ألف 

كتاب تدريس يرتب بالتبكيب كتفريع المسائؿ بعضيا عمى بعض، القرآف الكريـ ليس 
كلكنو كتاب تذكير كمكعظة، ، فيك مجمكع ما نزؿ مف الكحي في ىدم األمة 
كتشريعيا كمكعظتيا كتعميميا، فقد يجمع فيو الشيء لمشيء مف غير لزـك ارتباط 

ؿ،أك كتفرع مناسبة، كربما كفى في ذلؾ نزكؿ الغرض الثاني عقب الغرض األك
يجمع فيو الشيء لمشيء بأف تككف اآلية مأمكرا بإلحاقيا بمكضع معيف مف إحدل 

 .(0)سكر القرآف، كال يخمك ذلؾ مف مناسبة في المعنى، أك في انسجاـ نظـ الكَلـ
كعمـ المناسبة عمـ شريؼ، كلكف يشترط في حسف ارتباط الكَلـ أف يقع في أمر 

سباب مختمفة، لـ يشترط فيو ارتباط أحدىما متحد مرتبط أكلو بآخره، فإف كقع عمى أ
 باآلخر.

قاؿ ابف العربي: ارتباط آم القرآف بعضيا ببعض حتى تككف كالكممة الكاحدة 
 .(3)متسقة المعاني منتظمة المباني عمـ عظيـ

فيك يظير جماؿ القرآف الكريـ، كاتساؽ أسمكبو، كبَلغة عرضو، كفصاحة  :قمت
سبكو، كجكدة نظمو، كاتفاؽ غرضو، مما ال يدع مفرداتو، كجَللة بيانو، كحسف 
                                           

 (.120/ 1اإلتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ) (1)
 (.465/ 0) 1984انظر التحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر طبعة الدار التكنسية لمنشر  (0)
 (.40/ 1البرىاف في عمكـ القرآف ) (3)
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 .(1)«كلك كاف مف عند غير ا لكجدكا فيو اختَلفا كثيرا»مجاال لمشؾ بأنو 
كالذم يظير في ارتباط ىذه اآلية الكريمة باآليات قبميا مف سكرة البقرة عدة 

 كجكه:
 : انىجه األول: تياٌ أٌ انصالج أعظى انطاعاخ

ؿ صنكفا مف ألكاف الطاعة قبؿ ىذه اآلية مف فمما ذكر المكلى عز كج 
الحث عمى العشرة الطيبة مع األزكاج كالذرية كبياف أحكاـ ذلؾ خص سبحانو 

 .(0)كتعالى الصمكات المكتكبات بالمحافظة عمييف ألنيف أعظـ الطاعات
تذكير بالدعكة إلى ا تعالى التي ىي كظيفة األنبياء كالرسؿ فالدعكة : انىجه انثاَي

سبحانو  –لمدعكة اإلسَلمية كميا كتذكير با  ى الصَلة في ىذا المقاـ استحضارإل
كجَللة عظمتو كرحمتو ربما يبعث ىذا التذكير في نفس المؤمف مف –كتعالى 

استجابة ألكامره، كامتثاؿ ألحكامو،إذ كانت الصَلة عماد الديف ، كأكثر العبادات أثرا 
–سبحانو  –عف الفحشاء كالمنكر،كما يقكؿ في تثبيت مغارس اإليماف،كفي النيي 
 "(3)"إف الصَلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر

قاؿ الشيخ كىبة الزحيمي في مناسبة اآلية بما قبميا: ثـ تكسطت آيات 
المحافظة عمى الصَلة آيات أحكاـ األسرة لحكمة، كىي الحاجة إلى مذكر عممي 

كالميؿ إلى العدؿ كاإلحساف في يصؿ اإلنساف با، لمترفع عف البغي كالعدكاف، 
معاممة األسر، كالسيما بعد الطَلؽ الذم يكلد الشحناء كالبغضاء، كذلؾ المذكر ىك 
الصَلة التي تنيى عف الفحشاء كالمنكر، كتدعك إلى اإلحساف كالتسامح، كتنفي 
الجزع كتنسي ىمـك الدنيا، فتتربى النفس اإلنسانية عمى أفضؿ سمكؾ كأقـك طريؽ، 

                                           

 .80سكرة النساء اآلية  (1)
 بتصرؼ. 599/ 1مجمع البياف لمطبرسي   (0)
 45كاآلية مف سكرة العنكبكت رقـ 0/085آفالتفسير القرآني لمقر  (3)
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شارة  .(1)إلى أنو يجب أال تشغمنا البيكت كأكضاعيا كال أنفسنا عف الصَلة كا 
قاؿ األلكسي حكؿ ىذيف الكجييف مف المناسبة: كلعؿ األمر بيا عقيب الحض 
عمى العفك، كالنيي عف ترؾ الفضؿ، ألنيا تييئ النفس لفكاضؿ الممكات لككنيا 

يتعمؽ باألزكاج ك األكالد الناىية عف الفحشاء كالمنكر، كقيؿ: أمر بيا في خَلؿ ما 
مف األحكاـ الشرعية المتشابكة إيذانا بأنيا حقيقة بكماؿ االعتناء بشأنيا كالمثابرة 
عمييا مف غير اشتغاؿ عنيا شأف أكلئؾ فكأنو قيؿ: ال يشغمنكـ التعمؽ بالنساء 

 .(0)كأحكاليف كتكجيكا إلى مكالكـ بالمحافظة عمى عماد الديف كمعراج المؤمنيف
بياف أف كؿ حكـ دنيكم البد أف يختـ بحكـ ديني، فإذا كانت اآليات  :انثانثانىجه 

السابقة عمى ىذه اآلية أحكاما بعضيا في العبادات كبعضيا في الحدكد كالمعامَلت، 
آخرىا معاممة األزكاج، فمف سنة القرآف الكريـ أف يختـ كؿ حكـ أك عدة أحكاـ بذكر 

ير بعممو بحاؿ العبد، كبما أعد لو مف الجزاء عمى ا تعالى، كاألمر بتقكاه، كالتذك
شرابيا حقيقة اإلخَلص،  عممو، كفي ىذا ما فيو مف نفخ ركح الديف في األعماؿ، كا 
كلكف ىذا التذكير القكلي بما يبعث عمى إقامة تمؾ األحكاـ عمى كجييا، قد يغفؿ 

ـ كاشتغاليـ المرء عف تدبره، كيغيب عف الذىف تذكره، بانيماؾ الناس في معايشي
بما يكافحكف مف شدائد الدنيا، أك ما يمذ ليـ مف نعيميا، كليذه الضركب مف 
المكافحات كالفنكف مف التمتع بالمذات سمطاف خاص عمى النفس، كحكـ مسخر 
لمعقؿ كالحس، يتنكب بالمرء سبيؿ اليدل، حتى تتفرؽ بو سبؿ اليدل فمف ثـ كاف 

كانية إلى مذكر يذكره بمكانتو الركحانية المكمؼ محتاجا في تأديب الشيكات الحي
                                           

 0التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج لمدكتكر كىبػة الزحيمػي دار الفكػر بيػركت رقػـ  (1)
 .393/ 0 ـ1998= 1418سنة 

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لمعَلمة أبي الفضؿ شياب الديف السػيد  (0)
 .155/ 0لبغدادم طبعة دار إحياء القرآف بيركت بدكف محمكد األلكسي ا
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 .(1)التي ىي حقيقة الكماالت اإلنسانية
قمت: فما لمجسد بدكف الركح فائدة، كما لمطقكس بدكف الشرع عمى اإلنساف 

نزؿ بو الركح األميف عمى »عائدة، لذلؾ سمى ا تعالى أميف الكحي ركحا فقاؿ 
ككذلؾ أكحينا إليؾ ركحا مف »حا كسمى الكحي رك  (0)«قمبؾ لتككف مف المنذريف

ىذه الركح يبعثيا ا تعالى في قمب عباده إف ىـ التزمكا شرعو، كسمككا  (3)«أمرنا
سبيمو، كتمسككا بيديو سبحانو كتعالى، كخير معيف ليـ عمى ىذا األمر ىك ما 
أرشدىـ إليو تعالى في ىذه اآلية كىك الصَلة، فإف ا تعالى جعؿ الصَلة بدكرىا 

ينا لمخير كسبيَل لمنجاة، كاستثنى ا تعالى المصميف مف ذكم الطبائع السيئة مع
التي جبمت عمييا النفس، ألف الصَلة ميذبة لمكجداف، تستمد ذلؾ مف القرب فييا 

ذا »مف الرحيـ الرحمف فقاؿ تعالى  إف اإلنساف خمؽ ىمكعا إذا مسو الشر جزكعا كا 
جـر بعد ذلؾ أف يذكر المكلى عز كجؿ بعد  فَل (4)«مسو الخير منكعا إال المصميف

حافظكا عمى »األحكاـ الدنيكية بأفضؿ األحكاـ الدينية التي ىي الصَلة فيقكؿ تعالى 
 . (5)«الصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا لو قانتيف

إثبات أف كَل جانبي الديف كالدنيا عبادة يقكؿ الشييد سيد قطب رحمو  :انىجه انزاتع
لجك الذم يربط القمكب با، كيجعؿ اإلحساف كالمعركؼ في العشرة ا: كفي ىذا ا

عبادة ، يدس حديثا عف الصَلة، أكبر عبادات اإلسَلـ، كلـ ينتو بعد مف ىذه 
األحكاـ كقد بقي حكـ المتكفى عنيا زكجيا كحقيا في كصية تسمح ليا بالبقاء في 

                                           

 .436/ 0تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  (1)
 .194سكرة الشعراء آية  (0)
 .50سكرة الشكرل آية  (3)
 .00 -19سكرة المعارج اآليات  (4)
 .038سكرة البقرة آية (5)
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مة يدس الحديث عف بيتو كالعيش مف مالو، كحكـ المتاع لممطمقات بصفة عا
الصَلة في ىذا الجك، فيكصي بأف الطاعة  ككؿ ىذا عبادة كعبادة الصَلة، كمف 
جنسيا، كىك إيحاء لطيؼ مف إيحاءات القرآف كىك يتسؽ مع التصكر اإلسَلمي 

 (1)«كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف»لغاية الكجكد اإلنساني في قكلو تعالى 
كرة عمى الشعائر بؿ شاممة لكؿ نشاط االتجاه فيو إلى ا كاعتبار العبادة غير مقص

 .(0)كالغاية منو طاعة ا
 : انىجه اخلايض: ذعهيى املظهًني انعفى واإلحظاٌ

بعد أف بيف سبحانو كتعالى في سكرة البقرة أحكاما عديدة تتعمؽ باألزكاج 
كلما كاف  (3)«متقكلكأف تعفكا أقرب ل»كاألكالد دعانا سبحانو كتعالى إلى العفك فقاؿ 

العفك قد يصعب عمى النفس، لما فيو مف ترؾ ما جبمت عميو النفس مف حب 
االنتقاـ أكرد المكلى عز كجؿ الدكاء الناجع الناجح الجتَلب ىذا األمر، كقسمو 

كال تنسكا »قسميف دكاء دنيكم عقمي كآخر ركحاني أخركم فاألكؿ ىك قكلو تعالى 
عرؼ الفضؿ لذكيو ال تدعكه حفيظتو إلى االنتقاـ، بؿ فإف الذم ي (4)«الفضؿ بينكـ

يعفك كيصفح بقدر ما تفضؿ عميو، ثـ إنو ال ينسى الفضؿ بينو كبيف المسمميف 
 حكلو حتى إذا كقع في ذنب عفا ا تعالى عنو جزاء ما قدـ مف عفك.

كالدكاء الثاني األخركم ىك الصَلة التي تعيف بدكرىا عمى العفك كالصفح كتذكر 
قالة عثرات الخمؽ فحث ا تعالى عمى المحافظة عمييا، كعمى ذكرىا ا إلحساف كا 

                                           

 .56سكرة الذاريات آية  (1)
 .376/ 1قطب رحمو ا  في ظَلؿ القرآف لمشيخ الشييد سيد (0)
 .037سكرة البقرة آية  (3)
 .037سكرة البقرة آية  (4)
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 .(1)دكما كأبدا سَلحا لممؤمف يعينو عمى مكاـر األخَلؽ
 : انىجه انظادص: انرذكري تاآلخزج

قاؿ العَلمة الطاىر بف عاشكر: لما طاؿ تعاقب اآليات المبينة تشريعات تغمب 
، عقب تمؾ التشريعات بتشريع تغمب فيو الحظكظ فييا الحظكظ الدنيكية لممكمفيف

األخركية، لكي ال يشتغؿ الناس بدراسة أحد الصنفيف مف التشريع عف دراسة 
أمر بالمحافظة عمييا في تضاعيؼ ذكر أحكاـ »الصنؼ اآلخر، لذا قاؿ البيضاكم 

 .(0)«األكالد كاألزكاج لئَل يميييـ االشتغاؿ بشأنيـ عنيا
 : ج شكز هلل ذعاىلانىجه انظاتع: انصال

معمـك أف عبادة الصَلة مف أسمى العبادات، كأعَلىا رتبة عند خالؽ الككف 
سبحانو كتعالى، لذلؾ حث عمييا في مكاضع عديدة مف كتابو تعالى، كفي إيرادىا 
ىنا بعد ذكره تعالى لألحكاـ التي بينيا في طكؿ سكرة البقرة ما يدؿ عمى أف العناية 

لشكر  تعالى عمى ما كجو إلينا مف عنايتو بأمكرنا التي بيا بالصمكات أداء لحؽ ا
كما عممكـ ما لـ تككنكا »قكاـ نظامنا، كقد أكمأ سبحانو كتعالى في آخر اآلية 

 .(4)أم مف قكانيف المعامَلت النظامية (3)«تعممكف
 : «انىقايح خري يٍ انعالج»انىجه انثايٍ: اندعىج إىل يثدأ 

اإلنساف المسمـ أف يطمب معالي األمكر كيترؾ معمـك أف المفترض عمى 
سفسافيا، كال يتدنى بسمككو حتى يصؿ إلى درجة تدعكه إلى الكقكع في المشكَلت 

                                           

 بتصرؼ شديد. 465/ 0التحرير كالتنكير  (1)
، عناية القاضػي ككفايػة الراضػي عمػى تفسػير البيضػاكم طبعػة دار 065/ 0التحرير كالتنكير  (0)

 .005/ 0صادر بيركت بدكف 
 .151سكرة البقرة آية  (3)
 .466/ 0ر كالتنكير التحري (4)
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كالمعضَلت، كلكف ينبغي عميو أف يقي نفسو مف ىذه المشكَلت قبؿ الكقكع فييا 
فظة فدرىـ كقاية خير مف قنطار عَلج، لذلؾ أكرد ا سبحانو كتعالى أمره بالمحا

 عمى الصمكات ليذا الغرض.
نما كاف نجـ ىذا الخطاب لممحافظة عمى الصَلة  قاؿ البقاعي: قاؿ الحراني: كا 
ألف ىذا االشتجار المذككر بيف األزكاج فيما يقع مف تكره في األنفس، كتشاح في 
األمكاؿ إنما كقع مف تضييع المحافظة عمى الصمكات، ألف الصَلة بركة في الرزؽ، 

األعداء ككراىة الشيطاف، فيي دافعة لألمكر التي منيا تتضايؽ  كسَلح عمى
األنفس كتقبؿ الكسكاس، كيطرقيا الشح فكاف في إفياـ نجـ ىذا الخطاب أثناء ىذه 
األحكاـ األمر بالمحافظة عمى الصمكات لتجرم أمكرىـ عمى سداد يغنييـ عف 

 .(1)االرتباط في جممة ىذه األحكاـ
تي قد تستخمص مف كركد ىذه اآلية الكريمة في ىذا تمؾ كانت بعض الكجكه ال

المكضع مف السكرة، كالتي تبرىف عمى أف الكتاب الكريـ كحدة كاحدة متصمة بمثابة 
سمسمة متصمة الحمقات كؿ حمقة تسممؾ إلى أختيا حتى تنتيي بؾ إلى حيث بدأت 
ا ككؿ حمقة بعيدة عف أخكات غنية بنفسيا ذات مكضكع مستقؿ تبرىف عمى أني

نو لكتاب عزيز ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال »خرجت مف عقد فريد دره نضيد  كا 
 .(0)«مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد

ػ:ػاضضؤضؤةػاضخاطدظ:ػسيػصضظػاآلغظػاضصرغطظػبطاػبطدعا
آيات القرآف الكريـ مرتبطة ارتباط اآلية الكاحدة، فكؿ آية منو ليا صمة بأختييا 

                                           

نظػػـ الػػدرر فػػي تناسػػب اآليػػات كالسػػكر لمعَلمػػة برىػػاف الػػديف أبػػي الحسػػف إبػػراىيـ بػػف عمػػر  (1)
= 1415البقػػاعي تحقيػػؽ عبػػد الػػرزاؽ غالػػب الميػػدم، طبعػػة دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت سػػنة 

1995 1 /449. 
 .40سكرة ص آية  (1)
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 ا.التي قبميا كالتي بعدى
كالذم يظير لي في ىذه اآلية الكريمة كارتباطيا بما بعدىا كىك قكلو تعالى 

فإف خفتـ فرجاال أك ركبانا فإذا أمنتـ فاذكركا ا كما عممكـ ما لـ تككنكا »
 بعض الكجكه: (1)«تعممكف

أف ا تعالى لما بيف حقكؽ العباد مف حكـ األزكاج كاألكالد كما يتصؿ  :انىجه األول
بيف بعدىا سبحانو كتعالى حقو جؿ في عَله كىك الصَلة كأنيا مف أكجب بذلؾ، 

حافظكا عمى الصمكات كالصَلة »الحقكؽ عمى العبد لربو سبحانو كتعالى فقاؿ 
كألنيا مف أكجب الحقكؽ كأعَلىا بيف سبحانو  (0)«الكسطى كقكمكا  قانتيف

مف تأتي ىذه اآلية، كفي كتعالى أنيا كاجبة عمى المرء في كؿ حاالتو ففي حالة األ
حالة الخكؼ أيضا ال ينبغي لمنساف أف يتخمى عف ىذا الحؽ الثابت كىك الصَلة 

كالمعنى أدكا حقكؽ بعضكـ « فإف خفتـ فرجاال أك ركبانا...»فجاءت اآلية الثانية 
عمى بعض، كأدكا حؽ ا تعالى في حالة األمف كفي حالة الخكؼ أيضا. كا 

 أعمـ.
لما بيف سبحانو كتعالى حقكؽ عباده عمى بعضيـ البعض فصؿ  َي:انىجه انثا

ىذه الحقكؽ فمنيا ما يتعمؽ بحاؿ الحياة كمنيا ما يتعمؽ   -جؿ في عَله  -كبيف
 بحاؿ الممات.

ما يتعمؽ بحاؿ الحياة، ثـ ذكر ما يتعمؽ بحاؿ الممات  -سبحانو  –فذكر 
عالى الذم يعيف عمى أداء ىذه فناسب أف يذكر سبحانو كتعالى بالصَلة كذكر ا ت

حافظكا عمى »الحقكؽ بشقييا قبؿ الممات كبعده فأكرد سبحانو كتعالى ىذه اآلية 

                                           

 .151سكرة البقرة آية  (0)
 .038سكرة البقرة آية  (3)
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 في ىذا المكضع مف كتابو جؿ كعَل.« الصمكات...
لما ذكر سبحانو كتعالى في أثناء سكرة البقرة أنو كتب القتاؿ عمى  انىجه انثانث:

سبحانو كتعالى أف مف المعيف عمى أمر  كىك كره ليـ بيف أمة البشير النذير 
ثـ بيف سبحانو أنيا ألىميتيا ال « حافظكا عمى الصمكات»القتاؿ الصَلة فجاءت 

فإف خفتـ »تسقط في حاؿ الحرب كالقتاؿ بؿ تؤدل كما تؤدل في السمـ فجاءت 
ثـ بيف سبحانو كتعالى أمر بعض مف كتب عمييـ القتاؿ كتكلكا  (1)«فرجاال أك ركبانا

ألـ تر إلى المأل »يستعينكا بالصَلة كىـ بعض قـك مكسى عميو السَلـ فجاءت  كلـ
لذلؾ لما أكرد سبحانو كتعالى أمر القتؿ في  (0)«مف بني إسرائيؿ مف بعد مكسى...
يا أييا الذيف آمنكا استعينكا بالصبر كالصَلة إف »سبيؿ ا قبؿ ذلؾ قاؿ سبحانو 

قتؿ في سبيؿ ا أمكات بؿ أحياء كلكف ال ا مع الصابريف كال تقكلكا لمف ي
 .(3)«تشعركف

يراد قكلو تعالى  :انىجه انزاتع إيراد ىذه اآلية الكريمة في ىذه المكضع مف السكرة كا 
بعدىا، إيحاء منو سبحانو كتعالى إلى أمة اإلسَلـ أف « فإف خفتـ فرجاال أك ركبانا»

المقصكد األسمى إنما ىك إتماـ  الديف يسر، كأنو لف يشاد الديف أحد إال غمبو كأف
 (4)«ال يكمؼ ا نفسا إال كسعيا»الطاعة عمى أم كجو كاف قدر الكسع كالطاقة 

أكلئؾ يدعكف إلى »كأف المقصكد ىك التيذيب ال التعذيب فَل تتنبيكا لدعاة التعذيب 
 . كا تعالى أعمـ.(5)«النار كا يدعك إلى الجنة كالمغفرة بإذنو

                                           

 .039سكرة البقرة اآلية  (1)
 .046سكرة البقرة آية  (0)
 .154سكرة البقرة آية  (3)
 .086سكرة البقرة آية  (1)
 .001سكرة البقرة آية  (0)
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ػاددظ:ػسيػاضػراءاتػاضواردةػسيػاآلغظػاضصرغطظاضضؤضؤةػاضد
« كالصَلة الكسطى»قرأ أبك جعفر الرؤاسي كالحمكاني كمحمد بف أبي سارة 

بنصب لفظ الصَلة عمى اإلغراء، أك عمى تقدير كاحفظكا الصَلة أك عمى تقدير 
 .(1)أعني الصَلة الكسطى، أك عمى مكضع الصَلة فإنيا في مكضع المفعكؿ بو

يدة عائشة كابف عباس كجماعة مف الصحابة رضي ا عنيـ كقرأت الس
 .(0)بالكسر في لفظي الصَلة« كالصَلة الكسطى كصَلِة العصر»

بالصاد لمجاكرة الطاء كىما لغتاف كالسراط « الكصطى»كقرأ قالكف عف نافع 
 كالصراط.

 باإلمالة إلى الياء.« الكسطى»كقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ 
كالصَلة الكسطى صَلِة »بف عباس كعبيد بف عمير كقرأ أبي بف كعب كا

 .(3)عمى البدؿ أم أف صَلة العصر بدال مف الصَلة الكسطى« العصر
بإعادة الجار مرة أخرل عمى سبيؿ « كعمى الصَلة الكسطى»كقرأ عبد ا 

 .(4)التككيد
                                           

مختصر في شػكاذ القػراءات مػف كتػاب البػديع البػف خالكيػو آلرثػر جفػرم طبعػة مكتبػة المتنبػئ  (3)
ألبػػي البقػػاء عبػػد ا بػػف الحسػػيف العكبػػرم ، إعػػراب القػػراءات الشػػكاذ 00بالقػػاىرة بػػدكف ص

= 1417سنة  1تحقيؽ محمد السيد أحمد عزكز طبعة عالـ الكتب بيركت رقـ  616المتكفى 
1996 1 /057. 

 .00انظر مختصر في شكاذ القراءات ص  (4)
 إتحػػػاؼ فضػػػَلء البشػػػر فػػػي القػػػراءات األربعػػػة عشػػػر لشػػػياب الػػػديف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  (5)

صػنع حكاشػيو الشػيخ أحمػد ميػرة طبعػة  1117ياطي الشػيير بالبنػاء المتػكفى عبد الغني الدم
 .175/ 4تفسير القرطبي  025ص 1998= 1419سنة  1دار الكتب العممية بيركت رقـ 

الدر المصكف في عمػـك الكتػاب المكنػكف لممػاـ أحمػد بػف يكسػؼ المعػركؼ بالسػميف الحمبػي  (1)
 .499/ 0عة دار القمـ دمشؽ بدكف تحقيؽ أحمد محمد الخراط طب 756المتكفى 
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 :  ثاَيا: فزائد انهغح
ػ:ػ«حاسظوا»اضغرغدةػاألوضى:ػسيػشوضهػتطاضىػ

لشيء في النفس، ثـ يشبو بو ضبطو بالمنع مف الذىاب، كالحفظ الحفظ ضبط ا
خَلؼ النسياف، تقكؿ حفظ حفظا، كحافظ محافظة، كاحتفظ بو احتفاظا، كتحفظ 
تحفظا، كاستحفظ استحفاظا، كأحفظو إحفاظا إذا أغضبو، ألنو حفظ عميو ما يكرىو، 

ؿ بالشيء ألنو كمنو الحفيظة أم الحمية، كالحافظ خَلؼ المضيع، كالحفيظ المكك
ما أرسمناؾ عمييـ »ككؿ بو ليحفظو، كأىؿ الحفاظ أىؿ الزماـ، كمنو قكلو تعالى 

 .(0)«(1)حفيظا
فيأتي منو  ،قمت: مما سبؽ يتضح أف ىذا الفعؿ "حفظ" مف األفعاؿ المتصرفة

الماضي كالمضارع كاألمر كسائر المشتقات، كمداره عمى الككالة بالشيء كاحتكائو 
 كعدـ تضييعو.

لذلؾ جنح العَلمة ابف العربي إلى أف معنى المحافظة في اآلية الكريمة ىي 
المداكمة عمى الشيء كالمكاظبة عميو، كذلؾ بالتمادم عمى فعميا، كاالحتراس مف 
تضييعيا، أك تضييع بعضيا، إذ حفظ الشيء في نفسو مراعاة أجزائو كصفاتو، 

مف حفظيا كحافظ عمييا » كمنو كتاب عمر بف الخطاب رضي ا عنو عف الصَلة
 .(3)«حفظ دينو فيجب أكال حفظيا ثـ المحافظة عمييا بذلؾ يتـ الديف

قاؿ أبك حياف األندلسي: كالخطاب بحافظكا لجميع المؤمنيف، كىؿ يعـ الكافر أك 
ال؟ فيو خَلؼ، كحافظكا مف باب طارقت النعؿ، كلما ضمف معنى التكرار كالمكاظبة 

ـ أف يبقي فاعؿ عمى معناىا األكثر فييا مف االشتراؾ عداه بعمي، كقد راـ بعضي
                                           

 .82سكرة النساء اآلية  (0)
 .075/ 0مجمع البياف لمطبرسي  (3)
 .003/ 1أحكاـ القرآف البف العربي  (1)
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بيف اثنيف فجعؿ المحافظة بيف العبد كبيف الرب كأنو قيؿ: احفظ ىذه الصَلة يحفظؾ 
 .(1)ا الذم أمر بيا

كحافظ التي ىي عمى كزف فاعؿ، إما أف تككف مف َفِعؿ كطارقت النعؿ كعاقبت 
ما أف تككف عمى بابيا مف المص، فيككف معناىا المفاعمة مف جانب كاح د، كا 

المفاعمة بيف اثنيف فقيؿ بيف العبد كربو كأنو قيؿ: احفظ ىذه الصَلة يحفظؾ ا. 
 .(0)كقيؿ: بيف العبد كالصَلة أم: احفظيا تحفظؾ

كالمأمكر بو ىنا لممحافظة عميو ىك الصمكات الخمس المكتكبات الصبح كالظير 
 .(3)حافظكا لجميع األمة اإلسَلميةكالعصر كالمغرب كالعشاء، كالخطاب في 

قمت: كمعنى األمة اإلسَلمية ىنا ىي أمة اإلجابة أم الذيف استجابكا  تعالى 
، إذ ال تكميؼ (4)كرسكلو كآمنكا بما أنزؿ ا تعالى كليس المقصكد بيما أمة الدعكة

ير ىي جميع اإلنس كالجف غ عمى الكفار إال بعد اإليماف، كمعمـك أف أمة محمد 
أنيما بمجمكعيما قسماف: أمة دعكة كىـ الجميع، كأمة إجابة كىـ المؤمنكف 

                                           

البحر المحيط لمماـ أبي حياف األندلسي محمد بف يكسؼ كالنير الماد مف البحػر لػو  أيضػا،  (0)
كأحمػػد  ،، كزكريػػا عبػػد المجيػػد النػػكفيتحقيػػؽ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، كعمػػي محمػػد معػػكض

 .048/ 0 1993= 1413 1النجمكلي الجمؿ، طبعة دار الكتب العممية 
 .498/ 0الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف  (3)
المحرر الكجيز في تفسير القرآف العزيز ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسػي،  (4)

 1993= 1413سػنة  1عبػد السػَلـ عبػد الشػافي محمػد ط طبعة دار الكتػب العمميػة، تحقيػؽ
1 /300. 

