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 2  وما فيها من معترب

 المقدمة

ََلُم وَ  ،الحمُد هلل ََلُة َوالسَّ  َطَؾك الصَّ
ِ
َّٓ اَّللُ  ،َرُسقِل اَّلل َٓ إَِلَف إِ َوَأْشَفُد َأنَّ  ،َوَأْشَفُد َأْن 

ًدا َطبُْدُه   . ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسقُلُف ُمَحؿَّ

آل  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ 

 ٢٠١عمران: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ  

 ٢النساء:  چ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲     چ 

 ٠٢ - ٠٠األحزاب:  چ  ﮳﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ 

ــا َبــْعُد:  َأمَّ

صؾك بـا إخ سؾقؿان الؿالل  0441فػل العشر إواخر مـ رمضان، مـ طام 

بسقرة يقسػ أغؾبفا يف ركعة واحدة، فتاقت كػسل إلك استـباط ما فقفا مـ العؾقم 

يف مسجد الصحابة بؿديـة الغقضة طؾك الـافعة، والػقائد الؿاتعة فشرطت مـ لقؾتفا 

طؾك الؿعاين الؿـقػة مـ هذه  مختصرةيف تعؾقؼة ومـ إلقفؿ،  مسامع صَلب العؾؿ

طؾقف السَلم وما فقفا  يقسػ قصةيف  وطرب السقرة الشريػة، وكاكت بعـقان: )وقػات

 .ثؿ زدت طؾقفا مـ أققال أهؾ العؾؿ ما يـاسب الؿؼام( مـ معترب

ؾة فل مـ أولفا إلك آخرها مشتؿف، أحسـ الؼصص مشتؿؾة طؾكفنن هذه السقرة  

، واَّلل ه مـ الؿحـةاوأب فا لحؼطؾك ما يتعؾؼ بققسػ طؾقف السَلم، وما مر بف وم
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 .الؿستعان 

َكْبَِقاِء فِل 5/ 3قال الشقكاين يف فتح الؼدير ) ْٕ (: َقاَل اْلُعَؾَؿاُء: َوَذَكَر اَّلُل َأَقاِصقَص ا

َرَها بَِؿْعـًك َواِحٍد فِل ُوُجقٍه ُمْخَتؾَِػةٍ  بَِلْلَػاٍظ ُمَتَبايِـٍَة َطَؾك َدَرَجاِت اْلَبََلَغِة،  اْلُؼْرآِن، َوَكرَّ

َٓ َطَؾك  َر، َو ْرَها، َفَؾْؿ َيْؼِدْر ُمَخالٌِػ َطَؾك ُمَعاَرَضِة َما َتَؽرَّ َة ُيقُسَػ َوَلْؿ ُيَؽرِّ َوَقْد َذَكَر قِصَّ

 معارضة غقر الؿتؽّرر. اهـ

ة إلك زيادة اإليؿان ومعؾقم أن دراسة مثؾ هذه الققائع وإحداث فقفا الدطق

والثبات طؾك الديـ والصرب طؾك إذى ما اَّلل بف وحسـ التلسل بإكبقاء والؿرسؾقـ، 

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ كؿا قال تعالك:  طؾقؿ

 ٢١٠هود:  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  چ وقال تعالك: 

ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ

﯀  ﯁        ﮿   ﮾   ﮽  ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵              

                              ڭ  ڭ        

 ٠٠ - ٧٠األنعام:  چڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

 كتبف: أبق محؿد طبدالحؿقد بـ يحقك الزطؽري

 عبان لعام اثـقـ وأربعقـ وأربع مائة وألػيف الثالث والعشريـ مـ ش
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ژ ققل اَّلل تعالك: يف الوقفة األوىل:

 [  2 - 0يقسػ: ] ژ ے ے ھ  ھ

 (69/ 2الجقاب الصحقح )قال شقخ اإلسَلم يف 

 َطَؾك ِطَباِدِه 
ِ
ـُ إِْكَعاَم اَّلل  َأكْ  ;َفَفَذا َيَتَضؿَّ

َّ
َنَّ الؾَِّساَن اْلَعَربِل

ِ
َْلِسـَِة َوَأْحَسـَُفا َبَقاكًا ٕ ْٕ َؿُؾ ا

ـْ ُكُزولِِف بَِغْقِرِه َوُهَق إِكََّؿا ُخقصَِب بِ 
ِف لِْؾَؿَعاكِل َفـُُزوُل اْلؽَِتاِب بِِف َأْطَظُؿ كِْعَؿٍة َطَؾك اْلَخْؾِؼ مِ

ـْ َيْعَؾُؿ ُلَغَتُفْؿ َيْػَفُؿُف َكَؿا َففِ  ًٓ اْلَعَرُب لَِقْػَفُؿقُه ُثؿَّ َم ـْ َلْؿ َيْعَؾْؿ ُلَغَتُفْؿ َتْرَجَؿُف َأوَّ ُؿقُه ُثؿَّ َم

 ًٓ ْكَعاُم بِِف َطَؾْقِفْؿ َأوَّ ًٓ َواإْلِ ِة بِِف َطَؾك اْلَعَرِب َأوَّ ـْ َطَرَف ُلَغَتُفْؿ َوَكاَن إَِقاَمُة اْلُحجَّ  َلُف َم

 اهـلَِؿْعِرَفتِِفْؿ بَِؿَعاكِقِف َقْبَؾ َأْن َيْعِرَفُف َغْقُرُهْؿ.

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژ يف ققلف تعالك: لثانية:الوقفة ا

 [3يقسػ: ] ژ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ 

 : (21/ 07مجؿقع الػتاوى )كؿا يف  شقخ اإلسَلم قال

ـْ 
ـُ مِ ٌة َتَتَضؿَّ صَّ

َكَُّف َلْقَس فِل اْلُؼْرآِن قِ
ِ
ـَ اْلَؼَصِص؟ َفِؼقَؾ: ٕ َقْت َأْحَس ُثؿَّ َذَكُروا: لَِؿ ُسؿِّ

ـَ ُمبَْتدَ اْلِعَبِر َوالْ  َْوَقاِت َبْق ْٕ ْمتَِداِد ا
ِ
ُة. َوقِقَؾ: ٓ ـُ َهِذِه اْلِؼصَّ َها أِحَؽِؿ َوالـَُّؽِت َما َتَتَضؿَّ

ـْ ِذْكِر  ـِ ُمَحاَوَرِة ُيقُسَػ َوإِْخَقتِِف َوَصْبِرِه َطَؾك َأَذاُهْؿ َوإِْغَضائِِف َط َوُمـَْتَفاَها. َوقِقَؾ لُِحْس

ـَ َما َتَعاَصْقُه ِطـَْد الؾِّ  الِِحق َْكبَِقاِء َوالصَّ ْٕ َنَّ فِقَفا ِذْكَر ا
ِ
َؼاِء َوَكَرمِِف فِل اْلَعْػِق. َوقِقَؾ ٕ

ْقِر َوِسقَِر اْلُؿُؾقِك َواْلَؿَؿالِقِؽ  َْكَعاِم َوالطَّ ْٕ ِـّ َوا ْكِس َواْلِج ـِ َواإْلِ َقاصِق َواْلَؿََلئَِؽِة َوالشَّ

اِل وَ  اِر َواْلُعَؾَؿاِء َواْلُجفَّ َـّ َوفِقَفا َأْيًضا ِذْكُر َوالتُّجَّ َـّ َوِحَقؾِِف َجاِل َوالـَِّساِء َوَمْؽِرِه الرِّ

َقاَسِة َواْلُؿَعاَشَرِة َوَتْدبِقِر اْلَؿَعاِش َفَصاَرْت  ْؤَيا َوالسِّ َقِر َوَتْعبِقِر الرُّ التَّْقِحقِد َواْلِػْؼِف َوالسِّ
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ـْ اْلَؿَعاكِل َوالْ 

ـَ اْلَؼَصِص لَِؿا فِقَفا مِ ْكَقا. َوقِقَؾ فِقَفا َأْحَس ـِ َوالدُّ ي تِل َتْصُؾُح لِؾدِّ َػَقائِِد الَّ

ـُ  "ِذْكُر اْلَحبِقِب َواْلَؿْحُبقِب. َوقِقَؾ  َة  "َأْحَس ـَ َيْجَعُؾقَن ِقصَّ ِذي بَِؿْعـَك َأْطَجَب. َوَالَّ

ـْ َيْعَؾُؿ َأنَّ  ـَ اْلَؼَصِص مِـُْفْؿ َم ُهَق الـََّبُل َواْلَخَبُر بِاْلَػْتِح  "اْلَؼَصَص  "ُيقُسَػ َأْحَس

ـُ اْلِؼَصِص  ُـّ َأنَّ اْلُؿَراَد َأْحَس َْكَباِء َوَكثِقٌر مِـُْفْؿ َيُظ ْٕ َْخبَاِر َوا ْٕ ـُ ا َ َأْحَس
َوَيُؼقُلقَن ِهل

ـِ َخَطٌل َوَلْقَس اْلُؿَراُد بَِؼْقلِِف: اٌل بِاْلَعَربِقَِّة َوكََِل اْلَؼْقَلْق ِء ُجفَّ َٓ  بِاْلَؽْسِر َوَهُم

ـِ  ا َيْدُخُؾ فِل َأْحَس ُف اَّلُل َومِؿَّ ا َقصَّ َ مِؿَّ
َة ُيقُسَػ َوْحَدَها َبْؾ ِهل صَّ

ـَ اْلَؼَصِص( قِ )َأْحَس

قَرِة:  اْلَؼَصصِ  ًٓ ُكقِحل }َولَِفَذا َقاَل َتَعاَلك فِل آِخِر السُّ َّٓ ِرَجا ـْ َقْبؾَِؽ إ
َوَما َأْرَسْؾـَا مِ

ـْ َأْهِؾ اْلُؼَرى أَ 
ـْ َقبْؾِِفْؿ إَلْقِفْؿ مِ

ـَ مِ ِذي َبُة الَّ
َْرِض َفقَـُْظُروا َكْقَػ َكاَن َطاقِ ْٕ َفَؾْؿ َيِسقُروا فِل ا

َؼْقا َأَفََل َتْعِؼُؾقنَ  ـَ اتَّ ِذي ِخَرِة َخْقٌر لِؾَّ ْٔ ُسُؾ َوَضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد } {َوَلَداُر ا َحتَّك إَذا اْسَتْقَئَس الرُّ

ـَ ُكِذُبقا َجاَءُهْؿ َكْصُرَكا َفـُ  ـِ اْلَؼْقِم اْلُؿْجِرمِق َٓ ُيَردُّ َبْلُسـَا َط ـْ َكَشاُء َو َ َم
ل َلَؼْد َكاَن فِل } {جِّ

ـَ َيَدْيِف  ِذي َبْق ـْ َتْصِديَؼ الَّ
َْلبَاِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْػَتَرى َوَلؽِ ْٕ ُولِل ا

ِ
َقَصِصِفْؿ ِطْبَرٌة ٕ

ٍء َوُهًدى َوَرْحَؿًة لَِؼقْ 
ْ
ـَ  {ٍم ُيْممِـُقنَ َوَتْػِصقَؾ ُكؾِّ َشل ـَ َأنَّ اْلِعْبَرَة فِل َقَصِص اْلُؿْرَسؾِق َفَبقَّ

َة ُمقَسك َومَ  ـْ اْلَؿْعُؾقِم َأنَّ قِصَّ
َبُفْؿ َوَطاقَِبُتُفْؿ بِالـَّْصِر. َومِ ـْ َكذَّ َبِة َم

ا َوَأَمَر بِالـََّظِر فِل َطاقِ

 َأْطَظُؿ َجَرى َلُف َمَع فِْرَطْقَن َوَغْقِرِه َأْطَظُؿ َوَأْشَرُف 
َ
ِة ُيقُسَػ بَِؽثِقِر َكثِقٍر َولَِفَذا ِهل ـْ قِصَّ

مِ

َلَفا َأكْ  ـْ َغْقِرَها َوَبَسَطَفا َوَصقَّ
تِل ُتْذَكُر فِل اْلُؼْرآِن َثـَّاَها اَّلُل َأْكَثَر مِ َْكبَِقاِء الَّ ْٕ ـْ َقَصِص ا

َثَر مِ

َْكبَِقاِء  ْٕ ـْ َكـُقِح وَ  -َغْقِرَها: َبْؾ َقَصُص َسائِِر ا
ُهقدٍ َوَصالٍِح َوُشَعْقٍب َوَغقِْرِهْؿ مِ

ـَ  ِـّ  -اْلُؿْرَسؾِق ِة ُيقُسَػ َولَِفَذا َثـَّك اَّلُل تِْؾَؽ اْلَؼَصَص فِل اْلُؼْرآِن َوَلْؿ ُيَث ـْ قِصَّ
َأْطَظُؿ مِ

ـِ بَ  ي ـَ َطاُدوا ُيقُسَػ َلْؿ ُيَعاُدوُه َطَؾك الدِّ ِذي َنَّ الَّ
ِ
َة ُيقُسَػ َوَذلَِؽ ٕ صَّ

ْؾ َطاَدْوُه َطَداَوًة قِ

 طَ 
ِ
 َصَؾَقاُت اَّلل

َ
ًة َوَحَسُدوُه َطَؾك َمَحبَِّة َأبِقِف َلُف َوَضَؾُؿقُه َفَصَبَر َواتََّؼك اَّلَل َوابُْتؾِل َؾقِْف ُدْكَقِقيَّ



 6  وما فيها من معترب
ـْ َدَطاُه إَلك اْلَػاِحَشِة َفَصَبَر َواتََّؼك اَّلَل فِل َهَذا َوفِل َهَذا  ـْ َضَؾَؿُف َوبَِؿ  َأْيًضا بَِؿ

َ
َواْبُتؾِل

ـْ 
ُتُف مِ صَّ

اِء َفَصبََر َواتََّؼك اَّلَل فِل َهَذا َوَهَذا َفَؽاَكْت قِ رَّ اِء َوالضَّ رَّ َ بِالسَّ
بِاْلُؿْؾِؽ َفاْبُتؾِل

ـِ اْلَؼَصصِ   . إلك آخر كَلمف رحؿف اَّلل . َأْحَس

هذا كؼقلف  [3يوسف: ] ژ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ژ الوقفة الثالثة:

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  چ  ٠الضحى:  چ  ک   ک  کک  چ تعالك: 

فؿـ لؿ يتعؾؿ الؽتاب  ٢٢١النساء:  چ   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

 والسـة الصحقحة ففق يف غػؾة وجفالة.

﯁                                چ ك: يف ققلف تعال :رابعةالوقفة ال

  ٤يوسف:  چ              

وفقفا بشارات وكذارات، إذ أن يقسػ طؾقف السَلم قد رأى  أن الرؤيا مـ وحل اَّلل،

قص الرؤيا  رؤيا يف صغره ُفِسرت طؾك تػسقر طظقؿ إٓ أن أباه طؾقف السَلم حذره مـ

يؼع بقـ اإلخقة إذ أكف سبب مـ الؽقد والؿؽر ٓ سقؿا الحسد طؾك إخقاكف: لؿا قد ي

، َوالُحْؾُؿ »ؿ: والـظراء وإصحاب، وقد قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾ
ِ
ـَ اَّلل

ْؤَيا مِ الرُّ

ْقَطانِ  ـَ الشَّ
 ، وفقف: جقاز كتؿ الرؤيا وٓ ُيحدث هبا اإلكسان إٓ مـ ُيحب.«مِ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  الوقفة اخلامسة: يف قوله تعاىل:

فقفا بقان لؼقل رسقل اَّلل  ٥يوسف:  چٺ    ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ْؤَيا ا ":  ، الرُّ ـْ ُيِحبُّ َّٓ َم ْث بَِفا إِ ، َوإَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ َما ُيِحبُّ َفََل ُيَحدِّ
ِ
ـَ اَّلل

الَِحُة مِ لصَّ

ْقَطانِ  ـَ الشَّ
 مِ
ِ
ْذ بِاَّلل ـْ َيَساِرِه َثََلًثا، َوْلَقَتَعقَّ َٓ  َوإَِذا َرَأى َما َيْؽَرُه َفْؾَقْتُػْؾ َط َها، َو َوَشرِّ
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ْث بَِفا َأَحًدا، فَ  ُه ُيَحدِّ َٓ َتُضرُّ  أخرجف أحؿد . "نِكََّفا 

 :(08/ 05مسؾؿ )ف شرحقال الـقوي رحؿف اَّلل يف 

ُث بَِفا َأَحًدا َفَسَبُبُف أَ  َٓ ُيَحدِّ ْؤَيا اْلَؿْؽُروَهِة َو ا َقْقُلُف َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل الرُّ كَُّف َوَأمَّ

َرَها َتْػِسقًرا َمْؽُروًها طَ  َؾك َضاِهِر ُصقَرتَِفا َوَكاَن َذلَِؽ ُمْحَتَؿًَل َفَقَقَعْت َكَذلَِؽ ُربََّؿا َفسَّ

ـِ   َتَعاَلك َفنِنَّ الرؤيا طؾك رجؾ صائر ومعـاه أهنا اذا َكاَكْت ُمْحَتِؿَؾًة َوْجَفقْ
ِ
بَِتْؼِديِر اَّلل

َػِة َقاُلقا َوَقْد  َرْت بَِلَحِدِهَؿا َوَقَعْت َطَؾك ُقْرِب تِْؾَؽ الصِّ ْؤَيا َمْؽُروًها َفُػسِّ َيُؽقُن َضاِهُر الرُّ

ا َقْقُلُف َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل  َْهؾِِف َوَأمَّ
ِ
ُر بَِؿْحُبقٍب َوَطْؽُسُف َوَهَذا َمْعُروٌف ٕ َوُيَػسَّ

ـْ ُتِحبُّ َفَسَببُُف َأكَُّف إِ  َّٓ َم َٓ ُتْخبِْر بَِفا إِ ْؤَيا اْلَؿْحُبقَبِة اْلَحَسـَِة  َٓ ُيِحبُّ الرُّ ـْ  َذا َأْخَبَر بَِفا َم

 َّٓ َػِة َوإِ ُربََّؿا َحَؿَؾُف اْلُبْغِض َأِو اْلَحَسُد َطَؾك َتْػِسقِرَها بَِؿْؽُروٍه َفَؼْد َيَؼُع َطَؾك تِْؾَؽ الصِّ

ـْ ُسقِء َتْػِسقِرَها َواَّلُل َأْطَؾؿُ 
 . اهـ َفَقْحُصُؾ َلُف فِل اْلَحاِل ُحْزٌن َوَكَؽٌد مِ

ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ يف قوله تعالى:  :سادسةال الوقفة

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       

 ٦يوسف:  چڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  

مـة اَّلل طز وجؾ طؾك يقسػ بتعؾقؿف مـ تلويؾ إحاديث، فتػسقر الرؤيا مـ العؾؿ 

 ك أوجف الؼرآن والسـة وأمثال العرب.ٓ سقؿا إذا كان الؿعرب لفا ُيػسرها طؾ

أن صَلح الذرية مـ إمقر الؿفؿة والؿتعقـة التل يتؿـاها كؾ  :سابعةالوقفة ال

مسؾؿ، ففذا يعؼقب يرجق أن اَّلل يتؿ كعؿتف طؾك يقسػ كؿا أتؿفا طؾك أبقيف أي: 

ـ جديف إبراهقؿ وإسحاق، فنن الجد أٌب، وفعًَل كان لققسػ هذه الؿـزلة ففق رسقل ب
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طؾقف ـ أحد كال هذه الؿرتبة غقر يقسػ رسقل بـ رسقل بـ رسقل، وٓ ُيعؾؿ ط

ـْ َأْكَرُم الـَّاِس؟ َقاَل: ، فعـ السَلم  َم
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: قِقَؾ َيا َرُسقَل اَّلل « َأْتَؼاُهؿْ »َط

ـْ َهَذا َكْسَلُلَؽ، َقاَل:   ابْ »َقاُلقا: َلْقَس َط
ِ
 اَّلل

ُّ
ـِ َخؾِقِؾ َفُققُسُػ َكبِل  اْب

ِ
 اَّلل

ِّ
ـِ َكبِل  اْب

ِ
 اَّلل

ِّ
ـُ َكبِل

 
ِ
ـْ َهَذا كَْسَلُلَؽ، َقاَل « اَّلل ـْ َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسَلُلقكِل؟ ِخَقاُرُهْؿ فِل »َقاُلقا: َلْقَس َط َفَع

ْسََلِم، إَِذا َفُؼُفقا  .متػؼ طؾقف  «اْلَجاِهؾِقَِّة ِخَقاُرُهْؿ فِل اإْلِ

ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چچ  :ثامنةالوقفة ال

يوسف:  چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ

٧ - ٠ 
ًٓ إلك بعضفؿ، وربؿا يؽقن الظـ  ما يؼع يف قؾقب اإلخقة إذا رأوا مـ إب مقق

مـفؿ مع أن إب يَلزم العدل، والظـ بقعؼقب أكف مَلزٌم لؾعدل مع إبـاء: ٕكف 

قل كريؿ إٓ أن الؿحبة قد تتػاوت يف قؾب اإلكسان، لؽـ إبـاء أحقاًكا إذا رأوا مـ رس

غقر محؿقد، ففمٓء ضـقا أن أباهؿ ُيػضؾ يقسػ محؿؾ أبقفؿ شقًئا حؿؾقه طؾك 

 طؾقفؿ: بسبب محبتف لف، فعـد ذلؽ بدأوا يف الؿؽر بققسػ طؾقف السَلم.

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ   ڳ  ڳچ  يف ققلف تعالك: :تاسعةالوقفة ال

ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

حرص الشقطان  ٢٠ - ٠يوسف:  چ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳    ﮴   ڭ

﴿ اْقُتُؾقا ُيقُسَػ طؾك إيؼاع اإلكسان يف الؿعصقة الؽبقرة، فاكظر كقػ قذف يف الؼؾب: 

ؿعاصل بعد الشرك، ففل مـ أكرب الولق حصؾ ذلؽ لؽان مبتغاه،  [،9يقسػ:﴾]

 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: فعـ 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل اَّلل بَْع اْلُؿقبَِؼاِت »َط « اْجَتـُِبقا السَّ
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؟ َقاَل:  َـّ ، َوَما ُه

ِ
َم اَّللُ »قِقَؾ: َيا َرُسقَل اَّلل تِل َحرَّ ْحُر، َوَقْتُؾ الـَّْػِس الَّ ، َوالسِّ

ِ
ْرُك بِاَّلل  الشِّ

ْحِػ، َوَقْذُف اْلُؿْحِصـَاِت  َبا، َوالتََّقلِّل َيْقَم الزَّ ، َوَأْكُؾ َماِل اْلَقتِقِؿ َوَأْكُؾ الرِّ َّٓ بِاْلَحؼِّ إِ

﴿ لؽـ لؿا تراجعقا فقؿا بقـفؿ قال بعضفؿ: متػؼ طؾقف،  «اْلَغافََِلِت اْلُؿْممِـَاِت 

لف حتك ٓ تؼقم  ًامقجع اً يدشد ًايعـل: اضربقه ضرب [،9يقسػ:اْصَرُحقُه َأْرًضا ﴾]

فقف  فةأن يضعقه يف الطريؼ وهذا مـ جقائؿة ، ثؿ كان الرأي إخقر: أهنؿ رأوا  ابعده

إٓ أكف أهقن مـ الؼتؾ، وَّلل الحؽؿة فؾق قتؾقه لؽان لفؿ  بغل وضؾؿرحؿة وإن كان فقف 

 ما أرادوا مـ طدم رؤيتف ولؽـ اَّلل طز وجؾ غالب طؾك أمره.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ  يف ققلف تعالك: :عاشرةالوقفة ال

 - ٢٢يوسف:  چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ

وٓ  مـفالؽقد والؿؽر يف الحصقل طؾك الؿطؾقب، فنهنؿ أرادوا أن يتخؾصقا   ٢١

أمام أبقفؿ: ٕن آبـ مع أبقف يف حرز يحقصف ويـصحف  مـف التخؾص يفقدرة لفؿ 

 ف، لؽـ صؾبقه أن ُيرسؾف معفؿ لؾعؾب والرطل.ويدافع طـ

﴿ َوإِكَّا َلُف أن مبتغل الشر ُيظفره يف صقرة الخقر وربؿا يزكل كػسف مـ ققلفؿ: فيه و

ـُ ُطْصَبٌة إِكَّا إًِذا ومـ ققلفؿ:  [،02يقسػ:َلَحافُِظقَن ﴾] ْئُب َوَكْح ـْ َأَكَؾُف الذِّ
﴿ َقاُلقا َلئِ

 [.04يقسػ:َلَخاِسُروَن ﴾]

 ۆئ  ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ژ :تعالك يف ققلف :ادةة شررةفة احلالوق

 حئ      جئ ی ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ    ۈئ

إلكسان أٓ يػتح بعض إمقر أمام الـاس، ليـبغل  ٢٤ - ٢١يوسف:  ژ  ىئ مئ



 01  وما فيها من معترب

ْئُب ﴾]فؼقل يعؼقب:  اسُتِغَؾ يف إخػاء يقسػ  [،03يقسػ:﴿ َوَأَخاُف َأْن َيْلُكَؾُف الذِّ

، لؽـ لؿا اً م، ولربؿا لق لؿ ُيسؿعفؿ هذه الؽؾؿة لذهبقا يتؾؿسقن أطذارطؾقف السَل

، فؿجرد أن أخػقه وألؼقه يف البئر رجعقا إلك أبقفؿ أخذوا هبا ،وجدوا هذه الؽؾؿة

تحرز مـف وٓ ُيظفره، ٓ قالقا: أكؾف الذئب كؿا تخقفت، فبعض الؽَلم يحتاج أن يُ 

أن  يصؾحٓ  التل ومـ لؿ يطؾع طؾك أشقاءالـساء، وإطاجؿ، بقـ إصػال، وسقؿا 

طؾع طؾقفا، فلكت حقـ تضع هذه الؿسائؾ أمامفؿ كلكؽ تدلفؿ طؾك البحث طـفا يُ 

: ، وطـ ويؼع بعد ذلؽ ما يحذر
ٌّ
َب، »َطؾِل ُثقا الـَّاَس، بَِؿا َيْعِرُفقَن َأُتِحبُّقَن َأْن ُيَؽذَّ َحدِّ

 .أخرجف البخاري «اَّلُل َوَرُسقُلفُ 

يوسف:  ژ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: :نية شررة لثاالوقفة ا

فؼد قال جؿاطة الؿسؾؿقـ  تلقسوأن بعض الجؿاطات قد تجتؿع طؾك باصؾ،  ٢٥

تِل َطَؾك َضََلَلةٍ : »رسقل اَّلل  ، لؽـ قد يتؿإ أهؾ بؾد أو قبقؾة أو بقت «َٓ َتْجَتِؿُع ُأمَّ

ؿ وضع يقسػ يف ذلؽ الُجب ولا طؾك طؾك باصؾ، فاكظر همٓء اإلخقة كؾفؿ أجؿعق

ؼال: هذا أخقكا ارفؼقا بف وأحقطقه: وذلؽ بسبب ما كان قد ُغِرَس فمـفؿ يعاض أحد 

الحؼد والحسد مرضان طظقؿان إذا تسؾطا طؾك فيف الؼؾب مـ الحؼد، والحسد، 

 إلكسان أذهبا مـف كؾ ُخؾؼ كبقؾ إٓ مـ رحؿ اَّلل.

 ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ    ڀ ژ يف ققلف: :ثالثة شررةالوقفة ال

 ٢٥يوسف:  ژ

هذه الضقؼة أوحك إلك يقسػ طؾقف ادة الؿممـقـ، فػل هذه الشدة، وإحاصة اَّلل لعب

السَلم مع صغر سـف، واَّلل أطؾؿ ما كقع هذا اإليحاء: أكف سقعقش حتك ُيخربهؿ 
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 بصـقعفؿ هذا كالؿعاتب لفؿ والؿـتصر طؾقفؿ، وهذا فقف تسؾقة.

 ڤ    ڤ ٹ ٹ      ٹ ٹ ٿ  ٿ ژ ققلف: يف: رابعة عشرةالوقفة ال

 چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ

أن مـ جاءك يبؽل فَل تستعجؾ يف الحؽؿ لف، كؿا  ٢٠ - ٢٦يوسف:  ژ چ  چ

قال بعضفؿ: إذا جاءك رجٌؾ ورأسف يسقؾ دًما فَل تحؽؿ لف لعؾ الثاين مؼتقل، ويؼقل 

وا أباهؿ طشاًء يبؽقن طؾك العامة: ضربـل وبؽك، وسبؼـل واشتؽك، ففمٓء جاء

أخقفؿ: أن قد أكؾف الذئب، وأهنؿ أصاهبؿ الحزن وغقر ذلؽ، والعجقب فقؿا يذكر 

قد يؼتؾف، ومؿا يذكره أهؾ التػسقر: أن مع أكف بعضفؿ: أن الذئب ٓ يلكؾ اإلكسان، 

دلقؾ طؾك أهنؿ خؾعقه ووضعقه يف الدم، وهذه وهذا لباس يقسػ لؿ يؽـ مؼطًعا 

  العؿؾ بالؼرائـ وما يسؿك بالؾقث . ػقدها أصحاب البحث وهلقاطدة قد يست

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ ژ يف ققلف: شررة: امسةالوقفة اخل

ما مـ أن أي   ٢٧يوسف:  ژ گ ک ک ک   ک ڑ  ژڑ ژ ڈڈ ڎ

، أو تسؼط بطاقتف مـف : تدل طؾك جريؿتف، فسؼطة لساناً صاحب جريؿة إٓ ويرتك آثار

ؼد يؽقن إثر يف ثقبف، أو قد يؽقن إثر يف فف ما يتـبف لفا، يف الؿؽان، أو يػعؾ فعؾ

مـ غقر تؼطقع َفُعِرفت  يقسػ طؾقف السَلم حركتف وزجؾتف، ففمٓء تركقا مَلبس

 بالؼرائـ: أن يقسػ طؾقف السَلم حل ُيرزق، ولذلؽ لؿ يلِت أباه القلس.

