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 الؿؼدمة

ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا ،َكْحَؿُدُه َوَكْستَِعقـُُف َوَكْسَتْغِػُرهُ  ،إنَّ الحؿَد هلل
 مِ
ِ
ـْ  ،َوَكُعقُذ بِاهَّلل

َومِ

ـْ َيْفِد اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلفُ  ،َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا َٓ إَِلَف  ،ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهاِدَي َلفُ َومَ  ،َم َوَأْشَفُد َأْن 

َٓ َشِريَؽ َلفُ  َّٓ اهَّلُل َوْحَدُه  ًدا َطبُْدُه َوَرُسقُلفُ  ،إِ   .َواْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

َّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسِؾؿُ  َـّ إِ ُؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼاتِِف َوٓ َتُؿقُت ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ﴾]آل قَن ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفا  [،201طؿران: ُؼقا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َفا الـَّاُس اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

ُؼقا اهللَ الَِّذي َتَساَءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ اهللَ  ًٓ َكثِقًرا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفَؿا ِرَجا

 [.2]الـساء:َؾْقُؽْؿ َرقِقًبا ﴾َكاَن طَ 

ؼُ  ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ًٓ َسِديًدا * ُيْصِؾْح َلُؽْؿ َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر ـــ﴿ َيا َأيُّ قا اهللَ َوُققُلقا َقْق

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقًزا َطظِ   [.02-00﴾]إحزاب:قًؿا ــَلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

  ــا َبــْعُد:َأمَّ 

ووحقف  َطزَّ َوَجؾَّ فؿـ أكػس العؾقم طؾؿ الؼرآن وتػسقره وبقاكف9 ففق كَلم اهَّلل 

وكقره، وهق الشػاء والـقر، والؽتاب الؿبقـ والحؽقؿ، والػرقان ٓ يلتقف الباصؾ مـ 

بقـ يديف وٓ مـ خؾػف تـزيؾ مـ حؽقؿ حؿقد، ومفؿا قال اإلكسان يف بقان هذا الؽَلم 

﴿ َوَهَذا كف مؼصر، ومـ أراد التقسع محسر، ففق الؽتاب الؿبارك، قال تعالك: فتجد أ

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقَن ﴾ ُؼقا َلَعؾَّ بُِعقُه َواتَّ أي: َوَهذا الُؼْرآُن  [،211]إكعام:كَِتاٌب َأكَزْلـَاُه ُمَباَرٌك َفاتَّ

ـَ بف ففق الؿبارك الذي  بقرك فقف، والربكة: كتاٌب أكزلـاُه فقف بركٌة وخقر كثقٌر لِؿـ آَم

 ثبقت الخقر اإللفل يف الشلء، وققؾ الؽثرة يف كؾ خقر.

 .وبركتف يف تَلوتف، وتدبره، وحػظف، وآستشػاء وآستدٓل بف 

 .وبركتف يف أخباره وأحؽامف 
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 .ومـ بركتف أكف الشافع الؿشػع 

 .ومـفا مضاطػة أجر قرأتف 

 ال الفؿقم والغؿقم.ومـفا أن قرأتف سبب ٓكشراح الصدور، وزو 

 .ومـفا قرب الؿَلئؽة مـ قارئف 

 .ومـفا أكف مـ أسباب رضك الرحؿـ، ومطردة لؾشقطان 

  ومـفا أكف دائؿ الؿـػعة، يبشر بالثقاب والؿغػرة، ويزجر طـ الؼبقح

 والؿعصقة.

 .ومـفا أن فقف السَلمة مـ الػتـ 

ـْ َطبْ  (:94* ويف فضائؾ الؼرآن لؾؼاسؿ بـ سالم ) ـِ َمْسُعقٍد َط  ْب
ِ
رضي هللا ِد اهَّلل

  عُه 
ِّ
ـِ الـَّبِل إِنَّ َهَذا اْلُؼْرآَن مْلُدَبُة اهللِ َتَعاَلك، َفتََعؾَُّؿقا »َقاَل:  طهى هللا عهيه وسهى  َط

ـْ َمْلُدَبتِِف َما اْسَتَطْعُتْؿ، إِنَّ َهَذا َحَبُؾ اهللِ  ، وَ  َطزَّ َوَجؾَّ ِم ـُ َػاُء الـَّاِفُع، َوُهَق الـُّقُر اْلُؿبِق الشِّ

 َٓ َٓ َيِزيُغ َفقُْسَتْعَتُب، َو ُم، َو َٓ َيْعَقجُّ َفقَُؼقَّ ـْ َتبَِعُف،  َؽ بِِف، َوَكَجاٌة لَِؿ ـْ َتَؿسَّ ِطْصَؿٌة لَِؿ

؛ َفاْتُؾقُه، َفنِنَّ اهللَ َيْلُجُرُكْؿ َطَؾك  دِّ َٓ َيْخُؾُؼ َطَؾك َكْثَرِة الرَّ تِاَلَوتِِف بُِؽؾِّ َتـَْؼِضل َطَجائُِبُف، َو

َٓ َأُققُل  ٌم َطْشٌر،  [،2]البؼرة:﴿ الؿ ﴾َحْرٍف َطْشَر َحَسـَاٍت، َأَما إِكِّل  َٓ ـْ َألٌِػ َطْشٌر، َو
َولَؽِ

 . اهـ. والصحقح فقف الققػ.«َوِمقٌؿ َطْشرٌ 

فقحتؿؾ، واهَّلل أطؾؿ أن  (:94«)فضائؾ الؼرآن»يف  رحًه هللا * قال ابـ كثقر

َوِهَؿ يف رفع هذا الحديث، وإكؿا هق مـ كَلم ابـ مسعقد  -فجريإبراهقؿ ال-يؽقن 

 ، ولؽـ لف شاهد مـ وجف أخر، واهَّلل أطؾؿ. اهـ.رضي هللا عُه 

الؼرآن مـ طبث العابثقـ وتحريػ الؿحرفقـ وتلويؾ  َطزَّ َوَجؾَّ وقد حػظ اهَّلل 

ْكَر َوإِكَّ الؿبطؾقـ تحؼقؼا لقطده:  ْلـَا الذِّ ـُ َكزَّ ا َكْح  [،4]الحجر:ا َلُف َلَحافُِظقَن ﴾﴿ إِكَّ

ـْ َحؽِقٍؿ َحِؿقٍد تعالك:  وقال ـْ َخْؾِػِف َتـِزيٌؾ ِم ـِ َيَدْيِف َوٓ ِم ـْ َبقْ ﴿ ٓ َيْلتِقِف اْلَباصُِؾ ِم
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وقد رأيت بركة يف تدريس ما يحتاج الـاس إلقف يف هذا الباب لؽثرة  [،91]فصؾت:﴾

َـّ اهَّلل   ولف الحؿد والؿـة والػضؾ بتػسقر  َجؾَّ َطزَّ وَ سؿاطفؿ وتَلوهتؿ لف، وقد م
َّ
طؾل

هـ( يف مسجد الصحابة بؿديـة  0330و  0331الؿػصؾ مـف يف رمضان مـ طامل )

هـ( بعقن الؿؾؽ العَلم طؾك تدريس كداءات 0331الغقضة، وقد طزمت هذا العام )

، لؽـ يف الؼرآن الؽريؿ، ولق أردكا جؿع جؿقع الـداءات لؽان أوسع َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

 ذكركا ذلؽ وما يف بابف مـ الدطقة إلك التقحقد والخقر.

 طؾك كقطقـ: َطزَّ َوَجؾَّ * وكداء اهلل 

  وجاء يف ثَلثة مقاصـ  لغقر العؼالء مـ مخؾققاتف، َطزَّ َوَجؾَّ إول: كداء اهلل

 وهل طؾك الرتتقب:

َأْقِؾِعل َوِغقَض اْلَؿاُء  ﴿ َوقِقَؾ َيا َأْرُض اْبَؾِعل َماَءِك َوَياَسَؿاءُ ققلف تعالك:  -2

ـَ ﴾  [. 99]هقد:َوُقِضَل إَْمُر َواْسَتَقْت َطَؾك اْلُجقِديِّ َوقِقَؾ ُبْعًدا لِْؾَؼْقِم الظَّالِِؿق

 [.94]إكبقاء:﴿ ُقْؾـَا َيا َكاُر ُكقكِل َبْرًدا َوَسالًما َطَؾك إِْبَراِهقَؿ ﴾ققلف تعالك:  -1

بِل َمَعُف َوالطَّقَْر َوَأَلـَّا َلُف ﴿ َوَلَؼْد آَتقْ ققلف تعالك:  -3 ـَا َداُوَد ِمـَّا َفْضاًل َيا ِجَباُل َأوِّ

ْرِد َواْطَؿُؾقا َصالًِحا إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن بَِصقٌر  ْر فِل السَّ اْلَحِديَد * َأِن اْطَؿْؾ َسابَِغاٍت َوَقدِّ

 [. 22]سبل:﴾

 ،ك الـحق التالل: وتػصقؾف طؾ  الثاين: كداء العؼالء وهق إكثر 

َفا الـَّاُس ﴾قال حعانى: -2 جاء يف تسعة طشر مقصـًا، تسع مـفا يف سقر  ،﴿ َيا َأيُّ

مدكقة، اثـتان يف سقرة البؼرة، وثَلث يف الـساء، وواحدة يف إطراف، وأربع يف يقكس، 

  وأربع يف الحج، وواحدة يف لؼؿان، وثَلث يف فاصر، وواحدة يف الحجرات.

ـَ آَمـُقا ﴾انى:قال حعوَ  -1 َفا الَِّذي جاءت يف تسعة وثؿاكقـ مقصـًا، وهل  ،﴿ َيا َأيُّ

طؾك الـحق التالل: إحدى طشر يف سقرة البؼرة، وسبعة يف آل طؿران، وتسعة يف 
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الـساء، وستة طشر يف الؿائدة، وستة يف إكػال، وستة يف براءة، وواحد يف الحج، 

اثـان يف محؿد، وخؿسة يف الحجرات، وواحد وثَلثة يف الـقر، وسبعة يف إحزاب، و

يف الحديد، وثَلثة يف الؿجادلة، وواحد يف الحشر، وثَلثة يف الؿؿتحـة، وثَلثة يف 

الصػ، وواحد يف الجؿعة، وواحد يف الؿـافؼقن، وواحد يف التغابـ، واثـان يف 

 التحريؿ. 

َفا الـَّبِلُّ ﴾قال حعانى:وَ  -3   شر مقصـًا.جاءت يف ثَلثة ط، ﴿ َيا َأيُّ

، أربعة مـفا يف ، ﴿ َيا َبـِل آَدَم ﴾قال حعانى:وَ  -9 ـٍ جاءت يف خؿسة مقاص

 إطراف.

. ،﴾َيا َبـِل إِْسَرائِقَؾ  ﴿قال حعانى:وَ  -1 ـٍ   جاءت يف أربعة مقاص

َفا اإِلكَساُن  ﴿قال حعانى:وَ  -9   ، يف مقصـقـ.﴾َيا َأيُّ

ـَ كَ  ﴿قال حعانى:وَ  -0 َفا الَِّذي ـٍ واحٍد متعؾٍؼ بققِم الؼقامِة. ﴾َػُروا َيا َأيُّ  ، يف مقص

ـٍ واحٍد.﴾َيا َيْحَقك  ﴿قال حعانى:وَ  -4  ، جاء يف مقص

.﴾َيا ِطقَسك  ﴿قال حعانى:وَ  -4 ـٍ  ، جاء يف ثَلثة مقاص

  ، جاء يف أحدى طشر مقصـًا.﴾َيا ُمقَسك  ﴿قال حعانى:وَ  -20

. ، جاء﴾َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ  ﴿قال حعانى:وَ  -22 ـٍ  يف أربعة مقاص

  جاء يف اثـل طشر مقصـًا. ﴾،َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب  ﴿قال حعانى:وَ  -21

ُسقُل ﴾قال حعانى:وَ  -23 َفا الرَّ  جاء يف مقصـقـ. ،﴿ َيا َأيُّ

  جاء يف مقصـقـ.، ﴿ َيا ُكقُح ﴾قال حعانى:وَ  -29

ُسُؾ ﴾قال حعانى:وَ  -21 َفا الرُّ   جاء يف مقصـ واحد. ،﴿ َيا َأيُّ

ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب ﴾قال حعانى:وَ  -29 َفا الَِّذي   جاء يف مقصـ واحد.﴿ َيا َأيُّ
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يف خؿسة مقاضع، ثَلثة مـفا يف الزمر، وواحد ﴿ َيا ِطَباِدَي ﴾ قال حعانى:وَ  -20

  يف العـؽبقت، وواحد يف الزخرف.

ُتَفا الـَّْػُس ﴾قال حعانى:وَ  -24   جر.يف مقصـ واحد يف سقرة الػ ﴿ َيا َأيَّ

َفا الـَّبِلُّ ﴾قال حعانى:وَ  -24   جاء يف مقصـقـ يف سقرة إحزاب. ﴿ َيا َأيُّ

 جاء يف مقصـقـ يف الحجر و)ص(.﴿ َيا إِْبؾِقُس ﴾قال حعانى:وَ  -10

 مـ إهؿقة بؿؽان ٕمقر: َطزَّ َوَجؾَّ * مسللة: دراسة كداءات اهلل 

لرب الؽبقر العظقؿ، وكداء أهنا أطظؿ الـداءات، حقث والؿتؽؾؿ هبا هق ا :إول

  اهَّلل ٓ بد وأن يمخذ بف، وهق دال طؾك رحؿتف، وطؾك طظقؿ غضبف وكؼؿتف.

متؽؾؿ بحرف  َطزَّ َوَجؾَّ أهنا دالة طؾك مسللة طؼدية مفؿة مـ أن اهَّلل  الثاين:

ًٓ وإلقف يعقد، سؿعف مـف جربيؾ  وصقت، وأن الؼرآن كَلمف غقر مخؾقق، مـف بدأ قق

﴿ ، قال اهَّلل تعالك: صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿقؼة، وسؿعف مـ جربيؾ محؿد حؼطؾقف السَلم 

ـَ اْستََجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّك َيْسَؿَع َكالَم اهللِ ﴾ ـَ اْلُؿْشرِكِق ـْ َجابِِر  [.9]التقبة:َوإِْن َأَحٌد ِم وَط

 
ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل   رضي هللا عُه ْب

 
ْعِرُض َكْػَسُف َطَؾك يَ  طهى هللا عهيه وسهى  َقاَل: َكاَن الـَّبِل

ـْ َرُجٍؾ َيْحِؿُؾـِل إَِلك َقْقِمِف، َفنِنَّ ُقَرْيًشا َقْد َمـَُعقكِل َأْن »الـَّاِس بِاْلَؿْققِِػ، َفَقُؼقُل:  َهْؾ ِم

َغ َكاَلَم َربِّل  :(1)رحًه هللا، وقال ابـ الؼقؿ (2)«ُأَبؾِّ

ــــبِــــرَ  اهَّللُ وَ   اًؿــــؾِ ؽَ تَ مُ  َل زَ َيــــ ؿْ ل َل
 

 
ــــََل كَ وَ  ــــلؿَ اَ  فُ ُم ــــ قعُ ؿُ ْس َٔ بِ  انِ ذَ ا

 

ًٓ أُ طَ دًقا وَ ِص   فُ اُتـؿَ ؾِ كَ  ؿـْت حؽِ د
  

ــــصَ   ــــا وإخَب ــــؾًب  انِ ؼَصــــَل كُ اًرا بِ
 

 ـْ ؿـات مِـؾِ الؽَ بِ  اذَ د طَ قَ  فُ قلَ ُس رَ وَ 
  

ــ  ــوَ  دغٍ َل ــ ـْ مِ ـٍ َط ــوَ  ق ــ ـْ مِ  انِ قطَ َش
 

                                        
 .(19151) أخرجه أمحد (1)

 .(73) «الـوكقة» (1)
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 الــ ـْ مِـ اهُ اَشـقق َح خؾُ الؿَ بِ  عاذُ يُ أَ 
 

ـــوَ  اكِ إشـــرَ   ـــمً  قَ ُه ـــاإلِ  ؿُ عؾِ  انِ يَؿ
 

 هِ وَ  اِت ؿَ ؾٍ الؽَ بِ  اذَ ؾ طَ بِ 
َ
 فُ اتُ ػَ ِصـ ل

 

 

 انِ إكـــقَ  ـَ ت مِـــَســـقِ لَ  فُ اكُ بحَ ُســـ
 

ـــ َؽ لِ ذَ َكـــوَ  ـُ َطـــ رآنُ الُؼ ـــََل كَ  ق  فِ مِ
 

 

ـــفُ مِ  قعُ ؿــــسؿُ الَ  ـــبِ بِ  قؼـــةٌ ؼِ َح  ـ  انِ َق
 

 فُ عُضـــ بَ َٓ  ؾـــفُ ل كُ بِـــرَ  ُل قَقـــ قَ َهـــ
 

 

ــ ــمَ ا وَ لػًظ ــك َم ــا هُ عـ ــانِ ا َخ َؿ  ؾؼ
 

ـَ الؿِ الَعــــ ِب رَ  يــــُؾ ـزِ تَ   فِ لـِـــققَ وَ  ق
 

 

ـــَك الؿَ وَ  الؾػـــظُ  ـــ عـ ـــوَ َل رَ َب  انِ َغ
 

ـْ لَ  ــ ــادَ العِ  صــقاَت أَ  ؽ ــعَ وفِ  ب  ؿْ ؾَف
 

 

 انِ قَقـــخؾُ ق مَ الـــرِ وَ  هؿْ ادُ دَ ِؿـــكَ 
 

ـَ لَ ي وَ ارِ ؾؼَ لَ  قُت الَص فَ   َلمُ لؽَ اَ  ؽ
 

 

 انِ ي اإلحَس رش ذِ العَ  ِب رَ  مُ ََل كَ 
 

  ر العؾؿاء مـ زطؿ أن الؼرآن مخؾقق، قال ابـ الؼقؿ يف   رحًه هللاوقد كػَّ

 :(2)«كقكقتف»

 لفِـ سقنَ ؿ خؿَ هِ ػرِ كُ  دَ ؾَ ؼَ ؼد تَ لَ وَ 
 

 
 انِ ؾــدَ ل البُ فِــ ؿــاءِ ؾَ ـ العُ مِــ شـــرٍ طَ 

 

 ؿُ ـفُ َطـ اهُ َؽـم َح اَ ل اإلمَ ائِ ؽَ الَللَ وَ 
  

 راينِالطَبـــــ بؾـــــفُ قَ  اهُ َؽـــــؾ َح َبـــــ 
 

بقان أهؿقة إبقاب التل وقع فقفا الـداء، إلك غقر ذلؽ مـ إمقر التل  الثالث:

 لمؾ، واهَّلل الؿقفؼ.تعؾؿ بالت

دالة طؾك طظقؿ شلكف  طهى هللا عهيه وسهى  لؾـبل َطزَّ َوَجؾَّ مسللة: كداءات اهلل 

كداه اهَّلل بالـبقة والرسالة، ثؿ مـفا ما هل خاصة بف، ومـفا حقث  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:

                                        
 .(21) «الـوكقة» (1)
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ما يدخؾ فقف أمتف وهق إكثر، فإصؾ فقفا العؿقم إٓ ما دل الدلقؾ طؾك 

 الخصقصقة.

طهى  وبلن إدلة دلت طؾك أن الخطاب الخاص بف :رحًه هللاالشـؼقطل قال 

﴿ َلَؼْد  يشؿؾ إمة حؽؿف ٓ لػظف آ بدلقؾ طؾك الخصقص، كؼقلف: هللا عهيه وسهى 

وقد طؾؿـا مـ استؼرار الؼرآن أن  [،12]إحزاب:َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهللِ ُأْسَقٌة َحَسـٌَة ﴾

بخطاب لػظف خاص، والؿؼصقد مـف تعؿقؿ  هللا عهيه وسهى طهى  يخاصب كبقف

 الحؽؿ.

َفا الـَّبِلُّ ﴾فؿـ ذلؽ ققلف تعالك:  ْؼـُتُؿ الـَِّسـاَء ﴾ثؿ قال:  ﴿ َيا َأيُّ [، 2]الطـالق:﴿ إَِذا َصؾَّ

ــة ــال:  ،أي ــع، وق ــلففؿ شــؿقلف حؽــؿ الخطــاب لؾجؿق ُم ف ــرِّ ــَؿ ُتَح ــلُّ لِ ــا الـَّبِ َف ــا َأيُّ ﴿ َي

ـَة َأْيَؿـاكُِؽْؿ ﴾ثؿ قال:  [،2]التحريؿ:﴾ ﴿ َيـا وقـال:  [،1]التحـريؿ:﴿ َقْد َفـَرَض اهللُ َلُؽـْؿ َتِحؾَّ

ِؼ اهللَ ﴾ َفا الـَّبِلُّ اتَّ  [،2]إحـزاب:﴿ إِنَّ اهللَ َكـاَن َطِؾقًؿـا َحؽِقًؿـا ﴾ثـؿ قـال:  [،2]إحـزاب:َأيُّ

ـْ َطَؿــٍؾ ﴿ َوٓ َتعْ ثــؿ قــال: [، 92]يــقكس:﴿ َوَمــا َتُؽــقُن فِــل َشــْلٍن ﴾وقــال:  َؿُؾــقَن ِمــ

 أية. [،92]يقكس:﴾

فدل التعؿقؿ بعد الخطاب الخاص بف يف أية الؿذكقرة طؾك طؿقم حؽؿ 

 . اهـ.(2)طاب الخاص بفالخِ 

َفا الـَّاُس ﴾ مسللة: ققلف: يدخؾ فقف طؿقم الؽػار طؾـك الصـحقح مــ أقـقال :﴿ َيا َأيُّ

: والتؽؾقـػ بـإمر والـفـل رحًهه هللاأهؾ العؾؿ، قال الشقخ محؿـد صـالح العثقؿـقـ 

شامؾ لؾؿسؾؿقـ والؽػار، لؽـ الؽافر ٓ يصح مـف فعؾ الؿلمقر بف حـال كػـره9 لؼقلـف 

ُفْؿ َكَػُروا بِاهللِ َوبَِرُسـقلِِف ﴾ تعالك: َّٓ َأكَّ  [،19]التقبـة:﴿ َوَما َمـََعُفْؿ َأْن ُتْؼَبَؾ ِمـُْفْؿ َكَػَؼاُتُفْؿ إِ

                                        
 .(165) «ادذكرة» (1)
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ـَ َكَػُروا إِْن َيـَتُفقا ُيْغَػْر َلُفـْؿ َمـا َقـْد  قلف تعالك:ممر بؼضائف إذا أسؾؿ9 لؼيوٓ  ِذي ﴿ ُقْؾ لِؾَّ

أمـا طؾؿـت يـا »لعؿرو بـ العاص:   طهى هللا عهيه وسهى  وققلف [،34]إكػال:َسَؾَػ ﴾

، وإكؿـا يعاقـب طؾـك تركـف إذا مـات طؾـك الؽػـر9 «طؿرو أن اإلسالم يفدم ما كـان قبؾـف

ـَ مقـ إذا سئؾقا: لؼقلف تعالك طـ جقاب الؿجر ﴿ َما َسَؾَؽُؽْؿ فِل َسَؼَر * َقاُلقا َلْؿ َكُؽ ِم

ُب  ـَ * َوُكـَّـا ُكَؽـذِّ ـَ * َوُكـَّـا َكُخـقُض َمـَع اْلَخائِِضـق ـَ * َوَلْؿ َكُؽ ُكْطِعُؿ اْلِؿْسؽِق ق اْلُؿَصؾِّ

ـُ ﴾ ـِ * َحتَّك َأَتاَكا اْلَقِؼق ي  اهـ. (2)[90-91]الؿدثر:بَِقْقِم الدِّ

 ومَلزمـة أمـره، َطـزَّ َوَجـؾَّ السـؾػ الصـالح طؾـك آكتبـاه لــداء اهَّلل  وقد حـث ،

 .والحرص طؾك ففؿف وتطبقؼف

ـاٍد،   :رحًه هللا* قال ابـ كثقر  ـُ َحؿَّ َثـَا ُكَعـْقؿ ْبـ َثـَا َأبِـل، َحـدَّ ـُ َأبِل َحاتٍِؿ: َحدَّ َقاَل اْب

َثـَا مِ  ـُ اْلُؿَباَرِك، َحدَّ  ْب
ِ
َثـَا َطْبُد اهَّلل َثـِل َمْعـ وَطْقف َحدَّ َأنَّ َرُجًَل -َأْو: َأَحِدِهَؿا-ْسَعر، َحدَّ

ـَ َمْسُعقٍد   ْب
ِ
. َفَؼـاَل: إَِذا َسـِؿْعَت اهَّلَل َيُؼـقُل:  رضي هللا عُه َأَتك َطْبَد اهَّلل

َّ
َفَؼاَل: اْطَفْد إلل

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي  .(1)بِِف، َأْو َشر َيـَْفك َطـْفُ  فاْرِطفا َسْؿَعؽ، َفنِكَُّف َخْقر َيْلُمرُ  ،﴿ َيا َأيُّ

ـُ إِْبـَراِهقَؿ  ـِ ْبـ ْحَؿ َثـَا َطْبـُد الـرَّ ، َحدَّ ـِ ـُ اْلُحَسْق   ْب
َثـَا َطؾِل َثـَا  - ُدحـقؿ –َوَقاَل: َحدَّ َحـدَّ

ْهــِريِّ َقــاَل: إَِذا َقــاَل اهَّلُل:  ـِ الز  ، َطــ  
َْوَزاِطــل ْٕ َثـَا ا ــاْلَقلِقــُد، َحــدَّ َفــا الَّ ـَ آَمـُــقا ﴾﴿ َيــا َأيُّ ، ِذي

 
 
 مِـُْفْؿ. طهى هللا عهيه وسهى  اْفَعُؾقا، َفالـَّبِل

ـْ َخْقَثَؿـة َقـاَل:  َْطَؿـُش، َطـ ْٕ َثـَا ا ـُ ُطبقـد َحـدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـُ سـَان، َحدَّ َثـَا َأْحَؿُد ْب َوَحدَّ

ٍء فِل اْلُؼْرآِن: 
ْ
ـَ آَمـُقا ﴾،ُكؾ  َشل َفا الَِّذي ـُ »ل التَّْقَراِة: َفُفَق فِ  ﴿ َيا َأيُّ  .«َيا أيفا اْلَؿَساكِق
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َثـَا ُمَعاِوَيـُة  ، َحـدَّ ـائِِغ اْلَبْغـَداِديِّ ـِ إِْسـَؿاِطقَؾ الصَّ ـْ َزْيِد ْبـ ا َما َرَواُه َط ـَ  -َفَلمَّ َيْعـِـل: اْبـ

ـِ َطبَّ  -ِهَشام ٍ  ـِ اْب ـْ ِطْؽِرمة، َط ـِ ُبَذْيَؿة، َط ِّ ْب
ـْ َطؾِل ـِ َراِشٍد، َط ـْ ِطقَسك ْب اٍس َقـاَل: َمـا َط

ـَ آَمـُقا ﴾فِل اْلُؼْرآِن آَيُة:  َفا الَِّذي ـْ ، ﴿ َيا َأيُّ َّٓ َأنَّ َطؾِقًّا َسقُِّدَها َوَشِريُػَفا َوَأمِقُرَهـا، َوَمـا مِـ إِ

 
ِّ
ـُ َأبِـل  طهى هللا عهيه وسهى  َأْصَحاِب الـَّبِل   ْبـ

َّٓ َطؾِـل َّٓ َقْد ُطقتَِب فِـل اْلُؼـْرآِن إِ َأَحٌد إِ

ٍء مِـُْف. َفُفَق َأَثٌر َغِريٌب َوَلْػُظُف فِقِف َكَؽاَرٌة، َوفِل إِْسـَاِدِه َكَظٌر.صَ 
ْ
 الٍِب، َفنِكَُّف َلْؿ يعاتْب فِل َشل

ـُ َراِشٍد َهَذا َمْجُفقٌل، َوَخَبُرُه ُمـَْؽٌر.  : ِطقَسك ْب  َقاَل اْلُبَخاِري 

ـُ َبِذيَؿَة ُقْؾُت    ْب
 غاٍل، َوَخَبُرُه فِل مِْثِؾ َهـَذا فِقـِف  -ًة َوإِْن َكاَن ثِؼَ  -: َوَطؾِل

ٌّ
َّٓ َأكَُّف ِشقِعل إِ

 ُتفؿة َفََل ُيْؼَبُؾ. 

َّٓ َطِؾقًّا»َوَقْقُلُف:  َّٓ ُطقتَِب فِل اْلُؼْرآِن إِ َحاَبِة إِ ـَ الصَّ إِكََّؿا ُيِشقُر بِِف إَِلـك  ،«َوَلْؿ َيْبَؼ َأَحٌد ِم

َدَقِة بَ  مَِرةِ بِالصَّ ْٔ َيِة ا ْٔ َّٓ ا ـَ َيَدِي الـَّْجَقى، َفنِكَُّف َقْد َذَكر َغْقُر َواِحٍد َأكَُّف َلْؿ َيْعَؿْؾ بَِفا َأَحٌد إِ ْق

، َوَكَزَل َقْقُلـُف: 
ٌّ
ـَ َيـَدْي َكْجـَقاُكْؿ َصـَدَقاٍت َفـنِْذ َلـْؿ َتْػَعُؾـقا طؾل ُمقا َبـْق ﴿ َأَأْشـَػْؼُتْؿ َأْن ُتَؼـدِّ

ــَلقِقؿُ  ــْقُؽْؿ َف ــا َوَتــاَب اهللُ َطَؾ ــٌر بَِؿ َكــاَة َوَأصِقُعــقا اهللَ َوَرُســقَلُف َواهللُ َخبِق ــقا الزَّ ــالَة َوآُت قا الصَّ

 [.23]الؿجادلة:َتْعَؿُؾقَن ﴾

َٓ إِيَجاًبا، ُثؿَّ َقْد ُكِسَخ َذلِ   َْمَر َكاَن َكْدًبا  ْٕ قَؾ: إِنَّ ا
َؽ َوفِل َكْقِن َهَذا ِطَتاًبا َكَظٌر9 َفنِكَُّف َقْد قِ

ـْ َأَحٍد مِـُْفْؿ ِخََلَفُف.  َطـُْفْؿ َقْبَؾ 
 اْلِػْعِؾ، َفَؾْؿ َيَر مِ

 :
ٍّ
ـْ َطؾِل ـَ اْلُؼْرآنِ »َوَقْقُلُف َط ُف َلْؿ ُيَعاَتْب فِل َشْلٍء ِم تِـل  ،«إِكَّ َيـَة الَّ ْٔ فِقِف َكَظٌر َأْيًضا9 َفنِنَّ ا

ت تِل فِقَفا اْلُؿَعاَتَبُة َطَؾك َأْخِذ الِػداء َطؿَّ َْكَػاِل الَّ ْٕ ـْ َأَشاَر بَِلْخِذِه، َوَلْؿ َيْسَؾْؿ  فِل ا َجِؿقَع َم

ـُ اْلَخطَّاِب  َّٓ ُطؿر ْب ََثـِر، رضي هللا عُه مِـَْفا إِ ْٕ َم َضـعُػ َهـَذا ا ، َفُعؾَِؿ بَِفَذا، َوبَِؿـا َتَؼـدَّ



 11 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

 . اهـ.(2)َواهَّلُل َأْطَؾؿُ 

ـَ آَمـُقا ﴾: معـك ققلف تعالك: َفا الَِّذي  ﴿ َيا َأيُّ

َفا (1)«تػسقره»يف  رحًه هللاؾة العظقؿة ما قرره الطربي ومعـك هذه الجؿ ، فؼال: َيا َأي 

 َوأَ 
ِ
وا بَِقْحَداكِقَِّة اهَّلل ـَ َأَقر  ِذي ةِ الَّ ُُلقِهقَّـةَ ، وَ ْذَطـُقا َلُف بِاْلُعُبقِديَّ ْٕ ُققا َرُسـقَلُف َسؾَُّؿقا َلُف ا ، َوَصـدَّ

ًدا تِِف  طهى هللا عهيه وسهى  ُمَحؿَّ ـْ َشَرائِِع ِديـِِف. فِل ُكُبقَّ
ـْ ِطـِْد َربِِّفْؿ مِ

َوفِقَؿا َجاَءُهْؿ بِِف مِ

 اهـ.

فــالؿممـ حًؼــا ضــاهًرا وباصــًـا هــق الؿـؼــاد لشــرع اهَّلل تعــالك، الؿبــادر إلــك رضــقاكف، 

 الؿتابع لرسقلف، والرّجاع مـ ذكقبف، الؿتقاضع يف جؿقع شلكف.

