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 وم َّح َّالر َّ ن َّم َّح َّالر َّ الؾَّفِ  ؿِ ْس بِ 

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

 أمجعقـ.

ا َبْعُد:  أمَّ

رِ الؿُ  قؿِ ظِ العَ  اركِ بَ الؿُ  انِ ؽَ اكؿ يف هذا الؿَ ا وإيَّ ـَ عَ ؿَ أْن َج  طز وجؾالؾَّف  دُ ؿَ حْ فـَ   طفَّ

سِ الؿُ  ـ شرارات العؾؿ وأكارت مشارق إرض مِ  شرارةٍ  ُل كطؾؼت مـف أوَّ الذي ا ؼدَّ

َْرضِ ﴿ كؿا قال سبحاكف: ؛فاومغاربِ  ْٕ َؿاَواِت َوا ُف ُكقُر السَّ  وطال: وكؿا قال جؾَّ  ،﴾الؾَّ

َْكَرُم ﴿ ْٕ َؽ ا ِذي َطؾََّؿ بِاْلَؼَؾؿِ  *اْقَرْأ َوَربُّ  .﴾الَّ

﴿إِنَّ  طـفا:  طز وجؾباركة التل قال الؾَّف ؾدة الؿُ ـ هذه البَ ؾؼ مِ بالعؾؿ اكطَ  رمُ فالؽَ 

﴾ ـَ َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِْؾَعاَلِؿق َل َبْقٍت ُوِضَع لِؾـَّاِس َلؾَِّذي بَِبؽَّ ـ واجبات التل ومِ  ،َأوَّ

 ؛ ٕكَّف بدأ مـف.العؾؿِ  رُ ْش تؼام يف هذا الؿسجد الحرام هق كَ 

ك شتؿؾ طىل تعؾقؿ فـقن شتَّ ـ بركات هذا الؿسجد الحرام؛ إْذ تمِ  ورةُ وهذه الدَّ 

 ف.العؾؿ يف حقاتِ  ويحتاجفا صالُب  يحتاجفا الؿسؾؿُ 

َٓ  -ويجب طىل كؾ  مسؾٍؿ    طز وجؾتف لؾَّف أْن يخؾص كقَّ  -  سقؿا صالب العؾؿو

 العؾؿ. ف لفذه العبادة العظقؿة وهل صؾُب يف صؾبِ 

إِكََّؿا »: هلل طـفرضل اطؿر بـ الخطاب  حديَث  رحمهَّاهللخاريُّ ر البُ يمهقتفا ذكَ وٕ

َؿا لُِؽؾ  اْمِرٍئ َما َكَقى ،إْطَؿاُل بِالـ قَّاِت  كتابف الجامع الصحقح  رِ دْ ل َص يف أوَّ  «َوإِكَّ

َّاهلل ويُّ وكذا الـَّقَ  ،«خاري  صحقح البُ »بـ الؿختصر الؿعروف  رَ َص  رحمه هذا  دَّ

 رحمهَّاهلل الؿؼدسلُّ  الغـل مام طبدوكذلؽ اإل ،ةالحديث يف كتابف إربعقـ الـَّقويَّ 
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َؿا لُِؽؾ  اْمِرٍئ َما َكَقى ،إِكََّؿا إْطَؿاُل بِالـ قَّاِت »وضع حديث:  ل كتابف طؿدة يف أوَّ  «َوإِكَّ

 تف لؾَّف سبحاكف.ـ الجؿقع وجقب إخالص صالب العؾؿ كقَّ إحؽام؛ إيؿاًء مِ 

أي: الؿشركقن وأهؾ  وا﴾﴿َوَما ُأمِرُ ذا قال سبحاكف: فَ اس بِ قة ُأمَِر الـَّ وبصالح الـ  

﴾ الؽتاب ـَ ي ـَ َلُف الد  َف ُمْخؾِِصق َّٓ لَِقْعُبُدوا الؾَّ دًا ف محؿَّ أمر كبقَّ  طز وجؾبؾ إنَّ الؾَّف  ،﴿إِ

َف َأْطُبُد ُمْخؾًِصا َلُف ِديـِل﴾ تف لؾَّفكقَّ  َص ؾِ خْ بلْن يُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ  .﴿ُقِؾ الؾَّ

رجات وحدَ  طز وجؾالعؾؿ لؾَّف تف يف صؾب يف كقَّ  وإذا أخؾص العبدُ  ه كال الدَّ

اخؾقـ يف ققلفؼ مِ وكرجق أْن يتحؼَّ  ،وارتػعت مـزلتف طـد الؾَّف ،العالقة  :سبحاكف ـ الدَّ

ـَ ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ َدَرَجاٍت﴾ ِذي ـَ آَمـُقا مِـُْؽْؿ َوالَّ ِذي ُف الَّ  . ﴿َيْرَفِع الؾَّ

ده الؾَّف دت كقَّ وإذا فَس  لذلؽ يف حديث  ؛بقطقٍد شديدٍ  ز وجؾطة صالب العؾؿ تقطَّ

رُ َس تُ  ـْ مَ  ُل وَّ أَ »أبل هريرة يف صحقح مسؾؿ:   ُئ ارِ قَ  :ةٌ ثَ اَل ثَ  ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  ارُ الـَّ  ؿُ ِف بِ  عَّ

ـ مَ  ُل ففمٓء أوَّ  «دُ اهِ جَ الؿُ وَ  ،ُق د  َص تَ الؿُ وَ  ،- ويدخؾ فقف صالب العؾؿ - آنِ رْ الؼُ 

ر بِ َس تُ  راق وغقرهِ ـ الزُّ ار قبؾ العصاة مِ فؿ الـَّ عَّ  .- والعقاذ بالؾَّف - اؿكاة والسُّ

ك بإمقر اإلكْ يعؿؾ يف الخقرات وفقؿا ي اسِ وكؾُّ الـَّ  اكقة لؽـ مـفؿ َمـ َس سؿَّ

طـ  - ها قال سبحاكفقة أو فسادِ دُّ طؾقف طؿؾف؛ بسبب صالح الـ  يمجر ومـفؿ َمـ ُيرَ 

ـَ َكَػُروا ُيـِْػُؼقنَ  :- الؿـافؼقـ ِذي ـْ ﴿لؽـ فَسدت كقَّتفؿ  َأْمَقاَلُفْؿ﴾ ﴿إِنَّ الَّ وا َط لَِقُصدُّ

ُثؿَّ  َتُؽقُن َطَؾْقِفْؿ َحْسَرةً ُثؿَّ  ﴿َفَسُقـِْػُؼقَكَفا: قة قال سبحاكفوبػساد هذه الـَّ  ﴾َسبِقِؾ الؾَّفِ 

 .﴾ُيْغَؾُبقنَ 

ـَ ُيـِْػُؼقَن  يعؿؾ كػس العؿؾ لؽـ ثقابف غقر قال سبحاكف: والؿسؾؿُ  ِذي ﴿َمَثُؾ الَّ

ُف أَ  ِف َكَؿَثِؾ َحبٍَّة َأْكَبَتْت َسْبَع َسـَابَِؾ فِل ُكؾ  ُسـُْبَؾٍة مِاَئُة َحبٍَّة َوالؾَّ ْمَقاَلُفْؿ فِل َسبِقِؾ الؾَّ
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ـْ َيَشاُء﴾ ـُ  ،ُيَضاِطُػ لَِؿ  .«صِ اَل ْخ اإلِ  ِب َس حَ : بِ ْي أَ »: رحمهَّاهلل كثقرٍ  قال اب

َٓ ؾ لاتِ ؼَ أنَّ هـاك َمـ يُ  طز وجؾوكذا أخبر الؾَّف   ؽـ مـفؿ َمـ يمجر ومـفؿ َمـ 

ُفْؿ َيْلَلُؿقَن َكَؿا َتْلَلُؿقَن﴾ كؿا قال سبحاكف: ؛يمجر لؽـ  ﴿إِْن َتُؽقُكقا َتْلَلُؿقَن َفنِكَّ

َٓ َيْرُجقَن﴾ ِف َما  ـَ الؾَّ
 ؽ طـده درجات. ؽ الؾَّف ويرفعُ بُّ حِ قة يُ الـ   فبصالِح  ﴿َوَتْرُجقَن مِ

قا الصالة رجات؛ فالؿسؾؿقن إذا صؾَّ قات تتػاوت الدَّ ويف إخالص الـ  

ب ما ؾُّ حَس ؼِ ـ تَ ع درجتف ومـفؿ مَ فَ رْ ـ تُ فؿ مـفؿ مَ الؿػروضة مثالً وهؿ بجاكب بعِض 

 .طز وجؾـ التَّقجف لؾَّف يف قؾبف مِ 

كؿا قال  ؛ح لف آفاقًا كثقرةً ف وفتَ الؾَّف يف طؾؿِ  تف لؾَّف باركَ العؾؿ كقَّ  ص صالُب وإذا أخؾَ 

ـَ َجاَهُدوا فِقـَا َلـَْفِدَيـَُّفْؿ ُسُبَؾـَا﴾﴿َوالَّ  سبحاكف: ـَ اْهَتَدْوا  وقال سبحاكف: ،ِذي ِذي ﴿َوالَّ

تف ص كقَّ ؾِ خْ ـ َرِغَب يف زيادة العؾؿ يف صؾب العؾؿ والـَّػع بف؛ فؾقُ فؿَ  ،َزاَدُهْؿ ُهًدى﴾

 لؾَّف. 

 ،طز وجؾ الؾَّف العؾؿ طظؿةَ  صالُب  هق أْن يستحضرَ  :قةإىل إخالص الـَّ  قُؾ بِ والسَّ 

فؿ لـ يـػعقك بؿدحِ  اَس وأنَّ الـَّ  ،العالؿقـ قى رب  أحٌد ِس  ةَ وأكَّف لـ يدخؾؽ الجـَّ 

لؽ إذا  طز وجؾبُّ الؾَّف وإكَّؿا الذي يـػعقك هق ُح  ،طؾقؽ وأيضًا لـ يـػعقك بالثَّـاءِ 

 .طز وجؾتؽ لؾَّف أخؾصت كقَّ 

أْن تدطق الؾَّف سبحاكف وتعاىل هذه العظؿة لؾَّف يف صؾب العؾؿ  ارِ عَ ْش تِ اْس  معَ  ويجُب 

وبنذن  ،طـؽ الجفؾ عُ فَ وبنذن الؾَّف ُيرْ  ،تؽ خالصًة لقجفف الؽريؿلْن يجعؾ كقَّ بكثقرًا 

َّٓ  ؛ؽلؽ يف طؾؿِ  كُ ارِ الؾَّف ُيبَ  ـ أهؾ الؽتاب َمـ هؿ بلنَّ مِ  طز وجؾفؼد أخبر الؾَّف  وإ

َّٓ مِ  مِـ أهؾ العؾؿ قال سبحاكف: ُققا إِ  ،فػقفؿ طؾؿ ـْ َبْعِد َما َجاَءُهُؿ اْلِعْؾُؿ﴾﴿َوَما َتَػرَّ
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ـ أسئؾًة مل يؽـ يعرففا مِ  ا أتك الؿديـةَ لؿَّ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملَّ بؾ كاكقا يسللقن الـَّبِ 

 َّٓ د بلبقف أو بلمف القل فِ بَ وطـ َش  ،وحا سللقه طـ الرُّ لؿَّ  ،ا كزل طؾقف القحللؿَّ  قبؾ إ

  .ـ دقائؼ العؾؿ ما لقس طـد الؿسؾؿقـمِ  فعـدهؿ ،لبقان ذلؽ فـزل طؾقف القحل

ا تؽامؾ القحل أصبح ما طـد الؿسؾؿقـ مِ  ـ العؾؿ يػقق ما طـد أهؾ الؽتاب فؾؿَّ

 َوَأْتَؿْؿُت  ِديـَُؽؿْ  َلُؽؿْ  َأْكَؿْؾُت  اْلَقْقمَ ﴿ لذلؽ قال سبحاكف: ؛ـ العؾقمهؿ مِ وغقرِ 

ْساَلمَ  َلُؽؿُ  َوَرِضقُت  كِْعَؿتِل َطَؾْقُؽؿْ   .﴾اِديـً  اإْلِ

فؿ الؾَّف  ﴿َغْقِر  ا طؾؿقا قال تعاىل:فؿ لؿَّ لعدم إخالِص  طز وجؾولفذا ذمَّ

َّٓ ف اْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ﴾ فؿ وهل فؿ وطؼقبتَ ر طاقبتَ ذكَ  ذكر سبحاكف مع أكَّفؿ طؾؿاء إ

القـ ففؿ طَ ُثؿَّ  ،طؾقفؿ؛ إْذ مل يعؿؾقا بؿا طؾؿقا طز وجؾالؾَّف  غضُب  ؾقا ؿِ ذكر الضَّ

  .ولؽـ بجفؾٍ 

وكرجق ، وهل العؾؿ والعؿؾ :دية بقـ خقري إمريـة الؿحؿَّ هذه إمَّ  ْت ؿعَ وَج 

ـ يعؾؿ ويعؿؾ ويخؾص كقَّ لْن كؽقن باكؿ قعًا كحـ وإيَّ ؿِ َج  وأْن  ،طز وجؾتف لؾَّف مؿَّ

َّٓ يـظر إىل طؿؾِ  ،ؼ بف وحدهيتعؾَّ  الجفؾ  ورفعِ  ،طـف طز وجؾقى رضا الؾَّف ف ِس وأ

ة؛ ـ الجـَّ وأْن يؽقن طـده يف الػردوس إطىل مِ  ،طز وجؾىل الؾَّف ب إوالتَّؼرُّ  ،طـف

َٓ ـ مـازل الد  مِ  أنَّ هـاك مـزلةً  طز وجؾبسبب أداء هذه العبادة التل أخبر الؾَّف   يـ 

 َّٓ ـْ ِطَباِدِه  قال سبحاكف: ،أهؾ العؾؿ فؼط وهل الخشقة يـالفا إ
َف مِ َؿا َيْخَشك الؾَّ ﴿إِكَّ

 ا مـزلة الخشقة فال يصُؾ أمَّ  ،اسة الـَّ الخقف مـف سبحاكف قد يخافف طامَّ ف ،اْلُعَؾَؿاُء﴾

  .قى أهؾ العؾؿإلقفا ِس 

ؼ تؾؽ الؿـزلة الرَّ لـا ولؽؿ مِ  طز وجؾـ الؾَّف فـرجق مِ  ـ حؼَّ فقعة العظقؿة طـده ؿَّ
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 بـا مـف سبحاكف وتعاىل يف أخرة.وأْن يؼر   ،ا العؾؿاءفَ سبحاكف التل خصَّ بِ 
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ر يف طَ  وهذا ُكقُر »ورة هق كتاب: ـ هذه الدَّ مِ  كؾَّ يقمٍ  رِ ْص الؽتاب الذي ُقر 

ـِ ٱلِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  اِة َوِصقَِّة الـَّبِ ل مِْشؽَ اِس فِ بَ تِ قْ ٱالِ  ر فقف وذكَ  «َطبَّاسٍ  ْب

 حديٍث. شرَح  رحمهَّاهللػ الؿمل  

طت ظَ ػْ والحِ  رحاَت شُّ اليـ أنَّ لؾد   طز وجؾومـ ِحْػِظ الؾَّف   ظُ ػَ فؿـف ما ُيحْ  ،لف تـقَّ

رهكامالً ومِ  الؼرآنُ  ر  ،وهـاك مـ َحِػَظ الحديث ،ـ أهؾ العؾؿ َمـ فسَّ ومـفؿ َمـ فسَّ

 ـ إحاديث.مجؾًة مِ  وشرَح 

كتابًا كامالً مِـ  فؿـفؿ َمـ شرَح  ،أهؾ العؾؿ يف شرحات الحديث وتبايـت مـاهُج 

 قح مسؾؿ وجامع الت رمذي وغقرِ خاري  وشرح صحب الحديث كشرح صحقح البُ تُ كُ 

 ذلؽ. 

ف مـػصالً طـ مـفؿ َمـ يلخذ حديثًا ويشرحف يف جزٍء ويجعؾُ  :ـ الؿـاهجومِ 

 يف هذا الؽتاب. رحمهَّاهللوهذا هق صـقع الؿصـ ػ  ،هغقرِ 

ح فشرَ  ،رحاتـ الشُّ ُطِرَف بؽثرة تصاكقػف يف هذا الؿـفج مِ  رحمهَّاهلل ُػ والؿمل  

ة أحاديَث  فضؾ بقت  وأحاديَث  ،إهؾة وأحاديَث  ،كلحاديث الخقاتقؿ مـػصؾةً  طدَّ

ومـفا هذا الحديث الذي وضعف  ،ـ إحاديث الؽثقرةذلؽ مِ  الؾَّف الحرام وغقرَ 

 ػ. الؿمل  
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 ،بـ الحسـ ابـ رجب البغدادي أحمدبـ  حمنالر َّ هق طبدُ  رحمهَّاهللػ والؿمل  

 شؼل.مالد  ُثؿَّ  ،صريالؿِ ُثؿَّ  ،مشؼلالد  ُثؿَّ 

فطؾب  ،ه طالؿًا وقاضقاً وكان والدُ  ،سـة سبع مئة وسٍت وثالثقـ رحمهَّاهللُولَِد 

  .ـ أهؾ العؾؿ لؽـَّف مل يدركفه أيضًا مِ وكان جدُّ  ،العؾؿ يف أول حقاتف طىل والده

بعد ذلؽ ُثؿَّ  ،ره طشر سـقات لحضقر دروس أهؾ العؾؿؿُ ه وطُ أخذه والدُ ُثؿَّ 

مالزمًة  رحمهَّاهللأربعة طشرة طامًا فالزم اإلمام ابـ الؼقؿ  بف إىل دمشؼ وطؿره َؾ َح رَ 

سـة سبع مئة وواحد ومخسقـ  رحمهَّاهللؿ مام ابـ الؼق  ل اإلِ ك تقف  ًة حتَّ ؾَ امِ ًة كَ ـَ ًة َس تامّ 

 ـ الفجرة.مِ 

ف طاد إىل مقصـِ ُثؿَّ  ،ؾًة كثقرةً ؿْ إىل مصر فسؿع طـفؿ َج  رحمهَّاهللػ ثؿ اكتؼؾ الؿمل  

ة مصـَّػاتف رَ ثُ وكَ  ،طؾقف اُس بعد استؼر يف دمشؼ وأقبؾ الـَّ ُثؿَّ  ،فقف بغداد الذي ُولِدَ 

 ك بؾغت مصـَّػاتف ست وأربعقن مصـَّػًا.حتَّ 

َّاهللاإلمام الحافظ ابـ حجر  فُ ػَ وَص  ُث الحَ حَ الؿُ »بؼقلف:  رحمه فؽان  «ظُ افِ د 

رًا ولف كتاٌب  ثًا وأيضًا مػس  يف  متـقطةٌ  ٌب تُ ف كُ ول ،تػسقر الؼرآن الؽريؿيف  محد 

لؽـَّف  حجر،وهق غقر شرح ابـ  خاري  الحديث مـفا: فتح الباري بشرح صحقح البُ 

 .رحمهَّاهللتقيف ُثؿَّ  وصؾ فقف إىل كتاب الجـائز

الؼقاطد الػؼفقة »ـ أهؿ كتب الػؼف وهق كتاب: بؾ صـَّػ كتابًا مِ  وهق أيضًا فؼقفٌ 

َّاهللالؿعروفة بؼقاطد ابـ رجب  «الؽبرى أيضًا يف القطظ بؾ  ولف مملػاٌت  ،رحمه

ـ القطظ ط ره يف هذا الؽتاب مِ َس ولذلؽ سترى ما سقُ  ،ُلؼ ب بقاطظ الؿسؾؿقـ

ك الؼؾقب.ققؼ الذي ُيحَ الرَّ   ر 
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أي: كان  «اسِ الـَّ  قرِ مُ أُ  ـْ ئًا مِ قْ َش  ُف رِ عْ  يَ َٓ  انَ كَ »قال:  رحمهَّاهللابـ العؿاد  فُ ػَ ووَص 

 ه.رِ ْش الً طىل العؾؿ وطىل كَ بِ ؼْ مُ  ،دًا فقفااهِ كقا زَ مـصرفًا طـ الدُّ 

بقان فضؾ »ػاتف يف ذلؽ: ـ مملَّ ومِ  ،ؾػ يف العؼقدةة السَّ ـ أئؿَّ مِ  رحمهَّاهللوهق 

 .«طؾؿ السؾػ طىل طؾؿ الخؾػ

سـة  رحمهَّاهللل والتَّحديث والتَّصـقػ تقف   وبعد حقاٍة حافؾٍة بالتَّحصقؾ والعطاءِ 

لؽـ بارك  ،ره تسعة ومخسقن طامًا فؼطؿُ فجرة وطُ ـ السبع مئة ومخسة وتسعقـ مِ 

 ف بركًة كثقرًة.يف طؾؿِ  طز وجؾ الؾَّف 
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 »وهذا الؽتاب الذي بقـ أيديـا هق 
ِ
عْ  «اسِ بَ تِ قْ ُكقُر آ التل  ةُ ؾَ آقتباس يعـل: الشُّ

  .افَ يستضاء بِ 

عْ  مصدر مؽان والؿشؽاة هق  «اةِ ل مِْشؽَ فِ »ـ أيـ أخذكاها؟ قال: مَ  ةُ ؾَ هذه الشُّ

  .قءالضَّ 

ـِ ٱلِ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  َوِصقَِّة الـَّبِ »قء؟ قال: مـ ق مصدر الضَّ ما هُ   «َطبَّاسٍ  ْب

 .«َؽ ظْ ػَ حْ يَ  الؾَّفَ  ظِ ػَ اْح »وهق حديث: 

ـ إحاديث التل طؾقفا مِ  رحمهَّاهلل مام الـَّقويُّ ف اإلِ وضعَ  العظقؿُ  وهذا الحديُث 

 ة.إربعقـ الـَّقويَّ  يـ؛ فقضعف يف كتابمدار أحؽام الد  

ـ ابـ يـ مِ إحاديث التل يدور طؾقفا أحؽام الد   أخذَ  رحمهَّاهللواإلمام الـَّقوي 

ـُ  ،الصالح ُثؿَّ  ،يــ أحؽام الد  وطشريـ حديثًا مِ  ع ستةً وَض  رحمهَّاهللالح الصَّ  فاب

َّاهللأتك اإلمام الـَّقوي  ابـ  ُػ أتك الؿمل  ُثؿَّ  ،ووضع اثـقـ وأربعقـ حديثاً  رحمه

فُعِرَف ذلؽ الؿصـَّػ  ،ك بؾغت مخسقـ حديثاً رجب وزاد طؾقفا ثؿاكقة أحاديث حتَّ 

 .رحمهَّاهللة ومعف زيادة ابـ رجب ويَّ بإربعقـ الـَّقَ 
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 (1)قؿِ حِ الرَّ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  الؾَّفِ  ؿِ ْس بِ 

ـُ عِ تَ ْس كَ  فِ بِ وَ   ق

فِ لِ  دُ ؿْ الحَ  ـَ ؿِ الَ العَ  ب  رَ  (1)ؾَّ ا ـَ بُّ بُّ رَ ا ُيحِ ؿَ كَ  (3)قفِ كًا فِ ارَ بَ بًا مُ ق  صَ  قراً ثِ دًا كَ ؿْ َح  (2)ق

                                      

ـُ  ،ركةوالبَ  الباء: لالستعاكةِ  «وم َّح َّالر ََّّن َّم َّح َّالر َّ الؾَّفِ  ؿِ ْس بِ »معـك  (1) كًا بسؿ متبر   يعـل: استعق

 ل لفذا الؽتاب.الؾَّف طىل تللقػِ 

َٓ الؾَّف سبح واسؿُ  َّٓ كالتف البَ اكف  َٓ  ؛ركة يؽقن يف شلٍء إ بقحة  َّٓ إذا ذُ حِ  تَ لذلؽ الذَّ  رَ كِ ؾُّ إ

ِف َطَؾْقِف﴾ الؾَّف بالبركة فقفا قال سبحاكف: طؾقفا اسؿُ  ا ُذكَِر اْسُؿ الؾَّ  يذكر اسؿُ  لموإذا  ،﴿َفُؽُؾقا مِؿَّ

ا َلؿْ  قال:طز وجؾ  الؾَّف طؾقف فالؾَّف َٓ َتْلُكُؾقا مِؿَّ ِف َطَؾْقِف﴾ ﴿َو ؾُّ حِ ف تعاىل تَ فاسؿُ  ،ُيْذَكِر اْسُؿ الؾَّ

ؿق وهق العؾقُّ ملخقٌذ مِ  وآسؿُ  ،ف سبحاكف وتعاىلالبركة يف العؿؾ إذا ُذكَِر طؾقف اسؿُ   ـ السُّ

 وآرتػاع.

ـُ  «الؾَّفِ  ؿِ ْس بِ »لذلؽ قال:  ، ل لفذا الؽتاب وما فقفف تعاىل طىل تللقػِ باسؿِ  وأتبركُ  أي: استعق

ـُ  ،طز وجؾهذان اسؿان لؾَّف  «وم َّح َّالر ََّّن َّم َّح َّلر َّا»و  انِ ؿَ اْس »: رضيَّاهللَّعنهما اسٍ طبَّ  قال اب

  .ـ أخرمِ  يعـل: أوسعُ  «رِ أَخ  ـَ مِ  قُّ رَ ا أَ ؿَ هُ دُ َح أَ  انِ قؼَ قِ رَ 

محة فؽاليمها اسؿان الرَّ  حقؿ يلخذ مـف صػةُ وكذا الرَّ  محةالرَّ  يلخذ مـف صػةُ حمنَّالر َّ فاسؿُ 

حقؿ ف الرَّ ا يف أخرة فاسؿُ أمَّ  ،كقا وأخرةيف الدُّ  مؿتدةُ  ةٌ ؿَ ْح رَ حمنَّالر َّولؽـ ، احدةو لصػةٍ 

ـَ َرِحقًؿا﴿ قال سبحاكف: ،بالؿممـقـ فؼط خاّص    .﴾َوَكاَن بِاْلُؿْممِـِق

صىل اهلل طؾقف لُّ لذلؽ قال الـَّبِ  ؛يف هذه الحقاة الؿممـ والؽافر يشؿُؾ حمنَّالر َّ أي: أنَّ اسؿَ 

ْكَقا َتْعِدُل ِطـَْد الؾَّف َجـَاَح َبُعقَضةٍ »: وسؾؿ َٓ  «َما َسَؼك َكافِرًا مِـَْفا َشْرَبَة َماءٍ  ؛َلْق َكاَكِت الدُّ  لذلؽ 

طىل  ف سبحاكف مؼصقرةٌ ؿتُ ا يف أخرة فرْح أمَّ  ،ك الؽافرتساوي طـد الؾَّف شقئًا فقسؼل حتَّ 

   الؿممـقـ فؼط.
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= 

ٍد ففق ؿْ أي: كؾُّ َح  ،لؾَّف سبحاكف وتعاىل الؿحامدِ  قعُ ؿِ َج  يعـل: ،م لؾعؿقمإلػ والالَّ  (1)

 .طز وجؾ يستحؼف الؾَّف

فف شقُخ  والحؿدُ   عْ تَ وَ  ب فِ ُح  عَ مَ  قدِ ؿُ حْ الؿَ  ـِ اِس حَ مَ  رُ كْ ذِ »: رحمهَّاهللاإلسالم  كؿا طرَّ
  .«فِ قؿِ ظِ

ك هذا َح لست معظ ؿًا لف فال ي ؽف بؿحاسـ لؽـَّبُّ حِ ـ تُ رت مَ فؾق ذكَ  وكذلؽ لق  ،داً ؿْ سؿَّ

َٓ ف وذكَ طظَّؿتَ  ك َح ف كذلؽ ٓ يبُّ حِ  تُ رت فقف محامد لؽـ  ٓ بدَّ أْن يشتؿؾ طىل  فالحؿدُ  ،داً ؿْ سؿَّ

 :ثالثة شروطٍ 

 محاسـ الؿحؿقد. رط إول: ذكرُ الشَّ 

.  الشرط الثاين: مع الحب 

 الشرط الثالث: التَّعظقؿ.

 َٓ َّٓ لؾَّفوهذا  وإكَّؿا  ،لؽ الؿحامدِ  قعُ ؿِ : َج لشخصٍ  أي: ٓ يجقز أْن تؼقل ، يؽقن إ

   فا لؾَّف وحده سبحاكف وتعاىل.ة هل كؾُّ الؿستغرقة والعامّ  الؿحامدُ 

َٓ  تقػَ ِض ـ أسؿائف سبحاكف وتعاىل التل إذا أُ مِ  هذا اسؿٌ  (2) ه فقؼال: ربُّ  تصح لغقرِ إلقف 

، ار، ربُّ الؿال وهؽذابُّ الدَّ العالؿقـ فقجقز ذلؽ فتؼقل: ر ت إىل غقرِ قػَ ِض ا إذا أُ أمَّ  ،العالؿقـ

ْئ َربََّؽ »لذلؽ:  ؛ب ما يطؾؼ طؾقففحَس  ،وإذا ققؾ: الربُّ   ،«َٓ َيُؼْؾ َأَحُدُكْؿ: َأْصِعْؿ َربََّؽ، َوض 

   ـ سقاق الؽالم فقطؾؼ لؾَّف.مِ  طز وجؾبذلؽ أكَّف هق الؾَّف  َف رِ وطُ  ،وإذا ققؾ: الربُّ 

يف حديث رفاطة يف صحقح  «قفِ كًا فِ ارَ بَ بًا مُ ق  ًا صَ قرثِ دًا كَ ؿْ َح » طظقؿة اٌت هذه كؾؿ (3)

ـٌَؾ: رَ ُج اَل رَ قَ  ،هُ دَ ؿِ َح  ـْ ؿَ لِ  الؾَّفُ  عَ ؿِ َس : اَل ا قَ ؿَّ لَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ أنَّ الـَّبِ »: خاري  البُ  َلَؽ ا وَ بَّ

ا اكْ ؾَ قِف، فَ اَركًا فِ بَ مُ  ق باً قرًا صَ ثِ كَ  داً ؿْ ُد، َح ؿْ الحَ  ـِ الؿُ َرَف، قاَل: َص ؿَّ ُت َأيْ رَ : قاَل: أَكا، قاَل  ؟ؾ ؿُ َتؽَ َم

ـَ مَ ثِ اَل ثَ ًة وَ عَ بِْض  فُ ا، أَ ْبَتِدُروَكفَ َؾؽًا يَ ق ُل ا أَ ُتُبفَ ؽْ ْؿ يَ يُّ  .«وَّ

: اَل ؼَ فَ  - ةِ اَل ك الصَّ لَ رًا إِ خ  لَ تَ ك مُ تَ ا أَ ؿَّ لَ  - ُس ػَ الـَّ فِ قْ ؾَ طَ  اَق الً َض ُج نَّ رَ أَ »: ويف صحقح مسؾؿٍ 

= 
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فِ لِ اَل َج  ز  طِ وَ  فِ ِف ْج وَ  مِ رَ ؽَ ل لِ غِ بَ ـْ ا يَ ؿَ كَ ، وَ (1)كَض رْ يَ وَ 
(1).  

                                      
= 

َلَؼْد َرَأْيُت اْثـَْك َطَشَر َمَؾًؽا : صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  اَل ؼَ فَ  ،قفِ كًا فِ ارَ بَ بًا مُ ق  صَ قرًا ثِ دًا كَ ؿْ َح 

ُفْؿ َيْرَفُعَفا ،َيْبَتِدُروَكَفا   .«َأيُّ

ٌة قَّ فقف بؾ كِ  َث بْ  ُخ َٓ  «باً ق  قرًا صَ ثِ دًا كَ ؿْ َح »ؿ الثَّـاء والتَّعظقؿ لؾَّف سبحاكف وتعاىل ظَ طْ ـ أَ ففذا مِ 

   ؿقـ لف.ـ الؿعظ  ـا مِ ف سبحاكف أْن يجعؾَ وكسللُ  ،هذا الحؿدُ  يزيدُ   «قفِ كًا فِ ارَ بَ مُ »ٌة فقف حَ الِ َص 

ولفذا يف  ،ك يرضك طـا كؿا أحبَّ هذا الحؿده سبحاكف طؾقف حتَّ دًا كحؿدُ ؿْ يعـل: َح  (1)

ـَ الؾَّفِ »: خاري  صحقح البُ 
ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َمَدَح َكْػَسفُ  ؛َلْقَس َأَحٌد َأَحبَّ إَِلْقِف الَؿْدُح مِ

 فؼال: «مِ

﴾ ـَ ِف َرب  اْلَعاَلِؿق   .﴿اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـ ومِ  طز وجؾـ تعظقؿ الؾَّف ا ففذا مِ الؿدائح وأطالهَ  ؽ بعظقؿِ فؽؾُّؿا تؿدح ربَّ 

َـّبِ ا البشر حتَّ أمَّ  ،حتدِ طؾقف مُ  إذا زدَّت يف الثَّـاءِ  وهق سبحاكف القحقدُ  ،فاستحؼاقاتِ  صىل  لَّ ك ال

بقبقة أو إلقهقة ـ صػات الرُّ ف شقئًا مِ قت فقف وأططقتَ ف وغؾَ لق زدَّت يف مدحِ  اهلل طؾقف وسؾؿ

 د أكت طىل ذلؽ.ؿَ حْ ف بؿحامد طظقؿة تُ ا الربُّ إذا ذكرتَ أمَّ  ،تذمُّ طىل ذلؽ

 ،هاويف غقرِ  دائح يف الؿجالس ويف إحاديثبالؿَ  طز وجؾالؾَّف  ظَّؿَ عَ يـبغل أْن يُ  :ولفذا

 ،الؾَّف الحرام ا إىل بقِت لؾَّف وصؾـَ الحؿدُ  ،قرةً ثِ ؿًا كَ عَ لؾَّف الؾَّف أططاكا كِ  مِـ ذلؽ مثالً: الحؿدُ و

اكا مِ  الحؿدُ  ،لؾَّف الؾَّف هداكا الحؿدُ  ،ةً رَ ؿْ لؾَّف الؾَّف أططاكا طُ  الحؿدُ  ـ فذا مِ ف ،ػرـ الؽُ لؾَّف الؾَّف كجَّ

 .طز وجؾأطظؿ الؿدح لؾَّف 

ِذي َهَداَكا لَِفَذا﴿ ة:الجـَّ ٍة يؼقلفا أهُؾ كؾؿ ُل وأوَّ  ِف الَّ  قال: ا أكزل الؾَّف الؼرآنَ ولؿَّ ، ﴾اْلَحْؿُد لِؾَّ

ِذي َأْكَزَل َطَؾك َطْبِدِه اْلؽَِتاَب﴾ ِف الَّ  ا خؾؼ الؾَّف السؿاوات إرض قال:ولؿَّ  ،﴿اْلَحْؿُد لِؾَّ

 َ ْٕ َؿاَواِت َوا ِف الَِّذي َخَؾَؼ السَّ ِف َرب   يف كتاب الؾَّف: آيةٍ  ُل وأوَّ ، ْرَض﴾﴿اْلَحْؿُد لِؾَّ ﴿اْلَحْؿُد لِؾَّ

﴾ ـَ    .اْلَعاَلِؿق
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دٍ ؿَّ حَ ك مُ ؾَ طَ  ك الؾَّفُ ؾَّ َص وَ 
ل  بِ الـَّ  (2)

ل  م  إُ  (3)
 قؿاً ؾِ ْس تَ  ؾَّؿَ َس وَ (2)فِ بِ حْ َص وَ  (1)فِ آلِ وَ  ،(4)

                                      
= 

َْكَرُم﴾ لذلؽ قال: ؛ـ الؾَّف أكرم مِ َٓ  (1) ْٕ ـ غقر هق الذي يعطل مِ  :والؽريؿُ  ﴿اْقَرْأ َوَربَُّؽ ا

 فؽقػ إذا سللتف؟! ،سمالٍ 

دًا كؿا ؿْ َح  ه سبحاكف وتعاىلوكحؿدُ  ،فارالـَّقؾ ويديف بالؾَّ  اءُ سحَّ ف يٌؿ وجفُ رِ كَ  طز وجؾفالؾَّف 

َؿاَواِت ﴿ ؿاوات وإرض قال سبحاكف:ف؛ ٕكَّف يؿؾؽ ما يف السَّ يؾقؼ بسؾطاكِ  ُفؿَّ َفاصَِر السَّ ُقِؾ الؾَّ

َْرضِ  ْٕ ِذي بَِقِدِه اْلُؿْؾُؽ﴾ وقال تعاىل: ،﴾َوا ُوَلك  وقال سبحاكف:، ﴿َتَباَرَك الَّ ْٕ ﴿َلُف اْلَحْؿُد فِل ا

ِخَرِة﴾وَ  ْٔ   .ا

دًا كؿا ؿْ ه َح فـحؿدُ  ؛ويؿؾؽ أيضًا أخرة يف السؿقات وما فقفؿا وما بقـفؿاما  ففق يؿؾُؽ 

   ٌؾ لذلؽ.هْ ف سبحاكف وتعاىل وهق أَ ف ومؾؽِ يؾقؼ بسؾطاكِ 

ـِ  الثَّـاءُ  :معـاها صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  طىل الـَّبِ  الصالةُ  (2) ؽ طىل كبق   طؾقف، يعـل: يا رّب اث

  .ثـاؤه طؾقف :الؾَّف طىل طبده وصالةُ ، صىل اهلل طؾقف وسؾؿ دٍ محؿَّ 

ـْ َصؾَّك َطَؾلَّ َصاَل »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ قال الـَّبِ  لذلؽ يف صحقح مسؾؿ ُف َصؾَّك الؾَّ  :ةً َم

ـِ « َطَؾْقِف بَِفا َطْشراً   ؾطز وجالؾَّف ف ؛صىل اهلل طؾقف وسؾؿ دٍ طىل محؿَّ  يعـل: إذا قؾت: يا رّب اث

 .- دٍ الؾَّفؿ صؾ  طىل محؿَّ  -ات مرَّ  ؿاء طشريف السَّ  َؽ يؿدُح 
   ئ بف.ب  ل طؾقف القحل وكُ يعـل: كزَ  - كؿا تعرفقن -ّل الـَّبِ  (3)

  .مٍّ لغقرهذَ  ُػ ْص ووَ  ،صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  لؾـَّبِ  ٍح دْ مَ  ُػ ْص هذا وَ  (4)

والعؾؿ  - وهق الؼرآن -قر العظقؿ ذا الـُّفَ بِ  أكَّف أتك صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  لؾـَّبِ  ٍح دْ مَ  ُػ ْص وَ 

 َٓ َٓ   يعرُف وهق  ـ طـده وإكَّؿا هق  يعرف الؽتابة؛ فدلَّ طىل أنَّ الذي أتك بف لقس مِ الؼراءة و

ـ العؾقم مِ  مختؾػةً  اً أكقاط يعرُف  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ فؾق كان الـَّبِ  طز وجؾ،ـ الؾَّف وحلٌّ مِ 

ا استػاده مِ ذا العؾؿ مِ فَ لقا: أتك بِ والؽتابات والؾُّغات لؼا ابؼةتُ ـ الؽُ ؿَّ ًا قّ مّ ا كان أُ لؽـ لؿَّ  ،ب السَّ

= 
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= 

الم أكَّف مِ  تفؿ يف ذلؽ، فؾؿ يبؼاكؼطعت ُحجَّ  الة والسَّ َّٓ ما أتك بف طؾقف الصَّ كؿا قال  ؛ـ القحلإ

ـِ اْلَفَقى ﴿ تعاىل: َّٓ َوْحٌل ُيقَحك *َوَما َيـْطُِؼ َط  .﴾إِْن ُهَق إِ

فؽؾُّ  ،أكَّفؿ هؿ بـق هاشؿ رحمهَّاهللاإلسالم  قال شقُخ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  آُل  (1)

صىل اهلل ل  طؾقف؛ ٕنَّ حبَّـا لؾـَّبِ  أْن يثـَل  طز وجؾَمـ كان مِـ الؿممـقـ مِـ بـل هاشؿ كدطق الؾَّف 

ا يشؿؾُ مِ  طؾقف وسؾؿ الة ـا لؾرَّ تِ محبَّ  ِق دْ ـ ِص ف ُحبُّ قرابتف الؿممـقـ وهذا مِ ؿَّ سقل طؾقف الصَّ

الم أكَّـا كُ    .فبُّ آلَ حِ والسَّ

؛ ٕنَّ  طز وجؾفؿ طـد الؾَّف فؿ بؾ إنَّ طؼقبتَ بُّ حِ ف غقر الؿسؾؿقـ فال كُ ا آلُ وأمَّ  تؽقن أشدُّ

﴿َتبَّْت َيَدا َأبِل َلَفٍب  لذلؽ قال سبحاكف: ؛فؿفؿ ومـبعِ ـ أصؾِ سالم كان قريبًا مِ يـ واإلِ الد  

﴾ ك إىل ف تتؾَ ومع ذلؽ الؾَّف أكزل فقف سقرة يف ذم   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ،ل  الـَّبِ  طؿُّ  وأبق لفٍب  َوَتبَّ

  .طقةهذه الدَّ  َؾ بِ ه ومع ذلؽ ما قَ دارِ  ؾ إىليقم الؼقامة؛ ٕنَّ القحل وَص 

ا لؽـ لؿَّ  ،طـف ه ويدافعُ ويـصرُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ كان يحقط الـَّبِ  وكذلؽ أبق صالٍب 

إِنَّ »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  كان طذابف شديدًا كؿا يف الصحقح قال ؿْ ؾِ ْس ف ومل يُ ـ أقاربِ مِ  كان

 «َلَرُجٌؾ َتقَضُع فِل َأْخَؿِص َقَدمْقِف َجْؿَرٌة َيْغؾِل مِـَْفا ِدَماُغفُ  :َأْهَقَن َأْهِؾ الـَّاِر َطَذاًبا َيْقَم الِؼَقاَمةِ 

   وهق أبق صالب.

ـ ا مَ أمَّ  ،الذيـ رأوه وآمـقا بف وماتقا طىل ذلؽ صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  حابةُ يعـل: ص (2)

اهُ كحالِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ كان مممـًا ومل ير الـَّبِ   ؛ـاخقاكُ إِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ ؿ الـَّبِ ـا فسؿَّ

ـَ َلْؿ َيْلُتقا أَ ؟ َقاَل: َلْسـَا إِْخَقاَكَؽ َيا َرُسقَل الؾَّفِ َأوَ »لذلؽ قالقا:  ِذي ْكُتْؿ َأْصَحابِل، َوإِْخَقاُكـَا الَّ

َؿا اْلُؿْممِـُقَن إِْخَقٌة﴾ كؿا قال سبحاكف: «َبْعدُ    .ثـك طؾقفـ كان مممـًا يُ فؽؾُّ مَ  ﴿إِكَّ

ـ ثـل ويدطق طىل الصالح مِ جؾ أنَّ كؾَّ مسؾٍؿ يف الصالة يُ الرَّ  ـ ثؿرات استؼامةِ لذلؽ مِ 

اَل »: رضل اهلل طـف يف حديث ابـ مسعقدٍ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ ل الـَّبِ كؿا قا ؛طباد الؾَّف  مُ السَّ

= 
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 قرًا.ثِ كَ 

َج َخ  ـْ  َحـَشٍ  يِث دِ َح  ـْ مِ  دُ ؿَ ْح أَ  امُ مَ إلِ ا رَّ ل  اكِ عَ الصَّ
رضل اهلل  (2)اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  ،(1)

                                      
= 

ـَ حِ الِ الصَّ  الؾَّفِ  ادِ بَ ك طِ ؾَ طَ ا وَ ـَقْ ؾَ طَ  المقال  «ق الة والسَّ َأَصاَبْت ُكؾَّ  ؛َفنِكَُّؽْؿ إَِذا ُقْؾُتُؿقَها»: طؾقف الصَّ

َؿاِء َوإَْرضِ  ِف َصالٍِح فِل السَّ َٓ وأ «َطْبٍد لِؾَّ الؿغرب يدطق لؽ الؿشرق ويف يف  ل تشعر مصؾ  كت 

رور وأفاِت المة مِ بالسَّ  تدطق لؽ بالؿغػرة  بؾ إنَّ الؿالئؽةَ  ،ذلؽ وب وكحقِ رُ والؽُ  ـ الشُّ

 َٓ ِفْؿ  قال سبحاكف: ، تشعروأكت  ـْ َحْقَلُف ُيَسب ُحقَن بَِحْؿِد َرب  ـَ َيْحِؿُؾقَن اْلَعْرَش َوَم ِذي ﴿الَّ

ـَ َتاُبقا َوُيْممِـُق ِذي ـَا َوِسْعَت ُكؾَّ َشْلٍء َرْحَؿًة َوِطْؾًؿا َفاْغِػْر لِؾَّ ـَ آَمـُقا َربَّ ِذي َن بِِف َوَيْسَتْغِػُروَن لِؾَّ

َبُعقا َسبِقَؾَؽ﴾  .َواتَّ

َّاهللَّعنهمااس حديث ابـ طبَّ  (1) ورواه أبق  ،رمذيورواه الت   ،أحمدمام رواه اإلِ  رضي

 هؿ. ريعة وغقرُ لشَّ ي يف اورواه أجر   ،كيعؾَ 

حـش  وهق صريُؼ  واحدٍ  قى صريٍؼ يصح مـفا ِس  لم ٍق رُ ـ سبعة صُ ف مِ مـف ما هق صرقُ 

ـ صريؼ ومـف ما هق مِ  ،عٌ طِ ؼَ ـْتصح مـفا ما هق صريؼ ططاء وهق مُ  لمف التل ـ صرقِ فؿِ ، ـعاينالصَّ 

   حـش. وأصحفا هق صريُؼ  ،ومـف ما هق مـ صريؼ ابـ أبل رباح ،ابـ الؿـؽدر

ـُ  (2) كان  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ ا مات الـَّبِ لؿَّ  ،حابةـ صغار الصَّ مِ  رضيَّاهللَّعنه اسٍ طبَّ  اب

َٓ  ،طشر طامًا فؼط ره ثالثةَ ؿُ طُ  وحاز مـف طؾؿًا  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ثالث سـقاتلَّ الـَّبِ  مَ زَ و

ٕكَّف كان صغقرًا  «ماَل غُ  ايَ »قال لف:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ لذلؽ يف الحديث هذا الـَّبِ  ؛كثقراً 

فُ فَ  ؿَّ الؾَّفُ » صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ بؾ دطا لف الـَّبِ  ،إمة ف أصبح حبرَ لؽـَّ   ؼ 
ـِ ل الد  فِ ؿف يعـل: فف   «ي

ـُ يعـل: طؾ   «يَؾ وِ التَّلْ  فُ ؿُ ؾ  طَ وَ » يعـل: أْن تـزل  ،ـقفا يف التَّعقيف وققطِ  ؿ الؿسائَؾ الؼق   ؿف كؿا قال اب

 روطر الشُّ لتقفُّ  عُ طَ ُيؼْ  ارقالسَّ و ،الة تبطؾ لقجقد كذافتؼقل: هذه الصَّ  طىل القاقعِ  ؿَ هذا العؾ

= 
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ا ْو يَ أَ  -! (2)ا ُغاَلمُ : يَ اَل ؼَ فَ  (1)صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  الـَّبِ  يَػ دِ رَ  ُت ـْ كُ »: اَل قَ طـفؿا 

                                      
= 

  .ؽبف يف حقاتِ  ف واقعة تسقرُ تَ ؿْ ؾِ ًا فؼط بؾ تضع هذا العؾؿ الذي طَ أي: لقس طؾؿًا كظريّ  وهؽذا،

َٓ  ،ف يف واقعؽالؼرآن وهق أْن تجعؾَ هذا ـ إكزال مِ  وهذا هق الؿؼصقدُ  طىل   تجعؾف كزلو

َٓ بَ ػقا وغَ ؾَ َس  أققامٍ     قاء.لـا ولفؿ طىل السَّ  طز وجؾبؾ أكزلف الؾَّف  ، يؽقن لؽ طبرةروا و

ـ ومِ  ،ارؿَ حقث كان راكبًا طىل حِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  عِ قاُض طىل تَ  وهذا يدلُّ  (1)

الة ف عِ تقاُض  الم أكَّف أردَف طؾقف الصَّ  ؛معف غالمًا صغقراً  أكَّف أردَف ف عِ ـ تقاُض ومِ  ،همعف غقرَ  والسَّ

 قرِ ا اهتدى بـُلؿَّ  اسٍ الذي هق ابـ طبَّ  الصغقرُ  هذا الغالمُ  ،غاربُّ الص  حِ ٓ يُ  اسِ الـَّ بعُض ف

ـَّة أصبح طالؿًا يف إمةتَ الؽِ  َٓ  ،اب والسُّ  ة. قد يصبح هق َطَؾُؿ إمّ  ؛ فغداً هُ رْ ؼِ تَ حْ  تَ لذلؽ الصغقر 

 ،ابةطىل الدَّ  ـ واحدٍ أكثر مِ  ابة أي: يجقز ركقُب رداف طىل الدَّ قز اإلِ أيضًا طىل أكَّف يج ويدلُّ 

َٓ فنذا كاكت الدَّ  ﴿َواْلَخْقَؾ َواْلبَِغاَل َواْلَحِؿقَر لَِتْرَكُبقَها﴾ قال سبحاكف:  َؾ ؿِ حْ طؾقفا أْن تَ  ؼُّ ُش  يَ ابة 

 د طؾقفا.دُّ اثـقـ أو ثالثة يجقز التَّعَ 

ف ـ لحظات حقاتِ كؾَّ لحظٍة مِ  ؿَ طؾقف أْن يغتـِ  ُب جِ يَ  ؿَ الِ أو العَ  ؿَ عؾ  طىل أنَّ الؿُ  هذا يدلُّ و (2)

 ه.ؾ ؿ غقرَ عَ يُ  وهق صغقرٌ  ،هؾ ؿ غقرَ عَ يُ  ارٍ ؿَ ك ولق هق طىل حِ حتَّ  ،يف التَّعؾقؿ

المويقسػ  ُققَن  قحقدجـ دطا لؾتَّ وهق يف الس   - كؿا تعرفقن - علوهَّالس  ﴿َأَأْرَباٌب ُمَتَػر 

اُر﴾َخْقٌر َأِم ال ُف اْلَقاِحُد اْلَؼفَّ جـ لذلؽ قالقا لف َمـ يف الس   ،جـاس وهق يف الس  لؾـَّ ـُ ِس وكان ُيحْ  ؾَّ

﴾ ؤية:ا صؾبقا مـف تلويؾ الرُّ لؿَّ  ـَ ـَ اْلُؿْحِسـِق
ا َكَراَك مِ  اس.ف لؾـَّف وتعؾقؿِ إحساكِ  لؽثرةِ  ؛﴿إِكَّ

لف كقػ  ُح رَ ْش تَ  ،الةيمهقة الصَّ ف أؿُ عؾ  ذلؽ تُ  وكحقِ  جرةٍ أُ  ِب حاص ولفذا مثالً: تركب معَ 

 ،فؿُ ؾ  عَ تُ  سائٌؼ يلتقؽ أو  يلتقؽ مثالً خادمٌ  ،اسًا لؾعؾؿرَ بْ لتؽـ كِ  وهؽذا يف كؾ  لحظةٍ  ،القضقء

 فا.ؾ ؿُ عَ يف البقت تُ  تلتقؽ خادمةٌ 
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ُغَؾق ؿُ 
فُ  (3)َكؾَِؿاٍت  (2)ؾ ُؿَؽ طَ َٓ أُ أَ  - (1) َـّ ِف بِ  َيـَْػُعَؽ الؾَّ

ْحَػِظ ٱ: اَل ؼَ فَ  ،(2)َفُؼْؾُت: َبَؾك ؟(1)

                                      

  .يبؾغ آحتالم لمهق الذي  :الغالمُ  (1)

َّوسلملُّ لـَّبِ كؿا قؾـا لؽؿ: مات ا رضيَّاهللَّعنهمااس لذلؽ كان ابـ طبَّ   صلىَّاهللَّعلوه

  .فقال لف هذا الحديث قبؾ وفات صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ قد يؽقن الـَّبِ  ،طاماً  ره ثالثة طشرؿُ وطُ 

ـَ  ره ثالثة ؿُ هذا الحديث وطُ  عَ ؿِ َس  رضيَّاهللَّعنهمااس طبَّ  يعـل: طىل كؾ  إحقال أنَّ اب

   .ةٌ قػَ عِ َض  «يا ُغؾق ؿ» :ورواية ،فؿا دون طشر

ـِ تعؾقؿ الـَّبِ  وهذا يدلُّ  (2)  رَح ه فطَ العبارة طىل غقرِ  وإلؼاءِ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  طىل ُحْس

  .مال؛ لقؽقن تشقيؼًا لفطؾقف السُّ 

اإليؿان؟ أفضؾ مِـ أْن تؼقل لف:  أركانِ  طددُ كؿ  غقر مثالً تؼقل لف: هؾ تعرُف وهؽذا الصَّ 

 .إلقؽ رُ الصغق دَّ َش ـْك يَ حتَّ  ةٌ يؿان ستاإلِ  أركانُ 

رَت  عُ ؿِ تَ ْس الؿُ  (3) إذا  وكذلؽ العامُؾ  ،يـصت لؽ ستؽقن قصقرةً  لف أنَّ الؿعؾقمةَ  إذا يسَّ

ـَ  بقَّـَت    .ـ العؿؾمِ  قؾقٌؾ يؽثرُ  العؿؾِ  لف أنَّ زم

اًما َمْعُدوَداٍت﴾ :- طـ رمضان -لذلؽ قال سبحاكف   ،اغتـؿقها قصقرة يعـل: يسقرةٍ  ﴿َأيَّ

اٍم َمْعُدوَداٍت ﴿ :- ج  طـ الح -وكؿا قال سبحاكف  َف فِل َأيَّ   .تـتفل ؿَّ ثُ  يسقرةٍ  ﴾َواْذُكُروا الؾَّ

اٍم ﴿لق قال: و َف فِل َأيَّ ة صقيؾة إذًا اقتصر طـ كثرةِ يؼقل: الؿُ  أو العبدُ  العامُؾ  ﴾َواْذُكُروا الؾَّ  دَّ

 ةً يخ مدَّ الؿشا كلكَّؽ تؼقل ٔخر: تذهب معل إىل درس أحدِ ، العؿؾ، لؽـ قال لف: أيام قصقرة

  .يستؽثرها ولق تؼقل: كذهب ساطتقـ ساطةً  ،كعقد يذهب معؽ ؿَّ ثُ  قصقرةً 

ـَ اس أْن يُ ـ باب الحث  طىل تعؾقؿ الـَّلذلؽ مِ  بًا عْ ولقس َص  ٌؾ فْ وَس  يسقرٌ  أنَّ العؾؿَ  ؿلف بقَّ

ْرَكا اْلُؼْرآَن﴾: - طـ الؼرآن -لذلؽ قال سبحاكف  ،يالً قِ ولقس صَ  طز الؾَّف ر ذكَ لق  ،﴿َوَلَؼْد َيسَّ

َّٓ الؼِ  يؼرأه أحدٌ  لمٌب عْ َص  أنَّ الؼرآنَ  آيًة واحدًة يف الؼرآنِ  وجؾ َـّ  ،ةؾَّ إ ﴿َوَلَؼْد  قال: الؾَّف لؽ

= 
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ْرَكا اْلُؼْرآَن﴾  .َيسَّ

قال لفؿا:  رضل اهلل طـفؿإبل مقسك ومعاذ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  ـ وصايا الـَّبِ ومِ 

َرا» َٓ ُتَعس  َرا َو ـَ اس أنَّ الد  ق ـ لؾـَُّتبَ  َٓ  «َيس  ﴿َوَما َجَعَؾ  قال: طز وجؾ ؛ ٕنَّ الؾَّففقف مشؼةٌ  ي

ـْ َحَرٍج﴾
ـِ مِ ي ـٌ َس ففق دِ  َطَؾْقُؽْؿ فِل الد  طز كؿا قال الؾَّف  ؛افٌؼ لؾػطرةِ قَ ٌح مُ قٌر واِض ِس ٌؾ يَ فْ ي

َـّاَس َطَؾْقَفا﴾ :وجؾ تِل َفَطَر ال ِف الَّ قدٍ لُ قْ ؾُّ مَ كُ »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ وقال الـَّبِ  ،﴿فِْطَرَت الؾَّ

  .«ةِ رَ طْ ك الػِ ؾَ طَ  دُ قلَ يُ 

يف  يبدأُ  ،داً فْ لفؿ لـ يلخذ مـؽ ُج  َؽ فتعؾقؿُ  طىل الػطرةِ  اَس اطقة: أنَّ الـَّفنذا قؾت لؾدَّ 

 اطقة.الدَّ  طُ قتثبَّ ف ؛رك لـ يسؿعقا مـؽقن يف الش  غؾُ قا إذا قؾت لف: مأمَّ  ،طقةالدَّ 

ا لؿاذا؟ لؿَّ  «؟َأَفتَّاٌن َأْكَت  !َيا ُمَعاذُ »قال:  طىل معاذٍ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  َب ِض ولفذا غَ 

ل يف قراءة صالة العشاء؛ ٕنَّ الـَّبِ  طىل  اَس الـَّ عُ ؿْ كلكَّف يؼقل: أكا أَج  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ صقَّ

أحثُّفؿ  ما كـُت  قنَ طُ دَ فقَ  ،ؾقفؿ الصالةل طق  طَ وإذا أتقا إىل الصالة أكت تُ  ؿ،لف فبُ يـ وأقر  هذا الد  

 طؾقف.