وج أو أي شلء أن فؼد آبـ أو إخ أو الصاحب أو الز شررة:سادسة الوقفة ال

أطظؿ مـ مقتف، ٓ سقؿا إذا ُفِؼَد ولؿ تجد ما يدل طؾقف، تبؼك قؾًؼا حزيـًا تتخقؾ أكف يؼع 
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بف كؾ شلء، إن كاكت امرأة تظـ أهنا ُتفان وغقر ذلؽ، وإن كان ولًدا ٓ تدري ما حالُف، 

ه، ربؿا يؾحؼف الفؿ والحزن وإمراض وإسؼام طؾك فؼد ولدوفقبؼك اإلكسان حزيـًا، 

 بقـؿا لق مات لؽان أسفؾ، وهذا سقليت.

ربف، ففذا يعؼقب طؾقف السَلم اأن الرجؾ قد ُيغؾب مـ أق شررة:سابعة الوقفة ال

﴿ َفَصْبٌر : ومع ذلؽ يؼقلأحاط بف أبـاؤه وكاكقا أحدى طشر وكؾفؿ رجال فغؾبقه 

 ٓ شؽقى معف.، أي صرب [08يقسػ:َجِؿقٌؾ َواَّلُل اْلُؿْسَتَعاُن َطَؾك َما َتِصُػقَن ﴾]

فضقؾة الصرب، فبـػس هذه أية احتجت طائشة حقـ اهتؿت  شررة: ثامنةالوقفة ال

ـَ َقاَل: قالت: بؿا برأها اَّلل مـف  َّٓ َأَبا ُيقُسَػ ِحق َٓ َأِجُد لِل َوَلُؽْؿ َمَثًَل إِ  
ِ
َفَصْبٌر }َفَقاَّلل

 .أخرجف البخاري  [08ػ: ]يقس {َجِؿقٌؾ َواَّلُل الُؿْسَتَعاُن َطَؾك َما َتِصُػقنَ 

بقـ أو يأو أن اإلكسان إذا ُغؾِب قد ٓ يستطقع أن يتؽؾؿ،  شررة: تاسعةالوقفة ال

يػصح، ويرى أن السؽقت أسؾؿ ما يؿؽـ أن يؼقم بف، فقعؼقب طؾقف السَلم لؿ يزد 

طؾك هذه الؽؾؿة: ٕن الجدال ما سقؽقن وراءه صائؾ، أكتؿ قتؾتؿقه؟ قالقا: ما قتؾـاه، 

وأطقذ بؽ مـ : ، وقد قال رسقل اَّلل ا ترتػع إصقات ويؼع ما ٓ ُيحؿدوربؿ

 .غؾبة الرجال

 ڱ    ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ  گ گ گ ژ يف ققلف: :عررونالوقفة ال

د أن أن اَّلل إذا أرا  ٢٠يوسف:  ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻڻ ں ڱں

لؼل لف ُسبؾ الحػظ مـ حقث ٓ يدري وٓ يعؾؿ، رجؾ يف برية قد أُ  ئيحػظ اإلكسان هق

يف بئٍر طتقؼة، وربؿا جاءه الظَلم والقحشة ومع ذلؽ جاءت رفؼة مـ الـاس يف إبؾفؿ 
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ومراكبفؿ، فلرسؾقا مـ يلتقفؿ مـ بالؿاء، فلكؼذ اَّلل طز وجؾ يقسػ هبذه الرفؼة التل 

جاءت لؾُسؼقا، ومثؾف: رجؾ يضقع يف البحر وإذا بسػقـة تظفر، أو رجؾ يؾحؼف ضرر 

 :[6-5الشرح:﴿ َفنِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا * إِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴾]: وإذا باَّلل يليت بالػرج

ـــــفُ  ـــــِف اَّلل إكَّ ـــــليت بِ ـــــرٌج َي ـــــك َف  َطَس

 

ــــرُ   ــــِف أم ــــل َخؾِقؼتِ ــــقٍم فِ ــــؾَّ َي ــــُف ك   َل

 
 ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ژ يف ققلف: :واحدة والعررونالوقفة ال

أن  زهد الؿبطؾقـ يف أصحاب الحؼ: وذلؽ ١٠يوسف:  ژ ۓ ے ے ھ

ـٍ َبْخسٍ }: تعالك طؾك الؼقل بلهنؿ الؿراد بؼقل اَّللإخقة يقسػ   {َوَشَرْوُه بَِثَؿ

ولؿ يستطع طؾقف السَلم طؾك ما جاء ببعض  زهقد يسقرباطقه بثؿـ ، [21]يقسػ: 

وققؾ بلن يفقذا كصحف بعدم ، كفالروايات أن يؼقل: همٓء إخقيت: ٕهنؿ ربؿا يؼتؾق

سؽت حتك باطقه بدراهؿ معدودات وكاكقا فقف مـ  لؽـاإلخبار خقفا طؾقف مـفؿ 

الزاهديـ، ولق صؾبقا ثؿـ أغؾك مع ما هق طؾقف مـ الجؿال وما هق فقف مـ القسامة 

ورغبة الـاس فقف لربؿا أخذوا أكثر مـ هذا الثؿـ، لؽـ لشدة ما يف قؾقهبؿ طؾقف أرادوا 

 أن يتخؾصقا مـف ولق بالؿجان كؿا ُيؼال.

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ژ يف ققلف: :عررونالثانية والالوقفة 

  ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ﮾ۅ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺   ﮹ ﮸

 ژ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ىائ ى

أن اَّلل فرح طزيز مصر بالقلد لؿا رأى فقف مـ الصػات الخؾؼقة والخؾؼقة و ١٢يوسف: 

اَّلل لؿقسك طؾقف السَلم  ئقد ُيفقئ مـ يؼقم باإلكسان مـ حقث ٓ يحتسب، ففق
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اَّلل طز وجؾ لققسػ ئ بقف، وكان سبب هذه التفقئة زوجة فرطقن، وهـا هقبػرطقن ُير

َأْكِرمِل َمْثَقاُه ﴿ لؿ يؽـ لف ولد، فؼال ٓمرأتف:  حقث طؾقف السَلم بعزيز مصر

اَّلل لف بقت  ئفقفأكرمقف، وربقف، وأصعؿقف، وأسؼقف، حالقا يف قتؾف  [،20﴾]يقسػ:

 يف ذلؽ البقت رطاية القلد: مؾؽ يعقش فقف طؾك أحس العقش، والحال، ورُ 
َ
﴿ ِطل

ققؾ: أن العزيز لؿ يؽـ لف ولد فلراد [ـ، 20يقسػ:َطَسك َأْن َيـَػَعـَا َأْو كَتَِّخَذُه َوَلًدا ﴾]

ـَّا لُِققُسَػ أن يتبـاه فربقه تربقة القلد حتك قال اَّلل طز وجؾ:  ﴿ َوَكَذلَِؽ َمؽَّ

 [.56يقسػ:﴾]

الحزبققن أكف ٓ يؽقن التؿؽقـ ـ لقس كؿا يزطؿ أن التؿؽق :ثالثة والعررونالوقفة ال

، بتعؾقؿ الـاس الخقر الصحقح: أن التغققر يؽقنفبدأ مـ رأس السؾطة إٓ أن ي

، فققسػ طؾقف السَلم يؼقل اَّلل طز طؾك أي حال كان والتؿؽقـ يؽقن بنقامة ديـ اَّلل

ـَّا لُِققُسَػ ﴾]وجؾ بشلكف:  قَِع مـ بقت هذا وب حقـ ُأخذ [،56يقسػ:﴿ َوَكَذلَِؽ َمؽَّ

الرجؾ، لؽـ تؿؽقـف يف تقحقده، تؿؽقـف باستؼامتف، تؿؽقـف يف كبقتف، تؿؽقـف بامتثال 

 شريعة اَّلل.

 ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ژ يف ققلف: العررون:الرابعة و الوقفة

أن التؽؾقػ إكؿا يؼع طؾك اإلكسان بالبؾقغ، أما قبؾ  ١١يوسف:  ژ  ی ی

ُه آَتْقـَاُه ُحْؽًؿا َوِطْؾًؿا ﴾]البؾقغ فَل تؽؾقػ مـ ققلف:  ا َبَؾَغ َأُشدَّ  [،22يقسػ:﴿ َوَلؿَّ

 فعـ 
ِ
ـْ َطائَِشَة، َأنَّ َرُسقَل اَّلل ـْ َثََلَثٍة: "َقاَل:  -َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  -َط ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط

ِغقِر َحتَّك َيؽْ  ـْ الصَّ ـْ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ، َوَط ـْ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ، َأْو َط  "ُيِػقَؼ َبَر، َوَط
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 أخرجف أبق داود .

ـَ آتاه اَّلل الـبقة والرسالة: بسبب إحساكف: و ﴿ َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْحِسـِق

وأطظؿ اإلحسان الذي كان يتؿقز بف يقسػ طؾقف السَلم: التقحقد  [،22يقسػ:﴾]

ة اَّلل، لقس كؿا يؼقل الػَلسػة: بلهنا ُتـال ـمحض مكؿا سقليت إن شاء اَّلل، والـبقة: هل 

 ؽتسب.تُ  أهنابالرياضة أو 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: والعررون: امسةالوقفة اخل

 ڤ ٹ ٹ     ٹ  ٿٹ ٿ ٿ   ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ     پ

تِل ُهَق آبتَلء وآختبار، وقؾ مـ يصرب طؾقف: شدة  ١١يوسف:  ژ ڤ ﴿ َوَراَوَدْتُف الَّ

ـْ َكْػِسِف ﴾]فِ  وقد  وهذا مـ أطظؿ أكقاع البَلء: بَلء الشفقة: [،23يقسػ:ل َبْقتَِفا َط

ـَ الـَِّساءِ »: قال رسقل اَّلل 
َجاِل مِ َ َأَضرُّ َطَؾك الرِّ

متػؼ طؾقف  «َما َتَرْكُت َبْعِدي فِْتـًَة ِهل

 يصربو يشرب، ٓطـ الخؿر و يسرق، ٓطؾك الؿال الرجؾ ؼد يصرب ف، طـ أسامة 

طـ أشقاء كثقرة لؽـ أن يقجد لف مثؾ هذا الؿققػ هذا ٓ يثبت طؾقف إٓ ُخؾص 

الؿممـقـ الذيـ يثبتفؿ رب العالؿقـ، ولذلؽ قال سعقد بـ الؿسقب: إن تلمـقين طؾك 

مؾئ هذا البقت ذهًبا وجدت كػسل طؾقف أمقـًا، وإن تلمـقين طؾك جارية سقداء ٓ أجد 

 .الرجؾ، وفتـة الرجؾ طؾك الؿرأة شدة فتـة الؿرأة طؾك كػسل طؾقفا أمقـًا، وهبذا تعؾؿ

 الؿرأة بؿجرد ما يعطقفا الرجؾ كؾؿة جؿقؾة وإذا هبا كؿا يؼال: فريستف:ف

ــــــــقلِِفؿ َحســـــــــاءُ  ــــــــَدطقها بَِؼ  َخ

 

ــــــــــاءُ   َـّ الَثـ ُه ــــــــــرُّ ــــــــــقاين َيُغ   َوالَغ

 يف بقتفا،  ؟ففذه بؾقة طظقؿة حصؾت لققسػ طؾقف السَلم، ومؿـ 
َّ
ا ؾففمؿـ ُربل
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طؾقف فضؾ الـعؿة والرتبقة، وتعترب كالسقدة لف، وأمرها بالـسبة لف مؾزم كؿا سقليت، ومع 

متزيـة، وإبقاب مغؾؼة، وربؿا قد صردت الحشؿ والخدم: ففل ذلؽ هقلت إمقر 

وهذا مـ دطتف إلك كػسفا صراحًة بدون تؾؿقح،  [،23يقسػ:﴿ َوَقاَلْت َهْقَت َلَؽ ﴾]

 ثبت اَّلل فقف هذا الـبل الؽريؿ، ، وإذا بف يؼقل:  مققػ طظقؿأطظؿ الػتـة 
ِ
﴿ َمَعاَذ اَّلل

ـَ ٓ يؿؽـ أن يؼع مـل هذا الػعؾ، ما السبب؟  [،23يقسػ:﴾] ﴿ إِكَُّف َربِّل َأْحَس

وققؾ تربك يف بقت الـبقة والرسالة يعؾؿ الحَلل مـ الحرام،  [،23يقسػ:َمْثَقاَي ﴾]

َّلل ازيف هبذا الػعؾ الؿستؼبح وكان مراقبا أراد أن العزيز سقده أحسـ إلقف فَل يج

الُِؿقَن ﴾]يخشك الظؾؿ:  دلقؾ طؾك أن الؿعاصل ، [23يقسػ:﴿ إِكَُّف ٓ ُيْػؾُِح الظَّ

بتخبقبفا وضؾؿف لسقده ضؾؿ، وربؿا كان ضؾؿف لـػسف بالؿعصقة، وضؾؿف لؾؿرأة 

 .بخقاكتف

 :(218الداء والدواء )ص: قال ابـ الؼقؿ يف 

ـْ  تِل  َفَلْخَبَر َط ـِ اْلَحاِل الَّ ِطْشِؼ اْمَرَأِة اْلَعِزيِز لُِققُسَػ، َوَما َراَوَدْتُف َوَكاَدْتُف بِِف، َوَأْخَبَر َط

َٓ َيْصبُِر َطَؾْقِف إِ   بِِف َأْمٌر 
َ
ِذي اْبُتؾِل تِِف َوَتْؼَقاُه، َمَع َأنَّ الَّ ـْ َصاَر إَِلْقَفا ُيقُسُػ بَِصْبِرِه َوِطػَّ َّٓ َم

اِطل َهاُهـَا اَّللُ  َصبََّرهُ  اِطل َوَزَواِل اْلَؿاكِِع، َوَكاَن الدَّ ِة الدَّ ، َفنِنَّ ُمَقاَقَعَة اْلِػْعِؾ بَِحَسِب ُققَّ

ـْ ُوُجقٍه:
ِة، َوَذلَِؽ مِ  فِل َغاَيِة اْلُؼقَّ

ـْ َمْقؾِِف إَِلك اْلَؿْرَأةِ 
ُجِؾ مِ َبُف اَّلُل ُسْبَحاَكُف فِل َصْبِع الرَّ ، َكَؿا َيِؿقُؾ اْلَعْطَشاُن َأَحُدَها: َما َركَّ

َراِب  ـِ الطََّعاِم َوالشَّ ـَ الـَّاِس َيْصبُِر َط
إَِلك اْلَؿاِء، َواْلَجائُِع إَِلك الطََّعاِم، َحتَّك إِنَّ َكثِقًرا مِ

، َبْؾ ُيْحَؿُد َكَؿا فِل كَِتا ًٓ َٓ ُيَذمُّ إَِذا َصاَدَف َحََل ـِ الـَِّساِء، َوَهَذا  َٓ َيْصبُِر َط ْهِد َو ِب الزُّ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل ـْ َأَكٍس َط ِّ َط

ـْ َثابٍِت اْلُبـَاكِل َػاِر َط ـِ َططِقََّة الصِّ ـْ َحِديِث ُيقُسَػ ْب
لإِْلَِماِم َأْحَؿَد مِ
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ـِ الطََّعامِ : »-َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  - ـْ ُدْكَقاُكُؿ الـَِّساُء َوالطِّقُب، َأْصبُِر َط
 مِ
َّ
 ُحبَِّب إَِلل

َـّ  َٓ َأْصبُِر َطـُْف َراِب َو  « .َوالشَّ

ُتُف َأْقَقى. َباِب َوِحدَّ ََلُم َكاَن َشابًّا، َوَشْفَقُة الشَّ  الثَّاكِل: َأنَّ ُيقُسَػ َطَؾْقِف السَّ

ْفَقِة. َة الشَّ ٌة َتْؽِسُر ِشدَّ يَّ َٓ ُسرِّ  الثَّالُِث: َأكَُّف َكاَن َطَزَبا، َلْقَس َلُف َزْوَجٌة َو

ابِ  َٓ َيَتَلتَّك َلُف فِل الرَّ ـْ َقَضاِء اْلَقَصِر َما 
ُع: َأكَُّف َكاَن فِل بََِلدِ ُغْربٍَة، َيَتَلتَّك لِْؾَغِريِب فِقَفا مِ

ـَ َأْهؾِِف َوَمَعاِرفِِف.  َوَصـِِف َوَبْق

ـِ اْلَخامُِس: َأنَّ اْلَؿْرَأَة َكاَكْت َذاَت َمـِْصٍب َوِجَؿاٍل، بَِحْقُث إِنَّ ُكؾَّ َواِحٍد  ـْ َهَذْي
مِ

ـِ َيْدُطق إَِلك ُمَقاَقَعتَِفا. َْمَرْي ْٕ  ا

ـَ الـَّاِس ُيِزيُؾ َرْغَبَتُف فِل اْلَؿْرَأةِ 
َٓ آبِقٍَة، َفنِنَّ َكثِقًرا مِ اِدُس: َأكََّفا َغْقُر ُمْؿَتـَِعٍة َو السَّ

ـْ ُذلِّ اْلُخُضقِع 
ـَ الـَّاِس إَِباُؤَها َواْمتِـَاُطَفا، لَِؿا َيِجُد فِل َكْػِسِف مِ

َماِل َلَفا، َوَكثِقٌر مِ َوالسُّ

اِطُر: ْمتِـَاُع إَِراَدًة َوُحبًّا، َكَؿا َقاَل الشَّ
ِ
َباُء َوآ  َيِزيُدُه اإْلِ

ْكَساِن َما َمـََعا ٍء إَِلك اإْلِ
ْ
 َوَزاَدكِل َكَؾًػا فِل اْلُحبِّ َأْن َمـََعْت ... َأَحبُّ َشل

ـْ َيَتَضاَطُػ ُحبُُّف ِطـَْد َبْذِل اْلَؿْرَأِة َوَرْغبَتَِفا، َفطَِباُع الـَّاِس ُمْخَتؾَِػٌة، فَ  ِؿـُْفْؿ َم

َوَيْضَؿِحؾُّ ِطـَْد إَِبائَِفا َواْمتِـَاِطَفا، َوَأْخَبَركِل َبْعُض اْلُؼَضاِة َأنَّ إَِراَدَتُف َوَشْفَقَتُف َتْضَؿِحؾُّ 

تِِف َوإَِبائِ  يَّ ـْ َيَتَضاَطُػ ُحبُُّف ِطـَْد اْمتِـَاِع اْمَرَأتِِف َأْو ُسرِّ َٓ ُيَعاِوُدَها، َومِـُْفْؿ َم َفا، بَِحْقُث 

دِّ َبْعدَ  َػِر بِالضِّ ِة بِالظَّ ـَ الؾَّذَّ
اْمتِـَاِطِف  َوإَِراَدُتُف بِاْلَؿـِْع َفَقْشتَدُّ َشْقُقُف ُكؾََّؿا ُمـَِع، َوَيْحُصُؾ َلُف مِ

ُة بِنِْدَراِك اْلَؿْسَللَ  ِة اْلِحْرِص َطَؾك إِْدَراكَِفا.َوكَِػاِرِه، َوالؾَّذَّ  ِة َبْعَد اْستِْصَعابَِفا، َوِشدَّ

ْغبَِة إَِلْقَفا،  ابُِع: َأكََّفا َصَؾَبْت َوَأَراَدْت َوَبَذَلِت اْلُجْفَد، َفَؽَػْتُف ُمْمَكَة الطََّؾِب َوُذلَّ الرَّ السَّ

لِقَؾَة، َوُهَق اْلَعِزيُز ا اِغَبَة الذَّ َ الرَّ
 ْلَؿْرُغقُب إَِلْقِف.َبْؾ َكاَكْت ِهل
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ـْ 
: َأكَُّف فِل َداِرَها، َوَتْحَت ُسْؾَطاكَِفا َوَقْفِرَها، بَِحْقُث َيْخَشك إِْن َلْؿ ُيَطاِوْطَفا مِ ـُ

الثَّامِ

ْهبَِة. ْغبَِة َوالرَّ   َأَذاَها َلُف، َفاْجَتَؿَع َداِطل الرَّ

 
َ
َٓ َيْخَشك َأْن َتـِؿَّ َطَؾْقِف ِهل الَِبُة  التَّاِسُع: َأكَُّف   الطَّ

َ
ـْ ِجَفتَِفا، َفنِكََّفا ِهل

َٓ َأَحٌد مِ َو

َقَباَء. َْبَقاَب َوَغقََّبِت الرُّ ْٕ اِغبَُة، َوَقْد َغؾََّؼِت ا  الرَّ

اِر، بَِحقُْث َيْدُخُؾ َوَيْخُرُج َوَيْحُضُر  اْلَعاِشُر: َأكَُّف َكاَن فِل الظَّاِهِر َمْؿُؾقًكا َلَفا فِل الدَّ

َٓ يُ  َواِطل، َكَؿا قِقَؾ َمَعَفا َو ـْ َأْقَقى الدَّ
َؾِب َوُهَق مِ ُْكُس َسابًِؼا َطَؾك الطَّ ْٕ ـَْؽُر َطَؾْقِف، َوَكاَن ا

َكك؟ َقاَلْت: ُقْرُب اْلِقَساِد، َوُصقُل  ـْ َأْشَراِف اْلَعَرِب: َما َحَؿَؾِؽ َطَؾك الزِّ
ْمَرَأٍة َشِريَػٍة مِ

ِ
ٓ

َقاِد، َتْعـِل ُقْرَب ِوَساِد ال َقاِد َبْقـَـَا.السَّ ـْ ِوَساَدتِل، َوُصقَل السَّ
ُجِؾ مِ  رَّ

، َوَشَؽْت  َـّ ْحتَِقاِل، َفَلَرْتُف إِيَّاُه
ِ
ِة اْلَؿْؽِر َوآ اْلَحاِدَي َطَشَر: َأكََّفا اْسَتَعاَكْت َطَؾْقِف بَِلئِؿَّ

 
ِ
َـّ َطَؾْقِف، َواْسَتَعاَن ُهَق بِاَّلل ـَ بِِف : لَِتْسَتِعق َـّ ، َفَؼاَل: َحاَلَفا إَِلْقِف َـّ َّٓ َتْصِرْف َطـِّل } َطَؾقِْف َوإِ

ـَ  ـَ اْلَجاِهؾِق
ـْ مِ َـّ َوَأُك َـّ َأْصُب إَِلْقِف  [ .33]ُسقَرُة ُيقُسَػ:  {َكْقَدُه

ـْ  َغاِر، َوَهَذا َكْقُع إِْكَراٍه، إِْذ ُهَق َتْفِديُد َم ـِ َوالصَّ ْج َدْتُف بِالسِّ َ َطَشَر: َأكََّفا َتَقطَّ
الثَّاكِل

ـْ ِضقِؼ يَ 
ََلَمِة مِ ْفَقِة، َوَداِطل السَّ َد بِِف، َفَقْجَتِؿُع َداِطل الشَّ ِـّ ُوُققُع َما َهدَّ ْغؾُِب َطَؾك الظَّ

َغاِر. ـِ َوالصَّ ْج  السِّ

ُق بِِف َبْقـَُفَؿا، َويُ  ْوَج َلْؿ َيْظَفْر مِـُْف اْلَغْقَرُة َوالـَّْخَقُة َما ُيَػرِّ ْبِعُد ُكَلًّ الثَّالَِث َطَشَر: َأنَّ الزَّ

ـْ َصاِحبِِف، َبْؾ َكاَن َغاَيَة َما َقاَبَؾَفا بِِف َأْن َقاَل لُِققُسَػ:  ـْ َهَذا}مِـُْفَؿا َط  {َأْطِرْض َط

ـَ }َولِْؾَؿْرَأِة:  ـَ اْلَخاصِئِق
ـْ َأْقَقى  {َواْسَتْغِػِري لَِذْكبِِؽ إِكَِّؽ ُكـِْت مِ

ُجِؾ مِ  لِؾرَّ
ُة اْلَغْقَرةِ َوِشدَّ

 ِع، َوُهـَا َلْؿ َيْظَفْر مِـُْف َغْقَرٌة.اْلَؿَقاكِ 

ِف َطَؾك َأِن اْخَتاَر   َوَخْقَفُف، َوَحَؿَؾُف ُحبُُّف لِؾَّ
ِ
َفا َفآَثَر َمْرَضاَة اَّلل َواِطل ُكؾِّ َوَمَع َهِذِه الدَّ
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َكك ـَ َطَؾك الزِّ ْج  . اهـ السَّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ژ يف ققلف: والعررون: سادسةالوقفة ال

 ژ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ    چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 ١٤يوسف: 

ْت بِِف الفؿ بالباصؾ قد يؼع مـ كثقر مـ الـاس حتك مـ إخقار:  ﴿ َوَلَؼْد َهؿَّ

هؿت بف أن يلتقفا، قال بعض أهؾ الؼراءات: الققػ طؾك هذه  [،24يقسػ:﴾]

، ولؽـف لؿ خاصرة [،24يقسػ:﴿ َوَهؿَّ بَِفا ﴾]الؽؾؿة فقفا فائدة: لقتحؼؼ هؿفا: 

تِل َما »: يماخذ طؾك ما يف الـػس، لؼقل رسقل اَّلل  ُمَّ
ِ
إِنَّ اَّلَل َطزَّ َوَجؾَّ َتَجاَوَز ٕ

َثْت بِِف َأْكُػَسَفا، َما َلْؿ َتْعَؿْؾ َأْو َتَتَؽؾَّْؿ بِفِ  طـ أبل هريرة  متػؼ طؾقف «َوْسَقَسْت بِِف َوَحدَّ

 . 

