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 بسؿ الؾَّف الرمحـ الرحقؿ

الم طىل كبق   ،الحؿد لؾَّف رب العالؿقـ الة والسَّ وطىل آلف وأصحابف  ،دٍ ـا محؿَّ والصَّ

 أمجعقـ.

ا َبْعُد:   أمَّ

 عامؾِ ويف التَّ  العؼقدةِ  يف أمرِ  ؿ  ِف مُ  ،ائدةِ الػَ  قرُ بِ كَ  ؿِ جْ الحَ  قرُ غِ َص  قٌؾ ؾِ َج  اٌب تَ فذا كِ ف

قخ محؿد بـ طبد القهاب الشَّ  دُ د  جَ الؿُ  سالمِ الِ  ػف شقُخ وقد صـَّ  ،والبراءِ  ويف القٓءِ 

  .ةالجاهؾقَّ  أهَؾ ملسو هيلع هللا ىلص  ل  بِ فقفا الـَّ  يف مسائؾ خالَػ  $

 ةٌ مَّ أو أُ  دى،فا الفُ يلتقَ  قبؾ أنْ  ةٌ مَّ التل تؽقن فقفا أُ  : هل الحالةُ ةالؿراد بالجاهؾقَّ و

  .فعْ بِ دى ومل تتَّ أتاها الفُ 

 قبؾ أنْ  - قنوهؿ القثـق   -ققن م  : إُ فقف طر إوليف الشَّ  عريِػ ويدخؾ يف هذا التَّ 

ـْ ُكُتٍب : كؿا قال سبحاكف ؛المالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ فؿ الـَّ يلتقَ 
﴿َوَما آَتْقـَاُهْؿ مِ

   .َيْدُرُسقَكَفا﴾

 الفؽِ  ،صارىوالـَّ  القفقدُ  :- فعْ بِ مل تتَّ ودى فُ الأتاها  ةٌ مَّ أُ  - طر الثاينويدخؾ يف الشَّ 

  .ةرون جاهؾقَّ بَ تَ عْ ابؼة يُ قائػ السَّ الطَّ 

  :إىل قسؿقـ ة تـؼسؿوالجاهؾقَّ 

 ؛المالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ وهل ما كاكت قبؾ الـَّ  ،طؾؼةمُ  ةٌ جاهؾقَّ  :الؼسؿ إول

ُوَلك﴾: كؿا قال سبحاكف ْٕ َج اْلَجاِهؾِقَِّة ا ـَ َتَبر  ْج َٓ َتَبرَّ  خاري  البُ وكؿا يف صحقح  ،﴿َو

ا ُكـَّا فِل َجاِهؾِقٍَّة َوَشر  » :ڤ ل حذيػةُ قا  .«إِكَّ
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 ،المالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ بعد بعثة الـَّ  تما كاكوهل  ،دةؼقَّ مُ  ةٌ جاهؾقَّ  :الؼسؿ الثاين

كؿا  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  ققُل  :لقؾ طىل ذلؽوالدَّ  ،أو أحقالٍ  ؾدانٍ أو ببُ  أشخاصٍ يف ا مَّ إدة مؼقَّ 

وكؿا قال طؾقف  ،«إِكََّؽ اْمُرٌؤ فِقَؽ َجاِهؾِقَّةٌ »: ڤ ٕبل ذر   خاري  يف صحقح البُ 

َـّ » :المالة والسَّ الصَّ  َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر الَجاِهؾِقَِّة 
تِل مِ  ،الَػْخُر بِإَْحَساِب  :َأْرَبٌع فِل ُأمَّ

ـُ فِل إَْكَساِب  ْع   ،َوالطَّ
ِ
  .«َوالـ َقاَحةُ  ،بِالـ ُجقمِ ْستِْسَؼاُء َوآ

 أمرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ل  بِ الـَّ فقفا  التل خالَػ  هذه إمقرَ  ؿَ ؾَّ عَ تَ ويَ  ؿَ ؾَ عْ يَ  أنْ  طىل الؿسؾؿِ  ُب جِ ويَ 

 :ة أمقرعدَّ ولذلؽ لِ  ،ةالجاهؾقَّ 

 خاري  يف البُ  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال  ؛ةباع الجاهؾقَّ ت  اـ ركا مِ حذَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ٕنَّ  :إمر إول

ـَ » :ؿٍ سؾِ ومُ  َخالُِػقا » :- أيضاً  - المالة والسَّ طؾقف الصَّ وقال ، «َخالُِػقا الُؿْشِركِق

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ﴾: وقال سبحاكف ،«الَؿُجقَس    .﴿َو

 :ڤ كؿا قال حذيػةُ  ؛ر مـفاذَ ـحْ ة لِ الجاهؾقَّ  أمقرَ  ؿَ ؾَّ عَ تَ كَ  أنْ  ُب جِ يَ  :إمر الثاينو

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ َكاَن الـَّاُس َيْسَلُلقَن َرُسقَل » ـِ  َط ر   الَخْقِر َوُكـُْت َأْسَلُلُف َط َمَخاَفَة َأْن  ؛الشَّ

 .«ُيْدِرَكـِل

ى رَ طُ  ُض ؼَ ـْ ا تُ ؿَ كَّ إِ : »ڤكؿا قال طؿُر  ؛سالمالِ  فضائؾِ  ةِ ؿعرفَ لِ  :إمر الثالثو

 .«ةَ قَّ ؾِ اهِ الجَ  ُف رِ عْ  يَ َٓ  ـْ مَ  مِ اَل ْس ل الِ فِ  لَ َش ا كَ ذَ إِ  ةً وَ رْ طُ  ةً وَ رْ طُ  مِ اَل ْس الِ 

ـا بَ جـَّ  أنْ  :ؿًا مـفاعَ طؾقـا كِ  ؿَ عَ كْ أَ  طىل أنْ   الؾَّف رُ فا ُشؽْ يف معرفتِ  :إمر الرابعو

 .سالمـ أهؾ أوصاف الِ ـا مِ ة وجعؾَ ؾقَّ الجاه باع أمقرِ ات  

 بع أمقرَ ـ اتَّ د مَ تقطَّ   الؾَّف ٕنَّ  ؛فاؿَ ؾَّ عَ تَ كَ  طؾقـا أنْ  ُب جِ يَ  :إمر الخامسو
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ِذي : ذلؽ قال سبحاكفمِـ شديد  ة بقطقدٍ الجاهؾقَّ  َبْعَت َأْهَقاَءُهْؿ َبْعَد الَّ ـِ اتَّ ﴿َوَلئِ

َٓ َكِصقٍر﴾ ـْ َولِل  َو
ِف مِ ـَ الؾَّ

ـَ اْلِعْؾِؿ َما َلَؽ مِ
ـِ : وكؿا قال سبحاكف، َجاَءَك مِ ﴿َوَلئِ

ـْ َبْعِد 
َبْعَت َأْهَقاَءُهْؿ مِ ﴾اتَّ ـَ ـَ الظَّالِِؿق ـَ اْلِعْؾِؿ إِكََّؽ إًِذا َلِؿ

فؿ بعَ اتَّ  ـِ فؿَ  َما َجاَءَك مِ

 ولـ يؽـ لف ول   ه أحدٌ بف العذاب لـ يـصرَ  ؾَّ َح  ف إنْ بلكَّ   الؾَّفه دَ ف وتقطَّ ؿ كػَس ضؾَ 

  الؾَّف.ـ دون مِ 

كؿا قال  ؛- الؾَّفوالعقاذ ب -يـ ـ الد  ج مِ مـفا خرَ  بع شقئاً ـ اتَّ مَ  :مـفا ةُ والجاهؾقَّ 

َـّ اْلَجاِهؾِقَِّة﴾: سبحاكف ِف َغْقَر اْلَحؼ  َض لـ   الؾَّف بلنَّ  العبدُ  َـّ ظُ يَ  كلنْ  ﴿َيُظـ قَن بِالؾَّ

  .فديـَ  وأف تباطَ أ وأف ؾَ ُس يـصر رُ 

 ،كحَ الؾ   ُؼ ؾْ َح  :مثؾ ،ف دون ذلؽيـ ولؽـَّ ـ الد  مِ  بف الؿرءُ  ُج رُ خْ  يَ َٓ  قسٌؿ آخر:و

ُروا الؾ َحك» :المالة والسَّ قال طؾقف الصَّ  ، َوف  ـَ ق
طقى الدَّ  :ومثؾ ،«َخالُِػقا الُؿْشِركِ

 ڤ ر أبق ذر  ة كؿا طقَّ ـ الجاهؾقَّ اس مِ الـَّ  وكذا تعققرُ  ،ةبقَّ ة كالعَص قى الجاهؾقَّ بدطَ 

ـَ يا  :ف فؼالم  الً بلُ ُج رَ  فِ  !َذر  َيا َأَبا » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فؼال الـَّ  ،اءَ دَ قْ السَّ  اب إِكََّؽ اْمُرٌؤ  ؟َأَطقَّْرَتُف بُِلم 

  .«فِقَؽ َجاِهؾِقَّةٌ 

كؿا يف  ؛ذلؽ ـسقات وغقرِ ؾدان والجِ ئات والبُ ؿاطات والػِ ب لؾجَ عص  التَّ  :ومثؾ

ـَ أَ » :الصحقح
َيا  :َوَقاَل الُؿَفاِجِري   ،َيا َلألَْكَصارِ َقاَل:  إَْكَصاِري  نَّ َرُجالً مِ

ـَ  قَّةِ  :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج الـَّبِل   ،َلؾُؿَفاِجِري
  .«؟َما َباُل َدْطَقى َأْهِؾ الَجاِهؾِ

 :يف أربعة مقاضع اب الؾَّفتَ ة يف كِ الجاهؾقَّ  د لػظُ وورَ 

َـّ : كؿا قال سبحاكف ؛الؿقضع إول: يف العؼقدة ِف َغْقَر اْلَحؼ  َض ﴿َيُظـ قَن بِالؾَّ
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 . اْلَجاِهؾِقَِّة﴾

﴿َأَفُحْؽَؿ : كؿا قال سبحاكف ؛شرع الؾَّف حاكؿ إىل غقرِ التَّ الؿقضع الثاين: يف و

 .اْلَجاِهؾِقَِّة َيْبُغقَن﴾

َج اْلَجاِهؾِقَِّة : شلكف كؿا قال جؾَّ  ؛باسالؿقضع الثالث: يف الؾ  و ـَ َتَبر  ْج َٓ َتَبرَّ ﴿َو

ُوَلك﴾ ْٕ  .ا

ـَ َكَػُروا فِل ﴿إِْذ َجَعَؾ الَّ : كؿا قال سبحاكف ؛امالتعَ الؿقضع الرابع: يف الؿُ و ِذي

 ذلؽ.  جـاس وغقرِ ئات وإَ لؾػِ  ُب عص  وهق التَّ  ُقُؾقبِِفُؿ اْلَحِؿقََّة َحِؿقََّة اْلَجاِهؾِقَِّة﴾

أو  ٍب اجِ وَ  كِ رْ تَ  كؾ   :أهؾ العؾؿ بؾ قال بعُض  ،ةٍ قرَ محُص  ة غقرُ الجاهؾقَّ  ومسائُؾ 

 الؾَّف. أمرَ  خالػيُ  ٕكَّف ؛ةالجاهؾقَّ  ـ أمرِ ففق مِ  ؛ةٍ قَ ِص عْ مَ  ؾِ عْ فَ 

يشترط طىل  ؿْ ة ولَ الجاهؾقَّ  أمقرِ  قعَ ؿِ َج  صِ ؼْ تَ ْس يَ  ؿْ لَ اب تَ يف هذا الؽِ  $ قُخ والشَّ 

 .$يف هذا الباب  ةً قدَ ػِ ًة مُ قرَ بِ ًة كَ ؾَ ؿْ ر ُج ا ذكَ ؿوإكَّ  ،ف ذلؽكػِس 

كؿا  ؛رطلالعؾؿ الشَّ  ؿُ ؾ  عَ هق التَّ  :فقفا ة والقققعِ الجاهؾقَّ  ـ أمقرِ ل مِ والذي ُيـج  

اَلُل﴾: قال سبحاكف َّٓ الضَّ َّٓ  ﴿َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼ  إِ  ُب جِ فقَ  ! الجفؾفؿاذا بعد العؾؿ إ

بف  وما يعرُف  ،ف الجفَؾ ما يرفع بف طـ كػِس  ل  طِ رْ الشَّ  ؿِ ؾْ العَ مِـ  ؿَ ؾَّ عَ تَ يَ  أنْ  طىل الؿسؾؿِ 

 ف.ديـِ  أمقرَ 

  



 198مـ  5الصػحة 

 

ََاَلَقََ) هََُهَُؿََحََِرََ-َاِبَهََالوَ َُدَبَِطَََُنَبَ َُدَؿَ ُمَََُخَقَ الش   بعُض يعـل:  (وٌرَمَُأََُهَِذَِهَََ:-َىالََعََتَََالؾ 

هََِوُلَسَُاَرََقفََفَََِفَالََ)َخَالتل  مقرِ إ  (قَنَقَ مَ الََُوََ،قَنَقَ ابَِتََالؽََِ:ةَِقَ ؾَِاهَِالَجََُلَهَ أَََهَِقَ ؾََاَطََمَََملسو هيلع هللا ىلصَالؾ 

  ة يـؼسؿقن إىل قسؿقـ:الجاهؾقَّ أهؾ  :يعـل

 ،لفؿ اً حدْ قَ  صارى وكان هذا القصُػ والـَّ  فقدوهؿ القُ  ،كتاٍب  الؼسؿ إول: أهُؾ 

 ،لفؿا حاً قد أصبح هذا القصُػ قا طـفؿا ؾَّ ما فقفؿا وَض  َس رَ دَ فقفؿا واكْ  فقاا حرَّ ولؿَّ 

 لف يف سبقؾِ  فذا ذم  ف !قَح بِ الؼَ  َب كْ هذا الذَّ  ُؾ عَ ػْ وتَ  ؿٌ ؾ  عَ تَ أكت مُ  :صٍ خْ لق تؼقل لَش  :مثؾ

  .إصالق الؿدح لف

  ذمَّ  والؾَّف 
 ائػتقـ:الطَّ  الكِ

: سبحاكف قالكؿا ، قاؾُ ؿَ عْ قا فؾؿ يَ ؿُ ؾِ طَ  ٍب َض غَ  فؿ أهُؾ لكَّ بالقفقد  ائػة إوىل:الطَّ 

 .﴿َغْقِر اْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ﴾

 قالكؿا  ،اللفؿ الؾَّف بالضَّ صػَ ووَ  ؾٍ فْ َج لكَّفؿ أهُؾ بصارى ائػة الثاكقة: الـَّ الطَّ 

ـَ ﴿: سبحاكف ق ال  َٓ الضَّ   .﴾َو

 ،اٌب تَ ا مل يـزل طؾقفؿ كِ ؿَّ الؿشركقن مِ  :فؿقن والؿراد بِ ق  م  الثاين: إُ الؼسؿ و

َٓ ٕكَّ  ؛قـق  م  قا بإُ ؿ  وُس  َٓ ؤ يؼرفؿ    .باٌ تَ فؿ كِ يلتِ  ؿْ  يؽتبقن ولَ ون و

ـْ  :لذلؽ قال الؾَّف سبحاكف
ًٓ مِ ـَ إِْذ َبَعَث فِقِفْؿ َرُسق ُف َطَؾك اْلُؿْممِـِق َـّ الؾَّ ﴿َلَؼْد َم

ـْ َقْبُؾ 
ُؿُفُؿ اْلؽَِتاَب َواْلِحْؽَؿَة َوإِْن َكاُكقا مِ قِفْؿ َوُيَعؾ  َأْكُػِسِفْؿ َيْتُؾق َطَؾْقِفْؿ آَياتِِف َوُيَزك 

  .ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فؿ الـَّ يلتقَ  قبؾ أنْ ة الجاهؾقَّ  وهؿ أهُؾ  ﴾َلِػل َضاَلٍل ُمبِقـ

 َقال: 
ِ
َِِاََلَ)م َؿَُؾَِىَلَِـَََ َس 

َفََرَِعَ مَََن َطَََمَِؾِ
  .افَ ؿَ ؾَّ عَ تَ يَ  طؾقف أنْ  ُب جِ ويَ  ا(فََتِ
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َ)فََ دُّ ُهَالض  ـَ ِفُرَُحس  َُيظ  دُّ َقاُء(َوَ***ََالض  َهاََتَتَبق ُنَاَلش   :ڤ كؿا قال طؿرُ و بِِضد 

 .«ةَ قَّ ؾِ اهِ الجَ  ُف رِ عْ  يَ َٓ  ـْ مَ  مِ اَل ْس ل الِ فِ  لَ َش ا كَ ذَ إِ  ةً وَ رْ طُ  ةً وَ رْ طُ  مِ اَل ْس ى الِ رَ طُ  ُض ؼَ ـْ ا تُ ؿَ كَّ إِ »

َفَِمَََمَُّهََلََ)فََ ََوَقفََا ََشَأََا ََخََهَدُّ  :يعـل (ملسو هيلع هللا ىلصَوُلَسَُالرَ َهَِبََِاءََََجََمَبََِِبَؾَ الؼَََنَِيَمَإََِمََُدَطَََ:راًَطََا

سبحاكف  يؿان بالؾَّفالِ  طدمُ  - شاء الؾَّف كؿا سقليت إنْ  - هذه الؿسائؾِ ما يف  أطظؿُ 

  .بف كُ رْ الش   :يعـلوتعاىل، 

َتَِاسَ ََكَلَِىَذََلََإََِاَفََضَاكَ َنَِنَِفََ) :لذلؽ قال  ُح رَ ػْ يَ  :يعـل (ةَِقَ ؾَِاهَِالَجََُلَهَ أَََهَِقَ ؾََاَطََمَََانََُسَح 

 ،قف سرَ أكَّ  ُح رَ ػْ ويَ  ُق رِ ْس يَ  سارقاً  لق أنَّ  :ومثؾ ،ِب كْ يف الذَّ  هذا أطظؿُ  كٌ رِ ْش ف مُ بلكَّ 

  .طىل هذا الػعؾ مَ دِ وكَ  ق سارٌق ما لق سرَ  بخالِف 

 لذلؽ ذمَّ  ،فكػَس  م  ذُ الذي يَ  الؽافرِ ـ مِ  ذكباً  ه أشد  بؽػرِ  ُح رَ ػْ الذي يَ  الؽافرَ  أنَّ  :أي

ُفْؿ ُيْحِسـُقَن ُصـًْعا﴾ف بعؿؾِ  ُح رَ ػْ ـ يَ مَ الؾَّف   .فَقْػَرُح وَيْعَؿُؾ  ﴿َوُهْؿ َيْحَسُبقَن َأكَّ

الؼؾب  انَ ـَ ئْ ؿِ اصْ  -والعقاذ بالؾَّف  - كِب الذَّ  معَ  عَ ؿَ ف َج ٕكَّ  ؛(ةَُاَرََسَالَخََِتَؿَ )تََقال: 

ََاَلََقَََمَ)كَََ؛ح بفوالػرَ  َُهُمََتَعاَلى: َُأوَلئَِك ِه َبِالؾ  ََوَكَػُروا َباصِِل َبِال  ـُوا َآَم ﴿َوال ِذيَن

 سران.بالخُ  ففالؾَّف وصػَ  ؛ر بالحؼكػَ وبف  َح رِ بالباصؾ وفَ  ـمآف (ال َخاِسُروَن﴾
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َ)الؿََ بالؾَّف  كُ رْ هل الش   :ةالجاهؾقَّ  أهَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ فقفا  التل خالَػ  ى(ولََالََُةَُلََلََس 

ُفْؿ َكاُكقا إَِذا : فؿ كؿا قال سبحاكفـ طؼقدتِ ومِ  ،هخالص لؾَّف وحدَ فؿ بالِ وخالػَ  ﴿إِكَّ

ُف َيْسَتْؽبُِروَن﴾ َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ : فؼال الؾَّف  ؛بؿخالػة ذلؽ أتك إمرُ و قِقَؾ َلُفْؿ 

﴾ ـَ ِف َقاكِتِق  .﴿َوُققُمقا لِؾَّ

َنَِبََِونََُدَبَ عََتََيَََمَُفََكَ )أََ ََاكََِرَش  َدَُفََِقَنَحَِالَِالص  هََِاءَِطََي  ،ةٌ قرَ ثِ كَ  أكقاعٌ  كُ رْ الش   (هَِتَِادََبََطََِوََالؾ 

ـْ  ـ فؿِ  ،ه وهق دطاء إمقاتاكتشارًا وأكثرُ  كِ رْ أكقاع الش   كقطًا هق أشد   صَّ َخ  لؽ

قطًا قُ ها وُ ولؽـ أكثرُ  ،ؿس والؼؿرجقد لؾشَّ الس   كِ رْ ـ الش  ومِ  ،دطاء الؿالئؽة كِ رْ الش  

  .دطاء إمقات

ػس تـؽسر طـد فا فالـَّ تِ فَ ُوْج  ت طىل غقرِ فَ إذا تقجَّ  العاصػةُ  :يف ذلؽ ُب بَ والسَّ 

َّٓ بالِ  ـاً ص  حَ تَ مُ  فنذا مل يؽـ الؼؾُب  ،الؼبر بدطقة هذا  ؛قطان طؾقفؾ الشَّ  دَخ يؿان وإ

ـُ  ،ذلؽ أو غقرِ  ،أو قضاء الحاجات ،ػاطةف الشَّ أو بسمالِ  ،الؿقت ؿ ؼق  ال لذلؽ قال اب

ـَ ؿِ الَ العَ  كِ رْ ِش  رُ ثَ كْ أَ : »$ َّٓ  «اِت قَ مْ إَ  ةِ قَ طْ ل دَ فِ  ق  طبادةُ  :رك أيضاً ـ الش   مِ وإ

  .إصـام

وهق الذي  ،َؽ سالم ففق الذي يجادلُ طؾقف آكتساب للِ  ُب ؾِ غْ يَ  الؼبرِ  طابدَ  وٕنَّ 

 الةطؾقف الصَّ  لَّ بِ الـَّ  قريشٍ  ارُ ؾ كػَّ كؿا قاتَ  َؽ الذي يؼاتؾُ قد هق وبؾ  ،َؽ يخاصؿُ 

 الم.والسَّ 

ـ مِ  فُج رِ خْ يُ  يرٌ زِ غَ  ؿٌ ؾْ طِ  طـدهك ولق مل يؽـ اس حتَّ ـ الـَّ مِ  اد إصـام فؽثقرُ ا طب  وأمَّ 

ل الذي يصؾ   ف أنَّ ص طؾؿُ ـ كؼَ ؿَّ اس مِ طىل بعض الـَّ  ُؾ ؽِ ْش لؽـ قد يُ  ،سالمدائرة الِ 
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هـا  $ قُخ ف الشَّ لذلؽ كبَّ  ،لقس بؽافرٍ أكَّف الؿقت  قد وهق يدطويؼرأ الؼرآن ويتشفَّ 

 .الؿسللة العظقؿة طىل هذه

كحـ كؼقل  ـإكَّ  ؛إمقات لقس بشركٍ  دطاءَ  إنَّ »يؼقلقن:  فؿفؿ أكَّ تِ فَ بْ ـ ُش لذلؽ مِ 

طؾقفا كؿا سقف  والردَّ  ةَ فَ بْ هذه الش   ـ الؾَّف وبقَّ  ،«صقمل وكَ صؾ  فادة وكُ الشَّ  كؾؿةَ 

  .هـا $ الُؿصـ ػ فيسقق

هَََِدََـ طََِمَ فَُتََاطََػَََشََونََيُدَرَِ)يَُ  يف دطقة إمقات: الؿشركقن يـؼسؿقن إىل قسؿقـ  (الؾ 

ف يليت لؾؿقت ويؼقل أكَّ  :ه فقفدَ مؼَص وومعـك ذلؽ  ،ػاطة يقم الؼقامةا صؾب الشَّ إمَّ 

َّٓ أدخؾ الجـَّ  ؽ أنْ ل طـد رب  لِ  عْ ػَ يا فالن اْش  :لف  وهذا سماُل  ،ار أدخؾ الـَّ ة مثالً أو أ

 ،غقر الؾَّف ف دطاءُ ٕكَّ  ؛أكبر كٌ رْ ِش  - والعقاذ بالؾَّف -هذا  أنَّ  مجاع أهؾ العؾؿمقت وبنِ 

 قدٌ حِ قْ هذا تَ  :كؼقل ،يشػع لِل يقم الؼقامة ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ؾِ عَ اْج  يا رّب  :ٌص خْ َش وإذا قال 

فـا ف ؛للِ  عْ ػَ يا رسقل الؾَّف اْش  :إذا قال كُ رْ والش   ،يا رّب  :ف قالولقس بشرك لؿاذا؟ ٕكَّ 

  .أكبر كُ رْ ش  الالعبادة إىل غقر الؾَّف فؽان  َف رَ َص 

 ػاطة.قن مـف الشَّ يطؾبُ  :ولإ الؼسؿهذا 

ـ إمقات طـد ربك مِ لػك والؼُ الز   ه يف دطاء إمقات صؾُب دُ َص ؼْ الؼسؿ الثاين: مَ 

ُبقَكا إَِلك الؾَِّف : كؿا قال سبحاكف طـفؿ ؛الؾَّف َّٓ لُِقَؼر  ومعـك ذلؽ  ُزْلَػك﴾﴿َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

ا لؿَّ  ب إىل الؾَّف ف يتؼرَّ بذلؽ أكَّ  ـ  ظُ ه يَ ف يليت إىل الؿقت ويطقف طىل قبرِ أكَّ  :فؿيف فعؾِ 

﴿َما َكْعُبُدُهْؿ  :كؿا قال سبحاكف ؛ػرطؾقفؿ بالؽُ  ؿ الؼرآنُ وقد حؽَ  ب لفذا الؿقتتؼرَّ 

َف  ِف ُزْلَػك إِنَّ الؾَّ ُبقَكا إَِلك الؾَّ َّٓ لُِقَؼر  َٓ إِ َف  َيْحُؽُؿ َبْقـَُفْؿ فِل َما ُهْؿ فِقِف َيْخَتؾُِػقَن إِنَّ الؾَّ
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اٌر﴾ ـْ ُهَق َكاِذٌب َكػَّ   .ػرطؾقفؿ بالؽُ  سبحاكف وتعاىل ؿ الؾَّفحؽَ ف َيْفِدي َم

ا مَّ إ :إمقات ـ يدعُ ـ إسباب التل يدطق فقفا مَ هذيـ مِ  غقرُ   يقجد سبٌب فاَل 

هَََنَ أَََمَ فََُـ ظََ)لَِ؛ و الؼربك فؼطػاطة أالشَّ  َحَِيََُالؾ  َذَََبُّ
هذه  أنَّ  ـ  ظُ ؾؿقت يَ ل ُب فقتؼرَّ  (َكَلِ

ـُ اْلَخالُِص ﴿: فؼال الؾَّف ،ةٌ قؾَ ؾِ َج  ةٌ ادَ بَ طِ  ي ِف الد  َٓ لِؾَّ ﴿َفاْدُطقا الؾََّف : وقال سبحاكف ،﴾َأ

﴾ ـَ ي ـَ َلُف الد  َّٓ لَِقْعُبُدوا الؾََّف : وقال ،ُمْخؾِِصق ـَ ﴿َوَما ُأمُِروا إِ ي ـَ َلُف الد  ُمْخؾِِصق

 .ُحـََػاَء﴾

ََنَ أََ)َوَ هذا الؿقت  فؿ أنَّ زطؿِ لِ  ؛يػعؾقن ذلؽ أيضاً يعـل:  (هَُوكََبَُّحَِيََُقَنَحَِالَِالص 

 َؾ ُج مثالً أو الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ إذا مل تدُع الـَّ  :لذلؽ يؼقلقن ،ـ دون الؾَّفه مِ تعبدَ  أنْ  ب  ُيحِ 

َٓ أكَّ  ـ  ظُ فقَ  ،فيف حؼ  ؽ جاٍف معـاه أكَّ  لَّ كِ اَل الػُ  َح الِ الصَّ  قى طبادتف ػاء ِس ؾ هذا الجَ ي يزف 

  .ـ دون الؾَّفمِ 

اُكْؿ َكاُكقا يؼقل:  والؾَّف  ِء إِيَّ َٓ َؽِة َأَهُم
﴿َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا ُثؿَّ َيُؼقُل لِْؾَؿاَلئِ

ُف : وقال سبحاكف ،الؿالئؽة مل ترَض بذلؽ َقاُلقا ُسْبَحاَكَؽ﴾ *َيْعُبُدوَن  ﴿َوإِْذ َقاَل الؾَّ

ِف َقاَل  ـْ ُدوِن الؾَّ
ـِ مِ َل إَِلَفْق ـَ َمْرَيَؿ َأَأْكَت ُقْؾَت لِؾـَّاِس اتَِّخُذوكِل َوُأم  َيا ِطقَسك اْب

هذا الػعؾ  ٕنَّ  ؛الحقن ٓ يرضقن بذلؽفالؿالئؽة وإكبقاء والصَّ  ،ُسْبَحاَكؽ﴾

َٓ َيْرَضك لِِعَباِدِه ﴿إِْن َتْؽُػرُ : كؿا قال سبحاكف الؾَّف  ُب ِض غْ يَ  َف َغـِل  َطـُْؽْؿ َو وا َفنِنَّ الؾَّ

 .اْلُؽْػر﴾

ََوَيُؼوُلوَنََى:الََعََتَََاَلََقَََمَ)كََ ـ َػُعُفم  ََي ََوَل ُهم  ََيُضرُّ ََل ََما ِه َالؾ  َُدوِن َِمن  ُبُدوَن ﴿َوَيع 

َالؾ ِه﴾ َد ـ  َِط َُشَػَعاُؤَكا ـْ ُدوِن  :لؼقلف ؛كاً رْ هذا ِش  ك الؾَّف فسؿَّ  (َهُمَلِء
﴿َوَيْعُبُدوَن مِ
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﴿َوَيُؼقُلقَن  -ًا كرْ ِش  :أي - ـ دون الؾَّفمِ  هذا الػعؾ طبادةً  ك الؾَّف فسؿَّ  الؾَِّف﴾

ِء ُشَػَعاُؤَكا ِطـَْد الؾَِّف﴾ َٓ   .َهُم

ََى:الََعََتَََاَلَقََ)َوَ َإِل  ُبُدُهم  ََكع  ََما لَِقاَء ََأو  َُدوكِِه َِمن  َات َخُذوا ِهَ﴿َوال ِذيَن َإَِلىَالؾ  ُبوَكا لُِقَؼر 

ـْ ﴿ معـك أية :يعـل ،ربكلػك والؼُ الز   :بب الثاينهذا السَّ  (ُزل َػى﴾
ـَ اتََّخُذوا مِ ِذي َوالَّ

ِف ُزْلَػك﴿: يؼقلقن ﴾ُدوكِِف َأْولَِقاءَ  ُبقَكا إَِلك الؾَّ َّٓ لُِقَؼر   .﴾َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

َمَََمَُظََطَ أَََهَِذَِهََ)َوَ ََمَ فَُػََالَََخََةٍَلََلََس 
ََرَقفََفِ هََِوُلَسَُا ولذلؽ  ،كِ رْ الش   وهل مسللةُ  (ملسو هيلع هللا ىلصَالؾ 

 وخؾَؼ  ،ققفدت لف الس  ر  َوُج  ،ادفَ وَشَرع الجِ  ،ؾُس الر   وأرسَؾ  ،بتُ الؽُ  الؾَّف  أكزَل 

 سبحاكف وتعاىل. بالعبادة إفراد الؾَّف  ـ أجؾِ هذا الؽقن مِ  الؾَّف 

َالَِىَبَِتََلََ)فََ َّٓ َأَكا : ڠ ُؿقَسككؿا قال سبحاكف ل (صََِلَخ  َٓ إَِلَف إِ ُف  ﴿إِكَّـِل َأَكا الؾَّ

ـَ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ وقال لؾـَّ  ،﴾َفاْطُبْدكِل ي َف ُمْخؾًِصا َلُف الد  وطال طـ  وقال جؾَّ  ،﴾َفاْطُبِد الؾَّ

ـْ َأْشَرْكَت : سؾالر   قعِ ؿِ َج 
ـْ َقْبؾَِؽ َلئِ

ـَ مِ ِذي َـّ ﴿َوَلَؼْد ُأوِحَل إَِلْقَؽ َوإَِلك الَّ َلَقْحَبَط

﴾ ـَ ـَ اْلَخاِسِري
َـّ مِ ـْ ُرُسؾِـَا : وقال، َطَؿُؾَؽ َوَلَتُؽقَك

ـْ َقْبؾَِؽ مِ
ـْ َأْرَسْؾـَا مِ ﴿َواْسَلْل َم

ـِ آلَِفًة ُيْعَبُدوَن﴾ ْحَؿ ـْ ُدوِن الرَّ
 . َأَجَعْؾـَا مِ

َأََ)َوَ هََِيُنَدََِهَُكَ أََََرَبََخ  َوَلَؼْد َبَعْثـَا ﴿: كؿا قال سبحاكف (لَِسَُالرََُّقَعَؿََِجََهَِبَََِلَسََر َيَأََذَِالَ َالؾ 

َف َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت  ًٓ َأِن اْطُبُدوا الؾَّ ٍة َرُسق َوَما َأْرَسْؾـَا ﴿: وقال سبحاكف ،﴾فِل ُكؾ  ُأمَّ

َّٓ َأَكا َفاْطُبُدونِ  َٓ إَِلَف إِ ُف  َّٓ ُكقِحل إَِلْقِف َأكَّ ـْ َرُسقٍل إِ
ـْ َقْبؾَِؽ مِ

سبحاكف وكؿا قال  ،﴾مِ

ـْ إَِلٍف : طـ كقٍح 
َف َما َلُؽْؿ مِ ﴿َلَؼْد َأْرَسْؾـَا ُكقًحا إَِلك َقْقمِِف َفَؼاَل َيا َقْقِم اْطُبُدوا الؾَّ

ـْ : وقال طـ طادٍ  ،َغْقُرُه﴾
َف َما َلُؽْؿ مِ ﴿َوإَِلك َطاٍد َأَخاُهْؿ ُهقًدا َقاَل َيا َقْقِم اْطُبُدوا الؾَّ
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َف َما : وقال طـ ثؿقد ،إَِلٍف َغْقُرُه﴾ ﴿َوإَِلك َثُؿقَد َأَخاُهْؿ َصالًِحا َقاَل َيا َقْقِم اْطُبُدوا الؾَّ

ـْ إَِلٍف َغْقُرُه﴾
 .َلُؽْؿ مِ

َإََِلََِمَطَ الََََنَمََُِلَبََؼَ َيَََلََهَُكَ أََ)َوَ َٓ أكَّ  فلخبر الؾَّف  (َصَالََِالَخَل  َّٓ ؿَ طَ  أيَّ  ُؾ بَ ؼْ  يَ ف  إذا  ٍؾ إ

  .لقجف الؾَّف صاً الِ كان َخ 

َـّ َطَؿُؾَؽ﴾: كؿا قال سبحاكف ؛ يؼبؾَٓ  كٌ ِشرْ فنذا كان فقف  ـْ َأْشَرْكَت َلَقْحَبَط
 ،﴿َلئِ

ف َٓ  ةٌ عَ ؿْ أو ُس  اءٌ يَ وإذا كان فقف رِ  َرَكاِء » :كؿا يف الؿسـد؛ أيضاً   يؼبؾف الؾَّ َأَكا َأْغـَك الش 

ـِ  ْركِ  َط ـْ َطِؿَؾ َطَؿالً  ،الش   الؾَّف العؿَؾ  ُؾ بَ ؼْ ما يَ  «َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ  ؛َأْشَرَك فِقِف َمِعل َغْقِري َم

ـَ : كؿا قال سبحاكف ؟ُؾ بَ ؼْ ما الذي يُ  ،َؾ امِ والعَ  َؾ ؿَ العَ  كُ رُ تْ فقَ 
ُف مِ َؿا َيَتَؼبَُّؾ الؾَّ ﴿إِكَّ

﴾ ـَ  سبحاكف وتعاىل. صقـ لؾَّفؾِ خْ الؿُ  :يعـل اْلُؿتَِّؼق

َٓ  ْؾ بَ ؼْ  يَ َٓ لؾَّف فبدون إخالص العؿؾ  ﴿َوَقِدْمـَا : كؿا قال سبحاكف ؛طؾقفى ازَ جَ  يُ و

ـْ َطَؿٍؾ َفَجَعْؾـَاُه َهَباًء َمـُْثقًرا﴾
 .إَِلك َما َطِؿُؾقا مِ

َأََ)َوَ َاسَ مََََلَعََفَََن َمَََنَ أََََرَبََخ  َتََا َالَجـ ةََواـََُسَح  ِه ََطَؾق  ُه َالؾ  َم ََحر  ََفَؼد  ؾ ـ فعَ مَ  :يعـل (:

َالـ اُر()، ارٌد يف الـَّ ؾَّ خَ ٌد مُ الِ ففق َخ ؾ الؿشركقن كؿا فعَ  كَ رْ الش   ََواُه كؿا قال  َوَملَ 

ُف َطَؾْقِف اْلَجـََّة َوَمْلَواُه الـَّاُر﴾: سبحاكف َم الؾَّ ِف َفَؼْد َحرَّ ـْ ُيْشِرْك بِالؾَّ ُف َم وقال  ،﴿إِكَّ

َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف﴾: سبحاكف َف   ار.ف يف الـَّ صاحبُ  دُ ؾ  خَ ؿا يُ وإكَّ  ﴿إِنَّ الؾَّ

وإذا كان ، إطؿال قعَ ؿِ َج  طُ بِ حْ ويُ  ،ارٌد يف الـَّ ؾَّ خَ ف مُ إكبر صاحبُ  كُ رْ فالش  

 سالم. الِ  طـ دائرةِ  - والعقاذ بالؾَّف -ؿًا يخرج ؾِ ْس مُ  ُص خْ الشَّ 

َالؿََََيَهََِهَِذَِهََ)َوَ َالَ َةَُلََلََس 
َِلَََاُسَالـ َََقَرَ ػََيَتََتِ َج 

َِسَمَََُنَقَ اَبََفََؾِ
: كؿا قال سبحاكف (رٍَافَِكٍََمََوَؾِ
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﴾ ـٌ
ِذي َخَؾَؼُؽْؿ َفِؿـُْؽْؿ َكافٌِر َومِـُْؽْؿ ُمْممِ ﴿َفِريٌؼ فِل اْلَجـَِّة : وقال سبحاكف، ﴿ُهَق الَّ

ِعقِر﴾  .َوَفِريٌؼ فِل السَّ

ـ فؿَ  ،ركقحقد والش  التَّ بفؼؾ:  ؟ؼاءعادة والشَّ يف السَّ  ما هق الؿؼقاُس  :فنذا ققؾ 

﴿َفِؿـُْفْؿ َشِؼل   :كؿا قال سبحاكف ؛َل ؼِ ـ أشرك َش ، ومَ يف حقاتف دَ عَ د الؾَّف َس وحَّ 

  .َوَسِعقٌد﴾

ًٓ ؛ والتقحقد أسفؾ مـ الشرك بؽثقر خص ؿ الشَّ ولق مل يتعؾَّ  ،فطرة :فالتقحقد أو

تِل َفَطَر : كؿا قال سبحاكف ؛الؾَّف دُ بُ عْ يَ قحقد ف بالتَّ يؽقن طىل فطرتِ  ِف الَّ ﴿فِْطَرَت الؾَّ

ث ك تتؾقَّ حتَّ  ـٌ مَ وزَ  دٌ فْ الػطرة وهذا فقف ُج  ِؼ ـُ طُ  فػقف َلل   كُ رْ ا الش  وأمَّ  ،الـَّاَس َطَؾْقَفا﴾

 .قادـ بقضائفا إىل السَّ رج مِ الػطرة وتخ

َفَلْيـََؿا ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛تدطق الؾَّف ومؽانٍ  زمانٍ  ؽ يف كؾ  ٕكَّ  ؛قحقد أسفُؾ والتَّ 

قا َفَثؿَّ َوْجُف الؾَّفِ  اجة طـد الحَ  ؾصـؿأو ليذهب لؾؼبر  يؾزم مـف أنْ  كُ رِ ْش ا الؿُ وأمَّ  ،﴾ُتَقل 

َٓ  ،ـ دون الؾَّفقدطقه مِ لِ   ،طاءالد  إىل يحتاج فقف  يدطق فقف يف وقٍت  ـٌ مَ ر لف زَ  يتقسَّ وقد 

ك يدطق طؾقف القصقل إىل الؼبر حتَّ  ُب عُ ْص قد يَ  رٍ يف لقٍؾ متلخَّ  شخٌص  َض رِ لق مَ  :مثؾ

ففق  ؛ف يؼقل: يا رّب وهق طىل فراِش  دُ ا الؿقح  وأمَّ  ،ؼضاء حاجاتف مـ غقر الؾَّفل

 .أسفُؾ 

ـِ  يا رّب  :تؼقل ػظ أسفُؾ ويف الؾَّ   ـ الؾَّف أنْ يا رسقل الؾَّف اصؾب مِ  :أو تؼقل ،اشػ

َٓ : قال سبحاكف ،اجاتوأقضك لؾحَ  وأسؾؿُ  أسفُؾ  قحقدُ فالتَّ  ؛يشػقـل ﴿إِْن َتْدُطقُهْؿ 

 .﴾اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ َوَيْقَم اْلِؼَقاَمِة َيْؽُػُروَن بِِشْركُِؽؿْ َيْسَؿُعقا ُدَطاَءُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما 
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هق باب  - والعقاذ بالؾَّف - كُ رْ والش   ،اجاتلؼضاء الحَ  ف باٌب ٕكَّ  ؛أسفُؾ  قحقدُ والتَّ 

َّٓ َأْكَت﴾ :قنطـ ذي الـ   قال سبحاكف ،باترُ الؽُ  ُح تْ فَ  َٓ إَِلَف إِ ُؾَؿاِت َأْن   ﴿َفـَاَدى فِل الظ 

ـَ هذا تقحقد  الِِؿق ـَ الظَّ
ـَ اْلَغؿ   *﴿ُسْبَحاَكَؽ إِك ل ُكـُْت مِ

ْقـَاُه مِ َفاْسَتَجْبـَا َلُف َوَكجَّ

﴾ ـَ   .َوَكَذلَِؽ ُكـِْجل اْلُؿْممِـِق

﴿إِنَّ : قال سبحاكف ،بات والعذابرُ ف الؽُ فقػتح طىل كػِس  كِ رْ الش   ا صاحُب وأمَّ 

ـَ اتََّخُذوا اْلِعْجَؾ  ِذي ْكَقا َوَكَذلَِؽ َكْجِزي الَّ ٌة فِل اْلَحَقاِة الد  ِفْؿ َوِذلَّ ـْ َرب 
َسَقـَاُلُفْؿ َغَضٌب مِ

﴾ ـَ ْكَقا : وقال سبحاكف، اْلُؿْػَتِري ُبُفْؿ َطَذاًبا َشِديًدا فِل الد  ـَ َكَػُروا َفُلَطذ  ِذي ا الَّ ﴿َفَلمَّ

ِخَرة﴾ ْٔ  .َوا

 ،لباب الخقرات ُح وأفتَ  سرُ وأيَ  ُب وأوَج  فُؾ قحقد أَس صريؼ التَّ  قكَ ؾُ ُس  طىل أنَّ  لَّ فد

 .﴿َوإِْن َتْشُؽُروا َيْرَضُف َلُؽْؿ﴾ يرضاه الؾَّف  ؾٍ ؿَ طَ  ؾ  ف َأجويؽػل فقف أكَّ 

ؾ الؿشركقن بؾ قاتَ  ،بقـ الؿسؾؿقـ والؿشركقـ :يعـل (ةَُاَوََدَالعَََِتَعََقََاََوَهَََدََـ طَِ)َوَ

إىل  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  اجرَ بؾ هَ  ،- والعقاذ بالؾَّف - كِ رْ قن إىل الش  قدطُ لِ  ؛فاـ أجؾِ الؿسؾؿقـ مِ 

ـَ اوت ،ًا مـفؿفارّ  الؿديـة لذلؽ  ،قحقدف دطا لؾتَّ ٕكَّ  ؛قهؾُ قؼتُ فؿ يف الؿديـة لِ طؿ   بعقا اب

 .داوةالذيـ بدأوا بالعَ  ؿُ ففُ  «َؽ ًا لَ بّ : تَ فُ قا لَ الُ قَ  ، الؾَّفُ َّٓ إِ  فَ لَ  إِ َٓ  قا:لُ ققُ » قال: الؿَّ 

َِلََ)َوَ َج 
َفََؾِ كؿا  دارٍ  أهُؾ  ا إذا أسؾؿَ أمَّ  ،طقةالدَّ  يف وجفِ  ـ يؼُػ لؿَ  (ادَُفََالجََِعََرَُِشَا

ـْ فال يؼاتؾقن،  «َطـُْفؿْ  ػَّ َفؽُ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ قال الـَّ   زيةأبقا الجِ  ؿَّ سالم ثُ أبقا الِ  إنْ  لؽ

ـْ  ،يؼاتؾقن كؿا قال  ؛قنمُ رَ ؽْ ون ويُ زُ زَّ عَ اسؾؿقا يُ  ؿَّ سالم ثُ طؾقفؿ الِ  َض رِ طُ  لق لؽ

﴾: سبحاكف ـِ ي َكاَة َفنِْخَقاُكُؽْؿ فِل الد  اَلَة َوآَتُقا الزَّ  .﴿َفنِْن َتاُبقا َوَأَقاُمقا الصَّ
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يُنَلِؾ ِه﴾َكَمََقاَلََتَعاَلى:َ) ٌةََوَيُؽوَنَالد  ـَ ت 
ََحت ىََلََتُؽوَنَفِ  سبُب  :يعـل (﴿َوَقاِتُؾوُهم 

 . كُ رْ قتال الؿسؾؿقـ هق الش  

 ،الؾَّف فؿ غقرَ ة يف دطقتِ الجاهؾقَّ  خالَػ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  وهل أنَّ  :إوىل الؿسللةيعـل: 

ِف َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا ر بذلؽ دطا إىل الؾَّف وأمَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  أنَّ و ﴿ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك الؾَّ

َبَعـِل﴾ ـِ اتَّ  .كذلؽ يدطقن إىل الؾَّف َوَم
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  (مَ فَِيـَِيَدَِفََِونََقَُر َػََتََمََُمَ فَُكَ :َأََةَُقََاكَِ)الثَ 
 حَّ م ِص عدَ لِ

ـ مـفؿ مَ  ؟قنفُ يتقجَّ  ؿ أيـِف ِف قْ ف وتَ تِ

 دُ بُ عْ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،إشجار دُ بُ عْ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،الؿالئؽة دُ بُ عْ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،إصـام دُ بُ عْ يَ 

ـ مَ ومـفؿ  ،الحقـالصَّ  دُ بُ عْ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،إكبقاء دُ بُ عْ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،ؿس والؼؿرالشَّ 

: كؿا قال  ا الؿسؾؿقنوأمَّ  ،ظقؿٍ طَ  قفٍ تِ يف وهؽذا  ،ارالـَّ  دُ بُ عْ ـ يَ مَ ومـفؿ  ،البؼر دُ بُ عْ يَ 

ُف إَِلٌف َواِحٌد ُسْبَحاَكُف﴾ َؿا الؾَّ  .﴿إِكَّ

(َ ََتَعاَلى: ََقاَل ََفِرُحوَن﴾(َكَم ِفم  ََلَدي  ٍبَبَِم َِحز   ،افَ إصـام يػرح بِ  دُ بُ عْ يَ ـ مَ  ﴿ُكلُّ

ـ الؿال مِ  ُل ذُ بْ بؾ ويَ  ،ؿس والؼؿر يػرح بفالشَّ  دُ بُ عْ يَ ـ ومَ  ،ؾ يػرح بفجْ العِ  دُ بُ عْ يَ ـ ومَ 

: كؿا قال سبحاكف ؛فـ أجؾِ ف مِ روَح  ُؼ هِ زْ بؾ ويُ  ،فـ أجؾِ ماء مِ الد   يُؼ رِ يُ وبؾ  ،فأجؾِ 

ُبَؾ﴾ َٓ َتتَّبُِعقا الس  بُِعقُه َو   .الؽثقرةَ  ﴿َوَأنَّ َهَذا ِصَراصِل ُمْسَتِؼقًؿا َفاتَّ

 قٌب بِ صَ  أو ،بقب هذا أو هذا أو هذايذهب طـد الطَّ  هؾ قفُ تِ يَ  ٌص خْ َش  :ؿا أفضؾفُ فلي  

هذا  ،القاحد رِ اهِ الؿَ يذهب إىل الطَّبِقِب  ؟ ٓ شؽَّ فدى إلقفيُ  وٌف رُ عْ مَ  رٌ اهِ مَ  ٌق اذِ َح 

  .فقف قفِ يف القصقل إلقف وطدم الت   أيسرُ 

ولق قال  ،ؿِ ابحث يف العالَ يؼقل: ؟ أيـ هق ،قٌب بِ صَ  يقجد :ٌص خْ ولق قال لؽ َش 

َٓ يف الؿؽان الػُ  قٌب بِ صَ  يقجد :ٌص خْ لؽ َش   شػاءُ  - بنذن الؾَّف - هإىل غقرِ   تذهْب الين 

  ، كؼقل: هذا أوىل.طـده ة التل فقؽلعؾَّ ا

كؿا قال  ؛فاـ أجؾِ تقن مِ ون ومتشت  متضاد  وقن قُ متػر   كِ رْ الش   وكذلؽ أهُؾ 

 :المالة والسَّ وكؿا قال طؾقف الصَّ  ،َجِؿقًعا َوُقُؾقُبُفْؿ َشتَّك﴾﴿َتْحَسُبُفْؿ : سبحاكف

ـَ عِ بْ َس ى وَ دَ ْح ك إِ ؾَ طَ  قدُ فُ القَ  ِت قَ رَ تَ افْ » ـَ عِ بْ َس وَ  ـَ قْ تَ ـَ ك اثْ ؾَ ى طَ ارَ َص الـَّ  ِت قَ رَ تَ فْ او ،ةً قَ رْ فِ  ق  ق
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  ؟!العظقؿةمة ذه إُ فَ بِ  َؽ فؿا بالُ  ،ةؾَّ ؿ قِ وهُ  قرٌ بِ كَ  ٌق ر  ػَ هذا تَ  «ةً قَ رْ فِ 

َدَُفَََِكَلََِذَكََ)َوَ  ،﴿َتْحَسُبُفْؿ َجِؿقًعا َوُقُؾقُبُفْؿ َشتَّك﴾ :كؿا قال سبحاكف (مَ اهَُقََكَ ي

ُققا﴾: وكؿا قال سبحاكف َٓ َتَػرَّ ِف َجِؿقًعا َو كقا وهؿ يف أمقر الد   ﴿َواْطَتِصُؿقا بَِحْبِؾ الؾَّ

﴿َأْم َيْحُسُدوَن : قال سبحاكف ،بعضاً فؿ بعِض  دُ َس َح  :كقافؿ يف الد  قِ ـ تػر  ومِ  ،قنقُ متػر  

ـْ َفْضؾِِف﴾
ُف مِ   .الـَّاَس َطَؾك َما آَتاُهُؿ الؾَّ

َذَََنَ أَََنََو ََرَيََ)َوَ
َََوَهَََُكَلِ ُفْؿ ُيْحِسـُقَن سبحاكف: كؿا قال  (اُبََوَالص  ﴿َوُهْؿ َيْحَسُبقَن َأكَّ

ٓا ـ كان ومَ  ،فؿيف ضاللِ  فؿ طىل صقاب وهذا أشد  فؿ أكَّ بظـ   ُصـًْعا﴾  لؽـ مـفؿ ضا

 ف.يف ضاللِ  يؿان هذا أخػ  الِ  د  قَ يَ 

َبَِتََلََ)فََ َى
ِ
َال َج 

َفََِعََِمَتِ َالد  َبَِينَِي َو َؼََ:
﴾ (هَِلِ ـَ ي َف ُمْخؾًِصا َلُف الد  وبؼقلف:  ،﴿َفاْطُبِد الؾَّ

اَإَِلق َكََوَماَ﴿) ـَ َحق  ىَبِِهَُكوًحاََوال ِذيََأو  يِنََماََوص  َِمَنَالد  ـَاَبِِهَإِب َراِهقَمََشَرَعََلُؽم  ق  َوص 

َفِقهََُِموَسىَوَ ُقوا ََتَتَػر  ََوَل يَن َالد  ََأِققُؿوا ََأن  وهق  يـقا طىل الد  عُ ؿِ تَ بؾ اْج  (﴾َوِطقَسى

ـَ يؼقل:   الؾَّفو ،قحقدالتَّ  ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

َٓ َتُؽقُكقا مِ ُققا ِديـَُفْؿ  *﴿َو ـَ َفرَّ ِذي ـَ الَّ
مِ

 .َوَكاُكقا ِشَقًعا﴾

(َ ََتَعاَلى: ءٍَ﴿َوَقاَل ََشي  ي
َفِ ـ ُفم  َِم َت ََلس  َِشَقًعا ََوَكاُكوا ـَُفم  َِدي ُقوا ََفر  َال ِذيَن  :(﴾إِن 

َمـ ومـفؿ  ،كقَس طِ  دُ بُ عْ ـ يَ ؿـفؿ مَ ف ،قنقُ الص وهمٓء متػر  قحقد الخَ ؽ طىل التَّ ٕكَّ 

 ذلؽ. وغقرِ  ،الؿالئؽة دُ بُ عْ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،هقاه دُ بُ عْ ـ يَ مَ  فؿومـ ،يراً زَ طُ  دُ بُ عْ يَ 

َطََاكََفََكََ)َوَ َفََابَََشَمََُن َا
لِهَِمَ فَِتِ َبَِؼو  ـَ  (: ق

ـَ اْلُؿْشِركِ
َٓ َتُؽقُكقا مِ ُققا *﴿َو ـَ َفرَّ ِذي ـَ الَّ

 مِ

ََجاَءُهُمَ)وبؼقلف:  ،﴾ِديـَُفؿْ  ََما ِد ََبع  َِمن  َتَؾُػوا ََواخ  ُقوا ََتَػر  ََكال ِذيَن ََتُؽوُكوا ﴿َوَل
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ـَاُت﴾ َبق   آخر. ٌل فْ هذا كَ كذلؽ  (ال 

َطََاكََفََكََ)َوَ ََِقَرَُّػََالتَ َنَِا
َفِ َالدُّ َاقََكَ ي لِِه: َبَِؼو  ََوَلَ: ََجِؿقًعا ِه َالؾ  َبَِحب ِل َتِصُؿوا ﴿َواط 

ُقوا﴾  . فؿالؾَّف بؿخالػتِ  كارفلمَ َ(َتَػر 

 قَ ؿ  ألهَ ولِ  ،آجتؿاع له ةالثاكق يعـل: الؿسللة
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  ما َقِدمَ  َل أوَّ  :اعِ ؿَ تِ ْج ة آ

  ٕنَّ  ؛ػ بقـ إوس والخزرجإىل الؿديـة ألَّ 
ِ
بقـ كاكقا متحارِ  بعد أنْ  ةٌ قَّ قُ  اعِ ؿَ تِ ْج يف آ

 ،قسِ ُس بحرب البَ  اكتفْت  ـقات وصؾت إىل مئة وطشريـ سـةً يـ طشرات السَّ متـافرِ 

:  الؾَّف لذلؽ قال ؛الم بقـ إوس والخزرجالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ فآخك الـَّ 

ِف َطَؾْقُؽْؿ إِْذ ُكـُْتْؿ ﴿ ُققا َواْذُكُروا كِْعَؿَت الؾَّ َٓ َتَػرَّ ِف َجِؿقًعا َو َواْطَتِصُؿقا بَِحْبِؾ الؾَّ

ـَ ُقُؾقبُِؽْؿ َفَلْصَبْحُتْؿ بِـِْعَؿتِِف إِْخَقاًكا َوُكـُْتْؿ َطَؾك َشَػا﴿متحاربقـ  ﴾َأْطَداء َػ َبْق  ﴾َفَللَّ

  .يعـل: الدخقل فقفا -والعقاذ بالؾَّف  -الـَّار إىل َشَػا ي بؽؿ آختالف يمد   ففذا

 ،يـهذا الد   رَ َش تَ للقػ بقـ قؾقب إوس والخزرج اكْ إىل التَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ك الـَّ ا سعَ فؾؿَّ 

َٓ َتـَاَزُطقا َفَتْػَشُؾقا﴾: قال سبحاكف ﴿َوَتْذَهَب فتػشؾ يف العؿؾ الذي تريده  ﴿َو

َٓ  ةٌ بَ قْ ـ لؽ هَ  يؽَٓ  ِريُحُؽْؿ﴾ ﴿َواْصبُِروا إِنَّ  ؟وما هق الدواء ،طـد إطداء ةٌ كَ قْ  َش و

﴾ ـَ ابِِري َف َمَع الصَّ   .الؾَّ

 ؛ويرضاها فا الؾَّف يحب   أمقرٌ  - كؿا ستليت - والؿسللة إوىل والثاكقة والثالثة

َف َيْرَضك َلُؽْؿ َثاَلثاً » :ؿٍ سؾِ ومُ  خاري  كؿا يف البُ  َٓ  َفَقْرَضك َلُؽؿْ  :إِنَّ الؾَّ َأْن َتْعُبُدوُه َو

ِف َجِؿقعاً  ،ُتْشِرُكقا بِِف َشْقئاً  ُققا َوَأْن َتْعَتِصُؿقا بَِحْبِؾ الؾَّ َٓ َتَػرَّ ُه َوَأْن تُ  ،َو َّٓ ـْ َو ـَاَصُحقا َم

ُف َأْمَرُكؿْ   خر الؿسللة الثالثة.آكؿا سقليت يف « الؾَّ
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 كقا:والد   يـالد   ثالثة مسائؾ طؾقفا صالُح يف ج تدرَّ  $ الُؿصـ ػ

 قحقد. يـ بالتَّ الد   إوىل: صالُح الؿسللة 

 .زاعوصػاؤه بعدم الـ   الؼؾِب  والؿسللة الثاكقة: صالُح 

 الرَّ وبإمـ  - بنذن الؾَّف -كقا الد   صالُح  والؿسللة الثالثة:
ِ
بطاطة  ارِ رَ ؼْ تِ ْس خاء وآ

َّٓ مَ   إمر. ه الؾَّف ـ و

ََوََةََػََالََُمَََنَ :َأََةَُثََالَِ)الثَ : $لذلؽ قال 
ََمَََدَطَََوََرَِمَ الَََي َلِ

ِ
فؿ فخالػَ  (ةٌَقؾََِضَفَََهَُلَََادَِقََؼَِكَ ال

ـَ : كؿا قال سبحاكف ؛ادةٌ بَ وطِ  قؾةٌ ِض إمر فَ  ول   صاطةَ  أنَّ  ـَ قَّ وبَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  ِذي َفا الَّ ﴿َيا َأي 

َْمِر  ْٕ ُسقَل َوُأولِل ا قُعقا الرَّ
َف َوَأصِ بعدم  ةٌ وصَ مشرُ  وهذه العبادةُ  مِـُْؽْؿ﴾آَمـُقا َأصِقُعقا الؾَّ

الم:كؿا قال  ؛إمر بؿا فقف معصقةٌ  الة والسَّ  . «إِكََّؿا الطَّاَطُة فِل الَؿْعُروِف » طؾقف الصَّ

 إمر: اه ول  تِجَ  ُب اجِ والقَ 

ـَ آَمـُقا  ؛ كؿا سبؼ يف أية:معصقةٍ  ف يف غقرِ إمر إول: صاطتُ  ِذي َفا الَّ ﴿َيا َأي 

َْمِر مِـُْؽْؿ﴾ ْٕ ُسقَل َوُأولِل ا قُعقا الرَّ
َف َوَأصِ  .َأصِقُعقا الؾَّ

ـُ » :ؿٍ سؾِ كؿا يف صحقح مُ  ؛فإمر الثاين: كصقحتُ و ي ـْ ـَا: َقؾْ  ،الـَِّصقَحةُ  الد   ؟لَِؿ

َ وَ  ،َرُسقلِفِ لِ وَ  ،ؽَِتابِفِ لِ وَ  ،لِؾَّفِ  :َقاَل 
ِ
ـَ ٕ ِة الُؿْسؾِِؿق ؿَّ
تِِفؿْ  ،ئِ  .«َوَطامَّ

: - الؾَّف اؿَ فُ ؿَ حِ رَ  - مام أمحدُ والِ  كؿا قال الػضقُؾ  ؛طاء لفؿالثالث: الد  إمر و

تصؾح  - بنذن الؾَّف -ف وبصالحِ  «ؿْ اكِ حَ ؾْ ا لِ فَ تَ ؾْ عَ جَ لَ  ؛ةٌ ابَ جَ تَ ْس مَ  ةٌ قَ طْ ل دَ لِ  ْت اكَ كَ  قْ لَ »

 إمقر.

َ)َوَ  لقل  إمر اطةؿع والطَّ السَّ  قن أنَّ ة يظـ  أهؾ الجاهؾقَّ يعـل:  (َلهََُةََاطََالطَ َوَََعَؿَ الس 
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َذَُ)  ؾ  حِ ه تَ أمقرِ  ةِ خالػَ فبؿُ  ،رٌ ْص ٌز وكَ إمر طِ  ول   صاطةَ  ـ أنَّ يـ وبقَّ وأتك الد  ، (ةٌَاكََفََمَََوََل 

 ،الخقرات ُب فَ ـْ وتُ  ،إطراض ُؽ تَ فْ وتُ  ،الضعقػ حؼَّ  ي  قِ الؼَ  ُب ؾُ ْس ويَ  ،قضكالػَ 

 :ومثؾ ،ـ ذلؽلؾخقف مِ  ؛الجؿاطةيـ مثؾ: الصالة يف بعض شعائر الد   ُؾ طَّ عَ وتُ 

ـ الؿػاسد العظقؿة ذلؽ مِ  وغقرِ  ،لحؾقل الخقف يف البؾد ؛الخروج إىل صالة الػجر

 فقف.