َّٓ تُ  ،يـب بفؿ يف الد  حَ شقئًا يُ  أْن تصـعَ  :يـاس لؾد  ـ أهؿ أسباب دطقة الـَّولفذا مِ  ـ لفؿ ق  بَ وأ

َـّ بِ ؼْ ك بذل الؿال؛ لقُ ع حتَّ شرَ  سالمَ بؾ إنَّ اإلِ  ،يـوهذا هق إصؾ يف الد   طؾقفؿ ؼُّ ُش ما يَ  اس ؾ ال

َػِة ُقُؾقُبُفْؿ﴾ يـ قال سبحاكف:طىل الد   ًٓ لؾـَّ َل ذُ بْ فقجقز أْن تَ  ﴿َواْلُؿَملَّ ك ار حتَّ ػَّ ـ الؽُ اس مِ ما

 يـ ويسؾؿقا.يؼبؾقا طىل هذا الد  

 اَس الـَّ مُ دِ خْ أكَّف كان يَ  ةِ فا قبؾ الـُّبقَّ التل كان يػعؾُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  صػاتـ ومِ 

َما  ! َوالؾَّفِ َكاَل »: خاري  كؿا يف حديث طائشة يف صحقح البُ  ؛جفؿفؿ طىل قضاء حقائقـُعِ ويُ 

، َوَتْؽِسُب ال؛ إِكََّؽ لَ اً َأَبد ُيْخِزيَؽ الؾَّفُ  ِحَؿ، َوَتْحِؿُؾ الَؽؾَّ ْقَػ، َتِصُؾ الرَّ َؿْعُدوَم، َوَتْؼِري الضَّ

ـُ َطؾَ  ـُ وهذا هق الد   «َحؼ  ك َكَقائِِب الَوُتِعق ُب ؼَ تُ  ي  ف.ضقَح لفؿ وُ  ـُ ق  بَ وتُ  فؿؾ ؿُ عَ إلقؽ وتُ  اَس الـَّ ر 
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َٓ  هذا يدلُّ و (1)  ا طؿقم تحريؿِ أمَّ  ،غقرفضالً طىل الصَّ  الؿسؾؿِ   يجقز احتؼارُ طىل أكَّف 

الم: كؿا قال الـَّبِ  ؛الؿسؾؿ الة والسَّ ـَ »لُّ طؾقف الصَّ ر  َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه  بَِحْسِب اْمِرٍئ مِ الشَّ

 . «الُؿْسؾِؿَ 

ـَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿوالـَّبلُّ   فقف حثٌّ  بقرةً كَ  ؽاكةً مَ  - مٌ اَل غُ  قَ هُ وَ  - طباسٍ  أططك اب

 إىل تؾؽ الؽؾؿات. َل غِ ْص ك يُ حتَّ  ؛يعـل: ستؽقن طالؿاً  «َـّ ِف بِ  َيـَْػُعَؽ الؾَّفُ »لف قال:  وتشجقعٌ 

َب  رحمهَّاهلل والُبخاريُّ  ،غارًا بالص  تؿّ فْ مُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ وكان الـَّبِ  َباُب »بابًا قال:  بقَّ

ْبَقانِ  اَلِم َطَؾك الص   لُّ بِ الـَّ انَ كَ : اَل قَ وَ  ؿْ ِف قْ ؾَ طَ  ؿَ ؾَّ َس فَ  ،قانٍ بِ ك ِص ؾَ طَ  رَّ مَ  رضيَّاهللَّعنه اً أكسأنَّ  ،السَّ

 .«ؿْ ِف بِ  فُ ؾُ عَ ػْ يَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

ِف »أمامة:  وحديُث  َفنَِذا  ،اَن ُيَصؾ ل َوُهَق َحامٌِؾ ُأَماَمةَ كَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿَأنَّ َرُسقَل الؾَّ

   .اسِ بالـَّ وهق يخطُب  رضيَّاهللَّعنه ـَ َس الحَ  َؾ ؿَ وكذلؽ َح  ،«َوإَِذا َقاَم َرَفَعَفا ،َسَجَد َوَضَعَفا

ـِ أدِب  هذا يدلُّ و (2) ـُ  ،بارغار مع الؽِ الص   طىل ُحْس  ـَ َس ْح ف أَ ـ  لؽـَّيف الس   صغقرٌ  اسٍ طبَّ  فاب

ف طىل هذه ؽاكت إجابتُ ف ،مـف فضالً  وأكبرُ  اً ـّمـف ِس  وأكبرُ  مـف طؾؿاً  أكبرُ  ل  العظقؿِ الـَّبِ  عَ إدب م

  .التَّربقة العظقؿة

ـُ  ـُ  اسٍ طبَّ  واب أي: أكَّفؿا ف، الؾَّف ابـ ف وطبداس طؿُّ العبَّ ، صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  طؿ   هق اب

 ثُّ العؾؿَ بُ اس يَ الـَّ بعُض ف ،بفك ٕقارِ يبذل العؾؿ حتَّ  كسانَ طىل أنَّ اإلِ  وهذا يدلُّ ، طؿقمةٍ  أبـاءُ 

ـَّة قال سبحاكف:ما جاء بف الؽِ  وهذا خالُف  ،لألباطد ويـسك إقارب ﴿َوَأْكِذْر  تاب والسُّ

﴾ ـَ َْقَربِق ْٕ   .َطِشقَرَتَؽ ا

ـَ  !ٍف َيا َبـِل َطْبِد َمـَا»قال:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ أنَّ الـَّبِ  :ويف الصحقح
َٓ ُأْغـِل َطـُْؽْؿ مِ

فِ  ـَ َطْبِد الُؿطَّؾِِب  الؾَّ فِ َٓ  !َشْقئًا، َيا َطبَّاُس ْب ـَ الؾَّ
ـَْؽ مِ َة َرُسقِل الؾَّفِ   ُأْغـِل َط  !َشْقئًا، َوَيا َصِػقَُّة َطؿَّ

فِ َٓ  ـَ الؾَّ
دٍ   ُأْغـِل َطـِْؽ مِ َٓ َسؾِقـِل َما ِش  !َشْقئًا، َوَيا َفاصَِؿُة بِـَْت ُمَحؿَّ ـْ َمالِل 

ـَ ْئِت مِ
 ُأْغـِل َطـِْؽ مِ

= 
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َف َيْحَػْظَؽ  َف َتِجْدُه َأَماَمَؽ ٱ ،(1)الؾَّ ْف  ،ْحَػِظ الؾَّ َخاءِ ل فِ  ك الؾَّفِ لَ إِ  َتَعرَّ َيْعِرْفَؽ فِل  الرَّ

ةِ  دَّ ـْ بِالؾَّفِ ٱَف  ْسَتَعـَْت ٱَوإَِذا  ،ْسَلِل الؾَّفَ ٱَف  َوإَِذا َسَلْلَت  ،الش  ا ؿَ بِ  ؿُ ؾَ ػَّ الؼَ َج  دْ قَ  ،ْسَتِع

ُفْؿ َجِؿقعنَّ الَفَؾْق أَ  ،ـٌ ائِ كَ  قَ هُ  َلْؿ  الؾَّفُ  فِ ِض ؼْ يَ  ؿْ لَ َأَراُدوا َأْن َيـَْػُعقَك بَِشْلٍء  اً َخْؾَؼ ُكؾَّ

ُف َطَؾْقَؽ َلْؿ َيْؼِدُروا َطؾَ  ،َيْؼِدُروا َطَؾْقفِ  وَك بَِشْلٍء َلْؿ َيْؽُتْبُف الؾَّ  ،ْقفِ َوإِْن َأَراُدوا َأْن َيُضرُّ

ْبِر َطَؾك َما َتْؽَرُه َخْقراً ٱوَ  ْبرِ  ،َكثِقراً  ْطَؾْؿ أنَّ فِل الصَّ َوَأنَّ الَػَرَج َمَع  ،َوَأنَّ الـَّْصَر َمَع الصَّ

 .«َوَأنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسراً  ،الَؽْرِب 

 َٓ  كَّفُ أَ  اِق قَ ل الس  فِ وَ  ،ـِ قْ عَ طِ ؼَ ـْ مُ  ـِ يْ رَ آَخ  ـِ يْ ادَ ـَ ْس إِ  عَ مَ  َحـَشٍ  يِؼ رِ صَ  ـْ مِ  فُ اقَ ا َس ذَ ؽَ هَ 

 .(2)ضٍ عْ بَ  ـْ مِ  ؿْ ِف ِض عْ بَ  يُث دِ َح  ظُ ػَ حْ يُ 

َج َخ وَ   :فُ ظُ ػْ لَ وَ  ،راً َص تَ خْ مُ  هُ دَ ْح وَ  َحـَشٍ  يِؼ رِ صَ  ـْ ضًا مِ يْ أَ  فُ رَّ

ُثَؽ َحِديثاً  !َيا ُغالمُ » َف َيْحَػْظَؽ ٱ: إِك ل ُمَحد  َف َتِجْدُه ٱ ،ْحَػِظ الؾَّ  ،ُتَجاَهَؽ ْحَػِظ الؾَّ

فَ ٱَف  َلْلَت َس ا ذَ إِ  ـْ بِالؾَّفِ ٱَف  ْسَتَعـَْت ٱَوإَِذا  ،ْسَلِل الؾَّ ِت َج وَ  مُ اَل قْ ُرفَِعِت إَ  دْ قَ  ،ْسَتِع  ػَّ

                                      
= 

فِ   ،أو يجؿع َمـ هق أبعد مع إقرب ،بعد ذلؽ يدطق إبعد ؿَّ ثُ  ،كان يدطق إقربقـ «َشْقئاً  الؾَّ

َٓ الؿفؿ أنَّ الدَّ    ف. يـسك أقاربَ اطقة 

ما  لؽـ ،جملةَّجملة رحمهَّاهللصـ ػ فا الؿُ رَح الحديث َش  ما بعد هذه الؽؾؿة إىل آخرِ  (1)

ر تؿام فا بعد أْن يذكَ رَح التل َش  ؾِ ؿَ وسـليت إىل الجُ  ،اهارحـَيشرحفا فَش  لم ؾِ ؿَ ـ الجُ مِ قبؾفا 

 الحديث.

 رحمهَّاهللل ـعاكِ الصَّ  شٍ ـَقى صريؼ َح ِس  قػةٌ عِ أو َض  ؼطعةٌ ـْرق مُ الطُّ  :مثؾ ما ذكركا لؽؿ (2)

ـِ   .رضيَّاهللَّعنه اسٍ طبَّ  طـ اب
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ُة َيـَْػُعقَكَؽ بَِشْلٍء َلْؿ َيْؽُتْبُف الؾَّفُ َفَؾْق َجاَءِت إُ  ،ُب تُ الؽُ  َوَلق  ،ْسَتَطاَطْت ٱَلَؽ َلَؿا  مَّ

َك بَِشْلٍء َلؿْ  ُف َلَؽ  َأَراَدْت َأْن َتُضرَّ ْبِر ٱوَ  ،فِ قْ ؾَ طَ  ْسَتَطاَطْت ٱَلَؿا  َيْؽُتْبُف الؾَّ ْطَؾْؿ أنَّ فِل الصَّ

ْبرِ  ،َكثِقراً  َطَؾك َما َتْؽَرُه َخْقراً  َوَأنَّ َمَع  ،َوَأنَّ الَػَرَج َمَع الَؽْرِب  ،َوَأنَّ الـَّْصَر َمَع الصَّ

 .«الُعْسِر ُيْسراً 

َج َخ وَ   : فُ ظُ ػْ لَ وَ  ،رِ َص تَ خْ الؿُ  اِق قَ ا الس  ذَ هَ  قِ حْ ـَ بِ  يُّ ذِ مِ رْ الت   فُ رَّ

َف َيْحَػْظَؽ ٱ: إِك ل ُأَطؾ ُؿَؽ َكؾَِؿاٍت » َف َتِجْدُه ٱ، ْحَػِظ الؾَّ  َسَلْلَت ا ذَ إِ  ،ُتَجاَهَؽ ْحَػِظ الؾَّ

ـْ بِالؾَّفِ ٱَف  ْسَتَعـَْت ٱَوإَِذا  ،ْسَلِل الؾَّفَ ٱَف  َة َلقِ ٱوَ  ،ْسَتِع َطَؾك َأْن  ْجَتَؿَعْت ٱ ْطَؾْؿ َأنَّ إُمَّ

ُف َلَؽ  َّٓ بَِشْلٍء َقْد َكَتَبُف الؾَّ وَك ٱِن إِ وَ  ،َيـَْػُعقَك بَِشْلٍء َلْؿ َيـَْػُعقَك إِ ْجَتَؿُعقا َطَؾك َأْن َيُضرُّ

ُف َطَؾْقَؽ  َّٓ بَِشْلٍء َقْد َكَتَبُف الؾَّ وَك إِ ِت  ،ُرفَِعِت إَْقاَلمُ  ،بَِشْلٍء َلْؿ َيُضرُّ ُحُػ  َوَجػَّ  .  «الصُّ

ـٌ َصِحقٌح »: اَل قَ وَ   .«َحِديٌث َحَس

ا ذَ هَ وَ  ،اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  ٌق رُ صُ  يِث دِ ا الحَ ذَ فَ لِ »: هْ دَ ـْ مَ  ـُ بْ ٱ الؾَّفِ  دِ بْ ق طَ بُ أَ  ظُ افِ الحَ  اَل قَ وَ 

 .«اٌت ؼَ ثِ  فُ اتُ وَ رُ وَ  ،قرٌ فُ ْش مَ  ادٌ ـَ ْس ا إِ ذَ هَ وَ »: اَل قَ  «افَ حُّ َص أَ 

ُلُ قُ   لٌّ ؾِ : طَ ؿْ فُ ـْ ؿِ فَ  ،فُ ـْ طَ  ةٍ اطَ ؿَ َج  ةِ ايَ وَ رِ  ـْ مِ  اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  يُث دِ ا الحَ ذَ هَ  َي وِ رُ  دْ قَ  :ت 

 ،رٍ قْ ؿَ طُ  ـُ بْ  ِؽ ؾِ الؿَ  دُ بْ طَ وَ  ،فُ ـْ طَ  ةَ رَ ػْ ك غَ لَ قْ مَ  رَ ؿَ طُ  ةِ ايَ وَ رِ  ـْ مِ وَ  ،ةُ مَ رِ ؽْ طِ وَ  ،اءٌ طَ طَ وَ  ،ـُفُ بْ ٱ

ا فَ قعِ ؿِ ا َج هَ قدِ اكِ َس ل أَ فِ وَ ، فُ ـْ ا مِ عَ ؿَ ْس يَ  ؿْ ا لَ ؿَ كَّفُ : أَ قَؾ قِ وَ ، اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  ةَ ؽَ قْ ؾَ ل مُ بِ أَ  ـُ بْ ٱوَ 

 .صِ ؼْ الـَّ وَ  ةِ ادَ يَ الز   ُض عْ ا بَ فَ اضِ ػَ لْ ل أَ فِ وَ  ،اٌل ؼَ مَ 

فُ أَ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  الـَّبِ  ـِ طَ  َي وِ رُ وَ  ك بِ وَ  كَّ  يِث دِ َح  ـْ مِ  اسٍ بَّ طَ  ـَ بْ ٱ َؽ لِ ذَ صَّ

  ؿْ هِ رِ قْ غَ وَ  ،دٍ عْ َس  ـِ بْ  ؾِ فْ َس وَ  ،ي  رِ دْ الخُ  قدٍ عِ ل َس بِ أَ وَ  ،ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ـِ بْ  ل  ؾِ طَ 
 ،ةِ ابَ حَ الصَّ  ـَ مِ

  .اٌل ؼَ ضًا مَ يْ ا أَ هَ قدِ اكِ َس ل أَ فِ وَ 
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 .ضٍ عْ بَ  ـْ مِ  ُح ؾَ ْص ا أَ فَ ُض عْ بَ وَ  ،ةٌ ـَ ق  ا لَ فَ ؾَّ كُ  يِث دِ الحَ  قدَ اكِ َس نَّ أَ أَ  لُّ ْقؾِ الُعؼَ  رَ كَ ذَ وَ 

ُلُ قُ   ادٌ ـَ ْس إِ  قَ هُ وَ  ،ااهَ كَ رْ كَ ل ذَ تِ الَّ  اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  َحـَشٍ  ةِ ايَ وَ رِ  ـْ مِ  هِ قدِ اكِ َس أَ  دُ قَ ْج أَ وَ  :ت 

 .فِ بِ  َس لْ  بَ َٓ  ـٌ َس َح 

 ِح رْ َش » اِب تَ ل كِ ا فِ فَ قْ ؾَ طَ  مِ اَل الؽَ  عَ مَ  يِث دِ الحَ  ِق رُ صُ  رَ كْ ا ذِ ـَ قْ فَ قْ تَ ْس ٱ دِ قَ وَ 

«ي  ذِ مِ رْ الت  
(1). 

فُ نِ ، فَ (2)فِ اضِ ػَ لْ أَ  ِح رْ َش وَ  يِث دِ ك الحَ ـَ عْ ك مَ ؾَ طَ  مُ اَل ا الؽَ ـَ اهُ ا هَ كَ قدُ ُص ؼْ مَ وَ   ـَ ؿَّ َض تَ  كَّ

  ةً قَّ ؾ  كُ  دَ اطِ قَ قَ وَ  ةً قؿَ ظِ ا طَ ايَ َص وَ 
ـِ الد   قرِ مُ أُ  ؿ  هَ أَ  ـْ مِ  ِج رَ ق الػَ بُ أَ  امُ مَ اإلِ  اَل ك قَ تَّ َح  (3)افَ ؾ  َج أَ وَ  ي

                                      

 ذا الحديث يف ثالثة مقاضع:ه شرَح  رحمهَّاهلل ُػ الؿمل   (1)

 والذي وصؾ إلقـا العؾؾ. ،رمذي ومل يصؾـا كامالً مـفجامع الت   ِح رْ الؿقضع إول: يف َش 

ف يف حِ رْ إىل َش  يف هذا الؽتاب أشارَ و «كقر آقتباس»ة أخرى يف هذا الؽتاب: مرَّ  فوشرَح 

 رمذي.جامع الت  

وقد أفردت لف جزًء »الحؽؿ وهـاك قال: ف يف كتابف جامع العؾقم وشرَح  :ة الثالثةوالؿرَّ 

يف  ؿَّ ثُ  ،اينوهذا الثَّ  ،رمذيفا ما يف الت  لُ يعـل: أوَّ  «كقر آقتباس»الذي هق هذا الؽتاب  «مستؼالً 

   جامع العؾقم والحؽؿ.

ؾًة.ػَ ه مُ يف أساكقدِ  الؽالمُ لقس يعـل:  (2)    صَّ

صلىَّاهللَّلُّ بقان والغؾؿان؛ لذلؽ الـَّبِ ؾص  ل كتعؾقؿ العؼقدة حتَّ  ُب جِ طىل أكَّف يَ  وهذا يدلُّ  (3)

ـَ  ؾَّؿَ طَ  علوهَّوسلم ـ فقفا ما هق مِ  ،س العؼقدةِ ُس أُ  - ارٍ ؿَ وهق طىل حِ  - رضيَّاهللَّعنهما اسٍ طبَّ  اب

وفقفا  ،ـ إسؿاء والصػاتوفقفا ما هق مِ  ،ـ تقحقد إلقهقةوفقفا ما هق مِ  ،بقبقةتقحقد الرُّ 

ا هق مِـ أركاما هق مِ    .- كؿا سقليت - يؿان كالؼدرن اإلِ ؿَّ
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  - ي  زِ قْ الجَ  ـُ بْ ٱ
 ُت دْ كِ وَ  ،لـِ َش هَ دْ لَ فَ  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  ُت رْ بُّ دَ تَ »: - رِ اصِ الخَ  دِ قْ َص  فِ ابِ تَ ل كِ فِ

 .(1)«!اهُ ـَ عْ ؿَ لِ  ؿِ فْ الػَ  ؾَّةِ قِ وَ  ،يِث دِ ا الحَ ذَ فَ بِ  ؾِ فْ الجَ  ـَ ػًا مِ َس ا أَ وَ »: اَل قَ ُثؿَّ  ،«قُش صِ أَ 

  

                                      

َـّ هذه العبارة غقرُ  (1) طة أن قيف الـُّسخة الؿطب «صقد الخاصر»يف كتاب  مقجقدةٍ  لؽ

سخ لؽـ لقست أن يف الـُّ ،-الؾَّف أطؾؿ  -َوِهَؿ  رحمهَّاهلل ُػ أو الؿمل   ،أخرى فا كسخةٌ لعؾَّ 

 .«صقد الخاصر»الؿطبقطة يف 

ـُ   «قُش صِ أَ  ُت دْ كِ وَ  ،لـِ َش هَ دْ لَ فَ  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  ُت رْ بُّ دَ تَ »: رحمهَّاهلل ي  الجقز لؽـ كؿا قال اب

ؾ فقفاوفَ  ،لء الؽثقرؿ الشَّ ـ جقامع الؽؾِ مِ  عَ ؿَ َج  قٌب جِ طَ  حديٌث هذا و ؾَّؼ الؼؾب بالؾَّف وطَ  ،صَّ

ـِ  وأزاَل  ،سبحاكف وتعاىل ـ كسان مِ لِ ل إيؿاكًا بؿا يحدُث  ومأل الؼؾَب  ،اسؼ بالـَّالؼؾب التَّعؾُّ  ط

   ـ طـد الؾَّف.لقعؾؿ أكَّفا كؾَّفا مِ  ؛ذلؽ شرٍّ أو بالٍء أو فتـٍة وكحقِ 
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َفظُ ٱ»: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم فُ لُ قْ ؼَ فَ  هَُُح  َفظ َكُُاللَّ ُ(1)«َيح 

 قَ هُ  َؽ لِ ِحْػُظ ذَ وَ ، (2)َقفُ اهِ قَ كَ وَ  َرهُ امِ وَ أَ وَ  (1)قَقفُ ؼُ ُح وَ  (2)الؾَّفِ  ودَ دُ ُح  ظْ ػَ ْح ٱل: ـِ عْ يَ 

                                      

ؾ ػَ أن بدأ يُ  (1)   .الحديث ؾِ ؿَ ُج  ِح رْ َش  يفص 

 ،ه الؾَّف بففِْعُؾ ما أمرَ : طز وجؾالؿراد بحػظ العبد لؾَّف  «َيْحَػْظَؽ  اْحَػِظ الؾَّفَ »هـا قال: 

 هذا طىل سبقؾ العؿقم. ،ف طـفاه الؾَّ فَ ما كَ  اُب ـَتِ واْج 

َّاهلل ُػ والؿمل   َحافُِظقا ﴿ وهل: الصالة ،ص فقفا بالحػظالـَّأتك  أمقرٍ  ر مخسةَ ذكَ  رحمه

اَلِة اْلُقْسَطك َؾَقاِت َوالصَّ َّوالط َّ ،﴾َطَؾك الصَّ م َّ»هارة َُّمو  َّإَل  َّالُوُضوء  ل ى َّع  اف ُظ َُّيح   ،«ن ََّل 

 والػرج. ،- فقف الجقف ودخؾ ،ىيعـل: وما حقَ  - والرأس ،وإيؿان

ا جاء بِ مِ  رحمهَّاهلل ُػ ذكرها الؿمل   أمقرٍ  فذه مخسةُ ف العؿؾ بقصقة  ص بالحػظ معَ ا الـَّفَ ؿَّ

   الـَّقاهل. اُب ـَتِ إوامر واْج  ُؾ عْ ؼقى وهل فِ وهل التَّ  طز وجؾالؾَّف 

ىَّاهللَّعلوهَّصللُّ فقف الـَّبِ  يف حديث أبل ثعؾبة الخشـل ذكرَ  - كؿا سقليت - الحدودُ  (2)

َـّ  ،حدودٍ  واجتـاُب  محارمٍ  واجتـاُب  أوامرٌ  وسلم رحمهَّ ُػ والؿمل  ، هـاك ضعقٌػ  الحديَث  لؽ

  .إوامر معروفة ،ر أوامر ومحارم وحدودذكَ  اهلل

َّٓ بؿا كطقؼ وأبعد طـا ما ٓ كطقؼ  لمبـا أكَّف  طز وجؾالؾَّف  ةِ ؿَ ْح ـ رَ ومِ  َوَما َأَمْرُتُؽْؿ »يلمركا إ

 ؛َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـْفُ »عد طـفا أما الـَّقاهل فالبُ  ،ب آستطاطةحَس  «اْفَعُؾقا مِـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ فَ  ؛بِفِ 

 .«َفاْجَتـُِبقهُ 

ه الشَّ  ،أكَّفا داخؾٌة يف مجؾة الؿحارم :ققؾ والحدودُ  يف  رعُ وققؾ الؿراد بالحدود يعـل: ما حدَّ

َّاهللسالم اإلِ  أنَّ شقَخ  عَ م ،ذلؽ كا وغقرِ رقة أو الز  دود كالسَّ الحُ   هذه الحدودَ أنَّ يرى  رحمه

 . طز وجؾوإكَّؿا الؿراد بذلؽ الحدود هل مجقع معاصل الؾَّف  ،لقست لفا أصٌؾ 

َّاهللوالؿصـ ػ   ،لءطـ الشَّ  ما تجاوز بف العبدُ  :بالحدود ه ذكروا أنَّ الؿرادَ وغقرُ  رحمه

= 
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 اَل فَ  هِ ودِ دُ ُح  دَ ـْ طِ وَ  ،اِب ـَ تِ ْج ٱالِ بِ  قفِ اهِ قَ كَ  دَ ـْ طِ وَ ، (3)الِ ثَ تِ مْ ٱالِ بِ  هِ رِ امِ وَ أَ  دَ ـْ طِ  قُف قُ القُ 

                                      
= 

فُ   الحدَّ  هذافؿـ تجاوز  ،أصبح إسرافًا وتبذيراً  حدَّ الؽرم إذا تجاوزت ذلؽ ال لَؽ  مثؾ: حدَّ الؾَّ

ه الؾَّف  ولقس الؿراد بالحد  الحدود الخؿسة الؿعروفة يف  ،لف طز وجؾفؼد تجاوز ما حدَّ

 .الجـايات

َأَتْدِري َما »: رضل اهلل طـف كؿا يف حديث معاذٍ  ؛قحقدهق التَّ  طز وجؾف ؾَّ ل حؼٍّ  أطظؿُ و (1)

فِ  َطَؾك  َحؼُّ الؾَّفِ  :ُقْؾُت الؾَّف َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل ؟ َباِد، َوَما َحؼُّ الِعَباِد َطَؾك الؾَّفِ َطَؾك العِ  َحؼُّ الؾَّ

 َٓ   .« ُيْشِرُكقا بِِف َشْقًئاالِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه، َو

قال طؾقف  كؿا ؛ف الؾَّفيحبُّ  ؾٍ ؿَ طَ  وهق أفضُؾ  ،ف الؾَّفما يستحؼُّ  وهق أطظؿُ  ،لؾَّف حؼٍّ  ففذا أطظؿُ 

الم  الة والسَّ ا »: - يف الحديث الؼدسل -الصَّ َب إَِللَّ َطْبِدي بَِشْلٍء َأَحبَّ إَِللَّ مِؿَّ َوَما َتَؼرَّ

   .«اْفَتَرْضُت َطَؾْقفِ 

م الؿحرَّ  تشؿُؾ  - كؿا تعؾؿقن -والـَّقاهل  ،القاجب والؿـدوب إوامر تشؿُؾ  (2)

   والؿؽره.

 طز وجؾوبعصقان أمٍر واحٍد أخرج الؾَّف  ،فقفا ما استطعت طز وجؾيعـل: تطقع الؾَّف  (3)

ـْ َخَؾْؼَت صِقـًا﴾وقال: ، ﴿َقاَل َأَكا َخْقٌر مِـُْف﴾جقد ٔدم ه بالسُّ أمرَ  ،ةـ الجـَّإبؾقس مِ    ﴿َأَأْسُجُد لَِؿ

َّٓ إِْبؾِقَس َأَبك َواْسَتْؽَبرَ ﴿: وقال سبحاكف ،فاستؽبر طـد الؾَّف  ظؿُ لذلؽ التَّػريط يف إمر أط  ،﴾إِ

  .فليف القققع يف الـَّ

 ؿَّ وأكا سآيت ثُ  دققؼةً  ولق قؾت لف: قْػ  ،شرب ماًء قال: لـ أشربافؿثالً لق قؾت لشخص: 

َٓ طـد كػِس  أيُّفؿا أطظؿُ  ،جؾس  ؼركَ تَ طـؽ واْح  إول؛ ٕكَّف استؽبرَ   شؽَّ ؽ إول أم أخر؟ 

  .ومل يرك شقئاً 

يلخذه  ؿَّ العصقر طـ يؿقـؽ ثُ  عِ لؽـ لق تؼقل لف: َض  ،شرب يؼقل: ما أشرباتؼقل لف: 

= 
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ُ .(1)فُ ـْ ا ُكِفَل طَ ك مَ لَ إِ  فِ ا ُأمَِر بِ ى مَ دَّ عَ تَ  يُ َٓ وَ  زُ اوَ جَ تَ يُ 

ل ا فِ ؿَ كَ  ؛(3)افَ ؾ  كُ  اِت مَ رَّ حَ الؿُ  كُ رْ تَ وَ  ،(2)افَ قعِ ؿِ َج  اِت بَ اجِ القَ  ُؾ عْ فِ  :َؽ لِ ل ذَ فِ  َؾ َخ دَ فَ 

َض َفاَل ُتَضق ُعقَهاإِنَّ الؾَّ »: (4)قعُ فُ رْ الؿَ  ةَ بَ ؾَ عْ ل ثَ بِ أَ  يِث دِ َح 
مَ َح ، وَ (5)َف َفَرَض َفَرائِ  رَّ

 .(6)«َتْعَتُدوَها اَل ودًا فَ دُ دَّ ُح َح وَ  ،اِفُؽقهَ تَ ـْ  تَ اَل اٍت فَ ُحُرمَ 

                                      
= 

   ـ طدم امتثال إمر.مِ  فذا أهقنُ ف ،هسارويضعف طـ ي

َّٓ إذا أُ  (1) ٌـّ كؿا قال سبحاكف:  ؛هترِ كْ لؽـ إوامر تجتـبفا إ
ـْ ُأْكِرَه َوَقْؾُبُف ُمْطَؿئِ َّٓ َم ﴿إِ

يَؿاِن﴾ اكا طـ ُشْرِب فَ كَ  طز وجؾفالؾَّف  ؛الؿقت شقةَ فل هذا خأو إذا كان يف اجتـاب الـَّ، بِاإْلِ

َٓ َطاٍد﴾ كؿا قال سبحاكف: ؛فؼطـ الؿقت مؼ مِ دُّ الرَّ ُس مـف ما يَ  رُب ْش فتَ  الخؿرِ   َٓ  ﴿َغْقَر َباٍغ َو

ا يُ     ـ الؿقت.مِ  قَؽ ج  ـَتزيد طؿَّ

   قحقد.فا التَّ وأطظؿُ  (2)

  .ركفا الش  وأطظؿُ  (3)

ُل  ﴿َفاَل رك آية اثـقـ وطشريـ يف البؼرة فل طـ الش  اب الؾَّف هق الـَّتيف كِ  لٍّ فْ كَ  لذلؽ أوَّ

ِف َأْكَداًدا﴾ ُل ، َتْجَعُؾقا لِؾَّ ﴿َواْطُبُدوا الؾََّف فؼال:  قحقدف هق التَّ ؼَ ؾْ بف َخ  طز وجؾالؾَّف  رأمٍر أمَ  وأوَّ

َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َشْقًئا﴾ ـُ  ٌؿ﴾﴿َوَأِن اْطُبُدوكِل َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِؼق، َو : رضل اهلل طـفؿا اسٍ طبَّ  قال اب

  .«قحقدا التَّ فَ بِ  فالؿرادُ  ذا جاءت يف الؼرآنِ إِ  بادةُ العِ »

 ارقطـل.رواه الدَّ  ،قٌػ عِ لؽـَّف َض  (4)

   يعـل: إوامر. (5)

﴿َوَما  لؽـ يف إصؾ أوامر وكقاهل قال سبحاكف: ،وحدود ماٌت محرَّ  :هذا بقَّـاه لؽؿ (6)

ُسق  .﴾ُل َفُخُذوُه َوَما َكَفاُكْؿ َطـُْف َفاْكَتُفقاآَتاُكُؿ الرَّ
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 َواْلَحافُِظقنَ ﴿ :فِ لِ قْ ل قَ فِ  الؾَّفُ  هُ رَ كَ ا ذَ ؿَ كَ  ؛(1)الؾَّفِ  ودِ دُ ُح  ظِ ػْ ل َح فِ  ُؾ ُخ دْ يَ  فُ ؾُّ كُ  َؽ لِ ذَ وَ 

اٍب َحِػقظٍ  ك:الَ عَ تَ  اَل قَ وَ  ،(2)﴾الؾَّفِ  لُِحُدودِ  ﴿َهَذا َما ُتقَطُدوَن لُِؽؾ  َأوَّ
ـْ َخِشَل  * (3) َم

ـَ بِاْلَغْقِب َوَجاَء بَِؼْؾٍب ُمـِقٍب  ْحَؿ  .﴾الرَّ

رَ وَ  َ  ظِ افِ الحَ ا بِ ـَ اهُ هَ  «قظُ ػِ الحَ » ُفس 
ِ
رَ ، وَ (4)الؾَّفِ  رِ امِ وَ ٕ ك تَّ َح  فِ قبِ كُ ذُ لِ  ظِ افِ الحَ بِ  ُفس 

 .ةِ ل أيَ فِ  ُؾ ُخ دْ ا يَ ؿَ هُ اَل كِ ، وَ (5)افَ ـْ طَ  عَ جِ رْ يَ 

                                      

ـَ بَ  طز وجؾيعـل: الؾَّف  (1) وٓ  ،بف َؽ فقؿا أمرتُ  د طـ هذا الحد  ًا فال تزَوَضَع لؽ حدّ و قَّ

  .طـفا َؽ قتُ فْ يف الـَّقاهل التل كَ  ـ هذا الحد  تؼترب مِ 

ْقَطاِن﴾ لذلؽ قال الؾَّف: َٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت الشَّ  ،مةً طقة إوىل قد ٓ تؽقن محرَّ ٕنَّ الخُ  ؛﴿

َكا﴾ وقال سبحاكف: َٓ َتْؼَرُبقا الز  َٓ ـ الز  طقة إوىل مِ ٕنَّ الخُ ؛ ﴿َو كا  تؽقن تقصؾ إىل الز  كا قد 

   .- والعقاذ بالؾَّف -كا أو هل الز  

ـَ  طز وجؾر الؾَّف ا ذكَ لؿَّ  (2) ـَ اْلُؿْممِـِق
َف اْشَتَرى مِ َأْكُػَسُفْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ بَِلنَّ َلُفُؿ  ﴿إِنَّ الؾَّ

اِجُدوَن﴾ ؿ؟ قال:َمـ هُ  اْلَجـََّة﴾ ُعقَن السَّ
اكِ ائُِحقَن الرَّ ومِـ  ﴿التَّائُِبقَن اْلَعابُِدوَن اْلَحامُِدوَن السَّ

ـ اشترى الؾَّف كػَسف وملحدود لؾَّف مِ  فالحافظُ  ﴾الؾَّفِ  لُِحُدودِ  َواْلَحافُِظقنَ ﴿ فؿـِ ؿْ ِض     ف.الَ ؿَّ

اعٌ أوَّ  (3)  يتقُب  كسانَ ة أنَّ اإلِ ـ أسباب دخقل الجـَّيعـل: مِ  ،إىل الؾَّف وتائٌب  اب يعـل: رجَّ

  .إلقف إىل الؾَّف ويعقدُ 

 ،ـ الؿعاينمِ  هذا معـًك  ،مـف كب فقتقُب يعـل: يحػظ هذا الذَّ  حػقظٌ  :ف أيضاً ـ أسبابِ ومِ 

ـػ ذكُ سقومعـك آخر     .رحمهَّاهللره الؿص 

   اس.وهذا تػسقر ابـ طبَّ  ،ما يؼع يف طدم آمتثال لفا عـل:ي (4)

ُبف ذكُبف فقتقب مـف؛  :هذا تػسقر قتادةو (5) َٓ  كؿا قال سبحاكف:وهق أْن يحػَظ ذكَبف فقمك  ﴿َو

= 
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ك لَ إِ  عُ جِ رْ ؾُّ يَ الؽُ ، وَ (1)ضاً يْ أَ  ٌؾ اِخ دَ  قَ فُ ا فَ فَ ؾَ ثَ تَ مْ ٱوَ  هِ ادِ بَ عِ لِ  الؾَّفِ  ةَ قَّ ِص َحِػَظ وَ  ـْ مَ وَ 

 .دٍ اَح ك وَ ـً عْ مَ 

ك َيُؼقُل الَ عَ َف تَ إِنَّ الؾَّ »: (2)ةِ ـَّ ل الجَ فِ  يدِ زِ الؿَ  مِ قْ يَ  يِث دِ َح  اظِ ػَ لْ أَ  ضِ عْ ل بَ فِ  دَ رَ وَ  دْ قَ وَ 

 َ
ِ
ي بِِعَبادِ  اً َمْرَحب: - الُحُجَب  ؿُ فُ لَ  َػ َش كَ وَ  فِ تِ ارَ يَ ك زِ لَ إِ  ؿْ اهُ طَ دْ تَ ْس ٱا ذَ إِ  - ْهِؾ الَجـَّةِ ٕ

ـَ َحِػُظقا َوِصقَّتِل ِذي  ُكؾ  َحالٍ َوَكاُكقا مِـ ل َطَؾك  ،َوَخاُفقكِل بِالَغْقِب  ،َوَرَطْقا َطْفِدي ،الَّ

ـَ   .(3)«ُمْشِػِؼق

                                      
= 

اَمِة﴾  كب. طىل فِْعِؾ الذَّ  العبدَ  قمُ ؾُ تَ  ُأْقِسُؿ بِالـَّْػِس الؾَّقَّ

كب العبد هذا الذَّ  رَ ؼَ تَ ؾَّؿا اْح وكُ  طز وجؾ،ػُّ طـد الؾَّف خِ لعبد يَ كب طـد االذَّ  ؿَ ظِ عْ تُ ؾَّؿا اْس وكُ 

  طز وجؾ. َطُظَؿ طـد الؾَّف

ًٓ إِ »: رضيَّاهللَّعنهقال أكٌس  خاري  لذلؽ يف صحقح البُ  َل َأَدقُّ فِل هِ  كَُّؽْؿ َلَتْعَؿُؾقَن َأْطَؿا

ـَ  َعرِ  َأْطُقـُِؽْؿ مِ َها َطَؾك  ،الشَّ َـّبِ إِْن ُكـَّا َلـَُعدُّ ـَ    صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم ل  َطْفِد ال يعـل:  «ُؿقبَِؼاِت ال مِ

 الؿفؾؽات.

ـَ ُأوُتقا  يف ققلف سبحاكف: قعًا هل الؿذكقرةُ ؿِ الؾَّف لعباده َج  ةُ وصقَّ  (1) ِذي ْقـَا الَّ ﴿َوَلَؼْد َوصَّ

اُكْؿ﴾ ـْ َقْبؾُِؽْؿ َوإِيَّ
  .ُؼقا الؾََّف﴾﴿َأِن اتَّ  ؿ هل:قـاكُ ؿ ووصَّ قـاهُ وصَّ  اْلؽَِتاَب مِ

ذا فَ بِ  ؛اجتـبف لٍّ فْ يعـل: كؾُّ أمٍر امتثؾف وكؾُّ كَ  ،الؾَّف لعباده َحِػَظف الؾَّف ةَ ـ َحِػَظ وصقَّ فؿَ 

   .طز وجؾالؾَّف  َؽ يحػظُ 

صلىَّاهللَّل  يصح مرفقطًا إىل الـَّبِ  لم رحمهَّاهللره الؿصـ ػ الذي سقذكُ  هذا الحديُث  (2)

   .علوهَّوسلم

طز أنَّ الؿممـقـ يزرون الؾَّف  إحاديث وأثارِ  ة جاءت بعُض كعقؿ أهؾ الجـَّ يعـل: مِـ (3)

= 
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= 

ف ف ورؤيتِ ؿ بزيارتِ اهُ جزَ  طز وجؾالؾَّف فقن يقم الجؿعة فؽؿا كاكقا يصؾُّ  ،يف كؾ  يقم مجعة وجؾ

 دَ َج الؿسجد ووَ  َؾ َخ ا دَ لؿَّ  - رضيَّاهللَّعنه سبحاكف وتعاىل يقم الجؿعة؛ لذلؽ قال ابـ مسعقد

 .«َرابُِع َأْرَبَعٍة، َوَما َرابُِع َأْرَبَعٍة بَِبِعقدٍ »قال:  - وهق الرابع فقف ثالثةٌ 

صلىَّلُّ يف العقديـ؛ لذلؽ أمر الـَّبِ  طز وجؾَـّ يريـ الؾَّف بلكَّفُ  أثارِ  فلتت بعُض  ساءُ ا الـ أمَّ 

َـّ ُحقَّض كبالخروج يقم العقديـ لؾصالة مع الؿسؾؿقـ حتَّ  ساءَ الـ  اهللَّعلوهَّوسلم قال  ًا،ولق ُك

ون َّ:َّ»صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ الـَّبِ 
ل م  ل ىَّالُمس  َُّمص  ل ن  ت ز   .«ي ع 

َٓ الجـَّ ما يف كعقؿِ  هل أطظؿُ  طز وجؾالؾَّف  ورؤيةُ  ﴿َوَطَد الؾَُّف  قال سبحاكف: ،مـف  أطظؿَ ة بؾ 

ـْ َتْحتَِفا ا
ـَ َواْلُؿْممِـَاِت َجـَّاٍت َتْجِري مِ ـَ َصق َبًة فِل َجـَّاِت اْلُؿْممِـِق

ـَ فِقَفا َوَمَساكِ َْكَفاُر َخالِِدي ْٕ

ِف َأْكَبُر﴾ قال:  َطْدٍن﴾ ـَ الؾَّ
ا يف الجـَّمِ  أكبرُ  ﴿َوِرْضَقاٌن مِ ا يف الجـَّمِ  وأكبرُ  ،فارـ إكْ ة مِ ؿَّ ـ ة مِ ؿَّ

ا يف الجـَّمِ  وأكبرُ  ،الـَّعقؿ صلىَّمـف قال الـَّبلُّ  َؾ ؿَ ْج  أَ َٓ  طز وجؾـ الحقر العقـ؛ ٕنَّ الؾَّف ة مِ ؿَّ

َٓ مِ  ُؾ ؿَ ْج ففق أَ  «َجِؿقٌؾ  إِنَّ الؾَّفَ »: وسؾؿاهللَّعلوهَّ  .شؽَّ  ـ الحقر العقـ 

ُف تتَش  قُس وأيضًا الـُّػُ  الذيـ كعبده يف  وسِ دُّ الؼُ  ؾِؽ الؿَ  ظقؿِ العَ  ريؿِ الؽَ  هذا الرب   إىل رؤيةِ  قَّ

ُف تتَش  قُس ػُ الذي كعبده؟ فالـُّ َمـ هذا الربُّ  ،كقاالدُّ   سبحاكف وتعاىل. لرؤية ذلؽ العظقؿِ  قَّ

َٓ  كعقؿٍ  إلقف هق أطظؿَ  لذلؽ كان الـَّظرُ  ـَ َأْحَسـُقا  قال سبحاكف: ،أطظؿ مـف  كعقؿَ بؾ  ِذي ﴿لِؾَّ

ر الـَّبِ  ﴿َوِزَياَدٌة﴾ة أي: الجـَّ اْلُحْسـَك﴾ الزيادة يف صحقح مسؾؿ:  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ فسَّ

 .«يؿِ رِ الؽَ  الؾَّفِ  فِ ْج ك وَ لَ إِ  رِ الـَّظَ بِ »

الةَّلُّ كقا فؼال الـَّبِ ا يف الدُّ أمَّ  المعلوهَّالص  َواْطَؾُؿقا َأنَّ َأَحدًا مِـُْؽْؿ »يف صحقح مسؾؿ:  والسَّ

ُف َحتَّك َيُؿقَت  ـْ َيَر َربَّ َٓ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملَّ ك الـَّبِ حتَّ  ،يعـل: رؤية بصر «َل  يف ما رأى ربَّف 

َٓ الدُّ  ف لمؿاء ا ُطِرَج بف إىل السَّ  لؿَّ كقا و  *﴿ُثؿَّ َدَكا َفَتَدلَّك  فقرتِ وإكَّؿا رأى جبريؾ طىل ُص  ،ير ربَّ

ـِ َأْو َأْدَكك﴾  اكًا ببصره.قَ ربَّف طِ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمالـَّبلُّ  ؿ يرفؾ َفَؽاَن َقاَب َقْقَسْق

= 
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  .فُ ؾُّ ا كُ ذَ هَ  قفِ فِ  ُؾ ُخ دْ يَ  الؾَّفِ  ظِ ػْ حِ بِ  اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱلِ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم هُ رُ مْ لَ فَ 

  

                                      
= 

َّلُّ ا يف الؿـام فالـَّبِ أمَّ  َّعلوه َّاهلل ـِ »ال: رأى ربَّف ق وسؾؿصلى إكَّل َرأْيُت َربل فِل َأْحَس

 اُس يرى الـَّ قدْ »: رحمهَّاهلل اإلسالم فؼال شقُخ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  ا غقرُ وأمَّ  ،«ُصْقَرةٍ 

ـْ     .«شِ بَ الغَ  ُؾ ثْ وإكَّؿا مِ  ،فقرتِ لقست طىل ُص  ربَّفؿ يف الؿـام لؽ
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  .(2)ُس ؿْ الخَ  اُت قَ ؾَ الصَّ : (1)اِت قرَ مُ لْ الؿَ  ـَ مِ  فُ ظُ ػْ حِ  ُب جِ ا يَ مَ  ؿِ ظَ طْ أَ  ـْ مِ وَ 

اَلِة اْلُقْسَطك﴾ ك:الَ عَ تَ  اَل قَ  َؾَقاِت َوالصَّ ﴿َحافُِظقا َطَؾك الصَّ
 ك:الَ عَ تَ  اَل قَ وَ  ،(3)

                                      

ُؾ ػَ يُ  رحمهَّاهللالؿمل ُػ أن بدأ  (1)  وهل مخسةُ  ،ظِ ػْ ص بالحِ التل جاء فقفا الـَّ رِ يف إمق ص 

  .- كؿا ذكركاها لؽؿ - أمقرٍ 

اَلِة اْلُقْسَطك﴾؛ كؿا قال سبحاكف: الةإمر إول: الصَّ  (2) َؾَقاِت َوالصَّ  ﴿َحافُِظقا َطَؾك الصَّ

  .ؾس العؿَ ـْـ جِ مِ  طىل أنَّ الجزاءَ  وهذا يدلُّ ، َحِػَظف الؾَّف طىل الصالةِ  َمـ حافظَ 

الؾَّف  َؽ أكرمَ  اسِ إذا كـت كريؿًا مع الـَّو ،الؾَّف إلقؽ يقم الؼقامة ـَ َس ْح أَ  اسِ لؾـَّ إذا أحسـَت 

ودُمف  الؼقامةِ  قدًا أتك يقمَ ِف ـ مات َش ومَ  ،قاً بّ ؾَ مًا ُبِعَث مُ رِ حْ َمـ مات مُ و ،ٔخرةيف ا طز وجؾ

لُّ ائؿ إذا صام فالـَّبِ وكذلؽ الصَّ  ،ؽْس ؿِ ال ريُح  يُح والر   مِ دَّ ال لقنُ  قنُ وَكْؾُؿُف َيْدَمك الؾَّ َيْثُعب 

َّ ائِِؿ أْصَقُب ِطـَْد الؾَّفِ »قال:  وسؾؿصلىَّاهللَّعلوه ـْ ِريِح الِؿْسِؽ  َلُخُؾقُف َفِؿ الصَّ
 ،وهؽذا «مِ

 س العؿؾ.ـْـ جِ مِ  فالجزاءُ 

بقـ الػجر  طةٌ ما ققؾ: أكَّفا هل صالة العصر؛ ففل متقس   القسطك أرجُح  الةُ الصَّ  (3)

ا يتعاقب فقفا مالئؽةُ والقسطك هل مِ  والصالةُ  ،فر وبقـ الؿغرب والعشاءلظُّ وا قؾ الؾَّ  ؿَّ

 فار.الـَّ ومالئؽةُ 

صلىَّيف الصحقح قال الـَّبلُّ  ،طىل الصالة إذا حافظ العبدُ  الؾَّف بف العبدَ  ظُ ػَ حْ ما يَ  ـ أطظؿِ فؿِ 

ـْ »: اهللَّعلوهَّوسلم ْجَر فِل َجَؿاطٍة؛ َفُفقَ  َم ِة الؾَّفِ  َصؾَّك الػَّ يعـل: يف ِحْػِظ  «تَّك ُيْؿِسلَح  فِل ِذمَّ

ـُ ـ صؾَّك الؾَّ ومَ  ،تفءف وكالالؾَّف ورطايتِ  قٌب جِ رٌّ طَ ِس  ؾِ قْ الؾَّ  ةِ اَل ل َص فِ »: رحمهَّاهلل حجرٍ  قؾ قال اب

رُ وَ  رِ دْ الصَّ  اِح رَ ِش ل اكْ فِ   .«ورِ السُّ

يف  سٍ ؿْ قـ إىل َخ ِس ؿْ ـ َخ ؾقات مِ فا الصَّ طـ َػ ػَّ ة أْن َخ ذه إمّ فَ بِ  طز وجؾالؾَّف  ةِ ؿَ ْح ـ رَ ومِ 

ػت  ،ل صالةً كصؾ   ساطةٍ  ثؾِث  يعـل: الؿػترض أكَّـا كؾَّ  ،يف إجر قنَ ُس ؿْ ففل َخ  العدد لؽـ ُخػ 

= 
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ـَ ُهْؿ َطَؾك َصاَلتِِفْؿ ُيَحافُِظقَن﴾ ِذي  .﴿َوالَّ

َّوسلملُّ الـَّبِ  اَل قَ وَ  َطْفٌد َأْن  لؾَّفِ َكاَن َلُف ِطـَْد ا»ا: فَ قْ ؾَ طَ  ظَ افَ َح  ـْ مَ  صلىَّاهللَّعلوه

ـْ َحافَ »: رَ آَخ  يٍث دِ ل َح فِ وَ  ،(1)يَث دِ الحَ  «َجـَّةَ ُيْدِخَؾُف ال َـّ َلُف ُكقرَم َـّ ُك  ُبْرَهاكاً وَ  اً َظ َطَؾْقِف

 .(2)يَث دِ الحَ  «ِؼَقاَمةِ َوَكَجاًة َيْقَم ال

                                      
= 

  .ؾقات بـػس إجرا هذه الصَّ طـَّ

 َٓ َّٓ التَّعَ   يصؾح الؼؾَب ولؿاذا كاكت كثقرة؟ ٕكَّف  ثرة ذلؽ بؽويؽقن  ،ثقر بالؾَّفالؽَ  َؼ ؾُّ إ

َما َيَزاُل َطْبِدي : » -الؼدسليف الحديث  - صىل اهلل طؾقف وسؾؿلذلؽ قال الـَّبلُّ ، الصالة

ُب إَِللَّ بِالـََّقافِِؾ َحتَّك ُأِحبَّفُ  يضًا الصالة سقاء كاكت أ ة الؾَّف طز وجؾـ أسباب محبَّ فؿِ « َيَتَؼرَّ

 ؾًة. افِ يضًة أو كَ رِ فَ 

الم:  ؛كان كافراً  - الؾَّفوالعقاذ ب -ـ ترك الصالة ولفذا مِ  الة والسَّ الَعْفُد »كؿا قال طؾقف الصَّ

ِذي َبْقـَـَا َوَبْقـَُفؿُ  اَلةُ  :الَّ ـْ َتَرَكَفا؛ َفَؼْد َكَػرَ  ،الصَّ  الؾَّف.  فظْ ػَ حْ يَ  لمـ تركفا فؿَ  «َفَؿ

الذي ريؿة هؾ يف يقم الجَ  :كؾُّ مسجقنٍ  َؾ ئِ جقن فُس يف السُّ  ـ دراسةٍ مِ  قؿت أكثرَ قِ أُ  وقدْ 

قال  ،ؾقات تحػظ الؿسؾؿطىل أنَّ الصَّ  وهذا يدلُّ  ،الػجر؟ كؾُّفؿ قالقا: ٓ فعؾتف صؾَّقت صالةَ 

ـِ اْلَػْحَشاِء َواْلُؿـَْؽِر﴾ سبحاكف: اَلَة َتـَْفك َط    .﴿إِنَّ الصَّ

ـَ ُهْؿ فِل َصاَلتِِفْؿ َخاِشعُ  *﴿َقْد َأْفَؾَح اْلُؿْممِـُقَن  ؿا قال سبحاكف:ك (1) ِذي  إىل ققلف:  قَن﴾الَّ

ـَ َيِرُثقَن اْلِػْرَدْوَس ُهْؿ فِقَفا َخالُِدوَن﴾ *﴿ُأوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَقاِرُثقَن  ِذي يف سقرة  لؽوكذ ،الَّ

﴾الؿعارج  ـَ َّٓ اْلُؿَصؾ ق  .﴿ُأوَلئَِؽ فِل َجـَّاٍت ُمْؽَرُمقَن﴾ إىل ققلف: ﴿إِ

َـّ الحَ  (2)  .قٌػ عِ َض  يَث دِ لؽ
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  .(2)ةِ اَل الصَّ  اُح تَ ػْ ا مِ كَّفَ نِ فَ  ؛(1)ةُ ارَ فَ الطَّ  َؽ لِ ذَ كَ وَ 

َّٓ ُمْقمِ َٓ ُيَحافُِظ َطَؾك ال»: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ الـَّبِ  اَل قَ وَ   .«ـٌ ُقُضقِء إ

 قءِ ُض ك القُ ؾَ طَ  ةُ ظَ افَ حَ الؿُ فَ  ،(3)الؾَّفُ  َّٓ إِ  َؽ لِ ذَ بِ  ؿُ ؾَ عْ  يَ َٓ وَ  فُ تُ ارَ فَ صَ  ُض ؼِ تَ ـْ تَ  دَ بْ نَّ العَ نِ فَ 

 .(4)ِب ؾْ ل الؼَ فِ  انِ يؿَ اإلِ  قِت بُ ك ثُ ؾَ طَ  قٌؾ لِ دَ  ةِ اَل ؾصَّ لِ 

  

                                      

 لؾعبد إذا حافظَ  طز وجؾص فقفا بحػظ الؾَّف مقر التل جاء الـَّـ إهذا إمر الثاين مِ  (1)

   فارة.الطَّ وهل طؾقف: 

َٓ ٕنَّ الصَّ  (2) وسقاء  ،ؿبالتَّقؿُّ  فارةُ بالؿاء أو الطَّ  فارةُ كاكت الطَّ  اءقفا س تصح بدوكِ الة 

 إكبر أم إصغر. ِث دَ ـ الحَ مِ  فارةُ الطَّ  تكاك

َٓ الـَّ ل أمامَ فؼد تتقضَّ  ،الؾَّف ـَ قْ بَ ف وـَقْ بَ  رٌّ يعـل: هذا ِس  (3)  اس لؽـ يـتؼض وضقءك بريٍح و

   .طز وجؾالؾَّف  َؽ ظُ ػَ حْ الؾَّف يَ  ـَ قْ وبَ  َؽ ـَقْ ًا بَ رّ نذا حافظت طىل ذلؽ ِس ف ،بف يشعرُ  أحدَ 

حقث إذا بًل دائؿًا لؾؿسؾؿ أْن يؽقن متقض   عُ رَ طىل أكَّف يْش  قٌح حِ َص  قٌؾ لِ لؽـ لقس هـاك دَ  (4)

َّٓ يتقضَّ  ،لؼض وضقؤه يتقضَّ اكت بؾ إذا أتك  ،بؾ هذا هق إصؾ ،لوإكَّؿا إذا اكتؼض وضقؤه لف أ

 ل.ما يقجبف يتقضَّ 

َـّبِ  ، لؽـ يؽـ طىل صفارة لمل إذا إذا أتك وقت الصالة يتقضَّ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ لذلؽ ال

ولق يف غقر العبادة كالـَّقم ك طىل وضقء حتَّ  أْن يؽقن الؿرءِ  إحقال أنَّ الؿسـقنَ  بعُض  تأت

  طرة.طىل الػِ  َمـ مات طؾقف ماَت ئ وهق متقض  
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ا أَ مِ وَ   .(1)انُ ؿَ يْ إَ  :فِ ظِ ػْ حِ ك بِ الَ عَ تَ  الؾَّفُ  رَ مَ ؿَّ

ا ذَ لَ  ـِ ؿِ القَ  ةَ ارَ ػَّ كَ  رَ كَ ؿَّ اَرُة َأْيَؿاكُِؽْؿ إَِذا َحَؾْػُتْؿ َواْحَػُظقا  :اَل قَ  ق ﴿َذلَِؽ َكػَّ

 . (2)َأْيَؿاَكُؽْؿ﴾

                                      

َّاهللأنَّ الؿصـ ػ سبؼ  (1) ا جاء الـَّمِ  يـ اثـقـرأمر ذكَ  رحمه فقفا بالحػظ وهل:  ُص ؿَّ

 .وهل: إيؿان ق إىل الؿقضع الثالثوأن يتطرَّ  ،فارةوالطَّ  ،الةالصَّ 

ـٍ  عُ ؿْ والؿراد بإيؿان: َج  َٓ  ،ُػ ؾِ وهل الحَ  يؿق َّٓ باسؿٍ و طز ـ أسؿاء الؾَّف مِ   يجقز الحؾػ إ

  .ـ صػاتفمِ  أو صػةٍ  وجؾ

ما فعؾت هذا  أو والعظقؿِ  ،ما فعؾت هذا ـ أسؿاء الؾَّف مثؾ لق قال شخٌص: والؽريؿِ مِ  اسؿٌ 

  .ما فعؾت هذا حمن َّوالر َّوكذا 

هذا  ما فعؾتأكَّـل  لؾَّفِ مثؾ لق قال شخٌص: ووجف ا طز وجؾـ صػات الؾَّف أو بصػٍة مِ 

 ذلؽ. وكحقِ  ،أذهب إىل فالنٍ  لم أو ويدي الؾَّفِ  ،الػعؾ

 :صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  ققل الـَّبِ  :ـ أسؿاء الؾَّف مثؾطىل جقاز الحؾػ بشلٍء مِ  والدلقُؾ 

تَِؽ﴾ طـ إبؾقس أكَّف قال: طز وجؾـ صػاتف كؿا أخبر الؾَّف مِ  وصػةٍ  ،«الؾَّفِ وَ »  صػةٌ  ةُ زَّ عِ ال ﴿َفبِِعزَّ

﴾ـ اسؿ العزيزمِ  ملخقذةٌ  ـَ ُْغِقَيـَُّفْؿ َأْجَؿِعق َٕ ف تِ ف بعزَّ ػَ ؾِ طىل إبؾقس َح  طز وجؾومل يـؽر الؾَّف  ﴿

 ـ صػاتف.ـ أسؿاء الؾَّف وبلي  صػٍة مِ مِ  ف؛ فدلَّ طىل جقاز الحؾػ بلي  اسؿٍ ـ صػاتِ مِ  وهل صػةٌ 

ـٌ غقرُ ؿِ بغقر الؾَّف ففل يَ  ُػ ؾِ ا الحَ أمَّ  ـٌ ؿِ هذا يَ  ،ل  مثؾ لق قال شخٌص: والـَّبِ  ،عؼدةٍ مـ ق  غقرُ  ق

هذا َحؾٌِػ بغقر الؾَّف  ،الؾَّفِ  ةِ ؿَ عْ وكذلؽ لق قال شخٌص: وكَ  طز وجؾ،؛ ٕكَّفا شرٌك بالؾَّف مـعؼدةٍ 

 فقف تؾؽ القؿقـ. فال تـعؼدُ 

ـِ  (2) ؼٌص ـْففق مُ  - الؾَّفوإْن كان ب -ف حؾػِ  ةُ ف فؽثرصادقًا يف يؿقـِ  إذا كان الؿرءُ  ِحْػُظ القؿق

 ةُ فؽثر ،فتِ الؾَّف سبحاكف وتعاىل وبعزَّ  اٍف بعظؿةِ ػَ خْ تِ طىل اْس  قحقد القاجب؛ ٕكَّف يدلُّ لؽؿال التَّ 

= 
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  :(1)ةٌ ػَ ؾِ تَ خْ ا مُ فَ اتُ بَ قجِ مُ وَ  ،اسِ الـَّ  ـَ مِ  عُ ؼَ ا تَ قرًا مَ ثِ كَ  انَ ؿَ يْ نَّ إَ نِ فَ 

                                      
= 

  .يف الؾَّف طىل طدم تقققر الؼؾِب  بف يدلُّ  ِػ ؾِ الحَ 

َّاهلل الـَّخعلُّ  لذلؽ قال إبراهقؿُ  فَ ؾَ ا طَ ـَ قكَ بُ رِ ْض يَ »حابة أي: الصَّ  «قااكُ كَ »: رحمه  ةِ ادَ ك الشَّ

قال  ﴿َواْحَػُظقا َأْيَؿاَكُؽْؿ﴾ قال: طز وجؾوالؾَّف  ،مـفا رَ ثِ لئال ُكؽْ يعـل:  «ارٌ غَ ِص  ـُ حْ كَ وَ  ،دِ فْ العَ وَ 

ـُ  فِ بِ  ِػ ؾِ الحَ  ةِ رَ ثْ ؽَ : بِ ْي أَ »: رضيَّاهللَّعنهما اسٍ طبَّ  اب  .«الؾَّ

أصغر  كٌ رْ أو وأماكتل ففذا ِش  نٍ فال بإماكة وأماكةِ  ِػ ؾَ بغقر الؾَّف كالحَ  ُػ ؾِ ا إذا كان الحَ وأمَّ 

َّٓ بتقبةٍ  طز وجؾ يغػره الؾَّف َٓ  َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف َوَيْغِػُر َما  لعؿقم ققلف سبحاكف: ؛إ َف  ﴿إِنَّ الؾَّ

ـْ َيَشاُء﴾  .ُدوَن َذلَِؽ لَِؿ

 - والعقاذ بالؾَّف -ففذا  ،رفقف الـَّػع والضُّ  وهق يعتؼدُ  طز وجؾبغقر الؾَّف  ُػ ؾِ وإذا كان الحَ 

 ٌك أكبر.رْ ِش 

مثؾ لق قال شخٌص: يف أماكتل لقس  ٍػ ؾِ ُـّ أكَّفا َحؾٌِػ وهل لقست بحَ وهـاك ألػاٌظ قد ُيظَ 

َٓ  ُػ ؾِ وإكَّؿا الحَ ، َحؾِػًا بالؾَّف هذا أيضاً تل لقس فا أيضًا يف ذمَّ ومثؾُ  ،هذا َحؾِػًا بالؾَّف  يؽقن بالؾَّف 

َّٓ مؼدَّ    .أو الباء ،أو التَّاء ،ا القاوروف: إمَّ مًا بنحدى ثالثة حإ

ولق قال: تلماكتل  ،وإذا قال: بلماكتل كذلؽ ،بغقر الؾَّف ِػ ؾِ ـ الحَ فؾق قال: وأماكتل ففق مِ 

 ،بف كَ رُ بِ ْخ ـ باب إماكة أُ تل وهذا مِ يف ذمَّ ل: يف أماكتل يعـل: هذا يف طفدي وقا إذاا أمَّ  ،كذلؽ

 الؽالم. ب العفد وتقثقِؼ ـ باففذا لقس بشرك وإكَّؿا هق مِ 

ـُ أمَ  طز وجؾ بالؾَّف وصادقًا فالؾَّفُ  ُػ ؾِ فنذا كان الحَ  ؿ الؼق   ر بحػظ القؿقـ؛ لذلؽ قال اب

ك ؾَ ا َحَؾَػ طَ إكَّؿَ وَ  ،اقَ كْ الدُّ  قرِ مُ ل أُ ٍء فِ ْل ك ِش ؾَ طَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  ِػ ؾِ حْ يَ  ؿْ لَ »: رحمهَّاهلل

ـِ الد   قرِ مُ أُ  ـَ اكِ ؿَ ثَ وَ  ةٍ ثَ اَل ل ثَ فِ  ي  .«طْ ؼَ عًا فَ قِض مُ  ق

ـِ  (1)   ثالثة: أكقاع القؿق

= 
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ـٍ ؿِ يَ  ةُ ارَ ػَّ ا كَ قفَ فِ  ُب جِ يَ  ةً ارَ تَ فَ  -   .(1)ق

                                      
= 

 َٓ م طؾقف َح ؼَ ـ أسؿاء الؾَّف الؿُ باسٍؿ مِ  ـ التَّؾػظِ مِ   يؼصد الؿرءُ الـقع إول: إذا كان   ٌف رْ دَّ

َٓ  ،القؿقـ ففذا لغقُ  ،ؿِ َس ـ حروف الؼَ مِ    .ك والؾَّفِ ؾَ وبَ  ، والؾَّفِ مثؾ: 

 فذا لغقُ ف ،لتدخؾ قبؾِ  والؾَّفِ  ،ؾتتػضَّ  والؾَّفِ  ،تشرب طـدكا شاهل فِ مثالً: والؾَّ  كؼقل الرجؾِ 

ـٍ  قبؾؽ والؾَّف أكت تدخؾ  ما أدخُؾ  يعـل: ما قال: والؾَّفِ  ،القؿقـ مـفا طؼدَ  يؼصد الؿرءُ  لم يؿق

 .- كؿا سقليت - دةٌ ؼِ عَ ـْففذه مُ  ،لقبؾِ 

ك  ،ٌد لفعؿ  تَ ٌؿ بف مُ طىل أمٍر ماٍض وهق طالَ  الؿرءُ  الـقع الثاين: أْن يحؾَػ و وهل التل تسؿَّ

  .القؿقـ الغؿقس

 - طىل ذلؽ ػَت ؾَ هؾ زرت زيدًا البارحة؟ فنذا َح  :زيدًا فسللؽ شخٌص  مثؾ: لق زرَت 

ـُ ؿِ ففذه القَ  - ٌر أكَّؽ زائٌر لفذك  تَ أكَّؽ زائٌر لف ومُ  ؿُ ؾَ عْ وأكت تَ  ؛ ولقست فقفا كػارةٌ  قُس ؿُ الغَ  ق

كب الذي َح عظَ لِ  صىل اهلل طؾقف لُّ قت غؿقسًا؛ ٕكَّفا كؿا أخبر الـَّبِ ؿ  وُس  هذه القؿقـ، فُ تْ ؾَ ؿِ ؿ الذَّ

 .- والعقاذ بالؾَّف - ارصاحبفا يف الـَّ ُس ؿِ غْ تَ  وسؾؿ

ـُ ؿِ والـقع الثالث: القَ  رةُ ؽَ الؿُ  ق ـُ ؿِ وهل القَ  ،- فقفا أي: التل يجقز التَّؽػقرُ  - ػَّ طىل أمٍر  ق

  .مستؼبؾ

رَ ت أْن تدخؾَ فنذا أردَّ  ،زيدٍ  بقَت  خُؾ  أدَٓ  مثؾ: والؾَّفِ   َؽ بعد دخقلِ  القؿقـ سقاءً  ف لؽ أْن تؽػ 

ر قبؾ وأحقاكًا بعدؽَ أحقاكًا يُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ كؿا فعؾ الـَّبِ  ؛أم قبؾ الدخقل   .ػ 

رؽَ ما هق مُ  ؿـففالقؿقـ  ففذه أكقاعُ   ارة.ما لقس لف كػَّ  ، ومـفػَّ

ـُ ؿِ وهل القَ  (1) ُف بِالؾَّْغِق فِل َأْيَؿاكُِؽْؿ  كؿا قال سبحاكف: ؛فؼط ةُ دَ ؼِ عَ ـْالؿُ  ق َٓ ُيَماِخُذُكُؿ الؾَّ ﴿

َْيَؿاَن﴾ ْٕ ْدُتُؿ ا ـْ ُيَماِخُذُكْؿ بَِؿا َطؼَّ
ـِ ؿِ يعـل: بالقَ  َوَلؽِ القؿقـ  التل رأيتؿ فقفا طؼدَ  ةِ دَ ؼِ عَ ـْالؿُ  ق

 وهل طىل أمٍر مستؼبؾ.
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 .(1)ةٌ ؾَّظَ غَ مُ  ةٌ ارَ ػَّ ا كَ قفَ فِ  ُب جِ يَ  ةً ارَ تَ وَ  -

 . (2)هِ قِ حْ كَ وَ  ٍق اَل صَ  ـْ مِ  فِ قْ ؾَ طَ  قُف ؾُ حْ ا الؿَ فَ بِ  مُ زَ ؾْ يَ  ةً ارَ تَ وَ  -

                                      

 القؿقـ. ولقس الؿراد كصُّ  ،رفاا هـا الظ  فَ يعـل: الؿراد بِ  (1)

ا تحرم طؾقف طىل ل أو أختل مِ ف: أكِت طظَّ كظفر أم  لزوجتِ  خُص الشَّ  أْن يؼقَل  فارُ والظ   ؿَّ

  .ذلؽ كالعؿة والخالة وإخت وبـت إخت وبـت إخ وكحقِ  ،التَّلبقد

َٓ ها بؿَ ا إذا شبَّف ضفرَ أمَّ  مثؾ لق قال  ،فاراً ضِ   تؽقنـ تحرم طؾقف لقس طىل التَّلبقد فنكَّفا 

َٓ فارًا؛ ٕنَّ بـت طؿ  ف: أكِت طظَّ كظفر بـت طؿل ففذه لقست ضِ لزوجتِ   تحرم طؾقف طىل  ف 

جفا.التَّلبقد وطىل الدَّ    وام فؾف أْن يتزوَّ

ـُ ؿِ هذه القَ  (2) ـُ ؿِ يَ  ق رحمهَّاإلسالم  وإكَّؿا هل كؿا قال شقُخ  ،يحةً رِ قـًا َص ؿِ لقست يَ  صالٍق  ق

ـٌ ؿِ ا يَ كَّفَ أَ »: اسٍ طـ ابـ  طبَّ  كاقالً  اهلل  أي: يف حؽؿ القؿقـ. «ق

َّٓ تذهبل لزيارة  أختِؽ ف: طظَّ الطَّ مثاُل ذلؽ: لق قال شخٌص لزوجتِ  فؼقلف:  ،مثالً  الق أ

َٓ وطىل الرَّ  ،ؽؿ القؿقـهذا يف ُح  «طظَّ » ف: طظَّ فنذا قال لزوجتِ  ،ا بف صالقاً فَ  يؼع بِ اجح أكَّفا 

َٓ الق ما تذهالطَّ  ـٍ  ارةُ وإكَّؿا يؽػل فقفا كػَّ  ،ؼع صالقاً ي بقـ إىل زواج فالكة فذهبت   يؿق

رات.ؽَ يف الؿُ  - كؿا سقليت -الؿذكقرة يف سقرة الؿائدة   ػ 

 ـ أمريـ:وإذا طؾَّؼ صالق زوجتف فال يخؾق هذا التَّعؾقؼ مِ 

 ،وب الشؿسوغر ،طىل شلٍء بلمر الؾَّف سقؼع مثؾ: صؾقع الشؿس فإمر إول: إذا طؾَّؼ

  .ذلؽ فر وكحقِ وأذان الظَّ 

أْن  فؾق قال: أريدُ  ،هـا إذا طربت تطؾؼ ؿس فلكِت صالٌق ف: إذا غربت الشَّ فؾق قال لزوجتِ 

َـّ ِجدٌّ »كؼقل: لقس لؽ أْن تتراجع طـف  ،أتراجع طـ هذا الؾَّػظ َـّ ِجدٌّ َوَهْزُلُف ُه وقد  ،«َثاَلٌث ِجدُّ

 طؾؼ.طىل أمٍر إْن وقع ت َؽ طؾَّؼت صالقَ 

= 
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ك لق رمضان حتَّ  تطؾؼ إذا دخؾ شفرُ  ،رمضان فزوجتل صالق ومثؾ لق قال: إذا دخؾ شفرُ 

 طـ صالقل. قال: تراجعُت 

 مثؾ لق قال: إذا ذهبِت  ،ـ الؽقنٍؾ لقس فقف شلٌء مِ عْ الق طىل فِ الطَّ  ؾ َؼ عَ إمر الثاين: أْن يُ 

 : ففذا فقف تػصقٌؾ  ،فلكِت صالٌؼ  إىل الجامعة وحدكِ 

الق فقؼع  الطَّ  ،الق طىل هذا الػعؾؾ ؼًا بذلؽ الطَّ عَ ا لؾجامعة مُ فَ الق بذهابِ الطَّ  د وققعُ إذا أرا

 بذلؽ الػعؾ إذا ذهبت إىل الجامعة.

