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 اممص 

يعـى هذا البحث بدراشة لػظة صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم دراشة موضوعقة، 
وهدف إى بقان معـى صعائر اه ذ الؾغة وااصطاح، واألػاظ ادرادفة ها، وبقان 
الػرق بن الشعائر وادشاعر، وأماكن ورود لػظة صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، 

ئر اه ذ الؼرآن الؽريم عذ وجه اخصوص، كا يتـاول وحديد ادراد من لػظة صعا
البحث ادسائل ادبـقة عذ معرفة معـى صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، وقد شؾؽت ذ 
هذا البحث ادـفج ااشتؼرائي وااشتـباضي، وخؾصت إى عدة فوائد من أمفا: 

الؾغوي، ففي ذ الؾغة  أن الشعائر ذ ادعـى ااصطاحي ا خرج كثرًا عن ادعـى
العامة، وذ ااصطاح معام الدين والطاعة والؼرب، وأن اه جا وعا أضاف 
الشعائر لـػسه إضافة تعظقم وتريف، وأن لػظتي الشعائر وادشاعر إن اجتؿعتا 
افسقتا فتطؾق الشعائر عذ العبادات، وادشاعر عذ مواضع العبادات، وإن افسقتا 

لػظة صعائر اه جاءت ذ أربعة مواضع ذ الؼرآن يراد ها مـاشك  اجتؿعتا، وأن
احج عذ الراجح وإن كان ا يؿـع من دخول غرها فقفا عـد ااضاق، وقد طفر 
من خال هذا البحث أيضًا أمقة تعظقم صعائر اه ذ الـػوس ووجوب إطفار 

 الشعائر ا شقا ذ باد اإشام.

 عائر اه، ادشاعر، الُبدن، تؼوى الؼؾوب.ص الكلمات امفتاحية:
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 امقدمة

إن احؿد ه كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ باه من ذور أكػسـا 
وشقئات أعالـا، من هده اه فا مضل له، ومن يضؾل فا هادي له، وأصفد أن ا 

ﾇ ﾆ ﾅ  ﴿:× دًا عبده ورشولهإله إا اه وحده ا ذيك، وأصفد أن حؿ
 ﾐ  ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉ ﾈ﴾ :[112 ]آل عؿران  ،﴿ｳ ｲ  ｴ

ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ   ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ  ﾃﾂ  ﾆ ﾅ ﾄ
ﾉ   ﾈ  ﾇ  ﾏ ﾎ  ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ﴾  :[1]الـساء ،﴿  ┈ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃

  ┐ ┏ ┎ ┍  ┌ ┋ ┊ ┉   ┒┑  ┙  ┘ ┗  ┖ ┕ └ ┓
 ، أما بعد: [71 - 71اأحزاب: ] ﴾┚ 

كتابه تبقاكًا لؽل رء، وهداية ومـفجًا قويًا، وهذا تـاوله فنن اه عز وجل أكزل 
العؾاء قديًا وحديثًا بالدراشة والعـاية لقستخرجوا من مؽـوكه ما يؼوم به ديـفم 
ودكقاهم، فلولوه جل وقتفم حػظًا وتاوة وتلمًا وتدبرًا: وما دفعفم هذا حبة 

بًا بذلك ه جل وعا، وهذا فني أحببت كتاب اه والرغبة ذ ادسامة با خدمه تؼر
السر عذ ضريؼفم، واقتػاء أثرهم، والـفج عذ مـواهم: رغبة ذ خدمة كتاب اه 
العزيز، ومشاركة ذ اجفود التي تبذل إبراز معاكقه وصقاكته عن العبث، وقد بدا 

الؼرآن  ي أثـاء مراجعاي لؽتاب اه جل وعا تؽرار ورود لػظ صعائر اه ذ
الؽريم، فرغبت بجؿع اآيات الؽريؿة التي وردت فقفا هذه الؾػظة، ودراشتفا 

 دراشة موضوعقة.
وما صجعـي ودفعـي لؾبحث ذ هذا ادوضوع أمقة صعائر اه ذ كػوس 

مفوى أفئدة  ادسؾؿن: ا شقا ذ هذه الباد الطاهرة ادباركة باد احرمن،
قا، والتي حوت أبرز هذه الشعائر وأعظؿفا ذ قؾوب ادسؾؿن ذ صتى بؼاع الدك

 (.شعائر ه ي القرآن الكرم "دراسة موضوعية"ادممـن، وقد أشؿقته )
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 موضوع البحث: 
 صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، دراشة موضوعقة.

 حدود البحث: 
افًا اآيات الواردة ذ كتاب اه عز وجل وادشتؿؾة عذ لػظة )صعائر اه(: مض

 بعض اأحاديث الـبوية والتي تمدي لذات ادعـى.ذ إلقه ما ورد 
 أهداف البحث: 

 هدف البحث إى حؼقق ما يي:
 بقان ادراد من لػظة الشعائر ذ الؾغة وااصطاح. .1
 إبراز ادراد من إضافة الشعائر ه جل وعا. .2

 ذكر أكواع الشعائر، واألػاظ ادرادفة ها. .3

 الشعائر وادشاعر.بقان الػرق بن  .4

 ذكر اخاف ذ ادراد من لػظة )صعائر اه( ذ الؼرآن. .5

 بقان الثؿرة من اخاف ذ ادراد بؾػظة )صعائر اه(. .6

 معرفة أمقة تعظقم صعائر اه وإطفارها. .7

 الدراسات السابقة:
راجعت كافة ادؽتبات ادتاحة فؾم أقف عذ من كتب ذ هذا ادوضوع كتابة 

وأحسب أن هذا البحث اكػرد بؿـاقشة موضوع الشعائر مـاقشة مستؼؾة، 
موضوعقة من خال ما جاء ذ كتاب اه جل وعا، وم ُيسبق إلقه، لؽن ثؿة 

 أبحاث تطرقت لقء من مػردات هذا البحث مـفا عذ شبقل ادثال:
الشعائر ذ العبادات، لؾدكتور إبراهقم بن حؿد احؼقل، بحث مـشور عذ  .1

 لوكة االؽسوي.موقع اأ
التػسر الباغي آيات احج ذ شوري البؼرة واحج، دعن توفقق دحام،  .2

(، 2(، العدد )14جؾة السبقة والعؾم، بؽؾقة السبقة بجامعة ادوصل، ادجؾد )
 م.2117
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مؼاصد احج ذ الؼرآن الؽريم، لؾدكتور عادل بن عي الشدي، بحث  .3
عؾوم الريعة والدراشات اإشامقة، العدد مـشور ذ جؾة جامعة أم الؼرى ل

 هـ.1429(، ذو الؼعدة 44)

اإعجاز التريعي آيات احج ذ الؼرآن الؽريم، رشالة ماجستر، أمد  .4
 هـ.1429حؿد الؽركز، اجامعة اإشامقة، غزة، فؾسطن، 

 منهج وإجراءات البحث:
ًا وذعقًا ومن الدراشة موضوعقة، وذلك من خال بقان مػردات الـص لغوي

 ثم الـظر فقا يستـبط مـفا من فوائد ومسائل والتي حؼق أهداف البحث.
 أما من حيث اإجراءات العملية فكما يلي:

  ذكر الـصوص الؼرآكقة التي يستدل ها وعزوها إى موضعفا بذكر رقم
 اآية واشم السورة.

 الـص،  ذكر اأحاديث الـبوية التي يستدل ها عذ دالة من داات
وخرجفا من مصادرها اأصؾقة حسب ادتبع ذ ضريؼة التخريج العؾؿي بشؽل 

 ختر.

  قدمت الصحقحن ذ التخريج دؽاكتفا، ورتبت البؼقة حسب تاريخ
 الوفاة إن وجدت.

  إذا كان احديث ذ الصحقحن أو ذ أحدما فقؽون ااقتصار عؾقفا ذ
 التخريج دون غرما.

 ذ غر الصحقحن فلذكر من خرج احديث، واقتر ذ  إذا كان احديث
 الغالب عذ ادسـد أو السـن، مع بقان احؽم عذ احديث إمااً إن تقر.

  عزو اأقوال إى قائؾقفا، وادعؾومات ادـؼولة كصًا، أو بترف إى مراجعفا
، وإن  « ... »ذ احاصقة، فنن كان ادـؼول كصًا وضعته بن عامتي التـصقص هؽذا 

 كان الـؼل بترف مـي م أضعه بن عامتي التـصقص.
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 /أكتػي ذ احاصقة بـ:)عـوان الؽتاب، واشم ادملف )ادشتفر به(، واجزء 
الصػحة( حسب ادـفج العؾؿي ادعؿول به فـي توثقق الدراشات الرعقة، وإذا 

ك تشابه ذ أشاء تؽرر الؽتاب فني أكتػي بذكره دون اشم ادملف إا إن كان هـا
 الؽتب فاضطر إى كتابة اشم ادملف مع عـوان الؽتاب.