فرؽ العَلمة محمد بف كىب القشيرم في شرح األربعيف النككية بيف أمة الدعكة كأمة اإلجابػة  (1)
صمى ا عميو  –فجعؿ أمة الدعكة ىي جميع العالـ كأمة اإلجابة ىـ مف استجاب  كرسكلو 

ة لمعَلمة ابػف دقيػؽ العيػد تحقيػؽ محمػد عػكض ىيكػؿ طبعػة كسمـ، راجع شرح األربعيف النككي
 .49دار السَلـ ص
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 الصالحكف. اىػ.
قاؿ ابف جرير الطبرم: يعني تعالى ذكره بذلؾ: كاظبكا عمى الصمكات المكتكبات 

 .(1)في أكقاتيف كتعاىدكىف كالزمكىف كعمى الصَلة الكسطى منيف
صمكات، أم الخمس بكضكئيا كقاؿ ابف عباس رضي ا عنو حافظكا عمى ال

 .(0)كرككعيا كسجكدىا كما يجب فييا في مكاقيتيا
كجنح الماكردم في النكت كالعيكف إلى أف المحافظة عمى الصمكات فييا قكالف: 

 .(3)أحدىما ذكرىا، كالثاني تعجيميا
ػ:ػ«رضىػاضصضوات»اضغرغدةػاضثاظغظ:ػسيػشوضهػتطاضىػ

 بالصَلة مسألتاف: الصمكات جمع مفردىا صَلة كفي التعريؼ
ػاضطدأضظػاألوضى:ػسيػتطرغغؼاػضعظ:

قاؿ القرطبي: الصَلة أصميا في المغة الدعاء مأخكذ مف صمى يصمي إذا دعا، 
ف كاف : »كمنو قكلو  إذا دعي أحدكـ إلى طعاـ فميجب فإف كاف مفطرا فميطعـ كا 

 أم فميدع لصاحب الطعاـ. (4)«صائما فميصؿ
 ر الصديؽ عبد ا بف الزبير أرسمتو إلى كلما كلدت أسماء بنت أبي بك

                                           

 .040/ 0تفسير ابف جرير الطبرم  (0)
عمى ىامش الػدر المنثػكر لمسػيكطي، طبعػة   -رضى ا عنو  –تنكير المقباس البف عباس  (3)

 .100/ 1دار المعرفة بيركت بدكف 
 حبيػػب المػػاكردم البصػػرم، مراجعػػة السػػيد  النكػػت كالعيػػكف ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف (4)

 ،  1990= 1410بػػػف عبػػػد المقصػػػكد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف طبعػػػة دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت 
1 /327. 

  1/588أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو فػػي كتػػاب النكػػاح بػػاب األمػػر بإجابػػة الػػداعي إلػػى دعػػكة  (1)
 . 3593ح 
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قالت أسماء: ثـ مسحو كصمى عميو. أم دعا لو كقاؿ ربنا جؿ كعَل  النبي 
 قاؿ األعشى:،  أم ادع ليـ (1)«كصؿِّ عمييـ»

 تقكؿ بنتي كقد قربت مرتحَل

 

 يا رب جنب أبي األكصاب كالكجعا 
 

 عميؾ مثؿ الذم صميت فاغتمضى
 

 (0)مرء مضطجعنانكما فإف لجنب ال 
 

كقيؿ: مأخكذة مف الصَل، كىك عرؽ في كسط الظير يفترؽ عف العجب 
فيكتنفو، كمنو أخذ المصمي في سباؽ الخيؿ ألنو يأتي في الحمبة كرأسو عند 
صمكل السابؽ فاشتقت الصَلة منو إما ألنيا جاءت ثانية لميماف، فسميت 

ما ألف الراكع تنثني صمكاه.  بالمصمى مف الخيؿ كا 
كالصَل مغرز الذئب مف الفرس، كاالثناف صمكاف، كالمصمى تالي السابؽ، ألف 

 رأسو عند صمكاه، قاؿ عمي بف أبي طالب رضي ا عنو: سبؽ رسكؿ ا 
 .(3)كصمى أبك بكر كثمث عمر

، ك منو صمي النار إذا لزميا، كمنو "تصمى نارا  كقيؿ: مأخكذة مف المزـك
                                           

 .123سكرة  التكبة آية  (0)
د أف يسػافر كقػد قػرب مرتحمػو ػ بفػتح الحػاء ػ أم راحمتػو كىػي مركبػو كالمعنػى : ىػذا رجػؿ أرا (3)

الػػذم يضػػع عميػػو رجمػػو كيركبػػو فػػدعت لػػو ابنتػػو كقالػػت يػػا رب ابعػػد عػػف أبػػي األكجػػاع فػػأف 
نمػا عطػؼ الكجػع عمػى األكصػاب كمعناىمػا كاحػد لمغػايرة  األكصاب جمػع كصػب كىػك الكجػع كا 

صميِت أم لِؾ مثؿ ما دعكِت لي كىػذا دعػاء ليػا  المفظيف فأجابيا أبكىا فقاؿ : عميِؾ مثؿ الذم
بمثػػؿ دعائيػػا لػػو ، كقكلػػو : اغتمضػػي أم غمضػػي عينيػػؾ لمنػػكـ فَلبػػد لممػػرء أف يكػػكف لجنبػػو 
مضطجع ػ بفتح الجيـ ػ أم مكضع اضطجاع . طمبة الطمبػة فػي االصػطَلحات الفقييػة  تػأليؼ 

 . 70د العؾ  صنجـ الديف النسفي ، ط / دار النفائس ػ عماف ػ تحقيؽ : خال
سػناده ضػعيؼ ألف فيػو  5/74أخرجو أبك نعيـ في حمية األكليػاء  (1) ط / دار الكتػاب العربػي ، كا 

يػػكنس بػػف سػػابؽ ، قػػاؿ فيػػو الخطيػػب البغػػدادم : ال يعػػرؼ كال يػػدرل مػػف ىػػك . تػػاريخ بغػػداد 
 ط / دار الكتب العممية .  14/350
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 .(1)حامية"
 اد: قاؿ الحارث بف عب

 لـ أكف مف جناتيا عمـ ا

 

 ني بحرىا اليـك صاؿ  كا 

 

 أم مَلـز لحرىا.
 ككأف المعنى عمى ىذا مَلزمة العبادة عمى الحد الذم أمر ا بو.

كقيؿ مأخكذة مف صميت العكد بالنار إذا قكمتو كلينتو بالصَلء، كالصَلء: 
قمت صَل النار، فكأف ِصَلء النار بالكسر لمصاد ممدكد فإذا فتحت الصاد قصرت ف

 المصمي يقـك نفسو بالمعاناة فيو كيميف كيخشع. قاؿ الخارزنجي:
 فَل تعجؿ بأمرؾ كاستدمو

 

 فمػػػػػا صػػػػػَل العػػػػػكد بمسػػػػػتقيـ 
 

 «.الميـ صؿ عمى محمد»كالصَلة مف الرحمة كمنو 
كما كاف صَلتيـ عند البيت إال مكاء »كالصَلة العبادة كما في قكلو تعالى 

 عبادتيـ.أم  (0)«كتصدية
 .(3)«كأمر أىمؾ بالصَلة كاصطبر عمييا»كالصَلة النافمة كمنو 

أم المصميف كمنو  (4)«فمكال أنو كاف مف المسبحيف»كالصَلة التسبيح كمنو 
 سبحة الضحى، كقيؿ في تأكيؿ نسبح بحمدؾ أم نصمي.

 فيي لفظ مشترؾ. (5)«كال تجير بصَلتؾ»كالصَلة القراءة كمنو 
يو قاؿ ابف فارس: كقد قيؿ إف الصَلة اسـ مكضع ليذه كالصَلة بيت يصمى ف

                                           

 .4سكرة الغاشية آية  (1)
 .35سكرة األنفاؿ آية  (3)
 .130سكرة طو آية  (4)
 .143سكرة الصافات آية  (1)
 .112سكرة اإلسراء آية  (0)
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العبادة فإف ا تعالى لـ يخؿ زمانا مف شرع كلـ يخؿ شرعا مف صَلة. حكاه 
 .(1)القشيرم

قمت: فيذه عشرة معاف لمصَلة في المغة، الذم ينظر إلييا بعيف المدقؽ يجد أف 
نما لمفظ الصَلة عَلقة كطيدة  الصَلة لـ تشتؽ مف كاحد مف ىذه المعاني فحسب كا 

بكؿ المعاني السابقة، فالصَلة دعاء إذ يقـك اإلنساف فييا داعيا ا تعالى بما شاء 
 حتى إف أقرب كقت يككف فيو اإلنساف قريبا مف مكاله كقت سجكده في الصَلة.

ذا فسدت فسد  كالصَلة ثنية اإليماف فإذا صمحت صمح سائر عمؿ اإلنساف، كا 
 سائر عممو.

َلزمة لمعبادة، فيي قربة المؤمف اليكمية  تعالى التي ال يفكز كالصَلة م
 إنساف إال بمَلزمتيا.

إف الصَلة تنيى عف »كالصَلة تقكيـ لمنساف كتعكيد لو عمى فعؿ الطاعة 
 .(0)«الفحشاء كالمنكر

 كالصَلة رحمة لمنساف في حياتو كبعد مماتو.
منيا، كالصَلة تسبيح ففييا  كالصَلة عبادة بؿ ىي أـ العبادة فمـ تخؿ شريعة

في رككعيا كقكلو سبحانو كتعالى  (3)«فسبح باسـ ربؾ العظيـ»تجسيد قكلو تعالى 
 في سجكدىا. (4)«سبح اسـ ربؾ األعمى»

كالصَلة قراءة لمقرآف الكريـ فيي أحد أركانيا، كالصَلة مكاف الصَلة الذم ىك 
 المسجد المشتؽ مف إحدل أركانيا كىك السجكد.

                                           

 .146/ 1تفسير القرطبي  (3)
 .45سكرة العنكبكت آية  (4)
 .74سكرة الكاقعة آية  (1)
 .1سكرة األعمى آية  (0)
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ذا تككف لفظة الصَلة جامعة لممعاني المغكية العشرة بعد نقميا إلى فعمى ى
 المعنى االصطَلحي.

ػاضطدأضظػاضثاظغظ:ػسيػتطرغفػاضصالةػسيػاالصطالح:
عرؼ العمماء الصَلة في االصطَلح الفقيي بتعريؼ جامع مانع حكاه الفخر 

بعضا الرازم في تفسيره فقاؿ: الصَلة عبارة عف أفعاؿ مخصكصة يتمك بعضيا 
 .(1)مفتتحة بالتحريـ مختتمة بالتحميؿ كىذا االسـ يقع عمى الفرض كالنفؿ معا

إال أف ىناؾ تعريفا أشير مف تعريؼ الفخر الرازم لمصَلة كىك أف الصَلة أقكاؿ 
 .(0)كأفعاؿ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسميـ بشرائط مخصكصة
لمعنى الصَلة، إذ معنى قمت: كالتعريؼ الذم أكرده الفخر الرازم أشمؿ كأكمؿ 

أف الصَلة تبدأ بالتحريـ كتختتـ بالتحميؿ يعني أف مف يدخؿ في الصَلة يحـر عميو 
فعؿ ما كاف يفعمو قبميا، فكأف تكبيرة اإلحراـ أخذت المصمي مف الخمؽ إلى الحؽ 
جؿ كعَل، كمنعتو مف التصرفات الدنيكية في كقت الصَلة فَل أكؿ كال شرب كال نـك 

، كبيذا يككف ىذا التعريؼ قد راعى جكىر الصَلة، أما التعريؼ في الصَلة
 المشيكر فإنو قد راعى صكرة الصَلة فقط .

 «كالصَلة الكسطى»الفريدة الثالثة: في قكلو تعالى 
 :  الكسطى فعمى مؤنثو األكسط، كما قاؿ أعرابي لرسكؿ ا 

 يا أكسط الناس طرا في مفاخرىـ
 اكأكػػػػػـر النػػػػػاس أمػػػػػا بػػػػػرة كأبػػػػػ 

 

المعنى األكؿ: أف معنى كسطى مف الكسط كىك العدؿ كالخيار كالفضؿ، كما قاؿ 
                                           

         الفكػر  مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمماـ محمد بف عمر الشػيير بخطيػب الػرم طبعػة دار (3)
 .33/ 0ـ ػ  1981= 1421 1ط 

 0َلة ضػػػمف مكسػػػكعة الفقػػػو عمػػػى المػػػذاىب األربعػػػة طبعػػػة كزارة األكقػػػاؼ رقػػػـ ػػػػػاب الصػكتػػػ (4)
 .3/ 1إشراؼ د. محمد األحمدم أبك النكر  1986= 1427
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قاؿ أكسطيـ ألـ أقؿ لكـ لكال »كقكلو تعالى  (1)«ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا»تعالى 
 يعني األفضؿ في االثنيف. (0)«تسبحكف

 ككما يقاؿ فَلف مف كاسطة قكمو، أم مف أعيانيـ.
أنو متكسطة في العدد ألنيا متكسطة صَلتيف  المعنى الثاني: أف معنى كسطى

 .(3)قبميا كصَلتيف بعدىا ألنيا خمس صمكات تكتنفيا اثنتاف مف كؿ جية
كالذم »قاؿ أبك حياف في المكازنة بيف المعنييف السابقيف لمفظ الكسطى: 

تقتضيو العربية أف تككف الكسطى مؤنث األكسط، بمعنى الفضمى مؤنث األفضؿ 
دناه يا أكسط الناس، كذلؾ ألف أفعؿ التفضيؿ ال يبنى إال مما يقبؿ كالبيت الذم أنش

الزيادة كالنقص، ككذلؾ أفعؿ التعجب فكؿ ما ال يقبؿ الزيادة كالنقص ال يبنياف منو، 
 أال ترل أنؾ ال تقكؿ زيد أمكت الناس، كما أمكت زيد، ألف المكت 

ذا تقرر ىذا فككف الش يء كسطا بيف شيئيف كال شيء ال يقبؿ الزيادة كال النقص، كا 
يقبؿ الزيادة كال النقص فَل يجكز أف يبنى منو أفعؿ التفضيؿ ألنو ال تفاضؿ فيو، 

 .(4)فتعيف أف تككف الكسطى بمعنى األخير كاألعدؿ، ألف ذلؾ معنى يقبؿ التفاكت
كالذم ذىب إليو أبك حياف ىك ما تنطؽ بو المغة العربية كىك الذم يتناسب مع 

ريمة، إذ إفراد ىذه الصَلة بالذكر لممحافظة عمييا بعد المحافظة عمى معنى اآلية الك
سائر الصمكات كىي بينيف، لمتنبيو عمى عظـ فضميا، كفخامة شأنيا، كجَللة 

                                           

 .143سكرة البقرة آية  (1)
 .08سكرة القمـ  (0)
(، النيػػر المػػاد مػػف 0/048البحػػر المحػػيط )( ، 004/ 1انظػػر أحكػػاـ القػػرآف البػػف العربػػي ) (3)

(، التفسػػػير المنيػػػر 12/022(، تفسػػػير المراغػػػي )0/437(، تفسػػػير المنػػػار)0/048البحػػػر )
 .(0/390لمزحيمي )

 . (048/ 0البحر المحيط ألبي حياف ) (1)
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 كا أعمـ.  قدرىا.
ػ:ػ«شاظتغن»اضغرغدةػاضرابطظ:ػسيػشوضهػتطاضىػ

 يأتي القنكت في القرآف الكريـ عمى عدة معاف:
معنى الطاعة، قالو ابف عباس رضي ا عنو في إحدل األكؿ: أف القنكت ب

 . ركايتيف عنو ،كالحسف، كسعيد بف المسيب، كطاككس، كعطاء، كالشعبي
  (1)«أمف ىك قانت آناء الميؿ ساجدا كقائما»الثاني: القياـ قالو ابف عمر، كقرأ 

 الثالث: أف القنكت معناه السككت قالو مجاىد.
ر ا تعالى في القياـ، فيك أمر بالقياـ في الصَلة الرابع: أف القنكت بمعنى ذك

 بخضكع، فالقياـ الكقكؼ، كىك ركف في الصَلة فَل يترؾ إال لعذر.
الخامس: أف القنكت معناه في أصؿ المغة الدكاـ عمى الشيء، لذلؾ جاز تسمية 

 مديـ الطاعة  تعالى قانتا.
رضي ا  -عباس  السادس: مف معاني القنكت الدعاء، كىك مركم عف ابف

كسمى بو الدعاء المخصكص الذم يدعي بو في صَلة المغرب أك في صَلة -عنو 
الصبح عمى خَلؼ بينيـ، إال أنو ىنا ال يحمؿ عمى ىذا المعنى، فميس معنى قانتيف 
أم قارئيف دعاء القنكت، ألف ىذا الدعاء إنما سمي قنكتا استركاحا مف ىذه اآلية 

 بصَلة الصبح. عند الذيف فسركا الكسطى
السابع: أف القنكت بمعنى الخشكع كالخضكع، قاؿ مجاىد رضي ا عنو: نيك 

 عف العبث كااللتفات في الصَلة.
إف إبراىيـ »أم الخاشعيف كقاؿ جؿ ذكره  (0)«ككانت مف القانتيف»قاؿ ا تعالى 

                                           

 . 9سكرة الزمر آية  (0)
 .10سكرة التحريـ آية ( 1)
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 أم خاشعا. (1)«كاف أمة قانتا  حنيفا
ى الصَلة، ىاب الرحمف أف يمد بصره، أك ركل أنيـ كانكا إذا قاـ أحدىـ إل

 يمتفت، أك يقمب الحصى، أك يحدث نفسو بشيء مف أمكر الدنيا.
الثامف: مف معاني القنكت أنو بمعنى إقامة الصَلة، فمف أقاـ الصَلة ُعدَّ قانتا 

  تعالى.
 التاسع: أف القنكت بمعنى اإلقرار  تعالى بالعبكدية، كبأنو عبد  تعالى ماض

 فيو حكمو، عدؿ فيو قضاؤه.
 العاشر: أف القنكت بمعنى طكؿ القياـ في الصَلة.

الحادم عشر: أف القنكت بمعنى العبادة  تعالى بشتى أنكاعيا مف صَلة 
 كصياـ كزكاة كحج كغير ذلؾ.

 الثاني عشر: أف القنكت بمعنى الصَلة
 فقاؿ: ثـ إف ابف العربي المالكي نظـ معاني القنكت في ثَلثة أبيات

 كلفػػظ القنػػكت اعػػدد معانيػػو تجػػد
 

 مزيدا عمى عشر معاف مرضيو 
 دعػػػػاء خشػػػػكع كالعبػػػػادة طاعػػػػة

 

 إقامتيػػػػػػػا إقرارنػػػػػػػا بالعبكديػػػػػػػو 
 

 سػػػػككت صػػػػَلة كالقيػػػػاـ كطكلػػػػو
 

 كػػذاؾ دكاـ الطاعػػة الرابػػع النيػػو 
 

قاؿ ابف العربي: كىذه المعاني كميا يصح أف يككف جميعيا مرادا ألنو ال تنافر 
 .(0)إال القياـ فإنو يبعد أف يككف معنى اآلية كقكمكا  قائميف إال عمى تكمؼفيو، 

قاؿ العَلمة البقاعي: كالذم ينظر إلى مادة قنت بجميع ترتيبيا يجد أنيا تدكر 
                                           

 .102سكرة النحؿ آية  (0)
، التفسػير المنيػر لمزحيمػي 438/ 0، تفسػير المنػار 006/ 1اـ القرآف البػف العربػي انظر أحك (1)

/ 1، تفسػير المراغػي 622/ 1، مجمػع البيػاف لمطبرسػي 469/ 0، التحرير كالتنكير 390/ 1
022. 
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عمى اإلخَلص كالخمكص، يقاؿ لقميؿ المحـ كالطعـ القتيف، يعني المخمص مف المحـ 
فيمزمو االجتذاب كالخمكص، كمنو امرأة ناتؽ كالطعـ، كيقاؿ قتف المسؾ، إذا يبس، 

إذا كانت كلكدا، كأنيا تجتذب المني كمو فتظفر بما يككف منو الكلد، أك كأنيا 
تجتذب الكلد مف رحميا فتخرجو، كيقاؿ نتؽ السقاء إذ نفض ما فيو فيخمص، كمنو 
البيت المعمكر نتاؽ الكعبة، أم مطؿ عمييا مف فكؽ فمك أنو جاذب شيئا مف 

 رض لكاف إياىا ألنو تجاىيا.األ 
 كيقاؿ رجؿ تقف إذا كاف حاذقا باألشياء فيك خالص الرأم.

كالتقف أيضا الطبيعة ألنيا سر الشيء كخالصو، كمنو الفصاحة مف تقف فَلف 
أم طبعو، كمنو التقف لمطيف الذم يذىب منو الماء فيبس كيتشقؽ، كمنو قراد قتيف 

 (1)الذباب تقع عمى البيائـ كتحمؿ األمراض أحياناأم قميؿ الدـ، كالقراد دكيبة تشبو 
. 

قمت: كالذم يراجع معاني ىذه المادة كىي قنت كتقف كقتف كنتؽ مف كتب المغة، 
يزداد بصيرة في أف مدارىا كمعناىا عمى الخمكص، لذلؾ كاف أقرب المعاني لمقنكت 

ية معاني ىك اإلخَلص  تعالى، إذ لك حدث اإلخَلص ألحدث معو في الصَلة بق
 القنكت . كا أعمـ.

 : ثانثا: ستزجداخ اإلعزاب
ػ:«حاسظوا»اضزبرجدةػاألوضى:ػسيػإررابػشوضهػتطاضىػ

فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ النكف، ألف مضارعو مف األفعاؿ « حافظكا»
الخمسة التي ترفع بثبكت النكف كتنصب كتجـز بحذفيا، ككاك الجماعة ضمير 

لجممة مف الفعؿ كالفاعؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، متصؿ في محؿ رفع فاعؿ، كا

                                           

 .453/ 1نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (0)
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ألنيا جممة استئنافية مسكقة مف ا تعالى لبياف أحكاـ الصَلة في معرض بياف 
 .(1)أحكاـ األسرة كاألكالد

يجكز أف يككف مف المفاعمة الكاقعة مف كاحد كعاقبت المص، « حافظكا»كالفعؿ 
ف كعافاه ا، إذ المعاقبة كقعت مف كاحد، كم ا أف المعافاة حدثت مف ا تعالى كا 

مف « حافظكا»كاف كَل الفعميف قد كقعا عمى أثر كاحد، كيحتمؿ أف يككف الفعؿ 
المفاعمة الكاقعة بيف اثنيف، كيككف كجكب تكرير الحفظ جاريا مجرل الفاعميف، إذ 
 كاف الكجكب حاثا عمى الفعؿ فكأف شريؾ الفاعؿ الحافظ كما قالكا في قكلو تعالى

فالكعد كاف مف ا كالقبكؿ كاف مف مكسى عميو السَلـ كجعؿ  (0)«ككاعدنا مكسى»
معنى ال يكجد في احفظكا كىك تكرير « حافظكا»القبكؿ كالكعد، كفي قكلو تعالى 

 .(3)الحفظ
ػ:ػ«رضىػاضصالة»اضزبرجدةػاضثاظغظ:ػسيػإررابػشوضهػتطاضىػ

كميا مبنية عمى حرؼ جر مبني عمى السككف إذ الحركؼ كالضمائر 
اسـ مجركر كعَلمة جره الكسرة، كالجار كالمجركر متعمؽ بالفعؿ في « الصمكات»ك

                                           

كيش، طبعة دار اليمامػة، دار ابػف كثيػر، إعراب القرآف الكريـ كبيانو لألستاذ محيي الديف الدر  (1)
، اإلعػػػراب المفصػػػؿ 358/ 1 1996= 1417سػػػنة  5دار الرشػػػاد لمشػػػئكف الجامعيػػػة طبعػػػة 

 1993= 1414لكتاب ا المرتؿ لبيجػت عبػد الكاحػد صػالح طبعػة دار الفكػر بيػركت األكلػى 
عرفػة الجامعيػة ، إعراب القػرآف الكػريـ لمػدكتكر محمػكد سػميماف يػاقكت، طبعػة دار الم305/ 0

 بتصرؼ يسير في الجميع. 061/ 0في اإلسكندرية بدكف 
 .140سكرة األعراؼ آية  (0)
إمَلء ما مف بو الرحمف مف كجػكه اإلعػراب كالقػراءات فػي جميػع القػرآف ألبػي البقػاء عبػد ا  (1)

= 1399سنة  1طبعة دار الكتب العممية بيركت رقـ  616بف الحسيف بف عبد ا العكبرم ت
1979 1 /122. 
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ف اشتبو بجمع المؤنث السالـ » حافظكا كجرت الصمكات بالكسرة ألنيا جمع تكسير كا 
 .(1)لكجكد األلؼ كالتاء في آخره

ػ:«واضصالة»اضزبرجدةػاضثاضثظ:ػسيػإررابػشوضهػتطاضىػ
عمى الفتح، كالصَلة اسـ معطكؼ عمى الصمكات الكاك حرؼ عطؼ مبني 

 .(0)مجركر كعَلمة جره الكسرة
ػ:«اضودطى»اضزبرجدةػاضرابطظ:ػسيػإررابػشوضهػتطاضىػ

الكسطى صفة لمصَلة مجركرة مثمو بالكسرة المقدرة عمى آخرىا كعَلمة جرىا 
 .(3)الكسرة المقدرة عمى األلؼ لمتعذر ألنيا اسـ مقصكر