أو لئال تذهب إىل زواج  ،لئال تذهب إىل الجامعة مثالً  فاذه الؽؾؿة تخقيػَ فَ وإذا أراد بِ 

ـٍ ؽَ فنكَّف يُ  ،فالكة ر كػارة يؿق َٓ  ػ    .الق يؼع الطَّ و

إىل زواج طائشة فلكِت صالؼ  فؼال لفا: إذا ذهبِت  إىل مـؽرٍ  مثؾ: لق َخِشَل طؾقفا أْن تذهَب 

ـٍ ؽَ ففـا لق ذهبت يُ  ،- لئال تذهب القفا بالطَّ وهق يريد تخقيػَ  - ر كػارة يؿق َٓ  ػ   يؼع و

 هاب.بعد الذَّ  التَّؽػقرُ قبؾ أم كان  قرُ وسقاء كان هذا التَّؽػِ  ،القالطَّ 

ـِ ؿِ القَ  ارةُ كػَّ  اأمَّ  ـْ َأْوَسِط َما ﴿ :طز وجؾفؽؿا قال  ق
ـَ مِ اَرُتُف إِْصَعاُم َطَشَرِة َمَساكِق َفَؽػَّ

اس الـَّ بعُض ف ،هذه إمقر الثالثة طىل التَّخققر ﴾ُتْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ َأْو كِْسَقُتُفْؿ َأْو َتْحِريُر َرَقَبةٍ 

َّٓ يزور زيدًا ثؿ بدأ لف  ما تصقم ثالثة أيام  كؼقل: ،يزوره يؼقل: أصقم ثالثة أيام أنْ إذا َحَؾَػ أ

َّٓ بعد مرتبة قبؾفا.  إ

ـَ ﴿فؼقلف:  اَرُتُف إِْصَعاُم َطَشَرِة َمَساكِق ـٍ كصُػ َّ﴾َفَؽػَّ ـ أو صاٌع مِ  رٍّ ـ بُ مِ  صاعٍ  كؾُّ مسؽق

 والصاعُ  ،ذاؿر وهؽـ التَّ ـ الؿؽروكة مثالً أو مِ مِ  ـ إرز مثالً أو صاعٌ مِ  يعـل: صاعٌ  ،هغقرِ 

 جرام. اثـقـ كقؾق وأربعقـ يساوي أن تؼريبًا 

 ؾٍ قْ ـ كَ فتحقيؾف مِ  ،فا بالؽقؾالحبقب لقس بالؽقؾق وإكَّؿا مؽقالُ  وقؾـا: يساوي ٕنَّ مؽقاَل 

وكذا  ،هاؿرة أو إرز وكذا ِصَغرِ إىل وزن كؼقل فقف: تؼريبًا؛ ٕكَّف يختؾػ باختالف كَِبِر حبَّة التَّ 

= 
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صب يؽقن أثؼُؾ فالتَّ  ،فاػافِ فا وجرصقبتِ  ؿر إذا كان يابسًا يؽقن أخػُّ والتَّ  ،يف الؿقزان ؿر الرَّ

 وهؽذا.

ارةُ  ـِ ؿِ القَ  فنذا ققؾ: كؿ كػَّ  صعام يف زكاة الػطر؟ وكذا كؿ مؼدار اإلِ  ق

َّٓ ثؾث تؼريباً تؼقل ل َٓ ف ،ف: ثالثة كقؾق إ لت لَؽ نذا قال: لؿاذا  ـ مِ   تجزم؟ تؼقل: ٕكَّل حقَّ

 ق؛دة الؿؽقالت التل هل الصاع إىل وحدة أخرى لقست هل القحدة فقفا وهل الؽقؾوح

 فلققل: تؼريبًا.

 لؽوكذ ،صاع طسؾ وهؽذا ،صاع لبـ :ؿثالً ف ،لذلؽ دائؿًا مؼقاس الؿائعات بالصاع

 الحبقب.

فؿ أو يَ ويؽػل يف إصعام الؿساكقـ أْن تغد   ،إصعام طشرة مساكقـ :ففذا هق إمر إول

َٓ  ،فؿقَ تعش   َٓ  ،ـ العدد طشرة بدَّ مِ و َٓ  ، يشترط دفعة واحدة يف يقم واحدو  يشترط يف و

  .بؾ يشترط تعدد الؿساكقـ إىل طشرة ،دفعتقـ

فا فتعطل همٓء كصػَ  ،وطائؾة أخرى مخسة فؼراء ،طددهؿ مخسة فؼراء ذهبت إىل طائؾةٍ  ؾقف

 - يعـل: كقؾق وكصػ تؼريباً  -أو كصػ صاع  ،ـ إرزكؾُّ مسؽقـ صاع مِ  ،فاوهمٓء كصػَ 

 .ر  ـ البُ مِ 

ـْ َأْوَسِط َما ُتْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽؿْ ﴿ وققلف سبحاكف:
َٓ  ﴾مِ عام أْن يؽقن رط يف هذا الطَّ تَ ْش  يُ أي: 

َٓ  ،فاخراً   .اً وإكَّؿا وسط ، يصح أْن يؽقن ردئاً و

هذا يؽػل و ،شتري لف ثقباً أو ت اً وإزار تشتري لف رداءً  ﴾َأْو كِْسَقُتُفؿْ ﴿ الثاكقة: ارةُ والؽػَّ 

ـ لعشرة مساكقـ مِ  ،أو فستاكًا كامالً لؾؿرأة ،الؿرء سقاء لؾرجال َػ ؾَ لعشرة مساكقـ لق َح 

 طفا لفؿ.الؿفؿ طشرة ثقاب تقز   ،ساءـ الـ الرجال أو مِ 

يف الغالب  إْن وجدت ففل، وهل رقبة وهل إطتاُق  ﴾َأْو َتْحِريُر َرَقَبةٍ ﴿ الثالثة: ارةُ والؽػَّ 

= 
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 .(1)فِ بِ ؾْ ل قَ فِ  انِ يؿَ اإلِ  قلِ ُخ ك دُ ؾَ لَّ طَ دَ  ؛اَكفُ ؿَ يْ أَ  ظَ ػِ َح  ـْ ؿَ فَ 

فِ بِ  ُػ ؾِ حْ  يَ َٓ  انَ كَ  ـْ مَ  ؿْ فُ ـْ ؿِ فَ  ،(2)انِ ؿَ يْ ك إَ ؾَ طَ  قنَ ظُ افِ حَ قرًا يُ ثِ كَ  ُػ ؾَ السَّ  انَ كَ وَ   الؾَّ

 . قفِ فِ  ل الَحؾِِػ ؽَّ فِ ا َش ؿَّ َر طَ ك ُيَؽػ  تَّ َح  عُ رَّ قَ تَ يَ  انَ كَ  ـْ مَ  ؿْ فُ ـْ مِ وَ  ،ةَ تَّ البَ 

                                      
= 

ا سبؼ  .أغىل ما تؽقن مؿَّ

أو  ،سقةوسقاء تريد أْن تشتري لفؿ كُ  ،يعـل: سقاء تريد تطعؿ ،وهذه الثالثة طىل التَّخققر

 لكت مخقَّر.ف ،تعتؼ رقبة

م ،فؼقراً  دْ جِ تَ  لمثؿ بعد ذلؽ يليت التَّرتقب إذا  ًٓ لشراء ما تؼدَّ ؼال ف ،أو لقس طـدك ما

ـْ َلْؿ َيجِ  سبحاكف: اٍم﴾﴿َفَؿ  ،أْن تؽقن متتابعةهذه ك يف الثالثة إيام لَ وْ وإَ  ْد َفِصَقاُم َثاَلَثِة َأيَّ

 َٓ َٓ تَ ْش  يُ و ر التَّتابع و  قة. يجزئ أْن تؽقن متػر  رط فقفا التَّتابع إْن تقسَّ

ـِ ؿِ فِحْػُظ القَ  ﴿َواْحَػُظقا  لؾعبد؛ ٕنَّ الؾَّف قال: طز وجؾـ أسباب ِحْػِظ الؾَّف هـا مِ  ق

َٓ قـَؿِ ـ َحِػَظ يَ فؿَ  ،تعظقؿًا لؾَّف ْيَؿاَكُؽْؿ﴾أَ  َّٓ   يحؾُػ ف و أو بصػٍة  طز وجؾـ أسؿاء الؾَّف باسٍؿ مِ إ

َّٓ طىل أمٍر مفؿٍّ ـ صػاتِ مِ  َٓ  ف إ ﴿َواْحَػُظقا  داخالً يف ققلف سبحاكف: - بنذن الؾَّف -  يؽقنففـا 

  .َأْيَؿاَكُؽْؿ﴾

  .ْحَػُظقا َأْيَؿاَكُؽْؿ﴾﴿َوا: ؛ ٕنَّ الؾَّف قالٓ شؽَّ  (1)

ـِ رَ ُيعْ  لممثؾ ما قؾـا لؽؿ:  (2) ـ أمقر َحَؾَػ طىل أمٍر مِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  ف ط

 كقا.الدُّ 

لق قال  :مثؾ، -خص ؾػ الشَّ حْ تَ ُيْس  لمولق  -يـ فقجقز طىل شلٍء يف أمقر الد   ُػ ؾِ ا الحَ وأمَّ 

 وتؼقل مثالً: والؾَّفِ  ،أخر رُف ػؽ الطَّ ؾِ حْ تَ ْس يَ  لمك ولق تَّ ح حؼٌّ  إنَّ هذا اإلسالمَ  شخٌص: والؾَّفِ 

 ؾقات الؿػروضة مخٌس.إنَّ الصَّ 
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ـٍ ؿِ يَ ُة ارَ ػَّ كَ  فُ ـْ َرَج طَ ْن ُيخْ أَ  فِ تِ قْ مَ  دَ ـْ طِ  رحمهَّاهلل دُ ؿَ ْح أَ  امُ مَ ك اإلِ صَّ وَ وَ   ُـّ ضُ أَ »: اَل قَ وَ  ،ق

ـٍ ؿِ ل يَ فِ  ُت ثْ ـَ كَّل َح أَ    .(1)«افَ تُ ػْ ؾَ َح  ق

ُف » :المعلوهَّالس قَب يُّ أَ  ـْ طَ  َي وِ رُ  دْ قَ وَ  فِ بِ  انِ ػَ ؾِ حْ يَ  ـِ قْ ـَ ثْ ٱِب  رَّ ا مَ ذَ إِ  انَ كَ َأكَّ  َب هَ ذَ  الؾَّ

َٓ ؿَ هُ وَ  انِ ؿَ ثَ لْ  يَ الَّ ئَ لِ  ؛اؿَ فُ قـَ ؿِ ا يَ ؿَ فُ ـْ طَ  رَ ػَّ ؽَ فَ  ا َح ا لَ ذَ فَ لِ وَ ، (2)«انِ رَ عُ ْش  يَ ا   ِب رْ ك َض ؾَ طَ  َػ ؾَ ؿَّ

َ  فِ ظِ ػْ حِ لِ  ؛ةِ َص ْخ الرُّ بِ  (3)الؾَّفُ  اهُ تَ فْ أَ  ،ةٍ دَ ؾْ َج  ةَ ئَ مِ  فِ تِ أَ رَ مْ ٱ
ِ
 .(4)هِ رِ قْ غَ  انِ ؿَ يْ أَ وَ  فِ اكِ ؿَ يْ ٕ

                                      

ـٍ ومل يَ ؿِ شك أكَّف يؽقن قد َحَؾَػ طىل يَ خي ،احتقاصاً يعـل:  (1) ـِ ؿِ ذا القَ فَ بِ  رَّ بُ ق   .ق

دَ تَ كسان أْن يَ لذلؽ يجب طىل اإلِ  (2) دَ وُيعَ  عقَّ َّٓ يحؾػقا؛ فؼد ه الص  ءف أو أبـاإخقاكَ  ق  غار أ

بالؾَّف وهق  ِػ ؾِ حَ القطان إىل فؿ الشَّ ي بِ وقد يمد   ،قحقد القاجبؾتَّ ل يحؾػقن أن وهذا فقف كؼٌص 

  .- والعقاذ بالؾَّف -كاذب 

ُف ُيْػتِقُؽْؿ فِل  يؼقل: طز وجؾيجقز؛ ٕنَّ الؾَّف  «الؾَّفُ  اهُ تَ فْ أَ »ققلف:  (3) ﴿َيْسَتْػُتقَكَؽ ُقِؾ الؾَّ

ك الؾَّف ، َؽاَلَلِة﴾الْ  َٓ  ل؛ ٕنَّ هذا فعٌؾ تِ ػْ الؿُ  ؿِ باْس  طز وجؾلؽـ ما يصح أْن يسؿَّ  كلخذ والػعؾ 

  .مـف اسؿاءً 

ُف بُِؽُؿ اْلُقْسَر﴾ وكذلؽ َّٓ َأْن َيَشاَء  وكذلؽ ،ريدؿُ الما كؼقل: الؾَّف  ﴿ُيِريُد الؾَّ ﴿َوَما َتَشاُءوَن إِ

ائل وهؽذاـ أسؿاء الؾَّف امِ  :ما كؼقل الؾَُّف﴾  والصػةُ  ،ـ آسؿكلخذه مِ  وإكَّؿا آسؿُ  ،لشَّ

  .صقصـ الـُّكلخذها مِ 

َٓ  لف صػةٌ  وكؾُّ اسؿٍ   َٓ  طز وجؾالقجف لؾَّف  وصػةُ  ،ةزَّ كلخذ مـف صػة العِ  فالعزيزُ  ، طؽسو

لخذ فؾقس كؾُّ صػٍة ك ا الصػةُ أمَّ  كلخذ مـف صػةً  آسؿُ  ،أوسعُ  إسؿاءِ  فباُب  ،كلخذ مـفا اسؿاً 

  وهل العزيز وهؽذا. ـ اسؿٍ مِ  ملخقذةٌ  ة الؾَّف صػةٌ زَّ لؽـ مثؾ: طِ  ،مـفا اسؿاً 

َٓ َتْحـَْث﴾فؼال:  ر ذلؽذكَ  طز وجؾوالؾَّف  (4)   .﴿َوُخْذ بَِقِدَك ِضْغًثا َفاْضِرْب بِِف َو
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 ؟َٓ  مْ أَ  ك َحؾِِػفِ لَ إِ  ةُ َص ْخ ى الرُّ دَّ عَ تَ تَ  ْؾ هَ  اءُ ؿَ ؾَ العُ  َػ ؾَ تَ ْخ ٱ دِ قَ وَ 

اُل ثَ مْ أَ  فِ قْ ـَ قْ طَ  ـْ مِ  قُؾ ِس يَ  ـْ مَ  شِ رْ العَ  ةِ ؾَ ؿَ َح  ـْ نَّ مِ ل أَ ـِ غَ ؾَ بَ »: قٍب بِ ل َح بِ أَ  ـُ بْ  يدُ زِ يَ  اَل قَ وَ 

 قُل ؼُ قَ فَ  ،َؽ تِ قَ ْش َخ  ؼَّ ك َح َش ا ُتخْ مَ  !َؽ اكَ حَ بْ : ُس اَل قَ  فُ َس أْ رَ  عَ فَ ا رَ ذَ نِ فَ  ،اءِ ؽَ البُ  ـَ مِ  ارِ فَ كْ إَ 

ـَ ذِ الَّ  َـّ ؽِ ك: لَ الَ عَ تَ  الؾَّفُ  ـَ بِ اذِ ل كَ ؿِ ْس ٱِب  قنَ ػُ ؾِ حْ يَ  ي  .(1)«َؽ لِ ذَ  قنَ ؿُ ؾَ عْ  يَ َٓ  ق

 َّٓ إِ  الؾَّفِ بِ  ِػ ؾِ الحَ  ةُ رَ ثْ كَ  رُ دُ ْص  يَ َٓ وَ  ،ِب اذِ الؽَ  ِػ ؾِ ل الحَ فِ  قؿُ ظِ العَ  يدُ دِ ْش التَّ  دَ رَ وَ  دْ قَ وَ 

 .(2)ورِ دُ ل الصُّ فِ  فِ تِ بَ قْ هَ  ؾَّةِ قِ وَ  ،الؾَّفِ بِ  ؾِ فْ الجَ  ـَ مِ 

  

                                      

َـّ  (1)   مل يثبت.وهذا ما يصح  لؽ

ـُ ؿِ هذه هل القَ  - الؾَّفالعقاذ بو -كاذبًا  طز وجؾبالؾَّف  ُػ ؾِ ا الحَ أمَّ  (2) قس؛ ٕنَّ ؿُ الغَ  ق

ارةَ  عُ رَ ْش ارة تُ الؽػَّ  كب الذي يؿؽـ أنَّ الؽػَّ   .ترفعف يف الذَّ

كُب أمَّ  ارةَ فننَّ  ا إذا َطُظَؿ الذَّ كب عظَ ارة؛ لِ ما ترفعف مثؾ: الؼتؾ العؿد لقس فقف كػَّ  الؽػَّ ؿ الذَّ

ارٕنَّ ارة؛ أما الؼتؾ الخطل فػقف كػَّ  ،فقف  تحؿؾف. ةَ الؽػَّ

ـُ ؿِ وكذلؽ القَ  ـُ ؿِ وهل القَ  - إذا كاكت طىل أمٍر مستؼبؾٍ  ق ، تحؿؾف ارةَ الؽػَّ فننَّ  - دةؼِ عَ ـْالؿُ  ق

ٍد طالِ  ضٍ أما إذا كان طىل أمٍر ما ارةُ متعؿ  إذا  - والعقاذ بالؾَّف -وجزاء ذلؽ  ،ما تحؿؾف ٍؿ فالؽػَّ

ـِ ؿِ ـ القَ ب مِ تُ يَ  لم َّٓ قس ُيغؿس يف الـَّؿُ الغَ  ق م الؾَّف  إذا تؽَ ار إ   طؾقف بالؿغػرة. طز وجؾرَّ
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ا يَ مِ وَ   . (1)فُ ـُ طْ بَ وَ  فُ ُس أْ رَ  :فُ ظَ ػْ حِ  ـُ مِ مْ الؿُ  مُ زَ ؾْ ؿَّ

                                      

ا أمَ إمر الرابع مِ هق هذا  (1)   .فظِ ػْ بحَ  طز وجؾ ر الؾَّفؿَّ

؛ ٕنَّ ما يف البطـ يف «فُ ـُطْ بَ وَ » ،سانِ والؾ   رِ َص والبَ  ؿعِ السَّ  مِـ: ففق يعـل: وما« فُ ُس أْ رَ »قال: 

 َٓ َّٓ مِ الغالب  أس أمقرًا طظقؿًة فحقى هذا الرَّ  ،ؿُ س وهق الػَ أـ صريؼ ما يف الرَّ  يدخؾ إلقف إ

 ار.ة أو الـَّكسان الجـَّـ أسباب دخقل اإلِ هل مِ 

ـ مَ مَع ة ٌد تدخؾ الجـَّوأكت مقح   - بنذن الؾَّف - اكَؽ َس ولِ  صركَ وبَ  عَؽ ؿْ َس  َت نذا َحِػظْ ف

ـْ »: قِح حِ الصَّ  ِث دييف الحَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  يف ققل الـَّبِ  - كؿا سقليت -ف َج َحِػَظ فرْ  َم

ـَ ِرْجَؾْقفِ  ـَ َلْحَقْقِف َوَما َبْق ـْ لِل َما َبْق ـْ َلُف الَجـَّةَ  :َيْضَؿ  .«َأْضَؿ

ط اإلِ   ،وهؿ لف كارهقن ققمٍ  إىل حديِث  كسانُ اإلِ  ؿع مثؾ: أْن يستؿعَ يف السَّ  كسانُ وإذا فرَّ

َٓ حديثِ  لسؿاعِ  أو َيؼُرُب  ،ذلؽ ـ وراء الباب وكحقِ طؾقفؿ مِ  ُت ـصَّ تَ يَ  َٓ فؿ وهؿ    يرضقن أو 

َع َحِديَث : اَل قَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لَّ الـَّبِ َأنَّ » :خاري  فػل صحقح البُ  ،ذلؽبيعؾؿقن  ـْ َتَسؿَّ َم

  .- والعقاذ بالؾَّف - «َقْقٍم َوُهْؿ َلُف َكاِرُهقَن؛ ُصبَّ فِل ُأُذَكْقِف أُكُؽ َيْقَم الِؼَقاَمةِ 

َص  :وأكُؽ  َص  ،اُب ذَ لؿُ ا اُص هق الرُّ  ةٍ تعدكقَّ  أسرع مادةٍ هق ؛ ٕكَّف اُب ذَ الؿُ  اُص وُذكَِر الرُّ

﴿َسَرابِقُؾُفْؿ  يؼقل: طز وجؾ لذلؽ الؾَّف؛ - والعقاذ بالؾَّف -وأيضًا أشدُّ الؿقاد حرارًة  ،تذوب

ـْ َقطَِراٍن﴾
وبان طىل الجَ  عُ رُ ْس رصاص؛ ٕكَّف يَ  مِ  ُفُؿ الـَّاُر﴾﴿َوَتْغَشك ُوُجقهَ  دِ َس يف الحرارة والذَّ

 ؿ.ٌد بجفـَّتقطَّ كسان مُ يحافظ طؾقف اإلِ  لمإذا  ؿعُ فالسَّ 

ا يـفك طـف مِ   صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  ،إىل الؿعازف اعُ ؿَ تِ ؿع: آْس ـ السَّ إمر الثاين مؿَّ

تِل َأْقَقاٌم َيْسَتِحؾُّقنَ »يؼقل:  ـْ ُأمَّ
َـّ مِ ؛ أكَّفا حالٌل  اُس الـَّ َـّ ظُ ك يَ حتَّ  بؽثرةٍ  ُؾ عَ أي: ُتػْ  «َلَقُؽقَك

 . «َوالَؿَعاِزَف  ،والَخْؿرَ »جال لؾر   يرِ رِ الحَ  ُس أي: ُلبْ  «َوالَحِريرَ »كا يعـل: الز   «الِحرَ » لؽثرهتا

ك حتَّ  ،جاريةالؿحالت الت   يفيف البقت ووقارة إغاين يف السَّ  دُ جِ لذلؽ يف بعض إماكـ تَ 

= 
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ة قَّ ـ طالمات الـُّبُ مِ  أخبر بلنَّ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ والـَّبِ  ،صالً أ أنَّ هذه حالٌل  غقرُ الصَّ  َـّ ظُ يَ 

 ،أكَّف حالٌل  َـّ ظُ ك يَ حتَّ  مـتشرٌ  الخؿرُ  وكذلؽ يف بعض إمؽـةِ  ،ك تؽقن كالحاللستظفر حتَّ 

 كا.وكذلؽ الز  

 «اكَ الز   رُ فَ ظْ يَ »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ قال الـَّبِ  خاري  يف صحقح البُ  :اطةـ طالمات السَّ ومِ 

واطل لؾػاحشة وكحقِ الز   فظفقرُ   اطة.ـ طالمات ققام السَّ هذه مِ  ؛ذلؽ كا والدَّ

رحمهَّ أحمدكؿا يف مسـد اإلمام  ؛ـ الؽبائرقؿة هذه مِ ؿِ قبة والـَّإىل الغِ  وكذلؽ آستؿاعُ 

ا ُطِرَج بِل َمَرْرُت بَِؼقْ قال:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ أنَّ الـَّبِ »: اهلل ـْ ُكَحاسٍ َلؿَّ
 ،ٍم َلُفْؿ َأْضَػاٌر مِ

ـْ َهُمِٓء َيا ِجْبِريُؾ؟ ـَ َيْلُكُؾقَن  َيْخِؿُشقَن ُوُجقَهُفْؿ َوُصُدوَرُهْؿ، َفُؼْؾُت: َم ِذي َقاَل: َهُمِٓء الَّ

ـُ  «َوَيَؼُعقَن فِل َأْطَراِضِفؿْ  ،ُلُحقَم الـَّاسِ   .«دٌ ق  َج  هُ ادُ ـَْس ا إِ ذَ هَ وَ »: رحمهَّاهلل كثقرٍ  قال اب

 طز وجؾوالؾَّف  ،قبةـ سؿاع الغِ قبة أو مِ ـ الغِ ة مِ بَ ه  رَ ؿ إحاديث الؿُ ـ أطظَ مِ  ديُث وهذا الحَ 

  .قؿة والذي يؿشل فقفاؿِ يعـل: الـَّ ﴿َوْيٌؾ لُِؽؾ  ُهَؿَزٍة ُلَؿَزٍة﴾ يؼقل:

ـ مِ  تلتقف حسـاُت  الؿغتاُب  ُؾ ُج الرَّ  ،أخر أنَّ الذي يغتاَب  طز وجؾالؾَّف  ؾِ ْض ـ فَ وأيضًا مِ 

 . ـ تؽرهيليت إىل مَ  َؽ وإكرامَ  َؽ ديـ؛ إْذ أنَّ فضؾَ ـ الض  اغتابف وهذا مِ 

َٓ َح ابًا أَ تَ غْ مُ  ُت ـْكُ  قْ لَ »: رحمهَّاهللافعل لذلؽ قال الشَّ   م  أُ  ُت بْ تَ غْ دًا 
ِ
 اسِ الـَّ ؼُّ َح أَ  َل ا هِ كَّفَ ل؛ ٕ

َٓ  ،«امٌ رَ َح  ةَ قبَ نَّ الغِ أَ  ُت ؿْ ؾِ طَ  ذُ ـْدًا مُ َح أَ  ْب تَ غْ أَ  ؿْ لَ »قال:  رحمهَّاهلل خاريُّ البُ  مامُ واإلِ  ،«لاتِ ـََس حَ بِ   و

َٓ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  لؾـَّبِ  ُف رَ ُيعْ   ،أكَّفؿ وقعقا يف أطراض أحدٍ  رضيَّاهللَّعنهمحابة  لؾصَّ و

 ـ هذه الؿعصقة.ف مِ عَ ؿْ َس  ظَ ػَ حْ طىل الؿسؾؿ أْن يَ  ُب جِ لذلؽ يَ 

ا يَ  َّٓ  يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  ،فلساكُ  :نُ كسااإلِ  فُ ظَ ػَ حْ أْن يَ  ُب جِ وأيضًا مؿَّ ـْ َقْقٍل إِ
﴿َما َيْؾِػُظ مِ

 ها: أنَّ الؿالئؽةَ تػسقرِ  مِـ ﴿َوَشاِهٍد َوَمْشُفقٍد﴾ يؼقل: طز وجؾوالؾَّف ، َلَدْيِف َرقِقٌب َطتِقٌد﴾

 .ـ ألػاظٍ ؿ فقف مِ ا تتؽؾَّ بؿَ  طؾقَؽ  تشفدُ 

= 
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 ؛اري بف إىل الـَّف هذه قد تمد  لساكِ  ركةُ وح ،فلساكِ  ف هق حركةُ كسان فعؾُ ما طىل اإلِ  وأسفُؾ 

َـّبِ  ا َلُؿَماَخُذوَن بَِؿا َكَتَؽؾَُّؿ بِِف؟ َفَؼاَل: »: ا سللف معاذٌ لؿَّ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ لذلؽ ال َثؽَِؾْتَؽ َوإِكَّ

َؽ  َّٓ  - َطَؾك َمـَاِخِرِهؿْ  َأوْ  - َوَهْؾ َيُؽبُّ الـَّاَس فِل الـَّاِر َطَؾك ُوُجقِهِفؿْ  ،ُأمُّ  َحَصائُِد إِ

 .«َأْلِسـَتِِفْؿ؟!

يف  ،فبؾساكِ  سبحاكف وتعاىلالؾَّف  هق ذكرُ  الؿرءَ  ـ أجؾ  ما يرفعُ مِ  :ـ ذلؽد مِ ولفذا طىل الض  

الم:  صحقح مسؾؿ الة والسَّ َـّ  -َأْرَبٌع  َأَحبُّ َاْلَؽاَلِم إَِلك الؾَّفِ »قال طؾقف الصَّ ِف َك بَِلي  َٓ َيُضرُّ

َّٓ الؾَّفُ ، َوالَحْؿُد لؾَّفِ ْبَحاَن الؾَّفِ : ُس -َبَدْأَت  َٓ إَِلَف إِ َأْفَضُؾ الَؽاَلِم ِطـَْد » ويف لػظ: «َأْكَبرُ  ، َوالؾَّفُ ، َو

فِ  َّٓ الؾَّفُ ، َوالَحْؿُد لؾَّفِ ُسْبَحاَن الؾَّفِ  :الؾَّ َٓ إَِلَف إِ   .«َأْكَبرُ  ، َوالؾَّفُ ، َو

صىل اهلل طؾقف َقاَل لِل َرُسقُل الؾَِّف »: قالت رضل اهلل طـفا ُجَقْيِرَيَة بِـِْت الَحاِرِث  وحديُث 

َـّ  - َلَؼْد ُقْؾُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكؾَِؿاٍت  :وسؾؿ : ُسْبَحاَن الؾَِّف - َلْق ُوِزَكْت بَِؿا ُقْؾِت ُمـُْذ الَقْقِم َلَقَزَكْتُف

اٍت »ويف لػظ:  ،«، َومَِداَد َكؾَِؿاتِفِ َوبَِحْؿِدِه، َطَدَد َخْؾِؼِف، َوِرَضا َكْػِسِف، َوِزَكَة َطْرِشفِ   «َثاَلَث َمرَّ

  .ف بذكر الؾَّفلساكَ  رَ عط  كسان أْن يُ طىل اإلِ  ُب جِ فقَ 

المقال الـَّبِ  ،الؼرآن العظقؿ هق تالوةُ  :الؾَّف ذكرِ  ؿُ ظَ طْ وأَ  الة والسَّ ـِ »لُّ طؾقف الصَّ َمَثُؾ الُؿْممِ

 ُ ْٕ ِذي َيْؼَرُأ الُؼْرآَن َكَؿَثِؾ: ا ِة ِريُحَفا َصق ٌب، َوَصْعُؿَفا َصق ٌب الَّ  يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  ،«ْتُرجَّ

ـْ َأْمِرَكا﴾
لؾؼؾب مثؾ: إرض وفقفا  فق روٌح ف ،يعـل: الؼرآن ﴿َوَكَذلَِؽ َأْوَحْقـَا إَِلْقَؽ ُروًحا مِ

َٓ  يتحرَّ َٓ  وكذلؽ الؼؾُب  ،زرطاً  ُج رِ فا ماء ما ُتخْ يلتِ  لمإذا  زرعٌ  يلتف  لمكسان إذا اإلِ  بف عُ  يـتػِ ك و

ـِ  طز وجؾولفذا قال الؾَّف ، الؼرآن ُسقُل َيا َرب  إِنَّ  :صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ  ط ﴿َوَقاَل الرَّ

  .َقْقمِل اتََّخُذوا َهَذا اْلُؼْرآَن َمْفُجقًرا﴾

كؾَّ  رآنَ الؼ أْن يؼرأَ  فيطؾب مـ صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ إىل ا أتك طؿرو بـ العاص ولؿَّ 

ًة ... َحتَّك َقاَل:  ،اْقَرإِ الُؼْرآَن فِل َشْفرٍ »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿفؼال الـَّبلُّ  ،لقؾةٍ  ُقْؾُت: إِك ل َأِجُد ُققَّ
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َٓ َتِزْد َطَؾك َذلَِؽ  ةً ُت ؾْ قُ  ،َفاْقَرْأُه فِل َسْبٍع َو ـْ َقَرَأ الُؼْرآَن فِ : اَل قَ  ،: إِك ل َأِجُد ُققَّ ـْ َٓ َيْػَؼُف َم
ل َأَقؾَّ مِ

 - ةً مرَّ  سبقعٍ أأو يف كؾ   ،ةً مرَّ  يف كؾ  ثالثة أيامٍ  العظقؿَ  الؼرآنَ  كسانُ ؿ اإلِ لق ختَ يعـل:  «َثاَلٍث 

فَٓ  -بنذن الؾَّف   بًا بذكر الؾَّف.صِ ف رَ ويؽقن لساكُ  ، يؽقن هاجرًا لؽالم الؾَّ

ا يَ  الم:  ،ةف الجـٌَّب لدخقلبَ أكَّف َس  :فكسان بؾساكِ للِ  الخقرَ  ُب ؾِ جْ ومؿَّ الة والسَّ قال طؾقف الصَّ

ـْ َكاَن آِخُر َكالمِفِ » َّٓ َٓ  :َم َٓ  ،«َدَخَؾ الَجـَّةَ  ؛ الؾَّفُ  إَِلَف إِ خُص  يستطقع و ذه فَ ؿ بِ أْن يتؽؾَّ الشَّ

َّٓ مَ   قٌؾ ؼِ وثَ  قٌل فُ مَ  ٌػ قِ قْ الؾَّف؛ ٕنَّ طـد سؽرات الؿقت مَ  ف معتادًا طىل ذكرِ ـ كان لساكُ الؽؾؿة إ

: صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  ؾـَّبِ ل رضل اهلل طـفا قالت فاصؿة خاري  لذلؽ يف صحقح البُ  ،ٌب عْ َص و

  .يدٌ دِ َش  ٌب رْ يعـل: كَ  «َلْقَس َطَؾك َأبِقِؽ َكْرٌب َبْعَد الَقْقمِ  :َفَؼاَل َلَفا ،َوا َكْرَب َأَباهُ »

َٓ ظِ دة العَ ؿة فػل هذه الش  ؾِ ادًا طىل هذه الؽَ تَ عْ لقس مُ  انُ َس فنذا كان الؾ   ؿ  يستطقع أْن يتؽؾَّ قؿة 

ذه الؽؾؿة العظقؿة يف ذلؽ فَ بِ  رُ ُيذكَّ  - بنذن الؾَّف -طىل هذه الؽؾؿة  كسانُ وإذا اطتاد اإلِ  ،افَ بِ 

َّٓ إذا فَ بِ  ِؼ  يدخؾ يف اإلسالم وهق قادٌر طىل الـُّطْ َٓ  كسانَ بؾ إنَّ اإلِ  ،الؿققػ العظقؿ ذه الؽؾؿة إ

فَٓ  ؿ وتؼقل لف: قْؾ يستطقع أْن يتؽؾَّ  كسانُ نذا كان اإلِ ف ،سانا بالؾ  فَ ؼ بِ كطَ  َّٓ الؾَّ بفا كتَ لق  ، إلف إ

َٓ تَ كِ  َٓ فَ ؿ بِ  يتؽؾَّ ابًة و َّٓ فال يدخؾف يف اإلِ  ؛ يؽقن مسؾؿاً ا   الؽؾؿة.سالم إ

َٓ ؾَّؿ تؽَ  ﴿َقاَل﴾ ا أتاه الغرقأخبر طـ فرطقن أكَّف لؿَّ  طز وجؾلذلؽ الؾَّف  ُف  َّٓ ﴿آَمـُْت َأكَّ  إَِلَف إِ

ِذي آَمـَْت بِِف َبـُق إِْسَرائِقَؾ﴾ لؽـ فات إوان لؼبقل  ،ةذه الؽؾؿة يدخؾ الجـَّفَ ٕكَّف يعؾؿ بِ  ؛الَّ

 التَّقبة.

كُ ما ُيحَ  ؿُ ظَ طْ فلَ  بؾ إنَّ  ،هرآن وبذكرِ الؼُ  الؾَّف سبحاكف وتعاىل بتالوةِ  هق تعظقؿُ  :سانبف الؾ   رَّ

َّاهللسالم اإلِ  شقَخ  ـٍ ؾ  حِ ل كُ فِ  الؾَّفَ  رَ كُ ذْ ْن يَ أَ  انِ َس كْ ك اإلِ ؾَ طَ  ُب جِ يَ »ل: قا رحمه  َػ قَّ قَ تَ  يَ َٓ وَ  ق

 فُ اكُ َس لِ 
ِ
َٓ إِ »ف: وقال طـ كػِس  «ؿَ ثِ أَ  ؛ةِ ادَ بَ العِ  ـِ طَ  َػ قَّ قَ ا تَ ذَ نِ فَ  ،ةِ ادَ بَ عِ ؾْ لِ  فُ ؼَ ؾَ َخ  نَّ الؾَّفَ ؛ ٕ  كُ رُ تْ  أَ كَّل 

َ إِ  ؛رَ كْ الذ  
ِ
 .«رَ آَخ  رٍ كْ ذِ إَِلك  طَ شَّ ـَتَ َّٓ ٕ
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ـَ  ْستِْحَقاءُ ٱالِ »: قعُ فُ رْ الؿَ  قدٍ عُ ْس مَ  ـِ بْ ٱ يِث دِ ل َح ا فِ ؿَ كَ   َيْحَػظَ  َأنْ  :الَحَقاءِ  َحؼَّ  الؾَّفِ  مِ

ْأَس  ـَ ال َوَيْحَػظَ   ،(1)َوَطك َوَما الرَّ َج َخ  (1)«َحَقى َوَما َبْط   .يُّ ذِ مِ رْ الت  وَ  دُ ؿَ ْح أَ  امُ مَ اإلِ  فُ رَّ

                                      
= 

فؿ الؾَّف  ،رون الؾَّفيذكُ  - وهؿ مـافؼقن -ر بلنَّ الؿـافؼقـ والؾَّف سبحاكف وتعاىل ذكَ  لؽـ ذمَّ

َٓ ا ؿب طز وجؾ فؿ بف أكَّفؿ  َّٓ قؾقالً  ف يذكروكذمَّ  ـ ذكرهكثار مِ ر الؾَّف الؿممـقـ باإلِ وأمَ  ،سبحاكف إ

ُؽْؿ ُتْػؾِحُ  َف َكثِقًرا َلَعؾَّ ﴿َوَسب ْح بَِحْؿِد َرب َؽ َقْبَؾ ُصُؾقِع  وقال سبحاكف: ،قَن﴾﴿َواْذُكُروا الؾَّ

ْؿِس َوَقْبَؾ اْلُغُروِب  ُجقِد﴾ *الشَّ ْقِؾ َفَسب ْحُف َوَأْدَباَر السُّ ـَ الؾَّ
 أذكر الؾَّف. يعـل: يف كؾ  وقٍت  َومِ

ذِ  الؾَّف ـ ذكرِ مِ  اإلكثارُ  :صر طىل إطداءـ أسباب الـَّومِ  َفا الَّ ـُقا إَِذا َلِؼقُتْؿ فَِئًة ﴿َيا َأيُّ ـَ آَم ي

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن﴾ َف َكثِقًرا َلَعؾَّ  .َفاْثُبُتقا َواْذُكُروا الؾَّ

قال  ،الؾَّف سبحاكف وتعاىل ـ ذكرِ كثار مِ الؾَّف فؼط بؾ اإلِ  ـ الؿسؾؿقـ لقس ذكرُ فالؿطؾقب مِ 

ـُ    ةِ قَّ ؼِ يد  الص   ةَ بَ تَ رْ ٌد مَ َح أَ  اُل ـَ يَ َٓ »: رحمهَّاهللؿ الؼق   اب
ـْ إِ  ؛ةِ ـَّل الجَ فِ ـْ رًا ثِ ؽْ مُ  انَ كَ  َّٓ َم

 «الؾَّفِ  رِ كْ ذِ مِ

َٓ  لمـ فؿَ  ديؼقة  تليت بعد الص   ومرتبةُ  ،ديؼقة يقم الؼقامةالص   إىل مرتبةِ   يصُؾ يؽثر مِـ ذكر الؾَّف 

  ة.إكبقاء يف الجـَّ مرتبةِ 

 رِ َص البَ  ض  غَ ر الؿممـقـ بِ أمَ  طز وجؾف والؾَّ  ،أيضاً  رُ َص البَ  :ومـف ،أسيعـل: وما يف الرَّ  (1)

م الؾَّف سبحاكف وتعاىلؿ أْن يطؾؼقا أبصارَ اهُ فَ وكَ  ؾُّ يف العؼقدة خِ يُ  إىل ماسقاء الـَّظر  ،هؿ فقؿا حرَّ

حرة إىل ما يلتقف السَّ  كسانُ ع اإلِ  يجقز أْن يتطؾَّ فاَل  ،انفَّ والؽُ  حرةِ مثؾ: الـَّظر إىل أفعال السَّ 

أو  ،قاتـَأو يف الؼَ  ، يجقز أْن يـظر إلقفؿ يف الت ؾػاز مثالً فاَل  ،لؾعادة قةٍ ارِ َخ  أفعالٍ ـ ان مِ فَّ والؽُ 

 رضيَّاهللَّعنه حؽؿالحديث معاوية بـ مِـ  ا جاء يف صحقح مسؾؿٍ ؿَ رة؛ لِ باِش يف إمقر الؿُ 

اَن، َقاَل: ُكـَّا َكْلتِل الُكـَّا َكْصـَُعَفا فِل الَجاِهؾِقَِّة،  اً ُأُمقر !فِ ُقْؾُت: َيا َرُسقَل الؾَّ »قال:  َفاَل َتْلُتقا ُؽفَّ

انَ   إىل ذلؽ.  كسانُ  يجقز أْن يـظر اإلِ َٓ  جةِ رْ ك ولق لؾـَّظر والػُ حتَّ  «الُؽفَّ
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 َٓ َض عَ كسان أْن يُ  يجقز للِ وكذلؽ   ،ذلؽ رك وكحقِ رك وأماكـ الش  ف إىل مقاصـ الش  كػَس  ر 

طـد  طز وجؾالؾَّف  ـ يعبد غقرَ كؿَ  - والعقاذ بالؾَّف - جةِ رْ مقاصـ الؿشركقـ لؾػُ  مثؾ: أْن يزورَ 

طز الؾَّف  طُ خِ ْس ـ إماكـ التل تُ كسان أْن يليت طـدهؿ؛ ٕنَّ هذه مِ  يجقز للِ فاَل  ،ذلؽ وكحقِ  قبرٍ 

 َتْدُخُؾقا َٓ َقاَل:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿَأنَّ الـَّبِلَّ »: ومسؾؿٍ  خاري  وقد جاء يف صحقح البُ  وجؾ،

َٓ َطَؾك ه َّٓ ُم ، إِ ـَ بِق ، َفاَل ِء الَؿَعذَّ ـَ ـَ فنِْن َلْؿ َتُؽقُكقا َباكِق  َٓ  ؛ َتْدُخُؾقا َطَؾْقِفؿْ  َأْن َتُؽقُكقا َباكِق

 .«ُيِصقُبُؽْؿ َما َأَصاَبُفؿْ 

ا ُأمَِر بف غَ  ﴿ُقْؾ  قال سبحاكف: ،ساءـ الـ م مِ رَّ حَ : الـَّظر إىل الؿُ رِ َص البَ  ضُّ وإمر الثاين مؿَّ

ـْ َأْبَصاِرِهْؿ َوَيْحَػُظقا ُفُروَجُفْؿ َذلَِؽ َأْزَكك َلُفْؿ﴾لِْؾؿُ 
قا مِ ـَ َيُغضُّ لؾؼؾب  اةٌ فال يحصؾ زكَ  ْممِـِق

َّٓ بِ  ك﴾ قال سبحاكف: ،رِ َص البَ  ض  غَ إ ـْ َتَزكَّ  :فـ أسبابِ يف زكاة الؼؾب مِ  الُح والػَ  ﴿َقْد َأْفَؾَح َم

 . رِ َص البَ  ضُّ غَ 

ـِ بصرَ  ضَّ غُ تَ  طىل الؿرأة أنْ  ُب جِ وكذلؽ يَ  ﴿َوُقْؾ  كؿا قال سبحاكف: ؛جالالـَّظر إىل الر   ها ط

﴾ َـّ ـَ ُفُروَجُف َـّ َوَيْحَػْظ ـْ َأْبَصاِرِه
ـَ مِ ها بصرَ  ضَّ غُ فقجب طىل الؿرأة أْن تَ  لِْؾُؿْممِـَاِت َيْغُضْض

َّٓ تـظرَ  ساء مـفقٌة اء كذلؽ الـ سإىل الـ  أْن يـظرَ  جؾ مـفلٌّ فؽؿا أنَّ الرَّ  ،جالإىل الر   يف إرض وأ

 جال.إىل الر   أْن تـظرَ 

ِف » ومسؾٍؿ: خاري  يف صحقح البُ رضيَّاهللَّعنهاَّطائشة  ا حديُث وأمَّ  صلىََّرَأْيُت َرُسقَل الؾَّ

َّوسلم فؿ فؾؿ تـظر إىل أطقاكِ  «َيْسُتُركِل، َوَأَكا َأْكُظُر إَِلك الَحَبَشِة َيْؾَعُبقَن فِل الَؿْسِجدِ  اهللَّعلوه

 فال يجقز. ،جؾ لؾؿرأةالرَّ  جؾ ففق كـظرِ الؿرأة لؾرَّ  ا كظرُ وأمَّ  ،ـ بعقدا تـظر إىل الؾَّعب مِ وإكَّؿ

م الؾَّف مِ مِ  -أِي: الَبَصُر  - ولفذا هق أطؿك أو  دُ جِ  تَ فاَل  ،كاـ الز  ـ أسباب القققع فقؿا حرَّ

َّٓ شقئًا شاذّ تسؿع طـ أطؿك أكَّف وقع يف الز   ي بف إىل هذه الجريؿة لتل تمد  ا ًا؛ ٕنَّ إداةَ كا إ

ودواؤه هق  ،رُ َص الؿـؽر العظقؿ هق البَ ذلؽ ي إىل ؛ فدلَّ طىل أنَّ الذي يمد  رُ َص وهل البَ  ومةٌ دُ عْ مَ 
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 ـَ مِ  انِ َس الؾ  وَ  رِ َص البَ وَ  عِ ؿْ السَّ  ظُ ػْ حِ  قفِ فِ  ُؾ ُخ دْ ك يَ طَ ا وَ مَ وَ  سِ أْ الرَّ  ظُ ػْ حِ وَ 

ك ؾَ طَ  ارِ رَ ْص اإلِ  ـِ طَ  ِب ؾْ الؼَ  ظَ ػْ حِ  ُـ ؿَّ َض تَ ى يَ قَ ا َح مَ وَ  ـِ طْ البَ  ظُ ػْ حِ وَ  ،(2)اِت مَ رَّ حَ الؿُ 

                                      
= 

  وطدم الـَّظر. ضُّ الغَ 

إذا  - والعقاذ بالؾَّف -ار ـ أسباب دخقل الـَّوهق مِ  ،ـ صعامٍ يف مِ قِ حْ يعـل: البطـ وما يَ  (1)

  .ًا حراماً شقئ ؾ الؿرءُ أكَ 

َؿا َيْلُكُؾقَن ﴿ قال سبحاكف: ،إيتام أمقالِ  مثؾ: أكُؾ  ـَ َيْلُكُؾقَن َأْمَقاَل اْلَقَتاَمك ُضْؾًؿا إِكَّ ِذي إِنَّ الَّ

  .﴾فِل ُبُطقكِِفْؿ َكاًرا َوَسَقْصَؾْقَن َسِعقًرا

َّلُّ كؿا قال الـَّبِ  ؛راءيف البقع والش   شُّ ومثؾ: الغِ  نِْن َصَدَقا َوَبقَّـَا فَ »: اهلل طؾقف وسؾؿصلى

  .اقَ دُ ْص ا ومل يَ ـَق  بَ يُ  لمإذا  «ُبقِرَك َلُفَؿا فِل َبْقِعِفَؿا، َوإِْن َكَتَؿا َوَكَذَبا ُمِحَؼْت َبَرَكُة َبْقِعِفَؿا

د بِ فؼد ُتقُ  ؛فَيُطْب صعامُ  لموَمـ   يرفع ةٍ ظَ حْ ف يف كؾ  لَ اٌج إىل رب  تَ حْ كساٍن مُ وكؾُّ إِ  ،طقةد  الدَّ رَ ط 

قب عام الطَّ ـ الطَّ مِ  ك الؿسؾؿُ ؾَ فنذا َخ  ،قؼ الغاياتوبات أو تحؼِ رُ يج الؽُ تػرِ لِ  ؛ؿاءيديف إىل السَّ 

 . طقاتد  تؾؽ الدَّ رَ ٌد بِ طُ قْ فنكَّف مَ 

َأْغَبَر،  ،َأْشَعَث  ،رَ ػَ السَّ  قُؾ طِ يُ  َؾ ُج الرَّ  َذَكرَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ نَّ الـَّبِ أَ » مسؾٍؿ: صحقحويف 

ؿاءِ َيُؿدُّ  َي َوَمْطَعُؿُف َحَراٌم، َوَمْشَرُبُف َحَراٌم، َوَمْؾَبُسُف َحَراٌم، َوُغذِ  !يا َرب   !يا َرب   :َيَدْيِف إَِلك السَّ

 الؾَّف لرجؾٍ  قُب جِ تَ ْس يعـل: هذا آستػفام لالستبعاد كقػ يَ  «!؟َذلَِؽ بِالَحَراِم؛ َفَلكَّك ُيْسَتَجاُب لِ 

 !ف؟دطقتَ  قَب جِ ؾَّف أْن يُ ـ المِ  مات ويطؾُب حرَّ يلكؾ الؿُ 

﴾ كؿا قال سبحاكف: (2) ًٓ ْؿَع َواْلَبَصَر َواْلُػَماَد ُكؾُّ ُأوَلئَِؽ َكاَن َطـُْف َمْسُئق ، فؼقلف: ﴿إِنَّ السَّ

رك أو إىل الش   عُ ؿِ تَ ْس تَ  ،هق السؿع والبصر :ربالخقر أو الش   ك الؼؾَب ر  حَ ٕنَّ الذي يُ  ﴿َواْلُػَماَد﴾

وكذا يف الخقر  ،سد الؼؾبػْ رك فقَ الش   ؾِ عْ إىل فِ  -والعقاذ بالؾَّف  -ي بؽ مد  رك قد يترى الش  

= 
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 . مٍ رَّ حَ مُ 

ْؿَع َواْلَبَصَر َواْلُػَماَد ُكؾُّ ُأوَلئَِؽ  ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ  فُ ؾَّ كُ  َؽ لِ ذَ  الؾَّفُ  عَ ؿَ َج  دْ قَ وَ  ﴿إِنَّ السَّ

﴾ ًٓ  . (1)َكاَن َطـُْف َمْسُئق

َٓ كُ لْ الؿَ  ـَ مِ  فِ قْ لَ إِ  امِ رَ الحَ  الِ َخ دْ إِ  ـْ مِ  فُ ظُ ػْ ى: حِ قَ ا َح مَ وَ  ـِ طْ البَ  ظِ ػْ ل حِ فِ  ُؾ ُخ دْ يَ وَ   ِت ق

 .(2)اِت وبَ رُ ْش الؿَ وَ 

                                      
= 

 الخقر.إىل ك الؼؾب رَّ حتَ يؿان فقَ اإلِ  ومظاهرَ  رقوترى أم رآنَ الؼُ  عُ ؿَ ْس تَ 

أيضًا ؽ بُ اِس حَ وسقف يُ  ،ؽؽ وطىل سؿعِ طىل كظراتِ  طز وجؾؽ الؾَّف بُ اِس حَ : سقف يُ يأ (1)

 سالم.يؿان إىل غقر اإلِ ـ اإلِ ؾُّب الؼؾب مِ ؼَ أو تَ  ،َؽ قؾبِ  ضِ رَ أو مَ  َؽ قؾبِ  ةطىل إيؿات

أنَّ الؼؾب  ـ أجؾِ مِ  الةُ الصَّ ، فإصالح الؼؾب ـ أجؾِ الحة كؾُّفا مِ الصَّ  إطؿالِ  قعُ ؿِ وَج 

فنذا  ،أنَّ الؼؾب َيْصُؾح ـ أجؾِ مِ  ةُ رَ ؿْ والعُ  ،أنَّ الؼؾب َيْصُؾح ـ أجؾِ مِ  رآنِ الؼُ  وتالوةُ  ،َيْصُؾح

وإذا  ،فنذا َصُؾَح الؼؾب حثَّ الجقارح إىل العؿؾ ،طَّؾت يػسد الؼؾبعَ تؾؽ إطؿال أو تَ  قؾَّت

 طىل طدم صاطة الؾَّف طز وجؾ.  - فوالعقاذ بالؾَّ  -الؼؾب حثَّف  دَ َس فَ 

َّٓ قؾقالً  ـِ ـَـ ُس ومِ  (2) َّٓ يلكؾقا إ ـَ  َيا﴿ قال سبحاكف: ،الؿرسؾقـ أ
ُسُؾ ُكُؾقا مِ َفا الرُّ َأيُّ

ـْ  َيا﴿ ر بف الؿرسؾقـ فؼال:ر الؾَّف الؿممـقـ بؿا أمَ وأمَ ، ﴾ق َباِت الطَّ 
ـَ آَمـُقا ُكُؾقا مِ ِذي َفا الَّ َأيُّ

  .﴾َصق َباِت َما َرَزْقـَاُكؿْ 

، مات فقفارَّ حَ ـ الخبقث والؿُ مِ  قبات يف إرض أكثرُ ـ فضؾ الؾَّف سبحاكف وتعاىل أنَّ الط  ومِ 

ا يف م مِ رَّ حَ يُ  لملذلؽ  َّٓ شقئًا يسقرًا فؼطؿَّ َمْت َطَؾْقُؽُؿ ﴿ رآنِ فا يف الؼُ ؿُّ هَ وُذكَِر أَ  ،إرض إ ُحر 

ِف بِفِ  ُم َوَلْحُؿ اْلِخـِْزيِر َوَما ُأِهؾَّ لَِغْقِر الؾَّ  .﴾اْلَؿْقَتُة َوالدَّ

ا فِ  ﴿َيا فإصؾ أنَّ ما طىل إرض ففق حالٌل  ةُ ؼقَّ ا البَ وأمَّ  َفا الـَّاُس ُكُؾقا مِؿَّ َْرِض َأيُّ ْٕ ل ا

= 
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= 

ًٓ َصق ًبا﴾ َّٓ ما اْس  َحاَل ؿـ تحريؿِ ل لؽؿ مِ ـِ ثْ تُ أي: إ  ٍب ؾَ خْ ومَ  ،باعـ الس  ؾ  ذي كاٍب مِ وكُ  ،ف كالسُّ

 ذلؽ.  وكحقِ  ،قرـ الطَّ مِ 

َّٓ ُيؾَ طىل اإلِ  ُب جِ أي: يَ  مة ؿات الؿحرَّ طعُ ـ الؿَ شقئًا مِ  ُف رِ تَ ؼْ فقَ  ؛قطانب س طؾقف الشَّ كسان أ

 مباحة. كثقرةٍ  ف أشقاءَ قف الؾَّ رزَ  وقدْ 
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ا يَ مِ وَ    .(3)ِج رْ الػَ وَ  ،(2)انِ َس الؾ   ظُ ػْ حِ : (1)اِت قَّ ِف ـْ الؿَ  ـَ مِ  فُ ظُ ػْ حِ  ُب جِ ؿَّ

                                      

لؾعبد إذا  طز وجؾص فقفا بحػظ الؾَّف ـ إمقر التل جاء الـَّ مِ  الخامسهذا إمر  (1)

  .طؾقفالعبد  حافظَ 

 .أسسان مع الرَّ الؾ   سبؼ (2)

َّٓ  غؾَّظة يف غقر ضرورةٍ ف الؿُ أحٌد إىل طقرتِ  جؾ أْن يـظرَ ؾرَّ ل يجقز َٓ  :ِج رْ الػَ  ظُ ػْ َح  (3) إ

ـَ ُهْؿ لُِػُروِجِفْؿ َحافُِظقَن  كؿا سبحاكف: ؛فيؿقـِ  أو ُمْؾَؽ  فزوجتَ  ِذي َّٓ َطَؾك َأْزَواِجِفْؿ َأْو  *﴿َوالَّ إِ

﴾ ـَ  َؽ ؾْ وكذا مُ  ،فف طقرتَ زوجتَ  َي رِ أْن يُ لف يجقز  جُؾ فالرَّ  َما َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُفْؿ َفنِكَُّفْؿ َغْقُر َمُؾقمِق

ـِ ؿِ القَ   . ق

ـِ ؿِ القَ  ِؽ ؾْ والؿراد بؿُ  ى بِ  ،- ةُ قؼَ قِ يعـل: الرَّ  - ةُ مَ هل إَ  :ق ا فنذا فَ بِ  يتسرَّ  لما أو فَ فنذا تسرَّ

َّٓ يطلها أحٌد إذا كاكت مُ الرَّ  ا أْن ترى طقرةَ فَ لَ  ،اءِ رَ فا بالش  مؾؽَ  ـ ف وبقْ بقـَ ةٌ ركَ تَ ْش جؾ بشرط أ

 آخر.