 ـ لف أنَّ تبقَّ  ةٍ قرَ ِص وبَ  لٍ دْ وطَ  ؾٍ ؼْ بعَ  - قديؿًا وحديثاً  -ؾدان ؾ أحقال البُ ـ تلمَّ ومَ 

  .ؼؾ  ؿلعاصػة أو التَّ لذلؽ إمر بعقدًا طـ ا تام   رطقة فقفا شػاءٌ صقص الشَّ الـ  

هََِوُلَسََُرََمَ فَُػََالَََخَ)فََ يف  أنَّ  ـ  ظُ إمر ويَ  ولَّ  ـ كان يخالُػ خالػ مَ  :يعـلَ(ملسو هيلع هللا ىلصَالؾ 

  .ةٌ اكَ فَ ومَ  ل  ف ذُ صاطتِ 

َٓ وصاطتُ  هذا الباب  معَ  ْج رُ خْ  تَ َٓ  :إمر لق قال لؽ ول   ،ةَ اكَ فَ والؿَ  لَّ  تستؾزم الذ  ف 

ف ولق خالػتَ  ،لف سجدت ؿْ ركع لف ولَ ت ؿْ لَ  ،لؽ ل  ذُ  فما فقفتخرج مع هذا الباب  ْج رُ اْخ 

 . َؽ وهق يعاقبُ  فوهؿ يشاهدوك اس لَؽ ؽ أو لرؤية الـَّ لـػِس  بالعؼقبةِ  َؽ ٕذلَّ 

يف ص العظقؿ فلتك الـَّ  ؛طىل أحدٍ  د  عَ تَ  وأو ُضْؾٌؿ أ رٌ قْ َج  ـ الحاكؿ مثالً ؾ مِ ولق حَص 

ـْ » :الصحقح
ـْ َرَأى مِ وتـال  ،بصبر تـال إجرالف «َفْؾَقْصبِْر َطَؾْقفِ  ؛َيْؽَرُهفُ  َأمِقِرِه َشْقئاً َم

ـُ  سالمشقخ الِ ولذلؽ قال  ،يف أخرة الرجات العُ وتـال الدَّ  ،رضك الؾَّف  اب

ف يف بطاطتِ  ةصقص أمربالـ   «ُؾ فْ : الجَ رِ مْ إَ  ل  لِ ك وَ ؾَ طَ  وِج رُ الخُ  ُب بَ َس وَ »: $ تقؿقة

 وكحقِ  ،طصقانٍ مِـ أو  مثالً  ؿٍ ؾْ ـ ضُ ؿ مِ اكا يرى طـد الحَ ؿَ لِ  «رِ بْ الَص  ةُ ؾَّ قِ وَ » ،غقر معصقةٍ 

 .ذلؽ
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 وِج رُ والخُ  م  وسؾؽقا باب الذَّ  ،ة الؿسؾؿقـقت ققَّ إىل تػتِ  ك إطداءُ ولذلؽ يسعَ 

 فا.خقراتُ  ُب ؾَ زاطات وُتْس ه بالـ  قائدِ  الؿجتؿع معَ  اَل غَ ِش ؿقا اكْ ـِ قغتَ لِ  ؛إمر طىل ول  

َبَََِرَمََأََ)َوَ رَِىََجَؾََطَََرَِبَ الص  الم هق الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ الـَّ و ،لق كان ضالماً (َةََِلَالُوََو 

ـُ  ،رالذي أمَ   ا.ـَ عَ صْ أَ ا وَ ـَ عْ ؿِ َس  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ كؼقل لؾـَّ  وكح

َبَََِرَمََأََ)َوَ ؾد ث يف البَ أو حدَ  ،ؿٌ ؾْ حصؾ مـف ضُ  إنْ  (ةَِقَحَِصَالـ ََوََمَ ُفَلَََةَِاطََالطَ َوََعَِؿَ الس 

 وام.طىل الدَّ  بالؾَّف  رُ كَّ ذَ ويُ  ُح اَص ـَ يُ  ،أو غقر ذلؽ رٌ ؽَ ـْ مُ 

ََأَََدَبَ أََ،ََوََكَلَِيَذََفَََِظَؾَ ََِ)َوَ
سـة  لتقف   $القهاب  قخ محؿد بـ طبدالشَّ  (ادََطََأَََوََقهَِفِ

ر ذ  حَ ف ويُ ب  ـَ ذلؽ يُ  ومعَ مئتقـ وثالثقـ سـًة،  مِـ قبؾ أكثر :يعـل ألػ ومئتقـ وستة،

 ٕنَّ  ؛ارٍ رَ ؼْ تِ اْس  ه طصرَ كان طصرُ  ،حدوث ذلؽ يف طصره مِ دَ طَ  ذلؽ إمر معَ ة ـ مغبَّ مِ 

فقف  ُح دَ ؼْ ل أو يَ القالِ  م  ـ َيذُ فؿـفؿ مَ  ،الؿجتؿعات قن طؼقَل كُ رِ قـ ُيدْ اسخِ العؾؿاء الرَّ 

ؾ سالم أبدأ وأطاد كؿا فعَ الِ  وكذلؽ شقُخ أو يف غقِره، ه يف طصرِ  طؾقفالخروج  معَ 

 ر.القهاب بؾ أكث بـ طبدقخ محؿد الشَّ 

َ  
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 ول   قحقد وآجتؿاع وصاطةُ الؿسائؾ الثالثة التل هل التَّ  :يعـل (ُثََلَالثَ َهَِذَِهََ)َوَ

َبََتَِالَ ََيَ)هَِإمر  ََجَؿَع َفَِفََـََقَ ي َطََقَمَا َفََِملسو هيلع هللا ىلصَهََُـ ََص َّ  َ»ي َنَِقَ قَحَحَِالص  هَََنَ إَِ :اَلَقَََهَُكَ أََ« َالؾ 

  .ر بف سبحاكفأمَ أكَّف ؿعـاه فوإذا كان يرضك  (ثاًََلَثَََمَ ؽَُىَلَََضَر َيََ

ََتََُلََوََوهَُُدَبَُعَ تَََنَ )أََ   .قخرها الشَّ وهذه هل الؿسللة إوىل التل ذكَ  (ئاًَقَ َشََهَِواَبَِكَُرَِش 

ِهََجِؿقعاًَ) َتِصُؿواَبَِحب ِلَالؾ  ََتع  ُقواََوَأن  ََ.هذه هل الؿسللة الثاكقةو (َوَلََتَػر 

َتَُ) ََوَأن  َرُكمَ ـَاَصُحواََمن  ُهََأم  ُهَالؾ   دُ محؿَّ  قُخ قال الشَّ ، صقحة لفيجب الـَّ يعـل: َ(َول 

 ،«ؾِ فْ الجَ  ـَ مِ  راً فْ َج  رِ مْ إَ  ل  لِ وَ  ةُ حَ اَص ـَ مُ » :طقةة الدَّ ـ أئؿَّ ف مِ ـ معَ ومَ  $ إبراهقؿَ  ـُ بْ 

ـُ   .«اراً فَ جِ  امُ مَ الِ  دَ ؼَ تَ ـْ  يُ َّٓ أَ  قلِ ؼُ العُ  ُؾ هْ أَ وَ  ؿُ مَ إُ  ِت ارَ َس »: $ؿ ؼق  ال وقال اب

َفَِؾَََخََع َؼََيَََمَ لََ)َوَ َالـ ٌَل َِديِن َإََِ:مَ اهَُقََُدكَ َوََاسَِي َالََِِبَبَََسََبَِل  َو َأَََلِثَالثَ َهََِذََفَبََِلََِلَخ 

 َب بَ َس  أنَّ  $قخ رها الشَّ ذكَ  ةٌ قرَ بِ كَ  ةٌ دَ اطِ هذه قَ  :يعـل ،ةٌ قؿَ ظِ طَ  ةٌ ؿَ ؽْ وهذه حِ  ا(فََِضَعَ بََ

 *أمرهؿ. طىل ول   وُج رُ الخُ و ُق ر  ػَ التَّ و كُ رْ اس: الش  خالل يف أمقر الـَّ الِ 
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 أهَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فقفا الـَّ  ؿسائؾ التل خالَػ ال ـِ طَ  ُث يتحدَّ  $ الُؿصـ ػ اَل  زَ َٓ 

  .سبؼ ثالث مسائؾو ،ةالجاهؾقَّ 

ـََدََِنَ أََ:َةَُعََابَِ)الرَ  وهـا قال: َبَ مَََمَ فَُي
َطََـِ  ا بُ ؿَّ مِ  (قُدَؾَِؼَ اَالتَ فََؿَُظََطَ وٍلَأََُصَىَأَُؾََي 

طؾقفؿ  َل ـِ

 ا بُ ؿَّ ومِ  ،فؿ الجفُؾ ديـَ 
  .رُ بْ الؽِ  طؾقف أيضاً  َل ـِ

 ا بُ ؿَّ يف هذه الؿسللة مِ  $ الُؿصـ ػر ويذكُ 
 أباءِ  تؼؾقدُ  :أي ،ؼؾقدطؾقف هق التَّ  َل ـِ

  .فؿ وهؿ طىل باصؾٍ تِ اكايف دي

كؿا  ؛ةـ أمقر الجاهؾقَّ وهق مِ  وهذا مذمقمٌ  ر  ا يف الشَّ إمَّ  ـ سبؼ ٓ يخؾق:مَ  وتؼؾقدُ 

ُف َقاُلقا َبْؾ َكتَّبُِع َما َوَجْدَكا َطَؾْقِف آَباَءَكا﴾: قال سبحاكف  ﴿َوإَِذا قِقَؾ َلُفُؿ اتَّبُِعقا َما َأْكَزَل الؾَّ

 ؛باع أباءإىل ات   ُف تتشرَّ  ُس ػْ والـَّ  ﴿َبْؾ َكتَّبُِع َما َأْلَػْقـَا َطَؾْقِف آَباَءَكا﴾ى: ويف أية إخر

 . ًا وأقدمُ ـّ ِس  فؿ أكبرُ ٕكَّ 

فؿ يف باطُ وهق ات   قدٌ ؿُ حْ ومَ  وعٌ رُ ْش لمباء مَ  باعٌ هـاك ات   رآن العظقؿ بلنَّ ـ الؼُ لذلؽ بقَّ 

َة آَبائِل إِْبَراِهقَؿ : ڠ كؿا قال يقسُػ  ،الخقر وهق الؼسؿ الثاين َبْعُت مِؾَّ ﴿َواتَّ

ـْ  ِف مِ باع ات   ـِ طَ  - وقال سبحاكف ،َشْلء﴾ َوإِْسَحاَق َوَيْعُؼقَب َما َكاَن َلـَا َأْن ُكْشِرَك بِالؾَّ

ـَ : - سالف يف الخقرإَ  ِذي َْكَصاِر َوالَّ ْٕ ـَ َوا ـَ اْلُؿَفاِجِري
ُلقَن مِ َوَّ ْٕ ابُِؼقَن ا ﴿َوالسَّ

َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن﴾  . اتَّ

لتك ف ،أباءِ  طؾقف هل صريؼةُ كحـ ما  بلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ ا جادل الؿشركقن الـَّ ولذلؽ لؿَّ 

لذلؽ قال  ؛قهعُ بِ قكف فاتَّ ب  حِ وتُ  لؽؿ أٌب  :فؼال فقكب  حِ فؿ بؿا يُ يف كػِس  الؼرآن بؿا

ـْ َقْبُؾ﴾: سبحاكف
ـَ مِ اُكُؿ اْلُؿْسؾِِؿق َة َأبِقُؽْؿ إِْبَراِهقَؿ ُهَق َسؿَّ هق  الؿذمقمُ  ؼؾقدُ فالتَّ  ،﴿مِؾَّ
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 ة.ـ مسائؾ الجاهؾقَّ ما كان يف الباصؾ وهق مِ 

َوَ أَََ،ارَِػَ الؽََُقعَِؿََِجَلَِىََرَبَ الؽََُةََُدَاطَِالؼََََوَفَُ)فََ
 قعاً ؿِ َج  ﴾﴿َوإَِذا قِقَؾ َلُفؿُ  (مَ هَِرَِآِخََوََمَ فَِلِ

َٓ َيْعؼِ ﴿ ُف َقاُلقا َبْؾ َكتَّبُِع َما َأْلَػْقـَا َطَؾْقِف آَباَءَكا َأَوَلْق َكاَن آَباُؤُهْؿ  ُؾقَن اتَّبُِعقا َما َأْكَزَل الؾَّ

َٓ َيْفَتُدوَن﴾  ؟!اللةطىل الضَّ ولق ك فؿ حتَّ عُ بِ تتَّ  َشْقًئا َو

ََقاَلَُمت َرُفوَهاََى:الََعََتَََاَلََقَََمَ)كََ ََكِذيٍرَإِل  َيٍةَِمن  يََقر 
ؾَِكَفِ ََقب  اَِمن  ـَ َسؾ  ﴿َوَكَذلَِكََماََأر 

َتُدوَن﴾ َُمؼ  َآَثاِرِهم  ََطَؾى ا ََوإِك  ٍة َُأم  ََطَؾى َآَباَءَكا َكا ََوَجد  ا هذه  $ الُؿصـ ػفساق  (إِك 

  .يف الباصؾ باع أباءِ بات   تحتج   ؿِ مَ إُ  قعَ ؿِ َج  أنَّ  :لبقان أيةَ 

ـْ َقبْ 
ـْ َكِذيرٍ ﴿َوَكَذلَِؽ َما َأْرَسْؾـَا مِ

َّٓ َقاَل ﴿ؾ ُس الر   قعُ ؿِ َج  :أي ﴾ؾَِؽ فِل َقْرَيٍة مِ إِ

ٍة  اهِ والجَ  الِ الؿَ و ِف رَ التَّ  أهُؾ أي:  ﴾ُمْتَرُفقَها ا َوَجْدَكا آَباَءَكا َطَؾك ُأمَّ ا َطَؾك ﴿إِكَّ َوإِكَّ

 .ؾِ ؾَ الؿُ  قعِ ؿِ جَ ل ةٌ جاهؾقَّ  ةٌ بْ ُش هل  :الُؿصـ ػلذلؽ قال  آَثاِرِهْؿ ُمْؼَتُدوَن﴾

َمَََى:الََعََتَََاَلَقََ)َوَ ََكت بُِع ََبل  ََقاُلوا ُه َالؾ  َزَل ََأك  ََما بُِعوا َات  ََلُفُم َِققَل ِهَ﴿َوإَِذا ََطَؾق  َكا ََوَجد  ا

ة يؼقلقن الؿترفقن هذا الؼقل كذلؽ العامَّ كؿا قال  ،يؼقلقن ذلؽ صراحةً  (﴾آَباَءَكا

 ج  تَ حْ فئات الؿجتؿع تَ  قعَ ؿِ َج  أنَّ  :أي ﴿َبْؾ َكتَّبُِع َما َوَجْدَكا َطَؾْقِف آَباَءَكا﴾فؿ ققلِ  مثَؾ 

َإَِلىَ) - الؿترفقن مـفؿ والػؼراء -ؼؾقد يف الباصؾ بالتَّ  ُطوُهم  َطاُنََيد  ق  ََكاَنَالش  ﴿َأَوَلو 

ِعقرِ﴾َطَذاِبَ  ؟!فؿ أيضاً عُ بِ فتتَّ َ(الس 

َو َؼََبََِمَ اهَُتََلََ)فََ
ُرواََ:هَِلِ ََتَتَػؽ  ـَىََوُفَراَدىَُثم  ِهََمث  ََتُؼوُمواَلِؾ  َبَِواِحَدٍةََأن  َمََأِطُظُؽم  َإِك  ﴿ُقل 

َِجـ ٍة﴾ َِمن  َٓ الِ  يف أنَّ  ٌؾ ْص أَ  ةٌ قؿَ ظِ طَ  آيةٌ هذه  (َماَبَِصاِحبُِؽم  ه بؾ ف لغقرِ طؼؾَ  قرُ عِ  يُ كسان 

  .ؾر ويتعؼَّ ر ويتدبَّ ف يتػؽَّ هق بـػِس 
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َؿا َأِطُظُؽؿْ لفؿ  ﴾ُقْؾ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لؾـَّ  لذلؽ قال الؾَّف  ؿ أي: أدطقكُ  ﴾بَِقاِحَدةٍ  ﴿إِكَّ

 :يعـل ﴾َأْن َتُؼقُمقا لِؾَّفِ ﴿ ردب  جقع إىل العؼؾ والتَّ الر  و ؼؾقدِ التَّ  كُ رْ وهق تَ  إىل أمٍر واحدٍ 

ـَ ققمقا متجر   َٓ  دي ف  َٓ  قةٍ بِ َص لعَ  لؾَّ اثـقـ  ؿ اثـقـ معَ ؼُ قَ لِ  عـل:ي ﴾َمْثـَك﴿ غقاءٍ إ إىل و

أم  ه حؼ  ـ طبادة الؾَّف وحدَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ بف هؾ ما أتك  ،رون يف هذا الؿقضقعيتدبَّ 

ؽ هؾ ر بـػِس أيضًا أكت تتدبَّ  :أي ﴾َوُفَراَدى﴿ ف طىل الحؼ  قـُ قد ُيعِ  أخرَ  ٕنَّ  ؛باصؾ

  ؟أم مجـقن حؼ   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ بف الـَّ ما أتك 

ُروا َما بَِصاِحبُِؽؿْ ﴿ُثؿَّ : لذلؽ قال الؾَّف ـْ ِجـٍَّة﴾ ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  :يعـل ﴾َتَتَػؽَّ
 يعـل: ﴿مِ

ـَ َيَدْي َطَذاٍب َشِديدٍ ﴿ ؿجـقنبلقس  َّٓ َكِذيٌر َلُؽْؿ َبْق  .﴾إِْن ُهَق إِ

 احةَ ف الرَّ يف كػِس  ئٍ امر يجده كؾ  ا ؿَّ مِ  باع هذا الحؼ  إىل ات   ـ أطظؿ ما يدطقومِ 

: قال الؾَّف سبحاكف لذلؽ ،يف الؿعصقة الصدرِ  قَؼ وِض  ؿَّ والفَ  ،ؿلكقـة يف العبادةوالط  

ُف َيْجَعْؾ َصْدَرُه  ـْ ُيِرْد َأْن ُيِضؾَّ ُف َأْن َيْفِدَيُف َيْشَرْح َصْدَرُه لِْلِْساَلِم َوَم ـْ ُيِرِد الؾَّ ﴿َفَؿ

َؿاِء﴾َضق ًؼا َحَرًجا كَ  ُد فِل السَّ عَّ َؿا َيصَّ أو هق يف  ،الؾَّف اَب تَ يرى لق تال كِ  امرئٍ  فؽؾ   َلكَّ

هذا  ،ل يجد اكشراح الصدريصؾ   ،أو يف مسجد رسقل الؾَّف ،بقت الؾَّف أو حقَل  ،الحج  

 يـ الحؼ.د  اليـ هق هذا الد   ا يدل  ؿَّ مِ ػس ر يف الـَّ ػؽ  التَّ  مِـ

طؾقف  ل  بِ كؿا قال الـَّ  ؛ف طىل الخطلأكَّ  ؿُ ؾَ عْ يَ  فعؾ معصقةً الؿرء إذا  :وكذا العؽس

ؾَِع َطَؾْقِف الـَّاُس » :المالة والسَّ الصَّ   «َواِلْثُؿ: َما َحاَك فِل َكْػِسَؽ، َوَكِرْهَت أْن َيطَّ

 طىل أنَّ  فدلَّ  ؛يف قؾبف حسرةً  دُ سقجِ  - والعقاذ بالؾَّف - فمَّ ب أُ ضرَ  رجالً  لق أنَّ  :فؿثالً 

  .الؿعصقة تمثر يف الؼؾب
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 ُؽ كتؿسَّ  اعادة لذالسَّ  هل سبُب  يـ الحؼ  اطات طىل الد  الطَّ  يف أنَّ  رِ ػؽ  ـ التَّ ففذا مِ 

َؿا َأِطُظُؽْؿ : الؾَّف لذلؽ قال ،طـفا دُ عِ ؼاء فـبتَ الشَّ  سبُب هل الؿعاصل  وأنَّ  ،افَ بِ  ﴿ُقْؾ إِكَّ

ِف َمْثـَك بَِقاِحَدٍة َأْن َتُؼق  .﴾َوُفَراَدىُمقا لِؾَّ

َو َقََ)َوَ
ََماََ:هَِلِ ََقؾِقًل لَِقاَء ََأو  َُدوكِِه َِمن  ََتت بُِعوا ََوَل ََرب ُؽم  َِمن  َإَِلق ُؽم  ِزَل َُأك  ََما بُِعوا ﴿ات 

ُروَن﴾ بع لـ اتَّ  :وقال لؽ ٌص خْ َش  َؽ هذا لق جادلَ ، قاعُ بِ ؿا اتَّ دوا وإكَّ ؾ  ؼَ  تُ َٓ  :يعـل (َتَذك 

َٓ  ًا مِـأحد َٓ   يف حؼ  أباء  ـْ  ذه أيةفَ كلتقف بِ  ، يف باصؾٍ و
﴿اتَّبُِعقا َما ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ

ـِ ك أطرف أكَّ ـ أباء حتَّ مِ  بع أحدٌ أتَّ  أريد أنْ  :ٌص خْ قال َش وإذا ، َرب ُؽْؿ﴾  ـل طىل دي

َة َأبِقُؽْؿ إِْبَراِهقَؿ﴾ ڠ ع إبراهقؿَ بِ اتَّ  :ل لفقؼك ،الحؼ    .﴿مِؾَّ

  



 198مـ  26الصػحة 

 

ََ:مَُهَِدَِاطََِوَقَََرَِبََكَ أَََن َمََِنَ )أََة ـ مسائؾ الجاهؾقَّ مِ  :يعـل (ةََُسَامَِ)الَخَ
ِ
(َرَِثََكَ الََبََِارَََرَتََِِ ال

فنذا  ،- لباصؾالحؼ أو اسقاء كان  - اس إلقفهؿ أتباع الـَّ  الحؼ   ضابطُ  طـدهؿ :يعـل

 ـ أمريـ: تخؾق مِ َٓ  ةُ رَ ثْ والؽَ  ،هذا هق الحؼ :باصؾ قالقاالاس طىل الـَّ  كان أكثرُ 

 مجتؿعٍ يف  ةُ رَ ثْ يف إرض ولقست الؽَ  الؿطؾؼةُ  ةُ رَ ثْ الؽَ  ةِ رَ ثْ إول: الؿراد بالؽَ إمر 

  .أهؾ إرض قعِ ؿِ ل طىل َج يـ كزَ الد   ٕنَّ  ؛ـ الؿجتؿعاتمِ 

َـّ َأْكَثَر : كؿا قال سبحاكف ؛اللاس طىل الضَّ الـَّ  فغالُب  وطىل هذا الحد  
﴿َوَلؽِ

َٓ ُيْممِـُقَن﴾ ـْ  :وقال سبحاكف ،الـَّاِس  َْرِض ُيِضؾ قَك َط ْٕ ـْ فِل ا ﴿َوإِْن ُتطِْع َأْكَثَر َم

ُؽقرُ ﴿ :وقال  ،َسبِقِؾ الؾَِّف﴾ ـْ ِطَباِدَي الشَّ
َيُؼقُل » :ويف حديث الؿحشر، ﴾َوَقؾِقٌؾ مِ

َقاَل: َيُؼقُل: َأْخِرْج َبْعَث  ،َوالَخْقُر فِل َيَدْيَؽ  ،َفَقُؼقُل: َلبَّْقَؽ َوَسْعَديَؽ  !ُف: َيا آَدمُ الؾَّ 

ـْ ُكؾ  َأْلٍػ تِْسعَ  ؟الـَّاِر، َقاَل: َوَما َبعُث الـَّارِ 
ـَ  َقاَل: مِ  ،هذه كثرة «مَِئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعق

 .رثُ الل كُ الضَّ  أهَؾ  فالؾَّف أخبر بلنَّ 

ـ هؿ طىل وجف ؿَّ مِ  :يعـل ،ابط إولطىل الضَّ  ةُ ؾَّ هؿ الؼِ  الحؼ   إمر الثاين: أهُؾ و

َٓ  ،إرض ة مسؾؿقن إذًا هؿ بقيَّ الؿديـة الـَّ  :ؾ مثالً فال كؼ ،دون بؾد ر إىل بؾدٍ ظَ ـْ  يُ و

 ،قعاً ؿِ يـ أتك ٕهؾ إرض َج الد   ٕنَّ  ؛قعاً ؿِ ؿا كـظر طىل إرض َج وإكَّ  ،ٓ اللٍ طىل َض 

 :ة أدلةدَّ لعِ  ةُ ؾَّ هؿ الؼِ  الحؼ   وأهُؾ 

َٓ ُيْممِـُقَن﴾ابؼة السَّ  أياتمػفقم  :مـفا َـّ َأْكَثَر الـَّاِس 
اس الـَّ  أقؾ  و :يعـل ﴿َوَلؽِ

 ُطِرَضْت َطَؾلَّ إَُمُؿ، َفَرَأْيُت » :المالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ ققل الـَّ  ومـفا أيضاً  ،يممـقن

ْهُط،  فُ عَ مَ وَ  لَّ بِ الـَّ  طىل  فدلَّ  «دٌ َح أَ  فُ عَ مَ  َس قْ لَ  لَّ بِ الـَّ وَ  ،نِ اَل ُج الرَّ وَ  ُؾ ُج الرَّ  فُ عَ مَ وَ  لَّ بِ الـَّ وَ الرَّ
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َّٓ َقؾِقٌؾ﴾: طـ كقح لذلؽ قال سبحاكف ؛ةٌ ؾَّ قِ  الحؼ   أهَؾ  أنَّ  ـَ َمَعُف إِ ف ثِ ُمؽْ  معَ  ﴿َوَما آَم

َّٓ  فقفؿ ألػ سـةٍ   .  سمسقـ طاماً إ

ف طـ إبراهقؿ بلكَّ  ر الؾَّف لذلؽ ذكَ  ؛باع الحؼ  يف ات   ر  ُض  تَ َٓ  ةَ ؾَّ الؼِ  أنَّ ر ذكَ  والؾَّف 

ًة﴾: قال سبحاكف ،هوهق وحدَ  ةٌ مَّ أُ  ـُ  ﴿إِنَّ إِْبَراِهقَؿ َكاَن ُأمَّ : ڤ مسعقدٍ  لذلؽ قال اب

 .«كَ دَ ْح وَ  َت ـْ كُ  نْ إِ وَ  ةٌ ُأمَّ  َت كْ أَ »

ة طىل خارج هذه الَؿِحؾَّ  لؽـ قد يؽقن يف ،قؿٌ ظِ طَ  الخقر يف َمِحؾَّة ففذا أمرٌ  رَ ثُ وإذا كَ 

 ،الؿذمقمةُ  ؽثرةُ الؾقست هذه ففرح اإذا رأيت يف بؾٍد كثرة ف يعـل: ،ةؾَّ وجف إرض قِ 

  .قعاً ؿِ طىل العؿقم يف إرض َج  الؿذمقمةُ  ؿا الؽثرةُ وإكَّ 

مان يف آخر الزَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ما أخبر بف الـَّ  يـ مثؾأحؽام الد   قعِ ؿِ يف َج  ابطُ وهذا الضَّ 

 ىربؾدان أخلق ؿا ؾدة وإكَّ يف كػس البَ  ولقس الؿرادُ  ،كاالز   ُثرُ وَيؽْ الخؿر  ُب رَ ُيْش 

 وهؽذا.

َيََ)َوَ َتََح  ََةَِح َىَِصَؾََ)طََبالؽثرة  :يعـل (هَِبََِونََجُّ ر ظَ ـْ فال يُ  صحقٍح  وهذا غقرُ  (ءَِي َالش 

َبَُؾََطَََونََلَُّدَِتَََسَيَ )َوَ، أبداً  لؾعددِ  ََنََِلَطَ ى َبََر َغَُبََِءَِي َالش 
َهَ أَََةَِؾَ قََِوََ،هَِتِ

 :يؼقلقن :يعـل (هَِؾِ

الة  ل  بِ فالـَّ  صحقٍح  غقرُ  :كؼقل ،فؿطالن حؼ  طىل بُ  فدلَّ  ؛ةؾَّ فؿ قِ لؽقكِ  طؾقف الصَّ

الم ة ؾَّ ف قِ أهؾُ  :يعـل« َفُطقَبك لِْؾُغَرَباءِ  ،َوَسَقُعقُد َغِريباً  ،َبَدَأ اِلْساَلُم َغِريباً » :قال والسَّ

 .ويف اضطفادٍ 

َِضَبََِمَ اهَُتََلََ)فََ ََِفََِهََُحََضَو َأََ،ََوََكَلَِذَََد  ـٍ إِْذ  :مثؾ (آنَِر َالؼَََُنٍَعَمَِِضَو َمَََرَِقَ يَ ﴿َوَيْقَم ُحـَْق

ـِ َطـُْؽْؿ َشْقًئا﴾ بعدد الؿسؾؿقـ يف  مؼاركةً  ففذه كثرةٌ  َأْطَجَبْتُؽْؿ َكْثَرُتُؽْؿ َفَؾْؿ ُتْغ
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 ؾقا طىل الؾَّفيتقكَّ  ؿْ ا ولَ فَ قا بِ بُ جِ فؿ ُأطْ بسبب أكَّ  ؛مذمقمةٌ  ابؼة ففل كثرةٌ الغزوات السَّ 

  .فؾِ تقك   حؼَّ 

 ػس ففق أمرٌ بالـَّ  لقس فقفا إطجاٌب  «ةفتح مؽَّ » :يف كثرة مثؾ تكاكلؽـ لق 

ِف َأْفَقاًجا ﴿ :لذلؽ قال الؾَّف ؛قرٌ ؽُ ْش مَ  ـِ الؾَّ َفَسب ْح  *َوَرَأْيَت الـَّاَس َيْدُخُؾقَن فِل ِدي

، ولقس فقفا باصؾ لقس فقفا إطجاٌب  محؿقدةٌ  ففـا كثرةٌ  ﴾بَِحْؿِد َرب َؽ َواْسَتْغِػْرهُ 

  .مذمقمةٌ  ـ كاحقة بؾدة فؾقست كثرةٌ مِ  الؽثرةُ وهذه 

ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لذلؽ قال الـَّ  تِل َطَؾك الَحؼ  َضاِهِري ـْ ُأمَّ
ُهْؿ  ،َٓ َتَزاُل َصائَِػٌة مِ َٓ َيُضر 

ـْ َيْخُذُلُفْؿ َحتَّك َيْلتَِل َأْمُر الؾَّفِ  يـ ة الد  حَّ يف ِص  الؿؼقاَس  طىل أنَّ  فدلَّ  ؛ةؾَّ قِ  وهق «َم

ة ففق ـَّ اب والس  تَ ؽ بالؽِ س  ؿَ التَّ  أصُؾ فنذا كان  ،ؽَس ؿْ تَ ْس الؿُ بؿا يف إتباع وإكَّ لقست 

 َٓ »: $بـ طقاض  ػضقُؾ القال لذلؽ  ،ة أم كثرةؾَّ قِ  تباعٌ أسقاء كان  طىل الحؼ  

ـَ ؽِ الِ السَّ  ةِ ؾَّ ؼِ لِ  ؼ  الحَ  ـَ مِ  ْش حِ قْ تَ ْس تَ  ـَ ؽِ الِ الفَ  ةِ رَ ثْ ؽَ لِ  ؾِ اصِ البَ بِ  رْ تَ غْ  تَ َٓ وَ  ،ق  .«ق
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ََالؿسللة َةَُسََادَِ)الس  :َ
ِ
َال َح 

َؼََتََالؿَُبََِاُجََجَتِ ابؼة الؿسللة التل ما قبؾ السَّ  (قَنَمَِد 

  .غقر أباءمِـ ـ سبؼؽ بؿَ  هـا آحتجاُج و ،بأباء آحتجاُج 

ـا ـ قبؾِ مِ قعًا ؿِ أهؾ الؼرية َج  :فقؼقل ،طـؽ طبادة الؼبقر دعْ  :مثؾ لق تؼقل لشخص

وهذه  ،يػعؾقن ذلؽـا سؾػَ َمـ بسبب  ؛فا صحقحةٌ أكَّ  :فقؼقلقن ،يعبدون هذه الؼبقر

 ة.ـ أمقر الجاهؾقَّ مِ 

َو َؼََ)كََ
ُوَلى﴾َ:هَِلِ ُؼُروِنَال  فرطقن إىل طبادة  ڠ ُمقَسكا دطا لؿَّ يعـل  (﴿َفَمََباُلَال 

ـ ـ سبؼـا مِ فؾؿاذا مَ  ،لق كـت أكت طىل الحؼ   :ُؿقَسكقال فرطقن ل ،هوحدَ  الؾَّف

﴿ِطْؾُؿَفا ِطـَْد َرب ل : ُمقَسك ﴾َقاَل ﴿ ،ـ سؾػبؿَ  جَّ تَ فاْح  ؟الػة طىل الباصؾالؼرون السَّ 

َٓ َيـَْسك﴾سقف يحاسبـل هق الذي  ف الؾَّ  :يعـل فِل كَِتاٍب﴾ َٓ َيِضؾ  َرب ل َو ﴿. 

لِقَن﴾)َوققلف: َو  َال  ـَا
َفِيَآَبائِ َِبَفَذا ـَا ََسِؿع  ـ مَ  ـ الحؼ  يعـل: ما جئت بف مِ  (﴿َما

الم  ل  بِ كذلؽ قالت لؾـَّ  وقريٌش  ،يؽقكقا طؾقف ؿْ سؾػـا لَ  الة والسَّ ﴿َما َسِؿْعـَا طؾقف الصَّ

ِخَرِة﴾ ْٔ ِة ا َّٓ اْختاَِلٌق﴾ة التل سبؼتـا ؾَّ يف الؿِ  :يعـل بَِفَذا فِل اْلِؿؾَّ  شلءٌ  ﴿إِْن َهَذا إِ

  .أتقت بف

بلفعال  ج  تَ حْ ؿا كَ وإكَّ  ،صحقح وهذا غقرُ  قـابؼأفعال السَّ  :قن بفا يحتج  ؿَّ ؿِ ف

ـَ َهَدى الؾَُّف : كؿا قال سبحاكف ؛سؾالر   أطؿاُل  :الحة مثؾابؼقـ الصَّ السَّ  ِذي ﴿ُأوَلِئَؽ الَّ

 .َفبُِفَداُهُؿ اْقَتِدْه﴾
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َ َةَُعََابَِ)الس 
ِ
َسَ :َال

َتِ َُقَوَطَُُأطَ َمٍَو َؼََبََُِلََلَد  ََوََ،لََِمَطَ الَََوََامَِفََفَ يَالًََىَفَِوا
َلَِالَمََوََِكَيَالُؿؾَ فِ

ابؼة (اهَِالَجََوَ  ؿِ فْ ة وبػَ قَّ فؿ بالؼُ ـ سبؼَ بؿَ  قنَ ج  تَ حْ وهـا يَ  ،يف إفعال الؿسللة السَّ

ـْ قبؾـا أشد   :ؿ يؼقلقنففُ  ،العؼقل ، لذلؽ عػاءة ولق كاكقا طىل الباصؾ لؽاكقا ُض قَّ قُ  َم

ِذي َخَؾَؼُفْؿ ﴿ :ردَّ الؾَّف طؾقفؿ بؼقلف َف الَّ ةً َأَوَلْؿ َيَرْوا َأنَّ الؾَّ  .﴾ُهَق َأَشد  مِـُْفْؿ ُققَّ

ـَّاُكْؿ فِقِف َوَجَعْؾـَا َلُفْؿ  بإمقال - أيضاً  - قنَ ج  تَ حْ ويَ  ـَّاُهْؿ فِقَؿا إِْن َمؽَّ ﴿َوَلَؼْد َمؽَّ

ـْ َش 
َٓ َأْفئَِدُتُفْؿ مِ َٓ َأْبَصاُرُهْؿ َو ْلٍء َسْؿًعا َوَأْبَصاًرا َوَأْفئَِدًة َفَؿا َأْغـَك َطـُْفْؿ َسْؿُعُفْؿ َو

َٓ قَّ لقس يف الؼُ  ؿا الؿؼقاسإكَّ  :يعـل إِْذ َكاُكقا َيْجَحُدوَن بِآَياِت الؾَِّف﴾ ـْ ػُ  بِ ة و ُفقم َم

ُؽْؿ﴾ ؿا الؿقزانوإكَّ  ،والباصؾ قبؾـا بالحؼ   ـْ َرب 
  .﴿اتَّبُِعقا َما ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ

هََُدَ َرَ)فََ َو َؼََبَََِكَلَِذَََالؾ 
َ :هَِلِ ﴾﴿َوَلَؼد  ـ اُهم  ـَّا َمـ قبؾؽؿ  (َمؽ  َ)يعـل: مؽَّ َإِن  ﴿فِقَم

َفِقِه﴾ ـ اُكم  : قال سبحاكف ،شقئاً  ة قريشٍ قَّ اوي قُ َس  تُ َٓ  ـ قريشٍ ـ سؾػ مِ ة مَ قَّ وقُ  (َمؽ 

ـْ َقْبؾِِفْؿ َوَما َبَؾُغقا مِْعَشاَر َما آَتْقـَاُهْؿ﴾
ـَ مِ ِذي َب الَّ ـ ة مِ قَّ ـ قُ ؿ مِ قتُ طِ طْ ما أُ  :يعـل ﴿َوَكذَّ

  .ـ سبؼؽؿما أططقـا مَ  ما يساوي معشارَ  مالٍ 

 ،فؿتَ تـػعف ققَّ  ؿْ ذلؽ لَ  فؿ ومعَ تِ ـ ققَّ خقر مِ ك كحتقا الص  أققياء حتَّ  طادٍ  فؼقمُ 

ؿا وإكَّ  ،الؽبقر ما كػعف ؾطان والجاهوفرطقن بالُس  ،وكذلؽ قارون بالؿال العظقؿ

الة ـبف طؾقف الصَّ ر يف جِ فقمث   طىل الحصقرِ  امُ ـَ ـ كان يَ مَ  عَ بِ تتَّ  الذي يـػع هق أنْ 

 الم.والسَّ 

َو َقََ)َوَ
ََطَرُفواََ:هَِلِ ََما ََجاَءُهم  ََفَؾم  ََكَػُروا َال ِذيَن ََطَؾى تُِحوَن َتػ  ََيس  ََقب ُل َِمن  ﴿َوَكاُكوا

  .هـا بالػفؿ (َكَػُرواَبِِه﴾
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 ُث عَ بْ يُ و كبل   ُج رُ خْ قَ َس  :الؿشركقـ فقؼقلقن ونَ دُ د  فَ القفقد كاكقا يُ  :أي ﴾َوَكاُكقا﴿

ـْ َقْبُؾ َيْسَتْػتُِحقنَ فقـا قاتؾـاكؿ  َث ُبعِ  وإنْ  ،فقـا
ـَ َكَػُروا ﴿مِ ِذي  :يعـل ﴾َطَؾك الَّ

ـ بـل إسؿاطقؾ الم مِ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ الـَّ  َث عِ ا بُ فؾؿَّ  ،صر طؾقفؿوهؿ بالـَّ دُ يتقطَّ 

ا َجاَءُهْؿ َما َطَرُفقا﴿ :لذلؽ قال ،وا بفرُ ػَ ـ بـل إسرائقؾ كَ ولقس مِ  هذا هق  بلنَّ  ﴾َفَؾؿَّ

﴾ ﴿َكَػُروا بِفِ  فقفؿ َث عِ بُ الذي سقل الر   ـَ ِف َطَؾك اْلَؽافِِري  . َفَؾْعـَُة الؾَّ

ا أتك ؾؿَّ ف ،ؾُس ا ُرُسؾ ولقس مـؽؿ رُ ـَّ مِ  ـ قبؾفؿ بلنْ قن بلففام مَ ففـا كاكقا يستدل  

 تفؿ.جَّ مـفؿ الرسقل ألغقا ُح 

َو َقََ)َوَ
رُِفوَكُه﴾َ:هَِلِ رُِفوَنَ)َملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ صارى يعرفقن الـَّ القفقد والـَّ  :يعـل (﴿َيع  ﴿َكَمََيع 

ـَاَءُهُم﴾ ف صالح ما ف خالد وهذا ابـَ ف زيد وهذا ابـَ هذا ابـَ  أنَّ  ُف رِ عْ يَ  إَب  مثؾ أنَّ  (َأب 

َٓ  ،فقفؿ ؽ  ُش يَ   معَ والم والسَّ الة طؾقف الصَّ  لَّ بِ هق الـَّ  داً محؿَّ  قن بلنَّ ؽ  ُش  يَ كذلؽ هؿ 

 ﴾َوإِنَّ َفِريًؼا مِـُْفْؿ َلَقْؽُتُؿقَن اْلَحؼَّ َوُهْؿ َيْعَؾُؿقنَ ﴿: لذلؽ قال الؾَّف ،ذلؽ يجحدوكف

  .هق كبل  

ـَ دِ  ار إىل الققم يعؾؿقن أنَّ ػَّ وهؽذا الؽُ  : قال سبحاكف سالم هق الحؼ  الِ  ي

 بؾ أخبر الؾَّف  ،يـ هق الحؼ  هذا الد   بلنَّ  قـاً ؼِ يَ  ﴿َوَجَحُدوا بَِفا َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْؿ﴾

ـ سالم لؽـ ما يستطقعقن محرمقن مِ فؿ يدخؾقن يف الِ قن أكَّ الؿشركقـ يتؿـَّ  بلنَّ 

﴾: قال سبحاكف ،الفداية ـَ ـَ َكَػُروا َلْق َكاُكقا ُمْسؾِِؿق ِذي ؟ قن لؿاذايتؿـَّ  ﴿ُرَبَؿا َيَقد  الَّ

 يـ الحؼ.الد   يـ هقهذا الد   فؿ بلنَّ عؾؿِ لِ 

ـَ هذا الد   فؿ يعرفقن أنَّ ما دام أكَّ  :فنذا ققؾ ؟ ففؾؿاذا يؼاتؾقن أهؾَ  هق ديـ الحؼ   ي
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ا﴾: كؿا قال سبحاكف :والجقاب ٓ  استؽباراً  ﴿َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْؿ ُضْؾًؿا َوُطُؾقا

 ؾؿـ باب الظ  ف مِ يؼاتؾقن أهؾَ  :يعـل ،اللةسالم يرتػعقا طىل أهؾ الضَّ الِ  يريدون أهَؾ 

ـَ َلُفُؿ اْلَحّؼ ﴿ ـْ َبْعِد َما َتَبقَّ
ـْ ِطـِْد َأْكُػِسِفْؿ مِ

 .﴾َحَسًدا مِ
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ََ: ةَُـََامَِالثَ )
ِ
َسَ ال

َتِ ََنََِلَطَ ىَبَُؾََطَََُلََلَد  َُهَإَِعَ بََِيتَ َمَ لَََهَُكَ لََبََِءَِي َالش  َل   ا طؾقف أهُؾ ؿَّ مِ ) اءَُػََعَََالضُّ

َّٓ بِ ٓ َيتَّ  الحؼَّ  يزطؿقن أنَّ ة الجاهؾقَّ  بَ  ، إققياءُعُف إ  ؛فطىل بطالكِ  عػاء دلَّ ُعف الض  وإذا اتَّ

َٓ ﴿ :قال سبحاكف ،احتؼاٍر لغقرهؿ الباصؾ أهُؾ  هَؾ أ ٕنَّ  َأَفُؽؾََّؿا َجاَءُكْؿ َرُسقٌل بَِؿا 

َٓ ﴿:  فلذلؽ قال الؾَّ  ،رفػقفؿ كِبْ  ﴾َتْفَقى َأْكُػُسُؽُؿ اْسَتْؽَبْرُتؿْ  ُف  ُيِحب  إِكَّ

ـَ  ـ ـ هق مِ فؿ مَ تَ مؾَّ  عَ بِ يتَّ  ؾق أنْ ـ أهؾ العُ ـ كان مـفؿ مِ فال يريدون مَ  ﴾اْلُؿْسَتْؽبِِري

  كق.أهؾ الد  

ـَ ُهْؿ َأَراِذُلـَا َباِدَي  :ڠ لـقٍح  كقٍح  لذلؽ قال ققمُ  ِذي َّٓ الَّ َبَعَؽ إِ ﴿َوَما َكَراَك اتَّ

ْأي﴾ َّٓ ؽ عْ بِ يتَّ  ؿْ لَ  فؾق كـت طىل الحؼ    الرَّ   .ؾقـ أهؾ العُ ـا مِ  أمثالُ إ

 ل  بِ فؼالقا لؾـَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ طفد الـَّ  يفة إىل الؿشركقـ الجاهؾقَّ مِـ وسارت هذه الخصؾة 

َٓ  ْس الِ جَ  تُ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ًٓ و ُفْؿ بِاْلَغَداِة : ففلكزل الؾَّ  ؛ سؾؿانَ بال ـَ َيْدُطقَن َربَّ ِذي َٓ َتْطُرِد الَّ ﴿َو

ـْ َواْلَعِشل  ُيِريُدوَن 
ـْ ِحَسابَِؽ َطَؾْقِفْؿ مِ

ـْ َشْلٍء َوَما مِ
ـْ ِحَسابِِفْؿ مِ

َوْجَفُف َما َطَؾْقَؽ مِ

﴾ ـَ ـَ الظَّالِِؿق
 َح الِ الصَّ  نَّ أَ  لَّ دَ فَ » :أهؾ العؾؿ قال بعُض  َشْلٍء َفَتْطُرَدُهْؿ َفَتُؽقَن مِ

ـَ رِ أَخ  ارِ ؼَ تِ ْح ابِ  ﴾﴿َفَتُؽقَن  :فلذلؽ قال الؾَّ  «ؿاً الِ ضَ  قنُ ؽُ يَ  ي ـَ ـَ الظَّالِِؿق
بسبب  مِ

 ؼراء.عػاء والػُ ـ الض  آستؼامة مِ  ك ٕهؾاحتؼارِ 

 :يف الحديث الصحقح ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ قال الـَّ لذلؽ  ؛عػاءسؾ هؿ الض  الر   أتباعِ  أكثرُ و

َؾْعُت فِل الَجـَِّة َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهؾَِفا الُػَؼَراءَ »  ُب جِ قَ ف ؛عػاءة هؿ الض  أهؾ الجـَّ  وأكثرُ  «اصَّ

 ،ظ ُؿفف وُيعَ ؾُ ج  كان وضقعًا يتقاضع معف وُيبَ  إنْ  ؿٍ سؾِ مُ  يتقاضع لؽؾ   طىل الؿسؾؿ أنْ 

الم ل  بِ ذا كان الـَّ فَ وبِ  ،فكان وجقفًا أططاه مـزلتَ  وإنْ  الة والسَّ فؽان  ،يػعؾ طؾقف الصَّ
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 تلخذ الجارية بقده يف، وڤكلسامة بـ زيد  بدف العخؾػَ  ِدُف الحؿار وَيرْ  ُب كَ رْ يَ 

 لذلؽ قالت طائشةُ  ،المالة والسَّ طؾقف الصَّ يستؼبؾ الُقفقد كان  وأيضاً  ،رقاتالط  

َٓ ؼَ تَ حْ فال يُ  «َأْكِزُلقا الـَّاَس َمـَاِزَلُفؿْ » :ڤ ك طَ عْ تُ  الا ؿا كُ وإكَّ  ،لالعالِ  طُ بَ فْ  يُ ر القضقع و

 ف.مـزلتَ 

 فالؾَّ  ٕنَّ  ؛الؿؽربقــ الػؼراء أو الؿرضك أو مِ  عػاءالض   اءذإيـ مِ  الؿرءُ ولقحذر 

  َخاري  ػل صحقح البُ ف ،فؿبسببِ  رَ ْص ؾ الـَّ جع: « َّٓ َهْؾ ُتـَْصُروَن َوُتْرَزُققَن إِ

ـُ و «بُِضَعَػائُِؽؿْ   .«ؿْ فُ قبُ ؾُ قُ  ةِ رَ ِس ؽَ ُؿـْ ال دَ ـْ طَ   فُ الؾَّ وَ : »$ؿ ؼق  ال قال اب

َو َؼََكََ)
َهَِلِ َذُلوَن﴾: َر  َال  َبَعَك ََوات  ََلَك ِمُن قالقا  كقٍح  ققمُ  :معـك أية يعـل (﴿َأُكم 

لِهَِ)َوَ ،ذلؽ عػاء الض   :يعـل (﴿َأَهُمَلِء﴾) :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ قالقا لؾـَّ  مشركق قريشٍ يعـل: َ(َقو 

(﴾ ََطَؾق ِفم  ُه َالؾ  ـَا﴾)بالفداية  :يعـل (﴿َمن  ـِ ََبق  ُف بَِلْطَؾَؿ ﴿: ففؼال الؾَّ ؟ (﴿ِمن  َأَلْقَس الؾَّ

ـَ  اكِِري  :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لذلؽ قال الـَّ  ،ك لف الفدايةطَ عْ  تُ َٓ  والجاحدُ  ،الفدايةقف طِ عْ فقُ  ﴾بِالشَّ

َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِلْهِؾ الـَّارِ » اٍظ ُمْسَتْؽبِرٍ  ؟َأ   .«ُكؾ  ُطُتؾ  َجقَّ

َالؾَ َرَفََ) َو َؼََبََِهَُد 
َهَِلِ اكِرِيَن﴾: َبِالش  َؾَم َبَِلط  ُه َالؾ  ك ل الفداية حتَّ طِ عْ يُ  :يعـل (﴿َأَلق َس

 فُ عَ بِ ف أهؾ الؿال والجاه بؾ الحؼ يتَّ عَ بِ يتَّ  أنْ  باع الحؼ  يف ات   لقس الؿقزانُ  :أي ،عػاءلؾض  

َفَلْشَراُف » :ام قالا أتك إلقف يف الشَّ لذلؽ قال هرقؾ ٕبل سػقان لؿَّ  ؛عػاءك الض  حتَّ 

... َقاَل:  ُضَعَػاُؤُهؿْ َبْؾ  :َفُؼْؾُت  ؟َأْم ُضَعَػاُؤُهؿْ  - ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  :يعـل - الـَّاِس َيتَّبُِعقَكفُ 

ُسؾِ    .«َوُهْؿ َأْتَباُع الر 

﴾ف اب الؾَّ تَ يف كِ  رف كثقراً أهؾ التَّ  ذمَّ  ف والؾَّ  ـَ ُفْؿ َكاُكقا َقْبَؾ َذلَِؽ ُمْتَرفِق  ﴿إِكَّ
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ْكَساَن َلَقْطَغك : وقال سبحاكف ،ارقا الـَّ فاستحؼ   إِنَّ إَِلك  *َأْن َرآُه اْسَتْغـَك  *﴿َكالَّ إِنَّ اْلِ

ْجَعك﴾   .َرب َؽ الر 

 ؟يـإذا دخؾ هذا الد   أو فاسٍؼ  مثالً  كافرٍ  : هؾ كػرح بتقبةٌص خْ لذلؽ لق قال َش 

 ـ ذاك.مِ  عقػ أفضُؾ الضَّ  هذاقد يؽقن و ،يـ الجؿقعيدخؾ هذا الد   :كؼقل
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ََ:ةَُعََاِسَ)التَ 
ِ
فؿ هؿ أكَّ ـ معتؼدِ ة مِ الجاهؾقَّ  أهؾيعـل:  (ادَِبَ العََُوََءََِمَؾََالعََُةَِؼَََسَػََبََِاءََُدَتَِقَ ال

الػسؼ  فؿ أهُؾ ؿا قدوتُ وإكَّ  ،أتباطفؿـ ـ إكبقاء أو مِ سقاء مِ الحقـ ٓ يؼتدون بالصَّ 

ـْ ُدوِن الؾَِّف﴾: ل سبحاكفاقكؿا  ؛اللوالضَّ 
 ﴿اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْؿ َوُرْهَباَكُفْؿ َأْرَباًبا مِ

 لفؿ. اللة مقزاكاً اد الضَّ بَّ قء وطُ خذوا طؾؿاء الس  فاتَّ 

َو َؼََىَبَِتََلََ)فََ
َواَلَ:َهَِلِ ََأم  ََلَقل ُكُؾوَن َباِن ه  ََوالرُّ َباِر َح  َِمَنَال  ََكثِقًرا َإِن  ـُوا َال ِذيَنَآَم َفا ََأيُّ ﴿َيا

َالؾ ِه﴾ ََسبِقِل ََطن  وَن ََوَيُصدُّ َباصِِل َبِال  فؿ فؿ بلكَّ بعقكَ ـ تتَّ مَ  أنَّ  فلخبر الؾَّف  (الـ اِس

 بصػتقـ:مقصقفقن 

 ؽؿ بالباصؾ.الصػة إوىل: يلكؾقن أمقالَ 

 ؽؿ طـ سبقؾ الؾَّف طـ الحؼ. وكَ الصػة الثاكقة: يصد  

 باكقـ أوِ بعقا العؾؿاء الرَّ اتَّ  وإكَّؿا ،ادبَّ ـ العؾؿاء والعُ اللة مِ الضَّ  بعقا أهَؾ فال تتَّ 

 ة.ـَّ اب والس  تَ الؽِ  ِج فْ ـ كان طىل كَ ؿَّ مِ ؿ ِف آقتداء بِ وفؿ تِ االحقـ يف طبادالصَّ 

َو َؼََبَِ)َوَ
ٍم﴾:َهَِلِ ََقو  َواَء ََأه  ََتت بُِعوا ََوَل َال َحق  َر ق  َِ َ َِفيَِديـُِؽم  ُؾوا بعقن كقػ تتَّ  (﴿َلََتغ 

وا﴿) قنَ ؾ  ِض ويُ  ًٓ الَّ ـ كاكقا ُض مَ  ََضؾُّ ََكثِقًرا﴾) فؿأكػَس  (﴾َقد  وا ََوَأَضؾُّ ُل ََقب   (﴿ِمن 

وا) اللةإىل الضَّ غقرهؿ  دطقا بِقِل﴾َ﴿َوَضؾُّ َالس  ََسَواِء يـ د  الاس طـ وا الـَّ د  َص  (َطن 

 .الحؼ  
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َةََُرَاِشَ)العََ
ِ
َسَ :َال

َتِ ََنََِلَىَُبطَ ؾََطَََُلََلَد  َهَ أَََامَِفََفَ أَََةَِؾَ ؼَِبََِينَِالد 
 :فؼالقا (مَ فَُظَِػَ حََِمََِدَطَََوََهَِؾِ

ـ مِ  وهذه قريبةٌ  ،باصؾالف طىل طىل أكَّ  فقدل   كقا وجاهٍ يف الد   ـ كان لقس ذا مؽاكةٍ مَ  أنَّ 

 .يف التََّعؾ ؿِ  وهـا يف العؾؿ ،عػاء يف الؿالؿا سبؼت إوىل يف الض  وإكَّ  ،سبؼت مسللةٍ 

َٓ َكْحُسُب » :الم قالالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ والـَّ  َٓ َكْؽُتُب َو قٌَّة،  ٌة ُأم  ا ُأمَّ يؽقن  فؼد «إِكَّ

طىل أنَّ  فدلَّ  ؛- ؿٌ ؾ  عَ تَ وهق مُ  - كِ رْ طىل الش  َبَؾٍد  يفـ هق ؿَّ مِ  تقحقداً  راطل الغـؿ أصح  

 .ا الؾَّف يف الؼؾبفَ فُ ذِ ؼْ ؿا يف الفداية التل يَ فادات وإكَّ لقس يف الشَّ  الِؿْؼقاَس 

وهذا  ،وهذا مزارعٌ  ،طؿارةٍ  يـ وهذا حارُس الد   عُ بِ تَّ اكقػ  :ٌص خْ لق قال َش  :يعـل

 ؛ةـ مسائؾ الجاهؾقَّ هذه مِ  :كؼقل ؟طالقةٌ  وأكا طـدي شفاداٌت  ،ٓ يؼرأ وٓ يؽتب

َو َؼََ)كََ
أ ِي﴾(: كقٍح  قال ققمُ  (مَ فَِلِ َالر  ـ ذوي لقسقا مِ  قٌػ عِ َض  فؿرأي :يعـل )﴿َباِدَي

  .إففام القاسعة

 ُف ذِ ؼْ ويَ  ،سقداء أطجؿقة يؿان يف طجقزٍ الِ  ُف ذِ ؼْ قد يَ  الؾَّف  وما يعؾؿقن أنَّ 

  .كلبل لفبوضئ القجف  وجقفٍ  ل  شاللة يف قؾب قرالضَّ 

َٓ إنَّ الؾَّ » :المالة والسَّ لذلؽ قال طؾقف الصَّ  َٓ َف   إَِلك  َيـُْظُر إَِلك أْجَساِدُكْؿ، َو

ـْ َيـُْظُر إَِلك ُقُؾقبُِؽؿْ 
ُف بَِلْطَؾَؿ ﴿ :فذا قال سبحاكفول ،«ُصَقِرُكْؿ، َولؽِ َأَلْقَس الؾَّ

ـَ  اكِِري ُف َأْطَؾُؿ َحْقُث : وقال سبحاكف، ﴾بِالشَّ أطؾؿ  والؾَّف  أيضاً  َيْجَعُؾ ِرَساَلَتُف﴾﴿الؾَّ

ـْ : سؾلذلؽ قالت الر   ،الح يف الؼؾقبيجعؾ الصَّ  حقُث  ـ  َطَؾك َم َف َيُؿ َـّ الؾَّ
﴿َوَلؽِ

ـْ ِطَباِدِه﴾
 سالة والفداية.الر  ب :يعـل َيَشاُء مِ
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َطَََةََيََادَِ)الَحَ ََ:ةَََرَش 
ِ
َسَ ال

َتِ باع ات   ذلؽ طدمُ  ـهؿ مِ وقصدُ  (دَِاِسَالػَََاسَِقََالؼَِبََُِلََلَد 

  :ةٌف ِطدَّ ُج وْ أَ  ولفؿ يف ذلؽ ،الحؼ  

هذا و ،ـ الؼرآنمِ  فة أن أفضُؾ رَّ حَ ؿُ الكجقؾ قراة والِ التَّ  فؿ بلنَّ : استدٓلُ مثؾ

 . ٍف رَّ حَ مُ  اٍب تَ قر بؽِ الـَّ  اُس ؼَ كقػ يُ ، باصٌؾ  استدٌٓل 

فؼالت لفؿ ، وكحـ بشر رٌ َش أكتؿ بَ  :سؾ: قالقا لؾر  - أيضاً  -ومِـ آستدٓل 

َّٓ َبَشٌر مِْثُؾُؽْؿ﴾: سؾالر   ـُ إِ ـْ صحقح  ﴿إِْن َكْح
ـْ َيَشاُء مِ ـ  َطَؾك َم َف َيُؿ َـّ الؾَّ

﴿َوَلؽِ

 سالة وأكتؿ ٓ.الر   ـاقطِ طْ أُ  ،هـا باصٌؾ  فالؼقاُس  ِطَباِدِه﴾

يف  ةٌ ؾَّ وقِ  اةٌ طُ أكتؿ رُ  :سالمٕهؾ الِ  يؼقلقا مثالً  أنْ : - أيضاً  -ومِـ آستدٓل 

 حؼًا لؽان طـدكا. فؾق كان الحؼ   ،ففام وكحـ طـدكا صـاطاتٕا

َو َؼََ)كََ
ـَا﴾(َ:مَ فَِلِ ُؾ َِمث  ََبَشٌر َإِل  ُتم  ََأك  أكت بشر وأكا بشر كعؿ  ،باصٌؾ  ققاٌس وهذا  ﴿إِن 

 ؿاء.ـ السَّ مِ  يلتقؽ وحل   ماؿاء وأكت ـ السَّ مِ  وحل   ـليلتقوسالة لؽـ الرَّ 
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َطَََةََقََاكَِ)الثَ  ََاسَِقََالؼََِارَُؽََكَ إََِ:ةَََرَش   هؿ ققاٌس افنذا أت ،ابؼةالسَّ  هذه طؽُس  (ق ََِّحَِالص 

 ،فُ ظَ ػِ َح  فلكَّ بوأخبر الؾَّف  أكزلف الؾَّف  الؼرآن حؼ   :فنذا قؾـا لفؿ ،قالقا خطل قٌح حِ َص 

 حقح.فلكؽروا الؼقاس الصَّ  ،حػظإىل قراة كزلت وما تحتاج كذلؽ التَّ  :قالقا

ََوََذَفََلََُِعَامَِالَجَ)َوَ َقََمََا بشر  أكتؿو رٌ َش بَ  كحـ ،ةالعؾَّ  :يعـل (عَِامَِالَجََمَِف َفَََمََُدَطَََ:هَُؾََبَ ا

ة، و (ِقَارَِالػََ)َوََصحقح  ٌف رَّ حَ وهذا كتاب صحقح لؽـ هذا مُ  اٌب تَ هذا كِ هذا أتاه ُكُبقَّ

َـّ  ،يف صحراء صحقح وأكتؿ أهؾ صـاطات صحقح ققمٌ و ،وباصؾ هذا  الػارَق  لؽ

 بشر.ففؿ بشر وغقرهؿ  ،زوا بقـ هذا وهذاؿق  يُ  ؿْ ففؿ لَ  ،مفتدٍ  مفتدي وهذا غقرُ 
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َطَََةََثََالَِ)الثَ  َالغَُةَََرَش  ََوََءََِمَؾََيَالعَُفََِوَُّؾَُ:  قوه ،ةـ خصال الجاهؾقَّ وهذا مِ  (قَنَحَِالَِالص 

  ة وسائؾ:ولف طدَّ  رك بالؾَّف ـ أسباب الش  مِ 

ـ أسباب مِ  وهذا سبٌب  ،ـ إمقاتالحقـ مِ يف الصَّ  ق  ؾُ القسقؾة إوىل: الغُ 

 . كِ رْ الش  

فؼد  ؛اللـ أسباب الضَّ وهذا أيضًا مِ  ،الح الحل  يف الصَّ  ق  ؾُ القسقؾة الثاكقة: الغُ 

لذلؽ قال طؾقف  ،يػعؾف ؿْ ؿ لَ الح أو العالِ لؽقن ذلؽ الصَّ  ؛ف حؼ  أكَّ  فُ ؿَ ؾِ ما طَ  الؿرءُ  كُ رُ تْ يَ 

اُكْؿ َوالُغُؾقَّ » :المالة والسَّ الصَّ  َؿا أَ  ،إِيَّ ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ الُغُؾق  ْهؾَ َفنِكَّ  «.َؽ َم

 : يؽقن بالػعؾ أو الؼقل ا أنْ إمَّ  ق  ؾُ الغُ و

 ل  بِ ا ققؾ لؾـَّ لذلؽ لؿَّ  ،الحلؾعالِؿ أو الصَّ  ق  ؾُ إلؼاب التل فقفا غُ  بالؼقل: كنضفارِ 

َفا الـَّاُس  َيا :َل اؼَ فَ  !اكَ دِ ق  َس  ـَ ابْ ا وَ كَ دَ ق  َس وَ  !اكَ رِ قْ َخ  ـَ ابْ وَ َيا َخْقَرَكا » :ملسو هيلع هللا ىلص  بَِؼْقلِؽِؿْ  ُققُلقا !َأي 

َٓ  ،-  تزيدوا يف الؽالمَٓ  :يعـل - ْقَطانُ ْفِقيَ  َيْستَ َو َأَكا  ،- لَّ  تغؾقا فِ َٓ  :يعـل - ـَُّؽُؿ الشَّ

دٌ  تِل َأْكَزَلـِل الؾَّ  َطْبدُ  ُمَحؿَّ   .« الؾَّفُ ِف َوَرُسقُلُف، َما ُأِحب  َأْن َتْرَفُعقكِل َفْقَق َمـِْزَلتِل الَّ

الحقـ والعؾؿاء أو بؼبقر الصَّ  ،حقاءٕبا ُح التَّؿس   :مثؾ إفعاليف  ق  ؾُ وقد يؽقن الغُ 

 وهذا فقف تػصقؾ: ،ذلؽ وغقرِ 

َٓ ح بؼبقرِ ؿس  ا إمقات فال يجقز التَّ أمَّ   ذلؽ.  فؿ وغقرِ ربتِ  بتُ هؿ و

 كبر  يجقز التَّ  اً نذا كان كبقّ ، فكبل أو غقرُ  اً كبقّ  يؽقن الحل   ا أنْ وإحقاء ٓ يخؾق: إمَّ 

ـ هذه الم مِ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ بالـَّ  وهذا خاص   ،ه الؿباحـ جسدِ مِ  ُج رُ خْ فقؿا يَ 

  .إمة
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ػؾ قفا لؾط  يعطِ  ؿَّ ؿر ثُ ؿر يؿضغ التَّ بالتَّ  فُ ؽُ ـ  ػؾ وُيحَ ك إلقف بالط  متَ كان يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فالـَّ 

  .المالة والسَّ طؾقف الصَّ ف بًا لبركة ِريؼِ ؾَ صَ  ؛هذا مشروعٌ و

 ،هرِ عْ ويتسابؼقن إىل َش  ُؼ ؾِ حْ فؽان يَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  رِ عْ قن بَش كُ يتبرَّ  ڤ حابةُ وكان الصَّ 

  .ؿ طىل ذلؽوهُ ر  ؼِ الم يُ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ والـَّ 

 -يعـل: جؾدًا  - اً كَِطع ملسو هيلع هللا ىلصبِل  َأنَّ ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َكاَكْت َتْبُسُط لِؾـَّ »: ؿٍ سؾِ ويف صحقح مُ 

ـْ َطَرِقِف َوَشَعِرِه  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفنَِذا َكاَم الـَّبِل   ،َفَقِؼقُؾ ِطـَْدَها َطَؾك ذلَِؽ الـ َطعِ 
َأَخَذْت مِ

ـَ َيا ُأمَّ ُسَؾْقؿٍ َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  َفَػِزَع ، َفَجَؿَعْتُف فِل َقاُروَرةٍ  َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل  ؟َما َتْصـَِعق

 طرق شعر ريؼ هذه أمقر مباحة.إذًا  «َكْرُجق َبَرَكَتُف لِِصْبَقاكِـَا! فِ الؾَّ 

يف  وهذه جائزةٌ  ا،فك بِ بر  م هذا ٓ يجقز التَّ وإمقر الؿحرمة كالبقل والغائط والدَّ 

 ؿْ لؽـ لَ  ،ه وإذا بؼقة بعد وفاتف يجقز كذلؽك بؿا خرج مـ جسدِ بر  التَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ طفد الـَّ 

أو رداؤه ه رُ عْ ف َش أكَّ  ؿُ طَ زْ ا يُ ؿَّ مِ  بشلءٍ  كَ رَّ بَ تَ يُ  فعؾقف ٓ يجقز أنْ  ،أنـ ذلؽ مِ  يبؼ شلءٌ 

 .ـ ذلؽة مِ حَّ لعدم الص   ؛ذلؽ ف وكحقُ أو طؿامتُ 

 َح سَّ ؿَ تَ يُ أْن ٓ يجقز  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ ك الـَّ الحقـ أو إكبقاء فال يجقز حتَّ ح بالصَّ ؿس  ا التَّ وأمَّ 

  .هـ جسدِ ؿا بؿا يخرج مِ ه وإكَّ بجسدِ 

إققال أو يف  ق  ؾُ سقاء الغُ  كِ رْ ي إىل الش  ف يمد  ٕكَّ  ؛ق  ؾُ ـ الغُ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  رَ لذلؽ حذَّ 

 :طاب لـا أيضاً والخُ  ؿِ مَ ـ إُ ـ قبؾـا مِ مَ  اً ذامّ  لذلؽ قال الؾَّف  ،يف إفعال ق  ؾُ الغُ 

َٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽؿْ ﴿َيا َأْهَؾ اْلؽِتَ   ،ؿؽُ ٓ تغؾقا يف ديـِ  أيضاً  دٍ محؿَّ  يا أمةَ  :يعـل ﴾اِب 

َٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ َغْقَر اْلَحّؼ﴾: وقال سبحاكف   .﴿ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب 
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َو َؼََ)كََ
﴾َ:هَِلِ َال َحق  َإِل  ِه ََطَؾىَالؾ  ََتُؼوُلوا ََوَل يَِديـُِؽم 

َفِ ُؾوا ََتغ  َال ؽَِتاِبََل َل ََأه   (﴿َيا

 ،فؿيف طؾؿائفؿ وصالحِ  كثقرٌ  ق  ؾُ سالم طـده غُ ة الِ ؾَّ مِ  ـ هق طىل غقرِ لذلؽ ترى مَ 