ـَ  قال حعانى: َؿا اْلُؿْمِمـُقَن الَِّذي إَِذا ُذكِـَر اهللُ َوِجَؾـْت ُقُؾـقُبُفْؿ َوإَِذا ُتِؾَقـْت َطَؾـْقِفْؿ ﴿ إِكَّ

ُؾقَن ﴾ َؿـا اْلُؿْمِمـُـقَن قاال حعاانى:وَ ، [1]إكػـال:آياُتُف َزاَدْتُفْؿ إِيَؿاًكا َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكَّ ﴿ إِكَّ

ـَ آَمـُقا بِاهللِ َوَرُسقلِِف ُثؿَّ َلْؿ َيْرَتاُبقا َوَجاَهُدوا  بَِلْمَقالِِفْؿ َوَأكُػِسِفْؿ فِل َسبِقِؾ اهللِ ُأْوَلئَِؽ الَِّذي

اِدُققَن ﴾  [.21]الحجرات:ُهُؿ الصَّ

ـَ آَمـُقا ﴾ :بقان مقاصـ كزول َفا الَِّذي  :﴿ َيا َأيُّ

ـِ َمْسُعقٍد   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل ـَ آَمـُـقا ﴾َما َكـاَن: »، َقاَل:  رضي هللا عُه َط َفـا الَّـِذي ، ﴿ َيـا َأيُّ

َفا الـَّاُس ﴾ ِزَل بِاْلَؿِديـَِة، َوَما َكاَن:ُأكْ  ةَ   ﴿ َيا َأيُّ  .(3)«َفبَِؿؽَّ

َفا الـَّاُس ﴾َقْقُلُف َتَعاَلك: : رحًه هللاوقال البغقي  ـُ َطبَّاٍس  ،﴿ َيا َأيُّ رضهي هللا َقاَل اْب

َفا الـَّاُس ﴾: عُه  َة، وَ ، ﴿ َيا َأيُّ ِؾ َمؽَّ َفا الَّـِخَطاُب َأهَّ ـَ آَمـُـقا ﴾﴿ َيا َأيُّ ـِؾ  ، ِذي ِخَطـاُب َأهَّ

                                        
 .(1/6) «تػسرال» (1)

 .(8/9) «تػسرال» (1)

 .(65) «مستدركه»أخرجه احلاكم يف  (7)
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ـُ  َغاُر َواْلَؿَجاكِق َٓ َيْدُخُؾُف الصِّ ـْ َحْقُث إِكَُّف 
َّٓ مِ  . اهـ.(2)اْلَؿِديـَِة َوُهَق َهاُهـَا َطامٌّ إِ

ٍء فِل اْلُؼْرآنِ 
ْ
ـْ إِْبَراِهقَؿ، َقاَل: ُكؾ  َشل َْطَؿِش، َط ْٕ ـِ ا َفـا الَّـِذي :وطـ َوكِقٍع، َط ـَ ﴿ َيا َأيُّ

ٍء فِل اْلُؼْرآنِ  آَمـُقا ﴾
ْ
َفا الـَّاُس ﴾  :ُأْكِزَل بِاْلَؿِديـَِة، َوُكؾ  َشل ةَ ﴿ َيا َأيُّ  .(1)ُأْكِزَل بَِؿؽَّ

َفـا الـَّـاُس ﴾ :وطـ ابـ شفاب قال: كؾ شـلء يف الؼـرآن مـا لـؿ يؽــ سـقرة  ﴿ َيـا َأيُّ

ـَ آَمـُـقا ﴾﴿ َيـا َأيُّ تامة، فنكؿا أكزل اهَّلل ذلؽ بؿؽة، وكؾ شـلء يف الؼـرآن  فنكؿـا ، َفـا الَّـِذي

 . (3)أكزل كؾف بالؿديـة حقـ استحؽؿ إمر

 ـَ آَمـُقا ﴾ :هذه أققال بعض العؾؿاء، والقاقع أن َفا الَِّذي كزلت بالؿديــة،  ﴿ َيا َأيُّ

َفا الـَّاُس ﴾ :وأما فؿـف الؿؽل، ومـف الؿدين، فؿـ الؿدين: ققلف تعـالك يف سـقرة  ﴿ َيا َأيُّ

َفا الـَّاُس اْطُبُدوا َربَُّؽـُؿ ﴾﴿ البؼرة:  َفـا وققلـف يف سـقرة الـسـاء:  [،12]البؼـرة:َيا َأيُّ ﴿ َيـا َأيُّ

ُؼقا َربَُّؽُؿ ﴾  وغقرها، واهَّلل أطؾؿ . [،2]الـساء:الـَّاُس اتَّ

 وكتبف: 

 

 

 

 مسجد الصحابة بالغقضة

                                        
 .(1/31) «البغوي تػسر» (1)

 .(ط أشبقؾقا/76368 – 71127)برقم  «سـداد»ابن أيب شقبة يف  هأخرج (1)

 .(117) «اجلامع لتػسر الؼرآن»يف بن وهب  أخرجه عبد اهلل (7)
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 سقرة البؼرة

  أية إولك:

َفا الـَّاُس اقال حعانى: ـْ َقْبِؾُؽْؿ ﴿ َيا َأيُّ ـَ ِم ْطُبُدوا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ َوالَِّذي

ُؽْؿ َتتَُّؼقَن ﴾  .[10]البؼرة:َلَعؾَّ

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾ ققلف: هذا أول كداء يف الؿصحػ: وهق كداء لجؿقع  [،12]البؼرة:﴿ َيا َأيُّ

 ادتف9 لقجقهبا وتعقـفا. وأمرهؿ بعب َطزَّ َوَجؾَّ الُؿؽؾػقـ مـ الجـ واإلكس، كداهؿ اهَّلل 

أي: وحدوه وأفردوه بؿا يجب لف يف ألقهقتف، [، 12]البؼرة:﴿ اْطُبُدوا َربَُّؽُؿ ﴾ققلف: 

﴿ َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ : َطزَّ َوَجؾَّ ويف ربقبقتف، ويف أسؿائف وصػاتف، وهذا معـك ققل اهَّلل 

ًٓ َأِن ُاْطُبُدوا اهللَ َواْجَتـُِبقا ٍة َرُسق  [.39]الـحؾ:الطَّاُغقَت ﴾ ُأمَّ

هل أسؿ جامع لؽؾ ما ُيحبف اهَّلل ويرضاه مـ إققال، وإفعال،  والعبادة:

: ﴿ َوَما الديـ، وإمر الذي مـ أجؾف ُوِجدت الخؾقؼة كوالؿعتؼدات، وهل قطب رح

َّٓ لَِقْعُبُدوِن ﴾ َـّ َواإِلكَس إِ ﴿ لؿؽؾػقـ: وهل: أمر اهَّلل لجؿقع ا [،19]الذاريات:َخَؾْؼُت اْلِج

وهل: إس الذي ُأرِسؾت مـ أجؾف  [،39]الـساء:َواْطُبُدوا اهللَ َوٓ ُتْشرُِكقا بِِف َشْقًئا ﴾

ا َقاَم َطْبُد اهللِ َيْدُطقُه َكاُدوا َيُؽقُكقَن َطَؾْقِف لَِبًدا ﴾الرسؾ:  ُف َلؿَّ َطزَّ قال اهَّلل و [،24]الجـ:﴿ َوَأكَّ

﴿ َواْطُبْد َربََّؽ َحتَّك : َطزَّ َوَجؾَّ وقال اهَّلل  [،91]مريؿ:لِِعَباَدتِِف ﴾ ﴿ َفاْطُبْدُه َواْصَطبِرْ : َوَجؾَّ 

(286) 
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ـُ ﴾ ﴿ إِيَّاَك َكْعبُُد ومؿا ُيؼرأ يف كؾ صباح ومساء ويف كؾ ركعة:  [،44]الحجر:َيْلتَِقَؽ اْلَقِؼق

ـُ ﴾  [.1]الػاتحة:َوإِيَّاَك َكْسَتِعق

( هق آسؿ اهلل( مع أن لػظ الجَللة: )اهللولؿ يؼؾ: ) [،12]البؼرة:﴿ َربَُّؽُؿ ﴾ققلف: 

إطظؿ، وهق أطرف الؿعارف وطؾقف مدار بؼقة إسؿاء إٓ أن الرب: هق الخالؼ، 

الرازق، الؿالؽ، الؿدبر، فؽلكف يؼقل: اطبدوا الذي خؾؼؽؿ، ورزقؽؿ، ودبر شلكؽؿ، 

 زد طؾك ذلؽ: أكف الحافظ لعباده الؿممـقـ يـصرهؿ ويتقٓهؿ ويدافع طـفؿ.

ـْ أوجدكؿ مـ العدم،  ﴿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ﴾ؿ طرف الرب بؼقلف: ث ـَ ِم ﴿ َوالَِّذي

ُؽْؿ َتتَُّؼقَن : َطزَّ َوَجؾَّ مـ إمؿ السابؼة السالػة، والـتقجة إذا طبدتؿ اهَّلل  َقْبِؾُؽْؿ ﴾ ﴿ َلَعؾَّ

 َطزَّ َوَجؾَّ تتحصؾ لؽؿ التؼقى: بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر، وإذا اتؼقتؿ اهَّلل  ﴾

ـَ فِل َجـَّاٍت َوَكَفرٍ : َطزَّ َوَجؾَّ صؾحت ديـاكؿ وأخراكؿ كؿا قال اهَّلل  ﴿ إِنَّ اْلُؿتَِّؼق

ـَ فِل َجـَّاٍت َوُطُققٍن ﴾ [،19]الؼؿر:﴾ ـَ َمَػاًزا  [،91]الحجر:﴿ إِنَّ اْلُؿتَِّؼق ﴿ إِنَّ لِْؾُؿتَِّؼق

ـْ َربُِّؽْؿ  [،32]الـبل:﴾ ْت ﴿ َوَساِرُطقا إَِلك َمْغِػَرٍة ِم َؿَقاُت َوإَْرُض ُأِطدَّ َوَجـٍَّة َطْرُضَفا السَّ

ـَ ﴾ ﴿ َأٓ إِنَّ َأْولَِقاَء اهللِ ٓ َخْقٌف فشلن صَلح العبد يف تؼقى اهَّلل:  [،233]آل طؿران:لِْؾُؿتَِّؼق

ـَ آَمـُقا َوَكاُكقا َيتَُّؼقَن ﴾ يف فلول كداء  [،93-91]يقكس:َطَؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن * الَِّذي

 فقف بتقحقده فحؼؼ هذا إمر والتزمف ضاهًرا وباصـًا. َطزَّ َوَجؾَّ الؼرآن يلمرك اهَّلل 

 والتقحقد ثَلثة أكقاع: 

تقحقد الربقبقة: وهق إفراد اهَّلل بالخؾؼ والؿؾؽ والتدبقر، وهذا الـقع قد  :إول

ـْ َخَؾَؼ ﴿يؼر بف كثقر مـ الؿشركقـ، قال تعالك:  ـْ َسَلْلَتُفْؿ َم
َْرَض َوَلئِ ْٕ َؿاَواِت َوا السَّ

َـّ اهَّلُل َفَلكَّك ُيْمَفُؽقنَ  ْؿَس َواْلَؼَؿَر َلَقُؼقُل َر الشَّ  . [50]العـؽبقت:  ﴾َوَسخَّ
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الثاين: تقحقد إلقهقة: وهق إفراد اهَّلل طز وجؾ بلفعال الؿؽؾػقـ وبف أكزلت 

 الؽتب وأرسؾت الرسؾ، وٕجؾف شرع الجفاد .

ػات: وهق إفراد اهَّلل طز وجؾ بؿا لف مـ إسؿاء الثالث: تقحقد إسؿاء والص

ِؿقُع اْلَبِصقرُ ﴿والصػات، والعؿدة فقف ققلف تعالك:  ٌء َوُهَق السَّ ْ
 ﴾َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشل

  [00]الشقرى: 

 :والثالثة أية الثاكقة

ا َأْكَبَلُهْؿ بِلَْس قال حعانى: َؿائِِفْؿ َقاَل َأَلْؿ َأُقْؾ َلُؽْؿ ﴿ َقاَل َيا آَدُم َأْكبِْئُفْؿ بَِلْسَؿائِِفْؿ َفَؾؿَّ

َؿَقاِت َوإَْرِض َوَأْطَؾُؿ َما ُتْبُدوَن َوَما ُكـُتْؿ َتْؽُتُؿقَن * َوإِْذ ُقْؾـَا  إِكِّل َأْطَؾُؿ َغْقَب السَّ

ـَ اْلَؽافِرِ  َّٓ إِْبِؾقَس َأَبك َواْسَتْؽبََر َوَكاَن ِم َدَم َفَسَجُدوا إِ ِٔ ـَ * َوُقْؾـَا َيا لِْؾَؿالئَِؽِة اْسُجُدوا  ي

َجَرَة  ـْ َأْكَت َوَزْوُجَؽ الَْجـََّة َوُكال ِمـَْفا َرَغًدا َحْقُث ِشْئُتَؿا َوٓ َتْؼَرَبا َهِذِه الشَّ آَدُم اْسُؽ

ـَ ﴾ ـَ الظَّالِِؿق  [.24-22]البؼرة:َفَتُؽقَكا ِم

 الشــرح:

لسَلم، حقث أخرب اهَّلل مـ شلن آدم طؾقف ا َطزَّ َوَجؾَّ هذه أيات يف سقاق ما قصف اهَّلل 

﴿  فؽان ققلفؿ: [،30]البؼرة:﴿ َجاِطٌؾ فِل إَْرِض َخِؾقَػًة ﴾الؿَلئؽة أكف:  َطزَّ َوَجؾَّ 

ُس َلَؽ َقاَل إِكِّل  ـُ ُكَسبُِّح بَِحْؿِدَك َوُكَؼدِّ َماَء َوَكْح ـْ ُيْػِسُد فِقَفا َوَيْسِػُؽ الدِّ َأَتْجَعُؾ فِقَفا َم

 [.30]البؼرة:َن ﴾َأْطَؾُؿ َما ٓ َتْعَؾُؿق

﴿ ُثؿَّ َطَرَضُفْؿ َطَؾك طؾك آدم: بلن طؾؿف أسؿاء كؾ شلء:  َطزَّ َوَجؾَّ ثؿ امتـ اهَّلل 

ْؿَتـَا قالقا:  [،32البؼرة:اْلَؿالئَِؽِة َفَؼاَل َأْكبُِئقكِل بَِلْسَؿاِء َهُمِٓء ﴾] َّٓ َما َطؾَّ ﴿ ٓ ِطْؾَؿ َلـَا إِ
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 [.31]البؼرة:﴾

أخربهؿ، ققؾ: بلسؿاء الؿَلئؽة،  ا آَدُم َأْكبِْئُفْؿ بَِلْسَؿائِِفْؿ ﴾﴿ َقاَل يَ ققلف تعالك: 

ا َأْكَبَلُهْؿ ﴾باإلخبار طـف،  َطزَّ َوَجؾَّ وققؾ: بلسؿاء كؾ شلء مؿا أمر اهَّلل  وأخربهؿ  ﴿ َفَؾؿَّ

ُؿ َغقَْب ﴿ َأَلْؿ َأُقْؾ َلُؽْؿ إِكِّل َأْطؾَ لفؿ:  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  ﴿ َقاَل ﴾بلسؿائفؿ طؾك ما تؼدم: 

َؿَقاِت َوإَْرضِ  ﴿ َوَأْطَؾُؿ وما هق مـ أسباب مصالح الحقاة وأسباب فسادها،  ﴾ السَّ

 طـ غقركؿ. ﴿ َوَما ُكـُتْؿ َتْؽُتُؿقَن ﴾يف أكػسؽؿ،  َما ُتْبُدوَن ﴾

كادى  َطزَّ َوَجؾَّ طـد ذلؽ، كداء آخر: أن اهَّلل  ﴿ َوإِْذ ُقْؾـَا لِْؾَؿالئَِؽِة ﴾ثؿ قال: 

َدَم ﴾: الؿَلئؽة ِٔ لقس معـاه: أهنؿ طبدوه مـ دون اهَّلل، إكؿا سجدوا لف بلمر  ﴿ اْسُجُدوا 

مـ العؾؿ، ففذه أية ُيستدل هبا طؾك فضؾ  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل تعظقًؿا لشلكف ولؿا آتاه اهَّلل 

َّٓ إكؿا أمرهؿ أن يسجدوا ٔدم9 لؿا مقزه طؾقفؿ مـ العؾؿ،  َطزَّ َوَجؾَّ العؾؿ إذ أن اهَّلل   ﴿ إِ

يعـل: رفض الؼقام بإمر، وكان سبب رفضف ﴿ َأَبك ﴾ الشقطان الرجقؿ،  إِْبِؾقَس ﴾

ـَ ﴾آستؽبار:  ـَ اْلَؽافِرِي وهذه أية يستدل هبا العؾؿاء: طؾك  ﴿ َواْسَتْؽَبَر َوَكاَن ِم

 كقطقـ مـ أكقاع الؽػر:

 كػر اإلباء. إول:

 كػر آستؽبار. الثاين:

ـْ َأْكَت َوَزْوُجَؽ كاداه وأمره بؼقلف:  ﴿ َوُقْؾـَا َيا آَدُم ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ ثؿ قال اهَّلل  ﴿ اْسُؽ

جـة الُخؾد طؾك الصحقح، وذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ: إلك أهنا جـة يف الدكقا،  اْلَجـََّة ﴾

َّٓ َتُجقَع فِقَفا َوٓ َتْعَرى * َوأَ : َطزَّ َوَجؾَّ لؽـ هل جـة الخؾد9 لؼقل اهَّلل  كََّؽ ﴿ إِنَّ َلَؽ َأ

فؿفؿا بؾغ الحال بجـة الدكقا فَل بد مـ  [،224-224]صف:ٓ َتْظَؿُل فِقَفا َوٓ َتْضَحك ﴾



 17 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

 َطزَّ َوَجؾَّ ُطرّي وططش وجقع وكحق ذلؽ، وزوجف هل: حقاء طؾقفا السَلم خؾؼفا اهَّلل 

مـ  ﴿ َحْقُث ِشْئُتَؿا ﴾أي: كَل مـفا رزًقا واسًعا،  ﴿ َوُكال ِمـَْفا َرَغًدا ﴾مـ ضؾع آدم، 

َجَرَة ﴾حقث شئتؿا، مـ جؿقع ما فقفا مـ إشجار والثؿار،  حرم  ﴿ َوٓ َتْؼَرَبا َهِذِه الشَّ

طؾقفا شجرة واحدة، تؽؾؿ أهؾ التػسقر يف هذه الشجرة وٓ صائؾ لؽَلمفؿ إذ أن اهَّلل 

أخربكا طـ شجرة ولؿ ُيخربكا طـ اسؿفا، ولق كان اسؿفا مـ الؿتعقـات  َطزَّ َوَجؾَّ 

﴿ بف، والتؽؾؿ يف كقع هذه الشجرة تؽؾؿ يف غقب ٓ دلقؾ طؾقف،  َطزَّ َوَجؾَّ  ٕخرب اهَّلل

ـَ ﴾ ـَ الظَّالِِؿق الؿراد بالظؾؿ هـا: ضؾؿ الؿعصقة9 ٕن الظؾؿ ُيطؾؼ ويراد بف  َفَتُؽقَكا ِم

 الؽػر، وُيطؾؼ ويراد بف الؿعصقة، وضؾؿفؿا كان طبارة طـ معصقة.

مـ إهباصفؿ إلك  َطزَّ َوَجؾَّ كان مؿا قصف اهَّلل  طـد ذلؽ أكَل مـ الشجرة ثؿ كان ما

 الدكقا. 

فؾق أن آدم طؾقف السَلم أخذ هبذه الـداء العظقؿ والتزمف ولؿ يلكؾ مـ الشجرة كان 

 ذلؽ فؼدره وقضاه. َطزَّ َوَجؾَّ إمر: أكف يف الجـة، لؽـ أراد اهَّلل 

 :رابعةأية ال

وا كِْعَؿتَِل الَّتِل َأْكَعْؿُت َطَؾْقُؽْؿ َوَأْوُفقا بَِعْفِدي ﴿ َيا َبـِل إِْسَرائِقَؾ اْذُكرُ قال حعانى:

 [.31]البؼرة:ُأوِف بَِعْفِدُكْؿ َوإِيَّاَي َفاْرَهبُقِن ﴾

 الشــرح:

لبـل إسرائقؾ: وهق يعؼقب بـ  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َبـِل إِْسَرائِقَؾ ﴾

 ، ويذكرون بلن إسرائقؾ معـاه: طبد اهَّلل. إسحاق بـ إبراهقؿ طؾقف السَلم، كثرت ذريتف
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كاداهؿ9 ٕهنؿ كاكقا أفضؾ إمؿ يف حقـفؿ قبؾ مبعث كبقـا  َطزَّ َوَجؾَّ أن اهَّلل  الؿفؿ:

 . طهى هللا عهيه وسهى 

﴿ َفاْذُكُروا أي: كعؿل9 ٕن الـعؿة إذا ُأضقػت أفادت العؿقم:  ﴿ اْذُكُروا كِْعَؿتَِل ﴾

أي: كعؿ اهَّلل، وذكر الـعؿ بشؽرها وطدم كػرها، والـعؿة إذا  ،[94]إطراف:آَٓء اهللِ ﴾

 ُشؽِرت قرت، وإذا ُكِػرت فرت:

ــــــــا ــــــــٍة َفاِرَطف ــــــــَت يف كِعَؿ  إِذا ُكـ

 

ـــــــَِعؿ  ــــــُؾ ال ــــــنِنَّ الَؿعاصــــــل ُتزي  َف

ــــــــفِ   ــــــــقى اإِلَل ــــــــا بَِتؼ  َوَدوْم َطَؾقف

 

ـــــــــَِّؼؿ  ــــــــريُع ال ــــــــَف َس ــــــــنِنَّ اإِلَل  َف

ـْ َكَػْرُتْؿ إِنَّ َطَذابِل َلَشِديٌد ﴿ َلئِ يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ واهَّلل  
ُؽْؿ َوَلئِ َِزيَدكَّ َٕ ـْ َشَؽْرُتْؿ 

 فلطظؿ سالب لؾـعؿة: كػراهنا. [،0]إبراهقؿ:﴾

أططاهؿ  َطزَّ َوَجؾَّ سقاًء مـ الؿآكؾ أو الؿشارب، فنن اهَّلل  ﴿ الَّتِل َأْكَعْؿُت َطَؾقُْؽْؿ ﴾

: وهق شراب شبقف العسؾ، والسؾقى: وهق صائ ـْ  يلكؾقن مـ لحؿف، يناؿر شبقف السالَؿ

ويتـعؿقن مـ ذلؽ إكؾ بدون طـاء أو تعب أو كصب، ولؽـفؿ أبقا إٓ كػران الـعؿة 

 فسؾبت طـفؿ وحقلت إلك غقرهؿ. 

وأمرهؿ بف: القفاء بالعفد والؿقثاق  َطزَّ َوَجؾَّ ومؿا كداهؿ اهَّلل  ﴿ َوَأْوُفقا بَِعْفِدي ﴾

﴿  [،42]الـحؾ:﴿ َوَأْوُفقا بَِعْفِد اهللِ إَِذا َطاَهْدُتْؿ ﴾ :، كؿا قال تعالكوالؿراد بف الديـ

ـَ ُيقُفقَن بَِعْفِد اهللِ َوٓ َيـُؼُضقَن اْلِؿقَثاَق ﴾ فؽؾ ما أمر اهَّلل بف ففق مـ  [،10]الرطد:الَِّذي

 طفده، ويدخؾ فقف ابتداًء: التقحقد وطدم الشرك والتـديد. 

أكرمؽؿ وأكعؿؽؿ،  ُأوِف بَِعْفِدُكْؿ ﴾ ﴿فنذا حصؾ مـؽؿ القفاء بالعفد والقطد: 

ومـل فخافقن،  ﴿ َوإِيَّاَي َفاْرَهُبقِن ﴾ٓ يخؾػ طفده وٓ يـؼض وطده،  َطزَّ َوَجؾَّ واهَّلل 
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، صرفقها لؾؿؼبقريـ، َطزَّ َوَجؾَّ وهذه طبادة طظقؿة صرففا كثقر مـ الـاس لغقر اهَّلل 

َفََل َتَخاُفقُهْؿ َوَخاُفقِن إِْن ﴿مع أن اهَّلل طز وجؾ يؼقل: وصرفقها لؾجـ والشقاصقـ، 

ـَ   واهَّلل الؿستعان.، [064]آل طؿران:  ﴾ُكـُْتْؿ ُمْممِـِق

لؽـ هؾ قام بـق إسرائقؾ هبذا إمر؟ الصحقح: أهنؿ غقروا وبدلقا9 ولفذا ُسؾبت 

 الـعؿة مـفؿ وحقلت إلك غقرهؿ.

 :خامسةأية ال

ْؾتُُؽْؿ َطَؾك ﴿ َيا بَـِل إِْسَرائِقَؾ اْذُكُروا كِ قال حعانى: ْعَؿتَِل الَّتِل َأْكَعْؿُت َطَؾْقُؽْؿ َوَأكِّل َفضَّ

ـَ ﴾  [.36]البؼرة:اْلَعاَلِؿق

 الشــرح:

وكداء لبـل إسرائقؾ: أن  َطزَّ َوَجؾَّ مـ اهَّلل  لؾـداء هذا تؽرار ﴿ َيا َبـِل إِْسَرائِقَؾ ﴾

ـَ ﴿ َوَأكِّل فَ يذكروا كعؿتف، وأن يشؽروها وٓ يؽػروها، ومـفا أكف:  ْؾُتُؽْؿ َطَؾك اْلَعاَلِؿق ضَّ

والؿراد هبؿ: طالؿ زماهنؿ، وأما بعد ذلؽ ففذه إمة هل أفضؾ إمؿ كؿا قال الـبل  ﴾

ًة، َأْكُتْؿ َخْقُرَها َوَأْكَرُمَفا َطَؾك اهللِ »:  طهى هللا عهيه وسهى  ـَ ُأمَّ  «َأْكُتْؿ ُتقُفقَن َسْبِعق

﴿ ُكـُْتْؿ َخْقَر مؿتـًا طؾك هذه إمة:  ، وقال اهَّللفأخرجف ابـ ماجف طـ بريدة رضل اهَّلل طـ

ـِ اْلُؿـَؽرِ َوُتْمِمـُقَن بِاهللِ ﴾ ٍة ُأْخرَِجْت لِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِاْلَؿْعُروِف َوَتـَْفْقَن َط ]آل ُأمَّ

 وفضائؾ هذه إمة كثقرة: [، 220طؿران:

 أهنؿ أول مـ يدخؾقن الجـة. مـفا:

 زون الصراط.أهنؿ أول مـ يجق ومـفا:
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فؿ يقم الؼقامة مع أهنؿ أخرون وهؿ السابؼقن كؿا قـأهنؿ أول مـ ُيؼضك ب ومـفا:

 . طهى هللا عهيه وسهى أخرب الـبل 

وسبب تحقيؾ الـعؿة مـ بـل إسرائقؾ إلك هذه إمة: أن بـل إسرائقؾ غقروا 

 .، فصاروا يف شرك وبدع ومعاصل وسقئات، واهَّلل الؿستعانوبدلقا

 :سادسةأية ال

ـَ قال حعانى: َ ـَ آَمـُقا ٓ َتُؼقُلقا َراِطـَا َوُققُلقا اكُظْرَكا َواْسَؿُعقا َولِْؾَؽافِرِي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.013]البؼرة:َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾

 الشــرح:

يف هذه أية تحذير مـ رب العالؿقـ: أن يتشبف الؿممـقن بالؽافريـ يف ألػاضفؿ 

ـَ آَمـُقا ﴾ ﴿ َياوأققالفؿ فؼال:  وهذا أول كداء يف الؼرآن لؾؿممـقـ بؾػظ  َأيَُّفا الَِّذي

، فقـبغل أن يؽقكقا فاإليؿان، والؿراد بالؿممـقـ: أهنؿ الذيـ اكؼادوا ٕمر اهَّلل وشرط

 لذلؽ مبادريـ وبف آخذيـ.

وذلؽ  ﴿ َراِطـَا ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى يف خطابؽؿ لرسقل اهَّلل  ﴿ ٓ َتُؼقُلقا ﴾

، الؼبقح السب وهذا مـ قفقد كاكقا يؼقلقن: يا محؿد راطـا، ويريدون بف الرطقكةأن ال

والؿممـقن يؼقلقن: يا رسقل اهَّلل راطـا، ويريدون بف مـ آكتظار والرفؼ وكحق ذلؽ، 

طـ مشاهبتفؿ يف إققال، وهبذا  َطزَّ َوَجؾَّ فؾؿا استغؾ القفقد مثؾ هذا الؾػظ هنك اهَّلل 

ؿقن بؾغتفؿ لغقر حاجة شرطقة أو حتك حاجة دكققية يحتاجفا تعؾؿ: أن الذيـ يتؽؾ

 اإلكسان: أكف مسلء إلك كػسف بؿخالػة أمر ربف.
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يف إلػاظ العربقة كثقر مـ إلػاظ التل تغـل طـ هذا الؾػظ  ﴿ َوُققُلقا اكُظْرَكا ﴾

، ومـ ذلؽ أهنؿ  طهى هللا عهيه وسهى الذي استغؾف القفقد لؾطعـ يف رسقل اهَّلل 

سؿع  ﴿ َواْسَؿُعقا ﴾قا يؼقلقن: السام طؾقؽ يا محؿد، ويريدون بف الؿقت، كاك

  طهى هللا عهيه وسهى وأمر رسقلف  َطزَّ َوَجؾَّ ألمر اهَّلل استجابة أي استجقبقا س

﴿ فاجتـبقه،   طهى هللا عهيه وسهى وهنل رسقلف  َطزَّ َوَجؾَّ فـػذوه، واسؿعقا لـفل اهَّلل 

ـَ ﴾ ببعض  َطزَّ َوَجؾَّ مقجع، وقد يصقبفؿ اهَّلل  ﴿ َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾قامة: يقم الؼ َولِْؾَؽافِرِي

 ذلؽ يف الدكقا.

 :بعةأية السا

ْؾتُُؽْؿ َطَؾك قال حعانى: ﴿ َيا بَـِل إِْسَرائِقَؾ اْذُكُروا كِْعَؿتَِل الَّتِل َأْكَعْؿُت َطَؾْقُؽْؿ َوَأكِّل َفضَّ

ـَ ﴾  [.011]البؼرة:اْلَعاَلِؿق

 الشــرح:

9 ٕكف َطزَّ َوَجؾَّ تؼدم بقاهنا يف أية التل قبؾفا، وكررها اهَّلل  َبـِل إِْسَرائِقَؾ ﴾﴿ َيا 

قبقلفؿ ٕمر رهبؿ إذا أرادوا أن يحافظقا طؾك الـعؿة، ولؽـ أدطك ٓستجابتفؿ و

 .عز وجمالقاقع: أهنؿ أبقا إٓ الؽػر واإلجرام والبعد طـ صاطة الؿؾؽ العَلم 

﴿ إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد اهللِ َأْتَؼاُكْؿ : َطزَّ َوَجؾَّ ربف كؿا قال اهَّلل واإلكسان كرامتف بطاطتف ل

ـْ َأْكَرُم الـَّاِس؟ َقاَل:  طهى هللا عهيه وسهى وُسئؾ الـبل  [،23]الحجرات:﴾ َأْتَؼاُهْؿ »: م

فِ   .رضي هللا عُه ، كؿا يف الصحقحقـ طـ أبل هريرة «لِؾَّ

 :ثامـةأية ال



 22  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

ـَ ﴿ َيا أَ قال حعانى: ابِرِي الِة إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ ْبرِ َوالصَّ ـَ آَمـُقا اْسَتِعقـُقا بِالصَّ َفا الَِّذي يُّ

 [.042]البؼرة:﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا اْسَتِعقـُقا ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ لؾؿقحديـ:  َطزَّ َوَجؾَّ هذا أمٌر مـ ربـا  ﴿ َيا َأيُّ

ْبرِ ﴾يف شلهنؿ: أن يستعقـقا طؾك قضاء حقائجفؿ وطؾك الؿضل  سقاًء طؾك  ﴿ بِالصَّ

إذ أن  َطزَّ َوَجؾَّ ، أو طؾك أوامر اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ ، أو طـ معاصل اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ أقدار اهَّلل 

 الصرب كؿا يذكر أهؾ العؾؿ ثَلثة أصـاف:

ْبُر َصْبَراِن َفَصْبٌر َطَؾك َتْرِك اْلَؿَحاِرِم َواْلَؿآثِِؿ وَ  :قال ابـ كثقر َصْبٌر َطَؾك فِْعِؾ َوالصَّ

َكَُّف اْلَؿْؼُصقُد.
ِ
 اهـ  الطَّاَطاِت َواْلُؼُرَباِت، َوالثَّاكِل َأْكَثُر َثَقاًبا ٕ

 وما أحسـ ققل الشاطر:

ــــفُ  ــــٌر َمَذاَقُت ــــؿِف ُم ــــؾ اِس  الَصــــرب مِث

 

ـْ َطَقاقِبـــُف َأحَؾـــك مِــــ َالَعَســــؾِ     َلؽـــ

َّٓ بِاهللِ ﴾  ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغقْرِ [، 210:]الـحؾ﴿ َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِ َؿا ُيَقفَّك الصَّ ﴿ إِكَّ

طهى وبغقر صرب لـ تستطقع أن تؼقم بشلء مـ إمر، قال الـبل [، 20]الزمر:ِحَساٍب ﴾

ْبرِ »:  هللا عهيه وسهى  ـَ الصَّ  . (2)«َوَما ُأْططَِل َأَحٌد َطَطاًء ُهَق َخْقٌر َوَأْوَسُع ِم

الِة ﴾ بالصَلة طؾك قضاء حقائجؽؿ وطؾك ذهاب كربؽؿ، والـبل  استعقـقا ﴿ َوالصَّ

بؾ وإكبقاء كان إذا حزهبؿ أمر قامقا إلك الصَلة، وأن كثقر   طهى هللا عهيه وسهى 

تركقا الصَلة ثؿ يشؽقن مؿا يحؾ ومـ الـاس كسلل اهَّلل السَلمة والعافقة تركقا الصرب 

                                        
(1)

 ( من حديث أيب سعقد اخلدري.1265أخرجه البخاري برقم: ) 
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َطزَّ ئات والبعد طـ صاطة اهَّلل هبؿ، والسبب يف ذلؽ: ما هؿ فقف مـ الؿعاصل والسق

َّٓ َطَؾك ﴿، وقد قال تعالك: َوَجؾَّ  ََلِة َوإِكََّفا َلَؽبِقَرٌة إِ ْبِر َوالصَّ َواْسَتِعقـُقا بِالصَّ

ـَ   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: ، وطـ [34]البؼرة:  ﴾اْلَخاِشِعق
ِ
ُصَفْقٍب، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

َْمِر اْلؿُ »
ِ
اُء َطَجًبا ٕ ، إِْن َأَصاَبْتُف َسرَّ ـِ

َّٓ لِْؾُؿْممِ ََحٍد إِ
ِ
ُف َخْقٌر، َوَلْقَس َذاَك ٕ ، إِنَّ َأْمَرُه ُكؾَّ ـِ ْممِ

اُء، َصَبَر َفَؽاَن َخْقًرا َلفُ   ( .1338أخرجف مسؾؿ ) «َشَؽَر، َفَؽاَن َخْقًرا َلُف، َوإِْن َأَصاَبْتُف َضرَّ

ـُ ﴾﴿ : َطزَّ َوَجؾَّ وآستعاكة هل باهَّلل  لؽـ هـا  ،[1]الػاتحة:إِيَّاَك َكْعبُُد َوإِيَّاَك َكْستَِعق

وتؽقن لف طقًكا بعد طقن  َطزَّ َوَجؾَّ يؼقم اإلكسان بإطؿال الصالحة التل تؼربف مـ اهَّلل 

 طؾك قضاء كثقر مـ شلكف وتقسقر كثقر مـ أمره.  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

ـَ ﴾ ابِرِي وهق طؾك رشف سبحاكف وتليقد وحػظ وكَلءة، معقة كصر  ﴿ إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ

إذ أن الؿعقة وتعالك بائـ مـ خؾؼف، فؿـ زطؿ أن اهَّلل بذاتف يف كؾ مؽان فؼد كػر، 

 تـؼسؿ إلك قسؿقـ: 

ـَ َما ُكـُْتْؿ ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ معقة طامة، قال اهَّلل  الـقع إول: [، 9]الحديد:﴿ َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْي

 وهذه تشؿؾ جؿقع الخؾقققـ.

معقة خاصة، وهذه تؼتضل الـصر والتليقد والعز والتؿؽقـ، وقد  الـقع الثاين:

 جاءت طؾك كقطقـ يف الؼرآن:

ـِل َمَعُؽَؿا َأْسَؿُع َوَأَرى : َطزَّ َوَجؾَّ معقة مؼقدة بشخص، كؿا قال اهَّلل  إولك: ﴿ إِكَّ

 [.90]التقبة:[، ﴿ ٓ َتْحَزْن إِنَّ اهللَ َمَعـَا ﴾99﴾]صف:

ـَ ﴾معقة مؼقدة بقصػ، كؿا يف هذه أية:  الثاكقة: ابِرِي  [،213]البؼرة:﴿ إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ

ـَ ُهْؿ ُمْحِسـُقَن ﴾ َؼْقا َوالَِّذي ـَ اتَّ  وكحق ذلؽ. [،214]الـحؾ:﴿ إِنَّ اهللَ َمَع الَِّذي
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 :تاسعةأية ال

ا فِل إَْرِض َحالقال حعانى: َ َفا الـَّاُس ُكُؾقا ِمؿَّ ًٓ َصقًِّبا َوٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت ﴿ َيا َأيُّ

قِء َواْلَػْحَشاِء َوَأْن َتُؼقُلقا َطَؾك اهللِ مَ  َؿا َيْلُمُرُكْؿ بِالسُّ ـٌ * إِكَّ ُف َلُؽْؿ َطُدوٌّ ُمبِق ْقَطاِن إِكَّ ا ٓ الشَّ

 [.058-057]البؼرة:َتْعَؾُؿقَن ﴾

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾ الـاس جؿقًعا، وربؿا كان مـ العام الذي ُيراد  ؾَّ َطزَّ َوجَ يـادي اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

بف الخصقص، وهؿ الذيـ يدخؾقن تحت هذا الخطاب مـ الؿسؾؿقـ، وإن كان 

 حتك يؼروا باإلسَلم. العؿؾ الؽػار يدخؾقن تحت الخطاب إٓ أهنؿ ٓ يؼبؾ مـفؿ

لكؾ ، فاإلكسان قد ٓ يستطقع أن يطؾك القجقبهذا طؾك اإلباحة ولقس  ﴿ ُكُؾقا ﴾

بعضفؿ وربؿا يعاف بعض الؿباحات كالربتؼال، فكؾ شلء، أو يلكؾ مـ كؾ شلء، 

بعضفؿ يعاف الؿاكجق، بؾ بعضفؿ يعاف العسؾ، بعضفؿ يعاف ويعاف التػاح، 

ا فِل إَْرِض ﴾ الؾبـ، لؽـ هذا طؾك اإلباحة، أي: مؿا يخرج مـفا سقاًء مـ  ﴿ ِمؿَّ

إٓ ما كان السؿقم ثؿارها اإلباحة،  ثؿارها أو كذلؽ مـ حققاكاهتا، وإصؾ يف

وإصؾ يف حققاكاهتا اإلباحة إٓ ما جاء الدلقؾ والؿخدرات فتحريؿف لؿعـك آخر، 

َْرِض َجِؿقًعا ُثؿَّ اْسَتَقى إَِلك ﴿كؿا قال تعالك:  بتحريؿف، ْٕ ِذي َخَؾَؼ َلُؽْؿ َما فِل ا ُهَق الَّ

َـّ َسْبَع َسَؿاَواٍت َوهُ  اُه َؿاِء َفَسقَّ ٍء َطؾِقؿٌ السَّ
ْ
ًٓ ﴾  ،[18]البؼرة:  ﴾َق بُِؽؾِّ َشل لؽؿ ﴿ َحال

لقس بخبقث، والحققان حؾف بتذكقتف إن كان مـ ذوات  ﴿ َصقًِّبا ﴾تلكؾقكف وتؼتاتقكف، 

الدم السائؾة، بقـؿا مثؾ: الؼققع، الجرادة وهذه إشقاء لقس لفا دم سائؾة تمكؾ بدون 
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ـ ذبحف كبفقؿة إكعام، والغزال، ذبح، لؽـ أي حققان لف كػس سائؾة ٓ بد م

وما كد مـفا يرمك  أكؾف، َطزَّ َوَجؾَّ الؼـػذ، والقبر، والضب وكؾ ما أباح اهَّلل وإركب، و

ِّ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: إِكَّـَا َكْؾَؼك مع التسؿقة فعـ 
ـِ َخِديٍج، َقاَل: ُقْؾُت لِؾـَّبِل َرافِِع ْب

ٌـّ  "َمَعـَا ُمًدى، َفَؼاَل: الَعُدوَّ َغًدا َوَلْقَس  ـْ ِس  َفُؽُؾقُه، َما َلْؿ َيُؽ
ِ
َم َوُذكَِر اْسُؿ اهَّلل َما َأْكَفَر الدَّ

ْػُر َفُؿَدى الَحَبَشِة  ا الظ  ـ  َفَعْظٌؿ، َوَأمَّ ا السِّ ـْ َذلَِؽ: َأمَّ ُثُؽْؿ َط َٓ ُضُػٌر، َوَسُلَحدِّ َم  "َو َوَتَؼدَّ

  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل آِخِر الـَّاِس،  َسَرَطاُن الـَّاِس َفَلَصاُبقا
ـَ الَغـَائِِؿ، َوالـَّبِل

مِ

ـْ َفـََصُبقا ُقُدوًرا َفَلَمَر بَِفا َفُلْكِػَئْت، َوَقَسَؿ َبْقـَُفْؿ َوَطَدَل َبِعقًرا بَِعْشِر ِشَقاٍه، ُثؿَّ َكدَّ َبِعقٌر 
مِ

ـْ َمَعُفؿْ  إِنَّ لَِفِذِه »َخْقٌؾ، َفَرَماُه َرُجٌؾ بَِسْفٍؿ َفَحَبَسُف اهَّلُل، َفَؼاَل:  َأَوائِِؾ الَؼْقِم، َوَلْؿ َيُؽ

إٓ ما  متػؼ طؾقف، «الَبَفائِِؿ َأَوابَِد َكَلَوابِِد الَقْحِش، َفَؿا َفَعَؾ مِـَْفا َهَذا َفاْفَعُؾقا مِْثَؾ َهَذا

ِحؾَّ َلُؽْؿ َصْقُد اْلبَْحرِ ﴿ أُ : ، كؿا قال تعالككان مـ الحققان الؿائل فنكف مباح بدون ذكاة

َم َطَؾْقُؽْؿ َصقُْد اْلَبرِّ َما ُدْمُتْؿ ُحُرًما ﴾ قَّاَرِة َوُحرِّ  [،49]الؿائدة:َوَصَعاُمُف َمَتاًطا َلُؽْؿ َولِؾسَّ

وهؽذا الحققان الربمائل إن مات يف البحر ففق حَلل بغقر ذكاة، وإن كان يف الرب ٓ 

 يحؾ إٓ بذكاة.