ع سبحاكف فقفا لؽ وَض لذ ،وج فؼطقى الزَّ فا ِس طقرتَ يرى أْن  فال يجقز ٕحدٍ  ا الؿرأةُ أمَّ 

 قاء.وحثَّفا طىل الحَ  ،قاءوألزمفا بالحَ  ،قاءالحَ 

َّٓ يعقد ُب ؾُ غْ وإذا زال يَ  ،ًا يزول بسرطةدّ جِ  قٌؼ قِ رَ  اءٌ َش غِ  :اءُ قَ والحَ  لُّ طؾقف لذلؽ قال الـَّبِ  ،أ

الم يف  الة والسَّ   .«ُتْستلمر»: ِب ق  ويف الثَّ  «تلذنْس تُ »: رِ ؽْ البِ الَؿْرَأِة الصَّ

بعد  ؿَّ ثُ  ،ك فؼطاختؾَ وإكَّؿا فا يؼربْ  ؿْ ا ولَ فَ ك بِ واختؾَ  رٍ ؽْ بِ  د طىل امرأةٍ الً طؼَ ل: لق أنَّ رُج يعـ

َّٓ بعد اإلِ زَ  تُ َٓ  ،واحدةٍ  ةٍ رَّ لها ولق لؿَ أو وصَ  ،فاذلؽ صؾَّؼَ  ج إ ولق  ،قاء زاللؿاذا؟ ٕنَّ الحَ  ،ذنوَّ

  .قرَ خَ اء هـا اكْ َش الغِ ٕنَّ  ؛زال الحقاءُ  وصلها دققؼةً 

الكًا؛ ٕنَّ الكًا؟ تؼقل: كعؿ أريد فُ هؾ تريديـ فُ  :فاأخرى كسللُ  ةً ج مرَّ دت أْن تتزوَّ ارفنذا أ

 ف.يصعب رجقطُ  الؿرأةِ  وإذا زال حقاءُ  ،قاء زالالحَ 

= 
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ـْ َحِػَظ »: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  الـَّبِ  ـِ طَ  رضيَّاهللَّعنه ةَ رَ يْ رَ ل هُ بِ أَ  يِث دِ ل َح فِ وَ  َم

ـَ َلْحَقْقفِ  َما َبْق
َج َخ  «ـَ ِرْجَؾْقِف؛ َدَخَؾ الَجـَّةَ ، َوَما َبقْ (1)  .ؿُ اكِ الحَ  فُ رَّ

                                      
= 

 دُ جِ وتَ  ف صقيٌؾ اَس بَ جؾ لِ الرَّ  دُ جِ فتَ  ،ساءـ الـ مِ  جال يستترون أكثرَ الر   لذلؽ ترى بعَض 

جؾ يف ـ الرَّ ـ الؿرأة أصبحت أشدُّ جرأًة مِ يؾ مِ قاء إذا ُأزِ لؿاذا؟ ٕنَّ الحَ  ،رُ الؿرأة لِباَسفا قصق

 فا.ِس بَ ؾْ مَ 

لئال  جالاختالصفا بالر   قاء وطدمِ قاء وبؼائفا طىل الحَ ر الؿرأة بالحَ أمَ  طز وجؾلذلؽ الؾَّف 

  .جالـ الر  كثقرًا مِ  إذا زال أفسدَ  الؿرأةِ  ٕنَّ حقاءَ  ؛قاءيزول الحَ 

ـُ  مامُ اإلِ قال  َّاهلل العربل   اب رى ـ قُ وهل مِ  «اً َأْشُفر َكاُبُؾَس  فِل َأَقْؿُت »ه: قرِ ِس ػْ يف تَ  رحمه

َّٓ َيْقَم ال اً اْمَرَأًة فِل َصِريٍؼ َكَفار َفَؿا َرَأْيُت »س تؼريبًا قال: امِ الخَ  نِ رْ وهق يف الؼَ  ،فؾسطقـ ُجُؿَعِة، إ

ـَ  َـّ َيْخُرْج ُف ، َفنَِذا ُقِضَقِت َؿْس ْؿَتؾَِئ الإَلْقَفا َحتَّك يَ  َفنِكَّ َـّ َـّ َلْؿ  ِجُد مِـُْف ـَ إَلك َمـَاِزلِِف اَلُة، َواْكَؼَؾْب الصَّ

َوَقْرَن فِل ﴿ يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  «ْخَرىَؾك َواِحَدٍة مِـُْفْؿ إَلك الُجُؿَعِة إُ َتَؼْع َطْقـِل طَ 

َـّ   . ﴾ُبُققتُِؽ

ـْ »فـ  ،بقـفؿا سانُ ؾ  يعـل: العظؿ إطىل والعظؿ إسػؾ ال (1) ـَ َلْحَقْقفِ  َم الذي « َحِػَظ َما َبْق

ـَ ِرْجَؾْقفِ » ،سانهق الؾ   ـ أكثر ا مِ ؿَ هُ  َج رْ والػَ  سانَ ٕنَّ الؾ   ؛«َدَخَؾ الَجـَّةَ »هق الػرج الذي « َوَما َبْق

  .سانة الؾ  ار خاصَّ اس الـَّما يدخال الـَّ

ا و ـُ ف ُج رْ الػَ أمَّ َّاهلل كثقرٍ  ؼال اب  «ةِ قبَ ؼُ العُ بِ  الؾَّفُ  نَ ذِ أَ  ؛افَ َج رْ فَ  ةُ أَ رْ الؿُ  ِت رَ فَ ضْ ا أَ ذَ إِ »: رحمه

ـُ  حقاء  ةُ رَ قْ يعـل: طَ  ﴿َفَبَدْت َلُفَؿا َسْقآُتُفَؿا﴾ ة آدم وحقاءـ قصَّ مِ  رحمهَّاهلل كثقرٍ  وأخذها اب

ا ضَ  ﴿َقاَل ض ا إىل إرطَ بِ آدم وحقاء اهْ  زَل فـَ ؛حقاء حؾَّت العؼقبة ةُ رَ قْ ت طُ فرَ ضفرت فؾؿَّ

  ٕنَّ الَعْقَرَة ضفرت. اْهبَِطا مِـَْفا َجِؿقًعا﴾
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َج َخ وَ    يُّ ارِ خَ البُ  فُ رَّ
َّوسلمل  الـَّبِ  ـِ طَ  دٍ عْ َس  ـِ بْ  ؾِ فْ َس  يِث دِ َح  ـْ مِ  ،صلىَّاهللَّعلوه

ـْ َلُف الَجـَّةَ »: فُ ظُ ػْ لَ وَ  ـَ ِرْجَؾْقِف؛ َأْضَؿ ـَ َلْحَقْقِف َوَما َبْق ـْ لِل َما َبْق ـْ َيْضَؿ  .(1)«َم

صلىَّاهللَّعلوهَّل  الـَّبِ  ـِ طَ  رضيَّاهللَّعنهك قَس ل مُ بِ أَ  ـْ طَ  :دَ ؿَ ْح أَ  امِ مَ اإلِ  دِ ـَ ْس ل مُ فِ وَ 

ـَ ُفْؼَؿْقفِ »: اَل قَ  وسلم ـْ َحِػَظ َما َبْق َم
 .«َوَفْرِجِف؛ َدَخَؾ الَجـَّةَ  (2)

                                      

 ،ساءجال أو الـ ـ الر  ـ استؼام مِ اٌن لؿَ مَ وفقف أَ  ،قرٌ بِ يٌث كَ دِ وَح  ،قؿٌ ظِ يٌّ طَ قِ بَ اٌن كَ ؿَ هذا َض  (1)

 لَّ الـَّبِ فننَّ  ؛فعؾَ إْن فَ  ر هذا الحديَث فقات تذكَّ جؾ والؿرأة إىل الشَّ الرَّ  قطان يمزُّ نذا أتك الشَّ ف

 ة.لف الجـَّ ـَ ؿِ َض  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم

لذلؽ  ،ف بعقدةٌ تُ قطان كظرَ قطان؛ ٕنَّ الشَّ قات الشَّ طُ ات باع ُخ  بعدمِ  طز وجؾر الؾَّف ولفذا أمَ 

ًٓ  يدُ رِ أُ يعـل:  ﴿َأْكظِْركِل إَِلك َيْقِم ُيْبَعُثقَن﴾ قال: ـٍ  إضال ـُ  ،صقيؾ ولق بعد زم رضيَّ اسٍ طبَّ  فاب

يعـل:  «ونٍ رُ قُ  ةَ رَ ْش طَ  قدِ حِ قْ ك التَّ ؾَ طَ  ُض رْ إَ  قةِ ؼِ بَ  ضِ رْ ك إَ لَ إِ  مَ آدَ  الؾَّفُ  َل زَ كْ ا أَ ؿَّ لَ »قال:  ااهللَّعنهم

ا أتك ققمُ  ،رك لؾعبادلػعؾ الش   عدُّ تَ ْس قطان أمفؾ ألػ سـة وهق يَ ر إىل الشَّ ظُ اكْ  ر  كقٍح  فؾؿَّ وصقَّ

 ػ سـة.ا فعبدوها بعد ألفَ بعبادتِ  هؿرلفؿ إصـام وأمَ 

َٓ  لموالؾَّف سبحاكف  َكا﴾ قال: وإكَّؿا ، تزكقايؼؾ لـا: و َٓ َتْؼَرُبقا الز  كا ؾُّ باٍب لؾز  يعـل: كُ  ﴿َو

فا وٓ أْن  يجقز لؾؿرأة أْن تؽشػ وجفَ فاَل  ،قٌث يقصؾؽ إلقفبِ قطان َخ ابتعدوا طـف؛ ٕنَّ الشَّ 

  .ذلؽ ـ قدمقفا وكحقِ ها أو مِ ػرِ ـ ضسقاء مِ  ،جال إجاكب شقئاً ها لؾر  ـ جسدِ مِ  َي دِ بْ تُ 

ه الؾَّف وج أْن يلمر مَ طىل إب وطىل الزَّ َيِجُب وكذا  َّٓ ساء أْن ـ الـ اه مِ إيَّ  طز وجؾـ و

َٓ وإذا رأى مـفا طدم الس   ،ػافقاء والعَ تر والحَ بالس   َـّ هُ يلمرَ   ،ـ البقتفا مِ  يلذن بخروجِ تر 

 قاء.  شؿة والحَ لباس الحِ  ك تؾبَس حتَّ 

ـِ قَ حْ يعـل: الؾَّ  (2)  . ق
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ـَ ظِ افِ الحَ  َح دَ مَ وَ  ةً اصَّ َخ  وِج رُ الػُ  ظِ ػْ حِ ك بِ الَ عَ تَ  الؾَّفُ  رَ مَ أَ  دْ قَ وَ  ﴿ُقْؾ  ك:الَ عَ تَ  اَل قَ  ،افَ لَ  ق

ـْ َأْبَصاِرِهْؿ َوَيْحَػُظقا ُفُروَجُفْؿ﴾
قا مِ ـَ َيُغضُّ  .(1)ةَ أيَ  لِْؾُؿْممِـِق

ـَ ُفُروَجُفْؿ َواْلَحافَِظاِت ﴿ ك:الَ عَ تَ  اَل قَ وَ   .﴾َواْلَحافِظِق

ـَ ُهْؿ لُِػُروِجِفْؿ َحافُِظقَن  ك:الَ عَ تَ  اَل قَ وَ  ِذي َّٓ َطَؾك أَ  *﴿َوالَّ ْزَواِجِفْؿ َأْو َما َمَؾَؽْت إِ

﴾ ـَ ُفْؿ َغْقُر َمُؾقمِق  .(2)ةَ أيَ  َأْيَؿاُكُفْؿ َفنِكَّ

ك لَ إِ  فِ اصِ بَ هْ إِ  دَ ـْ طِ  مَ آدَ  ك الؾَّفُ صَّ ا وَ مَ  َل وَّ نَّ أَ أَ »: ل  كِ َٓ قْ الخَ  يَس رِ دْ ل إِ بِ أَ  ـْ طَ  َي وِ رُ  دْ قَ وَ 

 .(3)«لٍ اَل ل َح فِ  َّٓ إِ  فُ عَ َض َّٓ يَ أَ وَ  ،فِ جِ رْ فَ  ظِ ػْ حِ بِ  ضِ رْ إَ 

                                      

  .ي إىل الػرج هق البصرالػرج؛ ٕنَّ الذي يمد   ؿَّ بصر ثُ القال:  (1)

 -ف حقـ أتاه مؾؽان فقؿا رآه يف مـامِ  - صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  :خاري  ويف صحقح البُ 

ُف َكاَن َيُؼقُل َفنَِذا فِقِف َلَغٌط َوَأْصَقاٌت،  َفَلْحِسُب  َقاَل:َفاْكَطَؾْؼـَا َفَلَتْقـَا َطَؾك مِْثِؾ التَّـُّقِر، »قال:  َأكَّ

ـْ َأْسَػَؾ مِـُْفْؿ، َفنَِذا  َقاَل:
َؾْعـَا فِقِف َفنَِذا فِقِف ِرَجاٌل َوكَِساٌء ُطَراٌة، َوإَِذا ُهْؿ َيْلتِقِفْؿ َلَفٌب مِ َأَتاُهْؿ َفاصَّ

َٓ  َقاَل:َذلَِؽ الؾَّفُب َضْقَضْقا  َٓ لِل: اْكَطؾِْؼ اْكَطؾِْؼ  َقاَل:ِء؟ ُقْؾُت َلُفَؿا َما َهُم ويف  ،الحديَث « َقا

َواكِل»آخره:  َكاُة َوالزَّ ـَ فِل مِْثِؾ بِـَاِء التَّـُّقِر َفنِكَُّفْؿ الزُّ ِذي َجاُل َوالـ َساُء اْلُعَراُة الَّ ا الر  ـ ومِ  ،«َوَأمَّ

  .كاضفقر الز   :اطةطالمات السَّ 

َٓ  ففؿ؛ ٕكَّ تِ الؿراد بلزواجفؿ هـا: زوجا (2) ػ تؽِش أْن  يجقز لؾؿرأة بات ػاق العؾؿاء 

 . - يعـل: العبد الذي طـدها - ك الذي طـدهافا لؾؿقلَ طقرتَ 

ت دَ َس وفَ  ،ت إكسابدَ َس وفَ  طز وجؾ،الؾَّف  َب َض غْ ٕنَّ الػرج إذا ُوِضَع يف حرام أَ  (3)

 قئة ما الؾَّف بف طؾقؿ.ـ إمقر الس  ـ ذلؽ مِ وأتك مِ  ،ت إمراضرَ َش تَ واكْ  ،إرحام

ُف َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِقاًل﴾ كا قال:ر الز  ا ذكَ لؿَّ  طز وجؾلذلؽ الؾَّف  َكا إِكَّ َٓ َتْؼَرُبقا الز   ﴿َو

= 
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= 

ـ لؽـَّف ما سقلتقف مِ  ةً قزَ جِ وَ  ةً رَ تْ ؿتَّع بالحرام فَ ك ولق تَ حتَّ  ،ما يليت بخقرٍ  لءٌ ف ِس ف وصريؼُ يعـل: سبقؾُ 

 سلٌء. إمام أمٌر 
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َفظ َكُ»: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم فُ لُ قْ قَ وَ   «َيح 

 سِ ـْ جِ  ـْ مِ  اءَ زَ نَّ الجَ نِ ؛ فَ (1)َحِػَظفُ  فُ ققَ ؼُ ك ُح اطَ رَ وَ  الؾَّفِ  ودَ دُ ُح  ظَ ػِ َح  ـْ نَّ مَ ل: أَ ـِ عْ يَ 

َفاْذُكُروكِل ﴿ :اَل قَ وَ  ،(2)﴿َوَأْوُفقا بَِعْفِدي ُأوِف بَِعْفِدُكْؿ﴾ ك:الَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ؛ؾِ ؿَ العَ 

َف َيـُْصْرُكْؿ﴾ :اَل قَ وَ  ،(3)َأْذُكْرُكْؿ﴾  .(4)﴿إِْن َتـُْصُروا الؾَّ

ـِ قْ طَ قْ كَ  ـُ ؿَّ َض تَ يَ  هِ دِ بْ عَ لِ  ِحْػُظ الؾَّفِ وَ 
(5): 

 .فِ الِ مَ وَ  فِ ؾِ هْ أَ وَ  هِ دِ لَ وَ وَ  فِ كِ دَ ل بَ فِ  فِ ظِ ػْ حِ كَ  ،اهُ قَ كْ دُ  ِح الِ َص ل مَ فِ  فُ لَ  فُ ظُ ػْ حِ  ا:مَ هَ د َح َأَ 

                                      

﴿َكُسقا الؾََّف  مثؾ: ،«ؾؿَ العَ  ـ جـسِ مِ  زاءُ الجَ »لذلؽ يؼال:  ؛ـ باب الؿجازةهذا مِ و (1)

ُف ُقُؾقَبُفْؿ﴾: ومثؾ ،َفـَِسَقُفْؿ﴾ ا َزاُغقا َأَزاَغ الؾَّ ـْ َيْعَؿْؾ ُسقًءا ُيْجَز بِِف﴾ ومثؾ: ،﴿َفَؾؿَّ  .﴿َم

قْ  (2) قْ  ؛ماتحرَّ الؿُ  كِ رْ ات وتَ اطالطَّ  ؾِ عْ ـ فِ ي مِ دِ فْ ؿ بعَ تُ يعـل: إذا وفَّ ي الذي دِ فْ بعَ  ُت وفَّ

 ة.بف طؾقؽؿ بدخقل الجـَّ مُت رَّ تؽَ 

ؿ أيضًا يف ركُ كُ ذْ أَ و ،كؿقرَ ر لؽؿ أمُ سُّ يَ ؿ وأُ ؽُ ظُ ػَ ْح ؿ وأَ ركُ كُ ذْ ل فلكا أَ قكِ ؿُ رتُ يعـل: إذا ذكَ  (3)

 الؿأل إطىل.

 اء.ٕطدَ صر طىل اكؿ بالـَّرُ ُص ـْيَ  ؛اطاتوه بالطَّ رُ يعـل: إْن تـُص  (4)

 يعـل: ِحْػُظ الؾَّف لؾعبد يؽقن بلمريـ: (5)

 حَّ ف وِص يف طافقتِ  ،كقاف يف أمقر الدُّ ظُ ػْ إمر إول: حِ 
 وغقرِ  ،فف وسقارتِ ه وبقتِ ف وأوٓدِ ف ومالِ تِ

 ذلؽ.

ل يعطقؽ تصؾ   ،ؽظُ ػَ حْ الؾَّف يَ فالؾَّف  َت ظْ ػِ إذا َح ، فيـِ ف يف دِ ظُ ػْ : حِ - وهق إهؿ -إمر الثاين 

ـَ  قال سبحاكف: ،الحات وهؽذاق يعطقؽ خقرًا أكثر يف الصَّ تتصدَّ  ،يـقرًا أكثر يف الد  خ ِذي ﴿َوالَّ

ـَْفِدَيـَُّفْؿ ُسُبَؾـَا﴾ ،اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى﴾ ـَ َجاَهُدوا فِقـَا َل ِذي  .﴿َوالَّ
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ِف  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ »: اَل قَ  رضل اهلل طـفؿا رَ ؿَ طُ  ـِ بْ ٱ يِث دِ ل َح فِ وَ  علوهََّّصىل اهللَرُسقُل الؾَّ

َٓ  وسؾؿ َطَقاِت َيَدُع َهُم ـَ حِ ِء الدَّ ـَ حِ ل وَ ِس ؿْ يُ  ق َعافَِقَة ؿَّ إِك ل َأْسَلُلَؽ الالؾَّفُ  :(1)ُيْصبُِح  ق

ْكَقا َوأِخَرةِ  فِل الدُّ
َوَأْهؾِل  ،(5)َوُدْكَقاَي  (4)فِل ِديـِل ،(3)َعافَِقةَ لؿَّ إِك ل َأْسَلُلَؽ االؾَّفُ  ،(2)

ـْ َرْوَطاتِل ،(7)ْسُتْر َطْقَراتِلٱؿَّ الؾَّفُ  ،(6)َوَمالِل
ـْ ٱوَ  ،(8)َوآمِ

ـِ َيَديَّ َومِ ـْ َبْق
ْحَػْظـِل مِ

                                      

 .- كؿا سقليت -بالحػظ  ٕنَّ فقفا ِحْػُظ دطاءٍ  (1)

يف  :العافقة، وطىل إمر الؿاضل :العػق، «طػق وطافقة ومعافاة» طىل التَّػصقؾ: طـدكا (2)

َٓ  ،الؿستؼبؾإمر يف  :والؿعافاة، اجعؾ صحتل متعافقة أنإمر الحاضر، يعـل:   يعـل: 

ر أمرَ ؽَ يُ  وكذا ٓ يلتقـل شلءٌ  يلتقـل مرٌض  : صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ  لذلؽ قال؛ ديـل د 

ُفؿَّ إِك ل » ْكَقا َوأِخَرةِ الؾَّ  .«َأْسَلُلَؽ الُؿَعاَفاَة فِل الدُّ

 العافقة أن ويف الؿستؼبؾ. تفقف فُجِعؾَ  رَ ِص تُ اْخ  وهذا الحديُث  ،ؼبؾتَ ْس يعـل: يف الؿُ  (3)

َٓ يـ حتَّ الد   ـل يف أمقرِ افِ يعـل: طَ  (4)  .مثالً   أكشغؾ طـ الصالةك 

 .ة أوٓديحَّ ـل يف ِص افِ يعـل: طَ  (5)

 كقا.يف أمقر الدُّ  تػصقٌؾ  ، يعـل:هذه خصقص بعد طؿقم «ؾِل َوَمالِلَوَأهْ » (6)

َـّ بِ قْ اف طَ َش ؽِ اكْ  يعـل: بعدمِ  (7) كذا  كام طـ صالةِ  فالنٌ مثؾ:  لٌّ يـِ دِ  ٌب قْ سقاء طَ  ،اسل لؾ

 م.رَّ حَ ف يف الؿُ ف لئال تـؽشػ طقرتَ يف بدكِ  ٌب قْ أو طَ  ،اسح بقـ الـََّض كذا فُقػْ و

أكقن دائؿًا  يعـل: يا رّب  ،رةكقا وأِخ ب الدُّ ائِ ـ مَص ع مِ زِ ػْ لء الؿُ ات: الشَّ وطالرَّ  (8)

َٓ  اٌت طَ وْ فؿا يؽقن طـدي رَ  ًا؛مطؿئـ َٓ  عٌ ؾَ  هَ و  َٓ   تصقبـل بلي  مصقبةٍ َٓ  أي: يا رّب  ،عٌ زَ  َج و

َٓ  قةٍ يـَدِ   .قيةٍ قَ كْ  دُ و
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ـْ َيِؿقـِل ،َخْؾِػل ـْ ِشَؿالِل ،َوَط َوَط
ـْ َفْققِل ،(1)

ـْ َوَأُطقُذ بَِعَظَؿتَِؽ َأْن أُ  ،َومِ
ْغَتاَل مِ

َج َخ  (2)«َتْحتِل  .فْ اَج مَ  ـُ بْ ٱوَ  لُّ ائِ َس الـَّ وَ  دَ اوُ ق دَ بُ أَ وَ  دُ ؿَ ْح أَ  امُ مَ اإلِ  فُ رَّ

                                      

(1)  َٓ َٓ  ،بورُ ث والؽُ قادِ ـ الحَ ـ أمامل مِ  مِ َٓ  لتقـل مصقبةٌ ت يعـل:  َٓ  ،لـ خؾػِ  مِ و  طـ و

 َٓ   . طـ شؿاييؿقـل و

(2)  َٓ ا فَ الؿراد بِ وـ أسػؾ تلتقـل مِ  ـ طؼقبةٍ مِ  َؽ بِ  وأطقذُ  ،ـ فققمِ  ل طظَّ طذاٌب زِ ـْ تَ يعـل: 

 . - والعقاذ بالؾَّف -طًا يف الؿصائب وْ رَ  أشدُّ  ِػ ْس الخَ  طؼقبةَ  ؛ ٕنَّ ُػ ْس الخَ 

عٌ تَ بْ إرض تَ  فجلةً  ؿَّ ثُ  ؽ يسقرترى شخصًا أمامَ  مثاُل ذلؽ: هذا  ،ؾعف ويختػل هذا أمٌر مرو 

كسان يف إرض ففق باإلِ  ُػ ْس ا الخَ أمَّ  ،يؿقت ؿَّ ثُ  أمامؽ تلتقف صاطؼةٌ  ؾٍ ُج ـ رَ ف أطظؿ مِ روطُ 

 ٌع.جِ ػْ ٌر مُ أمَ 

ـَا بِِف ﴿َفَخَسػْ  طًا لفؿزَ وفَ  اسِ ًة لؾـَّرَ بْ أْن يؽقن طِ  طز وجؾا تؽبَّر أراد الؾَّف لذلؽ قارون لؿَّ 

ـْ ُدوِن الؾَِّف﴾
ـْ فَِئٍة َيـُْصُروَكُف مِ

َْرَض َفَؿا َكاَن َلُف مِ ْٕ  إكؼاذه. ك ٓ يؿؽـحتَّ  َوبَِداِرِه ا

ـْ َخْؾِػل»طاء لقس اطتداًء يف الدُّ  :طاءِ هذا الدُّ  ومثُؾ 
ـِ َيَديَّ َومِ ـْ َبْق

ـْ  ،مِ ـْ َيِؿقـِل َوَط َوَط

طاء وبقـ قؾ يف الدُّ ِص بقـ التَّػْ  ٌق رْ فَ  ففػق ،طاءيف الدُّ  قُؾ ِص ػْ ا تَ وإكَّؿا هذإىل آخره،  «... ِشَؿالِل

 طاء.داء يف الدُّ تِ آطْ 

ْرُت،»ومثؾ:  ،طاء مثؾ هذا الحديثيف الدُّ  قٌؾ ِص ػْ تَ  ْمُت َوَما َأخَّ َوَما  الؾَّفؿَّ اْغِػْر لِل َما َقدَّ

مُ َأْكَت ال ـ ل،َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف مِ  َأْسَرْرُت َوَما َأْطَؾـُْت، ُر،َوَأْكَت ال ُؿَؼد  َّٓ َأْكَت  ُؿَمخ    .«َٓ إَِلَف إِ

ِف، َخطِقَئتِل، َرب  اْغِػْر لِل»ومثؾ:  َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف  َوَجْفؾِل، َوإِْسَرافِل فِل َأْمِري ُكؾ 

  .«َوَجْفؾِل َوَهْزلِل الؾَّفؿَّ اْغِػْر لِل َخَطاَياَي َوَطْؿِدي، مِـ ل،

ْع » :طاء لؾؿقتومثؾ: الدُّ  الؾَّفؿَّ اْغِػْر َلُف واْرمحُْف، وطافِِف واْطُػ طـُْف، َوَأكِرْم كُزَلُف، َووس 

ـ باب لؽـ هذا مِ  ،ةويؽػل طـف الؾَّفؿ ادخؾف الجـَّ «َردِ بَ اِء والثَّْؾِج والواْغِسْؾُف بِالؿَ  ،ُمْدَخَؾفُ 

= 
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ـْ َخْؾِػفِ ﴿ :طز وجؾ فِ لِ قْ قَ  ـْ مِ  عٌ زَ تَ ـْ مُ  اءُ طَ ا الدُّ ذَ هَ وَ 
ـِ َيَدْيِف َومِ ـْ َبْق

َباٌت مِ  ﴾َلُف ُمَعؼ 

ا قْ ؾَّ َخ  رُ دَ الؼَ  اءَ ا َج ذَ نِ فَ  ،(1)الؾَّفِ  رِ مْ لَ بِ  فُ قكَ ظُ ػَ حْ يَ  ةُ ؽَ ئِ اَل الؿَ  ؿُ هُ »: اسٍ بَّ طَ  ـُ بْ ٱ اَل قَ  ،(1)ةَ أيَ 

                                      
= 

 .قراتك يـالف الخَ طاء حتَّ التَّػصقؾ يف الدُّ 

خطقة  ي، رْ ػِ خطقة يؿقـ اغْ  ةكإذا تحرَّ  يا رّب : طاء مثؾ لق يؼقل شخٌص يف الدُّ  اءُ دَ تِ ا آطْ أمَّ 

 طاء واضح! يف الدُّ  اءٌ دَ تِ هذا اطْ  ،ي رْ ػِ خطقتقـ أمام اغْ  ي، رْ ػِ يسار اغْ 

دِ َج  أو مثؾ: يا رّب  ـ هذا مِ  ،فاكَ لَس  ويب ْس  ،فؽف يف رأِس ؾِ وأهْ  ،وق فالنٍ رُ يف طُ  مَ الدَّ  ؿ 

 طاء.داء يف الدُّ تِ آطْ 

َٓ  ،ؿة لؾَّف سبحاكف وتعاىلظَ العَ  ٌؾ بصػةِ قسُّ قفًا كان فقف تَ خُ مَ  اُل قَ تِ ا كان آغْ لؿَّ و  يستطقع أي: 

َّٓ العظقؿأَح  ُؾ أكت يا رّب  ٌد أْن يػعؾ ذلؽ إ َّٓ يلتقـل َخ بعظؿتِ  ؛ فلتقسَّ َٓ ْس ؽ أ  ، أشعرٌػ وأكا 

ُتُف َوُبْرَداُه، إِْذ »يف الصحقح قال:  وسؾؿصىل اهلل طؾقف لُّ الـَّبِ و َبْقـََؿا َرُجٌؾ َيْؿِشل َقْد َأْطَجَبْتُف ُجؿَّ

اَطةُ  ويف  ػسِ بالـَّ ارَ خَ تِ أي: أنَّ آفْ  «ُخِسَػ بِِف إَْرُض؛ َفُفَق َيَتَجْؾَجُؾ فِل إَْرِض َحتَّك َتُؼقَم السَّ

  .قبكُ ـ كبائر الذُّ ذلؽ مِ  س وغقرِ الؿالبِ 

َٓ فَ  تػتخر بِ َٓ  ،عؿة: الحؿد لؾَّف طىل هذه الـ ؾِ الؿؾبس وقُ  ْس بَ لْ ٱؿا وإكَّ   تتعاضؿ ا طىل غقرك و

الؽِْبِرَياُء ِرَدائِل،  َيُؼقُل: طز وجؾ إِنَّ الؾَّفَ »حقح قال: يف الصَّ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ و ،افَ بِ 

ـْ َكاَزَطـِل َواِحداً    .«َأْدَخْؾُتُف الـَّارَ  ؛ُفَؿامِـْ َوالَعَظَؿُة إَِزاِري، َفَؿ

ؼ طِ ـْأو يف الؿَ  ،افَ بِ  وآفتخارِ  بسِ ؾْ سقاء يف الؿَ  ،اسطىل الـَّ رُ الؽِبْ  :كقبر الذُّ بائِ ـ كَ فؾذلؽ مِ 

لُّ الـَّبِ و ،الم طؾقفؿ وكحق ذلؽأخريـ بالسَّ  أو باحتؼارِ  ،الؽالميف ق فؼ والتَّشدُّ بالتَّػقُّ  مِ اَل والؽَ 

ر   َحْسِب بِ »: قال ؿصىل اهلل طؾقف وسؾ ـَ الشَّ
 .«َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه الُؿْسؾِؿَ  ؛اْمِرٍئ مِ

كسان يف اإلِ  ؾ معَ أنَّ الؾَّف جعَ  :ف لفكسان وتؽريؿِ ـ فضؾ الؾَّف سبحاكف وتعاىل طىل اإلِ مِ  (1)

= 
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= 

قئة و الس  الحة أف الصَّ يؽتبقن أطؿالَ  وأربعةٌ  ،فقكَ يحرُس  أربعةٌ  :ـ الؿالئؽةقؾة ثؿاكقة مِ الققم والؾَّ 

 هذا جاكب. ،طىل كثرة الؿالئؽة دلَّ ف ؛يف كؾ  إكسانٍ 

اثـان يف  :ف أربعةقكَ الؿالئؽة الذيـ يحرُس  ،كسانالؾَّف للِ  طىل تؽريؿِ  الجاكب الثاين: يدلُّ 

 ؛الخؾػ يف يف إمام وواحدٌ  قؾ واحدٌ واثـان يف الؾَّ  ،يف الخؾػ يف إمام وواحدٌ  فار واحدٌ الـَّ

ـِ َيَدْيِف﴾ يؼقل: طز وجؾ لذلؽ الؾَّف ـْ َبْق
َباٌت مِ ـْ َخْؾِػِف﴾ فـ أمامِ مِ  ﴿َلُف ُمَعؼ 

يف  واحدٌ  ﴿َومِ

ـ الخؾػ؛ فلصبح الذيـ ؾقؾ مِ يف الَّ  فار وواحدٌ يف الـَّ وواحدٌ  ،ـ إمامقؾ مِ يف الؾَّ  فار وواحدٌ الـَّ

ـِ  وهذا تػسقرُ  ،ف أربعةقكَ يحرُس   مية.أيضًا ل رضيَّاهللَّعنهما اسٍ طبَّ  اب

 طز وجؾلذلؽ الؾَّف  ؛مٓء الؿالئؽة إربعة سقاء لؾؿسؾؿ أو الؽافرفَ كسان بِ وِحْػُظ الؾَّف للِ 

ْمـَا َبـِل آَدَم﴾ يؼقل: ﴿َوَحَؿْؾـَاُهْؿ فِل اْلَبر  َواْلَبْحِر  سقاء كان مسؾؿًا أو كافراً  ﴿َوَلَؼْد َكرَّ

ق َباِت﴾ ـَ الطَّ
 .َوَرَزْقـَاُهْؿ مِ

يؽتب يف القؿقـ يف  وواحدٌ يف الـَّفار القؿقـ  يفيؽتب  ؽة الذيـ يؽتبقن فقاحدٌ ا الؿالئوأمَّ 

ـُ  ،فاريف الـَّ قؾ وواحدٌ قئات يف الؾَّ لؾسَّ  وواحدٌ  ،قؾالؾَّ  ره بف اب َّاهللَّ اسٍ طبَّ  وهذا ما فسَّ رضي

ـَ ﴿ يؼقل: طز وجؾالؾَّف و ،عنهما ـَ  *َوإِنَّ َطَؾْقُؽْؿ َلَحافِظِق   .يؽتبقن كؾَّ شلءٍ  ﴾كَِراًما َكاتِبِق

اْقَرْأ ﴿ يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  ،هذا الؽتاب رَش ـْف ويقم الؼقامة يُ مـؽ يؽتبقكَ  ؾُّ ما يحدُث كُ 

كب أو يقم الؼقامة يف الذَّ  إكسانٍ  كؾَّ  رُّ ؼَ يُ يعـل:  ﴾كَِتاَبَؽ َكَػك بِـَْػِسَؽ اْلَقْقَم َطَؾْقَؽ َحِسقًبا

 .ازى بؽذاجَ كذا تُ  فعؾَت  ،اطةالطَّ 

فَ  إِنَّ »: خاري  صحقح البُ ويف  ـَ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َحتَّك َيَضَع َطَؾْقِف َكـََػُف  الؾَّ
طز وجؾ ُيْدكِل الُؿْممِ

! َحتَّك إَِذا  ـَ الـَّاِس، َفَقُؼقُل: َأْي َطْبِدي! َتْعِرُف َذْكَب َكَذا َوَكَذا؟ َفَقُؼقُل: َكَعْؿ َأْي َرب 
َيْسُتُرُه مِ

َرُه بُِذُكقبِفِ  ْكَقا، َوَقْد َغَػْرُتَفا َقرَّ ُف َقْد َهَؾَؽ، َقاَل: إِك ل َقْد َسَتْرُتَفا َطَؾْقَؽ فِل الدُّ ، َوَرَأى فِل َكْػِسِف َأكَّ

  .«َلَؽ الَقْقمَ 
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 .(2)«فُ ـْ طَ 

                                      
= 

ـ يشفدمِ وأيضًا  متك إلقف بشفقدٍ ويُ  لذلؽ يؼقل  ؛الؽتاب ُج رَ وُيخْ  ،الؿالئؽة :ؿَّ

َّٓ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما ﴿َيا َوْيَؾَتـَا َماِل َهَذا اْلؽِ  الؿجرمقن: َٓ َكبِقَرًة إِ َٓ ُيَغاِدُر َصِغقَرًة َو َتاِب 

َؽ َأَحًدا﴾ َٓ َيْظؾُِؿ َربُّ ُف ُيِريُد ُضْؾًؿا  يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  ،َطِؿُؾقا َحاِضًرا َو ﴿َوَما الؾَّ

﴾ ـَ  .لِْؾَعاَلِؿق

كؿا قال  ؛قارحؿ الجَ فتتؽؾَّ  ، يـطؼسان فاَل الؾَّف طىل الؾ   ؿُ تِ خْ يَ  ،قارحالجَ  دُ فَ ْش بعد ذلؽ تَ  ؿَّ ثُ 

 ﴿َحتَّك إَِذا َما َجاُءوَها َشِفَد َطَؾْقِفْؿ َسْؿُعُفْؿ َوَأْبَصاُرُهْؿ َوُجُؾقُدُهْؿ بَِؿا َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ  سبحاكف:

ِذي َأكْ *  ُف الَّ َل َوَقاُلقا لُِجُؾقِدِهْؿ لَِؿ َشِفْدُتْؿ َطَؾْقـَا َقاُلقا َأْكَطَؼـَا الؾَّ َطَؼ ُكؾَّ َشْلٍء َوُهَق َخَؾَؼُؽْؿ َأوَّ

ٍة َوإَِلْقِف ُتْرَجُعقَن﴾  .َمرَّ

رُ يُ  طز وجؾالؾَّف فقئة كؽار السَّ يعـل: ما يف مجال إلِ   ،تابالؽِ  ؾُّ جِ هذا ِس  ؟ُتـؽر ،افَ بِ  كَ ؼر 

 .-الؾَّف الؿستعان  -ؿ يتؽؾَّ  دُ َس هذا الجَ  ؟ُتـؽر ،الؿالئؽة ؟ُتـؽر

َٓ َيَزال »رسل الؽُ  قم إذا قرأت آيةَ قؾ طـد الـَّلؽ يف الؾَّ  سٍ رَ َح  زيادةَ مالئؽة  يقجدو (1)

فِ  ـَ الؾَّ
ـْ يْؼرَبَؽ َشْقَطاٌن َحتَّك ُتْصبَِح  طَؾْقَؽ مِ   .«َحافٌِظ، َوَل

َّٓ لؾؿسؾؿ طز وجؾيجعؾفا الؾَّف  ؿْ لَ  قؿةٌ ظِ طَ  ةٌ قزَ وهذه مِ   ٌس رَ وَح  ،فقفا  ماَل َٓ  ةٌ قزَ وهل مِ  ،إ

 ،َؽ ْس رُ حْ يَ  ٌؽ ؾَ قم يلتقؽ مَ رسل قبؾ الـَّالؽُ  تؼرأ آيةَ  قؾةٍ ِس وَ  وبليسرِ  ،ؿوأققاهُ  سِ رَ لحَ ا هؿ أطظؿُ 

ًٓ ما تتعبويـزل  بسرطةٍ  ـ ؽ مِ قكَ فؿ ويحرُس  يخطر لؽ البال بِ َٓ  ٌس رَ َح  قَؽ تِ لْ ويَ  ،ما تدفع ما

ـّ شقطان اإلِ  شر    . كس والج

صىل اهلل طؾقف  لَّ الـَّبِ  ؛ فننَّ رسلآية الؽُ  قراءةِ طىل  ظَ افِ حَ لذلؽ طىل الؿسؾؿ قبؾ أْن يـام أْن يُ 

ـَ الؾَّفِ »يؼقل:  وسؾؿ
ـْ يْؼرَبَؽ َشْقَطاٌن َحتَّك ُتْصبَِح  َٓ َيَزال طَؾْقَؽ مِ  «.َحافٌِظ، َوَل

خص  تجدلذلؽ  (2) ـِ  فجلةً و مثالً يؼقد سقارةً الشَّ تخؾَّت ففـا يصدم  ؿَّ قارة ثُ السَّ  يغػؾ ط
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ا لَ مِ  فِ اكِ ظَ ػَ حْ يَ  ـِ قْ ؽَ ؾَ مَ  ؾٍ ُج رَ  ؾ  كُ  عَ نَّ مَ إِ »: رضيَّاهللَّعنه لٌّ ؾِ طَ  اَل قَ وَ  رْ ؼَ يُ  ؿْ ؿَّ دَّ
ا ذَ نِ فَ  ،(1)

  .«ةٌ قـَ ِص ُجـٌَّة َح  َؾ َج إَ ْن إِ وَ  ،فُ ـَ قْ بَ وَ  فُ ـَ قْ ا بَ قَ ؾَّ َخ  رُ دَ الؼَ  اءَ َج 

 سِ كْ اإلِ وَ  ـ  الجِ  ـَ مِ  فِ تِ ظَ ؼَ يَ وَ  فِ مِ قْ ل كَ فِ  فُ ظُ ػَ حْ يَ  ٌؽ ؾَ مَ  فُ لَ  َّٓ ٍد إِ بْ طَ  ـْ ا مِ مَ »: دٌ اهِ جَ مُ  اَل قَ وَ 

 .(2)«فُ قبَ ِص قُ فَ  قفِ فِ  الؾَّفُ  نَ ذِ أَ  دْ ئًا قَ قْ َش  َّٓ إِ  ؛كَ اءَ رَ : وَ اَل قَ  َّٓ إِ  قفِ تِ لْ ٍء يَ ْل َش  ـْ ا مِ ؿَ فَ  ،امِ قَ الفَ وَ 

 دَ بَ  ةِ حَّ ل ِص فِ  فُ ظَ ػَ حْ ْن يَ أَ  :دِ بْ عَ ؾْ لِ  الؾَّفِ  ظِ ػْ حِ  ـْ مِ وَ 
 قَّ قُ وَ  فِ كِ

 . (3)فِ الِ مَ وَ  فِ ؾِ ؼْ طَ وَ  فِ تِ

                                      
= 

تخؾَّت الؿالئؽة ف ،ؾ الحادث؟ يؼقل: ما أدريخص: كقػ حَص يؼال لؾشَّ ك حتَّ  ،الؿالئؽة طـف

  .ع إمرطـف فققَ 

 ؛قارة مثالً فقبتعدبالسَّ  مَ دُ ْص ؽ أْن يَ قِش ف يُ تبِ يـْ ؿَّ ثُ  طـ شلءٍ  خص يغػُؾ وأحقاكًا الشَّ 

الؿالئؽة  ٕنَّ الؿالئؽة؛  بَّ حِ أْن يُ  طىل الؿسؾؿِ  ُب جِ يعـل: يَ  .ـ ذلؽ إمرف مِ ظُ ػِ الؿالئؽة َح ف

 ف. قكَ يحرُس 

 فار. قؾ وكذلؽ يف الـَّيف الؾَّ يعـل:  (1)

صىل اهلل طؾقف الؾَّف  قالت: سؿعت رسقَل  رضل اهلل طـفابـت حؽقؿ  خقلةَ  حديُث  (2)

ًٓ ُثؿَّ قَ »يؼقل:  وسؾؿ ـْ َكزَل َمـِز ـْ َشر  َما َخَؾَؼ، َلْؿ يَ  : َأُطقُذ بَِؽؾَِؿاِت الؾَّفِ اَل َم
اِت مِ هُ ُض التَّامَّ  رَّ

ـْ مـِزلِِف ذلَؽ 
َٓ  ،-بنذن الؾَّف  - ـ  ـ الجِ مِ  فال يلتقؽ شلءٌ  «َشْلٌء حتَّك يْرَتِحؾ مِ  ،كسِ ـ اإلِ  مِ و

 َٓ َٓ  ،امقَ ـ الفَ  مِ و َٓ وَ الدَّ مِـ  و  . قرِ ِص الؼَ  قرِ ِس القَ  ظقؿِ العَ  طاءِ ذا الدُّ فَ بِ  ؛ شلءاب و

 ؾَّف لؾعبد يؽقن بلمريـ:ال ظَ ػْ أنَّ حِ  رحمهَّاهلل الؿمل ػر ا ذكَ لؿَّ  (3)

 كقا.إمر إول: يف أمقر الدُّ 

 يـ.: يف أمقر الد  - كؿا سقليت -وإمر الثاين 

حة يف البدن الص   لف هظَ ػِ إذا َح  فقفا العبدَ  طز وجؾالؾَّف  ظُ ػَ حْ كقا التل يَ ـ أمقر الدُّ ومِ 
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 .(1)«ُف رَ خْ  يَ َٓ  ؿُ الِ العَ »: ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  اَل قَ 

َل لَ تَ وَ  ،(2)«فِ ؾِ ؼْ عَ بِ  ُمت عَ  آنَ رْ الؼُ  عَ ؿَ َج  ـْ مَ »: ؿْ فُ ُض عْ بَ  اَل قَ وَ   فِ لِ قْ ؼَ بِ  َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  ؿْ فُ ُض عْ بَ  وَّ

                                      
= 

ُؽْؿ ُثؿَّ ُتقُبقا إَِلْقِف ﴿ا ذلؽ يف آستغػار: طز وجؾر الؾَّف وقد ذكَ  ،والعافقة والؼقة فقف ْسَتْغِػُروا َربَّ

﴾ ـَ ْقا ُمْجِرمِق َٓ َتَتَقلَّ تُِؽْؿ َو ًة إَِلك ُققَّ َؿاَء َطَؾْقُؽْؿ مِْدَراًرا َوَيِزْدُكْؿ ُققَّ  . ُيْرِسِؾ السَّ

الم وكذا قال كقٌح  اًرا لؼقمف: علوهَّالس  ُف َكاَن َغػَّ ُؽْؿ إِكَّ َؿاَء *  ﴿َفُؼْؾُت اْسَتْغِػُروا َربَّ ُيْرِسِؾ السَّ

ـَ َوَيْجَعْؾ َلُؽْؿ َجـَّاٍت َوَيْجَعْؾ َلُؽْؿ َأْكَفاًرا﴾ *َطَؾْقُؽْؿ مِْدَراًرا  أي: أنَّ  َوُيْؿِدْدُكْؿ بَِلْمَقاٍل َوَبـِق

الؾَّف  ؾِ ْض ػَ وبِ  ،الؾَّف يـزل الغقث ؾِ ْض ػَ وبِ  ،إوٓد كثرةَ  ُب ؾِ جْ يَ وإمقال  كثرةَ  ُب ؾِ جْ يَ  آستغػارَ 

  .إرض تـبت

؛ يزيد ققًة يف بدكف ـ آستغػارِ مِ  فؿـ أكثرَ  ،هاطىل ضاهرِ  ة البدنِ يف ققَّ  آستغػارِ  وسبُب 

ره ؿُ طُ كان ـقـ زوة ُح ويف غَ  ،كثقراً  ـ آستغػارِ رًا مِ ثِ ؽْ مُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ لذلؽ كان الـَّبِ 

ًٓ ِش ومخسقن طامًا وهق يؼاتؾ قِ  رابة سبعٌ قُ  الم. ديدًا طؾقف التا الة والسَّ  صَّ

ف الؾَّف ظُ ػَ حْ ف وإكَّؿا يَ طؼؾَ  عُ ق  ٓ ُيَض  ؿَ أي: أنَّ العالِ  ،ان العؼؾِ دَ ؼْ فُ وهق  ِف رَ ـ الخَ مِ يعـل:  (1)

 ف.إىل مؿاتِ  لف طز وجؾ

َٓ ـ قد َخِرَف يف طؼؾِ ـ العؾؿاء مَ ولؽـ ُوِجَد مِ  لف؛  طز وجؾالؾَّف  ظِ ػْ يف طدم حِ  رُّ ُض  يَ ف وهذا 

 يػعؾ ما يشاء. قؿٌ ؾِ طَ  قؿٌ ؽِ َح  سبحاكف وتعاىلٕنَّ الؾَّف 

ف طىل طؼؾَ  إذا ُوِجَد َمـ يػؼدُ  ، لؽـالؼرآن العظقؿ ظُ ػْ حِ  :العؼؾ ظِ ػْ ـ أسباب حِ يعـل: مِ  (2)

 كثقرةٍ  يف أشقاءَ  الؽريؿف ٓ؛ فؼد يؽقن َحِػَظ الؼرآن ظْ ػَ حْ يَ  لمالعظقؿ  ٓ يؼال: إنَّ الؼرآنَ  رٍ كِبَ 

ـ دُّ تؼَ لؽـ لِ   ف. ت ذاكرتُ ػَ عُ َض م الس 
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﴾ ك:الَ عَ تَ  ـَ ـَ آَمـُقا  - (1)رِ ؿُ العُ  ُل ذَ رْ أَ  قَ هُ وَ  - ﴿ُثؿَّ َرَدْدَكاُه َأْسَػَؾ َسافِؾِق ِذي َّٓ الَّ ﴿إِ

الَِحاِت﴾  .َوَطِؿُؾقا الصَّ

 قَّ قُ وَ  فِ ؾِ ؼْ عَ بِ  تَّعٌ ؿَ مُ  قَ هُ وَ  ةٍ ـَ َس  ةَ ئَ الؿِ  زَ اوَ َج  دْ قَ  يُّ رِ بَ الطَّ  ِب ق  ق الطَّ بُ أَ  انَ كَ وَ 
 (3)َب ثِ قَ فَ  ،(2)فِ تِ

 هِ ذِ هَ »: اَل ؼَ فَ  ،َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  َب قتِ عُ فَ  ،ةً يدَ دِ ًة َش بَ ثْ وَ  ضِ رْ ك إَ لَ ا إِ قفَ فِ  انَ ٍة كَ قـَ ػِ َس  ـْ مًا مِ قْ يَ 

 .(4)«رِ بَ ل الؽِ ا فِ ـَ قْ ؾَ طَ  ا الؾَّفُ فَ ظَ ػِ حَ ؛ فَ رِ غَ ل الص  ل فِ اِص عَ الؿَ  ـِ ا طَ اهَ ـَ ظْ ػِ َح  ُح ارِ قَ َج 

ل فِ  الؾَّفَ  قَّعَ ا َض ذَ نَّ هَ إِ »: اَل ؼَ فَ  ،اَس الـَّ  ُل لَ ْس خًا يَ قْ ى َش أَ رَ  دَ قْ نَّ الُجـَ أَ  :اذَ هَ  ُس ؽْ طَ وَ 

                                      

ـْ طىل الؼقل الصحقح (1) ﴾ لؽ ـَ ْيُتقِن  تػسقر أية: ﴿ُثؿَّ َرَدْدَكاُه َأْسَػَؾ َسافِؾِق ـِ َوالزَّ ﴿َوالت ق

ـَ  * ـِ  *َوُصقِر ِسقـِق َمِق ْٕ ـِ َتْؼِقيٍؿ﴾ *َوَهَذا اْلَبَؾِد ا ْكَساَن فِل َأْحَس وأططقـاه هذه  َلَؼْد َخَؾْؼـَا اإْلِ

َّٓ أكَّـا رَ ؿال الذي يف الصُّ هذا الجَ  ومعَ  ،قرات وإرزاقـ والخَ الـ عؿ بإم دكا الؽافر يف دَ قرة إ

َّٓ الؿممـقـ فالؾَّف  ،ارأسػؾ سافؾقـ يف الـَّ  ة. يرفعفؿ درجات يف الجـَّ طز وجؾإ

ا ترجؿ لؿَّ و ،فؿحابة كذلؽ ُمت عقا بعؼقلِ ـ العؾؿاء والصَّ مِ  ه بؾ كثقرٌ لقس هق وحدَ  (2)

وثؿاكقن طامًا قال:  ره تسعةً ؿُ غ طُ بؾَ و رضيَّاهللَّعنهان لعثؿان بـ طػَّ   رحمهَّاهلل هبلُّ الذَّ  مامُ اإلِ 

ـَ ؿِ ؾِ ْس الؿُ  ةِ ُٓ وُ  ـْ مِ  دٌ َح أَ  ُف رَ  ُيعْ َٓ وَ »  - انـ طثؿان بـ طػَّ يعـل: مِ  - «فُ ـْرًا مِ ؿُ وطُ  ةً يَ َٓ وِ  َل قَ صْ أَ  ق

  ك مات.ف حتَّ ة طؼؾِ ومع ذلؽ متَّعف الؾَّف بؼقَّ 

 . يعـل: سَؼط (3)

: - ثؼًة بالؾَّف - إىل أسػؾ قد يلتقؽ شلء؟ فؼال قٍّ ؾُ ـ طُ يعـل: ققؾ لف: لؿاذا تسؼط مِ  (4)

 سؼطتلق  «رِ بَ ل الؽِ ا فِ ـَقْ ؾَ طَ  ا الؾَّفُ فَ ظَ ػِ حَ ؛ فَ رِ غَ ل الص  ل فِ اِص عَ الؿَ  ـِ ا طَ اهَ ـَظْ ػِ َح  ُح ارِ قَ َج  هِ ذِ هَ »

 بلْن ٓ يصؾ إيَّ أذى.  السؼطةهذه 
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 .(1)«هِ ل كَِبرِ فِ  الؾَّفُ  فُ قَّعَ َض ؛ فَ هِ رِ غَ ِص 

 ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ  قَؾ ا قِ ؿَ كَ  ؛(2)هِ دِ لَ وَ  دِ لَ وَ وَ  هِ دِ لَ ل وَ فِ  فِ حِ اَل َص بِ  دَ بْ العَ  الؾَّفُ  ظُ ػَ حْ يَ  دْ قَ وَ 

  ا.ؿَ قِف بِ أَ  ِح اَل َص ا بِ ظَ ا ُحػِ ؿَ كَّفُ إِ  ﴿َوَكاَن َأُبقُهَؿا َصالًِحا﴾

فَ إِ »: رِ دِ ؽَ ـْ الؿُ  ـُ بْ  دُ ؿَّ حَ مُ  اَل قَ وَ   هِ دِ لَ وَ  دَ لَ وَ وَ  َوَلَدهُ  ِح الِ الصَّ  ؾِ ُج الرَّ بِ  ظُ ػَ حْ قَ لَ  نَّ الؾَّ

وَ وَ  ،اقفَ فِ  قَ ل هُ تِ الَّ  فُ تَ يَ رْ قَ وَ   الؾَّفِ  ـَ مِ  ظٍ ػْ ل حِ فِ  قنَ الُ زَ ا يَ ؿَ فَ  ،افَ لَ قْ ل َح تِ الَّ  اِت رَ يْ الدُّ

 .(3)«هِ رِ تْ ِس وَ 

                                      

َف َيـُْصْرُكْؿ﴾ًا كثقر يف الؼرآنِ  ٌؾ ْص وهذا لف أَ  (1) ، ﴿َفاْذُكُروكِل َأْذُكْرُكْؿ﴾ ،﴿إِْن َتـُْصُروا الؾَّ

  .«َيْحَػْظَؽ  اْحَػْظ الؾَّفَ »ومثؾ هذا الحديث: 

ذلؽ  ؿقم وغقرِ ؿقم والغُ بإمراض والفُ  اٌب َص مُ  طز وجؾطـ الؾَّف  قدٌ عِ ـ هق بَ لذلؽ ترى مَ 

ـْ ُيِرْد َأْن  كؿا قال سبحاكف: ؛ؿما الؾَّف بف طؾق ُف َأْن َيْفِدَيُف َيْشَرْح َصْدَرُه لِْلِْساَلِم َوَم ـْ ُيِرِد الؾَّ ﴿َفَؿ

َؿاِء﴾ ُد فِل السَّ عَّ َؿا َيصَّ ُف َيْجَعْؾ َصْدَرُه َضق ًؼا َحَرًجا َكَلكَّ ـْ َيْعَؿْؾ ﴿ والؾَّف سبحاكف يؼقل: ،ُيِضؾَّ َم

 . ﴾ُسقًءا ُيْجَز بِفِ 

َٓ هذه الطَّ  أنَّ مـػعةَ  :ف سبحاكف وتعاىلـ فقائد ِحْػِظ الؾَّف بطاطتِ مِ عـل: ي (2)  تؼتصر اطة 

 أهؾ العؾؿ ر بعُض بؾ ذكَ  ،كأوٓدِ  إىل أوٓدِ  ك وقد يصُؾ إىل أوٓدِ  يصُؾ  عُ بؾ هذا الـَّػْ  ،طؾقؽ

ع؛ ابِ السَّ  دُّ ؾ: هق الجَ قق زَ ـْالؽَ  طز وجؾا استخرج الؾَّف لؿَّ  ﴿َوَكاَن َأُبقُهَؿا َصالًِحا﴾يف ققلف: 

 قز.ـُـ الؽُ وه مِ ما فؼدُ  طز وجؾؿ استخرج الؾَّف فبسبب صالح أبقِف 

صىل اهلل ل  الـَّبِ  ِف رَ َش وقؿ ظِ عْ يف تَ  -قال  طز وجؾالؾَّف ف ،العظقؿ يف الؼرآنِ  ٌؾ ْص وهذا لف أَ  (3)

َبُفْؿ َوَأْكَت فِقِفْؿ﴾ :- طؾقف وسؾؿ ُف لُِقَعذ  اٌن مَ أَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  بقجقد الـَّبِ ف ﴿َوَما َكاَن الؾَّ

 طىل أهؾ الؿديـة. مِـ كزول العذاب 

= 
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َ لَّ ـَ ا بُ يَ »: فِ ـِ بْ ٱلِ  قَِّب َس الؿُ  ـُ بْ ٱ اَل قَ وَ  َٕ ْن أَ  اءَ َج ؛ رَ َؽ ؾِ ْج أَ  ـْ ل مِ تِ اَل ل َص فِ  نَّ يدَ زِ ! 