ذي هؿف يقسػ طؾقف السَلم اختؾػ العؾؿاء يف هذا الفؿ الو ،فؿُف كان طابًراف

فؼالقا: هؿ بضرهبا، هؿ بـفرها، والصحقح: أكف هؿ هبا، وهذه خاصرة ٓ تمثر يف إيؿان 

لق  [،24يقسػ:﴿ َلْقٓ َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِِّف ﴾]العبد، وأكف سرطان ما صردها والدلقؾ: 

ريًعا: لؼقة إيؿاكف هؿ هبا حؼقؼًة هًؿا زال س فكان هؿ بضرهبا ما يحتاج إلك برهان ، لؽـ

وهق ولعظؿ مراقبتف َّلل طز وجؾ، وأراه اَّلل برهاًكا، اختؾػقا يف هذا الربهان ما هق؟ 

 اَّلل أطؾؿ. اإليؿان الذي يف قؾبف و

 :(297/ 01مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

َماُم َأْحؿَ  "َكْقَطاِن  "َفاْلَفؿُّ اْسُؿ ِجـٍْس َتْحَتُف  اِن: َهؿُّ َخَطَراٍت َكَؿا َقاَل اإْلِ د اْلَفؿُّ َهؿَّ

 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ 
ِّ
ـْ الـَّبِل ِحقِح َط َأنَّ اْلَعْبَد إَذا َهؿَّ }َوَهؿُّ إْصَراٍر َوَقْد َثَبَت فِل الصَّ
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ِف ُكتَِبْت َلُف َحَسـٌَة َوإِْن َطؿِ   {َؾَفا ُكتَِبْت َلُف َسقَِّئًة َواِحَدةً بَِسقَِّئٍة َلْؿ ُتْؽَتْب َطَؾْقِف َوإَِذا َتَرَكَفا لِؾَّ

َٓ ُتْؽَتُب َطَؾْقِف َسقِّئًَة َوُيقُسُػ  ِف َلْؿ ُتْؽَتْب َلُف َحَسـًَة َو ـْ َغْقِر َأْن َيْتُرَكَفا لِؾَّ
 َوإِْن َتَرَكَفا مِ

ِف َولَِذلَِؽ َصَرَف اَّللُ  ا َتَرَكُف لِؾَّ قَء َواْلَػْحَشاَء  َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َهؿَّ َهؿًّ َطـُْف السُّ

ْخََلُص  ْكِب َوُهَق اْلَفؿُّ َوَطاَرَضُف اإْلِ ْخََلِصِف َوَذلَِؽ إكََّؿا َيُؽقُن إَذا َقاَم اْلُؿْؼَتِضل لِؾذَّ إِلِ

ََلُم َلْؿ َيْصُدْر مِـْفُ  ْكِب لِؾَِّف. َفُققُسُػ َطَؾْقِف السَّ ـْ الذَّ ْكِصَراِف اْلَؼْؾِب َط
ِ
َّٓ  اْلُؿقِجُب ٓ إ

ُروا }َحَسـٌَة ُيَثاُب َطَؾْقَفا؟ َوَقاَل َتَعاَلك:  ْقَطاِن َتَذكَّ ـَ الشَّ
ُفْؿ َصائٌِػ مِ َؼْقا إَذا َمسَّ ـَ اتَّ ِذي إنَّ الَّ

ـْ  {َفنَِذا ُهْؿ ُمْبِصُرونَ 
ُجِؾ مِ ـْ َأكَُّف َحؾَّ َسَراِويَؾُف َوَجَؾَس َمْجؾَِس الرَّ

ا َما ُيـَْؼُؾ: مِ َوَأمَّ

ا َلْؿ ُيْخبِْر اَّلُل بِِف  اْلَؿْرَأةِ  ا َطَؾك َيِدِه َوَأْمَثاَل َذلَِؽ َفُؽؾُُّف مِؿَّ َوَأكَُّف َرَأى ُصقَرَة َيْعُؼقَب َطاضًّ

ـْ َأْطَظِؿ الـَّاِس 
ـَ ُهْؿ مِ ِذي ـْ اْلقَُفقِد الَّ ـْ َكَذلَِؽ َفنِكََّؿا ُهَق َمْلُخقٌذ َط َٓ َرُسقُلُف َوَما َلْؿ َيُؽ َو

ـْ  َكِذًبا َطَؾك
ـَ َفَعـُْفْؿ َكَؼَؾُف: َلْؿ َيـُْؼْؾ مِ ـْ اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َكَؼَؾُف مِ َْكبَِقاِء َوَقْدًحا فِقِفْؿ َوُكؾُّ َم ْٕ ا

ـْ َكبِقِّـَا َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َحْرًفا َواِحًدا.  اهـ َذلَِؽ َأَحٌد َط

ذا مـ طـاية اَّلل بلولقائف: أن اَّلل قذف يف قؾبف بغض هذا الشر وسؾؿف اَّلل، وهالمهم: 

ـَ ﴾] ـْ ِطَباِدَكا اْلُؿْخَؾِصق
قَء َواْلَػْحَشاَء إِكَُّف مِ  [:24يقسػ:﴿ َكَذلَِؽ لِـَْصِرَف َطـُْف السُّ

يف طظؿت مرتبتف إذا ابتؾل هبذا الشر سؼط، سان مفؿا بؾغ طؾؿف، وطَل شلكف، وٕن اإلك

ا َّلل طز وجؾ مجاهًدا كػسف يف شر الشفقات والشبفات، فالؿسؾؿ يؽقن حذًرا مراقبً 

ـَ : وحػظفؿ كؿا قال البعد طـ الحرام، فلحاط اَّلل أولقائف ِذي ـِ الَّ ﴿ إِنَّ اَّلَل ُيَدافُِع َط

 بلصـاف الؿدافعة. [،38الحج:آَمـُقا ﴾]

ـْ طَ مسؾؿ يف و  َط
ِ
 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف  بـ مسعقد  ْبِد اَّلل

ِّ
َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل

 إِكِّل َطاَلْجُت اْمَرَأًة فِل َأْقَصك اْلَؿِديـَِة، َوإِكِّل َأَصْبُت مِـَْفا َما وَ 
ِ
َسؾََّؿ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اَّلل
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 َما ِشْئَت، َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: َلَؼْد َسَتَرَك اَّلُل، َلْق َسَتْرَت 
َّ
َفا، َفَلَكا َهَذا، َفاْقِض فِل ُدوَن َأْن َأَمسَّ

ُجُؾ َفاْكَطَؾَؼ، َفَلْتَبَعُف َكْػَسَؽ، َقاَل  ُّ َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َشْقئًا، َفَؼاَم الرَّ
: َفَؾْؿ َيُردَّ الـَّبِل

َيَة:  ْٔ  َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َرُجًَل َدَطاُه، َوَتََل َطَؾْقِف َهِذِه ا
ُّ
ََلَة َصَرَفِل الـََّفاِر }الـَّبِل َأقِِؿ الصَّ

ـَ َوُزَلًػا  اكِِري قَِّئاِت َذلَِؽ ذِْكَرى لِؾذَّ ـَ السَّ ْقِؾ، إِنَّ اْلَحَسـَاِت ُيْذِهْب ـَ الؾَّ
[ 004]هقد:  {مِ

ًة؟ َقاَل:   َهَذا َلُف َخاصَّ
ِ
 اَّلل

َّ
ـَ اْلَؼْقِم: َيا َكبِل

ةً »َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ  . «َبْؾ لِؾـَّاِس َكافَّ

ٓ تسؾؿ فقفا الـساء مع الشاهد: أن هذا الرجؾ وجد امرأًة طؾك حالٍة يعـل:  

يقسػ طؾقف  كؿا حػظالرجال، وتؿؽـ مـفا وحقـ الػعؾة ماتت آلتف فحػظف اَّلل، و

 . السَلم

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ ژ يف ققلف: والعررون: سابعةالوقفة ال

 ژ ڱ ڱ  ڳ  ڳ    ڳ ڳ       گ  گ گ گ ک ک ک ک  ڑڑ ژ ژ

ر اكعزل ٓ تبؼك فقف وجقب الػرار مـ الؿعصقة، طرفت أكؽ يف ش ١٥يوسف: 

مستسؾًؿا: ٕن الشقطان قد يفجؿ، والـػس قد تضعػ، والعدو قد يخصؿ، لؽـ 

مباشرة يقسػ طؾقف السَلم هرب إلك الباب لقخرج، والؿرأة أسرطت إلك الباب 

ـْ ُدُبرٍ }كؿا قال تعالك:  لتقكد إغَلقف،
ْت َقِؿقَصُف مِ لحرصفا طؾقف  { َواْسَتَبَؼا اْلَباَب َوَقدَّ

 {َوَأْلَػَقا َسقَِّدَها َلَدى اْلَباِب } هق طؾك ذلؽ قبضتف قبضة شديدة اكؼطع مـف الرداء فبقـؿا

 ، وفقجئت بلن زوجفا طؾك الباب، فَل بد أن تربر كػسفا.  [25]يقسػ: 

     ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ژ يف ققلف: :والعررون ثامنةالوقفة ال

 ﮴ ﮳         ﮲ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ        ہ ہ ۀ
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التفؿة لؾربيء، وهذا يؼع  ١٠ – ١٦يوسف:  ژ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ  ڭ

كثقًرا ٓ سقؿا مـ الـساء، فنن الؿرأة حقـ ضاق هبا الحال وخشقت اكؽشاف إمر 

بادرت إلك اهتام يقسػ بالػعؾة: ٕن الزوج حقـ وصؾ طؾك الباب رأى مـظًرا ُيشعر 

ِؽ مع هذا الشاب يف هذا الؿؽان : ما معوربؿا قال بؾسان الحال أو الؿؼالهبذا إمر، 

ـَ ﴾]الؿعزول؟ فؼالت لف:  َّٓ َأْن ُيْسَج ـْ َأَراَد بَِلْهؾَِؽ ُسقًءا إِ  [،25يقسػ:﴿ َما َجَزاُء َم

وُيسؾؿ اَّلل مع ققة  [،25يقسػ:﴿ َأْو َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾]حؽؿت طؾقف بالسجـ: 

 الدطقى، لؽـ اكظر كقػ كجاه اَّلل وسؾؿف.

 قػؾالـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ لؿا فتربئف اإلكسان لـػسف،   ررون:والع لتاسعةالوقفة ا

 » بصػقة قال: 
 
، فاإلكسان ُيربئ كػسف متػؼ طؾقف طـ صػقة  «إِكََّفا َصِػقَُّة بِـُْت ُحَقل

ـْ  ﴿َقاَل مؿا يؾقث، وهـا قال يقسػ طؾقف السَلم:   َراَوَدْتـِل َط
َ
ِهل

 .فقفا صؿع وٓ حرص وأكا ٓ رغبة لل وٓ [،26يقسػ:﴾]َكْػِسل

 ى ېې ې       ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ يف ققلف: :الثالثونالوقفة 

الدطاوى إن لؿ تؽـ طؾقفا بقـاٌت أصحاهبا والتحاكؿ   ١٧يوسف:  ژ ائ ائ               ى

البقـة طؾك الؿدطل، والقؿقـ طؾك مـ أكؽر هذا يف والحؽؿ الشرطل أن أدطقاء، 

أي:  [،26يقسػ:﴿ َوَشِفَد َشاِهٌد ﴾]مـ أهؾفا: شرطـا، ففؿ تحاكؿقا إلك حاكؿ 

ـْ َأْهؾَِفا ﴾]حؽؿ حاكٌؿ وقضك: 
قال: فؼضك طؾك الؼريـة حقث  [،26يقسػ:﴿ مِ

ـْ ﴿
قريـة:  ففقاكظروا إلك الؼؿقص الؿؼدود  [،26يقسػ:﴾]ُقُبؾٍ إِْن َكاَن َقِؿقُصُف ُقدَّ مِ

مـ إمام: ٕكف حقـ ُيؼبؾ  نن كان ُمؼبًَل طؾقفا وهل تدافع طـ كػسفا سقؽقن الؼطعف
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طؾقفا ستؿسؽف مـ إمام، وإن كان هارًبا مـفا سقؽقن الؼطع يف الثقب مـ الخؾػ، 

َـّ ﴾] ـْ َكْقِدُك
ـْ ُدُبٍر َقاَل إِكَُّف مِ

ا َرَأى َقِؿقَصُف ُقدَّ مِ فعرف طـد ذلؽ  [،28يقسػ:﴿ َفَؾؿَّ

َـّ َطظِقٌؿ ﴿ إِ أن يقسػ بريء مـ هتؿة الؿرأة كرباءة الذئب مـ دمف:  نَّ َكْقَدُك

 إٓ أن يسؾؿ اَّلل. شديدالـساء مؽر وهذا واقع فنن  [،28يقسػ:﴾]

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ  وئ  ەئ ەئ ژ يف ققلف: :الواحدة والثالثونالوقفة 

ضعػ إولقاء سبب لػساد الـساء، وهذا  ١٠يوسف:  ژ ېئ   ېئ ېئ ۈئ

ـْ َهَذا ﴾]ملخقذ مـ ققلف:  معرض طؾقف هق  [،29يقسػ:﴿ ُيقُسُػ َأْطِرْض َط

 [،29يقسػ:﴿ َواْستَْغِػِري لَِذْكبِِؽ ﴾]: بؼقلف يؾتػت إلك الؿرأةالعزيز السَلم، و

ٓ يزيد طؾك هنرها هبذه الؽؾؿة، كان حؼف أن  وهذه الؼرائـيعـل: بعد هذا الظؾؿ 

 يزجرها، وأن يمدهبا، وأن يرد آطتبار لققسػ طؾقف السَلم.

 مئ   حئ جئ     ی ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ژ يف ققلف: :الثانية والثالثونالوقفة 

أن إمر الؿؽتقم فقف  ١٠يوسف:  ژ  مت خت حت جت يب  ىب خبمب حب جب ىئيئ

الؿثؾ: كؾ سٍر جاوز إثـقـ شاع، ففذا إمر حدث يف قصر لقس إٓ  ويفقد يـتشر 

الؿرأة ويقسػ لؽـ خرج إمر إلك زوجفا، ثؿ وصؾ إمر إلك الحاكؿ الذي حؽؿ 

 كؿا هل طادهتـ تشرى بقـ الـساء، فلصبحـ يتحدثـبقـفؿ، ثؿ ذهب الحديث واس

فلي أمر يظـف  [،31يقسػ:﴿ َوَقاَل كِْسَقٌة فِل اْلَؿِديـَِة ﴾]حتك طاد إمر إلك الؿرأة: 

اإلكسان لؿ يـتشر إذا قد خرج مـف إلك غقره ربؿا اكتشر حتك قال بعضفؿ: إذا أفشقت 

 سرك فَل تؾؿ مـ أفشاه وإكؿا لؿ كػسؽ.
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، يعرف هذا مـ حالة الـساء يف تـاقؾ أن الُجرأة قد تؼع :لثة والثالثونالثاالوقفة 

فلصبحت الـساء يتحدثـ طـ شدة حب هذه الؿرأة لققسػ طؾقف السَلم، إخبار، 

 وربؿا اختؾؼـ الؼصص الؽثقرة.

 پ پ پ    ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: الثالثون:الرابعة والوقفة 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ       ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ     ڀ  پ

أهنا لؿا سؿعت بؿؽرهـ أرادت أن  ١٢يوسف:  ژ ڄ          ڦ   ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

تدافع طـ كػسفا بنقاطفـ فقؿا وقعت فقف، وإهنا لق اطتذرت مـفـ وقالت: هذا إمر 

طؾك غقر القجف الذي بؾغؽـ أو اتؼقـ اَّلل تتؽؾؿـ يف هذا الؿقضقع اإلكسان يزل 

ا ن أستغػر وكذا كان أهقن، لؽـ ما زالت يف غقفا: وُيخطئ، وقد أمرين زوجل أ ﴿ َفَؾؿَّ

َـّ ُمتََّؽًل ﴾] َـّ َوَأْطَتَدْت َلُف َـّ َأْرَسَؾْت إَِلْقِف أرسؾت إلقفـ  [،30يقسػ:َسِؿَعْت بَِؿْؽِرِه

﴿ َوَقاَلِت اْخُرْج وجعؾت لفـ مؽاًكا يجؾسـ فقف ويتؽئـ فقف وأططتفـ سؽاكقـ حادة: 

َـّ ﴾] ـَ وكان قد ُأويت شطر الُحسـ:  [،30يقسػ:َطَؾْقِف ا َرَأْيـَُف َأْكبَْرَكُف َوَقطَّْع ﴿ َفَؾؿَّ

َـّ ﴾] أي: ِحضـ، والذي [، 30يقسػ:﴿ َأْكَبْرَكُف ﴾]قال بعضفؿ:  [،30يقسػ:َأْيِدَيُف

َـّ شلكف يف كػقسفـ: ٕن الجؿال سبب الؿحبة والشغػ  يظفر أكف لقس هذا، إكؿا طظؿ

ًٓ ٓ كظقر لف، وحسـ ٓ مثقؾ لف، ٓ سقؿا بقـ الرجال والـس اء، ففمٓء كساء رأيـ جؿا

لؿرأة تـظر فقف فعـد ذلؽ لشدة ما لحؼفـ مـ إمر قطعـ أيديفـ بدون شعقر: ٕن ا

َـّ ﴾]: كوتؼطع، ولقس معـ ـَ َأْيِدَيُف ْع أهنا أباكت القد مـ الرسغ،  [،30يقسػ:﴿َقطَّ

 وإكؿا سالت الدماء، فعـد ذلؽ قؾـ: 
ِ
يعـل: ٓ يؽقن هذا  [،30يقسػ: ﴾]﴿ َحاَش َّلل
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َّٓ َمَؾٌؽ ﴾]: اً بشر  [.30يقسػ:﴿ إِْن َهَذا إِ

  چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ يف ققلف: والثالثون: امسةالوقفة اخل

 ١١يوسف:  ژ ڈ ڎ  ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

َـّ أن بعض الؿبطؾقـ قد يعرتف بتفؿتف إذا رأى أن دواطقفا مقجقدة:  ﴿ َقاَلْت َفَذلُِؽ

ِل فِقِف ﴾]الَّ  أي: اطرتفت: لؼد جالسُت ورأيُت شخًصا ٓ صرب  [،32يقسػ:ِذي ُلْؿُتـَـّ

ـْ َكْػِسِف ﴾]لل طؾك البعد طـف:  ُف َط اطرتفت اطرتاًفا صريًحا [، 32يقسػ:﴿ َوَلَؼْد َراَودتُّ

بقـًا ضاهًرا كؿا دطتف إلك كػسفا صراحًة، وهل معذورة طـد الـساء، فالـساء الَليت 

جؾس لؿ يؼؾـ لفا: ٓ يجقز لِؽ هذا، وٓ تسطقعقـ هذا، لؽـ أقررهتـ رن الؿضح

ـْ َكْػِسِف َفاْسَتْعَصَؿ بلهنا معذورة:  ُف َط ِل فِقِف َوَلَؼْد َراَودتُّ ِذي ُلْؿُتـَـّ َـّ الَّ ﴿ َفَذلُِؽ

فاطرتفت بسَلمة يقسػ طؾقف السَلم مـ الذكب، ولؽـ هذا  [،32يقسػ:﴾]

 ـ هذا آطرتاف أمام الـاس حتك ُيربأ.آطرتاف فقؿا بقـفـ، لؿ يؽ

أن صاحب الباصؾ قد يتؿادى يف باصؾف مع طؾؿف أكف طؾك : والثالثون سادسةالوقفة ال

ـَ باصؾ، فاكظر إلك ققلفا:  اِغِري ـَ الصَّ
َـّ َوَلَقُؽقًكا مِ ـْ َلْؿ َيْػَعْؾ َما آُمُرُه َلُقْسَجـَ

﴿ َوَلئِ

ـ كن لؿ ُيطعفا ويقاتقفا فقؿا تريد لقؽقيعـل: تتؿإ وُتؼسؿ أكف إ[، 32يقسػ:﴾]

 مصقره السجـ.

 گ کک    ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ يف ققلف: والثالثون: سابعةالوقفة ال

إذا ُخقرت بقـ أمريـ ، ١١يوسف:  ژ ڱ      ڱ ڳ ڳ    ڳ ڳ       گ گ گ

يف أحدهؿا السَلمة لديـؽ فاخرت السَلمة لديـؽ، فققسػ ُخقر بقـ أمريـ: سَلمة 
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لبدن والعقش طؾك أكؿؾ الحآت، لؽـ مع الرتبص إليؼاطف يف الػتـة، أو الجسؿ وا

السجـ حتك قال بعض أهؾ العؾؿ: متك يصقر اإلكسان ُمؽرًها يف هذا إمر؟ قالقا: 

يقسػ طؾقف السَلم تحؿؾ السجـ سبع سـقـ ولؿ يرَض باإلكراه، فؾقس كؾ مـ ققؾ 

ل: ُمؽره، أحؾؼ الؾحقة، قال: ُمؽره، لف: افعؾ، يؼقل: أكا ُمؽره، ألبس البـطؾقن، قا

ادخؾ الجفة آختَلصقة، قال: ُمؽره، هذا يقسػ طؾقف السَلم سبع سـقـ كؿا يذكر 

حافظ طؾك صقاكة كػسف، وفقف: ِطظؿ الطاطة يف قؾقب أولقاء اَّلل: يالؿػسرون يف سجـ، 

ا َيْدُطقَكـِل إَِلْقِف ﴾] َّ مِؿَّ
ـُ َأَحبُّ إَِلل ْج سجـ، طذاب، شدة،  [،33:يقسػ﴿ َربِّ السِّ

أكا جـتل وبستاين يف صدري، أكا سجـل ): ، كؿا قال شقخ اإلسَلم رحؿف اَّللضقؼ

 .(خؾقة، وقتؾل شفادة، وسػري سقاحة

 :(031/ 05مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

ـِ َوالْ  "إْحَداُهَؿا  "ِطْبَرَتاِن:  ... َوفِل َقْقِل ُيقُسَػ: ْج ُكقِب اْختَِقاُر السَّ َبََلِء َطَؾك الذُّ

 َوُدَطائِِف َأْن ُيَثبَِّت اْلَؼْؾَب َطَؾك ِديـِِف َوَيْصِرَفُف  "الثَّاكَِقُة  "َواْلَؿَعاِصل. و 
ِ
َصَؾُب ُسَماِل اَّلل

ـْ اْلجَ 
ُكقِب َوَصاَر مِ ـَ بِالذُّ مِِري ْٔ َّٓ َفنَِذا َلْؿ ُيَثبِّْت اْلَؼْؾَب َصَبا إَلك ا . إَلك َصاَطتِِف َوإِ ـَ اِهؾِق

يَؿاِن َوالطَّاَطِة َوفِقِف َصْبرٌ   َواْستَِعاَكٌة بِِف َأْن ُيَثبَِّت اْلَؼْؾَب َطَؾك اإْلِ
ِ
ٌؾ َطَؾك اَّلل  َفِػل َهَذا َتَقكُّ

يَؿاِن َوالطَّاَطِة. ََذى اْلَحاِصِؾ إَذا َثَبَت َطَؾك اإْلِ ْٕ  اهـ  َطَؾك اْلِؿْحـَِة َواْلَبََلِء َوا

ياكتؽ وصقاكتؽ ارجع إلك اَّلل: ٕن الؿخؾقق البشري ضعقػ، مفؿا بؾغت دأكف و

البشرية إذا تسؾطت طؾك اإلكسان يضعػ: ولذلؽ الشقطان لؿا رأى آدم طؾقف السَلم 

َّٓ َتْصِرْف لف فؿ وُأذن وأكػ َطؾَِؿ أكف خؾؼ ٓ يتؿالؽ، فققسػ طؾقف السَلم يؼقل:  ﴿ َوإِ

َـّ َوأَ  َـّ َأْصُب إَِلْقِف ـَ ﴾]َطـِّل َكْقَدُه ـَ اْلَجاِهؾِق
ـْ مِ أي: مـ الُؿخطئقـ  [،33يقسػ:ُك
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ـْ »والقاقعقـ يف الشر، والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ كان يؼقل: 
الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ

ـْ َشرِّ َمـِقِّل
ـْ َشرِّ َقْؾبِل، َومِ

ـْ َشرِّ لَِساكِل، َومِ
ـْ َشرِّ َبَصِري، َومِ

 أخرجف «َشرِّ َسْؿِعل، َومِ

ـِ ُحَؿْقدٍ أحؿد طـ   . َشَؽِؾ ْب

 فالجل إلك ربؽ أيفا الؿسؾؿ يف حػظ فرجؽ، وسؿعؽ، وبصرك، وجؿقع شلكؽ.

      ۀ ۀ     ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ يف ققلف: والثالثون: ثامنةالوقفة ال

اْدُطقكِل }: فقف طظؿ استجابة اَّلل لعباده، وقد قال اَّلل  ١٤يوسف:  ژ ہ   ہ

  [61افر: ]غ {َأْسَتِجْب َلُؽؿْ 

ِؿقُع اْلَعؾِقُؿ ﴾]﴿  َـّ إِكَُّف ُهَق السَّ أخرب اَّلل أكف سؿقع  [،34يقسػ:َفَصَرَف َطـُْف َكْقَدُه

ـَ آَمـُقا إِنَّ اَّلَل ٓ ُيِحبُّ ُكؾَّ لدطاء مـ دطاه، طؾقؿ بحال أولقائف:  ِذي ـِ الَّ ﴿ إِنَّ اَّلَل ُيَدافُِع َط

اٍن َكُػقٍر ﴾]  [.38الحج:َخقَّ

ـْ َطـــقنٌ إَِذا لـــؿ يَ  ـَ  ُؽـــ  لِؾَػتـــك مِـــ
ِ
 اَّلل

 

ــــاُدهُ   ــــِف اجتَِف ــــل َطَؾق ــــا َيجـِ ُل َم ــــَلوَّ   َف

 
  ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژ يف ققلف: والثالثون: تاسعةالوقفة ال

إصرار أهؾ الباصؾ طؾك باصؾفؿ، ملخقذ مـ ققل اَّلل طز  ١٥يوسف:  ژ ﮳ ﮲

ـْ بَْعِد َما َرَأُوا أَياوجؾ: 
ـٍ ﴾]﴿ ُثؿَّ َبَدا َلُفْؿ مِ مع  [،35يقسػ:ِت َلَقْسُجـُـَُّف َحتَّك ِحق

ضفقر الدٓئؾ القاضحة لرباءتف إٓ أهنؿ أبقا إٓ السجـ، وقد جعؾ اإلمام الؿجدد 

محؿد بـ طبد القهاب: أن الؾجقء إلك الؼقة والسؾطان إذا وجدت الحجة والربهان 

 مـ مسائؾ الجاهؾقة.

   ۋ ٴۇ    ۈ   ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ﮴ ژ يف ققلف: :األربعونالوقفة 
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 ۇئ وئوئ ەئ ائەئ    ائ ى ى ې  ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 یجئ ی ی     ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ    ۆئ ۇئ

 ژ  جث يت ىت مت خت حت جت  يب ىب مب   خب حب يئجب ىئ مئ حئ

ما يؽقن طؾك ضاهرها، ومـفا ما  اؿـففتػسقر الرؤيا، عؾؿ فقفا بقان ل ١٠ – ١٦يوسف: 

﴿ َقاَل َأَحُدُهَؿا إِكِّل َأَراكِل العؾؿ: يؽقن مع تلويؾ فقفا، وأن الرؤيا ُتعرض طؾك أهؾ 

فلخذ مـ هذا القجف: أكف يخدم الؿؾؽ وربؿا كاولف هذا  [،36يقسػ:َأْطِصُر َخْؿًرا ﴾]

ْقُر مِـُْف الشراب،  ﴿ َوَقاَل أَخُر إِكِّل َأَراكِل َأْحِؿُؾ َفْقَق َرْأِسل ُخْبًزا َتْلُكُؾ الطَّ

وقد رأى طؿر بـ الخطاب كلن ديًؽا كؼره  فلولف أكف ُيصؾب ويؿقت، [،36يقسػ:﴾]

 ثَلث كؼرات فؽان أجؾف.

ا فقفا رد العؾؿ إلك اَّلل طز وجؾ مـ ققلف:  :الواحد واألربعونالوقفة  ﴿ َذلُِؽَؿا مِؿَّ

فقـبغل لؿـ أكعؿ اَّلل طؾقف بـعؿٍة أن ُيضقػفا إلك اَّلل، فنن  [،37يقسػ:َطؾََّؿـِل َربِّل ﴾]

ـْ ِطبَاِدي »: زيد بـ خالد الجفـل  حديث اَّلل يرضك لعباده ذلؽ، ويف
َأْصَبَح مِ

ـٌ بِل َوَكافٌِر 
 َوَرْحَؿتِِف، َفَذلَِؽ ُمْممِ

ِ
ـْ َقاَل: ُمطِْرَكا بَِػْضِؾ اَّلل ا َم ـٌ بِل َوَكافٌِر، َفَلمَّ

ُمْممِ

ـْ َقاَل: بِـَْقِء َكَذا َوَكَذا، َفَذلَِؽ َكافٌِر بِل َوُمْممِ  ا َم  .متػؼ طؾقف «ـٌ بِاْلَؽْقَكِب بِاْلَؽْقَكِب، َوَأمَّ

طؾك مقسك طؾقف السَلم حقـ لؿ يرد العؾؿ إلقف فػل الصحقحقـ  وقد طتب اَّلل 

ـُ َققِْس اْلَػَزاِريُّ فِل َصاِحِب ُمقَسك  ـِ َطبَّاٍس، َأكَُّف َتَؿاَرى، ُهَق َواْلُحرُّ ْب  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اَّلل َط

ـُ َطبَّاسٍ  ََلُم، َفَؼاَل اْب ، َفَدَطاُه َطَؾْقِف السَّ َْكَصاِريُّ ْٕ ـُ َكْعٍب ا ُّ ْب
: ُهَق اْلَخِضُر، َفَؿرَّ بِِفَؿا ُأَبل

َػْقِؾ َهُؾؿَّ إَِلْقـَا، َفنِكِّل َقْد َتَؿاَرْيُت َأَكا َوَصاِحبِل َهَذا فِل َصاِحِب  ـُ َطبَّاٍس َفَؼاَل: َيا َأَبا الطُّ  اْب

بِقَؾ إَِلك ُلِؼقِِّف، ِذي َسَلَل السَّ َؿ َيْذُكُر  ُمقَسك الَّ  َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َفَفْؾ َسِؿْعَت َرُسقَل اَّلل
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 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيُؼقُل: 
ِ
: َسِؿْعُت َرُسقَل اَّلل

ٌّ
َبْقـََؿا ُمقَسك فِل َمإَلٍ  "َشْلَكُف؟ َفَؼاَل ُأَبل

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ إِْذ َجاَءُه َرُجٌؾ َفَؼاَل َلُف: َهْؾ 
، مِ َٓ َتْعَؾُؿ َأَحًدا َأْطَؾَؿ مِـَْؽ؟ َقاَل ُمقَسك 

 متػؼ طؾقف . َطْبُدَكا اْلَخِضرُ  كَفَلْوَحك اَّلُل إَِلك ُمقَسك َبؾْ 

أن أطظؿ مـة يؿتـ اَّلل هبا طؾك العبد: ترك ديـ بقان  :الثانية واألربعونالوقفة 

َة َقْقٍم ٓ ُيْممِ  مـ ققلف: الؿشركقـ:  َوُهْؿ بِأِخَرِة ُهْؿ َكافُِروَن ﴿ إِكِّل َتَرْكُت مِؾَّ
ِ
ـُقَن بِاَّلل

ولقس معـك ذلؽ: أن أسرة يقسػ كاكقا طؾك الؽػر حاشاهؿ، فؼد  [،37يقسػ:﴾]

كان أبقه كبل، وجده كبل، وجده إطؾك كبل، وإخقاكف طؾك اإلسَلم: ولؽـف ُيخرب طـ 

 لؿ يتبع مؾتفؿ.ومـ إلقف كاكقا يؽػرون باَّلل و الحال الذي هق فقف: حال طزيز مصر

اْلَقْقَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْتَؿْؿُت }ولذلؽ أضاف اَّلل كعؿة اإلسَلم إلقف بؼقلف: 

ْسََلَم ِديـًا   [3]الؿائدة:  {َطَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضقُت َلُؽُؿ اإْلِ

 ژ پ ٻ       ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: األربعون:الثالثة والوقفة 

﴿ أن الجد أٌب ملخقذ مـ ققل اَّلل طز وجؾ: ة فرضقة وهل بقان مسلل ١٧يوسف: 

َة آَبائِل إِْبَراِهقَؿ َوإِْسَحاَق َوَيْعُؼقَب ﴾] َبْعُت مِؾَّ فسؿاهؿ آباء، وهبذه  [،38يقسػ:َواتَّ

وهل ، شاء باهؾتف أن الجد أٌب  ـباهبا ورث ابـ طباس الجد وقال: مأية وما يف 

ـْ ﴿ َأْم ُكـُتْؿ ُشَفدَ : كؼقلف تعالك
اَء إِْذ َحَضَر َيْعُؼقَب اْلَؿْقُت إِْذ َقاَل لَِبـِقِف َما َتْعُبُدوَن مِ

 [،033البؼرة:َبْعِدي َقاُلقا َكْعُبُد إَِلَفَؽ َوإَِلَف آَبائَِؽ إِْبَراِهقَؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ َوإِْسَحاَق ﴾]

 بات.صأب مـ باب آحرتام، وهق مـ الع حتك العؿ ٓ بلس أن يؼال لفو

 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ               پ پ ژ يف ققلف: واألربعون: رابعةالالوقفة 
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أن الشرك ٓ  ١٧يوسف:  ژ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقٌؿ ﴾]يجقز يف كؾ شريعة ففق ذكب طظقؿ طـد اَّلل:  [، 03لؼؿان:﴿ إِنَّ الشِّ

َم اَّلُل   َفَؼْد َحرَّ
ِ
ـْ ُيْشِرْك بِاَّلل ﴿ َما َكاَن وهـا يؼقل:  [،72الؿائدة:َطَؾْقِف اْلَجـََّة ﴾]﴿ إِكَُّف َم

ٍء ﴾]
ْ
ـْ َشل

 مِ
ِ
، مـ يدخؾ فقف الشرك إكرب وإصغر [،38يقسػ:َلـَا َأْن ُكْشِرَك بِاَّلل

﴿ إِنَّ اَّلَل ٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ : ، كؿا قال تعالكحقث طدم الؿغػرة

ـْ  ـْ َيَشاُء َوَم ًٓ َبِعقًدا ﴾]لَِؿ  َفَؼْد َضؾَّ َضَل
ِ
إٓ أن الشرك ، [006الـساء:ُيْشِرْك بِاَّلل

 .إصغر ٓ يخؾد صاحبف يف الـار 

: العظقؿ طؾك طباده أن الفداية إلك اإلسَلم هل فضؾ اَّلل واألربعون: امسةالوقفة اخل

 َطَؾْقـَا َوَطَؾك الـَّاِس ﴾]
ِ
ـْ َفْضِؾ اَّلل

م فنذا هداك اَّلل لإلسَل [،38يقسػ:﴿ َذلَِؽ مِ

َٓ }، كؿا قال تعالك: كعؿة طظقؿة والسـة فاطؾؿ أكف تػضؾ طؾقؽ وأكعؿ طؾقؽ َوَلْق

ـْ َيَشاءُ  ل َم َـّ اَّلَل ُيَزكِّ
ـْ َأَحٍد َأَبًدا َوَلؽِ

 َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿُتُف َما َزَكك مِـُْؽْؿ مِ
ِ
 {َفْضُؾ اَّلل

ـْ َكَػْرُتْؿ إِنَّ : يزيدك مـ فضؾف فاشؽر كعؿف ،[20]الـقر: 
َِزيَدكَُّؽْؿ َوَلئِ َٕ ـْ َشَؽْرُتْؿ 

﴿ َلئِ

 [.7إبراهقؿ:َطَذابِل َلَشِديٌد ﴾]

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ يف ققلف: واألربعون: سادسةالوقفة ال

رة أهؾ الباصؾ بالحجة فقف جقاز محاو ١٠يوسف:  ژ ڃ  ڃ ڄ ڄ

﴿ َأَأْرَباٌب : مـ ققلف والربهان، وفقف: الدطقة إلك اَّلل طز وجؾ، وفقف: إبراز الحجة

ُققَن َخْقٌر ﴾] أيفؿا خقر أن يؽقن لؽ إلٌف واحد هق الؿتصرف ُمؾًؽا  [،39يقسػ:ُمَتَػرِّ

ة ٕن تدد اإللفوأمًرا وهنًقا، أم تؽقن هـاك طدة آلفة تختؾػ أوامرهؿ ومؼاصدهؿ؟ 
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َّٓ اَّلُل َلَػَسَدَتا }: لك الػساد العريض، كؿا قال تعالكيػضل إ َلْق َكاَن فِقِفَؿا آلَِفٌة إِ

 َربِّ اْلَعْرشِ 
ِ
ا َيِصُػقنَ  َفُسْبَحاَن اَّلل ب: أن اإللف الحؼ: فؽان الجقا، [22]إكبقاء:  {َطؿَّ

اُر ﴾] هق: القاحد الؼاهر لؿخؾققاتف، والؼفار: صقغة [، 39يقسػ:﴿ اْلَقاِحُد اْلَؼفَّ

 مبالغة.