ْقَطاِن ﴾﴿ َوٓ َتتَّبِ  ﴿ َما َجَعَؾ بتحؾقؾ الحرام أو بتحريؿ الحَلل:  ُعقا ُخُطَقاِت الشَّ

ـَ َكَػُروا َيْػَتُروَن َطَؾك اهللِ  َـّ الَِّذي
ـْ َبِحقَرٍة َوٓ َسائَِبٍة َوٓ َوِصقَؾٍة َوٓ َحاٍم َوَلؽِ اهللُ ِم

رم طؾك الؽافريـ ما كان فالشقطان ح [،203الؿائدة:اْلَؽِذَب َوَأْكَثُرُهْؿ ٓ َيْعِؼُؾقَن ﴾]

﴿ َوَقاُلقا َما فِل ُبُطقِن َهِذِه إَْكَعاِم َخالَِصٌة مباًحا لفؿ، وأحؾ لفؿ ما كان حراًما طؾقفؿ: 

ـْ َمْقَتًة َفُفْؿ فِقِف ُشَرَكاُء َسَقْجِزيِفْؿ َوْصَػُفْؿ إِكَُّف  ٌم َطَؾك َأْزَواِجـَا َوإِْن َيُؽ لُِذُكقِرَكا َوُمَحرَّ

ـٌ ﴾ [،234]إكعام:قٌؿ ﴾َحؽِقٌؿ َطؾِ  ُف لَُؽْؿ َطُدوٌّ ُمبِق أي: الشقطان طدواتف ضاهرة بقـة  ﴿ إِكَّ
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 فؽقكقا طؾك حذر مـف.

قِء َواْلَػْحَشاِء ﴾حصر ما يلمر بف الشقطان،  ﴿ إِكََّؿا ﴾ بإققال  ﴿ َيْلُمُرُكْؿ بِالسُّ

ؿ الحَلل بتحري  َتْعَؾُؿقَن ﴾﴿ َوَأْن َتُؼقُلقا َطَؾك اهللِ َما ٓالسقئة وإفعال الؼبقحة، 

، وهذا دلقؾ طؾك البدطة، ففل كاتجة طـ الؼقل طؾك اهَّلل وتحؾقؾ الحرام وكحق ذلؽ

 بغقر طؾؿ .

 :عاشرةأية ال

ـْ َصقَِّباِت َما َرَزْقـَاُكْؿ َواْشُؽُروا هللِ إِْن ُكـُتْؿ قال حعانى: ـَ آَمـُقا ُكُؾقا ِم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

اُه َتعْ   [.061]البؼرة:ُبُدوَن ﴾إِيَّ

 الشــرح:

ـْ َصقَِّباِت ﴾ ـَ آَمـُقا ُكُؾقا ِم َفا الَِّذي لؾؿممـقـ: أن يلكؾقا  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

أططقـاكؿ، سقاًء مـ الؿلكقٓت  ﴿ َما َرَزْقـَاُكْؿ ﴾صقًبا لفؿ،  َطزَّ َوَجؾَّ مؿا خؾؼف اهَّلل 

﴿ إِْن طؾك طظقؿ كعؿف ومزيد مــف،  ﴿ َواْشُؽُروا هللِ ﴾اتقة، الحققاكقة، أو الؿلكقٓت الـب

اُه َتْعُبُدوَن ﴾   تقحدون.ُكـُتْؿ إِيَّ

، فعـ أكس بـ وهذه أية فقفا رد طؾك مـ يشدد طؾك كػسف وُيحرم ما أباح اهَّلل لف

 هى هللا عهيه وسهى طَجاَء َثالََثُة َرْهٍط إَِلك بُُققِت َأْزَواِج الـَّبِلِّ  :مالؽ رضل اهَّلل طـف قال

 الـَّبِلِّ 
ـْ ِطَباَدةِ ُفْؿ َتَؼالُّقَها، َفَؼاُلقا:  طهى هللا عهيه وسهى ، َيْسَلُلقَن َط ا ُأْخبُِروا َكَلكَّ ، َفَؾؿَّ

ـَ الـَّبِلِّ  ـُ ِم ـَ َكْح َر، قَ  طهى هللا عهيه وسهى َوَأْي ـْ َذْكبِِف َوَما َتَلخَّ َم ِم اَل ؟ َقْد ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

ْهَر َوَٓ ُأْفطُِر، َوَقاَل  ْقَؾ َأَبًدا، َوَقاَل آَخُر: َأَكا َأُصقُم الدَّ ا َأَكا َفنِكِّل ُأَصؾِّل الؾَّ َأَحُدُهْؿ: َأمَّ
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ُج َأَبًدا، َفَجاَء َرُسقُل اهللِ  إَِلْقِفْؿ،   طهى هللا عهيه وسهى آَخُر: َأَكا َأْطَتِزُل الـَِّساَء َفالَ َأَتَزوَّ

ِف َوَأْتَؼاُكْؿ َلُف، َلؽِـِّل َأُصقُم » َفَؼاَل: َْخَشاُكْؿ لِؾَّ َٕ ـَ ُقْؾُتْؿ َكَذا َوَكَذا، َأَما َواهللِ إِكِّل  َأْكتُُؿ الَِّذي

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّل ـْ َرِغَب َط ُج الـَِّساَء، َفَؿ  .متػؼ طؾقف «َوُأْفطُِر، َوُأَصؾِّل َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

 :ة طشرةالحاديأية 

ـَ آَمـُقا ُكتَِب َطَؾْقُؽُؿ اْلِؼَصاُص فِل اْلَؼْتَؾك اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َباٌع بِاْلَؿْعُروِف َوَأَداٌء إِلَ  ـْ َأِخقِف َشْلٌء َفاتِّ ـْ ُطِػَل َلُف ِم ْقِف َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َوإُكَثك بِإُكثَك َفَؿ

ـِ اْطَتَدى َبْعَد َذلَِؽ َفَؾُف َطَذاٌب َألِقٌؿ  بِنِْحَسانٍ  ـْ َربُِّؽْؿ َوَرْحَؿٌة َفَؿ َذلَِؽ َتْخِػقٌػ ِم

 [.067]البؼرة:﴾

 الشــرح:

هذه أية والتل تؾقفا فقفؿا: مشروطقة الؼصاص، سقاًء كان يف الجراحات أو كان 

 يف إكػس.

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ﴿ لؾؿممـقـ الؿؼريـ الؿقحديـ،  زَّ َوَجؾَّ طَ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

فِل اْلَؼْتَؾك ﴿انًساواة في انجراحاث واندياث  ﴾﴿ َطَؾْقُؽُؿ الِْؼَصاُص ُفِرَض،  ﴾ُكتَِب 

﴿ ، شبف العؿد مثؾفقف قصاص، وفوهذا فقؿـ ُقتَِؾ متعؿًدا، أما مـ ُقتِؾ خطًئا فؾقس  ﴾

لؼقل رسقل اهَّلل الحر، كَلهؿا ُيؼتؾ بأخر  أي: الؿؼتقل الحر بالؼاتؾ اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ ﴾

متػؼ طؾقف طـ طؾل رضل اهَّلل  والؿممـقن تتؽافل دماؤهؿصؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

 فؼد بؾ لق قتؾ الحر العبد لزمف الؼصاص إٓ طبد كػسف ﴿ َواْلَعبُْد بِالَْعْبِد ﴾، طـف

ب مالؽ: إلك أكف : إلك أكف ٓ يؼتؾ بعبد كػسف، وذهالجؿفقراختؾػ العؾؿاء، فذهب 
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يؼتؾ كذلؽ و ﴿ َوإُكَثك بِإُكَثك ﴾إذا كان مرتصًدا قاصًدا متتبًعا لؼتؾف أكف يؼتؾ بف، 

الذكر بإكثك، وإكثك بالذكر، فؾق قتؾت امرأة رجًَل متعؿدة لزم الؼصاص، وإن قتؾ 

يفقدًيا   طهى هللا عهيه وسهى رجؾ امرأًة متعؿًدا لزم الؼصاص، وقد قتؾ الـبل 

وطؾقف بقب البخاري: باب قتؾ الرجؾ متػؼ طؾقف هريرة رضل اهَّلل طـف، بجارية قتؾفا 

 بالؿرأة.

ـْ ُطِػَل َلُف ﴾ ـْ َأِخقِف َشْلٌء ﴾أي: مـ الؼصاص أو الدية،  ﴿ َفَؿ ﴿ مؿا تؼدم،  ﴿ ِم

َباٌع بِاْلَؿْعُروِف  ٓ يؼتؾ غقر ، ٓ يطالب بلكثر مـ حؼف ويـبغل أن يتبع بالؿعروف﴾ َفاتِّ

 مـ غقر مؿاصؾة ترد إلقف الدية كامؾة ﴿ َوَأَداٌء إَِلْقِف بِنِْحَساٍن ﴾اتؾف، وٓ يؼتؾ بعد العػق، ق

حسـ إلقف بلداء الدية، فَل يجقز أن تعػق طـ أكؿا أحسـ إلقؽ بالعػق طـ الؼصاص 

الؼصاص ثؿ تذهب تؼتؾف هذا يمدي إلك قتؾؽ، وٓ يجقز أن ُيعػك طـؽ مـ الؼصاص 

﴿ َتْخِػقٌػ أي: العػق، ﴿ َذلَِؽ ﴾ دي لؽ دية إٓ إذا كان العػق كؾًقا، ثؿ تؼقل: ما طـ

ـْ َربُِّؽْؿ َوَرْحَؿٌة ﴾ إذ لؿ يجعؾ الؼصاص هق الُحؽؿ الُؿطؾؼ، بؾ جقز الؼصاص  ِم

ـِ اْطَتَدى َبْعَد َذلَِؽ ﴾وجقز العػق،   بعد العػق وقبقل الدية اطتدى طؾك أخقف ﴿ َفَؿ

 .بلن يؼتؾ قصاصًا  مقجع َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾ ﴿ َفَؾفُ الذي قد طػا طـف، 

 طشرة: ثاكقةأية ال

ُؽْؿ َتتَُّؼقَن ﴾قال حعانى: ]البؼرة: ﴿ َوَلُؽْؿ فِل اْلِؼَصاِص َحَقاٌة َيا ُأْولِل إَْلَباِب َلَعؾَّ

068.] 

 الشــرح:
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ئؾ: قد يؼقل قاأي بؼاء و ﴿ فِل اْلِؼَصاِص َحَقاٌة ﴾يا معاشر الؿسؾؿقـ،  ﴿ َوَلُؽْؿ ﴾

قال ابـ كثقر: ولق  الحقاة يف قتؾ الؼاتؾ حتك يسؾؿ غقره،كؼقل: أي حقاة وهق ُيؼتؾ؟ 

طؾؿ الؼاتؾ أكف يؼتؾ اكؽػ طـ صـقعف، فؽان يف ذلؽ حقاة الـػقس ويف الؽتب 

 الؿتؼدمة الؼتؾ أكػك لؾؼتؾ، فجاءت هذه العبارة يف الؼرآن أفضؾ وأبؾغ وأوجز. اهـ 

هذا هق الشاهد مـ سقق أية يف هذا الؿقصـ: أن اهَّلل كاداهؿ  ﴾﴿ َيا ُأْولِل إَْلَباِب 

ُؽْؿ يا أصحاب العؼقل السؾقؿة والػطر الؿستؼقؿة،  ﴿ َيا ُأْولِل إَْلَباِب ﴾بؼقلف:  ﴿ َلَعؾَّ

 تصؾقن إلك مرتبة التؼقى إن ٓزمتؿ الؿلمقر وتركتؿ الؿحظقر. َتتَُّؼقَن ﴾

مـ الؼصاص يف  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  لق أن ُحؽام الؿسؾؿقـ يؼقمقن بؿا فرضو

الجراحات وإكػس لؼؾ الشر كثقًرا، ولؽـ الؽػار يشددون طؾك هذه الؿسللة مسللة 

قتؾ الؼاتؾ متعؿًدا، ويعتربون ذلؽ مـ الغؾظة والشدة والعـػ، بقـؿا كؿ تشاهد مـ 

 العـػ يف البَلد إمريؽقة ويف غقرها يؼتؾقن بدون أي سبب ٓ سقؿا الشرصة وٓ

لق ُجؿع السقد الذيـ قتؾقهؿ يف هذا العام لرأيت العدد، وكؾفؿ مقثؼ وإكؽار طؾقفؿ، 

البَلد اإلسَلمقة آخر مع طـػقاكف  يفومصقر ومع ذلؽ ٓ إكؽار، بقـؿا لق قتؾ شرصل 

 وشدتف لؼالقا: أيـ حؼقق اإلكسان؟ 

الديؿؼراصقة  [،11]الـجؿ:﴾﴿ تِْؾَؽ إًِذا قِْسَؿٌة ِضقَزى : َطزَّ َوَجؾَّ كؿا قال اهَّلل  الؿفؿ:

طـدهؿ: التحؾؾ، التػسخ، اإللحاد مع أهنؿ يؼقلقن: الديؿؼراصقة: الحرية، واإلخاء، 

وبـاء لبس الحجاب، تجد أن والؿساواة، بقـؿا إذا جئت لجاكب الؿسؾؿقـ: 

التؿقز طـ الؽػار، كؾ هذا طـدهؿ مـ إمقر التل ٓ و، الؿساجد، ورفع إذان

ا تعؾؿ أهنؿ إكؿا يتَلطبقن بؼقاكقـفؿ وبـظرياهتؿ9 لـصرة مذاهبفؿ يسؿحقن هبا، وهبذ
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 البطالة الفدامة.

 طشرة: لثةأية الثا

ـْ قال حعانى: ـَ ِم َقاُم َكَؿا ُكتَِب َطَؾك الَِّذي ـَ آَمـُقا ُكتَِب َطَؾْقُؽُؿ الصِّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُؽْؿ َتتَُّؼقَن ﴾  [.072]البؼرة:َقْبِؾُؽْؿ لََعؾَّ

 شــرح:ال

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ: الذيـ التزمقا أمره  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

َقاُم ﴾ُفِرَض،  ﴿ ُكتَِب ﴾اجتـبقا هنقف وزجرة، و وهق اإلمساك طـ  ﴿ َطَؾْقُؽُؿ الصِّ

َؿا ُكتَِب ﴿ كَ ، َطزَّ َوَجؾَّ الؿػطرات مـ صؾقع الػجر إلك غروب الشؿس بـقة التعبد هَّلل 

ـْ َقْبِؾُؽْؿ ﴾ُفِرَض،  ﴾ ـَ ِم ُؽْؿ َتتَُّؼقَن ﴾مـ القفقد والـصارى،  ﴿ َطَؾك الَِّذي َطزَّ اهَّلل  ﴿ َلَعؾَّ

 بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر. َوَجؾَّ 

 ما قال مـ شلن أحؽام الصقام. َطزَّ َوَجؾَّ ثؿ قال اهَّلل 

قمقا بف طؾك القجف الذي أن الصقام فريضة اهَّلل، فقـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يؼ :فالشاهد

حتك َتـُبؾ صباطفؿ،   طهى هللا عهيه وسهى ُيرضل اهَّلل، وأن يؾتزمقا هدي رسقل اهَّلل 

وتحسـ أخَلقفؿ، وُتؽػر سقئاهتؿ، وترفع درجاهتؿ9 ٕن بعض الـاس يصقم حؿقة 

وٓ يـػعف ذلؽ، وبعض الـاس ربؿا يصقم إضراًبا طـ الطعام كؿا هق حال كثقر مـ 

، مـ صؾقع َطزَّ َوَجؾَّ الصقام الؿؿدوح: هق اإلمساك بـقة التعبد هَّلل  السجـاء، لؽـ

 الػجر إلك غروب الشؿس .

:  طهى هللا عهيه وسهى وهق مـ أفضؾ الؼربات وأطظؿ الطاطات، قال الـبل 
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َٓ ِمْثَؾ َلفُ » ُف  ْقِم ، َفنِكَّ وقال اهَّلل  ،أخرجف أحؿد طـ أبل امامة رضل اهلل طـف «َطَؾْقَؽ بِالصَّ

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْقرِ ِحَساٍب ﴾ :َطزَّ َوَجؾَّ  َؿا ُيَقفَّك الصَّ َّٓ »ويف الحديث:  [،20]الزمر:﴿ إِكَّ إِ

ُف لِل، َوَأَكا َأْجِزي بِفِ  ْقَم َفنِكَّ  .متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف  «الصَّ

رض مـ صقام بركًة يف ما ف َطزَّ َوَجؾَّ وقد كؽسؾ طـ التطقطات لؽـ جعؾ اهَّلل 

رمضان، يصقمف كؾ الؿؽؾػقـ ويمجرون طؾك ذلؽ، إٓ مـ كان معذوًرا فؾف أحؽامف: 

إن كان مسافًرا، أو امرأة حائض أو كػساء، فنن كان مريًضا أيًضا واستؿر  طؾقف الؼضاء

 وقدر طؾك آتقان بالصقم ولؿ فمعف الؿرض حتك يؿقت 
َ
ؾقس طؾقف شلء، وإن ُشِػل

ـْ َماَت »: لؼقل رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ ه أن يصقمقا طـفيلِت بف يؾزم أولقاؤ َم

 .متػؼ طؾقف طـ طائشة رضل اهَّلل طـفا  «َوَطَؾْقِف ِصَقاٌم، َصاَم َطـُْف َولِقُّفُ 

ـْ َقْبِؾُؽْؿ ﴾ققلف: و ـَ ِم لؽـفؿ حرفقا وبدلقا، فالـصارى  ﴿ َكَؿا ُكتَِب َطَؾك الَِّذي

أيام الشتاء، زد طؾك ذلؽ: أكف مرض مؾؽ لفؿ  غقروا الصقام مـ شفر رمضان إلك

فـذروا بعشرة أيام إن كان كذا، ثؿ آخر فـذروا بعشرة أيام إن كان كذا، فتَلطبقا هبا إلك 

ُؽْؿ َتتَُّؼقَن ﴾، وكثقر مـ إوامر فقفا: يقمًا خؿسقـ إكؿا  َطزَّ َوَجؾَّ أي: أن اهَّلل  ﴿ َلَعؾَّ

بشر مـ فؾقفنًذا خذ بلمر اهَّلل واجتـب هنل اهَّلل،  يلمر أو يـفك طـ أمر فقف مصؾحة لؾعبد،

 بالخقر العظقؿ. َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

 طشرة: رابعةأية ال
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َـّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َوٓ ُفُسقَق قال حعانى: ـْ َفَرَض فِقِف ﴿ اْلَحجُّ َأْشُفٌر َمْعُؾقَماٌت َفَؿ

ـْ َخْقرٍ  اِد التَّْؼَقى َوٓ ِجَداَل فِل اْلَحجِّ َوَما َتْػَعُؾقا ِم ُدوا َفنِنَّ َخْقَر الزَّ َيْعَؾْؿُف اهللُ َوَتَزوَّ

ُؼقِن َيا ُأْولِل إَْلَباِب ﴾  [.086]البؼرة:َواتَّ

 الشــرح:

ٕولل إلباب: أن يؾتزمقا تؼقاه وسبؾ رضاه، وأولقا  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل 

 وأحسـ ما فقف.إلباب: هؿ أصحاب العؼقل، فنن لب الشلء أصؾف وأسف 

وققؾ:  ،الحجة ووذالعؼدة،  ووهل: شقال، وذ ﴿ اْلَحجُّ َأْشُفٌر َمْعُؾقَماٌت ﴾ققلف: 

ـْ َفَرَض طشر ذي الحجة،  َـّ اْلَحجَّ ﴾﴿ أوجب طؾك كػسف ﴾﴿ َفَؿ أي: أحرم  فِقِف

 هق ﴿ َفال َرَفَث ﴾بالحج مػرًدا أو تؿتع إلك الحج أو قرن بقـ الحج والعؿرة، ، 

 وما يف بابف طـد الـساء9 ٕن ابـ طباس ربؿا كان يؼقل: فتؽؾؿ بؿؼدماتالالجؿاع و

ـَ بِـَـــــــا َهِؿقَســـــــا َـّ َيْؿِشـــــــق  ُهـــــــ

 

ـــــا إنْ   ـــــْؽ َلِؿقَس ـــــُر َكـِ ْق  َتْصـــــُدِق الطَّ

﴿ َوٓ ِجَداَل مـ سباب وشتؿ وسرقة،  ﴿ َوٓ ُفُسقَق ﴾لؽـ لؿ يؽـ بقـ الـساء9  

ـْ َخقْرٍ آستؼامات، مـاضرات تؼسل الؼؾقب وتذهب  فِل اْلَحجِّ ﴾ ﴿ َوَما َتْػَعُؾقا ِم

ٍة َخْقًرا َيَره * : ، كؿا قال تعالكمفؿا دق يف أطقـؽؿ َيْعَؾْؿُف اهللُ ﴾ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذرَّ ﴿ َفَؿ

ا َيَره ﴾ ةٍ َشرًّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذرَّ ُدوا ﴾ [،4-0]الزلزلة:َوَم بإطؿال الصالحات،  ﴿ َوَتَزوَّ

ُؼقِن َيا ُأْولِل ٕققات والؿَلبس إن كـتؿ يف سػر، وهؽذا با اِد التَّْؼَقى َواتَّ ﴿َفنِنَّ َخقَْر الزَّ

ففل كعؿ الزاد وكعؿ الؾباس،  [،19]إطراف:﴿ َولَِباُس التَّْؼَقى َذلَِؽ َخْقٌر ﴾ إَْلَباِب ﴾

 إلك غقر ذلؽ.
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 اهَّلُل َطـُْفَؿا، َقاَل ]ص: و
َ
ـِ َطبَّاٍس َرِضل ـِ اْب َٓ  "[: 023َط قَن َو ـِ َيُحج  َكاَن َأْهُؾ الَقَؿ

َة َسَلُلقا الـَّاَس، َفَلْكَزَل اهَّلُل َتَعالَ  ُؾقَن، َفنَِذا َقِدُمقا َمؽَّ ـُ الُؿَتَقكِّ ُدوَن، َوَيُؼقُلقَن: َكْح ك: َيَتَزوَّ

اِد التَّْؼَقى﴿ ُدوا َفنِنَّ َخْقَر الزَّ ـُ ُطقَ 086]البؼرة:  ﴾َوَتَزوَّ ـْ [ َرَواُه اْب ـْ َطْؿٍرو، َط قْـََة، َط

 أخرجف البخاري . ِطْؽِرَمَة ُمْرَسًَل 

 طشرة: خامسةأية ال

ْقَطاِن قال حعانى: ًة َوٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت الشَّ ْؾِؿ َكافَّ ـَ آَمـُقا اْدُخُؾقا فِل السِّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـٌ ﴾ ُف لَُؽْؿ َطُدوٌّ ُمبِق  [.117]البؼرة:إِكَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا اْدُخُؾقا يؼقل:  َفا الَِّذي ْؾِؿ ﴿ َيا َأيُّ ادخؾقا يف اإلسَلم مـ جؿقع  ﴾فِل السِّ

يؽقن طـدكؿ اكتؼائقة، تلخذون ما كاسب أهقائؽؿ، وترتكقن ما خالػ  أي ٓجقاكبف، 

ًة ﴾ آرائؽؿ، بؾ ما ُسؿل الؿسؾؿ مسؾًؿا إٓ ٓكؼقاده واستسَلمف هَّلل أي: مـ  ﴿ َكافَّ

ف بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر والصرب طؾك الؿؼدور، وهذا هق الؿسؾؿ جؿقع جقاكب

ـَ إَِذا ُذكَِر اهللُ َوِجَؾْت ُقُؾقُبُفْؿ َوإَِذا ُتِؾقَْت : ، كؿا قال تعالكحًؼا ﴿ إِكََّؿا اْلُؿْمِمـُقَن الَِّذي

ُؾقَن * الَّ  ا َرَزْقـَاُهْؿ َطَؾْقِفْؿ آياُتُف َزاَدْتُفْؿ إِيَؿاًكا َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكَّ الَة َوِمؿَّ ـَ ُيِؼقُؿقَن الصَّ ِذي

ا ﴾] ـُقَن َحؼًّ ْقَطاِن ﴾ [،9-1إكػال:ُيـِػُؼقَن * ُأْوَلئَِؽ ُهُؿ اْلُؿْمِم  ﴿ َوٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت الشَّ

ـٌ ﴾الشقطان،  وصرق ُسبؾ ُف َلُؽْؿ َطُدوٌّ ُمبِق ، َطزَّ َوَجؾَّ قصرفؽؿ طؿا أحؾ اهَّلل ف ﴿ إِكَّ

قِء ﴿، كؿا قال تعالك: َطزَّ َوَجؾَّ ؾؽؿ ترتؽبقن ما حرم اهَّلل ويجع إِكََّؿا َيْلُمُرُكْؿ بِالس 

َٓ َتْعَؾُؿقنَ   َما 
ِ
 . [058]البؼرة:  ﴾َواْلَػْحَشاِء َوَأْن َتُؼقُلقا َطَؾك اهَّلل
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 ة طشرة:سادسأية ال

ا َرَزقْ قال حعانى: ـَ آَمـُقا َأكِػُؼقا ِمؿَّ َفا الَِّذي ـْ َقْبِؾ َأْن َيْلتَِل َيْقٌم ٓ َبْقٌع فِقِف ﴿ َيا َأيُّ ـَاُكْؿ ِم

ٌة َوٓ َشَػاَطٌة َواْلَؽافُِروَن ُهُؿ الظَّالُِؿقَن ﴾  [.143]البؼرة:َوٓ ُخؾَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ، يلمرهؿ بالـػؼة يف  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

سقاًء يف ذلؽ الـػؼات القاجبة كالزكاة، والـذور، وما يؾزم مـ كػؼة  َجؾَّ َطزَّ وَ سبقؾ اهَّلل 

الزوجات وإبـاء، وأباء إن احتاجقا إلك ذلؽ، أو الـػؼات الؿستحبة يف أوجف الخقر 

ا َرَزْقـَاُكْؿ ﴾﴿﴾ ابذلقا ﴿ َأكِػُؼقاهاهـا وهاهـا وهاهـا،  وأكتؿ يف حال  أططاكؿ اهَّلل ِمؿَّ

َأْن »: لؿا سئؾ أي الصدقة أفضؾ طهى هللا عهيه وسهى قال الـبل صحة وكشاط، كؿا 

َق َوَأْكَت َصِحقٌح َشِحقٌح َتْخَشك الَػْؼَر، َوَتْلُمُؾ الِغـَك، َوَٓ ُتْؿِفُؾ َحتَّك إَِذا بََؾَغِت  َتَصدَّ

قف طـ أبل هريرة متػؼ طؾ «الُحْؾُؼقَم، ُقْؾَت لُِػالٍَن َكَذا، َولُِػالٍَن َكَذا َوَقْد َكاَن لُِػالَنٍ 

ـْ َقْبِؾ َأْن َيْلتَِل َيْقٌم ﴾، رضل اهَّلل طـف  ﴿ ٓ َبْقٌع فِقِف ﴾أي: يقم الؼقامة، يقم الػصؾ،  ﴿ ِم

تـػع إٓ ما صحبة  ﴿ َوٓ ُخؾٌَّة ﴾ٓ يستطقع اإلكسان أن يستعتب وٓ أن يؽسب أجًرا، 

ُء َيْقمَ : ، كؿا قال تعالككان مـ شلن أهؾ اإليؿان َّٓ ﴿ إَِخالَّ ئٍِذ َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض َطُدوٌّ إِ

ـَ ﴾ َّٓ  ، تـػع وتدفع﴿ َوٓ َشَػاَطٌة ﴾ [،90]الزخرف:اْلُؿتَِّؼق ـْ َذا الَِّذي َيْشَػُع ِطـَْدُه إِ ﴿ َم

ـِ اْرَتَضك ﴾[، 111]البؼرة:بِنِْذكِِف ﴾ َّٓ لَِؿ فنذا أردت أن يؽقن [، 14]إكبقاء:﴿ َوٓ َيْشَػُعقَن إِ

﴿ إِنَّ اهللَ اْشَتَرى مـزلة ورفعة فؿـ أن اشرتي كػسؽ مـ اهَّلل:  َطزَّ َوَجؾَّ  لؽ طـد اهَّلل

ـَ َأكُػَسُفْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ بَِلنَّ َلُفُؿ اْلَجـََّة ﴾ ـَ اْلُؿْمِمـِق ومـ أن اتخذ لؽ [، 222]التقبة:ِم
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رسقل فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف طـد الرتمذي وأبل داود قال  أخَلء مـ الؿممـقـ

ـْ ُيَخالُِؾ »: اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ ـِ َخِؾقِؾِف، َفْؾَقـُْظْر َأَحُدُكْؿ َم ويف  ،«اْلَؿْرُء َطَؾك ِدي

ُفْؿ فِل ضِؾِّل َيْقَم » حديث أبل هريرة رضل اهَّلل طـف: ـَ اْلُؿَتَحابُّقَن بَِجاَللِل؟ اْلَقْقَم ُأضِؾُّ َأْي

 . أخرجف مسؾؿ «َٓ ضِؾَّ إَِّٓ ضِؾِّل

﴿ حتك يشػع لؽ،   طهى هللا عهيه وسهى ا أردت الشػاطة فؾزم هدي الـبل وإذ

لؿ يؼؾ الظالؿقن هؿ الؽافرون9 ٕن الظؾؿ يتػاوت ُضؾؿ َواْلَؽافُِروَن ُهُؿ الظَّالُِؿقَن ﴾ 

دون ُضؾؿ، ُضؾؿ يخرج مـ اإلسَلم، وُضؾؿ دون ذلؽ، ولؽـ الؽػار ضؾؿة ٕكػسفؿ، 

، كؿا قال ، وُضؾؿفؿ ٓ ُيغػرَطزَّ َوَجؾَّ وبقـ رهبؿ ضؾؿة لغقرهؿ، ضؾؿة فقؿا بقـفؿ 

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقٌؿ ﴾: تعالك  [.23]لؼؿان:﴿ إِنَّ الشِّ

 طشرة:بعة أية السا

ِـّ َوإََذى َكالَِّذي ُيـِػُؼ قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ ُتْبطُِؾقا َصَدَقاتُِؽْؿ بِاْلَؿ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـُ بِاهللِ َواْلَقْقِم أِخرِ َفَؿَثُؾُف َكَؿَثِؾ َصْػَقاٍن َطَؾْقِف ُتَراٌب َفَلَصاَبُف َماَلُف ِرَئاَء الـَّ  اِس َوٓ ُيْمِم

ـَ  ا َكَسُبقا َواهللُ ٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم اْلَؽافِرِي َوابٌِؾ َفَتَرَكُف َصْؾًدا ٓ َيْؼِدُروَن َطَؾك َشْلٍء ِمؿَّ

 [.153]البؼرة:﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ٓ ُتبْطُِؾقا بعد حثف لؾؿممـقـ طؾك الصدقة:  زَّ َوَجؾَّ طَ يؼقل اهَّلل  َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ِـّ ﴾ُتذِهبقا أجر صدقاتؽؿ وكػؼاتؽؿ:  ﴾ طؾك مـ أططقتؿقه: فعؾـا لؽ، وفعؾـا  ﴿ بِاْلَؿ

ـْ َصَدَقٍة َيْتَبُعَفا َأًذى ﴾لؽ وهؽذا:  ﴿  [،193ؼرة:]الب﴿ َقْقٌل َمْعُروٌف َوَمْغِػَرٌة َخْقٌر ِم
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﴿ َكالَِّذي ُيـِػُؼ َماَلُف  ؿثؾ الؿان والؿمذي يف صدقتف:فبالػعؾ أو بالؼقل، َوإََذى ﴾ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل ف بؾ يمزر، طؾك طؿؾف والؿرائل ٓ يمجرِرَئاَء الـَّاِس ﴾  َسِؿْعُت  َع

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيُؼقُل: 
ِ
َل الـَّاِس ُيْؼَضك َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾْقِف َرُجٌؾ إِنَّ أَ  "َرُسقَل اهَّلل وَّ

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َقاَتْؾُت فِقَؽ َحتَّك  َ بِِف َفَعرَّ
اْسُتْشِفَد، َفُلتِل

َْن ُيَؼاَل: َجِري
ِ
قَؾ، ُثؿَّ ُأمَِر بِِف اْسُتْشِفْدُت، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِـََّؽ َقاَتْؾَت ٕ

ٌء، َفَؼْد قِ

 
َ
َؿُف َوَقَرَأ اْلُؼْرآَن، َفُلتِل َ فِل الـَّاِر، َوَرُجٌؾ َتَعؾََّؿ اْلِعْؾَؿ، َوَطؾَّ

 َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼل

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َتَعؾَّْؿُت اْلِعؾْ  ْؿُتُف َوَقَرْأُت فِقَؽ بِِف َفَعرَّ َؿ، َوَطؾَّ

اْلُؼْرآَن، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِـََّؽ َتَعؾَّْؿَت اْلِعْؾَؿ لُِقَؼاَل: َطالٌِؿ، َوَقَرْأَت اْلُؼْرآَن لُِقَؼاَل: ُهَق 

َ فِل الـَّاِر، َورَ 
قَؾ، ُثؿَّ ُأمَِر بِِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼل

َع اهَّلُل َقاِرٌئ، َفَؼْد قِ ُجٌؾ َوسَّ

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت  َ بِِف َفَعرَّ
ـْ َأْصـَاِف اْلَؿاِل ُكؾِِّف، َفُلتِل