 .(1)«﴿َوَكاَن َأُبقُهَؿا َصالًِحا﴾: ةَ أيَ  هِ ذِ  هَ اَل تَ وَ  ،قَؽ فِ  ظَ ػَ ْح أُ 

                                      
= 

ؾدة رية وطـ البَ طـ الؼَ  طز وجؾالؾَّف  ٌؿ يدفعُ الِ ٌد طَ ابِ ٌح طَ الِ ٌؾ َص ُج وكذلؽ قد يقجد رَ 

رور كؾُّ ذلؽ؛ لِ رُ فا الؽُ وأهؾِ    .ف بالؾَّف سبحاكف وتعاىلؼِ ؾُّ تعَ وب والشُّ

َٓ ؿؾ الصَّ اطة والعَ والطَّ  الحأي: أنَّ الصَّ  بؾ إىل  ،سبكسان فحَ ف طىل اإلِ  يؼتصر كػعُ الح 

 ف.بؾ إىل أهؾ قريتِ  ،أوٓده

َـّ  (1) َٓ اإلِ  لؽ  ف وكحقِ قريتُ  ظُ ػَ حْ ه أو تُ ولدُ  ظَ ػَ حْ أْن يُ  ـ أجؾِ الح مِ   يعؿؾ العؿؾ الصَّ كسان 

َف ُمْخؾًِصا َلُف ا وإكَّؿا يػعؾفا لؾَّف ،ذلؽ ﴾﴿َفاْطُبِد الؾَّ ـَ ي  . لد 

صىل اهلل طؾقف لُّ مثؾ ما قال الـَّبِ  دةٍ تعد  مُ  ه إىل أمقرٍ ي آثارُ قد تسرِ  الُح الصَّ  وهذا العؿُؾ 

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلُف فِل ِرْزقِِف، َوُيـَْسُل َلُف فِل َأَثِرِه؛ َفْؾَقِصْؾ َرِحَؿفُ »: وسؾؿ  ،خاريُّ رواه البُ  «َم

هذه العبادة  طىل فعؾِ  قٌب غِ رْ وإكَّؿا هذا تَ  الؿال يؽثر، ـ أجؾِ مِ  حؿتصؾ الرَّ  ؽولقس الؿراد أكَّ 

ـَ َدَرَجةً »مثؾ:   ،قبـ باب التَّرغِ فذا مِ ف «َصالُة الَجَؿاَطِة َتْػُضُؾ َطَؾك َصالِة الَػْرِد بَِسْبٍع َوِطْشِري

 َٓ يؽقن لف آثارًا  الُح الصَّ  وإكَّؿا العؿُؾ  ،كقاالدُّ  ـ أجؾِ كسان هذا العؿؾ مِ اإلِ   يؼصدُ يعـل: 

دةً    .متعد 

رَ  ـ أجؾِ مِ  : أكا أتصدُق كسانُ فؿثالً: ٓ يؼقل اإلِ  ماي وإكَّؿا  أْن يؽثرَ  ـ أجؾِ ماي أو مِ  أْن ُيطفَّ

 كسانَ أنَّ اإلِ و ،قئاتالسَّ  إصػاءُ  :يدة مـفادقة طدِ هذه الصَّ  وآثارُ  ،لقجف الؾَّف ُق دَّ يتَص  كسانُ اإلِ 

َٓ إِْذ َجاَءُهْؿ  وبرُ يدفع طـف الؽُ  طز وجؾومـفا أنَّ الؾَّف  ،فتِ صدق ؾ  يف ضِ يقم الؼقامة يؽقن  ﴿َفَؾْق

ـْ َقَسْت ُقُؾقُبُفْؿ﴾
ُطقا َوَلؽِ َٓ  ،ومـفا البركة ،هتطفقرُ و الؿالِ  ومـفا زيادةُ  ،َبْلُسـَا َتَضرَّ  يعـل: 

َف َفاْطُبْد﴾ ف لؾَّفإىل أثار وإكَّؿا يجعؾ وجفَ  كسانُ يـظر اإلِ   .﴿َبِؾ الؾَّ
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َطِؼِب ِف وَ ل َطِؼبِ فِ  الؾَّفُ  فُ ظَ ػِ َح  َّٓ إِ  ؛قُت ؿُ يَ  ـٍ مِ مْ مُ  ـْ ا مِ مَ »: يزِ زِ العَ  دِ بْ طَ  ـُ بْ  رُ ؿَ طُ  اَل قَ وَ 

 .(1)«فِ بِ ؼِ طَ 

ـ ل َـّ مِ َس أَ  ٌت ْخ ل أُ لِ  انَ كَ » :(2)ؾٍ قْ ُكفَ  ـِ بْ  ةَ ؿَ ؾَ َس  ـِ بْ  قَؾ اطِ ؿَ ْس إِ  ـُ ك بْ قَ حْ يَ  اَل قَ وَ 

 ،اـَ قحِ طُ ك ُس َص قْ ل أَ فِ  ةٍ فَ رْ ل غُ فِ  ْت اكَ كَ وَ  ،ْت َش حَّ قَ تَ ا وَ فَ ؾُ ؼْ طَ  َب هَ ذَ وَ  ْت طَ ؾَ تَ ْخ ٱَف 

  .ةً ـَ َس  ةَ رَ ْش طَ  عَ ْض بِ  َؽ لِ ذَ بِ  ْت ثَ ؽَ ؿَ فَ 

: ْت الَ ! قَ اذَ هَ  ـْ : مَ ُت ؾْ ؼُ فَ  ،ؾِ قْ َػ الؾَّ ْص ل ُيَدقُّ كِ تِ قْ بَ  اُب ا بَ ذَ إِ  ةٍ ؾَ قْ لَ  اَت ذَ  ؿٌ ائِ ا كَ كَ ا أَ ؿَ ـَ قْ بَ فَ 

 ِت قْ البَ ا بِ فَ لَ  دَ فْ  طَ َٓ وَ  ْت ؾَ َخ دَ فَ  اَب البَ  ُت حْ تَ ػَ فَ  ،َؽ تُ ْخ : أُ ْت الَ ل؟ قَ تِ ْخ : أُ ُت ؾْ ؼُ فَ  ،فْ جَ كَ 

ـَ ـِ ِس  رِ ْش طَ  ـْ مِ  رَ ثَ كْ أَ    .ق

 ةَ ؿَ ؾَ َس لِ  قَؾ اطِ ؿَ ْس اِك إِ بَ أَ  ظَ ػِ َح  دْ قَ  نَّ الؾَّفَ ل: إِ لِ  قَؾ ؼِ ل فَ امِ ـَ ل مَ فِ  ةَ ؾَ قْ الؾَّ  قُت تِ و: أُ ْت الَ ؼَ فَ 

َ ظَ ػِ َح وَ  كِ دَّ َج 
ِ
ِت ئْ ْن ِش إِ وَ  ،ِؽ ا بِ مَ  َب هَ ذَ فَ  الؾَّفَ  ُت قْ طَ ِت دَ ئْ ْن ِش نِ فَ  ،قَؾ اطِ ؿَ ْس قِؽ إِ بِ ِؽ ٕ

                                      

ُل َطَؾْقِفُؿ اْلَؿاَلئَِؽُة﴾ وهذا كؿا قال سبحاكف: (1) ُف ُثؿَّ اْسَتَؼاُمقا َتَتـَزَّ ـَا الؾَّ ـَ َقاُلقا َربُّ ِذي  ﴿إِنَّ الَّ

َّٓ َتَخاُفقا﴾صؿلكقـًة لف  ؛تليت الؿالئؽة طـدهتحضره القفاة  يعـل: كؾُّ مسؾؿٍ  طىل ما سقلتقؽ  ﴿َأ

ومال؛ ٕنَّ  وأوٓدٍ  ـ زوجةٍ طىل ما تركتف مِ  َٓ َتْحَزُكقا﴾﴿وَ  ،ـ الؼبر وما بعدهيف الؿستؼبؾ مِ 

 ـ فقائد الطاطةه يف أشد  الؽروبات وهذا مِ الؿممـ ويشرح صدرَ  ظُ ػَ حْ يَ  طز وجؾالؾَّف 

تِل ُكـُْتْؿ ُتقَطُدوَن﴾  يؼُػ  قٌػ طِ لَ  وٌف ؤُ رَ  قؿٌ حِ رَ  يؿٌ رِ وهؽذا سبحاكف وتعاىل كَ  ﴿َوَأْبِشُروا بِاْلَجـَِّة الَّ

  ف إلقف سبحاكف وتعاىل.ه الؿممـ يف أشد  حاجتِ طبدِ  معَ 

ف إىل ؾقب وإرجاطِ حقاء الؼُ صص؛ إلِ الؼَ  صُّ ؼُ ـ يَ مَ  كان يؽثرُ   رحمهَّاهللػ يف زمـ الؿمل   (2)

ا فعؾف الؿصـ ػ مثُؾ ومِ  ،ف بفالؾَّف وتعؾُّؼِ  َٓ صَّ هذه الؼِ  ؿَّ رها يذكُ  لميعـل:  ،ٌؾ ْص  يقجد لفا أَ ة لؽـ 

 قبؾف.  أحدٌ 
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قِؽ بِ أَ  ب  حُ ؛ بِ طز وجؾ ك الؾَّفِ لَ قِؽ إِ ا فِ عَ ػَ َش  دْ قَ  رَ ؿَ طُ وَ  رٍ ؽْ ا بَ بَ نَّ أَ نِ فَ  ؛ةَ ـَّ ِؽ الجَ لَ ِت وَ رْ بَ َص 

  .(1)اؿَ اهُ يَّ ِك إِ دَّ َج وَ 

                                      

 .طز وجؾا طـد الؾَّف عَ ػَ ُذكَِر فقف أنَّ أبا بؽر وطؿر َش  ؿَّ ثُ  ،مـام اهذه رؤي (1)

ػاطةِ  صؾُب   والؼاطدة: أنَّ دطاءَ  ،ٌك أكبررْ ِش  - والعقاذ بالؾَّف -ـ إمقات ففق إذا كاكت مِ  الشَّ

 ٌك أكبر بنمجاع العؾؿاء. رْ ففق ِش  مقٍت  كؾَّ 

ـل أو يا رسقل الؾَّف ػِ مثالً: يا رسقل الؾَّف اْش ويؼقل  يذهب إىل مقٍت  ٌص خْ يعـل: لق َش 

ًٓ أو طافِ  أبل جفؾ؛ ٕنَّ  كِ رْ ـ ِش بؾ هق أشدُّ مِ  ،أكبر كٌ رْ فذا بآت ػاق ِش فـل ارزقـل ما

ت والعُ ـ العرب وغقرِ مِ  ؿشركقـال َّٓ ـاة ويؼقل لفا: اشػعل لـا طـد زى ومَ هؿ كاكقا يلتقن إىل ا

 ذلؽ. ر لـا وكحقِ أو يغػِ قث ؽ أْن يـزل طؾقـا الغَ رب  

: يا رسقل الؾَّف قؼقل مثالً فبقبقة لؾرُّ  دٌ حْ َج  - والعقاذ بالؾَّف -اس بعض الـَّ كُ رْ أن أصبح ِش 

سبحاكف  كسقا الربَّ وإكَّؿا  ع لـا طـد الؾَّف أكَّف يغػر ي،ما يؼقل: يا رسقل الؾَّف اشػ أكت اغػر ي،

 لقس بشرك. ادٌ حَ لْ وهذا إِ 

ب مـفؿ أْن يشػعقا طـد الؾَّف وإذا صؾَ  ،كٌ رْ ب مـفؿ ففق ِش إىل إمقات صؾَ  ب شخٌص فؾق ذهَ 

َف َيْحُؽُؿ َبْقـَُفْؿ فِل َما ُهْؿ فِقِف  كٌ رْ ففق أيضًا ِش  ِف ُزْلَػك إِنَّ الؾَّ ُبقَكا إَِلك الؾَّ َّٓ لُِقَؼر  ﴿َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

ـْ ُهَق كَ  َٓ َيْفِدي َم َف  اٌر﴾َيْخَتؾُِػقَن إِنَّ الؾَّ   .بالؽػر طز وجؾؿ الؾَّف فُ فقصػَ  اِذٌب َكػَّ

الم كقٌح و ،﴿اْدُطقكِل َأْسَتِجْب َلُؽْؿ﴾ ماذا كصـع؟ كؿا قال سبحاكف: ﴿َرب   قال: علوهَّالس 

اًرا﴾ ـَ َديَّ ـَ اْلَؽافِِري
َْرِض مِ ْٕ َّٓ ما شاء الؾَّف  قعَ ؿِ ق الؾَّف َج رَ غْ فلَ  َٓ َتَذْر َطَؾك ا َمـ يف إرض إ

 ف إىل الؾَّف.يا رب  تتقجَّ  واحدةٍ  قةٍ بدط

ك حتَّ  قصٍ خُص مَ  ؽانٍ طاء كذهب إىل مَ طـد الدُّ  ْؾ عَ ُكجْ  لمف أكَّـا ف وكرمِ الؾَّف وفضؾِ  ةِ ؿَ ْح ـ رَ ومِ 

  .ؼ لـا أمالتحؼَّ ت

= 
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فَ إِ وَ  ،ةُ ـَّ الجَ وَ  قفِ ا فِ كَ ا أَ ك مَ ؾَ طَ  رُ بْ الصَّ ا فَ ؿَ هِ دِ َح أَ  ارِ قَ تِ ْخ ٱ ـِ مِ  دَّ  بُ َٓ  انَ ا كَ ذَ نِ : فَ ُت ؾْ ؼُ فَ   نَّ الؾَّ

: ْت الَ قَ  ،(1)َؾ عَ ل فَ ا لِ ؿَ فُ عَ ؿَ جْ ْن يَ أَ  اءَ ْن َش إِ  ،ءٌ ْل َش  فُ ؿُ اضَ عَ تَ  يَ َٓ  فِ ؼِ ؾْ خَ بِ  عٌ اِس قَ لَ  طز وجؾ

 رٍ ؽْ ا بَ بَ ا أَ ؿَ ِف ب  حُ ِك؛ بِ دَّ َج قِؽ وَ بِ أَ  ـْ طَ  َل ِض رَ ِؽ وَ ا لَ ؿَ فُ عَ ؿَ َج  دْ ك قَ الَ عَ تَ  نَّ الؾَّفَ نِ ل: فَ لِ  قَؾ ؼِ فَ 

 .(2)«افَ بِ  انَ ا كَ مَ  الؾَّفُ  َب هَ ذْ لَ فَ  ،للِ زِ كْ ٱل َف قمِ قُ  عنهماَّرضل اهلل رَ ؿَ طُ وَ 

                                      
= 

 إىل قبرِ  ك تسافرَ ؽ حتَّ طقتُ دَ  عْ ؿَ لق ققؾ لف: إكَّؽ لـ ُتْس  ٌض رَ مَ  صٍ خْ فؿثالً: لق أتك إىل َش 

  .يدةٌ دِ َش  ةٌ شؼَّ هذه فقفا مَ  ،الينبر الػُ مثالً أو الؼَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  الـَّبِ 

صقب ماذا أصـع؟  ،ِؽ كالمُ  عْ ؿَ  ُيْس َٓ  فؼقؾ لفا: لق قؾت: يا رّب  دَ ؾِ أْن تَ  تريدُ  وكذا لق امرأةٌ 

 ،اً دّ جِ  ةٌ قرَ بِ كَ  ةٌ ؼَّ شهذه فقفا مَ  ،ـ دون الؾَّفالين تدطقـف مِ بر الػُ ري إىل الؼَ افِ َس يؼال: ٓ بدَّ أْن تُ 

َٓ ر الؾَّ وكذلؽ قد يؽقن يف آِخ    . أحد يستطقعقؾ 

﴿اْدُطقكِل َأْسَتِجْب  هذه إبقاب وقال: قعَ ؿِ َج  طز وجؾالؾَّف  أغؾَؼ  :الؾَّف ةِ ؿَ ْح ـ رَ لذلؽ مِ 

أصحاب ـ مِ  وأقرُب  ،ـ إمقاتمِ  أقرُب  ﴾َوإَِذا َسَلَلَؽ ِطَباِدي َطـ ل َفنِك ل َقِريٌب ﴿، ﴾َلُؽؿْ 

َٓ َيْسَؿُعقا ُدَطاَءُكْؿ َوَلْق  يؼقل: طز وجؾالؾَّف و ،ـ إصـاممِ  وأقرُب  ،الؼبقر ﴿إِْن َتْدُطقُهْؿ 

 يعـل: لقس مـفا فائدة. ﴾َسِؿُعقا َما اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ َوَيْقَم اْلِؼَقاَمِة َيْؽُػُروَن بِِشْركُِؽؿْ 

  .-صة طىل حَسب هذه الؼ -يعـل: الجـَّة والَعافقة  (1)

ـُ  ،ظقؿةٌ طَ  بادةٌ بؽر طِ ل بَّ أبأنَّ ُح  ٓ شؽَّ  (2)  «اـَـَؿُ ؾ  عَ قا يُ اكُ كَ »: رحمهَّاهلل الجقزي   قال اب

َّاهللَّعنها وقالت طائشةُ  «رَ ؿَ طُ وَ  رٍ ؽْ ل بَ بِ بَّ أَ ُح »ؾػ يعـل: السَّ  كـا ُكعط ر الؿجالس »: رضي

  .«رضيَّاهللَّعنهبسقرة أبل بؽر 

قخ قرَ طـ ِس لق شخص يؼقل مثالً يعـل:  ـِ اة الشَّ ع ؿتِ تَ ْس تَ  قُس وفقف وَفَعَؾ الـُّػُ  رحمهَّاهللباز  ب

ذُ قن ويتؾَ عُ تَ ؿْ تَ حابة يْس التَّابعقن والصَّ كان فؽذلؽ  ،بف َٓ  ،ة أبل بؽر وطؿرقرَ ون بِس ذَّ أنَّ   شؽَّ و

= 
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فَ نِ فَ  ؛طز وجؾ الؾَّفِ  ةِ اطَ طَ الً بِ غِ تَ ْش مُ  دُ بْ العَ  انَ ك كَ تَ مَ وَ   َؽ ؾْ ل تِ فِ  فُ ظُ ػَ حْ ك يَ الَ عَ تَ  نَّ الؾَّ

 ُت قْ تَ أَ »: اَل ٍؾ قَ ُج رَ  ـْ طَ  ،لٍ اَل هِ  ـِ بْ  دِ قْ ؿَ ُح  ـْ طَ  :دَ ؿَ ْح أَ  امِ مَ اإلِ  دِ ـَ ْس ل مُ ا فِ ؿَ كَ  ،(1)الِ الحَ 

                                      
= 

ذَ   حًا وُأْكساً رَ بًا وفَ رَ دُّ صَ ًة وأَش عَ تْ دُّ مُ أيضًا أَش  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  ة الـَّبِ قرَ إىل ِس  اعَ ؿَ تِ وآْس  التَّؾذُّ

 .لؾؼؾِب 

 ا، وكذرضيَّاهللَّعنهبُّ طؿر وىل وُح رجة إُ الدَّ يف  رضيَّاهللَّعنهبُّ أبل بؽر لذلؽ ُح 

: رحمهَّاهلل حاويُّ قال الطَّ ، ـ اإليؿانبُّ الؿفاجريـ وإكصار مِ وكذلؽ ُح  ،ديـاِش ػاء الرَّ ؾَ الخُ 

 طز وجؾٕنَّ الؾَّف  ؛«اً ، َوُصْغَقاكاً ، َوكَِػاقاً ، َوُبْغَضُفْؿ ُكْػراً ، َوإِْحَساكاً اك، َوإِيؿَ اً َوَكَرى ُحبَُّفْؿ ِديـ»

ـْ َقْبِؾ اْلَػْتِح  قال سبحاكف: ،ةحابة يف الجـَّالصَّ  قعَ ؿِ د بلنَّ َج وطَ 
ـْ َأْكَػَؼ مِ َٓ َيْسَتِقي مِـُْؽْؿ َم ﴿

ـَ  ِذي ـَ الَّ
ـْ َبْعُد َوَقاَتُؾقا﴾َوَقاَتَؾ ُأوَلئَِؽ َأْطَظُؿ َدَرَجًة مِ

﴾ قال: َأْكَػُؼقا مِ ؾُّ يعـل: كُ  ﴿َوُكالا

ُف اْلُحْسـَك﴾ قبؾ الػتح وبعد الػتحالذيـ حابة الصَّ  ـُ  ،ة: الجـَّأي ﴿َوَطَد الؾَّ رحمهَّ حزمٍ  قال اب

َّاهللَّعنهم ةِ ابَ حَ الصَّ  قعَ ؿِ نَّ َج أَ  اءُ ؿَ ؾَ العُ  عَ ؿَ ْج أَ »: اهلل  يؼقل: وجؾطز والؾَّف  «ةِ ـَّل الجَ فِ  رضي

ُف َطـْفُ  َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن َرِضَل الؾَّ ـَ اتَّ ِذي َْكَصاِر َوالَّ ْٕ ـَ َوا ـَ اْلُؿَفاِجِري
ُلقَن مِ َوَّ ْٕ ابُِؼقَن ا ْؿ ﴿َوالسَّ

ـَ فِقَفا َأَبًدا َذلَِؽ اْلَػْقُز ا َْكَفاُر َخالِِدي ْٕ  . ْلَعظِقُؿ﴾َوَرُضقا َطـُْف َوَأَطدَّ َلُفْؿ َجـَّاٍت َتْجِري َتْحَتَفا ا

 َٓ »: رحمهَّاهلل أحمد مامُ لذلؽ قال اإلِ  ؛العؾؿِ  هق صؾُب  :بطاطة الؾَّف الٍ غَ تِ اْش  وأفضُؾ  (1)

ِت ا َص ذَ إِ  - ؿِ ؾْ العِ  ِب ؾَ ـ صَ مِ  َؾ َض فْ ًة أَ ادَ بَ طِ  ؿُ ؾَ طْ أَ   .«- ةِ الـَّقَّ  حَّ

 َٓ  ،المـ الظَّ قر مِ وفقف بقان الـَّ ،رامالل والحَ فقف بقان الحَ  -أي: صؾب العؾؿ  -  شؽَّ ففق 

وفقف  ،سؾوفقف بقان ما جاءت بف الرُّ  ،تاب الؾَّفوفقف بقان ما يف كِ  طز وجؾ،الؾَّف  وفقف بقان معرفةِ 

 ؼبؾة وهؽذا.تَ ْس بة الؿُ قَّ غَ ـ إمقر الؿُ قص مِ ُص ا جاءت فقف الـُّؿَ بقان لِ 

ـَ آَمـُقا ﴿ ؾٍ ؿَ طَ  هؿ بلكػسِ فعة؛ ٕكَّفؿ شغؾقا أطؿارَ ف بالر  د الؾَّف أهؾَ لذلؽ وطَ  ِذي ُف الَّ َيْرَفِع الؾَّ

= 
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ْمَرَأًة َكاَكْت فِقِف َفَخَرَجْت ٱإِنَّ : اَل ؼَ فَ  - اً تَ قْ ل بَ يـِ رِ يُ  قَ ا هُ ذَ نِ فَ  - صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملَّ الـَّبِ 

ـَ  لفِ  ـَ الُؿْسؾِِؿق
ٍة مِ  ،َكاَكْت َتـِْسُج بَِفا َلَفا َوِصقِصَقَتَفا َطْشَرَة َطـْزاً  ْل َوَتَرَكْت ثِـْتَ  ،َسِريَّ

ـْ َغـَِؿَفا َوِصقِصَقَتَفا َقاَل: َفَػَؼَدْت َطـْزاً 
ـْ  !َيا َرب  : َفَؼاَلْت  ،مِ إِكََّؽ َقْد َضِؿـَْت لَِؿ

ـْ َغـَ  َقْد َفَؼْدُت َطـْزاً  لَوإِك   ،َسبِقؾَِؽ َأْن َتْحَػَظ َطَؾْقفِ  لَخَرَج فِ 
 ل، َوإِك  لَوِصقِصَقتِ  لؿِ مِ

  .لَوِصقِصَقتِ  يَأْكُشُدَك َطـْزِ 

َفا َتَباَرَك  َة ُمـَاَشَدتَِفا لَِرب  َقاَل: َفَجَعَؾ َرُسقُل الؾَِّف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ َيْذُكُر ِشدَّ

  .َوَتَعاَلك

ِصقِصَقُتَفا َومِْثُؾَفا َفَلْصَبَحْت َطـُْزَها َومِْثُؾَفا وَ : َقاَل َرُسقُل الؾَِّف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

ُقَؽ  :ُقْؾُت  :َقاَل  ،ْسَلْلَفا إِْن ِشْئَت ٱَفْلتَِفا َف  ،قَؽ َوَهاتِ   .(1)«َبْؾ ُأَصد 

ًا طّ ا َخ فَ قْ ؾَ طَ  طَّ َخ  ةُ عَ ؿُ الجُ  ِت اءَ ا َج ذَ نِ فَ  ،ةِ يَّ ر  ل البَ ؿًا فِ ـَ ك غَ طَ رْ ل يَ اطِ الرَّ  انُ بَ قْ َش  انَ كَ وَ 

 .(2)افَ كَ رَ ا تَ ؿَ كَ  َل هِ وَ  عُ جِ رْ يَ ُثؿَّ  ،ةِ عَ ؿُ ك الجُ لَ إِ  َب هَ ذَ وَ 

                                      
= 

ـَ ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ َدَرَجاٍت  ِذي   .﴾مِـُْؽْؿ َوالَّ

يف صحقح مسؾؿ:  اهلل طؾقف وسؾؿصلىَّلُّ قال الـَّبِ  ،العؾؿِ  هق صؾُب  ةِ يٍؼ إىل الجـَّرِ ُر صَ ْس وأيَ 

ـْ َسَؾَؽ َصِريؼاً » فُ َيْؾَتِؿُس فِقِف ِطْؾؿاً  َم َؾ الؾَّ ي إىل يمد   العؾؿِ  فطريُؼ  «إَِلك الَجـَّةِ  يؼاً َلُف َصرِ  ؛ َسفَّ

 .   وُيُسرٍ  قلةٍ فُ ة بُس الجـَّ

ـَ ؾِ تَ ؛ لِ صصؼَ الهذه  ـر مِ ثِ ُيؽْ  رحمهَّاهلل الؿصـ ػ (1) ـْ كُ  ،الؼؾقب ق صص ا كاكت الؼَ ؿؾَّ لؽ

 ها أكثر.يؽقن تلثقرُ  ةٍ ـَّ أو ُس  اٍب تَ ـ كِ مِ  ٌؾ ْص أَ  لَفا

َّلُّ بِ الـَّو ،ٌؾ ْص لؽـ هذا لقس لف أَ  (2) َّاهلل َهْدُي  وَخْقُر الَفْدِي »يؼقل:  طؾقف وسؾؿصلى

= 



 124مـ  73الصػحة 

 

 َض فَ ـَ فَ  انَ ذَ إَ  عَ ؿِ َس فَ  ،ؿَ اهِ رَ ا دَ فَ بِ  نُ زِ يَ  انُ قزَ الؿِ  هِ دِ ل يَ فِ  ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  انَ كَ وَ 

ا فَ ـْ مِ  ْب هَ ذْ يَ  ؿْ ؾَ ا فَ فَ عَ ؿَ َج  ادَ ا طَ ؿَّ ؾَ فَ  ،ةِ اَل ك الصَّ لَ إِ  َب هَ ذَ وَ  ضِ رْ ك إَ ؾَ ا طَ فَ َض ػَ كَ وَ 

 .(1)ءٌ ْل َش 

 ًى ذَ لَ بِ  هُ يدُ رِ يُ  ـْ ؾ  مَ كُ  ر  َش  ـْ مِ  فُ ظَ ػَ حْ ْن يَ : أَ اهُ قَ كْ ل دُ فِ  َحِػَظفُ  ـْ ؿَ لِ  الؾَّفِ  ظِ ػْ حِ  اعِ قَ كْ أَ  ـْ مِ وَ 

َف َيْجَعْؾ َلُف َمْخَرًجا﴾ ك:الَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ؛(2)سِ كْ اإلِ وَ  ـ  الجِ  ـَ مِ  ـْ َيتَِّؼ الؾَّ  ْت الَ قَ ، ﴿َوَم

«افَ ؿَّ هَ ا وَ قَ كْ ؿَّ الدُّ غَ  قفِ ػِ ؽْ يَ »: رضيَّاهللَّعنها ةُ َش ائِ طَ 
(3)

 فُ لَ  ُؾ عَ جْ يَ »: ؿٍ قْ ثَ ُخ  ـُ بْ  قعُ بِ الرَّ  اَل قَ وَ ، 

 .«اسِ ك الـَّ ؾَ طَ  اَق ا َض مَ  ؾ  كُ  ـْ جًا مِ رَ خْ مَ 

 ؿْ لَ  :اَس الـَّ  َت قْ ؼَ تَّ ٱ نِ إِ وَ  ،اَس الـَّ  اكَ ػَ كَ  :الؾَّفَ  َت قْ ؼَ تَّ ٱ نِ إِ »: ةَ يَ اوِ عَ ك مُ لَ إِ  ةُ َش ائِ طَ  ْت بَ تَ كَ وَ 

 .(4)«ئاً قْ َش  الؾَّفِ  ـَ مِ  َؽ ـْ طَ  قاـُ غْ يُ 

                                      
= 

ٍد صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ك أْن يخَش و أو سقارةٌ  أو ماٌل  طـده غـؿٌ  خُص يعـل: إذا كان الشَّ  «محؿَّ

 ؛هذه السقارة يا رّب  ؽقدَطتَ تَ أو يؼقل: اْس  ،افَ ظَ ػَ حْ أنَّ الؾَّف يَ  طز وجؾيدطق الؾَّف  َق رَ ْس تُ 

 فاحػظفا وهؽذا.

 قق.ٌد يسرقفا وهق يف السُّ أَح  يلِت  لم ؿَّ رها ثُ كثَ  ٍب ـ ذهَ أو مِ  ةٍ ـ فضَّ مِ  يعـل: كؼقدٌ  (1)

ٕهؾ  فِحْػظُ  ،لؾقلد ف، ِحْػظُ افقةة والعَ حَ لؾص   ف: ِحْػظُ طز وجؾ ـ ِحْػِظ الؾَّفيعـل: مِ  (2)

ـ   ر  ـ َش أيضًا مِ  ف، وهـا ِحْػظُ ريةالؼَ  قر ِس قْ بتَ  طز وجؾالؾَّف  ؾِ ْض ؾُّ ذلؽ بػَ كُ  ،شقاصقـ اإلكس والج

 لؾؿسؾؿ. ةِ اطَ والطَّ  رِ قْ الخَ 

ؼيعـل: مَ  (3)   ؿَّ والغَ  ؿَّ يؽػقف الفَ  طز وجؾالؾَّف ف ؛التَّؼقى ـ حؼَّ
ا ُيَص مِ  كقا.اب يف هذه الدُّ ؿَّ

ًٓ َسِديًدا  كؿا قال سبحاكف: (4) َف َوُققُلقا َقْق ْغِػْر َلُؽْؿ ُيْصؾِْح َلُؽْؿ َأْطَؿاَلُؽْؿ َويَ  *﴿اتَُّؼقا الؾَّ

ـْ َطِؿَؾ َصالًِحا  اطة قال سبحاكف:بسبب الطَّ  ؛قاةِ الحَ  وصالُح  إطؿالِ  فصالُح  ُذُكقَبُؽْؿ﴾ ﴿َم

= 
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  ي  ارِ و الِغػَ رٍ ؿْ طَ  ـِ بْ  ك الَحَؽؿِ لَ إِ  اءِ ػَ ؾَ الخُ  ُض عْ بَ  َب تَ كَ وَ 
 ُػ الِ خَ ٍر يُ مْ لَ بِ  قفِ فِ  هُ رُ مُ لْ ابًا يَ تَ كِ

 قرِ مِ أَ  اِب تَ كِ  َؾ بْ قَ  فُ تُ دْ َج قَ فَ  الؾَّفِ  اِب تَ ل كِ فِ  ُت رْ ظَ كَّل كَ إِ »: ؿُ ؽَ الحَ  فِ قْ لَ إِ  َب تَ ؽَ فَ  ،الؾَّفِ  اَب تَ كِ 

ـَ ـِ مِ مْ الؿُ   ؛طز وجؾ الؾَّفَ  كؼَ تَّ ٱَف  ئٍ رِ مْ ٱك ؾَ ؼًا طَ تْ ا رَ تَ اكَ كَ  قْ لَ  َض رْ إَ وَ  اِت قَ ؿَ نَّ السَّ إِ وَ  ،ق

 .(1)«مُ اَل السَّ وَ  ،جاً رَ خْ مَ  الؾَّفُ  َؾ عَ َج 

 رًا:عْ ِش  ؿْ فُ ُض عْ بَ  اَل قَ 

ـْ َكَجـــابَِتْؼـــَقى اإِلَلـــ  ِف َكَجـــا َمـــ

 

ـــ  ـــاَز َوَصـــاَر إَِل ـــَوَف ـــا َرَج  اك َم

ـــفَ   ـــِؼ الؾَّ ـْ َيت  ـــ ـــفُ  َوَم ـــْؾ َل  َيْجَع

 

ـْ َأْمــِرِه َمْخَرَجــا   َكَؿــا َقــاَل مِــ

ــفُ   ــْب  َوَيْرُزْق َٓ َيْحَتِس ــُث  ـْ َحْق ــ
 مِ

 

ـــفِ وَ   ـــٌر بِ ـــاَق َأْم ـــا إِْن َض َج َفرَّ
(2) 

فُ نِ فَ  :دُ عْ ا بَ مَّ أَ »: قفِ ِخ ك أَ لَ إِ  ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  َب تَ كَ    ـْ مَ وَ  ،فُ َس ػْ كَ  ظَ ػِ َح  دْ ؼَ فَ  ك الؾَّفَ ؼَ تَّ ٱ ـِ مَ  كَّ

«فُ ـْ طَ  لُّ ـِ الغَ  الؾَّفُ وَ  ،فُ َس ػْ كَ  قَّعَ َض  دْ ؼَ فَ  اهُ قَ ؼْ تَ  قَّعَ َض 
(3). 

                                      
= 

ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َصق َبًة﴾
ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْممِ

 يعـل: سعقدة. مِ

ؼك إذا اتَّ  - وهل مطبؼة - د أْن يرتػعَ وهق يري طىل العبدِ  ؼةً بَ طْ مُ  ؿاءُ يعـل: لق كاكت السَّ  (1)

 يجعؾ لف مخرجًا ويستطقع أْن يخرج.الؾَّف 

َف َلَعؾَُّؽْؿ ُتْػؾُِحقَن﴾ كؿا قال سبحاكف: (2) ُؼقا الؾَّ كقا الح يف الدُّ ـ أسباب الػَ يعـل: مِ  ﴿َواتَّ

ـِ ف سبحاكف والبُ أي: صاطتُ  ،هل تؼقى الؾَّف :رةعادة وكذلؽ يف أِخ ػر والسَّ والظَّ   عد ط

 ات.قَّ ِف ـْالؿَ 

َٓ َيْرَضك لِِعَباِدِه اْلُؽْػرَ ﴿ :الؾَّف سبحاكف كؿا قال (3) َف َغـِلٌّ َطـُْؽْؿ َو  ،﴾إِْن َتْؽُػُروا َفنِنَّ الؾَّ

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ، َوإِْكَسُؽْؿ  !َيا ِطَباِدي»: - دسليف الحديث الؼُ  -طز وجؾ  وكؿا قال الؾَّف َلْق َأنَّ َأوَّ

ـْ ُمْؾؽِل َشْقئاً  ،ْؿ، َكاُكقا َطَؾك َأْفَجِر َقْؾِب َرُجٍؾ َواِحدٍ َوِجـَّؽُ 
ٕكَّف غـلٌّ طـ  «َما َكَؼَص َذلَِؽ مِ

= 
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 ةَ يَ ذِ مْ الؿُ  اِت اكَ قَ قَ الحَ  َؾ عَ جْ ْن يَ أَ  :(1)فُ ظَ ػِ َح  ـْ ؿَ ك لِ الَ عَ تَ  الؾَّفِ  ظِ ػْ حِ  قِب جِ طَ  ـْ مِ وَ 

 .(2)فِ حِ الِ َص مَ ل فِ  ةً قَ اطِ َس ى وَ ذَ إَ  ـَ مِ  فُ لَ  ةً ظَ افِ َح  عِ بْ الطَّ بِ 

                                      
= 

 العباد.

َّاهللالؿمل ػ ر بعد أنَّ ذكَ  (1) ـ  شقاصقـ اإلِ  دُ عِ ُتبْ  اطةَ الطَّ أنَّ  رحمه ك ر حتَّ ذكَ  ،كس والج

ـِ شرَّ  دُ عِ الحققاكات البفقؿة ُتبْ    .الؿسؾؿ ها ط

ِل َرُسقِل الؾَّفِ »: دِ ـَْس يف الؿُ 
ِ
اوي ما هق ُيبَ  ؿْ ولَ  «َوْحٌش  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم َكاَن ٔ ق ـ الرَّ

َفنَِذا  ،َوَأْقَبَؾ َوَأْدَبرَ  ،َلِعَب َواْشَتدَّ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم َفنَِذا َخَرَج َرُسقُل الؾَّفِ »أضـُّف أركبًا  للؽـ 

صلىَّاهللَّ َقْد َدَخَؾ َرَبَض َفَؾْؿ َيَتَرْمَرْم َما َداَم َرُسقُل الؾَّفِ  َّعلوهَّوسلمصلىَّاهلل َأَحسَّ بَِرُسقِل الؾَّفِ 

 .«َبْقِت؛ َكَراِهَقَة َأْن ُيْمِذَيفُ فِل ال علوهَّوسلم

ـَ إَ » :حقحوكذلؽ يف الحديث الصَّ 
ْكَصاِر َلُفْؿ َجَؿٌؾ َيْسـُقَن َطَؾْقِف، َوإِنَّ َكاَن َأْهُؾ َبْقٍت مِ

صلىَّاهللَّعلوهَِّف ْكَصاَر َجاُءوا إَِلك َرُسقِل الؾَّ َؿـََعُفْؿ َضْفَرُه، َوإِنَّ إَ ْسُتْصِعَب َطَؾْقِفْؿ، فَ الَجَؿَؾ ا

ُف اْسُتْصِعَب َطَؾْقـَا، َوَمـََعـَا َضْفَرُه، َوَقْد َططَِش  وسلم ُف َكاَن َلـَا َجَؿٌؾ َكْسـَك َطَؾْقِف، َوإِكَّ َفَؼاُلقا: إِكَّ

ْرُع َوالـَّ َّوسلمِف ْخُؾ، َفَؼاَل َرُسقُل الؾَّ الزَّ َّعلوه َّاهلل َْصَحابِِف:  صلى
ِ
 َفَؼاُمقا، َفَدَخَؾ   ،ُققُمقإ

ََّجَؿُؾ فِل َكاِحَقتِِف، َفَؿَشك الـَّبِلُّ الَحائَِط َوال َكْحَقُه، َفَؼاَلِت إَْكَصاُر: َيا  اهلل طؾقف وسؾؿصلى

ُف َقْد َصاَر مِْثَؾ الَؽؾْ  !فِ َرُسقَل الؾَّ  َلْقَس َطَؾلَّ مِـُْف َؽؾِِب، َوإِكَّا َكَخاُف َطَؾْقَؽ َصْقَلَتُف، َفَؼاَل: ِب الإِكَّ

ا َكَظَر ال  ،َبْلٌس  ـَ  اً َكْحَقُه، َحتَّك َخرَّ َساِجد َأْقَبَؾ  وسلمَّصىل اهلل طؾقفِف َجَؿُؾ إَِلك َرُسقِل الؾَّ َفَؾؿَّ َبْق

 .«َيَدْيفِ 

 ف كاكت اإلبُؾ هديَ  أْن يـحرَ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم لُّ بِ ا أراد الـَّلؿَّ  :خاري  يف صحقح البُ  (2)

  .مـف بؾ تليت إلقف ُب رُ فْ ما تَ  ،هاك يـحرَ تليت إلقف حتَّ 
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 َج رَ َخ وَ  ُب كَ رْ الؿَ  فِ بِ  ُكِسرَ  ُث قْ َح  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  ك الـَّبِ لَ قْ مَ  ةَ قـَ ػِ َس ى لِ رَ ا َج ؿَ كَ 

ُبعَ أَ رَ فَ  ةِ يرَ زِ ك الجَ لَ إِ  صلىَّ الؾَّفِ  قلِ ُس ك رَ لَ قْ مَ  ةُ قـَ ػِ ا َس كَ ! أَ ِث ارِ الحَ  ابَ ا أَ يَ »: فُ لَ  اَل ؼَ فَ  ،ى السَّ

 َؾ عَ َج ُثؿَّ  ،افَ قْ ؾَ طَ  فُ ػَ قَ وْ ك أَ تَّ َح  يِؼ رِ ك الطَّ ؾَ طَ  فُ لَّ دُ يَ وَ  فُ لَ قْ ل َح ِش ؿْ يَ  َؾ عَ جَ فَ  ،اهللَّعلوهَّوسلم

 .(1)«فُ ـْ طَ  َف رَ َص كْ ٱوَ  فُ طُ د  قَ يُ  كَّفُ لَ كَ  ؿُ ِف ؿْ فَ يُ 

 دَ ـْ طَ  ُت ـْ كُ  قْ لَ »: اَل ؼَ فَ  ،(2)يرٍ دِ  ِب رْ ؼُ بِ  ةٍ يَّ ر  ل بَ َمِرَض فِ  دْ قَ  ُح ائِ السَّ  قؿَ اهِ رَ بْ ق إِ بُ أَ  انَ كَ وَ 

بُ  اءَ جَ فَ  ،«لقكِ جُ الَ عَ فَ  انُ بَ هْ الرُّ  َل زَ ـَ لَ  يرِ الد   اِب بَ   فُ عَ َض ك وَ تَّ َح  هِ رِ فْ ك ضَ ؾَ طَ  فُ ؾَ ؿَ تَ ْح ٱَف  عُ السَّ

 .(3)ةٍ ئَ مِ  عُ بَ رْ قا أَ اكُ كَ قا وَ ؿُ ؾَ ْس لَ فَ  انُ بَ هْ الرُّ  آهُ رَ فَ  ،يرِ الد   اِب ك بَ ؾَ طَ 

  ةٌ قَّ َح  هُ دَ ـْ طِ وَ  انٍ تَ ْس ل بُ ؿًا فِ ائِ كَ  ؿَ هَ دْ أَ  ـُ بْ  قؿُ اهِ رَ بْ إِ  انَ كَ وَ 
ا ؿَ فَ  ،(4)ُة َكْرِجسٍ اقَ ا صَ فَ ؿِ ل فَ فِ

                                      

ت فطاطةُ  إنْ لؽـ  ،ة ضعقػةٌ الؼصَّ  (1) قال  خاري  يف صحقح البُ  ،الؾَّف تليت بؽؾ  خقرٍ  صحَّ

َٓ  إِنَّ »: وسؾؿصلىَّاهللَّعلوهَّلُّ الـَّبِ  َّٓ   َيْلتِلالَخْقَر  رَّ ٓ يليت : إنَّ الشَّ الحديِث  ومػفقمُ  « بِالَخْقرِ إِ

َّٓ بالشَّ  .إ  ر 

 .طبادةٍ  : مؽانُ يرُ الد   (2)

َّاهلل هبلُّ قال الذَّ  (3) هبان ، «ةٌ رَ ؽَ ـْل مُ هِ وَ »ة: طـ هذه الؼصَّ  رحمه هبان وغقر الرُّ لؽـ الرُّ

  الؿَّ  رحمهَّاهلل ـ غقر هذا إمر؛ فالـَّجاشلُّ قن مِ ؿُ ؾِ ُيْس 
ك ل سقرة مريؿ بؽك حتَّ ت طؾقف أوَّ قَ ُتؾِ

علوهماَّة طقسك ومريؿ أمقر قصَّ  طز وجؾر الؾَّف ا ذكَ لؿَّ  ؛ف معفأساقػتُ  كف وبؽاخضؾَّت لحقتُ 

الم  .  الس 

يؼال: َكْرِجس وكِْرَجس و ،هقرـ الزُّ مِ  كقعٌ يعـل:  «كرجس» ،يعـل: مجؿقطة «صاقة» (4)

 ؿا صحقح.كالهُ 
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ظَ ؼَ قْ تَ ْس ٱك تَّ َح  فُ ـْ طَ  بُّ ذُ تَ  ْت الَ زَ 
(1). 

 َؽ ؾْ تَ  َؾ عَ َج وَ  ،(2)عِ بْ الطَّ بِ  ةِ يَ ذِ مْ الؿُ  اِت اكَ قَ قَ الحَ  ـَ مِ  الؾَّفُ  َحِػَظفُ  :الؾَّفَ  ظَ ػِ َح  ـْ ؿَ فَ 

 . فُ ًة لَ ظَ افِ َح  اِت اكَ قَ قَ الحَ 

ـْ مِ  ءٍ ْل َش بِ  رُ رَ الضَّ  فِ قْ ؾَ طَ  َؾ ُخ دْ ك يَ تَّ َح  ،(3)فِ ؼِ ؾْ َخ  ـَ قْ بَ  الؾَّفُ  فُ قَّعَ َض  :الؾَّفَ  قَّعَ َض  ـْ مَ وَ   انَ كَ  ؿَّ

 هْ أَ  صُّ َخ أَ  قرَ ِص يَ وَ  ،(4)فُ عَ ػَ ـْ ْن يَ ق أَ ُج رْ يَ 
 .(5)يفِ ذِ مْ يُ  فِ بِ  ؿْ فُ ؼُ فَ رْ أَ وَ  فِ بِ  فِ ؾِ

                                      

َٓ دغَ ة ما لَ ابيعـل: هذه الدَّ  (1) دَ تف و ك قرًا حتَّ هُ فا زُ ع يف فؿِ وَض  طز وجؾ وإكَّؿا الؾَّف ،تف طضَّ

 ة.هذا معـك الؼصَّ  ، تمذيفَٓ 

بع وهـاك حققاكات تمذي لؽـ لقست بالطَّ  ،درب وإَس ؼْ فا تمذي كالعَ قعتِ بِ يعـل: بطَ  (2)

 ة.ف إذيَّ ـ صبقعتِ فؾقس مِ  ،كساناإلِ  ُش ؿُ خْ جاج أحقاكًا قد يليت ويَ مثؾ: الدَّ 

َف َفـَِسَقُفؿْ ﴿ يؼقل: طز وجؾالؾَّف  ٓ شؽَّ  (3) اطة وَطِؿَؾ ـ َكِسَل الؾَّف بالطَّ ؿَ ف ﴾َكُسقا الؾَّ

رُ حِ مـف تَ  طز وجؾالؾَّف  ـ ابتعدَ ومِ  طز وجؾ،الؾَّف  فُ ظْ ػَ حْ يَ  لمئات ق  السَّ  ات ور وأفَ ؾُّ طؾقف الشُّ

  .ـ كؾ  جاكبمِ 

فقصبح  «اقَ رَّ ػَ َّٓ تَ إِ  ةٍ قَ ِص عْ ك مَ ؾَ طَ  انِ ـَاثْ  عَ ؿَ تَ ا اْج مَ »: رحمهَّاهلل سالماإلِ  لذلؽ قال شقُخ  (4)

ًا لؽ؛ بسبب ما كـت أكت وإّياه طىل معصقةٍ  الصديُؼ  ُء﴾ قال سبحاكف: ،طدوَّ َِخالَّ ْٕ يعـل:  ﴿ا

﴾إصدقاء  َّٓ  ف:قال الؾَّ  ،فـ صديؼِ مِ  أُ يتبرَّ  كؾُّ صديٍؼ  ﴿َيْقَمئٍِذ َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض َطُدوٌّ ﴿إِ

﴾ ـَ ُسقِل َسبِقاًل  ،اْلُؿتَِّؼق َياَوْيَؾَتا  *﴿َوَيْقَم َيَعضُّ الظَّالُِؿ َطَؾك َيَدْيِف َيُؼقُل َياَلْقَتـِل اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 . َلْقَتـِل َلْؿ َأتَِّخْذ ُفاَلًكا َخؾِقاًل﴾

لء طـف أو كشػ سَّ ال حر أو الحديِث ف طؾقف بلذى الؼقل أو الس  ؾَّط زوجتُ مثؾ: ُتَس  (5)

 َيا﴿ قال سبحاكف: ،أبـائف طؾقف بلذيتف ؾَّط أحدُ وكذلؽ قد ُيَس  ،ذلؽ وكحقِ  فأحقال تِؽ ه وهِ أسرارِ 

= 
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َ إِ » :(1)ؿْ فُ ُض عْ بَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  َٕ ل مِ ادِ َخ  ِؼ ل ُخؾُ فِ  َؽ لِ ذَ  ُف رِ طْ لَ فَ  ؛فَ ل الؾَّ ِص طْ كَّل 

 فِ قْ ؾَ ل طَ ِص عْ تَ ْس يَ  هُ ارَ ؿَ حِ وَ  ،فُ قعُ طِ  يُ َٓ وَ  فِ قْ ؾَ طَ  فُ ؼُ ؾُ ُخ  قءُ ُس يَ  َمفُ ادِ نَّ َخ ل: أَ ـِ عْ يَ  (2)«يارِ ؿَ حِ وَ 

 . (3)فِ قبِ كُ رُ لِ  قفِ اتِ قَ  يُ اَل فَ 

ل فِ  قعٌ ؿُ جْ مُ  فُ ؾُّ كُ  رُّ الشَّ وَ  ،(4)فِ قْ ؾَ طَ  الِ بَ قْ اإلِ وَ  الؾَّفِ  ةِ اطَ صَ ل فِ  قعٌ ؿُ جْ مُ  فُ ؾُّ كُ  رُ قْ الخَ فَ 

                                      
= 

ا َلُؽْؿ َفاْحَذُروُهؿْ  ِدُكْؿ َطُدوا َٓ ـْ َأْزَواِجُؽْؿ َوَأْو
ـَ آَمـُقا إِنَّ مِ ِذي َفا الَّ  دوُّ العَ  إْن طؾؿت سقئةً  ﴾َأيُّ

 .- كؽ وأوٓدُ زوجتُ  -إلقؽ  اسِ ب  الـَّهق مِـ أَح  َمـمـؽ قد يمذيؽ  قريٌب 

 .رحمهَّاهللقؾ بـ طقاض َض وهق الػُ  (1)

قؾ يف ِض ؾػ كالػُ بؿا َشَعَر بف بعض السَّ  رُ عُ ْش وما كَ  كثقرةً  معاصٍ  ُؾ ؿَ عْ فنذا ققؾ: أن كَ  (2)

 هذا إثر؟

َٓ ت ارَ ثُ بالؿعصقة وكَ  - والعقاذ بالؾَّف - ؿَ ؾَ ضْ إذا أَ  فـؼقل: الؼؾُب  ق ز ما هق ؿَ  يُ لؿعاصل طؾقف 

ا كاكت ؾؿَّ ف ،رت الؿعاصل والتَّقارد طىل الؼؾبؽثَ ث طؾقف؛ لِ الذي حدَ  رِ رَ كان سببًا يف الضَّ 

ف طىل غقر ما كان يعؾؿقن أكَّفؿ قد أذكبقا الؿعاصل كان كؾُّ أمٍر يشاهدوكَ  قؾقؾةُ  فؿ كظقػةً قؾقبُ 

ـْ ُمِصقَبٍة َفبَِؿا َكَسَبْت َأْيِديُؽْؿ َوَيْعُػق ﴿ ذكبًا بسبب تؾؽ الؿصقبة؛ ٕنَّ الؾَّف يؼقل:
َوَما َأَصاَبُؽْؿ مِ

ـْ َكثِقرٍ   .﴾َط

 ؛فاؼَ ؾُ أهؾ البقت يسقء ُخ  ادمة معَ ائؼ مثالً والخَ ادم والسَّ ك سقء ُخُؾِؼ الخَ يعـل: حتَّ  (3)

ـْ َيْعَؿْؾ  :بؼقلفطز وجؾ  الؾَّف رهُ اس طـ هذا الؿقزان الذي ذكَ ة الـَّؾَ لؽـ غػْ  ،بسبب معصقةٍ  ﴿َم

ْثَؿ َسُقْجَزْوَن بَِؿا َكاُكقا َيْؼَتِرُفقَن﴾ وبؼقلف:، ُسقًءا ُيْجَز بِِف﴾ ـَ َيْؽِسُبقَن اإْلِ ِذي  .﴿إِنَّ الَّ

ًٓ َسِديًدا  :كؿا قال سبحاكف (4) َف َوُققُلقا َقْق ُيْصؾِْح َلُؽْؿ َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ  *﴿اتَُّؼقا الؾَّ

َف َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقًزا َطظِقًؿا﴾ُذُكقَبُؽْؿ وَ  ـْ ُيطِِع الؾَّ يعـل:  ﴿َوإِْن ُتطِقُعقُه﴾ وقال تعاىل: ،َم

= 
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 .(1)فُ ـْ طَ  اضِ رَ طْ اإلِ وَ  فِ تِ قَ ِص عْ مَ 

ـَ فِ ارِ العَ  ُض عْ بَ  اَل قَ  ةَ  َق ارَ فَ  ـْ مَ »: ق ُسدَّ
  دْ جِ يَ  ؿْ لَ  ؛هِ دِ ق  َس  (2)

 .(3)«داً بَ ارًا أَ رَ قَ  فِ قْ مَ دَ ؼَ لِ

 :راً عْ ِش  ؿْ فُ ُض عْ بَ  اَل قَ وَ 

ــــراً  ــــُتُؽْؿ َزائِ ــــا ِجْئ ــــِف َم   َوالؾَّ

 

ــل  ــَقى لِ ــْدُت إَْرَض ُتْط َّٓ َوَج  إِ

ـْ َبـــابُِؽؿْ   َٓ َثـَْقـــُت الَعـــْزَم َطـــ  َو

 

ـــــــــ  َّٓ َتَعثَّ  ْرُت بَِلْذَيـــــــــالِلإِ

 ْجُبُرواٱْصَػُحقا وَ ٱْطُػقا وَ ٱبِالؾَِّف َف  

 

ــالِل  ــْؿ َح ــالِل بُِؽ ــِري َفَح  (4)َكْس

 ُ

  

                                      
= 

 .﴿َتْفَتُدوا﴾ صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملَّ الـَّبِ 

﴾ كؿا قال سبحاكف: (1) ـٌ ـِ ُكَؼق ْض َلُف َشْقَطاًكا َفُفَق َلُف َقِري ْحَؿ ـْ ِذْكِر الرَّ ـْ َيْعُش َط ق ول، ﴿َوَم

ـَ َأْكَعَؿ الؾَُّف  د بؼقلف:الؾَّف وطَ ف طز وجؾ الؾَّف تطقع ِذي َؽ َمَع الَّ
ُسقَل َفُلوَلئِ َف َوالرَّ ـْ ُيطِِع الؾَّ ﴿َوَم

ـَ ُأوَلئَِؽ َرفِقًؼا﴾ ـَ َوَحُس الِِحق َفَداِء َوالصَّ ـَ َوالشُّ يِؼق د  ـَ َوالص  ـَ الـَّبِق ق
 .َطَؾْقِفْؿ مِ

ة هـا:  (2) دَّ لق  ،باب الؿمد ي إىل صاطة الؾَّفال قهؼقى ؿثالً باب التَّ ف ،البابالؿراد بالسُّ

 .- والعقاذ بالؾَّف -ؾُّ العؼقبة حِ ه تَ ابتعدت طـ صاطة الؾَّف إىل غقرِ وف فارقتَ 

 طز وجؾالؾَّف  طىل كؾ  مسؾٍؿ فرضًا أْن يدطقَ  ُب جِ لذلؽ يَ  ؛قؿَ ؼِ تَ ْس الؿُ  اطَ رَ ٕكَّف فارق الص   (3)

َراَط اْلُؿْسَتِؼقَؿ﴾ ةراط سبعة طشرة مرَّ هذا الص   ف إىلأْن يفديَ  ؽ يف الققم تدطق لـػِس  ﴿اْهِدَكا الص 

َراَط بالزيادة  ت يف الـَّقافؾ تدطق أكثرَ فنذا زدَّ  ،ة طىل إقؾسبعة طشرة مرَّ  ﴿اْهِدَكا الص 

ـال: دُ ـقتفا يعؿ  ؛ ٕهَ َؽ ولق تركت هذه الجؿؾة تبطؾ صالتُ ، اْلُؿْسَتِؼقَؿ﴾  اطِ رَ طىل هذا الصَّ  لَّ

 ـا طؾقف أيضًا.وثب تَ 

 ـ الؾَّف سبحاكف وتعاىل.ػق مِ العَ  قعًا كطؾُب ؿِ يعـل: َج  (4)
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ُأََُُوُهُ َوُُ- ظُ فُ الحُ َُنُمُ  (1)يان ُالثَُُّعُ و ُالنَُّ َُوُهُ فُ َرُش  ل فِ  هِ دِ بْ عَ لِ  الؾَّفِ  ظُ ػْ َح  :-ُاهَُلُ َضُفُ أَُا

 عِ دَ البِ وَ  ،ةِ يَ دِ الُؿرْ  اِت فَ بُ الشُّ  ـَ مِ  (3)فِ اتِ قَ ل َح فِ  فُ اكَ يؿَ إِ وَ  فُ يـَ دِ  فِ قْ ؾَ طَ  ظُ ػَ حْ قَ فَ ، (2)فِ يـِ دِ 

ةِ مَ رَّ حَ الؿُ  اِت قَ فَ الشَّ وَ  ،ةِ ؾَّ ِض الؿُ 
ك ؾَ طَ  اهُ فَّ قَ تَ قَ فَ ؛ فِ تِ قْ مَ  دَ ـْ طَ  فُ يـَ دِ  فِ قْ ؾَ طَ  ظُ ػَ حْ يَ وَ  ،(4)

                                      

 يـ. الد   - وهق إهؿُّ  -لؾعبد  طز وجؾأن ِحْػُظ الؾَّف  ،كققيِحْػُظ الؾَّف الدُّ  سبؼ (1)

ًا لؽـَّف مفتدي ففذا أطظُؿ تف بؾ كان مريضحَّ يف ِص  طز وجؾالؾَّف  فُ ظْ ػَ حْ يَ  لم فؾق كان العبدُ 

ف؛ فقـػع بصقرتَ  قرُ ـِ ـ يُ ؽله ؿ بصرَ ـ هذا العالِ مِ  ُب ؾُ ْس وكذا تجد طالؿًا الؾَّف يَ  ،ِحْػِظ الؾَّف لؾعبد

وقد  ،كقاهيف دُ  فِ ظِ ػْ ـ حِ مِ  ف أهؿَّ لؾعبد يف ديـِ  طز وجؾبف فلصبح إذًا ِحْػُظ الؾَّف  طز وجؾالؾَّف 

 يـ.الد   ِحْػظِ  كقا وكعؿةُ الدُّ  ِحْػظِ  عؿتقـ كعؿةُ الً مـف الـ ْض لؾعبد فَ  طز وجؾيجؿع الؾَّف 

الفداية؛ فؽؾُّ الـ عؿ التل هل  كعؿةُ مـف ت بَ لؽـ ُسؾِ  لق أططل كؾَّ كعؿةٍ  كسانَ اإلِ  ٕنَّ  (2)

َؾْقُؽْؿ ﴿اْلَقْقَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْتَؿْؿُت طَ  يؼقل: طز وجؾ؛ ٕنَّ الؾَّف كاقصةٌ  ؿٌ عَ طـده كِ 

التل طـده كاقصة؛ ٕنَّ مجقع الـ عؿ التل يف  يـ فالـ عؿُ الد   د كعؿةَ فؽؾُّ َمـ فؼَ  ،يـبالدّ  كِْعَؿتِل﴾

ـَ  إرض مِـ أجؾِ  َؿاَواِت َوَما  قال سبحاكف: ،يـا طىل الد  فَ بِ  أْن كستعق َر َلُؽْؿ َما فِل السَّ ﴿َوَسخَّ

َْرِض َجِؿقًعا مِـُْف﴾ ْٕ ف ا طىل صاطتِ فَ قـ بِ عِ ـستَ  السؿقات وما يف إرض لـا لؿاذا؟ لِ كؾُّ ما يف فِل ا

 سبحاكف وتعاىل.

َٓ َمْقَلك َلُفْؿ﴾ كؿا قال سبحاكف: (3) ـَ  ـَ آَمـُقا َوَأنَّ اْلَؽافِِري ِذي َف َمْقَلك الَّ  ،﴿َذلَِؽ بَِلنَّ الؾَّ

ـَ َج ، ﴿َوإِْن ُتطِقُعقُه َتْفَتُدوا﴾ قال سبحاكف أيضًا:و ِذي ، اَهُدوا فِقـَا َلـَْفِدَيـَُّفْؿ ُسُبَؾـَا﴾﴿َوالَّ

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى﴾ ِذي َْكَرُم﴾ ويؼقل سبحاكف:، ﴿َوالَّ ْٕ   .وهؽذا ﴿اْقَرْأ َوَربَُّؽ ا

ْؾ الِف  ؽ صريَؼ ؾُ ْس الكت ف  ـ مِ  - بنذن الؾَّف -ؽ كػَس  دُ جِ تَ  ؛ك إىل الؾَّفأمرَ  داية والعؾؿ ووك 

 خالص.يـ يف العؾؿ واإلِ ة وأطالم هذا الد  أئؿَّ 

َّاهللػ الؿمل   (4) ويف إصؾ  ،«فقاتوالشَّ  دعبفات والبِ الشُّ » :أمقر ر ثالثةَ ذكَ   رحمه

= 
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 .(1)مِ اَل ْس اإلِ 

                                      
= 

  فقة.وَش  ،بفةتـؼسؿ إىل قسؿقـ: ُش 

رك بفة الش  كُش  ؛ظقؿطَ  طز وجؾفا طـد الؾَّف وطؼابُ  ،ضرراً  بفة أشدُّ خطرًا وأطظؿُ والشُّ 

 بفة البدع.ُش كو

رقة َش و ،ساءب  الـ فقة ُح َش و ،فقة ُشْرِب الخؿركَش  ؛فقةبفة الشَّ ُش  والؼسؿ الثاين: فقة السَّ

 ذلؽ.  وكحقِ 

 َٓ طز يف ذات الؾَّف  ـٌ عْ وىل فقفا صَ وىل أشدُّ خطرًا؛ ٕنَّ إُ لؽـ إُ  أكَّفا خطقرةٌ   شؽَّ وهذه 

 بنذن الؾَّف -قة وقد تزول فا هذه ففل َش أمَّ  ،ـ البدطةيـ بالـُّؼصان إذا كان مِ يف الد   ـٌ عْ وصَ  وجؾ

- . 