    ڇ ڇ چ    چ چ چ ڃ ڃ ژ يف ققلف: واألربعون:سابعة الوقفة ال

اتخذوا آلفًة صـعقها بلكػسفؿ أن الؽػار قد  ٤٠يوسف:  ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

وسؿقها آلفة وهذه التسؿقات ٓ تػقدها شلء، ففل يف شرع اَّلل أصـام وأوثان ٓ 

يجقز أن ُيصرف لفا شلء مـ الطاطة والعبادة، ومـ صرف لفا شقًئا مـ ذلؽ كان مـ 

 الؿحرومقـ مـ مغػرة رب العالؿقـ. 

أن الحؽؿ َّلل،  ٤٠يوسف:  ژ  ژڑ ژ   ڈ    ڈ ڎ ژ الثامنة واألربعون يف قوله:الوقفة 

الحؽؿ الؽقين: الذي ٓ بد أن يؼع، والحؽؿ الشرطل: الذي يجب أن ُيطاع اَّلل طز 

ـُ اْلَؼقَِّؿِة : مـ ققلف وجؾ فقف، وهذا هق الديـ الؼقيؿ ِف َأَمَر ﴿ َوَذلَِؽ ِدي َّٓ لِؾَّ إِِن اْلُحْؽُؿ إِ

َّٓ إِيَّاُه َذلَِؽ  َّٓ َتْعُبُدوا إِ َـّ أَ  َأ
ـُ اْلَؼقُِّؿ َوَلؽِ ي َٓ َيْعَؾُؿقنَ الدِّ   [.41يقسػ: ﴾]ْكَثَر الـَّاِس 

 ڇ چ    چ چ چ ڃ ڃ ژ يف قوله:  التاسعة واألربعون:الوقفة 

 گ کگ       ک ک ک ڑ  ژڑ ژ   ڈ    ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ    ڇ

 ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ

 ۓ ے ے    ھ ھ ھھ ہ    ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻڻ ڻ

الديـ  فر اَّلل الشرطل لعباده، وأكبقان أن التقحقد هق أم ٤٠ -٤٢ يوسف:  ژ ۓ



 32  وما فيها من معترب

ة ضاطت دكقاه وأخراه، إذ أن اَّلل ٓ يؼبؾ مـ فؿـ ضقعالؼقيؿ والصراط الؿستؼقؿ 

ـْ َطَؿٍؾ َفَجَعْؾـَاُه َهَباًء َمـُْثقًرا}مشرك طؿَل، كؿا قال تعالك: 
 {َوَقِدْمـَا إَِلك َما َطِؿُؾقا مِ

ـَ }، وقال:  [23]الػرقان:  ـَ اْلُؿتَِّؼق
 . [27]الؿائدة:  {إِكََّؿا َيَتَؼبَُّؾ اَّلُل مِ

فَل طربة بالؽثرة ٓ يممـقن، بقان أن أكثر الـاس ٓ يشؽرون، وٓ يعؾؿقن، ووفقف 

 واَّلل الؿستعان.ؿا الجؿاطة يف الحؼ، وٓ التػات إلقفا، وإك

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴        ﮳ ﮲ ژ يف ققلف: اخلمسونالوقفة 

فقف أن  ٤١وسف: ي ژ ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ﮻ 

فقف جقاز الؿعرب لفا طؾك طؾؿ ودراية والرؤيا الحؼ تؼع طؾك ما أولت طؾقف إن كان 

﴿ َوَقاَل لِؾَِّذي آستعاكة بالحل الحاضر الؼادر، وأن هذا ٓ ُيـاقض التقحقد: لؼقلف: 

َـّ َأكَُّف َكاٍج مِـُْفَؿا ﴾] ﴿ اْذُكْركِل ِطـَْد أي: استقؼـ أكف لـ يؼتؾ مـفؿا:  [،42يقسػ:َض

أن ُيطؾؼ  ؽ، فنن الرب يجقزلالـاهل أي: طـد مؾؽؽ أمر  [،42يقسػ:َربَِّؽ ﴾]

، طؾك غقر اَّلل طز وجؾ لؽـ بغقر أن ُيحؾك بإلػ والَلم، وإكؿا هل ربقبقة مؼقدة

 : كؼقل بعضفؿ

ـــــــــــــةُ  ـــــــــــــةُ  َرباَب ـــــــــــــِت  َربَّ  الَبق

 

ــــــــــ  ــــــــــِت َتُص ــــــــــؾَّ يف الَزي   بُّ الَخ

 َلفـــــــــــا َطشـــــــــــُر َدجاجـــــــــــاٍت  

 

ــــــــــقِت   ـُ الَص ــــــــــ ــــــــــٌؽ َحَس   َودي

 أكا َرّب إبؾل وهؽذا.ووكؿا ققؾ: مـ َرّب الدار؟  

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ﮻ ژيف ققلف:  :واحدة واخلمسونال الوقفة

الػعؾ السلء إلك الشقطان والفؿ السلء  إضافة ٤١وسف: ي ژ ې  ې ۉ ۉ
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مع أكـا كعتؼد أن اَّلل خالؼ كؾ شلء إٓ أن اإلكسان إذا وقع يف الؿعصقة كالزكا، وشرب 

الخؿر، وترك الصَلة وكحق ذلؽ ما يؼقل: اَّلل أراد مـل ذلؽ، أو اَّلل طز وجؾ قدر لل 

مر إلك الشقطان: الشقطان أغقاين، الشقطان بذلؽ هذا ٓ يصح، وإكؿا يضقػ هذا إ

فَل  ، فنن تاب وأكاب وتاب ورد إمر طـد ذلؽ إلك اَّلل كان سبب يف هذا إمر

 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَل: حرج، فػل الصحقحقـ 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اَّلل  "َط

ِذي َأْغَقْيَت الـَّاَس  َتَحاجَّ آَدُم َوُمقَسك، َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك، َفَؼاَل َلُف ُمقَسك: َأْكَت آَدُم الَّ

ذِ  ـَ اْلَجـَِّة، َفَؼاَل آَدُم: َأْكَت الَّ
ٍء َواْصَطَػاُه َطَؾك َوَأْخَرْجَتُفْؿ مِ

ْ
ي َأْطَطاُه اَّلُل ِطْؾَؿ ُكؾِّ َشل

 َقْبَؾ َأْن ُأْخَؾَؼ؟ 
َّ
َر َطَؾل  . "الـَّاِس بِِرَساَلتِِف؟ َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: َفَتُؾقُمـِل َطَؾك َأْمٍر ُقدِّ

     ەئ ەئ ائ ائ ى    ى ې ې ژ :يف ققلف :واخلمسون ثانيةالوقفة ال

          ی   ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ  ۈئۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ٤١يوسف:  ژ  ڀ پ  پ   پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ  ی ی  ی

رؤيا الؿؾؽ التل كاكت سببا يف الػرج طـ يقسػ وأن الرؤيا طبارة طـ رمقز  ٤٤ –

ع يف السجـ بض بؼلصقل ُمؽث يقسػ يف السجـ، فؼد يعربها الؿعرب لفا، وفقف 

سـقـ، والبضع ما بقـ الثَلث إلك التسعة، والؿشفقر: أكف لبث سبع سـقـ ُضؾًؿا 

وطدواًكا، وفقف: شدة البَلء طؾك إكبقاء والؿرسؾقـ، والسجـ شديد واَّلل لق وضعت 

يف مديـة وقالقا لؽ: مؿـقع تخرج مـ هذه الؿديـة وأكت تذهب لؾسقق وترجع إلك 

ؽقػ إذا وضعقك يف غرفة قد أحاصت هبا البقت وتدخؾ وتخرج لشعرت بضقؼة، ف

 جدراهنا واحتقهتا أركاهنا.
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أن اَّلل إذا أراد شقًئا أمضاه مـ حقث ٓ يظـ اإلكسان،  :لثة واخلمسونالوقفة الثا

فاكظروا إلك يقسػ طؾقف السَلم الذي ُألؼل يف غقابة الجب وكسقف اإلخقان والخَلن، 

قـ أراد اَّلل طز وجؾ سَلمتف أرى بؾ وكسقف مـ ضؾؿف، يتـعؿقن وهق يف سجـف، ح

 التل احتاج الـاس إلك تػسقرها. الؿؾؽ هذه الرؤيا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ يف ققلف: :رابعة واخلمسونالوقفة ال

إمة تليت طؾك طدة معاين يف الؼرآن، فػل هذا  ٤٥يوسف:  ژ ٹ ٿ      ٿ

ٍة }الؿقصـ طؾك معـك الزمـ وبؿعـك الؿؾة يف ققلف:   {إِكَّا َوَجْدَكا آَباَءَكا َطَؾك ُأمَّ

ةً }، وبؿعـك اإلمام يف ققلف: [22]الزخرف:  ، [021]الـحؾ:  { إِنَّ إِْبَراِهقَؿ َكاَن ُأمَّ

ًٓ َأِن اْطُبُدوا اَّلَل َواْجَتـُِبقا }وبؿعـك الطائػة يف ققلف:  ٍة َرُسق َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

ؿ والداطل إلك اَّلل طز وجؾ سقحتاج إلقف ولق بعد أن العالو [36]الـحؾ:  {الطَّاُغقَت 

حقـ، يحتاجف الؿقافؼقن والؿخالػقن، فاكظروا إلك يقسػ طؾقف السَلم مـ الذي 

  :ويدخؾ فقفا احتاج إلقف؟ احتاج إلقف مـ سجـف وضؾؿف، فلرسؾ إلقف لتػسقر رؤياه

 ڦ    ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ژ يف ققلف: اخلمسون:اخلامسة والوقفة 

    چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

أن الـاس إذا رضقا طـ الشخص كادوه بلحب وأفضؾ  ٤٦يوسف:  ژ چ چ

أن العؾؿ ٓ ُيؽتؿ حتك وإن سللؽ طدوك أو خصؿؽ، أسؿائف وصػاتف، وفقف بقان 

ـْ َكاٍر »والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 
ـْ ِطْؾٍؿ َفَؽَتَؿُف َأْلَجَؿُف اَّلُل بِؾَِجاٍم مِ ـْ ُسئَِؾ َط َم

سبب لـجاهتؿ  ، ففذا يقسػ طؾقف السَلم حقـ سللقه هذه الؿسللة وفقفا«َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 
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مع شدة مظؾؿتفؿ لف فسرها لفؿ، ولؿ يؼؾ: اخرجقين مـ السجـ حتك ُأفسرها لؽؿ 

 بؾ فسرها لفؿ طؾك القجف إكؿؾ.

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ ژ يف ققلف: :السادسة واخلمسونالوقفة 

  ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ    گ   گ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ       ڈ ڎ

 – ٤٠يوسف:  ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

أن الرؤيا إذا صدقت وصدق التعبقر تؼع: ٕهنا مـ وحل اَّلل طز وجؾ، يؼقل الـبل  ٤٠

ـِ َتْؽِذُب، َوَأْصَدُقُؽْؿ ُرْؤَيا »صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ:  َٓ َتَؽاُد ُرْؤَيا اْلُؿْممِ َماِن  فِل آِخِر الزَّ

 .متػؼ طؾقف طـ أبل قتادة  «َأْصَدُقُؽْؿ َحِديًثا

البؼرة رمز لؾسـة فنن كاكت سؿقـة طظقؿة فؤيا طبارة طـ رمقز، : أن الروفيه

الخقاصر ُتػسر بالسـة التل فقفا السعة والخقر، وإن كاكت طاجػة ُتػسر بالسـة 

ُيذبح لعؾف رجؾ طظقؿ ُيؼتؾ، وإذا رأى غـًؿا يف  اً الؿجدبة، وهؽذا إذا رأى إكسان ثقر

َْهؾَِفا، َواْلَغـَُؿ َبَرَكةٌ »وسؾؿ: بقتف ُفِسرت بالربكة لؼقل الـبل صؾك اَّلل طؾقف 
ِ
بُِؾ ِطزٌّ ٕ ، «اإْلِ

 فاإلبؾ قد تؽقن طز وقد تؽقن طَلمة طؾك الحؼد: ٕهنؿ يؼقلقن: أحؼد مـ جؿؾ.

 ٓسقؿا رؤيا الخقر كؿا يؼقل أهؾ التعبقرلقققع ا: أن الرؤيا قد تتلخر وفيها أيًضا

يلكؾقن ويشربقن، ثؿ وكؿا يف قصة يقسػ، ويف هذه الرؤيا سبع سـقـ وهؿ يزرطقن 

 د، ثؿ سـة يؼع فقفا الخقر ويتقسع الـاس.سبع شدا

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ     ھ ھ ہ ژ يف ققلف: :سابعة واخلمسونالوقفة ال

 ٥٠يوسف:  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ﮴  ﮳



 36  وما فيها من معترب

الؿؽافئة لؿـ أحسـ إلقؽ، فنن الؿؾؽ حقـ فسر يقسػ هذه الرؤيا أراد أن ُيؽافئف، 

ـْ َصـََع إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقُه، َفنِْن َلْؿ » وهذا أمر الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: َوَم

أخرجف أبق داود طـ طبد  «َتِجُدوا َما ُتَؽافُِئقَكُف، َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَرْوا َأكَُّؽْؿ َقْد َكاَفلُتُؿقهُ 

 . اَّلل بـ طؿر 

اءة صرب إكبقاء وطدم التعجؾ، زد طؾك ذلؽ: السعل يف بر اخلمسون:الثامنة والوقفة 

، بالخروجالـػس، فنن يقسػ طؾقف السَلم بعد هذه الؿدة جؿقًعا حقـ جاءه الرسقل: 

َـّ ﴾]قال:  ـَ َأْيِدَيُف ْع تِل َقطَّ ما  [،51يقسػ:﴿ اْرِجْع إَِلك َربَِّؽ َفاْسَلْلُف َما َباُل الـِّْسَقِة الَلَّ

الـبل صؾك اَّلل ُيريد أن يخرج إٓ وقد ُبرئت ساحتف، وهذا مـ تؿام طؾؿف وفؼفف مع أن 

ـِ ُصقَل َلْبِث : »كؿا يف حديث أبل هريرة  طؾقف وسؾؿ يؼقل ْج َوَلْق َلبِْثُت فِل السِّ

 
َ
اِطل ََجْبُت الدَّ َٕ  «.ُيقُسَػ 

 ائائ ى ى ې ې ې ې  ۉ ژ يف قوله:  واخلمسون: تاسعةالوقفة ال

 ی ی ىئ ىئ   ىئ    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ  ەئ

  ىت مت           خت حت جت يب ىب مب خب حب جب  يئ  ىئ مئ  حئ جئ ی ی

أن الدطقى ٓ ُتؼام إٓ بعد السؿاع مـ الخصؿ، فققسػ طؾقف   ٥١ - ٥٢يوسف:  ژ

السَلم ادطك طؾك الـساء هذه الدطقى التل وقعت مـفـ ما السبب الذي جعؾفـ 

الؿؾؽ أرسؾ  فلراد يقسػ أن ُيربئ كػسف، ومع ذلؽ ،رن إلك ذلؽ الؿجؾسضيح

ـْ ُسقٍء إلقفـ: 
 َما َطؾِْؿـَا َطَؾْقِف مِ

ِ
ـَ َحاَش َّلل ـْ َكْػِسِف ُقْؾ َـّ ُيقُسَػ َط َـّ إِْذ َراَودتُّ ﴿ َما َخْطُبُؽ

وإكؿا كان الحال أن امرأة العزيز أدخؾتفـ إلضفار طذرها أمامفـ  [،50يقسػ:﴾]
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ا أو خادًما أن يؽقن معفا مع أهنا زوجة العزيز وزوجة حتك ٓ ُيعقرهنا بلهنا أرادت طبدً 

 أطظؿ رجآت مصر يف حقـف.

﴿ أَن َحْصَحَص آطرتاف بالحؼ فضقؾة، مـ ققل امرأة العزيز:  الستون:الوقفة 

ـْ َكْػِسِف ﴾] ُف َط ٕهنؿ قد رأوا مـ الدٓئؾ طؾك صدق  [،50يقسػ:اْلَحؼُّ َأَكا َراَودتُّ

يؿتـع معف آستؿرار يف الؽذب، يف مبدأ إمر لؿ يجؿع بقـ يقسػ يقسػ ما 

خصقمف، وإكؿا سؿعقا مـ خصقمف وقبؾقا دطقاهؿ، واستؿروا يف سجـف والتـؽقؾ بف و

وقت الؿحاقؼة، فؿع ضفقر  ، وقد أضفر اَّلل فضؾف، فالحال أكفإلك غقر ذلؽ، أما أن

بؾك هق راودين، كقػ راودك وهق قد أتك  هذه الدٓئؾ ُيستحال أن تؼقل امرأة العزيز:

بدٓئؾ كثقرة، وحؽؿ الحاكؿ بلن قؿصقف ُقد مـ دبٍر، وجاءت الـسقة وشفدن أهنـ ما 

رأيـ طؾقف شقًئا، ولق كان يريد سقًء حقـ دخؾـ همٓء الـسقة لؽان لف ذلؽ، ولؽـف 

ـْ َكػْ بعقد كؾ البعد طـ مداخؾ الشقطان ومصائبف:  ُف َط ـَ  ِسفِ ﴿َأَكا َراَودتُّ َوإِكَُّف َلِؿ

ـَ  اِدقِق وطـد ذلؽ لؿ ُتعقر: ٕن التائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب  [،50يقسػ:﴾]الصَّ

لف، ويـبغل لجؿقع طباد اَّلل أن يؽقكقا رجاطقـ طـ ذكقهبؿ وأخطائفؿ مؿتثؾقـ ٕمر 

ـَ ﴾]رهبؿ، واكظر اطرتفت بذكبفا وأثـت طؾقف:  ق
اِدقِ ـَ الصَّ  [،50يقسػ:﴿ َوإِكَُّف َلِؿ

أي: لقعؾؿ  [،52يقسػ:﴿ َذلَِؽ لَِقْعَؾَؿ َأكِّل َلْؿ َأُخـُْف بِاْلَغْقِب ﴾]: اطرتاففايف والسبب 

وهذا هق الصحقح يف معـك زوجفا أهنا لؿ تؼع يف الػاحشة، وإكؿا كان إمر مراودة، 

وققؾ الؿعـك: بلن يقسػ طؾقف السَلم هق الذي قال أية أكف مـ ققل امرأة العزيز، 

ُخـُْف بِاْلَغقِْب ﴿ َأكِّل َلْؿ أَ الؿؾؽ:  [،52يقسػ:﴿ َذلَِؽ لَِقْعَؾَؿ ﴾]ذلؽ: 

ؼد يؽقن بقـؽ وبقـ أخقؽ فوإين ُمربأ، وهذا إلزالة ما يف الـػقس،  [،52يقسػ:﴾]
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شلء ويتؿ الؿسامحة ضاهًرا وتبؼك شلء يف الـػقس تظفر يف أوقاهتا، فنياك إياك إياك 

أن ُتبؼل يف كػسؽ شقًئا طؾك أخقؽ، بؾ حاول كؾ الؿحاولة يف تربئة كػسؽ ويف إضفار 

ـَ ويف السَلمة مؿا يف الـػقس، محاسـفا  ـِق
﴿ َوَأنَّ اَّلَل ٓ َيْفِدي َكْقَد اْلَخائِ

 .أن الخائـ ٓ يقفؼ وٓ يعان  هذا خرب مـ اَّلل طز وجؾ[، 52يقسػ:﴾]

 ڀ     ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژ  يف ققلف: :الواحدة والستونالوقفة 

 ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ٹڤ    ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ    ٺ ڀٺ   ڀ

هؾ هذا ققل يقسػ أم ققل الؿرأة؟  ،٥٤ - ٥١يوسف:  ژ ڄ ڄ ڦ ڦ

، وهق الذي رجحف شقخ اإلسَلم اختؾػ فقف أيًضا، والذي يظفر: أكف ققل الؿرأة

ُئ َكْػِسل ﴾]: وغقره ﴿ إِنَّ مؿا وقع فقفا مـ الفؿ والقسقسة:  [،53يقسػ:﴿ َوَما ُأَبرِّ

َّٓ َما َرِحَؿ َربِّل إِنَّ َربِّل َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾] قِء إِ اَرٌة بِالسُّ َمَّ َٕ  [.53يقسػ:الـَّْػَس 

 :(294/ 9مجؿقع الػتاوى ) شقخ اإلسَلم كؿا يف الق

 
َ
قِء  "َوُيَؼاُل الـُُّػقُس َثََلَثُة َأْكَقاٍع: َوِهل اَرُة بِالسُّ َمَّ ْٕ َباُع  "الـَّْػُس ا تِل َيْغؾُِب َطَؾْقَفا اتِّ الَّ

ُكقِب َواْلَؿَعاِصل. َو  اَمُة  "َهَقاَها بِِػْعِؾ الذُّ  الَّ  "الـَّْػُس الؾَّقَّ
َ
تِل ُتْذكُِب َوَتُتقُب َفَعـَْفا َوِهل

َكََّفا َتُؾقُم َصاِحَبَفا َطَؾك 
ِ
اَمًة ٕ ك َلقَّ رَّ َتاَبْت َوَأَكاَبْت َفُتَسؿَّ ـْ إَذا َفَعَؾْت الشَّ

َخْقٌر َوَشرٌّ َلؽِ

. َو  رِّ ـَ اْلَخْقِر َوالشَّ ُد بَْق ُم َأْي َتتََردَّ َكََّفا َتَتَؾقَّ
ِ
ُكقِب َوٕ تِل  "ُؿْطَؿئِـَُّة الـَّْػُس الْ  "الذُّ  الَّ

َ
َوِهل

قَِّئاِت َوَتْؽَرُه َذلَِؽ َوَقْد َصاَر َذلَِؽ  رَّ َوالسَّ ُتِحبُّ اْلَخْقَر َواْلَحَسـَاِت َوُتِريُدُه َوُتْبِغُض الشَّ

َّٓ َفالـَّْػُس ا تِل لُِؽؾِّ َلَفا ُخُؾًؼا َوَطاَدًة َوَمَؾَؽًة. َفَفِذِه ِصَػاٌت َوَأْحَقاٌل لَِذاٍت َواِحَدةٍ َوإِ لَّ

ـْ َكْػِسِف.
ْكَساُن مِ  َكْػٌس َواِحَدٌة َوَهَذا َأْمٌر َيِجُدُه اإْلِ

َ
 اهـ  إْكَساٍن ِهل
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 ژ چ چ چ    چ ڃڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ ژ يف ققلف: :نية والستونالوقفة الثا

فقف: جقاز أن ُيزكل الؿرء كػسف إذا كاكت تزكقتف لـػسف لؿصؾحة ديـقة أو ، ٥٥يوسف: 

قا َأكُػَسُؽْؿ ُهَق دكققية لؾؿسؾؿقـ، وٓ يتعارض هذا مع ققل اَّلل طز وجؾ:  ﴿ َفَل ُتَزكُّ

ـِ اتََّؼك ﴾] ففذا زكك كػسف بعؾؿف بؽقػقة سقاسة الـاس يف هذه  [،32الـجؿ:َأْطَؾُؿ بَِؿ

ًٓ بؿا  الػرتة، وكذلؽ لحذقف وأماكتف، وإكؽ لتعجب حقـ ترى حزبًقا ُيزكل كػسف مستد

 حصؾ مـ يقسػ، ذاك زكك كػسف وأقره الشرع.

 : (564مختصر الػتاوى الؿصرية )ص: قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

َية فؼد ذمف صؾك اَّلل َطَؾْقِف َوسؾؿ َوأما ُسمال ُيقُسػ َوَققلف  َٓ َوأما ُسمال اْلق

َفِِلَكَُّف َكاَن َصِريؼا إَِلك َأن َيدُطقُهؿ إَِلك اَّلل ويعدل َبقـ  {ئِـ إَْرضاْجَعؾـِل طؾك َخَزا}

الـَّاس َويْرَفع َطـُْفؿ الظُّؾؿ َويْػعؾ مـ اْلَخْقر مالؿ َيُؽقُكقا يػعؾقه َمَع َأهنؿ لؿ َيُؽقُكقا 

ْؤَيا َما يمول إَِلْقِف َحال الـَّاس فَ  َْحَقال يْعرُفقَن َحالف َوقد طؾؿ بتعبقر الرُّ ْٕ ِػل َهِذه ا

 . اهـ  َوَكْحقَها َما ُيقجب اْلػرق َبقـ مثؾ َهِذه اْلَحال َوَبقـ َما هنك َطـفُ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ ژ يف ققلف: :ثالثة والستونالوقفة ال

أن الػرج  56يقسػ:  ژ ک ک   ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ  ڈ ڎڎ

هذا الػرج هق رحؿة يليت بعد الشدة، فخرج مـ السجـ لقؽقن مؿؽـًا يف إرض، وأن 

ـَ ﴾]اَّلل:  ـْ كََشاُء َوٓ ُكِضقُع َأْجَر اْلُؿْحِسـِق  [.56يقسػ:﴿ ُكِصقُب بَِرْحَؿتِـَا َم

 ژ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ  گ  گ ژ يف ققلف: :رابعة والستونالوقفة ال

عـ طبد اَّلل بـ طؿرو أن إجر الحؼقؼل: هق إجر الؿدخر يف أخرة: ف 57يقسػ: 



 41  وما فيها من معترب

َّٓ »اَّلل طؾقف وسؾؿ: قال الـبل صؾك   ٍة، َتْغُزو َفَتْغـَُؿ َوَتْسَؾُؿ، إِ ـْ َغاِزَيٍة، َأْو َسِريَّ
َما مِ

َّٓ َتؿَّ  ٍة، ُتْخِػُؼ َوُتَصاُب، إِ ـْ َغاِزَيٍة، َأْو َسِريَّ
 ُأُجقِرِهْؿ، َوَما مِ

ْ
ُؾقا ُثُؾَثل َكاُكقا َقْد َتَعجَّ

ـِ اتََّؼك ﴾]﴿ َوأِخَرُة َخْقٌر لِ ، متػؼ طؾقف «ُأُجقُرُهؿْ  [، ﴿ َوَلمِخَرُة َخْقٌر َلَؽ 77الـساء:َؿ

ـَ إُوَلك ﴾]
ْكَقا * َوأِخَرُة َخقٌْر َوَأبَْؼك  [،4الضحك:مِ ُروَن اْلَحَقاَة الدُّ

﴿ َبْؾ ُتْمثِ

 [.07-06إطؾك:﴾]

الضرب يف إرض مـ أجؾ تحصقؾ الؿعاش والؿؽاسب،  :اخلامسة والستونالوقفة 

 ڱ ژ يف ققلف: ؿ أبـاء كبل ذهبقا إلك مصر: لطؾب معايشفؿفنخقة يقسػ مع أهن

 ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ       ڱ

أن  59 – 58يقسػ:  ژ ۇ ڭ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ   ے   ے ھھ ھ ھ  ہ

اإلكسان ٓ ُيعاجؾ مـ يعرفف ٓ سقؿا مـ كان يريد التخػل باإلخبار بشلكف، وإكؿا 

تف بدون تعريػف بـػسف، أو صؾب التعريػ إٓ إذا احتاج لذلؽ: ٕكف يؼضل لف حاج

 طرففؿ ولؿ يؼؾ لفؿ: أكا أخقكؿ مع أكف الؿتؿؽـ يف ذلؽ الققت.