   :خطة البحث
 .مباحث، وخامة ةجعؾت الؽتابة ذ هذا البحث ذ : مؼدمة، وثاث

 امقدمة:   
اصتؿؾت عذ: موضوع البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراشات السابؼة، 

 ومـفجه وإجراءاته، وخطة البحث.
 وفي』 ستة مطالب:امراد الشعائر،  امبحث اأول:

 الشعائر ذ الؾغة. امطلب اأول:
 الشعائر ذ ااصطاح. امطلب الثاي:

 إضافة الشعائر ه جل وعا. امطلب الثالث:
 أكواع الشعائر. امطلب الرابع:

 األػاظ ادرادفة لؾشعائر. امطلب اخامس:
 .الػرق بن الشعائر وادشاعر امطلب السادس:

 امبحث الثاي: ورود شعائر ه ي القرآن الكرم، وفي』 ثاثة مطالب:
 ."صعائر اه"اآيات التي اصتؿؾت عذ لػظة  امطلب اأول:
 اخاف ذ ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن الؽريم. امطلب الثاي:

 ثؿرة اخاف ذ ادراد بشعائر اه . امطلب الثالث:
 يم شعائر ه وإظهارها، وفي』 مطلبان:امبحث الثالث: تعظ

 تعظقم صعائر اه.أمقة  امطلب اأول:
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  .إطفار صعائر اه امطلب الثاي:
 أهم الـتائج والتوصقات. واصتؿؾت عذ: اخامة:

 واصتؿؾت عذ: ثبت ادراجع، ففرس ادوضوعات. الفهارس:

، وأن يـػعـي به هذا وأشلل اه أن جعل هذا العؿل خالصًا لوجه الؽريم
 وادسؾؿن.
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 امبحح اأول
 امراد بالصعائر

 امطلب اأول : الشعائر ي اللغة

وقال اأصؿعي: »: هـ(371)تالعامة، قال اأزهريالشعائر مع َصِعَرة، وهي 
وواحدة »: (هـ311ت)ل الزجاج وقا، (1) «اإصعار: اإعام، والّشعائر: الَعامة

ت به: الشعائر َصعرة، وإكا ققل صعائر لؽل َعَؾٍم ما ُتُعّبد به: أن قوهم صَعرْ 
  .(2) «َعِؾْؿُتُه، فؾفذا ُشّؿقت اأعام التي هي متعبدات صعائر

والشعرة البدكة ادفداة، »: هـ(711)توققل هي البدكة ادفداة، قال ابن مـظور 
ه يمثر فقفا بالعامات، واجؿع صعائر، والشعرة والِشعارة شؿقت بذلك أك
والشعرة الَبَدَكُة ادْفداُة، »: هـ(817)توقال الػروزآبادي ، (3) «وادشعر كالّشعار

معفا: َصعائُر، وَهـٌَة ُتصاُغ من فَِضٍة أو َحديٍد عذ َصْؽِل الَشعرِة، تؽوُن ِمساكًا 
 .(4) «لِـِصاِب الـَْصلِ 

 الشعائر ي الصطاح طلب الثاي:ام
يـبغي أن كػرق بن مصطؾح الشعائر بشؽل عام وبن مصطؾح صعائر اه ذ 
الؼرآن والذي شقلي احديث عـه احؼًا، فالشعائر ذ ادعـى ااصطاحي ا خرج 

وهذا كّص غر واحد من أهل العؾم عذ أن الشعائر ، (5)كثرًا عن ادعـى الؾغوي
وققل هي ما يمدى من العبادات عذ شبقل ، (6)الدين والطاعة والؼرب هي معام

                                       
 (1/128اكظر: هذيب الؾغة لأزهري ) (1)
 (.1/233ي الؼرآن وإعرابه لؾزجاج )اكظر: معا (2)

 (.4/411اكظر: لسان العرب ابن مـظور، مادة صعر، )  (3)

 (.1/251(، وكذا العن لؾػراهقدي )1/434اكظر: الؼاموس ادحقط لؾػروزآبادي ) (4)

 (.2/9162اكظر: ادوشوعة الػؼفقة لوزارة اأوقاف الؽويتقة ) (5)

(، وذح ختر خؾقل لؾخرر 8/44(، الغرر البفقة لؾسـقؽي )8/131اكظر: ادجؿوع لؾـووي ) (6)
 (.2/9162(، وادوشوعة الػؼفقة لوزارة اأوقاف الؽويتقة )5/482(، وحاصقة الدشوقي )7/486)
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 .(2)، وققل هي كل ما أصعر اه العباد وأعؾؿفم بحرمته ومؽاكته(1)ااصتفار
 امطلب الثالث: إضافة الشعائر ه جل وعا

تؽرر ذ كتاب اه ذ أكثر من موضع إضافة بعض اأصقاء ه جل وعا، 
 ﴾ﾙ ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ﴿: اى ادساجد له ذ قوله تعاىفلضاف شبحاكه وتع

، وأضاف [18]التوبة:  ﴾ペ ベ プ ブ﴿ ، وذ قوله تعاى:[114البؼرة:]
، وأضاف الشفادة له شبحاكه  [138]البؼرة:    ﴾ペ ベ プ﴿ الصبغة له ذ قوله تعاى:

، وأضاف اآيات له عز وجل  [116]ادائدة:   ﴾ ┌ ┍ ┎ ┏﴿ وتعاى ذ قوله:
، وأضاف الـاقة له جل ذكره ذ [35اأعراف:] ﴾┐ ┑ ┒ ┓  ﴿ عاى:ذ قوله ت

 ، وأضاف الـار له عز وجل ذ قوله تعاى:[63هود: ]  ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﴿ قوله تعاى:
﴿ ﾟ ﾞ ﾝ﴾  [ :6اهؿزة] وأضاف الشعائر له ذ أكثر من آية كا مر معـا ،

عّظم صلكه  دؼكل رء أضافه اه إى كػسه ف »: هـ(255)تشابؼًا، يؼول اجاحظ 
وذكر غر واحد من ادػّرين أن اه جل ذ عاه أضاف هذه ، (3) «وفّخم أمره

اأصقاء إلقه إضافة تعظقم وتريف، فـسبتفا له جل ذكره إما إعاء صلها 
 عـد قوله تعاى هـ(538)تومـزلتفا أو لؾتفويل من أمرها، قال الزخري 

وقال ، (4) «عظقم هاوإضافتفا إى اشؿه ت» :﴾┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈﴿
: ﴾│ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈﴿ عـد قوله تعاى هـ(951)توقال أبو السعود 

وقد ذكر ، (5) «وإضافتفا إى اه عز وجل لتريػفا وهويل اخطب ذ إحاها»
 ،﴾ﾙ ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ﴿ الشقخ ابن عثقؿن كامًا مقًا عـد قوله تعاى:

                                       
 (.1/46اكظر: رد ادحتار ابن عابدين ) (1)

 (.1/98اكظر: ذح زاد ادستؼـع لؾشـؼقطي ) (2)

 (.1/85لؾثعالبي ) اكظر: فؼه الؾغة ور العربقة (3)

 (.4/292اكظر: الؽشاف لؾزخري ) (4)

 (.2/198اكظر: إرصاد العؼل السؾقم إى مزايا الؽتاب الؽريم ادعروف بتػسر أي السعود ) (5)
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إّما أن يؽون أوصافًا: أو  وادضاف إى اه يـؼسم إى ثاثة أقسام:»حقث قال: 
أعقاكًا: أو ما يتعؾق بلعقان خؾوقة: فنذا كان ادضاف إى اه وصػًا ففو من صػاته 
غر خؾوق، مثل كام اه وعؾم اه، وإذا كان ادضاف إى اه عقـًا قائؿة بـػسفا ففو 

ان قائؿة خؾوق ولقس من صػاته، مثل مساجد اه وكاقة اه وبقت اه: ففذه أعق
بـػسفا إضافتفا إى اه من باب إضافة ادخؾوق خالؼه عذ وجه التريف: وا 
رء من ادخؾوقات يضاف إى اه عز وجل إا لسبب خاص به: ولوا هذا 
السبب ما ُخص باإضافة: وإذا كان ادضاف إى اه ما يتعؾق بلعقان خؾوقة ففو 

: فنن الروح [29احجر:]  ﴾┫ ┬ ┭ ┮﴿ أيضًا خؾوق: وهذا مثل قوله تعاى:
 .(1) «هـا خؾوقة: أها تتعؾق بعن خؾوقة

 امطلب الرابع: أنواع الشعائر
إذا تؼرر أن الشعائر هي معام الدين والطاعة، فقؿؽن الؼول بلن الشعائر تـؼسم 

ذ  هـ(1393)تمن حقث كـففا وماهقتفا إى ثاثة أكواع ذكرها ابن عاصور 
 وهي عذ الـحو اآي: ، (2)تػسره
 صعائر مؽاكقة مثل الصػا وادروة وادشعر احرام. .1
 صعائر زماكقة مثل الشفر احرام وصفر رمضان. .2

 صعائر ذوات مثل اهدي والؼائد. .3

وعّد بعض العؾاء أشاء اه احسـى من الشعائر، ومن ذلك ما ذكره الشقخ 
 ،«ه بتعظقؿه أشاؤه احسـى...وما أصعر ا»صالح آل الشقخ حػظه اه حقث قال: 

ا متفن، ويستحب  فلشاء اه تعاى جب احسامفا، بؿعـى جب أن» وقال:
وهذا راجع  ،احسامفا أيضًا فقا كان من اأدب أا يوصف به غر الرب جل وعا

                                       
 (.4/4اكظر: تػسر ابن عثقؿن ) (1)

 (.2/9163(، وادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة )4/121اكظر: التحرير والتـوير ابن عاصور ) (2)
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(1).«إى تعظقم صعائر اه
 

 امطلب اخامس: األفاظ امرادفة للشعائر
رادفة من الؽؾات التي تعطي كػس ادعـى أو ربا تدل عذ كػس يراد باألػاظ اد

عدد من األػاظ ادرادفة  ×وقد جاء ذ كتاب اه وشـة رشوله ، (2)ادوضوع
لؾشعائر، وأصار إلقفا بعض ادػرين ذ كتبفم عـد احديث عن صعائر اه، ومن 