ـ ـ يتقب مِ وتجد كثقرًا مَ  «بدطةٍ  صاحُب  قؾَّ أْن يتقَب »ؾػ: السَّ  لذلؽ قال بعُض 

رجٌؾ و ،ك قد يؽقن بال كصقحةخان حتَّ يترك الدُ  ؿَّ ـ ثُ دخ  فقات تجد رجالً يُ أصحاب الشَّ 

َٓ و ،سباليترك اإلِ  ؿَّ ثُ  ُؾ بِ ْس يُ    .ليصؾ   ؿَّ ل ثُ  يصؾ  رجٌؾ 

 ومثؾ: محاربةُ  ،بفة مثؾ: التَّقسؾ بإمقات ويؼقل: لقس هذا بشركالؿشؽؾة يف الشُّ  لؽـ

 طز وجؾ،طـد الؾَّف  ها خطقرٌ أمرُ  ةٌ قؿَ ظِ طَ  ةٌ فَ بْ هذه ُش  ،طاة إلقف وكحق ذلؽالدُّ  قحقد ومحاربةُ التَّ 

فقات؛ ٕكَّفا خطقرة.ف الشُّ أْن يجـ بَ  طز وجؾكسان يدطق الؾَّف فاإلِ   بفات والشَّ

ابؼقـ (1) ؼ إمريـ السَّ ـِ  دُ الُبعْ  :يعـل: إذا حؼَّ ـِ  دُ والُبعْ  ،بفاتالشُّ  ط  فقات. الشَّ  ط

قخ محؿد بـ طبد ك ؼَ ؾْ التل تُ  «بفاتكشػ الشُّ » ألَّػ كتاَب  رحمهَّاهللالقهاب  لذلؽ الشَّ

َّاهلليضع  ؿْ ولَ  ،ركيف الش   وإكَّؿا فقة ـ الشَّ الؿعاصل الـَّاشئة مِ  «قحقدكتاب التَّ »يف  رحمه

ـْ يف التَّ  ُح دَ ؼْ قحقد وتؾؽ تَ يف التَّ  ُح دَ ؼْ بفة فؼط؛ ٕنَّ هذه تَ ـ الشُّ الؿعاصل الـَّاشئة مِ   قحقد لؽ

 لء.ـ ذلؽ العؿؾ السَّ ف مِ قِ ـَجْ ف وإكَّؿا فقؿا يَ لقس يف أصؾِ 
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 ؿَّ ُش  :ِؽ ؾَ ؿَ ؾْ لِ  اُل ؼَ يُ  ُت قْ الؿَ  َؾ ُج الرَّ  رَ َض ا َح ذَ إِ »: لٍّ ؽ  ل مَ بِ أَ  ـْ طَ  انٍ بَ أَ  ـُ بْ  ؿُ ؽَ الحَ  اَل قَ 

: اَل قَ  ،امَ قَ الص   فِ بِ ؾْ ل قَ فِ  دُ جِ : أَ اَل ! قَ فُ بَ ؾْ قَ  ؿَّ : ُش اَل قَ  ،آنَ رْ الؼُ  فِ ِس أْ ل رَ فِ  دُ جِ : أَ اَل ! قَ فُ َس أْ رَ 

 «طز وجؾ الؾَّفُ  فُ ظَ ػِ حَ فَ  ؛فُ َس ػْ كَ  ظَ ػِ : َح اَل قَ  ،امَ قَ الؼِ  فِ قْ مَ دَ ل قَ فِ  دُ جِ : أَ اَل ! قَ فِ قْ مَ دَ قَ  ؿَّ ُش 

َج َخ   .(1)اقَ كْ ل الدُّ بِ أَ  ـُ بْ ٱ فُ رَّ

لَّ نَّ الـَّبِ أَ  (2)رضيَّاهللَّعنه ٍب ازِ طَ  ـِ بْ  اءِ رَ البَ  يِث دِ َح  ـْ مِ  ـِ قْ قحَ حِ ل الصَّ فِ  َت بَ ثَ  دْ قَ وَ 

 ،ْرَحْؿَفاٱؿَّ إِْن َأْمَسْؽَت َكْػِسل َف الؾَّفُ »: فِ مِ قْ كَ  دَ ـْ طِ  قَل ؼُ ْن يَ أَ  فُ َطؾَّؿَ  ىَّاهللَّعلوهَّوسلمصل

ـَ ٱَوإِْن َأْرَسْؾَتَفا َف  الِِحق  .(3)«ْحَػْظَفا بَِؿا َتْحَػُظ بِِف ِطَباَدَك الصَّ

                                      

ـُ  (1) َّٓ  ؾُّ ما فقفا ضعقٌػ فا كُ يؽـ كؾُّ  لمف إْن ػاتِ ؾُّ مملَّ ُج  رحمهَّاهللكقا أبل الدُّ  اب  ؿَ حِ  ما رَ إ

 عقػة. ـ إحاديث الؿقضقطة والضَّ مِ  كان واطظًا وُيؽثرُ  ،رحمهَّاهللؽ ربُّ 

َٓ لذلؽ هذا إثر الذي ذكَ  َّٓ إذا جاء مِ  - يطَّؾع طؾقف سقى القحل ره أمٌر غقبلٌّ  ـ يعـل: إ

ـَّةتَ الؽِ   أما هذا مـؼطع طـ القحل. ،- اب والسُّ

ـ صريؼ أبل وإكَّؿا مِ  رضيَّاهللَّعنه ـ صريؼ البراءمِ  ػظ الذي ساقف الؿصـ ػ لقسالؾَّ  (2)

 آخر. البراء لػظٌ  وصريُؼ  ،رضيَّاهللَّعنههريرة 

بَِؿا َتْحَػُظ بِِف ِطَباَدَك » ظِ ػْ محتاٌج إىل الحِ  ل؛ ٕنَّ العبدَ ـِ ظْ ػَ ْح اف قُت قِ وَح  ُت ؿْ يعـل: إذا قُ  (3)

ـَ  الِِحق  ل.ـِ ظْ ػَ ؿ اْح فُ ظْ ػَ حْ كؿا تَ  فقا رّب  الحقـالصَّ ه طبادَ  ظُ ػَ حْ فدلَّ طىل أنَّ الؾَّف يَ  ؛«الصَّ

َّاهلل الؿصـ ػ اقفَس  ه طبادَ  ظُ ػَ حْ يَ  طز وجؾأنَّ الؾَّف يف  كصٍّ  هذا الحديث؛ لبقانِ  رحمه

رور وكحقِ ـ الػِ المة مِ يدطق لؽؾ  صالٍح بالسَّ  بؾ إنَّ كؾَّ مصؾٍّ  ،الحقـالصَّ  ذلؽ  تـ والشُّ

الََم َطَؾْقـَا َوَطَؾك طِ » ـَ  َباِد الؾَّفِ السَّ الِِحْق  .«الصَّ
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: (1)قَل ؼُ ْن يَ أَ  فُ ؾَّؿَ طَ  لمصلىَّاهللَّعلوهَّوسل  الـَّبِ  ـِ طَ  رضيَّاهللَّعنه رَ ؿَ طُ  يِث دِ ل َح فِ وَ 

ِم اإِلْساَل ـِل بِ ْحَػظْ ٱاِطدًا، وَ اإِلْسالَِم قَ ْحَػْظـِل بِ ٱائِؿًا، وَ ِم قَ اإِلْساَل ـِل بِ ْحَػظْ ٱؿَّ الؾَّفُ »

َج َخ  (2)«اِسداً  َح َٓ  ُتْشِؿْت بِل َطُدّوًا وَ َٓ اقِدًا، وَ رَ    انَ بَّ حِ  ـُ بْ ٱ فُ رَّ
 .فِ قحِ حِ ل َص فِ

عَ ا وَ ذَ إِ  - صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم لُّ الـَّبِ  انَ كَ وَ  َأْسَتْقِدُع »: فُ لَ  قُل ؼُ يَ  - رَ ػَ السَّ  يدُ رِ يُ  ـْ مَ  دَّ

ا إِذَ  نَّ الؾَّفَ : إِ قُل ؼُ يَ  انَ كَ وَ » :ةٍ ايَ وَ ل رِ فِ وَ  «َوَخَقاتِقَؿ َطَؿؾَِؽ  ،(4)َوَأَماَكَتَؽ  ،(3)ِديـََؽ  الؾَّفَ 

َج َخ  (5)«ْسُتقِدَع َشْقئًا َحِػَظفُ ٱ  .هُ رُ قْ غَ وَ  لُّ ائِ َس الـَّ  فُ رَّ

َج َخ وَ  ا فَ ِف ْج ك وَ ؾَ طَ  ةَ اَل ؾَّك الصَّ ا َص ذَ إِ  دَ بْ نَّ العَ إِ »: (6)قطاً فُ رْ يثًا مَ دِ َح  لُّ اكِ رَ بَ الطَّ  رَّ

ا ؿَ كَ  ا: َحِػَظَؽ الؾَّفُ فَ بِ احِ َص لِ  قُل ؼُ تَ وَ  سِ ؿْ الشَّ  انِ هَ رْ بُ كَ  انٌ هَ رْ ا بُ فَ لَ وَ  ك الؾَّفِ لَ إِ  ْت دَ عَ َص 

                                      

َـّ الحديَث َضِعقٌػ. (1)  لؽ

ة رَّ ِض كقا الؿُ ـ فتـ الدُّ ف مِ أحقالِ  قعِ ؿِ ف يف َج ظَ ػَ حْ ف بلْن يَ يدطق ربَّ  كسانَ فدلَّ طىل أنَّ اإلِ  (2)

  كقاه.بف يف دُ  رُّ ُض والػتـ التل تَ  ،يـبالد  

ـٍ  فؼد تؼعُ ػر؛ ذا السَّ فَ بِ  ما يتلثرُ  َؽ يـَدِ  يعـل: يا رّب  (3)  .يف فت

وجة وإوٓد ؽالتل تركتفا طـد أهؾِ  َؽ يعـل: أمقالُ  (4) هذا  ماُل  ، يعـل: يا رّب مِـ الزَّ

 طظقؿٌ  وهذا حديٌث  ،هرِ ػَ ـ َس ك يرجع مِ ا حتَّ فَ ظْ ػَ طـدك؛ فاْح  ف وديعةً ه وديـُف وأوٓدُ جؾ وأهؾُ الرَّ 

 .«قٌح حِ َص  ـٌ َس َح  يٌث دِ َح »: رحمهَّاهلل رمذيُّ قال طـف الت  

؛ «هذِ ؽ هَ طتَ دَ قْ تَ اْس  يا رّب »شقئًا وديعًة طـد الؾَّف بؼقلؽ:  َت ؾْ عَ م الؾَّف إذا َج ـ كرَ هذا مِ و (5)

 ا.فَ ظُ ػَ حْ فننَّ الؾَّف يَ 

ا ثقٌر مـَّقد كؼع أو يؼع كَ  اـَّلق كان صحقحًا ك ،قٌػ عِ َض  يَث دِ ؾ الؾَّف أنَّ هذا الحَ ْض لؽـ بػَ  (6)

 يف هذا القطقد الذي يف الحديث.
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ْت فَ قَّعَ َض  اذَ إِ وَ  ،(1)لـِ تَ ظْ ػِ َح   ،افَ بِ احِ َص  فُ ْج ا وَ فَ بِ  ُب رَ ْض يُ ُثؿَّ  الَخؾُِؼ  ُب قْ ا ُيَؾػُّ الثَّ ؿَ كَ  ا ُلػَّ

 تَ قَّعْ ا َض ؿَ كَ  الؾَّفُ  َؽ قَّعَ : َض فُ لَ  قُل ؼُ تَ وَ 
 .(2)«لـِ

ا ـَ تْ ب  ثَ وَ ، (3)َؽ ظِ ػْ حِ ا بِ ـَ ؿْ ِص طْ ٱ ؿَّ الؾَّفُ »: فِ تِ بَ طْ ل ُخ فِ  قُل ؼُ يَ  رضيَّاهللَّعنه رُ ؿَ طُ  انَ كَ وَ 

 .(4)«كَ رِ مْ ك أَ ؾَ طَ 

َٓ ِخ ا أَ يَ »: فُ لَ  اَل ؼَ فَ  ،الؾَّفُ  فُ ظَ ػَ حْ ْن يَ لَ بِ  ِػ ؾَ السَّ  ضِ عْ بَ لِ  ٌؾ ُج ا رَ طَ دَ وَ   ـْ طَ  ْل لَ ْس  تَ ل! 

ـِ الد   ظِ ػْ حِ بِ  اءُ طَ الدُّ  قَ هُ  ؿَّ ِف نَّ الؿُ ل: أَ ـِ عْ يَ  «انَ يؿَ اإلِ  ظُ ػَ حْ ْؾ: يَ قُ  ـْ ؽِ لَ وَ  فِ ظِ ػْ حِ  نَّ نِ فَ  ،ي

  كُ رِ تَ ْش يَ  دْ قَ  يَّ قِ قَ كْ الدُّ  ظَ ػْ الحِ 
 .(5)رُ اجِ الػَ رُّ وَ البَ  قفِ فِ

                                      

 إىل أن هذا شلٌء صق ب، لؽـ ما بعدها. (1)

ر هذه الصالة كلكَّفا ثقٌب ُتَص  صالةٍ  بعد كؾ  معـك الحديث:  (2) ل الؿصؾ   وجفَ  ُب رَ وُيْض  قَّ

 .طز وجؾها كؿا أمر الؾَّف يمد   لمف أو ع يف صالتِ َش خْ يَ  لما؛ ٕكَّف فَ بِ 

َٓ َطاِصَؿ اْلَقْقَم مِ  يؼقل: طز وجؾ ٕنَّ الؾَّف (3) ـْ َرِحَؿ﴾﴿ َّٓ َم ِف إِ  .ـْ َأْمِر الؾَّ

 ؽ.ؽ وطىل ديـِ يعـل: طىل صاطتِ  (4)

َـّ  (5)  ،كقاهف ويف دُ ف يف ديـِ ظَ ػَ حْ أْن يَ  طز وجؾالؾَّف فقسلل الؾَّف  ؾِ ْض يف فَ  عُ ؿَ طْ الؿسؾؿ يَ  لؽ

إًِذا ُكْؽثُِر؟  !فِ َيا َرُسقَل الؾَّ »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  لؾـَّبِ  رضيَّاهللَّعنهم ا قال الصحابةلذلؽ لؿَّ 

 .«َأْكَثرُ  الؾَّفُ : اَل قَ 

: رضيَّاهللَّعنه بؽر قال أبق ة ثؿاكقةٌ الجـَّ أنَّ أبقاَب  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ ر الـَّبِ ا ذكَ ولؿَّ 

ل َيا َرُسقَل الؾَّفِ » ـْ تِْؾَؽ إَ َما طَ  !بَِلبِل َأْكَت َوُأم 
ـْ ُدِطَل مِ ـْ َضُروَرةٍ َؾك َم

ُيْدَطك  َفَفْؾ  ،ْبَقاِب مِ

ـْ تِْؾَؽ إَ 
 .«َكَعْؿ َوَأْرُجق َأْن َتُؽقَن مِـُْفؿْ ْبَقاِب ُكؾ َفا؟ َقاَل: َأَحٌد مِ

الم وسؾقؿانُ  َّالس  بؾ  مل يسؽت،و ﴾َقاَل َرب  اْغِػْر لِل﴿ ـ ذكٍب ؾ مِ ؾ ما فعَ ا فعَ لؿَّ  علوه

= 
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= 

سؾ ذو صُ  ـْ َبْعِدي  َوَهْب لِل﴿ ففؿ بؽرم الؾَّف وفضؾِ عؾؿِ ؛ لِ قرٍ بِ قٍح كَ ؿُ الرُّ
ََحٍد مِ

ِ
َٓ َيـَْبِغل ٕ ُمْؾًؽا 

اُب﴾  بقرًا.ؾؽًا كَ ل مُ لِ  ل وهْب لِ  لؽـ يؼقل: اغػرْ  مع أكَّف مذكٌب  إِكََّؽ َأْكَت اْلَقهَّ

الم وأيقُب  اه إرض وشػَ  َب رِ ْض أْن يَ  طز وجؾا أمره الؾَّف لؿَّ  خاري  يف صحقح البُ  علوهَّالس 

ـْ  َبْقـََؿا َأيُّقُب َيْغَتِسُؾ ُطْرَياكاً »: طؾقف وسؾؿصلىَّاهللَّلُّ قال الـَّبِ  ،الؾَّف
َخرَّ َطَؾْقِف ِرْجُؾ َجَراٍد مِ

ُف: َيا َأيُّقُب  ا َتَرى؟ َقاَل: َبَؾك َيا  !َذَهٍب، َفَجَعَؾ َيْحثِك فِل َثْقبِِف، َفـَاَدى َربُّ ـْ َأْغـَْقُتَؽ َطؿَّ َأَلْؿ َأُك

ـْ بَ  َٓ ِغـَك لِلَّ َط ـْ 
، َوَلؽِ  .«َرَكتَِؽ َرب 

بؾ قال الؾَّف  ،عٌ اِس ف وَ وفضؾُ  ثقرٌ ه كَ خقرُ  طز وجؾالؾَّف ف ؛جابةـٌ باإلِ ققِ الؾَّف وأكت مُ  يعـل: أدع

ـْ َفْضؾِِف﴾ قعًا:ؿِ لـا َج 
َف مِ ا فقف خقرٌ قاه مِ فْ ؽؾُّ ما تريده وتَ ف ﴿َواْسَلُلقا الؾَّ اطة طىل الطَّ  لَؽ  وطقنٌ  ؿَّ

 َٓ َٓ  قدٌ عِ  تؼؾ: هذا بَ اسلل الؾَّف    الؾَّف. دعأبؾ  ؼ يتحؼَّ قد 

ًٓ كثقرًا واسعاً ف ًٓ حال يعـل:  - وتؼقل مثالً: ارزقـل أوٓدًا كثقريـ ،ؿثالً تؼقل: ارزقـل ما

ًٓ واسعاً  ًا،ف واسعكرمُ الؾَّف ؛ ٕنَّ -  ُتؼق د واسعاً َٓ  ، ارزقـل طؾؿًا كثقرًا طؾؿًا كافعاً  ،اططـل مـز

ؾ الؾَّف يف ْض يف فِ  َؽ عُ ؿَ ـ صَ ، فال يؽاضر والؿستؼبؾ وهؽذالؾؿسؾؿقـ يف الح بركةً  لاجعؾ لِ 

  .شلٍء يسقرٍ 

ِف َمألَى:َّ»عزَّوجلَّوصفَّاهللقال يف  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ الـَّبِ و ة ،َََّّيُد الؾَّ ؼ  اَّى ػ  َّت غ وُضه  َل 

َّا ل ق  َّخ  َُّمن ُذ ق  ى ػ  َّأ  ا َّم  ُتم  ي  أ  َّأ ر  : ق ال  ،َّو  ار  الن ه  َّو  و ل  َّالل  اُء ح  َّف يَّس  ا َّم  َّي غ ض  م  َّل  إ ى ُه ؟َّف  ض  األ ر  َّو  اء  م  لس 

ف عَُّ ي ر  ُضَّو 
ػ  اُنَّي خ  وز 

َّالم  ه  ب و د  ،َّو 
اء  ل ىَّالم  ُشُهَّع  ر  َّع  ان  ك  ،َّو 

ه  : البحر الؽثقر لق تليت بنبرة يعني«َّي د 

 فؽؾُّ ما ،ـ البحر؟ ٓ ما يـؼصبرة كؼص مِ الؿاء الذي تعؾَّؼ باإلِ ففؾ تغؿسفا يف البحر  ؿَّ ثُ 

ف شقئًا سبحاكف ـ مؾؽِ ص مِ مـذ خؾؼ السؿقات وإرض إىل أن ما كؼَ  طز وجؾأططاكا الؾَّف 

 وتعاىل.

ـْ َفْضؾِِف﴾ بُّ الذي يسللف؛ ٕكَّف قال:حِ لذلؽ الؾَّف يُ 
َف مِ ُف ُذو  وقال: ،﴿َواْسَلُلقا الؾَّ ﴿َوالؾَّ

= 
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 اٍب بَ ْس لَ بِ  فِ قْ ؾَ طَ  هُ دُ ِس ػْ ا يُ مَ  ـَ قْ بَ وَ  فُ ـَ قْ بَ  قُل حُ يَ وَ  ،فُ يـَ دِ  ـِ مِ مْ ك الؿُ ؾَ طَ  ظُ ػَ حْ ك يَ الَ عَ تَ  الؾَّفُ فَ 

                                      
= 

ا َرَزَقُفُؿ ﴿َوَماَذا َطَؾْقِفْؿ َلْق آَمـُ وقال سبحاكف: ،َفْضٍؾ َطظِقٍؿ﴾ ِخِر َوَأْكَػُؼقا مِؿَّ ْٔ ِف َواْلَقْقِم ا قا بِالؾَّ

 . الؾَُّف﴾

َّلُّ الـَّبِ  :ومسؾؿٍ  خاري  ويف صحقح البُ  ـَ آدَ كْ أَ »قال:  اهلل طؾقف وسؾؿصلى َم ُيـَْػْؼ ِػْؼ َيا اْب

ـْ َيْقٍم ُيْصبُِح مَ »أيضًا قال:  ومسؾؿٍ  خاري  يف صحقح البُ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ والـَّبِ  ،«َطَؾْقَؽ 
ا مِ

ِن، َفَقُؼقُل َأَحُدُهَؿا: الؾَّفُ  َٓ َّٓ َمَؾَؽاِن َيـِْز سبحاكف  ثقرٌ ف كَ ٕنَّ فضؾَ  «ؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َخَؾػاً الِعَباُد فِقِف إِ

 .«َتَؾػاً  ؿَّ َأْطِط ُمْؿِسؽاً َوَيُؼقُل أَخُر: الؾَّفُ »وتعاىل 

ـَ كؿ تلخذ مِـ مالٍ  رْ ظُ كْ االؾَّف طؾقؽ؟  ُؾ ْض كقػ فَ  َف رِ عْ وإذا أردَّت أْن تَ  ماذا  رْ ظُ كْ ا ؿَّ ثُ  ،ةِ يف السَّ

ا أتاك أنَّ الذي أكػؼتَ  ها؟ ٓ شؽَّ وكحقِ  أكػؼت يف شراء مالبسٍ  فا الؾَّف ؾبركة التل جعؾَ لف أكثر مؿَّ

 ؾ الؾَّف.ْض ؽ طرياكًا وأكت أن طؾقؽ أحسـ الؿالبس هذا بػَ والؾَّف خؾؼَ  ،يف الؿال

ـ صدق تقحقد العبد أْن يتعؾَّؼ بالؾَّف وهذا مِ  ،م الؾَّفيف كرَ  عُ ؿَ طْ كسان يَ أنَّ اإلِ  :فالؿؼصقد

 سبحاكف وتعاىل. 

َبـُق  َكاَكْت »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ كؿا قال الـَّبِ  ؛ؾ يف إكبقاء مؾقكاً جعَ  طز وجؾولفذا الؾَّف 

يف  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ والـَّبِ  ،فؿؿ رؤساء أققامِ يعـل: إكبقاء ه «َتُسقُسُفُؿ إَْكبَِقاءُ  إْسَرائِقَؾ 

ا َكَزَل إِنَّ َهَذا ال»دطقتف أتاه جبريؾ فؼال:  مطؾعِ  اَطِة، َفَؾؿَّ َؿَؾَؽ َما َكَزَل ُمـُْذ َيْقِم ُخؾَِؼ َقْبَؾ السَّ

دُ  ًٓ َيْجَعُؾَؽ، أَ َأْرَسَؾـِل إَِلْقَؽ َربَُّؽ، َأَفَؿؾِؽًا َكبِّقًا  !َقاَل: َيا ُمَحؿَّ َقاَضْع ؟ َقاَل ِجْبِريُؾ: تَ ْو َطْبدًا َرُسق

دُ  َؽ َيا ُمَحؿَّ ًٓ  َبْؾ َطْبداً اَل: قَ  ،لَِرب  م ـ الؽرَ ف أيضًا مِ يعطل فضؾَ  طز وجؾيعـل: أنَّ الؾَّف  «َرُسق

سؾ مع  ،صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  بقدية الؽامؾة لؾـَّبِ كؿا أططك العُ  وقد يعطل طبقديًة أيضًا كالرُّ

 كقا.لؾَّف يف الدُّ م اكرَ 
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  .(1)فُ هُ رَ ؽْ يَ  قنُ ؽُ يَ  دْ قَ وَ  ،افَ ِض عْ بَ بِ  دُ بْ العَ  رُ عُ ْش  يَ َٓ  دْ قَ 

َّالس َػ قُس يُ  ظَ ػِ ا َح ؿَ ا كَ ذَ هَ وَ  قَء  قال: المعلوه ﴿َكَذلَِؽ لِـَْصِرَف َطـُْف السُّ

 .(2)َواْلَػْحَشاَء﴾

 َٓ  ُث قْ َح  ـْ ا مِ فَ ـْ مِ  فُ ؿَ َص طَ وَ  ،(3)اءِ َش حْ الػَ وَ  قءِ السُّ  ـَ مِ  الؾَّفُ  فُ ؾََّص َخ  :ؾَّفِ لِ  َص ؾَ ْخ أَ  ـْ ؿَ فَ 

 .(4)ةِ ؽَ ؾِ فْ ل الؿُ اِص عَ الؿَ  اِب بَ ْس أَ  ـَ قْ بَ وَ  فُ ـَ قْ بَ  اَل َح وَ  ،رُ عُ ْش يَ 

                                      

أو يف  ،هرُّ ُض كقاه قد تَ يف دُ  ـ أمقرٍ مِ  فأي: يؿـع «ويحقل»ف ديـَ ُح ؾِ ُيْص  طز وجؾيعـل: الؾَّف  (1)

 اس بف أكثر. ف إذا حال بقـف وبقـفا قد يـتػع الـَّأمقر ديـِ 

بقـ قد يحقل بقـف و طز وجؾالؾَّف فضاء مثالً إىل الؼَ  أراد أْن يذهَب  ٌص خْ مثاُل ذلؽ: لق َش 

  ه أطظؿ وهؽذا.رُ فؼد يؽقن هذا خق ؛اسطقة وتعؾقؿ الـَّفقذهب إىل الدَّ  ضاءالؼَ 

المقن وذو الـُّ ،ـ الؿعاصلَحِػَظف الؾَّف مِ  :هوتقحقدِ  فيعـل: بسبب إخالِص  (2) َّالس   علوه

ا الـُّقِن ﴿َوذَ  ر وحداكقَّتف لفوأضفَ  طز وجؾا تعؾَّؼ بالؾَّف لؿَّ  ؛قتيف بطـ الحُ  طز وجؾَحِػَظف الؾَّف 

َّٓ َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ  َٓ إَِلَف إِ ُؾَؿاِت َأْن  ـْ َكْؼِدَر َطَؾْقِف َفـَاَدى فِل الظُّ َـّ َأْن َل  إِك ل إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظ

﴾ ـَ ـَ الظَّالِِؿق
ف مِ ـَفؾؿ يُ  ُكـُْت مِ َّٓ التَّ ربتِ ـ كُ ج  ـُ  ؛قحقدف إ ل ج  ـَ يُ َٓ وَ »: رحمهَّاهللؿ الؼق   كؿا قال اب

 .«قدَ حِ قْ َّٓ التَّ إِ  دِ ائِ دَ الشَّ  ـَ مِ 

َّاهللسالم اإلِ  قال شقُخ  ،ٓ شؽَّ  (3) ـَ يعـل: حِ  قءُ السُّ »: رحمه  ،ِب كْ الذَّ  اِب ؽَ تِ ارْ  ق

جريؿة بؾ ما قبؾ الحشاء لقس طـ لذلؽ الصالة تـفك طـ الػَ  «افَ ؾَ بْ قَ  انَ ا كَ : مَ اءُ َش حْ الػَ وَ 

 الؿـؽر. :حشاءقء قبؾ والػَ السُّ  أهؾ العؾؿ يرى أنَّ  وبعُض  ،الجريؿة

المقػًا ػِ ا كان طَ ولؿَّ  (4) َّالس  تف بعِ  دُ فَ ْش وتَ  عُ ؿَ ْس تَ  وأجقال يف كؾ  مؽانٍ  اٌل قَ ْج أَ  علوه علوهَّػَّ

الم  لؾَّف يف العؿؾ.   فسبب إخالص؛ بِ الس 
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: اَل ؼَ فَ  ،ةٍ ـَ تْ ل فِ فِ  الِ تَ ك الؼِ لَ إِ  وِج رُ خُ ؾْ لِ  قنَ ئُ قَّ فَ تَ ابًا يَ بَ َش  لُّ ِخ رْ الؽَ  وٌف رُ عْ ى مَ أَ ا رَ ؿَ كَ 

ك لَ قا إِ ُج رُ خْ يَ  ؿْ لَ  ؿْ ْن َحِػَظفُ : إِ اَل ؼَ ؟ فَ ءِ َٓ مُ فَ ق لِ طُ دْ : تَ فُ لَ  قَؾ ؼِ فَ  ،ؿْ فُ ظْ ػَ ْح ٱ ؿَّ الؾَّفُ »

 .(1)«الِ تَ الؼِ 

 ْؾ حُ فَ  ،فِ بِ ؾْ قَ وَ  ءِ رْ الؿَ  ـَ قْ بَ  قُل حُ تَ  َؽ كَّ إِ  ؿَّ الؾَّفُ »: قُل ؼُ الً يَ ُج رَ  رضيَّاهللَّعنه رُ ؿَ طُ  عَ ؿِ َس وَ 

 .(2)رٍ قْ خَ بِ  فُ ا لَ طَ دَ وَ  رَ ؿَ طُ  َؽ لِ ذَ  َب جَ طْ لَ فَ  «قَؽ ِص عَ مَ  ـَ قْ بَ ل وَ ـِ قْ بَ 

ـَ اْلَؿْرِء َيُحقُل َبقْ ﴿ ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ رضل اهلل طـفؿا  اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  َي وِ رُ وَ 

 .«ارِ ك الـَّ لَ إِ  هُ رُّ جُ ل تَ تِ الَّ  ةِ قَ ِص عْ الؿَ  ـَ قْ بَ وَ  ـِ مِ مْ الؿُ  ـَ قْ بَ  قُل حُ يَ »: اَل قَ  ﴾َوَقْؾبِفِ 

ـَ مِ د  ؼَ تَ الؿُ  ُض عْ جَّ بَ َح   ُػ تِ فْ ػًا يَ اتِ هَ  عَ ؿِ َس فَ  ،ةٍ قَ ِص عْ ؿَ ؿَّ بِ فَ فَ  ،مٍ قْ قَ  عَ مَ  ةَ ؽَّ ؿَ بِ  اَت بَ فَ  ق

ا هَ مِ  الؾَّفُ  فُ ؿَ َص عَ فَ  «؟جَّ حُ تَ  ؿْ لَ أَ  !َؽ ؾَ يْ وَ »: قُل ؼُ يَ  فِ ؿَّ بِ ؿَّ
(3). 

﴿ُكؾُّ  :ٌػ اتِ هَ  فِ بِ  َػ تَ ا هَ فَ تِ عَ اقَ قَ ؿُ ؿَّ بِ ا هَ ؿَّ ؾَ فَ  ،ةٍ قَ ِص عْ ك مَ لَ إِ  ةٍ ؼَ فْ رُ  عَ مَ  ؿْ فُ ُض عْ بَ  َج رَ َخ وَ 

                                      

 إنْ  يعـل: يا رّب  «الؾَّفؿ احػظفؿ»فؼال:  يعـل: أرادوا أْن يخرجقا يف قتال فتـةٍ  (1)

 تـة.فؿ فؾـ يخرجقا إىل تؾؽ الػِ تَ ظْ ػِ َح 

ـَ اْلَؿْرِء  ب العبدـ قؾْ يٌب مِ رِ ٕنَّ الؾَّف سبحاكف وتعاىل قَ  (2) َف َيُحقُل َبْق ﴿َواْطَؾُؿقا َأنَّ الؾَّ

َٓ  ،ؽـ كػِس ؽ مِ إىل قؾبِ  يعـل: الؾَّف أقرُب  َوَقْؾبِِف﴾  طز وجؾوالؾَّف  ،ؽ الؾَّف يراه تشاهد قؾبَ أكت 

َّٓ أْن يشاء الؾَّف.ؾ ب قؾبَ ؼَ أكت ما تسطقع أْن تُ وكقػؿا شاء ؾ بف ؼَ يُ   ؽ بالفداية أو الضالل إ

ر بالطَّ ـ كان قؾبُ يعـل: مَ  (3) أغاين  عُ ؿَ ْس مثالً يَ  ٌص خْ لق َش  ،طـفا دُ عِ تَ بْ اطة يَ ف يؼظان إذا ُذك 

ل تؼقل لف: أكت تصؾ   صقةً مع ُؾ عَ ػْ يَ  ُص خْ َش  ،ـاءك الغِ فقترُ  ُؾ جَ خْ الؼرآن يَ  ظُ ػَ حْ تؼقل لف: أكت تَ 

 ك الؿعصقة.ويترُ  ُؾ جَ خْ فقَ 
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 .(1)افَ كَ رَ تَ فَ  َكْػٍس بَِؿا َكَسَبْت َرِهقـٌَة﴾

 انَ كَ  ـْ مَ  ةٍ قَ ِص عْ ؿَ ا بِ ـَ هُ اهَ  ُت قْ ؾَ َخ  قْ لَ »: َل اؼَ فَ  رٍ جَ َش  اَت ذَ  (2)ةَ َض قْ ٌؾ غَ ُج رَ  َؾ َخ دَ وَ 

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق الؾَّطِقُػ  :ةِ َض قْ ل الغَ تِ افَّ َح  ـَ قْ ا بَ مَ  أَلَ تًا مَ قْ َص  عَ ؿِ َس فَ  «ل؟اكِ رَ يَ  َٓ َيْعَؾُؿ َم ﴿َأ

 .(3)اْلَخبِقُر﴾

 ،اسِ ك الـَّ ؾَ طَ  صُّ ؼُ يَ  (4)اصٍّ ؼَ بِ  فِ يؼِ رِ ل صَ رَّ فِ ؿَ فَ  ،افَ قْ لَ إِ  َج رَ خَ فَ  ةٍ قَ ِص عْ ؿَ بِ  ٌؾ ُج ؿَّ رَ هَ وَ 

 ةِ ؿَّ الِف  َؼ الِ نَّ َخ أَ  َت ؿْ ؾِ ا طَ مَ ! أَ ةِ قَ ِص عْ الؿَ امُّ بِ ا الفَ فَ يُّ أَ »: قُل ؼُ يَ  فُ عَ ؿِ َس فَ  فِ تِ ؼَ ؾَ ك َح ؾَ طَ  َػ قَ قَ فَ 

                                      

ُف َوَكُسقُه﴾ كؿا قال سبحاكف: ؛ظ طؾقؽػَ سُقحْ  يعـل: إذا فعؾت هذا إمرَ  (1)  ﴿َأْحَصاُه الؾَّ

 َٓ  سبب ذلؽ الػعؾ.  بِ  ًا؛كب مرهقكفسقف يؽقن الذَّ  كب تػعؾ ذلؽ الذَّ يعـل: 

 يعـل: بستان. (2)

َحْؿُد ال»: رضيَّاهللَّعنها قالت طائشةُ  ،﴿إِنَّ الؾََّف َسِؿقٌع َبِصقٌر﴾ يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  (3)

َفا، إِنَّ َخْقَلَة َجاَءْت َتْشَتؽِل َزْوَجَفا إَِلك َرُسقِل الؾَّفِ الَِّذي َوِسَع َسْؿُعُف إَ  لؾَّفِ  صلىَّ ْصَقاَت ُكؾَّ

تِل : َتَعاَلك ، َفَلْكَزَل الؾَّفُ َبْعُض َما َتُؼقُل  اً ، َفَقْخَػك َطَؾلَّ َأْحَقاكاهللَّعلوهَّوسلم ُف َقْقَل الَّ ﴿َقْد َسِؿَع الؾَّ

َّٓ ستار ولقس « ُتَجاِدُلَؽ فِل َزْوِجَفا﴾   .المما سؿعت كؾَّ الؽَ وبقـفا وبقـ طائشة إ

﴾  يخػك طؾقف شلٌء قال تعاىل:َٓ  طز وجؾفدلَّ طىل أنَّ الؾَّف  ـَ ـِ اْلَخْؾِؼ َغافِؾِق  ،﴿َوَما ُكـَّا َط

َّٓ ُكـَّا َطَؾْقُؽْؿ ُشُفقًدا إِْذ ُتِػقُضقَن فِقِف﴾ ؾَّف يؼقل:وال ـْ َطَؿٍؾ إِ
َٓ َتْعَؿُؾقَن مِ  وقال سبحاكف: ،﴿َو

ُدوِر﴾ ُف َطؾِقٌؿ بَِذاِت الصُّ وَن َوَما ُيْعؾِـُقَن إِكَّ ـَ َيْسَتْغُشقَن ثَِقاَبُفْؿ َيْعَؾُؿ َما ُيِسرُّ َٓ ِحق  .﴿َأ

ـُ ﴿ يؼقل: طز وجؾالؾَّف وص الؼرآن َص اس بؼَ طىل الـَّ صُّ ُيؼَ  ما وخقرُ  ،ظيعـل: واطِ  (4) َكْح

ـَ اْلَؼَصصِ  فا الـَّبِ ي  قِ قرة الـَّبَ ص الس  َص وبؼَ  ،﴾َكُؼصُّ َطَؾْقَؽ َأْحَس َّعلوهَّلُّ ة التل قصَّ َّاهلل صلى

 ـ أمقر.ؾػ مِ ث لبعض السَّ وكذلؽ ما حدَ  ،هؿـ أحقال بـل إسرائقؾ وغقرِ طؾقـا مِ  وسلم
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 ؿَّ ك هِ ؾَ طَ  عٌ ؾِ طَّ مُ 
 .ةٍ بَ قْ تَ  ـْ طَ  َّٓ إِ  اَق فَ ا أَ ؿَ فَ  ،فِ قْ ؾَ ًا طَ قّ ِش غْ مَ  عَ قَ قَ فَ  «؟َؽ تِ

ـَ حِ الِ الصَّ  قكِ ؾُ الؿُ  ُض عْ بَ  انَ كَ  ك ؾَ طَ  َل ِش خَ فَ  ،قؾٍ ؿِ َج  فُ لَ  قكٍ ؾُ ؿْ ؿَ بِ  فُ بُ ؾْ قَ  ؾََّؼ عَ تَ  دْ قَ  ق

 .(1)ٍث اَل ثَ  دَ عْ بَ  اَت مَ وَ  ،فِ تِ ؾَ قْ لَ  ـْ مِ  قكُ ؾُ ؿْ الؿَ  َض رِ ؿَ فَ  ،الؾَّفَ  اَث غَ تَ ْس ٱوَ  ةً ؾَ قْ لَ  امَ ؼَ فَ  ،فِ ِس ػْ كَ 

ك ؾَ طَ  ةَ ؼَ افَ قَ الؿُ  فُ ـْ مِ  ادَ رَ أَ  ـْ مَ  انِ َس ك لِ ؾَ طَ  ْت رَ َج  ةٍ ظَ طِ قْ ؿَ ُطِصَؿ بِ  ـْ مَ  ؿْ فُ ـْ مِ وَ 

َ رَ ا َج ؿَ كَ » (2)ةِ قَ ِص عْ الؿَ 
ِ
ـَ ذِ الَّ  ةِ ثَ اَل الثَّ  دِ َح ى ٕ  ،ةُ رَ خْ الصَّ  ؿُ ِف قْ ؾَ طَ  ْت ؼَ بَ طَ كْ ٱوَ  ارَ قا الغَ ؾُ َخ دَ  ي

                                      

ـَ ثِ ـَّخَ الؿُ »ف العؾؿاء بؽؾؿة ػَ رع أنَّ ما وَص يف الشَّ  صُؾ إ (1)  قنَ عُ ـَؿْ رؤوسفؿ ويُ  َؼ ؾَ أْن ُتحْ  «ق

كػك  رضيَّاهللَّعنهلذلؽ طؿر بـ الخطاب  ،ـ الػتـةك طؾقف مِ َش ـ ُيخْ ساء ومَ ـ مجالسة الـ مِ 

 ُل تـة أوَّ قفؿ الػِ ك طؾَش خْ بقان الذيـ قد يُ يعـل: الص   ،فاج طـ الؿديـة وحؾؼ رأَس صر بـ حجَّ الـَّ

 أس.ذ معفؿ حؾؼ الرَّ يتَّخَ  أمرٍ 

َّاهللف معـك كالمِ  (2) ؛ فتؼع هذه َؽ ظُ عِ يف الؿعصقة يَ  َؽ ـ يشاركُ يؼقل: قد يؽقن مَ  رحمه

ا لؾحاجة فَ طىل أْن يزين بِ  جَؾ مثؾ: الؿرأة التل وافؼة الرَّ  ،ؽ فتبتعد طـ الؿعصقةالؿقطظة يف قؾبِ 

ِؼ الؾَّفَ »فؼالت لف:  َٓ  اتَّ فِ  َتُػضَّ الَو َّٓ بَِحؼ   فؼام طـفا. ؛ففققعت هذه الؽؾؿة يف قؾبِ  «َخاَتَؿ إِ

ؽ؟ تِ بصحَّ  رُّ ُض يَ  !ـخص أخر يدخـ فقؼقل لف: كقػ تدخ  يدخـ والشَّ قد شخص  اوكذ

َٓ  ِؼ ف ويؼقل لف: اتَّ فؼد تؼع هذه الؿقطظة يف قؾبِ   ك ولق كان يدخـ. تدخـ حتَّ الؾَّف 

ه تؾؽ ا يجب طؾقف أْن ُيـؽر طىل غقرِ فَ ـِ قْ ـ يػعؾ الؿعصقة بعَ : أنَّ مَ رطقةَ شَّ ال أي: أنَّ الؼاطدةَ 

ـْ َرَأى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽراً »قال:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَّ الؿعصقة؛ ٕنَّ الـَّبِ  َفْؾُقَغق ْرُه بَِقِدِه، َفنِْن َلْؿ  َم

 .«َيْسَتطِْع َفبِؾَِساكِِف، َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِفِ 

﴿َأَتْلُمُروَن الـَّاَس بِاْلبِر  َوَتـَْسْقَن َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْكُتْؿ َتْتُؾقَن  يؼقل: طز وجؾفنذا ققؾ: الؾَّف 

ولقس معـاه أْن  ،كبطىل أْن تترك الذَّ  ثٌّ وَح  ٌب كْ هذا ذَ  ،كؼقل: كعؿ؟ اْلؽَِتاَب َأَفاَل َتْعِؼُؾقَن﴾

= 
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فُ نِ فَ   ِؼ ت  ٱ! الؾَّفِ  دَ بْ ا طَ : يَ فُ لَ  ْت الَ قَ  ،فِ تِ أَ رَ مْ ٱ ـَ مِ  ؾِ ُج الرَّ  َس ؾِ جْ مَ  ةِ أَ رْ الؿَ  َؽ ؾْ تِ  ـْ مِ  َس ؾَ ا َج ؿَّ لَ  كَّ

 .(1)«افَ ـْ طَ  امَ ؼَ فَ  ،فِ ؼ  حَ بِ  َّٓ إِ  ؿَ اتَ  َتُػضَّ الخَ َٓ وَ  الؾَّفَ 

عُ قَ تَ  يَ َٓ  انَ كَ  قَؾ ائِ رَ ْس ل إِ ـِ بَ  ـْ مِ  ُؾ ػْ الؽِ  َؽ لِ ذَ كَ وَ  ٌة أَ رَ مْ ٱ فُ تْ بَ جَ طْ لَ فَ  ،ةٍ قَ ِص عْ مَ  ـْ طَ  رَّ

ـَ ت  ا ِس اهَ طَ طْ لَ فَ  : اَل ؼَ فَ  ،ْت دَ عَ تَ رْ ٱ فِ تِ أَ رَ مْ ٱ ـَ مِ  ؾِ ُج الرَّ  دَ عَ ؼْ ا مَ فَ ـْ مِ  دَ عَ ا قَ ؿَّ ؾَ فَ  ،اراً يـَ دِ  ق

َٓ ْت الَ َرْهُتِؽ؟ قَ كْ أَ »  ،ةُ اَج الحَ  فِ قْ ؾَ ل طَ ـِ ؾَ ؿَ ا َح كَّؿَ إِ طُّ وَ ُتُف قَ ؾْ ؿِ ا طَ ٌؾ مَ ؿَ ا طَ ذَ هَ  ـْ ؽِ لَ وَ  ،: 

ـَ افِ خَ : تَ اَل ؼَ فَ  فَ  ق كَ فَ لَ  َب هَ وَ ا وَ فَ ـْ طَ  امَ قَ ُثؿَّ  !(2)اُففُ َخ  أَ َٓ وَ  الؾَّ  َٓ  الؾَّفِ : وَ اَل قَ وَ  ،قرَ اكِ ا الدَّ

 الؾَّفُ  رَ ػَ غَ  دْ قَ  فِ ابِ ك بَ ؾَ قبًا طَ تُ ؽْ مَ  َح بَ ْص لَ فَ  ،َؾتِفِ قْ لَ  ـْ مِ  اَت مَ وَ  ،داً بَ الؽِْػُؾ أَ  ل الؾَّفَ ِص عْ يَ 

َج َخ  «ؽِْػؾِ ؾْ لِ   ذَ هَ  فُ يثَ دِ َح  يُّ ذِ مِ رْ الت  وَ  دُ ؿَ ْح أَ  امُ مَ اإلِ  رَّ
 قطًا.فُ رْ مَ  رَ ؿَ طُ  ـِ بْ ٱ يِث دِ َح  ـْ ا مِ

 َل ؼِ بَ  دْ قَ »: فُ لَ  ْت الَ قَ وَ  ،ْت ؾَ عَ ػَ فَ  اِب قَ بْ إَ  ِؼ ؾْ غَ ا بِ هَ رَ مَ أَ ا وَ فَ ِس ػْ كَ  ـْ طَ  ةً أَ رَ مْ ٱ ٌؾ ُج رَ  دَ اوَ رَ وَ 

فِ  ـَ قْ بَ ا وَ ـَ ـَ قْ ي بَ ذِ الَّ  اُب : البَ ْت الَ ؟ قَ قَ اٍب هُ يُّ بَ أَ : وَ اَل قَ  ،دٌ احِ وَ  اٌب بَ   ؿْ ؾَ فَ  ،«طز وجؾ الؾَّ

 .(3)افَ لَ  ْض رِ َيعْ 

                                      
= 

 ل طـ الؿـؽر.فتترك واجبًا آخر وهق إمر بالؿعروف والـَّ

َٓ  ِؼ آخر يستؿع يؼقل لف: اتَّ  ٌص خْ يستؿع إىل إغاين وطـده َش  ٌص خْ يعـل: لق َش   الؾَّف 

ـْ أكا مُ  قٌح حِ قال: أكت تسؿع؟ يؼقل: َص فنذا  ،تسؿع طىل صاحب  ُب جِ يَ  خطئ أكا أسؿع لؽ

 ابؼ.  السَّ  رضيَّاهللَّعنهـ يشاركف طىل تؾؽ الؿعصقة؛ لحديث أبل سعقد مَ  الؿعصقة أْن يـؽرَ 

 لؽـَّفا كاكت طـ حاجة. ،احشةمعف الػَ  ُؾ عَ ػْ تَ تف وهل َس طظَ يعـل: وَ  (1)

 تف.طظَ ريؿة وَ ف يف الجَ كُ ارِ َش يعـل: وهل تُ  (2)

والؾَّف  ،ف ويػعؾ الؿعصقةالباب طىل كػِس  ُؼ ؾِ غْ العاصل قد يُ : طز وجؾالؾَّف  ةِ ؿَ ْح ـ رَ ومِ  (3)

= 
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 (1)«ا؟!فَ بُ كِ ُمَؽقْ  ـَ يْ لَ : فَ ْت الَ قَ  ،َب اكِ قَ الؽَ  َّٓ ا إِ اكَ رَ ا يَ مَ »ا: فَ لَ  اَل ًة قَ قَّ ابِ رَ طْ أَ  ٌؾ ُج رَ  دَ اوَ رَ وَ 

 .فِ تِ قَ ِص عْ مَ  َـ قْ بَ وَ  دِ بْ العَ  ـَ قْ بَ  فِ تِ قلَ ؾُ قْ َح وَ  الؾَّفِ  اِف طَ لْ أَ  ـْ مِ  فُ ؾُّ ا كُ ذَ هَ وَ 

وا طَ  قْ لَ وَ  ،هُ قْ َص عَ فَ  فِ قْ ؾَ قا طَ اكُ هَ »: - لاِص عَ الؿَ  َؾ هْ أَ  رَ كَ ذَ وَ  - ـُ َس الحَ  اَل قَ   فِ قْ ؾَ َطزُّ

 . (2)«ؿْ فُ ؿَ َص عَ لَ 

                                      
= 

 يدخؾ طؾقف الفقاء؛ لئال يؿقت.  طز وجؾ

َّٓ كػعؾ الؿعصقة طز وجؾـ الؾَّف ل مِ حِ تَ ْس أْن كَ طؾقـا  ُب جِ يَ يعـل:   قرةٌ ثِ كَ  ؿٌ عَ يعطقـا كِ  ،أ

ِف ُكْػًرا َوَأَحؾُّقا َقْقَمُفْؿ َداَر اْلَبَقاِر  يؼقل: تعاىل الؾَّفو ،وكعصقف ُلقا كِْعَؿَت الؾَّ ـَ َبدَّ ِذي ﴿َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

ـْ َبْعِد َما َجاَءْتُف َفنِنَّ الؾََّف  وقال:، ْلَؼَراُر﴾َجَفـََّؿ َيْصَؾْقَكَفا َوبِْئَس ا *
ِف مِ ْل كِْعَؿَة الؾَّ ـْ ُيَبد  ﴿َوَم

ـْ َكَػْرُتْؿ إِنَّ  وقال سبحاكف: ،َشِديُد اْلِعَؼاِب﴾
َِزيَدكَُّؽْؿ َوَلئِ َٕ ـْ َشَؽْرُتْؿ 

ُؽْؿ َلئِ َن َربُّ ﴿َوإِْذ َتَلذَّ

  .َطَذابِل َلَشِديٌد﴾

ك الؼؾَب حَ وتُ لؾؼؾب  ةٌ ظَ طِ و ةٌ ظَ طِ قْ الس التل فقفا مَ هذه الؿج ُؾ ثْ فؿِ  أْن  ُب جِ ف يَ ـ غػؾتِ مِ  ر 

روس ومثؾ هذه الدُّ  ،بالؾَّف ؾٌُّؼ عَ وتَ  ةٌ ظَ طِ قْ ومَ  ةٌ رَ بْ ك الؿسؾؿ مثؾ هذه الؿجالس؛ ٕنَّ فقفا طِ َش غْ يَ 

﴿إِنَّ  عاىل يؼقل:والؾَّف سبحاكف وت ،- الذي هق القطظ -ؿ أكَّفا قؾَّت طىل مستقى العالَ   شؽَّ َٓ 

ـِ اْلَػْحَشاِء َواْلُؿـَْؽِر َواْلَبْغِل يَ  ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُؼْرَبك َوَيـَْفك َط َف َيْلُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ  ،ِعُظُؽْؿ﴾الؾَّ

ـْ َيَخاُف َوِطقِد﴾ والؾَّف يؼقل: ْر بِاْلُؼْرآِن َم  . ﴿َفَذك 

ـِ  ظقؿِ مام العَ للِ  قؿِ ظِ العَ  رِح ـا لؿثؾ هذا الشَّ ـا وقؾقبَ طَ أسؿا ظَ ققِ قعًا أْن كُ ؿِ طؾقـا َج  ُب جِ فقَ   اب

ـَّة والحديِث تُ ـ كُ ه مِ وغقرِ  رحمهَّاهلل رجٍب   الؼرآن العظقؿ. وتػسقرِ  ب أهؾ السُّ

 فا.يعـل: خالؼُ  (1)

وا طىل الؾَّف وخافقا مِ  (2) قا ػُّ خَ تَ لؽـ اْس  ،قعصؿفؿ طـ هذه الؿعصقةلـ الؾَّف كان الؾَّف لق طزَّ

= 
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 ةِ رَ ك أِخ ؾَ ا طَ قَ كْ الدُّ  رَ  آثَ َٓ وَ  ،(1)يؿٌ رِ كَ  الؾَّفِ  ةِ قَ ِص عْ ك مَ ؾَ طَ  رَّ َص ا أَ مَ »ال بِْشٌر: قَ وَ 

 .«قؿٌ ؽِ َح 

 اِب بَ ْس أَ  ـْ مِ  ٍب بَ ل َس ك فِ عَ ْس يَ  دْ قَ  دَ بْ العَ  نَّ : أَ فِ يـِ ل دِ فِ  هِ دِ بْ عَ لِ  الؾَّفِ  ظِ ػْ حِ  اعِ قَ كْ أَ  ـْ مِ وَ 

ا ؿَ ؛ لِ هُ ادَ رَ ا أَ مَ  ـَ قْ بَ وَ  فُ ـَ قْ بَ  الؾَّفُ  قُل حُ قَ فَ  - َؽ لِ ذَ  رُ قْ غَ  وْ أَ  اُت ارَ جَ الت   وِ أَ  اُت يَ َٓ ا القَ مَّ إِ  -ا قَ كْ الدُّ 

ـَ  فُ لَ  ؿُ ؾَ عْ يَ 
 .(2)َؽ لِ ذَ لِ  فِ تِ اهَ رَ كَ  عَ مَ  رُ عُ ْش  يَ َٓ  قَ هُ وَ  َؽ لِ ل ذَ فِ  ةِ الِخقرَ مِ

 رُ ظُ ـْ قَ فَ  ،فُ َر لَ ك ُيَقسَّ تَّ َح  ةِ ارَ مَ اإلِ وَ  ةِ ارَ جَ الت   ـَ مِ  رِ مْ إَ بِ  ؿُّ فُ قَ لَ  دَ بْ نَّ العَ إِ »: قدٍ عُ ْس مَ  ـُ بْ ٱال قَ 

رْ ْن يَ كَّل إِ نِ فَ  ؛فُ ـْ طَ  قهُ فُ رِ ْص ٱ: ةِ ؽَ ئِ اَل ؿَ ؾْ لِ  قُل ؼُ قَ فَ  فِ قْ لَ إِ  الؾَّفُ   الؾَّفُ  فُ فُ رِ ْص قَ فَ  ،ارَ الـَّ  فُ تُ ؾْ َخ دْ أَ  فُ لَ  فُ تَ سَّ

طز  الؾَّفِ  ُؾ ْض فَ  َّٓ إِ  قَ ا هُ مَ وَ  ،نٌ اَل ل فُ ـِ اهَ دَ  ،نٌ اَل ل فُ ـِ ؼَ بَ : َس قُل ؼُ يَ  رُ قَّ طَ تَ ؾُّ يَ ظَ قَ فَ  ،فُ ـْ طَ 

 .(3)«وجؾ

                                      
= 

﴿َوُأْمؾِل َلُفْؿ إِنَّ َكْقِدي  والؿقطد: ،ؿ لػعؾ هذه الؿعصقةفُ َج رِ دْ تَ اْس  طز وجؾبالؾَّف فالؾَّف 

﴾ ـٌ ا﴾ ،َمتِق  .﴿َفاَل َتْعَجْؾ َطَؾْقِفْؿ إِكََّؿا َكُعدُّ َلُفْؿ َطدا

 قرة.ثِ والؾَّف يعطقؽ الـ عؿ الؽَ  ،ما طصك الؾَّف قؾٍب  اةُ قَ وَح  مٌ رَ يعـل: لق كان فقف كَ  (1)

يعـل: الؿؼصقد أنَّ  ﴿َوَطَسك َأْن َتْؽَرُهقا َشْقًئا َوُهَق َخْقٌر َلُؽْؿ﴾ كؿا قال سبحاكف: (2)

سالم اإلِ  قال شقُخ  ،لف هق الخقر يف ذلؽ طز وجؾاطة والذي يؽتبف الؾَّف كسان يعؿؾ الطَّ اإلِ 

ل فِ  الؾَّفَ  ُل لَ ْس كَ  ـْ ؽِ لَ وَ  ؛افَ عَ ا مَ كَ رَ ْس لِ  ؿْ ؽُ لقْ إِ  قرُ قُ ا الطُّ ـَتْ ؾَ ؿَ َح  قْ لَ »: - فم  وهق يؽتب ُٕ  - رحمهَّاهلل

 .«رٌ قْ َخ  قفِ ا فِ ا مَ ـَلَ  َب تُ ؽْ ْن يَ أَ  مٍ قْ ؾ  يَ كُ 

إمر  ؿُ ؾ  وُيَس  ،كقاييـل ودُ يف دِ  رٌ قْ ما فقف َخ  لف يؼقل: يا رّب اكتب لِ كسان يدطق ربَّ لذلؽ اإلِ 

ـَ آَمـُقا﴾ لؾَّف ِذي َف َمْقَلك الَّ  .﴿َذلَِؽ بَِلنَّ الؾَّ

رُ ؼَ ا أو تُ فَ بِ  ـُ تَ وٓيًة أو مسمولقًة ُتػْ  َؽ طِ عْ يُ  لم طز وجؾالؾَّف  بلنَّ  (3) فا وكحق يف شموكِ  ص 

= 
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 قفِ فِ  فُ لَ  قنُ ؽُ  يَ َٓ وَ  ،اِت اطَ الطَّ  اِب قَ بْ أَ  ـْ ابًا مِ بَ  ُب ؾُ طْ يَ  دْ قَ  دَ بْ نَّ العَ أَ  :اذَ هَ  ـْ ُب مِ جَ طْ أَ وَ 

 .(1)رُ عُ ْش  يَ َٓ  قَ هُ وَ  فُ ًة لَ اكَ قَ ؛ ِص فُ ـَ قْ بَ وَ  فُ ـَ قْ بَ  الؾَّفُ  قُل حُ قَ فَ  ،ةٌ رَ قِخ 

َج َخ وَ    هُ رُ قْ غَ وَ  لُّ اكِ رَ بَ الطَّ  رَّ
 ـْ مِ نَّ : إِ طز وجؾ الؾَّفُ  قُل ؼُ يَ »: (2)قطاً فُ رْ ٍس مَ كَ أَ  يِث دِ َح  ـْ مِ

ي ادِ بَ طِ  ـْ مِ نَّ إِ وَ  ،(3)َسْطُت َلُف َأْفَسَدُه َذلَِؽ َوإِْن بَ  ،رُ ؼْ الػَ  َّٓ إِ  فُ اكَ يؿَ إِ  ُح ؾِ ْص  يُ َٓ  ـْ ي مَ ادِ بَ طِ 

َ  قْ لَ وَ  ،كـَ الغِ  َّٓ إِ  فُ اكَ يؿَ إِ  ُح ؾِ ْص  يُ َٓ  ـْ مَ  َٕ  َٓ  ـْ ي مَ ادِ بَ طِ  ـْ مِ نَّ إِ وَ  ،ْفَسَدُه َذلَِؽ َأْفَؼْرُتُف 

ةُ  َّٓ إِ  فُ اكَ يؿَ إِ  ُح ؾِ ْص يُ  حَّ َ  ، الص  َٕ  ُح ؾِ ْص  يُ َٓ  ـْ ي مَ ادِ بَ طِ  ـْ مِ نَّ إِ وَ  ،ْفَسُدُه َذلَِؽ َوَلْق َأْسَؼْؿُتُف 

َؼؿُ  َّٓ إِ  فُ اكَ يؿَ إِ  َ  ، السَّ َٕ ـْ ِطَباِدي، ْفَسَدُه َذلَِؽ َوَلْق َأْصَحْحُتُف 
ـْ  َوإِنَّ مِ  ـَ ابًا مِ بَ  ُب ؾُ طْ يَ   َم

ُف َطـْفُ  ةِ ادَ بَ العِ  ُر ِطَباِدي بِِعْؾِؿل ،ُب جْ العُ  فُ ؾَ ُخ دْ  يَ اَل قْ ؽَ ؛ لِ َفَلُكػُّ إِك ل  ،ُقُؾقبِِفؿْ ل ا فِ ؿَ بِ  إِك ل ُأَدب 

 .(4)«َطؾِقٌؿ َخبِقرٌ 

ـَ مِ د  ؼَ تَ الؿُ  ُض عْ بَ  انَ كَ  فَ  اَل مَ ُس  رُ ثِ ُيؽْ  ق  َت وْ زَ ْن غَ إِ  كََّؽ إِ »: ٌػ اتِ هَ  فِ بِ  َػ تَ فَ فَ  ،ةِ ادَ الشَّ

                                      
= 

 ذلؽ.

رس ل إىل الدَّ تلتِ ف ،ةؿَ ْح قاف زَ قالقا لف: مؿـقع الطَّ  ،قَف طُ ٌص أْن يَ خْ مثؾ: لق أراد َش  (1)

 تـتػع وهؽذا.و

َـّ الحديَث َضِعقٌػ. (2)  لؽ

ُل بَِؼَدٍر َما َولَ ﴿ :كؿا قال سبحاكف (3) ـْ ُيـَز 
َْرِض َوَلؽِ ْٕ ْزَق لِِعَباِدِه َلَبَغْقا فِل ا ُف الر  ْق َبَسَط الؾَّ

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق الؾَّطِقُػ  وقال: ،﴿إِكَّا ُكؾَّ َشْلٍء َخَؾْؼـَاُه بَِؼَدٍر﴾ وقال: ،﴾َيَشاءُ  َٓ َيْعَؾُؿ َم ﴿َأ

ا َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُيْسَلُلقَن﴾ وقال: ،﴾﴿إِنَّ َربََّؽ َطؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  وقال: ،اْلَخبِقُر﴾ َٓ ُيْسَلُل َطؿَّ ﴿. 