ـْ َأبِقُؽْؿ الحقؾة الشرطقة:  جقاز :السادسة والستونالوقفة 
﴿ َقاَل اْئُتقكِل بَِلٍخ َلُؽْؿ مِ

ـَ ﴾]َأٓ َتَرْوَن َأكِّل ُأوفِل اْلَؽْقَؾ َوَأكَ  ففذه حقؾة شرطقة لطؾب  [،59يقسػ:ا َخْقُر اْلُؿـِزلِق

 أخقف إلقف.

 ۅ ۅ ۋ ۋ         ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ يف ققلف: :سابعة والستونالوقفة ال

فقف: جقاز التفديد، لؽـ يـبغل أن يؽقن الؿفدد بف بحسبف،  61يقسػ:  ژ ۉ

ب بالسؽتة الؼؾبقة فبعضفؿ ربؿا ُيفدد بالؿقت فقصاب بالجـقن أو غقر ذلؽ، ُيصا
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 [.61يقسػ:﴿ َفنِْن َلْؿ َتْلُتقكِل بِِف َفَل َكْقَؾ َلُؽْؿ ِطـِدي َوٓ َتْؼَرُبقِن ﴾]وهذا مـ ققلف: 

يقسػ:  ژ ى ى ې    ې ې ې ۉ ژ يف ققلف: الستون:الثامنة والوقفة 

60 

وفقفا: جقاز استئذان الؿالؽ فقؿا يؿؾؽ، واستئذان القالد فقؿا يؼدم طؾقف الؿرء، 

الؿراضاة فنن اإلكسان قد تطؾب مـف صؾًبا يعتذر، أو امرأة قد ُتخطب وتعتذر، أو إب 

 ُيستلذن بف مـ أجؾ مسللة فقعتذر، فؾؽ أن تؽرر ذلؽ حتك يؼع اإلذن.

 ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ يف ققلف: والستون: تاسعةالوقفة ال

إكرام ذوي إرحام  62يقسػ:  ژ ېئ    ېئ ېئ   ۈئ  ۈئ ۆئ   ۆئ  ۇئ

هؿ التل اشرتوا هبا  ومـ يؽقن تحت تصرف اإلكسان، فؼد أكرم إخقاكف برد أمقال

، والؿداراة لـقؾ الؿطؾقب فحقـ رد بضاطتفؿ ركـقا إلقفؿ مع أكف قد دفع لفؿ الؿؼابؾ

 .إلقف

     حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ژمـ ققلفؿ:  :السبعونالوقفة 

أي: ُمـَِع مـا الؽقؾ  ،63يقسػ:  ژ  ىب مب  خب حب جب يئ ىئ مئ

 يف الؿستؼبؾ أما الؿاضل قد أططاهؿ وأكرمفؿ.

ا أن فلرادو [،63يقسػ:﴿َوإِكَّا َلُف َلَحافُِظقَن﴾]ققلف:  يف :الواحدة والسبعونالوقفة 

طؾقف إن شاء اَّلل  أن تؼقل: ٓ تخافالؿسافر، فؾؽ  طؾك قنُيطؿـقا أباهؿ فالـاس يخاف

 ُأطقـف وأكقن معف ما استعطت إلك ذلؽ سبقًَل وٓ يؼع إٓ الخقر.

 پ پ پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: :انية والسبعونثالوقفة ال
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أن مـ ُأصقب مـ إكسان  64يقسػ:  ژ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺٺ   ٺ ڀ ڀڀ   ڀ

عؼقب طؾقف ي ؼال  لفؿفثر فلسؽ، بشلء قد ٓ يـساه، وكؿا ُيؼال: كقػ أوادطؽ وهذا أ

: كقػ آمـؽؿ طؾقف وأكتؿ قد فعؾتؿ بلخقف ما فعؾتؿ، ومع ذلؽ واتاهؿ إلك السَلم

 إرادهتؿ: لؾؿصؾحة الؿتحؼؼة لفؿ.

 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ژ يف ققلف: :ثالثة والسبعونالوقفة ال

 چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ  ڦ ڤ ڤڤ

ٔخرة، وهذا الػرح بخقري الدكقا وا 65يقسػ:  ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ       چ

ْت إَِلْقِفْؿ ﴾]ُيشعر مـ ققلف:  ا َفَتُحقا َمَتاَطُفْؿ َوَجُدوا بَِضاَطَتُفْؿ ُردَّ  [،65يقسػ:﴿ َوَلؿَّ

لؿا فتحقا ما اشرتوه مـ مصر وجدوا الثؿـ والؼقؿة قد ُردت مع ما اشرتوه فػرحقا: 

﴿ َهِذِه بَِضاَطُتـَا ا: أي: شلء كبغقف فقق هذ [،65يقسػ:﴿ َقاُلقا َيا َأَباَكا َما َكْبِغل ﴾]

ْت إَِلْقـَا ﴾] ﴿ أمقالـا التل ذهبـا كشرتي هبا قد ُردت إلقـا سالؿة:  [،65يقسػ:ُردَّ

ـجؾب لفؿ الطعام فمـ جؾب الؿقرة: وهق الطعام،  [،65يقسػ:َوَكِؿقُر َأْهَؾـَا ﴾]

َكْقَؾ بَِعقٍر ﴿ َوكَْزَداُد هذا طؾك القطد،  [،65يقسػ:﴿ َوَكْحَػُظ َأَخاَكا ﴾]لقتؼقتقه، 

ٕكف كان ُيعطل لؽؾ واحد حؿؾ بعقره، فػقفا: الػرح بالخقر إذا  [،65يقسػ:﴾]

 أصاب اإلكسان. 

فعؾ إسباب الشرطقة يف التؽسب، وأن هذا ٓ ُيـاقض  رابعة والسبعون:الوقفة ال

واذهبقا  التقكؾ، فؿا قال لفؿ أبقهؿ: تقكؾقا طؾك اَّلل واجؾسقا، ولؽـ تقكؾقا طؾك اَّلل

 إلك ما أكتؿ فقف.
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ژ يف ققلف: :امسة والسبعونالوقفة اخل

 66يقسػ:  ژ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گک ک ک       ک ڑ ڑ

أخذ الؿقاثقؼ والعفقد وتعظقؿ الـاس لفذا الشلن: ٕن كؼض الؿقثاق والعفد يـذر 

ـَ  ﴿ َوإِْن ُيِريُدواباكتؼام اَّلل طز وجؾ مـ الـاقض:  ـْ َقْبُؾ َفَلْمَؽ
ِخَقاَكَتَؽ َفَؼْد َخاُكقا اَّلَل مِ

ـْ ُأْرِسَؾُف َمَعُؽْؿ َحتَّك ُتْمُتقِن ، وهذا ملخقذ مـ ققلف: [70إكػال:مِـُْفْؿ ﴾] ﴿ َقاَل َل

ِل بِِف ﴾]  َلَتْلُتـَـّ
ِ
ـَ اَّلل

 [.66يقسػ:َمْقثًِؼا مِ

أمٍر مستؼبؾل وإكؿا قؾ: إن آستثـاء، إياك أن تجزم طؾك  :السادسة والسبعونالوقفة 

َّٓ َأْن ُيَحاَط بُِؽْؿ شاء اَّلل، كرجق مـ اَّلل، افعؾ بؼدر استطاطتؽ مـ ققلف:  ﴿ إِ

، ففؼد استثـك،  [،66يقسػ:﴾]
َّ
لحقاًكا تؼقل لف: أكا أطقرك هذا الؼؾؿ لؽـ ترده إلل

 يؼقل: أوطدك أين أرده إلقؽ، فنذا ما ضاع مـف قال: أكت قد وطدتـل، لؽـ لؽ أن

ا اَّلُل َطَؾك مَ و﴿تؼقل: إٓ أن يتؾػ طؾقؽ، إٓ أن يـتفل مـؽ، إٓ أن يسرق طؾقؽ، 

َل، لؽـ مع وفقف جقاز أن يؽقن اَّلل كػق ،أي: كػقؾ [،66يقسػ:﴾]َكُؼقُل َوكِقٌؾ 

َ اَّلُل َطـْ الحرص طؾك القفاء، ف
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضل  َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َع

ِ
ـْ َرُسقِل اَّلل ُف، َط

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ، َسَلَل َبْعَض َبـِل إِْسَرائِقَؾ َأْن ُيْسؾَِػُف َأْلَػ ِديـَاٍر،  "َوَسؾََّؿ: 
َأكَُّف َذَكَر َرُجًَل مِ

 َشِفقًدا، 
ِ
َفَداِء ُأْشِفُدُهْؿ، َفَؼاَل: َكَػك بِاَّلل َقاَل: َفْلتِـِل بِالَؽِػقِؾ، َقاَل: َكَػك َفَؼاَل: اْئتِـِل بِالشُّ

ك، َفَخَرَج فِل الَبْحِر َفَؼَضك   َكِػقًَل، َقاَل: َصَدْقَت، َفَدَفَعَفا إَِلْقِف إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ
ِ
بِاَّلل

َؾُف، َفَؾؿْ  ِذي َأجَّ َيِجْد َمْرَكًبا، َفَلَخَذ  َحاَجَتُف، ُثؿَّ الَتَؿَس َمْرَكًبا َيْرَكُبَفا َيْؼَدُم َطَؾْقِف لِِْلََجِؾ الَّ

َج َمْقِضَعَفا، ُثؿَّ  َخَشَبًة َفـََؼَرَها، َفَلْدَخَؾ فِقَفا َأْلَػ ِديـَاٍر َوَصِحقَػًة مِـُْف إَِلك َصاِحبِِف، ُثؿَّ َزجَّ
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ْػُت ُفَلًَكا َألْ  ُفؿَّ إِكََّؽ َتْعَؾُؿ َأكِّل ُكـُْت َتَسؾَّ َػ ِديـَاٍر، َفَسَلَلـِل َأَتك بَِفا إَِلك الَبْحِر، َفَؼاَل: الؾَّ

 َشِفقًدا، 
ِ
 بَِؽ، َوَسَلَلـِل َشِفقًدا، َفُؼْؾُت: َكَػك بِاَّلل

َ
 َكِػقًَل، َفَرِضل

ِ
َكِػقَلَ، َفُؼْؾُت: َكَػك بِاَّلل

ِذي َلُف َفَؾْؿ َأْقِدْر، َوإِكِّل  بَِؽ، َوَأكِّل َجَفْدُت َأْن َأِجَد َمْرَكًبا َأْبَعُث إَِلْقِف الَّ
َ
 َفَرِضل

َأْسَتْقدُِطَؽَفا، َفَرَمك بَِفا فِل الَبْحِر َحتَّك َوَلَجْت فِقِف، ُثؿَّ اْكَصَرَف َوُهَق فِل َذلَِؽ َيْؾَتِؿُس 

ِذي َكاَن َأْسَؾَػُف، َيـُْظُر َلَعؾَّ َمْرَكًبا َقْد َجاَء بَِؿالِ  ُجُؾ الَّ ِف، َمْرَكًبا َيْخُرُج إَِلك َبَؾِدِه، َفَخَرَج الرَّ

ا َكَشَرَها َوَجَد الَؿاَل َفنَِذا بِال َْهؾِِف َحَطًبا، َفَؾؿَّ
ِ
تِل فِقَفا الَؿاُل، َفَلَخَذَها ٕ َخَشَبِة الَّ

 َما ِزْلُت َجاِهًدا 
ِ
ِذي َكاَن َأْسَؾَػُف، َفَلَتك بِإَْلِػ ِديـَاٍر، َفَؼاَل: َواَّلل ِحقَػَة، ُثؿَّ َقِدَم الَّ َوالصَّ

تَِقَؽ بِؿَ 
ِ
ِذي َأَتْقُت فِقِف، َقاَل: َهْؾ ُكـَْت فِل َصَؾِب َمْرَكٍب ٔ الَِؽ، َفَؿا َوَجْدُت َمْرَكًبا َقْبَؾ الَّ

ِذي ِجْئُت فِقِف، َقاَل: َفنِنَّ اَّللَ  ٍء؟ َقاَل: ُأْخبُِرَك َأكِّل َلْؿ َأِجْد َمْرَكًبا َقْبَؾ الَّ ْ
 بَِشل

َّ
َقْد  َبَعْثَت إَِلل

ِذي َبَعْثَت فِل الَخَشبَ  يـَاِر َراِشًدا َأدَّى َطـَْؽ الَّ أخرجف  "ِة، َفاْكَصِرْف بِإَْلِػ الدِّ

 .البخاري

    ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ژ يف ققلف: :والسبعون السابعةالوقفة 

 ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ﮴    ﮳  ﮲   ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

يف الحذر مـ العقـ، وأن  العؿؾ بإسباب الشرطقة  67يقسػ:  ژ ٴۇ ۈ

 ٓ هذا ٓ يـايف التقحقد أو التقكؾ طؾك ما قال بعض أهؾ العؾؿ مـ ققلف: 
َ
﴿ َيا َبـِل

َقٍة ﴾] ـْ َأْبَقاٍب ُمَتَػرِّ
ـْ َباٍب َواِحٍد َواْدُخُؾقا مِ

أي: حتك ٓ  [،67يقسػ:َتْدُخُؾقا مِ

فقف: أن اإلكسان ٓ ُيصابقا بالعقـ: ٕهنؿ كاكقا إحدى طشر طدد صقب والعقـ حؼ، و

يتخقف مـ العقـ تخقًفا شديًدا، كعؿ هل حؼ كؿا أن الؼتؾ حؼ، والؿقت حؼ، 

والغرق حؼ، واصطدام السقارة حؼ، والـار حؼ وغقر ذلؽ، قد تؼع هذه إشقاء، لؽـ 
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ما يبؼك اإلكسان متخقف مـ العقـ كلكف يتخقف مـ الؼتؾ، إذا وقعت العقـ أتك 

عضفؿ ربؿا يحؿؿ وجف ابـف حتك ٓ يظفر وجفف حسـ فقصاب بإذكار الشرطقة، أما ب

بالعقـ، يعؿؾ يف سقارتف كذا حتك ٓ ُيصاب بالعقـ، يبؼك هق وأوٓده يف خقف، وربؿا 

اطؿؾ السبب ولـ ُيصقبؽ إٓ ما قدر اَّلل طز وتقكؾ طؾك اَّلل فسبؼت إلقفؿ العقـ: 

ٍء وجؾ: 
ْ
ـْ َشل

 مِ
ِ
ـَ اَّلل

فنن شاء اَّلل أن ُيصقبؽ  [،67يقسػ:﴾]﴿ َوَما ُأْغـِل َطـُؽْؿ مِ

بشلء أصابؽ، وإن شاء أن ُيسؾؿؽ سؾؿؽ، وفعؾ إسباب الشرطقة ٓ ُتـاقض 

ْؾُت ﴾]التقكؾ:   َطَؾْقِف َتَقكَّ
ِ
َّٓ َّلل الحؽؿ الؽقين َّلل وجقًدا،  [،67يقسػ:﴿ إِِن اْلُحْؽُؿ إِ

تقكؾ: هق صدق والحؽؿ الشرطل َّلل يجب التحاكؿ إلك كتاب اَّلل وسـة رسقلف، وال

 آطتؿاد طؾك اَّلل طز وجؾ.

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ژ يف ققلف: السبعون:الثامنة والوقفة 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ     ەئ ائ ائ ى ى  ې

: وهق يف صاطة اَّلل  صاطة ولل إمر 68يقسػ:  ژ ی    ی ىئ ىئ ىئ

ـْ َحْقُث َأَمَرُهْؿ َأُبقُهْؿ َما َكانَ  هـا إب:
ا َدَخُؾقا مِ ٍء  ﴿ َوَلؿَّ

ْ
ـْ َشل

 مِ
ِ
ـَ اَّلل

ُيْغـِل َطـُْفْؿ مِ

جؾب مع أن فدخؾقا مـ حقث أمرهؿ أبقهؿ مع أهنؿ بعقدون طـف،  [،68يقسػ:﴾]

 الؿـافع ودفع الؿضار إلك اَّلل.

  حب جبيئ  ىئ مئ حئ جئ ی ی ژ يف ققلف: والسبعون:تاسعة الوقفة ال

إيـاس الؿظؾقم  69يقسػ:  ژ  ىت مت خت حت جت يب ىب مب   خب

كظر إلك يقسػ طؾقف السَلم لؿا دخؾ طؾقف أخقه آواه إلقف والؿغبقن والضعقػ، فا
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وٓصػف بالؽَلم وأمـف: ٕكف خرج مع إخقاكف وهق خائػ أن يؼع مـفؿ ما وقع مع 

يقسػ: ولذلؽ أخذ طؾقفؿ أبقهؿ العفد والؿقثاق، فؾؿا دخؾقا طؾك يقسػ آوى هذا 

ٓ  [،69يقسػ:ْبَتئِْس ﴾]﴿ إِكِّل َأَكا َأُخقَك َفَل تَ الؿستضعػ مـ بقـفؿ وصؿـف وقال: 

ـٍ حصقـ ومـعٍة. [،69يقسػ:﴿ بَِؿا َكاُكقا َيْعَؿُؾقَن ﴾]ُتبالل:   فلكت يف حص

: تطؿقـ لف لؿا سقليت مـ التفؿة، لق كان ٓ يعؾؿ بلكف أخ لف ثؿ ويف هذا الكالم

يقسػ وجاءت هذه التفؿة ورجع إخقاكف إلك بؾدهؿ وُأخذ رققًؼا ربؿا شؼ ذلؽ طؾقف 

﴿ َلُتـَبَِّئـَُّفْؿ بَِلْمِرِهْؿ َهَذا َوُهْؿ ٓ َيْشُعُروَن َلم أوحك اَّلل إلقف بؿا ُيطؿـ قؾبف: طؾقف الس

 .[05يقسػ:﴾]

 ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: :الثمانونالوقفة 

فقف: أن إذان ُيطؾؼ طؾك رفع   71يقسػ:  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ٌن ﴾]الصقت:  َن ُمَمذِّ لقس معـاه أكف قال: اَّلل أكرب اَّلل أكرب، وإكؿا  [،71قسػ:ي﴿ ُثؿَّ َأذَّ

ُتَفا اْلِعقُر ﴾]رفع صقتف وقال لفؿ:  ويؼصد أصحاب العقر، وهذا  [،71يقسػ:﴿ َأيَّ

 [،71يقسػ:﴿ إِكَُّؽْؿ َلَساِرُققَن ﴾]دلقؾ لؿـ يؼقل بالؿجاز مع أن الصحقح خَلفف: 

التفؿة لؾجؿع لخشقة التؿالم، كاداهؿ طؾك الجؿع مع أن السارق واحد، لؽـ جقاز 

فنذا تؿإ ققم طؾك قتؾ، طؾك سرقة، طؾك اغتصاب طؾك غقر ذلؽ، كان الُحؽؿ شامًَل 

 لؾجؿقع.

 ژ ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ژ يف ققلف: :ونواحدة والثمانالوقفة ال

السمال طؿا يحصؾ، ما سبب هذ التفؿة العظقؿة؟ أكؽؿ تتفؿقكـا بالسرقة،  70يقسػ: 
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﴿ َقاُلقا َكْػِؼُد ُصَقاَع اْلَؿؾِِؽ  ٕكؽؿ فؼدتؿ شقًئا ما هق؟ فلخربوهؿ: ٓ تؼقلقن هذا إٓ

 ، كقع مـ أكقة ُيقزن بف. [72يقسػ:﴾]

  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ ٹ ٹ ژ يف ققلف: :الثانية والثمانونالوقفة 

﴿ جقاز الؿؽافئة طؾك العؿؾ، وهل مـ ققلف:   72يقسػ:  ژ ڄ ڄ ڦ ڦ

ـْ َجاَء بِِف ِحْؿُؾ  ـْ َصـََع »قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ:  [،72يقسػ:َبِعقٍر ﴾] َولَِؿ َوَم

إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقُه، َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافُِئقَكُف، َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَرْوا َأكَُّؽْؿ َقْد 

 «.َكاَفلُتُؿقهُ 

 [،72يقسػ:َأَكا بِِف َزِطقٌؿ ﴾]﴿ وَ جقاز الؽػالة، مـ ققلف:  :الثالثة والثمانونالوقفة 

َأَكا َزِطقٌؿ بَِبْقٍت »قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ:  وطـ أبل امامة والزطقؿ: الؽػقؾ، 

ا ـْ َتَرَك اْلِؿَراَء َوإِْن َكاَن ُمِحؼًّ  ، والؽػالة تـؼسؿ إلك قسؿقـ: «فِل َرَبِض اْلَجـَِّة، لَِؿ

 كػالة كػس.األول: 

 كػالة مال.الثاين: 

نذا كػؾت شخًصا كػالة الـػس معـاه: أكؽ تؾتزم إذا حؾ إجؾ بنحضاره، وإذا ف

كػؾت كػالة مال معـاه: إذا حؾ إجؾ لزمؽ الدفع، مثًَل: أققل: أكا ضؿقـ طؾك زيد، 

ٓ بد أن ُيبقـ ضؿقـ إحضار أم ضؿقـ دفع: ٕكف قد يؽقن فؼقر ٓ يستطقع أن يدفع 

تطقع أن يحضره بؼقتف، فنذا جاء إجؾ قال: هذا الؿبؾغ الذي تعقـ طؾك زيد، لؽـ يس

غريؿؽؿ فافعؾقا بف ما تريدون مؿا أباحف لؽؿ الشرع، وأما أخر فقؼقل: هذا الؿال 

 ُيدفع إلقؽؿ.
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 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ژ يف ققلف: :الرابعة والثمانونالوقفة 

دفع التفؿة، والؿتفؿ بريء حتك تثبت إداكتف،  73يقسػ:  ژ ڇ   ڇ ڇ چ

 َلَؼْد َطؾِْؿُتْؿ َما ِجْئـَا ٓء دفعقا طـ أكػسفؿ التفؿة بالؼقل والقؿقـ: ففم
ِ
﴿ َقاُلقا َتاَّلل

ـَ ﴾] ق
 .وفقف: أن السرقة إفساد [،73يقسػ:لِـُْػِسَد فِل إَْرِض َوَما ُكـَّا َساِرقِ

 ڈ ڎ  ڎ            ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ يف ققلف: :امسة والثمانونالوقفة اخل

  75 - 74يقسػ:  ژ گ      گ گ ک کک   ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ

ـْ ُوِجدَ  نذا كان سارًقا ووجدكاه ما جزاؤه؟ففقف: التلديب  فِل َرْحؾِِف  ﴿َقاُلقا َجَزاُؤُه َم

 ِزيَكَذلَِؽ َكجْ ﴿ سـة طبًدا ققؾ: أن يؽقن [،75يقسػ:﴾]َفُفَق َجَزاُؤهُ 

ـَ   بذكبف يتحؿؾ ما وقع طؾقف. [،75يقسػ:﴾]الظَّالِِؿق

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ      ڳ گ ژ يف ققلف: :سادسة والثمانونالوقفة ال

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ      ڱ

التعؿقة، مـ   76يقسػ:  ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ﮴﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے

فؾق ذهب مباشرة يبحث لفا  [،76يقسػ:﴾]﴿ َفَبَدَأ بَِلْوِطَقتِِفْؿ َقْبَؾ ِوَطاِء َأِخقِف ققلف: 

يف وطاء أخقف ثؿ استخرجفا، لربؿا قالقا: واَّلل ما طؿؾتقها إٓ حقؾة، لؽـ بدأ كلكف 

يبحث يف أوطقتفؿ حًؼا، فَل بلس أن ُيعؿل اإلكسان، التعؿقة مشروطة ٓ إلضاطة الحؼ 

 ولؽـ لؾحصقل طؾك الؿطؾقب. 

دخؾقا طؾك رجؾ فؼال لفؿ: أكا أطرف قالقا: اجتؿع مجؿقطة فؽان مـفؿ سارق، ف

السرق، قالقا: كقػ؟ قال: هذه ألة أو هذا الشلء السارق إذا وضع يده فقف مسؽتف، 
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وغقر السارق ٓ يتلثر فقف، فجعؾ الربيء يضع يده ويؿشل، فؾؿا وصؾ السارق هتقب 

الرجؾ جؿعفؿ فجعؾ يشؿ أياديفؿ ويـظر فقفا، فقجد أن إن لؿ يضع يده ومشك، ثؿ 

جؿقعفؿ قد وقعت طَلمة يف أيديفؿ إما رائحة وإما لقن وذلؽ لقس يف يده شلء فؼال 

لف: أكت السارق، وبعضفؿ ربؿا بالؼؾب يليت ُيصافح هذا وهذا وهذا ما شاء اَّلل كؾفؿ 

 .يبدأ قؾبف يضخ مطؿئـ، فنذا وجد الؿتفؿ

لؾرفعة، أن بعض إطؿال وإن كان ضاهرها الضعة ففل  :سابعة والثمانونالوقفة ال

 فلراد اَّلل أن يرفع يقسػ وأخاه هبذه الحقؾة الشرطقة.

 ېې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ يف ققلف: الثمانون:الثامنة والوقفة 

     ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې

مـ وقع يف شر أو معصقة إٓ أن يتقب تقبة كصقحا وإٓ  77يقسػ:  ژ ېئ ېئ

﴿ َقاُلقا إِْن ذا ملخقذ مـ ققلف: ربؿا تؼع فقف رواسب، والظؾؿ يجر إلك الظؾؿ، وه

ـْ َقبُْؾ ﴾]
يعـل: سبحان اَّلل ما وجدوا ما يؼقلقه  [،77يقسػ:َيْسِرْق َفَؼْد َسَرَق َأٌخ َلُف مِ

إٓ أن يتفؿقا يقسػ بالسرقة، يريدون أن يـػقا طـفؿ التفؿة وأن هذا لقس مـا ولقس 

ؾؿ، ُضؾَِؿ حقـ ألؼقه يف البئر أخقكا هذا تلثر بلخقف الذي هق أكرب مـف، وهذا ضؾؿ فقق ض

ثؿ ُضؾَِؿ حقـ ققؾ لف هذا الؼقل، إولك أن يعرتفقا بخطئفؿ إول وإخقر، لؽـفؿ 

 أبقا إٓ أن يجرحقا قؾبف.