 تؾك األػاظ ما يلي: 
ذ تػسره ما يدل عذ أن  هـ(311ت) حرمات اه، وقد جاء عـد الطزي  .4

┅   ┆  ┇    ﴿ حرمات اه بؿعـى صعائر اه: وذلك عـد بقان ادراد بؼوله تعاى:
، وكؼل عن «فؼال بعضفم معـاه: ا حؾوا حرمات اه»، حقث قال: [2ادائدة:] ﴾┈   

 حرمات اه، اجتـاب شخط اه»عطاء رمه اه أكه شئل عن صعائر اه فؼال: 
وكذلك يػفم من كام الشقخ السعدي ، (3)«واتباع ضاعته، فذلك صعائر اه

أي حرماته التي »ذ تػسره هذه اآية أيضًا حقث قال ذ معـاها:  هـ(1388)ت
وذ ذات السقاق جاء تػسر ابن عاصور هذه اآية أيضًا حقث ، (4)«أمركم بتعظقؿفا

إى  ﴾ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ ﴿أول تؽون مؾة فعذ التػسر ا» قال ذ بقان ادراد ها:
إلخ، وصعائر اه  [31احج:] ﴾└   ┕    ┖  ┗﴿ آخرها عطػًا عذ مؾة

 .(5)«أخّص من حرمات اه، فعطف هذه اجؿؾة لؾعـاية بالشعائر
┅   ┆  ┇    ﴿ فرائض اه: وقد ذكره الطزي عـد بقان ادراد بؼوله تعاى .2

لذي ذكركاه من توجقفه معـى ذلك إى: ا وأوى التلويات قول عطاء ا» :﴾┈
                                       

 (.2/174اكظر: التؿفقد لرح كتاب التوحقد، لؾشقخ صالح آل الشقخ ) (1)

 (.1/13اكظر: تاج العروس لؾزبقدي ) (2)

 (.9/462تلويل الؼرآن لؾطزي ) عناكظر: جامع البقان  (3)

 (1/218اكظر: تقسر الؽريم الرمن لؾسعدي ) (4)
 (.9/271اكظر: التحرير والتـوير ) (5)
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عـد  هـ(451)توإلقه أصار اداوردي  ،(1) «حؾوا حرمات اه، وا تضقعوا فرائضه
وصعائر »:[36:احج]﴾┈ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃﴿بقان ادراد بؼوله تعاى:

 .(2)«اه تعاى ديـه ذ أحد الوجفن، وفروضه ذ الوجه اآخر

 لقه عـد الطزي ذ بقان ادراد بؼوله تعاى:حدود اه: وقد جاءت اإصارة إ .3
فؼال بعضفم معـاه: ا حؾوا حرمات اه، وا تتعدوا » :﴾┅   ┆  ┇  ┈     ﴿

 . (3)«حدوده

 امطلب السادس: الفرق بن الشعائر وامشاعر
 اختؾف أهل العؾم ذ ادراد بالشعائر وادشاعر عذ قولن عذ الـحو اآي:

بعض العؾاء إى عدم التػريق بن الشعائر وادشاعر، وأها ذهب  القول اأول:
لػظان يدان عذ معـى واحد وهو مواضع العبادات، قال الراغب اأصػفاي 

ومشاعر احج معاده الظاهرة لؾحواس والواحد مشعر، ويؼال صعائر »: هـ(512)ت
 لؼربان وكل ما كان معؾاً »: هـ(516)توقال البغوي ، (4)«احج الواحد صعرة

يتؼرب به إى اه تعاى من صاة ودعاء وذبقحة ففو صعرة، فادطاف وادوقف 
قول من قال  هـ(616)تورّجح الرازي ، (5)«والـحر كؾفا صعائر اه ومثؾفا ادشاعر

قال أن الشعائر هي مواضع العبادات ذ إصارة مـه عذ أن الشعائر وادشاعر لػظان 
الشعائر إما أن كحؿؾفا عذ العبادات أو عذ »ال: يدان عذ معـى واحد، حقث ق

الـسك، أو كحؿؾفا عذ مواضع العبادات، فنن قؾـا باأول حصل ذ الؽام 
حذف: أن كػس اجبؾن ا يصح وصػفا بلها دين وكسك، فادراد به أن الطواف 

                                       
 (.9/462تلويل الؼرآن ) عنالبقان اكظر: جامع  (1)

 (.3/117اكظر: الـؽت والعقون لؾاوردي ) (2)

 (.9/462تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (3)

 (.1/262اكظر: مػردات ألػاظ الؼرآن لؾراغب اأصػفاي ) (4)

 (.1/172اكظر: معام التـزيل لؾبغوي ) (5)
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أن هذين  بقـفا والسعي من دين اه تعاى، وإن قؾـا بالثاي اشتؼام طاهر الؽام:
 . (1)«اجبؾن يؿؽن أن يؽوكا موضعن لؾعبادات وادـاشك ...

وذهب بعض العؾاء إى الؼول بالتػريق بن الشعائر وادشاعر،  والقول اآخر:
حقث قالوا إن الشعائر تطؾق ويراد ها العبادات أو ادـاشك، وادشاعر تطؾق ويراد 

ر أن ادشاعر هي اأماكن التي تمدى ها مواضع العبادات أو ادـاشك، وبؿعـى آخ
 ان ادراد بشعائر اه ذ قوله تعاى:ـعـد بق هـ(714)تفقفا الشعائر، قال ابن عادل 

﴿ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ﴾ [ :158البؼرة] :« وادراد ها ذ اآية الؽريؿة مـاشك
ق احج، وكؼل اجوهري أن الشعائر هي العبادات، وادشاعر أماكن العبادات، فػرّ 

ومشاعر احج: مواضع »: هـ(395)توقال ابن فارس ، (2)«بن الشعائر وادشاعر
الـسك، شؿقت بذلك أها معام احج، والشعرة: واحدة الشعائر، وهي أعام 

والشعائر أعال »: هـ(666)توقال الرازي صاحب الصحاح ، (3)«احج وأعاله
اأصؿعي الواحدة صعرة، وقال احج، وكل ما جعل عؾًا لطاعة اه تعاى، قال 

عـد  هـ(1421)توقال ابن عثقؿن، (4)«بعضفم صعارة، وادشاعر مواضع ادـاشك
البؼرة: ] ﴾ケ   カ  ヮ  ヱ  ヰ﴿ بقاكه دعـى ادشعر ذ قوله تعاى:

 .»(5)وهو ادؽان الذي تمدى فقه صعرة من صعائر اه »:  [198
ع بن هذين الؼولن بلن يؼال: إّن والذي يظفر ي واه أعؾم أكه يؿؽن اجؿ

هذين الؾػظن إذا اجتؿعا افسقا، وإذا افسقا اجتؿعا، فنذا اجتؿعا أريد بالشعائر 
العبادات أو ادـاشك وأريد بادشاعر مواضع العبادات أو ادـاشك، وإذا افسقا أريد 

                                       
 (.2/456اكظر: مػاتقح الغقب لؾرازي ) (1)

 (.2/217اكظر: تػسر الؾباب ابن عادل ) (2)

 (.3/151اكظر: مؼايقس الؾغة ابن فارس ) (3)

 (.1/354اكظر: ختار الصحاح لؾرازي ) (4)

 (.4/339اكظر: تػسر الؼرآن ابن عثقؿن ) (5)
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جؿع ما ها العبادات أو ادـاشك ومواضعفا، ولعل ما ُيستلكس به ويدعم هذا ا
هذا كؾه مشاعر إى »حن صار بادزدلػة، حقث قال:  كؼل عن عبد اه بن عؿر 

، وكان يؼصد أها معام من معام احج يـسك ذ كل بؼعة مـفا بعض مـاشك «مؽة
 .(1)احج
 
 
 
 

 

                                       
 (.4/182الؼرآن ) ياكظر: جامع البقان ذ تلويل آ (1)
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 امبحح الثاني
 ورود شعائر اه ي القرآن الكريم

 ي اشتملت على لفظة "شعائر ه" ي القرآنامطلب اأول: اآات ال
ذ الؼرآن الؽريم ذ أربعة مواضع، شلوردها حسب  "صعائر اه"جاءت لػظة 

 ترتقبفا ذ ادصحف مع رء من تػسرها، وهي عذ الـحو اآي: 
ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴザ     ゾ  ゼ  ズ  ジ  ﴿ ذ قوله تعاى: اموضع اأول:

パ   バ  ド  デ  ヅ  ヂ    ダ ﴾. 
(1)أخرج البخاري» شبب كزول هذه اآية:

 عن عروة قال: سألت عائشة  
ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴザ     ゾ  ゼ  ズ  ジ  ﴿ :فقلت ها أرأيت قول ه تعاى

 パ   バ  ド  デ  ヅ  ヂ    ダ﴾  فوه ما على أحد جناح أن ل يطوف
أولتها  الصفا وامروة، قلت: بئس ما قلت ا ابن أخي، إن هذ《 لو كانت كما

علي』 كانت ل جناح علي』 أن ل يتطوف هما، ولكنها أنزلت ي اأمصار كانوا قبل 
أن يسلموا يهلون مناة الطاغية الي كانوا يعبدوها عند امشلل، فكان من أهل  

عن ذلك،  × يتحرج أن يطوف الصفا وامروة، فلم ا أسلموا سألوا رسول ه
 فا وامروة فأنزل ه تعاىـن الصـوف بيـرج أن نطـتحـا نـنا كـول ه إنـا رســقالوا: ي