ػ:«وشوطوا»يػإررابػشوضهػتطاضىػاضزبرجدةػاضخاطدظ:ػس
الكاك عاطفة عطفت فعَل عمى فعؿ، فعطفت قكمكا عمى حافظكا، كقكمكا فعؿ أمر 
مبني عمى حذؼ حرؼ النكف، ككاك الجماعة ضمير متصؿ مبني عمػى السػككف فػي 

 .(4)محؿ رفع فاعؿ، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب
ػ:ػ«ضضه»شوضهػتطاضىػػاضزبرجدةػاضداددظ:ػسيػإرراب

الَلـ حرؼ جر مبني عمى الكسر، ا لفظ الجَللة اسـ مجركر بالَلـ كعَلمة 
أم قكمكا ، أك متعمؽ « قكمكا»جره الكسرة، كالجار كالمجركر متعمؽ بالفعؿ في 

                                           

 ، إعػػػػػراب القػػػػػرآف الكػػػػػريـ كبيانػػػػػو 305/ 1انظػػػػػر اإلعػػػػػراب المفصػػػػػؿ لكتػػػػػاب ا المرسػػػػػؿ  (0)
 .061/ 0، إعراب القرآف الكريـ 358/ 1

 انظر المراجع السابقة. (3)
 انظر المراجع السابقة. (4)
  ، إعػػػػػراب القػػػػػرآف الكػػػػػريـ كبيانػػػػػو305/ 1انظػػػػػر اإلعػػػػػراب المفصػػػػػؿ لكتػػػػػاب ا المرسػػػػػؿ   (1)

 . 061/ 0، إعراب القرآف الكريـ 358/ 1
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 .(1)باسـ الفاعؿ في قانتيف أم  قانتيف
ػ:«شاظتغن»اضزبرجدةػاضدابطظ:ػسيػإررابػشوضهػتطاضىػ

تيف حاؿ مف الفاعؿ في قكمكا كالمعنى قكمكا، قانتيف منصكب كعَلمة نصبو قان
الياء ألنو جمع مذكر سالـ، كالنكف في قانتيف عكض عف التنكيف كالحركة في 

 .(0)االسـ المفرد
 : راتعا: يىاقيد انثالغح

ػ:ػاضغاشوتظػاألوضى:ػسيػاضتطبغرػبحاسظواػدونػاحغظوا
، ألف ىذه الصيغة تفيد المشاركة في الحفظ، عبر سبحانو تعالى بالفعؿ حافظكا

كىي في اآلية بيف العبد كربو كأنو قيؿ: احفظ الصَلة يحفظؾ ا الذم أمرؾ بيا، 
أك تعتبر المحافظة بيف المصمي كالصَلة نفسيا  (3)«فاذكركني أذكركـ»كقكلو تعالى 

بَلء أم احفظكىا تحفظكـ مف الفحشاء كالمنكر بتنزيو نفكسكـ عنيا، كمف ال
كقد  (4)«كاستعينكا بالصبر كالصَلة»كالمحف بتقكية نفكسكـ عمييما، كما قاؿ تعالى 

فمعناه كما جاء  (5)«إني معكـ لئف أقمتـ الصَلة كآتيتـ الزكاة»قاؿ سبحانو كتعالى 
 .(6)في تفسير المنار: إني معكـ بالنصر كالحفظ إف كنتـ أقمتـ الصَلة كآتيتـ الزكاة

ػ:ػسيػاضتطبغرػباضصضواتػباضجطعػواضتطرغفػاضغاشوتظػاضثاظغظ:
أكرد سبحانو كتعالى ىذه المفظة بالجمع كالتعريؼ، حتى تعـ جميع أنكاع  

                                           

 انظر المراجع السابقة. (0)
 انظر المراجع السابقة. (3)
 .150سكرة البقرة آية  (4)
 .153سكرة البقرة آية  (1)
 .10سكرة المائدة آية  (0)
 .448/ 1، نظـ الدرر 436/ 0المنار لمحمد رشيد رضا  (3)
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الصمكات كالتقدير: افعمكا في حفظيا فعؿ مف يناظر آخر فيو فإنو ال مندكحة عنيا 
في حاؿ مف األحكاؿ حتى كال في حاؿ خكؼ التمؼ، فإف في المحافظة عمييا كماؿ 

ذالؿ األعداء  صَلح كأمر أىمؾ بالصَلة »أمكر الدنيا كاآلخرة، السيما إدرار األرزاؽ كا 
 .(1)«كاصطبر عمييا

ػ:ػاضغاشوتظػاضثاضثظ:ػسيػإبؼامػاضصالةػاضودطىػطنػدونػاضصضوات
كفي إشاعة الصَلة الكسطى بيف الصمكات الخمس دكف تحديد ليا منو سبحانو 

مكات جميعيا، كأف يؤدم كؿ صَلة كتعالى مف أجؿ أف يحرص المصمي عمى الص
عمى أنيا الصَلة الكسطى، فيحرص عمى أدائيا جميعيا في كقتيا كيستحضر ليا 

 ىذا كجو. (0)مشاعره كميا
كالكجو الثاني: أف يككف المقصد مف ذكر لفظ الصَلة الكسطى بعد قكلو تعالى 

صَلة أداء أف يككف إرشادا كأمرا بالمحافظة عمى أداء ال« حافظكا عمى الصمكات»
متكسطا ال طكيَل ممَل كال قصيرا مخَل، أم كالصَلة المتكسطة بيف الطكؿ 

 كما أف الشريعة كسط بيف الشرائع، كاألمة كسط بيف األمـ. (3)كالقصر
أريد بو « كالصَلة الكسطى»كالكجو الثالث: أف يككف  قكلو سبحانو كتعالى 
، أم ذات فضؿ عظيـ عند تكصيؼ الصَلة المأمكر بالمحافظة عمييا بأنيا فضمى

ا، فالكسطى بمعنى الفضمى، مف قكليـ لألفضؿ األكسط، كتكسيط الكاك بيف 
الصفة كالمكصكؼ ما حققو الزمخشرم كاستدؿ لو بكثير مف اآليات، كفي سكؽ 

مف االعتناء بالمكصكؼ ما ال يخفى،  -يعني بالفصؿ بالكاك -الصفة بيذا األسمكب
                                           

 .130، كاآلية مف سكرة طو رقـ 452/ 1نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (4)
 .086/ 0التفسير القرآف لمقرآف  (5)
تحقيػؽ محمػد فػؤاد عبػد  1330محاسف التأكيؿ لمماـ محمػد جمػاؿ الػديف القاسػمي المتػكفى  (1)

 .1957= 1376سنة  1الباقي طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحمبي طبعة 
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ب خاص في باب البَلغة لـ ينفتح مف أبكاب عجائبو إال كأسمكب القرآف الكريـ أسمك 
 .(1)قطرة مف بحر. اىػ

ػجطضظػ ػسي ػاظتظاطؼا ػبطد ػباضذصر ػاضودطى ػاضصالة ػتخصغص ػسي ػاضرابطظ: اضغاشوتظ
ػ:اضصضوات

قاؿ « ذكر الخاص بعد العاـ»ىذا لكف بديع مف ألكاف البَلغة سماه العمماء 
 السيكطي في عقكد الجماف:

 م عمـككذكر خاص بعد ذ

 

 منبيا بفضمو المعمـك 

 

مف أسباب اإلطناب ذكر الخاص بعد العاـ كذلؾ لمتنبيو عمى فضؿ الخاص حتى 
كأنو ليس مف جنس العاـ، تنزيَل لمتغاير في الكصؼ منزلة التغاير في الذات نحك 

كقاؿ الدمنيكرم في ذكر الخاص بعد  (0)«حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى»
 .(3)«تة فيو االىتماـ بالمعطكؼالنك»العاـ 

لذلؾ أفردت الصَلة الكسطى بالذكر مف بيف سائر الصمكات لمعنييف: إما ألف 
ما ألف تككف المحافظة عمييا أشد  تككف أفضؿ الصمكات كأكالىا بالمحافظة عمييا، كا 

 .(4)مف المحافظة عمى غيرىا
َلة الكسطى لكنو قاؿ ابف العربي: ال شؾ في انتظاـ قكلو تعالى: الصمكات لمص

خصصيا بعد ذلؾ بالذكر تنبييا عمى شرفيا في جنسيا، كمقدارىا في أخكاتيا، كما 

                                           

 .607/ 3محاسف التأكيؿ لمقاسمي  (0)
مػػع  1939= 1358شػػرح عقػػكد الجمػػاف فػػي عمػػـ المعػػاني كالبيػػاف، طبعػػة مصػػطفى الحمبػػي  (3)

 .038اآلية مف سكرة البقرة رقـ  70حمية المب المصكف ص
مػػع  1939= 1358حميػػة المػػب المصػػكف عمػػى الجػػكىر المكنػػكف، طبعػػة مصػػطفى الحمبػػي  (1)

 .73عقكد الجماف ص
 .440/ 1أحكاـ القرآف لمجصاص  (0)
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تنبييا عمى  (1)«مف كاف عدكا  كمَلئكتو كرسمو كجبريؿ كميكاؿ»قاؿ ا تعالى: 
تنبييا عمى كجو  (0)«فييما فاكية كنخؿ كرماف»شرؼ الممكيف، ككما قاؿ تعالى: 

 .(3)ا مف الفاكيةالزيادة في مقدارىم
ػ:ػ«اضودطى»اضغاشوتظػاضخاطدظ:ػسيػاضتطبغرػبضغظظػ

 كفي التعبير بمفظ الكسطى نعتا لمصَلة أمراف:
األمر األكؿ: أف تككف الصَلة الكسطى معناىا الكسطى مف أمر الديف، فيي 
عمى أف األرفع مف أمر الديف ىك التكحيد كاإليماف، كذلؾ ىك الذم ال يرتفع بحاؿ، 

ط بسقكط المحنة، إذ ذلؾ في الداريف جميعا كىك اإلخَلص، ثـ الصَلة فيي كال يسق
تشبو اإليماف مف ىذا الكجو، فَل تسقط عف اإلنساف ما عاش، فيي الكسطى مف 

 أمر الديف.
األمر الثاني: أف تككف الكسطى صَلة مف جممة الصمكات ذكرت بحرؼ 

 التخصيص ليا مف الجممة كذلؾ يفيد كجييف:
ؿ: لبياف جممة الفرائض أنيا كتر ال شفع، إذ ال كسطى لمشفع فيككف الكجو األك

 في ذلؾ بطَلف قكؿ قـك أنكركا العدد ليا، كقكؿ قـك زعمكا أنيا صَلتاف في الجممة.
الثاني: أف يراد بذلؾ التفضيؿ الحث عمى فعميا، كالترغيب في المحافظة عمييا، 

ما بالحاؿ مف النكازؿ، كيجيء أف تككف معركفة عند الذيف خكطبكا إما با السـ كا 

                                           

 .98البقرة آية  سكرة (3)
 .68سكرة الرحمف آية  (4)
، معػػاني القػػرآف 049/ 0، البحػػر المحػػيط ألبػػي حيػػاف 004/ 1أحكػػاـ القػػرآف البػػف العربػػي  (5)

عرابػػو لممػػاـ أبػػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف السػػرم المتػػكفى  تحقيػػؽ د. عبػػد الجميػػؿ عبػػده  311كا 
 .302/ 1 1988= 1428سنة  1شمبي، طبعة عالـ الكتب ط
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 .(1)ألنو ال يحتمؿ أف يرغب في فعؿ ال تعمـ حقيقتو ذلؾ. كا أعمـ
 «قانتيف»الياقكتة السادسة: في قكلو تعالى 

قاؿ البقاعي: قاؿ الحرالي: القنكت الثبات عمى أمر الخير كفعمو كذلؾ أف فعؿ 
ير عمييـ، فكاف مف القنكت الخير كالبر يسير عمى األكثر كلكف الثبات كالدكاـ عس

مداكمة الحؽ فيما جاء بو في الصَلة حتى يقع التفات لمخمؽ، فمذلؾ لـز الصمت 
عف الخمؽ مف معناه، ألف كَلـ الناس قطع لدكاـ المناجاة، ففي إشعاره أف مف قاـ 
 سبحانو كتعالى قانتا في صَلتو، أقاـ ا سبحانو كتعالى في دنياه حالو، في 

كأمر أىمؾ بالصَلة كاصطبر عمييا »كمع أىمو كما يشير إليو قكلو تعالى: إقامتو، 
ففيو إيذاف بأف الصَلة تصمح الحاؿ  (0)«ال نسألؾ رزقا نحف نرزقؾ كالعاقبة لمتقكل

 .(3)مع األىؿ كتستدر البركة في الرزؽ
 : خايظا: سيزداخ انفقه

ػ:اضزطردةػاألوضى:ػسيػتطغغنػاضصالةػاضودطىػ
في تعييف الصَلة الكسطى مف بيف الصمكات اختَلفا كبيرا،  اختمؼ العمماء

حتى كصمت األقكاؿ في تعيينيا إلى عشريف قكال، كفي الصفحات القادمة نقؼ مع 
ىذه األقكاؿ قكال قكال، لنرل ما لو كما عميو، ثـ نخمص إلى الرأم الراجح في ىذه 

 المسألة الميمة كىذه األقكاؿ كاآلتي:
ػاضودطىػصالةػاضظؼرػاضػولػاألول:ػاضصالة

ذىب إلى ىذا القكؿ زيد بف ثابت، كعبد ا بف عمر، كأبك سعيد الخدرم، 
                                           

َلت أىػػؿ السػػنة لممػػاـ أبػػي المنصػػكر محمػػد بػػف محمػػد الماتريػػدم السػػمرقندم الحنفػػي تػػأكي (1)
= 1405سػػػنة  1تحقيػػػؽ فاطمػػػة يكسػػػؼ الخيمػػػي طبعػػػة مؤسسػػػة الرسػػػالة ط 303المتػػػكفى 
0224 1 /020. 

 .130سكرة طو اآلية  (0)
 .454/ 1نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (1)
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كأسامة بف زيد، كعائشة، كعبد ا بف شداد، كىك المركم عف أبي جعفر، كأبي 
 عبد ا، كىك قكؿ أبي حنيفة، كأصحابو رضي ا عنيـ أجمعيف.

الركايات عف زيد بف ثابت  أخرج ابف جرير الطبرم في تفسيره العديد مف
 . (1)رضي ا عنو في أف الصَلة الكسطى صَلة الظير

 : أدلة القائميف بذلؾ
كاف يصمي باليجير، كال يككف كراءه  ما ركم عف زيد بف ثابت مف أف النبي 

إال الصؼ أك الصفاف، كالناس في قائمتيـ كتجارتيـ، فأنزؿ ا تعالى "حافظكا عمى 
ي بعض ألفاظ الحديث فكانت أثقؿ الصمكات عمى الصحابة فأنزؿ الصمكات ..." كف
نما سماىا كسطى ألف قبميا صَلتيف كبعدىا (0)ا تعالى ذلؾ ، قاؿ زيد بف ثابت: كا 

 .(3)صَلتيف
  كألنيا ىي الصَلة التي تكجو فييا النبي (4)إلى القبمة. 
 كألنيا في كسط النيار عمى أصح األقكاؿ أف النيار أكلو الفجر. 
  كألنيا أكؿ صَلة فرضت، فميا بذلؾ فضؿ، كأكؿ جماعة صميت في الشرع

 الحنيؼ 
 .كألنيا تأتي بيف البرديف، بيف صَلة الفجر كصَلة العصر 

كىذا القكؿ يفيد ككنيا كسطى بمعنى فضمى، كال يفيد ككنيا كسطى في العدد 
مف جية، كبيانو أنيا بيف صَلة العشاء كالفجر مف جية، كصَلة العصر كالمغرب 

 إحداىا يكمية، كاألخرل ليمية في كؿ مف الطرفيف.
  كمما يدؿ عمى أنيا الظير ما ركم عف عائشة كحفصة رضي ا عنيما

أنيما أمرتا أف يزاد في مصحفيما بعد قكلو تعالى "كالصَلة الكسطى" كصَلة 
                                           

 (0/347تفسير الطبرم ) (0)
، كأحمػد  348ح  1/497اكد في سننو في كتػاب الصػَلة بػاب فػي كقػت صػَلة العصػر أبك د (3)

 ، كقاؿ محققو : إسناده صحيح .   01635ح  5/183في مسنده 
 .0/052البحر المحيط ألبي حياف  (4)
 .1/328النكت كالعيكف لمماكردم  (1)
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العصر بالكاك كبذلؾ يدؿ عمى أنيا غير العصر، كالظاىر أف العصر تمييا 
 .(1)نيما فكأنيا ىي صَلة العصرالقترا

                                           

ة عػَلء الػديف عمػي بػف انظر تفسير الخازف المسػمى لبػاب التأكيػؿ فػي معػاني التنزيػؿ لمعَلمػ (0)
 1979=1399محمػػد بػػف إبػػراىيـ البغػػدادم الشػػيير بالخػػازف، طبعػػة دار الفكػػر بيػػركت سػػنة 

، زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير لمعَلمػػة أبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد 1/045
، التبيػػاف 1/038، طبعػػة المكتػػب اإلسػػَلمي بػػدكف 597الجػػكزم القرشػػي البغػػدادم المتػػكفى 

تحقيػػؽ أحمػػد حبيػػب قصػػير العػػاممي، طبعػػة  1462لطائفػػة الشػػيعية الطكسػػي المتػػكفى لشػػيخ ا
، الكشاؼ عف حقائؽ غػكامض التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ 0/075مؤسسة األعممي لممطبكعات 

تحقيػػؽ عػػادؿ  538فػػي كجػػكه التأكيػػؿ لمعَلمػػة جػػار ا محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم المتػػكفى 
، كفتحػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد حجػػازم، طبعػػة مكتبػػة أحمػػد عبػػد المكجػػكد، كعمػػي محمػػد معػػكض

، تػأكيَلت 1/300، المحرر الكجيز البف عطية 1/468 1998=1418سنة  1العبيكاف رقـ 
، مجمػػػػع البيػػػػاف 0/347، تفسػػػػير الطبػػػػرم 1/328، النكػػػػت كالعيػػػػكف 1/021أىػػػػؿ السػػػػنة 

 .0/467، التحرير كالتنكير 1/399
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ػاضػولػاضثاظي:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضطعرب
ىذا القكؿ مركم عف قبيصة بف ذؤيب، كقتادة، كالبراء، كابف عباس رضي ا 

 عنيـ كحجتيـ في ذلؾ:
  ما أخرجو ابف جرير الطبرم عف قبيصة بف ذؤيب أنو قاؿ: "الصَلة الكسطى

بأقميا، كال بأكثرىا، كال تقصر في السفر  صَلة المغرب. أال ترل أنيا ليست
لـ يؤخرىا عف كقتيا، كلـ يعجميا"، قاؿ أبك جعفر  كأف رسكؿ ا 

الطبرم: ككجو قببيصة بف ذؤيب قكلو الكسطى إلى معنى التكسط الذم 
يككف صفة لمشيء، كيككف عدال بيف األمريف، كالرجؿ المعتدؿ القامة الذم 

رة قامتو كلذلؾ قاؿ: أال ترل أنيا ليست بأقميا ال يككف مفرطا طكلو كال قصي
 . (1)كال أكثرىا؟

 .كذلؾ ألف صَلة المغرب كسط في الطكؿ كالقصر مف بيف الصمكات فكانت كسطى 
   ركل الثعمبي بإسناده عف عائشة قالت: قاؿ رسكؿ ا إف أفضؿ :

ح الصمكات عند ا صَلة المغرب، لـ يحطيا ا عف مسافر كال مقيـ، فت
ا بيا صَلة الميؿ، كختـ بيا صَلة النيار، فمف صمى المغرب كصمى 
بعدىا ركعتيف بنى ا لو قصرا في الجنة، كمف صمى بعدىا أربع ركعات 

كصَلة المغرب كسطى ألنيا  (0)غفر ا لو ذنب عشريف أك أربعيف سنة.
بيف صَلتي مخافتة مف جية الظير كالعصر كصَلتي جير مف جية أخرل 

 عشاء كالفجر.ال
                                           

 .0/352جامع البياف لمطبرم  (1)
اىر الحساف فػي تفسػير القػرآف لممػاـ عبػد الػرحمف الثعمبػي تحقيػؽ أبػك محمػد اإلدريسػي الجك  (0)

 .1/184 1996=1416الحسني طبعة دار الكتب العممية سنة 
ط / الحمبػػي ، كقػػاؿ العراقػػي : ركاه أبػػك الكليػػد  1/363كالحػػديث أكرده الغزالػػي فػػي اإلحيػػاء 

سػػناده يػكنس بػػف عبيػػد الصػػفار فػي كتػػاب الصػػَلة ، كركاه ال طبرانػػي فػي األكسػػط مختصػػرنا كا 
 يؼ . عض
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  كصَلة المغرب تأتي في بياض النيار كسكاد الميؿ، ككقتيا ضيؽ كجكبا أك
 استحبابا.

  . كألنيا أزيد مف ركعتيف كأقؿ مف أربع فيي بيف الثنائية كالرباعية 
  كألنيا كتر النيار، كذلؾ ألف صَلة الظير تسمى األكلى ألف ابتداء جبريؿ

ذا كانت الظ ير أكلى الصمكات كانت المغرب ىي عميو السَلـ كاف بيا، كا 
 الكسطى.

 (1)كألنيا بيف صَلتيف رباعيتيف. 
  قمت: فصَلة المغرب كانت كسطى مف ثَلثة كجكه: الكسطية في العدد

فعددىا بيف الثنائي كالرباعي، كالكسطية في الكقت فكقتيا بيف الميؿ 
ي كالنيار، كالكسطية في الكجكب ألف الظير األكلى كالعصر الثانية كى

 الكسطى كجكبا.
ػ:اضػولػاضثاضث:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضطذاءػاآلخرة

ذكر ىذا القكؿ العَلمة عمي بف أحمد النيسابكرم في تفسيره، كحكاه أبك عمر 
بف عبد البر عف جماعة، كنقمو ابف التيف، كالقرطبي، كاختاره الكاحدم، كحجة ا

 القائميف بيذا القكؿ:
  ما ركم عف النبي ف صمى العشاء اآلخرة في جماعة كاف أنو قاؿ: "م

                                           

، تفسػػػير ابػػػف عطيػػػة 1/046، تفسػػػير الخػػػازف 1/083انظػػػر زاد المسػػػير البػػػف الجػػػكزم   (1)
، 1/020، تػأكيَلت أىػؿ السػنة 0/075، التبياف لمطكسػي 1/599، مجمع البياف 1/303

ألبػي حيػاف  ، البحر المحيط1/005، أحكاـ القرآف البف العربي 1/468الكشاؼ لمزمخشرم 
، كشؼ المغطى في تبييف الصػَلة 0/156، ركح المعاني 1/329، النكت كالعيكف 0/052

 1989=1412سػػػػنة  1الكسػػػػطى طبعػػػػة دار الصػػػػحابة تحقيػػػػؽ مجػػػػدم فتحػػػػي السػػػػيد ط
 .133ص



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0633 

 .(1)كقياـ نصؼ ليمة، كمف صمى صَلة الفجر في جماعة كاف كقياـ ليمة"
  كما كاف عميو كقتيا فيي كاقعة بيف جيرتيف كاقعتيف طرفي الميؿ المغرب

 كالفجر.
 .كألنيا بيف صَلتيف ال يقصراف كىما المغرب كالصبح 
 ،كصَلة الكتر، أحدىما فرض،  كألنيا كقعت بيف كتريف المغرب كىي كتر

 كاألخرل سنة.
  ،كلما كرد أنيا أثقؿ صَلة عمى المنافقيف، ألنو مستحب تأخيرىا كذلؾ شاؽ

 فكقع التأكيد في المحافظة عمييا.
 .كألنيا تجيء في كقت نـك فناسب طمب المحافظة عمييا 
  كألنيا أكؿ صَلىا نبينا محمد .كلـ تكف في شرع قبمنا 
 ميؿ.كألنيا في كسط ال 
 .كألنيا جيرية بيف جيريتيف 
  كألنيا بيف جيريتيف كؿ كاحدة منيما ذات بياض مف النيار كسكاد مف

 الميؿ.
 .كألنيا مصكنة بالنيي عف الحديث بعدىا برا بيا 
 .كألنيا تختـ بيا الصحيفة كما تفتتح بالصبح 
  كيطرأ ىنا قكؿ غريب نقمو القكنكم في حاشيتو عف السيكطي مف أف تعييف

ة الكسطى بالعشاء لـ يذكره أحد مف الصحابة رضي ا عنيـ، كا الصَل
 .(0)أعمـ

                                           

 .062ح 1/094صحيح مسمـ كتاب الصَلة فضؿ صَلة الصبح كالعشاء في جماعة  (1)
يػػا الكتػاب الكػػريـ لممػاـ أبػي السػػعكد محمػد بػػف محمػد الغمػػارم إرشػاد العقػؿ السػػميـ إلػى مزا(   1)

، 0/052، البحػر المحػيط 1/035، نشر دار المصحؼ مصر، بيركت بػدكف 951المتكفى 
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قمت:كلعؿ ىذا صحيح إذ ال تكجد آثار تدؿ عمى أف أحدا مف الصحابة ذىب إلى 
 أف صَلة العشاء ىي الكسطى، كا أعمـ.
ػ:اضػولػاضرابع:ػأنػاضصالةػاضودطىػزغرػططغظظ

سيب، كأبك بكر الكراؽ، كالربيع بف ذىب إلى ىذا القكؿ ابف عمر، كابف الم
خثيـ، كشريح القاضي، كمحمد بف سيريف، كىك اختيار إماـ الحرميف مف 
الشافعية، قاؿ العمماء: الصَلة الكسطى ىي إحدل الصمكات الخمس ال بعينيا، 
ألف ا تعالى أمر بالمحافظة عمى الصمكات الخمس ثـ عطؼ عمييا بالصَلة 

ذا كاف كذلؾ أمكف أف يقاؿ في كؿ كاحدة الكسطى كليس في اآلية ذ كر بيانيا، كا 
مف الصمكات الخمس أنيا كسطى، أبيميا ا عف عباده مع ما خصيا بمزيد 
التككيد تحريضا ليـ عمى المحافظة عمى جميع الصمكات عمى صفة الكماؿ 
كالتماـ، كليذا السبب أخفى ا تعالى ليمة القدر في شير رمضاف، كأخفى 

جابة في يـك الجمعة، كأخفى اسمو األعظـ في جميع أسمائو ليحافظكا ساعة اإل
عمى ذلؾ كمو؛ كىذا المذىب اختاره جمع مف العمماء، ذكر محمد بف سيريف أف 
رجَل سأؿ زيد بف ثابت عف الصَلة الكسطى فقاؿ: حافظ عمى الصمكات كميا 

 تصبيا.
 رسكؿ ا  أخرج ابف جرير بسنده عف سعيد بف المسيب قاؿ: كاف أصحاب

                                                                                                           

، 0/467، التحريػػر كالتنػػػكير 1/599، مجمػػع البيػػػاف 1/005احكػػاـ القػػػرآف البػػف العربػػػي 
، تفسػػير الخػػازف 5/302، حاشػػية القكنػػكم عمػػى البيضػػاكم 1/303تفسػػير ابػػف عطيػػة   

، فػتح البػارم بشػرح صػحيح البخػارم 135، كشؼ المغطػى 0/156، ركح المعاني 1/044
طبعػة دار المعرفػة  850لمماـ شيخ اإلسَلـ احمد بف عمي بػف حجػر العسػقَلني المتػكفي ،

 .8/195ىػ 1379بيركت 
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 (1)فيو ىكذا، يعني مختمفيف في الصَلة الكسطى كشبؾ بيف أصابعو. 
  كأخػػرج الكاحػػدم بسػػنده عػػف أبػػي حيػػاف التميمػػي عػػف أبيػػو أف سػػائَل سػػأؿ

الربيػػع بػػف خثػػيـ عػػف الصػػَلة الكسػػطى: أم الصػػَلة ىػػي؟ فقػػاؿ لػػو الربيػػع: 
د أمػر ا أكنت محافظا عمييا لك عممتيا؟ قػاؿ: كمػا يمنعنػي يػا أبػا يزيػد كقػ

بالمحافظػػة عمييػػا كحػػث عمييػػا؟ قػػاؿ الربيػػع: قػػاؿ ا تعػػالى "حػػافظكا عمػػى 
 .(0)الصَلة كالصَلة الكسطى..." فإنؾ إف تفعؿ تصبيا إنما ىي كاحدة منيف

  قاؿ الحافظ أبك الحسف عمي بف المفضؿ المقدسي بعد كصؼ مذاىب الناس
 تعالى عف خمقو فييا: ككؿ ىذا االختَلؼ يشعر بأنيا مما استأثر ا

بالعمـ بميمة القدر ليحافظ عمى  ليحافظ عمى جميع الصمكات، كما استأثر
قياـ الشير أك العشر األكاخر منو، كليس في المذىب أقكل مف مذىب مف 
ف تردد النظر بينيما، كما دلت عميو  ذىب إلى أنيا العصر أك الصبح، كا 

 اآلثار فييما أظيرىما سكاىما.
 ا يدؿ عمى صحة أنيا مبيمة غير معينة، ما ركاه مسمـقاؿ القرطبي: كمم 

في صحيحو في آخر الباب عف البراء بف عازب قاؿ: "نزلت ىذه اآلية 
حافظكا عمى الصمكات كصَلة العصر فقرأناىا ما شاء ا، ثـ نسخيا ا 
فنزلت "حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى" فقاؿ رجؿ: ىي إذا صَلة 

. فمـز (3)راء قد أخبرتؾ كيؼ نزلت ككيؼ نسخيا ا تعالىالعصر، فقاؿ الب
مف ىذا أنيا بعد أف عينت نسخ تعيينيا كأبيمت فارتفع التعييف كا أعمـ. 