َطَؾْقِف، َوَأْطَطاُه مِ

َّٓ َأْكَػْؼُت فِقَفا َلَؽ، َقاَل: َكذَ  ـْ َسبِقٍؾ ُتِحب  َأْن ُيـَْػَؼ فِقَفا إِ
ْبَت، فِقَفا؟ َقاَل: َما َتَرْكُت مِ

 فِل 
َ
َوَلؽِـََّؽ َفَعْؾَت لُِقَؼاَل: ُهَق َجَقاٌد، َفَؼْد قِقَؾ، ُثؿَّ ُأمَِر بِِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف، ُثؿَّ ُأْلِؼل

 أخرجف مسؾؿ . "الـَّاِر 

ـُ بِاهللِ َواْلَقْقِم أِخرِ ﴾  ﴿ كافر فَل يممـ بالبعث والـشقر، فؿثؾ هذا:  ﴿ َوٓ ُيْمِم

﴿ حجرة مؾساء طؾقفا تراب، لقست بلرض مستؼرة،  اٍن َطَؾْقِف ُتَراٌب ﴾َكَؿَثِؾ َصْػقَ 

أمؾس ٓ حقاة فقف وٓ بؼاء لؿسببات الحقاة،  ﴿ َفَتَرَكُف َصْؾًدا ﴾مطر،  َفَلَصاَبُف َوابٌِؾ ﴾

﴿ ٓ َيْؼِدُروَن َطَؾك فذهبت أطؿالفؿ كؿا ذهب هذا الرتاب مـ طؾك الحجرة الؿؾساء، 

ا َكَسبُ  ﴿ َواهللُ ٓ َيْفِدي ٓ يستطقعقن الؿحافظة طؾك شلء مـ إطؿال،  قا ﴾َشْلٍء ِمؿَّ

ـَ ﴾  ، ويف هذه أية لعؾؿف أهنؿ لقسقا أهًَل لؾفداية، ولقسقا أهًَل لؾتقفقؼاْلَؼْقَم اْلَؽافِرِي
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 َصؾَّ التحذير مـ الـػاق والشرك والرياء، ف
ِ
ـِ َلبِقٍد، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل ـْ َمْحُؿقدِ ْب ك َع

َْصَغُر  "اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  ْٕ ْرُك ا  َوَما  "إِنَّ َأْخَقَف َما َأَخاُف َطَؾْقُؽُؿ الشِّ
ِ
َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهَّلل

َْصَغُر؟ َقاَل:  ْٕ ْرُك ا َياُء  "الشِّ  . أخرجف أحؿد  "الرِّ

ـَ ُيـِػُؼقَن َأْمَقاَلُفُؿ اويف الؿؼابؾ قال تعالك:  ْبتَِغاَء َمْرَضاةِ اهللِ ﴿ َوَمَثُؾ الَِّذي

مزرطة  [،191]البؼرة:﴿ َكَؿَثِؾ َجـٍَّة بَِرْبَقٍة ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ إخَلص هَّلل  [،191]البؼرة:﴾

مطر صقب  [،191]البؼرة:﴿ َأَصاَبَفا َوابٌِؾ ﴾وبستان يف مؽان مرتػع9 لؽـف ثابت مستؼر، 

ـِ ﴾مبارك،  ﴿ َفنِْن َلْؿ ُيِصْبَفا َوابٌِؾ قـ، مرت [،191]البؼرة:﴿ َفآَتْت ُأُكَؾَفا ِضْعَػْق

ومع ذلؽ تـتػع مـ هذا الرذاذ9 لطقب  [،191]البؼرة:﴿ َفَطؾٌّ ﴾مطر،  [،191]البؼرة:﴾

﴿ َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َبِصقٌر مـبتفا ولطقب ثؿرهتا، ولطقب تربتفا، ولطقب هقاءها، 

 مطؾع. [،191]البؼرة:﴾

 طشرة: ثامـةأية ال

ـَ  ﴿ َياقال حعانى: ا َأْخَرْجـَا َلُؽْؿ ِم ـْ َصقَِّباِت َما َكَسْبُتْؿ َوِمؿَّ ـَ آَمـُقا َأكِػُؼقا ِم َفا الَِّذي َأيُّ

َّٓ َأْن ُتْغِؿُضقا فِقِف َواْطَؾُؿقا َأنَّ  ُؿقا اْلَخبِقَث ِمـُْف ُتـِػُؼقَن َوَلْستُْؿ بِآِخِذيِف إِ إَْرِض َوٓ َتَقؿَّ

 [.156:]البؼرةاهللَ َغـِلٌّ َحِؿقٌد ﴾

 الشــرح:

ـْ ابذلقا يف وجف الخقر،  ﴿ َأكِػُؼقا ﴾بإمر بالـػؼة:  َطزَّ َوَجؾَّ هذا تؽرار مـ اهَّلل  ﴿ ِم

إِنَّ »: فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف مـ الحَلل الؿحبقب إلقؽؿَصقَِّباِت َما َكَسْبُتْؿ ﴾ 

َّٓ َصقِّبًا َٓ َيْؼَبُؾ إِ َسلنَِي، َفَقاَل:  َوإِنَّ اهللَ َأَمرَ  اهللَ َصقٌِّب  ِمننَِي بََِم َأَمَر بِِه ادمُرم ًم ُسُل ﴿ادمُ َا الره َيا َأُّيه
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َمُلوَن َعلِومٌ  ا، إِِّنِّ بََِم َتعم َمُلوا َصاِِلً َيا ﴿[ َوَقاَل: 15]ادًمنون:  ﴾ُكُلوا ِمَن الطَّوَِّباِت َواعم

نَ  ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمنم َصوَِّباِت َما َرَزقم َ ُجَل ُيطِوُل 571]البقرة:  ﴾اُكمم َأُّيه [ ُثمَّ َذَكَر الرَّ

ُبُه َحرَ  َ ، َوَمطمَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشم ، َيا َربِّ ََمِء، َيا َربِّ ِه إََِل السَّ ، َيُمده َيَديم َزَ َعَث َأغم َفَر َأشم اٌم، السَّ

َتَجاُب لَِذلَِك  َراِم، َفَيىَّى ُيسم َبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي بِاِلمَ  ﴿ َما َكَسْبتُْؿ ﴾ ، أخرجف مسؾؿ " ؟َوَملم

ـَ إَْرِض ﴾أكػؼقا أيًضا:  ﴾وَ ﴿ما حصؾتؿ يف طؿؾؽؿ،  ا َأْخَرْجـَا َلُؽْؿ ِم مـ  ﴿ ِمؿَّ

ُؿقاالثؿار والزروع،  الخبقث أو مـ الثؿرة،  السلء اْلَخبِقَث ﴾﴿ تؼصدوا ﴾﴿ َوٓ َتقَؿَّ

إن ُأططل لؽؿ9 لعدم جقدتف  بِآِخِذيِف ﴾ ﴿ َوَلْسُتؿْ لغقركؿ،  ، ﴿ ِمـُْف ُتـِػُؼقَن ﴾مـ الؿال

َّٓ َأْن ُتْغِؿُضقا فِقِف ﴾ ولعدم صقبف،  ﴿ َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َغـِلٌّ ﴾ ُتؾجلوا وتجربوا طؾقف، ﴿ إِ

يحؿد مـ فعؾ الصالحات  ﴿ َحِؿقٌد ﴾غـل طـ صدقاتؽؿ، ولؽـف ابتَلكؿ واختربكؿ، 

ـِ الَبَراِء، ، ويف سبب كزولفا بالؿرباتوتؼرب إلك اهَّلل  ـْ َأبِل َمالٍِؽ، َط ُؿقا ﴿َط َٓ َتَقؿَّ َو

ُجُؾ  ﴾الَخبِقَث مِـُْف ُتـِْػُؼقنَ  َقاَل: كََزَلْت فِقـَا َمْعَشَر إَْكَصاِر، ُكـَّا َأْصَحاَب َكْخٍؾ َفَؽاَن الرَّ

ُجُؾ َيْلتِل تِِف، َوَكاَن الرَّ ـْ َكْخؾِِف َطَؾك َقْدِر َكْثَرتِِف َوقِؾَّ
ُؼُف فِل  َيْلتِل مِ ـِ َفُقَعؾِّ بِالِؼـِْق َوالِؼـَْقْي

ِة َلْقَس َلُفْؿ َصَعاٌم، َفَؽاَن َأَحُدُهْؿ إَِذا َجاَع َأَتك الِؼـَْق َفَضَربَُف  ػَّ اْلَؿْسِجِد، َوَكاَن َأْهُؾ الص 

َٓ َيْرَغُب  ـْ  ـَ الُبْسِر َوالتَّْؿِر َفَقْلُكُؾ، َوَكاَن َكاٌس مِؿَّ
فِل الَخْقِر َيْلتِل  بَِعَصاُه َفَقْسُؼُط مِ

ُؼُف، َفَلْكَزَل اهَّلُل َتَباَرَك َتَعالَ  قُص َوالَحَشُػ َوبِالِؼـِْق َقْد اْكَؽَسَر َفقَُعؾِّ ُجُؾ بِالِؼـِْق فِقِف الشِّ ك: الرَّ

ا َأْخَرْجـَا َلُؽْؿ مِ ﴿ ـْ َصقَِّباِت َما َكَسْبُتْؿ َومِؿَّ
ـَ آَمـُقا َأْكِػُؼقا مِ ِذي َفا الَّ َٓ َيا َأي  ـَ إَْرِض َو

َّٓ َأْن ُتْغِؿُضقا فِقفِ  ُؿقا الَخبِقَث مِـُْف ُتـِْػُؼقَن َوَلْسُتْؿ بِآِخِذيِف إِ َقاُلقا: َلْق َأنَّ َأَحَدُكْؿ  ﴾َتَقؿَّ

َّٓ َطَؾك إِْغَؿاٍض َأْو َحَقاٍء. َقاَل: َفُؽـَّا َبْعَد  َذلَِؽ َيْلتِل ُأْهِدَي إَِلْقِف مِْثُؾ َما َأْطَطك، َلْؿ َيْلُخْذُه إِ

 ( .1876أخرجف الرتمذي ) َحُدَكا بَِصالِِح َما ِطـَْدهُ أَ 
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َطزَّ ففذه آيات الصدقة يف سقرة البؼرة مـ أطظؿ أيات يف هذا الباب، إذ أن اهَّلل 

تؽؾؿ طؿا يـبغل يف هذا الباب مـ اإلخَلص وما يحصؾ وراء ذلؽ مـ  َوَجؾَّ 

ـَ ُيـِػُؼقَن َأْمَقاَلُفْؿ فِل َسبِقِؾ اهللِ َكَؿَثِؾ َحبٍَّة ﴿ َمَثُؾ الَّ الؿضاطػة لألجقر الؽثقرة:  ِذي

ـْ َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َطِؾقٌؿ  َأْكَبَتْت َسْبَع َسـَابَِؾ فِل ُكؾِّ ُسـُْبَؾٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهللُ ُيَضاِطُػ لَِؿ

طـ  زَّ َوَجؾَّ طَ ولؿا كان طادة الـاس الؿـ إٓ مـ رحؿ اهَّلل، هنك اهَّلل  [،192]البؼرة:﴾

ِـّ َوإََذى ﴾الؿـ:   [.199]البؼرة:﴿ ٓ ُتْبطُِؾقا َصَدَقاتُِؽْؿ بِاْلَؿ

ثؿ أخرب أن الؼقل الؿعروف بدون صدقة أقرب إلك اهَّلل وأفضؾ مـ صدقة مع مـ 

 وأذى، ثؿ أخرب بحال الؿرائل يف صدقتف، وبحال الؿخؾص يف صدقتف. 

ـْ َتْحتَِفا إَْكَفاُر ﴿ َأَيَقدُّ َأَحُدُكْؿ َأْن َتؽُ ثؿ قال:  ـْ َكِخقٍؾ َوَأْطـَاٍب َتْجرِي ِم قَن َلُف َجـٌَّة ِم

يٌَّة ُضَعَػاُء َفَلَصاَبَفا إِْطَصاٌر فِقِف َكاٌر  ـْ ُكؾِّ الثََّؿَراِت َوَأَصاَبُف اْلؽَِبُر َوَلُف ُذرِّ َلُف فِقَفا ِم

ـُ اهللُ َلُؽُؿ أَياِت لَ  ُروَن ﴾َفاْحَتَرَقْت َكَذلَِؽ ُيَبقِّ ُؽْؿ َتتََػؽَّ وهذا مثؾ ضربف  [،199]البؼرة:َعؾَّ

لؾذي يعؿؾ بعض إطؿال الصالحة ثؿ يمدي إلك فسادها بالشرك، واهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

 الؿستعان.

 طشرة: تاسعةأية ال

بَ قال حعانى: ـَ الرِّ ُؼقا اهللَ َوَذُروا َما َبِؼَل ِم ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ـَ ﴿ َيا َأيُّ ا إِْن ُكـُتْؿ ُمْمِمـِق

 [.167]البؼرة:﴾

 الشــرح:

ُؼقا اهللَ ﴾ يؼقل تعالك: ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر، ومـ  ﴿ َيا َأيُّ
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َبا ﴾أي: اتركقا،  ﴿ َوَذُروا ﴾ ذلؽ: ترك الربا: ـَ الرِّ الزيادة التل يلخذها  ﴿ َما َبِؼَل ِم

بَا ٓ أحؾ البقع وحرم الربا:  َطزَّ َوَجؾَّ ا، واهَّلل اإلكسان ُضؾًؿا وطدواكً  ـَ َيْلُكُؾقَن الرِّ ﴿ الَِّذي

َؿا اْلَبْقعُ  ُفْؿ َقاُلقا إِكَّ ـَ اْلَؿسِّ َذلَِؽ بَِلكَّ قَْطاُن ِم َّٓ َكَؿا َيُؼقُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُف الشَّ  ِمثُْؾ َيُؼقُمقَن إِ

َبا ﴾ َدَقاِت ﴾]حرم الربا:  َطزَّ َوَجؾَّ واهَّلل  [،101]البؼرة:الرِّ  [،109البؼرة:﴿ َوُيْربِل الصَّ

َبا َوآكَِؾُف َوُمق طهى هللا عهيه وسهى يضاطػ لعباده الؿممـقـ، والـبل  ـَ الرِّ كَِؾُف : َلَع

طهى هللا عهيه وأخرب الـبل أخرجف مسؾؿ طـ جرب رضل اهَّلل طـف،  َوَكاتَِبُف َوَشاِهَدهُ 

َوإَِذا فِل الـََّفرِ َرُجٌؾ َسابٌِح َيْسَبُح، َوإَِذا َطَؾك َشطِّ »لؼرب: طـ طذاب آكؾ الربا يف ا  وسهى 

ابُِح َيْسَبُح َما َيْسَبُح، ُثؿَّ َيلْتِل  الـََّفرِ َرُجٌؾ َقْد َجَؿَع ِطـَْدُه ِحَجاَرًة َكثِقَرًة، َوإَِذا َذلَِؽ السَّ

َلُف َفاُه َفقُْؾِؼُؿُف َحَجًرا َفَقـَْطِؾُؼ َيْسَبُح، ُثؿَّ َيْرِجُع َذلَِؽ الَِّذي َقْد َجَؿَع ِطـَْدُه الِحَجاَرَة، َفَقْػَغُر 

َؿا َرَجَع إَِلْقِف َفَغَر َلُف َفاُه َفَلْلَؼَؿُف َحَجًرا ـَ ﴾، (2)«إَِلْقِف ُكؾَّ مؾتزمقـ لشرع  ﴿ إِْن ُكـُتْؿ ُمْمِمـِق

 اهَّلل ضاهًرا باصـًا.

ـَ اهللِ َوَرُسقلِِف ، لرباا برتك [،104]البؼرة:﴿ َفنِْن َلْؿ َتْػَعُؾقا ﴾ ﴿ َفْلَذُكقا بَِحْرٍب ِم

َما »: بذهاب بركات أمقالفؿ: َطزَّ َوَجؾَّ أطؾؿفؿ بحرب يؽقن مـ اهَّلل  [،104]البؼرة:﴾

ةٍ  َّٓ َكاَن َطاقَِبُة َأْمرِِه إَِلك قِؾَّ َبا، إِ ـَ الرِّ ، وهؽذا الرسقل بتلديبفؿ يف ذلؽ (1)«َأَحٌد َأْكَثَر ِم

ًٓ طـف يف كؾ زمان، لؽـ:  الزمان، ويؼقم ـْ َبْعُد أولقاء إمقر بد ـْ َقْبُؾ َوِم ﴿ هللِ إَْمُر ِم

واهَّلل الؿستعان، أصبح أولقاء إمقر يف هذا الزمـ هؿ الذيـ يػتحقن  [،9]الروم:﴾

البـقك الربقية، ويشجعقن طؾك الؿعامَلت الربقية، فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يحتاط لـػسف، 

                                        
(1)

 .رضي هللا عُه ، من حديث سؿرة بن جـدب (3623)أخرجه البخاري برقم:  

(2)
 .رضي هللا عُه ، من حديث ابن مسعود (1135)أخرجه ابن ماجة برقم:  
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 رض وكحق ذلؽ مؿا يدخؾف الربا.يف باب الصرافة والؼ

 وإخقرة مـ سقرة البؼرة: العشرونأية 

ك َفاْكُتُبقُه َولَْقْؽتُْب قال حعانى: ـٍ إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ ـَ آَمـُقا إَِذا َتَداَيـُتْؿ بَِدْي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َؿُف اهللُ َفْؾَقْؽتُْب َوْلُقْؿِؾِؾ الَِّذي َطَؾْقِف َبْقـَُؽْؿ َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َوٓ َيْلَب َكاتٌِب َأْن َيْؽتَُب َكؿَ  ا َطؾَّ

َأْو  اْلَحؼُّ َوْلَقتَِّؼ اهللَ َربَُّف َوٓ َيبَْخْس ِمـُْف َشْقًئا َفنِْن َكاَن الَِّذي َطَؾْقِف اْلَحؼُّ َسِػقًفا َأْو َضِعقًػا

ـْ ِرَجالُِؽْؿ َفنِْن َلْؿ ٓ َيْستَطِقُع َأْن ُيِؿؾَّ ُهَق َفْؾقُْؿِؾْؾ َولِقُُّف بِاْلَعْد  ـِ ِم ِل َواْستَْشِفُدوا َشِفقَدْي

َر  َفَداِء َأْن َتِضؾَّ إِْحَداُهَؿا َفُتَذكِّ ـَ الشُّ ـْ َتْرَضْقَن ِم ـِ َفَرُجٌؾ َواْمَرَأَتاِن ِمؿَّ َيُؽقَكا َرُجَؾْق

َفَداُء إَِذا َما ُدُطقا َوٓ َتْسلَ  ُمقا َأْن َتْؽُتُبقُه َصِغقًرا َأْو َكبِقًرا إِْحَداُهَؿا إُْخَرى َوٓ َيْلَب الشُّ

َّٓ َأْن َتُؽقَن تَِجا َّٓ َتْرَتاُبقا إِ َفاَدةِ َوَأْدَكك َأ َرًة إَِلك َأَجِؾِف َذلُِؽْؿ َأْقَسُط ِطـَْد اهللِ َوَأْقَقُم لِؾشَّ

َّٓ َتْؽُتُبقهَ  ا َوَأْشِفُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْؿ َوٓ ُيَضارَّ َحاِضَرًة ُتِديُروَكَفا َبقْـَُؽْؿ َفَؾقَْس َطَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأ

ُؿُؽُؿ اهللُ َواهللُ بُِؽؾِّ َشْلءٍ  ُؼقا اهللَ َوُيَعؾِّ ُف ُفُسقٌق بُِؽْؿ َواتَّ  َكاتٌِب َوٓ َشِفقٌد َوإِْن َتْػَعُؾقا َفنِكَّ

 [.171]البؼرة:َطِؾقٌؿ ﴾

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾ل فقفا: قبؾ الؽَلم طـ أية ٓحظ معل الػرق بقـ أيات الت  ،﴿ َيا َأيُّ

ـَ آَمـُقا ﴾.وبقـ أيات التل فقفا:  َفا الَِّذي   ﴿ َيا َأيُّ

َفا الـَّاُس ﴾،فالتل فقفا:  أغؾبفا دطقة إلك التقحقد، ودطقة إل اإليؿان بالققم  ﴿ َيا َأيُّ

 َوَجؾَّ َطزَّ أخرة وكحق ذلؽ مـ أمقر العؼقدة التل يـبغل لؾؿسؾؿقـ أن يطقعقا اهَّلل 

 فقفا.
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ـَ آَمـُقا ﴾بقـؿا:  َفا الَِّذي أحؽام أوامر يف كثقر مـ الشمون9 ٕن الؽافر ما قد  ﴿ َيا َأيُّ

ًٓ أن يـؼاد لإلسَلم ضاهًرا باصـًا، فدخؾ يف اإلسَلم حتك تلمره بغقر ذلؽ،  قحتاج أو

 فعـد ذلؽ تلمره، أما الؿممـ قد أصبح مـؼاًدا فقممر.

ـٍ ﴾ ﴿ َيا َأيُّ ققلف تعالك:  ـَ آَمـُقا إَِذا َتَداَيـُتْؿ بَِدْي كزلت يف السؾػ أو السؾؿ، َفا الَِّذي

 : كؿا قال ابـ طباس، وشروصف أربعة

 أن يؽقن يف شلء معؾقم. إول:

 إلك أجؾ معؾقم. الثاين:

 بثؿـ معؾقم. الثالث:

 أن يؽقن مقصقف يف الذمة. الرابع:

 ٕن البقع ثَلثة أكقاع:

جز: تدخؾ الدكان اططـل هذه البضاطة بؽذا، هذا حؼؽ وهذا بقع كاجز بـا إول:

 فذا ٓ إشؽال فقف.فحؼل، 

بقع آجؾ بعاجؾ: الثؿـ مؼدم والسؾعة تمخر، وهذا هق السؾػ والسؾؿ  الثاين:

 الذي كان إكصار ُيسؾؿقن ويسؾػقن فقف وقد تؼدمت شروصف.

ك أن تسدد بعد تدخؾ إلك الؿحؾ وتشرتي البضاطة طؾفبقع طاجؾ بآجؾ:  الثالث:

 فذه الثَلثة إكقاع كؾفا جائزة.ففرتة، 

بقع آجؾ بآجؾ: وهق بقع الديـ بالديـ، بقع الؽالئ بالؽالئ الرابع وهق الؿؿـقع: 

 هذا حرام.و

ك ﴾ ققلف: هبذا استدل كثقر مـ العؾؿاء: طؾك أن الؿستديـ ٓ  ﴿ إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ
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فَل حرج  ،«إَِلك َمْقَسَرةٍ »قد جاء يف الحديث: يجقز لف آستداكة إٓ لققت معؾقم، لؽـ 

﴿ َوْلقَْؽُتْب حتك ٓ يضقع، وإمر بالؽتابة هـا لَلستحباب،  ﴿ َفاْكُتُبقُه ﴾يف ذلؽ، 

ٕن أغؾب الـاس كاكقا ما يؽتبقن يف ذلؽ الزمان، أما إذا كان  َبْقـَُؽْؿ َكاتٌِب بِاْلَعْدِل ﴾

﴿ أو لقختؿ أو لقبصؿ أو لقشفد طؾك كتابتف، يستطقع أن يؽتب بـػسف فؾقؽتب ولقققع 

ٓ  ﴿ َوٓ َيْلَب َكاتٌِب َأْن َيْؽُتَب ﴾بالحؼ، ٓ يؿقؾ مع الدائـ وٓ الؿستديـ،  بِاْلَعْدِل ﴾

َؿُف اهللُ ﴾يؿتـع الؽاتب أن يؽتب محاباًة ومجامؾة،  فؿـ شؽر اهَّلل: أن ُيعقـ  ﴿ َكَؿا َطؾَّ

ـْ اْسَتَطاَع َأْن َيـْػَ »الـاس:   ﴿ َفْؾَقْؽتُْب َوْلُقْؿِؾِؾ الَِّذي َطَؾْقِف اْلَحؼُّ ﴾، (2)«َع َأَخاُه َفْؾَقْػَعْؾ َم

يعـل: الؽاتب إكؿا طؾقف أن يؽتب ما يؼقل لف صاحب الحؼ، ما يذهب مـ طـده: 

استدكت مائة ألػ ريال، يؼقم يؽتبفا مائة وطشريـ، مائة وطشرة، أكت تؼقل: إلك 

﴿ َفْؾقَْؽُتْب َولُْقْؿِؾِؾ الَِّذي َطَؾْقِف اْلَحؼُّ خؿسة أشفر:  ثؿاكقة أشفر وهق يؽتب لؽ إلك

ٓ يـؼص مـف شقًئا مـ  ﴿ َوٓ َيْبَخْس ِمـُْف َشْقًئا ﴾الؽاتب والذي ُيؿؾل،  َوْلَقتَِّؼ اهللَ َربَُّف ﴾

ٓ يحسـ ﴾ َسِػقًفا َأْو َضِعقًػا ﴿ الؿستديـ ﴾ ﴿ َفنِْن َكاَن الَِّذي َطَؾْقِف اْلَحؼُّ  مال الؿديـ،

أو لخرس،  ﴿ َأْو ٓ َيْستَطِقُع َأْن ُيِؿؾَّ ُهَق ﴾التصرف ضعقػ الؼقل أو ضعقػ الػعؾ: 

 ﴿ بِاْلَعْدِل ﴾الؼائؿ طؾقف،  ﴿ َفْؾُقْؿِؾْؾ َولِقُُّف ﴾لعدم مخالطة لؾـاس، أو صؿؿ، 

ـْ يف حال سؾػؽؿ وقضائف،  ﴿ َواْسَتْشِفُدوا ﴾واإلكصاف والصدق،  ـِ ِم ﴿ َشِفقَدْي

يف الشفادات اثـقـ مـ الرجال، سقاًء يف الجراحات، أو يف الدماء أو يف َجالُِؽْؿ ﴾ رِ 

ـِ َفَرُجٌؾ إمقال، أما الـساء ٓ مدخؾ لفـ إٓ يف إمقال،  ﴿ َفنِْن َلْؿ َيُؽقَكا َرُجَؾْق

َفَداِء ﴾  ـَ الشُّ ـْ َتْرَضْقَن ِم ، فنن وجد فنن لؿ يؽـ رجؾ بالؿرة فلربع كسقةَواْمَرَأَتاِن ِمؿَّ

                                        
(1)

 .رضي هللا عُه حديث جابر بن عبد اهلل ، من  (1155)أخرجه مسؾم برقم:  
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 ف: أجزءشاهد واحد مع صاحب الحؼ 
َّ
: َأنَّ الـَّبِل

ِ
ـِ َطبِْد اهَّلل ـْ َجابِِر ْب طهى هللا عهيه َع

.  وسهى  ـِ اِهِد َمَع اْلَقِؿق  َقَضك بِالشَّ

، هؽذا فعؾك الؿدطل البقـة وطؾك الؿـؽر القؿقـفنن لؿ يقجد شفقد بالؿرة 

 يؽقن ترتقب الدطقى:

 َطك طؾقف.ُمْدِطل وُمدَ  إول:

ُيطالب بالشفقد، والشفقد إصؾ: أن يؽقكقا مـ الرجال، فنن لؿ يقجد  الثاين:

رجال فقمخذ شفادة الـساء يف إمقال، أما الدماء والحدود فؾقس إٓ شفادة الرجال، 

 . فنن وجد شاهد واحد: الشاهد مع القؿقـ خَلًفا ٕبل حـقػة

ـَ  ـْ َتْرَضْقَن ِم َفَداِء ﴾ ﴿ َواْمَرَأَتاِن ِمؿَّ دلقؾ طؾك أن الشاهد: ٓ بد أن يؽقن  الشُّ

ًٓ مرضًقا غقر فاسؼ، فالؼاذف ـَ َيْرُمقَن ﴿ : ٓ تؼبؾ شفادتف قال اهَّلل طز وجؾ طد َوالَِّذي

ـَ َجْؾَدًة  َفاَدًة َوٓ َتْؼَبُؾقا َلُفْؿ َش اْلُؿْحَصـَاِت ُثؿَّ َلْؿ َيْلُتقا بَِلْرَبَعِة ُشَفَداَء َفاْجِؾُدوُهْؿ َثَؿاكِق

َر إِْحَداُهَؿا إُْخَرى  [،9]الـقر:َأَبًدا َوُأْوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَػاِسُؼقَن ﴾ ﴿ َأْن َتِضؾَّ إِْحَداُهَؿا َفُتَذكِّ

:  طهى هللا عهيه وسهى دلقؾ طؾك أن الـساء يؾحؼفـ الـسقان والضعػ، قال الـبل  ﴾

، َوَتْؽُػْرَن الَعِشقَر، َما َرَأيْ » ـَ ْع ُجِؾ ُتْؽثِْرَن الؾَّ ـٍ َأْذَهَب لُِؾبِّ الرَّ ـْ َكاقَِصاِت َطْؼٍؾ َوِدي ُت ِم

َـّ  ـْ إِْحَداُك : َوَما ُكْؼَصاُن ِديـِـَا َوَطْؼِؾـَا َيا َرُسقَل اهللِ؟ َقاَل: «الَحاِزِم ِم ـَ َأَلْقَس َشَفاَدُة »، ُقْؾ

ُجؾِ  : َبَؾك، َقاَل: «الَؿْرَأِة ِمْثَؾ كِْصِػ َشَفاَدِة الرَّ ـَ ـْ ُكْؼَصاِن َطْؼِؾَفا، َأَلْقَس إَِذا فَ »، ُقْؾ َذلِِؽ ِم

: َبَؾك، َقاَل: « َحاَضْت َلْؿ ُتَصؾِّ َوَلْؿ َتُصؿْ  ـَ ـْ ُكْؼَصاِن دِيـَِفا»ُقْؾ متػؼ طؾقف طـ  «َفَذلِِؽ ِم

 .أبل سعقد وابـ طؿر رضل اهلل طـفؿ 

َفَداُء إَِذا َما ُدُطقا ﴾﴾ يؿتـع ﴿﴿ َوٓ َيْلَب  ؿـ تحؿؾ الشفادة فة طـ أداء الشفاد الشُّ
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ـْ َيْؽُتْؿَفا َفنِكَُّف : َطزَّ َوَجؾَّ يجب طؾقف أن يمديفا، كؿا قال اهَّلل  َفاَدَة َوَم ﴿ َوٓ َتْؽتُُؿقا الشَّ

َصِغقًرا َأْو َكبِقًرا إَِلك َأَجِؾِف ﴿ الديـ، ﴾﴿ َوٓ َتْسَلُمقا َأْن َتْؽُتُبقهُ  [،143]البؼرة:آثٌِؿ َقْؾُبُف ﴾

﴿ َوَأْقَقُم يعـل: أطدل،  ﴿ َذلُِؽْؿ َأْقَسُط ِطـَْد اهللِ ﴾كثقًرا أو قؾقًَل،  سقاًء كان شقًئا﴾ 

َفاَدِة ﴾ َّٓ َتْرَتاُبقا ﴾أن يمتك هبا طؾك وجففا،  لِؾشَّ َّٓ َأْن َتُؽقَن تشؽقا،  ﴿ َوَأْدَكك َأ ﴿ إِ

تارة تشرتي رية فالؿحَلت التجاكؿا هق الحال يف  تَِجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَكَفا َبْقـَُؽْؿ ﴾

تعؿؾ فقف ورقة،  فؿا كؾ شلء تشرتيف، وتارة تشرتي بللػ بؿائة، وتارة تشرتي مائتقـ

َّٓ َتْؽُتُبقَها ﴾تؽتػل بؿا يؼقده صاحب الحؼ، بؾ  ٕن هذه  ﴿ َفَؾْقَس َطَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأ

ُيَضارَّ َكاتٌِب َوٓ َشِفقٌد  ﴿ َوٓفقؿا قؾ أو َكُثر،  ﴿ َوَأْشِفُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْؿ ﴾تلخذ وتعطل، 

﴿ َوإِْن َتْػَعُؾقا ٓ الؽاتب يضر بالؿديـ وٓ الؿستديـ، وٓ الشاهد يضر بلحدهؿا، ﴾ 

ُف ُفُسقٌق بُِؽْؿ ﴾الؿضارة،  ﴾ ﴿ يعـل: أطؿال الػاسؼقـ لقس بلطؿال الصالحقـ،  ﴿ َفنِكَّ

ُؼقا اهللَ ﴾  هذه إحؽام الجؾقؾة  ُؽُؿ اهللُ ﴾﴿ َوُيَعؾِّؿُ بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر، َواتَّ

ٓ تخػك طؾقف خافقة، ويف هذا رد طؾك الؿعتزلة ، ﴿ َواهللُ بُِؽؾِّ َشْلٍء َطِؾقٌؿ ﴾العظقؿة، 

 إلقفؿ مؿـ يـؽر طؾؿ اهَّلل طز وجؾ بجؿقع الؿعؾقمات . ومـ

ُبقَضٌة ﴿ َوإِْن ُكـُتْؿ َطَؾك َسَػرٍ َولَْؿ تِجُدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمؼْ ثؿ قال تعالك: 

ٕن السػر مظـة طدم وجقد الؽاتب فتؼقم بقضع الرهـ طـده، والرهـ  [،143]البؼرة:﴾

جائز يف الحضر والسػر، وإكؿا ُذكَِر السػر يف أية مخرج الغالب9 وٕكف الققت الذي 

ٓ يقجد فقف الؽاتب، والرهـ ٓ يجقز أن يـتػع بف صاحبف ٓ ركقًبا، وٓ إجارًة، وٓ 

بؼدر ما  أي الظفر ُيركب، والدر ُيحؾباستخداًما أبًدا إٓ ما كان مـ لبًسا، وٓ 

ُيعؾػ، يعـل مثًَل: رهـ طـدك بؼرة وأكت تحتاج أن تعؾػفا كؾ يقم لؾؿحافظة طؾقفا، 
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فتشرب مـ لبـفا بؼدر ما ُتعطقفا مـ العؾػ، فنن زاد شلء مـ الؾبـ تمديف إلك 

أو حؿاًرا أو بغؾًة أو بعقًرا، يركب بؼدر  صاحبف، وهؽذا الظفر ُيركب: رهـ مـؽ فرًسا

السَلح، وما تعطقف مـ العؾػ، وٓ يجقز الزيادة فقفا، أما الرهـ الصامت: كالذهب، 

إرض ففذه ٓ يجقز أن يـتػع هبا ُمطؾًؼا، وطـدكا يسؿقن هذا بالبقع الؿرفع والػضة، و

الؿزرطة حتك يسرتد  فذا ربا صريح: يعطقف مائة ألػ أو أقؾ أو أكثر طؾك أن يعطقفف

 مالف هذا ربا، فَل تجقز هذه الؿعامؾة.

فنن كان وٓ بد يؽقن شريًؽا لصاحب إرض، مثًَل: يلخذها طؾك أن يعؿؾ فقفا 

ولف الـصػ طؾك أمقر يتػؼقن طؾقفا، أما أن إرض فقستػقدها بسبب الرهـ فؽؾ 

 قرض جر كػع ففق ربا. 