﴿ ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ﴾  اآية، قالت عائشة  وقد سن  رسول ه
 .«الطواف بينهما، فليس أحد أن يرك الطواف بينهما ×

دا ذكر  واختؾػت أقوال العؾاء ذ مـاشبة هذه اآية دا قبؾفا، فؼقل إن اه 
الصابرين عؼبه بذكر اجفاد واحج دا فقفا من اأمور ادحتاجة الصز وثواب 

(2)إلقه
وهو اأوجه ذ كظري واأقرب لسقاق اآيات، وققل إن هذه اآية كزلت  : 

                                       
 (.1561( حديث رقم )2/592ذ صحقحه ) (1)

 (.2/97(، وتػسر البحر ادحقط أي حقان )4/182اكظر: جامع البقان ذ تلويل آي الؼرآن ) (2)
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بعد كزول آية حويل الؼبؾة بسـن، فوضعت ذ هذا ادوضع دراعاة ادـاشبة مع 
 .(1)ـاشكاآيات الواردة ذ اضطراب الػرق ذ أمر الؼبؾة واد

خز يؼتي اأمر با عفد من الطواف ها، وجيء  :﴾ギ  ガ   ヴ ﴿قول』 
)بنن( من باب التوكقد، حقث إن ادخاضبن مسددون ذ كوها من صعائر اه، 

اشان جبؾن  ﴾ギ  ガ﴿ و ويعتؼدون أن السعي بقـفا من أحوال اجاهؾقة،
خل فقفا األف والام، متؼابؾن معروفن بؿؽة ذ ضرذ ادسعى: ولذلك أد

والصػا: احََجُر اأْمَؾُس الُصْؾُب. وَصَػاٌة َصْػَواء وَصْػَوان، الواِحَدُة َصْػَواَكة: 
، وادروة: حجارة بقٌض َبَراقة تؽون فقفا الـار وُتْؼَدح (2) وهي اِحَجاَرُة ا ُتـْبُِت َصْقئاً 

 (3)بؿؽة ذففا اه تعاى. مـفا الـار، واحدها َمْرَوٌة وها شؿقت ادَْرَوة
ومعـى وصف »قال ابن عاصور: ، (4)أي من أعام ديـه ﴾ゴ  ゲ  グ ﴿ وقول』

الصػا وادروة بلها من صعائر اه، أن اه جعؾفا عامتن عذ مؽان عبادة كتسؿقة 
مواققت احج مواققت، فوصػفا بذلك تريح بلن السعي بقـفا عبادة، إذ ا 

ة جعا عامة عؾقفا غر السعي بقـفا، وإضافتفا إى اه أها تتعؾق ها عباد
 .(5) «عامتان عذ عبادته أو أكه جعؾفا كذلك

 ﴿   パ   バ  ド  デ  ヅ  ヂ    ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ﴾  جاء التلكقد هذه
اآية لقدفع وهم من توّهم وحرج من ادسؾؿن عن الطواف بقـفا: لؽوها تعبد 

 اجاهؾقة، وا يعـي ذلك أن الطواف غر ازم، فَؾم يؼل أحد عـدما اأصـام ذ
فؾقس ذ اآية دالة عذ أكه َعـى به وضع احَرج عؿن »هذا الؼول، قال الطزي: 

                                       
 (.1/461اكظر: التحرير والتـوير ) (1)

 (.2/235لؾصاحب بن عباد )اكظر: ادحقط ذ الؾغة  (2)
 (.15/275اكظر: لسان العرب ) (3)

 اه ذ الؼرآن ذ ادطؾب الذي يي هذا.عذ ما شرد من تػصقل ذ اخاف ذ ادراد بشعائر  (4)
 (.1/461اكظر: التحرير والتـوير ) (5)
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ضاف ها، من أجل أن الطواف ها كان غر جائز بحظر اه ذلك، ثم ُجعل 
م حُظر ذلك ذ وقت، ثم  الطواف ها رخصة: إماع اجؿقع عذ أن اه تعاى ذكره

وقد دل تؼققد كػي ، ヂ パ   バ  ド  デ  ヅ﴾ » (1)﴿ رّخص فقه بؼوله
اجـاح فقؿن تطّوف ها: عذ مروعقة الطواف بالبقت ذ كل وقت وحن، ففو 
عبادة مػردة، بخاف السعي فا يؿؽن التطوع به مػردًا إا مع اكضامه حج أو 

 (2)عؿرة.
ابن مسعود وُأي بن كعب قراءة ) أن ا يطّوف ها( وقد كؼل عن ابن عباس و

 وهي قراءة صاذة
 ﴾ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ ﴿ وقد جاء مثؾه ذ قوله تعاى: ،(3)

 وقول الراجز: ،[12أعراف:ا]
 (5()4)وما ألوم البِقَض أن ا تْسَخرا ..... دا رأين الَشَؿَط الؼػـدرا 

┆  ┇  ┈   ┉  ┊   │  ┃  ┄  ┅  ﴿ ذ قوله تعاى: اموضع الثاي:
┏  ┎  ┍  ┌  ┋﴾  
وام』 شريح بن ضبيعة  (6)ُروي أها نزلت ي اﾅُطم»شبب كزول هذه اآية: 

 ×، أتى امدينة وخل ف خيل』 خارج امدينة، ودخل وحد《 على الني (7)البكري
                                       

 (.3/231(، وتقسر الؽريم الرمن )3/231اكظر بترف: جامع البقان ذ تلويل آي الؼرآن ) (1)

 (.1/76اكظر بترف: تقسر الؽريم الرمن ) (2)

 (، واألود ذ روح ادعاي3/245آي الؼرآن )حؽم بنكؽارها وصذوذها الطزي ذ اجامع ذ تلويل  (3)
ا يؿؽن اعتبارها ذ الؼرآن: أن تصحقحفا  "( وقال:2/459(، والرازي ذ مػاتقح الغقب )2/72)

 ."يؼدح ذ كون الؼرآن متواتراً 
 (.24/2الَشَؿط: الشقب، الؼػـدرا: ادـظر الؼبقح. اكظر: معجم الؼواعد العربقة لؾدقر ) (4)

 (2/182(، واجامع أحؽام الؼرآن لؾؼرضبي )3/245جامع البقان ذ تلويل آي الؼرآن ) اكظر: (5)
 (.2/62احَُطم: السواق َيعـف، حطم بعض اإبل ببعض. اكظر: مؼايقس الؾغة ) (6)

ُذيح بن ضبقعة، وأمه هـد بـت حسان بن عؿرو بن مرثد، لؼب باحُطم بسبب بقت ِصعر يؿدحه فقه  (7)
جاء فقه: قد لّػفا الؾقل بسواق ُحطم، أدرك اإشام وأشؾم، ثم ارتد بعد وفاة رشول اه  رصقد العـزي

 (.5/213. اكظر بترف: الواذ بالوفقات لؾصػدي )×
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فقال ل』: إى ما تدعو الناس؟ فقال: إى شهادة أن ل إل』 إل ه، وأن دًا رسول 
وإقام الصاة وإيتاء الزكاة، فقال: حسن، إل  أن ‾ أمراء ل أقطع أمراً دوهم،  ه

قال أصحاب』: يدخل عليكم رجل من  × ولعلي أسلم وآي هم، وكان الني
: لقد ×ربيعة يتكلم بلسان شيطان، م خرج شريح من عند《، فقال رسول ه 

فمر  بسرح امدينة فاستاق』  دخل بوج』 كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل مسلم،
وانطلق، فاتبعو《 فلم يُدركو《، فما كان العام القابل خرج حاجًا ي حجاج بكر بن 

 ×وائل من اليمامة ومع』 جارة عظيمة، وقد قلد اهدي، فقال امسلمون للني 
: إن』 قد قلد اهدي، ×هذا اﾅُطم قد خرج حاجًا فخلِ  بيننا وبين』، فقال الني 

فأنزل ه  ×ا رسول ه هذا شيء كنا نفعل』 ي اﾄاهلية، فأr الني فقالوا: 
: ﴿    ┈  ┇  ┆   ┅  ┄  ┃  │﴾» (1). 

 مناسبة اآية ما قبلها: 
أن اه جل وعا دا بن حرمة إحال احرم الذي هو من صعائر احج عّؼب جل 

 .(2)صلكه ببقان حرمة إحال شائر الشعائر
هذا كداء لؾؿممـن بلن ا حؾوا  ﴾┆  ┇  ┈      │  ┃  ┄  ┅ ﴿ قول』

صعائر اه، وذ توجقه اخطاب هم مع أهم ا يتصور مـفم أن حؾوا صعائر اه: 
دالة عذ أن ادؼصود الـفي عن ااعتداء عذ الشعائر اإهقة التي يلتقفا ادركون 

ة حرمتفا ومؽاكتفا وإحال الشعائر يؽون بعدم مراعا، (3)كا يلتقفا ادسؾؿون
 مـزلتفا ذ الدين. وعظم
 ما ُجعل صعارًا وعؾًا لؾـسك وهي أعام ديـه. ﴾┇  ┈  ﴿

                                       
(، وأخرجه الطزي ذ تػسره من 1/126ذكره الواحدي ذ أشباب الـزول عن ابن عباس با شـد ) (1)

(، وعزاه السقوضي ذ الدر ادـثور ابن ادـذر 9/472)ضريق شـقد عن عؽرمة، وبـحوه عن السدي 
(، وشـده ضعقف كا ذ ااشتقعاب 2/241(، وأخرجه الػاكفي ذ أخبار مؽة )3/11أيضًا )

(2/11.) 