الؿؼابؾة طؾك ما  صػات، وهل مـ إثبات صػة الؽقد َّلل  التاسعة والثمانون: ةالوقف

 . يؾقؼ بجَللف 
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 :(070/ 3إطَلم الؿققعقـ )قال ابـ الؼقؿ يف 

إِكَُّفْؿ َيؽِقُدوَن }ِسِف فِل َقْقلِِف: َفـََسَب اَّلُل َتَعاَلك َهَذا اْلَؽْقَد إَلك َكْػِسِف َكَؿا َكَسَبُف إَلك َكػْ  

َوَمَؽُروا َمْؽًرا }[ ، َوفِل َقْقلِِف: 06]الطارق:  {َوَأكِقُد َكْقًدا}[ 05]الطارق:  {َكْقًدا

ـَ }[ ، َوفِل َقْقلِِف: 51]الـؿؾ:  {َوَمَؽْرَكا َمْؽًرا  {َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اَّلُل َواَّلُل َخْقُر اْلَؿاكِِري

 [ .31ػال: ]إك

ْستَِعاَرِة َوَمَجاِز 
ِ
ـْ َباِب آ

َوَقْد قِقَؾ: إنَّ َتْسِؿَقَة َذلَِؽ َمْؽًرا َوَكْقًدا َواْستِْفَزاًء َوِخَداًطا مِ

ـِ اْطَتَدى }[ ، َوَكْحُق َقْقلِِف: 41]الشقرى:  {َوَجَزاُء َسقِّئٍَة َسقِّئٌَة مِْثُؾَفا}اْلُؿَؼاَبَؾِة َكْحُق:  َفَؿ

[ َوقِقَؾ َوُهَق َأْصَقُب: بَْؾ 094]البؼرة:  {َفاْطَتُدوا َطَؾْقِف بِِؿْثِؾ َما اْطَتَدى َطَؾْقُؽؿْ َطَؾْقُؽْؿ 

 ،
 
ِء إَلك اْلَغْقِر بَِطِريٍؼ َخِػل

ْ
ل َتْسِؿَقُتُف بَِذلَِؽ َحِؼقَؼًة َطَؾك َبابِِف: َفنِنَّ اْلَؿْؽَر إيَصاُل الشَّ

ُف، َوَكَذلَِؽ اْلَؽْقُد َواْلُؿَخاَدَطُة، وَ  َٓ َيْسَتِحؼُّ ـْ  َلؽِـَُّف َكْقَطاِن: َقبِقٌح َوُهَق إيَصاُل َذلَِؽ لَِؿ

بُّ  ُل َمْذُمقٌم َوالثَّاكِل َمْؿُدوٌح، َوالرَّ َوَّ ْٕ ِف ُطُؼقَبًة َلُف: َفا ـٌ َوُهَق إيَصاُلُف إَلك ُمْسَتِحؼِّ َوَحَس

ـْ َذلَِؽ َما ُيْحَؿُد َطَؾْقِف 
الَِؿ َتَعاَلك إكََّؿا َيْػَعُؾ مِ ًٓ مِـُْف َوِحْؽَؿًة، َوُهَق َتَعاَلك َيْلُخُذ الظَّ َطْد

َؾَؿُة بِِعَباِدِه. َٓ َكَؿا َيْػَعُؾ الظَّ َٓ َيْحَتِسُب  ـْ َحْقُث 
 َواْلَػاِجَر مِ

َٓ َرْيَب َأنَّ اْلُعُؼقَبَة َتُسقُء َصاِحَبَفا: فَ  ا َيُسقُء، َو َ َفْقَعَؾٌة مِؿَّ
قِّئَُة َفِفل ا السَّ َ َسقَِّئٌة َلُف َوَأمَّ

ِفل

ـْ اْلَحَؽِؿ اْلَعْدِل، 
ٍة: َحَسـٌَة مِ قَد َغْقَر َمرَّ

يُؼ َكاَن َقْد كِ دِّ َوإَِذا َطَرْفُت َذلَِؽ َفُققُسُػ الصِّ

ـَ َأبِقِف، ُثؿَّ  ُلَفا َأنَّ إْخَقَتُف َكاُدوا بِِف َكْقًدا َحْقُث اْحَتاُلقا بِِف فِل التَّْػِريِؼ َبْقـَُف َوَبقْ إنَّ اْمَرَأَة َأوَّ

، ُثؿَّ إنَّ الـِّْسَقَة َكادُ  ـَ ْج ـْ َكْػِسَفا ُثؿَّ ُأوِدَع السِّ وُه اْلَعِزيِز َكاَدْتُف بَِؿا َأْضَفَرْت َأكَُّف َراَوَدَها َط

 َحتَّك اْسَتَعاَذ.

َـّ َفَصَرَفُف َطـُْف، َوَقاَل َلُف َيْعُؼقُب:  ـْ َكْقِدِه
 مِ
ِ
َطَؾك إِْخَقتَِؽ  ٓ َتْؼُصْص ُرْؤَياكَ }بَِاَّلل
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ْمَرَأِة اْلَعِزيِز: 5]يقسػ:  {َفَقؽِقُدوا َلَؽ َكْقًدا
ِ
اِهُد ٓ َـّ إِنَّ }[ َوَقاَل الشَّ ـْ َكقِْدُك

إِكَُّف مِ

َـّ َطظِقؿٌ  اْرِجْع إَِلك َربَِّؽ َفاْسَلْلُف َما َباُل الـِّْسَقِة الَلتِل }[ . َوَقاَل: 28]يقسػ:  {َكْقَدُك

ـَ َأْيِدَيفُ  ْع َـّ َطؾِقؿٌ َقطَّ ـَ َكْقٍد َوَأْلَطَػُف 51]يقسػ:  {َـّ إِنَّ َربِّل بَِؽْقِدِه [ َفَؽاَد اَّلُل َلُف َأْحَس

ـْ َأْيِدي إْخَقتِِف بَِغْقِر اْختَِقاِرِهْؿ َكَؿا 
ـَ َأِخقِف، َوَأْخَرَجُف مِ َوَأْطَدَلُف، بَِلْن َجَؿَع َبْقـَُف َوَبْق

ـْ َيِد َأبِ 
ـْ َأْخَرُجقا ُيقُسَػ مِ

قِف بَِغْقِر اْختَِقاِرِه، َوَكاَد َلُف ِطَقَض َكْقِد اْلَؿْرَأةِ بَِلْن َأْخَرَجُف مِ

ُأ مِـَْفا َحْقُث َيَشاُء، َوَكاَن َلُف فِل  َْرِض َيَتَبقَّ ْٕ ـَُف فِل ا ـِ إَلك َفَضاِء اْلُؿْؾِؽ، َوَمؽَّ ْج ِضقِؼ السِّ

ْبـَُف َورَ  تِل َكذَّ تِِف، َوَكاَد َلُف فِل َتْؽِذيِب َتْصِديِؼ الـِّْسَقِة الَلَّ اَوْدَكُف َحتَّك َشِفْدَن بَِبَراَءتِِف َوِطػَّ

: َفَفِذِه طَ  ـَ ق
اِدقِ ـْ الصَّ

تِل َراَوَدْتُف َوَأكَُّف مِ َ الَّ
ـْ اْمَرَأَة اْلَعِزيِز لِـَْػِسَفا َواْطتَِرافَِفا بَِلكََّفا ِهل اقِبَُة َم

 اهـ ْغًقا َوُطْدَواًكا.َصَبَر َطَؾك َكْقِد اْلَؽائِِد َلُف بَ 

َها ُيقُسُػ فِل َكْػِسِف َوَلْؿ ُيْبِدَها َلُفْؿ ﴾] :التسعونالوقفة  فقف:  [،77يقسػ:﴿ َفَلَسرَّ

ـِ الـَّاِس َواَّلُل ُيِحبُّ كتؿ الغقظ، واَّلل طز وجؾ يؼقل:  ـَ َط ـَ اْلَغْقَظ َواْلَعافِق ﴿ َواْلَؽاضِِؿق

ـَ ﴾] وفقف: طدم التسرع، فنن يقسػ بلخذه ٕخقف يريد أن  [،034آل طؿران:اْلُؿْحِسـِق

يصؾ إلك ما هق أطؾك مـ هذا، فؾق قال لفؿ: أكتؿ السرق قالقا: وما أدراك، وإٓ أكت 

 قدالؽريؿ فمتعصب أو غقر ذلؽ، لؽـ أسرها يقسػ يف كػسف وهذا ُخؾؼ الؽريؿ، 

لقن فقف سارق وهق كبل يضغط كػسف وٓ يؽقن متعجًَل متسرًطا وإن ُهِضؿ، يعـل: يؼق

لعؾف أراد أن  [،77يقسػ:﴿ َأكُْتْؿ َشرٌّ َمَؽاًكا ﴾]كريؿ ومؾؽ مصر يف حقـف، إٓ أكف قال: 

 . يدفع التفؿة طـ يقسػ وطـ بـقامقـ

 حئ                 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ژ يف ققلف: :الواحدة والتسعونالوقفة 
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ة إٓ الؿراجعة والشػاط 78يقسػ:  ژ  ىب مب خب حب جب يئىئ مئ

 كلن تؼقليف الحدود وإٓ رجؾ ُسِجـ أو ُأِخذ تشػع فقف، وفقف: جقاز إضفار العذر، 

َفا اْلَعِزيُز إِنَّ َلُف َأًبا اترك هذا أمف محتاجف، أوٓده يـتظروكف إلك غقر ذلؽ،  ﴿ َقاُلقا َيا َأيُّ

ـَ اْلُؿْحِس 
ـَ ﴾]َشْقًخا َكبِقًرا َفُخْذ َأَحَدَكا َمَؽاَكُف إِكَّا َكَراَك مِ وفقف: جقاز  [،78يقسػ:ـِق

الؿبادلة يف السجـ، رجؾ مسجقن يريد أن يرجع إلك زيارة أهؾف وأرحامف، وربؿا 

خشقا طدم رجقطف لف أن ُيعطل ضؿقـًا، إٓ أهنؿ أن يؼقمقن بالضؿاكة التجارية 

بؿعـك: أكف يتحؿؾ ما لزم هذا الؿضؿقن، فؾق وجدت ضؿاكة حضقرية هذا ُيسجـ 

 ت تذهب لؼضاء حاجتؽ فنذا اكتفقت رجعت إلقف ففذا جائز.بدل طـؽ وأك

 ڀ پ پ پ    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  يف ققلف: :انية والتسعونالوقفة الث

ـْ البعد طـ الظؾؿ:    79يقسػ:  ژ ٺ ڀ      ڀ       ڀ َّٓ َم  َأْن َكْلُخَذ إِ
ِ
﴿ َقاَل َمَعاَذ اَّلل

وأن يلخذون الجار بجرم  [،79يقسػ:الُِؿقَن ﴾]َوَجْدَكا َمَتاَطـَا ِطـَْدُه إِكَّا إًِذا َلظَ 

 الجار، فقـبغل أن اإلكسان ٓ يلخذ إٓ الظالؿ بجريرتف وفعؾ كػسف.

 ٹ ٿ  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ يف ققلف: :ثالثة والتسعونالوقفة ال

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

جقاز  81يقسػ:  ژ ڎ    ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ    ڃ

ا اْسَتْقَئُسقا مِـُْف َخَؾُصقا َكِجقًّا اة وأهؿقة ذلؽ، فنهنؿ فعؾقا ذلؽ لؾتشاور: الؿـاج ﴿ َفَؾؿَّ

أي: جعؾقا يتشاورون فقؿا بقـفؿ، هؾ يرجعقن جؿقًعا ويرتكقكف،  [،81يقسػ:﴾]

﴿ َقاَل َكبِقُرُهْؿ َأَلْؿ َتْعَؾُؿقا هؾ يبؼقن جؿقًعا حتك ُيخرجقكف، فؽان الشقر مـ كبقرهؿ: 
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ـْ َأْبَرَح إَْرَض َأنَّ  صُتْؿ فِل ُيقُسَػ َفَؾ ـْ َقْبُؾ َما َفرَّ
 َومِ
ِ
ـَ اَّلل

َأَباُكْؿ َقْد َأَخَذ َطَؾْقُؽْؿ َمْقِثًؼا مِ

ـَ ﴾] أي: ارجعقا  [،81يقسػ:َحتَّك َيْلَذَن لِل َأبِل َأْو َيْحُؽَؿ اَّلُل لِل َوُهَق َخْقُر اْلَحاكِِؿق

بؼاء لِلمؾ، فؾق رجعقا إطؾك قؾب يعؼقب، وفقف  أكتؿ وأكا سلبؼك، وهذا أيًضا فقف ربط

ُقسجـقا، لؽـ ذهبقا جؿقًعا وبؼل فه، أو خشققا أن يرجعقا مرة أخرى جؿقًعا لربؿا كسق

 .إخ إكرب يتؾطػ يف أخقف

ـْ َأْبَرَح وفقف: دلقؾ لؿذهب أهؾ الحؼ: بلن لـ ٓ ُتػقد التلبقد مـ ققلف:   ﴿ َفَؾ

فؾق كاكت لـ ُتػقد التلبقد ما كان يف  [،81يقسػ:ل َأبِل ﴾]إَْرَض َحتَّك َيْلَذَن لِ 

  تؼققدها بنذن إب مصؾحة.

  ک ک   ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ژ يف ققلف: :الرابعة والتسعونالوقفة 

فقف: التؾطػ  ،  80يقسػ:  ژ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

ما طـده يف اإلخبار، ما تلتقف وتؼقل لف: ابـؽ سارق ٓ سقؿا يف مثؾ هذا الحال رجؾ 

تؾؽ التفؿة وٓ حقل شلء، تصؾ وتؼقل لف: ولدك سارق، أو ابـؽ كذا، لؽـ تؾطػ 

واَّلل يا أخل قد يطقش اإلكسان، قد يتطؾع لؿال الغقر، الـػس ضعقػة، أو الـاس 

يزطؿقن أن ابـؽ كذا وما كراه كذا، لؽـ ماذا كؼقل لؾـاس، يعـل: اإلكسان ُيبدي العذر 

َّٓ بَِؿا َطؾِْؿـَا ﴾] ﴿ويتؾطػ يف حال اإلخبار،  أخربكا بؿا  [،80يقسػ:َوَما َشِفْدَكا إِ

ـَ ﴾]أخربوكا،   قد يؽقن بريء يف كػس إمر. [،80يقسػ:﴿ َوَما ُكـَّا لِْؾَغْقِب حافِظِق

  ڻڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ژ يف ققلف: :عونامسة والتسالوقفة اخل

﴿ َواْسَلِل إلكسان: ِذكر الحجة والبقـة فقؿا يذكره ا  82يقسػ:  ژ ہ ۀ ۀ
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تِل ُكـَّا فِقَفا ﴾] أي: اسلل أهؾ الؼرية الذيـ كـا طـدهؿ، ما يسلل  [،82يقسػ:اْلَؼْرَيَة الَّ

﴿ أي: أصحاب العقر التل أقبؾـا فقفا،  [،82يقسػ:﴿ َواْلِعقَر ﴾]الؿساكـ والبققت، 

 يف كؼؾـا. [،82يقسػ:َوإِكَّا َلَصاِدُققَن ﴾]

فقف بقان أن ما ادطاه أصحاب الؿجاز مجازًا لقس  السادسة والتسعون:الوقفة 

بصحقح، حقث زطؿقا أكف قال الؼرية، وهل حؼقؼتف يف البققت مجاز يف الـاس 

ـَ اْلُؼَرى }ية تطؾؼ طؾك البققت، كؼقلف: والصحقح أن الؼر
َوَلَؼْد َأْهَؾْؽـَا َما َحْقَلُؽْؿ مِ

ُفْؿ َيْرِجُعقنَ  َياِت َلَعؾَّ ْٔ ْفـَا ا  .[27]إحؼاف:  {َوَصرَّ

 : (27)ص: مـع جقاز الؿجاز الشـؼقطل يف قال 

ـِ أيًضا: {َواْسَلِل اْلَؼْرَيةَ }ققلف:   مـ وجفق

مـا.إول: أَ   نَّ إصَلق الؼريِة وإرادة أهؾفا مـ أسالقَب الؾغة العربقة أيًضا كؿا قدَّ

الثاين: أنَّ الؿضاَف الؿحذوَف كلكَّف مذكقٌر ٕكف مدلقٌل طؾقف بآقتضاء، وتغققُر 

 بؼقلف: "الخَلصة"اإلطراب طـد الحذِف مـ أسالقب الؾُّغِة أيًضا كؿا طؼده يف 

 ... طـف يف اإلطراب إَذا ما ُحِذَفاوما يؾل الؿضاَف يليت خؾًػا 

قَن الّدٓلَة طؾك الؿحذوِف يف كحق ققلف:  مع أنَّ كثقًرا مِـ طؾؿاء إصقل ُيسؿُّ

 [ دٓلة آقتضاء.82]سقرة يقسػ:  {َواْسَلِل اْلَؼْرَيةَ }

 اهـ  واْختؾُػقا هؾ هل مـ الؿـطقِق غقر الصريح، أو مـ الؿػفقم.

 ۓے ے  ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ يف ققلف: :ونسعتالوقفة السابعة وال

أن مـ  83يقسػ:  ژ ٴۇ ۈ  ۈ  ۆ    ۆ ۇۇ  ڭ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
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ـُ »ُلِدَغ مـ ُجحر ٓ ُيؾدغ مـف مرتقـ، والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 
َٓ ُيْؾَدُغ اْلُؿْممِ

ـِ  َتْق ـْ ُجْحٍر َمرَّ
ا ، فقعؼقب طؾقف السَلم مع أخذه لؾؿقثاق مـ أبـائف حقـ أتقه هبذ«مِ

َلْت َلُؽْؿ َأكُػُسُؽْؿ َأْمًرا ﴾]الُعذر ما قبؾ مـفؿ:  هذه مؽقدة  [،83يقسػ:﴿ َقاَل بَْؾ َسقَّ

 أخرى لفذا آبـ الؿحبقب إلك أبقف. 

 : (002/ 3بدائع الػقائد )قال ابـ الؼقؿ 

ذكر "وسؿعت شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة قدس اَّلل روحف وكقر ضريحة مرارا يؼقل: 

ٓ شؽقى  والصػح الجؿقؾ والفجر الجؿقؾ فالصرب الجؿقؾ الذياَّلل الصرب الجؿقؾ 

 اهـ  "معف والفجر الجؿقؾ الذي ٓ أذى معف والصػح الجؿقؾ الذي ٓ طتاب معف

أن اإلكسان يصرب الصرب الجؿقؾ فَل  فقفا:[، 83يقسػ:﴿ َفَصبٌْر َجِؿقٌؾ ﴾]

التسخط ما سقحؼؼ لف شلء كرفع  يتسخط وٓ ُيصخب وٓ يرفع صقتف: ٕن

الصقت، إكؿا ُيذهب صحتف وربؿا أضعػ ُحجتف، لؽـ صرب جؿقؾ يظفر معف الفدوء 

 .، وما شاء اَّلل سقؽقن والسؽقـة وغقر ذلؽ

﴿ َطَسك الرجاء يف اَّلل ٓ يـؼطع أبًدا فنن اَّلل ٓ ُيعجزه شلء:  :التسعونو ثامنةالوقفة ال

﴿ إِكَُّف ُهَق اْلَعؾِقُؿ وطسك يف حؼ اَّلل مقجبة،  [،83يقسػ:َجِؿقًعا ﴾] اَّلُل َأْن َيْلتَِقـِل بِِفؿْ 

 يف أفعالف. [،83يقسػ:﴿ اْلَحؽِقُؿ ﴾]بحالل، [، 83يقسػ:﴾]

 ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ يف ققلف: :التاسعة والتسعونالوقفة 

أن الؿصائب تتػاوت وهذا  ، 84يقسػ:  ژ  ائ       ى ى ې ې ې

ؾق مات صػؾ فطؾك الذي قد مات قبؾف،  ؼد يؿقت شخص ويبؽل أبقه وأمففحاصؾ 
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قذكرون الذي مات كبقًرا أو الذي كان لف طـدهؿ مـزلة، يبؽقن الؽبقر أو فصغقر 

الؿحبقب وهؽذا، فقعؼقب طؾقف السَلم الذي ُفِؼد يف هذا الققت هق بـقامقـ ومع 

ـَ اْلُحْزِن ﴾]ذلؽ بؽك طؾك يقسػ: ولشدة بؽائف: 
ْت َطقْـَاُه مِ  [،84سػ:يق﴿ َواْبَقضَّ

حزن شديد يف فؼد القلد، لق مات كان أهقن، لق ُسجـ كان أهقن، لؽـ أن يضقع ما 

 إسػ يليت بؿعـققـ:وتدري أيـ هق أهق حل أو مقت،

: طؾك ما يؾقؼ بجَللف، لؼقل اَّلل  ، وهذا ثابت َّلل بؿعـك الغضباألول: 

ا آَسُػقَكا اْكَتَؼْؿـَا مِـُْفْؿ َفَلْغَرْقـَاُهؿْ } ـَ  َفَؾؿَّ  .[55]الزخرف:  {َأْجَؿِعق

 بؿعـك الحزن.الثاين: 

 وهق هـا بؿعـك الحزن، فإسػ بؿعـك: الحزن مـتػل طـ اَّلل طز وجؾ.

  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ املتممة للمائة  يف قوله :الوقفة 

شدة الحزن والقجد طؾك فراق  85يقسػ:  ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ    ۆئ

فنن مـ يراجع ، الؿحبقب، وفقف بقان لؾؿثؾ: )الـار ٓ تحرق إٓ مـ داس طؾقفا(

 ٓ يعؾؿ مرارة الػراق .طؾقف السَلم يعؼقب 

 جئ ی ی ی ی  ىئ ىئ      ىئ ېئ ژ يف ققلف: :بعد املائةالوقفة الواحدة 

 طز وجؾ، وأن الشؽاء فقف: الشؽقى إل اَّلل ، 86يقسػ:  ژ  جب يئ ىئ مئ حئ

 إلك الـاس كؿا يؼقل العامة: مذلة، وقد قال بعضفؿ أبقاًتا:

 َٓ ُتظِفــــــــَرنَّ لِعــــــــاِذٍل أو َطــــــــاِذرٍ 

 

  َحاَلقِـــــــَؽ يف الســــــــَّراِء والضــــــــّراءِ  

 يف الؼــؾـب مــثــؾ شـؿـاتــة إطـــداء  فـــؾـــرحـــؿـــة الـــؿـتقجعقـ حزازة 



 57 وقفات وعرب يف قصة يوسف عليه السالم

عاذل الذي يذمؽ، وٓ لؾعاذر الذي يعذرك ويؾتؿس لؽ يعـل: ٓ تظفر حالؽ لؾ

إطذار: ٕن العاذل يشؿت بؽ، والعاذر يتللؿ طؾقؽ، فقصـ كػسؽ طؾك الصرب، 

﴿ َحْسُبـَا اَّلُل َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ وحقـ شؽك الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ طؾك ربف بؼقل: 

 م.كصره اَّلل، وهؽذا إبراهقؿ طؾقف السَل [،073آل طؿران:﴾]

َما »الحزن ٓ يسؾؿ مـف أحد إٓ أكف يف حؼ الؿممـ كػارة:  أن :بعد املائةالوقفة الثانية 

ْقَكُة  ، َحتَّك الشَّ َٓ َغؿ  َٓ َأًذى َو َٓ َحَزٍن َو َٓ َهؿ  َو َٓ َكَصٍب َو ـْ َوَصٍب َو
ـَ مِ

ُيِصقُب اْلُؿْممِ

ـْ َخَطاَياهُ 
َر اَّلُل مِ َّٓ َكػَّ  .طؾقف طـ أبل هريرة  متػؼ «ُيَشاُكَفا، إِ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف ققلف: :بعد املائةالوقفة الثالثة 

 ، 87يقسػ:  ژ ٹ     ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ

إرسال مـ يليت بالخرب، وققؾ: الػرق بقـ التحسس والتجسس: أن التحسس يؽقن يف 

ؼد جاء يف إمر الؿحؿقد، والتجسس يؽقن يف غقر ذلؽ، وققؾ: هق بؿعـك واحد، ف

 قراءة: )وٓ َتحَسسقا(، ويف قراءة: )وٓ تجسسقا(.

 مسللتان: وهـا :بعد املائةالوقفة الرابعة 

 القلس مـ روح اَّلل.األولى: 

 الؼـقط مـ رحؿة اَّلل.والثانية: 

وكَلهؿا مـ كبائر الذكقب وطظقؿ أثام كؿا صح طـ ابـ مسعقد رضل اَّلل طـف 

ـْ اْلَؽَبا»طـد طبد الرزاق وغقره: 
، َواْلُؼـُقُط مِ

ِ
ـْ َرْوِح اَّلل

َياُس مِ ، واإْلِ
ِ
ْشَراُك بِاَّلل ئُِر: اإْلِ

 
ِ
ـْ َمْؽِر اَّلل

ـُ مِ َْم ْٕ ، َوا
ِ
: ٕن القلس مـ روح اَّلل والؼـقط مـ رحؿتف تعطقؾ «َرْحَؿِة اَّلل



 58  وما فيها من معترب

َّلل طز وجؾ مـ صػات كؿالف وطظقؿ جَللف كالرحؿة، والؿغػرة، والعػق، والتجاوز، 

يعؾؿ الؽافر ما طـد اَّلل مـ الرحؿة ما قـط مـ جـتف أحد، ولق يعؾؿ الؿممـ ما طـد ولق 

اَّلل مـ العذاب ما صؿع يف جـتف أحد، فؽـ وسًطا يف باب الرجاء والخقف، إٓ أكؽ 

 »غؾب جاكب الرجاء طـد الؿقت: 
ِ
َـّ بِاَّلل ـُ الظَّ َّٓ َوُهَق ُيْحِس َـّ َأَحُدُكْؿ إِ  «.َٓ َيُؿقَت

ـْ التحذير مـ مشاهبة الؽافريـ مـ ققلف:   :بعد املائةخلامسة الوقفة ا
﴿ إِكَُّف ٓ َيقَْئُس مِ

َّٓ اْلَؼْقُم الَؽافُِروَن ﴾]  إِ
ِ
والتشبف بالؽافريـ كبقرة طظقؿة، قال اَّلل  [،87يقسػ:َرْوِح اَّلل

ـَ ﴾]طز وجؾ:  ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

قف وقال الـبل صؾك اَّلل طؾ [،30الروم:﴿ َوٓ َتُؽقُكقا مِ

ـْ َتَشبََّف بَِؼْقٍم َفُفَق مِـُْفؿْ »وسؾؿ:   .أخرجف أحؿد طـ طبد اَّلل بـ طؿر  «َوَم

 ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژققلف:  يف :بعد املائةالوقفة السادسة 

  چ چ چ ڃ  ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ     ڦ

فقف: الشؽقى طؾك الؼادر لدفعفا ورفعفا، والضر الذي أصاهبؿ  ، 88يقسػ:  ژ چ

﴿ َوِجْئـَا بِبَِضاَطٍة ُمْزَجاٍة ايش وفؼد إحبة، فاجتؿع طؾقفؿ هؿان قالقا: بـؼص الؿع

 لقست بالطقبة ولقست بالؽامؾة وإكؿا بقـ ذلؽ.  [،88يقسػ:﴾]

ْق َطَؾْقـَا إِنَّ اَّلَل َيْجِزي يف قوله: : بعد املائةالوقفة السابعة  ﴿ َفَلْوِف َلـَا اْلَؽْقَؾ َوَتَصدَّ

ـَ ﴾] ق
قِ يف صؾب القفاء يف الؽقؾ، والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ [، 88قسػ:ياْلُؿَتَصدِّ

ـَ إَِذا اْكَتاُلقا َطَؾك  ، واَّلل طز وجؾ يؼقل :«ِزْن َفَلْرِجْح »قال:  ِذي ـَ * الَّ ِػق ﴿ َوْيٌؾ لِْؾُؿَطػِّ

لزيادة وا [،3-0الؿطػػقـ:الـَّاِس َيْسَتْقُفقَن * َوإَِذا َكاُلقُهْؿ َأْو َوَزُكقُهْؿ ُيْخِسُروَن ﴾]

وأبل مسعقد إكصاري  ُحَذْيَػةَ جاء طـ يف الؽقؾ تـػع الؿشرتي وٓ تضر البائع، وقد 
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، َفَؼاَل َلُف: َماَذا  ": قال أن الـبل  رضل اَّلل طـفؿا ًٓ ـْ ِطبَاِدِه آَتاُه اَّلُل َما
 اَّلُل بَِعْبٍد مِ

َ
ُأتِل

َٓ َيْؽُتُؿقَن اَّلَل َح  ْكَقا؟ َقاَل: َو ِديًثا، َقاَل: َيا َربِّ آَتْقَتـِل َماَلَؽ، َفُؽـُْت ُأَبايُِع َطِؿْؾَت فِل الدُّ

ُر َطَؾك اْلُؿقِسِر، َوُأْكظُِر اْلُؿْعِسَر، َفَؼاَل اَّلُل:  ـْ ُخُؾِؼل اْلَجَقاُز، َفُؽـُْت َأَتَقسَّ
الـَّاَس، َوَكاَن مِ

ـْ َطبِْدي  يف  أويف الحجؿ،  أوالؽقؾ، ، يعـل: تجقز يف "َأَكا َأَحؼُّ بَِذا مِـَْؽ، َتَجاَوُزوا َط

ـْ »الثؿـ، فؿـ فعؾ ذلؽ لف أجر مـ اَّلل طز وجؾ:  ـُ َأْوَلك بَِذلَِؽ مِـَْؽ َتَجاَوُزوا َط َكْح

 «.َطْبِدي

﴿ َجَزاًء : قال تعالكأن الجزاء مـ جـس العؿؾ، وكؿا تديـ  :بعد املائةالوقفة الثامنة 

ـْ َربَِّؽ َططَ 26الـبل:ِوَفاًقا ﴾]
وهذا ملخقذ مـ  [،36الـبل:اًء ِحَساًبا ﴾][، ﴿ َجَزاًء مِ

ـَ ﴾]ققلف:  ق
قِ أي: يجازيفؿ بؼبقل أطؿالفؿ  [،88يقسػ:﴿ إِنَّ اَّلَل َيْجِزي اْلُؿتََصدِّ

 «.ُكؾُّ اْمِرٍئ فِل ضِؾِّ َصَدَقتِفِ » :ومـف ققل رسقل اَّلل  وبؿضاطػة أجقرهؿ،

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ يف قوله تعالى: :التاسعة بعد املائةالوقفة 

﴿ َهْؾ َطؾِْؿُتْؿ َما َفَعْؾُتْؿ العتاب الحؿقد مـ ققلف:    89يقسػ:  ژ ڈ ڎ   ڎ

فؾؿ يؼؾ لفؿ: أكا يقسػ وسلكتؼؿ  [،89يقسػ:بُِققُسَػ َوَأِخقِف إِْذ َأْكُتْؿ َجاِهُؾقَن ﴾]

مـؽؿ وأكتؿ فعؾتؿ وآذيتؿ أخل، وإكؿا وضع لفؿ السمال كالؿقبخ لفؿ طؾك صـقعفؿ 

 الػعؾ صدر مـفؿ يف حال جفؾفؿ، والجفؾ جفَلن:السلء، وأن هذا 

 جفٌؾ بؿـعك: فؼد العؾؿ.األول: 

جفٌؾ بؿعـك: الجفالة يف الػعال بؿخالػة العؾؿ، وهذا هق الذي قصده الثاين: 

 يقسػ طؾقف السَلم.
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 ک ک ک ڑڑ ژ   ژ ڈ ژ يف قوله تعالى: :عاشرة بعد املائةالوقفة ال

    ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ  ڳ گ گ گگ ک

فقف: استخدام الؼرائـ، فؾق كاكقا يعرفقن أكف يقسػ  ، 91يقسػ:  ژ ڻ ڻ

مـ أول يقم لؿا طجبقا مـ هذا إمر، لؽـ طؾؿقا ذلؽ بؼريـة الحال فنن يقسػ قصتف 

طجقبة وٓ يعؾؿ ما فعؾقا بف مـ البشر إٓ يقسػ طؾقف السَلم، وإٓ الذيـ اشرتوه ما 

ا هل قصة يقسػ بعد أن أخذوه، يدرون ما هل قصة يقسػ، أبقه ٓ يدري م

 فاستدلقا بالؼريـة طؾك أكف يقسػ طؾقف السَلم.