﴿ َوٓ َتْؽُتُؿقا : َطزَّ َوَجؾَّ ؿ قال اهَّلل هذا مؾخص يف الؽَلم طؾك هذه الؿسللة، ث

ُف آثٌِؿ َقْؾُبُف َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َطِؾقٌؿ ﴾] ـْ َيْؽُتْؿَفا َفنِكَّ َفاَدَة َوَم فَل يجقز  [،143البؼرة:الشَّ

يف حديث ابـ مسعقد:   طهى هللا عهيه وسهى كتؿان الشفادة، وقد قال الـبل 

ـْ »ويف حديث زيد بـ خالد:  ،متػؼ طؾقف «َتْشَفُدواَيْشَفُدوَن َقْبَؾ َأْن ُيْس » َفَداِء َم َخْقُر الشُّ

، والجؿع بقـفؿا: إذا خشقت ضقاع الحؼ متػؼ طؾقف «َأدَّى َشَفاَدَتُف َقْبَؾ َأْن ُيْسَلَلَفا

فؿؿدوح تؼديؿ الشفادة قبؾ أن ُتسلل، وإن كان الشفقد متقافرون فَل تبؼك مسارًطا 

 .، والحؿد هَّلل إضعاف لشلهنا إلك الشفادة فنن هذا
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 آل طؿران 

 :(2)عشرونالقاحدة والأية 

ـَ قال حعانى: ـَ الَِّذي ُرَك ِم قَؽ َوَرافُِعَؽ إَِللَّ َوُمَطفِّ ﴿ إِْذ َقاَل اهللُ َيا ِطقَسك إِكِّل ُمَتَقفِّ

ـَ َكَػُروا إَِلك َيْقمِ  َبُعقَك َفْقَق الَِّذي ـَ اتَّ اْلِؼَقاَمِة ُثؿَّ إَِللَّ َمْرِجُعُؽْؿ َفَلْحُؽُؿ  َكَػُروا َوَجاِطُؾ الَِّذي

 [. 44]آل طؿران:َبْقـَُؽْؿ فِقَؿا ُكـُْتْؿ فِقِف َتْخَتِؾُػقَن ﴾

 الشــرح:

﴿ َيا مـادًيا طقسك طؾقف السَلم حقـ أراد القفقد أن يؼتؾقه:  َطزَّ َوَجؾَّ  ﴿ إِْذ َقاَل اهللُ ﴾

قَؽ ﴾ ، ولقس الؿراد بالقفاة هـا: وفاة أي: قابض ِطقَسك إِكِّل ُمَتَقفِّ
ّ
ؽ ورافعؽ إلل

الؿقت، ققؾ: وفاة الـقم، وققؾ: رافعف إلقف، فعقسك طؾقف السَلم ما زال حًقا وهق يف 

السؿاء الثاكقة، ويؽقن كزولف يف آخر الزمان حقث يؼتؾ الؿسقح الدجال، ويحؽؿ 

 َصؾَّك قالُهَرْيَرَة، أبل فعـ  طهى هللا عهيه وسهى بشريعة رسقل اهَّلل 
ِ
: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ـُ َمْرَيَؿ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف »اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  َـّ َأْن َيـِْزَل فِقُؽْؿ اْب ِذي كَْػِسل بَِقِدِه، َلُققِشَؽ َوالَّ

ؾِقَب، َوَيْؼُتَؾ اْلِخـِْزيَر، َوَيَضَع اْلِجْزَيَة، وَ  َيِػقُض اْلَؿاُل َوَسؾََّؿ َحَؽًؿا ُمْؼِسًطا، َفَقْؽِسَر الصَّ

َٓ َيْؼَبَؾُف َأَحدٌ  ، وقد قال دلقؾ طؾك أن اهَّلل يف العؾق﴿ َوَرافُِعَؽ إَِللَّ ﴾  متػؼ طؾقف، «َحتَّك 

ـُ َطَؾك اْلَعْرِش اْسَتَقى ﴾: تعالك ْحَؿ ﴿ إَِلْقِف َيْصَعُد اْلَؽِؾُؿ  وقال طز وجؾ: [،1]صف:﴿ الرَّ

ُرَك مِ  [،20]فاصر:﴾ الطَّقُِّب  ـَ َكَػُروا ﴾ ﴿ َوُمَطفِّ مسؾؿؽ مـ الذيـ كػروا أن ـَ الَِّذي

(200) 
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ـَ يصقبقك بسقء وكاكقا القفقد يف ذلؽ الققت،  َبُعقَك َفْقَق الَِّذي ـَ اتَّ ﴿ َوَجاِطُؾ الَِّذي

﴿ ،  طهى هللا عهيه وسهى قال العؾؿاء: أتباطف هؿ أتباع الـبل  َكَػُروا إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمِة ﴾

﴿ أفصؾ،  ﴿ َفَلْحُؽُؿ ﴾أي: يف آخر الزمان حقـ تؼقم الساطة،  ُعُؽْؿ ﴾ُثؿَّ إَِللَّ َمْرجِ 

 .َبْقـَُؽْؿ فِقَؿا ُكـُْتْؿ فِقِف َتْخَتِؾُػقَن ﴾

 : (1)والعشرونثاكقة والثالث أية ال

َّٓ قال حعانى: َّٓ اهللَ ﴿ ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َتَعاَلْقا إَِلك َكِؾَؿٍة َسَقاٍء َبْقـَـَا َوَبقْـَُؽْؿ َأ َكْعُبَد إِ

ـْ ُدوِن اهللِ َفنِْن َتَقلَّْقا َفُؼقُلقا اْشَفُدوا  َوٓ ُكْشرَِك بِِف َشْقئًا َوٓ َيتَِّخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِم

قَن فِل إِْبَراِهقَؿ َوَما ُأْكِزَلِت التَّْقَراةُ  ا ُمْسِؾُؿقَن * َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب لَِؿ ُتَحاجُّ َّٓ  بَِلكَّ َواإِلكِجقُؾ إِ

ـْ َبْعِدِه َأَفال َتْعِؼُؾقَن ﴾  [.54-53]آل طؿران:ِم

 الشــرح:

طهى هللا عهيه هذه أية كان شلهنا: أن كصارى كجران قدمقا طؾك رسقل اهَّلل 

مـ شلكف، ثؿ  َطزَّ َوَجؾَّ يحاججقكف يف طقسك طؾقف السَلم، فؽان ما ذكره اهَّلل   وسهى 

، والؿراد: ﴾يا أهؾ الؽتابلف ﴿ بلمر اهَّلل:  عهيه وسهى طهى هللا قال لفؿ الـبل 

﴿ إَِلك َكِؾَؿٍة َسَقاٍء هؾؿقا،  ﴿ َتَعاَلْقا ﴾الـصارى هـا، وٓ ماكع أن يدخؾ فقفا القفقد: 

أٓ ﴿يعـل: كتػؼ طؾقفا وكسقر طؾقفا، وهذه الؽؾؿة: هل ٓ إلف إٓ اهَّلل،  َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ ﴾

ٓ مؾؽا مؼربا وٓ كبقا ، ﴾وٓ كشرك بف شقًئا﴿ وكػرده بالعبادة كقحده ،﴾كعبد إٓ اهَّلل

َّٓ اإلثبات فؼقلف: والـفل هذا معـك ٓ إلف إٓ اهَّلل9 ٕهنا جؿعت مرسَل و َّٓ َكْعُبَد إِ ﴿ َأ

كػل، فَل ُيشرك بف يف ربقبقتف، وٓ يف ألقهقتف، وٓ  ﴿ َوٓ ُكْشرَِك بِِف َشْقًئا ﴾إثبات، اهللَ ﴾ 
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، سقاء كان الشرك العؿقمالـػل فتػقد  ققاسكؽرة يف  ﴿ َشْقًئا ﴾ف وصػاتف، و: يف أسؿائ

 أكرب أو أصغر .

ـْ ُدوِن اهللِ  لقس معـك ذلؽ أهنؿ يتخذوهؿ  ﴾ ﴿ َوٓ َيتَِّخَذ بَْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِم

خالؼقـ رازققـ مدبريـ، ولؽـ يلخذون بؿا أفتقا بف مـ تحريؿ الحَلل وتحؾقؾ 

ـْ ُدوِن اهللِ : َطزَّ َوَجؾَّ كؿا قال اهَّلل  الحرام، ﴿ اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْؿ َوُرْهَباَكُفْؿ َأْربَاًبا ِم

ـَ َمْرَيَؿ ﴾ إن تقلقا طـ هذه الدطقى ﴿ َفنِْن َتَقلَّْقا ﴾  [،32]التقبة:َواْلَؿِسقَح اْب

واطؿؾقا،  أي: اسؿعقا ﴿ اْشَفُدوا ﴾يا معشر أهؾ اإلسَلم:  ﴿ َفُؼقُلقا ﴾وطارضقها، 

ا ُمْسِؾُؿقَن ﴾  مـؼادون. َطزَّ َوَجؾَّ مستسؾؿقن هَّلل  ﴿ بَِلكَّ

ويف هذه أية دٓلة طؾك: أن أصحاب حقارات ودطاة إديان كثقر مـفؿ يجفؾ 

ديـ اهَّلل، إذ أهنؿ يذهبقن لؾؿحاورة مع القفقد والـصارى ربؿا يف شلن كرة الؼدم، ويف 

 العظقؿ الذي هق التقحقد.شلن بعض آقتصاديات ويرتكقن إساس 

قَن فِل إِْبَراِهقَؿ  وذلؽ: أن القفقد زطؿقا أن إبراهقؿ  ﴾﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب لَِؿ ُتَحاجُّ

﴿ َوَما ُأْكِزَلِت التَّْقَراُة مـفؿ، والـصارى زطؿقا أن إبراهقؿ مـفؿ، فؼال اهَّلل رًدا طؾقفؿ: 

ـْ بَْعِدِه ﴾ َّٓ ِم ذرية إبراهقؿ وبقـف وبقـ إبراهقؿ مػاوز،  فنن مقسك مـ َواإِلكِجقُؾ إِ

 ﴿ َأَفال َتْعِؼُؾقَن ﴾.وطقسك مـ ذرية إبراهقؿ وكَلهؿا يعقد إلك إسحاق طؾقف السَلم، 

قَن فِقَؿا َلْقَس وتؿام أي:  ﴿ َهاَأْكُتْؿ َهُمِٓء َحاَجْجُتْؿ فِقَؿا َلُؽْؿ بِِف ِطْؾٌؿ َفِؾَؿ ُتَحاجُّ

 [.99آل طؿران:ْعَؾُؿ َوَأْكتُْؿ ٓ َتْعَؾُؿقَن ﴾]َلُؽْؿ بِِف ِطْؾٌؿ َواهللُ يَ 

 :(3)والعشرون رابعة والخامسةأية ال
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َيا َأْهَؾ  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب لَِؿ َتْؽُػُروَن بِآَياِت اهللِ َوَأْكُتْؿ َتْشَفُدوَن *قال حعانى:

 [.60-61]آل طؿران:ؼَّ َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن ﴾اْلؽَِتاِب لَِؿ َتْؾبُِسقَن اْلَحؼَّ بِاْلبَاصِِؾ َوَتْؽُتُؿقَن اْلَح 

 الشــرح:

 َطزَّ َوَجؾَّ مـ القفقد والـصارى، وسؿقا بلهؾ الؽتاب9 ٕن اهَّلل  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾

أكزل طؾك أكبقائفؿ كتًبا وهؿ يتعبدون هبا يف الجؿؾة مع أهنؿ قد حرفقها وغقروها 

﴿ لَِؿ َتْؽُػُروَن تاب الـصارى هق اإلكجقؾ، وبدلقها، فؽتاب القفقد هق التقراة، وك

َطزَّ تعؾؿقن9 بلهنا حؼ مـ طـد اهَّلل  ﴿ َوَأْكُتْؿ َتْشَفُدوَن ﴾إكؽار طؾقفؿ،  بِآَياِت اهللِ ﴾

 .َوَجؾَّ 

القفقدية والـصراكقة  ﴿ بِاْلبَاصِِؾ ﴾اإلسَلم،  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب لَِؿ َتْؾبُِسقَن اْلَحؼَّ ﴾

، ويف  طهى هللا عهيه وسهى يف وصػ محؿد  ﴿ َوَتْؽُتُؿقَن اْلَحؼَّ ﴾ كؿا قال قتادة،

ذلؽ، وهذا مـ طظقؿ خبثفؿ: أهنؿ كتؿقا  ﴿ َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن ﴾وصػ اإلسَلم الحؼ، 

 وببقان فضقؾة هذا الديـ.  طهى هللا عهيه وسهى ما يتعؾؼ بقصػ محؿد 

 :(9)والعشرون سادسةأية ال

ا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب لَِؿ َتْؽُػُروَن بِآَياِت اهللِ َواهللُ َشِفقٌد َطَؾك َما َتْعَؿُؾقَن ﴿ ُقْؾ يَ قال حعانى:

 [.87]آل طؿران:﴾

 الشــرح:

﴿ َواهللُ إكؽار طؾقفؿ، الشرطقة وهذا  ﴿ ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب لَِؿ َتْؽُػُروَن بِآَياِت اهللِ ﴾
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﴿ َأْم : لفعالؽؿما تعؿؾقن ومسطرة طؾقؽؿمطؾع طؾك َشِفقٌد َطَؾك َما َتْعَؿُؾقَن ﴾ 

ُهْؿ َوَكْجَقاُهْؿ َبَؾك َوُرُسُؾـَا َلَدْيِفْؿ َيْؽُتُبقَن ﴾] ا ٓ َكْسَؿُع ِسرَّ  [.40الزخرف:َيْحَسُبقَن َأكَّ

ٕهؾ الؽتاب، وإلك كثرة مخالػة أهؾ  َطزَّ َوَجؾَّ واكظر إلك طظقؿ كداءات اهَّلل 

قد وقع مـفؿ ما هق أشد مـ ذلؽ: فؼد طبدوا العجؾ، ، وَطزَّ َوَجؾَّ الؽتاب ٕمر اهَّلل 

 وطصقا كبقـفؿ وهق بقـ ضفراكقفؿ. [،213]الـساء:﴿ َأِرَكا اهللَ َجْفَرًة ﴾وقالقا: 

 :(1)والعشرون سابعةأية ال

ـَ َتْبُغقَكَفا ِطَقًج قال حعانى: ـْ آَم ـْ َسبِقِؾ اهللِ َم وَن َط ا ﴿ ُقْؾ َيا َأْهَؾ الْؽَِتاِب لَِؿ َتُصدُّ

ا َتْعَؿُؾقَن ﴾  [.88]آل طؿران:َوَأْكُتْؿ ُشَفَداُء َوَما اهللُ بَِغافٍِؾ َطؿَّ

 الشــرح: 

ـْ مـ القفقد والـصارى،  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾يا محؿد،  ﴿ ُقْؾ ﴾ وَن َط ﴿ لَِؿ َتُصدُّ

﴿ : ك، كؿا قال تعالتؿـعقن مـ أراد اإلسَلم، وربؿا أفتقهؿ بغقر الصقاب َسبِقِؾ اهللِ ﴾

ـَ  ِذي ـَ اْلؽَِتاِب ُيْمِمـُقَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت َوَيُؼقُلقَن لِؾَّ ـَ ُأوُتقا َكِصقًبا ِم َأَلْؿ َتَر إَِلك الَِّذي

ـَ آَمـُقا َسبِقاًل ﴾] ـَ الَِّذي وسبقؾ اهَّلل واحد، بقـؿا سبؾ  [،12الـساء:َكَػُروا َهُمِٓء َأْهَدى ِم

ـْ ﴿ َوَأنَّ َهَذ الشقطان كثقرة:  َق بُِؽْؿ َط ُبَؾ َفَتَػرَّ بُِعقُه َوٓ َتتَّبُِعقا السُّ ا ِصَراصِل ُمْسَتِؼقًؿا َفاتَّ

ـَ ﴾  [،213]إكعام:َسبِقِؾِف ﴾ ـْ آَم  ﴿ َتْبُغقَكَفا ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى اتبع محؿد ﴿ َم

طؾك  ُء ﴾﴿ َوَأْكُتْؿ ُشَفَدايفقدية وكصراكقة: وهق الؽػر الصراح،  ﴿ ِطَقًجا ﴾تريدوهنا، 

ا َتْعَؿُؾقَن ﴾ذلؽ،  معـاه: أكف مطؾع مبصر ٓ تخػك طؾقف خافقة،  ﴿ َوَما اهللُ بَِغافٍِؾ َطؿَّ

 وهذا طؾك التفديد لفؿ.
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 :(9)والعشرون ثامـةأية ال

ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب َيُردُّ قال حعانى: ـَ الَِّذي ـَ آَمـُقا إِْن ُتطِقُعقا َفرِيًؼا ِم َفا الَِّذي وُكْؿ ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾  [.011]آل طؿران:َبْعَد إِيَؿاكُِؽْؿ َكافِرِي

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ: أن تؽقن صاطتفؿ هَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

9 لؿا يف ذلؽ مـ  طهى هللا عهيه وسهى ، وأن تؽقن صاطتفؿ لرسقل اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ 

﴿  [،02]إحزاب:ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقًزا َطظِقًؿا ﴾﴿ َومَ الخقر العظقؿ: 

ُؽْؿ ُتْرَحُؿقَن ﴾] ُسقَل َلَعؾَّ َطزَّ وأما الطاطة لغقر اهَّلل  [،231آل طؿران:َوَأصِقُعقا اهللَ َوالرَّ

 ًافقؿا لؿ يرد بف دلقؾ فَل تؽقن إٓ سبب  طهى هللا عهيه وسهى ولغقر رسقلف  َوَجؾَّ 

: رضي هللا عُه كؿا يف حديث طؾل   طهى هللا عهيه وسهى لؾخذٓن، قال الـبل 

َؿا الطَّاَطُة فِل اْلَؿْعُروِف »   .متػؼ طؾقف  «إِكَّ

ـَ ُأوُتقا  وهـا يـفك اهَّلل طـ صاطة القفقد والـصارى، ـَ الَِّذي ﴿ إِْن ُتطِقُعقا َفرِيًؼا ِم

ـَ ﴾إلك الؽػر،  ْؿ ﴾﴿ َيُردُّوكُ مؿـ يؿؽر باإلسَلم،  اْلؽَِتاَب ﴾  ﴿ َبْعَد إِيَؿاكُِؽْؿ َكافِرِي

وهذا غاية الضَلل واإلجرام9 ٕن مـ يرتد طـ اإلسَلم صار دمف مباًحا يف الدكقا، 

 وصار يف أخرة مع الؽافريـ يف الـار. 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: ف
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل ِحؾ  َدُم اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ، َٓ يَ  "َع

َّٓ بِنِْحَدى َثَلٍَث: الـَّْػُس بِالـَّْػِس، َوالثَّقِّ  ، إِ
ِ
َّٓ اهَّلُل َوَأكِّل َرُسقُل اهَّلل َٓ إَِلَف إِ ُب َيْشَفُد َأْن 

ـِ التَّاِرُك لِْؾَجَؿاَطِة  ي ـَ الدِّ
اكِل، َوالَؿاِرُق مِ  متػؼ طؾقف . "الزَّ
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َكقَْػ َتْؽُػُروَن َوَأْكتُْؿ ُتْتَؾك َطَؾقُْؽْؿ آَياُت اهللِ َوفِقُؽْؿ َرُسقُلُف ﴿ وَ وقال اهَّلل بعد ذلؽ: 

ـْ َيْعَتِصْؿ بِاهللِ َفَؼْد ُهِدَي إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ﴾] أي: كقػ يؼع مـؽؿ  [،202آل طؿران:َوَم

 الؽػر بعد اإليؿان، وهذا ٓ يؽقن إٓ طـ ضعػ إيؿان ومقاتاه لفمٓء.

 : (0)والعشرون تاسعةأية ال

َّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسِؾُؿقَن قال حعانى: َـّ إِ ُؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼاتِِف َوٓ َتُؿقُت ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.011]آل طؿران:﴾

 الشــرح:

قالقا: حؼ تؼاة اهَّلل: أن يطاع فَل ُيعصك، وأن ُيشؽر فَل ُيؽػر، وأن ُيذكر فَل ُيـسك، 

قد يتعذر طؾك اإلكسان9 ٕن اإلكسان ٓ بد لف مـ ساطة وساطة، كؿا يف  ولؽـ هذا

  طهى هللا عهيه وسهى َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة، َيا َرُسقَل اهللِ َفَؼاَل َرُسقُل اهللِ حديث حـظؾة: 

ُرَكا بِالـَّاِر َواْلَجـَِّة، « َوَما َذاَك؟» ا َرْأُي ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهللِ َكُؽقُن ِطـَْدَك، ُتَذكِّ َحتَّك َكَلكَّ

ْقَعاِت، َكِسقـَا َكثِقًرا َفَؼاَل  َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ـْ ِطـِْدَك، َطاَفْسـَا ا ، َفنَِذا َخَرْجـَا ِم ـٍ َطْق

َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدِه إِْن َلْق َتُدوُمقَن َطَؾك َما َتُؽقُكقَن : » طهى هللا عهيه وسهى َرُسقُل اهللِ 

ـْ َيا َحـْظََؾُة ِطـْدِ 
ْكرِ، َلَصاَفَحْتُؽُؿ اْلَؿاَلئَِؽُة َطَؾك ُفُرِشُؽْؿ َوفِل ُصُرقُِؽْؿ، َوَلؽِ ي، َوفِل الذِّ

ُؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼاتِِف ﴾، ولذلؽ قال أهؾ العؾؿ: معـك: أخرجف مسؾؿ «َساَطًة َوَساَطةً   ﴿ اتَّ

ُؼقا اهللَ : َطزَّ َوَجؾَّ طائد إلك ققل اهَّلل  ﴿ ٓ  وققلف: [،29التغابـ:َما اْسَتَطْعتُْؿ ﴾]﴿ َفاتَّ

َّٓ ُوْسَعَفا ﴾] َّٓ َما آَتاَها  وققلف: [،149البؼرة:ُيَؽؾُِّػ اهللُ َكْػًسا إِ ﴿ ٓ ُيَؽؾُِّػ اهللُ َكْػًسا إِ

ـْ َما َكَفْقتُُؽْؿ َطـُْف َفاْكتَُفقا، َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِفِ »وحديث أبل هريرة:  [،0الطالق:﴾]
َفْلُتقا  َولَؽِ
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 .متػؼ طؾقف «ِمـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ 

َّٓ َوَأْكتُْؿ ُمْسِؾُؿقَن ﴾ َـّ إِ حتك  َطزَّ َوَجؾَّ دطقة إلك الثبات طؾك ديـ اهَّلل  ﴿ َوٓ َتُؿقُت

ـَ تؾؼك اهَّلل، ومـ دطاء يقسػ طؾقف السَلم:  الِِحق ـِل ُمْسِؾًؿا َوَأْلِحْؼـِل بِالصَّ ﴿ َتَقفَّ

َيا ُمَؼؾَِّب اْلُؼُؾقِب، َثبِّْت »:  طهى هللا عهيه وسهى الـبل  ومـ دطاء [،202]يقسػ:﴾

َف اْلُؼُؾقِب، »، أخرجف أحؿد طـ طائشة رضل اهَّلل طـفا «َقْؾبِل َطَؾك ِديـَِؽ  الؾُفؿَّ ُمَصرِّ

ْف ُقُؾقَبـَا إَِلك َصاَطتَِؽ   .أخرجف مسؾؿ طـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـف  «َصرِّ

 :(4)الثالثقن أية 

ًٓ َودُّوا قال حعانى: ـْ ُدوكُِؽْؿ ٓ َيْلُلقَكُؽْؿ َخَبا ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا بَِطاَكًة ِم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َأْفَقاِهِفْؿ َوَما ُتْخِػل ُصُدوُرُهْؿ َأْكَبُر َقْد َبقَّـَّا َلُؽُؿ أَياِت إِ  ْن َما َطـِتُّْؿ َقْد بََدِت اْلَبْغَضاُء ِم

 [.007]آل طؿران:ْعِؼُؾقَن ﴾ُكـُْتْؿ تَ 

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا ﴾ َفا الَِّذي ـْ ُدوكُِؽْؿ ﴾ جؾساء،  ﴿ بَِطاَكًة ﴾لؽؿ،  ﴿ َيا َأيُّ مـ ﴿ ِم

ًٓ ﴾غقركؿ، سقاًء مـ الؿـافؼقـ أو الؽافريـ،  ًٓ وٓ  ﴿ ٓ َيْلُلقَكُؽْؿ َخَبا ٓ يرقبقا فقؽؿ إ

وا َما َطـِتُّْؿ ﴾ـت والتعب، ذمة، ويريدون بؽؿ الخبال والع يحبقن طـتؽؿ وتعبؽؿ  ﴿ َودُّ

﴿ َلَؼْد يف شلكف:  َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل   طهى هللا عهيه وسهى وإرهاقؽؿ، بقـؿا الـبل 

ـَ َرُءوٌف َرِحق ـْ َأكُػِسُؽْؿ َطِزيٌز َطَؾْقِف َما َطـِتُّْؿ َحرِيٌص َطَؾْقُؽْؿ بِاْلُؿْمِمـِق ٌؿ َجاَءُكْؿ َرُسقٌل ِم

يسعك يف رفع الؿشؼة طـ أصحابف   طهى هللا عهيه وسهى فالـبل  [،214التقبة:﴾]

 وأمتف، وهمٓء يسعقن يف تعظقؿ الؿشؼة طؾك إمة.
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ـْ َأْفَقاِهِفؿْ ﴾ ضفرت ﴿﴿ َقْد َبَدِت  تارة ويف كَلمفؿ تارة يؾؿزون،  ﴾ اْلَبْغَضاُء ِم

مـ الغقض طؾك رسقل اهَّلل  َأْكبَُر ﴾﴿ َوَما ُتْخِػل ُصُدوُرُهْؿ يطعـقن، وتارة يشؽؽقن، 

وطؾك أصحابف، وهذا دلقؾ طؾك بغضفؿ لإلسَلم وأهؾ   طهى هللا عهيه وسهى 

ـَ َأْن ﴿كؿا قال تعالك:  ،اإلسَلم َٓ اْلُؿْشرِكِق ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َو ـَ َكَػُروا ِم َما َيَقدُّ الَِّذي

ـْ َربُِّؽْؿ وَ  ـْ َخْقرٍ ِم َل َطَؾْقُؽْؿ ِم ـْ َيَشاُء َواهللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقؿِ ُيـَزَّ  ﴾اهللُ َيْخَتصُّ بَِرْحَؿتِِف َم

َتُفْؿ ُقْؾ إِنَّ ﴿، وقال: [201]البؼرة:  َٓ الـََّصاَرى َحتَّك َتتَّبَِع ِمؾَّ ـْ َتْرَضك َطـَْؽ اْلَقُفقُد َو َولَ

بَْعَت َأْهَقاَءُهْؿ بَ  ـِ اتَّ ـْ ُهَدى اهللِ ُهَق اْلُفَدى َولَئِ ـَ اهللِ ِم ـَ اْلِعْؾِؿ َما َلَؽ ِم ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِم

َٓ َكِصقرٍ  ﴿ إِْن وضحـاها وجؾقـاها،  ﴿ َقْد بَقَّـَّا َلُؽُؿ أَياِت ﴾ ، [210]البؼرة:  ﴾َولِلٍّ َو

 فتػعؾقن الؿلمقر وترتكقن الؿحظقر.  َطزَّ َوَجؾَّ أمر اهَّلل  ُكـُْتْؿ َتْعِؼُؾقَن ﴾

هؿ إلك إحسـ سقاء يف باب العبادات رؿقن هبذه أية لصار أمولق أخذ الؿسؾ

والطاطات، أو يف باب إخَلق والؿؽرمات، أو يف باب الزراطة والصـاطة 

ًٓ وٓ ذمة.  والتجارات9 لؽـفؿ اتخذوا بطاكة مـ الؽافريـ فَل يرقبقن يف مممـ إ

 : (4)القاحدة والثالثقن أية 

َفا الَّ قال حعانى: ُؽْؿ ﴿ َيا َأيُّ ُؼقا اهللَ َلَعؾَّ َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَطَػًة َواتَّ ـَ آَمـُقا ٓ َتْلُكُؾقا الرِّ ِذي

 [.021]آل طؿران:ُتْػِؾُحقَن ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي طهى يا معشر مـ آمـ باهَّلل رًبا، وباإلسَلم ديـًا، وبؿحؿد  ﴿ َيا َأيُّ

َبا ﴾﴿ ٓ َتْلُكؾُ كبًقا،   هللا عهيه وسهى  وٓ تؾبسقه، وٓ تؼتـقه، وٓ تلخذوه إكؿا  قا الرِّ



 56  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

ذكر إكؾ9 خرج مخرج الغالب، والربا: هق الزيادة يف الديـ بغقر وجف حؼ، وقد 

بللػ ومائة  ًايؽقن الربا واقع بسبب البقع مع طدم التؼابض، فالزيادة: كلن يسؾػؽ ألػ

ون تؼابض، أو يؿـل بسعقدي إلك أجؾ، وطدم التؼابض: كلن يبقع مـؽ ذهًبا بػضة بد

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف ف بدون تؼابض هذا ربا،
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َع

ِعقِر، َوالتَّْؿُر »َوَسؾََّؿ:  ِعقُر بِالشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبر  بِاْلُبرِّ ُة بِاْلِػضَّ َهِب، َواْلِػضَّ َهُب بِالذَّ الذَّ

ِخُذ بِال ْٔ ـْ َزاَد، َأِو اْسَتَزاَد، َفَؼْد َأْرَبك، ا تَّْؿِر، َواْلِؿْؾُح بِاْلِؿْؾِح، مِْثًَل بِِؿْثٍؾ، َيًدا بَِقٍد، َفَؿ

يعـل: تلكؾقن أمقال الـاس  ﴾﴿ َأْضَعاًفا ُمَضاَطَػًة  متػؼ طؾقف، «َواْلُؿْعطِل فِقِف َسَقاءٌ 

َدَقاِت ﴾] :َجؾَّ َطزَّ وَ واهَّلل  بؿضاطػة الديـ طؾقفؿ، بالباصؾ،  [،109البؼرة:﴿ َوُيْربِل الصَّ

ُؼقا اهللَ ﴾ يضاطػ الصدقات:  : برتك الؿعـك الخاصبػعؾ أمره واجتـاب هنقف، و﴿ َواتَّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾ أكؾ الربا وتعاصقف،   بـقؾ الؿطؾقب والبعد طـ الؿرهقب.﴿ َلَعؾَّ

ذه الؿصقبة العظقؿة التل حرمفا وقد ُجِعؾ لؾربا يف هذه إيام بـقك يتعاصقن فقفا ه

 . طهى هللا عهيه وسهى ، وحرمفا رسقلف َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

 :(20)الثاكقة والثالثقن أية 

وُكْؿ َطَؾك َأْطَؼابُِؽْؿ قال حعانى: ـَ َكَػُروا َيُردُّ ـَ آَمـُقا إِْن ُتطِقُعقا الَِّذي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾  [.038طؿران:]آل َفَتـَْؼِؾُبقا َخاِسرِي

 الشــرح:

فقف التحذير مـ صاطة الؽافريـ، فنهنؿ يريدون بالؿسؾؿقـ الخبال والردة 

ـْ َبْعِد إِيَؿاكُِؽْؿ وآكحراف، كؿا قال تعالك:  وَكُؽْؿ ِم ـْ َأْهِؾ اْلؽِتَاِب َلْق َيُردُّ ﴿ َودَّ َكثِقٌر ِم
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ـْ ِطـِْد َأكُػِسِفْؿ ﴾ اًرا َحَسًدا ِم ـَ َكَػُروا : َطزَّ َوَجؾَّ ال اهَّلل ق [،204]البؼرة:ُكػَّ ﴿ َما َيَقدُّ الَِّذي

ـْ َربُِّؽْؿ َواهللُ ﴾] ـْ َخْقرٍ ِم َل َطَؾْقُؽْؿ ِم ـَ َأْن ُيـَزَّ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َوٓ اْلُؿْشرِكِق  [،201البؼرة:ِم

وُكْؿ َطَؾك َأْطَؼابُِؽْؿ ﴾وهـا يؼقل:  ـَ َكَػُروا َيُردُّ أي: طـ اإلسَلم إلك  ﴿ إِْن ُتطِقُعقا الَِّذي

ـَ ﴾الؽػر،  ـْ : َطزَّ َوَجؾَّ مذمقمقـ مدحقريـ، وقد قال اهَّلل  ﴿ َفَتـَْؼِؾُبقا َخاِسرِي ﴿ َولَ

َتُفْؿ ﴾ فَل ُيركـ إلك  [،210]البؼرة:َتْرَضك َطـَْؽ اْلَقُفقُد َوٓ الـََّصاَرى َحتَّك َتتَّبَِع ِمؾَّ

 دلقن الؿسؾؿقـ إلك ُسبؾ الػساد. الؽافريـ، وٓ يسؿع لـصحفؿ وققلفؿ، ففؿ إكؿا ي

والردة محبطة لجؿقع العؿؾ، ويصقر الؿرتد كافًرا بعد أن كان مسؾًؿا، ويخؾد يف 

َل »:  طهى هللا عهيه وسهى الـار إن مات طؾقفا، وحد الؿرتد الؼتؾ، قال الـبل  ـْ َبدَّ َم

طهى هللا عهيه  وقال ،أخرجف البخاري طـ ابـ طباس رضل اهلل طـف «ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ 

َّٓ بِنِْحَدى »:  وسهى  َّٓ اهللُ َوَأكِّل َرُسقُل اهللِ، إِ َٓ إَِلَف إِ َٓ َيِحؾُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ، َيْشَفُد َأْن 

اكِل، َوالـَّْػُس بِالـَّْػِس، َوالتَّاِرُك لِِديـِِف اْلُؿَػاِرُق لِْؾَجَؿاَطةِ   متػؼ طؾقف ،«َثاَلٍث: الثَّقُِّب الزَّ

 .طـ ابـ مسعقد رضل اهَّلل طـف 

ـَ ﴾ ، الغالب يف هذا القصػ: أكف يدل طؾك الخسران العظقؿ ﴿ َفَتـَْؼِؾُبقا َخاِسرِي

ـَ َخِسُروا َأْكُػَسُفْؿ َوَأْهِؾقِفْؿ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َأٓ : كؿا قال تعالك ـَ الَِّذي ﴿ ُقْؾ إِنَّ اْلَخاِسرِي

ـُ   [.21الزمر:﴾]َذلَِؽ ُهَق اْلُخْسَراُن اْلُؿبِق

 :(22)الثالثقنالثالثة وأية 
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ِْخَقاكِِفْؿ إَِذا قال حعانى: ِ
ـَ َكَػُروا َوَقاُلقا إل ـَ آَمـُقا ٓ َتُؽقُكقا َكالَِّذي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ى َلْق َكاُكقا ِطـَْدَكا َما َماُتقا َوَما ُقتُِؾقا لَِقْجَعَؾ اهللُ   َذلَِؽ َضَرُبقا فِل إَْرِض َأْو َكاُكقا ُغزًّ

 [.045]آل طؿران:َحْسَرًة فِل ُقُؾقبِِفْؿ َواهللُ ُيْحقِل َوُيِؿقُت َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن بَِصقٌر ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ـَ َكَػُروا احذروا مـ التشبف بالؿـافؼقـ:  ﴿ َيا َأيُّ ﴿ ٓ َتُؽقُكقا َكالَِّذي

ْخَقاكِِفْؿ ﴾  ِ ِ
﴿ َأْو َكاُكقا ابتغاء الرزق، ﴿ إَِذا َضَرُبقا فِل إَْرِض ﴾ سب: يف الـَوَقاُلقا إل

ى ﴾  ﴾ ﴿ َلْق َكاُكقا ِطـَْدَكا َما َماُتقا َوَما ُقتُِؾقازو والجفاد فؾحؼفؿ الؿقت، غيف ال ُغزًّ

]آل ﴿ ُكؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُة اْلَؿْقِت ﴾وهذا كَلم باصؾ يدل طؾك جفؾفؿ بديـ اهَّلل وإٓ فنن: 

ُؿ اْلَؿْقُت َوَلْق ُكـُتْؿ فِل : ، كؿا قال تعالكأيـؿا كاكت [،241طؿران: ﴿ َأْيـََؿا َتُؽقُكقا ُيْدِركُّ

﴿  وقال تعالك: [،34الرطد:﴿ لُِؽؾِّ َأَجٍؾ كَِتاٌب ﴾] وقال تعالك: [،04]الـساء:ُبُروٍج ُمَشقََّدٍة ﴾

َّٓ بِنِْذِن اهللِ كَِتاًبا اًل ﴾ َوَما َكاَن لِـَْػٍس َأْن َتُؿقَت إِ  [.291]آل طؿران:ُمَمجَّ

يتحسرون ويتللؿقن:  َحْسَرًة فِل ُقُؾقبِِفْؿ ﴾﴾ آطترا طؾك الؼدر ﴿﴿ لَِقْجَعَؾ اهللُ َذلَِؽ 

ا إَِلْقِف َراِجُعقَن﴾لق بؼقا طـدكا أهنؿ أن يف سَلمة، بقـؿا الؿممـ:   ]البؼرة:﴿ إِكَّا هللِ َوإِكَّ

هللِ َما َأَخَذ، َوَلُف َما َأْطَطك، َوُكؾُّ َشْلٍء ِطـَْدُه »قف وسؾؿ: وكؿا قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾ [،219

ك  ﴿ َواهللُ ُيْحقِل ﴾ويصرب ويحتسب،  ،متػؼ طؾقف طـ أسامة رضل اهَّلل طـف «بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ

فقجازيؽؿ طؾك  ﴿ َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َبِصقٌر ﴾مـ شاء،  ﴿ َوُيِؿقُت ﴾مـ شاء ويبؼقف، 

تخػك طؾقف خافقة، وهذه قد تؽقن طؾك القطقد وقد تؽقن طؾك القطد،  أطؿالؽؿ، ٓ
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كؾ طامؾ  َطزَّ َوَجؾَّ طؾك القطقد لؾؿخالػقـ، وطؾك القطد لؾؿممـقـ، فقجازي اهَّلل 

 بعؿؾف.