                                           

 .0/051جامع البياف  (1)
 .1/351الكسيط لمكاحدم  (0)
كتػػاب المسػػاجد بػػاب الػػدليؿ لمػػف قػػاؿ الصػػَلة الكسػػطى صػػَلة العصػػر صػػحيح اإلمػػاـ مسػػمـ  (1)

 .028ح 1/083
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ىذا اختيار مسمـ، ألنو أتى بو في آخر الباب، كقاؿ بو غير كاحد مف 
المتأخريف، كىك الصحيح إف شاء ا تعالى لتعارض األدلة كعدـ الترجيح، 

 .(1)مـ يبؽ إال المحافظة عمى جميعيا كأدائيا في أكقاتيا كا أعمـف
قمت: كالذم ذىب إليو اإلماـ مسمـ كاإلماـ القرطبي رأم مرجكح لما سيأتي 

 مف أدلة حكؿ ترجيح ككنيا العصر.
ػ:اضػولػاضخاطس:ػاضصالةػاضودطىػعيػاضصضواتػاضخطسػبجطضتؼا

 بف عمر، رضي ا عنيما ذىب إلى ىذا القكؿ معاذ بف جبؿ، كعبد ا
 كىك اختيار ابف عبد البر رحمو ا .

   قاؿ ابف عطية: قكلو تعالى: "الصَلة الكسطى" المكتكبة الخمس كقكلو
سبحانو كتعالى أكال "عمى الصمكات" يعـ النفؿ كالفرض ثـ خص الفرض 

 .(0)بالذكر
 كأخرج ابف أبي حاتـ بسنده إلى عبد ا بف عمر أنيا الصمكات  

 .(3)الخمس كميف
  قاؿ أبك منصكر الماتريدم: قكلو تعالى: "كالصَلة الكسطى" اختمؼ فيو قاؿ

بعضيـ: أراد كؿ الصَلة، ال صَلة دكف صَلة، كىك كا أعمـ أف الصَلة 
ىي الكسطى، ىي مف الديف كىك عمى ما جاء اإليماف كذا ككذا بصفة 

                                           

، التبيػاف 1/329، النكػت كالعيػكف 1/303، المحػرر الػكجيز 4/181القرطبػي  انظػر تفسػير  (0)
، كشؼ المغطى 0/052، البحر المحيط 1/005، أحكاـ القرآف البف العربي 0/075لمطكسي 

 ىا.كما بعد 8/195، فتح البارم 136
 .1/303المحرر الكجيز البف عطية  (3)
تحقيؽ  307تفسير القرآف العظيـ لمماـ أبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم المتكفى  (1)

 . 1/448أسعد محمد الطيب، طبعة المكتبة العصرية بصيدا بدكف 
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لكسطى مف الديف ليست أعَلىا كذا ككذا فعمى ذلؾ قكلو: "كالصَلة" ىي ا
 .(1)بأعَلىا كال بأدناىا كلكنيا الكسطى مف الديف

  قاؿ الحافظ أبك الحسف المقدسي: كقيؿ: إنيا الصمكات الخمس ألنيا كسط
اإلسَلـ، أم خياره، كلذلؾ قاؿ عمر رضي ا عنو: ال حظ في اإلسَلـ لمف 

 ترؾ الصَلة.
 الخمس مف غير تعييف  قاؿ الحافظ الدمياطي: قمت: كقد كرد في الصمكات

: لما سألو عبد ا بف مسعكد قكلو  -فضائؿ منيا –كاحدة منيـ عنو 
: "أرأيتـ . كقكلو (0)"أم األعماؿ أحب إلى ا؟ قاؿ: الصَلة عمى كقتيا"

لك أف نيرا بباب أحدكـ يغتسؿ منو خمس مرات ما تقكلكف يبقى مف درنو؟ 
مثؿ الصمكات الخمس يمحك ا قالكا: ال يبقى مف درنو شيء قاؿ: ذلؾ 

 .(3)بيف الخطايا"
  إال أف القاضي شريح كاف يضعؼ ىذا القكؿ كيقكؿ: إف أىؿ ىذه الفصاحة

ال يذكركف شيئا مفصَل، ثـ يشيركف إليو مجمَل، كقد قاؿ ا تعالى: 
نما يجمؿ الفصحاء الشيء، ثـ  "حافظكا عمى الصمكات" فصرح بذكرىا، كا 

 .(4)يصرحكف بو بعد ذلؾ

                                           

 .1/021تأكيَلت أىؿ السنة  (0)
بػػاب بيػػاف كػػكف اإليمػػاف بػػا تعػػالى أفضػػؿ  أخرجػػو اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي صػػحيحو كتػػاب اإليمػػاف (3)

 .135ح 1/50األعماؿ 
 1/184أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو كتػػاب مكاقيػػت الصػػَلة بػػاب الصػػمكات الخمػػس كفػػارة  (4)

، كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو كتاب المسػاجد بػاب المشػي إلػى الصػَلة تمحػى بػو 508ح
 .083ح 1/322الخطايا 

  8/195، فػػػتح البػػػارم 1/021، تػػػأكيَلت أىػػػؿ السػػػنة 1/184ي الجػػػكاىر الحسػػػاف لمثعػػػالب (1)
 .137كما بعدىا، كشؼ المغطى 
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ػ:اضػولػاضدادس:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضجططظػ
ذكر ىذا القكؿ ابف حبيب النيسابكرم، كمكي رحميما ا كصححو القاضي    

حسيف، كاختاره أبك شامة المقدسي، كحكاه أبك الحسف الماكردم في النكت 
بف مظفر في تفسيره ينبكع الحياة، كنسبو إلى بعض اكالعيكف، كالحجة محمد 

كحكاه أيضا الحافظ المقدسي أخذا بظاىر اآلية في أف المعطكؼ غير المتأخريف 
المعطكؼ عميو فقكلو: "حافظكا عمى الصمكات" راجعا إلى الخمس ك"الصَلة 
ف كانت  الكسطى" راجعا إلى صَلة أخرل مف غيرىف، فكجب أف تككف الجمعة، كا 

 بدال عف الظير إال أنو بدؿ عظمت فضيمتو.
 تساؿ،كمس الطيب، كالسكاؾ، كالمباس، كقراءة فيـك الجمعة يستحب االغ

 ، كالخطبة، ككجكب الجماعة فييا.القرآف، كالصَلة عمى النبي 
 (1)كألف الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينيما. 
 .كألف تاركيا أمر أف يتصدؽ بدينار أك نصؼ دينار إف لـ يجد 
 بح كالعصر.كألف التيجير إلييا كالحج، كألنيا كسطى صَلة النيار بيف الص 
  كألف يكميا خير يـك طمعت فيو الشمس، فيو خمؽ آدـ، كفيو أىبط، كتاب

، كألنيا عيد المسمميف بمنزلة السبت (0)فيو، كتكفي فيو، كفيو تقـك الساعة
 .(3)لمييكد كاألحد لمنصارل

                                           

 المعجػػػـ الكبيػػػر لممػػػاـ أبػػػي القاسػػػـ سػػػميماف بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب الطبرانػػػي تحقيػػػؽ حمػػػدم  (0)
 4/155 1980=1424عبػػد المجيػػد السػػمفي، طبعػػة مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ الطبعػػة الثانيػػة 

 .3989ح
لحديث الذم أخرجو الشافعي في مسنده إلى أنس بف مالؾ رضػي ا عنػو؛ مسػند إشارة إلى ا (1)

 .328ح 72الشافعي محمد بف إدريس، طبعة دار الكتب العممية بيركت ص
، أحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف العربػػػي 1/329، النكػػػت كالعيػػػكف 1/184الجػػػكاىر الحسػػػاف لمثعػػػالبي  (0)
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ػ:اضػولػاضدابع:ػأظؼاػاضجططظػسيػغومػاضجططظػوسيػدائرػاألغامػاضظؼرػ
د بف مقسـ في تفسيره، كعزاه إلى عمي بف أبي ذكر القكؿ أبك بكر محم

 طالب رضي ا عنو، كذكره ابف حبيب النيسابكرم أيضا.
ىذا كقد ضعؼ القاضي عياض ىذا القكؿ كقاؿ: ألف المفيـك أف اإليحاء 
بالمحافظة عمييا لممشقة، كالجمعة صَلة كاحدة في سبعة، فَل يمحؽ في حضكرىا 

 .(1)مشقة في الغالب
ػ:طن:ػاضصالةػاضودطىػصالتانػاضطذاءػواضصبحاضػولػاضثا

ذكر ىذا القكؿ ابف أبي مقسـ في تفسيره، كنسبو إلى أبي الدرداء رضي ا 
عنو، كذكره أبك حياف في البحر، كعزاه إلى عمر، كعثماف رضي ا عنيما، كبو 

: "لك يعممكف ما في قاؿ األبيرم مف المالكية، كفي فضميا كرد قكؿ رسكؿ ا 
 .(0)عتمة كالصبح ألتكىما كلك حبكا"ال

كألف صَلتي العشاء كالصبح أثقؿ صَلتيف عمى المنافقيف، لما أنيما في كقت 
النـك كالسبات الذم ينشأ عف التعب طكؿ اليـك فيحتاجا في اإلقامة بيما إلى 

يماف صادؽ.  عزيمة قكية، كا 
 فكـ حافظكا قاؿ أبك الدرداء في مرضو الذم مات فيو: اسمعكا كبمغكا مف خم

العشاء كالصبح كلك تعممكف  -يعني في جماعة  –عمى ىاتيف الصَلتيف 
 .(3)ما فييما ألتيتمكىما كلك حبكا عمى مرافقكـ كركبكـ

                                                                                                           

، كشػػػؼ 8/195، فػػػتح البػػػارم 0/156، ركح المعػػػاني 1/303، المحػػػرر الػػػكجيز 1/005
 .139المغطى ص

 .142، كشؼ المغطى 8/197، فتح البارم 0/052البحر المحيط  (3)
، كمسػمـ 615ح 1/028أخرجو البخارم في صػحيحو كتػاب األذاف بػاب االسػتياـ فػي األذاف  (4)

قامتيا ح  .109في صحيحو كتاب المساجد باب تسكية الصفكؼ كا 
، تفسػػػير 8/197، فػػػتح البػػػارم 141، كشػػػؼ المغطػػػى 0/052 البحػػػر المحػػػيط ألبػػػي حيػػػاف (1)
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ػ:ػاضػولػاضتادع:ػاضصالةػاضودطىػصالتانػاضصبحػواضطصرػططا
قاؿ بيذا القكؿ أبك بكر األبيرم المالكي، فصَلة الصبح كسطى بظاىر 

 ، كالثانية صَلة العصر لألخبار الثابتة في فضميا.(1) قانتيف" الكتاب "كقكمكا
: "لف يمج النار أحد صمى قبؿ طمكع الشمس كقبؿ كاحتج بقكؿ النبي 

 يعني الفجر كالعصر. (0)غركبيا"
: "إف استطعتـ أف ال تغمبكا عمى صَلة قبؿ طمكع الشمس كقبؿ كبقكلو 

 ".(4) (3)قبؿ طمكع الشمس كقبؿ غربيا"غركبيا فافعمكا ثـ قرأ"فسبح  بحمد ربؾ 
ػ:اضػولػاضطاذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضجطارظ

بف اذىب إلى ىذا القكؿ أبك الحسف الماكردم في النكت كالعيكف، كالحسيف 
عمي المغربي، قاؿ: المعنى فيو صَلة الجماعة، ألف الكسط العدؿ فمما كانت صَلة 

 الجماعة أفضميا خصصت بالذكر.
: "صَلة الجماعة أفضؿ مف صَلة أحدكـ كحده ضميا قكلو كركم في ف

بخمس كعشريف جزءا" كفي لفظ "صَلة الرجؿ في جماعة تزيد عمى صَلتو في بيتو 
: "مف غدا إلى المسجد أك ،  كقكلو (5)كصَلتو في سكقو بضعا كعشريف درجة"

                                                                                                           

 .4/182القرطبي 
 .038سكرة البقرة اآلية  (0)
 1/085أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو كتػػػاب المسػػػاجد بػػػاب فضػػػؿ صػػػَلتي الصػػػبح كالعصػػػر  (3)

، كأخرجو اإلماـ أحمد بف حنبؿ فػي مسػنده تحقيػؽ شػعيب األرنػاؤكط طبعػة مؤسسػة 013ح
 .17002ح 08/456 ـ ػ 1999 =1402 0الرسالة ط

 .132سكرة طو اآلية  (4)
كالحػديث أخرجػػو اإلمػػاـ 4/179، تفسػػير القرطبػػي 8/197، فػػتح البػارم 140كشػؼ المغطػػى  (5)

 .011ح 1/084مسمـ في صحيحو كتاب المساجد فضؿ صَلتي الصبح كالعصر 
زايػد  أخرجو اإلماـ مالؾ بف أنس في مكطأه تحقيؽ محمد مصطفى األعظمػي، طبعػة مؤسسػة (1)
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 .(1) راح أعد ا لو نزال كمما غدا أك راح"
 ةػاضودطىػصالةػاضخوفاضػولػاضحاديػرذر:ػاضصال

حكى ىذا القكؿ الحافظ شرؼ الديف الدمياطي في كشؼ المغطى، كاأللكسي 
في ركح المعاني، قاؿ الدمياطي: حكاه لنا مف يكثؽ بو مف أىؿ العمـ لقكلو تعالى: 
"حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا  قانتيف فإف خفتـ فرجاال أك 

 الؿ بو مف ثَلثة أكجو:، ككجو االستد( 0)ركبانا"
الكجو األكؿ: أنو لما خصص الكسطى بالذكر في قكلو "كالصَلة الكسطى" 
كخصص الخكؼ بالذكر في قكلو: "فإف خفتـ فرجاال أك ركبانا" فكانت صَلة الخكؼ 
مخصصة بالذكر، ظير حمميا عمى الكسطى لتخصيص كؿ كاحدة منيا بالذكر عمَل 

 بالمناسبة بيف المخصصيف.
الثاني: إف عكد الضمير إلى أقرب مذككر كىك األرجح، كمعنى قكلو: الكجو 

"فإف خفتـ" أم اشتد خكفكـ "فرجاال أك ركبانا" أم فصمكىا رجاال أك ركبانا، فضمير 
المفعكؿ في فصمكىا يجكز أف يعكد عمى الصمكات، أم فصمكا الصمكات رجاال أك 

ى رجاال أك ركبانا، لكف عكده ركبانا، كيجكز أف يعكد إلى الكسطى، أم فصمكا الكسط

                                                                                                           

 0/177فضػؿ صػَلة الجماعػة عمػى صػَلة الفػذ  0224=1405 1بف سمطاف آؿ نييػاف ط
، كاإلماـ مسػمـ فػي صػحيحو بػاب فضػؿ صػَلة الجماعػة كبيػاف التشػديد فػي التخمػؼ 406ح

 .045ح 1/091عنيا 
، كشػؼ 0/156، ركح المعػاني 0/075، التبيػاف لمطكسػي 1/329النكت كالعيكف لممػاكردم  (0)

كما بعدىا، كالحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  8/197تح البارم ، ف143المغطى 
، كاإلمػػاـ مسػػمـ فػػي 660ح 1/002كتػػاب األذاف بػػاب فضػػؿ مػػف غػػدا إلػػى المسػػجد أك راح 

 .085ح 1/322صحيحو كتاب المساجد باب المشي إلى المسجد تمحى بو الخطايا
 .039,038سكرة البقرة اآليتاف  (3)
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إلى الكسطى أرجح لككنو عائدا إلى أقرب مذككر، فيككف التقدير: فصمكا الكسطى 
 التي ىي صَلة الخكؼ رجاال أك ركبانا.

الكجو الثالث: أف قكلو تعالى: "كقكمكا  قانتيف" صفة لمكسطى لمجيئو بعده، 
ـ، بقكلو: "فإف خفتـ فرجاال أك كمعناه: قكمكا  خاشعيف فييا ثـ رفع الخشكع عني

ركبانا" ألف الراكب الخائؼ ال يتمكف مف الخشكع، كرفع الخشكع بالخكؼ دليؿ عمى 
 االشتراؾ في المكصكؼ فتعيف أف يككف الكسطى صَلة الخكؼ.

  كىي صَلة الخكؼ أيضا ألف المشقة فييا أعظـ ما فييا مف مراقبة العدك
 كمثابرتو كالتخكؼ مف ميمو كمنازلتو.

  كألف ا تعالى عممنا بنفسو صفتيا، كبيف لنا في كتابو كيفيتيا فقاؿ
ذا كنت فييـ فأقمت ليـ الصَلة فمتقـ طائفة منيـ معؾ..."  .(1)تعالى: "كا 

  كألف ا امتف عمى عباده بصحة فعميا حينما كانت كجكىيـ مستقبمي
لصَلة القبمة أك غير مستقبمييا، مع كثرة األعماؿ الخارجة عف أعماؿ ا

كالكَلـ عند الحاجة، كىذه الخصائص اختصت بيا صَلة الخكؼ دكف سائر 
 الصمكات.

  كألنيا كسطى بيف القصر كالتماـ مف حيث إنيـ يصمكف مع اإلماـ بعض
الصَلة فيي كالمقصكرة، كيتمكف ألنفسيـ منفرديف، فيصدؽ عمييا صفة 

 .(0)التماـ كصفة القصر بالنظر إلى الحالتيف
ػ:ػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضوترػاضػولػاضثاظي

قرئ مذىب إلى ىذا القكؿ الشيخ أبك الحسف عمي بف محمد السخاكم ال
                                           

 .120ية سكرة النساء اآل (1)
، ركح المعػػاني 144كمػػا بعػػدىا، كشػػؼ المغطػػى  8/197فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم  (1)

 . 0/156لأللكسي 
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النحكم، متمسكا بأف المعطكؼ غير المعطكؼ عميو في قكلو تعالى: "حافظكا عمى 
 .(1)الصمكات كالصَلة الكسطى"

 كزعـ أف األمر بالمحافظة كقع عمييف، كبالمحافظة عمى الصَلة الكسطى
كقع عمى صَلة أخرل مف غيرىف، كليس لنا صَلة أخرل خارجة عنيف إال الكتر، 

 كذكر بعض األحاديث الكاردة في فضؿ الكتر.
قاؿ ابف حجر العسقَلني: صنؼ عمـ الديف السخاكم في أف الصَلة الكسطى 
 ىي الكتر جزءا، كرجحو القاضي تقي الديف األخنائي، كاحتج لو، كجزء رأيتو بخطو.

 بخارم كمسمـ في صحيحييما عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: ركل ال
"أكصاني خميمي بثَلث ال أدعيـ حتى أمكت صـك ثَلثة أياـ مف كؿ شير 

 .(0)كصَلة الضحى كنـك عمى كتر"
قاؿ العَلمة السخاكم بعد إيراده لبعض األحاديث في فضؿ صَلة الكتر: 

يكجب ليا أف تككف  فكركد ىذه األحاديث فييا دكف غيرىا مف النكافؿ
فضَلىا، فَل يرتاب ذك فيـ بعد ىذا أنيا ألحقت بالصمكات الخمس في 
المحافظة عمييا. ىذا آخر كَلـ عمـ الديف السخاكم في الجزء الذم عممو 

 فييا.
  كمف األدلة مشابيتيا لصَلة المغرب مف الفرائض في قكلو صَلة" :

 .(3)المغرب كتر النيار فأكتركا صَلة الميؿ"
                                           

 .038سكرة البقرة آية  (0)
، كمسػمـ فػي 1981ح 0/54أخرجو البخارم في صػحيحو كتػاب الصػياـ بػاب صػَلة الضػحى  (3)

 .85ح 1/306صحيحو كتاب المساجد باب استحباب صَلة الضحى 
كمكاضػػع أخػػرل، كقػػاؿ محققػػو :  12/467، 385، 9/43أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده  (1)

 رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف .
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  ألنيا مختمؼ في كجكبيا عمى أمتو، كألنيا كسطى في الزمف، ألف كقتيا ك
األفضؿ شطر الميؿ كالعشاء، كألنيا مف نكافؿ الميؿ، كىي أفضؿ مف نكافؿ 

 .(1)النيار
ػ:ػاضػولػاضثاضثػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاألضحى

قاؿ الحافظ شرؼ الديف الدمياطي: حكاه لنا مف كقؼ عميو في بعض 
مطكلة، كيحتج لو بما احتج بو لصَلة الكتر قبمو مف ظاىر الشركح ال

العطؼ في اآلية، كأف األمر بالمحافظة عمى الصَلة الكسطى كقع عمى 
صَلة أخرل مف غير الخمس، فانبغي أف تككف خارجة عنيـ، كأف تككف 

 ىي ىذه الصَلة لما جاء فييا كفي يكميا مف الفضائؿ.
 كقد ذىب  (0)فقاؿ: "فصؿ لربؾ كانحر" فمنيا أف ا تعالى أمر في كتابو ،

 بعضيـ إلى كجكبيا.
  كمنيا أف ا تعالى أقسـ بيكميا في كتابو العزيز في قكلو: "كالفجر كلياؿ

 فالعشر عشر ذم الحجة. (3)كالشفع كالكتر" عشر
  كمنيا أنو يـك القر بفتح القاؼ، كىك اليـك الذم بعده مف األياـ المعدكدات؛

 ؽ. كىي أياـ التشري
  كألف شيرىا أعظـ الشيكر حرمة، كأحب ذم الحجة إلى ا العشر األكؿ

 كىي األياـ المعمكمات
  كألف كقتيا مف مطمع الشمس ككقت صَلة العصر في مغربيا فناسبتيا، كما

ناسبت الجمعة في االغتساؿ، كالطيب، كالسكاؾ، كالمباس، كتكفر الجماعات 
                                           

 .0/156، ركح المعاني 147، كشؼ المغطى 8/197انظر فتح البارم  (0)
 .0سكرة الككثر اآلية  (3)
 .3:1سكرة الفجر اآليات ( 1)
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بزيادة التكبير فييا، كىي ذات رككع  كالجير بالقراءة في ركعتييا، كامتازت
كسجكد، كيكبر عقب الصمكات في يكميا، كيفضؿ الصدقة كاألضحية في 

 .(1)يكميا، كيفضؿ إحياء ليمة يكميا إلى غير ذلؾ مف الفضائؿ الكاردة فييا
ػ:ػاضػولػاضرابعػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػرغدػاضغطر

ارم، كاأللكسي في ركح حكي ىذا القكؿ ابف حجر العسقَلني في فتح الب
المعاني، كالدمياطي في كشؼ المغطى، كبيف أف دليميا ما كرد في صَلة األضحى 
قبميا، فيي تشابو صَلة العصر، كتشبو صَلة الجمعة، كيفضؿ الصدقة فييا، 
حياء ليمتيا، كالتكبير في يكميا بعد الصمكات، كامتازت عف صَلة األضحى بفضؿ  كا 

 .(0)لصـك الكاجب التي ىي ختامو ليمة يكمياالفطرة في يكميا، كفضؿ ا

                                           

 .0/156المعاني ، ركح 8/197، فتح البارم 149كشؼ المغطي  (0)

 .0/156، ركح المعاني 8/197، فتح البارم 152كشؼ المغطي  (3)
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ػ:ػاضػولػاضخاطسػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضضحى
قاؿ الحافظ الدمياطي: ذاكرت بعض شيكخي الفضَلء فييا فقاؿ: أظنني 
كقفت عمى قكؿ مف ذىب أنيا صَلة الضحى، ثـ تردد فيو، فإذا ثبت ىذا القكؿ، فمو 

لعطؼ في اآلية عمى ظاىره كما في الكتر شكاىد كفضائؿ مف السنة بعد إمرار ا
 كغيره.