 (.5/458، ومػاتقح الغقب )4/365اكظر: روح ادعاي  (2)

 (.4/121اكظر: التحرير والتـوير ) (3)
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اشم مػرد يدل عذ اجـس أكه ذ شقاق الـػي، وادعـى:  ﴾┉  ┊  ┋    ﴿ و
 أي ا تستحؾوا الشفر احرام بالؼتال فقه وغره من أكواع الظؾم قال اه تعاى:

﴿ﾓ    ﾒ    ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾔﾕ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ﴾ [ :217البؼرة]:وقال تعاى ، 
، وقد اختؾف ادػرون ذ ادراد بالشفر [36التوبة:] ﴾┙  ┚  ┛    ├﴿

وابن  (1)كالطزي احرام ذ هذه اآية، فؿـفم من قال أن ادراد به رجب خاصة
ذو الؼعدة  -وغرهم، ومـفم من قال أن ادراد به اأصفر احرم اأربعة  (2)عطقة

  وغرهم. (5)وابن عاصور (4)والشوكاي (3)كالؼرضبي–وذو احجة وادحرم ورجب
عن  اهدي هو ما هدى من الـعم إى بقت اه، وقد هى اه  ﴾┌  ┍  ﴿ و

اشتحاله وعن صده عن الوصول إى حؾه، وعن أخذه بالغصب أو الرقة 
 وغرها.

بعدما من صعائر اه وعطف الشفر احرام واهدي وما »قال ابن عاصور: 
 .(6) «عطف اجزئي عذ كؾقه لاهتام به

وهو كوع خاص من أكواع اهدي ادؼؾدة، دعل ذ أعـاقفا  ﴾┎  ┏ ﴿ و
الؼائد بحقث يعرف اهدي فا يتعرض له بغارة أو كحوها، وإكا عطػت عذ 

 اهدي لؾتلكقد عذ احسامفا. 
 .﴾ﾎﾍﾌﾋ ﾊ ﾉﾑ   ﾐ ﾏ﴿ذ قوله تعاى: اموضع الثالث:

ذ حل رفع خز مبتدأ حذوف أي اأمر ذلك، أو مبتدأ خزه  ﴾ﾉ﴿قوله 
                                       

 (.9/466آي الؼرآن ) اكظر: جامع البقان عن تلويل (1)

 (.2/234اكظر: ادحرر الوجقز ) (2)

 (.6/39اكظر: اجامع أحؽام الؼرآن ) (3)

 (.2/261اكظر: فتح الؼدير لؾشوكاي ) (4)

 (.4/121اكظر: التحرير والتـوير ) (5)

 اكظر: ادصدر السابق. (6)
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حذوف، أو ذ حل كصب بػعل حذوف تؼديره افعؾوا ذلك، وهذا وأمثاله يطؾق 
لؾػصل بن الؽامن أو بن ضرذ كام واحد، والؼصد مـه التـبقه عذ ااهتام با 

ت لؽم أها الـاس وأمرتؽم به من اجتـاب وادعـى: أي الذي ذكر، (1)شقذكر بعده
 الرجس من اأوثان واجتـاب قول الزور.

﴿  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ﴾  تعظقم الشعائر يؽون بنجاها والؼقام ها وإعطائفا
أعام الدين الظاهرة، وقد  ﴾ﾍ   ﾌ   ﴿ حؼفا عذ أكؿل وجه يستطقعه العبد، و

اأصل ذ اأضحقة أن ختارها اشتدل هذه اآية غر واحد من أهل العؾم عذ أن 
صاحبفا شؿقـة وعظقؿة البدن: أن اأضحقة من صعائر اه وتعظقؿفا يؽون 

أغاها مناً »أي الرقاب أفضل؟ قال:  : ×باشتساها واشتحساها، وقد شئل 
 والعؼل مضطر إى أن يعؾم أن كل ما»وقال الشافعي: ، (2) «وأنفسها عند أهلها
وجل إذا كان كػقسًا  كؾا عظؿت رزيته عذ ادتؼرب به إى اه  تؼرب به إى اه عز

 .(3) «تبارك وتعاى كان أعظم أجره
﴿  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ﴾  جاء )بنن( هـا لؾتلكقد، والضؿر ذ إها عائد إى

الشعائر، وادراد فنن تعظقؿفا من تؼوى الؼؾوب، وإضافة التؼوى لؾؼؾوب أها 
ويشر ، التقوى ها هنا»أكه قال:  ديث أي هريرة من ح ×حؾفا، وقد جاء عـه 

 .(4) «إى صدر《 ثاث مرات
 ﴾┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋﴿ذ قوله تعاى: :اموضع الرابع  

الذكر واأكثى ذ ذلك شواء، واجؿع ُبُدن »قال ابن مـظور:  ﴾┃ ﴿قوله 
                                       

 (.9/267(، والتحرير والتـوير )5/114اكظر بترف: فتح الؼدير ) (1)

( حديث 1/89(، ومسؾم ذ صحقحه )2382( حديث رقم )2/891أخرجه البخاري ذ صحقحه ) (2)
 (.136رقم )

 (.2/245اكظر: اأم لؾشافعي ) (3)

 (.6716( حديث رقم )8/11أخرجه مسؾم ذ صحقحه ) (4)
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َرَخٌم، والُبْدن وُبْدن وا يؼال ذ اجؿع َبَدن وإن كاكوا قد قالوا َخَشٌب وَأَجٌم وَ 
وقد شّاها شبحاكه ، (1) «الّسَؿن وااكتـاز، وإكا شؿّقت بدكة أها تبُدن أي َتْسُؿن

وتعاى بصػتفا لقـبه عذ اختقارها وتعقن اأفضل مـفا فنكه شبحاكه وتعاى أحق ما 
 .(2)اختر له

فا عذ وقد اتػق أهل العؾم عذ إضاق الُبْدن عذ اإبل، واختؾػوا ذ إضاق
 البؼر عذ قولن:

أن البدن تطؾق عذ اإبل فؼط وا تطؾق عذ البؼر: وقد ذهب إلقه ابن  اأول: 
 واشتدلوا با جاء عن أي هريرة : (3)مسعود وعطاء والشافعي واختاره الؼرضبي

م راح ي ـة ثــابــنـل اﾄــة غســعــمـجـوم الــل يـــمن اغتس» قال: ×أن رشول اه 
 «اعة الثانية فكأما قرب بقرة...اعة اأوى فكأما قرب بدنة، ومن راح ي الســالس

 فالتػريق بقـفا ذ هذا احديث طاهر وبّن ذ اختاففا.،  (4) احديث
أن البدن تطؾق عذ اإبل والبؼر وقد ذهب إلقه معظم أئؿة الؾغة وأبو  واآخر:

واشتدلوا با جاء عن ، (5)لشـؼقطيحـقػة ومالك واختاره ابن كثر واألود وا
ي اﾅج والعمرة كل سبعة ي بدنة، فقال  ×اشركنا مع الني  »قال:  جابر 

، (6)«أَيشرُك ي البدنة ما يشرك ي اﾄزور؟ قال: ما هي إل من البدن رجل ﾄابر:
، ولراحة ×والراجح واه أعؾم الؼول اأول أكه من قول الـبي ، (6)«البدن

بلن  ×ذ التػريق بن البدكة والبؼرة، وجاب عن حديث جابر  حديث أي هريرة
                                       

 (.13/47اكظر بترف: لسان العرب ) (1)

 (.5/413اكظر: أحؽام الؼرآن ابن العري ) (2)

 (.12/61ر: اجامع أحؽام الؼرآن )اكظ (3)

(، وأضواء البقان ذ إيضاح 17/155(، وروح ادعاي )5/425اكظر: تػسر الؼرآن العظقم ابن كثر ) (4)
 (.5/265الؼرآن بالؼرآن لؾشـؼقطي )

 (.841( حديث رقم )1/311أخرجه البخاري ذ صحقحه ) (5)

 (.353( حديث رقم )2/955أخرجه مسؾم ذ صحقحه ) (6)
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مراده من قوله )ما هي إا من البدن( أي ذ احؽم، فؾو كاكت البؼرة من جـس 
 (1)البدن دا جفؾفا السائل ولُػفؿت عـد ااضاق أيضًا.