 :(21)والثالثقن رابعةأية ال

ُؼقا ٹ ٹ ـَ آَمـُقا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطقا َواتَّ َفا الَِّذي ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾﴿ َيا َأيُّ ]آل اهللَ َلَعؾَّ

 [.111طؿران:

 الشــرح:

َفا مـ آيات الجفاد وإحؽام وغقر ذلؽ، قال:  عز وجمبعد أن ذكر ما ذكر  ﴿ َيا َأيُّ

ـَ آَمـُقا اْصبُِروا ﴾   طؾك فعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر والتسخط طؾك الؿؼدور،الَِّذي

، َرِحَؿُف اهَّللُ  ـُ اْلَبْصِري  ِذي اْرَتَضاُه اهَّلُل َلُفْؿ، َقاَل اْلَحَس : ُأمُِروا َأْن َيْصبُِروا َطَؾك ِديـِِفُؿ الَّ

َٓ لِرَخاء، َحتَّك َيُؿقُتقا  ة َو َٓ لِشدَّ َٓ لضّراَء َو اَء َو ْسََلُم، َفََل َيْدُطقُه لَِسرَّ
َوُهَق اإْلِ

ـَ َيْؽُتُؿقنَ  ِذي َْطَداَء الَّ ْٕ ، َوَأْن ُيَصابُِروا ا ـَ ـْ  ُمْسؾِِؿق
ِديـَُفْؿ. َوَكَذلَِؽ َقاَل َغْقُر َواِحٍد مِ

َؾِػ.  اهـ ُطَؾَؿاِء السَّ

طهى هللا مـ الؿصابرة: وهل بذل الجفد لتعؾؿ الصرب، والـبل ﴿ َوَصابُِروا ﴾  

ـْ َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اهلل»يؼقل:   عهيه وسهى   ،متػؼ طؾقف طـ أبل سعقد رضل اهَّلل طـف «َوَم

َٓ َأُدلُُّؽْؿ »: أبل هريرة رضل اهَّلل طـف حديث، ويف َطزَّ َوَجؾَّ يف صاطة اهَّلل  ﴿ َوَرابُِطقا ﴾ َأ

َرَجاِت؟ َقاُلقا: َبَؾك َيا َرُسقَل اهللِ، َقاَل: « َطَؾك َما َيْؿُحق اهللُ بِِف الَخَطاَيا َوَيْرَفُع بِِف الدَّ

اَلِة بَْعَد إِْسَباُغ الُقُضقِء َطَؾك الَؿَؽاِرِه، َوَكْثَرُة الُخَطا إِ » َلك الَؿَساِجِد، َواْكتَِظاُر الصَّ

َباطُ  اَلِة، َفَذلُِؽُؿ الرِّ ، وأطظؿف أيًضا: الؿرابطة يف الثغقر حؿاية أخرجف مسؾؿ «الصَّ
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ِرَباُط َيْقٍم َوَلْقَؾٍة فِل َسبِقِؾ اهللِ َكِصَقاِم َشْفرٍ »حقزة اإلسَلم، فػل حديث سؾؿان: ل

ـَ اْلَػتَّانَ َوقَِقاِمِف، إِْن َماَت َج  ﴿ ، أخرجف مسؾؿ «َرى َطَؾْقِف َأْجُر اْلُؿَرابِِط َحتَّك ُيْبَعَث، َوُيْمَم

ُؼقا اهللَ ﴾  ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾بػعؾ أمره واجتـاب هنقف وزجره، َواتَّ يحصؾ لؽؿ كقؾ  ﴿ َلَعؾَّ

 الؿطؾقب والبعد طـ الؿرهقب.

ستؼقؿ هبا يفا مصالح كثقرة، فاكظر يا وفؼؽ اهَّلل إلك أن أطظؿ الـداءات ٕمقر لؽ فق

يلمر الؿممـقـ بؿا فقف صَلح أحقالفؿ، وصَلح  َطزَّ َوَجؾَّ ديـؽ ودكقاك، إذ أن اهَّلل 

مآلفؿ، لؽـ أيـ الذيـ يعؿؾقن؟ أيـ الذيـ يستجقبقن؟ أيـ الذيـ يرطقون طـ 

 الباصؾ؟ فؿا أكثر الذيـ يؾجقن يف الباصؾ.

 الـساء

 :(2)والثالثقن خامسةأية ال

ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفا ال حعانى:ق ُؼقا َربَُّؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َفا الـَّاُس اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

ُؼقا اهللَ الَِّذي َتَساَءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ اهللَ  ًٓ َكثِقًرا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفَؿا ِرَجا

 [.0]الـساء:قًبا ﴾َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِ 

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾ الـاس جؿقًعا، وأية  َطزَّ َوَجؾَّ هذا مـ الؿقاصـ التل كادى اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ُؼقا َربَُّؽُؿ ﴾مدكقة،  كؿا يف   طهى هللا عهيه وسهى أي: اطبدوا ربؽؿ، كؼقل الـبل  ﴿ اتَّ

(167) 
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قام خطقًبا يف مـك   سهى طهى هللا عهيه وحديث أبل أمامة طـد الرتمذي: أن الـبل 

ُؼقا َربَُّؽؿُ »فؼال:  َفا الـَّاُس اتَّ اْطُبُدوا َربَُّؽْؿ، َوَصؾُّقا َخْؿَسُؽْؿ، َوُصقُمقا »، ويف رواية: «َأيُّ

وا َزَكاَة َأْمَقالُِؽْؿ، َوَأصِقُعقا َذا َأْمرُِكْؿ َتْدُخُؾقا َجـََّة َربُِّؽؿْ  َطزَّ ، وتؼقى اهَّلل «َشْفَرُكْؿ، َوَأدُّ

ـْ َحْقُث هبا صَلح الدكقا وأخرة:  َجؾَّ وَ  ـْ َيتَِّؼ اهللَ َيْجَعْؾ َلُف َمْخَرًجا * َوَيْرُزْقُف ِم ﴿ َوَم

ـْ َأْمرِِه ُيْسًرا ﴾]3-1ٓ َيْحَتِسُب ﴾]الطالق: ـْ َيتَِّؼ اهللَ َيْجَعْؾ َلُف ِم  [. 9الطالق:[، ﴿ َوَم

ـْ َكْػسٍ أي: أوجدكؿ،  ﴿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ﴾ وهل آدم طؾقف السَلم بعد  َواِحَدٍة ﴾ ﴿ ِم

وهل حقاء طؾقفا السَلم خؾؼفا مـ  ﴿ َوَخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفا ﴾أن خؾؼف مـ تراب، 

ـْ ِضَؾٍع، »: رضي هللا عُه ضؾع، كؿا جاء يف حديث أبل هريرة  َفنِنَّ اْلَؿْرَأَة ُخِؾَؼْت ِم

َؾِع َأْطاَلهُ  ﴿ أي: مـ كسؾفؿا،  ﴿ َوَبثَّ ِمـُْفَؿا ﴾ ،ػؼ طؾقفمت «َوإِنَّ َأْطَقَج َشْلٍء فِل الضِّ

ًٓ َكثِقًرا َوكَِساًء ﴾ وصاروا كؿا ترى يف هذه إيام بالؿؾقارات، لؽـ أكثرهؿ ٓ  ِرَجا

ُؼقا اهللَ ﴾يؾجقن،  َطزَّ َوَجؾَّ يشؽرون وٓ يعؾؿقن، ويف الؽػر باهَّلل  بػعؾ الؿلمقر  ﴿ َواتَّ

ـْ ُيطِِع سُتسللقن طـ صاطتف ومرضاتف: قَن بِِف ﴾ ﴿ الَِّذي َتَساَءلُ وترك الؿحظقر،  ﴿ َوَم

ْبُف َطَذاًبا َألِقًؿا  ـْ َيَتَقلَّ ُيَعذِّ ـْ َتْحتَِفا إَْكَفاُر َوَم اهللَ َوَرُسقَلُف ُيْدِخْؾُف َجـَّاٍت َتْجرِي ِم

، فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف اتؼقا إرحام وصؾقها ﴿ َوإَْرَحاَم ﴾ [،20الػتح:﴾]

ـْ َقَطَعـِل َقَطَعُف اهللُ »: لقا ـْ َوَصَؾـِل َوَصَؾُف اهللُ، َوَم َؼٌة بِاْلَعْرِش َتُؼقُل َم ِحُؿ ُمَعؾَّ متػؼ  «الرَّ

َٓ »، متػؼ طؾقف، ويف رواية: «َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َقاصِعٌ »، ويف حديث جبقر بـ مطعؿ: طؾقف

﴿ َفَفْؾ َطَسْقُتْؿ إِْن َتَقلَّْقتُْؿ َأْن ُتْػِسُدوا يؼقل:  َجؾَّ َطزَّ وَ ، واهَّلل «َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َقاصُِع َرِحؿٍ 

ُفْؿ َوَأْطَؿك َأْبَصاَرُهْؿ  ـَ َلَعـَُفُؿ اهللُ َفَلَصؿَّ فِل إَْرِض َوُتَؼطُِّعقا َأْرَحاَمُؽْؿ * ُأْوَلئَِؽ الَِّذي

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط »وطـ أكس رضل اهَّلل طـف قال:  [،13-11محؿد:﴾] َلُف فِل ِرْزقِِف، َم
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مطؾًعا ﴿ إِنَّ اهللَ َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا ﴾ ، متػؼ طؾقف «َوُيـَْسَل َلُف فِل َأَثرِِه َفْؾَقِصْؾ َرِحَؿفُ 

ى الحسـ بنحساكف والؿسلء ، فقجازًدا، ٓ يخػك طؾقف شلء مـ شلكؽؿوشاه

 بنساءتف.

ما خطبة الحاجة لعظقؿ  وهذه أية كان رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ يؽررها يف

 َصؾَّك اهَّلُل جرير رضل اهَّلل طـف تدل طؾقف مـ الخقر العظقؿ، فعـ 
ِ
َقاَل: ُكـَّا ِطـَْد َرُسقِل اهَّلل

َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َصْدِر الـََّفاِر، َقاَل َفَجاَءُه َقْقٌم ُحَػاٌة ُطَراٌة ُمْجَتابِل الـَِّؿاِر َأِو اْلَعَباِء، 

 َصؾَّك ُمَتَؼؾِِّدي الس  
ِ
َر َوْجُف َرُسقِل اهَّلل ـْ ُمَضَر َفَتَؿعَّ

ـْ ُمَضَر، َبْؾ ُكؾ ُفْؿ مِ
ُتُفْؿ مِ ُققِف، َطامَّ

َن َوَأَقاَم، فَ  ًٓ َفَلذَّ ـَ اْلَػاَقِة، َفَدَخَؾ ُثؿَّ َخَرَج، َفَلَمَر بََِل
َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ لَِؿا َرَأى بِِفْؿ مِ

ـْ َكْػٍس َواِحَدةٍ يَ ﴿ُثؿَّ َخَطَب َفَؼاَل: 
ِذي َخَؾَؼُؽْؿ مِ َفا الـَّاُس اتَُّؼقا َربَُّؽُؿ الَّ ]الـساء:  ﴾ا َأي 

َيِة، 0 ْٔ تِل فِل اْلَحْشِر: 0]الـساء:  ﴾إِنَّ اهَّلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا﴿[ إَِلك آِخِر ا َيَة الَّ ْٔ [ َوا

َمْت لِغَ ﴿ ـْ [ »07]الحشر:  ﴾ٍد َواتَُّؼقا اهَّللَ اتَُّؼقا اهَّلَل َوْلَتـُْظْر َكْػٌس َما َقدَّ
َق َرُجٌؾ مِ َتَصدَّ

ـْ َصاِع َتْؿِرِه 
ِه، مِ ـْ َصاِع ُبرِّ

ـْ َثْقبِِف، مِ
ـْ ِدْرَهِؿِف، مِ

َوَلْق بِِشؼِّ  -َحتَّك َقاَل  -ِديـَاِرِه، مِ

ُف َتْعِجزُ « َتْؿَرةٍ  ٍة َكاَدْت َكػ  َْكَصاِر بُِصرَّ ْٕ ـَ ا
َطـَْفا، َبْؾ َقْد َطَجَزْت، َقاَل:  َقاَل: َفَجاَء َرُجٌؾ مِ

 َصؾَّك 
ِ
ـْ َصَعاٍم َوثَِقاٍب، َحتَّك َرَأْيُت َوْجَف َرُسقِل اهَّلل

ـِ مِ ُثؿَّ َتَتاَبَع الـَّاُس، َحتَّك َرَأْيُت َكْقَمْق

 َصؾَّك اهَّلُل َطؾَ 
ِ
َـّ فِل »ْقِف َوَسؾََّؿ: اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيَتَفؾَُّؾ، َكَلكَُّف ُمْذَهبٌَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل ـْ َس َم

ـْ 
ـْ َغقِْر َأْن َيـُْؼَص مِ

ـْ َطِؿَؾ بَِفا َبْعَدُه، مِ ْسََلِم ُسـًَّة َحَسـًَة، َفَؾُف َأْجُرَها، َوَأْجُر َم اإْلِ

ـْ  ْسََلِم ُسـًَّة َسقِّئًَة، َكاَن َطَؾْقِف ِوْزُرَها َوِوْزُر َم َـّ فِل اإْلِ ـْ َس ٌء، َوَم ْ
َطِؿَؾ بَِفا  ُأُجقِرِهْؿ َشل

ءٌ 
ْ
ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َشل

ـْ َغْقِر َأْن َيـُْؼَص مِ
ـْ َبْعِدِه، مِ

 أخرجف مسؾؿ . «مِ

 :(1)والثالثقن سادسةأية ال
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َـّ قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ َيِحؾُّ َلُؽْؿ َأْن َترُِثقا الـَِّساَء َكْرًها َوٓ َتْعُضُؾقُه َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َـّ بِاْلَؿْعُروِف َفنِْن لَِتْذَهُبقا بَِبعْ  ـَ بَِػاِحَشٍة ُمَبقِّـٍَة َوَطاِشُروُه َّٓ َأْن َيْلتِق َـّ إِ ِض َما آَتْقُتُؿقُه

َـّ َفَعَسك َأْن َتْؽَرُهقا َشْقًئا َوَيْجَعَؾ اهللُ فِقِف َخْقًرا َكثِقًرا ﴾  [.08]الـساء:َكرِْهُتُؿقُه

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ، يـفاهؿ طـ أكؾ أمقال  َطزَّ َوَجؾَّ ذا كداء مـ اهَّلل ه ﴿ َيا َأيُّ

الـاس بالباصؾ، ومـف ما كان طؾقف أهؾ الجاهؾقة: مـ أكؾ مفقر الـساء أو مـع زواجفـ 

فؿا أططقـ مـ صقبة  ﴿ ٓ َيِحؾُّ َلُؽْؿ َأْن َترُِثقا الـَِّساَء َكْرًها ﴾مـ أجؾ أخذ مقراثفـ، 

وما يػعؾف كثقر مـ الـاس مـ أكؾ  [،9الـساء:َهـِقًئا َمرِيئًا ﴾] ﴿ َفُؽُؾقهُ كػس فَل حرج: 

فذا ٓ يجقز، فؽان يف طادة العرب الؽرماء أن يؼقل بعضفؿ: ٓ كلخذ فمفقر بـاهتؿ 

الحؾقان طؾك بـاتـا، وإكؿا يؽرمقهـ أيًضا مؿا هق طـدهؿ، أما أن يلخذ مفرها الذي 

عض أهؾ العؾؿ لألب أن يلخذ شقًئا هق حؼ لفا فَل، وإذا أذكت فَل حرج، ورخص ب

 يسقًرا.

َـّ ﴾  تؿـعقهـ مـ الزواج والرجقع إلك الزوج إن كان قد صؾؼفا، ﴿ َوٓ َتْعُضُؾقُه

َـّ ﴾ مـ الؿفقر، وهذا الـفل يعقد إلك الزوج، ٓ يؿسؽ  ﴿ لَِتْذَهُبقا بَِبْعِض َما آَتْقُتُؿقُه

وج غقره، وإكؿا يؿسؽفا لقسرتد زوجتف ويستؿتع هبا ويمدي حؼفا وٓ يطؾؼفا حتك تتز

 يصؾح، إن كان ٓفذا فمالف وهق ما يػعؾف بعضفؿ: يريد أن يػارقفا ويريدها أن تػتدي 

لف رغبة يف فراقفا يطؾؼفا، وإن كاكت لفا رغبة يف فراقف وهق غقر راغب يف فراقفا تختؾع 

ام، أما أكف مـف، فنن أبك فالػسخ إن كان قد كشز طؾقفا وضار هبا، ففؽذا ترتب إحؽ
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 يريد أن يتخؾص مـفا بالطَلق، ويف كػس الققت يريد أن يلخذ الؿفر هذا ٓ يجقز.

ٍَة ﴾ ـَ بَِػاِحَشٍة ُمَبقِـّ َّٓ َأْن َيْلتِق  اً هذا استثـاء: أهنا إذا أتت بػاحشة مبقـة زكا ضاهر ﴿ إِ

ٓ يؼقم طؾك الشؽقك والظـقن والؼذف بالباصؾ، فعـد ذلؽ لؽ أن تطؾب  ًاصريح

 قجقز لؽ أن تسرتد الؿفر مـفا يف حالقـ:فالػداء مـفا، 

إذا كشزت، كؿا يف قصة زوجة ثابت بـ ققس بـ شؿاس: أهنا جاءت  الحال إول:

فؼالت: يا رسقل اهَّلل أكره الؽػر يف اإلسَلم وٓ   طهى هللا عهيه وسهى إلك رسقل اهَّلل 

ـَ »:   عهيه وسهى طهى هللاأكؼؿ طؾك ثابت مـ ديـ وٓ ُخؾؼ، فؼال رسقل اهَّلل  ي َأَتُردِّ

، وما جاء صؾؼفا: أخرجف البخاري ، َقاَلْت: َكَعْؿ، فردهتا، فؽان الػراق«َطَؾْقِف َحِديَؼَتُف؟

 صؾؼفا تطؾقؼة ٓ تثب شاذة.

 الثاين: إذا وقعت مـفا الػاحشة البقـة القاضحة .

َـّ ﴾ ا هق معروف مـ بؿ ﴿ بِاْلَؿْعُروِف ﴾أي: إذا استؼؿـ معؽؿ،  ﴿ َوَطاِشُروُه

اإلحسان إلك الزوجة، واإلحسان إلك أهؾفا، واإلحسان إلقفا بالؽَلم والػعال، 

والؿعروف هـا: قد يؽقن الؿعروف بالشرع، وقد يؽقن الؿعروف بالعرف الذي ٓ 

مخالػة لؾشرع فقف، فؿثًَل: بعض البققت يؽقن مـ أصحاب القسارى مـ أصحاب 

هبة وإحسان أكثر مـ لق كاكت فؼقرة، فالػؼقرة الؿال، ففذه تعاشر بؿعروف وططاء و

َـّ ﴾قد تصرب طؾك ما لؿ يصرب طؾقف أصحاب القسار،   أبغضتؿقهـ، ﴿ َفنِْن َكرِْهُتُؿقُه

ربؿا يرزقؽ مـفا القلد  ﴿ َفَعَسك َأْن َتْؽَرُهقا َشْقًئا َوَيْجَعَؾ اهللُ فِقِف َخْقًرا َكثِقًرا ﴾

﴿ َفنْمَساٌك بَِؿْعُروٍف َأْو نن كان إٓ الطَلق: الصالح، وربؿا تؽقن ذات ديـ وخؾؼ، ف

 [.114]البؼرة:َتْسرِيٌح بِنِْحَساٍن ﴾
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 :(3)والثالثقن سابعةأية ال

َّٓ َأْن َتُؽقَن قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ َتْلُكُؾقا َأْمَقاَلُؽْؿ َبقْـَُؽْؿ بِاْلَباصِِؾ إِ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َتَراٍض ِمـْ   [.18]الـساء:ُؽْؿ َوٓ َتْؼُتُؾقا َأكُػَسُؽْؿ إِنَّ اهللَ َكاَن بُِؽْؿ َرِحقًؿا ﴾تَِجاَرًة َط

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ لؾبعد طـ أمقال الـاس  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ـَ َيْلُكُؾقَن َأْمَقاَل اْلَقَتاَمك ضُ : ، وقال تعالكبالباصؾ َؿا َيْلُكُؾقَن فِل بُُطقكِِفْؿ ﴿ إِنَّ الَِّذي ْؾًؿا إِكَّ

إِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا » [،20]الـساء:َكاًرا َوَسَقْصَؾْقَن َسِعقًرا ﴾

  طهى هللا عهيه وسهى ، هؽذا يؼقل الـبل متػؼ طؾقف «فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا فِل َبَؾِدُكْؿ َهَذا

﴿ ٓ ة أحاديث، جاء طـ ابـ طباس، وأبل بؽرة، وأبل هريرة وغقر واحد، يف طد

كالربا، والغرر، والغش، والسرقة، والـفبة إلك غقر  َتْلُكُؾقا َأْمَقاَلُؽْؿ َبْقـَُؽْؿ بِاْلَباصِِؾ ﴾

طهى هللا عهيه قال الـبل  فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف ذلؽ مؿا يتعاصاه الـاس

َـّ »: وسهى ـْ  َلَقْلتَِق ـْ َحالٍَل َأْم ِم َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن، َٓ ُيَبالِل الَؿْرُء بَِؿا َأَخَذ الَؿاَل، َأِم

 بسبب: طدم تقرطفؿ طـ الباصؾ.   ،أخرجف البخاري «َحَرامٍ 

طهى هللا فنًذا: ٓ يجقز لؽ أن تلخذ مـ مال أخقؽ إٓ بطقبة كػسف، كؿا قال الـبل 

ـْ صِقَبِة َكْػسٍ  َٓ َيِحؾُّ َماُل »:  عهيه وسهى  َّٓ َط  .أخرجف أحؿد  «اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ إِ

َّٓ َأْن َتُؽقَن تَِجاَرًة ﴾ ـْ َتَراٍض ِمـُْؽْؿ ﴾يعـل: الحَلل ما كان طـ تجارة:  ﴿ إِ  ﴿ َط

لقس معـاه: أن الؿال الباصؾ يمخذ يف وجف حؼ الباصؾ باصؾ، لؽـ معـاه: أن التجارة 

ـْ »:  طهى هللا عهيه وسهى يؼقل الـبل  التل طـ تراض هذه ٓ حرج فقفا، َؿا اْلَبقُْع َط إِكَّ
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﴿ َوٓ وأكت تلخذ بطقبة كػسف،  ،أخرجف أبق داود طـ أبل سعقد رضل اهلل طـف «َتَراضٍ 

الـفل طـ قتؾ الـػس التل حرم اهَّلل إٓ بالحؼ، والـػس الؿعصقمة  َتْؼُتُؾقا َأكُػَسُؽْؿ ﴾

 ثَلثة أكػس:

 كػس الؿممـ. إولك:

 كػس الذمل. لثاكقة:ا

 كػس الؿستلمـ الؿعاهد. الثالثة:

: رضي هللا عُه يؼقل كؿا يف حديث ابـ مسعقد   طهى هللا عهيه وسهى والـبل 

َّٓ بِنِْحَدى َثاَلٍث: » َّٓ اهللُ َوَأكِّل َرُسقُل اهللِ، إِ َٓ إَِلَف إِ َٓ َيِحؾُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ، َيْشَفُد َأْن 

اكِل، َوالـَّْػُس بِالـَّْػِس، َوالتَّاِرُك لِِديـِِف اْلُؿَػاِرُق لِْؾَجَؿاَطةِ الثَّقُِّب ا   .«لزَّ

: ٓ يؼتؾ بحقثالتل بقـ أضؾعؽؿ  ﴿ َوٓ َتْؼُتُؾقا َأكُػَسُؽْؿ ﴾وقد يؽقن الؿعـك: 

طهى أكف قال: قال الـبل  رضي هللا عُه اإلكسان كػسف، وهق مماخذ، فعـ أبل هريرة 

ُل بَِفا فِل بَْطـِِف فِل َكاِر »:  ى هللا عهيه وسه ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُف فِل َيِدِه َيَتَقجَّ َم

اُه فِل َكاِر َجفَ  ُف فِل َيِدِه َيَتَحسَّ ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف بُِسؿٍّ َفُسؿُّ ًدا فِقَفا َأَبًدا، َوَم ـََّؿ َجَفـََّؿ َخالًِدا ُمَخؾَّ

ًدا  ـْ َجَبٍؾ َفَؼَتَؾ َكْػَسُف َفُفَق َيَتَردَّى فِل َكاِر َجَفـََّؿ َخالًِدا َخالًِدا ُمَخؾَّ ـْ َتَردَّى ِم فِقَفا َأَبًدا، َوَم

ًدا فِقَفا َأَبًدا هنك طـ قتؾ اإلكسان   طهى هللا عهيه وسهى والـبل  ،متػؼ طؾقف «ُمَخؾَّ

﴿ َوٓ ما مقصـ:  لـػسف، وطـ قتؾ اإلكسان لغقره، وطـ قتؾ إبـاء كؿا سقليت يف غقر

ففذه أمقر لقس لإلكسان أن يتصرف كقػ يريد، كػسؽ  [،212]إكعام:َتْؼُتُؾقا َأْوَٓدُكْؿ ﴾

﴿ ُقْؾ إِنَّ : لؼقلف تعالكلقست لؽ، حتك أن جؿاهقر أهؾ العؾؿ مـعقا التربع بإطضاء9 

ـَ * ٓ  -291إكعام:َشرِيَؽ َلُف ﴾]َصالتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل هللِ َربِّ اْلَعاَلِؿق
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 وبعضفؿ جقز التربع لؿثؾ إب، وإم، والزوجة يف أمر ٓ ضرر طؾقف مـف. [،293

حقث شرع لؽؿ أسباب السَلمة: سَلمة إمقال،  ﴿ إِنَّ اهللَ َكاَن بُِؽْؿ َرِحقًؿا ﴾

وسَلمة العؼقل، وسَلمة الديـ، وسَلمة إطراض، وسَلمة إكػس وهذا ٓ يقجد 

 غقر ديـ اإلسَلم: أكف يحافظ طؾك الضروريات الخؿس بلحسـ حال ومآل.يف 

 (:9والثالثقن) ثامـةأية ال

الَة َوَأْكُتْؿ ُسَؽاَرى َحتَّك َتْعَؾُؿقا َما َتُؼقُلقَن َوٓ ٹ ٹ ـَ آَمـُقا ٓ َتْؼَرُبقا الصَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َّٓ َطابِرِي َسبِقٍؾ َحتَّك َتْغَتِس  ُؾقا َوإِْن ُكـتُْؿ َمْرَضك َأْو َطَؾك َسَػرٍ َأْو َجاَء َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ُجـًُبا إِ

ُؿقا َصِعقًدا َصقًِّبا َفاْمَسُحقا بُِقُجقِهُؽْؿ  ـَ اْلَغائِِط َأْو َٓمْستُُؿ الـَِّساَء َفَؾْؿ َتِجُدوا َماًء َفَتَقؿَّ ِم

ا َغُػقًرا ﴾  [.32]الـساء:َوَأْيِديُؽْؿ إِنَّ اهللَ َكاَن َطُػقًّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي طهى هللا يا معشر مـ آمـ باهَّلل رًبا، وباإلسَلم ديـًا، وبؿحؿد  ﴿ َيا َأيُّ

الَة َوَأْكُتْؿ ُسَؽاَرى ﴾كبًقا:   عهيه وسهى  وهذا قبؾ أن ُيحرم الخؿر،  ﴿ ٓ َتْؼَرُبقا الصَّ

ًٓ  َطزَّ َوَجؾَّ فنن اهَّلل   : قد جعؾ يف الخؿر أحقا

ـِ اْلَخْؿرِ َواْلَؿْقِسرِ ُقْؾ فِقِفَؿا إِْثٌؿ َكبِقٌر َوَمـَافُِع لِؾـَّاِس  ٕول:الحال ا ﴿ َيْسَلُلقَكَؽ َط

ـْ َكْػِعِفَؿا ﴾ فبقـ لفؿ: أن الخؿر فقف فساد وضرر، ولؿ  [،124]البؼرة:َوإِْثُؿُفَؿا َأْكَبُر ِم

 يؿـعفؿ مـف ولؿ يحرمف طؾقفؿ.

حال الصَلة، فؽاكقا قبؾ الصَلة يتققػقن طـ  أكف حرمف طؾقفؿ يفالحالة الثاكقة: 

 شربف، حتك إذا صؾقا تسؾؿ لفؿ طؼقلفؿ.
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َؿا اْلَخْؿُر َواْلَؿْقِسُر َوإَكَصاُب : بؼقلف أن اهَّلل حرمف مطؾًؼا الحالة الثالثة: ﴿ إِكَّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾ ْقَطاِن َفاْجَتـُِبقُه َلَعؾَّ ـْ َطَؿِؾ الشَّ وما أسؽر  [،81لؿائدة:]اَوإَْزُٓم ِرْجٌس ِم

 كثقره فؼؾقؾف حرام، وكؾ مسؽر خؿر، وكؾ خؿر حرام.

تبقـ الؼقل، وهذا دلقؾ: طؾك أن السؽران حؽؿف يأي:  ﴿ َحتَّك َتْعَؾُؿقا َما َتُؼقُلقَن ﴾

حؽؿ الؿجـقن يف صَلقف، وطتاقف، وبقعف، وشرائف وجؿقع تصرفاتف، وحده: أن ُيجؾد، 

أربعقـ، وجؾد طؿر ثؿاكقـ، وكٌؾ سـة كؿا قال   وسهى طهى هللا عهيه جؾد رسقل اهَّلل 

أي: ٓ تؼربقا الصَلة وأكتؿ جـًبا9  ﴿ َوٓ ُجـًُبا ﴾، رضي هللا عُه طؾل بـ أبل صالب 

ٕن الجـابة حدث أكرب يقجب الُغسؾ حتك ُيرفع الحدث، فؿـ كقى مع ُغسؾف 

لزمف القضقء ولؿ يؿس فرجف فقضقؤه صحقح، وإن مس فرجف اكتؼض وضقؤه و

 طؾك هذا. رضي هللا عُه إطادة القضقء، وكان ابـ طؿر 

َّٓ َطابِرِي َسبِقٍؾ ﴾ إذا كـتؿ فقسػر فؾؿ تجدوا ماء فتقؿؿقا، وقال بعضفؿ: ٓ  ﴿ إِ

تؼربقا الؿساجد، وهذا ققل مرجقح، فؿا زال أهؾ الصػة يـامقن يف الؿسجد، وربؿا 

 أصابتفؿ الجـابة، واهَّلل أطؾؿ .

َواْخَتَؾَػ َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ فِقِف: َفَلَباَح َبْعُضُفْؿ اْلُؿُروَر فِقِف َطَؾك سقره: البغقي يف تػقال 

 َرِحَؿُفُؿ اهَّلُل، َوَمـََع َبْعُضُفْؿ َطَؾك 
 
افِِعل ـِ َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ َوالشَّ ْصََلِق، َوُهَق َقْقُل اْلَحَس اإْلِ

ْأِي، وَ  ْصََلِق َوُهَق َقْقُل َأْصَحاِب الرَّ ُؿ لِْؾُؿُروِر فِقِف.اإْلِ  اهـ  َقاَل َبْعُضُفْؿ: َيَتَقؿَّ

مـ الجـابة، وتؼع الجـابة بلمريـ : إول: اإلكزال، الثاين: ﴿ َحتَّك َتْغَتِسُؾقا ﴾  ،

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: اإليَلج، ولق لؿ يؽـ معف إكزال، ف
ِ
 اهَّلل

َّ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َكبِل َع

َْرَبِع ُثؿَّ َجَفَدَها، َفَؼْد َوَجَب َطَؾْقِف اْلُغْسُؾ إِ » ْٕ ـَ ُشَعبَِفا ا َوفِل َحِديِث َمَطٍر « َذا َجَؾَس َبْق
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الَة َوَأْكتُْؿ ُسَؽاَرى  سقؽقن الؿعـك:وأخرجف مسؾؿ،  َوإِْن َلْؿ ُيـِْزْل  ﴿ ٓ َتْؼَرُبقا الصَّ

َلة وأكتؿ جـًبا حتك تغتسؾقا، فنن كـتؿ طابر وٓ تؼربقا الص َحتَّك َتْعَؾُؿقا َما َتُؼقُلقَن ﴾

يعـل: مرض يضره الؿاء أو ﴿ َوإِْن ُكـُتْؿ َمْرَضك ﴾ ، تقؿؿقاسبقؾ ولقس معؽؿ ماء ف

ماؤكؿ قؾقؾ ٓ يؽػل إٓ لشربؽؿ ﴿ َأْو َطَؾك َسَػرٍ ﴾ الؿاء،  هيمخر برؤه الؿاء أو يزيد

ـَ اْلَغائِطِ مثًَل،  ذهب لؼضاء حاجتف، والغائط: هق الؿـخػض  ﴾ ﴿ َأْو َجاَء َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ِم

الؿراد بالؾؿس:  ﴿ َأْو َٓمْستُُؿ الـَِّساَء ﴾مـ إرض ثؿ استعؿؾ يف قضاء الحاجة، 

ربؿا طهى هللا عهيه وسهى مس القد، فنن الـبل  هق لقسوالجؿاع طؾك الصحقح، 

وهق يف أخذ مـ بعض كسائف شقًئا ولؿ يـتؼض وضقؤه، وأيًضا كاكت طائشة تػؾقف 

الؿسجد، فالؼقل: بلن لؿس الـساء مطؾًؼا يـؼض القضقء ققل غقر صحقح، وإكؿا 

 ﴿ َفَؾْؿ َتِجُدوا َماًء ﴾ وهق ققل ابـ طباس رضل اهَّلل طـف الؿراد بالؾؿس هـا: الجؿاع،

 . إما لؼؾتف، وإما لعدمف، وإما لؾضعػ طـ استخدامف

ؾ ما ضفر طؾك وجف إرض، الصعقد: ك ﴿ َصِعقًدا َصقًِّبا ﴾﴿فتقؿؿقا﴾ اقصدوا 

َوُجِعَؾْت ُتْربَتَُفا »وذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ: إلك أكف الرتاب مستدلقـ بحديث حذيػة: 

أخرجف مسؾؿ، ومـ هذا الحديث وما يف بابف كعؾؿ أن التقؿؿ مـ خصائص  «َلـَا َصُفقًرا

لؽـ الصحقح: أن الصعقد ما صعد طؾك وجف إرض، فقصؾح التقؿؿ  ،هذه إمة

بة طؾك الجدار، أو فراش، أو سقارة، أو حجر، أو رمؾ، أو تراب وهق إحسـ بضر

طؿًَل بالظاهر، وهذا اختقار الؼرصبل، والشـؼقطل، وغقر واحد مـ أهؾ العؾؿ مـ 

الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، وإكؿا ُذكر الرتاب خرج مخرج الغالب، والدلقؾ طؾك ذلؽ: 

ابف إلك غزوة تبقك وهل بَلد رمؾ خرج مع أصح  طهى هللا عهيه وسهى أن الـبل 
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 قؾقؾ إتربة فقفا، ومع ذلؽ لؿ يمثر أهنؿ كاكقا يحؿؾقن إتربة معفؿ9 لؼصد التقؿؿ.