 فقد كرد فييا العديد مف األحاديث في فضميا:
بثَلث ال أدعيـ  فعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: "أكصاني خميمي 

حتى أمكت، بصياـ ثَلثة أياـ مف كؿ شير، كركعتي الضحى، كالكتر قبؿ أف 
 .(1)أناـ"

فكجدتو يغتسؿ  -عاـ الفتح– ا  كعف أـ ىانئ قالت: ذىبت إلى رسكؿ
فمما فرغ مف غسمو قاـ يصمي ثماني ركعات، متمحفا في ثكب كاحد ثـ انصرؼ، 

 .(0)كذلؾ ضحى
  كىي الصَلة الكسطى ألف كقتيا مف أكؿ النيار ككقت صَلة العصر مف

آخره، كقد عدىا أبك إسحاؽ الشيرازم مف السنف الراتبة، كلـ يذكرىا غيره 
ىك عجيب مع كركد ىذه اآلثار التي لـ ترد في حؽ غيرىا مف الفقياء، ك 

 .(3)مف السنف التي ذكركىا في كتبيـ

                                           

 سبؽ تخريجو في القكؿ الثاني عشر. (1)
 1/135أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو كتػػاب الصػػَلة بػػاب الصػػَلة فػػي الثػػكب الكاحػػد ممتحفػػا  (0)

 ، كأخرجػػو اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي صػػحيحو كتػػاب المسػػاجد بػػاب اسػػتحباب صػػَلة الضػػحى357ح
 .83ح 1/306

 . 0/156، ركح المعاني 8/197، فتح البارم 152انظر كشؼ المغطى  (3)



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0647 

ػ:اضػولػاضدادسػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضصبحػأوػصالةػاضطصر
عمى الترديد بينيما كىك غير القكؿ المتقدـ الجاـز بأف كَل منيما يقاؿ ليا 

 .(1)الصَلة الكسطى
ػ:شفػسيػتطغغنػاضصالةػاضودطىاضػولػاضدابعػرذر:ػاضتوػ

ركل ابف جرير بإسناد صحيح عف سعيد بف المسيب قاؿ: كاف أصحاب 
 .(0)مختمفيف في الصَلة الكسطى ىكذا، كشبؾ بيف أصابعو رسكؿ ا 

ػ:ػاضػولػاضثاطنػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضضغل
 .(3)قاؿ ابف حجر في الفتح: كجدتو عندم، كذىمت اآلف عف معرفة قائمو

ػ:ػاضػولػاضتادعػرذر:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضصبح
ذىب إلى ىذا القكؿ أبك أمامة، كأنس، كجابر، كأبك العالية، كعبد بف         

عمير، كعطاء، كعكرمة، كمجاىد، كغيرىـ رضي ا عنيـ أجمعيف، نقمو ابف أبي 
نيما، حاتـ عنيـ، كىك أحد قكلي ابف عمر، كابف عباس، كنقمو مالؾ، كالترمذم ع

 كنقمو مالؾ بَلغا عف عمي، كالمعركؼ عنو خَلفو
ركل ابف جرير مف طريؽ عكؼ األعرابي عف أبي رجاء العطاردم قاؿ:         

"صميت خمؼ ابف عباس الصبح فقنت فييا كرفع يديو، ثـ قاؿ: ىذه الصَلة 
 الكسطى التي أمرنا أف نقـك فييا قانتيف".

نو، كعف ابف عمر، كمف طريؽ أبي العالية كأخرجو أيضا مف كجو آخر ع        
"صميت خمؼ عبد ا بف قيس بالبصر ة في زمف عمر صَلة الغداة فقمت ليـ: ما 
الصَلة الكسطى؟ قاؿ: ىي ىذه الصَلة، كىك قكؿ مالؾ كالشافعي فيما نص عميو 

                                           

 .8/197فتح البارم  (1)
 .0/351، تفسير ابف جرير الطبرم 8/197فتح البارم  (0)
 .8/197فتح البارم  (3)
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 .(1)في األـ، كاحتجكا لو بأف فييا القنكت كقد قاؿ تعالى: "كقكمكا  قانتيف"
كبأنيا ال تقصر في السفر، كبأنيا بيف صَلتي جير كصَلتي سر، كألف        

كقتيا يدخؿ كالناس نياـ، كالقياـ إلييا شاؽ في زمف البرد لشدة البرد، كفي زمف 
 . (0)الصيؼ لقصر الميؿ، كألنيا اقتصرت مف الصمكات المكتكبات بالقنكت

 ى مف كجييف:قاؿ الحافظ الدمياطي: صَلة الصبح الصَلة الكسط    
ػاضوجهػاألول:ػأظؼاػودطىػطنػاضغضلػوذضكػطنػرذرةػأوجه:

، كالمراد بو (3)األكؿ: اختصاصيا بنص قكلو تعالى: "إف قرآف الفجر كاف مشيكدا"
 صَلة الصبح. 

 الثاني: أف مف صَلىا في جماعة كاف لو قياـ ليمة. 
 الثالث: أف مف صَلىا فيك في ذمةا تعالى. 

 ذانيا عمى كقتيا. الرابع: تقديـ أ
الخامس: اختصاصيا بزيادة التثكيب في أذانيا كىك قكؿ المؤذف: الصَلة خير مف 

.  النـك
 السادس: ترؾ قصرىا. 

السابع: أنيا منفردة بكقتيا ال يشاركيا فييا غيرىا، فَل تجمع مع غيرىا فيو كال في 
 غيره.

ي النيار عمى المذىب الثامف: أنو يجير فييا بالقراءة كصَلة الميؿ كىي كاقعة ف
 الصحيح. 

التاسع: أف زمنيا يصعب عمى اإلنساف القياـ فيو مف النـك في الشتاء مف الدثار، 
                                           

 .038سكرة البقرة اآلية  (1)
 .0/352جامع البياف لمطبرم  (0)
 .78سكرة اإلسراء اآلية( 3)
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كفي الصيؼ مف طيب اليكاء فكانت فضمى ليذه المشقة الَلحقة في 
 اإلنساف الساعي إلييا. 

 العاشر: أف صحيفة األعماؿ تفتح بيا.
ػذضكػطنػدتظػأوجه:اضوجهػاضثاظي:ػأظؼاػودطىػطنػاضتودط,ػو

 األكؿ: في الزماف، فإنيا تصمى في سكاد الميؿ كبياض النيار. 
 كاحد كأربعة كما بينيما كسط.   الثاني: في العدد فإنيا ثنتاف كالعدد طرفاف

 الثالث: أنيا نيارية بيف ليميتيف كنياريتيف. 
 الرابع: أنيا جيرية بيف سريتيف كجيريتيف. 

 تجمعاف. الخامس: أنيا بيف صَلتيف 
 السادس: أنيا بيف صَلتيف رباعيتيف.

ىذا كلكثرة ما احتكت عميو صَلة الصبح مف فضائؿ تقترب بيا أف تككف          
الصَلة الكسطى، كقد عارضتيا صَلة العصر، فكجب تكجيو ىذه األقكاؿ السابقة 

 كذلؾ مف كجييف:
و إال عند عدـ النص األكؿ: أف ما ذكركه مف قبيؿ المعنى، كالمعنى ال يستكح إلي

 ألنو منحط عف درجة النص كثانيو في الرتبة.
 الثاني: في تفضيؿ الجكاب عف ما ذكركه؛ فنقكؿ:

أما شيكدىا المَلئكة فقد شاركتيا فييا صَلة العصر باألدلة الصريحة 
 الصحيحة.

كأما مف صَلىا فمو قياـ ليمة فقد شاركتيا العشاء في ذلؾ، فمف صَلىا          
 ماعة كاف لو قياـ نصؼ ليمة.في ج

كأما أف مف صَلىا فيك في ذمة ا فيي خصيصة مف خصائص كاردة          
 في صَلة العصر.
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كأما تقديـ أذانيا عمى إقامتيا، فألف كقتيا يككف في نـك الناس كفي ذلؾ          
 حرص عمى أف ينتبو النائـ كينيض كيمبس كيستنجى كيتكضأ حتى ال يفكتو الكقت.

 كأما التثكيب في األذاف ليا، فيك لزيادة الحرص ألجؿ المحافظة عمييا.
 كأما ترؾ قصرىا، فإف كانت خصيصة ليا فقد شاركتيا المغرب فييا.

كأما تركيا منفردة بكقتيا كال تجمع مع غيرىا، فألف األصؿ في الجمع         
ؿ مع صَلة الميؿ، المقارنة في الكقتية، كالتكافر في النكعية، فتجمع صَلة المي

كالصَلة الجيرية مع الصَلة الجيرية،كالصَلة السرية مع الصَلة السرية، فمـ 
 تجمع مع غيرىا لكجكد المباينة كعدـ المناسبة.

كأما ككنيا يجير فييا بالقراءة كىي مف صَلة النيار فكذلؾ الجمعة 
 كالعيديف.

 صر.كأما المشقة الَلحقة في اإلتياف بيا فكذلؾ ىي صَلة الع
 كأما افتتاح الصحيفة بيا فختاـ الصحيفة بالعشاء.

 كأما كقكعيا في ظممة الميؿ كضياء النيار، فكذلؾ المغرب.
كأما التكسط في العدد، فالمغرب أكلى بالتكسط العددم إف سممناه في 

 الصبح.
كأما ككنيا نياية بيف ليميتيف كنياريتيف، فكذلؾ العصر نيارية بيف ليميتيف 

 كنياريتيف.
كأما ككنيا جيرية بيف سريتيف كجيريتيف، فكذلؾ المغرب جيرية بيف           

 سريتيف كجيريتيف.
كأما ككنيا بيف صَلتيف تجمعاف، فكذلؾ العصر كالمغرب بيف صَلتيف 

 تجمعاف.
 كأما ككنيا بيف صَلتيف رباعيتيف، فكذلؾ المغرب بيف صَلتيف رباعيتيف.
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تضح أف صَلة الصبح ال ترجح لككنيا إذا ثبت ما ذكر مف تكجيو األدلة ا
ف كثرت أدلتيا، فيناؾ ما ىك أكلى بذلؾ نقَل كعقَل كىي صَلة  كسطى، كا 

 .(1)العصر
ػ:اضػولػاضطذرون:ػاضصالةػاضودطىػصالةػاضطصر

ذىب إلى ىذا القكؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب، كابف مسعكد، كأبك ىريرة،          
بك سعيد الخدرم، كىك اختيار أبي حنيفة بف عباس، كابف عمر، كأاكعبد ا 

ليو ذىب عبد الممؾ بف حبيب،  كأصحابو، كبو قاؿ الشافعي كأكثر أىؿ األثر، كا 
كاختاره ابف العربي المالكي، كابف عطية في تفسيره، كبو قاؿ اإلماـ أحمد، كىك قكؿ 

ابف أكثر الصحابة رضي ا عنيـ، قاؿ الماكردم: كىك قكؿ جميكر التابعيف، قاؿ 
 عبد البر: ىك قكؿ أكثر أىؿ األثر.

قاؿ القرطبي: كبيذا القكؿ أقكؿ، كعمى ىذا القكؿ الجميكر مف الناس،          
كىذا القكؿ اختيار العَلمة شرؼ الديف الدمياطي الذم ألؼ جزءا في الصَلة 
ليو أميؿ لتضافر األدلة  الكسطى سماه كشؼ المغطى في تبييف الصَلة الكسطى كا 

                                           

، المحرر الكجيز 1/399، مجمع البياف لمطبرسي 0/352راجع في ىذا القكؿ تفسير الطبرم  (1)
، تفسػير 1/035، تفسػير أبػي السػعكد 1/083، زاد المسير البف الجػكزم 1/300الف عطية 
بتصػػرؼ، فػػتح  103، كشػػؼ المغطػػى لمػػدمياطي 0/468، التحريػػر كالتنػػكير 1/044الخػػازف 
معالـ التنزيؿ لمماـ أبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم  ،1/468، الكشاؼ 8/197البارم 

مػػػػػركاف سػػػػػكار، طبعػػػػػة دار المعرفػػػػػة بيػػػػػركت سػػػػػنة  -إعػػػػػداد خالػػػػػد العمػػػػػؾ 516المتػػػػػكفى 
، تفسير اإلماـ سفياف بف عيينة، جمع كتحقيؽ كدراسة أحمػد صػالح 1/002 1986=1426

المنثػػكر فػػي ، الػػدر 002ص 1983=1423سػػنة  1معػػايرم، طبعػػة المكتػػب اإلسػػَلمي رقػػـ
 911التفسػػير بالمػػأثكر لممػػاـ جػػَلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي المتػػكفى 

 . 12/322كبيامشو تفسير ابف عباس رضي ا عنو، طبعة دار المعرفة بيركت بدكف 



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0650 

 ؾ.عمى ذل
 كقد استند القائمكف بيذا القكؿ إلى عدة أدلة:

صَلة –يـك األحزاب: "شغمكنا عف الصَلة الكسطى  الدليؿ األكؿ: قكؿ النبي 
بيف العشائيف  . ثـ صَلىا النبي (1)مأل ا بيكتيـ كقبكرىـ نارا" -العصر

 المغرب كالعشاء.
 بف مسعكد رضي ا عنو الدليؿ الثاني: أخرج الحافظ الدمياطي بسنده عف عبد ا

 .(0): "صَلة الكسطى صَلة العصر"قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
 الدليؿ الثالث: كأخرج بسنده عف نافع عف ابف عمر رضي ا عنيما عف النبي 
 .(3)قاؿ: "المكتكر أىمو كمالو مف كتر صَلة الكسطى في جماعة كىي العصر"

: "صَلة الكسطى صَلة اؿ رسكؿ ا الدليؿ الرابع: كأخرج بسنده عف سمرة قاؿ: ق

                                           

أخرجو البخارم في صحيحو كتاب التفسير باب قكلو تعالى: "حافظكا عمػى الصػمكات كالصػَلة   (1)
، كمسػػمـ فػػي صػػحيحو كتػػاب المسػػاجد بػػاب الػػدليؿ لمػػف قػػاؿ 4533ح 3/023الكسػػطى" 

، كأبك عكانة في مسنده طبعة 0/424، كأحمد في مسنده 020ح 1/080الصَلة الكسطى 
، كأبػػك يعمػػى المكصػػمي فػػي مسػػنده طبعػػة دار المػػأمكؿ لمتػػراث 1/097دار المعرفػػة بيػػكت 

ي فػي مسػنده طبعػة دار ، كالطيالسػ602ح 1/458ق 1424 1تحقيؽ حسيف سميـ أسد ط
 .1/48المعرفة بيركت بدكف 

. أخرجػػو الترمػػذم فػػي سػػننو فػي الصػػَلة بػػاب مػػا جػػاء فػػي  صػػَلة 04ح 09كشػؼ المغطػػى   (0)
 ، كقاؿ أبك عيسى : ىذا حديث حسف صحيح . 166ح  1/323الكسطى أنيا العصر 

فكأنمػػا كتػػر . أخرجػػو الشػػيخاف بمفػػظ ) الػػذم تفكتػػو صػػَلة العصػػر 32ح 33كشػػؼ المغطػػى   (3)
  0/37أىمػػػو كمالػػػو ( البخػػػارم فػػػي كتػػػاب مكاقيػػػت الصػػػَلة بػػػاب : اثػػػـ مػػػف فاتتػػػو العصػػػر 

، كمسػػمـ فػػي كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػَلة بػػاب التغمبػػيظ فػػي تفكيػػت العصػػر  550ح 
 ط / المكنز اإلسَلمي . 1448ح  1/048



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0653 

 .(1)العصر"
الدليؿ الخامس: أخرج الدمياطي بسنده إلى عمي رضي ا عنو أنيـ سألكا عف 
الصَلة الكسطى فقاؿ: ىي العصر، كسألكه عف الحج األكبر فقاؿ: ىك يـك 

 .(0)النحر، كسألكه عف إدبار النجـك فقاؿ: ىما ركعتا الفجر
قاؿ:  بسنده إلى أبي بصرة الغفارم صاحب رسكؿ ا  الدليؿ السادس: كأخرج

صَلة العصر فقاؿ: إف ىذه الصَلة عرضت عمى مف  "صمى بنا رسكؿ ا 
كاف قبمكـ فضيعكىا فمف حافظ عمييا كاف لو أجرىا مرتيف كال صَلة بعدىا 

 .(3)حتى يطمع الشاىد كالشاىد النجـ"
 أما الفضائؿ التي حكليا فما يأتي:

 نت أحب إلييـ مف أنفسيـ، كآبائيـ، كأبنائيـ، كأىمييـ، كأمكاليـ.أنيا كا 
 .أنيا أكؿ صَلة شرعت فييا صَلة الخكؼ 
 .أف انتظارىا بعد الجمعة كعمرة 
  كقد عظـ ا األيماف التي يحمؼ بيا العباد فيما شجر بينيـ بعدىا

، قاؿ عامة  4فقاؿ: "تحبسكنيما مف بعد الصَلة فيقسماف با"
ف: بعد صَلة العصر، ككذلؾ غمظ العمماء المعاف كسائر األيماف المفسري

                                           

ققػػو : كقػػاؿ مح 02109ح  33/313أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده  30ح 34كشػػؼ المغطػػى  (1)
 صحيح لغيره .

 .48ح 44كشؼ المغطى  (0)
كصػػػححو فقػػػاؿ: ىػػػذا حػػػديث صػػػحيح مصػػػرم  92ح 69كشػػػؼ المغطػػػى لمحػػػافظ الػػػدمياطي   (3)

اإلسناد عاليا ، أخرجو مسمـ في كتاب صَلة المسافريف باب األكقات التي نيي عف الصػَلة 
 . 1964ح  1/306فييا 

 .126سكرة المائدة آية   (1)
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 المغمظة بكقت صَلة العصر لشرفو كمزيتو.
  أف سميماف عميو السَلـ أتمؼ ماال عظيما مف الخيؿ نحك تسعمائة فرس

لما شغمو عرضيا عف صَلة العصر إلى أف غابت الشمس، فمدحو ا 
بد إنو أكاب إذ عرض عميو تعالى كأثنى عميو بقكلو تعالى: "نعـ الع

 .(1)بالعشي " 
  يقاؿ إف ا تعالى أمر المَلئكة المككميف بالشمس حتى ردكىا عمى

 سميماف حتى صمى العصر في كقتيا.
 .أف الساعة التي في يـك الجمعة، قيؿ إنيا العصر 
 .أف كقتيا ارتفاع كقت األعماؿ 
 صر أىبط ا ما ركل جعفر الصادؽ قاؿ: إذا كاف يـك الخميس عند الع

عز كجؿ مَلئكة مف السماء إلى األرض، معيا مصاحؼ مف فضة، 
إلى الغد حتى  بأيدييا أقَلـ مف ذىب، تكتب الصَلة عمى محمد 

 غركب الشمس.
 "قاؿ مقاتؿ: (0)ما جاء في قكلو تعالى: "كالعصر إف اإلنساف لفي خسر ،

 العصر ىي الصَلة الكسطى أقسـ بيا.
 لناس بتجارتيـ كمعاشيـ في الغالب.أف كقتيا كقت اشتغاؿ ا 
  أنيا كسطى في الكجكب، ألف أكؿ الصمكات كجكبا كانت الفجر، كآخرىا

 العشاء فكانت العصر ىي الكسطى في الكجكب.
 .ألنيا بيف ليميتيف كنياريتيف، كأنيا بيف صَلتيف تجمعاف في الكجكب 

                                           

 .11ية سكرة سبأ اآل  (0)
 .0,1سكرة العصر اآليتاف   (3)
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  ج بسنده قاؿ الدمياطي: قرأت في كرامات األكلياء ألبي نصر الحافظ أخر
إلى عمي بف المكفؽ العابد قاؿ: رأيت رب العزة في المناـ فقاؿ لي: يا 

اذا؟ فقمت: بكقكفي خمسا كستيف عمي تكمـ فقمت: اغفر لي فقاؿ: بم
سنة في المكقؼ؟! فقاؿ: ما قبمت منيا كال خطكة قاؿ: فقمت بقياـ 
خمس كستيف سنة قاؿ: ما قبمت منيا كال ليمة قاؿ: فاشتد بكائي 
كشييقي قمت: فتَلكتي لمقرآف خمسا كستيف سنة قاؿ: ما قبمت منيا كال 

فقمت: يا رب أتغفر؟  آية قاؿ: فاشتد شييقي كبكائي فقاؿ: تكمـ يا عمي
قاؿ: نعـ. فقمت: بماذا؟ قاؿ: خرجت يـك مطير تطمب الصَلة الكسطى 
كىي العصر فانبؿ ثكبؾ عمى بدنؾ، فاطمعت عمى قمبؾ، كليس في قمبؾ 

 غيرم فغفرت لؾ.
ىذه جممة األدلة الناطقة بأف الصَلة الكسطى ىي صَلة العصر إال أف         

السيدة عائشة رضي ا عنيا الذم أخرجو ىناؾ ما يعارض ذلؾ، كىك حديث 
أنو قاؿ: أمرتني  الدمياطي بسنده إلى أبي يكنس مكلى السيدة عائشة زكج النبي 

عائشة رضي ا عنيا أف أكتب ليا مصحفا كقالت: إذا بمغت ىذه اآلية فآذني كىي 
فظكا "حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى" فمما بمغتيا آذنتيا فأممت عمينا "حا

عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كصَلة العصر كقكمكا  قانتيف" ثـ قالت عائشة 
رضي ا عنيا: سمعتيا مف لفظ رسكؿ ا 

(1) . 
قاؿ الحافظ الدمياطي: فإف ما ركم في ىذه اآلثار حافظكا عمى الصمكات         

ة إذ الشيء ال كالصَلة الكسطى كصَلة العصر بكاك الفصؿ، كظاىرىا يقتضي المغاير 
يعطؼ عمى نفسو، فَل دليؿ أف تككف الصَلة الكسطى صَلة العصر ثـ قاؿ: كنجيب 

                                           

 .110، 111، 112، 129، 128، 127ح 87كشؼ المغطي ص (1)
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 عف ىذا الحديث مف سبعة أكجو:
 أحدىا: أنو مف إفراد مسمـ كاألخذ بالمتفؽ عيو أكلى مف المنفرد بو.

الثاني: أف ثبكت الكاك ركاه كاحد كأسقطيا جماعة مف ركايتيـ عمى حد التكاتر بؿ 
عـ بعض السمؼ أنيا متكاترة، كاألخذ بأكثر العدديف في بياف الترجيح قد ز 

 أكلى. 
الثالث: حديث عائشة رضي ا عنيا ظاىر يحتمؿ التأكيؿ، كأحاديثنا نصكص 

 صريحة ال تحتمؿ التأكيؿ فكاف المصير إلييا أكلى.
جاج في الرابع: مكافقة مذىبيا ألحاديثنا مرجحة ليا عمى حديثيا إف سمـ بقاء االحت

 حديثيا فكاف االعتماد عمى أحاديثنا أكلى.
الخامس: ليس في أحاديثنا ما يخالؼ التَلكة التي قامت بيا الحجة كفي حديثيا 
مف التَلكة الزائدة ما يخالفيا؛ كما ال يخالؼ لكتاب ا أكلى بالرجكع إليو مما 

 يخالفو.
عالية اإلسناد قاؿ:  السادس: معارضة ركايتيا لركاية البراء بف عازب الصحيحة

نزلت "حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كصَلة العصر" فقرأناىا عمى 
ما شاء ا ثـ نسخيا ا عز كجؿ فأنزؿ "حافظكا عمى  رسكؿ ا 

رجؿ كاف مع شفيؽ الذم ركل عنو  -الصمكات كالصَلة الكسطى" فقاؿ لو زاىر
 زلت ككيؼ نسخيا ا.أفيي العصر؟ قاؿ: قد حدثتؾ كيؼ ن –الحديث 

السابع: يمكف الجمع بيف حديث عائشة رضي ا عنيا كبيف األحاديث المتقدمة 
 مف كجييف:

الكجو األكؿ: أف الكاك زائدة مثؿ قكلو تعالى: "ككذلؾ نرم إبراىيـ ممككت 
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، كفي قكلو تعالى: "كلكف رسكؿ (1)السماء كاألرض كليككف مف المكقنيف"
 .(0)ا كخاتـ النبييف"

الكجو الثاني: كىك المختار عند محققي النحك أف الكاك ليست زائدة، كأف 
العطؼ في مثؿ ىذا الحديث مف باب التخصيص كالتفضيؿ كالتنكيو 
كالتبجيؿ كقكلو تعالى: "مف كاف عدكا  كمَلئكتو كرسمو كجبريؿ 

، كىما مف جممة المَلئكة لمتخصيص كالتفضيؿ، ككقكلو تعالى: (3)كميكاؿ"
نما خصيما (4)فييما فاكية كنخؿ كرماف"" ، كالنخؿ كالرماف مف الفاكية كا 

 بالذكر لمتنكيو بيما.
فإف قيؿ: قد حصؿ التخصيص كالتفضيؿ في العطؼ األكؿ كىك قكلو تعالى: 
"كالصَلة الكسطى" فكجد أف يككف العطؼ الثاني كىك قكلو: "كصَلة العصر" 

 مغايرنا لو، كأف الكسطى ليست العصر.
جكاب: أف العطؼ األكؿ لمتخصيص، كالعطؼ الثاني لمتأكيد كالبياف لما فال

اختمؼ المفظاف كما يقكؿ: جاءني زيد الكريـ كالعاقؿ فتعطؼ إحدل 
 الصفتيف عمى األخرل كىما لشيء كاحد.

  فإف قيؿ ىذا القكؿ القائؿ بأنيا العصر يعارضو سبب نزكؿ اآلية مف
 ى.أنيا نزلت في صَلة الظير كأنيا الكسط

نقكؿ في الجكاب: مف ثَلثة أكجو: الكجو األكؿ: معارضة ىذا الحديث     
 لحديث البراء بف عازب الصحيح.