َر مـفا ةـ خصال الجاهؾقَّ مِ  ذهوه لذلؽ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ مـفا  رَ حذَّ و ،الؾَّف  التل حذَّ

 وكحقِ  سِ ؿُ كالخُ  صاطةً  ؛فـ مالِ مِ  قف شلءٌ طِ عْ أو قد يُ  ،بف ُح سَّ ؿَ تَ قدمقف أو يَ  ُؾ ب  ؼَ تجده يُ 

 ذلؽ.*
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َطَََةََعََابَِ)الرَ  َكََُنَ )أََ مِـ مسائؾ الجاهؾقَّة :يعـل (ةَََرَش  ـ الؿسائؾ مِ  :يعـل (مََد َؼََاَتََمَََل 

ـ مِ  هاوغقرِ  ،أيضاً  مرِ إ ول   وصاطةِ  ،بحبؾف وآطتصامِ  ،ـ تقحقد الؾَّف ابؼة مِ السَّ 

  .الؿسائؾ

َبَ )مََ
 قنَ تُ بِ ثْ الذي طـدهؿ يُ  شؽاَل الِ  أنَّ  :أي (اُتَبََثَ الََِوََُيَػَ :َالـ ََيَهََِوََ،ةٍََدَاطَِىَقََؾََطَََي َـِ

كؿا قال سبحاكف  ؛ركالش   قنَ تُ بِ ثْ قحقد ويُ التَّ  قنَ ػُ ـْ ففؿ يُ  ،الؿثبت قنَ ػُ ـْ الؿـػل ويُ 

ِف ُأوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَخاِسُرونَ ﴿: طـفؿ ـَ آَمـُقا بِاْلَباصِِؾ َوَكَػُروا بِالؾَّ ِذي يممـقن ، و﴾َوالَّ

ـ فؿ مِ يلخذوا أصقلَ  أنْ  قنَ ػُ ـْ ويُ  ،وآئتالفحدة القِ  قنَ ػُ ـْ رقة ويدطقن إلقفا ويُ بالػُ 

مـ هذه  ما سبؼطىل ذلؽ  ِقْس وهؽذا  ،باع أباءات  مِـ فا قكَ تُ بِ ثْ ؿاوية ويُ ب السَّ تُ الؽُ 

 الؿثبت. قنَ ػُ ـْ الؿـػل ويُ  قنَ تُ بِ ثْ ع الؾَّف يُ فؿ يخالػقن شرَ أكَّ  :أي ،الؿسائؾ

ََوََوَالَََونََعَُبَِتَ قََ)فََ َخَذ إَِلَفُف َهَقاُه َأَفَلْكَت : يؼقل والؾَّف َ(نَ الظَ ى ـِ اتَّ ﴿َأَرَأْيَت َم

  .﴾َتُؽقُن َطَؾْقِف َوكِقاًل 

هََُمَُاهََُآتََمَ طَََونََُضَرَِعَ يَُ)َوَ  .ف، يعصقن الؾَّف ويعصقن رسقلفورسقلُ  (الؾ 
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َطَََةَََسَامَِ)الَخَ َاطَ  :ةَََرَش 
هََُمَُاُهَاَآتََمَََاعَِبََاتَ َنَِطَََمَ هَُارََُذَتِ  :فؾق قؾت لف مثالً  (مَِفَ الػَََمََِدَعََبََِالؾ 

ه الؾَّف وحدَ  دَ ح  وَ  :وكذا قؾت لف ،فآ أففؿُ  :لقف كذا وكذا يؼالؾَّف وصػاتِ  أسؿاءَ  أنَّ 

 َٓ ف لؼضاء الحاجات إىل جِ تَّ تففؿ كقػ أأكا  ،ففؿ هذاأأكا ٓ  :ه يؼقلإىل غقرِ  ل تؾجو

 .ذلؽ الؼبقر وإولقاء وغقرِ 

﴿َقاُلقا َيا ُشَعْقُب َما  الػة كؼقم شعقٍب السَّ  ؿِ مَ إُ ف حَدث يف ر ذلؽ أكَّ ذكَ  والؾَّف 

ا َتُؼقُل﴾   .إكبقاءِ  ف خطقُب بلكَّ  َب ؼ  ك لُ بؾ حتَّ  ڠف ف وبالغتِ فصاحتِ  معَ  َكْػَؼُف َكثِقًرا مِؿَّ

ا : فؼالقا ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ هذه الؿؼالة لؾـَّ  قالقا أيضاً  قريشٍ  ارُ ػَّ وكُ  ـٍَّة مِؿَّ
﴿ُقُؾقُبـَا فِل َأكِ

تسؿع  ذانُ أوٓ  تػفؿ ؼؾقُب الٓ  ئًا،ٓ كػفؿ شق :يعـل َتْدُطقَكا إَِلْقِف َوفِل آَذاكِـَا َوْقٌر﴾

ـْ َبْقـِـَا َوَبْقـَِؽ ِحَجاٌب َفاْطَؿؾ﴾
 .﴿َومِ

(َ لِِه: ٌف﴾َكَؼو  ؾ  ُِ َ ـَا ا ؿَ لِ ػفؿ مرحؾة الـا ٓ تصؾ إىل قؾقبُ  :ففؿ يؼقلقن (﴿ُقُؾوُب

  .ا تؼقلطؿَّ  ةٌ ؼَ ؾَ غْ تؼقل مُ 

طىل  عَ ا طصقا الؾَّف ُصبِ فؾؿَّ  ،فؿ هق الؿعاصلإغالق قؾقبِ  سبَب  نَّ أيعؾؿقا  ؿْ ولَ 

ُف َطَؾْقَفا﴿: كؿا قال سبحاكف ؛فؿقؾقبِ   .﴾َبْؾ َصَبَع الؾَّ

ََتُؼوُل﴾)  ا
ِ
َم ََكثِقًرا َؼُه ََكػ  ََما َُشَعق ُب  ،قحقدما يػفؿقن التَّ أكَّفؿ فقعتذرون  (﴿َيا

اب الؾَّف كزلت تَ يف كِ  آيةٍ  ُل ولفذا أوَّ  ،عؾقؿؿ والتَّ ؾ  عَ ر بالتَّ س ٓ بؿخالػة ذلؽ فلمَ الِ وَج 

ِذي َخَؾَؼ﴾ة مَّ طىل هذه إُ  ـُ ـفديـُ  ﴿اْقَرْأ بِاْسِؿ َرب َؽ الَّ ـُ عؾ  التَّ  ا دي  طدمِ  ؿ ولقس دي

  .طراضالػفؿ أو الِ 

هََُمَُفَُبَََذَكَ لََ)فََ َذَََنَ أََََنَقَ بََ)َوَفؿ ٓ يعؾؿقن بلكَّ  (الؾ 
فنذا  (مَ فَِوبَِؾَُىَقَُؾََطَََعَِبَ الطَ َِبَبَََسَبَََِكَلِ
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الؼؾب ٓ  عَ بِ إذا صُ   ﴿َكالَّ َبْؾ َراَن َطَؾك ُقُؾقبِِفْؿ﴾: كؿا قال سبحاكف ؛ؼؾبالطىل  عَ بِ صُ 

فقرى  ،مـؽراً  ُف رِ عْ وٓ يَ  معروفاً  رُ ؽِ ـْ ٓ يُ  الؿعروَف  أنَّ  عِ بْ الطَّ  ثرَ أ ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ـ الـَّ وبقَّ  ،يػؼف

 بسبب َصْبعِ  -والعقاذ بالؾَّف  -مـؽرًا  ف رأى الؿعروَف ٕكَّ  ؛َتَخؾ ٌػ  اَب جَ الحِ  مثالً أنَّ 

ٓ  الؼؾب عِ بْ بسبب صَ  اتخصقَّ يات والشَّ ر  الً يف الحُ َتَدخ   الؿـؽرِ  ويرى إكؽارَ  ،الؼؾب

 ما هق الؿـؽر. ْف رِ عْ ما هق الؿعروف وٓ يَ  ْف رِ عْ يَ 

ـْ َرأى » :قال ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  يعؾؿ أنَّ  ؿْ ولَ   ه،إىل آخر «مِـُْؽْؿ ُمـَْؽرًا َفْؾُقَغق ْرُه بَِقِدهِ َم

ف يف حديثِ  ُص خْ الشَّ  طُ بَّ خَ تَ سان فقَ ر يف الؾ  الؿعصقة تمث   أنَّ  - والعقاذ بالؾَّف -وهؽذا 

أو  مٍ رَّ ـ ُمحَ ما ٓ يؾقؼ بف مِ  رُ ظُ ـْ فتراه يَ  ر يف البصرويمث   ،طؾقف ذلؽ الؼقل رُ ؽَ ـْ تَ ْس يُ  بلمرٍ 

ف مثالً أو يف تِ قَ ْش يف مِ  َص خْ فترى الشَّ  ر طىل الجقارحويمث   ،لؾؿروءة ما هق خارٍق 

طىل  عَ بِ فنذا صُ ، طـ الؾَّف دِ سبب الُبعْ ب - والعقاذ بالؾَّف -ذلؽ  كؾ   ؛متزنٍ  ف غقرُ حركاتِ 

  .َػ ؾَ غْ أَ  ُؾ ُج الؼؾب أصبح الرَّ 

طـفا  دَ عِ تَ بْ يَ  الؿعاصل وأنْ  َب ـِ تَ جْ يَ  أنْ  دٍ بْ طَ  بؾ كؾ   ؿٍ سؾِ مُ  طىل كؾ   ُب جِ ولذلؽ يَ 

 َّٓ ـْ َيْعَؿْؾ ُسقًءا ُيْجَز بِفِ ﴿: يؼقل الؾَّف و ،مـفا شقئاً  رَ ؼِ تَ حْ  يَ وأ  :وقال سبحاكف ،﴾َم

ـَ ﴿ ـْ َخْرَدٍل َأَتْقـَا بَِفا َوَكَػك بِـَا َحاِسبِق
ـْ َيْعَؿْؾ ﴿: وقال ،﴾َوإِْن َكاَن مِْثَؼاَل َحبٍَّة مِ َوَم

ٍة  ا َيَرهُ مِْثَؼاَل َذرَّ  ف آثار تؾؽ الؿعصقة.قـقْ بعَ  ىير ﴾َشرا

ار الؽذب وترى مـفؿ ػَّ ـ صػات الؽُ ترى مِ لذلؽ  (مَ هَِرَِػَ كََُِبَبَََسَبَََِعَبَ الطَ َنَ أََ)َوَ

 ،﴿َواْلَؽافُِروَن ُهُؿ الظَّالُِؿقَن﴾: قال سبحاكفكؿا  ؛ؾؿ ٓ سقؿا ضؾؿ الضعػاءالظ  

يـظر  أنْ  ـ كسائفؿ ما يستحل العاقُؾ مِ  رُ ِص بْ تُ ف ،ة الؿروءة والحقاءؾَّ قِ  وترى مـفؿ أيضاً 
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  .الؼؾقب عِ بْ ذلؽ بسبب صَ  كؾ   ،إلقف

فالؿرأة  ساءـ الـ  مِ  أشدَّ  اً رتْ ِس  رُ تَّ َس تَ جؾ يَ الرَّ  أنَّ  :ـ اكتؽاس الؿروءات طـدهؿومِ 

ف إىل ما هق لقستر كػَس  ُس بَ ؾْ يَ  جُؾ كبة والر  إىل الر   ُس بَ ؾْ الؿرأة تَ  ،رُ تَّ َس تَ يَ  ُؾ ُج ى والرَّ تتعرَّ 

الؼؾقب  عِ بْ بسبب صَ  -والعقاذ بالؾَّف  - الػطرةيف  وهذا اكتؽاٌس  ،أسػؾ الؽعب

 . سبب الؿعاصلبو

ـَ إَِذا َأْذَكَب، َكاَكْت ُكْؽَتٌة َسْقَداُء فِل َقْؾبِِف، َفنِْن َتاَب َوَكَزَع » :يف الؿسـدو
إِنَّ الُؿْممِ

َّٓ  «َواْسَتْغَػَر ُصِؼَؾ َقْؾُبفُ  قاً »يؽقن  - والعقاذ بالؾَّف - وإ كؿا قال طؾقف  «َكاْلُؽقِز ُمَجخ 

َٓ ُيـْؽُِر ُمـَْؽراً َٓ َيْعِرُف َمْعُروفاً » :المالة والسَّ الصَّ  ف طىل فالؽلس إذا كان رأُس  «، َو

إذا  وكذلؽ الؼؾُب  ،ما يدخؾ الؿاء فقف وضعت طؾقف ماءً  لقما تستػقد مـف  ٍب ؼِ طَ 

 عُ بْ ؿا كان صَ ؾَّ كُ  :يـ أشدَّ الد  طىل  إطراُضفـ كان مَ  وكؾ   ،ٓ يسؿع ما يػفؿ فُ بُ اصِ خَ تُ 

 .ف أصؿَّ وففؿُ  الؼؾب أشدَّ 
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َرَة:َ اِدَسَةََطش  تَِقاُضُفمَ )الس  هَََِنَمََِمَ اُهَتَََأََمَ طَََاط  ََِبَتَُؽَُبََِالؾ  َالس  ـ خصال مِ  :يعـل (رَِح 

ب أهؾ تُ ـ كُ قن إىل الجفؾ مِ فُ جِ ويتَّ  قرـ أصؾ الـ  فؿ يتركقن العؾؿ مِ ة أكَّ الجاهؾقَّ 

لِهَََِمَكََ) ؛اللالضَّ  يََقو 
ُهََذلَِكَفِ ِهَ﴿:ََذَكَرَالؾ  َكَبَذََفرِيٌقَِمَنَال ِذيَنَُأوُتواَال ؽَِتاَبَكَِتاَبَالؾ 

َؾُؿون ََيع  ََل ََكَلك ُفم  َُضُفوِرِهم  َقاصِقُنَ*َََوَراَء ََتت ُؾوَالش  ََما َبُعوا ِكَُسَؾق َمنََََوات   (﴾َطَؾىَُمؾ 

  .حرةب السَّ تُ وه وذهبقا إىل كُ اب وكبذُ تَ فلتاهؿ الؽِ 

ـَّة كِ رْ ؿ يف تَ ففُ ـ شابَ ومَ  ـ ؿا مِ ؿا وذهب إىل غقرهِ رهِ تدب  وفؿا ؼرأتِ ب الؽَِتاب والس 

: يؼقل الؾَّف ، وةف كحال أهؾ الجاهؾقَّ افعة فحالُ ـَّ الغقر إمقر ب الػؾسػة وتُ كُ 

ا َأْكَزْلـَا َطَؾْقَؽ اْلؽَِتاَب ُيْتَؾك َطَؾْقِفؿْ  َأَوَلؿْ ﴿ قر فؽقػ تعتاض طـ هذا الـ   ﴾َيْؽِػِفْؿ َأكَّ

ِف ُكقرٌ ﴿: فقف العظقؿ الذي قال الؾَّف  ـَ الؾَّ
  !؟ٓ تـػع ىأخر ٍب تُ بؽُ  ﴾َقْد َجاَءُكْؿ مِ

كحال أهؾ  ،ب أهؾ البدعتُ يذهب إىل كُ وة ـَّ اب والس  تَ ـ يترك الؽِ وكذا تجد مَ 

 بسقاء. ة سقاءً الجاهؾقَّ 
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َطَََةََعََابَِالس َ) َكَِةَََرَش  :َ َالََلََإََِمَ فَِؾَِاصَِبَََةَُبََس  إكبقاء أتقا لـا  إنَّ  :يؼقلقن :يعـل (اءَِقََبَِكَ ى

كؿا قال  ؛ةٍ قرَ ثِ كَ  وهذا يف آياٍت  قكا طىل ذلؽٕمقر التل ٓ تـػع وهؿ الذيـ دلَّ با

ا  - سبحاكف طـفؿ ْرُتؿْ ﴿ :- يف قصة ياسقـطؿَّ ـْ ُذك 
 :لؽؿ قاـ أجؾ قالمِ  :يعـل ﴾َأئِ

طـ ققم  ف الؾَّف وكذا ما قصَّ ؟ ؿؽُ ؾِ بَ ـ قِ مِ  والبالءُ  ر  أتاكا الشَّ  :قؾتؿ ،يـعقا هذا الد  بِ اتَّ 

 .فؿؾِ ُس روا برُ ثؿقد يف سقرة الـؿؾ تطقَّ 

لِِه:َ)  حرة وكحقِ ب السَّ تُ ـ كُ ـا فعؾـا ذلؽ مِ إكَّ  :ففؿ قالقا (﴿َوَماََكَػَرَُسَؾق َمُن﴾َكَؼو 

﴿َوَما َكَػَر  :الؾَّففؼال  ،رػُ ـ أهؾ الؽُ مِ  - والعقاذ بالؾَّف - ڠسؾقؿان  ٕنَّ  ؛ذلؽ

 .ُسَؾْقَؿاُن﴾

ـ الباصؾ مِ وف رَّ حَ ـا هذا الؿُ ـا أخذكا ديـَ إكَّ  :صارى قالقاوالـَّ وكذلؽ القفقد 

ـْ َبْعِدهِ َوَما ُأْكِزَلِت التَّْقَراُة ﴿: فالؾَّف قال لفؿ ،إبراهقؿ
َّٓ مِ ْكِجقُؾ إِ ؿ أكتؿ تُ قْ تَ فؿا أَ  ﴾َواْلِ

 َّٓ فؿ أكَّ  :يعـل ؟ؽقػ يلخذ إبراهقؿ هذا الباصؾ مـؽؿفقبؾؽؿ  وهق بعد إبراهقؿ إ

قهؿ طىل ـ أهؾ الصالح هؿ الذيـ دلَّ فؿ مِ قادتَ  فؿ بلنَّ يف باصؾِ  قنَ ُس ب  ؾَ يؽذبقن ويُ 

  .ذلؽ وهؿ يؽذبقن يف ذلؽ

ة ـ محبَّ هذا مِ  :إكبقاء ويؼقل ؼبقرب ُؾ ـ يتقسَّ مَ  ىة ترمَّ يف هذه إُ  :مثؾ

 كَ رْ فجعؾ الش   ،يـطىل هذا الد   ملسو هيلع هللا ىلص فقلِ رُس طىل و طىل الؾَّف  ُب ذِ ؽْ الحقـ ويَ الصَّ 

الم ل  بِ يف الـَّ  ـ يغؾقوهؽذا مَ  ،ة لفؿمحبَّ  الة والسَّ ـ مَ  :ه ويؼقلويف قبرِ  طؾقف الصَّ

 .الباصؾ ٕهؾ الحؼ   قنَ بُ ِس ـْ فقَ  ،طؾقف الؽذب ـطـف فؼد جػاه وهذا مِ  دَ عَ تَ ابْ 

(َ لِِه: ا﴾َوَقو  ََيُفوِديًّ َإِب َراِهقُم ََكاَن قن عُ بِ لؿاذا ٓ تتَّ  :ا ققؾ لفؿلؿَّ القفقد  ٕنَّ  (﴿َما
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َراكِقًّا﴾) ،كحـ كػعؾ ما فعؾ إبراهقؿ يفقدي :قالقا ؟يـهذا الد   ََكص  ٕنَّ  (﴿َوَل

 ٕنَّ  ؛كحـ كصارى :قالقا ؟يـقن هذا الد  عُ بِ ٓ تتَّ  لؿاذا :ا ققؾ لفؿصارى لؿَّ الـَّ 

  .إبراهقؿ كصاري

َٓ َكْصَراكِقاا﴾ :الؾَّف قاللذلؽ  ا َو قبؾ دياكة  ڠ إبراهقؿو ﴿َما َكاَن إِْبَراِهقُؿ َيُفقِديا

ـْ َكاَن َحـِقًػا ُمْسؾًِؿا َوَما  :لذلؽ قال الؾَّف ،ةبؾ دياكة القفقديَّ وقصارى الـَّ 
َكاَن ﴿َوَلؽِ

﴾ ـَ ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

  .مِ

يف ة ـَّ ة يف فروع الؿسائؾ لق تؼقل لف الس  مَّ وكذا قد ترى بعض ما يف هذه إُ 

بـ حـبؾ  دُ ؿَ ْح أو أَ افعل أو الشَّ  حـقػة أو مالٌؽ  قأبمام الِ  :يؼقل ،كذاهل الصالة 

 ؛أولئؽ ـ كسبة الباصؾ إىلمام يؼقل كذا وهذا مِ الِ  :ص يؼقلتلتقف بالـَّ  ،يؼقل كذا

َّٓ َصاِحَب َهَذا الَؼْبرِ » :أولئؽ قالقا ٕنَّ  َّٓ َراد  َوَمْرُدوٌد َطَؾقِف، إ  .«َما مِـَّا إ
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َطَََةََـََامَِ)الثَ  ََمَ فَُُضَاقَُـََتَََ:ةَََرَش 
َفِ

ِ
َيََاِبََسَتََكَ يَال َكََر َتَََمَ هََارَِفََضَ إَََِعَمَََقمََاهََِرَبَ ىَإَِلََإََِونََبَُِسَتَََـ ،

  .ركوترى مـفؿ الش   ،بع إبراهقؿكحـ مسؾؿقن وكتَّ  :يؼقلقن :يعـل (هَِاطَِبََاتَ 

ويستفزئ  كِ رْ ويؼع يف الش   ؿٌ سؾِ أكا مُ  :ـ يؼقلة مَ مَّ وكذا ترى يف هذه إُ 

الة طؾقف الصَّ  لَّ بِ الـَّ  أنَّ  :لبقان ؛ع هذه الؿسائؾوَض  $ الُؿصـ ػولفذا  ،يـبالد  

كؿا فعؾقا ستػعؾ هذه  ؿِ مَ ـ إُ فا مِ ـ سؾػَ مَ  عُ بِ ة ستتَّ مَّ هذه إُ  الم أخبر بلنَّ والسَّ 

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ » :فؼال ،ةمَّ إُ  ـَ َم َـّ ُسـَ ِة بِالَحْذَو  ،َلَتتَّبُِع ةِ الُؼذَّ َحتَّك َلْق َدَخُؾقا ُجْحَر  ،ُؼذَّ

  .«َضب  َلَدَخْؾُتُؿقهُ 

ف بِ تَ ـْ قَ لِ  ؛ةقدَ ػِ مُ  مسائَؾ  عَ ؿَ ص وَج ر بف الـَّ بؿا حذَّ  $ الُؿصـ ػر ولفذا حذَّ 

 .- وهق ٓ يعؾؿ - الػة الؿذمقمةالسَّ  ؿِ مَ باع إُ لئال يؼع يف ات   الؿسؾؿُ 
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َطَََةََعََاِسَ)التَ  َقََةَََرَش  :َ ََمَ فَُُحَد 
َبََفِ ََضَِعَ ي َ،مَ فَِقَ لََإََِقَنَبََِسَتَََـ الؿََُضَِعَ بَََلَِعَ ػَِبََِ:قَنَحَِالَِالص 

َؼََكََ َُمََىَفَِارَََصَالـ ََوََودَِفَُالقَََِحَد   ـٌ اهِ وكَ  ف مجـقنٌ بلكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فؼدحقا يف الـَّ  ملسو هيلع هللا ىلص(َدٍَؿَ ي

 .يـع هذا الد  بَ تَّ فؽقػ يُ  رٌ احِ وَس 

 ؛يـاة الؿـتسبقـ لفذا الد  َص طُ ما يػعؾف  ـ أجؾِ يـ مِ ـ يؼدح يف هذا الد  وكذلؽ مَ 

فؼد  ،قاكةرقة والخِ الؿسؾؿقـ والسَّ بعض يحدث بقـ الذي تال بقـفؿ وكالؽذب كالؼِ 

يـ كقػ أدخؾ يف :يـ فقؼقلشخصًا لفذا الد   قتدط ف الؿـتسبقـ أهؾِ  وأفعاُل  هذا الد 

جال هؿ الذيـ ؿا الر  جال وإكَّ  يـظر لؾر  َٓ  فالحؼ  ؛ ةٌ جاهؾقَّ  ةٌ جَّ وهذه ُح  ؟إلقف هؽذا

 .بالحؼ   قنَ فُ رَ ُيعْ 

سالم وٓ ـ يف أهؾ الِ ـ صعَ فؿَ  ،فاؿا كـظر إىل أساِس وإكَّ  مؾةٍ أي  تباع أفال كـظر إىل 

ؿا وإكَّ  ،ةٌ جاهؾقَّ  هذه مسللةٌ  :قد يراها كؼقل التلفؿ الؿشقـة أفعالِ  ـ أجؾِ يريدهؿ مِ 

ـ الم ومَ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ ؾة يف طفد الـَّ رون الؿػضَّ ـ الؼُ ػ مِ ـ سؾَ ر إىل مَ ظُ كْ ا

  .فيـ طىل حؼقؼتِ لترى الد   ؛ؾةضَّ ػرون الؿـ الؼُ مِ بعده 

ُف َفبُِفَداُهُؿ اْقَتِدْه﴾: ولفذا قال سبحاكف ـَ َهَدى الؾَّ ِذي َؽ الَّ
ر إىل ظُ اكْ  ﴿ُأوَلئِ

ـَ  :وقال سبحاكف ،ةالحقـ ٓ إىل الػسؼَ الصَّ  ـَ اْلُؿَفاِجِري
ُلقَن مِ َوَّ ْٕ ابُِؼقَن ا ﴿َوالسَّ

َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن﴾ ـَ اتَّ ِذي َْكَصاِر َوالَّ ْٕ طىل  ؼاً طبَّ سالم مُ ترى الِ  ت أنْ دَّ إذا أر :يعـل َوا

ُف َطـُْفْؿ َوَرُضقا َطـْف﴾حابة يف الؼرآن الصَّ  رِ قَ ر إىل ِس ظُ فاكْ  ؛فحؼقؼتِ    .﴿َرِضَل الؾَّ
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َالعَِ) َاطَ َ:ونََُرَش 
ََمَ هَُادَُؼََتِ

لء الشَّ  :يعـل ُق ارِ الخَ  وإمرُ  ،خقارق :يعـل (يِقَارَِيََمََفِ

(َوََةََِرََحَالس َ) فعاَل أ أنَّ  :يعـل ،الؿعتاد غقرِ  َثالِِفم  َفََكَ )أََ :يـ يؼقلقنالؿشعقذِ ك َأم  َِمن َا

ََاِتَامَََرَكََ   .وجعؾقا الؽافر مسؾؿاً ، فجعؾقا الػاسد صالحاً َ(قَنَحَِالَِالص 

إذا  ل  فالقلِ  ،قاصقـالشَّ  بقـ أفعالبقـ كرامات إولقاء وق سالم وفرَّ وأتك الِ 

ا الؽفػ لؿَّ  أصحاُب  :مثؾ ،فصالحِ سبب هذا ب :كؼقللؾعادة  خارٌق  ث لف أمرٌ حدَ 

ؿاء السَّ يف احر إذا صار والسَّ  ،لفؿ ـ الؾَّف مِ  رامةٌ هذه كَ  :قيؾة كؼقلؿ الطَّ فُ كامقا كقمتَ 

 .صالٌح  رجٌؾ هق ؿا بصالح وإكَّ هذا لقس  :كؼقل

 رجٌؾ هذا  :قالقا خارٍق  ـ أتك بلمرٍ مَ  فؽؾ   ة خؾطقا بقـ ذا وذاكالجاهؾقَّ  وأهُؾ 

ك بف بر  آطتؼاد الػاسد بالتَّ  ذاآثار ه تبدأ صالٌح  ف رجٌؾ كَّ أهؿ وإذا كان يف كظرِ  ،صالٌح 

 ك.بب الخؾط بقـ ذا وذاوالسَّ  ،بعد مقتف دُ بَ ف بؾ وقد ُيعْ مـزلتِ  ف فقَق ورفعِ 

َكَِ)َوَ َالََلََإََِهَُتَُبََس   رِ حْ ـ الس  فـسبقا الباصؾ مِ  (ڠَنَََمَقَ ؾََُسَلََِوهَُبََُسََكَََمَكَََاءَِقََبَِكَ ى

  .قطان وإكبقاءفخؾطقا بقـ الشَّ  ،سؾقؿانل

ـُ َطَؾك ُمْؾِؽ ُسَؾْقَؿاَن َوَما َكَػَر ﴿ :الؾَّف لذلؽ قال َقاصِق َبُعقا َما َتْتُؾق الشَّ َواتَّ

ـَ َكَػُروا﴾حر يف هذا الس   سؾقؿان لقس لف أمرٌ  :يعـل ﴾ُسَؾْقَؿان َقاصِق َـّ الشَّ
 ﴿َوَلؽِ

ْحَر﴾ؿ كػرهِ  وسبُب   .﴿ُيَعؾ ُؿقَن الـَّاَس الس 
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َالعََِوََةَُيََادَِ)الَحَ َالتَ )َوَ رقػِ صَّ وال ؼػقصَّ الوهق  (اءَِؽََالؿَُبََِمَ هَُُدَبَُّعََ:َتََونََُرَش   :يعـل (ةَِيََدَِص 

﴿َوَما َكاَن َصاَلُتُفْؿ ِطـَْد اْلَبْقِت : كؿا قال سبحاكف ؛بػعؾ ذلؽ الؿـؽر ـ الحؼ  د طَ الصَّ 

َّٓ ُمَؽاًء َوَتْصِدَيًة﴾   .دِ عب  ـ التَّ مِ  هذافجعؾقا  ي  رِ وطُ  وصػقرٌ  تصػقٌؼ  إِ

 فترى يف بعضِ  ،أيضاً  ذلؽـ يػعؾ ة مَ مَّ ف سقؼع يف هذه إُ بلكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ وأخبر الـَّ 

هذه  :ذلؽ ويؼقلقن قل والؿزامقر وغقرِ بُ فؿ الط  ـ يخرج يف مـاسباتِ قائػ مَ الطَّ 

 ة.وهذا كػعؾ الجاهؾقَّ  ةٌ إسالمقَّ  مـاسبةٌ 

َٓ والبُ  ،هلؾَّف وحدَ  ل  والذ   قعِ ُض ؿا هق بالخُ إكَّ  دُ عب  فالتَّ  مـف  شقةِ والخَ  ،ؽاءؿُ ال ؽاء 

ِؽ َواْسُجِدي َواْرَكِعل ﴿ جقدالس  ُصقِل الؼـقت و قلِ وصُ  ،سبحاكف َيا َمْرَيُؿ اْقـُتِل لَِرب 

ـَ  اكِِعق ـَ آَمـُقا اْرَكُعقا َواْسُجُدوا ﴿: وقال سبحاكف ،يـهذا هق الد   ﴾َمَع الرَّ ِذي َفا الَّ َيا َأي 

ُؽْؿ  ػقر ػقؼ الصَّ بولقس  ،يـهذا هق الد   ﴾َواْفَعُؾقا اْلَخْقرَ َواْطُبُدوا َربَّ  ذلؽ. وغقرِ والصَّ
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ُرونََ وًا(َ:)الث اكَِقُةََوالِعش  ََلف  ـَُفم  ُفُمَات َخُذواَِدي  وهذا سبُب  بادةً  طِ َٓ  (باًَعَِلََ)َوََاً دّ  جِ َٓ  َأك 

ـَ اتََّخُذوا ﴿ :كؿا قال سبحاكف ؛ارفؿ الـَّ دخقلِ  ِذي ْتُفُؿ َوَذِر الَّ ِديـَُفْؿ َلِعًبا َوَلْفًقا َوَغرَّ

ْكَقا عـ يف الؿسؾؿقـ ويف فؿ الطَّ وجعؾقا ديـَ  ،فؿ الػقاحشفجعؾقا ديـَ  ﴾اْلَحَقاُة الد 

 .ذلؽ العباد وغقرِ  ؿِ ؾْ الم ويف ضُ الة والسَّ سالم طؾقف الصَّ رسقل الِ 

 وتقحقدٍ  وصالةٍ  يف صقمٍ  سبحاكف وتعاىل يـ خشقة لؾَّفؾ الد  جعَ  لنْ بسالم وأتك الِ 

َٓ  قٌ فْ  لَ َٓ  ،الؼرآن وقراءةِ  عل ار والسَّ ـ الـَّ كؼاذ هذا الجسد مِ لِ  ٌل عْ ؿا َس وإكَّ  ،ٌب عِ  لَ و

ـٌ : كؿا قال سبحاكف؛ ةلدخقلف الجـَّ 
ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْممِ

ـْ َطِؿَؾ َصالًِحا مِ ﴿َم

﴾ :وقال سبحاكف ،َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َصق َبة﴾ َفا الـَّاُس إِنَّ َوْطَد الؾَِّف َحؼ  فؾقس  ﴿َيا َأي 

ِطبِقـ﴾: كؿا قال سبحاكف ،ٍب عِ بؾَ  َٓ َْرَض َوَما َبْقـَُفَؿا  ْٕ َؿاَواِت َوا  ،﴿َوَما َخَؾْؼـَا السَّ

ـَ : وقال سبحاكف ِذي ـ  الَّ َْرَض َوَما َبْقـَُفَؿا َباصِاًل َذلَِؽ َض ْٕ َؿاَء َوا  ﴿َوَما َخَؾْؼـَا السَّ

 إقامة شعائر الؾَّف وطبادةِ  ـ أجؾِ ؿا هق مِ وإكَّ  ،عبالؾَّفق والؾَّ  ـ أجؾِ قكف مِ فقظـ   َكَػُروا﴾

 .يـهذا الد   وكػع الحؼ   الحؼ  
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َالعََِوََةَُثََالَِ)الثَ  ََاةََقََالَحََنَ أََ :ونََُرَش  ََِقََكَ الدُّ َ واََُـّظََ)فََ ـ الؿعاصلفلكثروا فقفا مِ  (مَ فَُتََرَ ا

هََِاءََطََطَََنَ أََ َُدَيََ)ؿا هق لفؿ مـ الخقرات إكَّ  ا(فَََـ مََِالؾ   :قال سبحاكف ،طـفؿ (اهََُضَىَرَِؾََطَََلُّ

َك بَِرب َؽ اْلَؽِريِؿ  ْكَساُن َما َغرَّ
َفا اْلِ اَك َفَعَدَلَؽ  *﴿َيا َأي  ِذي َخَؾَؼَؽ َفَسقَّ فِل َأي   *الَّ

َبَؽ﴾ عؿ وأططاك الـ   خؾؼؽ يف أحسـ صقرةٍ  ايت لؿَّ رَّ تَ هؾ اغْ  ُصقَرٍة َما َشاَء َركَّ

 فتعصقف؟ 

َٓ َيْعَؾُؿقنَ بالعطايا  ﴾َسـَْسَتْدِرُجُفؿْ ﴿ :وقال سبحاكف ـْ َحْقُث 
َوُأْمؾِل *  ﴿مِ

ا َأْرَسْؾـَا : قال سبحاكف ،اٌج رَ دْ تِ عؿ اْس ـ الـ  لؾؽافر مِ  الؾَّف  فنططاءُ َلُفْؿ﴾  ﴿َأَلْؿ َتَر َأكَّ

ا  ُهْؿ َأزا ـَ َتُمز  ـَ َطَؾك اْلَؽافِِري َقاصِق ا *الشَّ َؿا َكُعد  َلُفْؿ َطدا   .﴾َفاَل َتْعَجْؾ َطَؾْقِفْؿ إِكَّ

 ف؛طـ راضٍ  الؾَّف نَّ أ ـ  ظُ وهق يعصل الؾَّف يَ  ةً ؿَ عْ ل كِ طِ طْ أُ  ـ إذاة مَ مَّ وكذا يف هذه إُ 

 ة.الجاهؾقَّ  ـ مسائؾوهذا مِ  ،الؿعصقة ويبؼك طؾقفا يرِ ؿْ تَ ْس قَ ف

ـُ    عُ ققِ الؾَّف يراه وقد يُ  ويعؾؿ أنَّ  ،سبحاكف وتعاىل يخاف إذا طصك الؾَّف والؿمم

َف : كؿا قال سبحاكف ؛آستدراجب - وهق ٓ يعؾؿ - فطؾقف بطَش  َـّ الؾَّ َٓ َتْحَسَب ﴿َو

ا َيْعَؿُؾ الظَّالُِؿقَن﴾ عؿ إططاء الـ   معَ  ـ الؿعصقة خاصةً مِ  طبدٍ  لقحذر كؾ   َغافاًِل َطؿَّ

  .- والعقاذ بالؾَّف - آستدراج ـُ قْ ففذا هق طَ  ،هافا أو بعدَ فا أو معَ حالَ 

 ،َصْؾ  :ل لفقفتؼ وطافقةً  ةً حَّ وِص  ةً قَّ الؾَّف أططاه قُ  الة ويرى أنَّ ـ يدع الصَّ مَ  :مثؾ

عؿة والعافقة بػعؾ بالـ   َج رِ دْ تُ فاْس  ؛ةالجاهؾقَّ ـ مسائؾ هذه مِ أتقب و رُت بُ إذا كَ  :يؼقل

  .الؿعصقة

َو َؼََ)كَََ
َلًدا﴾:َهَِلِ َواًلََوَأو  َثُرََأم  ُنََأك  ًٓ  الؾَّف  ا رأوا أنَّ لؿَّ  (﴿َكح   وأوٓداً  أططاهؿ ما
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بِقَن﴾) :قالقا َبُِؿَعذ  ُن ََكح  ًٓ طِ طْ ـ أُ ـ ترى مَ ة مَ مَّ وكذا يف هذه إُ ، (﴿َوَما  كثقراً  ل ما

  .- والعقاذ بالؾَّف -فؼر  لـِ قبَ ِص لـ يُ  :يؼقل

َّٓ  فقاجٌب  َّٓ  ،الؾَّف فالؾَّف ققي   ادَّ حَ  يُ طىل العبد أ بف سبحاكف بػعؾ  ػَّ خِ تَ ْس  يَ وأ

 :المالة والسَّ وقال طؾقف الصَّ ، ﴿إِنَّ َبْطَش َرب َؽ َلَشِديٌد﴾: قال الؿعاصل فالؾَّف 

الِؿِ  فَ إِنَّ الؾَّ »  .«َحتَّك إَِذا َأَخَذُه َلْؿ ُيْػؾِْتفُ  ،َلُقْؿؾِل لؾظَّ
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َالعََِوََةَُعََابَِالرَ ) ََكَُر َ:َتََونََُرَش  َيَالَحَفََِولَُِخَالدُّ ََهَِقَ لََإََِمَ ُفَؼََبََاَسََذََإََِق   (ةًَػََكََأَََوََراًَبَُّؽََتَََاءَُػََعََالضُّ

أنَّ وهـا يرون  ،عـ يف إصؾـ فقفؿ والطَّ علؽـ تؾؽ يف الطَّ  تسبؼ ائؾٍ وهذه كؿس

  .ؼراءعػاء والػُ هؿ وجقد همٓء الض  لؽـ الذي صدَّ  هذا حؼ  

 ،الػؼراءهمٓء عف بَ تَّ ايـ ما هذا الد   يـ لق كان صحقحاً عـ يف أصؾ الد  الطَّ إول 

 الؾَّف كؿا قال ؛عػاءفقف بسبب الض   يـ حؼ لؽـ لـ كدخْؾ د  الهذا كعؿ  قن:وهـا يؼقل

  ْأي﴾: طـ ققم كقٍح ـَ ُهْؿ َأَراِذُلـَا َباِدَي الرَّ ِذي َّٓ الَّ َبَعَؽ إِ فال كدخؾ يف  ﴿َوَما َكَراَك اتَّ

داية ل كعؿة الِف طِ عْ يُ  الؾَّف  وما يعؾؿقن أنَّ  ،عػاء فقفض  اليـ ما دام همٓء هذا الد  

 ـ إققياء.عػاء أكثر مِ ؾض  ل

هَََُلَزََكَ لََ)فََ ُرِدََى:الََعََتَََالؾ  ﴾﴿َوَلََتط  ُطوَنََرب ُفم  : وكؿا قال سبحاكف (اِتَاآليَََال ِذيَنََيد 

ـِ َخْقٌر﴾ ـَ آَمـُقا َأي  اْلَػِريَؼْق ِذي ـَ َكَػُروا لِؾَّ ِذي ففؿ  ﴿َوإَِذا ُتْتَؾك َطَؾْقِفْؿ آَياُتـَا َبق ـَاٍت َقاَل الَّ

يـ فال كؼبؾ الدخقل يف هذا الد   ؟مـفؿ داية لفؿ وكحـ خقرٌ كقػ تؽقن الِف  :يؼقلقن

ـُ َأَثاًثا َوِرْئًقا﴾ :قال الؾَّف و ،بسبب همٓء ـْ َقْرٍن ُهْؿ َأْحَس
 ﴿َوَكْؿ َأْهَؾْؽـَا َقْبَؾُفْؿ مِ

يـطـ ال هؿوصدَّ  فؿا كػعفؿ الؿال  ومتاعٍ  ـ أثاٍث تقا مِ ؤفؿ بؿا أبسبب فرحِ  د 

 .هوغقرِ 
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َالعََِوََةََُسَامَِ)الَخَ ََ:ونََُرَش 
ِ
َسَ ال

َتِ ََِقَبَ َسَبََِهَِكََِلَطَ ىَبَُؾََطَََُلََلَد   الؿسللة السابؼة (اءَِػََعََالضُّ

 ؛يـلـ كدخؾ يف هذا الد   :قالقاوهذه الؿسللة  ،عػاءالض   ـ أجؾِ ما كدخؾ مِ  :قالقا

  .سبؼقكا فقف فؿٕكَّ 

ما طـدكا فقف بعدكا  - عػاءالض  أي:  -هؿ دخؾقا  ؿَّ لق دخؾـا كحـ أول ثُ  :يعـل

 عف.بِ ا سبؼقكا فؾـ كتَّ لؽـ لؿَّ  اٌل ؽَ ْش إِ 

َو َؼََ)كََ
َإَِلق ِه﴾(هَِلِ ََسَبُؼوَكا ََما ًرا ََخق  ََكاَن َ﴿َلو  ويحدث  ،ةـ مسائؾ الجاهؾقَّ ففذه مِ  :

ـ هذا مِ  الذي فقف فالن، الؿجؾس حضرأ ما :هذا أيضًا طـد بعض الؿسؾؿقـ فقؼقل

 هذا الباب.
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ُرونََ ََوالِعش  اِدَسُة ِه(َ:)الس  َالؾ  رِيُفَكَِتاِب  ة تحريُػ ـ مسائؾ الجاهؾقَّ مِ  :يعـل َتح 

ِدََماََطَؼُؾوهَُ)كجقؾ فقا الِ قراة وحرَّ فقا التَّ فحرَّ  الحؼ   ََبع  ـ بعد ما طرفقا مِ يعـل:  (ِمن 

َؾُؿونََ)فؿ هذا وتحريػُ  ،حؼ  الف كَّ أ ََيع  ـْ َٓ  بف (َوُهم  ـْ وإكَّ  جفؾٍ   ط  .طؿدٍ  ؿا ط

ـْ ﴿: يؼقل الؾَّف و ،ف أققال أهؾ الحؼ  ـ يحر  ة مَ مَّ وهؽذا يؽقن يف هذه إُ  َفَؿ

َف َسِؿقٌع َطؾِقؿٌ  ُلقَكُف إِنَّ الؾَّ ـَ ُيَبد  ِذي َؿا إِْثُؿُف َطَؾك الَّ َلُف َبْعَدَما َسِؿَعُف َفنِكَّ هل  حريُػ فالتَّ  ﴾َبدَّ

 :قالقا ﴿َوُققُلقا ِحطٌَّة﴾: ا ققؾ لفؿفقا لؿَّ لذلؽ حرَّ  ،- والعقاذ بالؾَّف - صـعة القفقد

 .حـطة وهؽذا

ات خقل يف كقَّ ـ هذا الباب طدم الد  ومِ  ،اسطدم تحريػ أققال الـَّ  وإصُؾ 

إىل كذا  قرُ ِش وهق يُ  قال هذه الؽؾؿة وهق يؼصد كذابلكَّف  :خصلشَّ االخؾؼ فال يؼؾ 

 والؾَّف  ،سبحاكفة الؾَّف ربقبقَّ ـ اختصاص مِ  يف شلءٍ  وهذا دخقٌل  ،وهق يعـل كذا

َف  :فيؼقل طـ كػِس  َْرِض﴾﴿إِنَّ الؾَّ ْٕ َؿاَواِت َوا َف َطؾِقٌؿ : وقال ،َطالُِؿ َغْقِب السَّ ﴿إِنَّ الؾَّ

ُدوِر﴾ َفاَدِة﴾وقال:  ،بَِذاِت الص  ـ دخؾ يف هذا الباب كازع فؿَ  ﴿َطالُِؿ اْلَغْقِب َوالشَّ

َّٓ ـ صػاتِ مِ  يف صػةٍ  ّب الرَّ   ة.ـ مسائؾ الجاهؾقَّ وهذا مِ ،  لف سبحاكفف التل ٓ تصؾح إ

َـّ » :ـ فؼاليوأتك الد   اُكْؿ َوالظَّ َـّ َأْكَذُب الَحِديِث  ؛إِيَّ ٓ تؼؾ قد يؽقن  «َفنِنَّ الظَّ

وأمركا بإخذ  ،سالم هذا البابفلغؾؼ الِ  ،ه كذاف كذا وقد يؽقن مؼصدُ هدفُ 

  .قاهربالظَّ 

الة كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛الح أخذكاه طىل ذلؽسالم والصَّ ـ أضفر لـا الِ ومَ 

 ،فُ مُ دَ وَ  فُ الُ مَ  مَ رُ َح  ؛الؾَّفِ  ونِ دُ  ـْ مِ  دُ بَ عْ ا يُ ؿَ بِ  رَ ػَ كَ وَ  ، الؾَّفُ َّٓ إِ  فَ لَ  إِ َٓ  :اَل قَ  ـْ مَ » :الموالسَّ 
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رائر،ك يتقل  هق الذي   لؾَّفا «ك الؾَّفِ ؾَ طَ  فُ ابُ َس حِ وَ  سالم ما دام أضفر لـا الِ  السَّ

ُأُسس  ومِـالقفقد  ات ففق صـعةُ خقل يف الـقَّ ا الد  وأمَّ  ،الح كلخذه طىل الظاهروالصَّ 

 ـ ُأُسس فساد الؿجتؿعات.ة ومِ الجاهؾقَّ 
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َ َالعََِوََةَُعََابَِ)الس  َتَََ:ونََُرَش  َص 
َكََِوََةَِؾََاصَِالبَََِبَتَُالؽََُقُفَـِ َإَِفََتَُبََس  هَِلََا َالؾ  ـ مسائؾفؿ فؿِ  (ى

 .فا ويـسبقن ذلؽ لؾَّففقكَ ب ويحر  تُ فؿ يؽتبقن الؽُ أكَّ 

 ُف ر  حَ أو يُ  ،فا إلقفويـسبُ  كذباً  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ طىل الـَّ  اً أحاديثـ يضع ة مَ مَّ وكذا يف هذه إُ 

 قفِ ِف تَ ْش طاة ويلخذ مـفا ما تَ أققال الد   ُف ر  حَ يُ أو  ،فا إلقفؿسالم ويـسبُ أققال طؾؿاء الِ 

  ة.ـ مسائؾ الجاهؾقَّ ففذا مِ  ،فف كػُس بُ ِض غْ ف ويدع ما تُ كػُس 

َو َؼََ)كََ
ََ:هَِلِ ُتُبوَن ََيؽ  ِذيَن َلِؾ  ٌل َالؾ ِه﴾﴿َفَوي  ِد ـ  َِط َِمن  ََهَذا ََيُؼوُلوَن َُثم  ِدهيِم   (ال ؽَِتاَبَبَِلي 

أو ُقِرَئ ه ف وما بعدَ ما قبؾَ  عَ ؿِ لؽـ لق ُس  ،فالنٍ  هذا هق ققُل  :ويؼقل اً وكذا يؽتب كتاب

 .ةى بف إىل خصال الجاهؾقَّ الؼؾب أدَّ  ولؽـ فسادُ  ،آخر ؿاً فْ لؽـ فَ ه ف وما بعدَ ما قبؾَ 

ف بالؾَّف ن صؾتُ قتؽل ؛فيسعك إىل إصالح قؾبِ  أنْ  ؿِ سؾِ طىل الؿُ  جُب والؿؼصقد يَ 

َّٓ  يدخؾ الجـَّ َٓ  إذْ  ؛فقؾبُ  َح ؾُ ف وَص ديـُ  َح ؾُ ف َص صؾتُ  تيقِ وإذا قَ  ،ةققيَّ سبحاكف   صالح ة إ

َٓ َبـُقَن : قال سبحاكف ،الؼؾب َٓ َيـَْػُع َماٌل َو َف بَِؼْؾٍب َسؾِقٍؿ﴾ *﴿َيْقَم  ـْ َأَتك الؾَّ َّٓ َم  إِ

ف إفساد طؼؾِ إىل ك عَ َس  براسَّ ريؼ الـ سار طىل هذا الطَّ مَ  ٕنَّ  ؛فطؼؾُ  ُح ؾُ ْص ولؽل يَ 

الباب  هذاوهق يجري خؾػ طؾقف الؾَّف فرضفا  وواجبٍت  أمقراً  ُؾ ط  عَ يُ  ؿَّ ثُ  ،فوإهالكِ 

 ذلؽ.  يف الؽالم وغقرِ وحريػ ات والؿؼاصد والتَّ الـقَّ يف خقل د  الالؿظؾؿ يف 

فؿ عبادة وٓ بدطقة الخؾؼ وٓ بـػعفؿ يف قضاء حاجاتِ بالف كػَس  عُ ػَ ـْ فال تراه يَ 

  .لف ه طؼقبةً ف وأوٓدِ نصالح أهؾِ بطـ ذلؽ  ُؾ غَ ْش بؾ قد يُ  ،ذلؽ وكحقِ 

 عامؾ معَ أخريـ والتَّ  عامؾ معَ ابؼة يف التَّ ة السَّ ـ خصال الجاهؾقَّ م مِ ما تؼدَّ  فؽؾ  

ه وهذا ها غقرُ اطَ عْ يُ  كعؿةٍ  طىل كؾ   نُ زَ حْ يَ  إذْ  ؛سقاد الؼؾب - والعقاذ بالؾَّف -ف سببُ  الحؼ  
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ـْ  :قال سبحاكف ،ةخصال أهؾ الجاهؾقَّ هق 
ُف مِ ﴿َأْم َيْحُسُدوَن الـَّاَس َطَؾك َما آَتاُهُؿ الؾَّ

  .الؿسؾؿقـف يػرح بعطايا الؾَّف لخقاكِ  ؿَ سؾِ الؿُ  أنَّ  وإصُؾ  َفْضؾِِف﴾

َٓ لخؾؼِ  طىل ططايا الؾَّف  َؽ كَ زْ ُح  أنَّ  واطؾؿْ  َّٓ ف   َب ؾَ ْس ولـ تُ  ،اً ؿّ غَ وَ  اً ؿّ  هَ  يزيدك إ

 ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ٕنَّ  ؛فقف ـِ عْ أو بسبب الطَّ  َؽ كِ زْ اه بسبب ُح ططاه إيَّ أ ك الؾَّف ـ غقرِ مِ  كعؿةٌ 

 ف،بسبب فعؾ كعؿةً  يؿـعَ  أنْ  فؾـ يستطقع أحدٌ  « َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت َٓ » :فيؼقل طـ رب  

َة َلقِ أَ  َواْطَؾؿْ » :رمذيالم كؿا يف الت  الة والسَّ وقال طؾقف الصَّ  ْن اْجَتَؿَعْت َطَؾك أَ  نَّ إُمَّ

وَك  نْ َتَؿُعقا َطَؾك أَ اْج  ، َوإِنِ ُف َلَؽ ٍء َقْد َكَتبُف الؾَّ بَِشْل  َّٓ ٍء َلْؿ َيـَْػُعقَك إِ َيـَْػُعقَك بَِشْل  َيُضر 

وَك إِ بَِشْل   .«ُف َطَؾْقَؽ ٍء َقْد َكَتَبُف الؾَّ بَِشْل  َّٓ ٍء َلْؿ َيُضر 
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َالعََِوََةَُـََامَِ)الثَ  َأََونََُرَش  َالَحَََنَمََِونََؾَُؼَِعَ َيَََلََمَ فَُكَ : ََق  ٓ  :يعـل (مَ فَِتَِػََائَِصََََعَيَمََذََِالَ إل 

وٓ  ،قابطىل الصَّ  - ةأهؾ الجاهؾقَّ  :أي - فؿؿ يرون أكػَس فُ فَ  الحؼَّ  قنَ ؾُ بَ ؼْ يَ 

 .فؿتِ لؽقكف لقس يف أهؾ مؾَّ  لؾحؼ   قنَ قبُ جِ تَ ْس يَ 

 ،قابقكف هق الصَّ قكف ويػعؾُ هؿ فقرون ما يؼقلُ هؿ لغقرِ احتؼارُ  :يف ذلؽ والسبُب 

  .وٓ يػفؿقن شقئاً  وضالٌل  وجاهٌؾ  هؿ باصٌؾ وما يػعؾف غقرُ 

ََ:هَِلَ َوَ)كؼََ ِزَل َُأك  َبَِم ِمُن َُكم  ـَا﴾﴿َقاُلوا  ذه أيةِ فَ بِ  $ الُؿصـ ػ استدلَّ و (َطَؾق 

ـُ بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾْقـَا َوَيْؽُػُروَن بَِؿا ﴿ العظقؿةِ 
ُف َقاُلقا ُكْممِ إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ آمِـُقا بَِؿا َأْكَزَل الؾَّ

ًقا لَِؿا َمَعُفؿْ    .وهرد   لق أتاهؿ الحؼ  ك حتَّ  ﴾َوَراَءُه َوُهَق اْلَحؼ  ُمَصد 

ه وحدَ  الؾَّف  طبادةُ  :فنذا ققؾ لفؿ ،ـ ذلؽمِ  ة يف شلءٍ مَّ وقعت هذه إُ  وقد

ذلؽ  وكحقِ  خامسٍ  أكتؿ أتقتؿ بؿذهٍب  :قالقا ،ولقاء هق الحؼ  وإ إضرحةِ  كُ رْ وتَ 

ـ خصال ا يعتؼدوكف وهذه مِ طؿَّ  قاخرج ؿفوالسبب ٕكَّ  ،ـ إلػاظ الباصؾةمِ 

اتَّبُِعقا َما ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛فعُ بِ بف يتَّ  عَ ؿِ وَس  والؿسؾؿ أيـؿا رأى الحؼَّ  ،ةالجاهؾقَّ 

ـْ َرب ُؽؿْ 
 .﴾ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ
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َالعََِوََةَُعََاِسَ)التَ  َذََََعَمَََمَ فَُكَ :َأََونََُرَش 
ـ ترى مَ  :يعـل (مَ فَُتَُػََائَِصَََهَُولَُؼََُتَََمَبََِونََؿَُؾََعَ َيَََلَََكَلِ

تفؿ ـ أهؾ مؾَّ تؽـ مِ  ؿْ طـف لؽقكؽ لَ  ُح افِ ـَ ويُ  ُح افِ ؽَ وهق طىل الباصؾ ويُ  َؽ ُض ارِ عَ يُ 

ف التل صائػتَ  نَّ ٕ ؛ؿا يؽافحما هل أصؾ الؿسللة وإكَّ  ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ  وهق أصالً  ،فؿوصائػتِ 

  إلقفا ترى ذلؽ. َب ِس تَ اكْ 

هََُهََبَ َكَََمَ)كََ َطََالََعََتَََالؾ  َو َؼََبََِهَِقَ ؾََى
ُلََ:هَِلِ ََقب  َِمن  ِه َالؾ  بَِقاَء ََأك  ُتُؾوَن ََتؼ  ََفؾَِم ََ﴿ُقل  ـ ُتم  َُك إِن 

ِمـِقَن﴾   .ـ الحؼ  قكف مِ طُ ا تدَّ ؿَ لِ  فلكتؿ تػعؾقن ما هق مضاد   (ُمم 

 ؿْ فا لَ ٕكَّ  ؛صائػةً  ُؼ س  ػَ ويُ  عُ د  بَ ة يف هذه الخصؾة فتجده يُ مَّ هذه إُ  ووقعت بعُض 

 :لذلؽ تؼقل لف، ٌؾ اهِ َج  ٌؾ ُج صقص فنذا هق رَ ف يف الـ  وإذا أتقت تجادلُ  ،إلقف تـتسُب 

ـْ َقْبُؾ إِْن كؿا قال سبحاكف:  ؟كت ٓ تعؾؿأل وـِ لُ ادِ جَ تُ  ؿَ ؾِ فَ 
ِف مِ ﴿َفؾَِؿ َتْؼُتُؾقَن َأْكبَِقاَء الؾَّ

﴾ ـَ  . ُكـُْتْؿ ُمْممِـِق

ًٓ:  ؿِ سؾِ طىل الؿُ  ُب جِ ويَ  قطان الشَّ  كِ رَ لئال يؼع يف َش  ؛رطلالعؾؿ الشَّ  ؿَ ؾَّ عَ تَ يَ  أنْ أوَّ

  ف.اكِ بَ وِش 

لقسللفؿ  ؛ادققـقـ الصَّ باكق  ـ العؾؿاء الرَّ يؽقن قريبًا مِ  طؾقف أنْ  ُب جِ إمر الثاين: يَ و

بعد ذلؽ  ؿَّ ثُ  ،عُ دِ خْ ويُ  ف وهق ٓ يػؼف شقئاً صائػتِ  معَ  ةً عَ مَّ وٓ يؽقن إِ  ،ا يشؽؾ طؾقفطؿَّ 

 .- والعقاذ بالؾَّف -ؾ ِض يَ 

َّٓ  ُب جِ إمر الثالث: يَ و َّٓ  يؼدح يف غقرِ طؾقف أ يؼقـًا بطالن ما ذهب  ؿَ ؾِ  إذا طَ ه إ

 ف لؾَّف سبحاكف.صرار يف ذلؽ ودطقتِ صح والِ الـ   معَ  ،إلقف
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َونََثََُلَالثَ ) ََجَطَََن َمَََِيَهََِوَ:
هََِاِتَآيَََِبَائِ ف يػرح أكَّ  :يف ذلؽ العجِب  وجفُ  (الؾ 

: كؿا قال سبحاكف ؛ؾ معصقةً ف إذا فعَ ف كػُس كسان تؾقمُ الِ  أنَّ  وإصُؾ  ،الؿعصقةب

 َٓ اَمِة﴾﴿َو قَّ ْكَساُن َطَؾك َكْػِسِف َبِصقَرةٌ ﴿: قال سبحاكفو ُأْقِسُؿ بِالـَّْػِس الؾَّ  .﴾َبِؾ اْلِ

هََِةََقَ ِصَواََوَكََُرََتََمَ لَََمَ فَُكَ أََ) َبََِالؾ 
ِ
َال َج 

هَُفََاَكََواَمََبَُؽََتََارَ ،ََوَعََِمَتِ َََنَمََِهََُـ طَََىَالؾ 
ِ
َاَرَ،ََصَاِقََرَتَِفَ ال

َكَُ  فؿفؿ أو لؿعتؼداتِ بقا لؼبائؾِ تحزَّ ا لؿَّ ة الجاهؾقَّ  أهُؾ  (قَنَحَِرَِفَََمَ فَِيَ َدََلَََمَبٍََِبَزَ حََِلُّ

 .﴿ُكؾ  ِحْزٍب بَِؿا َلَدْيِفْؿ َفِرُحقَن﴾: كؿا قال سبحاكف ؛رقةتات والػُ ذا الشَّ فَ وفرحقا بِ 

ـَ  :ؼالفقا كػعؾ ما فعؾُ  أنْ  فـفاكا الؾَّف  ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

َٓ َتُؽقُكقا مِ ـَ  *﴿َو ِذي ـَ الَّ
مِ

ُققا ِديـَُفْؿ َوَكاُكقا ِشَقًعا﴾ ـْ : وقال سبحاكف َفرَّ
ُققا َواْخَتَؾُػقا مِ ـَ َتَػرَّ ِذي َٓ َتُؽقُكقا َكالَّ ﴿َو

ًٓ فَّ ا كاكقا ُج ؿَّ ل :أي َبْعِد َما َجاَءُهُؿ اْلَبق ـَاُت﴾ ؿقا ا تعؾَّ ولؿَّ  ،يتـازطقا ؿْ ققا ولَ يتػرَّ  ؿْ لَ  ا

ـْ َبْعِد َما ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛العؾؿ تـازطقا
َّٓ مِ ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب إِ ِذي َوَما اْخَتَؾَػ الَّ

 . ةٌ ؿَ ؼْ كِ  - والعقاذ بالؾَّف -ؤخريـ  ةٌ ؿَ عْ كِ  لؼقمٍ  فالعؾؿُ  ﴾َجاَءُهُؿ اْلِعْؾؿُ 

كؿا قال  ؛هبـقرِ  قرَ ـِ تَ ْس قَ صالحًا وهق الؼؾب لِ  مل يجد وطاءً  هذا العؾؿَ  أنَّ  :والسبُب 

َْرِض َمَثُؾ ُكقِرِه﴾: سبحاكف ْٕ َؿاَواِت َوا ُف ُكقُر السَّ الؾَّف يف قؾب  مثؾ كقرِ  :يعـل ﴿الؾَّ

قر الؼؾب الؿضلء بالـ  هذا  أنَّ ُيقِشُؽ  :يعـل﴿َكِؿْشَؽاٍة فِقَفا مِْصَباٌح﴾ الؿممـ 

  .قر الذي فقفة هذا الـ  قَّ ؼُ لِ  ؛يشتعؾ يؿان أنْ والِ 

قة الـ   :والسبُب  ،- والعقاذ بالؾَّف - قرئ هذا الـ  ػِ طْ أتاه العؾؿ يُ  اس إذاالـَّ  وبعُض 

 والسبُب  ،قابطباد الؾَّف بالؼدح فقفؿ وهؿ طىل الصَّ  ُض غْ أو بُ  ،فالػاسدة يف صؾبِ 

 ل  بِ والـَّ  ،فقفا ـِ عْ أخريـ بالطَّ  اف بلطراضِ ػَ خْ تِ ف وآْس ف ورأيِ بـػِس  ُب جْ العُ  :أيضاً 
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َدُمُف، َوَماُلُف،  :ُكؾ  الُؿْسؾِِؿ َطَؾك الُؿْسؾِِؿ َحَرامٌ » :يؼقل ؿٍ سؾَ يف صحقح مُ  ملسو هيلع هللا ىلص

 . «َوِطْرُضفُ 

ػريؼ ك إىل التَّ عَ ْس فقفا ويَ  أهؾ الحؼ   ُق ر  ػَ ـ يُ ة فتجد مَ مَّ ع ذلؽ أيضًا يف هذه إُ ووقَ 

ف ما استطاع يف زطؿِ  َق ر  ػَ قُ مـف ولِ  الخؾُؼ  رَ ػُ ـْ قَ لِ  ؛وكبذه لصػاٍت  ف بللؼاٍب ا بقصػِ فَ بِ 

ِف ﴿َواْطَتِص  :ر بآطتصام فؼالأمَ  والؾَّف  ،فكػِس  ويرى هق صقاَب  ُؿقا بَِحْبِؾ الؾَّ

يجقز تػريؼ هذه  فال «ةِ اطَ ؿَ الجَ  َمعَ  الؾَّفِ  دُ يَ » :ـِ ـَ كؿا يف الس   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ وقال الـَّ  ،﴾َجِؿقًعا

 كؼقل والؿخطُئ  ،أصبت :كؼقل لف ؿا الؿصقُب وإكَّ  ،صقائػو فا أحزاباً ة ووضعُ مَّ إُ 

  .قاب وهؽذاأخطلت وكدطقه إىل الصَّ  لف:

ـُ تقؿقة سالمقال شقخ الِ   ةِ قَ طْ دَ  يِب رِ ؼْ تَ لِ  ُت قْ عَ َس  ؿْ الؾَّف كَ  َيْعَؾؿُ وَ : »$ اب

﴿ُقْؾ : قال سبحاكف ،إىل الؾَّف ؿا يدطقهؿ أيضاً فال يـبذهؿ وإكَّ  «ةِ ـَّ ك الس  لَ إِ  ةِ رَ اطِ َش إَ 

َبَعـِل﴾َهِذِه  ـِ اتَّ ِف َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا َوَم   .َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك الؾَّ

طىل سقء  ففق طالمةٌ  - الحقـ سقؿا الصَّ َٓ  - أخريـ ف بلطرضِ ػؽ  ا التَّ أمَّ 

ـُ  ،الخاتؿة ـ يؼع ل مَ يبتؾِ  والؾَّف  «ةٌ قمَ ؿُ ْس مَ  اءِ ؿَ ؾَ العُ  قمُ حُ لُ » :$ طساكر قال اب

 ؿٍ ـ يؼدح يف طالِ إكبقاء فؿَ  العؾؿاء وصؾبة العؾؿ هؿ ورثةُ  ٕنَّ  ؛فقفا بسقء الخاتؿة

ـِ كسان يترفَّ الِ  وإصؾ أنَّ  ،ف يؼدح يف صرف كبل  فنكَّ   . القققع فقفؿ ع ط

ا ُطِرَج بِل َمَرْرُت بَِؼْقٍم » :حقحالم يف الحديث الصَّ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ قال الـَّ  َلؿَّ