إلك اإلبط  وألقس إلك الؿرفؼ والقد إلك الرسغ  ﴿ َفاْمَسُحقا بُِقُجقِهُؽْؿ َوَأْيِديُؽْؿ ﴾

يؽقن ذلؽ: كؿا روي طـ بعضفؿ، وقد جاءت السـة بتؼديؿ القد طؾك القجف، و

طهى هللا عهيه بضرب القد طؾك ما صعد ثؿ تؿسح وجفؽ ويديؽ كؿا جاء طـ الـبل 

ـِ َأْبَزى، َأنَّ َرُجًَل َأَتك ُطَؿَر، َفَؼاَل: إِكِّل َأْجـَْبُت َفَؾْؿ َأِجْد َماًء فعـ  ،وسهى ـِ ْب ْحَؿ َطْبِد الرَّ

اٌر: َأَما َتْذُكُر يَ  . َفَؼاَل َطؿَّ َٓ ُتَصؾِّ ٍة َفَلْجـَْبـَا َفَؼاَل:  ، إِْذ َأَكا َوَأْكَت فِل َسِريَّ ـَ ا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ْقُت، َفَؼاَل الـَّبِ  ْؽُت فِل الت َراِب َوَصؾَّ ا َأَكا َفَتَؿعَّ ، َوَأمَّ ا َأْكَت َفَؾْؿ ُتَصؾِّ  َفَؾْؿ َكِجْد َماًء، َفَلمَّ
 
ل

َْرَض، ُثؿَّ َتـُْػَخ، ُثؿَّ إِكََّؿا َكاَن َيؽْ »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  ْٕ ِػقَؽ َأْن َتْضِرَب بَِقَدْيَؽ ا

ْقَؽ   ، ققٓن ٕهؾ العؾؿوالتقؿؿ رافع أم مبقح؟ متػؼ طؾقف، «َتْؿَسَح بِِفَؿا َوْجَفَؽ، َوَكػَّ

ا َغُػقًرا ﴾الصحقح: أكف رافع، وإذا وجد الؿاء اكتؼض التقؿؿو أي:  ، ﴿ إِنَّ اهللَ َكاَن َطُػقًّ

 ؽام التل بقـفا لؽؿ، يعػق طـؽؿ وطـ تؼصقركؿ ويغػر لؽؿ ذكقبؽؿ.هبذه إح

ـْ َطائَِشَة، َأكََّفا َقاَلْت: َخَرْجـَا َمَع وكان مبدأ كزول التقؿؿ ما أخرجف الشقخان  َط

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل َبْعِض َأْسَػاِرِه، َحتَّك إَِذا ُكـَّا بِاْلَبْقَداِء 
ِ
ْو بَِذاِت أَ  -َرُسقِل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َطَؾك اْلتَِؿاِسِف، َوَأَقاَم »اْكَؼَطَع ِطْؼٌد لِل،  -اْلَجْقِش 
ِ
َفَلَقاَم َرُسقُل اهَّلل

َٓ «الـَّاُس َمَعُف، َوَلْقُسقا َطَؾك َماٍء، َوَلْقَس َمَعُفْؿ َماءٌ  ، َفَلَتك الـَّاُس إَِلك َأبِل َبْؽٍر َفَؼاُلقا: َأ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوبِالـَّاِس َمَعُف، »ى إَِلك َما َصـََعْت َطائَِشُة؟ َترَ 
ِ
َأَقاَمْت بَِرُسقِل اهَّلل

َؿ  "، َفَجاَء َأُبق َبْؽٍر «َوَلْقُسقا َطَؾك َماٍء، َوَلْقَس َمَعُفْؿ َماءٌ   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َوَرُسقُل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  َواِضٌع َرْأَسُف َطَؾك
ِ
َفِخِذي َقْد َكاَم، َفَؼاَل: َحَبْسِت َرُسقَل اهَّلل

، َقاَلْت َفَعاَتَبـِل َأُبق َبْؽٍر، َوَقاَل َما َشاَء اهَّلُل »َوالـَّاَس َوَلْقُسقا َطَؾك َماٍء، َوَلْقَس َمَعُفْؿ َماٌء 
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ـُ بَِقِدِه فِل َخاِص  َّٓ َمَؽاُن َرُسقِل « َرتِل،َأْن َيُؼقَل، َوَجَعَؾ َيْطُع ِك إِ ـَ التََّحر 
َفََل َيْؿـَُعـِل مِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َحتَّك َأْصبََح 
ِ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َطَؾك َفِخِذي، َفـَاَم َرُسقُل اهَّلل

ِ
اهَّلل

ؿُ  ِؿ َفَتَقؿَّ ـُ اْلُحَضْقِر:  "قا َطَؾك َغْقِر َماٍء، َفَلْكَزَل اهَّلُل آَيَة التََّقؿ  َوُهَق َأَحُد  -َفَؼاَل ُأَسقُْد ْب

ِل َبَرَكتُِؽْؿ َيا آَل َأبِل َبْؽرٍ » -الـ َؼَباِء  َ بَِلوَّ
ِذي ُكـُْت »َفَؼاَلْت َطائَِشُة: « َما ِهل َفَبَعْثـَا اْلَبِعقَر الَّ

 أخرجف مسؾؿ . «َطَؾْقِف َفَقَجْدَكا اْلِعْؼَد َتْحَتفُ 

 (:1الثالثقن)و تاسعةأية ال

ـْ َقْبِؾ قال حعانى: ًقا لَِؿا َمَعُؽْؿ ِم ْلـَا ُمَصدِّ ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب آِمـُقا بَِؿا َكزَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ْبِت َوَكاَن َأْمُر  َها َطَؾك َأْدَباِرَها َأْو َكْؾَعـَُفْؿ َكَؿا َلَعـَّا َأْصَحاَب السَّ َأْن َكْطِؿَس ُوُجقًها َفـَُردَّ

ًٓ ﴾اهللِ   [.36]الـساء: َمْػُعق

 الشــرح:

ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب ﴾ َفا الَِّذي مـ القفقد والـصارى، والؽتاب: التقراة واإلكجقؾ،  ﴿ َيا َأيُّ

رسقل الـاس طهى هللا عهيه وسهى ن الـبل ٕ كاداهؿوقد ُحرفت وغقرت وبدلت9 و

﴿ سؾ إلك ققمف خاصة، كافة إلك إحؿر وإبقض وإسقد، لؿ يؽـ كبؼقة الرسؾ ُير

ْلـَا ﴾استجقبقا واكؼادوا،  آِمـُقا ﴾ ،  طهى هللا عهيه وسهى الؼرآن طؾك محؿد  ﴿ بَِؿا َكزَّ

ًقا ﴾ ﴿ مـ التقراة واإلكجقؾ، فنن لؿ يؼع مـؽؿ ذلؽ: ﴿ لَِؿا َمَعُؽْؿ ﴾ مقافًؼا،  ﴿ ُمَصدِّ

ـْ َقْبِؾ َأْن َكْطِؿَس ُوُجقًها ﴾ َها َطَؾك ، ػ البعقرققؾ كعؿقفا، وققؾ تؽقن كخ ِم ﴿ َفـَُردَّ

﴿ َأْو َكْؾَعـَُفْؿ َكَؿا لََعـَّا يعـل: مـحرفة طـ الصراط الؿستؼقؿ والديـ الؼقيؿ،  َأْدَباِرَها ﴾

ْبِت ﴾ حقث جعؾفؿ اهَّلل قردة وخـازير، وشلهنؿ: أن اهَّلل هناهؿ طـ الصقد  َأْصَحاَب السَّ
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 إسؿاك طـد مد البحر وتبؼك يف يقم السبت، فؽاكقا يحػرون الحػر يقم الجؿعة فتليت

تركقها يف مؽاهنا إلك يقم إحد وجاءوا  جزرهتؾؽ الحػر، فنذا رجع البحر يف حال 

واختؾػقا يف وققع إمر هؾ هق  وأخذوها فؾعـفؿ اهَّلل وجعؾ مـفؿ الؼردة والخـازير،

ًٓ ﴾﴿ َوَكاَن َأْمُر اهللِ مَ  طؾك الؿاضل أم أكف يؼع يف الؿستؼبؾ، واهَّلل أطؾؿ، إمر  ْػُعق

الؼدري الؽقين ٓ بد أن يؼع شئتؿ أم أبقتؿ، وأما إمر الشرطل فؼد يؼع وقد ٓ يؼع، 

 واهَّلل الؿقفؼ.

 (:9)إربعقن أية 

ُسقَل َوُأْولِل إَْمرِ ِمـُْؽْؿ َفنِْن قال حعانى: ـَ آَمـُقا َأصِقُعقا اهللَ َوَأصِقُعقا الرَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُسقِل إِْن ُكـُتْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َواْلَقْقِم أِخرِ َذلَِؽ َخْقٌر َتـَازَ  وُه إَِلك اهللِ َوالرَّ ْطُتْؿ فِل َشْلٍء َفُردُّ

ـُ َتْلِوياًل ﴾  [.48]الـساء:َوَأْحَس

 الشــرح:

،  طهى هللا عهيه وسهى هذه أية طؿدة يف وجقب صاطة اهَّلل وصاطة رسقلف 

ْؿُع »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى ؿعروف، والـبل وصاطة أولقاء إمقر بال السَّ

الَ َوالطَّاَطُة َطَؾك الَؿْرِء الُؿْسِؾِؿ فِقَؿا َأَحبَّ َوَكرَِه، َما َلْؿ ُيْمَمْر بَِؿْعِصَقٍة، َفنَِذا ُأِمَر بَِؿْعِصَقٍة فَ 

رضي ، ويف حديث طؾل أخرجف الشقخان طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـف «َسْؿَع َوَٓ َصاَطةَ 

َؿا الطَّاَطُة فِل الَؿْعُروِف »: هللا عُه   .متػؼ طؾقف «إِكَّ

ًة َفاْستَْعَؿَؾ َرُجاًل   طهى هللا عهيه وسهى بََعَث الـَّبِلُّ وسبب كزول هذه أية:  َسرِيَّ

ـَ إَْكَصاِر َوَأَمَرُهْؿ َأْن ُيطِقُعقُه، َفَغِضَب، َفَؼاَل: َأَلْقَس َأَمَرُكُؿ الـَّبِلُّ  هللا عهيه  طهىِم
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َأْن ُتطِقُعقكِل؟ َقاُلقا: َبَؾك، َقاَل: َفاْجَؿُعقا لِل َحَطًبا، َفَجَؿُعقا، َفَؼاَل: َأْوِقُدوا   وسهى 

قا َوَجَعَؾ َبْعُضُفْؿ ُيْؿِسُؽ َبْعًضا، َوَيُؼقُلقَن: َفَرْرَكا  َكاًرا، َفَلْوَقُدوَها، َفَؼاَل: اْدُخُؾقَها، َفَفؿُّ

ـَ    عهيه وسهى طهى هللاإَِلك الـَّبِلِّ  ـَ الـَّاِر، َفَؿا َزاُلقا َحتَّك َخَؿَدِت الـَّاُر، َفَسَؽ ِم

َلْق َدَخُؾقَها َما َخَرُجقا ِمـَْفا إَِلك َيْقِم »، َفَؼاَل:  طهى هللا عهيه وسهى َغَضُبُف، َفَبَؾَغ الـَّبِلَّ 

 .متػؼ طؾقف  «الِؼَقاَمِة، الطَّاَطُة فِل الَؿْعُروِف 

،  طهى هللا عهيه وسهى ء إمقر إكؿا تؽقن بطاطة اهَّلل وصاطة رسقلف وصاطة أولقا

ُسقَل ﴾صاطة مطؾؼة فقؿا أمر بف،  َأصِقُعقا اهللَ ﴾وَ ﴿ والدلقؾ أن اهَّلل قال:   ﴿ َوَأصِقُعقا الرَّ

﴿ َوُأْولِل إَْمرِ ِمـُْؽْؿ صاطة مطؾؼة فقؿا أمر بف، وهؽذا صاطة مطؾؼة يف ترك الؿـفل طـف، 

: وأصقعقا أولل إمر مـؽ9 ٕن صاطتفؿ مؼقدة بطاطة اهَّلل وصاطة رسقلف لؿ يؼؾ﴾ 

 .  طهى هللا عهيه وسهى 

ويف هذه أية: تحذير مـ الخروج طؾك الحؽام بالثقرات وآكؼَلبات وكحق ذلؽ 

 مؿا يػعؾف الثقريقن، كسل اهَّلل السَلمة والعافقة.

ُسقِل ﴾مـ إمقر،  ﴿ فِل َشْلٍء ﴾اختؾػتؿ،  ﴿ َفنِْن َتـَاَزْطُتْؿ ﴾  ﴿ َفُردُّوُه إَِلك اهللِ َوالرَّ

طهى هللا الرسقل الرد إلك إلك كتابف، و يؽقن الرد إلك اهَّللوتجدون الحؽؿ الشرطل، 

َطزَّ وقد أمر اهَّلل ويدخؾ العؾؿاء يف أولل إمر، ، بعد وفاتف إلك سـتف يؽقنعهيه وسهى 

ـِ َأِو اْلَخْقِف َأَذاُطقا بِِف َوَلْق ﴿ َوإَِذا : فؼال بالعقدة إلك العؾؿاء َوَجؾَّ  ـَ إَْم َجاَءُهْؿ َأْمٌر ِم

ـَ َيْسَتـْبُِطقَكُف ِمـُْفْؿ َوَلْقٓ َفْضُؾ ا ُسقِل َوإَِلك ُأْولِل إَْمِر ِمـُْفْؿ َلَعِؾَؿُف الَِّذي وُه إَِلك الرَّ هللِ َردُّ

 َّٓ قَْطاَن إِ َبْعتُُؿ الشَّ   [.43الـساء:َقِؾقاًل ﴾]َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿُتُف ٓتَّ

ٕن اإليؿان باهَّلل رًبا: يجعؾؽ تتحاكؿ إلك  ﴿ إِْن ُكـتُْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َواْلَقْقِم أِخرِ ﴾
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﴿ َذلَِؽ شرطف، واإليؿان بالققم أخر: تخاف مـ بطش اهَّلل إن تحاكؿت إلك غقره، 

ـُ َتْلوِ أي: التحاكؿ إلك الؽتاب والسـة،  َخْقٌر ﴾ ًٓ ورجقًطا9  ياًل ﴾﴿ َوَأْحَس أحسـ مآ

 لؿا فقف مـ ُسبؾ السَلمة، والبعد طـ ُسبؾ الؿفاكة.

 (:0)قاحدة وإربعقنأية ال

ـَ آَمـُقا ُخُذوا ِحْذَرُكْؿ َفاكِػُروا ُثَباٍت َأِو اكِػُروا َجِؿقًعا قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.60]الـساء:﴾

 الشــرح:

ـَ آ َفا الَِّذي ﴿ لؾؿممـقـ إذا كاكقا يف جفاد:  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  َمـُقا ﴾﴿ َيا َأيُّ

لؿقاجفة مؽر الؽػار وبطشفؿ، ومـ  أخذ آحتقاط، العدة وإهبةُخُذوا ِحْذَرُكْؿ ﴾ 

كالسرايا،  ﴿ َأِو اكِػُروا َجِؿقًعا ﴾متػرققـ يف سبقؾ اهَّلل،  ﴿ َفاكِػُروا ُثَباٍت ﴾ ذلؽ:

 حق ذلؽ، وهذا مـ التعاون طؾك الرب والتؼقى.والجققش، والؽتائب وك

فقف ما  َطزَّ َوَجؾَّ وهبذا تعؾؿ: أن الؼرآن كتاب حؽقؿ، كتاب مبقـ إذ جعؾ اهَّلل 

 يحتاجف الـاس يف باب طؼائدهؿ، ومعامَلهتؿ، وطباداهتؿ.

 (:4)الثاكقة وإربعقن أية 

ـَ آَمـُقا إَِذا َضَرْبتُ  قال حعانى: َفا الَِّذي ـْ ﴿ َيا َأيُّ ْؿ فِل َسبِقِؾ اهللِ َفَتَبقَّـُقا َوٓ َتُؼقُلقا لَِؿ

ْكَقا َفِعـَْد اهللِ َمَغاكُِؿ َكثِقَرٌة َكَذ  الَم َلْسَت ُمْمِمـًا َتْبَتُغقَن َطَرَض اْلَحَقاِة الدُّ لَِؽ َأْلَؼك إَِلْقُؽُؿ السَّ

َـّ اهللُ َطَؾْقُؽْؿ َفَتَبقَّـُقا إِنَّ اهللَ  ـْ َقْبُؾ َفَؿ  [.83]الـساء: َكاَن بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخبِقًرا ﴾ُكـُتْؿ ِم
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 الشــرح:

ـَ آَمـُقا إَِذا َضَرْبُتْؿ ﴾يؼقل تعالك:  َفا الَِّذي  ﴿ فِل َسبِقِؾ اهللِ ﴾ذهبتؿ ومشقتؿ،  ﴿ َيا َأيُّ

فَل تثبتقا، يعـل: إذا وجدتؿ أحًدا وأضفر لؽؿ اإلسَلم تثبتقا،  ﴿ َفَتَبقَّـُقا ﴾يف الغزو، 

الَم لَْسَت ُمْمِمـًا ﴾اشرة تؼقل: لعؾف يؽذب، تؼتؾف مب ـْ َأْلَؼك إَِلْقُؽُؿ السَّ  ﴿ َوٓ َتُؼقُلقا لَِؿ

وذلؽ: أن رجًَل كان يرطك يف غـؿف، فقجده الؿسؾؿقن فسؾؿ طؾقفؿ، فؼالقا: إكؿا 

أخرجف البخاري طـ ابـ طباس  سؾؿ طؾقـا حتك يتؼل الؼتؾ، فؼتؾقه وأخذوا الغـؿ

الَم طؾك ذلؽ،  َطزَّ َوَجؾَّ اتبفؿ اهَّلل ، فعرضل اهَّلل طـف ـْ َأْلَؼك إَِلْقُؽُؿ السَّ ﴿ َوٓ َتُؼقُلقا لَِؿ

ٕكؽؿ لؿ تتطؾعقا  ﴿ لَْسَت ُمْمِمـًا ﴾يعـل: رد طؾقؽؿ السَلم أو أضفر لؽؿ اإلسَلم،  ﴾

طؾك ما يف قؾبف، وأسامة بـ زيد رضل اهَّلل لؿا قتؾ ذلؽ الرجؾ بعد أن قال: ٓ إلف إٓ 

َّٓ اهللُ »وقال:   طهى هللا عهيه وسهى طاتبف الـبل  ٓهَّلل، ، «َأَقَتْؾَتُف بَْعَد َما َقاَل َٓ إَِلَف إِ

ـْ َأْسَؾْؿُت َقْبَؾ َذلَِؽ الَقْقمِ  ُرَها، َحتَّك َتَؿـَّْقُت َأكِّل َلْؿ َأُك ًذا، َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ ، ُقْؾُت: َكاَن ُمَتَعقِّ

َّٓ اهللُ إَِذا َجاَءْت َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ َكْقَػ َتْصـَُع بِ »ويف رواية:   .أخرجف مسؾؿ  «اَل إَِلَف إِ

ْكَقا ﴾﴾ تطؾبقن ﴿﴿ َتْبَتُغقنَ  ﴿ َفِعـَْد اهللِ َمَغاكُِؿ الغـقؿة أو الغـؿ،  َطَرَض اْلَحَقاِة الدُّ

ـْ َقْبُؾ ﴾مـ غقر هذا الرجؾ الذي أضفر اإلسَلم،  ﴾َكثِقَرٌة  طؾك  ﴿ َكَذلَِؽ ُكـُتْؿ ِم

َـّ اهللُ َطَؾْقُؽْؿ ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ الؽػر ففداكؿ اهَّلل  ﴿ إِنَّ تثبتقا،  ﴿ َفَتَبقَّـُقا ﴾باإلسَلم،  ﴿ َفَؿ

 مطؾًعا طؾك سرائركؿ وبقاصـؽؿ، وهؿ معذرون يف هذا اهللَ َكاَن بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخبِقًرا ﴾

أجران، وإذا 9 ٕهنؿ اجتفدوا والؿجتفد إذا أصاب لف عز وجملؿ يمثؿفؿ اهَّلل  حقث

 أخطل لف أجر.

 (:4)إربعقنالثالثة وأية 
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ـَ بِاْلِؼْسِط ُشَفَداَء هللِ َوَلْق َطَؾك َأكُػِسُؽْؿ قال حعانى: اِمق ـَ آَمـُقا ُكقُكقا َققَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َغـِقًّا َأْو َفِؼقًرا َفاهللُ َأْوَلك بِ  ـَ إِْن َيُؽ ـِ َوإَْقَربِق ِفَؿا َفال َتتَّبُِعقا اْلَفَقى َأْن َتْعِدُلقا َأِو اْلَقالَِدْي

 [.024]الـساء:َوإِْن َتْؾُقوا َأْو ُتْعرُِضقا َفنِنَّ اهللَ َكاَن بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخبِقًرا ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ـَ بِاْلِؼْسِط الؿممـقـ:  َطزَّ َوَجؾَّ يـادي اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ اِمق  ﴾﴿ ُكقُكقا َققَّ

ـَ * : ، كؿا قال تعالكقائؿقـ بف طؾك أكػسفؿ وطؾك غقرهؿبالعدل  ِػق ﴿ َوْيٌؾ لِْؾُؿَطػِّ

ـَ إَِذا اْكَتاُلقا َطَؾك الـَّاِس َيْسَتْقُفقَن * َوإَِذا َكاُلقُهْؿ َأْو َوَزُكقُهْؿ ُيْخِسُروَن  الَِّذي

وٓ  تزيدوا فقفابالحؼ، ٓ تؽتؿقا الشفادة وٓ  ﴿ ُشَفَداَء هللِ ﴾ [،3-2الؿطػػقـ:﴾]

يذكرون: أن رجًَل كان قد ُطِرف بالصدق، وكان ﴿ َوَلْق َطَؾك َأكُػِسُؽْؿ ﴾ ، تـؼصقا مـفا

الحجاج يطؾب ولده لؼتؾف، فبحث طـف فؾؿ يجده فؼالقا لف: سؾ إب، وهؿ يريدون 

أن يسلل إب فقؼع يف كذبف، فؼال لف: أيـ ولدك؟ قال: يف البقت، فعجب الحجاج مـ 

ًٓ بالحؼ طؾك كػسف وطؾك غقره.صدقف ف  ؿـ طؾك ولده بالعػق، فاإلكسان يؽقن ققا

ـِ ﴾ ـَ ﴾ٓ تحؿؾؽ محبة القالد طؾك أن تشفد لف بالزور،  ﴿ َأِو اْلَقالَِدْي  ﴿ َوإَْقَربِق

ـْ َغـِقًّا ﴾ٓ تحؿؾؽ الؼرابة طؾك شفادة الزور وطؾك كتؿان الحؼ، يف الرحؿ   ﴿ إِْن َيُؽ

ما أي كؾقا أمرهؿا إلك اهَّلل  ﴿ َفاهللُ َأْوَلك بِِفَؿا ﴾لقس لف مال،  ِؼقًرا ﴾﴿ َأْو فَ ذا مال، 

هقى الـػس  ﴿ َفال َتتَّبُِعقا اْلَفَقى ﴾دامقا طؾك الطريؼة الصحقحة طؾك اإلسَلم الحؼ، 

عؾقؽؿ أن تعدلقا أن تجقروا وتؿقؾقا إلك الباصؾ ف ﴿ َأْن َتْعِدُلقا ﴾ومقؾ الـػس، 

طـ  ﴿ َأْو ُتْعرُِضقا ﴾، الشفادة يعـل: تحرفقا﴿ َوإِْن َتْؾُقوا ﴾  ى،وترتكقا اتباع الفق
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مطؾًعا فقحاسبؽؿ طؾك سقء  ﴿ َفنِنَّ اهللَ َكاَن بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخبِقًرا ﴾، بؽتؿفا ققل الحؼ

 أطؿالؽؿ يقم الؼقامة.

وهذه آية طظقؿة يف هذا الباب، ما طؾك اإلكسان إٓ أن يحؼؼ ققل الحؼ لف وطؾقف، 

َـّ فِقِف َفَؼِد  ـْ ُك وهذا ُيسؿك باإلكصاف طـد كثقر مـ الـاس، وقد قال طؿار: َثََلٌث َم

ََلِم لِْؾَعاَلِؿ. ْقَتاِر، َوَبْذُل السَّ
ـَ اإْلِ

ْكَػاُق مِ ـْ َكْػِسِف، َواإْلِ
يَؿاَن: إِْكَصاٌف مِ  اْسَتْؽَؿَؾ اإْلِ

َلف زمـ العؿؾ بالديـ مـ الـاس ٓ سقؿا يف الزمـ الؿتؼدم زمـ إس اً فتجد كثقر

يعـل: قد يشفد أحدهؿ طؾك أقرب قريب، وقد يعرتف أحدهؿ ما يحتاج إلك شفقد9 

  طهى هللا عهيه وسهى ٕهنؿ كاكقا ققامقـ بالؼسط، اكظر إلك ماطز جاء إلك الـبل 

طهى هللا يؼقل: إين زكقت، وهق يعؾؿ أكف سقرجؿ، والؿرأة الغامدية تليت إلك الـبل 

 وهل تعؾؿ أهنا سرتجؿ،   عهيه وسهى 
َّ
وتؼقل: يا رسقل اهَّلل أصبت حًدا فلقؿف طؾل

، فؽان شلهنؿ 
َّ
وهؽذا ذلؽ الرجؾ الذي قبؾ امرأة: يا رسقل اهَّلل أصبت حًدا فلقؿف طؾل

 طؾك الؼقام بالحؼ ضاهًرا وباصـًا.

 (:20)وإربعقن رابعةأية ال 

ـَ آَمـُقا آِمـُقا قال حعانى: َفا الَِّذي َل َطَؾك َرُسقلِِف ﴿ َيا َأيُّ بِاهللِ َوَرُسقلِِف َواْلؽَِتاِب الَِّذي َكزَّ

ـْ َيْؽُػْر بِاهللِ َوَمالئَِؽتِِف َوُكُتبِِف َوُرُسِؾِف َواْلَقْقِم أِخرِ  ـْ َقبُْؾ َوَم َواْلؽَِتاِب الَِّذي َأكَزَل ِم

ًٓ َبِعقًدا ﴾  [.025]الـساء:َواْلَقْقِم أِخرِ َفَؼْد َضؾَّ َضال

 ـرح:الشـ

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ـُقا ﴾يا معشر مـ آمـ باهَّلل رًبا:  ﴿ َيا َأيُّ ٕهنؿ ازدادوا إيؿاًكا،  ﴿ آِم
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كؿا تؼقل لؾرجؾ الذي يؼقلؽ: قد صؾقت، تؼقل لف: صِؾ، لقس معـك ذلؽ: قد آمـقا 

 أكف يعقد الصَلة، ولؽـ يستؿر يف الصَلة9 لؿا فقفا مـ الخقر العظقؿ.

وهق الركـ إول مـ أركان اإليؿان، واإليؿان بف يتضؿـ أربعة  ﴾ ﴿ آِمـُقا بِاهللِ 

 أمقر:

 اإليؿان بقجقده. إول:

 اإليؿان بربقبقتف. الثاين:

 اإليؿان: بللقهقتف. الثالث:

 إيؿان بلسؿائف وصػاتف. الرابع:

: َأي  الَعَؿِؾ َأْفَضُؾ؟  طهى هللا عهيه وسهى وهق أفضؾ إطؿال، كؿا ُسئؾ الـبل 

 . متػؼ طؾقف طـ أبل ذر رضل اهَّلل طـف «إِيَؿاٌن بِاهللِ »َفَؼاَل: 

، ويتضؿـ اإليؿان بف: صاطتف فقؿا  طهى هللا عهيه وسهى محؿد  ﴿ َوَرُسقلِِف ﴾

إٓ بؿا  َطزَّ َوَجؾَّ أمر، وتصديؼف فقؿا أخرب، وآكتفاء طؿا هنك طـف وزجر، وأٓ ُيعبد اهَّلل 

 شرع. 

َل َطَؾك َرُسقلِِف ﴾اْلؽِتَ ﴾ آمـقا بـ ﴿﴿ وَ  الؼرآن، واإليؿان بف يؽقن: وهق  اِب الَِّذي َكزَّ

بالعؿؾ بؿحؽؿف، واإليؿان بؿتشاهبف، واطتؼاد ما فقف، وأكف صدق، وأكف كَلم اهَّلل 

 ووحقف وتـزيؾف لقس مخؾقق. 

ـْ َقْبُؾ ﴾  كؿا ، التقراة واإلكجقؾ وغقر ذلؽ: أهنا مـ اهَّلل﴿ َواْلؽَِتاِب الَِّذي َأكَزَل ِم

﴿ َلَؼْد َأْرَسْؾـَا ُرُسَؾـَا بِاْلَبقِّـَاِت َوَأْكَزْلـَا َمَعُفُؿ اْلؽَِتاَب َواْلِؿقَزاَن لَِقُؼقَم الـَّاُس : قال تعالك

قد  َطزَّ َوَجؾَّ لؽـ كممـ أيًضا أهنا ُحرفت وُبدلت9 ٕن اهَّلل  [،11الحديد:بِاْلِؼْسِط ﴾]
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ـْ أخربكا بذلؽ:  ُفقَن اْلَؽِؾَؿ َط وهذا الؽتاب مصدق لؿا [، 99]الـساء:َمَقاِضِعِف ﴾ ﴿ ُيَحرِّ

ـَ : ، كؿا قال تعالكبقـ يديف مـ الؽتاب ًقا لَِؿا بَقْ ﴿ َوَأكَزْلـَا إَِلْقَؽ اْلؽَِتاَب بِاْلَحؼِّ ُمَصدِّ

ـَ اْلؽَِتاِب َوُمَفْقِؿـًا َطَؾْقِف َفاْحُؽْؿ َبقْـَُفْؿ بَِؿا َأكَزَل اهللُ ﴾] ـْ َيْؽُػْر ، [94الؿائدة:َيَدْيِف ِم ﴿ َوَم

فَل يممـ بلكف ربف، أو يجعؾ معف شريًؽا أو معقـًا أو ضفقًرا، أو وقع مـف سب اهَّلل  بِاهللِ ﴾

َأْن »وهذا أيًضا مـ أركان اإليؿان، كؿا يف حديث طؿر:  ﴿ َوَمالئَِؽتِِف ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ 

ـَ بِاهللِ َوَمالئَِؽتِِف، َوُكُتبِِف، َوُرُسِؾِف، َوالْ  هِ ُتْمِم ِخِر، َوبِاْلَؼَدِر َخْقرِِه َوَشرِّ ْٔ أخرجف  «َقْقِم ا

ـَ بِاهللِ َواْلقَْقِم أِخرِ َواْلَؿالئَِؽِة َواْلؽِتَاِب  وقال تعالك: ،مسؾؿ ـْ آَم َـّ اْلبِرَّ َم
﴿ َولَؽِ

ـَ ﴾ واإليؿان هبؿ يؽقن: اإليؿان بلهنؿ ُخؾؼقا مـ كقر، وأهنؿ ٓ  [،200]البؼرة:َوالـَّبِقِّق

ن اهَّلل ما أمرهؿ ويػعؾقن ما يممرون، وأهنؿ طباد مؽرمقن مـفؿ: الصافقن، يعصق

مـفؿ كجربيؾ،  َطزَّ َوَجؾَّ ومـفؿ الؿسبحقن، وأطؿارهؿ صقيؾة، وكممـ بؿـ سؿك اهَّلل 

ومقؽائقؾ، وإسرافقؾ وهؿ أشرف الؿَلئؽة، وكممـ بؿؾؽ الؿقت، ومؾؽ الؼطر، 

: ، كؿا قال تعالكهبؿ، وهؿ طدد طظقؿومؾؽ الجبال، ومالؽ خازن الـار ومـ ُأخربكا 

َّٓ ِذْكَرى لِْؾبََشرِ ﴾] َّٓ ُهَق َوَما ِهَل إِ ويف الحديث:  [،32الؿدثر:﴿ َوَما َيْعَؾُؿ ُجـُقَد َربَِّؽ إِ

َّٓ َوبِِف َمَؾٌؽ َساِجٌد َأْو َراكِ » َؿاُء َوُحؼَّ َلَفا َأْن َتئِطَّ َما ِمـَْفا َمْقِضُع َقِدٍم إِ ٌع َأْو َأصَِّت السَّ

، وذكر ابـ أبل الدكقا يف كتاب الرطد أخرجف أحؿد طـ أبل ذر رضل اهَّلل طـف «َقائِؿٌ 

والؿطر: إن ما مـ قطرة تـزل مـ السؿاء إٓ ومعفا مؾؽ، وهـاك مَلئؽة قد وكؾقا 

متػؼ  «َسِعقٌد  َوُيْمَمُر بَِلْرَبِع َكِؾَؿاٍت: ِرْزقِِف، َوَأَجِؾِف، َوَطَؿِؾِف، َوَشِؼلٌّ َأمْ »بلرحام الـساء: 

، وما مـ إكسان إٓ وطؾقف مؾؽان يرصدان أطؿالف: طؾقف طـ ابـ مسعقد رضل اهَّلل طـف

َّٓ لََدْيِف َرقِقٌب َطتِقٌد ﴾] ـْ َقْقٍل إِ وهـاك مَلئؽة ُكثر مثؾ: الذيـ  [،24ق:﴿ َما َيْؾِػُظ ِم



 80  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

التل  مثؾ الؿَلئؽة السقاحةويجؾسقن طؾك أبقاب الؿساجد يؽتبقن إول فإول، 

ـَ * مثؾ الؿَلئؽة الحافظة لؾعبد: وتجؾس يف حؾؼ الذكر،  ﴿ َوإِنَّ َطَؾقُْؽْؿ َلَحافِظِق

ـَ ﴾  [.22-20]آكػطار:كَِراًما َكاتِبِق

وهؿ كثر، أخربكا اهَّلل  ﴿ َوُرُسِؾِف ﴾اإليؿان أيًضا بؽتبف الؿـزلة وقد تؼدم،  ﴿ َوُكُتبِِف ﴾

 الؼرآن، وإٓ ففؿ أكثر مـ ذلؽ: ثَلثؿائة بخؿسة وطشريـ واحد مـفؿ يف َطزَّ َوَجؾَّ 

، وفقق مائة وكذا ألػ كبًقا، كؿا حديث أبل أمامة وحديث أبل ذر،  ًٓ وثَلثة طشر رسق

 ؿجؿقطفؿا يثبت الُحؽؿ.بوفقفؿا كَلم9 لؽـ 

إِنَّ الَؼْبَر  »: ، فعـ طثؿان رضل اهَّلل طـف قالمـ الؼرب فؿا بعده ﴿ َواْلَقْقِم أِخرِ ﴾

ُل مَ  ـْ َمـَاِزِل أِخَرةِ، َفنِْن َكَجا ِمـُْف َفَؿا َبْعَدُه َأْيَسُر ِمـُْف، َوإِْن َلْؿ َيـُْج ِمـُْف َفَؿا َبْعَدهُ َأوَّ  ـِْزٍل ِم

خؾقد يف الخؾقد يف الجـة أو ال، إلك أن يؽقن آخر الـاس  أخرجف أبق داود «َأَشدُّ ِمـْفُ 

بالبعث، والـشقر، والشػاطة، وتطاير  الـار، ويدخؾ يف اإليؿان بالققم أخر: اإليؿان

 َطزَّ َوَجؾَّ ، والحقض، والؿقزان، ومجلء اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ الصحػ، والـظر إلك وجف اهَّلل 

ا ﴾: لؾػصؾ بقـ العباد، كؿا قال ا َصػًّ وغقر  [،11]الػجر:﴿ َوَجاَء َربَُّؽ َواْلَؿَؾُؽ َصػًّ

ًٓ َبِعقًدا ذلؽ مـ إمقر،   هؾؽ هَلًكا بعقًدا ٓ سَلمة مـف. ﴾﴿ َفَؼْد َضؾَّ َضال

 (:22وإربعقن) خامسةأية ال

ـَ قال حعانى: ـْ ُدوِن اْلُؿْمِمـِق ـَ َأْولَِقاَء ِم ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا اْلَؽافِرِي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.033]الـساء:َأُترِيُدوَن َأْن َتْجَعُؾقا هللِ َطَؾْقُؽْؿ ُسْؾطَاًكا ُمبِقـًا ﴾

 ــرح:الش
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ـَ ﴾ ـْ ُدوِن اْلُؿْمِمـِق ـَ َأْولَِقاَء ِم ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا اْلَؽافِرِي َفا الَِّذي َطزَّ يـفك اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

الؿممـقـ طـ اتخاذ الؽافريـ أولقاء يـاصروهنؿ ويحبقهنؿ ويقدوهنؿ،  َوَجؾَّ 

لؽػر فالؿممـقن بعضفؿ أولقاء بعض، والؽافرون بعضفؿ مـ بعض، شلن أهؾ ا

اْلُؿـَافُِؼقَن ﴿كؿا قال تعالك:  واحد، وشلن أهؾ اإليؿان واحد يتـاصرون ويتعاضدون،

ـِ اْلَؿْعُروِف َوَيْؼبُِضقَن  ـْ بَْعٍض َيْلُمُروَن بِاْلُؿـَْؽِر َوَيـَْفْقَن َط
َواْلُؿـَافَِؼاُت َبْعُضُفْؿ مِ

ـَ ُهُؿ اْلَػاِسُؼقَن َأْيِدَيُفْؿ َكُسقا اهَّلَل َفـَِسَقُفْؿ إِنَّ اْلُؿـَافِؼِ  ، وقال: [56]التقبة:  ﴾ق

ـِ اْلُؿـَْؽِر ﴿ َواْلُؿْممِـُقَن َواْلُؿْممِـَاُت بَْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء َبْعٍض َيْلُمُروَن بِاْلَؿْعُروِف َوَيـَْفْقَن َط

َكاَة َوُيطِقُعقَن اهَّلَل َوَرُسقَلُف ُأوَلئَِؽ  ََلَة َوُيْمُتقَن الزَّ َسقَْرَحُؿُفُؿ اهَّلُل إِنَّ اهَّلَل  َوُيِؼقُؿقَن الصَّ

ولقس مـ ذلؽ التجارات التل تؼع مع الؽػار أو  ،[60]التقبة:  ﴾َطِزيٌز َحؽِقؿٌ 

﴿ َأُترِيُدوَن ﴾ الؿعاقدات السقاسقة وما إلك ذلؽ، ما لؿ يؽـ هـاك تـازل طـ الديـ، 

بقـة واضحة  ﴿ ُمبِقـًا ﴾حجًة،  ﴿ َأْن َتْجَعُؾقا هللِ َطَؾْقُؽْؿ ُسْؾَطاًكا ﴾بؿقآة الؽافريـ: 

ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى َأْولِقَاَء : ، كؿا قال تعالكيفؾؽؽؿ هبا َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُف ِمـُْفْؿ ﴾] ـْ َيتََقلَُّفْؿ ِمـُْؽْؿ َفنِكَّ َفا الَّ  [،12الؿائدة:َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء َبْعٍض َوَم ـَ آَمـُقا ﴿ َيا َأيُّ ِذي

ـَ  ِة َوَقْد َكَػُروا بَِؿا َجاَءُكْؿ ِم ُكْؿ َأْولَِقاَء ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفْؿ بِاْلَؿَقدَّ ي َوَطُدوَّ ٓ َتتَِّخُذوا َطُدوِّ

ُسقَل َوإِيَّاُكْؿ َأْن ُتْمِمـُقا بِاهللِ َربُِّؽْؿ إِْن ُكـُتْؿ َخَرْجُتْؿ ِجَفاًدا فِل َسبِ  قؾِل اْلَحؼِّ ُيْخرُِجقَن الرَّ

ـَ الظُُّؾَؿاِت إَِلك الـُّقِر ﴾ [،2الؿؿتحـة:﴾] ـَ آَمـُقا ُيْخرُِجُفْؿ ِم  [،110]البؼرة:﴿ اهللُ َولِلُّ الَِّذي

ـَ ﴾] الِِحق َل الْؽَِتاَب َوُهَق َيَتَقلَّك الصَّ فنذا أردت  [،249إطراف:﴿ إِنَّ َولِقَِّل اهللُ الَِّذي َكزَّ

 ل أطداء اهَّلل.أن تؽقن ولًقا هَّلل فنياك أن تقال

 (:21)وإربعقن سادسةأية ال
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ـْ َربُِّؽْؿ َفآِمـُقا َخْقًرا َلُؽْؿ قال حعانى: ُسقُل بِاْلَحؼِّ ِم َفا الـَّاُس َقْد َجاَءُكُؿ الرَّ ﴿ َيا َأيُّ

َؿَقاِت َوإَْرِض َوَكاَن اهللُ َطِؾقًؿا َحؽِقًؿا ﴾  [.061ء:]الـساَوإِْن َتْؽُػُروا َفنِنَّ هللِ َما فِل السَّ

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾، لق تلمؾت أيات التل فقفا:  تجد أهنا تلمر باإليؿان يف الجؿؾة: ﴿ َيا َأيُّ

إما اإليؿان بالربقبقة وإلقهقة وإسؿاء والصػات، أو اإليؿان بالرسقل، أو اإليؿان 

ـَ آَمـُ بالبعث والـشقر، بخَلف أيات التل فقفا:  َفا الَِّذي أحؽام ُتعؿؾ  قا ﴾،﴿ َيا َأيُّ

 وتطبؼ ويمتك هبا.