                                           

 .75سكرة األنعاـ اآلية ( 1)
 .42سكرة األحزاب اآلية  (0)
 .98سكرة البقرة آية  (3)
 .68سكرة الرحمف اآلية  (4)
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نما ىك مف قكليما الثاني: أف زيدا كأسامة لـ يقكاله عف النبي        ، كا 
كاستنباطيما، كما ركم عف زيد في غير ىذا الحديث كقد سألو رجؿ عف الصَلة 

 مى الصمكات تصبيا.الكسطى فقاؿ: حافظ ع
الثالث: أف ىذا مف قبيؿ المعنى كجية المفيـك كالتحرم، كما قدمنا إليو         

 . (1)نص فصريح فكاف المنطؽ بو أكلى كالتمسؾ بو أحرل كأقكل
كانت ىذه جؿ المعارضات عمى ىذا القكؿ كتبقى بعض المعارضات التي ال        

                                           

، 8/197،فػػتح البػػارم 132، 87، 49كشػػؼ المغطػػى فػػي اسػػتخَلص الصػػَلة الكسػػطى ص (1)
، حاشػػية 1/035، تفسػػير أبػػي السػػعكد 1/045، تفسػػير الخػػازف 0/468التحريػػر كالتنػػكير 

، زاد المسػػػير البػػػف الجػػػكزم 0/305، تفسػػػير البيضػػػاكم 0/305الشػػػياب عمػػػى البيضػػػاكم 
، تفسػػػير 1/599، مجمػػػع البيػػػاف لمطبرسػػػي 1/300، المحػػػرر الػػػكجيز البػػػف عطيػػػة 1/080

، البحػر المحػيط 1/184، الجكاىر الحسػاف 0/075ي ، تفسير التبياف لمطكس0/351الطبرم 
، النكػت كالعيػكف 1/005، أحكاـ القرآف البف العربػي 0/052، النير الماد مف البحر 0/052

، تفسػػير الحسػػف 3/604، محاسػػف التأكيػػؿ 1/021، تػػأكيَلت أىػػؿ السػػنة 1/328لممػػاكردم 
رحيـ، طبعػة دار الحػػديث البصػرم رضػي ا عنػػو جمػع كتحقيػػؽ كدراسػة د عبػد المػػنعـ عبػد الػػ

، بحػر العمػـك لممػاـ نصػر بػف محمػد بػف أحمػد أبػي الميػث السػمرقندم، 1/177القاىرة بػدكف 
، تفسػير اإلمػاـ 1/183 1997=1418سػنة  6تحقيؽ محمكد مطرحي، طبعػة دار الفكػر رقػـ

 تحقيػػػػػػػؽ صػػػػػػػبرم  323النسػػػػػػػائي أبػػػػػػػي عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف شػػػػػػػعيب المتػػػػػػػكفى 
 1992=1412 1يد عبػػاس الحميمػػي، طبعػػة مكتبػػة السػػنة رقػػـسػػ –عبػػد الخػػالؽ الشػػافعي 

، تفسػػير اإلمػػاـ الضػػحاؾ، جمػػع كتحقيػػؽ محمػػد شػػركي أحمػػد الػػزاكم طبعػػة دار السػػَلـ 1/66
، تفسػػير سػػفياف بػػف 1/320، تفسػػير الػػدر المنثػػكر لمسػػيكطي 1/021 1999=1419 1رقػػـ

، 1/468لكشػاؼ ، ا0/156، ركح المعػاني لأللكسػي 0/437، تفسير المنػار 002عيينة ص
، حاشػػية 1/101، تفسػػير النسػػفي 1/351، الكسػػيط لمكاحػػدم 1/002معػػالـ التنزيػػؿ لمبغػػكم 

، فػتح القػدير 5/318، حاشػية ابػف التمجيػد عمػى البيضػاكم 5/318القكنكم عمى البيضػاكم 
 .1/382لمشككاني 
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 كبير فائدة؛ كبعد: كزف ليا آثرت عدـ ذكرىا ألنو ليس فييا
فيذه عشركف قكال في الصَلة الكسطى، ذكر منيا الحافظ الدمياطي سبعة        

عشر قكال، كذكرىا كاممة ابف حجر العسقَلني، كاستخمصت أدلتيا كرتبتيا مما يزيد 
عمى األربعيف تفسيرا لتككف أماـ القارئ نكرا ييتدل بو إلى ما أراده ا لو كخمقو 

 عبادة الحقة. ألجمو كىي ال
كالذم أميؿ إليو كيراه جميكر الصحابة كالتابعيف كالعمماء قبمي ىك أف الصَلة       

الكسػطى صػَلة العصػػر لمػا جػاء حكليػػا مػف أدلػة صػػحيحة كنصػكص صػػريحة. كا 
 . أعمـ

ػ:ػاضزطردةػاضثاظغظ:ػسيػحصمػصالةػاضوتر
ء حكـ الكتر، بأنو مف قكلو تعالى: "كالصَلة الكسطى" استخمص العمما         

ليس بكاجب مثؿ الصمكات المكتكبات، كفيو رد عمى اإلماـ أبي حنيفة الذم قاؿ: 
بكجكب الكتر، قاؿ ابف العربي: قاؿ بعض عممائنا في ىذه اآلية فائدة كىي  الرد 
عمى أبي حنيفة في قكلو: إف الكتر كاجب، ألف الكسط إنما يعد في عدد كتر ليككف 

ذا عددت الصمكات الكاجبات ستا لـ تكف  الكسط شفعا يحيط بو مف جانبيو، كا 
الكاحدة كسطا، ألنيا بيف صَلتيف مف جية، كبيف ثَلث صمكات مف جية أخرل، 

 . (1)كىذا مبني عمى أف الكسط معتبر بالعدد أك بالكقت
قػػاؿ القرطبػػي: قكلػػو تعػػالى: "كالصػػَلة الكسػػطى" دليػػؿ عمػػى أف الػػكتر لػػيس          

سػػمميف اتفقػػكا عمػػى أعػػداد الصػػمكات المفركضػػات أنيػػا تػػنقص عػػف بكاجػػب، ألف الم
سػبعة كتزيػد عمػى ثَلثػة، كلػيس لمثَلثػة كالسػبعة فػرد إال الخمسػة كاألزكاج ال كسػػط 

                                           

 بتصرؼ. 1/006أحكاـ القرآف البف العربي  (1)
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 . (1)ليا فثبت أنيا خمسة
ػاضزطردةػاضثاضثظ:ػسيػردمػدػوطػاضصالةػبحال

ط بحاؿ الصَلة فرض عيف عمى كؿ مسمـ كمسممة لزميـ التكميؼ، ال تسق        
مف األحكاؿ عف أحد، كال يجكز تركيا ألم عذر، يؤخذ ذلؾ مف قكلو تعالى: "حافظكا 

، فَل تسقط الصَلة كلك في (0)عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا  قانتيف"
حاؿ لقاء العدك، أك في كسط المعارؾ الحربية أك في شدة المرض، إذ شرع اإلسَلـ 

األحكاؿ، ففي أثناء الخكؼ تؤدل إما حاؿ الرككب، أك أدائيا بكيفية تتناسب مع كؿ 
حاؿ المشي، أك حاؿ الكقكؼ، إيماء عمى أم كضع كاف، كفي حالة المرض تصمى 
قياما، أك قعكدا، أك اضطجاعا، أك عمى جنب، أك باإلشارة إلى األركاف بجفف العيف، 

 كقد قاؿ النبي  أك بإجراء األركاف عمى القمب، كما أف الشافعية كالمالكية كغيرىـ،
لعمراف بف حصيف فيما ركاه الجماعة: "صؿ قائما فإذا لـ تستطع فقاعدا فإف لـ 

 .(3)تستطع فعمى جنب"
كسبب عدـ سقكطيا في كؿ حاؿ: أنيا تذكر سمطاف ا عمى كؿ شيء         

ليو المرجع كالمآؿ، فإف األعماؿ الظاىرة تساعد القمب  كبأنو كحده الغاية كاليدؼ كا 
ى استحضار الذات اإلليية، كعمى اإلقباؿ عمى ا في كؿ شيء صعب أك سيؿ، عم

كفي حاؿ الصحة، أك في حاؿ المرض، كفي حاؿ األمف، أك حاؿ الخكؼ، فسبحانو 
كتعالى المييمف عمى كؿ شيء، كىك صاحب الجَلؿ كالعظمة، كىك كحده الفعاؿ لما 

                                           

 .0/397المنير  ، التفسير4/183تفسير القرطبي  (1)
 .038سكرة البقرة آية  (0)
 1/348أخرجو البخارم في صػحيحو كتػاب الصػَلة بػاب إذا لػـ يطػؽ قائمػا صػمى عمػى جنػب  (3)

، كالػػدارقطني عمػػي بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف فػػي سػػننو تحقيػػؽ السػػيد عبػػد ا ىاشػػـ 1117ح
 كغيرىا. 1/382 1966=1386يماني، طبعة دار المعرفة بيركت 
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 . (1)يريد
ػ:ػصالةاضزطردةػاضرابطظ:ػسيػحصمػاضصالمػسيػاض

  قاؿ القرطبي: قاؿ أبك عمر: أجمع المسممكف طرا عمى أف الكَلـ عامدا
في الصَلة إذا كاف المصمي يعمـ أنو في صَلة كلـ يكف ذلؾ في إصَلح 
صَلتو أنو يفسد الصَلة، إال ما ركم عف األكزاعي أنو قاؿ: مف تكمـ 

ؾ، إلحياء نفس أك في مثؿ ذلؾ مف األمكر الجساـ لـ تفسد صَلتو بذل
 كىك قكؿ ضعيؼ في النظر لقكؿ ا عز كجؿ: "كقكمكا  قانتيف".

، فمف (0)قاؿ زيد بف أرقـ: كنا نتكمـ في الصَلة حتى نزلت "كقكمكا  قانتيف"      
، قاؿ ابف العربي: (3)قطع صَلتو ألم شيء لـ يبف عمى صَلتو كاستأنفيا مرة أخرل

ف كاف إلصَلحيا  كأما إذا تكمـ عامدا فإف كاف عابثا أبطؿ كتنبيو  –صَلتو، كا 
جاز عند عممائنا، كقاؿ الشافعي ال يجكز، كدليمنا  حديث ذك اليديف  -اإلماـ

 .(4)المشيكر تكممكا فيو إلصَلح الصَلة فمـ تبطؿ صَلتيـ
 كاختمفػػػكا فػػػي الكػػػَلـ سػػػاىيا؛ فػػػذىب مالػػػؾ كالشػػػافعي  القرطبػػػي قػػػاؿ :

                                           

 .0/396المنير لكىبة الزحيمي  التفسير (1)
 سبؽ تخريجو في المؤلؤة الثالثة مف عمكـ القرآف.  (0)
 بتصرؼ. 4/185تفسير القرطبي  (3)
كحػديث ذك اليػديف أخرجػو البخػارم فػي صػحيحو عػف أبػي ىريػرة رضػي  1/007أحكاـ القرآف  (4)

لصػَلة أـ نسػيت انصرؼ مف اثنتيف فقاؿ لو ذك اليديف: أقصػرت ا ا عنو أف رسكؿ ا 
 : أصدؽ ذك اليديف؟ فقاؿ النػاس: نعػـ، فقػاـ رسػكؿ ا يا رسكؿ ا؟ فقاؿ رسكؿ ا 

فصمى اثنتيف أخرييف ثـ سػمـ ثػـ كبػر فسػجد مثػؿ سػجكده أك أطػكؿ. صػحيح البخػارم كتػاب 
، صػػحيح مسػػمـ كتػػاب 714ح 1/036األذاف بػػاب ىػػؿ يأخػػذ اإلمػػاـ إذا شػػؾ بقػػكؿ النػػاس 

 .99ح 1/059يك في الصَلة كالسجكد لو الصَلة باب الس
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صػػَلحيا، كذكػػر  كأصػػحابيما إلػػى أف الكػػَلـ فييػػا إذا كػػاف فػػي شػػأنيا كا 
الحػػارث بػػف مسػػكيف أف أصػػحاب مالػػؾ كميػػـ عمػػى خػػَلؼ قػػكؿ مالػػؾ فػػي 
مسػػألة ذم اليػػديف، إال أف ابػػف القاسػػـ كحػػده الػػذم يقػػكؿ بقػػكؿ مالػػؾ، 
كغيرىـ يأبكنػو كيقكلػكف: إنمػا كػاف ىػذا فػي صػدر اإلسػَلـ أمػا اآلف فقػد 

كأصحابو  عرؼ الناس صَلتيـ فمف تكمـ فييا أعادىا، كذىب أبك حنيفة
كالثكرم إلػى أف الكػَلـ فػي الصػَلة يفسػدىا عمػى أم حػاؿ كػاف سػيكا أك 
عمػدا لصػػَلة كػػاف أك لغيػر ذلػػؾ، كزعػػـ أبػك حنيفػػة أف حػػديث ذم اليػػديف 

 منسكخ بحديث زيد بف أرقـ كحديث ابف مسعكد.
كيرل اإلماـ أحمد رضي ا عنو أف ما تكمـ بو اإلنساف في صَلتو إلصَلحيا       

عميو صَلتو، فإف تكمـ لغير ذلؾ فسدت كىك قكؿ اإلماـ مالؾ المشيكر،  لـ تفسد
ليو ماؿ القرطبي.  كا 

قاؿ القكنكم: حينئذ يككف دليَل عمى حرمة كَلـ الدنيا في الصَلة، كال يعرؼ        
 .  (1)دليؿ عميو سكل ذلؾ في القرآف الكريـ. اىػ

ما أف يككف عمدا أك سيكا، قمت: كالذم أميؿ إليو أف الكَلـ في الصَلة إ      
كالعمد إما أف يككف إلصَلح الصَلة أكال، فإف كاف الكَلـ عمدا إلصَلح الصَلة ال 
يبطؿ الصَلة لحديث ذم اليديف المشيكر، فإف الصحابة تكممكا فييا بما يصمحيا 
نما يقاؿ بالتخصيص أم كؿ كَلـ محـر ما عدا  كلـ تبطؿ، كال كجو لمقكؿ بالنسخ، كا 

ذا كاف الكَلـ عمدا كىك في غير إصَلح الصَلة، أك كاف ما كاف إل صَلح الصَلة، كا 
 سيكا بطمت الصَلة كا أعمـ.

                                           

، 0/052، البحػر المحػيط 5/301، حاشية القكنكم عمػى البيضػاكم 4/185تفسير القرطبي  (1)
 .0/397، التفسير المنير 1/433أحكاـ القرآف لمجصاص 
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ػاضزطردةػاضخاطدظ:ػسيػحصمػاضػغامػسيػاضصالة
استنتج العمماء مف ىذه اآلية الكريمة كجكب القياـ في الصَلة، عمى اعتبار        

 أف مف معاني القنكت القياـ. 
رطبي: أجمعت األمة عمى أف القياـ في صَلة الفرض كاجب عمى كؿ قاؿ الق       

 صحيح قادر عميو منفردا كاف أك إماما.
كاختمفكا في المأمـك الصحيح يصمي قاعدا خمؼ إماـ مريض ال يستطيع         

القياـ، فأجاز ذلؾ جميكر العمماء جابر بف زيد، كاألكزاعي، كمالؾ، كأحمد، 
سحاؽ، كأبك أيكب، كسم يماف بف داكد الياشمي، كأبك خيثمة، كابف أبي شيبة، كا 

كمحمد بف إسماعيؿ، كمف تبعيـ مف أصحاب الحديث مثؿ محمد بف نصر، كمحمد 
بف إسحاؽ بف خزيمة، فيصمي كراءه جالسا عمى مذىب ىؤالء، كأفتى بو الصحابة ا

 جابر، كأبك ىريرة، كأسيد بف حضير، كقيس بف فير، كركل ىذا عف رسكؿ ا 
أنس، كعائشة، كأبك ىريرة، كجابر، كابف عمر، كأبك أمامة الباىمي رضي ا عنيـ 

 أجمعيف.
  كأجاز طائفة مف العمماء صَلة القائـ خمؼ اإلماـ المريض، ألف كَل

إذ صمى في مرضو  يؤدم فرضو عمى قدر طاقتو تأسيا برسكؿ ا 
تو كالناس الذم تكفي فيو قاعدا كأبك بكر إلى جنبو قائما يصمي بصَل 

، كلـ يشر إلييـ كال إليو بالجمكس، كأكمؿ صَلتو بيـ (1)قياـ خمفو
 جالسا كىـ قياـ.

قاؿ أبك عمر: كمف ذىب إلى ىذا المذىب كاحتج بيذه الحجة اإلماـ        
                                           

، 687ح 1/008أخرجو البخارم في صػحيحو كتػاب الصػَلة بػاب إنمػا جعػؿ اإلمػاـ ليػؤتـ بػو  (1)
 1/196في صحيحو كتاب المساجد باب استخَلؼ اإلماـ إذا عػرض لػو عػذر كاإلماـ مسمـ 

 .92ح
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بف عمي، كىي ركاية الكليد بف مسمـ عف مالؾ، كقاؿ بيذا جماعة االشافعي، كداكد 
 الصحيح إف شاء ا تعالى. مف أىؿ المدينة كغيرىـ، كىك

  كالمشيكر مف مذىب مالؾ ال يـؤ أحد جالسا، فإف فعؿ بطمت صَلتو
لى ىذا  كصَلتيـ إال إف كاف عميَل فتصح صَلتو كتفسد صَلتيـ، كا 

 ذىب محمد بف الحسف مف أصحاب أبي حنيفة.
  قاؿ أبك حاتـ محمد بف حباف البستي: كأكؿ مف أبطؿ صَلة المأمـك

إمامو جالسا المغيرة بف مقسـ صاحب النخعي، كأخذ  قاعدا إذا صمى
عنو حماد بف أبي سميماف، ثـ أخذ عف حماد أبك حنيفة، كتبعو عميو 
مف بعده مف أصحابو، كحجتيـ في ذلؾ ركاية جابر الجعفي عف الشعبي 

، كىذا لك صح (1): "ال يؤمف أحد بعدم جالسا"قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
ا حنيفة يكذب جابر الجعفي كيقكؿ: ما رأيت سنده لكاف مرسَل؛ ثـ إف أب

فيمف لقيت أفضؿ مف عطاء، كال فيمف لقيت أكذب مف جابر الجعفي، 
فدؿ ذلؾ عمى أف مذىب أبي حنيفة كأصحابو جكاز صَلة الصحيح 

 .(0) السالـ قاعدا خمؼ إماـ ال يستطيع القياـ
 :طادطا: درر اآليح وجىاَة اإلعجاس فيها

تعػػػالى فػػػي كتابػػػو الكػػػريـ الكثيػػػر كالكثيػػػر مػػػف الػػػدرر كالمطػػػائؼ أكدع ا           
كاألسرار التي تنكشؼ لمنساف عمى مر العصكر بقدر إقدامو عمى كتاب ربو، كتفكره 
فيو، كالعككؼ عمى قراءتو، كفي ىذه اآلية الكريمة "حػافظكا عمػى الصػمكات كالصػَلة 

                                           

 كقػػاؿ بعػػد ركايتػػو كالحػػديث مرسػػؿ  1/398سػػنف الػػدار قطنػػي بػػاب صػػَلة المػػريض جالسػػا  (1)
 ال تقـك بو صحة.

 .0/398، التفسير المنير 0/052بتصرؼ، البحر المحيط  4/191تفسير القرطبي  (0)
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الى فػي كتابػو الكػريـ، فييػا نصػيب ممػا أكدعػو ا تعػ (1)الكسطى كقكمكا  قػانتيف"
 نقؼ مع ىذه اآلية الكريمة لنرل بعض ما أكدع ا سبحانو كتعالى فييا مف أسرار.

ػ:ػاضدرةػاألوضى:ػاضصالةػتػويػاضطزغطظ
يقكؿ العَلمة طنطاكم جكىرم في تفسيره: قد اطمعت عمى تجارب يعمميا           

حصر الفكرة، كقكة اإلرادة، كأف  األمريكيكف كالغربيكف لتَلميذىـ تعكيدا ليـ عمى
يأمركىـ بالتفكير في أمر كاحد زمانا، أك يكرركا كممات بضع دقائؽ خاصة بالغرض 
الذم يطمبكنو، أك يحبسكا اليكاء الداخؿ إلى الرئتيف زمنا ما داخَل كخارجا، 
كيقكلكف ليـ: إياكـ كالتحدث عف أنفسكـ، كالفخر في المجالس، كذكر الكقائع 

ياكـ أف تعاقركا الخمر، أك تجترحكا اآلثاـ الشيكية، إلظيار ال عكاطؼ المختمفة، كا 
فإف كؿ كممة كخفة كطيش كلذة تحمؿ معيا قكة مف المغناطيسية المكدعة في 
نفكسكـ، فاحفظكىا، كتعممكا كتاب األسرار كالسككت كالسككف، كيقكلكف: إف نتيجة 

 يء.ذلؾ كمو قكة اإلرادة، فقكة اإلرادة عندىـ ىي كؿ ش
ىذا كَلـ عمماء الجمعية النفسية في أمريكا، كىذا الذم دكنكه، كمف          

يابا  مقاليـ أيضا، أنيـ يأمركف التمميذ أف يجمس في حجرة كحده، كيقـك ذىابا كا 
مخاطبا شخصا خياليا بكممات ذات معنى، أك غير معنى حاضرا عند كؿ كممة بنبرات 

ف كانت تمؾ الكممات حسنة حازمة كأنو خطيب، كيككف ذلؾ م قدار نصؼ ساعة، كا 
في غرض خاص، كانت أدعى لتحقيقو، كالقصد مف ذلؾ عندىـ قكة العزيمة، 
كاإلرادة، كاليمة، كىي كفيمة بتحقيؽ األغراض، أكليس ىذا كقكلو تعالى: "إف السمع 

، كتجد في القرآف ذكر اليمة كعمكىا  (0)كالبصر كالفؤاد كؿ أكلئؾ كاف عنو مسئكال"

                                           

 .038سكرة البقرة اآلية  (1)
 .34سكرة اإلسراء آية  (1)
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، قاؿ تعالى: "فاصبر كما صبر أكلك العـز مف الرسؿ"كذ ، فجعؿ (1)كر أكلي العـز
 سبحانو كتعالى المدار عمى العزيمة.

  كترل الصَلة قد كجب فييا حفظ القكة الفكرية، كحصرىا في غرض
كاحد، ىذا ىك كؿ بؿ أكثر مما قالتو جمعية المباحث النفسية لتقكية 

عجبكف مف قكؿ ا تعالى: "كاستعينكا اليمة كالنصرة كالسعادة، أفَل تت
...! كانظر كيؼ قرف الصبر بالصَلة، التي يحضر (0)بالصبر كالصَلة"

، أكلست ترل أف تمريف  فييا القمب، ال صَلة المسمميف النائميف اليـك
األمريكييف بالخطابة في حجرة مع حضكر القمب لكممات تقاؿ، ألجؿ 

َلتنا، سكاء أعممكا أـ لـ يعممكا، عمك اليمة كقكة العزيمة ىك تقميد لص
أفمست أييا الذكي النبيؿ كأنت تقرأ ىذا تتعجب معي غاية العجب مف 
المباحث النفسية التي جاءت مؤيدة لديننا؟ بؿ ىي لـ تصؿ إلى جمالو 
ككمالو! كأف ىؤالء لما حرمكا مف جَلؿ الديانات، التي تأخذ بمجامع 

كىا بالتجربة، كأنيـ لك كاف عقكليـ، بحثكا بأنفسيـ عف قكة استنبط
عندىـ ما سمعتو مف اآليات كاألحاديث لجعمكا التعاليـ عمى محكرىا، أك 
لست ترل أف ىذا ىك قكلو تعالى: "سنرييـ آياتنا في اآلفاؽ كفي 

؟ أفميس ىذا الذم ذكرتو مما أراه  (3)أنفسيـ حتى يتبيف ليـ أنو الحؽ"
اآلفاؽ؟ أفمست ترل بعد اآلف ا لنا في األنفس كما أرانا جمالو في 

المحافظة عمى الصَلة، كتحقؽ القمب في األفعاؿ كاألقكاؿ، كخطاب ا 
تعالى كمناجاتو مقكية لمعزيمة، نافعة في الدنيا كاآلخرة؟ كأف قكلو 

                                           

 .35سكرة األحقاؼ آية  (0)
 .45سكرة البقرة آية  (3)
 .53سكرة فصمت آم  (4)
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تعالى: "كاستعينكا بالصبر كالصَلة" لو حقيقة عالية قد كشفيا عمماء 
في اإلسَلـ، كأف العامة ربما النفس في مجمدات، كىـ ال يعممكف أنيا 

سعد بعضيـ بيذه الصمكات كىـ ال يعممكف، كأف أسَلفنا الذيف طرقكا 
 ؟   ( 1)البَلد شرقا كغربا ككانكا يزككف كيصمكف كانكا عمى حؽ

 نعـ كانكا عمى حؽ، كما أنجبت الدنيا مف يضاىييـ، أك يشبييـ         
حزافيره كما أنزلو ربيـ عمى نبييـ محمد ألنيـ كقافيف عند شرع ا تعالى، مطبقيو ب

. 
ػ:اضدرةػاضثاظغظ:ػاضصالةػتظؼىػرنػاضغحذاءػواضطظصرػوتدببػاضظصرػضألطظ

إذا كانت الصَلة تعمـ اإلنساف حصر الفكرة،  ،تأسيسا عمى الدرة السابقة         
ؿ كقكة العزيمة، فيي بفعؿ ىذيف األمريف الناتجيف عنيا، كعف المحافظة عمييا تجع

اإلنساف يبتعد عف الرذائؿ، كيحفظ قكاه التي أكدعيا ا فيو، كال يصرفيا إال فيما 
 أحمو ا عز كجؿ، بفعؿ الصَلة التي ىذبت كجدانو، كسخرت شيكاتو لعقمو كدينو.

أكليس ما يفعمو عمماء النفس بأمريكا مف حصر أفكار تَلميذىـ في نقطة         
قيقة بحيث ال تميؿ عينو يمنة أك يسرة كيقكلكف د 15دقائؽ أك  5كاحدة ما بيف 

إنو يقكم العزيمة، كبقكة العزيمة كالتمريف مرارا يصير قادرا عمى حفظ قكاه فَل يقع 
ذف يصير عضكا عامَل في األمة، أفميست المحافظة  في اإلسراؼ في الشيكات؟ كا 

لفحشاء عمى الصَلة مع حضكر القمب فييا مف التكبير إلى السَلـ ستنياه عف ا
كالمنكر؟ كتمتاز ىذه عف آراء األمريكييف مف عمماء النفس أف التفكر في ا قد 
انضـ ىنا في الصَلة إلى حصر الفكرة، فبدؿ أف يحصر فكره في نقطة يراىا بعينو 
يتجو في الصَلة  تعالى، فيناؿ األمريف: حصر الفكر، كاالتجاه ، مع االعتقاد 

                                           

 .1/001تفسير الجكاىر  (1)
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كنو، كقكاه المغناطيسية كاممة تامة مستعدة لمساعدة مف الديني، فيككف ا في ع
ىـ حكلو، بتسخير ا كتككف قكتو النفسية مكفكرة كشيكاتو محصكرة ال ينفقيا إال 

 . (1)في الحَلؿ
كىذه حكاية مصرية كاقعية تظير كيؼ كعي الغرب درس الصَلة، كأنيا         

لرذيمة، كمف ثـ فيي خطر عمى عامؿ أساسي في تقدـ األمـ كقكتيا، كبعدىا عف ا
 أكربا.

يقػػكؿ العَلمػػة جػػكىرم: قػػد كانػػت أمتنػػا المصػػرية فػػي أكاسػػط القػػرف التاسػػع         
عشر الميَلدم ذات نيضػة شػريفة عاليػة، ككػاف يرسػؿ الشػباف فػي اإلرسػاليات إلػى 
فرنسا، كمعيـ شيكخ ليعممكىـ الصػَلة، كالمحافظػة عمػى الػديف، ككػانكا يرسػمكف كػؿ 

مخصات لدركسيـ، كترسؿ ليـ خطابات بختـ األمير يظير رضػاه عػنيـ فػي أسبكع م
كػػؿ مػػا ظيػػر نبػػكغيـ فيػػو، فػػاتفؽ ذات يػػـك أف مراسػػَل إلحػػدل الجرائػػد الكبػػرل كػػاف 
يجكب في المزارع كقت الفجر لغرض ما، فممح مف بعيد شبحا، فذىب إليو، فإذا ىػك 

لشػتاء، كالتمميػذ يمػتمس تمميذ مصرم بجانب ماء جمد فصار ثمجا، ككاف ذلػؾ زمػف ا
قطرات منو ليتكضأ، فتعجب كسألو لـ ىذا؟ فقاؿ: أتكضأ لصَلة الصبح فرجػع ككتػب 
مقالػػة عنكانيػػا "مصػػر سػػتغتاؿ أكربػػا" كذكػػر الحادثػػة بتماميػػا، كقػػاؿ: إذا كػػاف ىػػذا 
صادؽ العزيمة حتى يتكضأ بالثمج، فيذه العزيمة ال مثؿ ليا في أكربا، كىػذه العػزائـ 

الجبػػاؿ كتخػػرب المػػدف، كسػػيككف المصػػريكف كالشػػرقيكف بيػػذه التعػػاليـ القكيػػة تيػػد 
كيرجعكف مجد آبائيـ األكليف، كييدمكف مجدا بنيناه، كسدا أقمناه،  ،أقكل مف أكربا
 ىػ.أ. كحصنا رفعناه. 