ـْ 
ِء َيا  :َفُؼْؾُت  ،َيْخُؿُشقَن ُوُجقَهُفْؿ َوُصُدوَرُهؿْ  ،ُكَحاسٍ َلُفْؿ َأْضَػاٌر مِ َٓ ـْ َهُم َم

ِذي :َقاَل  ؟ِجْبِريُؾ  ِء الَّ َٓ اس قال الـَّ  «َوَيَؼُعقَن فِل َأْطَراِضِفؿْ ، ـَ َيْلُكُؾقَن ُلُحقَم الـَّاسِ َهُم



 198مـ  67الصػحة 

 

  ؟عـ يف أهؾ العؾؿبالطَّ  ـ  فؿا الظَّ  ،يؼؾ العؾؿاء ؿْ ولَ 

ـ مِ  وهذا خقرٌ  ،بالؽتابة إلقفوف ف ومفاتػتِ ف وكصحِ بزيارتِ  :كثقرةٌ  صِح الـ   ووسائُؾ 

 وهذا فقف ضعٌػ  ،ذلؽبالػرح وبؾ  - والعقاذ بالؾَّف - فؿ أحزاباً اس وجعؾِ تػرقة الـَّ 

ـ كسقر طؾقف ومَ  ؿا القٓء والبراء أصٌؾ وإكَّ  ،هذا كبذ القٓء والبراء ة ولقس معَ لألمَّ 

َٓ قدُ عِ وكُ  فُ حُ َص ـْ كَ  ـا يف أمرٍ يخالػُ   .قطان طؾقف سبقالً  كجعؾ لؾشَّ ه إلقـا و

ـُ تقؿقة سالمشقخ الِ قال   ڤ اِب طَّ الخَ  ـِ بْ  رَ ؿَ طُ  دِ فْ ل طَ فِ  ؿُ ؾَ طْ أَ  َٓ وَ » :$ اب

 ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ـِ بْ  ل  ؾِ طَ  دِ فْ ل طَ فِ وَ قال:  ... اذَ ا هَ ـَ مِ قْ ك يَ لَ إِ  هِ رِ ْص عَ كَ  ْت عَ َس اتَّ وَ  ْت حَ تِ فُ  اراً يَ دِ 

 اعِ زَ الـ   ـَ مِ  ڤ هِ رِ ْص ل طَ فِ  عَ قَ ا وَ مَ  ِب بَ َس بِ  ؛ارِ َص مْ إَ  ـَ مِ  راً ْص مِ  ْح تَ ػْ يُ  ؿْ لَ  ڤ

 وَ 
ِ
  .«ِف اَل تِ ْخ آ

ويظفر  ،يـ والعؾؿفقفؿ الد   ُػ عُ ْض زاع وآختالف يعقد طىل إبـاء فقَ الـ   ووباءُ 

 ؛يــ الد  فؿ مِ ؿ بؾ وأهؾ الؽػر وقد يخرجقكَ ِف أهؾ الػسؼ بِ  طُ ب  خَ سؼ وتَ فقفؿ الػِ 

 ـ العؾؿ.*فؿ مِ ـِ تحص   بسبب طدمِ 
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ضًا:َيَ أَََاِتَاآليَََِبََجَطَ أَََن َمَََِيَهََِوَ)مِـ مسائؾ الجاهؾقَّة  (ونََثََُلَالثَ َوََةَُيََادَِ)الَحَ

ََمَُُفَاتَُادََعََمَُ َاكَ ذَِالَ َيَنَالد  َإَِبََُسَتََي يـ بؾ فؿ يعادون مسائؾ الد  أكَّ  (ةَِاَوََدَالعَََةََايَََََِهَِقَ لََوا

ت ف  ا وُج ف لؿَّ أكَّ  :ـ ذلؽومِ  ،يـتباع هذا الد  أـ فؿ مِ ؿ أكَّ زطؿِف  معَ ف ويعادون أهؾَ 

 ڠإبراهقؿ  فؿ يـتسبقن إىل الخؾقؾِ أكَّ  معَ  ،فة طابقا ذلؽشرَّ عبة الؿُ الؼبؾة إىل الؽَ 

 عبة. ويػتخرون ببـائف الؽَ 

َكََو َادََطَََوََ،مَ وهَُادَُينَطََذَِالَ َارَِػَ الؽََُيَنَدََِمَ فَُتَُبَ َمََ)َوَ ََوََمَ ُفَقَ بَِا
لذلؽ  (ةَِبَ َحَالؿَََةََايَََََِمَ فَُتََئََفِ

 ڠأي: أكتؿ تـتسبقن إىل إبراهقؿ  ﴿فِقِف آَياٌت َبق ـَاٌت َمَؼاُم إِْبَراِهقَؿ﴾ :قال الؾَّف 

 مؼامُ  - بقت الؾَّف الحرام :أي -فػقف  ،ه بالعبادةتف يف تقحقد الؾَّف وإفرادِ عقا مؾَّ بِ فاتَّ 

ف ويقالقن يعادون أهؾَ  - يـفؿ لفذا الد  اكتسابِ  معَ  :أي - اً وهؿ مع ذلؽ أيض ،إبراهقؿ

 فعبدوا إصـام وهل حقل الؽعبة معَ  ،ػرػر بؾ ويؼقؿقن شعائر الؽُ الؽُ  أهَؾ 

 .قحقدـ أهؾ التَّ فؿ مِ طائفؿ بلكَّ اد  

سالم يف الِ  اد  َض سالم وهق يُ ـ يـتسب إىل ديـ الِ ة أيضًا مَ مَّ وكذا تجد يف هذه إُ 

بؾ  ،قحقدـ أهؾ التَّ ف مِ بؾ ويعادي أهؾَ  ،قاف طىل الؼبقر وإضرحةمثؾ: الطَّ  فأفعالِ 

 . - والعقاذ بالؾَّف -يـ ف هق ٕهؾ الد  اكتسابِ  ؿ معَ قد يؼاتؾفُ و

 ُب ِس تَ ـْ تَ  (اِتَاآليَََِبََجَطَ أَََن َمََِوِهَيَ) :طـ هذه الؿسللة $ الُؿصـ ػلذلؽ قال 

 اكتسبت إلقف. ـديـ مِ  أهَؾ  ُب ارِ حَ ه وتُ اد  َض وأكت تُ  إىل شلءٍ 

َـ ََعَواَمََؾَُعَََفَََمَ)كََ طاهؿ اد   ف القفقد معَ فحاربَ  (ڠَُموَسىَينَِدَِبََِمَ اهَُتَََأََمَ لَََملسو هيلع هللا ىلصَي َبَِال

 ڠ ُمقَسكيف إصقل بؿا يخالػ  مل يلِت  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ـا محؿَّ وكبق   ،ُمقَسكتباع أـ فؿ مِ لكَّ ب
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  .ڠ ُمقَسكوطؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصد يـ الذي جاء بف محؿَّ الد   احاربق ومع ذلؽ

َكَُعَُبََاتَ )َوَ َََبَتَُوا َالس  ََوَرَِح  قراة ـ التَّ اب الؾَّف مِ تَ فتركقا كِ  (نََو َطََر َفََِآلََِينَِدََِن َمَََِيَهَِ،

: كؿا قال سبحاكف ؛هاحرة وغقرِ ب السَّ تُ ـ كُ ب التل ٓ تـػعفؿ مِ تُ وذهبقا إىل الؽُ 

ٌق لَِؿا َمَعُفْؿ َكَبذَ  ِف ُمَصد  ـْ ِطـِْد الؾَّ
ا َجاَءُهْؿ َرُسقٌل مِ ـَ ُأوُتقا  ﴿َوَلؿَّ ِذي ـَ الَّ

َفِريٌؼ مِ

َٓ َيْعَؾُؿقنَ  ُفْؿ  ِف َوَراَء ُضُفقِرِهْؿ َكَلكَّ ٓ يعؾؿقن  :ما قال والؾَّف ، ﴾اْلؽَِتاَب كَِتاَب الؾَّ

ـُ  هؿ هذاتظاهرِ  ومعَ  ،فؿ ٓ يعؾؿقنلكَّ بؿا يتظاهرون وإكَّ  َقاصِق َبُعقا َما َتْتُؾق الشَّ  ﴿َواتَّ

  .الةب الضَّ تُ ـ الؽُ مِ  ﴾َطَؾك ُمْؾِؽ ُسَؾْقَؿانَ 

ب أهؾ تُ ـ كُ ٓ يـػعف مِ  ة ويؼرأ ماـَّ اب والس  تَ الؽِ  عُ دَ ـ يَ ة مَ مَّ وكذا تجد يف هذه إُ 

الة  ل  بِ والـَّ  ،ذلؽ خالق أو غقرِ ٕيـ أو اشؽقؽ يف الد  الل أو التَّ الضَّ  طؾقف الصَّ

الم قال:  ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ »والسَّ ـَ َم َـّ ُسـَ ةِ  ،َلَتتَّبُِع ِة بِالُؼذَّ  .«َحْذَو الُؼذَّ
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َالَحَبََِمَ هَُُرَػَ كَُ)أي: مِـ مسائؾ الجاهؾقَّة أيضًا  (ونََثََُلَالثَ َوََةَُقََاكَِ)الثَ  هؿ لف رد   :أي (ق 

قهؿ فقؿا عُ بِ فؿ مل يتَّ ؾِ فؿ لُرُس كراهتِ ِؿـ ف ،فقكَ ب  حِ ٓ يُ  :أي(َهَُكََو ََوَف ََيَََلََن َمََََعَمَََانََاَكََذََ)إَِ

: قال سبحاكف ،ذلؽ شريع وغقرِ التَّ  ـِ ْس ُح  مِـؿا يـػعفؿ بفؿ لفؿ إتقاكِ  جاءوا بف معَ 

ِف ﴿ ـْ َسبِقِؾ الؾَّ ِهْؿ َط ْمـَا َطَؾْقِفْؿ َصق َباٍت ُأِحؾَّْت َلُفْؿ َوبَِصد  ـَ َهاُدوا َحرَّ ِذي ـَ الَّ
َفبُِظْؾٍؿ مِ

َبا َوَقْد ُكُفقا َطـْفُ  *َكثِقًرا  با وأكؾ أمقال فؿ تحريؿ الر  ـ كبق  فؾؿ يؼبؾقا مِ  ﴾َوَأْخِذِهُؿ الر 

 مـفؿ لف.  ضاً غْ بُ  ؛الباصؾ

ـُ ودِ  ـِ الـسائل فػل  ـ العدو  ولق كان مِ  سالم يؼبؾ الحؼَّ الِ  ي َأنَّ » :$ُسـَ

 ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فالـَّ  «ْئَت ِش وَ  الؾَّفُ  اءَ ا َش مَ ُتْشِرُكقَن؛ َتُؼقُلقَن:  ؿْ ؽُ كَّ إِ  :اَل ؼَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ لـَّ اك تَ أَ  اً يّ قدِ فُ يَ 

 كان هذا الحؼ   وإنٍ  ـ لفؿ الحؼَّ بقَّ  «َت ئْ ِش  ؿَّ ثُ  الؾَّفُ  اءَ ا َش مَ » أْن يؼقلقا: قال ٕصحابف

  .ـ يفقيأتك مِ 

ٍة لفا ابـ معَ  فطؾبت تؿرةً  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ إىل بقت الـَّ  أتت يفقديةٌ » :خاري  ويف صحقح البُ 

 ،رِ بْ الؼَ  اَب ذَ طَ  الؾَّفُ  اكِ قَ وَ  :ؼالت القفقدية لفاف تؿرة، ڤفلططتفا طائشة  تحؿؾفا،

ا أتك فؾؿَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصٕسللـ رسقل الؾَّف  :قالت ،كعؿ :قالت ؟لؾؼبر طذابهؾ وفؼالت: 

ـ ذلؽ الحؼ مِ  َؾ بِ فؼُ  ،لؾؼبر طذاٌب  :يعـل «كعؿ :قال ،ةصَّ لف الؼِ  تذكر ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ 

  .ـ امرأةٍ بؾ مِ  يفقديةٍ 

ـَ »وكذلؽ  دُ  :َفَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص ْحَباِر إَِلك َرُسقِل الؾَّفِ إَ  َجاَء َحْبٌر مِ ا َكِجُد َأنَّ  !َيا ُمَحؿَّ إِكَّ

َؿَقاِت َطَؾك إِْصَبعٍ  الؾَّفَ  ـَ َطَؾك إِْصَبعٍ َوإَ  ،َيْجَعُؾ السَّ َجَر َطَؾك إِْصَبعٍ  ،َرِضق  ،َوالشَّ

َضِحَؽ فَ  ،َأَكا اْلَؿؾُِؽ  :َفَقُؼقُل  ،َوَساِئَر اْلَخاَلِئِؼ َطَؾك إِْصَبعٍ  ،َؿاَء َوالثََّرى َطَؾك إِْصَبعٍ َوال
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ـ ما قالف مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  َؾ بِ فؼَ  «َحْبرِ لَِؼْقِل ال اً َتْصِديؼ ؛َحتَّك َبَدْت َكَقاِجُذهُ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل 

  .حؼ  

 أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ه الـَّ ا أمرَ لؿَّ  - ڤهريرة  لأبة يف قصَّ  خاري  وكذلؽ يف صحقح البُ 

َفنك ل »عام فؼال: ذلؽ الطَّ ـ يلخذ مِ يليت قطان فؽان الشَّ  - مال الؿسؾؿقـ بقَت  يحػظَ 

؟ َقاَل ُأَطؾ ُؿَؽ َكؾَِؿاٍت َيـَْػُعَؽ الؾَّ  َـّ َؽ َفاْقَرْأ آَيَة : إَِذا َأَوْيَت إَِلك فَِراِش ُف بَِفا، ُقْؾُت: َما ُه

ـَ الؾَّ  ؛الُؽْرِسل  
ـْ َيَزاَل َطَؾْقَؽ مِ ُف َل َٓ  فِ َفنكَّ ُتْصبَِح، َحتَّك  َيْؼَرُبَؽ َشْقَطانٌ  َحافٌِظ، َو

ْقُت َسبِقَؾفُ    .َفَخؾَّ

 قَل ُس : َيا رَ ُقْؾُت  َما َفَعَؾ أِسقُرَك الَباِرَحَة؟: ملسو هيلع هللا ىلص فِ ل رسقُل الؾَّ َفَؼاَل لِ  َفلْصَبْحُت 

ُف ُيَعؾ ُؿـِل َكؾَِؿاٍت َيـَْػُعـِل الؾَّ  !فالؾَّ  ْقُت َسبقَؾفُ  ؛ُف بَِفاَزَطَؿ أكَّ   َما ِهَل؟: َقاَل ، َفَخؾَّ

ـْ  : إَِذا َأَوْيَت إَِلك فَِراِشَؽ َفاْقَرْأ آَيةَ ل: َقاَل لِ ُقْؾُت 
لَِفا َحتَّك َتْختَِؿ الُؽْرِسل  مِ أوَّ

َٓ الؾَّ ﴿ ةَ أيَ  َّٓ ُف  َٓ  اَل قَ وَ  ﴾ُهَق الَحل  الَؼق قمُ   إَلَف إِ ـَ الؾَّ  لِل: 
ـْ ِف َحافِظٌ َيَزاُل َطَؾْقَؽ مِ ، َوَل

  .َبَؽ َشْقَطاٌن َحتَّك ُتْصبَِح َيْؼرَ 

ُف َقْد َصَدَقَؽ َوُهَق َكُذوٌب أَ : ملسو هيلع هللا ىلصل  بِ َفَؼاَل الـَّ  سالم يؼبؾقن ج الِ فْ كَ أنَّ  :أي «َما إكَّ

  .ـ يؽرهقنؿَّ ولق أتاهؿ مِ  الحؼَّ 

َٓ ؿَّ إذا أتاهؿ مِ  ـ يؽره الحؼَّ ة مَ مَّ ويف هذه إُ  اس الـَّ  فبعُض  ،فكَ وْ قَ فْ  يَ ـ يؽرهقكف و

ف جؾ الؿستؼقؿ فؾؽراهتف لفذا الرَّ  ،جالـ الر  مِ  ُب جِ تَ حْ ؽ تَ زوجتَ  ُمرْ  :إذا قؾت لف يذم 

 ولق أتاه رجٌؾ  ،جؾ ومل يؼبؾ ذلؽ الحؼلذلؽ الرَّ  كرهاً  ؛ابجَ وٓ يلمر امرأتف بالحِ 

  .قد يؼبؾ مـف ذلؽ الحؼ مستؼقؿٍ  ك ولق كان غقرَ ف حتَّ ب  ُيحِ 
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ـ ؿَّ وٓ يؽقن مِ  ،أحدٍ  ـ كؾ  مِ  قبقل الحؼ   ُب جِ ف يَ أكَّ  $ الُؿصـ ػـ لذلؽ بقَّ 

  .ةبصػات الجاهؾقَّ  ُػ ِص يتَّ 

ََتَعاَلىَاَلََقَََمَ)كََ َالـ َصاَرىَ: ََوَقاَلِت ٍء ـ َصاَرىََطَؾىََشي  َال ََلق َسِت َقُفوُد َال  ﴿َوَقاَلِت

ٍء﴾ َقُفوُدََطَؾىََشي  ائػتقـ ما تؼبؾ كال الطَّ  ؿْ إخرى ولَ  صائػةٍ  احتؼرت كؾ   (َلق َسِتَال 

  .لبعضفؿا كرهاً  ؛طـد إخرى

هذه  ـ سبحاكف أنَّ وبقَّ ، ﴾َوُهْؿ َيْتُؾقَن اْلؽَِتاَب ﴿ لفؿ اً ذامّ  لذلؽ قال الؾَّف 

َٓ َيْعَؾُؿقَن مِْثَؾ َقْقلِِفؿْ ﴿ ؿِ مَ ـ إٌ الخصؾة أيضًا فقؿـ قبؾفؿ مِ  ـَ  ِذي  ﴾َكَذلَِؽ َقاَل الَّ

 لؾؽراهة. ـ طدم قبقل الحؼ  ة مِ مَّ هذه إُ  فؾتحذرْ : يعـل
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َأََقََاَأََمَََمَ هَُارَُؽََكَ إََِ:ونََثََُلَالثَ َوََةَُثََالَِ)الثَ  وا َدََِن َمََِهَُكَ رُّ
فؿ يـؽرون فؿ أكَّ خصالِ  ـْ فؿِ  (مَ فَِيـِ

 ،فؿـ أصقل ديـِ قحقد وهق مِ يـؽرون التَّ  فؿ مثؾ:ديـِ  ُسسِ ـ أركان وأُ ما هق مِ 

  .فؿذلؽ يـؽرون ما كان يف ديـِ  ومعَ  ،قحقد الخالصك أتقا بالتَّ قَس وطِ  ڠ ُؿقَسكف

ـ إصقل: مِ  ،فاـ أصقل أو فروع ديـِ ما هق مِ  رُ ؽِ ـ ُتـْ ة مَ مَّ يف هذه إُ  وأيضاً 

 اُب جَ وكذلؽ حِ  ،ذلؽ قاف طىل الؼبقر وغقرِ بح لغقر الؾَّف والطَّ الذَّ  ـقحقد مِ كالتَّ 

 يـ.ـ أصقل وفروع هذا الد  ا هق مِ ؿَّ ذلؽ مِ  الؿرأة وغقرِ 

َفَِؾَُعَََفَََمَ)كََ  َيََحَوا َفََِتَقَ البَََج  ََى:الََعََتَََاَلَؼََ: ََمن  َإِل  َإِب َراِهقَم ِة َِمؾ  ََطن  ُب َِ ََير  ﴿َوَمن 

َسُه﴾ ََكػ  َرا َبْقتَِل : قال الؾَّف و (َسِػَه ﴿َوَطِفْدَكا إَِلك إِْبَراِهقَؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ َأْن َصف 

ُجقِد﴾ ِع الس  كَّ ـَ َوالر  ـَ َواْلَعاكِِػق ائِِػق َٓ ٓ تشركقا طـد بقت  :يعـل لِؾطَّ  يف الؾَّف و

 ُروا أنَّ َتَذكَّ  ﴿فِقِف آَياٌت َبق ـَاٌت َمَؼاُم إِْبَراِهقَؿ﴾ :قال لذلؽ الؾَّف  ؛َرُكقاؿ فَلْش ؽُ ج  َح 

 قحقد.لتَّ طىل اس هذا البقت إبراهقؿ أسَّ 
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َكََُنَ أَََ:ونََثََُلَالثَ َوََةَُعََابَِ)الرَ  ََل 
َالـ َفََكَ يَأََطَِد َتَََةٍَقََر َفِ ة خصال الجاهؾقَّ ـ وهذه مِ  (ةَُقََاجَِا

ـْ َيْدُخَؾ اْلَجـََّة ﴿: كؿا قال سبحاكف ٍة؛اجقة وهل طىل ضاللفا هل الـَّ ل أكَّ طِ تدَّ  َوَقاُلقا َل

ـْ َكاَن ُهقًدا َأْو َكَصاَرى َّٓ َم َّٓ لـ يدخؾ الجـَّ  :قالت القفقدُ  :أي ﴾إِ  ، القفقدّي ة إ

َّٓ لـ يدخؾ الجـَّ  :صارىوقالت الـَّ   ﴾تِْؾَؽ َأَماكِق ُفؿْ ﴿ :قال الؾَّف و ، الـصراينّة إ

  .باعت  لؿـل بؾ باـ باب التَّ مِ  اهجاة وغقرُ الـَّ  تفؾقس

كقكقا  :قالت القفقدُ  :أي ﴿َوَقاُلقا ُكقُكقا ُهقًدا َأْو َكَصاَرى َتْفَتُدوا﴾: وقال سبحاكف

 ،الفدايةـا سبقؾ فسبقؾُ  كقكقا كصارى :صارىوقالت الـَّ  ،ـا سبقؾ الفدايةفسبقؾُ  يفقداً 

َة إِْبَراِهقَؿ َحـِقًػا  :طؾقفؿ اً قال الؾَّف ردّ  ،فا طىل الحؼ  ل أكَّ طِ تدَّ ٍة صائػ ؾ  فؽ ﴿ُقْؾ َبْؾ مِؾَّ

﴾ ـَ ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

طىل الذي ؿا إكَّ  ،صارىٓ القفقد وٓ الـَّ  طىل حّؼ  فؾستؿ َوَما َكاَن مِ

 .ةصريؼ الحـقػقَّ  َؽ ؾَ ـ َس هق مَ  الحؼ  

 يزطؿقن أكَّفؿاد الؼبقر بَّ فعُ  ،طىل الحؼهل فا ـ تزطؿ أكَّ ة مَ مَّ إُ  ع يف هذهوكذا وقَ 

  .الحقـوجػاء لؾصَّ  ضاللٍ أهؾ ـ ٓ يعبد الؼبقر طىل ؿَّ مِ هؿ غقرَ  وأنَّ  طىل الحؼ  

فا طل أكَّ الؿعتزلة وآشاطرة تدَّ مِـ فا الجفؿقة وفروطُ  :ويف إسؿاء والصػات

اللة ة والجؿاطة بالضَّ ـَّ أهؾ الس   وترمل ، لؾَّفسة د  ؼَ ؿُ ال هلطىل الصقاب وهل 

 .ذلؽ وغقرِ  قؾٍ ثِ ؿْ وتَ  قؿٍ ِس جْ تَ  قهؿ أهَؾ فجعؾُ 

﴿َوُهْؿ  :كؿا قال سبحاكف ؛هؿقن غقرَ ؾُ ؾ  ِض ويُ  حؼ  فؿ طىل طقن أكَّ الباصؾ يدَّ  إذًا أهُؾ 

ُفْؿ ُيْحِسـُقَن ُصـًْعا﴾ ـَ ُيَجاِدُلقَكَؽ ﴿: وقال سبحاكف، َيْحَسُبقَن َأكَّ فِل اْلَحؼ  َبْعَدَما َتَبقَّ

َؿا ُيَساُققَن إَِلك اْلَؿْقِت َوُهْؿ َيـُْظُرون ًٓ جِ  َؽ قكَ لُ ادِ جَ يُ  :أي ﴾َكَلكَّ ؽ قػًا كلكَّ ـِ يدًا طَ دِ َش  دا
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 أكت طىل الباصؾ.

هََُمَُفَُبََذ َؽََ)فََ َو َؼََبََِالؾ 
ََصاِدِققَن﴾َ:هَِلِ ـ ُتم  َُك َإِن  َهاَكُؽم  َُبر  ََهاُتوا ـ فؾقس مَ  :يعـل (﴿ُقل 

ـُ وإكَّ  ،ففق طىل صقاب طك شقئاً ادَّ  َلَؼْد ﴿سبحاكف:  ـات قالطىل البق   ؾ مبـل  ُس الر   ؿا دي

َّٓ : وقال سبحاكف أيضاً  ،فاـة هاتَ طـدك بق   ﴾َأْرَسْؾـَا ُرُسَؾـَا بِاْلَبق ـَاِت  ﴿َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼ  إِ

اَلُل﴾ ـَ ُقْؾ َهاُتقا ﴿جؾَّ وطال: وقال ، الضَّ   .﴾ُبْرَهاَكُؽْؿ إِْن ُكـُْتْؿ َصاِدقِق

ة جَّ ـ آدم وٓ ُح مِ  ف خقرٌ كَّ أطك فادَّ  ؛إبؾقس سؾقُب أؿا هذا وإكَّ  فال اءُ طَ د  آا وأمَّ 

 قـ. ـ الط  مِ  ار خقراً فجعؾ الـَّ  ،طـده

َََنَقَ بَََمَ )ثَُ َو َؼََبََِاَبََوَالص 
َ﴿َ:هَِلِ ََوُهَو ِه َلِؾ  َفُه ََوج  َؾَم ََأس  ََمن   معَ  فالحؼ   (﴾ُم ِسٌنََبَؾى

كؿا قال  ؛دالؿقح   معَ  الحؼ   ؟د أكا أم أكتالؿقح   ظر َمـطك شقئًا َكـْ ادَّ  ـِ فؿَ د الؿقح  

َٓ : سبحاكف َف َو َّٓ الؾَّ َّٓ َكْعُبَد إِ ﴿ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َتَعاَلْقا إَِلك َكؾَِؿٍة َسَقاٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ َأ

ْقا﴾ُكْشِرَك بِِف  ِف َفنِْن َتَقلَّ ـْ ُدوِن الؾَّ
َٓ َيتَِّخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا مِ أرادوا ما  :يعـل َشْقًئا َو

ا ُمْسؾُِؿقَن﴾ة لقحداكقَّ ا إطالن ـ كان طىل فؿَ  قحقدفالؿؼقاس التَّ  ﴿َفُؼقُلقا اْشَفُدوا بَِلكَّ

طىل  ة ففق أيضاً ـَّ اب والس  تَ الؽِ باع ـ كان طىل غقر ات  ومَ  ،قحقد ففق طىل الباصؾالتَّ  غقرِ 

 الباصؾ.
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َؽََبََُِدَبَُّعََالتَ َ:ونََثََُلَالثَ َوََةََُسَامَِ)الَخَ فؿ يرون إذا أكَّ ة ديـ الجاهؾقَّ  ـْ فؿِ  (اِتََرَو َالعَََِفَش 

 فقلخذون ثقاباً  كِ رْ بالش   فا مؿتؾئةٌ ٕكَّ  ؛فؿقدمقا إىل بقت الؾَّف العتقؼ يخؾعقن ثقابَ 

ديـ بذلؽ لؾَّف بخؾع متعب   راةً يجدوا شقئًا صافقا طُ  ؿْ فنذا لَ  ،فايؾبسقكَ  ـ قريشٍ أخرى مِ 

  فؿ.ـ ديـِ ففذا مِ  ،فؿثقابِ 

طـد الصالة ما  عُ ؾَ خْ ـ يَ فػقفا مَ  فجهذا الـَّ  َؽ ؾَ ـ َس ة أيضًا مَ مَّ ويقجد يف هذه إُ 

ف اخؾة بزطؿِ ف الدَّ فقخؾع مالبَس  ،ٌس جِ ج مـف كَ يح الذي خرَ الر   ف أنَّ ده بزطؿِ ٓمس جَس 

 ،ةة ما كان يػعؾقه أهؾ الجاهؾقَّ مَّ ع يف هذه إُ قَ قف ،الذي خرج مـف ٌس جِ الفقاء كَ  أنَّ 

 ة لئال يؼع فقفا. مسائؾ الجاهؾقَّ  ؿَ ؾَ عْ يَ  طىل الؿسؾؿ أنْ  ُب جِ لذلؽ يَ 

َو َؼََ)كََ
ُهََأَمَرَكاَ:َهَِلِ َكاََطَؾق َفاَآَباَءَكاََوالؾ  قػعؾقن ف (بَِفا﴾﴿َوإَِذاََفَعُؾواََفاِحَشًةََقاُلواََوَجد 

 قـ بلمريـ: ج  تَ حْ مُ  - خؾع الؿالبس عـل:ي - داً ذلؽ تعب  

 ة. ـ الجاهؾقَّ وهذه خصؾة سبؼت مِ  ﴾َوَجْدَكا َطَؾْقَفا آَباَءَكا﴿ إمر إول:

ُف َأَمَرَكا بَِفا﴾: فؿـ إول وهق ققلُ مِ  أبشعُ  ثاين أمرٌ و  ،ىكتعرَّ  كا أنْ أمرَ  عـل:ي ﴿َوالؾَّ

َٓ َيْلُمُر بِاْلَػْحَشاِء﴾: ؼال سبحاكفف َف     .﴿ُقْؾ إِنَّ الؾَّ

 بامرأةٍ  ـ  فؿا الظَّ  ،اه فحشاءد لف وسؿَّ عب  التَّ  ـ أجؾِ ى مِ ـ يتعرَّ مَ  ذمَّ  فنذا كان الؾَّف 

هذا  ،- والعقاذ بالؾَّف - الؿػاتـ حضر وإضفارِ ؼدم والتَّ ـ باب التَّ فا مِ ى يف زطؿِ تتعرَّ 

َٓ أهؾ الجاهؾقَّ  ٕنَّ  ؛ةالجاهؾقَّ  ا وقع فقف أهؾؿَّ مِ  أطظؿُ  د عب  ون يف غقر التَّ  يتعرَّ ة 

ا يف مقاصـ الػسؼ أو د إمَّ عب  يف غقر مقاصـ التَّ  فوهـا يػعؾقك ،لؾَّف داً فقػعؾقن ذلؽ تجر  

  .ذلؽ هذا أطظؿ   رقات أو يف البققت أو يف الؿجتؿعات وإفراح وغقرِ يف الط  
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 طىل ذلؽ أنَّ  ا يدل  ؿَّ مِ  ،إمقر يـ مخازة مِ العقرة طـد الجاهؾقَّ  ُػ ْش لذلؽ كَ 

َبَدْت َلُفَؿا ﴿ :جرة كؿا قال سبحاكفـ الشَّ ا أكال مِ فآدم وحقاء لؿَّ  ،تلبك ذلؽ الػطرةَ 

ـْ َوَرِق اْلَجـَّةِ ﴿:  الؾَّف ؟ قالماذا فعآ ﴾َسْقآُتُفَؿا
 ﴾َوَصِػَؼا َيْخِصَػاِن َطَؾْقِفَؿا مِ

الػطرة تلبك  ٕنَّ  ؛فؿاؿا طقراتِ فَ ا بِ ة وسترَ يف الجـَّ  ورق شجرٍ مِـ ا ا وأخذَ طَ رَ ْس أَ  :يعـل

  .كشػ العقرة

ـِ  لذلؽ قال أهُؾ   ةُ قبَ ؼُ العُ  ِت كَ ذِ أُ  دْ ؼَ فَ  ؛فُ تَ رَ قْ طَ  َػ َش كَ  ـْ مَ وَ »: $ كثقرٍ  العؾؿ كاب

 ،ا إىل إرضطَ بِ هْ لُ ف طىل طؼقبةٍ  فؿا أمارةٌ ا اكؽشػت طقراتُ وحقاء لؿَّ  فآدمُ  «فِ ؼ  ل َح فِ 

  .طؾقف ؾ  حِ ستَ  يف طؼقبةٍ  ف ففق إيذاءٌ طقرتَ  َػ َش وكذا الؿرأة أو الرجؾ إذا كَ 

 تر والعػاِف ف بالس  ف وزوجاتِ ـ بـاتِ ف مِ يلمر أهؾَ  وج أنْ والزَّ  طىل إِب  ُب جِ ولفذا يَ 

ـُ  لئال يؼعقا يف  ؛أم فتـة رُ تْ ف هؾ هق فقف ِس أبـائِ  وكذا يـظر إىل مؾبسِ  ،ؾِ ُس الر   ففق دي

 ى إب.زَ خْ إوٓد ويَ  مُ دَ ـْ فقَ  راك أهؾ الػسؼِش 
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َ َالتَ ونََثََُلَالثَ َوََةَُسََادَِ)الس  َتََبََُِدَبَُّعََ: َبَُِدَبَ عَََتَََمَكَََ:لََِلَالَحََيمَِرَِح  َوا دون يتعبَّ  (كَِر َالش 

 اتَّخذوها؛ طؾقفؿ مةً تؽـ محرَّ  ؿْ لَ  فؿ أشقاءَ مقا طىل أكػِس حرَّ  بتحريؿ الحالل فالقفقدُ 

 حراماً  وجعؾقا أشقاءَ  ﴿َوَرْهَباكِقًَّة اْبَتَدُطقَها َما َكَتْبـَاَها َطَؾْقِفْؿ﴾: كؿا قال سبحاكف

فال يلكؾقن  وٌح فال يلكؾقن ما فقف رُ  ،هرـ الدَّ مِ  صقيؾةٍ  امٍ إىل الققم يف أيَّ  وهل حالٌل 

 فؿ تِ بـ والبقض يف مؾَّ وح كالؾَّ ر  الـ ج مِ حؿ وٓ ما خرَ الؾَّ 

ـ ف الؾَّف مِ فؿ أكؾ ما أحؾَّ مقا طىل أكػِس ؿ فحرَّ هُ قَ ك خطْ ـ خطَ ة مَ مَّ وكذا يف هذه إُ  

ثؿ كتحؾقؾ يف الِ  الحاللِ  وتحريؿُ  ،ةـ مسائؾ الجاهؾقَّ لؾَّف وهذا مِ  داً قؿة إكعام تعب  ِف بَ 

َٓ َتُؼقُلقا لَِؿا َتِصُػ َأْلِسـَُتُؽُؿ اْلَؽِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا ﴿: يؼقل والؾَّف  ،الحرام َو

َٓ ُيْػؾُِحقَن  ِف اْلَؽِذَب  ـَ َيْػَتُروَن َطَؾك الؾَّ ِذي ِف اْلَؽِذَب إِنَّ الَّ َمَتاٌع  *َحَراٌم لَِتْػَتُروا َطَؾك الؾَّ

 .﴾َقؾِقٌؾ َوَلُفْؿ َطَذاٌب َألِقؿ

 َٓ  َؽ أكَّ  ؿ  ِف الؿُ  ،تلكؾف ؿْ ف سقاء أكؾتف أو لَ مَ ر  حَ تُ  حرم طؾقؽ أنْ لؽ ي ف الؾَّفُ فؿا أباَح 

 ذلؽ. وغقرِ  مثالً  ب  كلكؾ الضَّ  ،هذا حرام :اسف وتؼقل لؾـَّ مَ ر  حَ تُ 
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َ َالتَ ونََثََُلَالثَ َوََةَُعََابَِ)الس  َالَََاذََِخَاتَ )بَِفؿ صاطتُ : يعـل (ُدَبَُّعََ: اد بَّ طُ  (انَِبََه َالرََُّوََارَِبََح 

هََِونَِدََُن َمََِاباًَبََرَ )أََصارى الـَّ   قنَ طُ ؼِ ْس ُطقن لفؿ إحؽام ويُ الذيـ ُيشر   ؿُ ففُ  (الؾ 

  .ذلؽ طؾقفؿ معامالت وغقرِ  ُمقنَ ر  حَ الصؾقات طـفؿ ويُ 

قال  ،شريعسبحاكف يف التَّ  بَّ هبان الرَّ إحبار والر   وهؿ بػعؾفؿ هذا قد شارك

ـِ َما َلْؿ َيْلَذْن بِِف الؾَُّف﴾﴿َأْم َلُفْؿ ُشَرَكاُء َشَرُطقا : سبحاكف ي ـَ الد 
 ُؾ ؾ  حَ فالذي يُ  َلُفْؿ مِ

﴿اتََّخُذوا : قال سبحاكف ،شريعالتَّ  ك شركُ سؿَّ ويُ  كِ رْ ـ أكقاع الش  مِ  هذا كقعٌ  مُ ر  حَ ويُ 

ـَ َمْرَيَؿ﴾ ِف َواْلَؿِسقَح اْب ـْ ُدوِن الؾَّ
 . َأْحَباَرُهْؿ َوُرْهَباَكُفْؿ َأْرَباًبا مِ

لفؿ  قنَ طُ ر  َش فققجد صقائػ الذيـ يُ  ؿِ مَ إُ  ع يف سالِػ ة كؿا وقَ مَّ يف هذه إُ ع ووقَ 

بؾ قد يصؾ إىل تحؾقؾ  ،ـ الؿال مثالً مِ  ْض رَ ُيػْ  ؿْ طؾقفؿ ما لَ  قنَ ُض رِ ػْ فؿ فقُ هؿ أطالمُ 

ـ ط ف كنسؼاط حج  كَ وْ قَ فْ يَ  ـْ ـ شرائع الؾَّف لؿَ شرائع مِ  وإسؼاطِ  ،مةحرَّ الػروج الؿُ 

  .وهؽذابعض الـاس 

َف : كؿا قال سبحاكف ؛العالؿقـ قى رب  ِس  عٌ ر  َش مُ لف لقس  والؿسؾؿُ  ﴿َوَأصِقُعقا الؾَّ

ُسقَل﴾ ُسقُل َفُخُذوُه َوَما َكَفاُكْؿ َطـُْف َفاْكَتُفقا﴾، َوَأصِقُعقا الرَّ ع ر  َش فال يُ  ﴿َوَما آَتاُكُؿ الرَّ

 .شقئاً  رِ َش ـ البَ مِ  أحدٌ 
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َاونََثََُلَالثَ َوََةَُـََامَِ)الثَ  َفَِاََُحَلَ لِ: َد َالص  ة أو ؾقَّ ا بالؽُ ػة إمَّ الص   تعطقُؾ  :يعـل (اِتَػََي

ا : كؿا قال سبحاكف ؛ونَ رُ ؽِ ـْ فا ففؿ يُ بتحريػِ  َٓ َيْعَؾُؿ َكثِقًرا مِؿَّ َف  ـْ َضـَـُْتْؿ َأنَّ الؾَّ
﴿َوَلؽِ

 ة. ـ ديـ الجاهؾقَّ وهذا مِ  ،لألشقاءِ  الؾَّف  ؿَ ؾْ فلكؽروا طَ  َتْعَؿُؾقَن﴾

شاطرة كؽر صػات الؾَّف كالجفؿقة والؿعتزلة وإأـ ة مَ مَّ وكذا يقجد يف هذه إُ 

أو بنثبات  ،الصػات َل ػْ ة أو بنثبات إسؿاء وكَ ؾقَّ ها بالؽُ ا بجحقدِ إمَّ  ،هؿوغقرِ 

 فؼط.ـ الصػات مِ  إسؿاء وإثبات شلءٍ 

ـُ ة والجؿاطة دِ ـَّ الس   أهؾِ  ومذهُب  ف وما ما أثبت الؾَّف لـػِس  قنَ تُ بِ ثْ ط يُ ووَس  حؼ   ي

َٓ  ـ غقر تحريٍػ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص فرسقلُ ف لف تَ بَ ثْ أَ  فنذا  ،وٓ تؽققػ ـ غقر تؿثقؾٍ  تعطقؾ ومِ و

 ة.ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  هذا أنَّ  ؿْ ؾَ اطْ فَ  ؛ـ صػات الؾَّفمِ  صػةً  ُؾ ط  عَ ـ يُ رأيت مَ 

َو َؼََ)كََ 
َهََلََ:َتَعاَلىَهَِلِ َالؾ  ََأن  ـ ُتم  ـَ ََض ن 

َؿُؾوَن﴾﴿َوَلؽِ  اََتع 
ِ
َؾُمََكثِقًراَم  فلكؽروا صػةَ  (َيع 

﴿َوَما : أية لِ كؿا قال سبحاكف يف أوَّ  ؛العؾؿ لؾَّف وهذا الذي دطاهؿ لػعؾ الؿعاصل

ـْ َضـَـُْتْؿ َأنَّ 
َٓ ُجُؾقُدُكْؿ َوَلؽِ َٓ َأْبَصاُرُكْؿ َو ُكـُْتْؿ َتْسَتتُِروَن َأْن َيْشَفَد َطَؾْقُؽْؿ َسْؿُعُؽْؿ َو

ا َتْعَؿُؾقن﴾ َٓ َيْعَؾُؿ َكثِقًرا مِؿَّ َف   .الؾَّ
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َاونََثََُلَالثَ َوََةَُعََاِسَ)التَ  ابؼة (ءََِمَسَ يَالََفََِادََُحَلَ لِ: يف  ـاوه ،ػاتيف الص   الؿسللة السَّ

لِِه:َ؛ إسؿاء َؿِن﴾)َكَؼو  ح  ُػُروَنَبِالر  ََيؽ  وذلؽ  ،ـ أسؿاء الؾَّفمِ  فلكؽروا اسؿاً  (﴿َوُهم 

ِف » :ؾححقػة يف الص  طىل الصَّ  َب تَ ؽْ يُ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ر الـَّ ا أمَ الحديبقة لؿَّ  ِح ؾْ يف ُص  بِْسِؿ الؾَّ

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ ـُ َطْؿرٍ  ،الرَّ ـِ َفَؼاَل ُسَفْقُؾ ْب َٓ َأْطِرُف َهَذا، َوَلؽِ  «اْكُتْب بِاْسِؿَؽ الؾَُّفؿَّ  و: 

﴾ :ؼال سبحاكفف ـِ ْحَؿ  إسؿاء أو شقئاً  دُ حْ فؿ َج طؼقدتِ  ـْ فؿِ  ﴿َوُهْؿ َيْؽُػُروَن بِالرَّ

  .مـفا

 ةالجفؿقَّ  :كؽر أسؿاء الؾَّف مثؾأـ مَ  - والعقاذ بالؾَّف - ةمَّ ع يف هذه إُ وكذلؽ وقَ 

 وٓ كريؿٍ  وٓ طؾقؿٍ  وٓ بصقرٍ  الؾَّف لقس بسؿقعٍ  إنَّ  :قعًا فؼالقاؿِ ؾقا أسؿاء الؾَّف َج ططَّ 

فؿ ـؿ يف زطؿِ بؾ الصَّ  ،ـؿكالصَّ  سبحاكف وتعاىل قهفجعؾُ  ،ـ ذلؽمِ  ءٍ وٓ شل وٓ قديرٍ 

 صغقرٌ  كبقرٌ  هذا صـؿٌ  :فتؼقل فػَ ِص تَ  ـؿ تستطقع أنْ الصَّ  ٕنَّ  ؛العالؿقـ ـ رّب أفضؾ مِ 

ا  ،ذلؽ لقكف أسقد أبقض أمؾس وغقرِ  سبحاكف  لقس لف وٓ صػة :قالقا الؾَّف أمَّ

ـَ ﴿:  الؾَّف لذلؽ قالوتعاىل،  ِذي ُيْؾِحُدوَن فِل َأْسَؿائِِف َسُقْجَزْوَن َما َكاُكقا َوَذُروا الَّ

 .﴾َيْعَؿُؾقنَ 
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َالتَ ونََعَُبََرَ )الََ َعَ :
َ)آلَِفرطقن و (لَِو َؼََكََ) ؛بعض صػات الؾَّف قنَ ؾُ ط  عَ يُ  :يعـل (قُلَطِ

ـْ إَِلٍف َغْقِري﴿: فؼال الؾَّف  إكؽارؾ ا ططَّ لؿَّ  أيضاً َ(نََو َطََر َفَِ
  .﴾َما َطؾِْؿُت َلُؽْؿ مِ

هل و سبحاكف وتعاىل، د يف وجقد الؾَّفحَ ؾ وألْ ـ ططَّ ة مَ مّ يف هذه إُ  دَ جِ وكذا وُ 

 ة.مّ قبؾ هذه إُ  مقجقدةٌ  ةٌ ؾَ ْص َخ 
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َ:َكَِونََعَُبََرَ الَََوََةَُيََادَِ)الَحَ إِنَّ ﴿: مثؾ ققل القفقدوتعاىل،  (هَُاكَََحَبَ سََُهَِقَ لََإََِصَِائَِؼََالـ ََةَُبََس 

َف َفِؼقرٌ  َف َثالُِث َثاَلَثةٍ ﴿: صارىومثؾ ققل الـَّ ، ﴾الؾَّ : ومثؾ ققل القفقد أيضاً ، ﴾إِنَّ الؾَّ

ـُ الؾَّفِ ﴿ كؿا قال  ؛البـقـ لفؿ ُؾ عْ البـات لؾَّف سبحاكف وَج  ُؾ عْ ومثؾ َج ، ﴾ُطَزْيٌر اْب

ِف اْلَبـَاِت ُسْبَحاَكُف َوَلُفْؿ َما َيْشَتُفقنَ ﴿: سبحاكف   .﴾َوَيْجَعُؾقَن لِؾَّ

 ف جؾَّ ة بذاتِ خريَّ أو بالس   ،بف سبحاكف كِ رْ ا بالش  إمَّ  الؾَّف  ـ ذمَّ ة مَ مّ ع يف هذه إُ ووقَ 

 .فاققلِ  ـْ سان طَ ر الؾ  يتعذَّ  وطال يف أمقرٍ 
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ََ:ونََعَُبََرَ الَََوََةَُقََاكَِ)الثَ  ََكَُر َالش 
َالؿَُفِ يف  كُ رِ ْش ـ يُ سبؼ مَ  ـفقؿ دَ جِ وُ  :يعـل (ِكَؾَ ي

  .ة الؾَّف ربقبقَّ 

ر الشَّ  ُؼ ؾُ خْ والذي يَ  ،فارالخقر هق الـَّ  ُؼ ؾُ خْ الذي يَ  إنَّ  :فؼالقا (وسَُِجَالؿَََلَِو َؼََ)كََ

 لفذا الؽقن. فلكؽروا تدبقر الؾَّف  ،المهق الظَّ 

 ،جقم والؽقاكبإىل الـ   والؿطرَ  الخقرَ  ُب ِس ـْ ـ يِ ة مَ مّ ع يف هذه إُ وكذا وقَ  

 ة.بقبقَّ وأشركقا يف تقحقد الر  
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َُجَونََعَُبََرَ الَََوََةَُثََالَِ)الثَ  كؿا قال  ؛الػةالسَّ  ؿِ مَ يف إُ  دَ جِ وُ وهذا  (رََِدَالؼَََودَُُحَ:

ـْ : سبحاكف
ْمـَا مِ َٓ َحرَّ َٓ آَباُؤَكا َو ُف َما َأْشَرْكـَا َو ـَ َأْشَرُكقا َلْق َشاَء الؾَّ ِذي ﴿َسَقُؼقُل الَّ

ره هق الذي شاء لفؿ ذلؽ وقدَّ  الؾَّف  قا يف الؼدر ومل يممـقا بلنَّ ؿ قدُح ففُ  َشْلٍء﴾

  .مـف ةً ؿَ ؽْ حِ 

 ؿْ ولَ  ؿَ ؾِ ما طَ أنَّ الؾَّف هؿ يـؽرون ويؿان بعؾؿ الؾَّف الِ ـ مِ  يممـقا بؿراتب الؼدر ؿْ ولَ 

 وٓ بخؾؼ الؾَّف ،ف لألقداروٓ بؽتابتِ  ،يممـقا بؿشقئة الؾَّف ؿْ ولَ  ،ـاطىل هدايتِ  رْ دُ ؼْ يَ 

  .لألشقاء سبحاكف وتعاىل

 ،ف لفاومشقئتُ  ،ف لألشقاءوكتابتُ  ،بعؾؿ الؾَّف اليؿانُ  :وهذه إربع هل مراتب الؼدر

  .ف لفاوتؽقيـُ  هوإيجادُ  فوخؾؼُ 

ـٌ  - وهل الؼدر -بجعؾ هذه الخصؾة  سالمُ لذلؽ جاء الِ  يؿان ـ أركان الِ مِ  رك

ِف » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛مل يؽـ مممـاً  ـ مل يممـ بفمَ  ـَ بِالؾَّ
َأْن ُتْممِ

هِ َوَمالَئَِؽتِِف  ـَ بِاْلَؼَدِر َخْقِرِه َوَشر 
 «.َوُكُتبِِف َوُرُسؾِِف َواْلَقْقِم أِخِر َوُتْممِ
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َ :ونََعَُبََرَ الَََوََةَُعََابَِ)الرَ 
ِ
َال َح 

هَِؾََطَََاُجََجَتِ  الؾَّف ما شاء أنْ  بالؼدر وهق أنَّ  :يعـل (هَِبََِىَالؾ 

  .ايفديـَ 

ابؼة الؾَّف ما أراد  :وقالقا طىل الؾَّف اوٌل وتتطَ  رٌ ب  تؽَ  وهـا ،جحقد الؼدر الؿسللة السَّ

َٓ آَباُؤَكا  :ابؼةمية السَّ ل ؛ايفديـَ  أنْ  ُف َما َأْشَرْكـَا َو ـَ َأْشَرُكقا َلْق َشاَء الؾَّ ِذي ﴿َسَقُؼقُل الَّ

ـْ َشْلٍء﴾
ْمـَا مِ َٓ َحرَّ ـْ َقْبؾِِفؿْ ﴿ :طؾقفؿ الؾَّف  فردَّ  َو

ـَ مِ ِذي َب الَّ ويف  ،﴾َكَذلَِؽ َكذَّ

ـْ َقْبؾِِفْؿ﴾: خرىإية أ
ـَ مِ ِذي بالؼدر بعدم  آحتجاَج  أنَّ  طىل فدلَّ  ﴿َكَذلَِؽ َفَعَؾ الَّ

  .الؽقـالفَ  داية هق سبقُؾ الِف 

َٓ  ج  تَ حْ يُ  رُ دَ والؼَ   . بف يف الؿعاصل ج  تَ حْ  يُ بف يف الؿصائب و

ـ أو مَ  -يؼقل هق  أنْ  عُ رَ ْش بؾ يُ  ح  ِص فقَ  ٌض رَ لف مَ  َؾ َص شخصًا َح  لق أنَّ  :ذلؽ مثاُل 

 َتُؼْؾ: َلْق َأك ل َفاَل » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛، الؾَّف أراد كذاالؾَّفِ  رُ دَ هذا قَ  :- يراه

ُف َوَما َشاَء َفَعَؾ  ،َفَعْؾُت  َر الؾَّ ـْ ُقْؾ: َقدَّ
 مشروع. هذا ققٌل  «َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلؽِ

  .رِ دَ بالؼَ  جَّ تَ حْ يُ  ويف الؿعاصل ٓ يجقز أنْ 

 ،طدم الصالة معصقةٌ  ٕنَّ  ؛يف الؿسجد صؾ   :صٍ خْ لق قؾت لَش  :ذلؽ مثاُل 

  .ل يف الؿسجدأصؾ   دايتل أنْ الؾَّف ما شاء هِ  :فقؼقل

ـ هذا مِ  ،لتِ قَ حْ أترك لِ  الؾَّف ما أراد أنْ  :يؼقل ،ؽتَ قَ حْ لِ  ْؼ ؾِ حْ ٓ تَ  :لف لقؼتوكذا لق 

  .الػقـوهذه شبفة الؿشركقـ السَّ  ،طىل الؿعاصل رِ دَ آحتجاج بالؼَ كاحقة 

َـّ  ،دايتلالؾَّف ما أراد هِ  :ـ قال كؼقلفؿؿَّ ة مِ مّ ـ هق يف هذه إُ وسار مَ  قال الؾَّف  لؽ

ـُ ﴿: يف آخر أية َّٓ اْلَباَلُغ اْلُؿبِق ُسِؾ إِ فؿ لكت تؼتدي بِ فسالة غقا الر  بؾَّ  ﴾َفَفْؾ َطَؾك الر 
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  .رِ دَ بالؼَ  جَّ تَ حْ وٓ تَ 

هؾ  َؾ أكُ  الؾَّف ما أرادين أنْ  ،ٓ :فؼال ،ْؾ كُ  :لق قؾت لف جاعَ  شخصاً  وكذلؽ لق أنَّ 

ة كذلؽ ٓ يصح يف قَّ عِ بَ ٓ يصح يف إمقر الطَّ  هذافنذا كان  ،هذا يصح؟ ما يصح

 .رطقةإمقر الشَّ 
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َمَُونََعَُبََرَ الَََوََةََُسَامَِ)الَخَ هََِعَِر ََشََةََُضَارََعََ: ابؼة (هَِرََِدَؼََبََِالؾ   إكؽارُ  الؿسللة ما قبؾ السَّ

ابؼة ،رِ دَ الؼَ  يـ الد   شرائعَ  قنَ ؾُ ط  عَ يُ  وهـا ،بف ّب طىل الرَّ  طاوُل التَّ  والؿسللة السَّ

 .رِ دَ بآستدٓل بالؼَ 

ف وكَ دُ ح  قَ وتُ  الؾَّف  ونَ دُ بُ عْ لؿاذا ٓ تَ  :وتؼقل لفؿ لق تليت إىل صائػةٍ  :ذلؽ مثاُل 

يبعث  أنْ الؾَّف وما أراد  ،رِ دَ رع بالؼَ الشَّ  قنَ ؾُ ط  عَ فـا يُ ف ما أتاكا داطقةً  :فقؼقلقن ر؟كؿا أمَ 

  .ةـ خصال الجاهؾقَّ وهذه مِ  ،طاةـ الد  مِ  اً لـا أحد

 ف.إىل سبقؾ هدايتِ  يسعك الؿرءُ  أنْ القاجب  ؟وما القاجُب 
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َ  نَّ بلما يؼع يف هذا الؽقن  ف بـسبةِ تُ مسبَّ و (رَِهَ الد ََةَُبَ َسَمََ :ونََعَُبََرَ الَََوََةَُسََادَِ)الس 

 :خاري  دسل كؿا يف البُ يف الحديث الؼُ  ولذلؽ قال الؾَّف  ،هرر لف هق الدَّ الُؿدب  

ْقَؾ َوالـََّفارَ » ْهُر، بَِقِدي إَْمُر، ُأَقؾ ُب الؾَّ ْهَر، َوَأَكا الدَّ ـُ آَدَم، َيُسب  الدَّ وهـا  «ُيْمِذيـِل اْب

 أمران: 

ؿاء زرقاء؟ ولؿاذا خؾؼ هذه السَّ الؾَّف لؿاذا خؾؼ  :هر مثؾالدَّ  إمر إول: سب  

 ؟ةيح ققيَّ لؿاذا هذه الر  وفار كثقرة؟ إكْ هذه ت ؼَ ؾِ روية؟ ولؿاذا ُخ الؾَّف إرض كُ 

  .لؾَّف هر سب  الدَّ  وسب  ، هرة الدَّ ـ مسبَّ وهذا ٓ يجقز وهق مِ 

ْهَر، َوَأَكا » :دسليؼقل يف الحديث الؼُ   الؾَّف لذلؽ ـُ آَدَم، َيُسب  الدَّ ُيْمِذيـِل اْب

ْهرُ  ْقَؾ َوالـََّفارَ  -بشريا أكت ما تعرف شلء و - بَِقِدي إَْمرُ  ،الدَّ وأكت ٓ  - ُأَقؾ ُب الؾَّ

 َٓ َٓ  لَ تؼؾب   . «- فار كَ قؾ و

أو  ،صقبةة الر  أو شدَّ  ،ة الحرارةف بشدَّ وصػُ  :هر مثؾالدَّ  إمر الثاين: وصُػ و

 فكَّ ٕ ؛فذا يجقزفت اؽبا العام بالؿصائب والحروب والـَّ هذ أو وصُػ  ،ة البردشدَّ 

 ﴾َفَلْرَسْؾـَا َطَؾْقِفْؿ ِريًحا َصْرَصًرا﴿: قال سبحاكف طـف رُ بِ خْ أكت تُ و َث دَ َح  شلءٌ 

َفُلْهؾُِؽقا بِِريٍح َصْرَصٍر ﴿: خرىإية أويف  ،صقت رٍ َص رْ يح ذات َص ػ الر  فقَص 

  .ب ٓ يجقزيجقز والسَّ  فالقصُػ  ،ققة ق  تُ وبالعُ  رِ َص رْ فا بالصَّ وصػَ  ﴾َطاتَِقةٍ 

أبقض يصح  وهذا يقمٌ  ،ف وصػٕكَّ  أسقد يصح هذا يقمٌ  :ٌص خْ لق قال َش  :وطؾقف

  .وصػٕكَّف 

؟ ؽباتلؿاذا تلتقـا هذه الؿصائب والـَّ  :ما يحدث فقف مثؾ هق سب   فالؿذمقمُ 
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جؾ هذا الرَّ  حرامٌ  :- يافعٌ  وهق شاب   إذا رأيت مريضاً  - أو تؼقل ،هذا ٓ يجقز

 ّب دخؾ يف أفعال الرَّ ـ التَّ وهذا مِ  ،بف مـؽ الؾَّف أرحؿُ ٕنَّ  ؛يؿرض هذا ٓ يجقز

 سبحاكف.
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َ َإَِونََعَُبََرَ الَََوََةَُعََابَِ)الس  هََِمَِعََكََِةَُافَََضَ: ََِلََإََِالؾ  َ  ٌص خْ فؾق َش سبحاكف وتعاىل،  (هَِرَِقَ ى

 عؿة لؾَّف يـسب الـ   فؾؿْ  ،ـ الؿشل الؽثقرا أققم بف مِ ؿَّ أكا مِ ُأْططَِل طافقًة يؼقل: 

  .عؿةأططاه هذه الـ   الؾَّف  ويـؽر أنَّ 

ًٓ   الؾَّفُ أططاه  شخصاً  لق أنَّ  :ومثؾ ـ الؾَّف هذا مِ  بلنَّ  ُف رِ تَ عْ ويَ  ر  ؼِ فال يُ  ،كثقراً  ما

 - والعقاذ بالؾَّف - عؿران الـ  ؽْ فـُ  ،ذلؽ والدي وغقرِ ـ أخذتف مِ  رٌث إهذا  :ؿا يؼقلوإكَّ 

 ة. هق سبقؾ الجاهؾقَّ 

َو َؼََ)كََ
َالؾ هَِ﴿َ:هَِلِ َؿَت َكِع  رُِفوَن ـ ؽُِروَكَفا﴾)يؼقـًا  (﴾َيع  َُي :  الؾَّف قال (﴿ُثم 

 عؿ: ف تجاه الـ  والؿممـ حالُ ، ﴾َوَأْكَثُرُهُؿ اْلَؽافُِرونَ ﴿

ـْ كِْعَؿٍة : كؿا قال سبحاكف ؛ـ طـد الؾَّففا مِ بلكَّ  قرارُ إمر إول: الِ 
﴿َوَما بُِؽْؿ مِ

ـَ الؾَِّف﴾   .َفِؿ

 . الحؿد لؾَّفِ  :ُص خْ فقؼقل الشَّ  ،سانطؾقفا بالؾ   الؾَّف  إمر الثاين: شؽرُ و

ـ فعؾ هذه إمقر فؿَ  ،الجقارح يف صاطة الؾَّف سبحاكف إمر الثالث: استخدامُ و

 . فاعؿة حؼَّ ى الـ  فؼد أدَّ 

الؿجالس  يف الؿجالس ويف غقرِ  ث الؿرءُ يتحدَّ  أنْ  :عؿلـ  طىل الؾَّف  رِ ؽْ ـ ُش مِ  اً إذ

أططاين  والؾَّف  ،سالمالِ  الؾَّف أططاين كعؿةَ  يؼقل الحؿد لؾَّفِ  أنْ  :مثؾالؾَّف،  ؿِ عَ ـَ بِ 

 باٌب هذا ذلؽ،  خاء والخقر والؿال وغقرِ إمـ والرَّ  وأططاين كعؿةَ  ،يؿانالِ  كعؿةَ 

ال يف الؿجالس قؾ والؼَ الؼِ يف حديث الـ وهذا أفضؾ مِ  ،عؿأبقاب شؽر الؾَّف لؾـ  ـ مِ 

 عؿ.وتزيد الـ   ّب الرَّ  ؿُ ظَّ عَ فبفذا الؼقل يُ  ،التل ٓ تـػع
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َالؽَُونََعَُبََرَ الَََوََةَُـََامَِ)الثَ  هََِاِتَآيََبََُِرَػَ :  خؾؼ الؾَّف  :ة مثؾسقاء الؽقكقَّ  (الؾ 

 .والجبالؿقات وإرض لؾسَّ 

ـَ َكَػُروا بِآَياِت ﴿: الؾَّف يؼقلو ،وءة يف الؿصاحػؼرُ الؾَّف الؿُ  آياِت أو إكؽار  ِذي َوالَّ

ـْ َرْحَؿتِل َوُأوَلِئَؽ َلُفْؿ َطَذاٌب َألِقؿٌ 
ِف َولَِؼاِئِف ُأوَلِئَؽ َيئُِسقا مِ إِنَّ ﴿: وقال سبحاكف ،﴾الؾَّ

ُبقا بِآَياتِـَا  ـَ َكذَّ ِذي َٓ َيْدُخُؾقَن اْلَجـََّة الَّ َؿاِء َو َٓ ُتَػتَُّح َلُفْؿ َأْبَقاُب السَّ َواْسَتْؽَبُروا َطـَْفا 

ـَ  ـُ  ،﴾َحتَّك َيؾَِج اْلَجَؿُؾ فِل َسؿ  اْلِخَقاِط َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْجِرمِق ويممـ  ر  ؼِ يُ  والؿمم

 ر فقفا.ر ويتدبَّ ويتػؽَّ  ،ـ طـد الؾَّف حؼ  فا مِ أكَّ و ،بآيات الؾَّف
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َ:ََجَونََعَُبََرَ الَََوََةَُعََاِسَ)التَ  ابؼة ا(فََِضَعَ بَََُدَح   دُ حْ َج  هـاو ،جؿقعال دُ حْ َج  الؿسللة السَّ

 .البعض

الؾَّف  أو أنَّ  ،ـ جحد الؾَّفهذا مِ  ؟لؿاذا يخؾؼ الؾَّف إفالك إخرى يف الؽقن :مثؾ

  َقال  ،جحد آيات الؾَّف هذا بعُض  ،بقعة خؾؼتفاؿا الطَّ ا وإكَّ فَ ؼْ ؾُ خْ يَ  ؿْ هق الذي ل

ـْ ﴿: - لذلؽ اً ذامّ  -سبحاكف  َأَفُتْممِـُقَن بَِبْعِض اْلؽَِتاِب َوَتْؽُػُروَن بَِبْعٍض َفَؿا َجَزاُء َم

َّٓ ِخْزٌي   .﴾َيْػَعُؾ َذلَِؽ مِـُْؽْؿ إِ
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َقََونََُسَؿَ )الَخَ ٍء﴾َ:مَ فَُلَُو َ: ََشي  َِمن  ََبَشرٍ ََطَؾى ُه َالؾ  َزَل ََأك  خصال ـ مِ  :يعـل (﴿َما

 ،ةـ يجحد القحل بالؽؾقَّ مـفؿ مَ  ،ؾفُس ب طىل رُ تُ الؾَّف أكزل الؽُ  هؿ أنَّ إكؽارُ  ةالجاهؾقَّ 

  ؿا هق مخؾقق.ل وإكَّ زَّ ـَ يُ  ؿْ ل لَ زَّ ـَ الؿُ  نَّ إ :ـ يؼقلومـفؿ مَ 

ف أكَّ  :ؼالقاف ٌل ـزَّ الؼرآن مُ  فا فلكؽروا أنَّ ا وقع يف أسالفِ م ة أيضاً مّ ع يف هذه إُ ووقَ  

 ةِ ـَ حْ مِ »ـت بػَ ِص قرة التل وُ بِ قؿة الؽَ ظِ ة العَ ـَ حْ ة الؿِ مّ يف صدر هذه إُ  َث دَ وَح  ،مخؾقق

فؿ إمام وطىل رأِس  ،وادُ ؾِ ـ أهؾ العؾؿ وُج مِ  فقفا كثقرٌ  ـَ جِ وُس  «قؿِ ظِ العَ  آنِ رْ الؼُ  ِؼ ؾْ َخ 

الؾَّف  كالمُ  الؼرآنَ  يممـ بلنَّ  أنْ  ك الؿسؾؿِ فعؾَ  ،$بـ حـبؾ  دُ ؿَ ْح ة المام أَ ـَّ أهؾ الس  

 *.غقر مخؾقق ٌل ـزَّ وهق مُ  ،بدأ وإلقف يعقد فمـ
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 ل  بِ ة التل خالػفؿ فقفا الـَّ ـ مسائؾ الجاهؾقَّ مِ  :أي (ونََُسَؿَ الَخََوََةَُيََادَِ)الَحَالؿسللة 

ََهَُلَُو َ)قََ ملسو هيلع هللا ىلص
َبَشرِ﴾َ:آنَِر َيَالؼَُفِ ُلَال  ََقو  ََهَذاَإِل  فُ  (﴿إِن  ف هق كالمُ  الؼرآنَ  بلنَّ   أخبر الؾَّ