ـَا﴾ طؿقمًا يؼقل: كسانُ واإلِ  (4) ـْ ِطـِْد َرب 
 .﴿آَمـَّا بِِف ُكؾٌّ مِ
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ْرَت إِ وَ  ،ُأِسْرَت   .(1)فِ الِ مَ ُس  ـْ ػَّ طَ ؽَ فَ  ،«ْن ُأِسْرَت َتـَصَّ

 قرِ مُ ل أُ فِ  فُ ظَ ػْ حِ  ك الؾَّفُ لَّ قَ تَ  ؛فُ ققَ ؼُ ك ُح اطَ رَ وَ  الؾَّفِ  ودَ دُ ُح  ظَ ػِ َح  ـْ ؿَ فَ  :(2)ةِ ؾَ ؿْ ل الجُ فِ وَ 

 .فِ تِ رَ آِخ وَ  اهُ قَ كْ ل دُ فِ وَ  ،اهُ قَ كْ دُ وَ  فِ يـِ دِ 

فُ أَ  فِ ابِ تَ ل كِ ك فِ الَ عَ تَ  الؾَّفُ  رَ بَ ْخ أَ  دْ قَ وَ  ـَ ـِ مِ مْ الؿُ  لُّ لِ وَ  كَّ ـَ حِ الِ ك الصَّ لَّ قَ تَ يَ  كَّفُ أَ وَ  ق  َؽ لِ ذَ وَ  ،ق

فُ أَ  ـُ ؿَّ َض تَ يَ   اَل قَ  ،(4)هِ رِ قْ ك غَ لَ إِ  ؿْ فُ ؾُ ؽِ  يَ َٓ وَ ، (3)ةِ رَ أِخ ا وَ قَ كْ ل الدُّ فِ  ؿْ فُ حَ الِ َص ك مَ لَّ قَ تَ يَ  كَّ

ُؾَؿاِت إَِلك الـُّقِر﴾ ك:الَ عَ تَ  ـَ الظُّ
ـَ آَمـُقا ُيْخِرُجُفْؿ مِ ِذي ُف َولِلُّ الَّ : كالَ عَ تَ  اَل قَ وَ  ،﴿الؾَّ

ـَ  َمْقَلك الؾَّفَ  بَِلنَّ  َذلَِؽ ﴿ ِذي ـَ  َوَأنَّ  آَمـُقا الَّ ـْ ﴿: اَل قَ وَ  ،﴾َلُفؿْ  َمْقَلك َٓ  اْلَؽافِِري  َوَم

ْؾ  ُف بَِؽاٍف َطْبَدهُ ﴿ :اَل قَ وَ  ،﴾َحْسُبفُ  َفُفقَ  الؾَّفِ  َطَؾك َيَتَقكَّ  .﴾َأَلْقَس الؾَّ

فَ نِ فَ  ؛فِ قْ ؾَ طَ  الؾَّفِ  قِق ؼُ حُ بِ  امَ قَ  ـْ ؿَ فَ  ا قَ كْ ل الدُّ فِ  فِ حِ الِ َص مَ  قعِ ؿِ جَ بِ  امِ قَ الؼِ بِ  فُ لَ  ُؾ ػَّ ؽَ تَ يَ  نَّ الؾَّ

فُ لَّ قَ تَ ْن يَ أَ  ادَ رَ أَ  ـْ ؿَ فَ  ،ةِ رَ أِخ وَ   الؾَّفِ  قَق ؼُ ُح  اعِ رَ قُ ؾْ ا؛ فَ فَ ؾ  كُ  هِ قرِ مُ ل أُ فِ  فُ تَ ايَ طَ رِ وَ  ِحْػَظفُ  ك الؾَّ

                                      

فادة لقس بؿحذورٍ  لؽـ سمال (1) َّعنهكان طؿر بـ الخطاب  ،الشَّ َّاهلل كؿا يف  رضي

ُفؿَّ اْرُزْقـِل َشَفا»يؼقل:  خاري  صحقح البُ  صىل فِل َبَؾِد َرُسقلَِؽ  َواْجَعْؾ َمْقتِل ،َدًة فِل َسبِقؾَِؽ الؾَّ

فادة يف ففادة ارزقـل الشَّ  ؿَّ ٌص يؼقل: الؾَّفُ خْ ففق مشروع مثؾ َش  ،«اهلل طؾقف وسؾؿ ؼد تلتقؽ الشَّ

فادة فؼط يف الؼِ  ،مؽاكؽ ارتال مع الؽُ ولقست الشَّ  قدٌ ِف َش  يُؼ رِ والحَ  قدٌ ِف َش  يُؼ رِ الغَ وإكَّؿا  ،ػَّ

 .قدٌ ِف َش  قنُ عُ طْ والؿَ  قدٌ ِف َش  قنُ طُ بْ الؿَ و
 يعـل: الُخالَصة. (2)

﴾ :سبحاكفقال كؿا  (3) ـَ الِِحق َل اْلؽَِتاَب َوُهَق َيَتَقلَّك الصَّ ِذي َكزَّ ُف الَّ  .﴿إِنَّ َولِق َل الؾَّ

 بَّطَ خَ تَ  ر كؾَّ إكسانٍ قطان أمَ ك الشَّ وإذا تقلَّ  ،قطانقى الشَّ هؿ ِس ك أمقرَ يعـل: ٓ أحد يتقلَّ  (4)

 .ف سقئةً يف إمقر وكاكت طؼقبتُ 
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ا يَ ٌء مِ ْل َش  فُ قبَ ِص يُ  َّٓ أَ  ادَ رَ أَ  ـْ مَ وَ  ،فِ قْ ؾَ طَ  ا يَ ئًا مِ قْ َش  ِت لْ  يَ اَل فَ  هُ رَ ؽْ ؿَّ  .فُ ـْ مِ  الؾَّفُ  هُ رَ ؽْ ؿَّ

؛ ةُ قَ افِ العَ  فُ لَ  ومَ دُ ْن تَ بَّ أَ َح أَ  ـْ مَ »: قُل ؼُ يَ وَ  َس الِ جَ ك الؿَ ؾَ طَ  ورُ دُ يَ  ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  انَ كَ 

 .«الؾَّفَ  ِؼ تَّ قَ ؾْ فَ 

 ؛َؽ لَ  الؾَّفُ  قنَ ؽُ ْن يَ أَ  بُّ حِ ا تُ ؿَ كَ : »- ةَ قَّ ِص القَ  فُ ـْ مِ  َب ؾَ صَ  ـْ ؿَ لِ  - دُ اهِ الزَّ  يُّ رِ ؿَ العُ  اَل قَ وَ 

 .(1)«طز وجؾ ؾَّفِ لِ  ـْ ا كُ ذَ ؽَ فَ فَ 

َٓ لِ اَل َج ل وَ تِ زَّ طِ : وَ طز وجؾ الؾَّفُ  قُل ؼُ يَ »: يؿِ رِ الؽَ  دِ بْ طَ  ـُ بْ  ُح الِ َص  اَل قَ وَ  ؾِ  أَ ل  ك ؾَ طَ  عُ صَّ

 فُ تَ اَس قَ ِس  ُت قْ لَّ قَ تَ  َّٓ إِ  ؛لتِ اطَ طَ بِ  ِؽ سُّ بُّ التَّؿَ ُح  فِ قْ ؾَ طَ  َب الِ نَّ الغَ أَ  ؿُ ؾَ طْ أَ  دٍ بْ طَ  ِب ؾْ قَ 

 .«فُ يؿَ قِ ؼْ تَ وَ 

ا ل مَ ُؿـِ ؾِ  ُتعْ َٓ ! أَ مَ آدَ  ـَ بْ ٱا : يَ طز وجؾ الؾَّفُ  قُل ؼُ يَ »: ةِ مَ د  ؼَ تَ الؿُ  ِب تُ الؽُ  ضِ عْ ل بَ فِ وَ 

 .«َت ئْ ِش  ُث قْ َكْؿ َح ل وَ ـِ ؼِ تَّ ٱ! مَ آدَ  ـَ بْ ٱا يَ  ؟َؽ ؽُ حِ ُيْض 

فِ لِ  َؽ قْ ؾَ ا طَ ؿَ بِ  َت ؿْ ا قُ ذَ إِ  كََّؽ ك: أَ ـَ عْ الؿَ وَ   ذَ  دَ عْ بَ  ؿَّ تَ فْ  تَ اَل ى؛ فَ قَ ؼْ التَّ  قِق ؼُ ُح  ـْ مِ  ؾَّ
 َؽ لِ

فَ نِ فَ  ،(2)َؽ حِ الِ َص ؿَ بِ   ـْ مِ  قهِ ُج ؿ  القُ تَ ك أَ ؾَ طَ  َؽ قْ لَ ا إِ فَ ؾُ قِص يُ  قَ هُ وَ  ،َؽ ـْ ا مِ فَ بِ  ؿُ ؾَ طْ أَ  قَ هُ  نَّ الؾَّ

 ا.فَ بِ  َؽ ـْ مِ  امٍ ؿَ تِ هْ ٱ رِ قْ غَ 

                                      

 لؽ ومعؽ. طز وجؾف كان الؾَّف بًا لـقاهقِ ـِ تَ جْ ه مُ قعًا ٕوامرِ طِ يعـل: إذا كـت لؾَّف مُ  (1)

ض أمرَ  (2) َٓ قِ زْ نَّ رِ أَ  ُت ؿْ ؾِ طَ »: رحمهَّاهلل صريُّ البَ  ـُ َس قال الحَ  ،ك لؾَّفيعـل: فق   هُ ذُ ُخ لْ  يَ ل 

ـ الؾَّف يؽتب لؽ أْن تلكؾ شقئًا مِ  ،واحدٍ  ـٍ حَ قد تلكؾ أكت وآخر يف َص  «لبِ ؾْ قَ  نَّ لَ ؿَ اصْ ؛ فَ يرِ قْ غَ 

كؿا َحِػَظ  طز وجؾفالؾَّف  ،لؽ ويده جـب يدك مؽتقبةٌ هق بؾ هل حبات إرز ما يلكؾفا 

 ؽ.ك وديـَأيضًا أمرَ  ظُ ػَ حْ يَ  َؽ قَ زْ رِ 
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ـْ َكانَ »: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمل  الـَّبِ  ـِ طَ  رٍ ابِ َج  يِث دِ ل َح فِ وَ  ُيِحبُّ َأْن َيْعَؾَؿ َمـِْزَلَتُف  َم

َعْبَد مِـُْف َحْقُث َأْكَزَلُف ـِْزُل اليُ  طز وجؾ ِطـَْدُه؛ َفنِنَّ الؾَّفَ  َفْؾَقـُْظْر َكْقَػ َمـِْزَلُة الؾَّفِ  ِطـَْد الؾَّفِ 

ـْ َكْػِسفِ 
 . (1)«مِ

 اةِ اطَ رَ مُ وَ  فِ ققِ ؼُ ُح  اءِ دَ لَ بِ وَ  الؾَّفِ  قِق ؼُ حُ بِ  دِ بْ العَ  امِ ؿَ تِ هْ ٱ رِ دْ ك قَ ؾَ طَ  كَّفُ ك أَ ؾَ طَ  لُّ دُ ا يَ ذَ فَ فَ 

 . (2)فُ لَ  فُ ظُ ػْ حِ وَ  فِ بِ  هُ اؤُ ـَ تِ طْ ٱ قنُ ؽُ ؛ يَ فُ لَ  فِ ظِ ػْ حِ وَ  َؽ لِ ذَ بِ  فِ ائِ ـَ تِ طْ ٱوَ  هِ ودِ دُ ُح 

فِ هَ  ةُ ايَ غَ  انَ كَ  ـْ ؿَ فَ   بَّ حَ مَ وَ  فِ تِ فَ رِ عْ مَ وَ  فِ بِ رْ قُ  ُب ؾَ صَ وَ  فُ ـْ طَ  ا الؾَّفِ َض رِ  ؿ 
 نَّ الؾَّفَ نِ فَ ؛ فِ تِ مَ دْ ِخ وَ  فِ تِ

﴿َوَأْوُفقا  ،﴿َفاْذُكُروكِل َأْذُكْرُكْؿ﴾ ك:الَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ؛َؽ لِ ذَ  ِب َس ك َح ؾَ طَ  فُ لَ  قنُ ؽُ يَ 

 . بَِعْفِدي ُأوِف بَِعْفِدُكْؿ﴾

ـَ مِ رَ كْ إَ  مُ رَ كْ أَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ  ْؾ بَ  َب ؼَ تَ  ـْ مَ وَ  ،يدُ زِ يَ رًا وَ ْش طَ  ةِ ـَ َس الحَ ي بِ ازِ جَ يُ  قَ فُ فَ  ،ق  رَّ

َب ؼَ رًا تَ بْ ِش  فُ ـْ مِ  َب ؼَ تَ  ـْ مَ وَ  ،(3)اطاً رَ ذِ  فُ ـْ مِ  رَّ َب ؼَ تَ  (4)اطاً رَ ذِ  فُ ـْ مِ  رَّ  اهُ تَ أَ  ـْ مَ وَ  ،اطاً بَ  فُ ـْ مِ  رَّ

                                      

وإذا  ،ًا طـد الؾَّف سبحاكف وتعاىلف كـت كريؿتَ ظَّؿْ ؽ وطَ ؽ يف قؾبِ ربَّ  َت لْ زَ كْ يعـل: إذا أَ  (1)

ـْ ُمْؽِرٍم﴾ قال سبحاكف: ،اكؽهَ  فُ تَ ـْأهَ 
ُف َفَؿا َلُف مِ ـِ الؾَّ ـْ ُيِف ْكَساُن َما  وقال تعاىل: ،﴿َوَم َفا اإْلِ ﴿َيا َأيُّ

َك بَِرب َؽ اْلَؽِريِؿ﴾  .َغرَّ

ِف اْلِعزَّ  كؿا قال سبحاكف: (2) َة َفؾِؾَّ ـْ َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ ـ الؾَّف ة والُؼرب مِ زَّ تريد العِ  ُة َجِؿقًعا﴾﴿َم

 عؾقؽ بطاطة الؾَّف.ف ؛قَّ ؾُ والعُ 

َب مَ  ،الفًا لألشاطرةل ِخ  يموَّ َٓ  حؼقؼلٌّ  رُب وهذا الؼُ  (3) َب بْ إىل الؾَّف ِش  ـ تؼرَّ طز الؾَّف  رًا تؼرَّ

طز رولة لؾَّف إثبات الفَ ولًة؛ فػقف رْ هَ  طز وجؾـ أتك إىل الؾَّف يؿشل أتاه الؾَّف ومَ  ،مـف ذراطاً  وجؾ

 رولة البشر.لقست كفَ  ،فؿتِ ف وطظَ اللِ كؿا يؾقؼ بجَ  وجؾ

 وأربعقن سـتقؿترًا. وهق ستٌّ  ،راعـ أصراف إصابع إىل الؿرفؼ هذا الذَّ مِ  :راعُ الذ   (4)
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 .(1)ةً لَ وَ رْ هَ  اهُ تَ ل أَ ِش ؿْ يَ 

 ؼ  ل َح فِ  فِ يطِ رِ ػْ تَ  ـْ مِ  َّٓ إِ  وهُ رُ ؽْ الؿَ  فُ قبُ ِص  يُ َٓ وَ  ،فِ ِس ػْ كَ  ؾِ بَ قِ  ـْ مِ  َّٓ إِ  انُ َس كْ اإلِ  كتَ مْ ا يُ ؿَ فَ 

 َّٓ َـّ إِ افَ خَ  يَ َٓ وَ  ،فبَّ رَ  َّٓ إِ  دٌ بْ قنَّ طَ ُج رْ  يَ َٓ »: رضيَّاهللَّعنه لٌّ ؾِ طَ  اَل ا قَ ؿَ كَ ؛ (2)طز وجؾف ب  رَ 

َل  كَصػَّ  ـْ مَ »: ؿْ فُ ُض عْ بَ  اَل قَ وَ  ،«فُ بَ كْ ذَ   .«فِ قْ ؾَ طَ  َخؾََّط ُخؾ طَ  ـْ مَ وَ  ،(3)فُ لَ  ُصػ 

 اِت كَ رَ ل َح فِ  الؾَّفُ  فُ ؿَ َص طَ  ؛فِ بِ ؾْ قَ  اِت رَ طَ ل َخ فِ  الؾَّفَ  َب اقَ رَ  ـْ مَ »: وٌق رُ ْس مَ  اَل قَ وَ 

                                      

ف اللِ لؾَّف سبحاكف وتعاىل كؿا يؾقؼ بجَ  والفرولةُ  ،لف واإلتقانُ  ،الؿشل لؾَّف فػقف إثباُت  (1)

 ف.ؿتِ وطظَ 

ـْ ُمِصقَبٍة َفبَِؿا َكَسَبْت َأْيِديُؽْؿ﴾ كؿا قال سبحاكف: (2)
﴿َما  وقال سبحاكف: ،﴿َوَما َأَصاَبُؽْؿ مِ

ـْ َكْػِسَؽ﴾ ـْ َسق َئٍة َفِؿ
ِف َوَما َأَصاَبَؽ مِ ـَ الؾَّ ـْ َحَسـٍَة َفِؿ

﴿َوَما َربَُّؽ ، وقال سبحاكف: َأَصاَبَؽ مِ

ٍم لِْؾَعبِقِد﴾ ُف ُيِريُد ُضْؾًؿا لِْؾِعَباِد﴾ سبحاكف:وقال  ،بَِظالَّ  .﴿َوَما الؾَّ

﴿َوآَخُروَن اْطَتَرُفقا بُِذُكقبِِفْؿ َخَؾُطقا َطَؿاًل َصالًِحا َوآَخَر َسق ًئا َطَسك  ؿا قال سبحاكف:ك (3)

ُف َأْن َيُتقَب َطَؾْقِفْؿ﴾  .الؾَّ

ـْ ِطَباِدَكا ﴿ُثؿَّ َأْوَرْثـَا ا يف كتاب الؾَّف كؿا قال سبحاكف: وأرجك آيةٍ 
ـَ اْصَطَػْقـَا مِ ِذي ْلؽَِتاَب الَّ

ِف َذلَِؽ ُهَق اْلَػْضُؾ   *اْلَؽبِقُر َفِؿـُْفْؿ َضالٌِؿ لِـَْػِسِف َومِـُْفْؿ ُمْؼَتِصٌد َومِـُْفْؿ َسابٌِؼ بِاْلَخْقَراِت بِنِْذِن الؾَّ

َّٓ يف  ،ةلؾَّف بالجـَّهؿ احسـ وطدَ ؼتصد والؿُ ؿ والؿُ الِ الظَّ  َجـَّاُت َطْدٍن َيْدُخُؾقَكَفا﴾ ولقس ذلؽ إ

الم.  دٍ أمة محؿَّ  الة والسَّ  طؾقف الصَّ

 ـؼقطلُّ قال الشَّ  ،مؼتصد قجدي ٓ ،ةٌ قئَ ِس أو مُ  ةٌ ـَِس حْ مُ  ةٌ مَّ أُ  :ا إمؿ التل قبؾ هذه إمةأمَّ 

ه قئة وطدَ السَّ  َب ك صاحيعـل: حتَّ  «الؾَّفِ  اِب تَ ل كِ فِ  آَيةٍ  كَج رْ أَ  هِ ذِ هَ وَ »يف أضقاء البقان:  رحمهَّاهلل

 ة.ف الجـَّؾَ ِخ دْ الؾَّف أْن يُ 
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 . «فِ حِ ارِ قَ َج 

 .(1)دُ ؿْ الحَ  ؾَّفِ لِ وَ  ،ةٌ ايَ ػَ كِ  فِ قْ لَ ا إِ كَ رْ َش ا أَ قؿَ فِ وَ  ،اً دّ جِ  قُل طُ ك يَ ـَ عْ ا الؿَ ذَ هَ  طُ ْس بَ وَ 

  

                                      

 َحِػَظف الؾَّف. :ـ َحِػَظ الؾَّفوهق مَ  (1)
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هَُٱ»: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم فُ لُ قْ قَ وَ  ُاللَّ َفظ  َُأَماَمَكُُح  ه   .«َتجد 

َجاَهَكُ»ى: رَ ْخ أُ  ةٍ ايِ وَ رِ  لفِ وَ   .(1)«ت 

 الِ قَ ْح إَ  قعِ ؿِ ل َج فِ  فُ عَ مَ  الؾَّفَ  دَ َج وَ  ؛فُ ققَ ؼُ ك ُح اطَ رَ وَ  الؾَّفِ  ودَ دُ ُح  ظَ ػِ َح  ـْ نَّ مَ أَ  :اهُ ـَ عْ مَ 

هُ دُ د  َس يُ وَ  هُ دُ ي  مَ يُ وَ  فُ ؼُ ف  قَ يُ وَ  فُ ظُ ػَ حْ يَ وَ  هُ رُ ُص ـْ يَ َيُحقُصُف وَ 
ا ؿَ بِ  سٍ ػْ كَ  ؾ  ك كُ ؾَ طَ  ؿٌ ائِ قَ  كَّفُ نِ فَ  ،(2)

ـَ ذِ الَّ  عَ ك مَ الَ عَ تَ  قَ هُ وَ  ،ْت بَ َس كَ  ـَ ذِ الَّ ا وَ قْ ؼَ تَّ ٱ ي  .قنَ ـُ ِس حْ مُ  ؿْ هُ  ي

ل تِ الَّ  ةُ ئَ الػِ  فُ عَ ؿَ فَ  فُ عَ مَ  الؾَّفُ  ـِ ؽُ يَ  ـْ مَ وَ  ،فُ عَ مَ  ـْ ؽُ يَ  الؾَّفَ  ِؼ ت  يَ  ـْ مَ »: رحمهَّاهلل ةُ ادَ تَ قَ  اَل قَ 

َٓ ذِ الَّ  ُس ارِ الحَ وَ  ،ُب ؾَ  ُتغْ َٓ  َٓ ذِ ي الَّ ادِ الفَ وَ  ،امُ ـَ  يَ ي   .(3)«ؾُّ ِض  يَ ي 

                                      

رٌ قَ مُ  طز وجؾأي: تجد أنَّ الؾَّف  (1)  إمقر. قعَ ؿِ لؽ َج  س 

 َؽ هق يُحقصُ  طز وجؾأي: أنَّ الؾَّف  «َتجْدُه ُتَجاَهَؽ  اْحَػِظ الؾَّفَ »يعـل: هذا معـك:  (2)

ُدَك  رُ ُيقَ ووُيَسد   أمقرك. س 

 تـؼسؿ إىل قسؿقـ: ةُ والؿعقَّ  ،ةالؿعقَّ  طز وجؾمـ صػات الؾَّف  (3)

هِ بَ  -ف لجؿقع خؾؼِ  طز وجؾالؾَّف  ةُ ٌؿ: معقَّ ْس قَ  ومعـك  ،- ؿفؿ وكافرهِ مممـِ  ،هؿؿ وفاجرِ ر 

ا هق مِ ذلؽ مِ  وكحقُ  ايةُ طَ والر   والؽالءةُ  ظُ ػْ ة الحِ هذه الؿعقَّ  َّٓ فالؿعقَّ و ،ةـ معاين الؿعقَّ ؿَّ ة إ

 فا.ـ باب تقضقحِ لؽـ هذا مِ  معؾقمةٌ 

داد والتَّقفقؼ وكحقِ  ةٌ خاّص  ةٌ والؼسؿ الثاين: معقَّ  ، ذلؽ وهل بؿعـك التَّليقد والـَّصر والسَّ

كؿا  ؛ابريـه الصَّ طبادِ  ؼقـ ومعَ ه الؿتَّ طبادِ  ه الؿحسـقـ ومعَ طبادِ  إكَّف معَ  طز وجؾوأخبر الؾَّف 

﴾﴿إِنَّ ا قال تعاىل: ـَ ابِِري َف َمَع الصَّ ـَ ُهْؿ  وكؿا قال سبحاكف: ،لؾَّ ِذي َؼْقا َوالَّ ـَ اتَّ ِذي َف َمَع الَّ ﴿إِنَّ الؾَّ

إذا كان معف؛ فنكَّف  طز وجؾفا فننَّ الؾَّف أْن يـالَ  ة هل التل يرجق الؿسؾؿُ وهذه الؿعقَّ ، ُمْحِسـُقَن﴾

دُ ه وُيَس رُ ُص ـْف ويَ قصُ حُ سبحاكف وتعاىل يَ    .هد 

= 
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ْن إِ ؟! وَ اُف خَ تَ  ـْ ؿَ فَ  َؽ عَ مَ  الؾَّفُ  انَ ْن كَ نِ فَ  :دُ عْ ا بَ مَّ أَ »: فُ لَ  خٍ ك أَ لَ إِ  ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  َب تَ كَ 

 .(1)«مُ اَل السَّ ق؟! وَ ُج رْ تَ  ـْ ؿَ فَ  َؽ قْ ؾَ طَ  انَ كَ 

ـَ ؼِ تَّ الؿُ بِ  ةُ اصَّ الخَ  ةُ قَّ عِ الؿَ  هِ ذِ هَ وَ   ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ  ةِ قرَ كُ ذْ الؿَ  ةِ امَّ العَ  ةِ قَّ عِ الؿَ  رُ قْ غَ  ق

ـَ َما ُكـُْتؿْ ﴿ ِف َوُهَق َمَعُفْؿ إِْذ ُيَبق ُتقَن : فِ لِ قْ قَ وَ  ،(2)﴾َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْي ـَ الؾَّ
َٓ َيْسَتْخُػقَن مِ ﴿َو

                                      
= 

فؿثؾ ، ف ذلؽة لؿـ كان يـالُ وجاءت طامّ  ،فؿبلطقاكِ  ة لذواٍت ة الخاّص الؿعقَّ  وجاءت

 وقال سبحاكف: ،﴿إِكَّـِل َمَعُؽَؿا َأْسَؿُع َوَأَرى﴾ :- طـ مقسك وهارون - طز وجؾوات قال الذَّ 

َف َمَعـَا﴾ َٓ َتْحَزْن إِنَّ الؾَّ ف مقسك ؾِ ُس رُ  كف معَ ص بلنَّ الؾَّف سبحافلتك الـَّ ﴿إِْذ َيُؼقُل لَِصاِحبِِف 

الم،وهارون   .ةً اّص َخ  ةً قَّ عِ مَ  رضيَّاهللَّعنهوأبل بؽر  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم دٍ ومحؿَّ  علوهماَّالس 

 ةة الخاّص فنكَّف يـال تؾؽ الؿعقَّ  ؛بتؾؽ الصػات َػ ـ ات َص ة بلنَّ مَ وأيضًا أتت ألػاظ طامّ 

َؼْقا َوالَّذِ كؼقلف:  ـَ اتَّ ِذي َف َمَع الَّ ـَ ُهْؿ ُمْحِسـُقَن﴾﴿إِنَّ الؾَّ  .ي

 طز وجؾالؾَّف  ُب رْ أي: قُ  - ِب رْ الؼُ  ةُ ػَ وهل ِص : ةـ الؿعقَّ مِ  أخرى وهل أخصُّ  ةٌ ػَ وهـاك ِص 

 قف.ـ سائؾِ ٌب مِ رْ وقُ  ،يفـ طابدِ ٌب مِ رْ يؽقن لصـػقـ: قُ  ُب رْ وهذا الؼُ  ،- ـ العبدمِ 

الم كؿا قال الـَّبِ  ؛يفـ طابدِ ٌب مِ رْ قُ  الة والسَّ َأْقَرُب َما َيُؽقُن : »ؿٍ سؾِ يف صحقح مُ لُّ طؾقف الصَّ

ِف َوُهَق َساِجدٌ  ـْ َرب 
 «.الَعْبُد مِ

إَِذا َكاَن َأَحُدُكْؿ ُيَصؾ ل َفاَل َيْبُصُؼ : »صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ كؿا قال الـَّبِ  ؛قفـ سائؾِ ٌب مِ رْ قُ 

      «.قَِبَؾ َوْجِففِ  قَِبَؾ َوْجِفِف؛ َفنِنَّ الؾَّفِ 

حمنٔخر: هؾ تريد شقئًا؟ يؼقل: معؽ  ٌص خْ َش ل قالذلؽ إذا  (1) يعـل: أرجق أْن  ،الر 

 ة ففل لجؿقع الخؾؼ.ة العامّ ا الؿعقَّ أمَّ  ،ةتف الخاّص معؽ بؿعقَّ  طز وجؾيؽقن الؾَّف 

َؿاَواِت َوَما فِل  يف سقرة الؿجادلة: سبحاكفكؿا قال  (2) َف َيْعَؾُؿ َما فِل السَّ ﴿َأَلْؿ َتَر َأنَّ الؾَّ

= 
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ـَ اْلَؼْقِل﴾
َٓ َيْرَضك مِ  .(1)َما 

 اَل ا قَ ؿَ كَ  ؛(3)ةَ اكَ طَ اإلِ وَ  ظَ ػْ الحِ وَ  قدَ يِ التَّلْ وَ  رَ الـَّْص  (2)لِض تَ ؼْ تَ  ةَ اصَّ الخَ  ةَ قَّ عِ ننَّ الؿَ فَ 

﴿إِْذ َيُؼقُل  ك:الَ عَ تَ  فُ لُ قْ قَ وَ  ،﴿إِكَّـِل َمَعُؽَؿا َأْسَؿُع َوَأَرى﴾ :ونَ ارُ هَ ك وَ قَس ؿُ ك لِ الَ عَ تَ 

                                      
= 

 َ ْٕ ـْ ا
َٓ َأْدَكك مِ َّٓ ُهَق َساِدُسُفْؿ َو َٓ َخْؿَسٍة إِ َّٓ ُهَق َرابُِعُفْؿ َو ـْ َكْجَقى َثاَلَثٍة إِ

ْرِض َما َيُؽقُن مِ

َّٓ هُ  َٓ َأْكَثَر إِ ـَ َما َكاُكقاَذلَِؽ َو ﴿َوُهَق َمَعُؽْؿ  ويف سقرة الحديد: ،ةة طامّ هذه معقَّ  ﴾َق َمَعُفْؿ َأْي

ـَ َما ُكـُْتؿْ   ة.ة العامّ وهذه هل الؿعقَّ  ﴾َأْي

ف سبحاكف طىل طرِش  طز وجؾالؾَّف  ل طؾقَّ ٓ ُتـافِ  - ةة والخاّص التل هل العامّ  -ة وهذه الؿعقَّ 

 ف.ـ خؾؼِ أيضًا مِ  يٌب رِ ففق طاٍل وقَ  ،وتعاىل

 كقػ يؽقن ذلؽ؟  :فنذا ققؾ

ِؿقُع اْلَبِصقُر﴾ كؼقل:  الؾَّف بصػاِت  صػاَت  كسانُ اس اإلِ فنذا ق، ﴿َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلٌء َوُهَق السَّ

﴿َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلٌء َوُهَق : رها الؾَّف يف كتابفة التل ذكَ لذلؽ يلخذ هذه الؼاطدة العامّ  ؛ؾَّ َض  رِ َش البَ 

ِؿقُع اْلَبِصقُر﴾  كػل وإثبات.    السَّ

 ة.ة العامّ وهذه هل الؿعقَّ  (1)

بسبب  ؛ها وإكَّؿا لبقان الؿعـكالصػة إىل غقرِ إصؾ طدم تلويؾ يف  َّٓ إو «لِض تَ ؼْ تَ »قال:  (2)

أي: أنَّ الخطل أْن يؼقل  ،سبحاكف وتعاىل معـا يف كؾ  مؽانأنَّ الؾَّف  َـّ ظَ لئال يُ  وجقد الؿخالػ

 ف يف كؾ  مؽان.معـا بذاتِ  طز وجؾكسان: إنَّ الؾَّف اإلِ 

(3)  َٓ وتؼتضل  ،ؿلكقـة أيضاً  الطُّ تؼتضل مثالً وإكَّؿا  ،ػ فؼط ٓره الؿمل   تؼتصر طىل ما ذكَ و

 طقة وهؽذا.الدَّ  ه طىل كشرِ وتؼتضل أيضًا تليقدُ  ،ؽقـةالسَّ 
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َف َمَعـَا﴾ َٓ َتْحَزْن إِنَّ الؾَّ َّوسلم انَ كَ وَ  ،(1)لَِصاِحبِِف  َ  اَل قَ  دْ قَ  صلىَّاهللَّعلوه
ِ
 رٍ ؽْ ل بَ بِ ٕ

ـِ الؾَّفُ ٱَما َضـَُّؽ ِب »: الِ الحَ  َؽ ؾْ ل تَ فِ  رضيَّاهللَّعنه يِؼ د  الص    .«َثالُِثُفَؿا؟ ْثـَْق

َّٓ ُهَق  ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ  قرِ كُ ذْ ك الؿَ ـَ عْ الؿَ  رُ قْ ا غَ ذَ فَ فَ  ـْ َكْجَقى َثاَلَثٍة إِ
﴿َما َيُؽقُن مِ

(2)ةَ أيَ  َرابُِعُفْؿ﴾
  امٌّ طَ  َؽ لِ ذَ  نَّ نِ فَ  ؛

 . ةٍ اطَ ؿَ ؾ  َج ؽُ لِ

  فُ لُ قْ قَ وَ  لُّ ِف لَ اإلِ  يُث دِ الحَ  اص  ك الخَ ـَ عْ ا الؿَ ذَ هَ  ـْ مِ وَ 
ُب »: قفِ فِ َٓ َيَزاُل َطْبِدي َيَتَؼرَّ َو

ِذي َيْسَؿُع بِفِ َُحتَّكُإَِللَّ بِالـََّقافِؾِ  ِذي ُيْبِصرُ َوَبَصَرُه  ،ُأِحبَُّف؛ َفنَِذا َأْحَبْبُتُف ُكـُْت َسْؿَعُف الَّ ُالَّ

تِل َيْبطُِش بَِفاَُوَيَدهُ  ،بِفِ  تِل َيْؿِشل بَِفا ،الَّ  اِب تَ الؽِ  قصِ ُص كُ  ـْ مِ  َؽ لِ ذَ  رِ قْ ك غَ لَ إِ  «َوِرْجَؾُف الَّ

ـَّةِ وَ    فُ اكَ حَ بْ ُس  ب  الرَّ  ِب رْ ك قُ ؾَ طَ  ةِ الَّ الدَّ  السُّ
ـْ مِ  .اهُ اطَ رَ وَ  هُ ودَ دُ ُح  ظَ ػِ َح وَ  ،(3)اهُ ؼَ تَّ ٱوَ  فُ اطَ صَ أَ  ؿَّ

اُل الحَ  انٌ ُبـَ  َؾ َخ دَ وَ   ؿَ لِ »: ٌػ اتِ هَ  فِ بِ  َػ تَ فَ فَ  ،َش َح قْ تَ ْس ٱَف  قكَ بُ تَ  يِؼ رِ ك صَ ؾَ طَ  ةَ يَّ ر  البَ  ؿَّ

 .«؟َؽ عَ مَ  َؽ قبُ بِ َح  َس قْ لَ ؟ أَ ْش حِ قْ تَ ْس تَ 

 ْس كِ لْ تَ ْس ٱَف  ،الٍ ؾ  َح ك كُ ؾَ طَ  فُ اهَ جَ تُ وَ  فُ امَ مَ أَ  هُ دَ َج وَ  ؛فُ ققَ ؼُ ك ُح اطَ رَ وَ  الؾَّفَ  ظَ ػِ َح  ـْ ؿَ فَ 

                                      

 ،ا يف الغارؿَ وهُ  رضيَّاهللَّعنهأبل بؽر  ومعَ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمف كبق   معَ  طز وجؾالؾَّف ف (1)

 ة.خاّص ة الـ معاين مؼتضقات الؿعقَّ وهؽذا مِ  ،وطدم الخقف ؽقـة طؾقفؿا وإمـبنكزال السَّ 

 ة.ة العامّ هذا يف الؿعقَّ  (2)

تؼقل:  ،قروأكت تِس يِسقر والؼؿر  تِسقر ؿسالشَّ و ،وكذلؽ الؼؿر ؿس طالقةٌ فؿثالً: الشَّ  (3)

 بؾ وهل طالقةٌ  ،ؽجقبِ يف ك أو ؿس يف يدِ فؾقس معـك ذلؽ أنَّ الشَّ  ،ؿس معـا والؼؿر معـاالشَّ 

  .هاترى تلثقرَ 

ف مستٍق طىل طرِش  طز وجؾبالؾَّف  فؿا ضـَُّؽ  - ؿس والؼؿروهل الشَّ  - فنذا كان هذا مخؾقٌق 

اطقـ لف؟!قـ ومـ طبادِ ه الؿصؾ  مـ طبادِ  يٌب رِ وهق أيضًا قَ   ه الدَّ
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 .(1)فِ ؼِ ؾْ َخ  ـْ طَ  فِ بِ  لـِ غْ تَ ْس ٱوَ  فِ بِ 

َج َخ  «انَ كَ  ُث قْ َح  فُ عَ مَ  نَّ الؾَّفَ أَ  دُ بْ العَ  ؿَ ؾَ عْ ْن يَ أَ  :انِ يؿَ اإلِ  ُؾ َض فْ أَ »: يِث دِ ل الحَ فِ وَ   فُ رَّ

هُ رُ قْ غَ وَ  لُّ اكِ رَ بَ الطَّ 
(2) . 

 ًا.دّ جِ  قُل طُ يَ  لِ قْ ا الؼَ ذَ هَ  طُ ْس بَ وَ 

بَّ  اءِ ؿَ ؾَ العُ  ُض عْ بَ  انَ كَ   ةً رَّ مَ  اُس الـَّ  َج رَ خَ فَ  ،هُ دَ ْح وَ  يدِ رِ ك التَّجْ ؾَ طَ  رِ ػَ السَّ  قرَ ثِ كَ  ـَ ققِ اكِ الرَّ

 :دَ َش كْ أَ وَ  ،ؿْ هُ دَّ رَ فَ  فُ قكَ طُ د  قَ يُ  فُ عَ مَ 

ــا وَ ذَ إِ  ـُ َأْدَلْجـَ ــ ــَت َأمَ أَ ا َكْح ــامَ ْك  ا    ـَ

 

ــ  ــا بِ ــك لَِؿَطاَياَك ــا اكَ ْكرَ ذِ َكَػ  َهاِدَي

 .فِ قْ ؾَ طَ  فُ ُس ؾِ جْ ا ُقطَِع مَ ؿَ بَّ رُ وَ  َت قْ البَ  اذَ هَ  دُ ِش ـْ يُ  لُّ ؾِ بْ الش   انَ كَ وَ  

  

                                      

َٓ طِ ـ كان مُ يعـل: مَ  (1)  .ههق الذي يلخذ بقدِ  الؾَّف طز وجؾ؛ فننَّ ـ أحدٍ  يتقحش مِ قعًا لؾَّف 

ـف شقُخ  (2)  ق  ؾُ ؽ بعُ بقـ إيؿاكِ  عَ ؿَ جْ يؿان أْن تَ أفضؾ اإلِ  يعـل: أنَّ  ،رحمهَّاهللاإلسالم  وحسَّ

 .ف لَؽ معقَّتِ  الؾَّف معَ 
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ُإ ُ»: صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم فُ لُ قْ قَ  ف  هُ لََُتَعرَّ خاءُ ُىُاللَّ يُالرَّ
ةُ ُ:ف  دَّ َكُف يُالشِّ ر ف   .«َيع 

 فِ ائِ َخ رَ  الِ ل َح فِ  فُ ققَ ؼُ ك ُح اطَ رَ وَ  هُ ودَ دُ ُح  ظَ ػِ َح وَ  ك الؾَّفَ ؼَ تَّ ٱا ذَ إِ  دَ بْ نَّ العَ ك: أَ ـَ عْ الؿَ 

 حَّ ِص وَ 
َف عَ تَ  دْ ؼَ ؛ فَ فِ تِ   فُ بُّ رَ  فُ فَ رَ عَ فَ  ،ةً فَ رِ عْ مَ  فُ ـَ قْ بَ وَ  فُ ـَ قْ بَ  انَ كَ وَ  ،ك الؾَّفِ لَ إِ  َؽ لِ ذَ بِ  رَّ

 ةِ دَّ ل الش  فِ

  اهُ جَّ ـَ فَ  ،(1)اءِ َخ ل الرَّ فِ  فُ ؾَ ؿَ طَ  فُ لَ  َف رَ طَ وَ 
 .ةِ فَ رِ عْ الؿَ  َؽ ؾْ تَ بِ  دِ ائِ دَ الشَّ  ـَ مِ

  فُ تَ بَّ حَ مَ وَ  طز وجؾ الؾَّفِ  ـَ مِ  َب رْ ل الؼُ ِض تَ ؼْ تَ  ةٌ اصَّ َخ  ةٌ فَ رِ عْ ضًا مَ يْ أَ  هِ ذِ هَ وَ 
 هِ دِ بْ عَ لِ

فَ نِ فَ  ؛ةُ امَّ العَ  ةُ فَ رِ عْ ا الؿَ فَ بِ  ادُ رَ الؿُ  َس قْ لَ وَ  ،فِ ائِ طَ دُ لِ  فُ تَ ابَ َج إِ وَ   دٍ َح أَ  اُل َح  فِ قْ ؾَ ك طَ ػَ خْ  يَ َٓ  نَّ الؾَّ

َْرِض َوإِْذ َأْكُتْؿ َأِجـٌَّة فِل ﴿ُهَق َأْطَؾُؿ بُِؽْؿ إِْذ  ك:الَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ؛فِ ؼِ ؾْ َخ  ـْ مِ  ْٕ ـَ ا
َأْكَشَلُكْؿ مِ

َفاتُِؽْؿ﴾ ْكَساَن َوَكْعَؾُؿ َما ُتَقْسِقُس بِِف َكْػُسُف﴾ :اَل قَ وَ  ،ُبُطقِن ُأمَّ  .(2)﴿َوَلَؼْد َخَؾْؼـَا اإْلِ

َٓ »: ل  ِف لَ اإلِ  يِث دِ ل الحَ فِ  فِ قْ لَ إِ  ارُ َش الؿُ  قَ هُ  اصُّ الخَ  ُف رُّ عَ ا التَّ ذَ هَ وَ   َيَزاُل َطْبِدي َو

ُب إَِللَّ بِالـََّقافِِؾ َحتَّك ُأِحبَُّف .. ُْططَِقـَّفُ لَ إِ  .َيَتَؼرَّ َٕ ـِ  ،ك أْن َقاَل: َوإِْن َسَلَلـِل  ْسَتَعاَذكِل ٱَوَلئِ

ُِطقَذكَّفُ  َٕ». 

 َؽ ـَ قْ ا بَ مَ ! وَ ُؾ قْ َض ا فُ يَ »: ْت الَ ؼَ فَ  ،اءَ طَ ا الدُّ فَ لَ لَ َس فَ  ةِ دَ ابِ العَ  ةَ اكَ قَ عْ َش بِ  ُؾ قْ َض الػُ  عَ ؿَ تَ ْج ٱ

 .(3)فِ قْ ؾَ ًا طَ قّ ِش غْ رَّ مَ ًة َخ ؼَ فْ َش  ُؾ قْ َض الػُ  َؼ ِف َش فَ  «َؽ ابَ َج أَ  ؛فُ تَ قْ طَ ْن دَ ا إِ ؟ مَ فُ ـَ قْ بَ وَ 

                                      

َؽ َكِسقاا﴾ كؿا قال سبحاكف: (1)  خاء والـ عؿةقعًا لؾَّف يف حال الرَّ طِ ـ كان مُ فؿَ  ،﴿َوَما َكاَن َربُّ

 يـسك َٓ  طز وجؾفالؾَّف  ؛ةٌ دَّ ِش  أو ةٌ قبَ ِص أو مُ  ةٌ بَ رْ فنذا حصؾت لف كُ  ،بالؾَّف ؾ ٌؼ عَ تَ طىل أكَّف مُ  ففذا يدلُّ 

 ر أمرك.وُيقس   َؽ ؿَّ ؽ وهَ ربَ طـؽ كَ  ُػ ِش ؽْ فقَ  ،اطاتؽ مـف بالطَّ ربَ قُ 

 .- ا شقئانؿَ وهُ  - وبقـ العؾؿ ،ط بقـ أمريـ: بقـ الؿعرفةخؾَ  رحمهَّاهلل الؿصـ ػ (2)

 ـْ  مِ َٓ وَ  اهللَّعلوهَّوسلمصلىَّل  الـَّبِ  ِي دْ هَ  ـْ مِ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ »: رحمهَّاهللسالم اإلِ  قال شقُخ  (3)

= 
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 ـَ بًا مِ ارِ هَ  دٍ ؿ  حَ ل مُ بِ أَ  قِب بِ ك َح لَ إِ  ـُ َس ك الحَ تَ أَ »: رحمهَّاهلل ُح ائِ السَّ  رٍ ػَ عْ ق َج بُ أَ  اَل قَ وَ 

اِج  الَحجَّ
 ظْ ػَ ْح ٱ! دٍ ؿ  حَ ا مُ بَ أَ  ا: يَ اَل ؼَ فَ  ،(1)

َرطِ  َـ ل مِ ـِ : اَل ؼَ فَ  ،يرِ ثْ ك إِ ؾَ طَ  ؿْ هُ  الشُّ

 ـْ مِ  كَ رَ تُ ْس قَ فَ  قهُ طُ دْ ا تَ مَ  ةِ ؼَ الث   ـَ مِ  َؽ ب  رَ  ـَ قْ بَ وَ  َؽ ـَ قْ بَ  َس قْ لَ أَ  ،قدٍ عِ ا َس بَ ا أَ يَ  َؽ لَ  قُت قَ حْ تَ ْس ٱ

رَ  َؾ َخ دَ فَ  ،َت قْ البَ  ؾِ ُخ دْ ٱ؟ ءِ َٓ مُ هَ   اِج َحجَّ ؾْ لِ  َؽ لِ وا ذَ رُ كَ ذَ فَ  ،هُ وْ رَ يَ  ؿْ ؾَ فَ  هِ رِ ثْ ك إِ ؾَ طَ  طُ الشُّ

فَ أَ  َّٓ إِ  فِ تِ قْ ل بَ فِ  انَ كَ  ْؾ : بَ اَل ؼَ فَ   .(2)«هُ وْ رَ يَ  ؿْ ؾَ فَ  ؿْ فُ ـَ قُ طْ أَ  َس ؿَ صَ  نَّ الؾَّ

 ُب قجِ تُ  فِ ب  رَ ٌة بِ اصَّ ٌة َخ فَ رِ عْ مَ  دِ بْ عَ ؾْ لِ  َؾ َص َح  دِ بْ عَ ؾْ لِ  اصُّ الخَ  ُف رُّ ا التَّعَ ذَ هَ  َؾ َص ك َح تَ مَ وَ 

ـَ ـِ مِ مْ الؿُ  ةِ فَ رِ عْ مَ  رُ قْ غَ ٌة اصَّ ٌة َخ فَ رِ عْ مَ  هِ ذِ هَ وَ  ،فُ ـْ مِ  اءَ قَ الحَ وَ  فِ بِ  َس كْ إُ  فُ لَ   ارُ دَ مَ وَ  ،ةِ امَّ العَ  ق

ـَ فِ ارِ العَ  ِف كُ  ق ك لَ إِ  ُئ قمِ تُ  ؿْ فُ اتُ ارَ َش إِ وَ  ،(3)ِف رُّ ا التَّعَ ذَ هَ وَ  ةِ فَ رِ عْ الؿَ  هِ ذِ هَ  قلِ ُص ك ُح ؾَ طَ  ؿْ ؾ 

                                      
= 

رَ وَ  اءِ ؽَ البُ بِ  ؿْ ِف اتِ قَ ْص أَ  عُ فْ رَ  فِ تِ ابَ حَ َص  ِي دْ هَ   ذَ  قِ حْ كَ وَ  ل  ِش الغَ وَ  اخِ الصُّ
َ . َؽ لِ

ِ
ل فِ  ؿْ فُ اكَ ؿَ يْ نَّ إِ .. قال: ٕ

 عِ فْ رَ  وِ أَ  يدِ دِ لشَّ ا اءِ ؽَ البُ  وِ أَ  ل  ِش الغَ  ُؾ ثْ مِ  فُ لَ  ُؾ ُص حْ يَ  انَ ؽَ فَ  ؿْ هُ دَ عْ بَ  انَ كَ  ـْ ا مَ مَّ أَ  ،يٌّ قِ قَ  ِب ؾْ الؼَ 

 .«ِت قْ الصَّ 

َّوسلمل  الـَّبِ  ا هدُي أمَّ  َّاهللَّعلوه ـَ  ِزيِز الِؿْرَجْؾ لَ ل َصْدِرِه َأِزيٌز كَ فِ وَ »فؽان يبؽل  صلى
مِ

ما كان طؾقف  ه خالُف اس أو وحدَ سقاء طـد الـَّ بالبؽاءشقع الصقت بالخُ  أي: رفعُ  «اءِ ؽَ البُ 

 حابة.والص صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ الـَّبِ 

ـَ »: وسؾؿصلىَّاهللَّعلوهَّلُّ قال الـَّبِ  (1)
اَباِن، أِخُر مِـُْفَؿا َشرٌّ مِ ـْ َثِؼقٍػ َكذَّ

َأكَُّف َسَقْخُرُج مِ

ِل، َوُهَق ُمبِقرٌ  َٓ الصحابة وفؽان  ،ٌؽ ؾِ فْ ومُ  دٌ ػِ ْس يعـل: مُ  «إَوَّ اج بـ التَّابعقن  َّٓ أكَّف الَحجَّ  يرون إ

 الثؼػل. اب ففق الؿختار بـ أبل طبقدا الؽذَّ وأمَّ  ،وطشرون ألػفؼد قتؾ قرابة مئة  ؛يقسػ

 .ف بالؾَّف سبحاكف وتعاىلؼِ تعؾُّ لِ  (2)

ة : الؿعقَّ - كؿا قؾـا لؽؿ -وهل  ،ةيطؾبقن هذه الؿعرفة الخاّص  والعؾؿاءَ  بَّادَ : أنَّ العُ يأ (3)

= 
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 ا.ذَ هَ 

: اَل ؼَ فَ  ،اءِ َس الـ   رِ كْ ل ذِ فِ  ةَ َح ارِ البَ  ُت رْ ِف َس »: قُل ؼُ الً يَ ُج رَ  رحمهَّاهلل انَ ؿَ قْ ؾَ ق ُس بُ أَ  عَ ؿِ َس 

ـَ ل مِ حِ تَ ْس تَ  َػ قْ كَ  ـْ ؽِ لَ وَ  !هِ رِ قْ غَ  رِ كْ ل ذِ رًا فِ اهِ َس  اكَ رَ يَ  ؟فُ ـْ ل مِ حِ تَ ْس ا تَ مَ ! أَ َؽ حَ يْ وَ   َٓ  ؿَّ

 .«؟ُف رِ عْ تَ 

َّاهللر لُّ اكِ طَ كْ إَ  ؿٍ اِص طَ  ـُ بْ  دُ ؿَ ْح أَ  اَل قَ وَ  َٓ بُّ أَ حِ أُ »: حمه  َف رِ طْ ك أَ تَّ َح  قَت مُ  أَ ْن 

 . «فُ ـْ مِ  ُت قْ قَ حْ تَ ْس ٱ فُ تُ فْ رَ ا طَ ذَ ي إِ ذِ الَّ  ةَ فَ رِ عْ الؿَ  َـّ ؽِ لَ وَ  ،فِ بِ  ارَ رَ قْ اإلِ  فُ تُ فَ رِ عْ مَ  َس قْ لَ وَ ، َي َٓ قْ مَ 

 وَ  فِ ب  رَ بِ  دِ بْ عَ ال ةَ قـَ كِ لْ ؿَ صُ  ُب قجِ تُ  اصُّ الخَ  ُف رُّ التَّعَ وَ  ةُ اصَّ الخَ  ةُ فَ رِ عْ الؿَ  هِ ذِ هَ وَ 
ل فِ  فِ بِ  فِ تِ ؼَ ثِ

هِ دِ بْ طَ  اءَ طَ دَ  ب  الرَّ  ةَ ابَ جَ تِ ْس ٱ ُب قجِ تُ وَ  ،ٍب رْ كَ وَ  ةٍ دَّ ؾ  ِش كُ  ـْ مِ  فِ ائِ جَ كْ إِ 
(1). 

ا لَ    يُّ رِ ْص البَ  ـُ َس ك الحَ ػَ تَ ْخ ٱؿَّ
اِج  ـَ مِ ا كَّ نِ فَ  ةِ رَ ْص البَ  ـَ مِ  َت ْج رَ َخ  قْ لَ »: فُ لَ  قَؾ قِ  الَحجَّ

نَّ ل؟ إِ اكِ قَ ْخ إِ ل وَ ؾِ هْ أَ ي وَ رِ ْص مِ  ـْ مِ  ُج رُ ْخ : أَ اَل قَ ُثؿَّ  كؽَ بَ فَ  ،َؽ قْ ؾَ طَ  لَّ دَ ْن يُ أَ  اُف خَ كَ 

 ج  ـَ قُ َس  كَّفُ ك أَ ؾَ ل طَ ـِ لُّ دُ لَّ تَ ؾَ طَ  فِ تِ ؿَ عْ ـَ بِ ل وَ ب  رَ ل بِ تِ فَ رِ عْ مَ 
 الؾَّفُ  اءَ ْن َش إِ  فُ ـْ ل مِ ـِ ؾ ُص خَ يُ ل وَ قـِ

هُ ا َض ؿَ فَ  «كالَ عَ تَ  اُج  رَّ  .(2)هُ رَ كْ ذَ  ـُ ِس حْ يُ يدًا وَ دِ امًا َش رَ كْ إِ  فُ مُ رِ ؽْ يُ  انَ كَ  دْ ؼَ لَ وَ  ،ءٍ ْل َش بِ  الَحجَّ

 رِ كْ ذِ وَ  ةِ ادَ بَ العِ وَ  اعِ طَ ؼِ كْ ٱك الِ ؾَ طَ  َؽ جَ قَّ ي هَ ذِ ا الَّ مَ »: رحمهَّاهلل وٍف رُ عْ ؿَ لِ  ٌؾ ُج رَ  اَل قَ وَ 

 فُ ؾُّ ا كُ ذَ ؾِؽًا هَ نَّ مَ إِ  !ا؟ذَ ٍء هَ ْل يُّ َش : أَ وٌف رُ عْ مَ  اَل ؼَ ؟ فَ ارِ الـَّ وَ  ةِ ـَّ الجَ وَ  خِ زَ رْ البَ وَ  ِت قْ الؿَ 

                                      
= 

 ة.الخاّص 

ُف َكانَ  :- طـ يقكس -كؿا قال سبحاكف  (1) َٓ َأكَّ ـَ  ﴿َفَؾْق ـَ اْلُؿَسب ِحق
َلَؾبَِث فِل َبْطـِِف إَِلك  *مِ

ُج ػَ تُ التل خاء هل يف الرَّ  طز وجؾفعبادة الؾَّف ، َيْقِم ُيْبَعُثقَن﴾  .- بنذن الؾَّف - وبرُ لؽ الؽُ  ر 

ـ  بالؾَّف. :آخر أمرٌ  ففق - كؿا سقليت -وهذا  (2) ـُ الظَّ  وهق ُحْس
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 .(1)«اذَ هَ  قعَ ؿِ َج  اكَ ػَ كَ  ؛ةٌ فَ رِ عْ مَ  فُ ـَ قْ بَ وَ  َؽ ـَ قْ بَ  ْت اكَ ْن كَ إِ  ،هِ دِ قَ بِ 

ا ُيبَ مِ وَ  ـُ ؿَّ َج ي َخ ذِ الَّ  يُث دِ الحَ  :فُ حُ ض  قَ يُ ا وَ ذَ هَ  ق    يُّ ذِ مِ رْ الت   فُ رَّ
 ةَ رَ يْ رَ ل هُ بِ أَ  يِث دِ َح  ـْ مِ

ُه َأْن َيْسَتِجقَب الؾَّ »: اهللَّعلوهَّوسلمَّصلىل  الـَّبِ  ـِ طَ  رضيَّاهللَّعنه ـْ َسرَّ َلُف ِطـَْد  فُ َم

َدائِِد َوال َخاءِ الشَّ َطاَء فِل الرَّ  .(2)«َؽْرِب؛ َفْؾُقْؽثِِر الدُّ

َج َخ وَ  قَ  يدَ زِ يَ  يِث دِ َح  ـْ مِ  ؿْ هُ رُ قْ غَ وَ  يرٍ رِ َج  ـُ بْ ٱوَ  ؿٍ اتِ َح  ـُ بْ ٱا وَ قَ كْ ل الدُّ بِ أَ  ـُ بْ ٱ رَّ  ل  اِش الرَّ

َّالس َس قكُ نَّ يُ أَ »: يَث دِ الحَ  عُ فَ رْ يَ  سٍ كَ أَ  ـْ طَ  ا دَ لَ  المعلوه  ،قِت الحُ  ـِ طْ ل بَ فِ  قَ هُ ا وَ طَ ؿَّ

 قنَ فُ رِ عْ ا تَ مَ : أَ الؾَّفُ  اَل ؼَ فَ  ،ةٍ يبَ رِ غَ  دٍ اَل بَ  ـْ وٌف مِ رُ عْ ٌت مَ قْ ا َص ذَ هَ  !ب  ا رَ : يَ ةُ ؽَ ئِ اَل الؿَ  ِت الَ قَ 

 فُ لَ  عُ فَ رْ يُ  ْل زَ يَ  ؿْ ي لَ ذِ الَّ  ُس قكُ يُ  كَ دُ بْ قا: طَ الُ قَ  ،َس قكُ ي يُ دِ بْ : طَ اَل ؟ قَ قَ هُ  ـْ مَ قا: وَ الُ ؟ قَ َؽ لِ ذَ 

ل فِ  عُ ـَ ْص يَ  انَ ما كَ  ؿُ َح رْ  تَ اَل فَ ! أَ ب  ا رَ قا: يَ الُ قَ  ،ؿْ عَ : كَ اَل ٌة؟! قَ ابَ جَ تَ ْس ٌة مُ قَ طْ دَ ٌؾ وَ بَّ ؼَ ٌؾ ُمتَ ؿَ طَ 

َخ   .(3)«اءِ رَ العَ بِ  فُ َح رَ طَ فَ  قَت الحُ  الؾَّفُ  رَ مَ لَ فَ  ،كؾَ : بَ اَل ؟ قَ ءِ اَل البَ  ـَ مِ  ِجقفِ ـْ تُ فَ  اءِ الرَّ

                                      

ٍد َح فؿا تحتاج إىل أَ  ؛الذي يؿؾؽ هذا الؽقنهق  طز وجؾف الؾَّ أنَّ  ُف رِ عْ ـت تَ يعـل: إذا ك (1)

 ه.غقرَ 

 رمذي.ولقس طـد الت   ،قٌػ عِ َض  يُث دِ الحَ  (2)

الم ابتالء يقكَس  وسبُب  (3) وا دطقتَ يؿان فرَ ف إىل اإلِ أكَّف دطا ققمَ  علوهَّالس  بًا اِض رج غَ فخَ  ،فدُّ

ا كاب فقف لؿَّ ب أنَّ الرُّ ؾ لؾؿركَ فحَص  ،بحرال َب كِ لف ورَ  طز وجؾـ غقر أْن يلذن الؾَّف ف مِ ـ ققمِ مِ 

َمـ  - ةً طَ رْ يعـل: وضعقا قُ  -فاستفؿقا  ،بهذا الؿركَ  َق رَ غْ أوشؽ أْن يَ  رٌ وصؾقا إىل البحر ُكثُ 

 ،ة إخرى طىل يقكسوالؿرَّ  ،رطة تؼع طىل يقكسؼُ الؿا وقعت ؾَّ ف يف البحر؟ فؽُ ف ويؾؼقكَ يلخذوكَ 

 بحر فالتؼؿف الحقت. فللؼقه يف ال ؛والثالثة طىل يقكس

ُـّ فؿا ضَ  ،ظقؿالء العَ ذا البَ فَ ك بِ ذلؽ ابتؾَ  طقة إىل الؾَّف ومعَ ف هق يف ذات الؾَّف؛ ٕكَّف يف الدَّ فذكبُ 

= 
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 نَّ إِ  ،ةِ دَّ ل الش  فِ  ؿْ كُ رْ كُ ذْ يَ  :اءِ َخ ل الرَّ فِ  وا الؾَّفَ رُ كُ ذْ ٱ»: رحمهَّاهلل سٍ قْ قَ  ـُ بْ  اكُ حَ الضَّ  اَل قَ 

َّالس َس قكُ يُ   ك:الَ عَ تَ  الؾَّفُ  اَل قَ  قِت الحُ  ـِ طْ ل بَ فِ  عَ قَ ا وَ ؿَّ ؾَ فَ  ،الؾَّفَ  رُ كُ ذْ يَ  انَ كَ  المعلوه

ـَ َفَؾقْ ﴿ ـَ اْلُؿَسب ِحق
ُف َكاَن مِ  .«﴾َلَؾبَِث فِل َبْطـِِف إَِلك َيْقِم ُيْبَعُثقنَ  *َٓ َأكَّ

 ،﴾آَمـُْت ﴿ :اَل قَ  (2)ُق رَ الغَ  فُ كَ رَ دْ ا أَ ؿَّ ؾَ فَ  ،الؾَّفِ  رِ كْ ذِ قًا لِ اِس كَ  (1)قاً اغِ صَ  انَ كَ  نَ قْ طَ رْ نَّ فِ إِ وَ 

                                      
= 

 ؟!- والعقاذ بالؾَّف -ف قاه كػُس فْ ف وما تَ شفقاتِ  ٕجؾِ  يف ذكقٍب  ـا يؼعُ بعِض 

ف وهق يف بطـ كػِس  ؾؿِ ه بظُ قَّتف وإقرارَ وحداكِ  ـَ ؾَ طْ وأَ  ،رهػَ غْ تَ تَّؾ إىل الؾَّف واْس وأيضًا لقٓ أكَّف تبَ 

﴿َلَؾبَِث فِل َبْطـِِف إَِلك َيْقِم  كؿا قال سبحاكف: ؛ل يف بطـ الحقت إىل يقم الؼقامةبؼِ لالحقت 

   .ُيْبَعُثقَن﴾

ة أمقرٍ  (1) ُح َأْبـَاَءُهْؿ َوَيْسَتْحقِل كَِساَءُهْؿ إِكَّ  ف:اكِ قَ غْ ـ صُ ؿِ ف :صغك يف طدَّ ـَ ﴿ُيَذب 
ُف َكاَن مِ

﴾ ـَ َْطَؾك﴾ :قال فاكِ قَ غْ ـ صُ ومِ  ،اْلُؿْػِسِدي ْٕ ُؽُؿ ا ـْ إَِلٍف  ف:اكِ قَ غْ ـ صُ ومِ ، ﴿َأَكا َربُّ
﴿َما َطؾِْؿُت َلُؽْؿ مِ

  .فلهؾؽف الؾَّف ؛فبقبقة لـػِس ب الرُّ د ربقبقة الؾَّف وكَس فجحَ  َغْقِري﴾

 ف وقال:ا زاد ضؾؿُ ماء فؾؿَّ يف الد   ُؽ ػِ ْس كان يَ ففق  ،ؽؾَ ؾؿ ُيفْ زاد يف الظٌّ  ؿَ الِ لذلؽ إذا رأيت الظَّ 

َْطَؾك﴾ ْٕ ُؽُؿ ا َْطَؾك  *َفَحَشَر َفـَاَدى ﴿ قال سبحاكف: ،أهؾؽف الؾَّف ﴿َأَكا َربُّ ْٕ ُؽُؿ ا  *َفَؼاَل َأَكا َربُّ

ُوَلك ْٕ ِخَرِة َوا ْٔ ُف َكَؽاَل ا  .﴾َفَلَخَذُه الؾَّ

َّ يقكُس  :ا يف البحرؿَ يعـل: كالهُ  (2) َّالس  اه بتسبقحِ  المعلوه ف لؾَّف سبحاكف وتعاىل الؾَّف كجَّ

 رُّ عَ وتَ 
َقاَل ﴿لؽـ هذا دطا الؾَّف فلكجاه وهذا  ،ف يف البحروفرطقن مصقبتُ  ،خاءف طؾقف يف الرَّ فِ

 وج.رُ أوشؽت طىل الخُ  وَح ف؛ ٕنَّ الرُّ تقبتَ  طز وجؾفؾؿ يؼبؾ الؾَّف  ﴾آَمـُْت 

وهؽذا  ،بف ؾَؽ ف ففَ بُ رَ ْش قٌر يَ ِس لٌء يَ فلتاه َش  رَ ف تؽبَّ فرطقن بالؿاء؛ ٕكَّ  طز وجؾوأغرق الؾَّف 

الؽِْبِرَياُء ِرَدائِل، »: ل  ِس دْ الؼُ  يِث دِ ويف الحَ  ،مـف ـ هق أضعُػ طؾقف مَ  طُ ؾَّ َس خص يُ ؽبَّر الشَّ ؿا يتَ ؾَّ كُ 

= 
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َن َوَقْد َطَصْقَت ك: الَ عَ تَ  الؾَّفُ  اَل ؼَ فَ  ْٔ ﴾﴿آ ـَ ـَ اْلُؿْػِسِدي
 .(1)َقْبُؾ َوُكـَْت مِ

ـُ ِرْشدِ  اَل قَ وَ  َّاهلل دٍ عْ َس  ـُ بْ  ي َ  ٌؾ ُج رَ  اَل قَ » :(2)رحمه
ِ
: اَل ؼَ فَ  ،لـِ ِص وْ : أَ اءِ دَ رْ ل الدَّ بِ ٕ

  كَ رْ كُ ذْ يَ  :اءِ رَّ ل السَّ فِ  الؾَّفَ  رِ كُ ذْ ٱ
«اءِ رَّ ل الضَّ فِ

(3) . 