من أي  ﴾┆ ┇ ┈  ﴿أي ذعـا لؽم التؼرب إلقـا باإبل، و ﴾┄ ┅ ﴿
ضاففا شبحاكه وتعاى لـػسه تؽريًا وتعظقًا ها، وحؼفا التعظقم أعام ديـه، وقد أ

   ﴾ : ﴿ ﾑ ﾐ ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉكا قال 
اخر ذ الدكقا واآخرة فػي الدكقا ركوها وذب لبـفا وأكل  ﴾┉┊ ┋ ﴿

حؿفا وما يـتػع ها، وذ اآخرة الثواب واأجر من اه جزاء التؼرب ها له شبحاكه 
ادؼصود باخر ذ اآخرة فؼط ورجحه أبو جعػر الـحاس والرازي وتعاى، وققل 

ذكر ادـافع الدكقوية ذ اآيات   وغرهم، حقث ذكروا أن اه(2)وابن كثر
ثم عّرج شبحاكه وتعاى عذ ادـافع ذ   ﴾ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴿ السابؼة

 اآخرة ذ هذه اآية.
  القرآن الكرمامطلب الثاي: اخاف ي امراد بشعائر ه ي

ا خاف بن أهل العؾم ذ أن لػظة )صعائر اه( تطؾق ذ العؿوم ويراد ها 
أعام الدين الظاهرة ومعاده، وهذا َيُعدون الصاة والصوم والزكاة واحج وغرها 
ما هو من معام هذا الدين احـقف عذ أكه من صعائر اه: لؽن اخاف يظفر حقـا 

ن لػظة صعائر اه ذ الؼرآن الؽريم، وعن ورودها ذ بعض اآيات يلي احديث ع
التي ربا خصصفا ذ معـى من ادعاي، وقد اشتعرضت كام ادػّرين حول لػظة 
)صعائر اه( وادراد مـفا ذ شقاق اآيات الواردة فقفا، وخؾصت إى أن اأقوال ذ 

 معـاها يؿؽن إماها فقا يلي: 
أها عامة ذ أعام الدين الظاهرة ومـفا مـاشك احج، وإى هذا  :القول اأول

                                       
 (.6/266(، وعون ادعبود لؾؿباركػوري )17/155اكظر: روح ادعاي ) (1)

حاس اكظر: (2)  (.5/425) (، وتػسر الؼرآن العظقم11/121) (، ومػاتقح الغقب4/411) معاي الؼرآن لـؾ
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الؼول ذهب عامة ادػرين كالطزي واجصاص والؼرضبي والشـؼقطي والسعدي 
مرجحًا  ﴾┅   ┆  ┇  ┈    ﴿ قال الطزي عـد تػسر قوله تعاى، (1)وغرهم
من غر اختصاص  اه هى عن اشتحال صعائره ومعام حدوده هقًا عاماً »العؿوم: 

رء من ذلك: فؾم جز أحد أن يوجه معـى ذلك إى اخصوص إا بحجة جب 
 : وقال السعدي عـد تػسر قوله تعاى، (2) «التسؾقم ها وا حجة بذلك

هذا دلقل عذ أن »مرجحًا العؿوم أيضًا:  ﴾┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈  ﴿
 .(3) «الشعائر عام ذ مقع أعام الدين الظاهرة

أها خاصة ذ مـاشك احج، وإى هذا الؼول ذهب الزخري  خر:القول اآ
ギ  ガ   ヴ   ﴿ وغرهم، قال ابن عاصور عـد تػسر قوله تعاى:(4)وابن عاصور
ゴ  ゲ  グ﴾ :«  فالشعائر ما ُجعل عامة عذ أداء عؿل من عؿل احج والعؿرة

الؽعبة  وهي ادواضع ادعظؿة مثل ادواققت التي يؼع عـدها اإحرام ومـفا
 :﴾ﾉ ﾌ ﾋ ﾊ ﾍ﴿ ، وقال أيضًا عـد قوله تعاى: «وادسجد احرام

عـد قوله تعاى:  هـ(1387)توقال شقد قطب ، (5) «وصعائر اه لؼب دـاشك احج»
وأقرب ما يتجه إلقه الذهن ذ معـى »:  ﴾│  ┃  ┄  ┅   ┆  ┇  ┈    ﴿
﴿ﾍ  ﾌ﴾ رمات عذ ادحرم ذ هذا ادؼام أها صعائر احج وما تضؿـته من ح

 عذ-ادؽقة احج شورة آيات أن»وقال ذ موضع آخر: ، (6) «لؾحج أو العؿرة
                                       

(، واجامع 1/242(، وأحؽام الؼرآن لؾجصاص )4/392تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (1)
(، تقسر الؽريم الرمن 3/278(، وأضواء البقان ذ إيضاح الؼرآن بالؼرآن )6/37لؼرآن )أحؽام ا

(1/538.) 

 اكظر: ادصدر السابق. (2)

 اكظر: ادصدر السابق. (3)

 (.2/53(، والتحرير والتـوير )1/311اكظر: الؽشاف لؾزخري ) (4)

 (.2/53اكظر: التحرير والتـوير )( 5)

 (.2/318ؼرآن لسقد قطب )اكظر: ذ طال ال (6)
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  إبراهقم اه أمر التي الشعائر بوصػفا احج صعائر معظم ذكرت – اأرجح
 .(1) «ها

وبعد التطواف والتلمل ذ أقوال ادػرين والـظر ذ معاي اآيات التي 
( كجد أها م خل من عاقة وارتباط بعامة من اصتؿؾت عذ لػظة )صعائر اه

ج، فآية البؼرة اصتؿؾت عذ ذكر الصػا وادروة وأها من صعائر اه عامات اح
وما من عامات احج الظاهرة، وآية ادائدة اصتؿؾت عذ ذكر اهدي وهو من أبرز 

وهو من باب مظاهر احج وعاماته حقث ذكر اه اهدي بعد اشتحال الشعائر 
فعطف الشفر احرام واهدي وما »ذكر اخاص بعد العام، يؼول ابن عاصور: 
احج كؾفا ذ  آيات، و(2) «لاهتام به هبعدما من صعائر اه عطف اجزئّي عذ كّؾقّ 

شقاق احديث عن احج بل إكه يتلكد فقفا أن الشعائر يراد ها مـاشك احج: وذلك 
فالذي يتبن ي أن ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن مـاشك احج  ، وهذادـاشبة السقاق

 خاصة، وا ماكع من دخول غرها فقفا عـد ااضاق .
 امطلب الثالث: مرة اخاف ي امراد بشعائر ه

قبل الروع ذ معرفة ثؿرة اخاف ذ ادراد بشعائر اه، يـبغي أن كدرك أن من 
ه ما لقس له ثؿرة، وهذا أمر معؾوم لدى عؾاء اأصول، اخاف ما كان له ثؿرة ومـ

ولعل قائًا يؼول فا هي الثؿرة ادرجوة من معرفة اخاف ذ ادراد بشعائر اه ذ 
 الؼرآن الؽريم؟.

فلقول: ذكر غر واحد من ادػرين مؾة من ادسائل التي تـبـي عذ معرفة ادراد 
 بشعائر اه، وهي عذ الـحو اآي:

مسللة وجوب السعي بن الصػا وادروة، فؼد كص عدد من العؾاء عذ أن  أوًل:
وجوب السعي بن الصػا وادروة مستػاد من كوها من صعائر اه، يؼول ابن 

                                       
 (.1/168اكظر: ادصدر السابق ) (1)

 (.4/121اكظر: التحرير والتـوير ) (2)
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واآية تدل عذ وجوب السعي بن الصػا وادروة باإخبار عـفا بلها »عاصور: 
وإذا كاكا من »وقال السعدي: ، (1) «من صعائر اه فأجل هذا اختؾػت ادذاهب
ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉ ﴿صعائر اه، فؼد أمر اه بتعظقم صعائره فؼال: 

 ﾑ ﾐ﴾  فدل جؿوع الـصن أها من صعائر اه، وأن تعظقم صعائره من
تؼوى الؼؾوب، والتؼوى واجبة عذ كل مؽؾف، وذلك يدل عذ أن السعي ها 

وقال الشـؼقطي مبقـًا أدلة من ، (2) «جؿفورفرض ازم لؾحج والعؿرة كا عؾقه ا
قالوا: فترحه تعاى بلن الصػا »قالوا أن السعي ركن من أركان احج والعؿرة: 

وادروة من صعائر اه، يدل عذ أن السعي بقـفا أمر حتؿي ا بد مـه، أن صعائر 
صحقحه إى أن اه عظقؿة، ا جوز التفاون ها، وقد أصار البخاري رمه اه ذ 

كوها من صعائر اه يدل عذ ذلك، قال: باب وجوب الصػا وادروة، وجعل من 
ذ الػتح ذ ذح قول البخاري )وجعل  هـ(852)توقال ابن حجر ، (3) «صعائر اه

أي وجوب السعي بقـفا مستػاد من كوها ُجعا من صعائر اه، »من صعائر اه(: 
 .(4) «صقةقاله ابن ادـر ذ احا

 ﴾ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴿ حديد معـى ادـافع الواردة بؼوله تعاى: انياً:
، فتحديد ادراد بادـافع هذه اآية يـبـي عذ حديد ادراد بشعائر اه ذ [33احج:]

الؼرآن، فؿن قرها عذ صعائر احج قر ادـافع عذ ما يـتػع به احاج ذ أماكن 
ؿومفا قال بعؿوم ادـافع التي حصل من تعظقم صعائر الـسك ذ احج، ومن قال بع

وأما الذين قالوا: »اه والؼقام ها، وقد ذكر هذا مؾة من ادػرين، يؼول الطزي: 
صعائر احّج، وهي اأماكن التي  ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﴿ معـى الشعائر ذ قوله:

ﾔ ﾓ ﴿ :ُيـْسك عـدها ه، فنهم اختؾػوا أيضا ذ معـى ادـافع التي قال اه
                                       

 (.2/55) تحرير والتـويراكظر: ال (1)

 (.1/76اكظر: تقسر الؽريم الرمن ) (2)

 (.4/467اكظر: أضواء البقان ذ تػسر الؼرآن بالؼرآن ) (3)

 (.3/498ري )اكظر: فتح الباري ذح صحقح البخا (4)
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ﾕ﴾» (1) ، :اعؾم أن قوله تعاى :»وقال الرازي ﴿ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴾ 
ا يؾقق إا بلن حؿل الشعائر عذ اهدي الذي فقه مـافع إى وقت الـحر، ومن 
حؿل ذلك عذ شائر الواجبات يؼول لؽم فقفا أي ذ التؿسك ها مـافع إى أجل 