ُلقا َكاَلَم الؾَّفِ ﴿: كؿا قال تعاىل ؛سبحاكف : جاللفجؾَّ  وكؿا قال ،﴾ُيِريُدوَن َأْن ُيَبد 

ـَ اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّك َيْسَؿَع َكاَلَم الؾَِّف﴾ ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

فزطؿ الؿشركقن  ﴿َوإِْن َأَحٌد مِ

  .ـ أققال البشرؿا هق مِ لقس بؽالم الؾَّف وإكَّ  الؼرآنَ  أنَّ 

َّٓ َقْقُل اْلَبَشِر﴾: بعضًا مـفؿ قال سبحاكف طـفؿ أنَّ ر وذكَ  ـ بقلقد الوهق  ﴿إِْن َهَذا إِ

يف  ؿوقصده ،قال لقس بؽالم الؾَّف الؼرآنَ  عَ ؿِ ا َس فؾؿَّ  ،قلقدالخالد بـ  والدُ  ةؿغقرال

يـ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ افترى هذا الد   لَّ بِ الـَّ  فؿ أنَّ يـ يف زطؿِ عـ يف أصؾ الد  ذلؽ الطَّ 

 ف. ـ تؾؼاء كػِس مِ 

: كؿا قال سبحاكف ؛طاجؿٕـ كالم بعض االؼرآن العظقؿ هق مِ  نَّ إ :فؿوقال بعُض 

ِذي ُيْؾِحُدوَن إَِلْقِف َأْطَجِؿل  َوَهَذا  ُؿُف َبَشٌر لَِساُن الَّ َؿا ُيَعؾ  ُفْؿ َيُؼقُلقَن إِكَّ ﴿َوَلَؼْد َكْعَؾُؿ َأكَّ

﴾ ـٌ   .لَِساٌن َطَربِل  ُمبِق

ف أو مثؾِ  سقرٍ  ف أو بعشرِ يلتقا بؿثؾِ  اهؿ أنْ بؾ وتحدَّ  ،فؿتَ فَ بْ طؾقفؿ ُش  ف الؾَّ  فردَّ 

ـ  بؾ ٓ يستطقع الِ  ،مـف يلتقا بآيةٍ  بؾ ٓ يستطقعقن أنْ  ،بسقرةٍ  يلتقا  طىل أنْ  كس والج

ـ  : قال سبحاكف ،هذا الؼرآن وهؿ مجتؿعقن بؿثؾِ  ْكُس َواْلِج ـِ اْجَتَؿَعِت اْلِ ﴿ُقْؾ َلئِ

َٓ َيْلُتقَن بِِؿْثؾِِف َوَلْق َكاَن َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض َضِفقًرا﴾ َطَؾك  :أي َأْن َيْلُتقا بِِؿْثِؾ َهَذا اْلُؼْرآِن 

 تقان بؿثؾ هذا. فؿ يـصر بعضًا طىل الِ لق كان بعُض و

 ،الؾَّف كؿا طـد الجفؿقة والؿعتزلة كالمُ  الؼرآنَ  ـ كػك أنَّ ة مَ مّ وحدثت يف هذه إُ 
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الؾَّف  إنَّ  :ومـفؿ قال ،ُؿقَسكث لجرة كؿا حدَ يف الشَّ  فُ ؼَ ؾَ َخ  الؾَّف  إنَّ  :قالـ فؿـفؿ مَ 

  ٕنَّ  ؛سالمعـ يف أصؾ الِ الطَّ  ـ أجؾِ ذلؽ مِ  كؾ   ،ؿ بفيتؽؾَّ  ـ غقر أنْ مِ  فُ ؼَ ؾَ َخ 

 وا أنْ زُ جِ فؿ طَ لؽـَّ  ،اوىفَ تَ قا فقف فؿا بعده يَ ـُ عَ الؾَّف فنذا صَ  يـ كتاُب هذا الد   أساَس 

الؾَّف مـف بدأ  كالمُ  الؼرآنَ  يعتؼد أنَّ  أنْ  طىل الؿسؾؿِ  ُب جِ فقَ  ،يطعـقا فقؿا وقعقا فقف

 وإلقف يعقد.
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َالؼََونََُسَؿَ الَخََوََةَُقََاكَِ)الثَ  :َ َحَِفََُِحَد  هََِةَِؿََؽَ ي صال ـ أطؿال وِخ وهذا مِ  ى(الََعََتَََالؾ 

  .ارالؽػَّ 

 ُؾ ِخ دْ فؼد يُ  ،يػعؾ لؽـ بال حؽؿةٍ  الؾَّف  ومعـك هذه الؿسللة: يؼقلقن إنَّ 

  .عقؿات الـَّ الؽافر جـَّ  ُؾ ِخ دْ ؿ ويُ جفـَّ  ل كارَ ؼِ تَّ الؿُ 

َْرَض َوَما َبْقـَُفَؿا َباصاًِل﴾﴿: ذلؽ طؾقفؿ بؼقلف الؾَّف  وردَّ  ْٕ َؿاَء َوا  َوَما َخَؾْؼـَا السَّ

ـ  ﴿ ف خؾؼفا باصالً طؿ بلكَّ الزَّ  :أي ﴾﴿َذلَِؽ حؽؿة  بال :يعـل ـَ َكَػُرواَض ِذي ففذا  ﴾الَّ

 . ت ٓ لحؽؿةٍ ؼَ ؾِ ؿاء وإرض وما بقـفؿا ُخ السَّ  قن أنَّ ار يظـ  ـ خصال الؽػ  مِ 

الحقـ الجحقؿ دخال الصَّ إات وار الجـَّ جَّ دخال الػُ إفؿ زطؿَ  ؾ الؾَّف وأبطَ 

ـَ : فؼال الَِحاِت َكاْلُؿْػِسِدي ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الصَّ ِذي َْرِض َأْم َكْجَعُؾ  ﴿َأْم َكْجَعُؾ الَّ ْٕ فِل ا

اِر﴾ ـَ َكاْلُػجَّ ق َئاِت َأْن َكْجَعَؾُفْؿ  :وقال سبحاكف اْلُؿتَِّؼق ـَ اْجَتَرُحقا السَّ ِذي ﴿َأْم َحِسَب الَّ

الَِحاِت َسَقاًء َمْحَقاُهْؿ َوَمَؿاُتُفْؿ﴾ ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا الصَّ ِذي ﴿َساَء َما  :الؾَّفقال  َكالَّ

 . َيْحُؽُؿقَن﴾

ٓ لؽـ يػعؾ  الؾَّفَ  إنَّ  :ف فؼالقايف أفعالِ  الؾَّف  حؽؿةَ  رَ ـ أكؽَ ة مَ مّ قع يف هذه إُ ووَ 

ـْ  ك الؾَّفُ تعالَ  - ٓ لحؽؿةٍ لؽـ الة فقلمر بالصَّ  ،لحؽؿةٍ   ،كؿا قالف الؿعتزلة -ذلؽ  ط

والعقاذ  -قا ُح دَ فؼَ  ،وهؽذا ٓ لحؽؿةٍ لؽـ ار ة والـَّ خؾؼ الجـَّ  الؾَّف  إنَّ  :وقالقا

  .يف صػة حؽؿة الؾَّف  - بالؾَّف

َّٓ  ئاً شق ُؾ عَ ػْ ف ٓ يَ وأخبر سبحاكف بلكَّ  َف َطِزيٌز ﴿: كؿا قال تعاىل ؛ لحؽؿةٍ إ إِنَّ الؾَّ

َف َطؾِقٌؿ َخبِقرٌ ﴿: وبؾ قال ،﴾َحؽِقؿٌ    .ـ الحؽؿةمِ  أخص   ةُ رَ بْ والخِ  ﴾إِنَّ الؾَّ
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ـَ : فؼال طـفؿ سبحاكف فؿكِ رْ لِش  ةَ فَ بْ الؿشركقن هذه الش   خذَ واتَّ  ِذي ﴿َسَقُؼقُل الَّ

ُف َما َأْشَرْكـَا َأْشَرُكقا َلقْ  َـّ  ﴾َشاَء الؾَّ قا ؾُ عَ وفَ  ،هق الذي شاء ٓ لحؽؿةٍ  الؾَّف  لؽ

ُف َما : فؼال تعاىل طـفؿ الؿعاصل وقالقا ٓ لؾحؽؿةٍ  ـَ َأْشَرُكقا َلْق َشاَء الؾَّ ِذي ﴿َوَقاَل الَّ

ـْ ُدوكِِف 
ـْ َشْلٍء﴾َطَبْدَكا مِ

ـْ ُدوكِِف مِ
ْمـَا مِ َٓ َحرَّ َٓ آَباُؤَكا َو ـُ َو ـْ َشْلٍء َكْح

 :قال الؾَّف مِ

ـْ َقْبؾِِفْؿ﴾
ـَ مِ ِذي   .﴿َكَذلَِؽ َفَعَؾ الَّ

والؾَّف  ،ك ٓ لحؽؿةٍ ر ويـفَ يلمُ  الؾَّف  أنَّ  ذمقؿةٌ  - والعقاذ بالؾَّف - ففذه خصؾةٌ 

َّٓ لَِقْعُبُدونِ َوَما ﴿ :ؾ ذلؽ يف ققلفتعاىل أبطَ  ْكَس إِ َـّ َواْلِ  .﴾َخَؾْؼُت اْلِج
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َاءََاََجَمَََعَِفَ يَدََفََِةَِـََاصَِالبَََوََةََِرَاهَِالظَ َلَِقََالحََُِلََمَطَ :َإَِونََُسَؿَ الَخََوََةَُثََالَِ)الثَ   (ُلَسَُالرََُّهَِبََِت 

 تفؿ وغقرِ ف بلذيَّ يـ أو أهؾِ بطال هذا الد  لقؾ الحِ  ة إطؿاُل ـ خصال الجاهؾقَّ هذا مِ 

َو َؼََ)كََ ؛فؿـ خصالِ ذلؽ مِ  أخبر بلنَّ  سبحاكف وتعاىل والؾَّف، ذلؽ
﴿َوَمَؽُرواَ:َىالََعََتَََهَِلِ

  .َوَمَؽَرَالؾ ُه﴾(

﴿َقاُلقا َتَؼاَسُؿقا  فقه هق وأهؾُ ؾُ تُ ؼْ قَ وا بف لِ رُ ؽَ ف مَ ققمَ  بلنَّ  ثؿقد أخبر الؾَّف  وققمُ 

﴿َوَأْهَؾُف ُثؿَّ ف هق ؾُ تُ ؼْ كَ و ف لقالً كليت بقتَ  :يعـل ﴿َلـَُبق َتـَُّف﴾يعـل: أقسؿقا بالؾَّف  بِالؾَِّف﴾

ا َلَصاِدُققَن﴾ َـّ لَِقلِق ِف َما َشِفْدَكا َمْفؾَِؽ َأْهؾِِف َوإِكَّ فؿ يؼتؾقا كبقَّ  وا بلنْ رُ ؽَ اه فؿَ ما قتؾـَ  َلـَُؼقَل

َٓ ﴿ :فؼال الؾَّف ،ف لقالً وأهؾَ  وقال  ﴾َيْشُعُرونَ َوَمَؽُروا َمْؽًرا َوَمَؽْرَكا َمْؽًرا َوُهْؿ 

﴾: سبحاكف يف أية إخرى ـَ ُف َخْقُر اْلَؿاِكِري ُف َوالؾَّ  .﴿َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر الؾَّ

فؿ يصقدوها بلكػِس  ؿْ بت لَ يقم السَّ  ِؽ ؿَ قا طـ صقد السَّ ا ُكفُ ت لؿَّ رَ وكذا القفقد مؽَ 

ما صدكا  :باك وقالقالش  قا اؾُ ؿَ باك َح ؿؽ يف الش  ع السَّ فنذا وقَ  ،باكؿا وضعقا الش  وإكَّ 

تِل َكاَكْت : قال تعاىل ،باكع يف الش  ؿؽ وقَ ؿا السَّ ؿؽ وإكَّ السَّ  ـِ اْلَؼْرَيِة الَّ ﴿َواْسَلْلُفْؿ َط

 َٓ ًطا َوَيْقَم  ْبِت إِْذ َتْلتِقِفْؿ ِحقَتاُكُفْؿ َيْقَم َسْبتِِفْؿ ُشرَّ َحاِضَرَة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن فِل السَّ

قا طـ فُ بت الذي كُ فػل يقم السَّ  َٓ َتْلتِقِفْؿ َكَذلَِؽ َكْبُؾقُهْؿ بَِؿا َكاُكقا َيْػُسُؼقَن﴾َيْسبُِتقَن 

م طؾقفؿ فقضعقا حرَّ يصقدوا ولؽـ مُ  ؿ يريدون أنْ ففُ  ،قتانقد فقف تليت الحِ الص  

  .باك فؼالقا لـ كصقدش  ال

الة كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛ذابفأحؿ وحقم أخذ الشَّ ت طؾقفؿ الش  مَ ر  ا ُح وكذلؽ لؿَّ 

َم َطَؾْقِفْؿ ُشُحقَمَفا» :الموالسَّ  ا َحرَّ َف َلؿَّ ُف الَقُفقَد، إِنَّ الؾَّ َجَؿُؾقُه، ُثؿَّ َباُطقُه،  ؛َقاَتَؾ الؾَّ



 198مـ  111الصػحة 

 

ـ ولذلؽ الؿعصقة تعظؿ بالحقؾة أشد مِ  ،فؿؾِ قَ ـ مؽرهؿ وحِ وهذا مِ  «َفَلَكُؾقا َثَؿـَفُ 

 غقر الحقؾة. 

لِهَِ) ـُواَ :ابتَ طـ أهؾ الؽِ  أيضاً سبحاكف  (َوَقو  ِلَال ؽَِتاِبَآِم ََأه  َػٌةَِمن 
ََصائِ )﴿َوَقاَلت 

ُػُرواَآِخَرُه﴾( ـ َفاِرََواك  َهَال ـُواََوج  ِزَلََطَؾىَال ِذيَنَآَم فار أطؾـقا ل الـَّ يف أوَّ  :أي بِال ِذيَُأك 

 ٕنَّ  ؛سالمهذا الِ ـ وجؽؿ مِ رُ اس ُخ فار أطؾـقا لؾـَّ ويف آخر الـَّ  ،سالمقلؽؿ يف الِ ُخ دُ 

يدخؾ يف هذا  ـ أراد أنْ قا مَ ؽُ ؽ  ُيَش أْن ـ أجؾ مِ  يـاً ٓ يصؾح لفؿ وٓ يصؾح دِ  سالمَ الِ 

 فاسدٌ  فيـ فعؾؿقا أكَّ دخؾقا يف هذا الد   همٓء أهؾ كتاٍب  :لقؼقل العرُب  ؛يـالد  

يدخؾ يف هذا  ـ أراد أنْ فؿ لؿـع مَ ؾِ قَ ـ حِ ؟ وهذا مِ ؾؿاذا كدخؾ فقففخرجقا مـف و

اب دخؾقا تَ الؽِ العؾؿ مِـ ـ أهؾ ـ هق مِ مَ  لؽقن أنَّ  ؛خقل فقفد يف الد  يتردَّ  يـ أنْ الد  

  .هذا مـ حقؾفؿو ،خرجقا ُثؿَّ 

ل كـت مستؼقؿًا ـ يؼقل بلكَّ فتجد مَ  ،ـ سبؼؾ مَ ة أيضًا مثؾ ِحقَ مّ ع يف هذه إُ ووقَ 

أجد فقف  ؿْ ل لَ ٕكَّ  ؛يـأجد فقف كذا وكذا فاْكَحَرْفُت طـ هذا الد   ؿْ يـ ولَ طىل هذا الد  

مثؾ هذه  ـ بلنَّ بقَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ـ والـَّ بقَّ  والؾَّف  ،ـ إققال الباصؾةذلؽ مِ  ية وغقرِ ر  الحُ 

  .-والعقاذ بالؾَّف  - فقؿـ سبؼ ؾ مقجقدةٌ قَ الحِ 

 ؾعٌ مطَّ  ققي   بصقرٌ  سؿقعٌ  فالؾَّفُ  ؛ؾقَ ر والحِ ؽْ يدع طـف الؿَ  أنْ  طىل الؿسؾؿِ  والقاجُب 

ـَ ا َح ؿقؾب الؿرء كؾَّ  ا َصُؾَح ؿوكؾَّ  ،طىل العباد يـف وهذا هق الؿطؾقب يف دِ  ُس

ُؽؿْ ﴿: يؼقل الؾَّف و ،سالمالِ  ـْ َرب 
ـَ َما ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ وقال  ،﴾َواتَّبُِعقا َأْحَس

َٓ َبـُقَن : سبحاكف َٓ َيـَْػُع َماٌل َو َف بَِؼْؾٍب َسؾِقٍؿ﴾ *﴿َيْقَم  ـْ َأَتك الؾَّ َّٓ َم   .إِ
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 ،دروٓ يـجح وٓ يػؾح سقى سؾقؿ الصَّ  ،درف بسالمة الصَّ رسؾَ  ػ الؾَّف فقَص 

ق ُئ ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛ه يعقد طؾقفمؽرُ  الؿؽرِ  ا صاحُب وأمَّ  َٓ َيِحقُؼ اْلَؿْؽُر السَّ َو

َّٓ بَِلْهؾِفِ  َفا : وقال تعاىل ﴾إِ َؿا َبْغُقُؽْؿ َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ﴾﴿َيا َأي  ٓ  رُ ؽْ وهؽذا الؿَ  الـَّاُس إِكَّ

 العباد. الؾَّف وٓ يف حؼ   يجقز ٓ يف حؼ  
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َالَِونََُسَؿَ الَخََوََةَُعََابَِ)الرَ  َالَحَبََِاُرََرَقَ :  ؿَّ ثُ  ؽؿ صحقٌح ديـُ كعؿ  :يؼقلقن :أي (ق 

ََوَتََقََ)لَِ ؛يخرجقن مـف َبَِؾَُص  َدََلََإََِهَِوا ابؼة الؿسللة (هَِعَِفَ ى  رِ فعؾقه بالؿؽْ  السَّ

َاآليََفََِاَلََقَََمَ)كََبقـفؿ  ـ غقر تبققٍت فعؾقه جفارًا مِ  هـاو ،والخديعة  :ابؼةالسَّ  (ةَِي

ـَ آَمـُقا َوْجَف الـََّفاِر  ِذي ِذي ُأْكِزَل َطَؾك الَّ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب آمِـُقا بِالَّ
﴿َوَقاَلْت َصائَِػٌة مِ

َـّ  ،َيْرِجُعقَن﴾ َواْكُػُروا آِخَرُه َلَعؾَُّفؿْ  ُف َبِصقٌر بِاْلِعَبادِ ﴿: يؼقل الؾَّف  لؽ   .﴾َوالؾَّ

ُه غَ ـ َش ومَ  ،بف كَبَذهُ  رَ ؽَ ـ مَ ومَ  ،ـ أراده َقبَِؾفُ مَ  يـ فسقٌح والد   زئ فْ تَ ـ اْس ومَ  ،فبَ ؾَ ادَّ

 يـ وٓ بلهؾبالد   رَ ؽُ ؿْ يَ  أنْ  فال يجقز ٕحدٍ  ،- والعقاذ بالؾَّف -يـ ـ الد  مِ  َج رَ بف َخ 

ا َتْعَؿُؾقنَ ﴿: يؼقل والؾَّف  ،يـالد   ُف بَِغافٍِؾ َطؿَّ  .﴾َوَما الؾَّ
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َالتَ ونََُسَؿَ الَخََوََةََُسَامَِ)الَخَ َعََ: َؿََؾَ لََُِبَصُّ َو َؼََ)كََة ـ خصال الجاهؾقَّ وهذا مِ  (ِبَهََذ 
َهَِلِ

﴾) :بـق إسرائقؾ تكؿا قال :أي ا(قفََفَِ ـَُؽم  ََتبَِعَِدي َلَِؿن  ـُواَإِل  ِم أكتؿ ٓ  :يعـل (﴿َوَلَُتم 

الؾَّف قال  ،سالمبًا وحسدًا ٕهؾ الِ يـ تعص  كؿ يدخؾ يف هذا الد  قن أحدًا بؾ غقرُ عُ بِ تتَّ 

ِف َأْن ُيْمَتك َأَحٌد مِْثَؾ َما ُأوتِقُتْؿ َأْو  :تعاىل رّدًا طؾقفؿ ﴿ُقْؾ إِنَّ اْلُفَدى ُهَدى الؾَّ

ُؽْؿ ُقْؾ إِنَّ اْلَػْضَؾ بِقَ  قُكْؿ ِطـَْد َرب  ـْ َيَشاُء ﴾ُيَحاج  ِف ُيْمتِقِف َم  .ِد الؾَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصدًا محؿَّ  إنَّ  :فؼالقا ،كثقرة بف يف آياٍت  الؾَّف كؿا أخبر  أيضًا كثقرٌ  ُب عص  والتَّ 

ِف إَِلْقُؽْؿ َجِؿقًعا﴿: فلكزل الؾَّف ؛العرب هق كبل   َفا الـَّاُس إِك ل َرُسقُل الؾَّ  . ﴾ُقْؾ َيا َأي 

فال  ،يـ ٓ يجقز فؽذلؽ يف الػروع ٓ يجقزيف أصؾ الد   ُب عص  وإذا كان التَّ 

فقؼقل  ،فبًا لؿذهبِ لقؾ معفؿ تعص  ـ الؿذاهب والدَّ ه مِ غقرِ  تؼؾقدَ  كَ رُ تْ يَ  أنْ  يجقز لؾؿرءِ 

ـ أجؾ لقؾ معفؿ مِ ك ولق الدَّ حـاف حتَّ ٕآ ُأقؾ د افعقة أو د الشَّ قؾ  ٓ أُ أكا  :مثالً 

صقص قد باع الـ  طـ ات   ابرةً ؽَ فا مُ وإذا صاحبَ  ،خطقرة قرةٌ بِ كَ  ب وهذه معصقةٌ عص  التَّ 

ه سبحاكف كؿا وامرِ ٕؾ ذل  الؾَّف أمر بالتَّ  ٕنَّ  ؛يــ الد  مِ  - والعقاذ بالؾَّف -الؿرء  ُج رِ خْ تُ 

َف : قال تعاىل ُسقُل َفُخُذوُه َوَما َكَفاُكْؿ َطـُْف َفاْكَتُفقا َواتَُّؼقا الؾَّ إِنَّ الؾََّف ﴿َوَما آَتاُكُؿ الرَّ

  .َشِديُد اْلِعَؼاب﴾

جؾال دَ َج ومتك ما وَ   :القفقد تكؿا قال ؛يـف سقاء يف أصقل الد  عُ بِ يتَّ  الحؼَّ  رَّ

ُؽْؿ  َٓ قْ لَ  مُ قْ الؼَ  ؿُ تُ كْ أَ وَ »  ؿوافؼف ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فالـَّ  «دُ ؿَّ حَ مُ  اءَ َش وَ  الؾَّفُ  اءَ ا َش مَ  :قنَ قلُ ؼُ تَ َأكَّ

يتركقا  حابة أنْ وأمر الصَّ  ف القفقدا قالف طؿَّ وأخبر صحابتَ  قا،ؿا قالقف ؿقفوصدَّ 

  أققالفؿ وهؽذا.
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 باعُ وات   ،يؿان يف الؼؾباكتؿال الِ  يف العؼؾ وطدمِ  ِػ عْ طىل َض  دلقٌؾ  ُب عص  والتَّ 

الؿرء  عُ بِ تَّ يَ  إذْ  ؛يؿانـ طالمات الِ مِ  ف وطالمةٍ ان العؼؾ وسعتِ حَ طىل ُرْج  لقؾ يدل  الدَّ 

لقؾ    .أيـؿا كانالدَّ

 ،يـ بؾ وٓ يف الؿساب  يـ وٓ يف فروع الد  ٓ يجقز ٓ يف أصقل الد   ُب عص  والتَّ 

ـْ َقْقٍم َطَسك َأْن َيُؽقُكقا َخْقًرا ﴿: الؾَّف قال لذلؽ 
َٓ َيْسَخْر َقْقٌم مِ ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ َيا َأي 

َـّ َخْقًرا  ـْ كَِساٍء َطَسك َأْن َيُؽ
َٓ كَِساٌء مِ َـّ مِـُْفْؿ َو جؾ  زُ ؿَ فال ُيؾْ  ﴾مِـُْف إبقض الرَّ

جؾ وٓ إسقد ب   .بعص  ـ قبقؾ التَّ فذا مِ ف ،وهؽذاإبقض إسقد الرَّ

َفا ﴿ة يف إصالح إحقال آجتؿاطقة طامّ  طظقؿةً  ع قاطدةً ووَض  وأتك الؼرآنُ  َيا َأي 

ـْ َذَكٍر َوُأْكَثك َوَجَعْؾـَاُكْؿ 
ا َخَؾْؼـَاُكْؿ مِ ُشُعقًبا َوَقَبائَِؾ لَِتَعاَرُفقا إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد الـَّاُس إِكَّ

ِف َأْتَؼاُكؿْ  َٓ » :بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ د ذلؽ الـَّ وأكَّ  ،﴾الؾَّ ، َو َٓ َفْضَؾ لَِعَربِل  َطَؾك َطَجِؿل   َٓ َأ

َْحَؿَر َطَؾك َأْسَقدَ 
ِ
ٕ َٓ ، َو َٓ َأْسَقَد َطَؾك َأْحؿَ لَِعَجِؿل  َطَؾك َطَربِل  َّٓ بِالتَّْؼَقى ؛رَ ، َو   .«إِ

ا : قال طـ العبد فالؾَّف  ،يـة والؿفاكة بترك الد  لَّ والذ   ،يـػاضؾ بالد  فالتَّ  ﴿َفَؾؿَّ

ْجـَاَكَفا﴾ َتبَّْت َيَدا َأبِل َلَفٍب ﴿: رشل  الؼُ  ر  وقال طـ الحُ  ،َقَضك َزْيٌد مِـَْفا َوَصًرا َزوَّ

 :المالة والسَّ لذلؽ قال طؾقف الصَّ  ،يـالد  هق كقا وأخرة يف الد   فالؿؼقاُس  ﴾َوَتبَّ 

ـْ َتْرَضْقَن ِديـَُف َوُخُؾَؼفُ » ُجقهُ  ؛إَِذا َخَطَب إَِلْقُؽْؿ َم الة طؾقف الصَّ  ل  بِ وقال الـَّ  ،«َفَزو 

ل بِِف َطَؿُؾُف َلْؿ ُيْسِرعْ » :الم كؿا يف صحقح مسؾؿوالسَّ  ـْ َبطَّ فال يجقز  «بِِف َكَسُبفُ  َم

 ف.أحقالِ  قعِ ؿِ ب يف َج عص  التَّ 

َ  
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َ َ)تََفؿ ـ خصالِ مِ  (ونََُسَؿَ الَخََوََةَُسََادَِ)الس  ذلؽ  ُح ِض ويتَّ  كًا(ر َِشََمََِلَسَ الََِاعَِبََاتَ َةَُقََؿَِس 

َو َيَقََفََِهََُرَكَََذَََمَ)كََبسبب كزول هذه أية 
ُهَال ؽَِتاَبََى:الََعََتَََهَِلِ تَِقُهَالؾ  َُيم  ﴿َماََكاَنَلَِبَشرٍََأن 

َالؾ ِه﴾ َُدوِن َِمن  َلِي َِطَباًدا َُكوُكوا َلِؾـ اِس ََيُؼوَل َُثم  َة ُبو  ُـّ ََوال َم  دَ فْ وَ  وذلؽ أنَّ  (َوال ُحؽ 

الم ل  بِ طؾقفؿ الـَّ  َض رَ وطَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ كجران أتقا إىل الـَّ  الة والسَّ  ،سالمالِ  طؾقف الصَّ

﴿َما  :فلكزل الؾَّف هذه أية ؟كَ دُ بُ عْ كَ  :فؼال أحدهؿ يعـل ،قهقعُ طِ يُ  طؾقفؿ أنْ  وأوجَب 

ـْ  َة ُثؿَّ َيُؼقَل لِؾـَّاِس ُكقُكقا ِطَباًدا لِل مِ ُف اْلؽَِتاَب َواْلُحْؽَؿ َوالـ ُبقَّ  َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيْمتَِقُف الؾَّ

 فؿ. ـ خصالِ هذا مِ و لف طبادةً  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  قا صاطةَ فؿ سؿَّ أكَّ  فؿخصالِ  ـْ فؿِ  ُدوِن الؾَِّف﴾

 ،فؿلألمقات فال َيدطقكَ  جػاءٍ  السالم أهَؾ  قن أهَؾ هؿ ُيسؿ  ـ بعدَ خصال مَ ـ ومِ 

 ،فؿقكَ فؿ وُيجؾ  قكَ الحقـ وإولقاء وُيحب  رون الصَّ فؿ ُيقق  رك بلكَّ الش   قن أهَؾ سؿ  ويُ 

 ـا إسالمٌ ؾُ ؿَ هذا طَ  :رك يؼقلقنبترك الش   َت قات فنذا أمرْ سؿَّ الؿُ  قاطؽس ؿفأكَّ  :أي

ف تسللُ ٓ و ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ٓ تطقف طىل قبر الـَّ  َؽ فؽقكُ  ،رك هق الخطلأكت بعدم الش   َؽ ؾُ عْ وفِ 

  .ؽـ جػائِ هذا مِ 

: قال سبحاكف طـفؿ ،ةـ خصال أهؾ الجاهؾقَّ ذلؽ مِ  أنَّ  $ الُؿصـ ػـ بقَّ و

اطتادتف  بؾ وقديؿٌ  ٌب ذِ كَ  قا الحؼَّ فسؿَّ  ﴾َوإِْذ َلْؿ َيْفَتُدوا بِِف َفَسَقُؼقُلقَن َهَذا إِْفٌؽ َقِديؿٌ ﴿

اٌب ﴿: قال سبحاكفو ،الػةؿ السَّ مَ إُ  قا الؿقازيـ بُ ؾِ فؼَ  ﴾َوَقاَل اْلَؽافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

الح الصَّ  فؿ أهَؾ قا أكػَس ؾُ عَ رك َج الش   وأهُؾ  ،وساحرٌ  قالقا طـف كاذٌب  ُق ادِ الصَّ  ل  بِ فالـَّ 

ٓ تؾقؼ  ًة لف بللؼاٍب َمذمّ  الؿسؾؿُ  عَ ؿِ الؿؼصقد إذا َس و ،وآستؼامة وغقر ذلؽ

ََ.سالمعـ يف أهؾ الِ الػقـ يف الطَّ ـ أققال السَّ ئـ ففذا مِ صؿَ اف
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َ َ:َتََونََُسَؿَ الَخََوََةَُعََابَِ)الس  ـُ  سالمشقخ الِ وهل كؿا  (هَِعَِاِضََوَمَََن َطَََمَِؾَِالؽَََيُفَرَِح  اب

: كؿا قال تعاىل آيةٍ ما طـفؿ يف غقر  وأخبر الؾَّف  ،«قدِ فُ القَ  ةُ عَ ـْ َص » :$ تقؿقة

ـْ َمَقاِضِعفِ ﴿ ُفقَن اْلَؽؾَِؿ َط ـْ َبْعِد ﴿: ويف أية إخرى ﴾ُيَحر 
ُفقَن اْلَؽؾَِؿ مِ ُيَحر 

  .﴾َمَقاِضِعفِ 

ٌة َكْغِػْر َلُؽْؿ َخَطاَياُكؿْ ﴿: سبحاكف لفؿالؾَّف ا قال فؿ لؿَّ ـ تحريػِ ومِ   ﴾َوُققُلقا ِحطَّ

َٓ َتُؼقُلقا َراِطـَا َوُققُلقا اْكُظْرَكا : وققؾ لفؿ ،فقافحرَّ  ةٍ قرَ عِ يف َش  ةٌ طَ ـْ قالقا: حِ  ﴿

 قنَ فُ ر  حَ ػظ وأحقاكًا يُ الؾَّ  قنَ فُ ر  حَ فلحقاكًا يُ  ﴿َقاُلقا َسِؿْعـَا َوَطَصْقـَا﴾، َواْسَؿُعقا﴾

خاص لؾعرب قال تعاىل  فلؽـَّ  رسقٌل  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  فؿ لؾؿعـك أنَّ ـ تحريػِ ومِ  ،الؿعـك

ـَ َكِذيًرا﴾: راّدًا طؾقفؿ َل اْلُػْرَقاَن َطَؾك َطْبِدِه لَِقُؽقَن لِْؾَعاَلِؿق ِذي َكزَّ   .﴿َتَباَرَك الَّ

ـ ا هق مِ ؿَّ فقا مِ فحرَّ  ،حريػفج يف التَّ ـ بعدهؿ وساروا طىل هذا الـَّ وجاء مَ 

 فا كالجفؿقة والؿعتزلة وإشاطرة وغقرِ قؾفا أو تلويؾِ ا بتعطِ صػات الؾَّف سبحاكف إمَّ 

حريػ يف طك التَّ ـ ادَّ مِ  ع أيضاً ووقَ ، صارىـ القفقد والـَّ فؿ مِ خقاكَ إفجاروا  ،ذلؽ

  .ةـ خصال الجاهؾقَّ هذا مِ و ،ؼصان وهؽذايادة والـ  كتاب الؾَّف بالز  

فا ـ سبؼ هل كػُس مَ  وأفؽارُ  طؼقُل  ،ٓ تختؾػ يف الخؾؼ ةٌ واحد ة الؾَّف ـَّ وُس 

بفة تزيد بؾػظ أو تـؼص والش   ،ؿؿا يختؾػ الؿتؽؾ  وإكَّ  َل هِ  َل ؼ هِ حِ الؾَّ  وأفؽارُ  طؼقُل 

َـّ    .إصؾ مقجقدٌ  لؽ

ِف َتْبِدياًل ﴿: لذلؽ الؾَّف يؼقل ـْ َتِجَد لُِسـَِّة الؾَّ ـْ َقْبُؾ َوَل
ـَ َخَؾْقا مِ ِذي ِف فِل الَّ  ﴾ُسـََّة الؾَّ

فؿ يف بطعـِ فؿ وـ يعبدها أن بشبفاتِ هؿ مَ  طفد كقٍح يف يعبد إصـام  ـْ فؿَ  ،َل هِ  َل هِ 
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 الؿممـقـ واحدةٌ  فصػاُت  ،البشر قعِ ؿِ دة يف َج ػات الؿقحَّ ـ الص  ذلؽ مِ  غقرهؿ وغقرِ 

َ .ب وآفتراء وهؽذاؾؿ والؽذِ الظ   ار واحدةٌ الؽػَّ  وصػاُت  ،دقالص  
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َالََونََُسَؿَ الَخََوََةَُـََامَِ)الثَ  ػظ الؿعـك وٓ الؾَّ  قنَ فُ ر  حَ ٓ يُ  :يعـل (اِبَتََالؽَِبََِةَِـََِسَلَ :ََليُّ

  .مقضعفا يف غقرِ  صقَص والـ   أياَت  قنَ عُ َض ؿا يَ وإكَّ 

ـَ آَمـُقا َطَؾْقُؽْؿ َأْكُػَسُؽْؿ﴾: كؼقلف ِذي َفا الَّ إمر  فا لبطال شعقرةِ فقضعقكَ  ﴿َأي 

َّٓ ففل طـ الؿـؽر بالؿعروف والـَّ  فا وهذه أية يف غقر مؽاكِ  ،ؽ كػَس ؿا طؾقؽ إ

فؿ لـ يستجقبقا لؽ فضاللُ  ؿْ طـ الؿعروف ولَ  َت قْ فَ وكَ  َت ؽ إذا أمرْ طؾقؽ بـػِس 

  .كيضرَّ 

َٓ َتْؼُتُؾقا َأْكُػَسُؽؿْ ﴿ وكذلؽ  ،بطال الجفاد والؼتال يف سبقؾ الؾَّفلفا يضعقكَ  ﴾َو

 ؽؿ بترك الجفاد يف سبقؾ الؾَّف وهؽذا. ٓ تؼتؾقا أكػَس  :حابة أيرها الصَّ وهل كؿا فسَّ 

 ،ابجَ آيات الحِ  لقن مثالً صؾة فقمو  يف هذه الخَ  اً ة كثقرمّ عت هذه إُ ووقَ 

طىل طدم  دلقٌؾ يقجد  ٓ قن:الة طىل تحريؿ آختالط ويؼقلصقص الدَّ لقن الـ  ويمو  

ـْ ﴿ :كؼقلف سبحاكف ؛فل طىل ذلؽصقص الؽثقرة يف الـَّ آختالط مع وجقد الـ  
مِ

َـّ   فؽؿ فؿا فقفؿ وٓ يروكَ تروكَ ٓ  ﴾َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِؽْؿ َأْصَفُر لُِؼُؾقبُِؽْؿ َوُقُؾقبِِف

َها » :ؿٍ سؾِ وكؿا يف صحقح مُ  ،اختالط بؾ ابتعاد ُلَفا، َوَشر  َجاِل َأوَّ َخْقُر ُصُػقِف الر 

َوَخْقُر ُصُػقِف الـ َساِء آِخُرَها، » :جال بؾ قالبالر   أو قريبةٌ  لقست مختؾطةُ  «آِخُرَها

ُلَفا َها َأوَّ ـ ضعػ العؾؿ وذلؽ مِ  ،ت لفعَ ِض قر ما وُ يف غ صقَص الـ   قنَ عُ َض فقَ  «َوَشر 

 ؿْ لَ  ةً ؿَ ؽَ ُمحْ  صقَص ا وجدوا الـ  ولؿَّ  ،فهؾِ ٕؿ ِف ِض يـ ولُبغْ فؿ طىل هذا الد  وجرأتِ 

َّٓ فؿ إىل رد  يجدوا سبقالً يف زطؿِ  ََت لف.عَ ِض ا وُ ؿَ فا لِ  بؾق  ها إ
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فؿ قبُ يـ وآستؼامة تؾؼِ الد   أهَؾ  :يعـل ى(َدَالَُلَِهَ أَََُبَؼقَِؾَ :َتََونََُسَؿَ الَخََوََةَُعََاِسَ)التَ 

ـ أراد قا مَ عُ ـَ ؿْ يـ ولقَ تباع هذا الد  أفؿ قا يف زطؿِ ػُ عِ ْض قُ عـ فقفؿ لِ ؿز والطَّ م والؾَّ بالذَّ 

َّٓ  :ڠ لـقٍح  كؿا قال ققم كقٍح  ؛حقق بفالؾ   َبَعَؽ إِ ـَ ُهْؿ َأَراِذُلـَا﴿َوَما َكَراَك اتَّ ِذي  ﴾ الَّ

 طؼقل.  اُف عَ لكتؿ ِض ف طؼقلٍ  اُف عَ ِض  َؽ تباطُ أ :يعـل

َ)بَِبف  قنَ بُ ؼَّ ؾَ ا يُ ؿَّ فؿ مِ أكَّ  $ الُؿصـ ػر وذكَ   قن أهَؾ بُ ؼ  ؾَ فقُ  ،الخقارج :أي (اةَِبََالصُّ

ـ مَ  فؿ بلنَّ زطؿِ يـ يف خرجقا طـ هذا الد   :أي ،ـ أهؾ الخقارجفؿ مِ لكَّ بيـ الد  

  .يـ ففق خارجلذا الد  فَ ؽ بِ تؿسَّ 

َالَحَ)َوَ أكتؿ ٓ  :فؿ يؼقلقنفؽلكَّ  ،لء الذي ٓ كحتاج إلقف حشقبالشَّ  :يعـل (ةَِيَ وَِش 

ـْ : كؿا قال سبحاكف ؛لؽؿ يف الؿجتؿع حاجةَ 
ـْ َقْبؾِِفْؿ مِ

ـَ مِ ِذي ﴿َكَذلَِؽ َما َأَتك الَّ

َّٓ َقاُلقا َساِحٌر َأْو َمْجـُقٌن﴾   .َرُسقٍل إِ

 فؿ سحرةٌ سؾ بلكَّ لر  قا ابُ ؼَّ فؾَ  ذمقؿةٍ  الفدى بللؼاٍب  أهَؾ  قنَ بُ ؼ  ؾَ الل يُ الضَّ  فلهُؾ 

اٌب﴾: كؿا قال سبحاكف ،ابقنفؿ كذَّ ان وبلكَّ فَّ وكُ   ،﴿َوَقاَل اْلَؽافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

اٌب َأِشٌر : وكؿا قالقا َِشر﴾ *﴿َبْؾ ُهَق َكذَّ ْٕ اُب ا ـِ اْلَؽذَّ   .َسَقْعَؾُؿقَن َغًدا َم

بسبب  ؛فيـ وأهؾِ طاول طىل الد  م والتَّ أبقاب الذَّ  ِح تْ ـ فَ ة مِ مّ ع يف هذه إُ ووقَ 

 :يؼقل الؾَّف  ؽذلل ،- والعقاذ بالؾَّف - بتائؿ والسَّ ـ الشَّ لف مِ  ف ما ٓ حدَّ أهؾِ  ِػ عْ َض 

َّٓ َأًذى﴾ وُكْؿ إِ ـْ َيُضر   يـ وٓ أنْ ـ الد  يخرجقكؿ مِ  ٓ يستطقعقن أنْ  :يعـل ﴿َل

ـُ  ،ىؿا أذً إكَّ وؽؿ قا إيؿاكَ ػُ عِ ْض يُ    .«وُل زُ يَ  ،دِ رْ البَ وَ  ر  ى الحَ ذَ لَ كَ » :$ؿ الؼق   قال اب

َٓ َتْسَتْعِجْؾ َلُفؿْ ﴿: وقال سبحاكف ُسِؾ َو ـَ الر 
 ﴾َفاْصبِْر َكَؿا َصَبَر ُأوُلق اْلَعْزِم مِ
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: الؾَّف قال ،فؿيف طؼقبتِ  ئيؿان ٓ تتباصالِ  أهَؾ  رِ ػْ رك أو الؽُ الش   أهُؾ  إذا سبَّ  :يعـل

ا﴾َفاَل َتْعَجْؾ َطَؾْقِفْؿ ﴿ َؿا َكُعد  َلُفْؿ َطدا ا : وقال تعاىل إِكَّ َف َغافاًِل َطؿَّ َـّ الؾَّ َٓ َتْحَسَب ﴿َو

ََ.َيْعَؿُؾ الظَّالُِؿقَن﴾
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َ هَِؾََطَََِبَذَِالؽَََاءََُرَتَِافَ  :ونََتَُّ)الس  َوإَِذا َفَعُؾقا َفاِحَشًة َقاُلقا ﴿: كؿا قال سبحاكف (ىَالؾ 

ُف   :قاف قالقاوا بستر العقرات حال الطَّ رُ ا ُأمِ فؾؿَّ  ﴾َأَمَرَكا بَِفاَوَجْدَكا َطَؾْقَفا آَباَءَكا َوالؾَّ

ـْ ﴿: فؿ قال سبحاكفـ خصالِ مِ  - والعقاذ بالؾَّف -وهذا  ا،فَ أمركا بِ هق الذي الؾَّف  َوَم

ِف َكِذًبا ـِ اْفَتَرى َطَؾك الؾَّ  . ﴾َأْضَؾُؿ مِؿَّ

َّٓ  مَ ر  ما ُح  :با ويؼقلر  ـ يؽذب طىل الؾَّف فقبقح الهؿ مَ بعدَ  ـْ فقؿَ  ع أيضاً ووقَ   إ

َبا َأْضَعاًفا : فاستدلقا بؼقلف ؛الؿضاطػ مـف َٓ َتْلُكُؾقا الر  ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ ﴿َيا َأي 

َبا﴾: وتركقا ققلف ُمَضاَطَػًة﴾ ـَ الر 
َف َوَذُروا َما َبِؼَل مِ ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا الؾَّ ِذي َفا الَّ  ﴿َيا َأي 

ََ.وهؽذا ل  وهل لعؾِ  دٍ حؿَّ سالة لؿُ الر   َؾ عَ َج  قه بلنْ كُ خقَّ  بلنْ  وكذبقا طىل الؾَّف 

َ  
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ََوََةَُيََادَِ)الَحَ َالَحَبََِيُبَذَِؽَ التَ  :ونََتَُّالس  ا ﴿ :كؿا قال سبحاكف (ق  َب بِاْلَحؼ  َلؿَّ َأْو َكذَّ

  .عاِص كَ  ٌح اِض وَ  شلءٌ  :يعـل ؿا بالحؼ  يـ وإكَّ ما قال بالد   ﴾َجاَءهُ 

يعرفقن يعـل: ﴾َيْعِرُفقَكفُ ﴿: قال طـفؿ والؾَّف  بالحؼ   قنَ بُ ذ  ؽَ الباصؾ يُ  فلهُؾ 

كؿا قال  ؛عؿبالـ   قنَ بُ ذ  ؽَ بف ويُ  قنَ بُ ذ  ؽَ مع ذلؽ يُ و ﴾َكَؿا َيْعِرُفقَن َأْبـَاَءُهؿْ ﴿ الحؼَّ 

ِف ُثؿَّ ُيـْؽُِروَكَفا َوَأْكَثُرُهُؿ اْلَؽافُِروَن﴾: تعاىل   .﴿َيْعِرُفقَن كِْعَؿَت الؾَّ

ـُ  َٓ :  الؾَّفقال  ،عفبَ اتَّ  إذا رأى الحؼَّ  والؿمم ُؽْؿ َو ـْ َرب 
﴿اتَّبُِعقا َما ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ

ُروَن﴾ ـْ ُدوكِِف َأْولَِقاَء َقؾِقاًل َما َتَذكَّ
  .َتتَّبُِعقا مِ
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ََوََةَُقََاكَِ)الثَ  ؾُِبواَبَِذََإََِمَ فَُكَُو َ:َكََونََتَُّالس  ُِ قا ؿُ ؾِ ة وطُ جَّ طؾقفؿ الحُ ت قؿَ قِ أُ  :يعـل (ةَِج َالُحَاَ

َلََواَإَِطَُزَِ)فََلعؾؿ بافؿ مفزومقن لكَّ ب ؾطان طىل استـصروا بالس  أي:  (وكَِؾَُؿَُؾَ ىَلََِوَؽَ ىَالش 

مع فرطقن ومع سحرة  ڠ ُمقَسكة ذلؽ يف قصَّ  الؾَّف  كؿا قصَّ  ،الؿممـقـ

  .فرطقن أيضاً 

: ؼال فرطقنفضقا فرطقن طؾقفؿ تباع فرطقن حرَّ أا آمـقا فرطقن لؿَّ  فسحرةُ 

َبـَُّؽْؿ فِل ُجُذوِع الـَّْخِؾ﴾ َُصؾ  َٕ ـْ ِخاَلٍف َو
َـّ َأْيِدَيُؽْؿ َوَأْرُجَؾُؽْؿ مِ َع ؟ لؿاذا ﴿َفأَلَُقط 

قفؿ، ا فؿ لؿَّ بَ ؾَ غَ  ڠ ُمقَسك قا أنَّ ؿُ ؾِ ة وطُ جَّ قا بالحُ بُ ؾِ فؿ غُ ٕكَّ  ألؼقا حباَلفؿ وطص 

  .َيْلفُِؽقَن﴾﴿َفنَِذا ِهَل َتْؾَؼُػ َما  طصاه ُمقَسكوألؼك 

 ؾبا غلؿَّ  ُمقَسكيؼتؾ  ـ فرطقن أنْ وصؾبقا مِ  ُمقَسكفرطقن طىل  اوْ دَ عْ تَ واْس 

َ) :لػرطقن وا(الََُقَََمَ)كََة جَّ فرطقن بالحُ  ُمقَسك َمُهَبؾ  (﴾ُموَسى﴿َأَتَذُر )﴿َوَقو 

ِض﴾( َر  يَال 
َفِ ِسُدوا الح الصَّ  ؽ هق سبقُؾ سبقؾَ  ـقا لف بلنَّ وأتقا إىل فرطقن وبقَّ  لُِقػ 

ئة فؼال قِ السَّ  اكةِ طَ بِ الـ إقاويؾ بسبب وأططقه مِ  ،الػساد وهق سبقُؾ  ُمقَسك وسبقُؾ 

َْرِض اْلَػَساَد﴾: لفؿ فرطقن ْٕ َل ِديـَُؽْؿ َأْو َأْن ُيْظِفَر فِل ا ضقا فحرَّ  ﴿إِك ل َأَخاُف َأْن ُيَبد 

البحر  ك وصؾقا إىلف حتَّ قه خؾػَ ؼُ حِ ولَ  ڠ ُمقَسكطىل الؼتال ففرب  ُمقَسك

  قا.قُ رِ غْ أُ و

 ؿف لقس أمامفأكَّ  قاؿُ ؾِ ـ أهؾ الباصؾ إذا طَ ابؼقـ مِ ـ طؼقل السَّ مِ  الؿؼصقد أنَّ ف

 ،فؿ بالؽذب إىل آخرهؾطان ويرمقكَ بالس   ونؼقَّ تة يلتقن ويجَّ فؿ بالحُ امِ زَ ِف سقى اكْ 

  .فبطَش  ؿؾطان طؾقفالس   عَ ققِ ك يُ حتَّ 
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 سالم أيضاً قا مع شقخ الِ ؾُ عَ ة وكؿا فَ مّ يف هذه إُ  $مام أمحد قا مع الِ ؾُ عَ وكؿا فَ 

ـِ  ـِ  ومع اب ؾطان أهؾ الباصؾ أتقا إىل الس   َب ؾِ ا غُ همٓء لؿَّ  ـِ جْ ِس ب ،كثقر الؼقؿ ومع اب

 فؿ.ـَ جَ يـ فَس يف الد   قنطهمٓء مبتدِ  :وقالقا
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ََوََةَُثََالَِ)الثَ  (َةَِيَاآليََفَِ)قال سبحاكف  (َمَكَََ:ضَِرَ يَالََفََِادََِسَالػََبََِمَ اهَُيَ إََِمَ ُفَقَُمَ :َرََونََتَُّالس 

َْرِض اْلَػَسادَ ﴿ ْٕ َل ِديـَُؽْؿ َأْو َأْن ُيْظِفَر فِل ا ؽ ـ تؿسَّ قن مَ ؿ  َس فقُ  ﴾إِك ل َأَخاُف َأْن ُيَبد 

فؿ مصؾحقـ وكاصحقـ وساطقـ إىل قن أكػَس سؿ  ـ أهؾ الػساد ويُ ف مِ يـ بلكَّ ذا الد  فَ بِ 

َٓ ُتْػِسُدوا فِل : قال سبحاكف ،ذلؽ عقب وغقرَ إصالح الؿجتؿع والش   ﴿َوإَِذا قِقَؾ َلُفْؿ 

ـُ ُمْصؾُِحقَن  َؿا َكْح َْرِض َقاُلقا إِكَّ ْٕ َٓ َيْشُعُروَن﴾ *ا ـْ 
ُفْؿ ُهُؿ اْلُؿْػِسُدوَن َوَلؽِ َٓ إِكَّ  َأ

  .ةجَّ قا بالحُ طُ رِ إذا قُ  - والعقاذ بالؾَّف -أهؾ الباصؾ  سبقُؾ  ففذا هق

 ادِ ؿَ إىل إْخ  نَ قْ عَ ْس فقَ  ،العؾؿ أهؾ الباصؾ هق سالُح  اهُ َش خْ ؽ أققى سالح يَ للذ

اب تَ قؾ الؿدارس الؿبـقة طىل الؽِ طِ عْ أو تَ  ،فؿِس بْ ا بؼتؾ العؾؿاء أو بحَ مقاصـ العؾؿ إمَّ 

 *.ذلؽ ة وغقرِ ـَّ والس  
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ََوََةَُعََابَِ)الرَ الخصؾة   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ػفؿ فقفا الـَّ ل خالَ تة الـ خصال الجاهؾقَّ مِ  (ونََتَُّالس 

َاكَ بََِمَ اهَُيَ إََِمَ فَُقَُمَ )رََ
 الحؼ   رَ فَ ة إذا ضَ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ أنَّ  :أي (ِكَؾَِالؿَََينَِدََِاصَِؼََتِ

َاَلََقَََمَكََ)وذلؽ  ،ؾطانفؿ بقاسطة الس  بطال حؼ  لفؿ ة يؾجمون يف زطؿِ جَّ بالحُ 

 رُ ِص تَ ـْ ه يَ بعد اكتصارِ  ﴾ُمقَسكَأَتَذُر ﴿ :لػرطقنأكَّفؿ قالقا ققم فرطقن طـ  (تعالى

 ،ؾطانوٓ ُس  وٓ جاهٌ  ٓ تؽقن لؽ ققؿةٌ  :يعـل (َيَذَرَكََوآلَِفَتَك﴾َوَ﴿)، ى طؾقؽقَ ؼْ ويَ 

  .ؽقن لفؿيؾطان ؿا الجاه والس  وإكَّ 

 ،فرطقن مع فرطقن ققمُ  َؾ عَ كؿا فَ  ؛ؾطةيـ سقلخذون الس  الد   أهَؾ  يزطؿقن أنَّ  :أي

  .طـفؿ رها الؾَّف ة التل ذكَ ـ خصال الجاهؾقَّ هذه مِ و

﴿ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل : كؿا قال سبحاكف ؛اسٓ يريد سقى هداية الـَّ  الحؼ   اطقةُ والدَّ 

َبَعـِل﴾ ـِ اتَّ ِف َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا َوَم ﴿اْدُع إَِلك َسبِقِؾ َرب َؽ : وكؿا قال سبحاكف َأْدُطق إَِلك الؾَّ

َٓ  ؿٍ ؽْ ُح ع إىل فال يتطؾَّ  بِاْلِحْؽَؿِة َواْلَؿْقِطَظِة اْلَحَسـَِة﴾ َٓ  ؾطانٍ وٓ ُس   جاهٍ و   إىل رياءٍ و

 َٓ  .الؿجتؿع رضًا لؾَّف  ؿا يبتغل بذلؽ إصالَح وإكَّ  ، إىل سؿعةو

َلََى:الََعََتَََاَلََقَََمَ)كَََهل(َوَ) مـػردةً  ا خصؾةً فَ ؾُ عَ جْ فؿ يَ وبعُض  َُيَبد  يََأَخاُفََأن  ﴿إِك 

﴾ ـَُؽم  ـَ  فؿ يريدون تبديؾبلكَّ  الحّؼ  أهؾِ  ُل مْ رَ  :أي (ِدي : كؿا قال فرطقن ؛ؾطانالس   دي

َل ِديـَُؽْؿ﴾ ُمقَسكـ مِ  :يعـل ﴿إِك ل َأَخاُف﴾ ﴿َأْو قحقد التَّ  مِـا أكتؿ فقف ؿَّ مِ  ﴿َأْن ُيَبد 

َْرِض اْلَػَساَد﴾ ْٕ  . َأْن ُيْظِفَر فِل ا

قحقد إىل ـ التَّ مِ  فما هؿ فقف فقؿا يزطؿ َب َيْؼؾِ  يخشك أنْ  ُمقَسك أنَّ  ؿَ طَ فػرطقن زَ 

 ؿُ اكِ والحَ  ،إىل فساد ـ صالٍح فؿ مِ حالَ  َب ؾِ ؼْ يَ  أنْ  أيضاً  ُمقَسكـ مِ  َل ِش وَخ  ،ركش  ال
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 ف.تف وصالح كػِس إىل صالح رطقَّ  رُ ظُ ـْ ؿا يَ وإكَّ  ،ٓ يـظر إىل مثؾ هذا ُؾ اقِ العَ  ُح الِ الصَّ 

َ  
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ََوََةََُسَامَِ)الَخَ ََرَونََتَُّالس  َاكَ بََِمَ اهَُيَ إََِمَ فَُقَُمَ :
ابقة:  (ةَِيَاآليَََفََِمَكَََ:ِكَؾَِالؿَََةَِفََآلََِاصَِؼََتِ السَّ

  .ـ شركوما تدطق إلقف مِ  َؽ تَ قهقَّ لُ أُ وَ  كَ رَ ذَ يَ  يعـل: ﴾َوَيَذَرَك َوآلَِفَتَؽ ﴿

ـ ومِ  ،الحؼ   ل طىل أهؾِ القالِ  قنَ بُ ل  ل ُيمَ القالِ  ـ َحْقَل مَ  ة أنَّ خصال الجاهؾقَّ  ـْ فؿِ 

 إىل ما أكت تلمر بف قنَ فُ ـْ ك طـف ويَ فَ ـْ فؿ يدطقن إىل ما أكت تَ إكَّ  :فؿ يؼقلقنأفعالِ 

َْطَؾك﴿فػرطقن قال:  ْٕ ُؽُؿ ا ف كَّ إ :فؼالقا لػرطقن ، الؾَّفَّٓ إيؼقل: ٓ إلف  ُمقَسكو ﴾َأَكا َرب 

 .ا أكت تلمر بفك طؿَّ فَ ـْ يَ 

  



 198مـ  119الصػحة 

 

ََوََةَُسََادَِالس َ) ََيلَِدَِبَ تََبََِمَ اهَُيَ إََِمَ فَُقَُمَ َرََ:ونََتَُّالس  يَ﴿َى:الََعََتَََاَلََقَََمَ:َكََينَِالد  َإِك  َأَخاُفََأن 

َػَسادََ ِضَال  َر  يَال 
ِفَرَفِ َُيظ  ََأن  ََأو  ـَُؽم  َلَِدي ل قْ ـ َح ـ الت فؿ التل يرمقفا مَ مِ  عـل:ي (﴾ُيَبد 

فؿ بلكَّ  الحؼ   أهَؾ  ونَ زُ ؿِ ؾْ فؿ يَ ل أكَّ إىل القالِ  قنَ ُش ققء الذيـ يُ ل أو طؾؿاء الس  القالِ 

  د.ؾبيـ الإىل تبديؾ دِ  نَ قْ عَ ْس ويَ  قنَ عُ ؿَ طْ يَ 

كان ما  وإنْ  ،سالميـ الِ ل دِ ـ يبد  مَ  قعُ ؿِ َج  عَ ـَ ؿْ يُ  أنْ  ُب جِ فقَ  اً ف حؼّ كان ما قالُ  فننْ 

َـّ  فؿ طىل حؼ  بلكَّ  ف باصالً قالُ  اية َش ة بالقِ ـ خصال الجاهؾقَّ ففذا مِ  أولئؽ أهؾ سقءٍ  ولؽ

 ذلؽ. وغقرَ  قؾٍب  وفسادَ  حسداً  الحؼ   أهَؾ  ر  ُض ؿا يَ بل لؾقالِ 
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َ﴿َوَيَذَرَكَ : لِِفم  ََكَؼو  َالَؿؾِِك: تَِؼاِص َبِاك  اُهم  َإِي  ُقُفم  ََرم  تُّوَن: ََوالس  ابَِعُة )الس 

 َؽ ؾ  جِ وٓ يُ  وٓ جاهٍ  ك بدون سؾطانٍ ؼَ بْ تَ  :عـلي ﴾َوَيَذَركَ ﴿: اهدالشَّ  َوآلَِفَتَك﴾(

َٓ الـَّ    .َؽ قكَ م  ذُ فؿ يَ ٕكَّ  ؛ؽقكَ مُ رِ تَ حْ  يَ اس و

ف أو تِ ل أو مذمَّ اىل اكتؼاص القالِ  ـ يدعُ كان يف البؾد مَ  فننْ  :ابؼالسَّ ػصقؾ وهذا كالتَّ 

ـ بقان ف مِ قكَ اُج تَ حْ اس لَِؿا يَ بدطقة الـَّ  ُح َص ـْ ـ يَ وإذا كان يف البؾد مَ  ،بف ففذا ُيمدَّ تِ المَ مَ 

 ،اسا ٓ يـػع الـَّ ؿَّ ها مِ لغقرِ  ضِ عر  ذلؽ مع طدم التَّ  فارة وغقرِ الة والطَّ قحقد والصَّ التَّ 

ـ خصال ل ففذا مِ طاة لؾقالِ ر وَيـُْؼؾ صقرة الد  غق  ـ يُ الباصؾ مَ  ـ أهؾِ مِ  دَ ولؽـ إذا ُوجِ 

  .ةالجاهؾقَّ 

ـ قال ومَ  ،طؾقف اُب ثَ يُ  اً ـ قال حؼّ طىل الجؿقع مَ  ؿُ ؽَ هق الحَ  سبحاكف وتعاىل والؾَّف

ل لبقان طؾؿاء أهؾ طـد القالِ  حاً ْص وكُ  قاً دْ قال ِص  ـْ فؿَ  ،طؾقف الؾَّف  فُ بُ اِس حَ يُ  باصالً 

الحسد  -والعقاذ بالؾَّف  -كان يؼصد بذلؽ  وإنْ  ،ذلؽ ففذا طىل أجره الػساد وكحقِ 

 يحاسب الجؿقع. الؾَّف فذلؽ  وغقرَ 
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ََوََةَُـََامَِ)الثَ  فؿ أكَّ  قنَ طُ دَّ فؿ يَ ة أكَّ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  :يعـل (َلَؿََالعَََمَُاهََُوَطَ :َدََونََتَُّالس 

َالَحَََنَمََِمَ هََُدََـ َطََِمَ)بَِيعؿؾقن  لِِه( ،وهؿ كاذبقن يف ذلؽ (ق  ﴿َوإَِذا قِقَؾ : سبحاكف )َكَؼو 

ُف َقاُلقا﴾ ـَا﴾) َلُفْؿ آمِـُقا بَِؿا َأْكَزَل الؾَّ ِزَلََطَؾق  ِمُنَبَِمَُأك  يعـل: كحـ مممـقن وكحـ  (﴿ُكم 

اُه( ،صالحقن ومستؼقؿقن َإِي  كِِفم  ََتر  َٓ : كؿا قال سبحاكف؛ )َمَع ﴿َوإَِذا قِقَؾ َلُفْؿ 

ـُ ُمْصؾُِحقَن﴾ َؿا َكْح َْرِض َقاُلقا إِكَّ ْٕ ـَ ، ُتْػِسُدوا فِل ا قَؾ َلُفْؿ آمِـُقا َكَؿا آَم
﴿َوإَِذا قِ

َػَفاُء﴾ ُفْؿ ُهُؿ الس  َٓ إِكَّ َػَفاُء َأ ـَ الس  ـُ َكَؿا آَم
 .الـَّاُس َقاُلقا َأُكْممِ

ف يـصرُه وهق طىل بؾ يزطؿ أكَّ  ف طىل الحؼ  ِطل أكَّ ـ َيدَّ ة أيضًا مَ مّ يف هذه إُ  دَ جِ ووُ 

يـ الؿرسؾقـ وهق راط الؿستؼقؿ وطىل دِ أكا طىل الص   :فقؼقل مثالً  ،ذلؽ خالِف 

  .ـ أهؾ إضرحة والؼبقر وغقرِ الؾَّف مِ  يدطق غقرَ 

قَن َأْكُػَسُفؿْ ﴿: يؼقل لذلؽ الؾَّف  ـَ ُيَزك  ِذي فؿ قا أكػَس ففؿ زك   ﴾َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

 لقسقا بشلء.هؿ و حؼ  فؿ طىل أكَّ  ونَ رُ ِف ظْ ويُ 
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ََوََةَُعََاِسَ)التَ  فؿ يزيدون ة أكَّ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  :يعـل (ةَِادََبََيَالعَِفََِةَُادََيََ:َالزَ ونََتَُّالس 

يشرطفا الؾَّف  ؿْ يػعؾقن أشقاء لَ  ﴾﴿َوَرْهَباكِقًَّة اْبَتَدُطقَها: كؼقلف سبحاكف ؛فؿيف طباداتِ 

  ،واج وطدم الزَّ  ،اسيف الؽـائس وطدم آختالط بالـَّ  ِث وكالُؿؽْ  ةِ ـَ بَ هْ كالرَّ لفؿ

 ذلؽ.  وغقرِ  ،كجابوالِ 

َعَ ػَِ)كََ :الُؿصـ ػبف ؾ كؿا مثَّ  وكذلؽ أيضاً 
طاشقراء  فققمُ  (اءََوَرَاُشَطَََمََو َيَََمَ فَِؾِ

العبادة التل ، هوَّ دُ طَ  َؽ ؾَ هْ أكؼذه يف ذلؽ الققم وأَ  رًا لؾَّف بلنْ ؽْ ُش  ڠ ُمقَسكف صامَ 

 طقدٍ  قام فجعؾقه يقمَ ـ بـل إسرائقؾ فزادوا طىل الص  ـ بعده مِ قام فلتك مَ فا الص  ؾَ عَ فَ 

 قام. ذلؽ فزادوا طىل الص   لف آحتػآت وآجتؿاطات وغقرِ  نفقعؿؾق ،وزيـةٍ 

ف ؾَ عَ طاشقراء فجَ  قام يف يقمِ ـ زاد طىل الص  ة مَ مّ قائػ هذه إُ يف صَ  دَ وكذلؽ ُوجِ 

 ،ـ خصال الجاهؾقةر ذلؽ وهذا مِ حابة وغقِ لؾصَّ  ماء وسب  د  ال وإسالةِ  نٍ زْ ُح  يقمَ 

ِف َفاَل َتْعَتُدوَها﴾: قال والؾَّف   ةدياز  َكفك طـ القام والص   َؾ عَ الؾَّف َج  ﴿تِْؾَؽ ُحُدوُد الؾَّ

ـْ » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛ؿثِ زاد طىل العبادة أَ  ـْ طؾقف فؿَ  َلْقَس  َطِؿَؾ َطَؿالً َم

 .﴾اْلَقْقَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْؿ ِديـَُؽؿْ ﴿: والؾَّف يؼقل، «َفُفَق َرد   ؛َطَؾْقِف َأْمرَكا
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َ ـ العبادات مِ  قنَ ُص ؼِ ـْ فؿ يُ ة أكَّ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  :يعـل ا(فَََـ مََُِفمَ ُصَؼَ كَََ:ونََعَُبَ )الس 

كِِفُمَ) قال: الُؿصـ ػؾ ومثَّ  ،لفؿ ا الؾَّف فَ طَ رَ التل َش    .(ٍتَفاَََرَعََبََِوَفَقَُالُوََكَتر 

خارج حدود  ةُ فَ رَ طَ ، وطرفة ومزدلػة ومـك قعاً ؿِ َج  ؾِ ؾَ ؿِ ؾْ لِ  الحجَّ  عَ رَ َش  الؾَّف 

ؿا كذهب إىل فا خارج الحرم وإكَّ ٕكَّ  ؛ٓ كذهب إىل طرفة :قالقا ار قريشٍ الحرم فؽػَّ 

 ﴾ُثؿَّ َأفِقُضقا﴿: لذلؽ قال الؾَّف ،القققف بعرفةيف ـ العبادة صقا مِ مزدلػة ومـك فـؼَّ 

ـْ َحْقُث َأَفاَض الـَّاُس ﴿ ـ طرفةَ مِ  :يعـل
 . الػةإمؿ السَّ مِـ  ﴾مِ

َٓ الطَّ بعض  :ـ العبادات مثؾـ أكؼص مِ ة مَ مّ يف هذه إُ  دَ جِ ووُ  يف ل صؾ   تُ قائػ 

 يمد   ؿْ إذ لَ  ؛يف العبادة َص ؼَ ؾقات فـَ ـ يجؿع الصَّ ومـفؿ مَ  ،ثالث صؾقات الققم ِسقى

ََالعبادات. إكؼاصيف  ذلؽ كثقرٌ  ـفا وغقرِ العبادة يف زم
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ََوََةَُيََادَِ)الَحَ ُكُفمَُ :ونََعَُبَ الس  سبب تركفؿ  زطؿًا مـفؿ بلنَّ  :يعـل طًا(رَََوَََبَاجَِالَوَََتر 

خارج  فا يف الحؾ  ٕكَّ  ؛طرفة ىلإلـ كذهب  :ابؼ يف طرفة فؼالقاكالؿثال السَّ  ؛هق القرع

 ـ الحرم. كخرج مِ  الؾَّف فال كريد أنْ  ؿَ ُكعظ   كحـ كريد أنْ  :وقالقا ،حدود الحرم

ـ باب القرع ف مِ ـ العبادات يف زطؿِ مِ  ـ يترك شقئاً ة مَ مّ يف هذه إُ  يقجد أيضاً و

حػظ ـ ٓ يومـفؿ مَ  ،الجؿعة ُب طُ وكذا ٓ َيخْ  ،ف رياءؾقات يزطؿ أكَّ ن لؾصَّ فال يمذ  

  .فقلثؿ ؛يـساه كتاب الؾَّف يخشك أنْ 

ل ٕكَّ  ؛- ل وجفلط  غَ أُ  :أي -ب أتحجَّ  ٓ أريد أنْ  :ساء تؼقلوكذلؽ بعض الـ  

فا أكَّ  فا ورطاً ف يف زطؿِ اب يف بدايتِ جَ فتترك الحِ  ،كشػلتضايؼ مـف فلطقد فأ أخشك أنْ 

باس الذي ساء ٓ يؾبسـ الؾ  وكذا بعض الـ  فتلثؿ، فا بعد ذلؽ تؽشػ وجفَ أْن تخشك 

باس لبس الؾ  أ أخشك أنْ  :باس الؿشروع تؼقلل الؾ  ِس بَ الْ  :ؾت لفافنذا ق الؾَّفف طَ رَ َش 

ـ مِ  وخقفاً  فا ورطاً ها الؾَّف يف زطؿِ فتترك ما أمرَ  ،باس إولأطقد إىل الؾ   ؿَّ الؿشروع ثُ 

ََالؾَّف.