َـّ اَّلُل َطَؾْقـَا يف قوله:  بعد املائة: ادةة شررةالوقفة احل ﴿ َقاَل َأَكا ُيقُسُػ َوهَذا َأِخل َقْد َم

فقف: أن الؿـة َّلل يف الخػض، والرفع، واإلططاء، والؿـع، والحػظ [، 91يقسػ:﴾]

الؿقحديـ أن  عظر كقػ رد إمر إلك اَّلل طز وجؾ، وهؽذا يـبغل لجؿقوغقر ذلؽ، فاك

 يؽقن طؾك هذا إمر، هجقرهؿ باإلخبار طـ اَّلل وكعؿف طؾك العباد.

ـْ َيتَِّؼ َوَيْصبِْر َفنِنَّ اَّلَل ٓ ُيِضقُع َأْجَر ققلف:  بعد املائة: شررة الوقفة الثانية ﴿ إِكَُّف َم

ـَ ﴾] ى إذا ٓزمت العبد فعؾ هبا الؿلمقر وترك التؼق [،91يقسػ:اْلُؿْحِسـِق

الصرب طؾك الؿؼدور، واإلكسان ملمقر هبذه الثَلثة: فعؾ يؽقن هبا الؿحظقر، و

الؿلمقر، وترك الؿحظقر، والصرب طؾك الؿؼدور، فنن فعؾ ذلؽ ففق سعقد يف الدكقا 

 وأخرة، واَّلل ٓ يضقع أجر مـ أحسـ طؿًَل.

   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ قوله تعالى:يف  بعد املائة: شررة الوقفة الثالثة

﴿ الؼسؿ بدون استحَلف مـ ققلفؿ:   90يقسػ:  ژ ھ ھ ھ ھ
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[﴾ 
ِ
َوالَِّذي »وقد كان الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ كثقًرا ما يؼقل:  [،90يقسػ:َتاَّلل

َٓ إَِلَف َغْقُرهُ »، «َكْػِسل بَِقِدهِ  ِذي  ِف اْلُؼُؾقِب » ،«َوالَّ ؾػ، ، مـ غقر أن ُيستح«َٓ َوُمَصرِّ

 والحؾػ يمتك بف لتقكقد الؿحؾقف طؾقف.

آطرتاف بالخطل، وهذا إكؿا يتؿقز بف الُخؾص  بعد املائة: شررة الوقفة الرابعة

والِجؾة، وإٓ فنن كثقًرا مـ الـاس تتجارى هبؿ أهقاؤهؿ وتتَلطب هبؿ كػقسفؿ، 

وآطرتاف بالذكب فضقؾة، قال بعض أهؾ العؾؿ: حال اإلكسان مع الخطل ثَلث 

 ت:حآ

 أن يؼقل: ما فعؾت.الحالة األولى: 

 أن يؼقل: فعؾت وقصدي كذا.الحالة الثانية: 

أن يؼقل: فعؾت وأطتذر، وهذه أكؿؾ الحآت حقث اطرتف بجريرة الحالة الثالثة: 

ـَ ﴾كػسف وتخؾص مـ خطئف، فؼقلفؿ:  ق
هق اطتذار  ،[90يقسػ:]﴿ َوإِْن ُكـَّا َلَخاصِئِ

حقـ تؿإكا طؾقؽ وألؼقـاك يف تؾؽ الؿػازة  بصقرة الخرب، أي: كـا خاصئقـ

الؿقحشة، وبعـاك بثؿـ بخٍس دراهؿ معدودة، زد طؾك ذلؽ حقـ اهتؿقه بالسرقة واَّلل 

ْقِؾ َوالـََّفاِر، َوَأَكا َأْغِػُر »الؿستعان، واَّلل طز وجؾ يؼقل:  َيا ِطَباِدي  إِكَُّؽْؿ ُتْخطُِئقَن بِالؾَّ

ُكقَب َجِؿقًعا، َفاْسَتغْ  وقال الـبل ، أخرجف مسؾؿ طـ أبل ذر  «ِػُروكِل َأْغِػْر َلُؽؿْ الذُّ

َلْق َلْؿ ُتْذكُِبقا َلَذَهَب اَّلُل بُِؽْؿ، َوَلَجاَء بَِؼْقٍم ُيْذكُِبقَن، َفَقْسَتْغِػُروَن »صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ: 

 «.اَّلَل َفَقْغِػُر َلُفؿْ 

 ڭ ﮴ ﮳﮲  ۓ ۓ ے ے ژققلف:  يف بعد املائة: شررة الوقفة اخلامسة
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وهذا فعؾ الؽرام، الؽريؿ إذا  ،  92يقسػ:  ژ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ

، أي: تجاوز، «َمَؾْؽَت َفَلْسِجْح »مؾؽ طػا، وقد قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ لسؾؿة: 

أقِقُؾقا َذِوي الفقئاِت ": -صؾَّك اَّلل طؾقف وسؾؿ  -طـ طائشة، قالت: قال رسقُل اَّلل  و

 ق داود .أخرجف أب َطَثراتِفؿ إٓ الُحُدودَ 

وقد اجتؿعت يف حالفؿا ُحسـ الخصال، فإخقة اطتذروا طـ خطئفؿ، ويقسػ 

تجاوز طـ خطئفؿ وزلتفؿ حتك أكف لؿ يعاتبفؿ كؿا سقليت يف آخر إمر، بؾ أضاف ما 

وقع بقـف وبقـفؿ مـ الشقطان، وهؽذا إذا وقع بقـ إخ وأخقف شلء ُيضاف إمر إلك 

تػتقت إخقة وتؿزيؼفا، وهق يػرح إذا صاش كزغات الشقطان فنكف حريص طؾك 

 إخقة بعضفؿ طؾك بعض، ويـبغل لؾؿجتؿع الؿسؾؿ أن يؽقن بعقًدا طـ الطقشان:

ـــــــا  َوَيـَشـــــــُل كاِشـــــــُئ الِػتقـــــــاِن مِـّ

 

ــــــانَ   ــــــا ك ــــــك م ــــــقُه  َطؾ َدُه َأب ــــــقَّ  َط

فؿـ كشل طؾك الطقشان يبؼك يف صقشاكف ٓ يـتػع الـاس بدطقتف وٓ يستػقدون مـ  

التمدة والفدوء والتجاوز ُيرجك أن يرفعف اَّلل طز وتف، ومـ تربك طؾك السؽقـة صريؼ

َّٓ َرَفَعُف اَّلل»: قال ، فعـ أبل هريرة وجؾ ِف إِ َوَما َزاَد اَّلل َطْبًدا  َوَما َتَقاَضَع َأَحٌد لِؾَّ

ا َّٓ ِطزًّ  .أخرجف مسؾؿ  «بَِعْػٍق إِ

ـَ اْستَ }ويف ققلف:  بعد املائة: شررة الوقفة السادسة  {ْغِػْر َلـَا ُذُكقَبـَا إِكَّا ُكـَّا َخاصِئِق

أن اإلكسان إذا وقع مـف خطل طؾك أخقف أن يؽقن هؿف تجاوز اَّلل بطؾب  [97]يقسػ: 

ًٓ أو  ًٓ أو قق التجاوز مـ أخقف: ٕن الحؼقق مبـاها طؾك الؿشاحة سقاًء كان الحؼ ما

ـْ َفُقْعَطك » :يف حديث الؿػؾس ، فعـ أبل هريرة فعًَل 
ـْ َحَسـَاتِِف، َوَهَذا مِ

َهَذا مِ
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ـْ َخَطاَياُهْؿ َفُطِرَحْت َطَؾْقفِ 
 «َحَسـَاتِِف، َفنِْن َفـَِقْت َحَسـَاُتُف َقْبَؾ َأْن ُيْؼَضك َما َطَؾْقِف ُأِخَذ مِ

 .أي: يتجاوز طـؽؿ [،92يقسػ:﴿ َيْغِػُر اَّلُل َلُؽْؿ ﴾]، وهـا يؼقل: أخرجف مسؾؿ

التل يؼع فقفا الـاس فقفا حؼ َّلل، وحؼ لؾؿخؾقق، فؿا طؾؿ أن الحؼقق فاولذلؽ  

كان لؾؿخؾقق ٓ بد أن ُيستقىف إما يف الدكقا بالعػق أو إرش أو الؼصاص، وإما يف 

﴿ َيْغِػُر اَّلُل أخرة بالحسـات، وما كان َّلل طز وجؾ ففق مبـل طؾك العػق والصػح: 

ويقفؼؽؿ لخقر  لء أمركؿأي: يتجاوز طـؽؿ فقؿا سؾػ مـ س [،92يقسػ:َلُؽْؿ ﴾]

ـَ ﴾]: أطؿالؽؿ اِحِؿق  . [92يقسػ:﴿ َوُهَق َأْرَحُؿ الرَّ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ يف قوله تعالى: بعد املائة:شررة الوقفة السابعة 

وما  البشارة  93يقسػ:  ژ ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ

ِت َبِصقًرا ﴿ اْذَهُبقا بَِؼِؿقِصل َهَذا َفَلْلُؼقُه َطَؾك َوْجِف َأبِل َيلْ : فقفا مـ أسباب الػرج

فلراد أن يستبشر يعؼقب طؾقف السَلم بشؿ ريح يقسػ، ويجعؾ اَّلل  [،93يقسػ:﴾]

 طز وجؾ يف ذلؽ كرامة طظقؿة وهذا مـ دٓئؾ الـبقة.

مـ تؿام  فنكف طؾك مـ أساء تقسعة والعطاء فنكفال بعد املائة: شررة الوقفة الثامنة

﴿ َوْأُتقكِل بَِلْهؾُِؽْؿ قال:  الؽرم إذا كان أهًَل لذلؽ، فاكظر إلك يقسػ طؾقف السَلم

ـَ ﴾] حتك ٓ تبؼك طؾقفؿ تبعة، فقلتقن بلبقفؿ ثؿ يحتاجقن إلك  [،93يقسػ:َأْجَؿِعق

 سػر آخر.

َِجُد ِريَح ُيقُسَػ َلْقٓ مـ ققلف:  بعد املائة: شررة الوقفة التاسعة َٕ ﴿ َقاَل َأُبقُهْؿ إِكِّل 

وهذا يؼع كثقًرا بقـ أباء وإبـاء  التخقف مـ العتاب، [،94يقسػ:َأْن ُتَػـُِّدوِن ﴾]
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ٓ سقؿا إذا َكُبَر إب وضعػ ربؿا تـؿر طؾقف أبـاؤه وأصبح هجقرهؿ: أكت متقهؿ، 

 ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ  ائ ائ ژأكت 

تخرف، أكت كذا، وقد يختؾػقن مـ حقث ُحسـ الخؾؼ مـ طدمف يف  94يقسػ:  ژ

أبقه بشلء فقتلثر إب، أو ربؿا يؼقل: العبارة، بؾ إن بعضفؿ ربؿا يضحؽ إذا تؽؾؿ 

لق كـت أكا لؽان كذا فقتلثر إب، فقـبغل لإلكسان أن ُيراطل مشاطر أبقف وأمف ومـ 

إلقفؿ، وٓ تؼؾ: بلهنؿ ٓ يتلثرون، إذا َكبَُر سـفؿ ورق طظؿفؿ واحدودبت ضفقرهؿ 

ؿ، وبقـ الحقـ يتلثرون مؿا ٓ ُيتلثر مـف يف أمر قد ولك وربؿا بؽقا وُرفِعت أصقاهت

 وأخر يتذكرون مثؾ تؾؽ الؿقاقػ التل صدرت مـ ولدهؿ.

 أن اإلكسان ُيخػػ الؾقم إٓ ما ٓ بد مـف: ٕن الؼؾقب تتلثر:وفيه: 

ـــــــا ه ـــــــافَر ُودُّ ـــــــقَب إذا تـ  إنَّ الؼؾ

 

ــــْبُف الزجاجــــِة كســــرها ٓ  ــــرُ  ِش   ُيْجَب

 
 ژ  ی   ی ی ىئ      ىئ ىئ ېئ ژ حصؾ ما تخقفف: كقػ واكظر

يف أمرك السابؼ مـ الظـ بحقاة يقسػ ويقسػ قد ذهب، وأصحاب  ، 95 يقسػ:

، أما الذيـ جاءوا بالبشارة ما سقؼقلقن مـ إحػاد وكحقه هذا الؼقل هؿ الذيـ طـده

هذا الؽَلم، لؽـ قد كان ذهب بعضفؿ وبؼل بعضفؿ، فالذيـ طـده لؿا أخربهؿ أكف 

أكت طؾقف واَّلل الؿستعان،  يجد ريح يقسػ قالقا: هذا مـ الضَلل الؼديؿ الذي

ًّٓ والضَلل قد ُيطؾؼ طؾك مخالػة الفدى، وقد ُيطؾؼ طؾك الجفؾ:  ﴿ َوَوَجَدَك َضا

 .[7الضحك:َفَفَدى ﴾]

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ يف قوله تعالى: بعد املائة: ونالوقفة العاشر
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فضؾ    96يقسػ:  ژ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀپ پ

، فػل حديث ؾقف وسؾؿ كان إذا جاءه وفد ربؿا بشرهؿالـبل صؾك اَّلل طوالبشارة، 

 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف 
َّ
ـْ َبـِل َتِؿقٍؿ الـَّبِل

 اَّلُل َطـُْفَؿا، َقاَل: َأَتك َكَػٌر مِ
َ
ـٍ َرِضل ـِ ُحَصْق ِطْؿَراَن ْب

 «. اْقَبُؾقا الُبْشَرى َيا َبـِل َتِؿقؿٍ »َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل: 
ِ
 َقاُلقا: َيا َرُسقَل اَّلل

َ
ْرَتـَا َفَلْططِـَا، َفُرئِل  َقْد َبشَّ

، َفَؼاَل:  ـِ ـَ الَقَؿ
« اْقَبُؾقا الُبْشَرى إِْذ َلْؿ َيْؼَبْؾَفا َبـُق َتِؿقؿٍ »َذلَِؽ فِل َوْجِفِف، َفَجاَء َكَػٌر مِ

 
ِ
 أخرجف البخاري . َقاُلقا: َقْد َقبِْؾـَا َيا َرُسقَل اَّلل

ا َأْن َجاَء اْلَبِشقُر   ﴿ أي: الثقب والؼؿقص:  [،96يقسػ:َأْلَؼاُه َطَؾك َوْجِفِف ﴾]﴿ َفَؾؿَّ

﴿ َقاَل َأَلْؿ َأُقْؾ َلُؽْؿ إِكِّل َأْطَؾُؿ كرامًة مـ اَّلل طز وجؾ:  [،96يقسػ:َفاْرَتدَّ َبِصقًرا ﴾]

 َما ٓ َتْعَؾُؿقَن ﴾]
ِ
ـَ اَّلل

 صػح وطتاب كريؿ حؿقد. [،96يقسػ:مِ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژ قوله تعالى:يف  بعد املائة:واحدة والعررون الوقفة ال

يقسػ:  ژ چ   ڃ     ڃ ڃ       ڃ ڄڄ ڄ   ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ          ڤ

﴿ َيا َأَباَكا اْسَتْغِػْر َلـَا صؾب الدطاء وآستغػار مـ الرجؾ الصالح مـ ققلفؿ:  98 – 97

ـَ ﴾] ق
غقره  والرجؾ الصالح يـبغل أٓ يبخؾ طؾك [،97يقسػ:ُذُكقَبـَا إِكَّا ُكـَّا َخاصِئِ

كؿا يف حديث أبل الدرداء  قـ ولؽ بؿثؾ،فنن طـد رأسف مؾؽ مقكؾ يؼقل: آم بالدطاء،

اْشَػُعقا »ثؿ إن الدطاء شػاطة، والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقل:  يف مسؾؿ، 

ْسَتْغِػُر َلُؽْؿ ﴿ َقاَل َسْقَف أَ ، «ُتْمَجُروا، َوْلَقْؼِض اَّلُل َطزَّ َوَجؾَّ َطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف َما َأَحبَّ 

 إما يف ساطة إجابة، وإما أن يَلزم ذلؽ.  [،98يقسػ:َربِّل ﴾]

﴿ قالقا: بؿجرد ما قالقا:   ،وقد ذهب ُضَلل الؼرامطة: إلك أن يقسػ هق الحؼقؼة
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ٕكف  [:92يقسػ:﴿ ٓ َتثِْريَب َطَؾْقُؽُؿ اْلَقْقَم ﴾]قال: [، 97يقسػ:اْسَتْغِػْر َلـَا ﴾]

 .ـك: أكف اَّلل طـدهؿالحؼقؼة طـدهؿ، بؿع

﴿ َسْقَف  قال: [،97يقسػ:﴿ اْسَتْغِػْر َلـَا ﴾]: لؿ يؽـ كذلؽوأما يعؼقب لؿا  

وهذا كَلم باصؾ إكؿا يقسػ طػا طـ حؼف ورجك  [،98يقسػ:َأْسَتْغِػُر َلُؽْؿ َربِّل ﴾]

مـ اَّلل التجاوز طـفؿ، ويعؼقب وطدهؿ بذلؽ وآستؿرار طؾقف، أو أكف يستغػر لفؿ 

 .مـ ذلؽ ماكع إذ ٓال يف الح

 ڇ ڇ ڇ چ چ  چ ژمـ ققلف:  بعد املائة: والعررونالوقفة الثانية 

 کک    ک    ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ

 ۀ ڻ ڻ  ڻ  ڻ ں ں ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ۆ ۇۇ   ڭ ﮴ ﮳         ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ

قيف طؾقف ورحب هبؿ وأهؾ، أي: أدخؾ أب ، 011 - 99يقسػ:  ژ ٴۇ ۈ    ۈ  ۆ

اإلسرائقؾقات: بلن يقسػ طؾقف السَلم ٓ ولد لف، والسبب يف ذلؽ: أكف ما يف بعض و

دلقؾ طؾقف ٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد، ويقسػ مـ ٓ قام ٕبقف حقـ دخؾ طؾقف، وهذا 

 إبرار طؾقف السَلم. 

﴿ إكراًما لفؿ،  [،011:يقسػ﴿ َوَرَفَع َأَبَقْيِف َطَؾك اْلَعْرِش ﴾]: يدل طؾقف ققلف

ًدا ﴾] وا َلُف ُسجَّ  أي: إخقاكف، ولعؾ هذا كان صائًغا يف شريعتفؿ [،011يقسػ:َوَخرُّ

ا ، لؾتحقة ٓ لؾعبادة ـْ َقْبُؾ َقْد َجَعَؾَفا َربِّل َحؼًّ
﴿ َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْلِويُؾ ُرْؤَياَي مِ

 بعد التػسقر السابؼ. أي: هذا حؼقؼة رؤياي مـ قبؾ قد وقعت [،011يقسػ:﴾]
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ـِ ققلف:  بعد املائة: والعررونالوقفة الثالثة  ْج ـَ السِّ
ـَ بِل إِْذ َأْخَرَجـِل مِ ﴿ َوَقْد َأْحَس

ـَ اْلَبْدِو ﴾]
 رد الخقر إلك اَّلل طز وجؾ جؾًبا وكػًعا. [،011يقسػ:َوَجاَء بُِؽْؿ مِ

ـْ َبْعِد َأْن َكزَ الققػة الرابعة طشرة بعد الؿائة: ققلف: 
ـَ إِْخَقتِل ﴿ مِ ْقَطاُن َبْقـِل َوَبْق َغ الشَّ

: ، فػل مسؾؿ طـ جابر أضاف الشر الذي حصؾ إلك الشقطان [،011يقسػ:﴾]

ـْ فِل التَّْحِريِش »
ْقَطاَن َقْد َيئَِس َأْن َيْعُبَدُه اْلُؿَصؾُّقَن فِل َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوَلؽِ إِنَّ الشَّ

، جعؾ ابـ آدم يؼتؾ أخاه، وجعؾ إخقة باإلكسان، فاكظر أيـ وصؾ الشقطان «َبْقـَُفؿْ 

يقسػ يؾؼقكف يف القؿ مع أهنؿ أبـاء أكبقاء، وأخقهؿ كبل، وهؿ أهؾ إيؿان إٓ أن 

 الشقطان لف كزغات بقـ اإلخقة.

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ژمـ ققلف:  بعد املائة: والعررونالوقفة اخلامسة 

 ۆئ  ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ىې ې ې

ٓطرتاف بػضؾ اَّلل القاسع، والتقسؾ إلك ا ، 010يقسػ:  ژ ېئ ۈئ ۈئ

َؿَقاِت َوإَْرِض ﴾]اَّلل طز وجؾ بـعؿتف طؾك العبد،  خالؼ  [،010يقسػ:﴿ َفاصَِر السَّ

ْكقَا التقسؾ إلك اَّلل بلسؿائف وصػاتف، السؿاوات وإرض، وفقفا  ﴿ َأْكَت َولِقِّل فِل الدُّ

 قل: تقلـل يف الدكقا وأخرة.كلكف يؼ ،دطاء بصقرة خرب [،010يقسػ:َوأِخَرِة ﴾]

 :(371/ 8مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

ـِ َأكَُّف َلْؿ َيْسَلْل اْلَؿْقَت َوَلْؿ َيَتَؿـَُّف. َوإِكََّؿا َسَلَل َأكَُّف إَذا َماَت  ـْ اْلَؼْقَلْق
ِحقُح مِ َوالصَّ

َٓ اْلَؿْقُص  َػَة  ْسََلِم: َفَسَلَل الصِّ قَف َكَؿا َأَمَر اَّلُل بَِذلَِؽ: َوَأَمَر بِِف َخؾِقَؾُف َيُؿقُت َطَؾك اإْلِ

ـُ َطِؼقٍؾ َوَغْقُرُه. َوَاَّلُل  ـْ اْلُعَؾَؿاِء: مِـُْفْؿ اْب
إْبَراِهقَؿ َوإِْسَرائِقَؾ: َوَهَؽَذا َقاَل َغْقُر َواِحٍد مِ
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 اهـ  َتَعاَلك َأْطَؾُؿ.

ـَ ﴿ َتَقفَّ ققلف:  يف بعد املائة: والعررونالوقفة السادسة  الِِحق ـِل ُمْسؾًِؿا َوَأْلِحْؼـِل بِالصَّ

ضـ بعضفؿ: أكف دطا طؾك كػسف بالؿقت ولقس كذلؽ، وإكؿا دطا  [،010يقسػ:﴾]

لـػسف بالثبات طؾك ديـ اَّلل طز وجؾ حتك يؾؼك اَّلل طز وجؾ، وهذا كؼقل الـبل صؾك 

ْف »، «ْيـَِؽ َيا ُمَثبَِّت اْلُؼُؾقِب َثبِّْت َقْؾبِل َطَؾك دَ »اَّلل طؾقف وسؾؿ:  َف اْلُؼُؾقِب َصرِّ َيا ُمَصرِّ

، «ُقُؾقَبـَا َطَؾك َصاَطتَِؽ  َٓ َيْرَتدُّ ، وكؼقل طبد اَّلل بـ مسعقد: الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ إِيَؿاًكا 

ٍد َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َأْطَؾك َج  َٓ َيـَْػُد، َوُمَراَفَؼَة َكبِقَِّؽ ُمَحؿَّ  ـَِّة اْلُخْؾِد.َوَكِعقًؿا 

 ىئ ېئ ېئ ژ يف قوله تعالىطز وجؾ:  يف ققلف السابعة والعررون بعد املائة: الوقفة

أي:  ، 012يقسػ:  ژ حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ         ی ی یی ىئ    ىئ

أن اَّلل طز وجؾ يؼقل لـبقف محؿد صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ: ذلؽ الذي تؼدم ذكره مـ 

ـْ َأكَْباِء ﴿ مِ قصة يقسػ طؾقف السَلم وما جرى بقـف وبقـ إخقتف يف صغره وكربه: 

ـْ مـ أمقر الغقب التل:  [،012يقسػ:اْلَغْقِب ﴾]
﴿ َما ُكـَت َتْعَؾُؿَفا َأْكَت َوٓ َقْقُمَؽ مِ

ما  [،012يقسػ:﴿ َوَما ُكـَت َلَدْيِفْؿ ﴾]وإما أصؾعف اَّلل طؾقفا،  [،49هقد:َقْبِؾ َهَذا ﴾]

أمرهؿ الؿـؽر  إذ بقتقا [،012يقسػ:﴿ إِْذ َأْجَؿُعقا َأْمَرُهْؿ ﴾]كـت طـدهؿ، 

﴿ َوَيْؿُؽُروَن  بققسػ ومع ذلؽ: [،012يقسػ:َوُهْؿ َيْؿُؽُروَن ﴾]﴿واجتؿعقا طؾقف، 

ـَ ﴾] ِري
 [.31إكػال:َوَيْؿُؽُر اَّلُل َواَّلُل َخقُْر اْلَؿاكِ

  يب ىب مب خب ژطز وجؾ:  يف ققلف الثامنة والعررون بعد املائة: الوقفة

وهذه آية طظقؿة فقفا تسؾقة لؾؿممـقـ، وأن  ، 013يقسػ:  ژ  خت حت جت
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ُؽقُر ـاس طؾك غقر آستؼامة قال اَّلل طز وجؾ: أكثر ال ـْ ِطَباِدَي الشَّ
﴿ َوَقؾِقٌؾ مِ

يف ويف الؼبقؾة القاحدة، ويف الؿديـة والقاحدة، وػل البقت القاحد، ف [،03سبل:﴾]

الؼطر القاحد أكثر الـاس طـدهؿ ضعػ يف آستؼامة، وأقؾ الـاس هؿ أصحاب 

 آستؼامة ضاهًرا وباصـًا.

   پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژطز وجؾ: يف ققلف  تاسعة والعررون بعد املائة:الوقفة ال

ٕن سمال إجر يضجرهؿ ويزهدهؿ يف  ، 014يقسػ:  ژ  ڀ ڀ  ڀ پ پ

ْكَقا َلِعٌب َوَلْفٌق َوإِْن ُتْممِـُقا َوَتتَُّؼقا ُيْمتُِؽْؿ ُأُجقَرُكْؿ }الخقر، قال تعالك:  إِكََّؿا اْلَحَقاُة الدُّ

َٓ َيْسَلْلُؽْؿ َأْمَقاَلُؽْؿ )  {ْسَلْلُؽُؿقَها َفُقْحِػُؽْؿ َتْبَخُؾقا َوُيْخِرْج َأْضَغاَكُؽْؿ ( إِْن يَ 36َو

َّٓ ذِْكٌر أي: فقؿا ذكركاه لؽ، وفقؿا تدطقهؿ إلقف:  [ 37، 36]محؿد:  ﴿ إِْن ُهَق إِ

ـَ ﴾] ْؿَع : الذيِذكر ُيتؾك فقستػقد مـف الؿممـقن  [،014يقسػ:لِْؾَعاَلِؿق ﴿ َأْلَؼك السَّ

 .[37ق:َوُهَق َشِفقٌد ﴾]

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژطز وجؾ: يف ققلف   د املائة:بع الثالثون الوقفة

يعـل: هذه الؼصة التل  ، 015يقسػ:  ژ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ

ذكركاها لؽ فقفا مـ العرب الشلء الؽثقر، لؽـ همٓء الذيـ ُيشركقن ويـددون كؿ مـ 

ققم لقط، وققم كقح، وقؿرون طؾك أخبار ققم فرطقن، معرضقـ ف آية يؿرون طؾقفا

ققم طقسك وٓ يستػقدون مـفا، ويـظرون إلك أيات وسك، ققم مقوققم إبراهقؿ، و

أي:  [،015يقسػ:َوُهْؿ َطـَْفا ُمْعِرُضقَن ﴾]﴿الؽقكقة كالشؿس، والؼؿر، والـجقم: 

َؿَقاِت َوإَْرِض َوَما َخَؾَؼ : ، قال تعالكٓ يزداد إيؿاهنؿ ﴿ َأَوَلْؿ َيـُظُروا فِل َمَؾُؽقِت السَّ
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ٍء َوَأْن 
ْ
ـْ َشل

َطَسك َأْن َيُؽقَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُؾُفْؿ َفبَِليِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْممِـُقَن اَّلُل مِ

 [.085إطراف:﴾]

     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژيف ققلف تعالك: الواحدة والثالثون بعد املائة:  الوقفة

ققؾ: ما يممـ أكثرهؿ باَّلل يف الربقبقة إٓ وهق ُمشرك  ، 016يقسػ:  ژ ڦ ڦ ڦ

 هق الخالؼ الرازق الؿالؽ يف إلقهقة كؿا فسرها بعض السؾػ، يممـقن بلن اَّلل

الؿدبر ولؽـفؿ ُيشركقن بلن العبادة خاصة َّلل طز وجؾ ٓ يجقز أن ُيشرك معف غقره ٓ 

 مؾًؽا مؼرًبا وٓ كبًقا ُمرسًَل، ويف هذه أية وطقد طظقؿ: 
ِ
ـُ َأْكثَُرُهْؿ بِاَّلل

﴿ َوَما ُيْممِ

َّٓ َوُهْؿ ُمْشِرُكقَن ﴿ ُيثبت لفؿ إيؿان باَّلل بالجؿؾة، ثؿ يؼقل:  [،016يقسػ:﴾] إِ

كؿا ُيثبت لفؿ الشرك الذي ٓ يغػره اَّلل وٓ يتجاوز طـ صاحبف،  [،016يقسػ:﴾]

 : قال تعالك
ِ
ـْ ُيْشِرْك بِاَّلل ـْ َيَشاُء َوَم ﴿ إِنَّ اَّلَل ٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ لَِؿ

ًٓ َبِعقًدا ﴾]  [.006ـساء:الَفَؼْد َضؾَّ َضَل

 ڄ ڄ ڦ ژُمفدًدا لؾؽػار:  ف تعالكققل يفالثانية والثالثون بعد املائة:  الوقفة

 ، 017يقسػ:  ژ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ

ـْ } داهقة وصاطؼة ومصقبة تغشاهؿ{ ﴿ َأْن َتْلتَِقُفْؿ َغاِشَقةٌ أفلمـت قريش ومـ إلقفا: 
مِ

[﴾ 
ِ
اَطُة ﴿ َأْو َتْلتِقَ كؿا أتت الذيـ مـ قبؾفؿ فتفؾؽفؿ،  [،017يقسػ:َطَذاِب اَّلل ُفُؿ السَّ

معرضقن [، 017يقسػ:﴿ َوُهْؿ ٓ َيْشُعُروَن ﴾]يقم الؼقامة، [، 017يقسػ:َبْغَتًة ﴾]

 يف غؿرهتؿ ساهقن.