، (2) «رين، وا صك أكه أقربيـؼطع التؽؾقف عـده، واأول هو قول مفور ادػ
وادعـى عذ الؼول بلن ادراد من الشعائر مواضع »: هـ(1271)توقال األود 

 ج، لؽم ذ تؾك ادواضع مـافع باأجر والثواب احاصل بلداء ما يؾزم أداؤه فقفااح
 .(3) «إى أجل مسؿى هو اكؼضاء أيام احج

ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ ﴿ ذ قوله تعاى: بقان اخاف ذ مراد اه جل وعا الثاً:
ﾝ﴾ [:33احج] ، فؿن قال أن الشعائر هي صعائر احج كؾفا من الوقوف بعرفة

ورمي اجار والسعي قال تـتفي إى البقت وهو الطواف، ومن قال أها البدن 
من قال إن صعائر »: هـ(741)تخاصة قال تـتفي إى مؽة أو احرم، يؼول ابن جزي 

موضع كحرها وهي مـى ومؽة ...، ومن قال إن الشعائر موضع اه اهدايا فؿحؾفا 
خر ذلك كؾه الطواف بالبقت يعـي آاحج فؿحؾفا ملخوذ من إحال ادحرم أي 

ضواف اإفاضة إذ به حل ادحرم من إحرامه، ومن قال إن الشعائر أمور الدين عذ 
 .ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ﴾ » (4) ﴿اإضاق فذلك ا يستؼقم مع قوله 

ﾏ ﾎ ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ  ﴿ يد ادراد بالعطف ذ قول اه تعاى:حد رابعاً:
 ﾑ ﾐ﴾ ، فؿن قال أن الشعائر هي أعام الدين الظاهرة ذهب إى أن هذه

 قبقل من وتؽون ﴾┓ └ ┕ ┖ ┗﴿اآية معطوفة عذ قول اه تعاى 
مؾة  تؽون اأول التػسر فعذ»: عاصور ابن يؼول العام، عذ اخاص عطف

                                       
 (.18/625تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (1)

 (.11/118اكظر: مػاتقح الغقب ) (2)

 (.17/153اكظر: روح ادعاي ) (3)

 (.2/218(، والتسفقل ابن جزي )12/57(، واجامع أحؽام الؼرآن )5/358التـزيل ) ر: معاماكظ( 4)
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﴿ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ﴾ ها عطػا عذ مؾةإى آخر ﴿┗ ┖ ┕ └ ┓﴾ 
الخ، وصعائر اه أخص من حرمات اه فعطف هذه اجؿؾة لؾعـاية بالشعائر،  وعذ 

 عطػًا عذ مؾة ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﴿التػسر الثاي لؾشعائر تؽون مؾة 
﴿ │ ━ ─ 〞 〝 ｠ ポ ボ ペ ベ プ ブ﴾  

 . (1) «خصقصًا ها بالذكر بعد ذكر حرمات اه
ئر اه مبـي عذ معرفة كـففا وحؼقؼتفا، فا يتصور من أن تعظقم صعا خامساً:

ادسؾم أن ُيطالب بتعظقم أمر ا يعرفه وا يدرك ما هقته!، ويعظم اأمر إذا كان 
مرتبطًا بالتؼوى، فؽؾا عّظم اإكسان صعائر اه كؾا كان تؼقًا مصداقًا لؼول اه جل 

 .﴾ﾑ ﾐ ﾏ ﾎ  ﴿ وعا:
ل التي توضح بجاء ثؿرة اخاف بادراد بشعائر هذا ما وقػت عؾقه من ادسائ

اه ذ الؼرآن، وأكه يتوقف عذ معرفة ادراد ها الوقوف عذ بعض اأحؽام، 
 وكذلك بقان التػسر الصحقح لبعض اآيات ادرتبطة ها.

 
 
 
 

 

 
 

                                       
 (.9/271اكظر: التحرير والتـوير ) (1)
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 امبحح الثالح
 تعظيم شعائر اه وإظهارها 

 تعظيم شعائر ه  امطلب اأول: أمية
ما ُيعؾم أن اه جل وعا حث ورّغب بتعظقم صعائره شبحاكه وتعاى، وجعل 

ﾍ ﾌ ﾋ ﾊ ﾉ ﴿ تعظقؿفا عامة من عامات تؼواه كا مر معـا شابؼاً 
 ﾑ ﾐ ﾏ ﾎ﴾ : فنن حالة التعظقم إذا كست » :هـ(543)تيؼول ابن العري

لر وإخاص الـقة، وذلك أن العبد باضـًا وطاهرًا فلصؾه تؼاة الؼؾب بصاح ا
وهذا فؼد ، (1) «التعظقم من أفعال الؼؾب، وهو اأصل لتعظقم اجوارح باأفعال

وشؾف هذه اأمة عدد من الشواهد التي تبن مؽاكة صعائر  ×جاء عن رشول اه 
اه ذ كػوشفم، وتزز حؼقؼة التعظقم التي يـبغي أن يؽون عؾقفا ادسؾم، وما يدل 

لؾشعائر ما جاء عـد البخاري ومسؾم من حديث أي  ×ظقم رشول اه عذ تع
ن مكة حرمها ه وم حرمها الناس، فا حل إ» قال: ×: أن الـبي هريرة 

لمرئ يؤمن اه واليوم اآخر أن يسفك ها دمًا، ول يعضد ها شجرة، فإن أحد 
ن لرسول』 وم أذن لكم فيها، فقولوا: إن ه قد أذ ×ترخص لقتال رسول ه 

فؽان عؾقه الصاة والسام يعّظم مؽة تعظقًا لشعائر اه، وما يدل ، (2) اﾅديث« ..
لشعائر اه أكه كان جتفد ذ العبادة والطاعة والبذل  ×أيضًا عذ تعظقؿه 

 واإكػاق ذ صفر رمضان ما ا جتفد ذ غره من الشفور، يؼول ابن عباس 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون ي  ×كان رسول ه » ري:كا عـد البخا

يعّظم اأذان ويعظم اجؿعة  ×وكان ، (3)«رمضان حن يلقا《 جريل ...اﾅديث
حرصون أصد احرص عذ تعظقم  ×والعقدين وغرها: وكان صحابة رشول اه 

                                       
 (.5/418اكظر: أحؽام الؼرآن ابن العري ) (1)

 (.1354(، ومسؾم ذ صحقحه )114أخرجه البخاري ذ صحقحه برقم ) (2)

 (.1813أخرجه البخاري ذ صحقحه برقم ) (3)
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كان ابن فؾفذا » :هـ(463)تصعائر اه ذ كل صمون حقاهم، يؼول ابن عبد الز 
عؿر يؽسو بدكه اجؾل والؼباضي واحؾل فقجّؿل بذلك بدكه: أن ما كان ه تعاى 

وهذا الذي ذكركاه كؾه يدل عذ ، (1) «فتعظقؿه ودؿقؾه من تعظقم صعائر اه تعاى
أن ادممن ملمور بتعظقم صعائر اه ومققزها عن غرها بحقث تعطى حؼفا من 

غرها من اأمور التي تعزز من مؽاكتفا ذ الـػس، قال التعبد واإجال والتؼدير و
 يعـي الشعائر. (2) «وحٌق عذ عباده ادممـن به تعظقم مقع ذلك»الطزي: 

 امطلب الثاي: إظهار شعائر ه
لؽل دين من اأديان صعائر واضحة وطاهرة ُتعرف دياكة البؾد من خاها، فا 

هرة وبادية لؾعقان تؽون خر دلقل عذ كون ريب حقـا تؽون صعائر ادسؾؿن طا
هذه الباد باد إشامقة، وا كبالغ إن قؾـا أن إطفار الشعائر شبب ذ بؼاء الدين، 

 ×قال: قال رشول اه  وتعطقؾفا شبب ذ هايته: وهذا جاء ذ حديث حذيػة 
ل يُدرس اإسام كما يُدرس وشي الثوب، حَ ل يُدرى صيام ول صدقة و » :

 .(3) احديث«نسك...
وقد ذهب العؾاء إى الؼول بوجوب إطفار صعائر اه وادبادرة بذلك واعتزوه 

أن اأصل » :هـ(1231)تأصًا: خاصة إن كان ذ باد اإشام، يؼول الدشوقي 
 ،(4) «بنطفار الشعائر ذ البؾد بؿجرد فتحفا وا موجب لؾتلخر بعد زوال اداكعادبادرة 
بل وضالبوا بالتزام ، (5) «والسبقل ذ الشعائر إصفارها» :هـ(587)تالؽاشاي ويؼول 

فلما الذين ا يؾتزمون ذائع اإشام »: هـ(682)تهذه الشعائر: يؼول ابن تقؿقة 
                                       

 (.4/251اكظر: ااشتذكار ابن عبد الز )( 1)

 (.18/622تلويل الؼرآن ) عناكظر: جامع البقان  (2)

( وقال: هذا حديث 8461(، واحاكم ذ مستدركه برقم )1969ــه برقم )أخرجه ابن ماجه ذ ش (3)
 صحقح عذ ذط مسؾم وم خرجاه.