َ  
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ََوََةَُقََاكَِ)الثَ   :أي  (ِقَزَ الر َََنَمََِاِتَبََقَ الطَ َكَِر َتََبََِمَ هَُُدَبَُّعََ)تََة ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  (ونََعَُبَ الس 

 ،ذلؽ عام وغقرِ اجة لؾطَّ ـ أجؾ الؿرض أو طدم الحَ ولقس مِ  ذلؽ طبادةً  قنَ ؾُ عَ ػْ يَ 

فؿ أشقاء الؾَّف مقا طىل أكػِس فحرَّ  كؾَّ ذي ُضُػر فؿم بـق إسرائقؾ طىل أكػِس ما حرَّ  :مثؾ

ِف ﴿:  الؾَّف لذلؽ قال ،أباحفا َم ِزيـََة الؾَّ ـْ َحرَّ ـَ ُقْؾ َم
ق َباِت مِ تِل َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ الَّ

ْزِق   قؿة إكعام. ِف مقا بعض بَ فحرَّ  ﴾الر 

حؿ ـ ٓ يلكؾ الؾَّ ومـفؿ مَ  ،حؿـ ٓ تلكؾ الؾَّ مَ  قائػ أيضاً ـ الطَّ ة مِ مّ ويف هذه إُ 

ف يخرج بـ وٓ يلكؾ البقض لؽقكِ فال يشرب الحؾقب وٓ الؾَّ  ،ـ الحققانوما يخرج مِ 

 والؾَّف ، صارىـ الـَّ صقائػ مِ طـد  اؿدًا كتعب   َيْػَعُؾقنَ و ،ذلؽ وغقرِ  حققانٍ ـ مِ 

ـ لف مِ  ف الؾَّف رح الؿممـ بؿا خؾؼَ ػْ ؾقَ فَ  ؛وجف إرضطىل  صقٍب  كؾَّ  كلكَؾ  كا أنْ أمرَ 

  .قباتالط  

البقت  صاحَب  أنَّ  فلكؾف ٓ شؽَّ  وأطددت لف صعاماً  لق أتاك ضقٌػ  :ذلؽ مثاُل 

وكذا لق أتك  ،سلء هذا أمرٌ  أنَّ  شؽَّ  وما أكؾ ٓ اً ؽ صعامضقػِ مت لِ ولق قدَّ  ،حرَ ػْ قَ َس 

 هذا أمرٌ  قعاً ؿِ عام فلحجؿقا طـفا َج ـ الطَّ ة أصـاف مِ دَّ لفؿ طِ  تضعوو طشرة ضققٍف 

  .كذلؽ ٓ يسقغ

 الحؿد :كؼقل نْ أكا إذا أكؾـا وأمرَ  ﴿َفُؽُؾقا﴾فؼال: أططاكا صقبات  وكذلؽ الؾَّف 

ـِ انَّ الؾَّ إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ وقال الـَّ  ،فلؾَّ  َؾْقَفا، َأْو َفَقحَؿَدُه طَ  لَعْبِد أْن َيلُكَؾ إَْكَؾةَ َف َلَقْرَضك َط

ْرَبةَ   . «َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا َيْشَرَب الشَّ

َّٓ ـ الطَّ يلتؽ مِ  ؿْ ولق لَ  ف بعد لؾَّ  الحؿد :العبد إذا قال ـِ قرضك طَ ل الؾَّف   أنَّ عام إ
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 ،ا أباحف الؾَّفؿَّ ا يف إرض مِ ؿَّ فؾقلكؾ العبد ما شاء مِ  ،عام فائدةلؽػك بالطَّ عام الطَّ 

َّٓ رَّ حَ يُ  ؿْ ولَ  ما يف إرض حالٌل  وجؾ      أشقاء يسقرة.م مـف إ
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ََوََةَُثََالَِ)الثَ  هََِةَِيـََزََِكَِر َتََبََِمَ هَُُدَبَُّعََ:َتََونََعَُبَ الس  ػاف تر والعَ بالس   :يـة الحؼقؼة هلالز   (الؾ 

  .العقرات رِ تْ وَس 

ويسقر طاري  ذا هقبةٍ  رجالً ترى  أم اً ويؾبس ثقاب ذا هقبةٍ  ترى رجالً  :ُؾ ؿَ ْج فؿا أَ فلي  

 دة الحسـة. قاب الجق  الث   َس بِ جؾ الذي لَ الرَّ  ؿ معتتؽؾَّ  ُؾ ؿَ إْج  ؟ ٓ شؽَّ قارعيف الشَّ 

ًٓ دِ طَ ا وبغِ فَ ؿِ ش  حَ وكذلؽ الؿرأة لق تلتقؽ بتَ  أم تلتقؽ  قًا أفَضُؾ يـِ ائفا وتسللؽ سما

 . رُف ْش ك وأَ ؾَ طْ وأَ  ػ  طَ وأَ  رُ تَ ْس وأَ  ُؾ ؿَ ْج هذه أَ  ،ٓ :امرأة طارية؟ كؼقل

 ِػ ْش بؽَ  د الؾَّف ـ يتعبَّ صقائػ مَ  ـفؿفؿ ومة يسترون طقراتِ وكاكقا أهؾ الجاهؾقَّ 

َّٓ وٓ يؽشػقن طقراتِ  ،ف كؿا يػعؾقن طـد بقت الحرامطقرتِ  أهؾ الباصؾ   ٕنَّ فؿ إ

َّٓ  ُؾ بَ ؼْ فؿ ٓ تُ طبادتَ  ـقا لفؿ أنَّ زيَّ  َّٓ إ  قن يف إصؾ ٓ يؽشػ بؽشػ العقرة وإ

قئات والؿعاصل بالس   تخقد تؾطَّ  :فؿ يؼقلقنفؿ ٕكَّ ويؽشػقن طقراتِ  ،فؿطقراتِ 

َّٓ ُمَؽاًء َوَتْصِدَيةً ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛جاساتوالـَّ   ﴾َوَما َكاَن َصاَلُتُفْؿ ِطـَْد اْلَبْقِت إِ

َّٓ  :ػسقروجف التَّ أ مِـ   .اترَ  طُ إ

 قنَ ػُ ِش ؽْ فقَ  ،بؽشػ العقرات تعبَّد الؾَّف ـ يقائػ مَ الطَّ إُّمة مِـ ويقجد يف هذه 

دون فقتعبَّ  ،ذلؽ تصؾح القثـ وغقرِ  وهل طاريةٌ  وتليت امرأةٌ  ،لف ونَ دُ جُ ْس ويَ  امرأةٍ  فرَج 

َّٓ  الؾَّف   طـدهؿ.  دٌ هذا تعب   ،طاريةً  امرأةً ـؿ إٓ هذا الصَّ  قنَ ُص ذلؽ ويَ  َؾ عَ ػْ  يَ بل

ـُ وأتك دِ  فؽان  ،ؾؿ  جَ التَّ  رِ تْ العقرات ومع السَّ  رِ تْ بَس  - فِ لؾَّ  الحؿد -سالم الِ  ي

ففذا  ،العقد يقمَ  ُؾ ؿَّ جَ تَ الجؿعة ويَ  يقمَ  ُؾ ؿَّ جَ تَ فؿ ويَ لؾقفقد باستؼبالِ  ُؾ ؿَّ جَ تَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ 

ـُ ـَ يـُ دِ    .«اَل ؿَ الجَ  ب  حِ يُ  قُؾ ؿِ َج  الؾَّفَ  نَّ إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ بؾ قال الـَّ  الِ ؿَ ر والجَ تالسَّ  ا دي
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 ،ائحةالرَّ  ـِ ْس ذلؽ بحُ  طىل ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ زاد الـَّ  سِ بَ ؾْ يف الؿَ  قؿِ ظِ العَ  الِ ؿَ ومع هذا الجَ 

َٓ  ،َقط   اً َما َشَؿْؿُت َطـَْبر: »ڤ وقال أكٌس  ،فرأِس  َق رَ ػْ مِ  قرُ ِس يَ  الؿسِؽ  قُص بِ فؽان وَ  َو

ِف  اً مِْسؽ ـْ ِريِح َرُسقِل الؾَّ
َٓ َشْقًئا َأْصَقَب مِ  . ملسو هيلع هللا ىلص«َو

ا ﴿: يؼقل الؾَّف و ،الؾَّف طىل العبد ؿِ عَ ـ إضفار كِ ب مِ طق  ؾ والتَّ جؿ  وهذا التَّ  َوَأمَّ

ْث   ،قالءوٓ ُخ  وٓ إسراٍف  رٍ خْ ـ غقر فَ ر ذلؽ مِ ِف ضْ ؾ وأَ ؿَّ جَ وتَ  ﴾بِـِْعَؿِة َرب َؽ َفَحد 

ـُ ا دِ ـَ يُ فدِ  سبقع ام إيف أيَّ و ،كأطؾَ  ُؾ ؿَّ جَ تَ ك أَ أطؾَ  مـاسبةٍ  ويف كؾ   ،ؿام والؽؿالالتَّ  ي

ويف القفقد  ،الؿَ ويف يقم العقد يزيد الجَ  يقُم طقٍد، الؿَ والجؿعة يزيد الجَ  ُؾ ؿَّ جَ تَ أَ 

 وهؽذا. يقمٍ  ؿا لمخر يف كؾ  ل أحدهِ اُ ؿَ وجقـ يزيد َج ال الزَّ وكِ  ،الؿَ يزيد الجَ 
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ََوََةَُعََابَِالرَ ) َدََونََعَُبَ الس  َلََإََِاَسَالـ ََمَُُفَتََُوَطَ : َالض  اس الباصؾ لؾـَّ  أهؾِ  دطقةُ  (لََِلَى

 فؿ ٓ يخؾق: اصؾِ لبَ 

فؿ أو دطقتُ  ،يف هذه الؿسللة  $ الُؿصـ ػر كؿا ذكَ  (مٍَؾَ طََِرَِقَ غََ)بَِيؽقن  إما أنْ 

  .- الُؿصـ ػرها كؿا ستليت يف الؿسللة الؼادمة التل ذكَ  - بعؾؿٍ 

 : ة أمقرطـفؿ طدَّ  رالؾَّف ذكَ  فؿ بغقر طؾؿٍ باصؾِ فؿ إىل ودطقتُ 

ـَ آَمـُقا اتَّبُِعقا َسبِقَؾـَا ﴿: ذلؽ كؿا قال سبحاكف ـْ ؿِ ف ِذي ـَ َكَػُروا لِؾَّ ِذي َوَقاَل الَّ

وا رُ ػُ : اكْ كان طىل الحؼ   ـْ أهؾ الباصؾ يؼقلقن لؿِ  :يعـل ﴾َوْلـَْحِؿْؾ َخَطاَياُكؿْ 

ـْ ﴿: طؾقفؿ الؾَّف ردَّ ف ،قم الؼقامةا يفَ ؾُ ؿِ حْ ؽؿ طؾقـا كَ وسقئاتُ 
ـَ مِ َوَما ُهْؿ بَِحامِؾِق

ُفْؿ َلَؽاِذُبقَن  ـْ َشْلٍء إِكَّ
ًٓ َمَع َأْثَؼالِِفؿْ  *َخَطاَياُهْؿ مِ َـّ َأْثَؼاَلُفْؿ َوَأْثَؼا  .﴾َوَلَقْحِؿُؾ

َأْو  ﴿َوَقاُلقا ُكقُكقا ُهقًدا: بؼقلف الؾَّف  هرفؿ ما ذكَ ا يدطقن فقف إىل باصؾِ ؿَّ ومِ 

طؾقؽ  ؟داية وآستؼامةتريد الِف  :لف قنؾؿسؾؿ يؼقللفقلتقن  َكَصاَرى َتْفَتُدوا﴾

داية ورضا الؾَّف تريد الِف  :القفقد ويؼقلقن أهُؾ  ويليت ،ةصراكقَّ خقل يف الـَّ ر والد  ػْ بالؽُ 

ة وهؽذا. خقل يف القفقديَّ طؾقؽ بالد   ؟ 

ـْ َكاَن ُهقًدا َأْو َوَقاُلقا ﴿وضاللِفؿ:  فؿ أيضاً ـ دطقتِ ومِ  َّٓ َم ـْ َيْدُخَؾ اْلَجـََّة إِ َل

اًما َمْعُدوَداٍت﴾ فؿأكَّ  فؿ أيضاً ـ ضاللِ ومِ  ،﴾َكَصاَرى َّٓ َأيَّ ـَا الـَّاُر إِ ـْ َتَؿسَّ  ﴿َقاُلقا َل

والجؿقع سقدخؾ  ،ةصراكقَّ ة أو الـَّ القفقديَّ طىل ا الذي هق ـَ يـَ قا دِ عُ بِ وا واتَّ رُ ػُ اكْ  :يعـل

ـْ  قاً أو كصراكِ  اً يّ دـ كان يفقلؽـ مَ ار الـَّ  َّٓ  ارُ ف الـَّ تؿسَّ  فؾ  أهُؾ  ؿَّ ثُ  ،معدودة اً  أيامّ إ

 فؿ. ـ جفؾِ ار وهذا مِ يف الـَّ  ونَ دُ ؾَّ خَ سالم يُ الِ 
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 ف هق طىل غقرِ ـ يدطق إىل باصؾِ ؿَّ ـ إمثؾة الؽثقرة مِ ة مِ مّ ع يف هذه إُ ووقَ 

مًا ورُ قف تحض  ؿ  َس فة غقر الؿسؾؿقـ ويُ فقدطق إىل مشابَ  ،طؾؿ  ،قّقًا وهؽذارًا وتؼد 

  .فؿ هق آختالطسبب رقق   ويدطق إىل آختالط ويزطؿ أنَّ 

ختالط ولقس مِـ آة بؿا فقفا فريؼقَّ ة الِ الؼارّ كول ـ الد  أخرى مِ  يف دولٍ  دَ وُوجِ 

َٓ  مٌ فقفا تؼد    قّل.ؼدم والر  آختالط لقس هق سبب التَّ  أنَّ طىل  فدلَّ  ؛قّل  رُ و
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ََوََةََُسَامَِ)الَخَ َدََونََعَُبَ الس  َالؽَُلََإََِمَ اهَُيَ إََِمَ فَُتََُوَطَ : ـ مَ  :اينـػ الثَّ الص   (مَِؾَ العَََِعَمَََرَِػَ ى

ُؽُؿ ﴿: كؿا قال سبحاكف طـ فرطقن ؛ف بذلؽالل مع طؾؿِ إىل الضَّ  يدعُ  َأَكا َرب 

َْطَؾك ْٕ ـْ إَِلٍف َغْقِري﴿: وقال ،﴾ا
ف ف وهق يعؾؿ أكَّ يدطقهؿ إىل طبادتِ  ﴾َما َطؾِْؿُت َلُؽْؿ مِ

ا﴾: كؿا قال سبحاكف ؛طىل ضالل  .﴿َوَجَحُدوا بَِفا َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْؿ ُضْؾًؿا َوُطُؾقا

ـ ا مِ إمَّ  ،ف طىل ضاللىل الباصؾ وهق يعؾؿ أكَّ إ ـ يدعُ ة مَ مّ يقجد يف هذه إُ وهؽذا  

ـْ َبْعِد ﴿َودَّ َكثِقٌر : باب الحسد كؿا قال سبحاكف
وَكُؽْؿ مِ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َلْق َيُرد 

مِ

ـْ ِطـِْد َأْكُػِسِفْؿ﴾
اًرا َحَسًدا مِ ـَ َكَػُروا سبحاكف: وكؿا قال  ،إِيَؿاكُِؽْؿ ُكػَّ ِذي ﴿َما َيَقد  الَّ

ـْ َرب ؽُ 
ـْ َخْقٍر مِ

َل َطَؾْقُؽْؿ مِ ـَ َأْن ُيـَزَّ ق
َٓ اْلُؿْشِركِ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َو

ُف َيْخَتص    ؿْ مِ َوالؾَّ

ُف ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ﴾ ـْ َيَشاُء َوالؾَّ   .بَِرْحَؿتِِف َم

بـساء الؿسؾؿقـ  عَ تَّ ؿَ تَ يَ  ساء فقريد أنْ ة يف الـ  ـ رأى العػَّ ة مَ مّ ومـفؿ يف هذه إُ 

تر ـ الس  ـ وجقه كساء الؿسؾؿقـ مِ ولقرى مِ  ،فؿهؿ وطػافِ ك إىل طدم سترِ عَ ْس فقَ 

والعقاذ  - ػقره فقدطق إىل الس  غقرِ  يرى كساءَ  يريد أنْ  :أي ،ال ما ٓ يراه يف بؾدهؿَ والجَ 

  .وهؽذا - بالؾَّف

ف طىل ؾِ إىل باص ـ يدعُ فؿـفؿ مَ  ،أهؾ الباصؾ ر دطاةَ يحذ الؿسؾؿَ  الؿؼصقد أنَّ 

 ر.ؽْ ومَ  ٍث بْ وُخ  ؿٍ ؾْ طىل طِ  تفإىل ضالل ـ يدعُ ومـفؿ مَ  ،وجفؾ ضاللةٍ 
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َ ََوََةَُسََادَِ)الس   ونَ رُ ؽُ ؿْ الباصؾ يَ  أهَؾ  فؿ أنَّ ـ خصالِ مِ  :يعـل ر(اَُبَ الؽََُُرَؽَ :َالؿََونََعَُبَ الس 

 :يعـل - صقغة مبالغة ﴾َوَمَؽُروا َمْؽًرا ُكبَّاًرا﴿ (وٍحَكََُمَِو َقَََلَِعَ ػَِكََ)؛ قؿاً ظِ قرًا طَ بِ رًا كَ ؽْ مَ 

 . - طظقؿاً 

 ـْ الباصؾ إىل أهؾ الحؼ فؿِ ـ أهؾ مِ  كثقرٌ  رٌ ؽْ مَ  َؾ َص ف َح الؾَّف سبحاكف بلكَّ  وقصَّ 

ـْ  ره الؾَّف ما ذكَ  :ذلؽ َوَأْهَؾُف  َلـَُبق َتـَّفُ  ﴿َقاُلقا َتَؼاَسُؿقا بِالؾَّفِ  أنَّ ققَمف ڠ ٍح الِ َص  ط

ا َلَصاِدُققَن﴾ َـّ لَِقلِق ِف َما َشِفْدَكا َمْفؾَِؽ َأْهؾِِف َوإِكَّ ف قصَّ  أيضًا مار ؽْ ـ الؿَ ومِ ، ُثؿَّ َلـَُؼقَل

 قَِبؾِ  مِـ ـ تحريض ققم فرطقن طىل ُمقَسكمِ  ڠ ُمقَسكوفرطقن  ـَ قْ ما بَ  الؾَّف 

ره الؾَّف ما ذكَ  وما يػعؾقكف أيضاً ، فؿؾِ ُس ما يػعؾقكف لؼتؾ رُ  ـ مؽرهؿ أيضاً ومِ  ،فرطقن

   ـَ َكَػُروا لُِقْثبُِتقَك َأْو َيْؼُتُؾقَك َأْو : ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ـا محؿَّ طـ كبق ِذي ﴿َوإِْذ َيْؿُؽُر بَِؽ الَّ

  .ُيْخِرُجقَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر الؾَُّف﴾

 - فقفا ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  ؽَّ ُش لئال يَ  - مروا امرأةً افؿ يف خقبر أكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ هؿ بالـَّ ـ مؽرِ ومِ 

ف إىل صعام تؾؽ الؿرأة ؼِ ؾُ ُخ  ـِ ْس بحُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ فاستجاب الـَّ  ،ولقؿةٍ  ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ تدطق الـَّ  أنْ 

 اً ؿّ فقضعت ُس  ُػ تِ حؿ فؼالقا: الؽَ ـ الؾَّ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  فب  حِ بؾ وسللت ما يُ  ،فمع صحابتِ 

  .ـ الؽقدهذا مِ ويف ذلؽ الؿقضع فلكؾ مـف 

اس أمام الـَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ ا كادوا بف الـَّ ؿَّ ومِ  ،- القفقد :أي -فؿ سحروه ـ كقدهؿ أكَّ ومِ 

َّٓ فَ فُ رِ عْ ٓ يَ  ف طـ أسئؾةٍ قكَ لُ لَ ْس ويَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ فؿ أتقا الـَّ هؿ هباًء أكَّ لؽـ ذهب كقدَ   كبل ا إ

جؾ الرَّ  فُ بِ ْش ومتك يُ الجـَّة، ل صعام أهؾ وطـ أوَّ  ،وحه فسللقه طـ الر  زَ جِ عْ يريدون تَ 

  .خاري  ف كؿا يف صحقح البُ أمَّ  فُ بِ ْش يُ أباه ومتك 
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ل يف يصؾ   أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  اإذ دطق ؛رارـ كقدهؿ ما فعؾقه يف مسجد الض  ومِ 

 فؽشػ الؾَّف  ،ة الؿسؾؿقـ حقل مسجد قباءارَّ َض مُ  ونَ يدُ رِ هؿ وهؿ يُ مسجدِ 

ـَ : هؿ فؼالكقدَ  ـَ اْلُؿْممِـِق ـَ اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْػًرا َوَتْػِريًؼا َبْق ِذي ﴿َوالَّ

َف َوَرُسقَلفُ  ـْ َحاَرَب الؾَّ ـْ َقْبُؾ﴾ َوإِْرَصاًدا لَِؿ
ـ الحؾػ فؿ يؽثرون مِ هؿ أكَّ ـ مؽرِ ومِ  مِ

َّٓ اْلُحْسـَك﴾ ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ؾـَّ الؽاذب ل َـّ إِْن َأَرْدَكا إِ ﴿إَِذا َجاَءَك : وقال سبحاكف ،﴿َوَلَقْحؾُِػ

 ذلؽ.  فقفؿ إىل غقرِ  ؽَّ ُش لئال يَ  اْلُؿـَافُِؼقَن َقاُلقا َكْشَفُد إِكََّؽ َلَرُسقُل الؾَِّف﴾

يف ذلؽ  ر الؾَّف ذكَ  ؽذلل ،كَص ٓ ُيحْ  لمرٌ فة مّ أهؾ الباصؾ يف هذه إُ  ا مؽرُ وأمَّ 

َؿا َأْوَقُدوا َكاًرا لِْؾَحْرِب َأْصَػَلَها الؾَُّف﴾: قاطدة طظقؿة فؼال : وقال سبحاكف ،﴿ُكؾَّ

ُفْؿ َيؽِقُدوَن َكْقًدا ﴿ َؾ قْ لَ  اٍت اطَ ؿَ ففؿ يؽقدون لؾؿسؾؿقـ أفرادًا وَج  ﴾َوَأكِقُد َكْقًدا *إِكَّ

 ف. يف كتابِ  كؿا أخبر الؾَّف  َكَفارَ 

ؼ بالؾَّف عؾ  هؿ هق التَّ الذي يدفع مؽرَ ـؼقل: ؟ فمؽرهؿ ماذا كصـع لـدفعَ  :فنذا ققؾ

  َِف ﴿: لقؾ ققلف سبحاكفوالدَّ  ،قئاتطـ الس   دِ ف والُبعْ ـ صاطتِ كثار مِ وال إِنَّ الؾَّ

ـَ آَمـُقا﴿ رَ ؽْ والؿَ  رَّ الشَّ  :يعـل ﴾عُ فَ دْ يَ ﴿ :أخرى ويف قراءةٍ  ﴾ُيَدافِعُ  ِذي ـِ الَّ وبؼدر  ﴾َط

ُف ﴿: قال سبحاكف ،رورإيؿان العبد يـدفع طـف الؿؽر والؽقد وأفات والش   َأَلْقَس الؾَّ

 .﴾بَِؽاٍف َطْبَدهُ 

 ،- بنذن الؾَّف - شر   ويدفع طـف كؾَّ  ،باب طظقؿ يف كؾ   كثقرُ  خقرٌ  فؼ بالؾَّف فقعؾ  فالتَّ 

 َّٓ ِف : قال سبحاكف سبحاكف وتعاىل، يتعؾؼ بف  أنْ وما طىل العبد إ ْؾ َطَؾك الؾَّ ـْ َيَتَقكَّ ﴿َوَم

 .﴿َفنِنَّ َحْسَبَؽ الؾَُّف﴾: وكؿا قال أيضاً  ،َفُفَق َحْسُبُف﴾

  



 198مـ  134الصػحة 

 

َ ََوََةَُعََابَِ)الس  َأََونََعَُبَ الس  َأَََنَ :
ة ٓ يخؾق الجاهؾقَّ مِـ طؾؿاء عؾؿاء ال أنَّ  :أي (مَ فَُتََؿَ ئِ

 ـ أمريـ: فؿ مِ حالَ 

 ،فلؽـ ٓ يعؿؾ بعؾؿِ طـده طؾٌؿ  :أي (ٌرَاجَِفَََمٌَالَِطََ)أْن يؽقن  ا(مَ )إَِإمر إول: 

َراَط اْلُؿْسَتِؼقَؿ : لذلؽ قال سبحاكف ؛قنَ ؾُ ؿَ عْ وٓ يَ  قنَ ؿُ ؾَ عْ القفقد يَ  :مثؾ  *﴿اْهِدَكا الص 

ـَ َأْكَعْؿَت َطَؾْقِفْؿ َغْقِر اْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ﴾ ِذي   .ِصَراَط الَّ

ـَ ﴿صارى الـَّ  :مثؾ (ٌلَاهََِجٌََدَابَِطَََامَ )إَِإمر الثاين: )َو( ق ال  َٓ الضَّ    .﴾َو

َّٓ  ،حاً الِ الً َص امِ ؿًا طَ الِ ة طَ ٓ تجد يف طؾؿاء الجاهؾقَّ  :أي  ففذه الخصؾة ٓ تقجد إ

ـَ آَمـُقا ﴿: قال سبحاكف ،قناكق  بَّ سالم وهؿ العؾؿاء الرَّ يف طؾؿاء أهؾ الِ  ِذي ُف الَّ َيْرَفِع الؾَّ

ـَ ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ َدَرَجاٍت َوالؾَّفمِـُْؽْؿ  ِذي : وقال سبحاكف ،الحيؿان والصَّ هذا بالِ  ﴾َوالَّ

ـِ اْلَحّؼ ﴿ ِذي َأْرَسَؾ َرُسقَلُف بِاْلُفَدى َوِدي ـُ  ﴾ُهَق الَّ  ؿِ ؾْ العِ بِ »: ڤ اسٍ طبَّ  قال اب

 ؿٌ الِ ادهؿ فؾقس فقفؿ طَ بَّ قء وٓ لعُ ٓ تسؿع لعؾؿاء الس   :أي «ِح الِ الصَّ  ؾِ ؿَ العَ وَ  ،عِ افِ الـَّ 

 ؿا هؿ مذمقمقن. وإكَّ  ٌح الِ وٓ َص  ٌؾ امِ طَ 

َو َيَقَََفََِمَ)كََذه أية فَ بِ  $ الُؿصـ ػ واستدلَّ 
ـ ُفمَ َ:هَِلِ ََكاَنََفِريٌقَِم َؿُعوَنََ﴿َوَقد  َيس 

هَِ لِِه( لؽـ ٓ يعؿؾ ؿٌ الِ طَ  :ـ طؾؿائفؿـػ إول مِ هذا الص  َ﴾(َكَلَمَالؾ  ُثؿَّ ﴿ )إَِلىََقو 

ـْ َبْعِد َما َطَؼُؾقهُ 
ُفقَكُف مِ َوإَِذا َلُؼقا *  َوُهْؿ َيْعَؾُؿقنَ ﴿ُؿقه ِف بعد ما فَ مِـ  :يعـل ﴾ُيَحر 

ُف  ُثقَكُفْؿ بَِؿا َفَتَح الؾَّ ـَ آَمـُقا َقاُلقا آَمـَّا َوإَِذا َخاَل َبْعُضُفْؿ إَِلك َبْعٍض َقاُلقا َأُتَحد  ِذي الَّ

قُكْؿ بِفِ  ُؽْؿ َأَفاَل َتْعِؼُؾقنَ  َطَؾْقُؽْؿ لُِقَحاج  : يسؿعقن كالم الؾَّف هذا الؼسؿ إول ﴾ِطـَْد َرب 

فقكف. لؽـ ما يـػعفؿ هذا العؾؿ طؾؿٌ  هؿعـدف   يحر 
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قُّوَن﴾) ـػ الثاين:والص   َُأم  ـ ُفم  َ) جفؾة :أي (﴿َوِم َإِل  َال ؽَِتاَب َؾُؿوَن ََيع  ﴿َل

﴾ َّٓ بِ تُ ـ كُ ٓ يعؾؿقن مِ  :يعـل (َأَماكِي   . االوة وٓ يػفؿقن معـاه الت  فؿ إ

الؾَّف مع  فقؼرأ كتاَب  ضًا،ـػ الثاين أيالص   يخالَػ  طىل الؿسؾؿ أنْ  ُب جِ ولفذا يَ 

ؿا ذلؽ وإكَّ  وف وغقرَ رُ الوة وتصحقح الحُ الت   فُ ؿَّ وٓ يجعؾ هَ  ،ر والعؾؿ بؿعاكقفدب  التَّ 

صحقح التَّ  ؿ  ـ الفَ لؽـ ٓ يؽ وفرُ تصحقح الحُ مِـ وهذا ٓ يؿـع  ،ؿػف  ر والتَّ دب  التَّ 

ُروا ﴿: قال تعاىل ،ؿعاين كتاب الؾَّف سبحاكفدون العؾؿ ب بَّ كَِتاٌب َأْكَزْلـَاُه إَِلْقَؽ ُمَباَرٌك لَِقدَّ

ُروَن اْلُؼْرآنَ ﴿: وقال ،﴾آَياتِفِ   ـ طؾؿاء أهؾ الباصؾ. فالؿؼصقد الحذر مِ  ﴾َأَفاَل َيَتَدبَّ

فؿ فققجد طؾؿاء ولؽـ ٓ يعؿؾقن تِ ؾَ اكِ طىل َش ـ هؿ ة مَ مّ ويقجد يف هذه إُ 

 لقهقَّ سقل ويجعؾقن إُ وهق الرَّ  حؼ  ملسو هيلع هللا ىلص  لَّ بِ الـَّ  فقعؾؿقن أنَّ  ،فؿبعؾؿِ 
 
ومـفؿ  ،ة يف طظ

ـْ يجعؾ الرَّ   َم
 
اط َؾ ئِ ُس  قفؾ ،ة يف هذه إمةؾَ فَ وفقفؿ ُطب اد َج  ،سقل هق طظ هق مِـ  ؿَّ

الة كالصَّ  ـ أمرٍ يؽثر مِ  لؽـ تجده يف مؽان طبادةٍ  افَ ؾُ فَ جْ ـ يَ ضرورات العؾؿ يف الدي  

  .وٓ يـفل طـ مـؽر ؿعروٍف ف ٓ يلمر بلؽـَّ 

وهؽذا حال  ،لؾَّف سبحاكف داً ابِ ف طَ ؿًا طامالً بعؾؿِ الِ طىل الؿسؾؿ أن يؽقن طَ  ُب جِ ويَ 

ًدا﴿ فالم وحال صحابتِ الة والسَّ سقل طؾقف الصَّ الرَّ  ًعا ُسجَّ  فؿ أيضاً وحالُ  ،﴾َتَراُهْؿ ُركَّ

ق َباِت ﴿ فطـ كبق   الؾَّفُ  كؿا أخبر ـِ اْلُؿـَْؽِر َوُيِحؾ  َلُفُؿ الطَّ َيْلُمُرُهْؿ بِاْلَؿْعُروِف َوَيـَْفاُهْؿ َط

ُم َطَؾْقِفُؿ اْلَخَباِئَث   .يعـل: يعؾؿ الـَّاس إمر بالؿعروف والـَّفل طـ الؿـؽر ﴾َوُيَحر 
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ََوََةَُـََامَِ)الثَ  َو َأَََمَ فَُكَ أَََمَ اهََُوَطَ دََ :ونََعَُبَ الس 
هََِاءَُقََلِ بقن هؿ الؿؼرَّ  :يعـل (اسَِالـ ََونَِدََُن َمََِالؾ 

ِف َوَأِحبَّاُؤُه﴾: كؿا قال تعاىل ؛لؾَّف سبحاكف ـُ َأْبـَاُء الؾَّ بقن لؾَّف كحـ الؿؼرَّ  :يعـل ﴿َكْح

طل ٓ يدَّ  والؿسؾؿُ  ،فؿـ خصالِ هؿ وهذا مِ غقرَ  ونَ رُ ؼِ تَ حْ قكا ويَ عُ بِ وأكتؿ بعقدون فاتَّ 

  ل  لِ أكا وَ  :ؿا يسعك إلقفا فال يؼؾٓية وإكَّ القِ 
 ـ أولقاء الؾَّف. مِ

َٓ ﴿: كؿا قال تعاىل ؛ؼقىيؿان مع التَّ هل الِ  :ٓيةبالقِ  والؿرادُ  ِف  َٓ إِنَّ َأْولَِقاَء الؾَّ َأ

َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقنَ  ـَ آَمـُقا َوَكاُكقا ﴿؟ ؿْ هُ  ـْ مَ  ﴾َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو ِذي وقال  ،﴾َيتَُّؼقنَ الَّ

ـٍ  ؽؾ  ف «ـِ ؿَ ْح الرَّ  اءُ قَ لِ وْ أَ  ؿْ فُ ؾ  كُ  قنَ ـُ مِ مْ الؿُ وَ » :$ حاوي  الطَّ  لؾَّف لؽـ ٓ  ل  لِ وَ  ممم

 لؾَّف.  ل  لِ ف هق وَ طل أكَّ كسان يدَّ الِ  م أنَّ فالذَّ  ،ل  لِ كا وَ أ :ُص خْ يؼؾ الشَّ 

فقركعقن لف  ،بقـ لؾَّفـ الؿؼرَّ ف مِ لؾَّف وأكَّ  ل  لِ ف وَ طل أكَّ ـ يدَّ مَ يف هذه إُّمة ويقجد 

ُقِجؾ قه لِ  ؛ها غقرَ فَ بِ  رُ ؼِ تَ حْ ـ إطؿال التل يَ ذلؽ مِ  ف وغقرَ قدمَ  قنَ ؾُ ب  ؼَ ويسجدون ويُ 

 لؾَّف. ٌب رَّ ؼَ ف مُ ؿ أكَّ طُ زْ ويَ 
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ََوََةَُعََاِسَ)التَ  هََِةََبَ َمَََمَ اُهََوَطَ :َدََونََعَُبَ الس   ،أولقاء الؾَّففؿ طقن أكَّ ابؼة يدَّ السَّ  الؿسللة (الؾ 

َر َتََََعَمََ)فؿ بَّ الؾَّف ُيحِ  طقن أنَّ يدَّ  ـاهو
كؿا قال تعاىل طـ القفقد  ؛(هَُطََر ََشََمَ فَِكِ

ِف َوَأِحبَّاُؤهُ ﴿ :صارىوالـَّ  ـُ َأْبـَاُء الؾَّ إِنَّ ﴿: رك بالؾَّف فؼالقاطف بالش  شرَ  قنَ ػُ الِ خَ ويُ  ﴾َكْح

َف َثالُِث َثاَلَثٍة﴾ ـُ الؾَِّف﴾﴿َوَقاَلِت  ،الؾَّ الؾَّف وهؿ  قنَ ب  حِ فؿ يُ ويزطؿقن أكَّ  اْلَقُفقُد ُطَزْيٌر اْب

ِف َمْغُؾقَلةٌ ﴿ فقكَ م  ذِ يُ   وهؽذا.  ﴾َوَقاَلِت اْلَقُفقُد َيُد الؾَّ

 والقلدِ  ف بالؿالِ الؾَّف قد أكرمَ  ف وأنَّ ب  حِ الؾَّف يُ  طل أنَّ ـ يدَّ ة مَ مّ ويقجد يف هذه إُ 

 ب  حِ الؾَّف يُ  إنَّ  :ذلؽ ويؼقل وغقرِ 
ـ خصال وتجد طـده سقئات ومعاصل وهذه مِ  ،لـِ

 ِب رْ ـ هذا الؽَ اه الؾَّف مِ وإذا كجَّ  لف كرٌب  َؾ َص اس إذا َح وتجد بعض الـَّ  ،ةالجاهؾقَّ 

 ب  حِ الؾَّف يُ  إنَّ  :يؼقل
ـ الؾَّف لؾعبد أو مِ  فؼد يؽقن هذا استدراٌج  ؛ل وهذا ٓ يجقزـِ

 فا. ؾَ عَ فَ  لف طىل سقئةٍ  طؼقبةٌ 

لِِه:َ ُهَبَِؼو  َُتِحبُّوَنَالؾ َه﴾)َفَطاَلَبُفُمَالؾ  ُتم  ـ  َُك َإِن  ُف َوَيْغِػْر  (﴿ُقل  ﴿َفاتَّبُِعقكِل ُيْحبِْبُؽُؿ الؾَّ

ـْ يزطؿ أكَّ ، َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ﴾ ه ك يف مظفرِ ف حتَّ ػُ الِ ه ُيخَ دُ جِ فتَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ب  ف ُيحِ ومـفؿ َم

ما  ُػ الِ خِ ة الؾَّف ويُ طل محبَّ ة يدَّ ـ خصال الجاهؾقَّ وهذا مِ  ،ذلؽ ة وغقرِ قَ حْ الؾ   ِؼ ؾْ كحَ 

 ف الؾَّف.ب  حِ يُ 
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قن فؿ يتؿـَّ كَّ أة ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  :يعـل (ةََبََاذَِالؽَََيَ اكَِمََالَََمَُقفََِـ ؿََتََ :ونََكََُمَ)الثَ 

فؿـ  ،اس إلقفاالـَّ  قنَ طُ دْ فؿ خقآت ويَ يضعقن يف أذهاكِ  :يعـل ،الؽاذبةَ  لَّ إماكِ 

َو َؼََ)كََذلؽ 
ُدوَدًة﴾َ:هَِلِ اًماََمع  ََأي  ـَاَالـ اُرَإِل  ََتَؿس  لِِه:َ﴿َلن  َ،ََوَقو  ََمن  َجـ َةَإِل  ُخَلَال  ََيد  ﴿َلن 

ََكَصاَرى﴾ ََأو  َُهوًدا أيضًا:  طؾقفؿ اً رادّ  وقال تعاىل، ﴿تِْؾَؽ َأَماكِق ُفْؿ﴾: الؾَّف قال (َكاَن

 َٓ ـْ َيْعَؿْؾ ُسقًءا ُيْجَز بِفِ  ؿا الحؼقؼةُ وإكَّ  َأَماكِل  َأْهِؾ اْلؽَِتاِب﴾ ﴿َلْقَس بَِلَماكِق ُؽْؿ َو  ﴿َم

َٓ َكِصقًرا﴾ ِف َولِقاا َو ـْ ُدوِن الؾَّ
َٓ َيِجْد َلُف مِ  .َو

 ،ويدطق إلقفا الؽاذبةَ  لَّ لفا أو فقفا إماكِ  عُ َض ـ يَ ة مَ مّ هذه إُ  يفوهؽذا يقجد  

ـ ففذا مِ  رةً ض  حَ تَ مُ  ةً مّ اب لـؽقن أُ جَ الحَ  تالط وكزعِ ر وآخحر  كريد التَّ  :ويؼقل

ُة َجِؿقًعا﴿: يؼقل والؾَّف  ،الؽاذبةِ  ل  إماكِ  ِف اْلِعزَّ َة َفؾِؾَّ ـْ َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ فعة فالر   ﴾َم

َف ﴿: الؾَّف يؼقل ،الؾَّف سبحاكف اكة بطاطةِ ؼاء والؿؽَ والبَ  وَن الؾَّ ـَ ُيَحاد  ِذي َوَرُسقَلُف إِنَّ الَّ

ـَ  ق ََذل  ْٕ  .﴾ُأوَلئَِؽ فِل ا
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َمَ قفَِحَِالََِصََوََ،مَ فَِائَِقََبَِكَ أَََورَِبَُقََُاذََُخَاتَ )ة ـ مسائؾ الجاهؾقَّ مِ  (ونََكََُمَالثَ َوََةَُيََادَِ)الَحَ

ـَ  :يعـل (َدَاجََِسَمََ كؿا قال طؾقف  ؛ك طؾقفا مسجداً ـَ طـدها أو ُيبْ  قنَ ؾ  َص يُ جقد لؾس   أماك

ِف َطَؾك َقْقٍم » :المالة والسَّ الصَّ  ر وحذَّ  ،«اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجدَ اْشَتدَّ َغَضُب الؾَّ

الم الة والسَّ وقال طؾقف الصَّ  ،«دَ اجِ َس مَ  قرَ بُ وا الؼُ ذُ خِ تَّ  تَ اَل  فَ َٓ أَ »فؼال:  ةمّ هذه إُ 

جؾ الذي ا سللف الرَّ لؿَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ وقال الـَّ  ،«قداً ي طِ رِ بْ قَ  قاؾُ عَ جْ  تَ َٓ » :هقبرِ  قصِ ُص خُ بِ 

 .«َٓ  قا:الُ قَ  ؟ؿْ هِ ادِ قَ طْ أَ  ـْ مِ  قدٌ ا طِ قفَ فِ َكاَن  ْؾ هَ َقاَل: » :- ةَ اكَ قَ بُ بِ  بالً إِ  رَ حَ ـْ يَ  أنْ  رَ ذَ كَ 

سراج فا بالِ ؿقكَ ظ  عَ فقُ  ؛ركلؾش   الؼبقر وما هق وسقؾةٌ  ة تعظقؿُ خصال الجاهؾقَّ  ـْ فؿِ 

ـ مِ  فا طـ إرض أكثرَ عِ فْ طؾقفا ورَ  اءِ ـَ فا والبِ قِص ِص جْ فا وتَ بِ ققِ طْ ها وتَ يرِ قِ ـْ تَ  :فقفا أي

 ةِ َج رْ قاف طؾقف أو لؾػُ فقف سقاء لؾطَّ  هٍ ارِ فَ  قانٍ ـْ ـ بُ ما حقل الؼبر مِ  عُ َض وَ  وأيضاً  ،شبرٍ 

ها أو طـدحر قاف طؾقفا أو الـَّ ىل الطَّ إ - والعقاذ بالؾَّف - وهذه وسائؾ مقصؾةٌ  ،فطؾق

 ذر لفا. الـَّ 

 ؟ يف الؼبقرهق العالؿقـ  كِ رْ ِش  لؿاذا أكثرُ  :فنذا ققؾ

لفا  كؽسارٍ إ وأطظؿُ  ،ةطـد إمقر العاصػقَّ  رُ ِس ؽَ ـْ ػس تَ الـَّ  ةَ قعَ بِ صَ  ٕنَّ  :فالجقاب

  .طـد إمقات

اِت  مِ دِ َأْكثُِروا ِذْكَر َها» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص والـَّبِل   الؼبر إىل فنذا أتك  «- الَؿْقِت  - الؾَّذَّ

ؿ ظ  عَ ضعقػ يُ  كان ذا قؾٍب  ـْ فؿَ  ،كقاد يف الد  زهَ ار ويَ ة والـَّ ر الجـَّ ر أخرة ويتذكَّ يتذكَّ 

ـ ة مِ لقدخؾ الجـَّ مـف ب ؼر  تَّ الة يريد ـ أهؾ الجـَّ ف مِ أو يزطؿ أكَّ  ـ  ظُ ـ يَ ل إىل مَ جَ ؾْ ويَ 

ار لـَّ ااس بؾقس يف إدخال الـَّ لِ  عٌ اِس وَ  وباٌب  ةٌ قؿَ ظِ طَ  ةٌ فَ بْ وهذه ُش  ،الحقـإولقاء والصَّ 
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 . - والعقاذ بالؾَّف -

 ،ـ دون الؾَّفد مِ بَ عْ لئال تُ  الؼبقرِ  وهق تعظقؿُ  طـ هذا الباِب  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ك الـَّ فَ لذلؽ كَ 

َّٓ بؾ دطا ربَّ  ه باستؿرارٍ قبرُ  ارَ ُيزَ  ك أنْ فَ ة كَ مّ ف طىل هذه إُ تِ ؼَ ػَ َش وف حِ ْص ـُ ولِ  ه قبرُ  ارَ زَ  يُ ف أ

 ،ة بعد أخرىمرَّ  دُ اوَ عَ يُ يعـل:  والؿراد بالعقد «قداً ي طِ رِ بْ قَ  قاؾُ عَ جْ  تَ َٓ » :فؼال باستؿرارٍ 

فُ  : استجاَب العؾؿ ولذلؽ قال أهُؾ   الققم أنْ  ع أحدٌ قيستط فال ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ة الـَّ قَ طْ دَ لِ   الؾَّ

 ه. قبرِ  قطان قبَؾ لقجقد الحِ  ؛هإىل قبرِ  َؾ ِص يَ 

طـف القصقل إىل الؼبر  عَ ـَ ؿْ يَ  أنْ  ـ الؾَّفمِ  َب ؾَ ا صَ بابًا آخر لؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لـا الـَّ  عَ رَ وَش 

 طىل الؿسؾؿقـ أنْ  رَ سَّ فقَ  «ؿْ تُ ـْ كُ  َحْقُث ل ـِ غُ ؾُ بْ تَ  َصاَلَتُؽؿْ  نَّ نِ فَ  ؛لَّ ؾَ قا طَ ؾ  َص وَ » :وهق

ه ورُ زُ يَ  «قداً ي طِ رِ بْ قَ  قاؾُ عَ جْ  تَ َٓ » :وقال مؽانٍ  يف كؾ   ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ قا طىل الـَّ ؿُ ؾ  َس قا ويُ ؾ  َص يُ 

 *.ـ دون الؾَّفه مِ دُ بُ عْ بعد يقم لئال يَ  اس يقماً الـَّ 
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وكذا صالحقفؿ  (مَ فَِائَِقََبَِكَ أَََارَِآثَََاذََُخَ)اتَ َةـ خصال الجاهؾقَّ مِ  (ونََكََُمَالثَ َوََةَُقََاكَِ)الثَ 

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َأكَُّفُؿ »: ڤوالذي ُذكَِر طـ طؿر  (َرَؿََطََُن َطََََرَكََِذََُمَكََ) َؿا َهَؾَؽ َم إِكَّ

وإماكـ التل ، إماكـ التل مشقا فقفا أو جؾسقا فقفا :أي «آَثاَر َأْكبَِقائِِفؿْ اتََّخُذوا 

  :ىل قسؿقـإجؾس فقفا إكبقاء تـؼسؿ 

ـْ َمَؼاِم إِْبَراِهقَؿ ُمَصؾاك﴿: بف مثؾ رعُ ر الشَّ د وأمَ تعب   فقف :قسؿٌ 
ففذا  ﴾َواتَِّخُذوا مِ

وكذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص دٌ محؿَّ  ل  بِ ك فقف الـَّ صؾَّ ك يف ذلؽ الؿقضع الذي ؾَّ َص يُ  أنْ  ر مشروعٌ أمَ 

لَِتْلُخُذوا » :قال ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ٕنَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  َؾ عَ ػا والؿروة كػعؾ كؿا فَ عقد طىل الصَّ الص  

 . «َمـَاِسَؽُؽؿْ َطـ ل 

 ،ةاَج والحَ  ادةِ ـ قبقؾ العَ الم مِ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ الؼسؿ الثاين: ما فعؾقه الـَّ و

ريؼ ك ٓ يف الطَّ تبرَّ فذا ٓ يُ فف يؼضل فقف حاجتَ و يذهب إىل مؽانٍ  العادة كلنْ ـ قبقؾ مِ 

 ٕنَّ  ؛افَ ك بِ تبرَّ الم ٓ يُ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ رات الـَّ جُ ُح  :ومثؾ ،الؿؽان ذلؽوٓ يف 

الم يف غار الة والسَّ ه طؾقف الصَّ دِ عب  ة كتَ اَج قؾ الحَ بِ أو طىل َس  ،فقفا َس ؾَ َج  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ 

يف غار  ،ةاَج ـ أجؾ الحَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  إلقفاحراء وكاختػائف يف غار ثقر ففذه ما جاء 

 دِ عب  طىل سبقؾ التَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ومل يػعؾف الـَّ  ،فقف َل ػِ قختَ ويف غار ثقر لِ  ف د ربَّ بَّ قتعَ لِ حراء 

 .لؾَّف يف ذلؽ الؿقصـ

ادة أو ـ باب العَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الؼسؿ الثاين وهق ما فعؾف الـَّ  ذَ خَ تَّ يُ  وٓ يجقز أنْ 

ـ مِ  ذلؽ كقعٌ  ٕنَّ  ؛فقف ُث ؽْ ف وٓ الؿُ تُ ارَ يَ ه وٓ زِ ارُ فَ ضْ ف وٓ إِ قؿُ ظِ عْ ٓ يجقز تَ  ،ةاَج الحَ 

  .ركلش  إىل ا وهق وسقؾةٌ  «قَّ ؾُ الغُ وَ  ؿْ اكُ يَّ إِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ والـَّ  أكقاع الغؾقّ 
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ضقان لئال بقعة الر   شجرةَ  عَ طَ قَ  ڤاب طؿر بـ الخطَّ  أنَّ  طىل ذلؽ أيضاً  ويدل  

ـِ  رَ ثِ وما أُ  ،ـ دون الؾَّفمِ  دُ بَ عْ بعد ذلؽ قد تُ  ؿَّ وطؽقفًا ثُ  طقداً  اُس ا الـَّ هَ ذُ خِ يتَّ  طؿر  طـ اب

 ،ڤه طؿر بـ الخطاب يف مثؾ هذا فؼد أكؽر طؾقف والدُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ع آثار الـَّ يف تتب   ڤ

واحدة ٓ  ةً الم وٓ مرَّ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ ر الـَّ زُ يَ  ؿْ فؾَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الفدي هدي الـَّ  وخقرُ 

الم الة والسَّ ف طؾقف الصَّ قلِ ُص وُ  ضقان مع إمؽانِ غار حراء وٓ غار ثقر وٓ بقعة الر  

ـ أمقر ع أثار هق مِ ؿا تتب  وإكَّ  ،مـفا يزر شقئاً  ؿْ إلقفا بعد فتح مؽة ومع ذلؽ لَ 

 دُ ؿَ ل ُيحْ تالهل  هقاهل ففذؿ إوامر والـَّ ظ  ُيعَ  طىل الؿسؾؿ أنْ  ُب جِ فقَ  ،ةالجاهؾقَّ 

 .طؾقفا الؿرء
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ََاذََُخَ:َاتَ ونََكََُمَالثَ َوََةَُثََالَِالثَ ) ـ خصال الؼبقر وهذه مِ  إكارةُ  :يعـل (ورَِبَُىَالؼَُؾََطَََِجَُرَالسُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ َرُسقُل  ـَ عَ لَ » :عـ فؼالذلؽ بالؾَّ  َؾ عَ ـ فَ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ د الـَّ وتقطَّ  ،ةالجاهؾقَّ 

ـَ ذِ خِ تَّ الؿُ وَ  ،قرِ بُ الؼُ  اِت رَ ائِ زَ    .رمذيرواه الت   «َج رُ الس  وَ  دَ اجِ َس ا الؿَ فَ قْ ؾَ طَ  ي

يؽـ يف  ؿْ فا وإذا لَ ـ باب تعظقؿِ فا مِ وإكارتُ  ،الؼبقرِ  إكارةُ  :أي ِج رُ والؿراد بالس  

فالؿقت ٓ  فا شقئاً ٕهؾِ ي دِ جْ فا ٓ تُ وإكارتُ  ،فالتعظقؿِ  لفا ففق وسقؾةٌ  ػس تعظقؿٌ الـَّ 

 وهق وسقؾةٌ  ،ه لفالح بنضاءة قبرِ ف الصَّ ؿا يـتػع بعؿؾِ يـتػع بنضاءة ما طىل إرض وإكَّ 

ف والعؽقف طـده ي إىل زيارتِ كارة تمد  طؾقف أو الِ  ِج رُ الس   عُ ْض وَ إْذ  كِ رْ ـ وسائؾ الش  مِ 

   .- والعقاذ بالؾَّف - ـ دون الؾَّفف مِ وطبادتِ 

ـ ك مِ طَ ـ الؼبقر التل ُتدْ مِ  قبرٍ  ػًا أيضًا فال يؽاد يخؾق أي  ؾَ ع َس ؼًا وقَ ابِ ع َس وكؿا وقَ 

 َّٓ ا فَ قِص ِص جْ ا وتَ فَ بِ ققِ طْ ـ تَ ا مِ فَ بُ احِ ما ُيَص  طـدها معَ  ُج رُ ع الس   وُتقَض دون الؾَّف إ

بالؿجلء اضر إلقفا الـَّ  ُب ف ُيحب  ا طـ إرض ويػعؾقن ما يزطؿقن أكَّ فَ عِ فْ ا ورَ فَ قؾِ ؿِ جْ وتَ 

  ؛إلقفا
ِ
 حَّ هذا إذا َص و ،لصاحب ذاك الؼبر ـ ماٍل شركل  مِ  ُب رَّ ؼَ دكة بؿا يُ ع السَّ اكتػٓ

  .فقف قبر أو ولّ  أنَّ 

إىل  قَج تِ ْح أُ وإذا  ،بقضع إطؿدة فقفا وكحق ذلؽ الؿؼابرِ  فال يجقز إكارةُ  :وطؾقف

ئ بعد ػَ طْ ه متحرك يُ أو كحقِ  كارة يف الؿؼابر كدفـ الؿقت لقالً فال بلس بلخذ سراٍج الِ 

 .دفـ الؿقت ويزال طـ الؿؼبرة
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 ا أنْ خاذها طقدًا ٓ يخؾق: إمَّ وات  َ(اداًَقََطَ أََ)َالؼبقر :أي ا(هََاذََُخَ:َاتَ ونََكََُمَالثَ َوََةَُعََابَِالرَ )

ـٍ  ف يزورها حقـاً أكَّ  كًا بؿعـطقدًا زماكقّ  ذَ خَ تَّ تُ   ـ ذلؽ أيضًا تعققـومِ  ،متؼارب بعد حق

ف ؾُ عَ ػْ ما يَ  :مثؾ ،ما كؼبر والده ـة لزيارة قبرٍ فر أو يف السَّ يف إسبقع أو يف الشَّ  يقمٍ 

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ك الـَّ فَ فل الذي كَ ـ الـَّ ه هذا مِ ف يقم الجؿعة لزيارة قبر والدِ اس أكَّ بعض الـَّ 

ـٌ ا قفَ فِ َكاَن  ْؾ هَ » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  يمتك  «ُيْعَبُد؟ ةِ قَّ ؾِ اهِ الجَ  ْوَثانِ أَ  ـْ مِ  َوَث

ُأَمؿًا  دُ جِ العقد تَ  صالةِ  دَ عْ ه فبَ لزيارة قبر والدِ  خاذ يقم العقد يقماً وكذا ات   ،زارإلقف ويُ 

 ـ يقمٍ قتعق كِ رْ إىل الش   وسقؾةٌ  ،آبائفؿ هذا ما يجقزطىل الم ؾسَّ لإىل الؿؼابر  قنَ فُ جِ تَّ يَ 

 مخصقص ٓ يجقز. 