أكليس ىذا الكاتب الفرنسي قد لخص معنى "حافظكا عمى الصمكات"! أكليس         

                                           

 .1/000تفسير الجكاىر  (1)
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بأمثاؿ ىذا الشاب سترقى! كقد تـ ذلؾ بعد سنيف فإنيا  ىذا العالـ قد أدرؾ أف مصر
ممكت الحجاز كالشاـ، ككادت تطير إلى أكربا، لكال ما حؿ بيا مف الجيؿ إذ قامت 
تحارب خميفة المسمميف، أكليس كَلـ الفرنسي عرفنا سر ذكر ىذه اآلية كمعيا 

الصَلة مع ذكر  الحرب، إذ يقكؿ ا تعالى: "فإف خفتـ فرجاال أك ركبانا" إف ذكر
الحرب، يشعر بما ذكره ذلؾ الفرنسي، كقد صح ما تنبأ بو ثـ خمدت جذكة نار البَلد 
بالجيؿ كالفسؽ بعد حيف، أفَل يصح بعد ىذا البياف أف نقكؿ: إف الصَلة مف قامكا 
بيا نصرىـ ا عمى أعدائيـ، كذلؾ بقكة العزائـ كاجتماع القمكب، لعمرم لقد كفيت 

 .        (1)ىػأ. ية االختصار. لؾ المقاـ بغا
 : طاتعا: جىاهز انرفظري

ػاضجوعرةػاألوضى:ػسيػأنػاضصالةػربادةػشدغطظ
الصَلة صمة بيف العبد كربو، منذ أف خمؽ ا تعالى اإلنساف إلى أف تقـك 
الساعة، فيي المعراج الركحي، التي تعرج فيو ركح العبد إلى بارييا كخالقيا في 

تميـ االستعانة منو جؿ في عَله، كتطمب اليداية في شتى اليـك عدة مرات، تس
أمكر الحياة، فيي عماد الديف، مف أقاميا فقد أقاـ الديف، كمف ىدميا فقد ىدـ 

 الديف، 
يقكؿ فضيمة الشيخ عبد الحميد كشؾ في تفسيره: الصَلة لك لـ تكف رأس 

تيذيب كجداف، العبادات لعدت مف صالح العادات، رياضة أبداف، كطيارة أدراف، ك 
كشتى فضائؿ يشب عمييا الجكارم كالكلداف، أصحابيا ىـ الصابركف كالمثابركف، 
كعمى الكاجب ىـ القادركف، عكدتيـ البككر، كىي مفتاح باب الرزؽ، كخير ما 
يعالج بو العبد مناجاة الرازؽ، كأفضؿ ما يردده المخمكؽ مناجاة الخالؽ، انظر آثار 

                                           

 .1/003تفسير الجكاىر  (1)
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جتمع، مست األرض الجباه، فالناس أكفاء كأشباه، الجمع، كتأمؿ أثرىا في الم
 .(1)الرعية كالكالة سكاء في غنية ا

لذلؾ فرضيا ا سبحانو كتعالى عمى األمـ كاألنبياء قبؿ رسكلنا محمد صمى 
ا عميو كسمـ، حتى ينالكا بركتيا، كتمسيـ نفحتيا، فمف استعرض القرآف الكريـ 

 محاتو، باف لو ذلؾ كاضحا جميا.في آياتو، ككقؼ عمى إشاراتو كل
قؼ مع أمر ا تعالى لبني إسرائيؿ بالصَلة في سكرة البقرة، حيث يقكؿ 

، بعد أف (0)سبحانو كتعالى ليـ "كأقيمكا الصَلة كآتكا الزكاة كاركعكا مع الراكعيف"
يا بني إسرائيؿ اذكركا »أمرىـ سبحانو كتعالى بأف يذكركا نعمتو التي أنعميا عمييـ 

يام فارىبكفنع ثـ ذكرىـ  (3)«متي التي أنعمت عميكـ كأكفكا بعيدم أكؼ بعيدكـ كا 
أتأمركف الناس بالبر كتنسكف »بعدىا بأف يككف فعميـ كقكليـ فقاؿ تعالى ليـ 

عمى حد قكلو سبحانو كتعالى في آية  (4)«أنفسكـ كأنتـ تتمكف الكتاب أفَل تعقمكف
 .(5)« تفعمكفكبر مقتا عند ا أف تقكلكا ما ال»أخرل 

ثـ إف ا سبحانو كتعالى أخذ ميثاقيـ، كأمرىـ بشتى الفضائؿ، كحثيـ عمى 
ذ أخذنا ميثاؽ بني  أمياتيا غير أنيـ معانديف معرضيف، قاؿ سبحانو كتعالى "كا 
إسرائيؿ ال تعبدكف إال ا كبالكالديف إحسانا كذم القربى كاليتامى كالمساكيف كقكلكا 

 .(6)الصَلة كآتكا الزكاة ثـ تكليتـ إال قميَل منكـ كأنتـ معرضكف"لمناس حسنا كأقيمكا 

                                           

 .475/ 1تفسير الشيخ عبد الحميد كشؾ  (1)
 .43سكرة البقرة آية  (0)
 .42 سكرة البقرة آية (3)
 .44سكرة البقرة آية  (4)
 .3سكرة الصؼ آية  (5)
 .83سكرة البقرة آية  (1)
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 كمف أميات ىذه الفضائؿ إقامة الصَلة.
قاؿ ابف كثير عند تفسير ىذه اآلية: يذكر تبارؾ كتعالى بني إسرائيؿ بما أمرىـ 
بو مف األكامر، كأخذ ميثاقيـ عمى ذلؾ، كأنيـ تكلكا عف ذلؾ كمو، كأعرضكا قصدا 

 .(1)ىـ يعرفكنو كيذكركنو.أك عمدا ك 
ثـ قؼ مع العيد الذم عيده ا تعالى إلى نبييف كريميف، أف يتكليا مكاف 

كعيدنا إلى إبراىيـ »الصَلة بالتطيير لتدرؾ قيمة الصَلة كتعرؼ عظمتيا 
سماعيؿ أف طيرا بيتي لمطائفيف كالعاكفيف كالركع السجكد عندما تقؼ عمى  (0)«كا 

ف الصَلة كانت مفركضة عمى إبراىيـ عميو السَلـ كابنو ىذه اآلية تدرؾ تماما أ
 إسماعيؿ كما كانت في شريعة مكسى بف عمراف عميو السَلـ.

ثـ قؼ مع نبي ا زكريا عميو السَلـ كطريقة عبادتو لربيطد جؿ في عَله، 
ككقكفو بيف يدم مكاله، كتضرعو لو، حتى جاءتو البشرل في مكاف العبادة كفي 

نادتو المَلئكة كىك قائـ يصمي في المحراب أف ا يبشرؾ ف»كقت الصَلة 
 ، لتعرؼ أف الصَلة كانت في شريعتو أيضا.(3)«بيحيى

ثـ قؼ مع السيدة العذراء أـ عيسى ركح ا عندما أمرىا ا تعالى بالقنكت 
لتعمـ أف الصَلة لـ  (4)«يا مريـ اقنتي لربؾ كاسجدم كاركعي مع الراكعيف»كبالصَلة 

                                           

تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ لمحػػػافظ عمػػػاد الػػػديف أبػػػي الفػػػداء إسػػػماعيؿ ابػػػف كثيػػػر الدمشػػػقي   (0)
عمػػي  ، فضػػؿ العجمػػاكم محمػػد ، ،تحقيػػؽ مصػػطفى السػػيد أحمد،محمػػد السػػيد رشػػاد774ت

 = 1401الطبعػة األكلػى ، طبعػة مؤسسػة قرطبػة ، حسػف عبػاس قطػب ، أحمد عبػد البػاقي
0222 ، 1/473 

 .105سكرة البقرة اآلية  (3)
 .39سكرة آؿ عمراف اآلية  (1)
 .43سكرة آؿ عمراف اآلية  (0)
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 فحسب عمى األنبياء، بؿ شممت األكلياء. لـ تفرض
كقؼ مع نبي ا مكسى كأخيو ىاركف عمييما السَلـ الذم أكحى ا تعالى 
إلييما أف يتخذكا مف مصر بيكتا لمعبادة، يصمكف فييا كيناجكف ربيـ جؿ في عَله، 
كأف يحققكا في ىذه البيكت شرط الصَلة، كىك االتجاه لمقبمة كىي بيت المقدس في 

كأكحينا إلى مكسى كأخيو ىاركف أف »ريعتيـ حتى تصح منيـ الصَلة فقاؿ تعالى ش
 .(1)«تبكءا لقكمكما بمصر بيكتا كاجعمكا بيكتكـ قبمة كأقيمكا الصَلة

ثـ سر عمى بركة ا لتصؿ إلى سكرة ىكد عميو السَلـ، كتصؿ قصة نبي ا 
ر الفضائؿ، كمعالي شعيب عميو السَلـ، الذم أمر قكمو بمكاـر األخَلؽ، كدر 

األمكر، فما كاف منيـ إال أنيـ عرفكا سر أمره ليـ بيذه الجممة مف الفضائؿ، فالسر 
قالكا يا شعيب أصَلتؾ تأمرؾ أف نترؾ ما يعبد »ىك الصَلة فخاطبكه باإلنكار عميو 

 .(0)«آباؤنا أك أف نفعؿ في أمكالنا ما نشاء
ركؼ كتنيى عف المنكر، فسخركا كىـ يعممكف عمـ اليقيف أف الصَلة تأمر بالمع

منو، كاستيزءكا بو، فأصابيـ العذاب مف المنتقـ الجبار ألجؿ سخريتيـ مف أمر 
 الصَلة، كتكبرىـ عمى أكامر اإللو.

ثـ قؼ مع نبي ا عيسى عميو السَلـ الذم كاف أكؿ كَلمو في الميد إقرارا 
قاؿ إني »و، كمدة عمره، منو بأف ا تعالى أمره بالصَلة، كأكصاه بيا طيمة حيات

عبد ا آتاني الكتاب كجعمني نبيا كجعمني مباركا أينما كنت كأكصاني بالصَلة 
 .(3)«كالزكاة ما دمت حيا

ثـ قؼ مع نبي ا إسماعيؿ عميو السَلـ الذم أثنى ا تعالى عميو، كأمر نبيو 
                                           

 .87سكرة يكنس اآلية  (3)
 .87سكرة ىكد اآلية  (4)
 . 32،31سكرة مريـ اآليتاف  (1)
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ذا عرفت أف حيثيات محمدا  ىذا األمر  أف يقؼ عند قصتو، كأف يعتبر منيا، كا 
إنما ىي ككنو صادؽ الكعد، كككنو رسكال نبيا، كككنو يأمر أىمو بالصَلة كالزكاة 

كاذكر في الكتاب إسماعيؿ إنو كاف صادؽ الكعد ككاف رسكال نبيا ككاف »زدت عجبا 
 .(1)«يأمر أىمو بالصَلة كالزكاة ككاف عند ربو مرضيا

سَلـ كأباىما إبراىيـ خميؿ ثـ اذكر النبييف الكريميف إسحاؽ كيعقكب عمييا ال
الرحمف عندما أكحى ا تعالى إلييـ أف يفعمكا الخيرات، كأف يقيمكا الصمكات، حتى 

قاـ الصَلة ككانكا لنا »تتـ نعمة ا تعالى عمييـ  كأكحينا إلييـ فعؿ الخيرات كا 
 .(0)«عابديف

سَلـ ثـ عض عمى ىذه الكصية الجميمة الجميمة التي كصى بيا لقماف عميو ال
ابنو، كفمذة فؤاده ككبده، كالتي كاف مف جممتيا أف كصاه بأف يقيـ الصَلة، فقاؿ ا 

يا بني داـك عمييا بجميع أركانيا كشركطيا  (3)«يا بني أقـ الصَلة»عمى لسانو 
 كآدابيا كفي أكقاتيا حتى تتحقؽ لؾ سعادة الداريف.

، كشرح الصدك  زالة المصائب ثـ انظر إلى فعؿ الصَلة في تفتيت اليمـك ر، كا 
كالمتاعب، مع نبي ا يكنس عميو السَلـ في بطف الحكت، كفي ظممات البحار 

فمكال أنو كاف مف المسبحيف »لتدرؾ مدل عظمة ىذه الفريضة الجميمة، قاؿ تعالى: 
فمكال تسبيح يكنس عميو السَلـ الذم كاف بمثابة  (4)«لمبث في بطنو إلى يـك يبعثكف

كتعالى لمكث في ىذا اليـ عمى مر الدىكر ككر العصكر،  صَلتو لربو سبحانو
 كلكف أنقذتو الصَلة.

                                           

 .54،55سكرة مريـ اآليتاف  (0)
 .73اء اآلية سكرة األنبي (3)
 .17سكرة لقماف اآلية  (4)
 .143،144سكرة الصافات اآليتاف  (1)
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ثـ قؼ مع نبي ا تعالى داكد عميو السَلـ الذم مدحو ا بكثرة الرجكع 
كاإلياب لما استشعر مف نفسو الخطيئة عمى حسب مقامو الرفيع، كظف أف ا 

 .(1)«كخر راكعا كأناب»تعالى امتحنو استغفر ربو 
أم ساجدا عمى تسمية السجكد رككعا، « كخر راكعا»اؿ أبك السعكد في تفسيره ق

« كأناب»ألنو مبدؤه أكاخر السجكد، كراكعا أم مصميا كأنو أحـر بركعتي االستغفار 
 .(0)أم رجع إلى ا تعالى بالتكبة

إذا كقفت مع ىذه النصكص القرآنية الشريفة، عممت أف الصَلة فرضت عمى 
ء كالمرسميف لجَللة قدرىا، كعظيـ شأنيا عند بارييا كخالقيا سبحانو سائر األنبيا

كتعالى، فيؿ عساؾ بعد ذلؾ أف تككف مف المقصريف، إياؾ ثـ إياؾ أف تغفؿ عف 
أرأيت الذم يكذب بالديف فذلؾ الذم يدع اليتيـ كال يحض عمى طعاـ المسكيف فكيؿ »

 .(3)«ف كيمنعكف الماعكفلممصميف الذيف ىـ عف صَلتيـ ساىكف الذيف ىـ يراءك

                                           

 .04سكرة ص اآلية  (0)
 .7/000تفسير أبي السعكد   (3)
 سكرة الماعكف كاممة (4)
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ػ: اضجوعرةػاضثاظغظ:ػسيػوجوبػاضصالةػرضىػأطظػطحطدػ
شرعا جميَل، يخرج الناس مف  أنزؿ ا تعالى إلى نبيو كحبيبو محمد 

الظممات إلى النكر بإذف ربيـ إلى صراط العزيز الحميد، مف اتبع ىذا الشرع فاز 
 ضؿ كزاغ عف الطريؽ المستقيـ.برضكاف ا تعالى، كناؿ جنتو، كمف ابتعد عنو 

جميع ما احتكاه ىذا الشرع الحنيؼ نزؿ بو أميف كحي السماء جبريؿ عميو 
في األرض إال أمرا كاحدا ىك الصَلة، لجَللتيا،  السَلـ إلى النبي محمد 

كعظمتيا، كفضميا، كشرفيا، كأىميتيا، فأبى ا سبحانو كتعالى أف ينزليا إلى 
نما  في رحمة عطرة ىي رحمة  أخذ ليا حبيبو كمصطفاه محمدا األرض بكاسطة، كا 

اإلسراء كالمعراج ليعطيو أعظـ ىدية كىي الصَلة فكؽ سبع سمكات بدكف كاسطة، 
بؿ مف ا إلى حبيبو محمد مباشرة، ثـ أكد ا سبحانو كتعالى عمى نبيو كأمتو 

تو، غير أنيا كجكدىا، كسيؿ عمييـ أمر إقامتيا، فيي تدكر مع اإلنساف حسب طاق
 ال تسقط عنو مدل الحياة.

كالقرآف الكريـ ناطؽ في الكثير مف اآليات باألمر بالصَلة، قاؿ ا تعالى في 
ىدل لممتقيف الذيف يؤمنكف بالغيب كيقيمكف الصَلة كمما »أكؿ سكرة البقرة 

رزقناىـ ينفقكف كالذيف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ كما أنزؿ مف قبمؾ كباآلخرة ىـ 
فقد جعؿ ا تعالى  (1)«كف أكلئؾ عمى ىدل مف ربيـ كأكلئؾ ىـ المفمحكفيكقن

إقامة الصَلة مف أكصاؼ المتقيف الذيف ينفعمكف بيداية ا تعالى ليـ، ثـ كصفيـ 
 بأنيـ المفمحكف الذيف ىـ عمى ىداية مف ربيـ.

الصَلة يا أييا الذيف آمنكا استعينكا بالصبر ك »كقاؿ ا تعالى لعباده المؤمنيف 

                                           

 .3:5سكرة البقرة اآليات  (1)



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0676 

فأمر ا عباده أف يستعينكا عمى أمكر حياتيـ بمَلزمة  (1)«إف ا مع الصابريف
 خصمتيف جميمتيف الصبر كالصَلة.

ليس البر »كجعؿ ا سبحانو كتعالى إقامة الصَلة مف صفات البر فقاؿ تعالى 
أقاـ أف تكلكا كجكىكـ قبؿ المشرؽ كالمغرب كلكف البر مف آمف با كاليـك اآلخر ك 

 .(0)«الصَلة
كأمر تعالى بالمحافظة عمييا في كقت األمف ككقت الحرب في جممتيا كمنفردة 

حافظكا عمى الصمكات كالصَلة الكسطى كقكمكا  قانتيف فإف خفتـ فرجاال أك »فقاؿ 
 .(3)«ركبانا

إف الذيف »كمدح ا تعالى المصميف المؤمنيف بأنيـ مف اآلمنيف يـك القيامة 
مكا الصالحات كأقامكا الصَلة كآتكا الزكاة ليـ أجرىـ عند ربيـ كال خكؼ آمنكا كعم

 .(4)«عمييـ كال ىـ يحزنكف
كأخبر سبحانو كتعالى أف كالية المؤمنيف يحب أف تككف لو تعالى بطريؽ 
األصؿ، كلمرسكؿ كلممؤمنيف بطريؽ التبع، ثـ إف استحقاؽ المؤمنيف ليذه الكالية 

إنما كليكـ ا كرسكلو كالذيف آمنكا »الصَلة فقاؿ تعالى مف إخكانيـ ألنيـ يقيمكف 
 .(5)«الذيف يقيمكف الصَلة كيؤتكف الزكاة كىـ راكعكف

كمدح ا سبحانو كتعالى عباده المؤمنيف ألنيـ يقيمكف الصَلة فقاؿ تعالى 
كىذا كتاب أنزلناه مبارؾ مصدؽ الذم بيف يديو كلتنذر أـ القرل كمف حكليا كالذيف »

                                           

 .153سكرة البقرة اآلية  (1)
 .177سكرة البقرة اآلية  (0)
 . 038،039سكرة البقرة اآليتاف  (3)
 .077سكرة البقرة اآلية  (4)
 .55سكرة المائدة اآلية  (5)
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 .(1)«كف باآلخرة يؤمنكف بو كىـ عمى صَلتيـ يحافظكفيؤمن
كجعؿ ا تعالى مف أكصاؼ المؤمنيف حؽ اإليماف إقامة الصَلة فقاؿ تعالى 

ذا تميت عمييـ آياتو زادتيـ إيمانا » إنما المؤمنكف الذيف إذا ذكر ا كجمت قمكبيـ كا 
ف أكلئؾ ىـ كعمى ربيـ يتككمكف الذيف يقيمكف الصَلة كمما رزقناىـ ينفقك

 .(0)«المؤمنكف حقا ليـ درجات عند ربيـ كمغفرة كرزؽ كريـ
كبيف سبحانو كتعالى أف تعمير المساجد إنما يككف بمف آمف با كاليـك اآلخر، 

إنما »كحافظ عمى فريضة الصَلة فاستحؽ ألجؿ ذلؾ اليداية مف ا تعالى فقاؿ 
اـ الصَلة كآتى الزكاة كلـ يخش إال يعمر مساجد ا مف آمف با كاليـك اآلخر كأق

 .(3)«ا فعسى أكلئؾ أف يككنكا مف الميتديف
ككصؼ ا تعالى المؤمنيف بعدة صفات، كاف عمى رأسيا رككعيـ كسجكدىـ  

 .(4)«التائبكف العابدكف الحامدكف الراكعكف الساجدكف»تعالى فقاؿ: 
ف عمى الصَلة ألنيا بأف يحث المؤمني كأمر سبحانو كتعالى نبيو محمدا 

 .(5)«قؿ لعبادم الذيف آمنكا يقيمكا الصَلة»فريضة ا فقاؿ 
كأمره سبحانو كتعالى أف يأمر أىمو بالصَلة، كأف يمتمس ليا معيـ الصبر، فإنو 

 .(6)«كأمر أىمؾ بالصَلة كاصطبر عمييا»خير معيف فقاؿ لو سبحانو 
كد، المذيف ىما أشرؼ أجزاء كحث ا سبحانو كتعالى عباده عمى الرككع كالسج

                                           

 .90سكرة األنعاـ اآلية  (1)
 .0:4سكرة األنفاؿ اآليتاف  (0)
  .18سكرة التكبة اآلية  (3)
 .110سكرة التكبة اآلية  (4)
 .31سكرة إبراىيـ اآلية  (5)
 .130سكرة طو اآلية  (6)
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يا أييا الذيف آمنكا اركعكا كاسجدكا كاعبدكا ربكـ كافعمكا »الصَلة فقاؿ جؿ شأنو 
 .(1)«الخير لعمكـ تفمحكف

كجعؿ ا تعالى الفَلح لممؤمنيف في الدنيا كاآلخرة، كجعؿ مداره عدة صفات 
قد »يا فقاؿ تعالى منيا الخشكع في الصَلة، كالمحافظة عمييا، كالدكاـ عمى مَلزمت

كالذيف ىـ عمى صمكاتيـ »، (0)«أفمح المؤمنكف الذيف ىـ في صَلتيـ خاشعكف
 .(3)«يحافظكف

كجعؿ ربنا جؿ كعَل إقامة الصَلة كعدـ الغفمة عف ذكر ا تعالى مف صفات 
قاـ »الرجكلة الحقة فقاؿ جؿ ذكره  رجاؿ ال تميييـ تجارة كال بيع عف ذكر ا كا 

يتاء  .(4)«الزكاة يخافكف يكما الصَلة كا 
كأقـ الصَلة إف الصَلة تنيى عف »بإقامة الصَلة فقاؿ لو  كأمر نبيو محمدا 

 .(5)«الفحشاء كالمنكر كلذكر ا أكبر
 .(6)«كأقمف الصَلة كآتيف الزكاة»بإقامة الصَلة  كأمر نساءه 

ذكره في مف ىذه النصكص القرآنية الجميمة كغيرىا الكثير مما يضيؽ المقاـ عف 
ىذه العجالة تدرؾ أف الصَلة فرض عيف عمى كؿ مسمـ كمسممة مف أمة محمد 

 صمى ا عميو كسمـ كجب عميو التكميؼ الشرعي.
تكجب الصَلة عمى المسمميف  كاألحاديث النبكية الشريفة عف رسكؿ ا 

                                           

 .77سكرة الحج اآلية  (1)
 .1،0ؤمنكف اآليتاف سكرة الم (0)
 .9سكرة المؤمنكف اآلية  (3)
 .37سكرة النكر اآلية  (4)
 .45سكرة العنكبكت اآلية  (5)
 .33سكرة األحزاب اآلية  (6)
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 فياؾ طرفا منيا:
قػاؿ: جػاء رجػؿ ركل البخارم كمسمـ عف أبي طمحة بف عبيد ا رضي ا عنو 

 مػػػػف أىػػػػؿ نجػػػػد، ثػػػػائر الػػػػرأس نسػػػػمع دكم صػػػػكتو كال نفقػػػػو  إلػػػػى رسػػػػكؿ ا 
 فػػإذا ىػػك يسػػأؿ عػػف اإلسػػَلـ فقػػاؿ رسػػكؿ  مػػا يقػػكؿ، حتػػى إذا دنػػا مػػف رسػػكؿ ا 

: خمػػس صػػمكات فػػي اليػػـك كالميمػػة، فقػػاؿ: ىػػؿ عمػػي غيػػرىف؟ قػػاؿ: ال إال أف ا 
ره؟ فقػاؿ: ال إال أف تطػكع كذكػر لػو تطكع، كصياـ شير رمضاف، فقػاؿ: ىػؿ عمػي غيػ

الزكاة، فقاؿ ىؿ عمي غيرىا؟ قػاؿ: ال إال أف تطػكع، فػأدبر الرجػؿ كىػك  رسكؿ ا 
 .(1): أفمح إف صدؽيقكؿ: كا ال أزيد عمى ىذا كال أنقص منو. فقاؿ رسكؿ ا 

عف  كأخرج مسمـ  عف أنس رضي ا عنو قاؿ: نيينا أف نسأؿ رسكؿ ا 
كاف يعجبنا أف يجيء الرجؿ مف أىؿ البادية العاقؿ فيسألو كنحف نسمع، شيء ف

فجاء رجؿ مف أىؿ البادية فقاؿ: يا محمد أتانا رسكلؾ فزعـ لنا أنؾ تزعـ أف ا 
أرسمؾ. قاؿ: صدؽ، قاؿ: فمف خمؽ السماء؟ قاؿ: ا، قاؿ: فمف خمؽ األرض؟ 

ا جعؿ؟ قاؿ: ا. قاؿ: فبالذم قاؿ: ا، قاؿ: فمف نصب ىذه الجباؿ كجعؿ فييا م
خمؽ السماء كخمؽ األرض كنصب الجباؿ آ أرسمؾ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ كزعـ رسكلؾ 
أف عمينا خمس صمكات في يكمنا كليمتنا قاؿ: صدؽ، قاؿ: فبالذم أرسمؾ آ أمرؾ 
بيذا؟ قاؿ نعـ. قاؿ كزعـ رسكلؾ أف عمينا زكاة في أمكالنا قاؿ: صدؽ، قاؿ: فبالذم 

ؾ آ أمرؾ بيذا؟ قاؿ نعـ، قاؿ كزعـ رسكلؾ أف عمينا صـك شير رمضاف في أرسم
سنتنا قاؿ: صدؽ، قاؿ فبالذم أرسمؾ آ أمرؾ بيذا، قاؿ: نعـ، قاؿ كزعـ رسكلؾ 
أف عمينا حج البيت مف استطاع إليو سبيَل، قاؿ: صدؽ، قاؿ: كالذم بعثؾ بالحؽ ال 

                                           

  1891ح 0/08 ، بػاب كجػكب صػـك رمضػاف ، كتػاب الصػياـ ، أخرجو البخارم في صػحيحو (1)
كات التي ىي أحد أركاف اإلسَلـ كأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو كتاب اإليماف باب بياف الصم

 . 8ح 1/05
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 .(1): لئف صدؽ ليدخمف الجنة أزيد عمييف كال أنتقص منيـ. فقاؿ رسكؿ ا
فقاؿ:  كأخرج البخارم كمسمـ عف أبي أيكب قاؿ: جاء رجؿ إلى رسكؿ ا 

دلني عمى عمؿ أعممو يدنيني مف الجنة، كيباعدني مف النار. قاؿ: تعبد ا ال 
تشرؾ بو شيئا، كتقيـ الصَلة، كتؤتي الزكاة، كتصؿ ذا رحمؾ. فمما أدبر قاؿ رسكؿ 

 .(0)تمسؾ بما أمرتو بو دخؿ الجنة : إفا 
كأخرج البخارم كمسمـ عف أبي ىريرة رضي ا عنو أف أعرابيا جاء إلى رسكؿ 

فقاؿ: يا رسكؿ ا دلني عمى عمؿ إذا عممتو دخمت الجنة، قاؿ: تعبد ا ال  ا 
تشرؾ بو شيئا، كتقيـ الصَلة المكتكبة، كتؤدم الزكاة المفركضة، كتصـك رمضاف، 

اؿ: فكالذم نفسي بيده ال أزيد عمى ىذا شيئا أبدا كال أنقص منو، فمما كلى قاؿ ق
 .(3): مف سره أف ينظر إلى رجؿ مف أىؿ الجنة فمينظر إلى ىذاالنبي 

قاؿ: أرأيت إني صميت  كأخرج مسمـ عف جابر أف رجَل سأؿ رسكؿ ا 
أزد عمى ذلؾ  المكتكبات، كصمت رمضاف، كأحممت الحَلؿ، كحرمت الحراـ، كلـ

 .(4)شيئا، أدخؿ الجنة؟ قاؿ نعـ. قاؿ: كا ال أزيد عمى ذلؾ شيئا

                                           

 .12ح 1/36صحيح اإلماـ مسمـ كتاب اإليماف، باب في بياف اإليماف با كشرائع الديف  (1)
صحيح اإلماـ مسمـ كتاب اإليمػاف، بػاب بيػاف أف اإليمػاف الػذم يػدخؿ الجنػة، كأف مػف تمسػؾ  (0)

 .14ح 1/07بما أمر بو دخؿ الجنة، 
،ك صػػحيح مسػػمـ كتػػاب 1395ح  1/432كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب كجػػكب الزكػػاة صػػحيح البخػػارم (3)

اإليمػػاف، بػػاب بيػػاف أف اإليمػػاف الػػذم يػػدخؿ الجنػػة، كأف مػػف تمسػػؾ بمػػا أمػػر بػػو دخػػؿ الجنػػة، 
 .15ح 1/07

 
صحيح اإلماـ مسمـ كتاب اإليمػاف، بػاب بيػاف أف اإليمػاف الػذم يػدخؿ الجنػة، كأف مػف تمسػؾ  (1)

 . 18ح 1/07بما أمر بو دخؿ الجنة، 
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بعث معاذا إلى اليمف فقاؿ: إنؾ  كأخرج مسمـ عف ابف عباس أف النبي 
ستأتي قكما أىؿ كتاب فإذا جئتيـ فادعيـ إلى أف يشيدكا أف ال إلو إال ا، كأني 

ف ا قد فرض عمييـ خمس صمكات في رسكؿ ا، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أ
كؿ يـك كليمة، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف ا افترض عمييـ صدقة تؤخذ مف 
أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فإياؾ ككرائـ أمكاليـ، كاتؽ دعكة 

، فإنو ليس بينيا كبيف ا حجاب  .(1)المظمـك
عمػى إقػاـ  عبػد ا قػاؿ: بايعػت رسػكؿ ا  كأخرج اإلماـ مسمـ عف جرير بف

يتاء الزكاة، كالنصح لكؿ مسمـ  . (0)الصَلة، كا 
كأخرج أيضا عف الكليد بف العيزار قاؿ :سمعت أباعمرك الشيباني يقكؿ: حدثنا 

: أم العمؿ أحب صاحب ىذه الدار، كأشار إلى عبد ا قاؿ: سألت رسكؿ ا 
تيا ، قاؿ: ثـ أم؟ قاؿ: ثـ بر الكالديف، قاؿ: ثـ أم؟ إلى ا؟ قاؿ: الصَلة عمى كق

 .(3)كلك استزدتو لزادني الجياد في سبيؿ ا،قاؿ:حدثني بيف رسكؿ ا 
قػػاؿ: بنػػي  كأخػػرج أيضػػا عػػف ابػػف عمػػر رضػػي ا عنػػو أف رسػػكؿ ا      

يتاء الزكاة، كصـك رمضػا قاـ الصَلة، كا  ف، اإلسَلـ عمى خمس عمى أف يكحد ا، كا 
كالحػػج، فقػػاؿ رجػػؿ: الحػػج، كصػػياـ رمضػػاف قػػاؿ: ال صػػياـ رمضػػاف، كالحػػج، ىكػػذا 

سمعتو مف رسكؿ ا 
 (4)  . 