اًء فِ دَ  ُؾ ُج الرَّ  انَ ا كَ ذَ إِ »: رضيَّاهللَّعنه لُّ ِس ارِ الػَ  انُ ؿَ ؾْ َس  اَل قَ وَ   فِ بِ  ْت لَ زَ كَ وَ  اءِ رَّ ل السَّ طَّ

 انَ ا كَ ذَ إِ وَ  ،فُ قا لَ عُ ػَ َش وٌف فَ رُ عْ ٌت مَ قْ : َص ةُ ؽَ ئِ اَل الؿَ  ِت الَ ؼَ فَ  طز وجؾ ا الؾَّفَ طَ دَ فَ  اءُ رَّ َض 

ٌت قْ : َص ةُ ؽَ ئِ اَل لؿَ ا ِت الَ قَ  طز وجؾ ا الؾَّفَ طَ دَ فَ  اءُ رَّ َض  فِ بِ  ْت لَ زَ ـَ فَ  اءِ رَّ ل السَّ فِ  اءٍ طَّ دَ بِ  َس قْ لَ 

 .«فُ لَ  قنَ عُ ػَ ْش  يَ اَل فَ  وٍف رُ عْ ؿَ بِ  َس قْ لَ 

ـَ ذِ الَّ  ةِ ثَ اَل الثَّ  يُث دِ َح وَ   ،ضاً يْ ا أَ ذَ فَ لِ  دُ فَ ْش يَ  ةُ رَ خْ الصَّ  ؿُ فُ قْ ؾَ طَ  ْت ؼَ بَ طَ كْ ٱوَ  ارَ قا الغَ ؾُ َخ دَ  ي

َج  ؿْ كَّفُ نِ فَ   الِ ل َح فِ  ةِ َص الِ الخَ  الِ ؿَ طْ إَ  ـَ مِ  ؿْ فُ ـْ مِ  َؼ بَ َس  انَ ا كَ ؿَ بِ  الؾَّفَ  ؿُ ِف ائِ طَ دُ بِ  ؿْ فُ ـْ طَ  ُفر 

                                      
= 

ـْ َكاَزَطـِل َواِحداً   ف الؾَّف.بُ ذ  عَ تؽبَّر يُ ـ فؿَ  «َأْدَخْؾُتُف الـَّارَ  :مِـُْفَؿا َوالَعَظَؿُة إَِزاِري، َفَؿ

المف يف الؼرآن هق مقسك قصَّ الؾَّف طؾقـا قصَص  كبل   وأكثرُ  (1) َّالس   ّل ؛ ٕكَّف هق الـّبِ علوه

ا مثالً ثؿقد كاكت أمَّ  ،فبعقـِ  صاغقةٍ  طؾقـا فقف الذي قابؾ أطظؿَ  طز وجؾالقحقد فقؿا قصَّ الؾَّف 

الةالـَّبِ  ،فغاة هؿ ققمُ الطُّ  الم كان ققمُ  لُّ طؾقف الصَّ  ف.ف لقس واحدًا بعقـِ والسَّ

الما مقسك أمَّ  علوهَّف؛ ٕنَّ مقسك ققمِ  فرطقن غقرَ  ف واحدٌ دطقتَ  ادُّ َص فؽان الذي يُ  علوهَّالس 

الم ص مقسك يذكر الؾَّف لذلؽ أحقاكًا تجد يف بعض قَص  ؛ف وُبِعَث إىل فرطقنُبِعَث إىل ققمِ  الس 

 ف وإىل فرطقن.ففق ُبِعَث إىل ققمِ  ،فرطقن ك معَ وأحقاكًا مقس ،فمقسك مع ققمِ  طز وجؾ

 .قٌػ عِ وهق َض  (2)

 .﴿َفاْذُكُروكِل َأْذُكْرُكْؿ﴾ كؿا قال سبحاكف: (3)
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ةِ قَّ ػِ الخَ  ةِ اكَ مَ إَ  اءِ دَ أَ وَ  ،قرِ جُ الػُ  كِ رْ تَ وَ  ،ـِ يْ دَ الِ القَ  ر  بِ  ـْ مِ  ،اءِ َخ الرَّ 
(1) . 

 اَل فَ  ،ةِ دَّ ل الش  فِ  هِ دِ بْ عَ لِ  الؾَّفِ  ةَ فَ رِ عْ مَ  ُب ُيقجِ  اءِ َخ ل الرَّ فِ  ك الؾَّفِ لَ إِ  َف رُّ عَ نَّ التَّ ا ُطؾَِؿ أَ ذَ نِ فَ 

ا بَ مِ  نُ قَ هْ أَ  َل هِ وَ  ،ِت قْ الؿَ  ةِ دَّ ِش  ـْ ُؿ مِ ظَ طْ ا أَ قَ كْ ل الدُّ فِ  ـُ مِ مْ ا الؿُ اهَ ؼَ ؾْ يَ  ةَ دَّ ِش   ؿْ ْن لَ ا إِ هَ دَ عْ ؿَّ

                                      

كؿا قال  ؛بـ فالؿراد بف الحؾقبصؾؼ الؾَّ إذا أُ  عِ رْ ويف الشَّ  ،ـاً بَ ف مـف لَ صؾبت أمُّ إول:  (1)

الحؾقب  ُف رَ عْ ـ قبؾ وإكَّؿا يُ مِ  ُف رَ عْ يُ  ـُ بَ ن الؾَّ فؿا كا ،والؿراد الحؾقب ﴾َخالًِصا َلَبـًا﴿ سبحاكف:

 ـ.بَ ويسؿك الؾَّ 

ها أو يعـل: أكتظرُ  ؟ـبَ ل أو الؾَّ م  أُ  !، فؼال: يا رّب ها كائؿةً وجدَ وه ـًا أحضرَ بَ ا صؾبت مـف لَ فؾؿَّ 

ًا بِ فا؛ لئال يمذيَ ك إيؼاضَ فترَ  ؟فاظُ وقِ أُ  اجًا لشلٍء يطؾبف تَ حْ خاء لقس مُ يف الرَّ  اً أمرؾ ففذا فعَ  ؛افَ فا برَّ

  .فيف حالِ 

  .فتركفا لؾَّف ؛فطؿ   راود بـَت والثاين: 

ًٓ مِ والثالث:  اه وأطاده إلقف بؿا هق كاٍم مِ  ؿَّ ـ آخر ثُ أخذ ما  ـ الغـؿ.كؿَّ

كؾُّ  ،خرةدة ودخؾقا الغار واكطبؼت طؾقفؿ الصَّ ا أتتفؿ الش  ولؿَّ  ،فؽؾُّ ذلؽ يف حال الرخاء

ؾ إىل  ف الصالح.بعؿؾِ  طز وجؾ الؾَّف واحٍد مـفؿ تقسَّ

طاء الؿشروع أيضًا أْن ـ أكقاع الدُّ ومِ  كسان يؼقل: يا رّب،طاء أنَّ اإلِ ـ أكقاع الدُّ لذلؽ: مِ 

ؾ اإلِ  إْن كـت  ة واطتؿرُت إك ل ذهبت إىل مؽَّ  ف مثؾ أْن يؼقل: يا رّب طؿؾِ  كسان بصالِح يتقسَّ

 بل يف كذا وكذا.رْ ج كَ ريؿ فػر  صًة لقجفؽ الؽَ الِ ل َخ رتِ ؿْ تعؾؿ أنَّ طُ 

ؾ بف الؿسؾؿُ تَ ٍؾ يُ ؿَ وأطظُؿ طَ  مثالً:  ُص خْ ه يعـل: يؼقل الشَّ هق تقحقدُ  طز وجؾإىل الؾَّف  قسَّ

ُؾ  ؿَّ الؾَّفُ  ؽ قجِف لصًا الِ ي هذا َخ تعؾؿ أنَّ تقحقدِ  ي إّياك؛ فنْن كـَت إلقؽ بتقحقدِ  إكَّل أتقسَّ

ج كُ الؽَ   بتل يف كذا وكذا.رْ ريؿ فػر 



 124مـ  112الصػحة 

 

ااهَ ؼَ ؾْ يَ  ةٍ دَّ ِش  رُ آِخ  َل ِف فَ  رٍ قْ ك َخ لَ إِ  هُ قرُ ِص مَ  انَ ْن كَ إِ وَ  ،(1)رٍ قْ ك َخ لَ إِ  دِ بْ العَ  قرُ ِص مَ  ـْ ؽُ يَ 
(2). 

 ةِ رَ ادَ بَ الؿُ وَ  ةِ حَ الِ الصَّ  الِ ؿَ طْ إَ بِ  فِ ولِ زُ كُ  َؾ بْ قَ  ِت قْ ؿَ ؾْ لِ  ادُ دَ عْ تِ ْس ٱالِ  دِ بْ لعَ ك اؾَ طَ  ُب اجِ القَ فَ 

فُ نِ فَ  ؛َؽ لِ ك ذَ لَ إِ  ارٍ فَ كَ  وْ أَ  ؾٍ قْ لَ  ـْ مِ  ةُ دَّ الش   هِ ذِ هَ  فِ بِ  ُل زِ ـْ ك تَ تَ مَ  ءُ رْ ي الؿَ رِ دْ  يَ َٓ  كَّ
(3) . 

ا ُيحَ مِ  ِت قْ الؿَ  دَ ـْ طَ  ةِ حَ الِ الصَّ  الِ ؿَ طْ إَ  رُ كْ ذِ وَ  ـُ ؿَّ  فِ قْ ؾَ طَ  نُ ق  فَ يُ وَ  ،فِ ب  رَ بِ  ـَ مِ مْ َـّ الؿُ ضَ  س 

هُ اءَ َج رَ  َي ق  ؼَ يُ وَ  ِت قْ الؿَ  ةَ دَّ ِش 
(4). 

                                      

ْكَقا َوفِل  يؼقل: طز وجؾالؾَّف لذلؽ  (1) ـَ آَمـُقا بِاْلَؼْقِل الثَّابِِت فِل اْلَحَقاِة الدُّ ِذي ُف الَّ ﴿ُيَثب ُت الؾَّ

﴾ ـَ ُف الظَّالِِؿق ِخَرِة َوُيِضؾُّ الؾَّ ْٔ  طز وجؾف الؾَّف تُ ب  ثَ ة الؿقت يُ دَّ فِش  ،- والعقاذ بالؾَّف -طـد الـَّزع  ا

تِل ُكـُْتْؿ  الئؽة تطؿئـفوكذلؽ تليت الؿ ،يؿانطىل اإلِ  َٓ َتْحَزُكقا َوَأْبِشُروا بِاْلَجـَِّة الَّ َّٓ َتَخاُفقا َو ﴿َأ

ـ مَ وؽ؟ ؽ؟ ما ديـُـ ربُّ مَ  :ظقؿةإسئؾة الثالثة العَ  ـِ وكذلؽ يف الؼبر إذا ُسئَِؾ طَ  ،ُتقَطُدوَن﴾

 ب تف الؿالئؽة.ثَ ؽ؟ تُ كبقُّ 

ـٌ وأُ الؼبر فؿعـاه أكَّف مُ يف  طز وجؾف الؾَّف بَّتَ ٕكَّف إذا ثَ  (2)  ،وبرُ ـ الؽُ مِ  قرٌ ثِ الت طـف كَ زِ مم

 طـف يف الؿحشر. وُل زُ وب أخرة تَ رُ وبنذن الؾَّف كُ 

ك الؿقَت الؾَّف سبحاكف وتعاىل سو (3)  ؛الؿقت تزيد قن ومصقبةُ فُ تَ  مصقبةٍ  وكؾُّ  ،مصقبة ؿَّ

اَلِة﴾﴿َفَلَصاَبْتُؽْؿ ُمِصقَبُة اْلَؿْقِت َتْحبِ  كؿا قال سبحاكف: ـْ َبْعِد الصَّ
 .ُسقَكُفَؿا مِ

كسان يف حال رخائف بقـ أهؾ العؾؿ يرى أنَّ اإلِ  ؛ ٕنَّ بعَض لؽـ لقس طىل هذا دلقٌؾ  (4)

م الرَّ ؼَ ؾَّ بف الؿقت قالقا: يُ فنذا َح  ،ة هل الرأسوالؿحبَّ  ،جاءالخقف والرَّ  جاء طىل الخقف د 

  .يٌح رِ َص  لؽـ لقس طؾقف دلقٌؾ 

ـ  َطْبِدي بِل»: خاري  ام يف البُ لعَ وإكَّؿا الحديث ا  يؿٌ رِ ؽ كَ ت أنَّ ربَّ يعـل: إْن ضــَ  «َأَكا ِطـَْد َض

 تف بف.ذلؽ أتاك مـف ما ضــَ ت خالَف وإْن ضــَ ،تف بفؽ ما ضــَقَ طِ عْ يُ  وٌف ؤُ ورَ  قؿٌ حِ ورَ 

= 
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 قنَ ؽُ قَ لِ  ؛ٍح الِ َص  ؾٍ ؿَ طَ  ـْ مِ  ةٌ قئَ بِ َخ  ءِ رْ ؿَ ؾْ لِ  قنَ ؽُ ْن يَ أَ  قنَ بُّ حِ تَ ْس قا يَ اكُ كَ »: ؿْ فُ ُض عْ بَ  اَل قَ 

                                      
= 

وأكَّف سبحاكف  ،قعاً ؿِ ف َج يغػر ذكقبَ  طز وجؾف بالؾَّف بلنَّ الؾَّف ضـَّ ـَ ِس حْ طىل الؿسؾؿ أْن يُ  ُب جِ فقَ 

 ف وفقَق ملَ وأكَّف سقعطقف ُس  ،ف وسعت كؾَّ شلءٍ تَ ؿَ وأنَّ رْح  ،انُ ؿَ ْح ورَ  قؿٌ حِ ورَ  قٌػ طِ ولَ  وٌف ؤُ رَ 

ـ  بالؾَّف سبحاكف وتعاىل. ،فملِ ُس  ـِ الظ  وهؽذا مـ ُحْس

ِف َغْقَر  ﴿َيُظـُّقنَ  كؿا قال سبحاكف: ؛لءـ السَّ قن بالؾَّف الظَّ ة ففؿ يظـُّالجاهؾقَّ أهؾ ا أمَّ و بِالؾَّ

ُف لِؾَِّف﴾ َْمَر ُكؾَّ ْٕ ـْ َشْلٍء ُقْؾ إِنَّ ا
َْمِر مِ ْٕ ـَ ا

َـّ اْلَجاِهؾِقَِّة َيُؼقُلقَن َهْؾ َلـَا مِ ﴿َيُؼقُلقَن َلْق ، اْلَحؼ  َض

َْمِر َشْلٌء َما ُقتِْؾـَا َهاُهـَا﴾ ْٕ ـَ ا
ٍـّ  طز وجؾقن بالؾَّف ففؿ يظـُّ َكاَن َلـَا مِ ا قلقن: لؿَّ يؼ سلءٍ  كؾَّ ض

ـ الؾَّف ـا وأصعـا الؾَّف أتاكا الثَّقاب مِ ا خرَج ا الؿسؾؿ يؼقل: لؿَّ أمَّ  ،ـا أتتـا مصقبةأططاكا الؾَّف وخرَج 

 وهؽذا. طز وجؾ

ف ولـ لـ يـصر ديـَ طز وجؾقن أنَّ الؾَّف فقظـُّ ـ الحؼ  الظَّ  قن بالؾَّف غقرَ والؿـافؼقن أيضًا يظـُّ

ف ويـصر ديـَ بلنَّ الؾَّف سبحاكف سقـصرُ  ـٌ ققِ أما الؿسؾؿ فؿُ ، ه الؿممـقـف ولـ يـصر طبادَ يـصر كبقَّ 

﴾ كؿا قال سبحاكف: ؛الؿممـقـ ـَ ا َطَؾْقـَا َكْصُر اْلُؿْممِـِق وٓ يؾزم بـصر الؿممـقـ  ،﴿َوَكاَن َحؼا

 طاجالً أم آجالً. قفؿ الـَّصرُ اطة وإكَّؿا سقلتِ هؿ هذه السَّ كصرُ 

َْشَفاُد﴾﴿إِكَّ  لذلؽ قال سبحاكف: ْٕ ْكَقا َوَيْقَم َيُؼقُم ا ـَ آَمـُقا فِل اْلَحَقاِة الدُّ ِذي  ،ا َلـَـُْصُر ُرُسَؾـَا َوالَّ

﴾ وقال سبحاكف يف أية إخرى: ـَ بَِغْقِر َحؼٍّ  .﴿َوَيْؼُتُؾقَن الـَّبِق ق

ؿ ذكرهِ  ءُ لفؿ وبؼا ةٌ ادَ فَ وَش  هذا كصرٌ  ،؟ كؼقل: كعؿكصرٌ  إكبقاءِ  فنذا ققؾ: كقػ يؽقن قتُؾ 

 .هذا كصرٌ  طز وجؾفؿ طـد الؾَّف ورفعتُ 

ـُ د  الهق  سالمَ ف أنَّ اإلِ كسان يققـ بؼؾبِ أنَّ اإلِ  ؿُّ ِف فالؿُ  ـا صر سقاء يف حقاتِ قف الـَّوسقلتِ  ،الحؼُّ  ي

حؼة؛ ٕنَّ هذه طَ   بؿا يف الؼرآن. ةٌ قدَ ؼِ أو يف إجقال الالَّ
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 .(1)«- اَل ا قَ ؿَ كَ  وْ أَ  - ِت قْ الؿَ  ولِ زُ كُ  دَ ـْ طَ  فِ قْ ؾَ طَ  نَ قَ هْ أَ 

 وْ أَ  دٍ افَ جِ  وْ أَ  جٍّ َح  ـْ ا مِ فَ ؾَ ؿِ طَ  ةٍ اطَ صَ  َب ؼِ ُؾ طَ ُج الرَّ  قَت ؿُ ْن يَ أَ  قنَ بُّ حِ تَ ْس قا يَ اكُ كَ وَ 

 .(2)امٍ قَ ِص 

َّاهلل لُّ عِ خَ الـَّ  اَل قَ وَ   دَ ـْ طَ  فِ ؾِ ؿَ طَ  ـَ اِس حَ مَ  دَ بْ قا العَ ـُ ؼ  ؾَ ْن يُ أَ  قنَ بُّ حِ تَ ْس قا يَ اكُ كَ »: رحمه

 .«فِ ب  رَ بِ  فُ ـَّ ضَ  ـَ ِس ل ُيحْ ؽَ لِ  ؛فِ تِ قْ مَ 

ؾَ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  دِ بْ ق طَ بُ أَ  اَل قَ  َّاهلللُّ ؿِ السُّ  دْ قَ ل وَ ب  ق رَ ُج رْ  أَ َٓ  َػ قْ كَ »: فِ ِض رَ ل مَ فِ  رحمه

ـَ اكِ ؿَ ثَ  فُ لَ  ُت ؿْ ُص   .«انَ َض مَ رَ  ق

كَّل نِ فَ  ،قاؽُ بْ  تَ َٓ »: اَل قَ  - فِ قْ ؾَ قا طَ ؽُ بَ وَ  - رحمهَّاهلل اشٍ قَّ طَ  ـُ بْ  رٍ ؽْ ق بَ بُ أَ  ُتِضرَ ْح ٱا ؿَّ لَ وَ 

 .(3)«ةً ؿَ تْ َخ  َػ لْ أَ  ةَ رَ ْش طَ  َث اَل ِة ثَ يَ اوِ الزَّ  هِ ذِ ل هَ فِ  آنَ رْ الؼُ  ُت ؿْ تَ َخ 

                                      

ِخ  (1) ه بقالديِ اه طـد الشَّ قؾؼَ ؛ لِ حاً الِ الً َص ؿَ كسان طَ اإلِ  رُ يعـل: يدَّ ف أو إحساكِ  ،فدائد مثؾ: بر 

 طز وجؾاس يرجق أنَّ الؾَّف إىل الـَّ حسانِ أو اإلِ  ،تالوة الؼرآن أو كثرةِ  ،قؾالؾَّ  أو صالةِ  ،ؼراءلؾػُ 

ن طؾقف ما سقُ فَ يُ   دائد. ـ الشَّ الققف مِ ق 

 لف طـد الحاجة إلقف. رُ فَ ظْ ـز يَ يجعؾف كالؽَ  ئاً ئ شقب  خَ يعـل: يُ  «خبقئة»وققلف: 

 يـ سؽرات الؿقت.  تفقِ بًا لِ بَ ك تؽقن َس حتَّ  (2)

َّاهللٕكَّف  (3)  أيامٍ  يف كؾ  ثالثةَ  ؿُ تِ خْ فنذا كان يَ  ،وتسعقن طاماً  ره ستٌّ ؿُ ل وطُ تقف   رحمه

تؼريبًا مئة  يف كؾ  ثالثة أيامً  ؿُ تِ خْ يعـل: إذا يَ  ،وأحقاكًا كؾَّ يقمقـ يؽقن طدد الختؿات هذه

  .وثؿاكقة ختؿات

وهؽذا يجب طؾقـا  ،فؿف بِ طىل تعؾُّؼِ  ؾػ لؾؼرآن العظقؿ ويدلُّ تالوة السَّ  ةرثْ طىل كَ  وهذا يدلُّ 

لُّ الـَّبِ و ،ة الػتـتالصؿة وققَّ تـ الؿُ الػِ  ةؽثرلِ  ؛ةمـ خاّص ـ تالوة الؼرآن يف هذا الزَّ مِ  رَ ثِ ؽْ أْن كُ 

= 
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= 

 ف. قلِ ف وهَ ؽثرتِ لِ  «الَبْحرِ  َمْقَج  قُج َتؿُ »ر الػتـ قال: ا ذكَ لؿَّ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلم

 يعـل: الؿطر -طر يف البققت كؿقاقع الؼَ  ُل زِ ـْأنَّ الػتـ تَ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ وأخبر الـَّبِ 

ؾقؿة تراود السَّ  غقرَ  ديثة أصبحت إفؽارُ آتصال الحَ  وسائؾِ  وأن معَ  ،تـزل يف كؾ  مؽانٍ  -

ـُحَ فال يُ  ،فا أو يراهاالؿسؾؿ يف تؾؽ إفؽار أو يسؿع َّٓ الُبعد مـفاص  يف صحقح و ،ف مـفا إ

ـِ »الػتـ قال: صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لُّ ر الـَّبِ ا ذكَ لؿَّ  خاري  البُ  أي: تطؾَّع إلقفا  «َلَفا اْسَتْشَرَف  َم

َٓ  ،ؿعصر أو بالسَّ كسان يبتعد طـ هذه الػتـ سقاء بالبَ فاإلِ  «اْسَتْشَرَفْتفُ » : أكا ُص خْ ؾ الشَّ  يؼو

الميقسػ  ،ٓ أتطؾَّع إىل الؿعرفةِ  َّالس  ا وهق كبلٌّ  علوه ـُ َأَحبُّ إَِللَّ مِؿَّ ْج ﴿َقاَل َرب  الس 

 ساء.ـ فتـة الـ بُّ إيَّ مِ أَح  ـُ حْ يعـل: الس   َيْدُطقَكـِل إَِلْقِف﴾

صلىَّاهللَّلُّ لـَّبِ قال ا ،ـ تالوة الؼرآن العظقؿمِ  كثارُ اإلِ  :طـفا الُبعدِ  مـفا معَ  ؿُ ِص عْ والذي يَ 

َقا َبْعِدي َأَبدًا: كَِتاُب الؾَّفِ »: طؾقف وسؾؿ ـْ َتِضؾُّ ْؽُتْؿ بِِف َل رواه  «، َوُسـَّتِلَتَرْكُت فِْقُؽْؿ َما إِْن َتَؿسَّ

 الحاكؿ. 

َٓ  كسان َصِحَب الصالحقـ وإخقارَ فؾق أنَّ اإلِ  َٓ   يؼرؤون الؼرآنَ وهؿ   َٓ   يتعؾؿقن العؾؿَ و

ـ الحديث أهؾ العؾؿ مِ  كتِب  وقراءةُ  العظقؿُ  ف هق الؼرآنُ وإكَّؿا الذي ُيصؾح قؾبَ  ،فيصؾح قؾبُ 

 فا.ٌح لفا أو يف معـاها أو ما يدور يف فؾؽِ رْ وما هق َش 

ـُ  ،اللـ أسباب الضَّ طـ العؾؿ هذا مِ  دُ ا الُبعْ أمَّ  ل فِ  ؿُ ؾْ العِ  رَ فَ ا ضَ ذَ إِ وَ »: رحمهَّاهللؿ الؼق   قال اب

  رُّ ؾَّ الشَّ قَ  ؾَّةٌ حَ مَ  وْ أَ  دٍ ؾَ بَ 
 َب ؾِ جْ فالذي يَ  «ادُ َس الػَ وَ  رُّ الشَّ  رَ فَ ضَ  اكَ ـَهُ  ؿُ ؾْ ك العِ ػَ ا َخ إذِ ا، وَ فَ ؾِ هْ ل أَ فِ

 العؾؿ. الؼرآن وصؾُب  هق تالوةُ  - بنذن الؾَّف -الـ عؿ 

َّٓ يَ  وإذا جعؾ لف  ،فـ تالوتِ مِ  رَ ثِ وأْن ُيؽْ  ،الؾَّف كتاَب  رَ جُ فْ فقـبغل لؾؿسؾؿ بؾ يجب طؾقف أ

طؾقف مـ تػسقر أيات  ُؾ ؽِ وما ُيْش  ،لف ففذا أفضُؾ  ةً مرَّ  سبقعٍ أيف كؾ   ؿُ تِ خْ دًا يقمقًا بحقث يَ رْ وِ 

  .هاإىل تػسقرِ  يرجعُ 

= 
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ُيَؼاُل لَِصاِحِب »يؼقل:  وسؾؿصلىَّاهللَّعلوهَّلُّ الـَّبِ و ،ف بالثَّقاب يبخؾ طىل كػِس َٓ  والؿسؾؿُ 

ْكَقاالُؼْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتِؼ َوَرت ْؾ َكؿَ   فالؿسؾؿُ ، «فنِنَّ َمـِْزَلَؽ ِطـَْد آِخِر آيٍة َتْؼَرُؤَها ؛ا ُكـَْت ُتَرت ُؾ يف الدُّ

  .ف الـَّعقؿف ويريد لـػِس يٌؿ طىل كػِس رِ كَ 

﴿َهَذا  :- طـ الؼرآن - قال سبحاكف ،الؾَّف كتاِب  هق تالوةُ  :الـَّعقؿ ُب ؾِ جْ ـ أطظؿ ما يَ ومِ 

َٓ َرْيَب فِقِف ُهًدى﴿َذلَِؽ الْ  وقال سبحاكف: ،ُهًدى﴾ ل ر يف أوَّ ذكَ  طز وجؾيعـل: الؾَّف  ﴾ؽَِتاُب 

ق إلقفا الؼرآن؟ يف يعـل: ما هل العَ  ،الؼرآن ما هق مقضقع الؼرآن ـاويـ والؿقاضقع التل تطرَّ

َٓ َرْيَب فِقِف ُهًدى﴿َذلَِؽ الْ  الؼرآن الؾَّف قال: لِ أوَّ   يعـل: هذا الؼرآن يفديؽ لؽؾ  شلءٍ  ﴾ؽَِتاُب 

وأمقر  ،ةوآقتصاديّ  ،وآجتؿاطقة ،ةإمقر الؿالقّ  :كقاـ أمقر الدُّ ومِ  ،كقايـ والدُّ يف أمقر الد  

 ضايا.والؼَ  ،حؽاموإَ  ،دودوالحُ  ،الػؼراء

فال  ،ارطـ الـَّ َؽ ُح زِ ْح زَ ة وهق الذي يُ ؽ إىل صريؼ الجـَّيعـل: هذا الؽتاب هق الذي يدلُّ 

﴿َلْق َأْكَزْلـَا َهَذا اْلُؼْرآَن َطَؾك َجَبٍؾ َلَرَأْيَتُف َخاِشًعا  قال سبحاكف: ،كسان بؽتاب الؾَّفيستفقـ اإلِ 

ـْ َخْشَقِة الؾَِّف﴾
ًطا مِ عتَص الجبؾ يَ  ُمَتَصد   ـ خشقة الؾَّفمِ  طُ ؼُ ْس جارة يَ ما يف الحِ  بؾ إنَّ بعَض  ،دَّ

ـْ َخْشَقِة الؾَِّف﴾
 .سبحاكف وتعاىل ﴿َوإِنَّ مِـَْفا َلَؿا َيْفبُِط مِ

َعْت بِِف  تيبَ ذِ يعـل: أُ  ﴾﴿َوَلْق َأنَّ ُقْرآًكا ُسق َرْت بِِف اْلِجَباُل  يؼقل: طز وجؾوالؾَّف  ﴿َأْو ُقط 

َْرُض  ْٕ َؿ بِِف اْلَؿْقَتك يف إرض قدٌ الِ خَ يعـل: ُحِػَر مَ  ﴾ا  ،رط محذوفجقاب الشَّ  ﴾﴿َأْو ُكؾ 

 ـ هذا الؼرآن.مِ  ؿ قرآٌن أفضُؾ ا أتاهُ ؿَ الجقاب: لَ 

؛ ٕكَّفؿ - وهؿ مـافؼقن -ر بلنَّ الؿـافؼقـ يتؾقن الؼرآن ذكَ  صلىَّاهللَّعلوهَّوسلملُّ لـَّبِ وا

ِذي َيْؼَرُأ الُؼْرآَن َمَثُؾ: »: اهلل طؾقف وسؾؿصلىَّلُّ قال الـَّبِ  ،يرون فقف أطاجقب َوَمَثُؾ الُؿـَافِِؼ الَّ

ْيَحاَكِة ِريُحَفا َصق ٌب، َوَصْعُؿَفا ُمرٌّ  ِة ِريُحَفا  َمَثُؾ »و «الرَّ ِذي َيْؼَرُأ الُؼْرآَن َكَؿَثِؾ: إُْتُرجَّ ـِ الَّ
الُؿْممِ

 .«َصق ٌب، َوَصْعُؿَفا َصق ٌب 
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بَ  ُـّ لذلؽ الجِ  ًقا لَِؿا  ﴿َقاُلقا َيا ت مـفتعجَّ ـْ َبْعِد ُمقَسك ُمَصد 
َقْقَمـَا إِكَّا َسِؿْعـَا كَِتاًبا ُأْكِزَل مِ

ـَ َيَدْيِف َيْفِدي إَِلك الْ  ـ   ،َحؼ  َوإَِلك َصِريٍؼ ُمْسَتِؼقٍؿ﴾َبْق ـَ اْلِج
ُف اْسَتَؿَع َكَػٌر مِ ﴿ُقْؾ ُأوِحَل إَِللَّ َأكَّ

ف ف وشرحِ ات قؾقؾة لؽـ يف بقاكِ حتجده صػ مفقٌل  الؼرآنُ ف َفَؼاُلقا إِكَّا َسِؿْعـَا ُقْرآًكا َطَجًبا﴾

 .يدةٌ دِ طَ  مجؾداٌت 

وقال طـ  ،ا َأْكَزْلـَا التَّْقَراَة فِقَفا ُهًدى َوُكقٌر﴾﴿إِكَّ  قراة:طـ التَّ  قال طز وجؾلذلؽ الؾَّف 

ابؼةتُ ـ الؽُ ا قبؾف مِ ؿَ لِ  ٌخ اِس أكَّف كَ  :ـ إققاليعـل: مِ  ﴿َوُمَفْقِؿـًا َطَؾْقِف﴾ الؼرآن:  قعُ ؿِ أو َج  ،ب السَّ

ابؼة يف هذا الؼرآنتُ ما يف الؽُ  ا َأْكَزْلـَا َطَؾْقَؽ ﴿َأَوَلْؿ َيْؽِػِفْؿ َأكَّ  يؼقل: طز وجؾالؾَّف و ،ب السَّ

 ـ قراءاٍت ه مِ إىل غقرِ  فُ كسان يترك الؼرآن ويتَّجِ ؾؿاذا اإلِ ؛ فكػاية الؼرآن اْلؽَِتاَب ُيْتَؾك َطَؾْقِفْؿ﴾

ـَّة وما يُ  أخرى وكحقِ  صلىَّاهللَّعلوهَّل  وهل وصقة الـَّبِ  ،ؿاِف قق ـ معاكِ بَ ذلؽ؟ طؾقؽ بالؼرآن والسُّ

َأْوَصك بِؽَِتاِب َقاَل:  ؟صلىَّاهللَّعلوهَّوسلمِف َصك َرُسقُل الؾَّ َهْؾ َأوْ »يف صحقح مسؾؿ:  وسلم

  .«طز وجؾِف الؾَّ 

طز الؾَّف ؛ فقراء الؼرآناالفداية فؿاذا أصـع؟ كؼقل:  قال: أكا أريدُ وٌص خْ يعـل: لق أتاك َش 

ـَ اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّك َيْسَؿَع  يؼقل: وجؾ ـَ اْلُؿْشِركِق
لق طـدك  َكاَلَم الؾَِّف﴾﴿َوإِْن َأَحٌد مِ

 يفتدي بعد فترةٍ  - بنذن الؾَّف -الؼرآن  وتػسقرَ  أططف الؼرآنَ  مسؾؿٍ  غقرُ  ٌؼ ائِ أو َس  مٌ ادِ أو َخ  ٌؾ امِ طَ 

 يؼقل: أكا أريد أْن أسؾؿ.

ـَ َكَػُروا ﴿ بقالؼرآن طىل الؼؾ اة الؿشركقـ تلثقرَ تَ ا رأى طُ ولؿَّ  ِذي َٓ َتْسَؿُعقا لَِفَذا َوَقاَل الَّ

ك ؿ الؼرآن حتَّ فُ عُ ؿِ ْس قهؿ؟ فؼط كُ ى كقػ كدطرَ ْس ى أو غقر أَ رَ ْس وإذا أتك أَ  ،ٕكَّف يمثر ُؼْرآِن﴾الْ 

 . ؼؾبالالؽؾؿات تدخؾ  ػ  كبرة الؼرآن يف َص 

ار قالقا لبعض الؿسؾؿقـ يف ديار غقر الؿسؾؿقـ: لؿَّ  فبعُض  الً فقف آيات ج  َس ا وضع مُ الؽػَّ

فلتت  ،فبعد أيام أصػك هذا الؿسؾؿ الؼرآن ،عؾقي كصراكقةال الطابؼالؼرآن وكاكت امرأة يف 

= 
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َّاهلل فُ ـْ طَ  َي وِ رُ وَ  َ  عُ ق  َض يُ  نَّ الؾَّفَ ى أَ رَ تَ أَ »: فِ ـِ بْ ٱلِ  اَل قَ  كَّفُ أَ  رحمه
ِ
ـَ عِ بَ رْ أَ  قَؽ بِ ٕ  ؛ةً ـَ َس  ق

 .«؟ةٍ ؾَ قْ ؾَّ لَ كُ  آنَ رْ الؼَ  ؿُ تِ خْ يَ 

 قكَ بُ ك أَ تَ ا أَ ؿَ فَ  ؛ِؽ بْ  تَ َٓ »: اَل قَ  - لؽِ بْ يَ  آهُ رَ وَ  - فِ تِ قْ مَ  دَ ـْ طَ  فِ ـِ بْ ٱلِ  ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  اَل قَ وَ 

 .(1)«طُّ ًة قَ َش احِ فَ 

ل ب  حُ بِ »: اَل قَ ُثؿَّ  ِت قْ ؿَ ؾْ ك لِ جً ْس مُ  قَ هُ وَ  آنَ رْ الؼُ  رحمهَّاهلل اسٍ يَ ل إِ بِ أَ  ـُ بْ  مُ آدَ  ؿَ تَ َخ وَ 

 َّٓ إِ  فَ لَ  إِ َٓ  ،قكَ ُج رْ أَ  ُت ـْ كُ  ،مِ قْ ا القَ ذَ فَ لِ  َؽ ؾُ م  ؤَ أُ  ُت ـْ كُ  ،عِ رَ ْص ا الؿَ ذَ ل هَ ل فِ بِ  َت ؼْ فَ َّٓ رَ إِ  َؽ لَ 

 .(2)رحمهَّاهللك َض قَ ُثؿَّ  «الؾَّفُ 

َّاهللُد اهِ الزَّ  دِ ؿَ الصَّ  دُ بْ طَ  انَ كَ وَ   ةِ اطَ السَّ  هِ ذِ فَ ي! لِ دِ ق  َس »: فِ تِ قْ مَ  دَ ـْ طِ  قُل ؼُ يَ َّرحمه

                                      
= 

يف الؽؾؿات طجقبة  ػَّ صَّ ال الؿقسقؼك؛ ٕكَّفا تريحـل ٕنَّ الـَّصراكقة قالت: أريد أْن أسؿع هذه 

ُـّ اْلُؼُؾقُب﴾ قال سبحاكف: ف،تريحور يف الؼؾب ث  مت
ِف َتْطَؿئِ َٓ بِِذْكِر الؾَّ   .كالؼؾب يطؿئـ يتحرَّ  ﴿َأ

ـٍ  أنَّ الؼؾَب  :الحديثيف و  ،ق ـف ويجعؾف ساكـ مطؿئـؾَ فقليت الؼرآن يُ  ،كيتحرَّ  طىل صح

َّٓ لذلؽ ٓ تجد أحدًا ، ىل الجسد بإمراضيمثر ط ةٍ ك الؼؾب بؼقَّ إذا تحرَّ و يستؿع الؿقسقؼك إ

ك حر  تُ  مقر الدَّ ثِ أو طـد الحجامة يػقر الدم؛ ٕنَّ هذه تُ  ،ـ الصؿاممِ  ٌض رَ يف الؼؾب مَ  هتجد أثر

ا ُخؾَِؼ لف الؼؾب أكثرَ   .  سبحاكف وتعاىل ف الؾَّفؼَ ؾَ م كؿا َخ ا الؼرآن يجعؾ الؼؾب والدَّ أمَّ  ،مؿَّ

الميقسػ و ،عاصلـؽرات والؿَ الؿُ  بقن إىل الؾَّف بتركِ يعـل: يتؼرَّ  (1) َّالس  بَّ حَ تَ اْس  علوه

ك ولق حتَّ  :يؼقل يعـل ،ـَ جْ اس يذهب إىل الػتـة ويـسك الس  الـَّ طىل الػتـة وبعُض  ـَ جْ الس  

 .- والعقاذ بالؾَّف - أكا أريد أْن أفعؾ الػاحشةَ  ـَ جْ دخؾت الس  

ـْ َكاَن آِخُر َكاَل »قال:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ الـَّبِ و (2) َٓ َم َّٓ مِِف   .«َدَخَؾ الَجـَّةَ   الؾَّفُ  إَِلَف إِ
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 .(1)«َؽ ل بِ ـ  ضَ  ـَ ْس ُح  ْؼ ؼ  َح  ؛َؽ تُ قْ ـَ تَ قْ ٱ مِ قْ ا القَ ذَ فَ لِ وَ  ،َؽ تُ لْ ْبَّ َخ 

َّاهلل قؾٍ ؼِ طَ  ـُ بْ ٱ اَل قَ وَ   فُ ـْ طَ  ُت عْ قَّ وَ  دْ قَ »: - ةُ قَ ْس ك الـ  ؽَ بَ  دْ قَ وَ  - فِ تِ قْ مَ  دَ ـْ طَ  رحمه

ـَ ِس ؿْ َخ   .(2)«فِ ائِ ؼَ ؾِ بِ  لُ ـَّ فَ تَ ل أَ قكِ طُ دَ فَ  ،ةً ـَ َس  ق

 فِ قيَ ابُ بَ  ـُ بْ  لُّ ؾِ طَ  انَ كَ وَ  ،اِف قَ ل الطَّ فِ  ؿْ قهُ ؾُ تَ قَ وَ  اِج ك الُحجَّ ؾَ طَ  ةُ طَ امِ رَ الؼَ  ؿَ جَ ا هَ ؿَّ لَ وَ 

 :دَ َش كْ لَ فَ  عَ قَ ك وَ تَّ َح  هُ ذُ ُخ لْ تَ  قُف قُ السُّ وَ  ،اَف قَ الطَّ  عِ طَ ؼْ يَ  ؿْ ؾَ فَ  قُف طُ لُّ يَ قفِ الصُّ 

ــ ــْرَطك فِ ـَ َص ـــُؿِحب ق ــَرَى ال ــاِرُهؿُ َت ُل ِدَي

ُ

ُ

 

  

َٓ َكِػْتَقـــ   َُكـــْؿ َلبُِثـــقا ونَ ْدرُ  َيـــِة الَؽْفـــِػ 

ُ

ُ

ـــفِ  ـــ َتالؾَّ ـــَػ إَ  قْ َل ـــؿُ َحَؾ ُف ـــاُب أكَّ ُْحَب

 

  

ـَ تَ َمقْ    ـِ  ك مِـ ـِ َمـ الَبـْق (3)ا َحـَُثـقاَيـْقَم الَبـْق
 

 

                                       

ـ مِ  - بنذن الؾَّف - قنأتاه الؿقت يؽقك ك إذاالحة حتَّ ـ إطؿال الصَّ ون مِ رُ ثِ ؽْ يعـل: يُ  (1)

 عقديـ.السَّ 

َواَكْرَباُه »: رضيَّاهللَّعنها ره الؿقت قالت فاصؿةا حَض لؿَّ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ لذلؽ الـَّبِ 

يعـل: طـد الؿقت  « َكْرَب َطَؾك َأبِقِؽ َبْعَد الَقْقمِ َٓ : صىل اهلل طؾقف وسؾؿلَِؽْربَِؽ َيا َأَبَتاُه، َفَؼاَل 

 يؼقل: طز وجؾلذلؽ الؾَّف  ؛ك الحؾؼقمـ أسػؾ الجسد حتَّ وح تخرج مِ يدة؛ ٕنَّ الرُّ دِ كربة َش 

َٓ إَِذا   .﴿اْلُحْؾُؼقَم﴾ وحيعـل: الرُّ  ﴾َبَؾَغِت ﴿َفَؾْق

ـُ  (2) ـَ ِس ؿْ َخ  فُ ـْطَ  ُت عْ قَّ وَ  دْ قَ »ؾؿاء الحـابؾة قال: بار طُ ـ كِ مِ  اهللرحمهَّ قؾٍ ؼِ طَ  اب يعـل:  «ةً ـََس  ق

 .رحمهَّاهللسالم ـ صـَّػ يف اإلِ مَ  وهق أكثرُ  ،يف العؾؿ مخسقـ سـةب أكتُ 

صىل اهلل طؾقف لُّ قال الـَّبِ  ،ـِ بَ ـ الؾَّ كزل أشدُّ بقاضًا مِ  - كؿا تعؾؿقن -إسقد  رُ جَ والحَ  (3)

دَ َس فَ »: وسؾؿ َٓ  ،يف الحجر إسقد حديٍث  وهذا أصحُّ  «مَ ل آدَ ـِ ا بَ ايَ طَ َخ  فُ تْ قَّ   يثبت حديٌث و

= 
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فُ  هُ َّٓ قَ تَ  ؛فِ اتِ قَ ل َح فِ  هُ ودَ دُ ُح  ظَ ػِ َح وَ  اهُ ؼَ تَّ ٱوَ  الؾَّفَ  اعَ صَ أَ  ـْ ؿَ فَ  ك ؾَ طَ  اهُ فَّ قَ تَ وَ  ،فِ اتِ فَ وَ  دَ ـْ طَ  الؾَّ

 ،رِ بْ الؼَ  اَب ذَ طَ  فُ ـْ طَ  عَ فَ دَ وَ  ،ـِ قْ ؽَ ؾَ الؿَ  الِ مَ ُس  دَ ـْ طِ  رِ بْ ل الؼَ فِ  ِت ابِ الثَّ  لِ قْ الؼَ بِ  فُ تَ بَّ ثَ وَ  ،انِ يؿَ اإلِ 

 .(1)ةِ ؿَ ؾْ الظُّ وَ  ةِ دَ ْح القَ  َؽ ؾْ تِ ل فِ  فُ تَ َش ْح وَ  َس آكَ وَ 

                                      
= 

 إسقد. رِ جَ ه يف الحَ غقرُ 

ف والؿسؾؿقـ إخقاكَ  ؾ ؿَ عَ ف ويُ كػَس  ؾ ؿَ عَ ه ويُ أوٓدَ  ؾ ؿَ عَ يُ أْن ٍص خْ طىل كؾ  َش  ُب جِ لذلؽ يَ  (1)

 عَ ؿَ وقد َج  «ؽ؟ـ كبقُّ ؽ؟ ومَ ا ديـُؽ؟ ومَ ـ ربُّ مَ » رضيَّاهللَّعنهصقل الثالثة حديث البراء إُ 

قخ محؿد بـ َّاهللالقهاب  طبد هذه إصقل الثالثة وما فقفا الشَّ ثالثة »ف يف رسالتِ  رحمه

وامفحَ  ،«إصقل واميعقدُ  ؿَّ ثُ  ،ريٌّ بالؿسؾؿ أْن يؼرأ هذه إصقل الثالثة طىل الدَّ  ،ها طىل الدَّ

 .طـفا يف الؼبر أرجك لؾجقاِب  َؾ ئِ ك إذا ُس حتَّ 

 ةٌ يَ ارِ َج  ْت تَ أَ  اؿَّ لَ »يف صحقح مسؾؿ:  ،هؿ ذلؽأوٓدَ  ؿقنَ ؾ  عَ يُ  رضيَّاهللَّعنهمحابة وكان الصَّ 

َـّبِ لَ إِ  ـَ »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ قال لفا الـَّبِ  ةٌ قرَ غِ وَص  كظر امرأةٌ ا« صىل اهلل طؾقف وسؾؿل  ك ال َأْي

فُ  َؿاءِ  ؟الؾَّ َّٓ بعد تَ  ؛«َقاَلْت: فِل السَّ  ،فا لفاأهؾِ  قؿِ ؾِ عْ فدلَّ طىل أكَّفا ما قالت هذا الجقاب إ

ـَّة ق هذه إمة ِس رَ ـ فِ لؾَّف مِ  قَّ ؾُ العُ  ُت بِ ثْ  يُ َٓ  ،شر يعجز طـفـ البمِ  قرٌ ثِ فا هذا كَ وجقابُ  قى أهؾ السُّ

ـَّة والجَ  ،اطةؿَ والجَ  َّٓ أهؾ السُّ  اطة.ؿَ ما أحد يؼقل: الؾَّف فقق إ

 ،فؿ يؼقل: يف كؾ  مؽانوبعُض  ،فؿ يؼقل: معـا؟ بعُض لل أيـ الؾَّفُ اْس  وإذا جؾست يف مجؾسٍ 

َـّ  َؿاِء﴾﴿أَ  الؾَّف يؼقل: لؽ ـْ فِل السَّ ـُْتْؿ َم
َْطَؾك﴾ ،َأمِ ْٕ َؽ ا  ةٌ قرَ غِ َص  يةٌ ارِ وهذه َج  ﴿َسب ِح اْسَؿ َرب 

 ؿاء.تؼقل: الؾَّف يف السَّ 

ـَّة يف صػات الؾَّف سبحاكف وتعاىل حتَّ تَ ما جاء بف الؽِ  ؾَّؿَ عَ تَ قعًا أْن كَ ؿِ طؾقـا َج  ُب جِ فقَ  ك اب والسُّ

  تعبده؟ـ ـ تعبد؟ ما هل صػات مَ مَ  َف رِ عْ تَ 

= 
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= 

َؾ َس ٌؾ أْن يُ ُج ولق أراد رَ  ف؟ الؿدرسة؟ ما هل صػاتُ  كقػ مديرُ  :يسلل ف يف مدرسةٍ ابـَ ج 

ـٌ  حازمٌ  شديدٌ  دخؾ أوٓدي طـده أم ٓ؟ فتسلل أُ  كدًا حتَّ جقّ  ُس ر  دَ ؟ يُ ُس ر  دَ صقب كقػ الؿُ  ؟لق 

 طـده أم ٓ. ؽتضع ابـَهؾ  بذلؽ طرفَت  َؽ قيت معرفتُ ؿا قَ ؾَّ وكُ  ،ـ هقمَ 

لف  طز وجؾبف؛ ٕنَّ الؾَّف  َؽ ؾَّؼ قؾبُ عَ بف: تَ  َؽ يت معرفتُ قِ ؿا قَ ؾَّ كُ  طز وجؾفؽذلؽ الؾَّف 

ٍة تتعؾَّؼ بالؾَّف أكثر ػَ وكؾُّ ِص  ،الؾَّف أكثر وأكثر بُّ حِ ٍؿ تُ وكؾُّ اْس  ،قؿٍ ظِ ٍؿ طَ سـك كؾُّ اْس الحُ  إسؿاءُ 

 وأكثر.

ثالثة » زمالئفؿ كتاَب  عَ قفؿ أو مأهؾِ  عَ م ؤون يف البقِت الجؿقع أْن يؼرَ  ُح َص كْ لذلؽ أكا أَ 

قخ محؿد بـ طبدؿَ كالهُ  «قحقدكتاب التَّ »و «إصقل  «العؼقدة القاسطقة»و ،القهاب ا لؾشَّ

 .رحمهَّاهللسالم اإلِ  لشقِخ 

 -بنذن الؾَّف  - العؼقدة القاسطقة يؾؼك ربَّف ثالثة إصقل معَ  قحقد معَ التَّ  ف كتاَب ـ طرَ مَ 

  بُّ حِ وهق كؿا يُ 
تق بات صغقرة كؾُّفا كُ  ،ـ العارفقـ بلسؿاء الؾَّف وصػاتفومِ  ،ديــ الؿقح  مِ

  .يقم بعد العصر إىل العشاءيف يؼرأها يف يقمقـ أو أْن خص الشَّ  يستطقع

كتفك مـفا اك مؿؽـ حتَّ واحدٍة  سالم بعد العصر يف جؾسةٍ اإلِ  بفا شقُخ القاسطقة كتَ العؼقدة 

رػَ ب ويُ ن الؿغرب هق يؽتمذ  قبؾ أْن يُ   أكت تؼرأها بدون تػؽقر يعـل: تـتفل مـفا قبؾ.و ،ؽ 

ثالثة إصقل و ،ساطة وكصػأو ساطة يف قحقد تستطقع أْن تؼرأه بعد العشاء كتاب التَّ 

 ـ بعد الؿغرب وتعقده مرًة أخرى. تؼرأه مَ 

ُب ؼَ العؼقدة؛ ٕكَّفا هل التل تُ  بلمقرِ  ؿَّ تَ فْ أْن كَ  ُب جِ فقَ   فروعَ  ُف رِ عْ كسان يَ ا اإلِ أمَّ  ،ـ الؾَّفمِ  ر 

يف  صىل اهلل طؾقف وسؾؿلُّ ث الـَّبِ لذلؽ مؽَ  ،طل العظقؿريعة ويـسك إصقل ففذا هق الخَ الشَّ 

َّٓ بعد طشر سـقات  تػرْض  لمالصالة  ،قحقدة ثالثة طشرة طامًا يدطق إىل أصؾ التَّ مؽَّ  طؾقف إ

يـ أصؾ الد  يف د ذلؽ يف ثالثة طشرة طامًا بع ؿَّ ثُ  ،يـيعـل: طشر سـقات يف أصؾ الد   ،ـ البعثةمِ 

= 
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 َٓ وَ  َؽ قْ ؾَ طَ  َس لْ  بَ اَل فَ  رِ بْ الؼَ  قلِ ُخ دُ  دَ ـْ طِ  َؽ عَ مَ  الؾَّفُ  انَ ا كَ ذَ إِ »: ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  اَل قَ 

 . «ةَ َش ْح وَ 

ـَ حِ الِ الصَّ  اءِ ؿَ ؾَ العُ  ُض عْ بَ  َي ؤِ رُ وَ  : اَل ؼَ فَ  ،فِ الِ َح  ـْ طَ  َؾ ئِ ُس فَ  فِ تِ قْ مَ  دَ عْ بَ  مِ قْ ل الـَّ فِ  ق

 .(1)«طز وجؾل ب  ل رَ ـِ ُس كِ مْ يُ »

فُ نِ ا؛ فَ قَ كْ ل الدُّ فِ  فِ اتِ قَ ؾَ ل َخ فِ  فُ قَس كِ أَ  الؾَّفُ  انَ كَ  ـْ ؿَ فَ   اِت ؿَ ؾُ ل ضُ فِ  قَسفُ كِ أَ  قنَ ؽُ ْن يَ ك أَ َج رْ يُ  كَّ

  .افَ ـْ ؾَّك طَ خَ تَ ا وَ قَ كْ الدُّ  َق ارَ ا فَ ذَ إِ  قدِ حُ الؾُّ 

 :ؿْ فُ ُض عْ بَ  قُل ؼُ ك يَ ـَ عْ ا الؿَ ذَ ل هَ فِ وَ 

ــ ــتِلَفَق ــْقَم َوْحَش ــًا َي ــل ُمْمكِس ـْ لِ ــ ُا َرب  ُك

ُ

ُ

 

  

ـــــ   ـــــنكَّل بِ َف ـــــَؿ ـــــُف َلُؿ ُُق َصد  ـا أْكَزْلَت

ُ

ُ

ـــل كِل أكَّ ـــا َضـــرَّ ـــإِ  َوَم ـــفِ َل ُرُ َصـــائِ  ك الؾَّ

 

  

ـْ َأْهؾِــل أبــرُّ وَأْرَفــُؼ    َوَمـــ ُهــَق مِــ
(2) 

 

 

فُ لَّ قَ ا تَ ذَ إِ  ؛اهَ دُ ائِ دَ َش ا وَ فَ اطُ زَ فْ أَ وَ  ةِ امَ قَ الؼِ  اُل قَ هْ أَ  َؽ لِ ذَ كَ وَ  ل فِ  فُ لَ  قعَ طِ الؿُ  هُ دَ بْ طَ  ك الؾَّ

 .فِ ؾ  كُ  َؽ لِ ذَ  ـْ مِ  اهُ جَ كْ ا أَ قَ كْ الدُّ 

َف َيْجَعْؾ َلُف َمْخَرًجا﴾ ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ  - رحمهَّاهلل ةُ ادَ تَ قَ  اَل قَ  ـْ َيتَِّؼ الؾَّ : اَل قَ  - ﴿َوَم

                                      
= 

 ػروع.المع 

الحة ـ إطؿال الصَّ ومِ  ،- فِس كْ بتقفقؼ الؾَّف وأُ  - الحالعؿؾ الصَّ  :مكس يف الؼبريُ الذي  (1)

 ك.لؽ يف قبرِ  طز وجؾالؼرآن العظقؿ يشػع طـد الؾَّف  :فاصقِص مكس بخُ التل تُ 

 ـ أهظ.ل مِ بِ  ُف أرْ أَ  قؿٍ حِ رَ  يؿٍ رِ كَ  هب إىل ربٍّ ذا ٕكَّـل سقَف  ـ؛ٌئِ ؿَ طْ يعـل: أكا مُ  (2)
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 . «ةِ امَ قَ الؼِ  مِ قْ يَ  اعِ زَ فْ أَ  ـْ مِ وَ  ،ِت قْ الؿَ  دَ ـْ طَ  ِب رْ الؽَ  ـَ مِ »

 قفِ ج  ـَ كُ »: ةِ أيَ  هِ ذِ ل هَ فِ  رضيَّاهللَّعنهما اسٍ بَّ طَ  ـِ بْ ٱ ـِ طَ  ،ةَ حَ ؾْ ل صَ بِ أَ  ـُ بْ  لُّ ؾِ طَ  اَل قَ وَ 

 .«ةِ رَ أِخ ا وَ قَ كْ ل الدُّ فِ  ٍب رْ ؾ  كَ كُ  ـْ مِ 

َّاهلل ؿَ ؾَ ْس أَ  ـُ بْ  دُ يْ زَ  اَل قَ وَ  ُف ُثؿَّ ﴿ ك:الَ عَ تَ  فِ لِ قْ ل قَ فِ  - رحمه ـَا الؾَّ ـَ َقاُلقا َربُّ ِذي إِنَّ الَّ

فُ نِ فَ  ؛ُث عَ بْ يُ  مَ قْ يَ وَ  ،هِ رِ بْ ل قَ فِ وَ  ،فِ تِ قْ مَ  دَ ـْ طَ  َؽ لِ ل ذَ فِ  رُ شَّ ُيبَ »: اَل قَ  - ﴾اْسَتَؼاُمقا  ةِ ـَّ ل الجَ ػِ لَ  كَّ

 .«فِ بِ ؾْ قَ  ـْ مِ  ةِ ارَ الب َش  ةُ َح رْ فَ  ْت بَ هَ ا ذَ مَ وَ 

  لُّ اكِ الُبـَ  ٌت ابِ ثَ  اَل قَ وَ 
ـَ حِ  ـَ مِ مْ نَّ الؿُ ا أَ ـَ غَ ؾَ بَ »: ةِ أيَ  هِ ذِ ل هَ فِ  اهُ ؼَّ ؾَ تَ يَ  هِ رِ بْ قَ  ـْ مِ  الؾَّفُ  فُ ثُ عَ بْ يَ  ق

َٓ ؼُ قَ فَ  ،اقَ كْ ل الدُّ فِ  فُ عَ ا مَ اكَ كَ  انِ ذَ ؾَّ لا اهُ ؽَ ؾَ مَ  َٓ فُ لَ  نِ ق ـُ الؾَّفُ مَ قُ فَ  ،نْ زَ حْ  تَ َٓ وَ  ْػ خَ  تَ :   ،فُ فَ قْ َخ  م 

؛ ـٍ قْ طَ  ةُ رَّ قُ  ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ لِ  َل هِ وَ  َّٓ إِ  ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  اَس ك الـَّ َش غْ تَ  ةٍ قؿَ ظِ طَ  ـْ ا مِ ؿَ فَ  ،فُ ـَ قْ طَ  رُّ الؾَّفُ ؼِ يُ وَ 

َج َخ  «اقَ كْ ل الدُّ فِ  ُؾ ؿَ عْ يَ  انَ ا كَ ؿَ لِ وَ  الؾَّفُ  اهُ دَ ا هَ ؿَ لِ   ذَ  رَّ
 .هُ رُ قْ غَ وَ  ؿٍ اتِ ل َح بِ أَ  ـُ بْ ٱ فُ ؾُّ كُ  َؽ لِ

فِ لَ إِ  ْف رَّ عَ تَ يَ  ؿْ لَ  ـْ ا مَ مَّ أَ وَ  ل  فِ َٓ  دِ ائِ دَ ل الشَّ فِ  فُ فُ رِ عْ يَ  ـْ مَ  فُ لَ  َس قْ ؾَ فَ  ؛اءِ َخ ل الرَّ فِ  ك الؾَّ

 .(1)ةِ رَ ل أِخ  فِ َٓ ا وَ قَ كْ الدُّ 

                                      

َٓ َيْسَؿُعقا ُدَطاَءُكْؿ َوَلْق  الؾَّف كؿا قال سبحاكف: ٌص غقرَ خْ د َش فؾق طبَ  (1) ﴿إِْن َتْدُطقُهْؿ 

 سبحاكف:وقال  ،ـ دطاهما يـتػع بؿَ  َسِؿُعقا َما اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ َوَيْقَم اْلِؼَقاَمِة َيْؽُػُروَن بِِشْركُِؽْؿ﴾

َبُعقا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب﴾ ـَ اتَّ ِذي ـَ الَّ
ـَ اتُّبُِعقا مِ ِذي َأ الَّ ـَ و ،﴿إِْذ َتَبرَّ ِذي ـَ اْسُتْضِعُػقا لِؾَّ ِذي ﴿َيُؼقُل الَّ

﴾ ـَ َٓ َأْكُتْؿ َلُؽـَّا ُمْممِـِق َّٓ الؾَّف  ،اْسَتْؽَبُروا َلْق ج ػَ هق الذي يُ وف إلقف عرَّ تتَ  طز وجؾفؿا يـػع إ ر 

 سبحاكف وتعاىل. كقا وأخرةوب يف الدُّ رُ ؽ الؽُ طـ

َك  ك قال تعاىل:رُّ ُض ه سبحاكف ففق يَ ا غقرُ أمَّ  َٓ َيُضرُّ َٓ َيـَْػُعَؽ َو ِف َما  ـْ ُدوِن الؾَّ
َٓ َتْدُع مِ ﴿َو

﴾ ـَ ـَ الظَّالِِؿق
 .َفنِْن َفَعْؾَت َفنِكََّؽ إًِذا مِ
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 ـْ مِ  ؿْ فُ ا لَ مَ وَ  ،دُّ َش أَ  ةِ رَ ل أِخ فِ  ؿْ ِف الِ َح وَ  ،اقَ كْ ل الدُّ فِ  ؿْ لِِف اُة َح دَ اهَ َش مُ  :اذَ ُد هَ اهِ قَ َش وَ 

  .(1)قرٍ ِص  كَ َٓ وَ  لٍّ لِ وَ 

                                      

ِخَرِة أَ  كؿا قال سبحاكف: (1) ْٔ ـْ َواٍق﴾﴿َوَلَعَذاُب ا
ِف مِ ـَ الؾَّ

 دٌ َح أَ  يقجد ٓ َشؼُّ َوَما َلُفْؿ مِ

 ـ العذاب.قف مِ يؼِ 

  .يف شرح هذا الحديث درسٍ  هق آخرُ  ُس رْ ويؽقن هذا الدَّ 

 .وسؾَّؿ تسؾقؿًا كثقراً ف ف وصحبِ ك آلِ وطؾَ  ،دٍ ـا محؿَّ طىل كبق   ك الؾَّفُ وصؾَّ  أطؾؿ، والؾَّفُ 