  ؟ڤ كان يخرج إىل البؼقع يف يقم طائشة ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  فنذا ققؾ: إنَّ 

 بت وأحقاكاً يقم السَّ  ة فلحقاكاً عَ ؿُ ُج يقم  مثالً  ُف ادِ ٓ ُيَص  ڤيقم طائشة  :كؼقل

ٓ  امٍ أيَّ  فتسعةُ  زوجات ه تسعُ طـد ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ٕنَّ  ؛يقم آثـقـ وأحقاكًا يقم الثالثاء

 سبقع. ف يف إـِ قْ بعَ  ـ يقماً عق  تُ 

ًا تلتقن مقضعًا مؽاكقّ  قنَ ِص ص  ٓ ُتخَ  :أي ،قع الؿؽاينالـ   :ـ إطقاداين مِ قع الثَّ والـَّ 

  .ركلؾش   ذلؽ وسقؾةٌ  ٕنَّ  ؛لغقر الؾَّف إلقف لزيارتف فقف تعظقؿٌ 

ـ طاء لفؿ ومِ خقل إىل الؿؼابر والد  الد   :رطقةيارة الشَّ يف زيارة الؼبقر الز   والقاجُب 

ـَ ـِ مِ مْ مُ  مٍ قْ قَ  ارَ دَ  ؿْ ؽُ قْ ؾَ طَ  مُ اَل السَّ »: ڤحديث طائشة  ؿٍ سؾِ ذلؽ كؿا يف صحقح مُ   ،ق

 ف أو طؾؿائف أو غقرِ قاربِ أـ مِ  أحدٍ  قبرَ  ُف رِ عْ وإذا كان يَ  «قنَ ؼُ حِ َٓ  ؿْ ؽُ بِ  الؾَّفُ  اءَ َش  نْ ا إِ كَّ إِ وَ 

لف  رْ ػِ اغْ  يا فالن ورمحة الؾَّف وبركاتف الؾَّفؿَّ  الم طؾقؽؿالسَّ  :ذلؽ يليت إلقف ويؼقل
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ك طـ فَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ٕنَّ  ؛ل طـدهاؾ  َص وٓ يتؾق طـده قرأكًا وٓ يُ  ،ويـصرف فُ ؿْ َح وارْ 

ك لف طـد دخقل الؿؼابر وطـد ؤما يـتػع بف الؿقت هق دطا فلطظؿُ  ،الة يف الؼبقرالصَّ 

 رطقة. يارة الشَّ هذه هل الز   ،أخرى ةً طاء لف مرَّ ؾد  لإلقف  َؽ وصقلِ 

كان يف لقؾة  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  ٕنَّ  ؛اراً فَ الً وكَ قْ لَ  - كؿا هق معؾقم - الؿؼابرِ  ويجقز زيارةُ 

ك ف حتَّ أم   فار أيضًا كؿا زار قبرَ يف الـَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  هوزار ،قؾ يزور البؼقعطائشة يف الؾَّ 

جال لؾر   وهل محصقرةٌ  ،فارهذا يف الـَّ والم الة والسَّ ف طؾقف الصَّ تَ قَ حْ ت لِ ؾَّ تَ ك وابْ ؽَ بَ 

 ـَ عَ لَ »ا فَ خَ َس ساء لؾؿؼابر كَ ـ أحاديث يف زيارة الـ  وما جاءت مِ  ،ساءالـ   فؼط دون

 .«قرِ بُ الؼُ  اِت رَ ائِ زَ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ َرُسقُل 
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  :يـؼسؿ إىل قسؿقـ (ورَِبَُالؼَََُدََـ طََِ ََُّبَ :َالذ َونََكََُمَالثَ َوََةََُسَامَِ)الَخَ

إىل  وسقؾةٌ و ومعصقةٌ فذا ٓ يجقز ف ،بجاكب قبر َح بَ ؿا ذَ لؾَّف وإكَّ  َح بَ ذْ يُ  ا أنْ إمَّ 

 َفاحَ بَ ف وذَ أبق وذهب طـد قبرِ  شاةً  ذَ َخ ضحقة أَ شخصًا يف يقم إُ  لق أنَّ  :مثؾ ،ركلش  ا

 رك. إىل الش   هذا ما يجقز وسقؾةٌ  :كؼقل ،ضحقةيلكس والدي بذبح إُ  كحتَّ  :قالو

لصاحب ذاك  اً ما يؽقن هذا تعظقؿ لغقر الؾَّف طـد الؼبر وأكثرُ  ٌح بْ الؼسؿ الثاين: ذَ 

قال  ،اريف الـَّ  دٌ ؾ  خَ ة ومُ ـ الؿؾَّ مِ  ٌج رِ خْ أكبر مُ  كٌ رْ ِش  - والعقاذ بالؾَّف -وهذا  ،الؼبر

﴿َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل لِؾَِّف َرب  ذبحل و :يعـل ﴿ُقْؾ إِنَّ َصاَلتِل َوُكُسؽِل﴾: سبحاكف

﴾ ـَ َٓ َشِريَؽ َلُف﴾ :قال اْلَعاَلِؿق  قحقد:والتَّ  ،كٌ رْ ِش  سبحاكف بح لغقرهالذَّ  نَّ طىل أ فدلَّ  ﴿

 بح طـد الؼبقر. هذا الذَّ  ﴿َفَصؾ  لَِرب َؽ َواْكَحْر﴾

ا فَ ؿِ حْ اة ٕكؾ لَ الشَّ  ِح بْ ة كذَ اَج بح طـد غقر الؼبقر إذا كان طىل سبقؾ الحَ ا الذَّ وأمَّ 

َْكَعاِم﴾ُأِحؾَّْت َلُؽْؿ َبِفقَؿُة ﴿: يؼقل الؾَّف  ،هذا جائز ْٕ ا ُذكَِر ﴿ :وقال ،ا َفُؽُؾقا مِؿَّ

ِف َطَؾْقف  ؛قػ ففذه طبادةد بنكرام الضَّ عب  قػ وكقى بذلؽ التَّ وإذا كان لؾضَّ  ،﴾اْسُؿ الؾَّ

ٓ يصرففا  محضةٌ  بادةٌ طو ،ـ البشرفؿا مِ ـ  ظُ لؾؿؾؽقـ يَ  َؾ جْ العِ  ڠإبراهقؿ  َح بَ كؿا ذَ 

 :كؿا قال تعاىل ؛ضحقة وهذه طبادةوإُ بح يف الفدي قة وهل الذَّ سقى فساد الـ  

 .﴿َفَصؾ  لَِرب َؽ َواْكَحْر﴾
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َ َالتَ ونََكََُمَالثَ َوََةَُسََادَِ)الس  ابؼة (قَنَؿَِظَ عََالؿََُارَِآثََبََِكَُرَُّبََ: ك بآثار بر  التَّ  الؿسللة السَّ

سالم أهؾ الِ  ـسقاء كان مِ  ؿٌ ظَّ عَ مُ  ٌؾ ُج ؿا رَ ك بغقر آثار إكبقاء وإكَّ بر  وهـا التَّ  ،إكبقاء

  .أو كان طىل الؽػر

َالـ ََارََِدَ)كََ فؼال: قعلفذا الـَّ  $ الُؿصـ ػؾ ثَّ وم َتََََتَاكََكَََن َمَََارََِخَتَِافَ َوََ،ةََِوَد  ََتَح 

 ؿْ فُ ؿ  فُ فقفا فقؿا يَ  ٓجتؿاع قريشٍ  ؛بـ كالب سفا قصل  دوة أسَّ ودار الـَّ  (َكَلََِذَبََِهَِدَِيََ

  .طـدهؿ ؿةً ظَّ عَ مُ  فؽاكت داراً  ،ذلؽ غقرِ  وأ أو تزويٍج  أو رأٍي  ـ حرٍب مِ  ،ـ أمرمِ 

ا  ڤيف طفد معاوية  (امٍَزََحََِنَِبَ َقمَِؽََِحَلََِقَلََقََِمَكََ) ار  فمـ شترىالؿَّ  بعُض  فُ مَ َٓ الدَّ

ت بف قريش ؿَ ظُ ت وطَ فَ رُ أي: الؿؽان الذي َش  (شٍَيَ َرَقََُةََمََُرَؽَ مََََتَعَ )بَِ :اس فؼالقا لفالـَّ 

َإََِمَُارَِؽََالؿَََِتَبََهََ:َذََاَلَؼََ)فََ   .ةـ خصال الجاهؾقَّ وهذا مِ  ى(َوَؼَ َالتَ ل 

ـَ ؿِ ظَّ آثار الُؿعَ  ضِ رْ عَ لِ  ُص صَّ ة ما هق ُمخَ مّ ع يف هذه إُ ووقَ   ،هؿار وغقرِ ـ الؽػَّ مِ  ق

ـَ ؿِ ظَّ أو زيارة بققت وقصقر الُؿعَ  ـ خصال وهذا مِ  ،هؿار وغقرِ طؿاء الؽػَّ ـ زمِ  ق

 ة.الجاهؾقَّ 

ُف : ة هلالبشريَّ  ػسِ الـَّ  ةُ قعَ بِ وصَ   سالمُ فجاء الِ  ،ـ إمؽـةمِ  ا َقُدمَ لِؿَ  التَّشر 

بتؼبقؾ وذلؽ فا رغباتِ  عَ بِ ْش تُ لِ  ؛أماكـ طتقؼةإىل هاب ذَّ الفا بػس طىل فطرتِ الـَّ  َب رَ ْش وأَ 

 ،يف طرفة ومزدلػة ومـك ِث ؽْ والؿُ  ،لكـ القؿاكِ الر   ِح ْس ومَ  ،دًا لؾَّفعب  الحجر إسقد تَ 

هاب إلقف لؾذَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ وكذا مسجد الـَّ  ،َل ـِ بُ  ل مسجدٍ قاف حقل البقت ففق أوَّ والطَّ 

طـ  مباٍح  رع بلمرٍ الشَّ  َض قَّ فعَ  إلقفا ُف قَّ َش تَ تَ  ػقُس الـ   قديؿةٌ  ففذه أمؽـةٌ  ،الة فقفوالصَّ 

 .سالميشرطفا الِ  ؿْ لَ  طـف يف تعظقؿ آثارٍ  مـفل   أمرٍ 
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َ َالػََونََكََُمَالثَ َوََةَُعََابَِ)الس  :َ َالََبََُِرَخ   ،أباء بؿئآثر وأطؿالِ  ارُ خَ تِ يعـل: آفْ  (اِبََسَح 

ـُ  أنْ  :مثؾ بؾ  ،ةـ أمقر الجاهؾقَّ مِ  اوهذفالن  ياجر الػالين أو أكا والدتَّ ال يؼقل أكا اب

تِ  لَأْرَبٌع فِ »: طؾقفا فؼال ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لـَّ ا كصَّ  َٓ  لُأمَّ قَِّة 
ـْ َأْمِر الَجاِهؾِ

َـّ  مِ ٓ  :أي - َيْتُرُكقُه

  .«إَْحَساِب بِ َػْخُر ال :- ةمّ يف هذه إُ  تزال باققةٌ 

 ٕنَّ  ؛هلغقرِ  رٌ ؼِ تَ حْ مُ  ،سِ ػْ الـَّ  لءُ كِ دَ  ،ِؼ فُ إُ  ُؼ ق  وَض  ،ؾِ ؼْ العَ  قُؾ ؾِ ف قَ بِ َس بحَ  رُ خِ تَ والُؿػْ 

َّٓ ظُ عْ ف وٓ يَ رُ ْش ٓ يَ  الؿرءَ    .كبغقرِ  رُ خِ تَ ػْ ؽ تَ أكَّ  ؾِ ؼْ ة العَ ـ قؾَّ ومِ  ،الحف الصَّ  بعؿؾِ ؿ إ

 مَ آدَ  دِ لَ وَ  دُ ق  ا َس كَ أَ » :لذلؽ قال ملسو هيلع هللا ىلص دٌ ؿ هق محؿَّ اهُ فؿ وأزكَ بًا وأجؾ  َس كَ  اسِ الـَّ ك وأطؾَ 

 اُل ؿَ هذا هق كَ و خبارـ باب الِ ؿا مِ وإكَّ ما أفتخر يعـل:  «رَ خْ  فَ َٓ وَ  - ؼاً ؾُ وُخ  كسباً  -

  ؟ؾِ ؼْ العَ 

ل بِِف َطَؿُؾُف َلْؿ ُيْسِرعْ » :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ والـَّ  ـْ َبطَّ  كؿا أنَّ  ،َؽ ٓ يـػعُ  َؽ كسبُ  «بِِف َكَسُبفُ  َم

 ؛الحؿا الذي يـػع هق العؿؾ الصَّ وإكَّ  ،َؽ ك ٓ يـػعُ غقرِ  وجاهُ  َؽ غقرك ٓ يـػعُ  َب َس كَ 

ـٌ َفَؾـُْحِقَقـَُّف َحَقاًة َصق َبة﴾: كؿا قال تعاىل
ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْممِ

ـْ َطِؿَؾ َصالًِحا مِ  .﴿َم

كؿا افتخرت  ؛عظقؿ والعبادةـ وسائؾ التَّ مِ  هق وسقؾةٌ  بالغقر أيضاً  رُ خْ والػَ 

  .أهؾ البقت فعبدت مـفؿ أفراداً  ب  حُ ؿًا مـفا لِ طْ ة زَ مّ هذه إُ مِـ صقائػ 

فقؿا  َؾ َخ دَ  إنْ  وآفتخارُ  ،ِؼ ؾْ كسان يتقاضع لؾَّف ويتقاضع مع الخَ الِ  أنَّ  والقاجُب 

ـ مِ  اس ففقبقـؽ وبقـ الـَّ فقؿا  َؾ َخ دَ  وإنْ  ،ِب العؿؾ بالُعجْ  طَ بِ بقـؽ وبقـ الؾَّف َح 

أو  ،ـ آل فالن أو آل فالنف مِ ـ يػتخر أكَّ وكذا مَ  ،كقبة وكبائر الذ  خصال الجاهؾقَّ 

بذلؽ لئال  برَ ْخ لؽـ إذا أَ  ،أهؾ البقت ويػتخر بذلؽأكَّف مِـ أو بغقر حؼ  ف بحؼ  ابِ َس تِ اكْ 



 198مـ  149الصػحة 

 

 ر ٓ يجقز.ػخـ باب الا مِ أمَّ  ،ذلؽ يجقز كاة وغقرِ ـ الزَّ ك مِ طَ عْ يُ 

َ  
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َالطَ ونََكََُمَالثَ َوََةَُـََامَِ)الثَ  ََُنَعَ :
َالََفِ   ارِ ؼَ تِ بآْح  (اِبََسَكَ ي

ِ
 ِب َس الـَّ  صِ ؼ  ـَ وتَ  راءِ دِ زْ وآ

ل العالِ  ِب َس لقس بالـَّ  فالنٌ  :يؼقل كلنْ  ،ذلؽ إذا كان طىل سبقؾ احتؼار أخريـ وغقرِ 

 ؿاً ؽ  فَ تَ  ؛ـ فالنؿا مِ ـ آل فالن وإكَّ لقس مِ  وكذا فالنٌ  ،لازِ الـَّ  ِب َس ـ الـَّ ؿا مِ وإكَّ 

  .لف اراً ؼَ تِ واْح 

ـ آل فالن إذا مِ  ـ آل فالن وفالنٌ مِ  فالنٌ  ،خبار فال بلسـ باب الِ ا إذا كان مِ وأمَّ 

 ﴾لَِتَعاَرُفقاَوَجَعْؾـَاُكْؿ ُشُعقًبا َوَقَباِئَؾ ﴿: كؿا قال تعاىل ؛عارفؾتَّ لؽاح أو كان مثالً لؾـ  

ـ آل البقت وأكت مِ  ،ٌب َس بقـل وبقـؽ كَ  َؽ مُ رِ كْ أُ ـ آل فالن فلكت مِ  ،ػاخرواتتَ ٓ لِ 

ـ مِ وهؽذا  ،َؽ مُ رِ كْ أُ  ٕبل ٌب احِ والدك َص  كت فالنٌ أو ،ؽيؿاكؽ وصالحِ لِ  َؽ ب  حِ أُ 

 واج.ـ الزَّ مِ  عٌ اكِ زويج لئال يؽقن هـاك مَ ؾتَّ لأو  ،خبار للكرام وٕداء حؼققباب الِ 
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َونََكََُمَالثَ َوََةَُعََاِسَ)التَ 
ِ
َال َسَ :

َتِ  أنَّ  :ا هـافَ والؿراد بِ  ،الـجقمب :يعـل (اءََِوَكَ الََبََِاءَُؼََس 

 ،طؾقـا الغقث َل زَ ل كَ جؿ الػالكِ الـَّ  رَ فَ ا ضَ لؿَّ  لجؿ الػالكِ الـَّ  قرِ فُ كزول الغقث بـاًء طىل ضُ 

 جقم يـؼسؿ إىل ثالثة أقسام: الؿطر لؾـ   ةُ بَ ْس وكِ 

هذا و ،َج رَ ا َخ ل لؿَّ جؿ الػالكِ لؾؿطر هق الـَّ  َل زِ ـْ الؿُ  أنَّ  دَ ؼِ تَ عْ يَ  الؼسؿ إول: أنْ 

َْمرَ ﴿: ر هق الؾَّف كؿا قال سبحاكفدب  الؿُ  ٕنَّ ؛ -والعقاذ بالؾَّف  -أكبر  كُ رْ ِش  ْٕ ُر ا   .﴾ُيَدب 

 ،لجؿ الػالكِ الـَّ  َج رَ ا َخ كزول الغقث هق لؿَّ  سبَب  أنَّ  دَ ؼِ تَ عْ يَ  أنْ الؼسؿ الثاين: و

فربطقا الغقث سببًا  ،أصغر كٌ رْ هق ِش  $ الُؿصـ ػف وهذا هق الؿؼصقد فقؿا ساقَ 

  .جؿلؾـَّ 

 قا أنَّ فؿ فظـ  رتْ فَ ة الؽقن أبْ قَّ دِ  نَّ ٕ ؛رك يف هذا الؼسؿاس يف الش  وققع الـَّ  ُب بَ وَس 

ة قَّ ع الؼؿر بدِ ؿس صؾَ إذا غربت الشَّ  :مثؾ ،جؿيف كزول الغقث هق الـَّ  َب ب  َس تَ الؿُ 

ـَ ُكؾَّ َشْلٍء َخَؾَؼفُ ﴿: قال والؾَّف  ،ذافَ بِ  هذا مربقطٌ أنَّ قن قظـ  ف ِذي َأْحَس  .﴾الَّ

 ،ل وهذا ٓ بلس بفجؿ الػالكِ يف زمـ الـَّ  َل زَ كَ  الغقَث  أنَّ  رَ كُ ذْ يَ  أنْ  الؼسؿ الثالث:و

يجقز يـزل الغقث يف هذا  :ل كؼقلؿِ ْس يـزل الغقث يف مقسؿ القَ  :تؼقل أنْ  مثؾ

تحديد  ،بلس فريا هذا ما فقؿس ويف الث  قػ يف صؾقع الشَّ يليت الصَّ  :مثؾو ،الؿقسؿ

بب هذا هق ا هق السَّ أمَّ  ،يف هذا الققت هذا جائز ؟ل الغقث متكوبقان زمـ كز :يعـل

تِ  لَأْرَبٌع فِ » :المالة والسَّ كؿا طؾقف الصَّ  ؛ةالجاهؾقَّ  أمقرـ هذا مِ وطـف  ل  ِف ـْ ؿَ لا ـْ  لُأمَّ
مِ

 َٓ َـّ  َأْمِر الَجاِهؾِقَِّة   وَ  :قال ... َيْتُرُكقُه
ِ
 .«ـ ُجقمِ البِ  اءُ ؼَ ْس تِ ْس آ

: ٌص خْ ؾق قال َش فلذلؽ  ،ف ففذا ٓ بلس بف يجقزعُ كزول الغقث أو تقق   ا تؼديرُ وأمَّ 
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ُل ﴿الؾَُّف يؼقل:  اَطِة َوُيـَز  َف ِطـَْدُه ِطْؾُؿ السَّ الؾَّف  ُل ز  ـَ ٓ يعؾؿ متك يُ  :كؼقل ﴾اْلَغْقَث  إِنَّ الؾَّ

َّٓ  الغقَث  ػ وهق الذي قد يتخؾَّ  عَ قق  التَّ ٕنَّ  ؛بلس ما فقفع ففذا كتققَّ لؽـ سبب  ، الؾَّفإ

 .فؿعِ تقق   ِػ بف أهؾ الػؾؽ بتخؾ   ر  ؼِ يُ 
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َ)التَ  َـ  :ونََعَُس  ما يؽقن  وأكثرُ  ،ةِ قبَ ِص طـد الؿُ  ِت قْ الصَّ  عُ فْ ا: رَ فَ والؿراد بِ  (ةَُاَحَقََال

الـَّاِئَحَة إَِذا » :المالة والسَّ قال طؾقف الصَّ  ،كقبـ كبائر الذ  وهذا مِ  ذلؽ طـد الؿقت

ـْ َقطَِرانٍ وَ ِؼَقاَمِة َيْقَم الُتَؼاُم  ؛َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفا
ـْ َجَرٍب  ،َطَؾْقَفا ِسْرَباٌل مِ

  .«َوِدْرٌع مِ

ا إلقف ا لؾَّف وإكَّ إكَّ  ققُل  :يعـل - وآسترجاع ،برالصَّ  :ةِ قبَ ِص طـد الؿُ  والقاجُب 

ـَ ﴿ :قال سبحاكف ،- راجعقن ابِِري ِر الصَّ ـَ إَِذا ﴿بر الصَّ إول هذا إمر  ﴾َوَبش  ِذي الَّ

ا إَِلْقِف َراِجُعقنَ ﴿بر زادوا مع الصَّ  ﴾َأَصاَبْتُفْؿ ُمِصقَبٌة َقاُلقا ِف َوإِكَّ ا لِؾَّ  :قابالثَّ  ﴾إِكَّ

ـْ َرب ِفْؿ﴾
﴿َوَرْحَؿٌة َوُأوَلِئَؽ ُهُؿ الؾَّف  مِـ ثـاءٌ  :أي ﴿ُأوَلئَِؽ َطَؾْقِفْؿ َصَؾَقاٌت مِ

  .﴾اْلُؿْفَتُدونَ 

ه رَ ضا بؿا قدَّ الر  هق ا سبؼ وؿَّ ك مِ أطؾَ  ففق مـزلةٌ  ؛داً ؿْ ىل ذلؽ َح إ دُ بْ العَ  اَف َض وإذا أَ 

 سبحاكف وتعاىل. الؾَّف
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َالتَ َوََةَُيََادَِ)الَحَ َأََونََعَُس  ََجَأَََنَ : ؾؿ وآطتداء طىل الظ   :يعـل (ُيَغَ البَََمَُفَِؾَِائََِضَفَََل 

﴿إِنَّ الؾََّف : ك طـ ذلؽ فؼالفَ كَ  والؾَّف  ،ؿفؿ ودمائِف فؿ وأطراِض أخريـ يف أمقالِ 

ـِ اْلَػْحَشاِء  ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُؼْرَبك َوَيـَْفك َط َواْلُؿـَْؽِر َواْلَبْغِل َيْلُمُر بِاْلَعْدِل َواْلِ

ُروَن﴾ َل اْلَػَقاِحَش َما َضَفَر مِـَْفا : وقال تعاىل ،َيِعُظُؽْؿ َلَعؾَُّؽْؿ َتَذكَّ َم َرب  ﴿ُقْؾ إِكََّؿا َحرَّ

ْثَؿ َواْلَبْغَل بَِغْقِر اْلَحؼ  َوَأْن ُتْشِرُكقا بِالؾَّفِ  ـَ َواْلِ رك ف سبحاكف بالش  ركَ ؼَ فَ  ﴾َوَما َبَط

إِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ » :الم قالالة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ والـَّ  ،والػقاحش

 .متَّػٌؼ طؾقف «َطَؾْقُؽْؿ َحَرامٌ 

َلذلؽ  ،ؾؿالظ   - والعقاذ بالؾَّف -ة مـ خصال الجاهؾقَّ ـ(فََ) هَُ)َذَكَر سبحاكف  (الؾ 

ََذَكَر( يف كتابف كثقراً  )فِقِه( ـْ َيْظؾِْؿ مِـُْؽْؿ ُكِذْقُف َطَذاًبا َكبِقًرا﴿ :فؼال )َما : وقال ،﴾َوَم

َٓ َكِصقٍر﴾﴿ ـْ َولِل  َو
الُِؿقَن َما َلُفْؿ مِ ا ﴿: قال تعاىلو ،َوالظَّ َف َغافاًِل َطؿَّ َـّ الؾَّ َٓ َتْحَسَب َو

ـَ َضَؾُؿقا َأيَّ ﴿: وقال تعاىل ،﴾َيْعَؿُؾ الظَّالُِؿقنَ  ِذي وقال  ،﴾ُمـَْؼَؾٍب َيـَْؼؾُِبقنَ َوَسَقْعَؾُؿ الَّ

َؿا َبْغُقُؽْؿ َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ﴾تعاىل:  َفا الـَّاُس إِكَّ  . ﴿َيا َأي 

قال  ،ـ أسباب تعجقؾ العؼقبة طىل الػرد والؿجتؿعاتوهق مِ  ؿَ ُضؾِ  ؿَ ؾَ ضَ  ـْ فؿَ 

َؾ الؾَّفُ » :المالة والسَّ طؾقف الصَّ  ـْ َذْكٍب َأْجَدُر َأْن ُيَعج 
كْ  لُعُؼقَبَة فِ لَِصاِحبِِف ال َما مِ  ،َقاالد 

ِخُر َلُف فِ  ـَ الَبغْ  لَمَع َما َيدَّ
ِحؿِ  ،ِل أِخَرِة مِ ة أصحاب وكؿا يف قصَّ  ،«َوَقطِقَعِة الرَّ

ـْ َرب َؽ الؿساكقـ  ا مـعقا حؼَّ لؿَّ  ؼؾؿ،ان يف سقرة التَ ْس البُ 
﴿َفَطاَف َطَؾْقَفا َصاِئٌػ مِ

ِريِؿ﴾َفَلْص  *َوُهْؿ َكائُِؿقَن   .َبَحْت َكالصَّ

أو يف  ،انتَ ْس ة أصحاب البُ فؿ كؿا يف قصَّ اس حؼَّ الـَّ  عِ ـْ يؽقن يف مَ  ا أنْ إمَّ  ُل غْ والبَ 
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ـ هذا مِ وذلؽ  اس وغقرِ أراضل الـَّ  اِب َص تِ با وكاغْ اس مـفؿ كلخذ الر  أخذ حؼقق الـَّ 

شخصًا وإذا رأيت  ،ـ أسباب هالك إفراد والؿجتؿعاتوهق مِ  ،ةخصال الجاهؾقَّ 

  .فهالكِ  سرطةِ  ففق أمارةُ  ؛ؾؿك بعد هذا الظ  صغَ  ؿَّ ثُ  ؿَ ؾَ ضَ 

ػس بعدم ـَّ ال معسقاء العدل  ،العدل سقىإفراد ٓ عقب ووٓ يصؾح الش  

وجة و العدل معأ ،العصقان اِب ؽَ تِ ارْ  أو العدل مع إوٓد  ،فاائفا حؼققِ بنططَ  الزَّ

ؿ ؾ  عَ الؿُ  ُل دْ وكذا طَ ، ذلؽ يف العطاء والحديث وغقرِ  فؿ طىل بعضٍ بعدم تػضقؾ بعٍض 

  .عقبذا تصؾح الش  فَ وبِ  ،ف وهؽذاوِس ؤُ رْ ئقس مع مَ الرَّ  ُل دْ وطَ  ،همع تالمقذِ 

َّٓ طبادة  َي مد  يُ  أنْ  ُص خْ وٓ يستطقع الشَّ   :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لذلؽ الـَّ  ؛ؼقى بالتَّ العدل إ

ِدُكؿْ  ،اتَُّؼقا الؾَّفَ » َٓ ـَ َأْو ؛ كؿا قال تعاىل: ؼقى ٓ يؿؽـ العدلبدون التَّ  «َواْطِدُلقا َبْق

َّٓ َتْعِدُلقا اْطِدُلقا ُهَق َأْقَرُب لِؾتَّْؼَقى﴾ َٓ َيْجِرَمـَُّؽْؿ َشـَآُن َقْقٍم َطَؾك َأ ؼقى دون التَّ  ﴿َو

﴿َواْلَؽافُِروَن : ف طـفؿؼقى قال الؾَّ ـ التَّ ار مِ الؽػَّ  َخ ؾَ َس ا اكْ لذلؽ لؿَّ  ،ٓ يؿؽـ العدل

 .ُهُؿ الظَّالُِؿقَن﴾
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َالتَ َوََةَُقََاكَِ)الثَ  ََجَأَََنَ :َأََونََعَُس  َالػَََمَُفَِؾَِائََِضَفَََل  ََحَبََِو َلَََوََ-َُرَخ  ـ مِ  :يعـل (هََُـ طََََيَفَِـَُفَََ:-َق 

 يـؼسؿ إىل قسؿقـ:  ارُ خَ تِ وآفْ  ،هطىل غقرِ  الؿرءُ  رَ خِ تَ ػْ يَ  ة أنْ خصال الجاهؾقَّ 

ويف  ،تظاهر بذلؽوي ل  ـِ ف غَ بلكَّ  يػتخر الػؼقرُ  كلنْ  بغقر حؼ   ارٌ خَ تِ إول: افْ الؼسؿ 

 ،يـؽشػ سريعاً  :يعـل «َكاَلبِِس َثْقبِل ُزورٍ  ؛ُؿَتَشب ُع بَِؿا َلْؿ ُيْعطَ ال» :خاري  صحقح البُ 

  .طـف ل  ِف ـْ وهق مَ  بغقر حؼ   ارٌ خَ تِ وهذا افْ 

ـُ  :يؼقل أنْ  مثؾ ،هيف إخبارِ  قٌح حِ َص  ارٌ خَ تِ الؼسؿ الثاين: افْ و الً عْ وهق فِ  فالنٍ  أكا اب

ـُ   ؛ةـ خصال الجاهؾقَّ طـف وهق مِ  ل  ِف ـْ ففق مَ  حؼ  كان ب وإنْ  ارُ خَ تِ ففذا آفْ  ،فالن اب

الم:كؿا قال  الة والسَّ َٓ » طؾقف الصَّ والعقاذ  - ارَ خَ تِ آفْ  ٕنَّ  ؛«َأَحٌد َطَؾك َأَحدٍ   َيْػَخرُ َو

ف ويف أخرة كراهتِ إىل كقا ي بالؿرء يف الد  يمد   ُب جْ والعُ  ،ِب جْ أسباب العُ ـ مِ  - بالؾَّف

 ،تحت إقدام يقم الؼقامة َل زِ كْ أُ  رَ خَ تَ ا افْ ف لؿَّ ٕكَّ  ؛لف ةً قبَ ؼُ فؿ طُ اس بلقدامِ يطله الـَّ 

  .ـ جـس العؿؾمِ  والجزاءُ 

 ففؿ أشرُف  ۏسؾ كؿا تقاضع الر   ؛يؽقن متقاضعاً  أنْ  صِ خْ طىل الشَّ  ُب جِ ويَ 

  .تقاضعاً  اسِ الـَّ  د  َش ومع ذلؽ هؿ أَ  اسِ الـَّ 

﴿َوَكاَن ِطـَْد : ف بؾ قال الؾَّف طـفب  حِ ف يُ أخبر أكَّ  والؾَّف  ـِ ؿَ ْح الرَّ  كؾقؿُ  ڠ ُمقَسك

ِف َوِجقًفا﴾ ا هَ قدُ عِ ا ويُ فَ ؾُ ؿِ حْ خرة ويَ ومع ذلؽ يليت إىل الصَّ  ،ةقؿَ ظِ طَ  ةٍ اكَ ؽَ ذا مَ  :يعـل الؾَّ

ف وأجرى الؾَّف طىل ب  حِ والؾَّف يُ  ،العظام مِ زْ ل العَ ولِ ـ أُ امرأتقـ وهق مِ  ـ أجؾِ البئر مِ إىل 

  .ساءك لؾـ  ومع ذلؽ تقاضع حتَّ  ،ـ أيات ما الؾَّف بف طؾقؿيديف مِ 

ػاق بات   ڠـ جبريؾ مِ  ُؾ َض فْ بؾ أَ  ِؼ ؾْ الخَ  ُؾ َض فْ الم أَ الة والسَّ طؾقف الصَّ  ل  بِ والـَّ 
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ـْ إَِماِء َأْهِؾ إَ  إِْن َكاَكِت » :- خاري  كؿا يف صحقح البُ  - ومع ذلؽ ،ةمّ إُ 
َمُة مِ

ِف ال  .قاضعة التَّ وهذا قؿَّ  «َفَتـَْطؾُِؼ بِِف َحْقُث َشاَءْت  ملسو هيلع هللا ىلصَؿِديـَِة َلَتْلُخُذ بَِقِد َرُسقِل الؾَّ
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َالتَ َوََةَُثََالَِ)الثَ  َأََونََعَُس  َعََتَََنَ : َالَحَؾََطَََهَِتَِػََائَِطََلََِانََِسَكَ الَََِبَصُّ َى َد َبَََُلٌََرَمَ أَََلَِاصَِالبَََوََق 

ف مثالً كؿا قال تِ قؾَ بِ ؼَ لِ  ُب صَّ عَ تَ ة يَ أهؾ الجاهؾقَّ  دُ جِ فتَ  ،ةطـد الجاهؾقَّ  :يعـل (مَ هََُدََـ طََ

يـاديفؿ  !يا لألكصار :وقال أخر !يا لؾؿفاجريـ: - ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ يف طفد الـَّ  - الؼائُؾ 

ويـصروكف وهؿ ٓ يعؾؿقن حؼ أو باصؾ  فُ تَ اطَ ؿَ إلقف َج  ف ويليتـ أمامَ لالكتصار طىل مَ 

َما َباُل َدْطَقى » :- ا سؿع ذلؽلؿَّ  -قال  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ لذلؽ الـَّ  ،ةـ خصال الجاهؾقَّ ففذا مِ 

  .«؟َأْهِؾ الَجاِهؾِقَّةِ 

ُهَفِقِهََماََذَكَر( الة ب وهق ققلف طؾقف الصَّ عص  آخر غقر هذا التَّ  بقضع أمرٍ  )َفَذَكَرَالؾ 

ك أو أو أهؾ بؾدِ  َؽ تِ قؾَ بِ مع قَ  ؼ  كان الحَ  إنْ  «اً َأْو َمْظُؾقم ،اْكُصْر َأَخاَك َضالِؿاً » :الموالسَّ 

 قَّ ِس ـْ جِ 
ـ مِ  فُ عْ ـَ ؾؿ وامْ طـ الظ   هُ زْ جِ كان ضالؿًا اْح  وإنْ  ،ففلكت تـصره ٕخذ حؼ   َؽ تِ

  ؾؿ.ذلؽ الظ  

 ـِ فَ ـ الؿِ مِ  ةً ـَ فْ ل مِ ـ يقالِ ك مَ هؿ حتَّ ػفاء وغقرِ ـ الس  ة مِ مّ يف هذه إُ  دُ جِ وكذا تَ 

 ،ياضة مثالً ة كؿا يف أهؾ الر  ـ الجاهؾقَّ ـ يؼػ معفا وهذا مِ مَ  ب  حِ ها ويُ دُ مي  فا ويُ ب  حِ يُ 

َّٓ يف و  رطل.الؿقزان الشَّ  قيف الؾَّف وه ُض غْ لؾَّف والبُ  ب  إصؾ الحُ إ
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َالتَ َوََةَُعََابَِ)الرَ  َدََِن َمََِنَ :َأََونََعَُس 
َأَََمَ فَِيـِ   (هَِرَِقَ َََِةَِيؿََرََِجَبََِلَُِجَالرَ ََذَخ 

 ؾؿفؿ الظ  ـ خصالِ مِ

 فقفؿ رجٌؾ  َؾ تِ إذا قُ  قاف فؽاكتِ يرَ رِ خص بغقر َج ون الشَّ ذُ ِخ مافق ،- والعقاذ بالؾَّف -

  يؽـ هق الؼاتؾ. ؿْ ولق لَ  فؿأخرى ويؼتؾقن أشجعَ  يذهبقن إىل قريةٍ 

هَََُلَزََكََلَ )فََ ََ:الؾ  َر َِوز  ََواِزَرٌة َرى﴾(﴿َوَلََتِزُر َوَجَزاُء َسق َئٍة َسق َئٌة ﴿: وقال سبحاكف ُأخ 

اْلُحر  بِاْلُحر  َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد ﴿: ؿا قال سبحاكفوإكَّ  ،الغقر لؾغقر مُ ك ُجرْ طَ عْ فال يُ  ﴾مِْثُؾَفا

ُْكَثك ْٕ ُْكَثك بِا ْٕ ففذا هق  ﴾ُكتَِب َطَؾْقُؽُؿ اْلِؼَصاُص فِل اْلَؼْتَؾك﴿ :وقال سبحاكف ،﴾َوا

ـاية سالم ٓ يمخذ بالجِ فلتك الِ  ،الُؿصـ ػره اية ففق ما ذكَ ـَ العدل يف إخذ بالجِ 

 .ذا تصؾح الؿجتؿعاتفَ ل وبِ سقى الجاكِ 
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َالتَ َوََةََُسَامَِ)الَخَ َتََونََعَُس  َََِفََِمَبََِلَُِجَالرَ َقُرَقَِعَ : َ   (هَِرَِقَ ي
 ِب َس ـَ بِ  عققرُ فؿ التَّ ـ خصالِ مِ

ـَ يا »: ڤ لباللٍ  ڤ ا قال أبق ذر  لؿَّ  الُؿصـ ػ مثَّؾ بفمثؾ ما  ،هغقرِ   «اءَ دَ قْ السَّ  اب

هَِ) :ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  (اَلَؼََفََ) َتُهَبُِلم  ُرٌؤَفِقَكََجاِهؾِق ةٌََ؟َأَطق ر  ه غقرِ  ِب َس ـَ ره بِ ففق أن طقَّ  (إِك َكَام 

 أخر بلمرٍ  ـ ذم  يا ابـ وهذا أيضًا مِ  :ؿا قالهق، وإكَّ ف مَّ إم ما ذَ  ذمَّ  :يعـل ،ر بإمطقَّ 

رت تؾؽ إم وقد قَّ ـ الؾَّف فعَ قاد أتك مِ السَّ  ؟إم ُب كْ فقف فؿا ذَ  َب كْ اية لف وٓ ذَ ـَ ٓ جِ 

  .ةـ خصال الجاهؾقَّ وهذا مِ  ،هاتؽقن يف قبرِ 

 ـَ عَ ؾْ يَ  فؿ كلنْ فؿ ويزيد بؾعـِ القالديـ وإجداد بؾ بعُض  سب   :- أيضاً  -ومثؾ 

 كَ رِ ُيْش  ة أنْ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  - والعقاذ بالؾَّف -وهذا  ،والديف ووالد والديف وهؽذا

  .مـفا هق بريءٌ  ة َمـالمَ م والؿَ يف الذَّ 

ـْ َقْقمٍ ﴿ :ك طـ ذلؽ فؼالفَ كَ  والؾَّف 
بالؽالم  ر الؾَّف وأمَ ، ﴾َٓ َيْسَخْر َقْقٌم مِ

وقال  ،سرائقؾ بذلؽإبـل  الؾَّف ر أمَ ك حتَّ  ﴾َوُققُلقا لِؾـَّاِس ُحْسـًا﴿: قب فؼالالطَّ 

ـَ اْلَؼْقلِ ﴿: - ةات أهؾ الجـَّ ػَ طـ ِص  - سبحاكف
ق ِب مِ  ل جؾَّ اوق ،﴾َوُهُدوا إَِلك الطَّ

ـَ ﴿: وطال ق بِق ق َباُت لِؾطَّ  دُ جِ لذا ٓ تَ  ،قبقـقبة لؾطَّ إققال وإفعال الطَّ  :يعـل ﴾َوالطَّ

َّٓ يػعؾ وٓ يؼقل الؽالم الخبقث أو  قثاً بِ مًا َخ اَل بًا يؼقل كَ صقّ  ـ كان  مَ الػعؾ الخبقث إ

  .شاً ح  ػَ تَ شًا وٓ مُ احِ يؽـ فَ  ؿْ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ـ صػات الـَّ ومِ ، وهذا معـك أية ،قثاً بِ َخ 

َّٓ لساكَ  ظَ ػَ حْ يَ  كسان أنْ طىل الِ  ُب جِ فقَ  َّٓ  يؼقل ف وأ َّٓ  ،اً حؼّ إ َّٓ  يتؽؾَّ وأ  ٍق دْ ِص  بِ ؿ إ

ق َبُة َصَدَقةٌ لا» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ والـَّ  ،قؾٍ ؿِ َج  ـٍ َس َح  لٍ قْ ؼَ وبِ   .«َؽؾَِؿُة الطَّ
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َ َالتَ َوََةَُسََادَِ)الس  َ)ة ـ صػات الجاهؾقَّ مِ  (ونََعَُس 
ِ
والؿؼصقد  (ِتَقَ البَََةَِيَََلََوَبََِارََُخَتَِفَ ال

  :كقطان م فقفوالذَّ  ،بالبقت هـا: البقت العتقؼ

 أهؾ البقت وخدمة الحجقج معَ  ةِ ادَ فَ البقت ورِ  ةِ اكَ دَ َس بِ  رَ خِ تَ ػْ يَ  قع إول: أنْ الـَّ 

َأَجَعْؾُتْؿ ِسَؼاَيَة اْلَحاج  َوِطَؿاَرَة اْلَؿْسِجِد ﴿: فقف وهذا أكزل الؾَّف  ،يؿان بالؾَّفطدم الِ 

َٓ َيْسَتُقوَن ِطـْ  ِف  ِخِر َوَجاَهَد فِل َسبِقِؾ الؾَّ ْٔ ِف َواْلَقْقِم ا ـَ بِالؾَّ ـْ آَم  ﴾َد الؾَّفِ اْلَحَراِم َكَؿ

  .ةـ خصال الجاهؾقَّ الؽػر مِ  بذلؽ معَ  ارُ خَ تِ فآفْ 

ؼاية اس بخدمة الحجقج والس  طىل الـَّ  رُ خِ تَ ػْ كاكت تَ  مـ قريشٍ  صائػةٌ  هوهذ

لِِه(؛ هؿ بالؾَّفصعام مع كػرِ فادة والِ والر   َبَِؼو  ُه ُفُمَالؾ  بِرِيَنَبِه﴾): تعاىل )َفَذم  َتؽ   (﴿ُمس 

 الؿسؾؿقـ والؼرآن قؾ يف ذم  الؾَّ  ونَ رُ فَ ْس تَ  (﴿َساِمًرا﴾) البقت ِب بَ َس ون بِ رتتؽبَّ  :أي

ُجُروَن﴾)  اطف.بَ يؿان بف وطدم ات  طـ الِ  ونَ دُ عِ تَ بْ تَ  (﴿َتف 

 ؛طـف ل  ِف ـْ وهذا مَ سبحاكف وتعاىل،  يؿان بالؾَّفالِ  بالبقت معَ  ارُ خَ تِ قع الثاين: آفْ الـَّ 

 ٓ يشعر. والؿرءُ  طُ بَ الح وقد ُيحْ بالعؿؾ الصَّ  ِب ـ الُعجْ ف مِ ٕكَّ 

مع  ،بف ف والعـايةِ تِ اكَ قَ ف وِص تِ يَ َٓ ـ خدمة البقت ووِ الح مِ هق العؿؾ الصَّ  والقاجُب 

إطؿال  ـ أجؾ  وٓية البقت مِ  ٕنَّ  ؛ف سبحاكف الؼبقلبذلؽ وسمالُ  لؾَّف  ِب ؼر  التَّ 

 مُ دِ خْ وهل طىل الؽػر بؾ كاكت تَ  ا قريٌش فَ كْ رُ تْ تَ  ؿْ ولفذا لَ  سبحاكف وتعاىل، طـد الؾَّف

ضًا قَ ا طِ قهَ ُس بَ ؾْ قَ ـ يؼدم إىل البقت ثقابًا لِ ل مَ طِ عْ تَ  بؾ كاكت قريٌش  ،ارالحجقح وهؿ كػَّ 

 ،جديدةً  خذوا ثقاباً فقاب ؽؿ فعؾتؿ الؿعصقة بتؾؽ الث  فؿ يؼقلقن إكَّ ٕكَّ  ؛فؿطـ ثقابِ 

  .ها طـد الؾَّف سبحاكفأجرِ  ؿِ ظَ عِ لِ  ؛فادةؼاية والر  يترك أيضًا بـق هاشؿ الس   ؿْ ولَ 
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إذا  قؿٍ ظِ طَ  رٍ ْج ففق طىل أَ  ملسو هيلع هللا ىلصف رسقلِ  دَ جَ ْس أو مَ  الؾَّف  بقَت  مَ دَ ـ َخ مَ  وكذا كؾ  

 ،أمقر الحجقج فقف قؾِ ِف ْس وتَ  ،ف مثالً تِ ارَ ؿَ عِ بِ  :فتُ مَ دْ وِخ  سبحاكف،قة لؾَّف الـ  فقف أخؾص 

 وإحقاءُ  ،ركـ الش  ه مِ ذلؽ تطفقرُ  ـمِ  وأطظؿُ  ،ائؿقـ فقفوإفطار الصَّ  ،ؼاية فقفوالس  

وتعؾقؿ كتاب الؾَّف  ،قِح حِ الصَّ  ل  طِ رْ الشَّ  ؿِ ؾْ ة فقف بتعؾقؿ العِ الجـَّ  اضِ يَ كر ورِ الذ   ِؼ ؾَ حِ 

  .إطؿال ـ أجؾ  هذه مِ  ؾػ فقفالسَّ  ِب تُ وكُ 

ر ِش بْ ف ولقَ ؾِ ؿَ يف طَ قة لؾَّف ص الـ  ؾِ خْ قُ ؾْ فَ  ؛ف فقفؾُ ؿَ كان طَ َطِؿَؾ أّيًا  فقف أيَّ  َؾ ؿِ ـ طَ مَ  فؽؾ  

ن طـده اؿن معظَّ اهذيـ البقتقـ بقت ٕنَّ  ؛ـ الؽريؿ سبحاكفمِ  قؾِ ؾِ الجَ  قؿِ ظِ العَ  رِ قْ بالخَ 

فؿ ؾَ عَ َج  فالؾَّف  ،زائرٍ  كؾ   ُس ا ُأكْ ؿَ بؾ هُ  ،العصقر ا تعاىل طىل مر  ؿَ فُ َس رَ وَح  ،سبحاكف

 العتقؼ والثاين مسجدَ  فبقتإول  كؿَّ وَس سبحاكف وتعاىل،  فؿبنكرامِ  دَ طَ قفًا لف ووَ قُ ُض 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف رسقلِ 
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َ َالتَ َوََةَُعََابَِ)الس  َونََعَُس 
ِ
َو َؽََبََِارََُخَتَِفَ :َال

بـل إسرائقؾ  ارُ خَ تِ افْ  :يعـل (اءَِقََبَِكَ الَََةََيَ رَِذََُمَ فَِكِ

﴿َأْم ُكـُْتْؿ ُشَفَداَء إِْذ َحَضَر َيْعُؼقَب : كؿا قال سبحاكف ؛ڠة إبراهقؿ ـ ذريَّ فؿ مِ بلكَّ 

ـْ َبْعِدي َقاُلقا َكْعُبُد إَِلَفَؽ َوإَِلَف آَباِئَؽ إِْبَراِهقَؿ 
اْلَؿْقُت إِْذ َقاَل لَِبـِقِف َما َتْعُبُدوَن مِ

 بآبائفؿ إكبقاء.  ونَ رُ خِ تَ ػْ فؽاكقا يَ  َوإِْسَؿاِطقَؾ َوإِْسَحاَق إَِلًفا َواِحًدا﴾

هَُتََلََ)فََ َو َؼََبَِ)راّدًا طؾقفؿ  (ىَالؾ 
ََ:هَِلِ َك ﴾﴿تِؾ  ََخَؾت  ََقد  ٌة  الحفا الصَّ بعؿؾِ  :يعـل (ُأم 

(﴾ ََكَسَبت  ََما  ئةٍ ق  أو َس  ةٍ حَ الِ َص  ـ أطؿالٍ مِ  ﴿َوَلُؽْؿ َما َكَسْبُتْؿ﴾ ـ أطؿالٍ مِ  (﴿َلَفا

ا َكاُكقا َيْعَؿُؾقَن﴾ َٓ ُتْسَلُلقَن َطؿَّ   .فؿٓ تـػعؽؿ أطؿالَ  :أي ﴿َو

ـُ لقرثة إكبقاء كآفتخار بلكَّ  ُب ِس تَ ـْ يَ  ـْ بؿَ  رُ خِ تَ ػْ ـ يَ ة مَ مّ ع يف هذه إُ ووقَ   ل أكا اب

 ل  بِ والـَّ  ،ةـ أطؿال الجاهؾقَّ والدي كذا وهذا مِ  وأ ؿٍ ؾْ ة طَ رَ ْس ـ أُ ل أو أكا مِ ؿ الػالكِ العالِ 

 .المالة والسَّ طؾقف الصَّ  «دٌ بْ ا طَ كَ ا أَ ؿَ كَّ إِ » :قال - قؿُ ظِ العَ  -وهق  ملسو هيلع هللا ىلص

  



 198مـ  164الصػحة 

 

َالتَ َوََةَُـََامَِ)الثَ  َ :ونََعَُس 
ِ
َبََِارََُخَتَِفَ ال أهؾ  رَ خِ تَ ػْ يَ  ـ كلنْ فَ ف والؿِ رَ الحِ  :يعـل (عَِائَِـََالص 

قاب وكافتخار أهؾ الثرى طىل أهؾ بقع الث   ،ـ الؿزارطقـمِ  ِث رْ جارة طىل أهؾ الحَ الت  

  .ذلؽ وغقرِ 

َالر ََلَِهَ أَََلَِعَ ػَِ)كََ  ؛(ِثَر َالَحََلَِهَ ىَأََؾََ)طََجارة وا بالت  رُ خَ تَ قػ افْ تاء والصَّ الش   (نَِقَ تََؾََح 

ْقِػ﴾سبحاكف: كؿا قال  َتاِء َوالصَّ  ؿال ويف الجـقب.يف الشَّ  تجارةٌ  ﴿ِرْحَؾَة الش 

وأكت  ؿٌ ؾ  عَ مـؽ أكا مُ  ُؾ َض فْ أكا أَ  :أيضًا فقؼقل رُ خِ تَ ػْ ـ يَ ة مَ مّ يف هذه إُ  دَ جِ وقد وُ 

  .طـ العؿؾ ٌؾ اصِ جارة وأكت طَ يف الت   ُؾ ؿَ طْ أكا أَ  :خرأويؼقل  ،سقارةٍ  سائُؼ 

بف  الؾَّف  ؿَ عَ كْ فقع ما أَ العؿؾ الرَّ  صاحُب  دَ ؿَ حْ يَ  وأنْ  ،قاضع لؾجؿقعالتَّ  والقاجُب 

ْكَقا : يؼقل الؾَّف و ،هغقرَ  رُ ق  عَ وٓ يُ  ـُ َقَسْؿـَا َبْقـَُفْؿ َمِعقَشَتُفْؿ فِل اْلَحَقاِة الد  ﴿َكْح

﴿لَِقتَِّخَذ َبْعُضُفْؿ َبْعًضا ؟ ما هل الحؽؿة َوَرَفْعـَا َبْعَضُفْؿ َفْقَق َبْعٍض َدَرَجاٍت﴾

 رٌ خَّ َس مُ  رُ اجِ والتَّ  ،يضِ رِ لؾؿَ  رٌ خَّ َس مُ  قُب بِ الطَّ  ،فؿ لبعضبعَض  رُ خ  َس يُ  :يعـل ُسْخِرياا﴾

 .طىل أحد ٕحدٍ  فال احتؼارَ  ،ذلؽ ور وغقرُ ٕصحاب الد   رٌ خَّ َس مُ  ارُ جَّ والـَّ  ،قرِ ؼِ لؾػَ 
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َالتَ َوََةَُعََاِسَ)التَ  ََةَُؿََظََطََ:َونََعَُس  َفَِقََكَ الدُّ فؿ ة أكَّ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  :يعـل (مَ فَِوبَِؾَُيَقَُا

ؿًا أو ؾْ بًا أو طِ ِص ـْ اهًا أو مَ َج  دٌ َح ٓ يـال أَ  :ؿ هذا يؼقلقنِف وطىل مبدئِ  ،كقاالد   قنَ ؿُ ظ  عَ يُ 

َّٓ مَ  ًٓ إ   .ًا لفؼّ حِ تَ ْس  إذا كان مُ ا

 إكحاء وهق رجٌؾ  قعِ ؿِ الؼبائؾ يف َج  فُ تْ فَ رَ ْش تَ رًا اْس مْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ  َل طِ ا ُأطْ لذلؽ لؿَّ 

َو َؼََ)كََ؛ قؿٌ تِ يَ 
َمَ فَِلِ ََطظِقٍم﴾: َيَتق ِن َؼر  َال  َِمَن ََطَؾىََرُجٍل آُن ُؼر  َال  ََهَذا َل َُكز  َل ما  :يعـل (﴿َلو 

َّٓ  ةَ الَ َس الر   َل طِ ُأطْ  لؿاذا يعـل  ،ائػة والطَّ ؟ والؿراد بالؼريتقـ: مؽَّ  هذا الػؼقر القتقؿإ

أو العظقؿ الذي  ،خالد بـ القلقد ة القلقد بـ الؿغقرة والدُ سالة لعظقؿ مؽَّ الر   تعط ؿْ لَ 

  .ائػ وهق طروة بـ مسعقديف الطَّ 

ُف َأْطَؾُؿ : طؾقفؿ اً قال رادّ  والؾَّف  ،هبف طىل طبادِ  دوا ما أكعؿ الؾَّف حَ فجَ  ﴿الؾَّ

ُف ﴿: وقال تعاىل ،َحْقُث َيْجَعُؾ ِرَساَلَتُف﴾ ـَ َأَلْقَس الؾَّ اكِِري  :وقال سبحاكف  ،﴾بَِلْطَؾَؿ بِالشَّ

ُف َيخْ  ـْ َيَشاءُ ﴿َوالؾَّ ـُ َقَسْؿـَا َبْقـَُفْؿ َمِعقَشتَ : قال تعاىلو ،﴾َتص  بَِرْحَؿتِِف َم ُفْؿ فِل ﴿َكْح

ْكَقا  سبحاكف وتعاىل. هق الؾَّفُ  ؿُ ِس ؼْ فالذي يَ  ﴾اْلَحَقاِة الد 

ة مّ ويف هذه إُ  ،اءؿَ ـ الُعظَ ًة وهق لقس مِ ؿَ عْ كِ  َل طِ ـ ُأطْ مَ  ونَ رُ ؼِ حْ ة يَ وأهؾ الجاهؾقَّ 

ؿ اؤهُ رَ دِ أخريـ وازْ  ارُ ؼَ تِ اْح  :يعـل ،ذلؽ الؿـصب ؼ  حِ تَ ْس ٓ يَ  فالنٌ  :ـ يؼقلمَ 

َراتِفؿ ِف بِ  اُف ػَ خْ تِ وآْس   *.ةـ أمقر الجاهؾقَّ هذه مِ وؿ وبُؿَؼد 
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هَِؾََطَََمَُؽََُّحَ)التَ ة الجاهؾقَّ  فقفا أهُؾ  َػ ا ُخؾِ ؿَّ مِ  (ةَُئََ)الؿَِالؿسللة   (ةَِيَاآليَََفََِمَ:َكََىَالؾ 

ـِ َطظِقٍؿ﴾: ققلفوهل ابؼة السَّ  ـَ اْلَؼْرَيَتْق
َل َهَذا اْلُؼْرآُن َطَؾك َرُجٍؾ مِ َٓ ُكز    .﴿َلْق

هَِؾََطَََمَُؽََُّحَ)التَ ومعـك  تحؼقؼ  وجقِب  معَ  ف شقئاً ـ رب  مِ  العبدُ  َب ؾُ طْ يَ  أنْ  :أي (ىَالؾ 

إذا كـت صادقًا  :يؼال لف مثالً  عقػ أنْ ـ العبد الضَّ مِ  َب ؾُ طْ يَ  أنْ  :أي ،الؾَّف لذلؽ

ـ الؾَّف العبد مِ  َب ؾَ طْ يُ  ؿ طىل الؾَّف أنْ ـ باب التَّحؽ  ففذا مِ  ،ومسؾؿًا فلكزل طؾقـا الؿطر

  .يف كتاب الؾَّف وهذا كثقرٌ ، ف أنتحؼقؼَ  ونَ يدُ شقئًا ُيرِ 

ـَ ﴿: مـفا ققلف سبحاكف ِذي َل َطَؾْقِف اْلُؼْرآُن ُجْؿَؾًة َواِحَدةً َوَقاَل الَّ َٓ ُكز   ﴾َكَػُروا َلْق

ْؾـَاُه  :الؾَّف ؟ قالة واحدةالؼرآن مرَّ  َل زِ كْ لؿاذا أُ  :يعـل ﴿َكَذلَِؽ لِـَُثب َت بِِف ُفَماَدَك َوَرتَّ

  .لحؽؿة :يعـل َتْرتِقاًل﴾

ـْ رَ : ومـفا ققلف
َل َطَؾْقِف آَيٌة مِ َٓ ُكز  ف  َل زَ كْ لق كان صادقًا َٕ  :يعـل ب ِف﴾﴿َوَقاُلقا َلْق الؾَّ

َـّ  ،كراها يا محؿد آيةً طؾقؽ  ؿا ف وإكَّ ـ طبقد الؾَّف ٓ يلمر ربَّ مِ  دٌ بْ ه طَ وغقرَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  لؽ

ـ خصائص ه إىل الؾَّف مِ هذا أمرُ  ؟ُؼ ؼ  حَ الؾَّف ذلؽ أو ٓ يُ  ُؼ ؼ  حَ وهؾ يُ  ،فيسلل ربَّ 

  .بقبقةالر  

ُؿـَا الؾَّفُ ﴿: ومثؾ ققلف سبحاكف َٓ ُيَؽؾ  َٓ َيْعَؾُؿقَن َلْق ـَ  ِذي لق كـت  :يعـل ﴾َوَقاَل الَّ

  .﴾َأْو َتْلتِقـَا آَيةٌ ﴿ـا ؿُ ؾ  ؽَ ؽ يُ ربَّ  ْؾ عِ ْج اقًا ادِ َص 

َؿاِء إِْن ﴿ :ڠ لشعقٍب  شعقٍب  ما قال ققمُ  أيضاً  ومثؾ ـَ السَّ
َفَلْسِؼْط َطَؾْقـَا كَِسًػا مِ

ـَ  اِدِقق ـَ الصَّ
بقبقة ٓ يؿؾؽفا ـ خصائص الر  ـ العبد شقئًا مِ فقطؾبقن مِ  ﴾ُكـَْت مِ

 .العبد



 198مـ  167الصػحة 

 

ؽ أن يـػعؽ ربَّ  ْؾ عَ ْج ا :يؼال ٕسقرٍ  ـ ذلؽ مثؾ أنْ مِ  ة كثقرٌ مّ ع يف هذه إُ ووقَ  

وهؽذا  ـ كرٍب ا أكت فقف مِ ؿَّ مِ  َؽ ُج رِ ؽ ُيخْ ربَّ  ْؾ عَ ْج ا :وبعضفؿ يؼقل ،فقؿا أكت فقف

ؿقن طىل الؾَّف ٓ يتحؽَّ  ؿِ ؽْ فؿ تحت ُح ؿا العباد كؾ  وإكَّ  ،ةـ خصال الجاهؾقَّ وهذا مِ 

ه ف فلمرُ ا تحؼقؼُ أمَّ  ،ف ما يريدونطقن إلقف ويسللقكَ ؿا يتضرَّ ـ إمقر وإكَّ مِ  فؿ يف أمرٍ رب  

َٓ ُأْكِزَل َطَؾْقِف َمَؾٌؽ ﴿: ومثؾ ققلف أيضاً  ،إىل الؾَّف لحؽؿٍة يريدها سبحاكف  ﴾َوَقاُلقا َلْق

 وهؽذا.
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َالِؿَئِة(َةَُيََادََِحَ)ال َد هؿ احتؼارُ  :أي (اءََِرَؼَُالػََُاءَُرََدَِازَ )ة ـ خصائص الجاهؾقَّ مِ  َبع 

ـَ ُهْؿ َأَراِذُلـَا : ڠ لـقٍح  كقٍح  كؿا قال ققمُ  ؛فؿواكتؼاُص  ِذي َّٓ الَّ َبَعَؽ إِ ﴿َوَما َكَراَك اتَّ

ْأي﴾  عػاء.بالض   قنَ ػ  خِ تَ ْس يَ  َباِدَي الرَّ

َو َؼََبََِمَ اهَُتََلََ)فََ
﴾(َ:هَِلِ َبِال َغَداِةََوال َعِشي  ُطوَنََرب ُفم  ُرِدَال ِذيَنََيد   ،الػؼراء :يعـل ﴿َوَلََتط 

ا أمَّ  ،راء والؿالطـدهؿ مقزان الثَّ  فؿ فالؿقزانُ ـ هؿ دوكَ ار احتؼار مَ قعة الؽػَّ بِ صَ  ـْ فؿِ 

ِف ﴿ؼقى بالتَّ  سالم فالؿؼقاُس طـد أهؾ الِ  يف  وهذا كثقرٌ  ﴾َأْتَؼاُكؿْ إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد الؾَّ

ا َتُؼقُل﴾ مثؾ:  عػاءار لؾض  احتؼار الؽػَّ  ف وكَ رُ ؼِ تَ حْ يَ ﴿َقاُلقا َيا ُشَعْقُب َما َكْػَؼُف َكثِقًرا مِؿَّ

َْطَؿك  *﴿َطَبَس َوَتَقلَّك ، ومثؾ: قحِص وفَ  قغٌ ؾِ ف بَ مع أكَّ  ْٕ ُف  *َأْن َجاَءُه ا َوَما ُيْدِريَؽ َلَعؾَّ

ك﴾ كَّ   .يجؾسقا مع الػؼراء ون أنْ ديرففؿ ٓ  َيزَّ

 ،الػؼراء رُ ؼِ تَ حْ ـ يَ ر مَ ػْ ـ أهؾ الؽُ مِ  - والعقاذ بالؾَّف - ة كثقرٌ مّ وإىل أن يف هذه إُ 

 ،عام مثالً ؿ يف الطَّ فُ مُ د  ؼَ الػؼراء فال يُ  رُ ؼِ تَ حْ ـ يَ مَ سالم بقـ يف الِ ِس تَ ـْ ويقجد يف الؿُ 

َعاِم » :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ والـَّ   ـْ ا مَ فَ ـْ َوُيْؿـَُع مِ  ،َيْلَباَها ـْ َقلِقَؿِة ُيْدَطك إَلْقَفا مَ َصَعاُم الَشر  الطَّ

  .ـ الػؼراءمِ  :يعـل «َيْلتِقَفا

 - بنذن الؾَّف -ليقد صرة والتَّ الـ   ٕنَّ  ؛فؿهؿ وإطظامُ فؿ وتقققرُ احترامُ  والقاجُب 

َّٓ بُِضَعَػائُِؽؿْ  ؛َوُتْرَزُققنَ َهْؾ ُتـَْصُروَن » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛فؿبِ بَ بَس   «إِ

 ،اسطـد الؾَّف وطـد الـَّ  عَ ػَ تَ ارْ  ـ فؼقرٍ مِ  َب رُ ـ قَ مَ  فؽؾ   ،الغـل هق الػؼقرُ  ةِ عَ فْ رِ  ُب بَ فَس 

 عَ اَض قَ تَ  ـْ مَ » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  سبحاكف وتعاىل؛ هق طـد الؾَّف وإهؿ  

 .«الؾَّفُ  فُ عَ فَ رَ  :ؾَّفِ لِ 
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ََرََةَُقََاكَِ)الثَ  َالِؿَئِة: َد َالََِمََِدَعََبََِلَِسَُالرََُّاعََبََتَ أَََمَ فَُقَُمَ َبع  ََِبَؾََصَََوََ،صََِلَخ  ـ مِ  ا(قََكَ الدُّ

فؿ لقسقا العؾؿ مـفؿ بلكَّ  ًة أهَؾ اّص سالم َخ الِ  أهَؾ  قنَ ؿُ ِف تَّ فؿ يَ ة أكَّ خصال الجاهؾقَّ 

 س  ؿَ تَ مخؾصقـ ولقس مُ 
ـَ ؽِ قا بف ؾُ يتقصَّ اطًا لفؿ ـَ ؿا يجعؾقكف قِ وإكَّ  ،ةً قؼَ ؼِ يـ َح ذا الد  فَ بِ  ق

 اهؿ. قَ كْ إىل دُ  - يـبالد   :أي -

َ َو َؼََبَِ)َفَلَجاَبُفم 
ُفْؿ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشل  ُيِريُدوَن ﴿ (هَِلِ ـَ َيْدُطقَن َربَّ ِذي َٓ َتْطُرِد الَّ َو

دهؿ طـؽ وطـ مجالسؽ ففمٓء فؼراء لقسقا مخؾصقـ بعِ أَ  :ففؿ يؼقلقن ﴾َوْجَففُ 

ٍء﴾)َ:الؾَّف قال ،كقاـ أجؾ الد  بقن إلقؽ مِ ؿا يتؼرَّ وإكَّ  ََشي  َِمن  َِحَسابِِفم    (﴿َماََطَؾق َكَِمن 

ـْ َشْلءٍ ﴿
ـْ ِحَسابَِؽ َطَؾْقِفْؿ مِ

﴾ َوَما مِ ـَ ـَ الظَّالِِؿق
 العؾؿ: قال أهُؾ  َفَتْطُرَدُهْؿ َفَتُؽقَن مِ

  .«فُ ـْ طَ  ػاءَ عَ والض   ؼراءَ الػُ  دَ عَ بْ ؿًا إذا أَ الِ يؽقن ضَ  الح قدْ الصَّ  أنَّ  فقف دلقٌؾ »

ب وهق ـ خصائص الرَّ هق مِ  ما العبدُ  َب ؾُ طْ يَ  ها إىل الؾَّف وٓ يجقز أنْ قات مرد  فالـ  

ُدورِ ﴿ الع طىل الؼؾقبص  آ َف َطؾِقٌؿ بَِذاِت الص  ف لقس مخؾص ٕكَّ  اً فالك دْ عِ بْ فلَ  ﴾إِنَّ الؾَّ

َّٓ ما يطَّ  ،يجقزف مخؾص هذا ما ٕكَّ  اً فالك ْب ر  وقَ    سبحاكف وتعاىل.  الؾَّفؾع طىل الؼؾب إ

 الحقـ بلنَّ العؾؿ والصَّ  طاة وأهَؾ الد   ونَ زُ ؿِ ؾْ ـ يَ ة مَ مّ وهؽذا يقجد يف هذه إُ 

ـ أمقر فؿ إىل ما يشتفقن بف مِ ؾقن بديـِ فؿ يتقصَّ هؿ أكَّ ؿا مؼصدُ وإكَّ  ،ٌب ذِ فؿ كَ ديـَ 

، ممحرَّ  قات وهق أمرٌ ـٌ يف الـ  عْ وصَ  قرٌ بِ وكَ  قؿٌ ظِ طَ  زٌ ؿْ وهذا لَ  ،- والعقاذ بالؾَّف - كقاالد  

ـُ تقؿقة سالمشقخ الِ قال  ـ أولقاء الؾَّف ـ هق مِ الؿممـقـ مَ  ـَ قْ بَ  يقجدُ  وقدْ » :$ اب

 َٓ ْبقاِب َلْق إَ َر َمْدُفقٍع بِ بَ غْ ُربَّ أْشَعَث أَ » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  «بف ؿُ ؾَ  ُيعْ و

هُ  ؛فِ َطَؾك الؾَّ أْقَسَؿ  اب وهق قد قبيدفعقكف بإبؾ  فؿـ حقلَ اس ما يعرفقن مَ الـَّ  «ََٕبرَّ
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الحقـ وٓ يف العؾؿاء وٓ يف أهؾ عـ ٓ يف الصَّ فال يجقز الطَّ  ،ـ أولقاء الؾَّفيؽقن مِ 

َٓ ﴿: يؼقل الؾَّف و ،اسة الـَّ عـ يف طامّ ك الطَّ يـ بؾ ٓ يجقز حتَّ العؾؿ وٓ يف الد   َو

َْلَؼاِب  ْٕ كؿا كان  ؛رهاطىل الظَّ  ِؼ ؾْ الخَ  ومعامؾةُ  سانالؾ   ظُ ػْ َح  ُب جِ ؿا يَ وإكَّ  ﴾َتـَاَبُزوا بِا

 ؿْ لَ  هؿ وإنْ ع كػرُ رًا وقَ ػْ أضفروا كُ  فننْ  ،هؿيجري الؿـافؼقـ طىل ضاهرِ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـَّ 

ف طىل ب  حِ لؽ آستؼامة تُ  رَ فَ ضَ ـ أَ مَ  وكؾ   ،الؿسؾؿقـ ةَ ؾَ امَ عَ فؿ مُ رًا طامؾَ ػْ يظفروا كُ 

 اهرة. ف الظَّ استؼامتِ 

ـ باب ؿا مِ وإكَّ  ؛يـآخر لقس يف الد   الؿرء هذا أمرٌ  اِح قَ تِ ارْ  مُ دَ وطَ  الؼؾِب  ُػقرُ وكُ 

 .«، َوَما َتـَاَكَر مِـَْفا اْخَتَؾَػ َؾَػ إَْرَواُح ُجـُقٌد ُمَجـََّدٌة َفَؿا َتَعاَرَف مِـَْفا اْئتَ »
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َالؽََُةَُثََالَِ)الثَ  َالِؿَئِة: َد : قال سبحاكف ،ةـ خصال الجاهؾقَّ هذا مِ  (ةَِؽََئََِلَالؿََبََُِرَػَ َبع 

ـَ ﴿ َف َطُدو  لِْؾَؽافِِري َؽتِِف َوُرُسؾِِف َوِجْبِريَؾ َومِقَؽاَل َفنِنَّ الؾَّ
ِف َوَماَلئِ ا لِؾَّ ـْ َكاَن َطُدوا  ،﴾َم

ا لِِجْبِريَؾ ﴿: تعاىل وقال ـْ َكاَن َطُدوا َلُف َطَؾك َقْؾبَِؽ ُقْؾ َم ُف َكزَّ   .﴾َفنِكَّ

ٓ  غقبل   ف أمرٌ ٕكَّ  ؛ةً ؾَ ؿْ ا ُج بالؿالئؽة إمَّ  رُ ػْ الؽُ  - والعقاذ بالؾَّف - فؿخصائِص  ـْ فؿِ 

 ال معَ تَ ة الؿممـقـ مثالً أو الؼِ رَ ْص فؿ كـُ أطؿالِ  بعَض  ونَ رُ ؽِ ـْ أو يُ  ،فوكَ رُ ؽِ ـْ ف فقُ كَ وْ رَ يَ 

  .ـقْ ـَ وُح  دٍ ُح وأُ  الؿممـقـ كؿا يف بدرٍ 

ِف َوَماَلئَِؽتِفِ ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛يؿان بالؿالئؽةالِ هق  والقاجُب  ـَ بِالؾَّ  ،﴾ُكؾ  آَم