 (.1/514اكظر: حاصقة الدشوقي )( 4)

 (.4/483اكظر: بدائع الصـائع ذ ترتقب الرائع لؾؽاشاي ) (5)
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وهذا التلكقد من عؾاء ، (1) «الظاهرة ادتواترة فا أعؾم ذ وجوب قتاهم خافاً 
عائر: دا يعؾؿون من أمقته وما يستب عؾقه، فؽؾا اأمة قديًا وحديثًا عذ إطفار ص

كاكت صعائر اإشام طاهرة وبادية كان ها تلثر ذ كػوس الـاس ذ ديـفم 
ودكقاهم، وإذا خػقت هذه الشعائر اكدرس اإشام وذهب كوره، ومن كظر ذ 

ام بعض البؾدان العربقة واإشامقة القوم يدرك جقدًا ما حرص عؾقه أعداء اإش
من حاولة إخػاء صعائر هذا الدين، وجعل التؿسك به جرد عاقة بالوجدان بن 

 العبد وربه.
وأما ذ حال ااشتضعاف فاأدلة متضافرة عذ جواز إخػاء الشعائر وكتان 

  ﴾└ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙﴿ اإيان، ومن ذلك عؿوم قوله تعاى:
، وقوله [78:احج]  ﴾┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ﴿ ، وقوله تعاى:[286البؼرة:]

ガ ヴ ケ カ  ﴿ ، وقوله تعاى:[16التغابن:] ﴾┅ ┆ ┇ ┈﴿تعاى: 
グ ギ﴾  [ :116الـحل] فنذا كان احق تبارك وتعاى أذن دن أكره بلن يـطق ،

بالؽػر ما دام أن قؾبه مطؿئن باإيان، فنخػاء الشعائر مع بؼاء اإيان أوى، يؼول 
، وقد يؽون ذلك ذ بعض اأمؽـة، وقد تؽون الغربة ذ بعض ذائعه»ابن تقؿقة: 

فػي كثر من اأمؽـة خػى عؾقفم من ذائعه ما يصر به غريبًا بقـفم ا يعرفه مـفم 
اه أمر إا الواحد بعد الواحد، ومع هذا فطوبى دن مسك بتؾك الريعة كا 

ورشوله، فنن إطفاره واأمر به واإكؽار عذ من خالػه هو بحسب الؼوة 
من رأى منكم منكرًا فليغر《 بيد《 فإن م يستطع »:×وقد قال الـبي  واأعوان،

 .(3) « (2) «فبلسان』 فإن م يستطع فبقلب』 وذلك أضعف اإمان
واأدلة غر هذه التي ذكرت كثرة تدل عذ ذات ادعـى وتلي ذ هذا السقاق 

 .لقس هذا جال بسطفا واإشفاب فقفا
                                       

 (.28/514اكظر: جؿوع الػتاوى ابن تقؿقة ) (1)

 (.186( حديث رقم )1/219أخرجه مسؾم ذ صحقحه ) (2)

 .(18/298)اكظر: جؿوع الػتاوى ابن تقؿقة  (3)
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 اخامة
د اه شبحاكه وتعاى عذ ما مّن به عّي من إمامه، وقد ذ ختام هذا البحث أم

 طفر ي من خال هذا البحث الـتائج التالقة:
أطفر البحث أمقة الوقوف مع ألػاظ الؼرآن الؽريم ودراشتفا دراشة  -4

 موضوعقة.
الشعائر ذ ادعـى ااصطاحي ا خرج كثرًا عن ادعـى الؾغوي، ففي ذ  -2

 اصطاح: معام الدين والطاعة والؼرب.الؾغة العامة، وذ ا

 أضاف اه شبحاكه وتعاى الشعائر له إضافة تعظقم وتريف. -3

 تـؼسم الشعائر من حقث كـففا وماهقتفا إى ثاثة أكواع: -4

  .صعائر مؽاكقة مثل الصػا وادروة 

  .صعائر زماكقة مثل الشفر احرام 

  .صعائر ذوات مثل اهدي 

 ائر اه: حرمات اه، فرائض اه، حدود اه.من األػاظ ادرادفة لشع -5

اختؾف العؾاء ذ التػريق بن الشعائر وادشاعر عذ قولن، فؿـفم من قال  -6
ن الشعائر يراد ها العبادات وادشاعر يراد إن الشعائر هي ادشاعر، ومـفم من قال إ

إن افسقا ها مواضع العبادات، والراجح أن هذين الؾػظن إن اجتؿعا افسقا و
 اجتؿعا.

 كتاب اه جل وعا هي عذ الـحو اآي: ذ  الشعائر ذ أربعة مواضعجاء ذكر  -7

   :ذ شورة البؼرة وهي قوله تعاى ﴿ ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ   ヴ﴾. 

    :ذ شورة ادائدة وهي قوله تعاى﴿   ┈  ┇  ┆   ┅  ┄  ┃  │﴾. 

   ى:ـالـعـه تـولـي قـج وهـحـورة الـي شـف ﴿ ﾋ  ﾊ ﾉ   ﾎ  ﾍ   ﾌ
ﾑ   ﾐ  ﾏ﴾. 
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    :ذ شورة احج وهي قوله تعاى﴿ ┈ ┇ ┆ ┅ ┄ ┃﴾. 

اختؾف ادػرون ذ ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن الؽريم عذ قولن، اأول:  -8
ها مـاشك إها عامة ذ أعام الدين الظاهرة ومـفا مـاشك احج، والؼول اآخر إ

احج خاصة وا ماكع من دخول  احج خاصة، والراجح واه أعؾم أها مـاشك
 غرها عـد ااضاق.

 من ادسائل التي تـبـي عذ معرفة ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن ما يلي:  -9

  .الؼول بوجوب السعي بن الصػا وادروة مستػاد من كوها من صعائر اه 

  بقان معـى ادـافع الواردة قوله تعاى ﴿ﾘ ﾗ ﾖ ﾕ ﾔ ﾓ﴾  فؿن
اه هي صعائر احج قر ادـافع عذ ما يـتػع به احاج ذ أماكن قال أن صعائر 

الـسك ذ احج، ومن قال هي أعام الدين الظاهرة قال بعؿوم ادـافع التي حصل 
 من تعظقم صعائر اه.

  :بقان اخاف ذ مراد اه جل وعا ذ قوله تعاى ﾝ  ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ
ﾝﾜ ،ا من الوقوف بعرفة ورمي فؿن قال أن الشعائر هي صعائر احج كؾف

اجار والسعي قال تـتفي إى البقت وهو الطواف، ومن قال أها البدن خاصة قال 
 تـتفي إى مؽة أو احرم.

  حديد ادراد بواو العطف ذ قوله تعاى ﴿    ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﾌ  ﾋ  ﾊ
ﾑ   ﾐ﴾ ، فؿن قال أن صعائر اه هي أعام الدين الظاهرة عطف هذه اآية

فتؽون من قبقل عطف اخاص عذ   ﴾└   ┕    ┖  ┗﴿ ه تعاىعذ قول
ブ  ﴿ العام، ومن قال أها مـاشك احج عطف هذه اآية عذ قوله تعاى

 │ ━ ─ 〞 〝 ｠ ポ ボ ペ ベ プ﴾. 

   أن تعظقم صعائر اه مبـي عذ معرفة كـففا وإدراك حؼقؼتفا، فا يتصور
 التعظقم أمر ما دون معرفته حق ادعرفة.
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دلة من الؽتاب والسـة عذ أن ادممن ملمور بتعظقم صعائر اه، دلت اأ  -41
 بل إن التعظقم أحد السبل ادوصؾة لتؼوى الؼؾوب.

ذهب أهل العؾم إى الؼول بوجوب إطفار صعائر اه واالتزام ها،   -44
واشتثـوا من ذلك اأصل حال ااشتضعاف واشتدلوا لذلك بعؿوم اأدلة الواردة 

 ذ رفع احرج.

 أما التوصيات، فلعل من أمها:و 

  إقامة ادممرات والـدوات التي تعـى بدراشة اأبحاث ذ التػسر
ادوضوعي، وبقان أمقته، ففـاك مؾة من ادسائل وادوضوعات التي بحاجة 

 لؾبحث والتدققق.
  التلكقد عذ دراشة التػسر ادوضوعي ضؿن مػردات ادؼررات ذ

 راه لؾؿتخصصن ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.مرحؾتي اداجستر والدكتو

  ااشتػادة من وشائل اإعام والتواصل ااجتاعي ذ تعزيز ققؿة صعائر
 اه ذ كػوس الـشء، بحقث يـعؽس أثر تعظقؿفا عذ شؾوكفم وأخاققاهم.

هذا ما تقر معه ومـاقشته ذ هذا البحث، واه أشلل أن جعل هذا العؿل 
 ريم، وأن يـػعـي به، ويـػع به اإشام وادسؾؿن.خالصًا لوجه الؽ
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 475 .................................................ادطؾب الرابع: أكواع الشعائر 

 476 .............................ادطؾب اخامس: األػاظ ادرادفة لؾشعائر 

 477 ...................... ادطؾب السادس: الػرق بن الشعائر وادشاعر

  امبحث الثاي: ورود شعائر ه ي القرآن

( ادطؾب اأول: اآيات التي اصتؿؾت عذ لػظة )صعائر اه
 ................................................................................ ذ الؼرآن
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 487 .............ادطؾب الثاي: اخاف ذ ادراد بشعائر اه ذ الؼرآن 

 489 ..................ادطؾب الثالث: ثؿرة اخاف ذ ادراد بشعائر اه 

  ث: تعظيم شعائر ه وإظهارهاامبحث الثال

 493  ................................... تعظقم صعائر اهأمقة ادطؾب اأول: 

 494 ............................................. ادطؾب الثاي: إطفار صعائر اه

 496 ..................................................................................... اخامة

 499 ........................................................ ادراجعففرس ادصادر و

 214 ............................................................... ففرس ادوضوعات
 