                                           

 1/32صػػحيح اإلمػػاـ مسػػمـ ، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب الػػدعاء إلػػي الشػػيادتيف كشػػرائع اإلسػػَلـ،  (0)
 . 09ح

 04ح  1/183صحيح اإلماـ مسمـ، باب البيعة عمى إقاـ الصَلة ، (3)
 1/184صحيح اإلماـ مسمـ كتاب المساجد كمكاضع الصَلة، باب فضػؿ الصػَلة عمػى كقتيػا، (4)

 .07ح
إلماـ مسمـ،كتاب اإليماف، باب قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: بني اإلسَلـ عمػى صحيح ا (1)
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كبعػػد فيػػذا طػػرؼ مػػف األحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة التػػي يظيػػر منيػػا فرضػػية الصػػَلة 
 ،كبيا يككف الختاـ كالحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات.

 
 
 

*** 
 
 

                                                                                                           

 19ح  1/08خمس



 

  

 

 
ََلِة الُكْسَطى َكُقكُمكا ِ َقاِنِتيفَ ﴿  :في تفسير قكؿ ا تعالى  العقد الثميف َمَكاِت َكالصَّ  كد حفناكممحمكد خميفة محم .د     ﴾َحاِفُظكا َعَمى الصَّ

 
 

0683 

 خامتح 
 انعظيى حظُهاَظأل اهلل انعهي 

ػ:ػوتتضطنػأعمػظتائجػاضبحث
كبعد ىذا التطكاؼ مع ىذه اآلية الكريمة مف سكرة البقرة نقؼ سكيا عمى 

  -أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ىذا البحث فنقكؿ كبا التكفيؽ:
ػػػا مػػػف جكانػػػب إعجػػاز القػػػرآف الكػػػريـ كىػػػك أوال:  أظيػػر البحػػػث أف ثمػػػت جانبنػػا عظيمن

مػػف خػػَلؿ مطالعػػة تفسػػير ىػػذه اآليػػة الكريمػػة مكضػػكع  اإليجػػاز، الػػذم يتجمػػى
البحث، حيث تحكم كممػات القػرآف الكػريـ المعػاني الغزيػرة فػي بطنيػا، مػع قمػة 
األلفػػاظ كدقػػة التعبيػػر، كلػػيس ىػػذا إال ألف ىػػذا كػػَلـ المطيػػؼ الخبيػػر سػػبحانو 

 كتعالى.  
،  تعػػالى أثبػػت البحػػث سػػعة عقػػكؿ المفسػػريف ممػػف تصػػدكا لتفسػػير كتػػاب ا: ثاَيااا

 حيػػػث يػػػرل النػػػاظر مقػػػدار مػػػا كتػػػب المفسػػػركف حػػػكؿ آيػػػة كاحػػػدة مػػػف القػػػرآف 
 الكريـ . 

يتضػػح جميػػا لمػػف يقػػرأ ىػػذا البحػػث معرفػػة الخػػَلؼ الكاقػػع بػػيف المفسػػريف فػػي ثانثااا: 
 تحديد معنى الصَلة الكسطى.

مف مطالعة ىذا البحث يطمئف القارئ  إلى الرأم الراجح في المقصكد بالصَلة  راتعا:
الكسطى، مع الكقكؼ عمى كافة األقكاؿ فػي تحديػد المقصػكد بيػا بمػا فػي ذلػؾ 

 األقكاؿ الضعيفة كالمكازنة بينيا كبيف األقكاؿ المعتبرة.
مف يطالع ىذا البحث يقؼ عمى مكضع الصَلة مف الديف اإلسَلمي ككجكب خايظا: 

 المحافظة عمى الصمكات كالصَلة الكسطى.
زنة بيف جميع األقكاؿ الػكاردة فػي تحديػد معنػى الصػَلة أثبت البحث بعد المكاطادطا: 

الكسػػطى أنيػػا صػػَلة العصػػر فػػي قػػكؿ جميػػكر المفسػػريف كأف األدلػػة تظػػاىرت 
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عمى ذلؾ،كما أثبت البحث أف عدد الصمكات خمػس صػمكات ألنيػا أقػؿ عػدد لػو 
 طرفاف كَلىما جمع ككسط كما ىك المفيـك مف اآلية الكريمة.

حث يقؼ عمى معاني القنكت في المغة العربية كالمقصػكد بػو المطالع ليذا الب طاتعا:
 ىنا كيقؼ عمى معنى المحافظة ككيفيتيا .

كفى الختاـ ال أممؾ إال أف أقكؿ: الحمد  الذم أتـ نعمتو عمي بما حباني مف 
ف كاف ثمت تكفيؽ فمػف  نعـ ظاىرة كباطنة، كمنيا أف جعمني خادما لكتابو الكريـ، كا 

ف كػاف ثمػت نقػص ا تعالى، بحك  كمػا ىػك ديػدف  –لػو كقكتػو، ال بحػكلي كقػكتي، كا 
فمنػػي كمػػف الشػػيطاف كحسػػبي أننػػي بشػػر،  كالػػنقص مسػػتكؿ عمػػى جممػػة  –البشػػر 
 .البشر 

 واهلل من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل.
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 املصادر واملزاجع
 يٍ أَشنه .

َّ
 ا  انقزآٌ انكزيى : جم

ألربعة عشر، لشياب الديف أحمد بف محمد إتحاؼ فضَلء البشر في القراءات ا  (1)
ىػ، صنع حكاشيو الشيخ أحمد 1117بف عبد الغني الدمياطي الشيير بالبناء ت 

 1998= 1419ميرة ،طبعة دار الكتب العممية، األكلى 
اإلتقاف في عمـك القرآف، لمعَلمة جَلؿ الديف عبد الرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي،   (0)

 بعة المكتبة التكفيقية، بدكف.تحقيؽ طو عبد الرءكؼ سعد، ط
أحكاـ القرآف، لمماـ محمد بف عبد ا أميف العرب المالكي، تحقيؽ محمد بف   (3)

 .0223= 1404 3عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العممية بيركت، ط
إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ )تفسػػير أبػػي السػػعكد(، لممػػاـ أبػػي   (4)

 ىػ، نشر دار المعنى كبيركت، بدكف.951حمد العمادم تالسعكد محمد بف م
، دراسػة 616إعراب القراءات الشكاذ ألبػي البقػاء عبػد ا بػف الحسػيف العكبػرم ت  (5)

  ػى1417كتحقيؽ محمد السيد أحمد عزكز، طبعة عالـ الكتب، بيركت األكلى 
ر اليمامػػة، إعػػراب القػػرآف الكػػريـ كبيانػػو، لألسػػتاذ محيػػي الػػديف الػػدركيش، طبعػػة دا  (6)

 .1996= 1417دار ابف كثير، كدار الرشاد لمشئكف الجامعية، الخامسة 
إعراب القرآف الكػريـ، لمػدكتكر محمػكد سػميماف يػاقكت، أسػتاذ العمػـك المغكيػة كميػة   (7)

 اآلداب جامعة طنطا، طبعة دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية، بدكف.
عبػد الكاحػد صػالح، طبعػة دار الفكػر،  اإلعراب المفصؿ لكتػاب ا المرتػؿ، لبيجػت  (8)

 .1993= 1414األكلى 
إمػػَلء مػػا مػػف بػػو الػػرحمف مػػف كجػػكه اإلعػػراب كالقػػراءات فػػي جميػػع القػػرآف، ألبػػي   (9)

ىػػ، طبعػة دار الكتػب 616البقاء عبد ا بػف بػف الحسػيف بػف عبػد ا العكبػرم ت
 .1979= 1399العممية، بيركت، األكلى 

، لنصر بف محم  (12) د بف أحمد )أبك الميػث السػمرقندم(، تحقيػؽ د. محمػكد بحر العمـك
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 .1997= 1418مطرحي، طبعة دار الفكر، الطبعة السادسة 
، 794البرىػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف، لمعَلمػػة محمػػد بػػف عبػػد ا الزركشػػي المتػػكفى   (11)

 .0225= 1405تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، طبعة المكتبة العصرية 
مػػاـ أبػػي منصػػكر محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الماتريػػدم تػػأكيَلت أىػػؿ السػػنة، لم  (10)

، تحقيؽ فاطمة يكسؼ الخميني، طبعػة مؤسسػة 333السمرقندم الحنفي المتكفى 
 0224= 1405سنة  1الرسالة، طبعة 

عاشػكر، طبعػة الػدار التكنسػية بػف التحرير كالتنكير، لمعالـ الفاضؿ محمػد الطػاىر   (13)
 .1984لمنشر 

بػػي محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد الفػػراء البغػػكم الشػػافعي تفسػػير اإلمػػاـ البغػػكم، أ  (14)
، إعػػداد خالػػد عبػػد الػػرحمف العػػؾ،مركاف سػػكار، طبعػػة دار المعرفػػة، 516المتػػكفى 

 .1986= 1426بيركت، سنة 
ىػػػ، 323تفسػػير اإلمػػاـ النسػػائي، أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي ت  (15)

يد عبػاس الحميمػي، تحقيؽ كتعميؽ كتخريج صػبرم بػف عبػد الخػالؽ الشػافعي، كسػ
 .1992= 1412طبعة مكتبة السنة،الطبعة األكلى 

تفسير اإلماـ سفياف بف عيينة، جمع كتحقيؽ كدراسة أحمد صػالح معػايرم، طبعػة   (16)
 .1983= 1423، 1المكتب اإلسَلمي، طبعة 

، تحقيػػؽ أحمػػد حبيػػب 1462تفسػػير التبيػػاف، لشػػيخ الطائفػػة الشػػيعية الطكسػػي ت  (17)
 مؤسسة األعمى لممطبكعات. قصيرا العاممي، طبعة

تفسػػير الحسػػف البصػػػرم رضػػي ا عنػػػو، جمػػع كتحقيػػؽ كدراسػػػة د. محمػػد عبػػػد   (18)
 الرحيـ، طبعة دار الحديث القاىرة، بدكف.

تفسير الخازف المسمى لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، لمعَلمػة عػَلء الػديف عمػي   (19)
ر الفكػػر، بيػػركت سػػنة بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ البغػػدادم الشػػيير بالخػػازف، طبعػػة دا

1399 =1979. 
تفسير الضحاؾ رضي ا عنو، جمع كتحقيؽ كدراسة محمػد شػركي أحمػد الػزاكم،   (02)
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 .1999= 1419طبعة دار السَلـ، األكلى 
 .1999= 1389، سنة 4تفسير العَلمة أحمد مصطفى المراغي، طبعة   (01)
ابػف كثيػر الدمشػقي تفسير القرآف العظيـ لمحافظ عماد الديف أبػي الفػداء إسػماعيؿ   (00)

،تحقيػػػػػػػػؽ مصػػػػػػػػطفى السػػػػػػػػيد أحمد،محمػػػػػػػػد السػػػػػػػػيد رشاد،محمدفضػػػػػػػػؿ 774ت
العجماكم،عمي أحمد عبد الباقي،حسف عبػاس قطب،طبعػة مؤسسػة قرطبة،الطبعػة 

        0222=1401األكلى 
تفسير القرآف العظيـ، لمعَلمة أبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم المتكفى سنة   (03)

 محمد الطيب، طبعة المكتبة العصرية صيدا، بدكف. ، تحقيؽ أسعد307
سػنة  0تفسير المنار، لمشيخ العَلمة محمد رشيد رضا، طبعة المنػار بمصػر، رقػـ   (04)

 ىػ.1352
التفسػػير الميسػػر فػػي العقيػػدة كالشػػريعة كالمػػنيج، لمػػدكتكر كىبػػة الزحيمػػي، ط دار   (05)

 .1998= 1418سنة  0الفكر بيركت، طبعة 
ىػ، دراسة كتحقيؽ 011بف ىماـ الصنعاني رضي ا عنو تتفسير عبد الرزاؽ   (06)

د. محمكد محمد عبده بكمية أصكؿ الديف القاىرة، طبعة دار الكتب العممية 
 ىػ.1419

ىػػ، تحقيػؽ محمػد عبػد السػَلـ أبػك 120تفسير مجاىد بػف جبػر رضػي ا عنػو ت  (07)
 .1989=1412الفيؿ، طبعة دار الفكر اإلسَلمي، الطبعة األكلى 

كير المقباس في تفسير ابػف عبػاس رضػي ا عنػو، عمػى ىػامش الػدر المنثػكر تن  (08)
 في التفسير بالمأثكر لمسيكطي، طبعة دار المعرفة بيركت، بدكف.

جػػامع البيػػاف عػػف تأكيػػؿ آم القػػرآف، لممػػاـ محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر   (09)
 ىػ، طبعة دار المعرفة بيركت، بدكف.312الطبرم المتكفى 

الصػػحيح، اإلمػػاـ أبػػي عبػػد ا محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ البخػػارم الجػػامع   (32)
، تحقيؽ محب الديف الخطيب، محمد فؤاد عبػد البػاقي، قصػي محػب 056المتكفى 

 ىػ.1422سنة  1الديف الخطيب، طبعة المكتبة السمفية، رقـ 
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 الجػػػػامع الصػػػػحيح، لممػػػػاـ مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج القشػػػػيرم النيسػػػػابكرم، عنايػػػػة   (31)
 ىػ.1406يبة نظر محمد الفريابي، ط دار طيبة أبك قت

، 079الجامع الصحيح، لمترمذم أبػي عيسػى محمػد بػف عيسػى الترمػذم المتػكفى   (30)
 .1998 0تحقيؽ د. بشار عكاد معركؼ، ط دار الغرب اإلسَلمي ط

الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف كالمبػػيف لمػػا تضػػمنو مػػف السػػنة كآم الفرقػػاف، لمعَلمػػة أبػػي   (33)
، تحقيػؽ د. عبػد ا 671ف أحمد بف أبػي بكػر القرطبػي المتػكفى عبد ا محمد ب

بف عبد المحسف التركي، كمحمد رضػكاف عرقسكسػي، طبعػة مؤسسػة الرسػالة رقػـ 
1 ،1407 =0226. 

الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، لمماـ عبد الرحمف الثعمبي، تحقيؽ أبػك محمػد   (34)
 .1996= 1416نة اإلدريسي الحسيني، طبعة دار الكتب العممية س

حاشػػية الشػػياب عمػػى البيضػػاكم، المسػػماة عنايػػة القاضػػي ككفايػػة الراضػػي عمػػى   (35)
 تفسير البيضاكم، طبعة دار صادر بيركت، بدكف.

حمية المب المصكف شرح العَلمة أحمد الدمنيكرم عمى الجكىر المكنكف، لمشيخ   (36)
 . ػى1372 0عبد الرحمف األخضرم، طبعة مصطفى البابي الحمبي كشركاه، ط

الػػػدر المصػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب المكنػػػكف، لممػػػاـ أحمػػػد بػػػف يكسػػػؼ المعػػػركؼ   (37)
، تحقيػػؽ د. أحمػػد محمػػد الخػػراط، طبعػػة دار القمػػـ 756بالسػػميف الحمبػػي المتػػكفى 

 دمشؽ بدكف.
الدر المنثكر في التفسير بالمػأثكر، لممػاـ جػَلؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر   (38)

شػػو تفسػػير ابػػف عبػػاس رضػػي ا عنيمػػا، طبعػػة ، كبيام911السػػيكطي المتػػكفى 
 دار المعرفة بيركت، بدكف.

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، لمعَلمة أبي الفضؿ شػياب الػديف   (39)
 السيد محمكد األلكسي البغدادم، طبعة دار إحياء التراث بيركت، بدكف.

الػػديف عبػد الػرحمف بػػف عمػي بػػف زاد المسػير فػي عمػػـ التفسػير، ألبػي الفػػرج جمػاؿ   (42)
 ، طبعة المكتب اإلسَلمي.597محمد الجكزم القرشي البغدادم المتكفى 
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قطني، عمي بف عمر بف الحسيف، تحقيؽ السػيد عبػد ا ىاشػـ يمػاني  سنف الدار  (41)
 .1966= 1389المدني، طبعة دار المعرفة بيركت، سنة 

تحقيػػػؽ فػػػكاز  1427 1رقػػـ سػػنف الػػػدارمي، طبعػػػة دار الكتػػاب العربػػػي، بيػػػركت،   (40)
 خالد السبع. -أحمد

،  323السنف الكبرل، لمماـ أبػي عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب النسػائي المتػكفى   (43)
، 1تحقيؽ عبد الغفار سميماف البندارم كسيد حسف، طبعػة دار الكتػب العمميػة،رقـ 

1411 =1991. 
بابف دقيؽ العيػد،  شرح األربعيف النككية، لمماـ محمد بف كىب القشيرم المعركؼ  (44)

 0227= 1408، 3تحقيؽ محمد عكض ىيكؿ، ط دار السَلـ رقـ
شرح عقكد الجماف في عمـ المعاني كالبياف، لمعَلمة عبد الرحمف بف أبي بكر   (45)

مع حمية المب  1939= 1358السيكطي، طبعة مصطفى الحمبي كشركاه، 
 المصكف باليامش.

عَلء الديف بف بمبػاف الفارسػي تحقيػؽ  صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، لألمير  (46)
 .1993= 1414 0شعيب األرناؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة، رقـ 

طمبػػػة الطمبػػػة فػػػي االصػػػطَلحات الفقييػػػة  تػػػأليؼ نجػػػـ الػػػديف النسػػػفي ، ط / دار   (47)
 النفائس ػ عماف ػ تحقيؽ : خالد العؾ.  

لعسػػقَلني العجػػاب فػػي بيػػاف األسػػباب، لشػػيخ اإلسػػَلـ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر ا  (48)
تحقيؽ عبد الحكيـ محمد األنيس، طبعة دار ابف الجػكزم، الطبعػة األكلػى  856ت

1418 =1997. 
فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم، لممػػاـ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقَلني   (49)

 ىػ.1379، دار المعرفة بيركت 850المتكفى 
داد المجمػػس كتػػاب الصػػَلة مػػف الفقػػو عمػػى المػػذاىب األربعػػة قسػػـ العبػػادات، إعػػ  (52)

، أشػرؼ 1986= 1427األعمى لمشئكف اإلسَلمية، طبعة كزارة األكقاؼ، الثانيػة 
 عمى إصدارىا د. محمد األحمدم أبك النكر.
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الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ، لممػػاـ   (51)
، تحقيػػػػؽ عػػػػادؿ أحمػػػػد عبػػػػد 538جػػػػار ا محمػػػػكد عمػػػػر الزمخشػػػػرم المتػػػػكفى 

جػػكد، عمػػي محمػػد مصػػطفى، فتحػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد حجػػازم، طبعػػة مكتبػػة المك 
 .1998= 1418 1العبيكاف، رقـ 

كشؼ المغطػى فػي تبيػيف الصػَلة الكسػطى، لممػاـ الحػافظ عبػد المػؤمف بػف خمػؼ   (50)
بػػف أبػػي الحسػػف المعػػركؼ بالػػدمياطي، طبعػػة دار الصػػحابة، تحقيػػؽ مجػػدم فتحػػي 

 .1989= 1412السيد، الطبعة األكلى 
مجمع البياف في تفسير القرآف، ألبي عمي الفضؿ بف الحسػيف الطبرسػي، تصػحيح   (53)

طبعػة دار المعرفػة  -فضؿ ا الطباطبػائي -كتحقيؽ كتعميؽ السيد ىاشـ الرسكلي
 بيركت، بدكف.

ىػػػ، تحقيػػؽ 1330محاسػػف التأكيػػؿ، لممػػاـ محمػػد جمػػاؿ الػػديف القاسػػمي المتػػكفى   (54)
إحيػاء الكتػب العربيػة، عيسػى الحمبػي كشػركاه،  محمد فؤاد عبػد البػاقي، طبعػة دار

 .1957= 1376سنة  1طبعة 
المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير القػػرآف العزيػػز، ألبػػي محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف غالػػب بػػف   (55)

عطيػػة األندلسػػي، تحقيػػؽ عبػػد السػػَلـ عبػػد الشػػافي محمػػد، ط دار الكتػػب العمميػػة، 
 .1993= 1413سنة  1طبعة 

كتػػاب البػػديع البػػف خالكيػػو آلرثػػر جفػػرم، طبعػػة مختصػػر فػػي شػػكاذ القػػراءات مػػف   (56)
 مكتبة المتنبي القاىرة، بدكف.

 مسند أبي داكد، سميماف بف داكد الطيالسي، طبعة دار المعرفة بيركت، بدكف.  (57)
، طبعػػػة دار 016مسػػػند أبػػػي عكانػػػة، يعقػػػكب بػػػف إسػػػحاؽ اإلسػػػفراييني المتػػػكفى   (58)

 المعرفة بيركت.
عمي بف المثنى المكصػمي، تحقيػؽ سػميـ حسػيف، مسند اإلماـ أبي يعمى، أحمد بف   (59)

 .1984= 1424 ػػ1طبعة دار المأمكف، رقـ 
 مسند اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي، طبعة دار الكتب العممية، بيركت.  (62)
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المسند لمماـ أحمد بف حنبؿ الشػيباني، تحقيػؽ شػعيب األرنػاؤكط، طبعػة مؤسسػة   (61)
 .1999= 1402 ػػػ0 الرسالة، رقـ 

عرابو، لمماـ أبي إسحاؽ إبػراىيـ بػف السػرم، المتػكفى سػنة  معاني  (60)  399القرآف كا 
= 1428 ػػػػػ1تحقيػػػؽ د. عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي، طبعػػػة عػػػالـ الكتػػػب، طبعػػػة 

1988. 
المعجـ الصغير، لمماـ أبي القاسػـ سػميماف بػف أحمػد بػف أيػكب الطبرانػي، تحقيػؽ   (63)

= 1425سػػنة  1، رقػػـ  ، طبعػػة المكتػػب اإلسػػَلمي محمػػكد الحػػاج محمػػد شػػككر
1985. 

المعجـ الكبير، لمماـ أبػي القاسػـ سػميماف بػف أحمػد بػف أيػكب الطبرانػي، تحقيػؽ حمػدم   (64)
 .1980= 1424سنة  0عبد المجيد السمفي، طبعة مكتبة العمـك كالحكـ، رقـ 

، 626مفػػاتيح الغيػػب أك التفسػػير الكبيػػر، لممػػاـ محمػػد بػػف عمػػر الػػرازم المتػػكفى   (65)
 .1981= 1412ػػػ1ر بيركت، رقـ طبعة دار الفك

المكطػػأ لممػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس، تحقيػػؽ محمػػد مصػػطفى األعظمػػي، طبعػػة مؤسسػػة   (66)
 .0224= 1405 ػػػ1بف سمطاف آؿ نيياف، رقـ ازايد 

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمعَلمة برىاف الديف أبي الحسف إبػراىيـ بػف   (67)
يدم، طبعة دار الكتػب العمميػة بيػركت عمر البقاعي، تحقيؽ عبد الرزاؽ غالب الم

1415 =1995. 
 ، النكػػت كالعيػػكف، ألبػػػي الحسػػف عمػػي بػػػف محمػػد بػػف حبيػػػب المػػاكردم البصػػػرم  (68)

مراجعة السيد بف عبد المقصكد بف عبد الػرحمف، طبعػة دار الكتػب العمميػة بيػركت 
1410 =1902. 

 
  