ـِ : »ڤاب ويف حديث طؿر بـ الخطَّ   ،الؾَّفِ بِ  ـَ مِ مْ تُ  نْ َقاَل: أَ  ؟انِ يؿَ الِ َفَلْخبِْركِل َط

 .ونَ رُ تَ ػْ ٓ يَ  الؾَّفَ  قنَ حُ ب  َس فؿ يُ ؿ ٕكَّ فُ بَّ حِ يُ  أنْ  مسؾؿٍ  طىل كؾ   ُب جِ ويَ  ،«فِ تِ ؽَ ئِ اَل مَ وَ 
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َالِؿَئِة(َةَُعََابَِ)الرَ  َد ُسؾ  (لَِسَُالرَُّبََُِرَػَ الؽَُ)فؿ ـ خصائِص مِ  َبع  يـؼسؿ إىل والُؽػر بالر 

 قسؿقـ: 

ِف َوَماَلئَِؽتِِف َوُكُتبِِف : كؿا قال سبحاكف ؛ؾُس الر   قعِ ؿِ بجَ  رُ ػْ ا الؽُ مَّ إ ـَ بِالؾَّ ﴿ُكؾ  آَم

 ـؽر ذلؽ. ـ يفؿـفؿ مَ  َوُرُسؾِِف﴾

الة طؾقف الصَّ  دٍ ؿ  حَ ة إكبقاء كالقفقد يؽػرون بؿُ ويممـ ببؼقَّ  ـ يؽػر بـبل  مـفؿ مَ و

 . ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ؿَّ حَ مُ  ل  بِ صارى أيضًا يؽػرون بالـَّ وكالـَّ  ،الموالسَّ 

َبْت َقْقُم ﴿: إكبقاء قال سبحاكف قعِ ؿِ ٌر بجَ ػْ ـ إكبقاء كُ مِ  بقاحدٍ  رُ ػْ والؽُ  ُكقٍح َكذَّ

ـَ  َّٓ  ڠ كقٍح  قبَؾ  يقجد رسقٌل  ؿْ ولَ  ﴾اْلُؿْرَسؾِق : وقال ، ما ققؾ طـ إدريسإ

ـَ ﴿ َبْت َطاٌد اْلُؿْرَسؾِق ﴾وقال:  ،﴾َكذَّ ـَ َبْت َثُؿقُد اْلُؿْرَسؾِق َب وقال:  ،﴿َكذَّ ﴿َكذَّ

﴾ ـَ َْيَؽِة اْلُؿْرَسؾِق ْٕ  ؾ. ُس الر   قعِ ؿِ بقا بجَ فؿ كذَّ فؿ كلكَّ ق  بِ بقا بـَ ا كذَّ فؾؿَّ  ،َأْصَحاُب ا

ـُ  فؿ إىل لِ ـ أوَّ ؾ مِ ُس الر   قعِ ؿِ بجَ  ـُ مِ مْ يؿان فقُ بالِ  قرٌ ف ُمـَّ ٕكَّ  ؛عٌ اِس ف وَ بُ ؾْ قَ  والؿمم

َّٓ  ةٌ ؼَ فؿ ضق  فؼؾقبُ  ارُ ا الؽػَّ أمَّ  ،إلقـا ْؾ َس ُيرْ  ؿْ ـ لَ إلقـا ومَ  َؾ ِس ـ ُأرْ مَ  هؿآخرِ   ٓ يممـقن إ

 .- آمـقا إنْ  - فؿـ رسؾِ مِ  هؿشاهدو ـْ ؿَ ب
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َدَالِؿَئِة:َالؽََُةََُسَامَِ)الَخَ ومـفؿ  ةً ؾَ ؿْ ب ُج تُ ـؽر الؽُ ـ يُ كذلؽ مـفؿ مَ  (ِبَتَُالؽَُبََُِرَػَ َبع 

  .افُ ؿُ ؾَ عْ ٓ كَ  ٌب تُ ا وكُ فُ ؿُ ؾَ عْ كَ  ٌب تُ وكُ  ،بتُ ـؽر بعض الؽُ ـ يُ مَ 

ـ ومِ  ،ها الؼرآن العظقؿفا وأطاَل فا وأشرفُ فا وأطظؿُ ا: أجؾ  فُ ؿُ ؾَ عْ ب التل كَ تُ الؽُ  ـَ فؿِ 

 ا. فُ ؿُ ؾَ عْ ا كَ ؿَّ هذه مِ  ،ُمقَسكإبراهقؿ و ِػ حُ بقر وُص كجقؾ والزَّ قراة والِ ب التَّ تُ الؽُ 

ـَ ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛افَ ا لؽـ كممـ بِ فُ ؿُ ؾَ عْ وٓ كَ  فا الؾَّف ص  يؼُ  ؿْ لَ  ٌب تُ وكُ  ُكؾ  آَم

ِف َوَماَلئَِؽتِِف َوُكُتبِفِ  ـِ » :ويف حديث طؿر، ﴾بِالؾَّ  ـَ مِ مْ تُ  نْ َقاَل: أَ  ؟انِ يؿَ الِ َفَلْخبِْركِل َط

 .«، َوُكُتبِفِ فِ تِ ؽَ ئِ اَل مَ وَ  ،الؾَّفِ بِ 
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َ َالََِةَُسََادَِ)الس  َالِؿَئِة: َد هََِنَِطَََاءََََجَمَ طَََاُضََرَطَ َبع   ،ةـ خصال الجاهؾقَّ وهذه مِ  (الؾ 

ِف ُثؿَّ َأْطَرَض َطـَْفا : قال والؾَّف  َر بِآَياِت َرب  ـْ ُذك  ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ ـَ ﴿َوَم ـَ اْلُؿْجِرمِق
إِكَّا مِ

ِف َفَلْطَرَض َطـَْفا َوَكِسَل َما : وقال سبحاكف ،ُمـَْتِؼُؿقَن﴾ َر بِآَياِت َرب  ـْ ُذك  ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ ﴿َوَم

َمْت َيَداُه﴾   .َقدَّ

  :ة صقردَّ طـ آيات الؾَّف لف طِ  طراُض والِ 

ـ وهذا مِ  ،بف ُؾ ؿَ عْ وٓ يَ  فُ ؿُ ؾَّ عَ تَ ة ٓ يَ ؾقَّ سالم بالؽُ طـ ديـ الِ  طراُض : الِ مـفا

 ة. خصال الجاهؾقَّ 

 ،ا آيات الؼرآن العظقؿفَ طراض طـ آيات الؾَّف والؿؼصقد بِ : الِ أخرى صقرةٌ و

 . - والعقاذ بالؾَّف -ف اكِ رَ ـ ُهجْ وهذا مِ 

قال  ،ر بؿا يف الؽقنػؽ  ر والتَّ دب  طراض طـ آيات الؾَّف بالتَّ ثالثة: الِ  صقرةٌ و

ـْ َقْقٍم  ُقؾِ ﴿ :سبحاكف َياُت َوالـ ُذُر َط ْٔ َْرِض َوَما ُتْغـِل ا ْٕ َؿاَواِت َوا اْكُظُروا َماَذا فِل السَّ

ُؽْؿ : وقال سبحاكف ،﴾َٓ ُيْممِـُقنَ  ُؽْؿ بِؾَِؼاِء َرب  َياِت َلَعؾَّ ْٔ ُؾ ا َْمَر ُيَػص  ْٕ ُر ا ﴿ُيَدب 

َؿاَواِت وقال سبحاكف:  ،ُتققِـُقَن﴾ ْقِؾ  ﴿إِنَّ فِل َخْؾِؼ السَّ َْرِض َواْختاَِلِف الؾَّ ْٕ َوا

َْلَباِب﴾ ْٕ ُولِل ا
ِ
َياٍت ٕ َٔ ـ ففق مِ  ؛ـ آيات الؾَّفمِ  أطرض طـ شلءٍ  ـْ فؿَ  ،َوالـََّفاِر 

  .- والعقاذ بالؾَّف - ةخصال الجاهؾقَّ 

َرْأَسُف  ملسو هيلع هللا ىلصَرَفَع الـَّبِل  » :خاري  الؾَّف ويف صحقح البُ  كتاَب  رُ بَّ دَ تَ ويَ  رُ ؽ  ػَ تَ يَ  ـُ مِ مْ والؿُ 

َؿاءِ  ا يزيد يف ؿَّ هذا مِ  ٕنَّ  ؛رةبْ والعِ  ةظَ ؾ والعِ لم  ر فقفا والتَّ ػؽ  لتَّ يف ا :يعـل «إَِلك السَّ

  .يؿانالِ 
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ْقِؾ َوالـََّفاِر : سبحاكف لذلؽ قال َْرِض َواْختاَِلِف الؾَّ ْٕ َؿاَواِت َوا ﴿إِنَّ فِل َخْؾِؼ السَّ

تِل َتْجِري فِل  َؿاِء﴾َواْلُػْؾِؽ الَّ ـَ السَّ
ُف مِ إىل أْن قال:  اْلَبْحِر بَِؿا َيـَْػُع الـَّاَس َوَما َأْكَزَل الؾَّ

َياٍت لَِؼْقٍم َيْعِؼُؾقَن﴾ َٔ  ممـقـ.ؼقـ الؿُ تَّ الؿُ  قُؾ بِ ففذا َس  ﴿

  



 198مـ  176الصػحة 

 

َدَالِؿَئِة(َةَُعََابَِالس َ)  وهؿ فقف أصـاف:  (رَِاآلِخََمَِو َالقََبََُِرَػَ الؽَُ)ة ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  َبع 

كؿا قال  ؛يؼقلقن ٓ بعث وٓ كشقر :يعـل ةً ؾَ ؿْ شقر ُج عث والـ  البَ  ونَ رُ ؽِ : ُيـْ صـٌػ 

َّٓ ﴿ طـفؿ: سبحاكف ْكَقا َكُؿقُت َوَكْحَقا َوَما ُيْفؾُِؽـَا إِ َّٓ َحَقاُتـَا الد  َوَقاُلقا َما ِهَل إِ

ْهرُ   . ﴾الدَّ

إجساد هذه كؿا هل يقم الؼقامة مع  قدُ ُيعِ  الؾَّف  أنَّ  ونَ رُ ؽِ : ُيـْ مـفؿ صـٌػ و

 ﴾َأإَِذا ُكـَّا ِطَظاًما َكِخَرةً ﴿: قال سبحاكف طـفؿ ،ابَس والحِ  رِ ْش والـَّ  رِ ْش فؿ بالحَ إيؿاكِ 

ٌة َخاِسَرةٌ ﴿ ؟اـَّ كؿا كُ  ادُ عَ كُ   .﴾َقاُلقا تِْؾَؽ إًِذا َكرَّ

 :كؿا قال سبحاكف ؛ابَس الحِ  ونَ رُ ؽِ ـْ فؿ يُ ـَّ : يممـقن بالققم أخر لؽمـفؿ صـٌػ و

َٓ َيْرُجقَن ِحَساًبا﴾ ُفْؿ َكاُكقا   . ﴿إِكَّ

َمالِِؽ ﴿: - يف إثبات تؼرير ذلؽ -تعاىل كؿا قال  ؛: يـؽر الؿققػمـفؿ صـٌػ و

ـِ  ي ـَ َلَقاقٌِع﴾ :وقال سبحاكف ،﴾َيْقِم الد  ي يعـل: وإنَّ يقم الؼقامة لقاقع،  ﴿َوإِنَّ الد 

يـ أيل يقم الؼقامة بققم وُسؿ   الة كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛ة والخضقعلَّ يقم الذ   :الد 

ار يف الققم أخر وهؽذا فلقسام الؽػَّ  «؟ونَ رُ ب  ؽَ تَ الؿُ  ـَ يْ ؟ أَ ونَ ارُ بَّ الجَ  ـَ يْ أَ » :الموالسَّ 

 ة.دَّ طِ 

ـُ    وح إىل أنْ ـ خروج الر  يؿان بالققم أخر بدًأ مِ ـ الِ ما هق مِ  يممـ بؽؾ   والؿمم

 ارَ الـَّ  ارِ يدخؾ أهؾ الـَّ  وكذا وإىل أنْ  ،ؤيةفقفا بالر   قنَ ؿُ عَّ ـَ تَ ويَ  ةَ الجـَّ  ةِ يدخؾ أهؾ الجـَّ 

 .- والعقاذ بالؾَّف -فقفا  قنَ بُ ذَّ عَ ويُ 
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َدَالِؿَئِة:َالتَ َةَُـََامَِ)الثَ  هََِاءَِؼََؾَِبََِيُبَذَِؽَ َبع    :ة أمقربف طدَّ  دُ َص ؼْ يُ و (الؾ 

ـَ َكَػُروا ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛بققم أخرؽذيب التَّ  إمر إول: ِذي ُأوَلِئَؽ الَّ

ِفْؿ َولَِؼاِئفِ    .﴾بِآَياِت َرب 

هََِاءَِؼََؾَِبَِ) إمر الثاين:و   .الؾَّف اِب َس بحِ  :أي (الؾ 

هََِاءَِؼََؾَِبَِ) إمر الثالث:و  ذلؽ. قعَ ؿِ ، والؿممـقن يثبتقن َج الؾَّف  ةِ يَ ؤْ رُ : بأي (الؾ 
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َدَالِؿَئِة:َالتَ َةَُعََاِسَ)التَ  َاَأََمَََضَِعَ بََبََِيُبَذَِؽَ َبع  َخ  الققم  (رَِاآلِخََمَِو َالقَََنَِطَََُلَسَُالرََُّهَِبَََِبَرت 

 ،ـ الؼبرالؼقام مِ مِـ مشاهد  ةُ دَّ وفقف طِ  ،يؾقِ صَ  يقمٌ  - كؿا هق معؾقم -أخر 

 ،ةقل الجـَّ ُخ ودُ  ،ػحُ اير الص  طَ وتَ  ،ضقْ والحَ  ،اطرَ والص   ،انقزَ والؿِ  ،ابَس والحِ 

ف أيضًا يف يتُ ؤور ،ةيف الجـَّ  ية الؾَّف ؤْ ورُ  ،اطات هـاكػَ والشَّ  ،ارحة طـ الـَّ زَ ْح والزَّ 

 مشاهد كثقرة. ، الؿحشر

ِف َوَماَلئَِؽتِِف َوُكُتبِِف : كؿا قال سبحاكف ؛ذلؽ الؿممـ يممـ بؽؾ   ـَ بِالؾَّ ﴿ُكؾ  آَم

ـْ ُرُسؾِِف﴾
ـَ َأَحٍد مِ ُق َبْق َٓ ُكَػر   ،الؿشاهد قعَ ؿِ ـ يـؽر َج ار مـفؿ مَ والؽػَّ ، َوُرُسؾِِف 

  :هـا بعض الؿشاهد $ الُؿصـ ػر لذلؽ ذكَ  ؛ـ يـؽر مشفدًا دون آخرومـفؿ مَ 

َو َيَقَََفََِمَ)كََ
ََولَِؼائِِه﴾:َهَِلِ ـ يـؽر لؼاء ؿـفؿ مَ ف (﴿ُأوَلِئَكَال ِذيَنََكَػُرواَبِآَياِتََرب ِفم 

  .وسبؼ الؿؼصقد بذلؽ ،الؾَّف

َو َؼََبََِيُبَذَِؽَ التَ َافَََـ مَِ)َوَ
يِن﴾َ:هَِلِ َالد  ِم ََيو  اب َس مالؽ يقم الحِ  :يعـل (﴿َمالِِك

َٓ َيْرُجقَن ِحَساًبا﴾: كؿا قال سبحاكف ؛ابَس الحِ  ونَ رُ ؽِ ـْ قُ ف ُفْؿ َكاُكقا  قال بعدها:  ﴿إِكَّ

اًبا﴾ ُبقا بِآَياتِـَا ِكذَّ   ،﴿َوَكذَّ

َو َقََ)َوَ
ٌةَ:َهَِلِ ٌعَفِقِهََوَلَُخؾ  ػاطة الؿثبتة ـ يـؽر الشَّ مـفؿ مَ يعـل:  (َوَلََشَػاَطٌة﴾﴿َلََبق 

ػاطة الؿثبتة وهل يـؽر الشَّ  ،ةـ خصال الجاهؾقَّ ػاطة الؿـػقة وهذا مِ ويثبت الشَّ 

د ػاطة شَّ ال ػاطة الؿـػقة والشَّ  ،يشػع افع أنْ يلذن الؾَّف لؾشَّ  د بعد أنْ قح  ـ مُ مِ لؾُؿقح 

  سبحاكف وتعاىل. ـ غقر الؾَّفهل التل تطؾب مِ 

َو َقََ)َوَ
َؾُؿوَن﴾َ:هَِلِ ََيع  ََوُهم  ََشِفَدَبِال َحق  ََمن  ففؿ  ،ػاطة الؿـػقةالؿؼصقد الشَّ و (﴿إِل 
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﴾: قال الؾَّف و ،يشػع امرئٍ  كؾَّ  قن أنَّ يظـ   ـْ َشِفَد بِاْلَحؼ  َّٓ َم َّٓ  :أي ﴿إِ  ٓ يشػع إ

 .دقح  الؿُ 
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َالَ َةََُرَاِشَ)العََ ُل ََقت  َالِؿَئِة: َد َالؼَِبََِونََُرَمَُلَ يَََيَنَذََِبع   (اسَِالـ َََنَمَِ)بالعدل  :أي (طَِس 

ـَ : كؿا قال تعاىل ؛ؾُس ويدخؾ فقفؿ الر   ِف َوَيْؼُتُؾقَن الـَّبِق ق ـَ َيْؽُػُروَن بِآَياِت الؾَّ ِذي ﴿إِنَّ الَّ

ـَ َيْلُمُروَن  ِذي ْرُهْؿ بَِعَذاٍب َألِقٍؿ﴾بَِغْقِر َحؼ  َوَيْؼُتُؾقَن الَّ ـَ الـَّاِس َفَبش 
وكؿا  ،بِاْلِؼْسِط مِ

ْبُتْؿ  سبحاكف:قال  َٓ َتْفَقى َأْكُػُسُؽُؿ اْسَتْؽَبْرُتْؿ َفَػِريًؼا َكذَّ ﴿َأَفُؽؾََّؿا َجاَءُكْؿ َرُسقٌل بَِؿا 

 .َوَفِريًؼا َتْؼُتُؾقَن﴾

يؼتؾقن  - والعقاذ بالؾَّف -فؿ ًة أكَّ ـ بـل إسرائقؾ خاّص ة مِ خصال الجاهؾقَّ  ـْ فؿِ 

 :قا لذلؽ قال الؾَّفكصػ أكبقاء بـل إسرائقؾ ُقتِؾُ  نَّ إ :بؾ ققؾ ك،هؿ كزكريا ويحقءأكبقا

ـَ بَِغْقرِ  ﴾: خرىإية أويف ﴾ َحؼ   ﴿َوَيْؼُتُؾقَن الـَّبِق ق ـَ بَِغْقِر اْلَحؼ    .﴿َوَيْؼُتُؾقَن الـَّبِق ق

كؿا  ؛ؾُس أتباع الر   ؾِ تْ ة يف قَ مّ يف هذه إُ  - بالؾَّفوالعقاذ  -هذه الخصؾة  ْت رَ وَس 

َالؼَِبََِونََُرَمَُلَ يَََيَنَذََِقت ُلَالَ ) :الُؿصـ ػقال  قؼتؾقن أهؾ العؾؿ ويؼتؾقن ف (اسَِالـ َََنَمََِطَِس 

 .ف مسؾؿـ قال إكَّ بؾ قد يؼتؾقن مَ  ،الحقـالصَّ 
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َطَََةََيََادَِ)الَحَ َالََِةَََرَش  َالِؿَئِة: َد  ؛قطانُ الشَّ  :وققؾ ،رُ حْ هق الس   :ققؾ (ِتَبَ الجَِبََِنَُيَمََبع 

  .كؿا قال الحسـ

َُِالطَ )َوَ ـَ ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛هحدَّ  دُ بْ ما تجاوز بف العَ  كؾ   (وِتَا ِذي َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

ـَ اْلؽَِتاِب ُيْممِـُقَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت 
 .﴾ُأوُتقا َكِصقًبا مِ

ـَ آَمـُقا بِاْلَباصِِؾ ﴿: كؿا قال سبحاكف ؛بالحؼ  ففؿ يممـقن بالباصؾ ويؽػرون  ِذي َوالَّ

ِف ُأوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَخاِسُرونَ   ،صـام ويؽػرون بالؾَّفٕضرحة وإفقممـقن با ﴾َوَكَػُروا بِالؾَّ

اب الؾَّف تَ ـ كِ حر مِ الس   ؾ  حِ بؿا يَ  حر ويؽػرون أو يفـقن أو ٓ يققـقنويممـقن بالس  

  .دطقة الؿشروطة وإدوية الؿباحةٕة وابقيَّ ة الـَّ ـَّ الس  ـ ومِ سبحاكف وتعاىل 

ـْ َيْؽُػْر ﴿: قال سبحاكف ،بالؾَّف يؿانُ اغقت والِ بالطَّ  رُ ػْ الؽُ  والقاجُب  َفَؿ

َٓ اْكِػَصاَم َلَفا ِف َفَؼِد اْسَتْؿَسَؽ بِاْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼك  ـْ بِالؾَّ
 .﴾بِالطَّاُغقِت َوُيْممِ
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َطَََةََقََاكَِالثَ ) َالِؿَئةََِةَََرَش  َد ََبع  َالؿََُينَِدََِقُلَِضَػَ تََ: َالؿََُينَِىَدَِؾََطَََقَنَكَِرَِش  َس 
كؿا قال  (قَنَؿَِؾِ

ـَ اْلؽَِتاِب ُيْممِـُقَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت  :تعاىل
ـَ ُأوُتقا َكِصقًبا مِ ِذي ﴿َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

ـَ 
ِء َأْهَدى مِ َٓ ـَ َكَػُروا َهُم ِذي ـَ آَمـُقا َسبِقاًلً َوَيُؼقُلقَن لِؾَّ ِذي ـَ دِ  أنَّ  :يعـل ﴾الَّ ار الؽػَّ  ي

ـِ ـ دِ أفضؾ مِ    .فؿـ خصالِ الؿسؾؿقـ وهذا مِ  ي

ـِ ـ دِ وٓ أحسـ مِ  ـْ َأْسَؾَؿ  :كؿا قال سبحاكف ؛سالمالِ  ي ـُ ِديـًا مِؿَّ ـْ َأْحَس ﴿َوَم

َة إِْبَراِهقَؿ  َبَع مِؾَّ ـٌ َواتَّ ِف َوُهَق ُمْحِس ُف إِْبَراِهقَؿ َخؾِقاًل﴾َوْجَفُف لِؾَّ وكؿا  ،َحـِقًػا َواتََّخَذ الؾَّ

ْساَلُم﴾ :قال سبحاكف ِف اْلِ ـَ ِطـَْد الؾَّ ي ـْ َيْبَتِغ َغْقَر : وطال وكؿا قال جؾَّ  ،﴿إِنَّ الد  ﴿َوَم

ـْ ُيْؼَبَؾ مِـُْف﴾ ْساَلِم ِديـًا َفَؾ َرب  إِك ل َضَؾْؿُت َكْػِسل ﴿: وكؿا قالت بؾؼقس ،اْلِ

ـَ  ـِ مـ دِ  فال أحسـ ،﴾َوَأْسَؾْؿُت َمَع ُسَؾْقَؿاَن لِؾَِّف َرب  اْلَعاَلِؿق ـٍ دِ  سالم بؾ كؾ  الِ  ي  ي

ـٌ سالم دِ يـ الِ دِ  غقرَ    .باصؾ ي

 رِ ػ  ؽَ يُ  ؿْ لَ  ـْ مَ  :ُث الِ الثَّ » :قال $ الُؿصـ ػره سالم ما ذكَ ـ كقاقض الِ ولذلؽ مِ 

ـَ كِ رِ ْش الؿُ   .«إِْجَؿاطاً  رَ ػَ كَ  ؛ؿْ فُ بَ هَ ذْ مَ  َح حَّ َص  وْ أَ  ،ؿْ هِ رِ ػْ ل كُ فِ  ؽَّ َش  وْ أَ  ،ق

ـَ دِ  يؼقـًا أنَّ أْن َيْعَؾَؿ طىل الؿسؾؿ  ُب جِ فقَ  وٓ  ،وما طداه باصؾ ؼ  سالم هق الحَ الِ  ي

َّٓ الجـَّ  يدخؾ أحدٌ  ـِ  بدِ ة إ سالم فا الِ ـ إديان ٓ تدخؾ صاحبُ سالم وما طداه مِ الِ  ي

ـْ َوَأنَّ َهَذا ﴿: قال تعاىل َق بُِؽْؿ َط ُبَؾ َفَتَػرَّ َٓ َتتَّبُِعقا الس  بُِعقُه َو ِصَراصِل ُمْسَتِؼقًؿا َفاتَّ

ـَ قا جعؾقا دِ ُس ؽَ وأهؾ الجاهؾقة طَ ، ﴾َسبِقؾِفِ  ـَ ودِ  ؼ  الباصؾ هق الحَ  ي سالم هق الِ  ي

 . - والعقاذ بالؾَّف -الباصؾ 

ـِ بدِ  رَ خِ تَ ػْ يَ  طىل الؿسؾؿ أنْ  ُب جِ ويَ  الؿسؾؿقـ  ةلَّ مذـ أسباب ومِ  ،سالمالِ  ي
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 طىل الؿسؾؿ أنْ  ُب جِ عػ ويَ قان والضَّ فؿ يسؾؽقن سبقؾ الفَ هؿ لفؿ أكَّ طدو   لِ َٓ ذْ وإِ 

ُقْؾ إِكَّـِل َهَداكِل َرب ل إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ِديـًا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ قال لؾـَّ  الؾَّف و ،فيـِ بدِ  رَ خِ تَ ػْ يَ 

َة إِْبَراِهقَؿ َحـِقًػا  ـَ قَِقًؿا مِؾَّ ـَ اْلُؿْشِركِق
ُقْؾ ﴿ ققل أكا مسؾؿأوبذلؽ فتخر أ ﴾َوَما َكاَن مِ

  أفتخر. ﴾إِنَّ َصاَلتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل لِؾَّفِ 

ُة ﴿: يؼقل الؾَّف و ،قانصريؼ الفَ  طـ دَ عِ تَ بْ يَ َيِجُب طىل الؿسؾؿ أْن و ِف اْلِعزَّ َولِؾَّ

ـَ  ُة َجِؿقًعا﴿ ،﴾َولَِرُسقلِِف َولِْؾُؿْممِـِق ِف اْلِعزَّ َة َفؾِؾَّ ـْ َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ  فتجد بعَض  ﴾َم

 َؽ يـِ بدِ  رْ خِ تَ افْ ٓ، وإكَّؿا ة اس أو يف أماكـ طامّ الـَّ  أمامَ  َل ؾ  َص يُ  ل أنْ حِ تَ ْس الؿسؾؿقـ يَ 

ـُ هذا دِ  ـُ ؾ وهذا دِ ُس الر   ي الؾَّف بف  كيرض يدخؾؽ الجـَّة وهق الذي الذيذا هوالؾَّف  ي

 طـ العبد.
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َطَََةََثََالَِ)الثَ  َالِؿَئِة:ََلب ُسَالَحََةَََرَش  َد ََبع  بالباصؾ  ؼَّ الحَ  قنَ ُس بِ ؾْ يُ  وهذا كثقرٌ  (لَِاصَِالبََبََِق 

  .طىل الؿسؾؿقـ قنَ ُس ب  ؾَ ف ويُ قكَ بُ ؾِ ؼْ ويُ 

َكَذلَِؽ َما َأَتك ﴿ ذلؽ ذب وغقرِ حر والؽَ ـقن والس  الحقـ بالجُ فؿ الصَّ رمقِ  مثُؾ 

َّٓ َقاُلقا َساِحٌر َأْو َمْجـُقٌن﴾ ـْ َرُسقٍل إِ
ـْ َقْبؾِِفْؿ مِ

ـَ مِ ِذي العظقؿ  قا هذا الحؼَّ ُس فؾبَّ  الَّ

  .ذلؽ اكة والجـقن وغقرِ فَ حر والؽِ فتان والس  ذب والبُ سالة بالباصؾ والؽَ ـ الر  مِ 

سالم يف ثقابت الِ  ُؽ شؽ  بالباصؾ فقُ  ؼَّ س الحَ بِ ؾْ ـ يُ ة مَ مّ ويقجد يف هذه إُ 

 ؼَّ س الحَ بِ ؾْ ويُ  ،ًة يف الؿساجد مثالً فا خاّص الة وطدم وجقبِ قؽ يف الصَّ شؽِ كالتَّ 

اب جَ وبؽشػ الحِ  ،اً ذلؽ أوفر اقتصاديّ  طقى إىل آختالط بزطؿ أنَّ بالباصؾ بالدَّ 

 ،بالباصؾ ؼ  الحَ  سِ بْ ـ لُ هذا مِ وتعؿؾ وتخدم الؿجتؿع  أنْ  ُب جِ الؿرأة يَ  بزطؿ أنَّ 

َـّ ﴿: قال الؾَّف و َـّ الـ   ـَ ؿْ طظَّ  :أي ﴾َوَقْرَن فِل ُبُققتُِؽ ففذه  ساء وأكػؼقا طؾقف

  َـّ ُجقهُ رِ وٓ ُتخْ  ،العالقة َـّ ؽاكتفُ مَ 
 .جال إجاكبمًا لؾر  دَ َخ  َـّ هُ تجعؾق كؿـ ديارِ مِ
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َطَََةََعََابَِ)الرَ  َدَالِؿَئِة:َكِتَ َةَََرَش  َالَحََنََُمََبع   ؛ةـ خصائص الجاهؾقَّ وهذا مِ  (هَِبََِمَِؾَ العَََِعَمَََق 

 ﴾َكَؿا َيْعِرُفقَن َأْبـَاَءُهؿْ ﴿اب تَ أو الؽِ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ  :يعـل ﴾َيْعِرُفقَكفُ ﴿ :كؿا قال سبحاكف

 :يعـل ﴿َوَجَحُدوا بَِفا َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْؿ﴾: وكؿا قال سبحاكف ،فقكَ ومع ذلؽ يؽتؿُ 

ـْ هؿ طىل يؼقـ  ـَ َيْؽُتُؿقَن َما َأْكَزْلـَا : الؾَّف بؼقلف دهؿوتقطَّ  ،ذلؽ ؿقنَ يؽتُ لؽ ِذي ﴿إِنَّ الَّ

ُف َوَيْؾَعـُفُ  ـْ َبْعِد َما َبقَّـَّاُه لِؾـَّاِس فِل اْلؽَِتاِب ُأوَلئَِؽ َيْؾَعـُُفُؿ الؾَّ
ـَ اْلَبق ـَاِت َواْلُفَدى مِ

ُؿ مِ

ِطـُقَن﴾  .الالَّ

ـ أهؾ العؾؿ يف بقان ًة مِ خاّص  - والعقاذ بالؾَّف - ؿَ ؾْ ؿ العِ تُ ؽْ ـ يَ ة مَ مّ ويف هذه إُ 

َّٓ  ،اسلؾـَّ  ؼ  الحَ  بزطؿ  ؛رك أو ٓ يـفك الؿشركقـ طـ ذلؽاس ما هق الش  لؾـَّ  ـَ ق   ُيبِ كل

 يـذا الد  فَ ؿا هق بِ اس إكَّ تقحقد الـَّ  أنَّ  ؿْ ؾَ عْ يَ  ؿْ لَ و ،يؼًا لؾؿسؾؿقـرِ ػْ يف ذلؽ تَ  أنَّ 

ُققاَواْطَتِصُؿقا بَِحْبِؾ ﴿ َٓ َتَػرَّ ِف َجِؿقًعا َو  .﴾الؾَّ
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َطَََةَََسَامَِ)الَخَ َالِؿَئةََِةَََرَش  َد ََبع  ََةََُدَاطَِقََ: قاطدة فؿ يسقرون طىل أكَّ يعـل:  (لََِلَالض 

الل  هَِؾََطَََُلَو َالؼََََيَهَِ)َوَالضَّ َالؾ  َل ﴿ :كؿا قال تعاىل ؛(مٍَؾَ َطََِلَبََِى َم َرب  ُقْؾ إِكََّؿا َحرَّ

ِف َما َلْؿ اْلَػَقاِحَش َما َضَفَر  ْثَؿ َواْلَبْغَل بَِغْقِر اْلَحؼ  َوَأْن ُتْشِرُكقا بِالؾَّ ـَ َواْلِ مِـَْفا َوَما َبَط

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  ِف َما  ْل بِِف ُسْؾَطاًكا َوَأْن َتُؼقُلقا َطَؾك الؾَّ  الؼقَل  سبحاكف وتعاىل الؾَّف رنَ فؼَ  ﴾ُيـَز 

 :$قخ محؿد بـ إبراهقؿ لعؾؿ كالشَّ أهؾ ا بؾ قال بعُض  ،ركبالش   طؾؿٍ  طؾقف بغقرِ 

  ؛كِ رْ الش   ـَ مِ  د  َش أَ  ؿٍ ؾْ طِ  رِ قْ غَ بِ  ك الؾَّفِ ؾَ طَ  َل قْ الؼَ  نَّ إِ »
ِ
 ك الؾَّفِ ؾَ طَ  ُل قْ الؼَ  قَ هُ  كِ رْ الش   َؾ ْص أَ  نَّ ٕ

  .«ؿٍ ؾْ طِ  رِ قْ غَ بِ 

هذا هق  :طىل الؼبقر ويؼقلقن قنَ قفُ طُ فقَ  ،تقحقدٌ  كَ رْ الش   أنَّ  :ـ الؼقل بغقر طؾؿومِ 

ـ هذا مِ وفؿ فؿ وتعظقؿَ الحقـ وإولقاء مؽاكتَ الصَّ  سالم الحؼ وفقف: إططاءُ يـ الِ الد  

َّٓ الؾَّف أمَ  ٕنَّ  ؛الؼقل طىل الؾَّف بغقر طؾؿ َّٓ ر أ ويؼقل طىل الؾَّف  هق وهذا يؽذب  كدطق إ

 الشرك تقحقد. 

 الر   كسبةُ  :- أيضاً  - ؿٍ ؾْ ـ الؼقل طىل الؾَّف بغقر طِ ومِ 
 
 دٍ ؿَّ حَ مُ  ل  بِ دون الـَّ  سالة إىل طظ

اب الؾَّف تَ ان كِ َص قائػ ُكؼْ وكاطتؼاد بعض الطَّ  ،ـ الؼقل طىل الؾَّف بغقر طؾؿهذا مِ و ملسو هيلع هللا ىلص

ـِ اْفَتَرى : قال تعاىل ،ـ الؼقل طىل الؾَّف بغقر طؾؿيادة فقف وهذا مِ أو الز   ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ ﴿َوَم

َب  ِف َكِذًبا َأْو َكذَّ  .بِآَياتِِف﴾ َطَؾك الؾَّ

 ،ؿا صدقِف ـ قال بِ ة ومَ ـَّ اب والس  تَ الؽِ  قَص ُص كُ  عَ بِ يتَّ  طىل الؿسؾؿ أنْ  فالقاجُب 

َق بِِف ُأوَلئَِؽ ُهُؿ اْلُؿتَُّؼقَن﴾: قال تعاىل ْدِق َوَصدَّ ِذي َجاَء بِالص   .﴿َوالَّ
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َ َطَََةََسََادَِ)الس  َدَالِؿَئِة:َالتَ َةَََرَش  َالَحَواَبَِبَُذ ََكََمَ لَََ ََُّاِضَالَوََُضَاقَُـَََبع  ـ خصال مِ يعـل:  (ق 

  .فؿفؿ وأفعالِ فؿ وأققالِ جِ جَ فؿ يف ُح ة تـاقُض الجاهؾقَّ 

ََمرِيٍج﴾َى:الََعََتَََاَلََقَََمَ)كََ ٍر ََأم  ي
َفِ ََفُفم  ََجاَءُهم  ََلم  َبِال َحق  ُبوا ََكذ   :يعـلَ(﴿َبل 

ـ تـاقضفؿ إذا ومِ  ،ففؿ يـسبقن لؾَّف القلد ويجعؾقن البـات لؾَّف ٍب ارِ َض تَ ومُ  ٍػ ؾِ تَ خْ مُ 

فؽقػ تجعؾقن لؾَّف ما ٓ يؾقؼ بف  ،ـاقضـ التَّ فا وهذا مِ كَ يدُ مِ فا ويَ يؼتؾقكَ  أتتفؿ بـٌت 

ُـ  ِطقَسك أنَّ  :ـاقض يؼقلقنـ التَّ ومِ ! ؟ـ البـات وأكت تؽرهقن البـاتمِ  الؾَّف صقب  اب

ـْ َلُف َأكَّك َيُؽقُن َلُف ﴿: يؼقل لذلؽ الؾَّف  ،تـاقض أيـ زوجة الؾَّف؟ َوَلٌد َوَلْؿ َتُؽ

َتْحَسُبُفْؿ َجِؿقًعا ﴿: قال سبحاكفكؿا  ؛فؿـ تـاقِض ففذا مِ زوجة  :يعـل ﴾َصاِحَبةٌ 

ويحارب  ،فؿ بعضاً د بعُض ؼويح ،فؿـِ يف باص ونَ رُ افِ ـَ تَ مُ  قنَ ُض اقِ ـَ تَ مُ  ﴾َوُقُؾقُبُفْؿ َشتَّك

 خالف ذلؽ.  اسويظفرون لؾـَّ  ،فؿ بعضاً بعُض 

 ؛فؿفؿ طـ فعؾِ وٓ يختؾػ ققلُ  ،فؿهؿ طـ باصـِ فال يختؾػ ضاهرُ  ؼ  ا أهؾ الحَ أمَّ 

: قال سبحاكف ،ةـَّ اب والس  تَ ى وضقاء بؿا يف الؽِ وهدً  فؿ ساروا طىل كقرٍ ٕكَّ 

ِذي ُأوِحَل إَِلْقَؽ إِكََّؽ َطَؾك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ﴾﴿ : وطال وكؿا قال جؾَّ  ،َفاْسَتْؿِسْؽ بِالَّ

ا َيِصُػقَن  ِة َطؿَّ ﴾ *﴿ُسْبَحاَن َرب َؽ َرب  اْلِعزَّ ـَ ق
طىل  ؿَ ؾَّ فَس  َوَساَلٌم َطَؾك اْلُؿْرَسؾِ

َّٓ  ؿْ فؿ لَ ٕكَّ  ؛الؿرسؾقـ  يتـاقضقا فقف. ؿْ ولَ  ؼَّ  الحَ يؼقلقا إ
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َ َطَََةََعََابَِ)الس  َالِؿَئِة:َالََِةَََرَش  َد ـ خصال مِ  :يعـل (ضٍَعَ بَََونََدََُلَِزَ الُؿـَََضَِعَ بََبََِنَُيَمََبع 

قال  ،ؿ كػروا بفيقافؼ هقاهُ  ؿْ ؿ آمـقا بف وما لَ باع الفقى فؿا وافؼ هقاهُ ة ات  الجاهؾقَّ 

ـْ َيْػَعُؾ َذلَِؽ مِـُْؽْؿ ﴿: سبحاكف َأَفُتْممِـُقَن بَِبْعِض اْلؽَِتاِب َوَتْؽُػُروَن بَِبْعٍض َفَؿا َجَزاُء َم

َّٓ ِخْزٌي  ْنَيا إِ  .  ﴾فِي اْلَحَياِة الدُّ

ل ؾ  َص ه يُ دُ جِ فتَ  ،اب ويؽػر ببعضتَ ـ يممـ ببعض الؽِ ة مَ مّ هذه إُ  يفع وكذلؽ وقَ 

ـ ومـفؿ مَ  ،قحقدالة والؽػر بالتَّ الصَّ باب تَ يؿان ببعض الؽِ ـ الِ ويشرك بالؾَّف هذا مِ 

اب والؽػر ببعض تَ يؿان ببعض الؽِ ـ الِ يصقم ويحج وهق يدطق إمقات هذا مِ 

  .ابتَ الؽِ 

ـَ آَمـُقا آمِـُقا﴾: قال تعاىلوالقاجب كؿا  ِذي َفا الَّ ما  يؿان بؽؾ  الِ  ُب جِ فقَ  ﴿َيا َأي 

ِف َوَماَلئَِؽتِِف َوُكُتبِِف َوُرُسؾِفِ ﴿ دون بعضٍ  جاء بف الؾَّف  ـَ بِالؾَّ  .﴾ُكؾ  آَم
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َطَََةََـََامَِ)الثَ  َالتَ َةَََرَش  َالِؿَئِة: َد فالقفقد  ؿِف بِ  يؿانيف الِ  :يعـل (لَِسَُالرَََُّنَقَ بَََيُقَرَِػَ َبع 

 ڠ ِعقَسكصارى يممـقن ب، والـَّ ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ؿَّ حَ ويؽػرون بؿُ  ڠ ُؿقَسكيممـقن ب

َٓ ﴿ :كؿا قال سبحاكف ؛ؾُس الر   قعِ ؿِ والؿممـقن يممـقن بجَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ ويؽػرون بالـَّ 

ـْ ُرُسؾِفِ 
ـَ َأَحٍد مِ ُق َبْق   يؿان.يف الِ  :يعـل ﴾ُكَػر 

ْؾـَا َبْعَضُفْؿ َطَؾك : كؿا قال سبحاكف ؿ؛ؾػضقؾ فـػض  ا يف التَّ أمَّ  ُسُؾ َفضَّ ﴿تِْؾَؽ الر 

ُف َوَرَفَع َبْعَضُفْؿ َدَرَجاٍت﴾ ـْ َكؾََّؿ الؾَّ أولقا  ؿَّ ثُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؿ محؿد فلفضؾُ  َبْعٍض مِـُْفْؿ َم

 .إكبقاء ؿَّ ثُ  ،ؾُس الر   ؿَّ ثُ  ،ؾُس ـ الر  العزم مِ 
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َطَََةََعََاِسَ)التَ  َدَالِؿَئِة:َُمَََةَََرَش  ََمَ فَُتَُؿََاَصََبع 
ـ خصائص مِ  :يعـل (مٌَؾَ طََِهَِبََِمَ ُفَلََََسَقَ َلََقَمَفِ

ِء : كؿا قال تعاىل ؛ما طـده طؾؿ بجفؾٍ  اج  وُيحَ  ُل ادِ جَ ف يُ ة أكَّ الجاهؾقَّ  َٓ ﴿َها َأْكُتْؿ َهُم

قَن فِقَؿا َلْقَس َلُؽؿْ  َٓ  َحاَجْجُتْؿ فِقَؿا َلُؽْؿ بِِف ِطْؾٌؿ َفؾَِؿ ُتَحاج  ُف َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  بِِف ِطْؾٌؿ َوالؾَّ

َؿا ُيَساُققَن إَِلك اْلَؿْقِت : وقال تعاىل ،َتْعَؾُؿقَن﴾ ـَ َكَلكَّ ﴿ُيَجاِدُلقَكَؽ فِل اْلَحؼ  َبْعَدَما َتَبقَّ

اَلُل  :يؼقل الؾَّف و ،ةجَّ ما طـدهؿ ُح  َوُهْؿ َيـُْظُروَن﴾ َّٓ الضَّ ، ﴾﴿َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼ  إِ

 ُب رِ ْض يَ  ؼ  فالحَ  ﴿َبْؾ َكْؼِذُف بِاْلَحؼ  َطَؾك اْلَباصِِؾ َفَقْدَمُغُف َفنَِذا ُهَق َزاِهٌؼ﴾: وقال تعاىل

 . ئاً ل لف شقؼِ بْ ماغ وٓ يُ الباصؾ يف الد  

 ،ادٓت بغقر طؾؿٍ جَ قمات والؿُ ُص جاج والخُ ة كثرة الؾ  صبقعة أهؾ الجاهؾقَّ  ـْ فؿِ 

  .ويجادل فقف قٍػ عِ أو َض  قعٍ قُض مُ  بحديٍث  ل  دِ تِ ْس فقَ 

 ُل ادِ جَ فؿ يُ وبعُض  ،هق ٓ يعرففا يف الجدال يف أمقرٍ  ة ما هق كثقرٌ مّ وكذا يف هذه إُ 

َّٓ  يف أمقرٍ  ر وإقامة الحدود ْس  كبار العؾؿاء كالحديث يف أمقر الجفاد وإَ ٓ يعؾؿفا إ

 اس.ـ أجفؾ الـَّ تجده مِ ور ذلؽ وغقِ 
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َالعَِ) َدَََونََُرَش  َالِؿَئِة: َد َباعَََوَطَ َبع  َات  ََاُهُم َالتَ ََعَ)مََفؿ ػَ ؾَ ـ َس مَ  :يعـل (ِفَؾََالس  َي ََِّرَِص 

َّٓ  ڠ ُمقَسكو ُمقَسكتباع أفؿ طقن أكَّ فالقفقد يدَّ  (مَ فَِتَِػََالََُؿَخَبَِ  قحقد لؾتَّ ما دطا إ

َّٓ َأَكا َفاْطُبْدكِل َوَأقِِؿ  َٓ إَِلَف إِ ُف  اَلَة لِِذْكِري﴾﴿إِكَّـِل َأَكا الؾَّ ـُ ﴿: وهؿ يؼقلقن الصَّ ُطَزْيٌر اْب

َّٓ  ادطما  ڠ ِطقَسكو ِطقَسكتباع أفؿ طقن أكَّ صارى يدَّ والـَّ ، ﴾الؾَّفِ   قحقدلؾتَّ إ

َكاِة َما ُدْمُت َحقاا  اَلِة َوالزَّ ا بَِقالَِدتِل َوَلْؿ َيْجَعْؾـِل َجبَّاًرا  *﴿َوَأْوَصاكِل بِالصَّ َوَبرا

 ِطقَسكد ب سبحاكف ولَ الرَّ  نَّ إ :ثالث ثالثة ويؼقلقن ِطقَسك نَّ إ :يؼقلقن وهؿ َشِؼقاا﴾

  .ذلؽيف فؿ ؾ ويخالػقكَ ُس ة الر  أئؿَّ بؾ  مقحديـففؿ يـتسبقن إىل 

ـ سالم مِ سالم وهق يخالػ الِ ـ يـتسب إىل الِ ة مَ مّ وكذا يقجد يف هذه إُ 

 ،ذلؽ حر وغقرِ الس   ؾِ ؿَ وطَ  ،الةوترك الصَّ  ،يـبالد   ءستفزآوبا ،رك بالؾَّف الش  

ـُ  الحقـ ؾ والصَّ ُس ـ الر  ل مِ أسالفِ  عُ بِ تَّ أأكا  :فالؿممـ يؼقل َؾ عَ فَ  اَل ـ قَ مَ  الَحؼ   والؿمم

 وهق كذلؽ وٓ يخالػ ما قالف.
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َالعََِوََةَُيََادَِ)الَحَ ََصََونََُرَش  َالِؿَئِة: َد ََبع  هََِقلَِبَِسَََن َطَََمَ ُهَدُّ َآمَََالؾ  ـ مِ  :يعـل (هَِبَََِنََمن 

ـَ بِِف  :كؿا قال سبحاكف ؛ـ آمـفؿ يحاربقن ويعادون مَ ة أكَّ خصال الجاهؾقَّ  ﴿آَم

ِف َأَضؾَّ : وقال سبحاكف ،َوَتْبُغقَكَفا ِطَقًجا﴾ ـْ َسبِقِؾ الؾَّ وا َط ـَ َكَػُروا َوَصد  ِذي ﴿الَّ

ـْ َسبِقِؾ : وقال سبحاكف ،َأْطَؿاَلُفْؿ﴾ وا َط ـَ َكَػُروا َوَصد  ِذي ِف ِزْدَكاُهْؿ َطَذاًبا َفْقَق ﴿الَّ الؾَّ

  .اْلَعَذاِب بَِؿا َكاُكقا ُيْػِسُدوَن﴾

كؿا يف  ؛ه طـ ديـففؿ صدَّ ـ آمـ طادوه بعد محاوٓتِ مَ  ة أنَّ خصال الجاهؾقَّ  ـْ فؿِ 

ا يدطق طؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ وا الـَّ وصد   ،ك اختبقا يف الغارفؿ حتَّ ة أصحاب الؽفػ حاربُ قصَّ 

 الم. الة والسَّ يف الغار طؾقف الصَّ  ختبئ أيضاً اك وحاربقه حتَّ  ،إلقف

طىل  امَ ؼَ تَ ـ اْس ـ يمذي مَ ومـفؿ مَ  ؿَ ؾَ ْس ـ أَ ـ يمذي مَ ة مَ مّ يف هذه إُ  ويقجد أيضاً 

  ة.ـ خصال الجاهؾقَّ كان فاسؼًا وهذا مِ  يـ بعد أنْ هذا الد  

كؿا قال طؾقف  ؛بتقبة العاصل ُح رَ ػْ ر مسؾؿ ويَ سالم غقِ بنِ  ُح رَ ػْ الؿسؾؿ يَ  أنَّ  ؼ  والحَ 

ُف َأَشد  َفَرحاً » :المالة والسَّ الصَّ  ُجِؾ بَِراِحَؾتِفِ  َلؾَّ ـَ الرَّ
 .«بَِتْقَبِة َطْبِدِه مِ
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َالعََِوََةَُقَِاكََ)الثَ  َمَََونََُرَش  َالِؿَئِة: َد  لـ خصامِ  :يعـل (يَنَرَِافَِالؽَََوَََرَػَ الؽََُمَُفَُتَُدَ َوََبع 

َفا : كؿا قال سبحاكف طـفؿ ؛الؽافريـ قنَ ب  حِ ويُ  رَ ػْ الؽُ  قنَ ب  حِ فؿ يُ ة أكَّ الجاهؾقَّ  ﴿َيا َأي 

ـَ اتََّخُذوا ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا َوَلِعًبا﴾ ِذي َٓ َتتَِّخُذوا الَّ ـَ آَمـُقا  ِذي  ب  فؿ ُح ـ خصالِ ومِ ، الَّ

وا َلْق َتْؽُػُروَن﴾: كؿا قال سبحاكف ؛الؽػر َٓ َتتَِّخُذوا : وقال سبحاكف ،﴿َوَود  ي ﴿ َطُدو 

ِة﴾ ُكْؿ َأْولَِقاَء ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفْؿ بِاْلَؿَقدَّ  .َوَطُدوَّ

ـَ : ة الؽػر أو الؽافريـ فؼالـ محبَّ ك طـ ذلؽ مِ فَ والؾَّف سبحاكف كَ  ِذي َفا الَّ ﴿َيا َأي 

وُكْؿ َطَؾك َأْطَؼابُِؽْؿ﴾ ـَ َكَػُروا َيُرد  ِذي قُعقا الَّ
ـَ ﴿َيا أَ : وقال سبحاكف، آَمـُقا إِْن ُتطِ ِذي َفا الَّ ي 

﴾ ـَ وُكْؿ َبْعَد إِيَؿاكُِؽْؿ َكافِِري ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب َيُرد  ِذي ـَ الَّ
 .آَمـُقا إِْن ُتطِقُعقا َفِريًؼا مِ

َؿا اْلُؿْممِـُقَن إِْخَقةٌ ﴿ الؿسؾؿقـ ب  حِ سالم ويُ الِ  ب  حِ والؿممـ يُ   ُض غِ بْ ويُ ، ﴾إِكَّ

ا َتْعُبُدوَن ﴿: ڠ كؿا قال إبراهقؿُ  ؛فالؽػر وأهؾَ  ـِل َبَراٌء مِؿَّ ِذي َفَطَركِل  *إِكَّ َّٓ الَّ إِ

ـِ  ُف َسَقْفِدي  .﴾َفنِكَّ
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َالعََِوََةَُثََالَِ)الثَ  َالِؿَئِة:َمَََونََُرَش  َد ـ آمـ يؽرهقن مَ  :يعـل (َنَآمَََن َؿََلَََِرَػَ الؽََُمَُفَُتَُدَ َوََبع 

وا َلْق َتْؽُػُروَن﴾ :كؿا قال سبحاكف طـفؿ ؛لؾؽػر قدُ عُ ف يَ قن أكَّ ف آمـ ويتؿـَّ أكَّ  ، ﴿َوَود 

﴾ :وقال سبحاكف ـَ ـَ َكَػُروا َلْق َكاُكقا ُمْسؾِِؿق ِذي ﴿َما َيَقد  : وقال تعاىل، ﴿ُرَبَؿا َيَقد  الَّ

ـْ َرب ُؽْؿ﴾
ـْ َخْقٍر مِ

َل َطَؾْقُؽْؿ مِ ـَ َأْن ُيـَزَّ ق
َٓ اْلُؿْشِركِ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َو

ـَ َكَػُروا مِ ِذي  .الَّ

عؿة الؽبرى ـ الـ  إىل الؿممـ بدًأ مِ  ُؾ ِص يَ  خقرٍ  يؽرهقن كؾَّ  - والعقاذ بالؾَّف -ففؿ 

 كعؿة. لؾؿممـ أيَّ  َؾ ِص يَ  كقا يؽرهقن أنْ سالم إىل أمقر الد  التل هل الِ 
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َالعََِوََةَُعََابَِالرَ ) ََوَةَِئََالؿَََِدَعَ بَََونََُرَش  ََوََةََُسَامَِالَخَ، ََوََةَُسََادَِالس  َةَُعََاِسَالتَ َوََةَُـََامَِالثَ َوََةَُعََابَِالس 

َالعََِوَ َدَالِؿَئِة(َونََُرَش    :ـ خصالفؿمِ  َبع 

 قرَ طِ يَ  دون أنْ فؿ يتعؿَّ قر أكَّ والؿراد بزجر الطَّ  ،قرزجر الطَّ هل  :والعقافةُ  (ةَُافََقََالعَِ)

هذا وسافر  :صار يف الجفة القؿـك قالقا ننْ ف ،بطقره يتشاءمقن ؿَّ ـ طـدهؿ ثُ ائر مِ الطَّ 

فؿ ـ خصالِ ٓ تسافر وهذا شر وهؽذا ففذا مِ  :صار يف الجفة القسرى قالقا وإنْ  ،خقر

  سبحاكف وتعاىل. فؿ طىل الؾَّفؾِ طدم تقك   :بب يف ذلؽوالسَّ 

َكاَن »: ڤقؿًا يف هذا قال طـف جابر بـ طبد الؾَّف ظِ أمرًا طَ  عَ رَ سالم وَش وأتك الِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص  فِ قُل الؾَّ ُس رَ 
ِ
ُؿـَا آ ـَ الُؼْرآنِ  ؛ل إُمقِر ُكؾ َفاْستَِخاَرَة فِ ُيَعؾ 

قَرِة مِ فلطتاض  «َكالس 

اجًا فعؾقف وَ رًا أو زَ ػَ َس  ُص خْ قر بآستخارة فنذا أراد الشَّ سالم طـ زجر الطَّ الِ 

 طىل الؾَّف ٌؾ ك  قَ وفقف تَ  ،فؿـ خرافاتِ ة ومِ فػقف مخالػة ٕهؾ الجاهؾقَّ  ؛بآستخارة

 لف سبحاكف.  اً بف وتقحقد استعاكةً 

ُقَ)َوَ  ـان والذيفَّ خذه الؽُ وهق الذي يتَّ  ،يف إرض ط  خَ الذي يُ  ط  هق: الخَ  (الط ر 

  .القنمَّ قن الرَّ ؿ  َس يُ 

ـ يؽتب ومـفؿ مَ  ،ـ يؽتب طىل الؽػفؿ مـفؿ مَ يف كفاكتِ  ة صرٍق دَّ ان لفؿ طِ فالؽفَّ 

ٓ ج أو أكت كذا وكذا تتزوَّ  :الـجقم ويؼقل إىلع ـ يتطؾَّ ومـفؿ مَ  ،طىل الػـجال

ـة الؼادمة أو كت ستدرس السَّ أ :ويؼقل اً يف إرض خطقص ط  خُ ـ يَ ومـفؿ مَ  ،جتتزوَّ 

طـ  َؾ ئِ ا ُس لؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ والـَّ  ،قطانـ الشَّ ـ الخرافات وهذا مِ مِ وغقر تؿقت أو تؿرض 

  .«َلْقُسقا بَِشلءٍ »قال: ان فَّ الؽُ 
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ف ه أكَّ اـمعل الكِ الػُ  ِج رْ بُ اليف  دَ لِ وُ  النٌ ظر فقفا فك بإبراج والـَّ ؿَّ َس ـ ذلؽ ما يُ ومِ 

﴿ُقْؾ إِنَّ : يؼقل الؾَّف و ،ـ الخرافاتف مِ وهذا كؾ   اً قّ ـِ أو غَ  اً قدعِ أو َس  اً قؿؾِ سقؽقن َح 

ُف لِؾَِّف﴾ َْمَر ُكؾَّ ْٕ َّٓ الؾَُّف﴾: وقال، ا َْرِض اْلَغْقَب إِ ْٕ َؿاَواِت َوا ـْ فِل السَّ َٓ َيْعَؾُؿ َم  ،﴿ُقْؾ 

َفاَدِة﴾: وقال سبحاكف ﴿َطالُِؿ اْلَغْقِب َفاَل ُيْظِفُر َطَؾك : وقال تعاىل، ﴿َطالُِؿ اْلَغْقِب َوالشَّ

  .سبحاكف وتعاىل َغْقبِِف َأَحًدا﴾

قََ)َوَ  ،ف غراٌب أمامَ  رَّ فؿَ  رٍ ػَ َس ؿَّ بِ هَ  شخصاً  فؾق أنَّ  ،ققرشاؤم بالط  التَّ  :يعـل (ةََُرَالط 

 رَّ وإذا مَ  ،ؽ أو حادثيف صريؼِ  هذا غراب وأسقد معـاه شممٌ  ،ٓ تسافر قن لف:يؼقل

 ة. ـ أمقر الجاهؾقَّ هذا مِ وآخر تػالقا بف  ف صائرٌ أمامَ 

إبقض يف  رون بالَحَؿامِ فؿ فأن يتطقَّ ـ قبؾَ مَ فقف ة مثؾ ما وقع مّ ع يف هذه إُ ووقَ 

 فال يجقز أنْ  ،ة ٓ يجقزـ أمقر الجاهؾقَّ مِ  هالم وهذَام السَّ ف َحؿَ قكَ ؿ  َس الؿـاسبات ويُ 

ْؾـَا َوإَِلْقَؽ َأَكْبـَا  ؿاوإكَّ  ،اققر والحققاكات وغقرهر بالط  يتشلم أو يتطقَّ  ـَا َطَؾْقَؽ َتَقكَّ ﴿َربَّ

  .َوإَِلْقَؽ اْلَؿِصقُر﴾

سقتزوج بعد  فالنٌ  :معرفة إشقاء يف الؿستؼبؾ مثؾ اءُ طَ اد   :يعـل (ةَُاكََالؽِفََ)َوَ

  ـ فالكة.مِ  سـتقـ

يف  الؿسروقةُ  َؽ سقارتُ  :يؼقل لؽ أنَ  :مثؾ معرفة مؽان إشقاء اءُ طَ : اد  ةُ افَ رَ والعِ 

  .اء معرفة الؿؽانطَ ؿا اد  مان وإكَّ اء الزَّ طَ هذا لقس باد   ،لالؿؽان الػالكِ 

 :حر وهقومـفا أيضًا الس   ،ركـ أكقاع الش  مِ  - اكةفَ افة والؽِ رَ العِ أي:  -ا ؿَ وكالهُ 

ـ كقاقض وهذا مِ  وغقر ذلؽ، هرْ كُ محبٍَّة وو أو طدم زواٍج  ضٍ رَ كؿَ  ِؼ ؾْ الخَ لثقر يف التَّ 
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 .- والعقاذ بالؾَّف - سالمالِ 

َُِىَالطَ لََإََِمَُاكََُحَالتَ )َوَ ؿ إىل غقر شرع الؾَّف وهذا ما كان طؾقف حاكُ التَّ  :يعـل (وِتَا

: كؿا قال تعاىل ؛ـ يتحاكؿ إىل غقر شرع الؾَّفمَ  ة أيضاً مّ ويف هذه إُ  ،ةأهؾ الجاهؾقَّ 

ـْ َقْبؾَِؽ ُيِريُدوَن أَ 
ُفْؿ آَمـُقا بَِؿا ُأْكِزَل إَِلْقَؽ َوَما ُأْكِزَل مِ ـَ َيْزُطُؿقَن َأكَّ ِذي ْن ﴿َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

ْقَطاُن َأْن ُيِضؾَُّفْؿ َض  ًٓ َيَتَحاَكُؿقا إَِلك الطَّاُغقِت َوَقْد ُأمُِروا َأْن َيْؽُػُروا بِِف َوُيِريُد الشَّ اَل

ـُ ؿ إىل الطَّ حاكُ فالتَّ  َبِعقًدا﴾ ـُ حاكُ ؾؿ والتَّ الظ   اغقت هق طق  ؿ إىل شرع الؾَّف هق طق

َف َيْلُمُر بِاْلَعْدِل﴾: قال تعاىل ،العدل  .﴿إِنَّ الؾَّ

فؿ يؽرهقن ة أكَّ ـ خصال الجاهؾقَّ مِ  :يعـل (نَِيَ قَدَالعَََِنَقَ بَََيِجَوَِزَ التَ َةَُاهَََرَكََ)َوَ

 ؿْ ج بقـفؿا لَ ـ تزوَّ مَ  :يؼقلقنوؿقن بف ئزويج بقـ طقد الػطر وطقد آضحك ويتشاالتَّ 

جت بقـ العقديـ ك تزوَّ َص حْ ٓ تُ  ةٌ قرَ ثِ كَ  ؿٌ مَ فلُ  ،ةـ خصال الجاهؾقَّ هذا مِ وؼ قفَّ يُ 

يف  فال طبرةَ  ،ؼيقفَّ  ؿْ ـ لَ جت قبؾ أو بعد العقديـ مـفؿ مَ تزوَّ  ؿٌ مَ وأُ  ،ؼفا الؾَّفووفَّ 

ـٍ ك الشَّ فَ ؿا كَ وإكَّ  ،زويجلؾتَّ  أو مؽانٍ  تحديد زمانٍ  واج فقف ؾزَّ ل قصٍ ُص خْ مَ  رع طـ زم

َٓ ُيـَْؽُح  َيـْؽُِح الَٓ » :المالة والسَّ كؿا قال طؾقف الصَّ  ؛حراموهق حال الِ   «ُؿْحِرُم َو

  .ـ إزمـة مباحما طداه مِ و

َؾُم، ُهََأط  هَُؾَ َصََوََ)َوالؾ  ََصََوََهَِىَآلَِؾََطَََوََ،دٍَؿَ ىَُمََؾََطَََىَالؾ   الُؿصـ ػويؽقن  (َوَسؾ مَََهَِبَِح 

 ،اهقَ تَ حْ يف مُ  قرِ بِ ه الؽَ دِ دَ يف طَ  قرِ غِ الصَّ  ،قؾؾِ الجَ  قؿِ ظِ العَ  اِب تَ ـ هذا الؽِ اكتفك مِ  قدِ  $

 ؿ. ِف ؿِ وتحاكُ  اسِ الـَّ  وأحقالِ  اِت ادَ بَ والعِ  ِق اَل ْخ وإَ  اِب ة وأدَ قدَ ؼِ فقف بقـ العَ  عَ ؿَ وَج 

ف بـصقص ف وطؾؿِ يف طؼقدتِ  ٌؼ ؾ  عَ تَ مُ  $ػ صـ  الؿُ  هذا أيضًا طىل أنَّ  ويدل  
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ة مّ ف لألُ حِ طىل ُكْص  ويدل   ،فاصِ بَ ـْ تِ اْس  ةِ قَّ وقُ  $ف طؾؿِ  ةِ عَ طىل ِس  ويدل   ،ةـَّ اب والس  تَ الؽِ 

اب تَ ـ أهؾ العؾؿ َمْبـِّقًا طىل كصقص الؽِ ف مِ ؾَ َقبْ  َمـ فُ يستخرْج  ؿْ شقئًا لَ  َج رَ خْ تَ اْس  إذِ 

  .ةـَّ والس  

 طقة إىل الؾَّفيف الدَّ  الحؽؿةِ  عَ مَ  اطِ بَ ـْ تِ آْس  ةِ قَّ كاء وقُ ة الذَّ دَّ بِحِ  $ َف وقد ُطرِ 

 .ةعَ اِس ًة وَ ؿَ ْح رَ  الؾَّفُ  فُ ؿَ حِ فرَ  ؛لقؾالدَّ  عَ مَ  ِح اِض صـقػ القَ التَّ  ـِ وُحْس  سبحاكف وتعاىل،

 ؿَ ؾْ قعًا العِ ؿِ َج  اـَ قَ زُ رْ يَ  نْ وأَ  ،طـدهـ الؿؼبقلقـ اكؿ مِ ا وإيَّ ـَ ؾَ عَ جْ يَ  نْ أَ  كسلل الؾَّف 

 . َح الِ الصَّ  َؾ ؿَ والعَ  عَ افِ الـَّ 

 تسؾقؿًا كثقرًا. ؿوسؾَّ  فوطىل آلف وصحبِ  ،دـا محؿَّ طىل كبق   ك الؾَّفُ وصؾَّ  ،أطؾؿ والؾَّفُ 