  ڇ ڇ ژ: وماهقتفبقان شلن الدطقة إلك اَّلل  الثالثة والثالثون بعد املائة: الوقفة



 70 وقفات وعرب يف قصة يوسف عليه السالم

 ژ گ گ  ک ک ک ک  ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ    ڌ ڍ ڍ

دطقة إلك اَّلل، فؾـتلسك بف يف أي: أن صريؼ الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ ال ، 018يقسػ: 

 ﴾]: طؾؿ ﴿ َطَؾك َبِصقَرٍة ﴾ذلؽ، 
ِ
تعالك، ٓ إلك غقره  [،018يقسػ:﴿ َأْدُطقا إَِلك اَّلل

﴿ ُقْؾ ، وققؾ: الؿعـك: طؾك بصقرة  اتبعـل يدطقن إلك اَّلل وهذا دلقؾ اإلخَلص، ومـ

 َطَؾك َبِصقَرٍة ﴾]
ِ
أي: طؾك طؾؿ ودراية بحال  ،[018يقسػ:َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطقا إَِلك اَّلل

الدطقة وحال الؿدطق، ففذا هق فؼف الدطقة: أن يؽقن طـدك خربة بحال الداطل، 

َبَعـِل ﴾]وحال الؿدطق، وحال ما ُيدطك إلقف:  ـِ اتَّ فقف: فضقؾة  [،018يقسػ:﴿ َأَكا َوَم

ـْ َربِّؽُ آتباع، قال اَّلل طز وجؾ: 
بُِعقا َما ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ وقال اَّلل  [،3إطراف:ْؿ ﴾]﴿ اتَّ

بُِعقكِل ُيْحبِْبُؽُؿ اَّلُل ﴾]طز وجؾ:  ﴿  [،30آل طؿران:﴿ ُقْؾ إِْن ُكـُْتْؿ ُتِحبُّقَن اَّلَل َفاتَّ

ـَ ﴾] ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

 َوَما َأَكا مِ
ِ
تـزيف اَّلل طـ جؿقع الـؼائص  [،018يقسػ:َوُسْبَحاَن اَّلل

ـَ رور أو ُطجب مـ ققلف: والؿعائب، وتزكقة الـػس مؿا هل طؾقف بدون غ
﴿ َوَما َأَكا مِ

ـَ ﴾] ق
ا َتْعُبُدوَن * الرباءة مـ الشرك:  فقفاأو  [،018يقسػ:اْلُؿْشِركِ ﴿ إِكَّـِل َبَراٌء مِؿَّ

ِذي َفَطَركِل ﴾] َّٓ الَّ  [.27-62الزخرف:إِ

 :(065/ 05مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

تِِف َتُؼقُم مَ  ًة َقاصَِعًة َفَؿْجُؿقُع ُأمَّ : َولَِفَذا َكاَن إْجَؿاُطُفْؿ ُحجَّ
ِ
ْطَقِة إَلك اَّلل َؼاَمُف فِل الدَّ

 َوإَِلك 
ِ
ٍء َردُّوا َما َتـَاَزُطقا فِقِف إَلك اَّلل ْ

َٓ َتْجَتِؿُع َطَؾك َضََلَلٍة َوإَِذا َتـَاَزُطقا فِل َشل ُتُف  َفُلمَّ

ِة َيجِ  ُمَّ ْٕ ـْ ا
ْطَقِة بَِؿا َيْؼِدُر َطَؾْقِف إَذا َلْؿ َيُؼْؿ بِِف َرُسقلِِف َوُكؾُّ َواِحٍد مِ ـْ الدَّ

ُب َطَؾْقِف َأْن َيُؼقَم مِ

ا َما َلْؿ َيُؼْؿ بِِف َغْقُرُه َوهُ  َق َغْقُرُه َفَؿا َقاَم بِِف َغْقُرُه َسَؼَط َطـُْف َوَما َطَجَز َلْؿ ُيَطاَلْب بِِف. َوَأمَّ

َٓ َيِجُب َطَؾك َهَذا َوَقْد  َقاِدٌر َطَؾْقِف َفَعَؾْقِف َأْن َيُؼقمَ  بِِف: َولَِفَذا َيِجُب َطَؾك َهَذا َأْن َيُؼقَم بَِؿا 
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ِة بَِحَسِب َذلَِؽ َتاَرًة َوبَِحَسِب َغْقِرِه ُأْخَرى: َفَؼْد َيْدُطق َهَذا  ُمَّ ْٕ ْطَقُة َطَؾك ا َطْت الدَّ َتَؼسَّ

ُع إَلك اْطتَِؼاِد اْلَقاِجِب َوَهَذا إَلك َطَؿٍؾ َضاِهٍر  ـٍ َواِجٍب: َفَتـَقُّ َواِجٍب َوَهَذا إَلك َطَؿٍؾ َباصِ

 
ِ
ْطَقَة إَلك اَّلل ـَ بَِفَذا َأنَّ الدَّ ْطَقِة َيُؽقُن فِل اْلُقُجقِب َتاَرًة َوفِل اْلُقُققِع ُأْخَرى. َوَقْد َتَبقَّ الدَّ

ـْ َتِجُب َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ: َلؽِـََّفا َفْرٌض َطَؾك اْلؽَِػاَيِة َوإِكَّؿَ 
ـِ مِ ُجِؾ اْلُؿَعقَّ ا َيِجُب َطَؾك الرَّ

ـْ اْلُؿـْؽَ  َْمِر بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفِل َط ْٕ ِر َذلَِؽ َما َيْؼِدُر َطَؾْقِف إَذا َلْؿ َيُؼْؿ بِِف َغْقُرُه َوَهَذا َشْلُن ا

 َوَتْعؾِقِؿ 
ِ
ُسقُل َواْلِجَفاِد فِل َسبِقِؾ اَّلل ـَ َوَتْبؾِقِغ َما َجاَء بِِف الرَّ يَؿاِن َواْلُؼْرآِن. َوَقْد َتَبقَّ اإْلِ

 َصالٌِب ُمْسَتْدٍع 
َ
اِطل ـْ اْلُؿـَْؽِر َفنِنَّ الدَّ ٌ َط

ْطَقَة َكْػَسَفا َأْمٌر بِاْلَؿْعُروِف َوَكْفل بَِذلَِؽ َأنَّ الدَّ

َْمُر ُهَق َصَؾٌب لِؾْ  ْٕ َْمُر بِِف: إْذ ا ْٕ  إَلْقِف َوَذلَِؽ ُهَق ا
َ
ِػْعِؾ اْلَؿْلُمقِر بِِف َواْستِْدَطاٌء ُمْؼَتٍض لَِؿا ُدِطل

َطاُء إَلك َسبِقؾِِف َفُفَق َأْمٌر بَِسبِقؾِِف َوَسبِقُؾُف َتْصِديُؼُف   الدُّ
ِ
َطاُء إَلك اَّلل فِقَؿا َلُف َوُدَطاٌء إَلْقِف َفالدُّ

ـَ َأكَُّفَؿا َواِجَباِن َطَؾك ُكؾِّ  ـَ  َأْخَبَر َوَصاَطُتُف فِقَؿا َأَمَر. َوَقْد َتَبقَّ  اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َأْفَرادِ

َفْردٍ مِ

َؾَقاِت اْلَخْؿِس َبْؾ َكُقُجقِب  َْطَقاِن َكالصَّ ْٕ َٓ ُوُجقَب َفْرِض ا ُوُجقَب َفْرِض اْلؽَِػاَيِة 

 اْلِجَفاِد.

ْطَقِة اْلَقاِجَبِة َوَغْقِرَها َيْحَتاُج إَلك ُشُروٍط ُيَؼاُم بِ  ـْ الدَّ
 . اهـ َفاَواْلِؼَقاُم بِاْلَقاِجَباِت: مِ

   ڳ  ڳ ڳ گ گ ژل اَّلل طز وجؾ: ققيف  الرابعة والثالثون بعد املائة: الوقفة

 ہ        ہ   ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ

ما  ، 019يقسػ:  ژ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ  ھھ ہ ہ

﴿ َلْقٓ ُأكِزَل َطَؾْقـَا اْلَؿَلئَِؽُة َأْو : رادًا طؾك صؾبفؿ لـزول الؿَلئؽة أرسؾـا إلقفؿ مَلئؽة

ا َكبِقًرا * َيْقَم َيَرْوَن اْلَؿَلئَِؽَة ٓ ُبْشَرى َكَرى َربَّـَا َلَؼِد  اْسَتْؽَبُروا فِل َأكُػِسِفْؿ َوَطَتْقا ُطُتقًّ

ـَ َوَيُؼقُلقَن ِحْجًرا َمْحُجقًرا ﴾] ٍذ لِْؾُؿْجِرمِق
ـْ  [،22-20الػرقان:َيْقَمئِ

﴿ َوَما َأْرَسْؾـَا مِ
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[﴾ ًٓ َّٓ ِرَجا ة ٓ تؽقن إٓ يف الرجال خَلًفا لؿا فالـبقة والرسال [،019يقسػ:َقْبؾَِؽ إِ

ذهب إلقف ابـ حزم والؼرصبل: مـ أن مريؿ ابـة طؿران كاكت كبقف، وإكؿا هل الصديؼة، 

ومـ شروط الرسقل: أن يؽقن إكسًقا، حًرا، ذكر، طاقًَل، وققؾ غقر ذلؽ مـ الشروط، 

ـْ َأْهِؾ اْلُؼَرى ﴾ لؽـ بعضفا لقس طؾقف دلقؾ،
﴿ َوَما  [،019يقسػ:]﴿ ُكقِحل إَِلْقِفْؿ مِ

 بِنِْذكِِف مَ 
َ
ًٓ َفُققِحل ـْ َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَؾ َرُسق

َّٓ َوْحًقا َأْو مِ َؿُف اَّلُل إِ ا َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَؽؾِّ

 . ويف هذه أية تسؾقة لرسقل اَّلل ، [50الشقرى:َيَشاُء ﴾]

 : (0114/ 2الـبقات )قال شقخ اإلسَلم يف 

ـّ باتػاق العؾؿاء.فالرسؾ تؽقن م  ـ اإلكس إلك الثؼؾقـ، والـذر مـ الج

ـّ رسَلً؟!  هؾ يؽقن مـ الج

واختؾػقا: هؾ يؽقن يف الجـ رسؾ؟ وإكثرون طؾك أّكف ٓ رسؾ فقفؿ، كؿا قال 

ـْ َأْهِؾ الُؼَرى}تعالك: 
ًٓ ُكقِحل إَِلقِفْؿ مِ َّٓ ِرَجا ـْ َقبْؾَِؽ إِ

وطـ الحسـ  .{َوَما َأْرَسْؾـَا مِ

بصري قال: لؿ يبعث اَّلل كبّقًا مـ أهؾ البادية، وٓ مـ الجـ، وٓ مـ الـساء. ذكره ال

 . اهـ  طـف صائػة

﴿ َأَفَؾْؿ َيِسقُروا فِل إَْرِض : يف ققلف تعالك اخلامسة والثالثون بعد املائة: الوقفة

﴿ َفَقـُْظُروا َكْقَػ َكاَن أي: همٓء الؽػار الؿشركقـ والؿـدديـ:  [،019يقسػ:﴾]

ـْ قَ 
ـَ مِ ِذي َبُة الَّ

ومع  مؿـ هق أشد مـفؿ بطًشا وأكثر جؿًعا، [،019يقسػ:ْبؾِِفْؿ ﴾]َطاقِ

َؼْقا َأَفَل َتْعِؼُؾقَن ﴾] ذلؽ دمر اَّلل طؾقفؿ ـَ اتَّ ِذي  [،019يقسػ:﴿ َوَلَداُر أِخَرِة َخْقٌر لِؾَّ

الدار أخرة  فأي: التػات وإخبار: أن الحقاة السعقدة هل حقاة الؿممـقـ الُخؾص، فؾ

 كؼص فقفا. كامؾة مقفاه ٓ
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 ۆ ۇ ۇ  ڭ ژطز وجؾ:  يف ققلف السادسة والثالثون بعد املائة: الوقفة

      ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

﴿  بِقا(، وٓ إشؽال فقفا، فؼد كذهبؿ ققمفؿ، وأما:ُقرئت: )ُكذِّ  ، 001يقسػ:  ژ ائ

أي: استقؼـقا أهنؿ قد ُكِذبقا ققؾ: الؿعـك قد  [،001يقسػ:َضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد ُكِذُبقا ﴾]

مفؿ، وققؾ: بلكف وقع يف أكػسفؿ شلء تجاوز اَّلل طـف ولؿ يماخذهؿ بف كؼقلف كذهبؿ قق

ـْ َقْبؾُِؽْؿ طز وجؾ: 
ـَ َخَؾْقا مِ ِذي ا َيْلتُِؽْؿ َمَثُؾ الَّ ﴿ َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن َتْدُخُؾقا اْلَجـََّة َوَلؿَّ

اُء َوُزْلِزُلقا َحتَّك َيُؼقَل الرَّ  رَّ ْتُفُؿ اْلَبْلَساُء َوالضَّ  َأٓ َمسَّ
ِ
ـَ آَمـُقا َمَعُف َمَتك َكْصُر اَّلل ِذي ُسقُل َوالَّ

 َقِريٌب ﴾]
ِ
ـُقَكا وكؼقل اَّلل طز وجؾ:  [،204البؼرة:إِنَّ َكْصَر اَّلل  الظُّ

ِ
﴿ َوَتُظـُّقَن بِاَّلل

أو الؿعـك أيًضا ققؾ: خشقا أن يؽذهبؿ أتباطفؿ ويؼقلقن: أكتؿ [، 01إحزاب:﴾]

أن ما هق إٓ الفزيؿة فقـا، فعـد الشدة والضقؼة وطدتؿقكا بالـصر والتؿؽقـ وإلك 

﴿ واَّلل طز وجؾ خقر الـاصريـ،  [،001يقسػ:َجاَءُهْؿ َكْصُرَكا ﴾]﴿يليت الـصر: 

ـْ َكَشاُء ﴾] َ َم
ل ﴿ ُيـجل اَّلل طز وجؾ مـ شاء مـ الػتـ والؿحـ،  [،001يقسػ:َفـُجِّ

ـْ  الك:طذابـا كؿا قال تع [،001يقسػ:َوٓ ُيَردُّ َبْلُسـَا ﴾] ﴿ َفُؽَلًّ َأَخْذَكا بَِذْكبِِف َفِؿـُْفْؿ َم

ـْ  ـْ َخَسْػـَا بِِف إَْرَض َومِـُْفْؿ َم ْقَحُة َومِـُْفْؿ َم ـْ َأَخَذْتُف الصَّ َأْرَسْؾـَا َطَؾْقِف َحاِصًبا َومِـُْفْؿ َم

ـِ اْلَؼْقِم اْلُؿْجرِ ﴿فؽٌؾ يفؾؽف اَّلل بؿا شاء،  [،41العـؽبقت:َأْغَرْقـَا ﴾] ـَ َط مِق

 الظالؿقـ الؽافريـ. [،001يقسػ:﴾]

 : (075/ 05مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

 اَّلُل َطـَْفا َتْؼَرُأ 
َ
َيِة: بِالتَّْخِػقِػ َوالتَّْثِؼقِؾ. َوَكاَكْت َطائَِشُة َرِضل ْٔ قَِراَءَتاِن فِل َهِذِه ا

ـْ َطائَِشَة بِالتَّْثِؼقِؾ َوُتـْؽُِر التَّْخِػقَػ َكَؿا فِل الصَّ  ْهِريِّ َقاَل: َأْخَبَركِل ُطْرَوُة َط ـْ الزُّ ِحقِح َط
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ـْ َقْقلِِف:  -َقاَلْت َلُف  َػًة َقاَلْت  {َوَضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد ُكِذُبقا}َوُهَق َيْسَلُلَفا َط  َلْؿ  -ُمَخػَّ
ِ
َمَعاَذ اَّلل

ُـّ َذلَِؽ بَِربَِّفا  ُسُؾ َتُظ ـْ الرُّ ُسُؾ } -َذا الـَّْصُر ُقْؾت: َفَؿا هَ  -َتُؽ  {َحتَّك إَذا اْسَتقَْئَس الرُّ

 ِطـَْد 
ِ
ُبقُهْؿ َجاَءُهْؿ َكْصُر اَّلل ُسُؾ َأنَّ َأْتَباَطُفْؿ َقْد َكذَّ ـْ َقْقمِِفْؿ َوَضـَّْت الرُّ

َبُفْؿ مِ ـْ َكذَّ بَِؿ

ُبقُهْؿ َفَؿا ُهقَ  ـْ  َذلَِؽ َلَعْؿِري َلَؼْد اْسَتْقَؼـُقا َأنَّ َقْقَمُفْؿ َكذَّ ِحقِح َأْيًضا َط . َوفِل الصَّ ِـّ بِالظَّ

ـُ َطبَّاٍس:  ـَ َأبِل ُمَؾْقَؽَة َيُؼقُل َقاَل اْب ـِ جريج َسِؿْعت اْب ُسُؾ }اْب َحتَّك إَذا اْستَْقَئَس الرُّ

ُسقُل َوا}َخِػقَػًة َذَهَب بَِفا ُهـَالَِؽ َوَتََل  {َوَضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد ُكِذُبقا ـَ آَمـُقا َحتَّك َيُؼقَل الرَّ ِذي لَّ

 َقِريٌب  َمَعُف َمَتك
ِ
َٓ إنَّ َكْصَر اَّلل  َأ

ِ
َفَؾِؼقت ُطْرَوَة َفَذَكْرت َذلَِؽ َلُف َفَؼاَل: َقاَلْت  {َكْصُر اَّلل

ـٌ َقْبَؾ 
َّٓ َطؾَِؿ َأكَُّف َكائِ ٍء َقطُّ إ ْ

ـْ َشل
 َما َوَطَد اَّلُل َرُسقَلُف مِ

ِ
 َوَاَّلل

ِ
َأْن َيُؽقَن:  َطائَِشُة: َمَعاَذ اَّلل

ُبُفْؿ: َفَؽاَكْت  ـْ َمَعُفْؿ ُيَؽذِّ ُسِؾ َحتَّك َضـُّقا َوَخاُفقا َأْن َيُؽقَن َم ـْ َلْؿ َيَزْل اْلَبََلُء بِالرُّ
َوَلؽِ

ا {َوَضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد ُكِذُبقا}َتْؼَرُؤَها:  ـْ اْلُؽػَّ
ُسُؾ مِ َؾًة. َفَعائَِشُة َجَعَؾْت اْسَتْقَلَس الرُّ ِر ُمَثؼَّ

ـُ 
َٓ ُيْؿؽِ ُْخَرى َثابَِتٌة  ْٕ َـّ اْلِؼَراَءَة ا

ـَ بِِفْؿ َوَلؽِ ـْ اْلُؿْممِـِق
ـَ َوَضـَُّفْؿ التَّْؽِذيَب مِ بِق اْلُؿَؽذِّ

تِل َتؾِقَفا إكََّؿا فِقَفا اْستِبْ  َيُة الَّ ْٔ ـُ َطبَّاٍس َوَضاِهُر اْلَؽََلِم َمَعُف َوا َلَفا اْب ُء َطاإْكَؽاُرَها َوَقْد َتَلوَّ

 }الـَّْصِر َوُهَق َقْقُلُفْؿ: 
ِ
َفنِنَّ َهِذِه َكؾَِؿٌة ُتبْطُِئ لَِطَؾِب التَّْعِجقِؾ. َوَقْقُلُف:  {َمتَك كَْصُر اَّلل

ْقَطاُن فِل ُأْمـِقَّتِِف َفَقـَْسُخ }َقْد َيُؽقُن مِْثَؾ َقْقلِِف:  {َوَضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد ُكِذُبقا} إَذا َتَؿـَّك َأْلَؼك الشَّ

ْقَطانُ اَّللُ  اِجُح َكَؿا ُهَق فِل  { َما ُيْؾِؼل الشَّ ْطتَِؼاُد الرَّ
ِ
ـَِّة آ َٓ ُيَراُد بِِف فِل اْلؽَِتاِب َوالسُّ ُـّ  َوالظَّ

ْطتَِؼاَد اْلَؿْرُجقَح َوْهًؿا َبْؾ َقْد َقاَل 
ِ
قَن آ ـْ َأْهِؾ اْلَؽََلِم فِل اْلِعْؾِؿ َوُيَسؿُّ

اْصطََِلِح َصائَِػٍة مِ

 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ الـَّبِ 
ُّ
َـّ َأْكَذُب اْلَحِديِث }ل َـّ َفنِنَّ الظَّ َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:  {إيَّاُكْؿ َوالظَّ

ـَ اْلَحؼِّ َشْقًئا}
َٓ ُيْغـِل مِ َـّ  ٌـّ َوُهَق َوْهٌؿ َوَهَذا  . {َوإِنَّ الظَّ ْطتَِؼاُد اْلَؿْرُجقُح ُهَق َض

ِ
َفآ

 َصؾَّك اَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ اْلَباُب َقْد َيؽُ 
ُّ
ـْ َحِديِث الـَّْػِس اْلَؿْعُػقِّ َطـُْف َكَؿا َقاَل الـَّبِل

إنَّ }قُن مِ
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َثْت بِِف َأْكُػَسَفا َما َلْؿ َتَؽؾَّْؿ َأْو َتْعَؿْؾ  تِل َما َحدَّ ُمَّ
ِ
ـْ َباِب  {اَّلَل َتَجاَوَز ٕ

َوَقْد َيُؽقُن مِ

 
َ
تِل ِهل يَؿاِن َكَؿا َثَبَت  اْلَقْسَقَسِة الَّ َحاَبَة َقاُلقا َيا َرُسقَل }َصِريُح اإْلِ ِحقِح َأنَّ الصَّ فِل الصَّ

َؿاِء إَلك  ـْ السَّ
َْن ُيْحَرَق َحتَّك َيِصقَر ُحَؿَؿًة َأْو َيِخرَّ مِ َٕ : إنَّ َأَحَدَكا َلَقِجُد فِل َكْػِسِف َما 

ِ
اَّلل

ـْ َأْن َيَتؽَ 
َْرِض: َأَحبُّ إَلْقِف مِ ْٕ َؿ بِِف. َقاَل: َأَوَقْد َوَجْدُتُؿقُه؟ َقاُلقا: َكَعْؿ. َقاَل َذلَِؽ ا ؾَّ

يَؿانِ  َؿ بِِف. َقاَل: }َوفِل َحِديٍث آَخَر:  {َصِريُح اإْلِ إنَّ َأَحَدَكا َلَقِجُد َما َيَتَعاَضُؿ َأْن َيَتَؽؾَّ

ِذي َردَّ َكْقَدُه إَلك اْلَقْسَقَسِة. ِف الَّ  َتْعِرُض َثََلَثُة َأْقَساٍم:  َفَفِذهِ  {اْلَحْؿُد لِؾَّ
َ
تِل ِهل ُُمقُر الَّ ْٕ ا

ـُ فِل اْلَؼْؾِب َلُف َمَراتُِب  َٓ ُيِزيُؾُف. َواْلَقِؼق يَؿاُن َوإِْن َكاَن  مِـَْفا َما ُهَق َذْكٌب َيْضُعُػ بِِف اإْلِ

ـْ َصاِحبِِف َومِـُْف َما َيُؽقُن َيْؼَتِرُن  يَؿاِن.َومِـُْف َما ُهَق َطْػٌق ُيْعَػك َط  اهـ  بِِف َصِريُح اإْلِ

 وئ وئ ەئ       ەئ ائ ژطز وجؾ: يف ققلف  السابعة والثالثون بعد املائة: الوقفة

 ی    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ             ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ

قصص الؽافريـ وقصص  ، 000يقسػ:  ژ  ىئ مئ     حئ جئ ی ی ی

أي: هذا  [،000يقسػ:﴿ َما َكاَن ﴾]إكبقاء والؿرسؾقـ فقفا طربة ٕولل إلباب، 

ـْ مؽذوب،  أي: حديثًا مػرتى، [،000يقسػ:ا ُيْػَتَرى ﴾]﴿ َحِديثً الؼرآن، 
﴿ َوَلؽِ

ـَ َيَدْيِف ﴾] ِذي َبْق ٍء مـ التقراة واإلكجقؾ،  [،000يقسػ:َتْصِديَؼ الَّ
ْ
﴿ َوَتْػِصقَؾ ُكؾِّ َشل

 [،000يقسػ:﴿ َوُهًدى ﴾]مؿا يحتاجف اإلكسان يف ديـف ودكقاه،  [،000يقسػ:﴾]

﴿ لَِؼْقٍم سَلمة مـ الشر والضقر،  [،000يقسػ:﴾] ﴿ َوَرْحَؿةً دٓلة إلك الخقر، 

﴿ َوَما ُتْغـِل : ، كؿا قال تعالكإكؿا يستػقد مـف الؿممـقن [،000يقسػ:ُيْممِـُقَن ﴾]

ـْ َقْقٍم ٓ ُيْممِـُقَن ﴾] ْكَرى  وقال: [،010يقكس:أَياُت َوالـُُّذُر َط ْر إِْن َكَػَعِت الذِّ ﴿ َفَذكِّ

ـْ يَ  ُر َم كَّ ِذي َيْصَؾك الـَّاَر اْلُؽْبَرى ﴾]* َسَقذَّ -9إطؾك:ْخَشك * َوَيَتَجـَُّبَفا إَْشَؼك * الَّ
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02.] 

، وأكف ٓ يخالػ الحؼ ٕرآن حؼ مـ اَّلل ؼأن ال الثامنة والثالثون بعد املائة:الوقفة 

كسخا ، وإكؿا ما وقع مـ ذلؽ فنما أن يؽقن جطؾك مـ قبؾ محؿد  ٕالذي أوحاه اَّلل 

ؽ تجد اتػاق لوالـصارى لؾتقراة واإلكجقؾ، ولذ يف إحؽام، أو تحريػا مـ القفقد

 .  هق حؼ اَّلل طؾك العبقدوالرسؾ طؾك التقحقد الذي الؽتب 

ما يف الؼرآن مـ الربكة العظقؿة والعظة الؽريؿة : التاسعة والثالثون بعد املائة الوقفة

ٕ رسقٓ وكبقا، حقث أكزل اَّلل  يستػقدها مـ أمـ باَّلل ربا وباإلسَلم ديـا وبؿحؿد 

 بؼقلف:وآكؼقاد، فتلمؾ كقػ افتتح اَّلل السقرة  هذا الؼرآن لؾتعؼؾ والتدبر واإليؿان

َوُهًدى َوَرْحَؿًة }، وختؿفا بؼقلف: [2]يقسػ:  {إِكَّا َأْكَزْلـَاُه ُقْرآًكا َطَربِقًّا َلَعؾَُّؽْؿ َتْعِؼُؾقنَ }

، تجد ما يحار الؿتؽؾؿ طـ اإلفصاح بف وبقاكف، واَّلل [000]يقسػ:  {لَِؼْقٍم ُيْممِـُقنَ 

  الؿقفؼ .

القرآن وتدبره, فستجد حتت كثري من تعيني تعقل  واألخرية: بعد املائة األربعونالوقفة 

فلريجع إىل كتب  ذلكأراد احلوادث اخلاصة, ومن ألفاظه العامة ما يستدل به عىل 

يف البيوع والرهن والضامن أحكام القرآن, جتد أن هذه السورة قد حوت أحكاما كثرية 

  وغريها .

، وكان آكتفاء مـ ُمؾخص لؿا تضؿـتف هذه السقرة، والحؿد َّلل رب العالؿقـهذا 
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