َفا الـَّاُس َقْد َجاَءُكُؿ ﴾ففـا يؼقل تعالك:  ُسقُل ﴾محؿد،  ﴿ َيا َأيُّ طهى هللا  ﴿ الرَّ

ـْ َربُِّؽْؿ ﴾بالؼرآن والفدى،  ﴿ بِاْلَحؼِّ ﴾،  عهيه وسهى  ﴿ ، َطزَّ َوَجؾَّ مـ اهَّلل  ﴿ ِم

 ﴿ َوإِْن َتْؽُػُروا ﴾يف الدكقا وأخرة،  ُؽْؿ ﴾﴿ َخْقًرا لَ باهَّلل، ورسؾف، وكتبف،  َفآِمـُقا ﴾

َؿَقاِت َوإَْرِض ﴾ وتلبقا إٓ الؿضل يف كػركؿ وبغقؽؿ وطـادكؿ،  ﴿ َفنِنَّ هللِ َما فِل السَّ

ـَ ﴾]لف الؿؾؽ أجؿع، وهق غـل طـؽؿ وطـ طباداتؽؿ:  ـِ اْلَعاَلِؿق آل ﴿ َفنِنَّ اهللَ َغـِلٌّ َط

قال الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ فقؿا  ،رضل اهَّلل طـف قالأبل ذر ويف حديث  [،40طؿران:

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ َكاُكقا َطَؾك َأْفَجِر يرويف طـ ربف:  َيا ِطَباِدي َلْق َأنَّ َأوَّ

ـْ ُمْؾؽِل َشقًْئا
 ِؾقًؿا ﴾﴿ َوَكاَن اهللُ طَ  أخرجف مسؾؿ، َقْؾِب َرُجٍؾ َواِحٍد، َما َكَؼَص َذلَِؽ مِ

يف فعؾف، يقفؼ مـ شاء  ﴿ َحؽِقًؿا ﴾بالؿستجقبقـ الطائعقـ الذيـ هؿ أهؾ لؾفداية، 

 ًٓ ًٓ : ، كؿا قالفضًَل، ويخذل مـ شاء طد ْت َكِؾَؿُة َربَِّؽ ِصْدًقا َوَطْد ﴿ َوَتؿَّ

: يف إحؽام. [،221إكعام:﴾] ًٓ  صدًقا: يف اإلخبار، وطد
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 (:23)وإربعقن سابعةأية ال

َؿا حعانى: قال َّٓ اْلَحؼَّ إِكَّ  إِ
﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ َوٓ َتُؼقُلقا َطَؾك اهللِ

ـُ َمْرَيَؿ َرُسقُل اهللِ َوَكِؾَؿُتُف َأْلَؼاَها إِلَك َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف َفآِمـُقا بِاهللِ  اْلَؿِسقُح ِطقَسك اْب

َؿا اهللُ إَِلٌف َواِحٌد ُسْبَحاَكُف َأْن َيُؽقَن َلُف َولٌَد َلُف َما َوُرُسِؾِف َوٓ َتُؼقُلقا ثَ  الَثٌة اكَتُفقا َخْقًرا َلُؽْؿ إِكَّ

َؿَقاِت َوَما فِل إَْرِض َوَكَػك بِاهللِ َوكِقاًل ﴾  [.060]الـساء:فِل السَّ

 الشــرح:

﴿ ٓ صارى ومـ يف باهبؿ، لؾقفقد والـ َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾

هنل طـ الغؾق: وهق مجاوزة الحد يف الشلء، سقاء كان يف العؾؿقات أو يف َتْغُؾقا ﴾ 

َّٓ ﴿فؼال: هنك طـ التؽؾػ،  َطزَّ َوَجؾَّ العؿؾقات، واهَّلل  ـْ َأْجٍر إِ
ُقْؾ َما َأْسَلُلُؽْؿ َطَؾْقِف مِ

ـْ َشاَء َأْن َيتَِّخَذ إَِلك َربِِّف َسبِقًَل  دطا   طهى هللا عهيه وسهى والـبل ، [46لػرقان: ]ا ﴾َم

، مـ «َهَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقَن، َهَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقَن، َهَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقنَ »: بؼقلف طؾك الغَلة

 حديث ابـ مسعقد يف مسؾؿ.

ـِ َطبَّاٍس و ـْ اْب   طهى هللا عهيه وسهى  -ما: َقاَل لِل َرُسقُل اهللِ رضي هللا عُه  - ََط

َـّ «َهاِت اْلُؼْط لِل َحًصك»َغَداَة اْلَعَؼَبِة َوُهَق َطَؾك َراِحَؾتِِف:  - ، َفَؾَؼْطُت َلُف َسْبَع َحَصَقاٍت ُه

َـّ فِل َيِدهِ  َـّ فِل َيِدِه َجَعَؾ َيُؼقُل بِِف ا َوَضْعُتُف َوَوَصَػ َيْحقَك  -َحَصك اْلَخْذِف، َفَؾؿَّ

َـّ فِل َيِدِه، َوَقاَل:  َؿا َأْهَؾَؽ »َتْحرِيَؽُف ، َفنِكَّ ـِ ي ِء َفاْرُمقا، َوإِيَّاُكْؿ َواْلُغُؾقَّ فِل الدِّ َٓ بِلَْمَثاِل َهُم

ـِ  ي ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ اْلُغُؾقُّ فِل الدِّ غؾقا يف الحجارة فعبدوها، وغؾقا يف ، أخرجف الـسائل «َم

ب هَلك البشر فعظؿقهؿ ورفعقهؿ إلك مراتب إلقهقة أو الربقبقة، فالغؾق: هق سب
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إمؿ، ما ُطبَِد فرطقن إٓ بالغؾق فقف، وما ُطبَِد الـؿرود بـ كـعان إٓ بالغؾق فقف، وما 

حصؾت البدع إٓ بالغؾق، وخرج الخقارج بالغؾق9 ولذلؽ قال الؿعؾؿل رحؿف اهَّلل: 

مـ أوسع أودية الباصؾ الغؾق يف إفاضؾ، غؾت الرافضة يف طؾل بـ أبل صالب حتك 

اصبة والخقارج حتك كػروه وقتؾقه، وهؽذا يف كثقر مـ الشلن، ألفقه، وغؾت الـ

 وربؿا كان الغؾق بالطرفقـ: 

 الغؾق بؿجاوزة الحد، يف الؿدح والرفعة وكحق ذلؽ. إول:

 . والجػاء الغؾق بآحتؼار الثاين:

لن لؾقفقد والـصارى يف ش﴿ ٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ ﴾ : َطزَّ َوَجؾَّ فاكظر كقػ يؼقل اهَّلل 

طقسك، الـصارى ألفقه، والقفقد كذبقه وزطؿقا قتؾف، فَل أشلم طؾك الؿسؾؿقـ مـ 

ُدوا َوَقاِرُبقا»يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى هذه البدطة: بدطة الغؾق، والـبل  متػؼ  «َسدِّ

ـَ َأَحٌد »ويؼقل: ، طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف ي ـْ ُيَشادَّ الدِّ ـَ ُيْسٌر، َوَل ي َّٓ  إِنَّ الدِّ إِ

، ما اتخذت الصقامع والرهباكقة أخرجف البخاري طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف «َغَؾَبفُ 

إٓ بالغؾق، ولؿا أراد بعضفؿ: أن ٓ يتزوج الـساء، وأن ٓ يـام الؾقؾ، وأن ٓ يلكؾ 

ـَ ُقْؾُتْؿ َكَذا »طؾقفؿ وقال:   طهى هللا عهيه وسهى الطعام، غضب الـبل  َأْكُتُؿ الَِّذي

ِف َوَأْتَؼاُكْؿ َلُف، لَؽِـِّل َأُصقُم َوُأْفطُِر، َوُأَصؾِّل َوَأْرُقُد، وَ  َْخَشاُكْؿ لِؾَّ َٕ َكَذا، َأَما َواهللِ إِكِّل 

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِمـِّل ـْ َرِغَب َط ُج الـَِّساَء، َفَؿ ، متػؼ طؾقف طـ أكس رضل اهَّلل طـف «َوَأَتَزوَّ

أن يـؼؾب طؾقؽ ربؿا رآك مؼصًرا فؽػرك أو فسؼؽ أو والغالل ٓ تػرح بف تؼقل: يؽاد 

 قتؾؽ أو اطتدى طؾقؽ.

َّٓ اْلَحؼَّ الذي أوحاه إلقؽؿ ربؽؿ،  ﴿ ٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ ﴾  إِ
﴿ َوٓ َتُؼقُلقا َطَؾك اهللِ
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َؿا اْلَؿِسقُح ﴾الثابت الصادق،  ﴾  بالؿسقح ققؾ: ٕكف مؿسقح الرجؾ وققؾ  ﴿ إِكَّ
ّ
ُسؿل

وأكف مؿسقح مـ الؿَلئؽة وغقر ذلؽ، ويؼال لف: مسقح الفدى، والدجال: غقر ذلؽ، 

ـُ َمْرَيَؿ ﴾مسقح الضَللة، وبعضفؿ يطؾؼ طؾك الؿسقح الدجال: الؿسقخ،   ﴿ ِطقَسك اْب

﴿ إِنَّ َمَثَؾ ِطقَسك ِطـَْد اهللِ َكَؿَثِؾ آَدَم َخَؾَؼُف : ، كؿا قال تعالكُكسب إلك أمف9 ٕكف ٓ أب لف

ـْ ُتَرا ـْ َفَقُؽقُن ﴾]ِم  [.14آل طؿران:ٍب ُثؿَّ َقاَل َلُف ُك

أي: هق رسقل اهَّلل لقس برب فقعبد، ولقس برجؾ طاٍد مذكب  ﴿ َرُسقُل اهللِ ﴾

َؿا َأْمُرُه إَِذا ، كؿا قال تعالكأي: كان بالؽؾؿة ﴿ َوَكِؾَؿُتُف ﴾فقصؾب كؿا يزطؿقن،  : ﴿ إِكَّ

ـْ َفقَ  ﴿ ولقس هق الؽؾؿة كؿا قالت الـصارى،  [،41]يس:ُؽقُن ﴾َأَراَد َشْقًئا َأْن َيُؼقَل َلُف ُك

﴿ َفَلْرَسْؾـَا إَِلقَْفا : َطزَّ َوَجؾَّ حقـ جاءها الؿؾؽ وأخربها بؼقل اهَّلل  َأْلَؼاَها إَِلك َمْرَيَؿ ﴾

ـِ ِمـَْؽ إِْن ُكـَت  ْحَؿ َتِؼقًّا * َقاَل إِكََّؿا ُروَحـَا َفَتَؿثََّؾ لََفا بََشًرا َسِقيًّا * َقاَلْت إِكِّل َأُطقُذ بِالرَّ

ََهَب َلِؽ ُغالًما َزكِقًّا * َقاَلْت َأكَّك َيُؽقُن لِل ُغالٌم َوَلْؿ َيْؿَسْسـِل َبَشٌر  ِٕ َأَكا َرُسقُل َربِِّؽ 

ـٌ ﴾] : َطزَّ َوَجؾَّ وقال اهَّلل  [،12-20مريؿ:َوَلْؿ َأُك َبِغقًّا * َقاَل َكَذلِِؽ َقاَل َربُِّؽ ُهَق َطَؾلَّ َهقِّ

ـْ ُروِحـَا ﴾﴿   [.42]إكبقاء:َفـََػْخـَا فِقَفا ِم

البتقل الطاهرة الصديؼة، واهتؿفا القفقد: أهنا زكت برجؾ يؼال لف:  ﴿ إَِلك َمْرَيَؿ ﴾

أي: مـ إرواح التل طـده  ﴿ َوُروٌح ِمـُْف ﴾، قسػ الـجار، ويزطؿقن أن طقسك ولدي

امِِت، َأكَّفُ ، فمخؾققة ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب َقاَل: َدَخْؾُت َطَؾْقِف َوُهَق فِل اْلَؿْقِت، َفَبَؽقُْت،  َع

َـّ َلَؽ،  َْشَػَع َٕ ْعُت  ـْ ُشػِّ
َْشَفَدنَّ َلَؽ، َوَلئِ َٕ ـْ اْسُتْشِفْدُت 

 َلئِ
ِ
َفَؼاَل: َمْفًَل، لَِؿ َتْبؽِل؟ َفَقاهَّلل

ـْ َحِدي
 َما مِ

ِ
َْكَػَعـََّؽ، ُثؿَّ َقاَل: َواهَّلل َٕ ـْ اْسَتَطْعُت 

 َصؾَّك اهَّلُل َوَلئِ
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل

ٍث َسِؿْعُتُف مِ

ُثُؽُؿقُه اْلقَْقَم، َّٓ َحِديًثا َواِحًدا َوَسْقَف ُأَحدِّ ْثُتُؽُؿقُه، إِ َّٓ َحدَّ  َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َلُؽْؿ فِقِف َخْقٌر إِ
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 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، يَ 
ِ
َٓ إَِلَف »ُؼقُل: َوَقِد ُاِحقَط بِـَْػِسل، َسِؿْعُت َرُسقَل اهَّلل ـْ َشِفَد َأْن  َم

َم اهَّلُل َطَؾْقِف الـَّارَ  ، َحرَّ
ِ
ًدا َرُسقُل اهَّلل َّٓ اهَّلُل، َوَأنَّ ُمَحؿَّ يا أهؾ  ﴿ َفآِمـُقا ﴾، متػؼ طؾقف «إِ

ـْ : ، كؿا قال تعالكجؿقًعا ﴿ َوُرُسِؾِف ﴾رًبا،  ﴿ بِاهللِ ﴾الؽتاب،  ـَ َأَحٍد ِم ُق بَْق ﴿ ٓ ُكَػرِّ

اهَّلل وآبـ وإم، أو إب وإبـ وروح ﴿ َوٓ َتُؼقُلقا َثالَثٌة ﴾  [،141البؼرة:﴾]ُرُسِؾِف 

وتػصقؾ ذلؽ أن الؿؽاكقة تؼقل هق اهَّلل والقعؼقبقة  الؼدس، أو الَلهقت والـاسقت،

يؼقلقن ابـ اهَّلل، والشطقرية يؼقلقن ثالث ثَلثة طؾؿفؿ رجؾ مـ القفقد يؼال لف بقلس 

﴿ اكَتُفقا َخْقًرا  طؾقفؿ طبادة الصؾقب وغقر ذلؽ مـ البَلء،شاول ففق أول مـ أدخؾ 

اكتفقا طـ هذا الؼقل يؽقن ذلؽ خقًرا لؽؿ يف الدكقا وأخرة، وتؽرمقن بجـة  َلُؽْؿ ﴾

َؿا اهللُ إَِلٌف َواِحٌد ﴾طرضفا السؿاوات وإرض،  ﴿ ٓ شريؽ لف وٓ رب سقاه،  ﴿ إِكَّ

أو تؽقن لف صاحبة9 ٕن القلد  ﴿ َأْن َيُؽقَن َلُف َولٌَد َلُف ﴾تـزيف اهَّلل طـ ققلفؿ،  ُسْبَحاَكُف ﴾

يحتاجف الؿخؾقق الذي يؿقت ويػـك ويضعػ فقحتاج إلك مـ يرثف ويحتاج إلك مـ 

َؿَقاِت َوَما فِل إَْرِض ﴾يؼقم طؾقف، أما اهَّلل هق الغـل الحؿقد،  الؿؾؽ  ﴿ َلُف َما فِل السَّ

حتك الؽػار وما معفؿ مـ إمقال يف مؾؽف، إن شاء  ﴾ ﴿ َوَكَػك بِاهللِ َوكِقاًل الؿطؾؼ، 

 إن يؿـعفؿ مـعفؿ، وإن شاء أن يعطقفؿ أططاهؿ.

 (:29)وإربعقن ثامـةأية ال

ـْ َربُِّؽْؿ َوَأكَزْلـَا إَِلقُْؽْؿ ُكقًرا ُمبِقـًا قال حعانى: َفا الـَّاُس َقْد َجاَءُكْؿ ُبْرَهاٌن ِم ﴿ َيا َأيُّ

 [.063]الـساء:﴾

 ــرح:الش
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َفا الـَّاُس َقْد َجاَءُكْؿ ُبْرَهاٌن ﴾   طهى هللا عهيه وسهى وهق الرسقل حجة  ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َربُِّؽْؿ ﴾وما معف مـ الؼرآن،  ـِ أرسؾف:  ﴿ ِم ي ـِ اْلَحؼِّ لُِقظِْفَرُه َطَؾك الدِّ ﴿ بِاْلُفَدى َوِدي

ِف َوَكَػك بِاهللِ َشِفقًدا ﴾] هداية  ﴿ ُكقًرا ُمبِقـًا ﴾الؼرآن،  إَِلْقُؽْؿ ﴾ ﴿ َوَأكَزْلـَا[، 14الػتح:ُكؾِّ

 ودٓلة إلك الخقر.

﴿ َوَكَذلَِؽ َأْوَحْقـَا إَِلقَْؽ ُروًحا : فؼال وقد وصػ اهَّلل الؼرآن يف غقر ما آية بلكف كقر

ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقًرا َكْفِدي
ـْ َأْمرَِكا َما ُكـَْت َتْدِري َما اْلؽَِتاُب َوٓ اإِليَؿاُن َوَلؽِ ـْ  ِم ـْ َكَشاُء ِم بِِف َم

﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َقْد َجاَءُكْؿ  [،11الشقرى:ِطَباِدَكا َوإِكََّؽ َلَتْفِدي إَِلك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ﴾]

ـَ  ـْ َكثِقرٍ َقْد َجاَءُكْؿ ِم ـَ اْلؽَِتاِب َوَيْعُػقا َط ا ُكـُْتْؿ ُتْخُػقَن ِم ـُ َلُؽْؿ َكثِقًرا ِمؿَّ اهللِ  َرُسقُلـَا ُيَبقِّ

ـَ الظُُّؾَؿاِت  الِم َوُيْخرُِجُفْؿ ِم َبَع ِرْضَقاَكُف ُسُبَؾ السَّ ـِ اتَّ ـٌ * َيْفِدي بِِف اهللُ َم ُكقٌر َوكَِتاٌب ُمبِق

فاهَّلل كقر، والؽتاب  [،29-21الؿائدة:إَِلك الـُّقِر بِنِْذكِِف َوَيْفِديِفْؿ إِلَك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ﴾]

َؿَقاِت َوإَْرِض َمَثُؾ ُكقِرهِ ﴿ اهللُ كُ الذي أكزلف كقر:  َكِؿْشَؽاٍة فِقَفا ِمْصَباٌح  قُر السَّ

 َٓ ـْ َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتقَكٍة  يٌّ ُيقَقُد ِم َفا َكْقَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَلكَّ اْلِؿْصَباُح فِل ُزَجاَجٍة الزُّ

َٓ َغْربِقٍَّة َيَؽاُد َزْيُتَفا ُيِضلُء َوَلْق لَ  قٍَّة َو
 الؼرآن،. [،31الـقر:﴾] ْؿ َتْؿَسْسُف َكارٌ َشْرقِ

الؾُفؿَّ َلَؽ اْلَحْؿُد َأْكَت »كان يؼقل يف صَلة الؾقؾ:   طهى هللا عهيه وسهى والـبل 

َؿاَواِت َوإَْرضِ  فؿا طؾك اإلكسان  ،متػؼ طؾقف طـ ابـ طباس رضل اهَّلل طـف «ُكقُر السَّ

فُقرفع إلك الجـان، فنن أبك إٓ  إٓ أن يلخذ هبذا الؽتاب وهذا الربهان ويعؿؾ بف

الؽػران كان مـ أهؾ الـقران مع فرطقن، وهامان، وقارون، وما أسقأ ذلؽ واإلطراض 

 الحال، واهَّلل الؿستعان.
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 الؿائدة

 (:2وإربعقن) تاسعةأية ال

ـَ آَمـُقا َأْوُفقا بِاْلُعُؼقِد ُأِحؾَّْت َلُؽْؿ َبفِ قال حعانى: َفا الَِّذي َّٓ َما ُيْتَؾك ﴿ َيا َأيُّ قَؿُة إَْكَعاِم إِ

ْقِد َوَأْكُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ َيْحُؽُؿ َما ُيرِيُد ﴾  [.0]الؿائدة:َطَؾْقُؽْؿ َغْقَر ُمِحؾِّل الصَّ

 الشــرح:

فقفا الـداءات، فؼد جاء فقفا ستة  تجاءالتل أكثر السقر  سقرة الؿائدة مـ

ستة طشر مقصـًا، ففل يف ؿممـقـ فقفا:  لؾاءات اهَّلل، وكدَطزَّ َوَجؾَّ هَّلل مـ اوطشرون كداًء 

بؽثقر مـ أحؽامفا الديـ، وكان يعجبفؿ  َطزَّ َوَجؾَّ آخر ما ُأكزل مـ الؼرآن، فلتؿ اهَّلل 

مسح طؾك الخػقـ9   طهى هللا عهيه وسهى : بلن الـبل رضي هللا عُه حديث جرير 

فدل طؾك أن أحؽامفا لؿ ، متػؼ طؾقف ٕن إسَلم جرير كان بعد كزول سقرة الؿائدة

 ُتـسخ.

ـَ آَمـُقا َأْوُفقا ﴾ َفا الَِّذي التل بقـؽؿ وبقـ غقركؿ  ﴿ بِاْلُعُؼقدِ ﴾التزمقا وأدوا،  ﴿ َيا َأيُّ

مـ العفقد والؿقاثقؼ يف الصؾح وكحقه، وأية بعؿقها: تدل طؾك القفاء بالقطقد 

 والعؼقد والعفقد، والقفاء بإيؿان. 

اإلبؾ، والبؼر، والغـؿ ففل التل يؼع مـفا إضحقة،  َبِفقَؿُة إَْكَعاِم ﴾﴿ ُأِحؾَّْت َلُؽْؿ 

َّٓ َما ُيْتَؾك َطَؾقُْؽْؿ ﴾ وأراد هبا تحؾقؾ ما حرم أهؾ الجاهؾقة، والعؼقؼة، والفدي،  ﴿ إِ

(120) 
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َمْت َطَؾْقُؽُؿ اْلَؿْقَتُة َوالدَّ : وهل ققلف َطزَّ َوَجؾَّ أي: يف الؽتاب مؿا حرمف اهَّلل  ُم ﴿ ُحرِّ

َيُة َوالـَّطِقَحُة وَ  َما َأَكَؾ َوَلْحُؿ اْلِخـِزيرِ َوَما ُأِهؾَّ لَِغْقرِ اهللِ بِِف َواْلُؿـَْخـَِؼُة َواْلَؿْقُققَذُة َواْلُؿَتَردِّ

ْقُتْؿ َوَما ُذبَِح َطَؾك الـُُّصِب ﴾ َّٓ َما َذكَّ ُبُع إِ ْقِد  ويف ققلف: [،3]الؿائدة:السَّ ﴿ َغْقَر ُمِحؾِّل الصَّ

وأكتؿ ُحرم، فالصقد ُيحرم يف  هصقدٓ يحؾ لؽؿ  فؼقؾ القحشل مـفا َأْكُتْؿ ُحُرٌم ﴾وَ 

 مقصـقـ:

 يف الحرم مـ الُؿحرم وغقره. إول:

 يف غقر الحرم مـ الُؿحرم. الثاين:

يؼضل ما يريد قضاؤه، ٓ راد لحؽؿف وٓ معؼب  ﴿ إِنَّ اهللَ َيْحُؽُؿ َما ُيرِيُد ﴾

 شاء حرمف، وما شاء أباحف.لؼضائف، فإمر أمره ما 

 (:1) الخؿسقنأية 

ْفَر اْلَحَراَم َوٓ اْلَفْدَي قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ ُتِحؾُّقا َشَعائَِر اهللِ َوٓ الشَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َربِِّفْؿ َوِرْضَقاًكا  ـَ اْلَبقَْت اْلَحَراَم َيْبَتُغقَن َفْضاًل ِم ق َوإَِذا َحَؾْؾُتْؿ َوٓ اْلَؼالئَِد َوٓ آمِّ

ـِ اْلَؿْسِجِد اْلَحَراِم َأْن َتْعَتُدوا  وُكْؿ َط َفاْصَطاُدوا َوٓ َيْجرَِمـَُّؽْؿ َشـَآُن َقْقٍم َأْن َصدُّ

ُؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ َشِديُد   َوَتَعاَوُكقا َطَؾك اْلبِرِّ َوالتَّْؼَقى َوٓ َتَعاَوُكقا َطَؾك اإِلْثِؿ َواْلُعْدَواِن َواتَّ

 [.1]الؿائدة:ِعَؼاِب ﴾الْ 

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ٓ ُتِحؾُّقا   َفا الَِّذي وهل: مؽة وما  َطزَّ َوَجؾَّ الؿحرم مـ شعائر اهَّلل  ﴾﴿ َيا َأيُّ

إلقفا، فؿـك مشعر حرام، ومزدلػة مشعر حرام، وطرفات مشعر ولقس بحرام أي: أكف 
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ًٓ يبؼك طؾك حؾف، يحؾ الصقد فقف، فالؿشعر الحرام يبؼك طؾك حرمتف، وما كان  حَل

فَل يجقز الصقد يف حدود الحرم، وهذا مـ حؽؿة اهَّلل قد تجد حؿامًة بعد مرت يحؾ 

لؽ صقدها وأكؾفا، ويف الجاكب الثاين إذا دخؾت ٓ يحؾ لؽ صقدها وٓ يحؾ لؽ 

أكؾفا، بؾ يؾزمؽ بصقدها الػدية، وهل أرض واحدة ومؽان واحد، وآختَلف يسقر9 

 الحؽؿ. ؾَّ َطزَّ َوجَ لؽـ هَّلل 

ْفَر اْلَحَراَم ﴾: ٓ تحؾقا كذلؽ إياكؿ أن تـتفؽقا حرمتف بؼتال أو كحق  ﴿ َوٓ الشَّ

 اْثـَا َطَشَر َشْفًرا ﴿كؿا قال تعالك:  ذلؽ إٓ أن ُيعتدى طؾقؽؿ،
ِ
ُفقِر ِطـَْد اهَّلل َة الش  إِنَّ ِطدَّ

َْرَض  ْٕ َؿاَواِت َوا  َيْقَم َخَؾَؼ السَّ
ِ
، وهذه [25]التقبة:  ﴾مِـَْفا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم فِل كَِتاِب اهَّلل

 إشفر هل ذو الؼعدة وذو الحجة والحرام ورجب مضر بقـ جؿادى وشعبان،

ٓ يحؾ لؽؿ أن تؿـعقا وصقلف إلك البقت العتقؼ، والفدي  ﴿ َوٓ اْلَفْدَي ﴾وهؽذا: 

لقذبح يف يؼع مـ الحاج والؿعتؿر، ويؼع كذلؽ مـ الرجؾ وهق يف بؾده ُيرسؾ هبديف 

هل ما كان يقضع يف أطـؼ الفدايا ﴿ َوٓ اْلَؼالئَِد ﴾ الحرم ويقزع طؾك فؼرائف، 

ـَ اْلَبقَْت اْلَحَراَم ﴾والضحايا،  ق كذلؽ ٓ يحؾ لؽؿ أن تستحؾقا الؼاصديـ  ﴿ َوٓ آمِّ

أي: الذيـ  ﴿ َيْبَتُغقَن ﴾إلك البقت الحرام بحج أو طؿرة فتمذوهنؿ وتؼقمقن طؾقفؿ، 

ـْ َربِِّفْؿ ﴾: يطؾبقن لحج والعؿرةيؼصدون ا بتؽػقر ذكقهبؿ وسرت طققهبؿ،  ﴿ َفْضاًل ِم

بؿَلزمة إطؿال الصالحة9 ٕن اهَّلل يرضك اإليؿان ويثقب طؾقف، ويؽره  ﴾﴿ َوِرْضَقاًكا 

أي: مـ حجؽؿ أو طؿرتؽؿ، ويؽقن  ﴿ َوإَِذا َحَؾْؾُتْؿ ﴾الؽػر واإلجرام ويلثؿ صاحبف، 

ء مـ الحج والعؿرة، والعؿرة أركاهنا: اإلحرام، ثؿ الطقاف، ثؿ الحؾ بلشقاء: آكتفا

السعل، ثؿ الحؾؼ أو التؼصقر، الحج: يؼع التحؾؾ مـف إصغر باثـقـ مـ ثَلثة: 
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الحؾؼ، والذبح، والرمل، فنذا فعؾ اثـقـ مـ ثَلثة حؾ التحؾؾ إصغر، وجاز لف أن 

 إكرب. يؾبس الؿَلبس وأن يتطقب، فنذا صاف اإلفاضة حؾ الحؾ

إمر لإلباحة ولقس لؾقجقب، يعـل: ما هق واجب طؾك كؾ حاج  َفاْصَطاُدوا ﴾﴿

يخرج يبحث طـ غزال أو ضبع أو وبر وكحق أن أكف إذا اكتفك مـ حجف أو طؿرتف 

﴿ َقْقٍم بغض،  ﴿ َشـَآُن ﴾ٓ يحؿؾـؽؿ،  ﴿ َوٓ َيْجرَِمـَُّؽْؿ ﴾ذلؽ، وإكؿا إمر لإلباحة، 

ـِ اْلَؿْسِجِد اْلَحَراِم ﴾ ﴿ أَ  ومـف: آذوكؿ ﴾ وُكْؿ َط مـعقكؿ مـ القصقل إلك ْن َصدُّ

الشرع مع الُؿحب  قاطؾقفؿ، بؾ ٓزم ﴿ َأْن َتْعَتُدوا ﴾الؿسجد الحرام بحج وطؿرة، 

﴿ إِنَّ اهللَ : ، كؿا قال تعالكوالؿبغض ومع الؼريب والبعقد، فالحؼ أحؼ أن ُيتبع

وا إََما ﴾ متابعة إمر ﴿ َوَتَعاَوُكقا َطَؾك اْلبِرِّ  [،14الـساء:َكاِت إَِلك َأْهِؾَفا ﴾]َيْلُمُرُكْؿ َأْن ُتَمدُّ

تعقـ التعاون  َطزَّ َوَجؾَّ وهذه آية طامة، ما كان يف صاطة اهَّلل مجاكبة الـفل،  َوالتَّْؼَقى ﴾﴿

ؽ ٓ يجقز التعاون فقف، فؾق قال ل َطزَّ َوَجؾَّ مع الؿسؾؿقـ فقف، وما كان يف معصقة اهَّلل 

أحدهؿ: كاولـل هذا الباكت الدخان ٓ يجقز أن تـاولف9 ٕكف مـ التعاون طؾك اإلثؿ 

لق قال لؽ: كاولـل القٓطة أشعؾ هبا السقجارة التل يف فؿل ٓ تـاولف، أو ووالعدوان، 

﴿ َوٓ َتَعاَوُكقا َطَؾك اإِلْثِؿ كان يتعامؾ بالربا وأراد مـؽ الؼؾؿ أن يققع بف ٓ تعاوكف: 

، ققؾ اإلثؿ الؽػر والعدوان الظؾؿ، وققؾ اإلثؿ الؿعصقة والعدوان البدطة ْدَواِن ﴾َواْلعُ 

والرب والتؼقى متؼاربان الؿعـك لؽـ إذا اجتؿعا الرب: أفعال اإلحسان، والتؼقى: ترك 

﴿ إِنَّ اهللَ َشِديُد بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر،  ﴿ َواتَُّؼقا اهللَ ﴾ الؿخالػة الشرطقة،

 وهذا طؾك التفديد. ﴾ اْلِعَؼاِب 

 (:3)القاحدة والخؿسقن أية 
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الةِ َفاْغِسُؾقا ُوُجقَهُؽْؿ َوَأْيِدَيُؽْؿ قال حعانى: ـَ آَمـُقا إَِذا ُقْؿُتْؿ إَِلك الصَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـِ َوإِْن ُكـْتُؿْ  ُروا َوإِْن  إَِلك اْلَؿَرافِِؼ َواْمَسُحقا بُِرُءوِسُؽْؿ َوَأْرُجَؾُؽْؿ إَِلك اْلَؽْعَبقْ فَّ ُجـًُبا َفاصَّ

ـَ اْلَغائِِط َأْو َٓمْسُتُؿ الـَِّساَء َفَؾْؿ َتِجُدوا  ُكـُْتْؿ َمْرَضك َأْو َطَؾك َسَػرٍ َأْو َجاَء َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ِم

ُؿقا َصِعقًدا َصقًِّبا َفاْمَسُحقا بُِقُجقِهُؽْؿ َوَأْيِديُؽْؿ ِمـُْف َما ُيرِيُد اهللُ لِ  َقْجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ َماًء َفَتَقؿَّ

ُؽْؿ َتْشُؽُروَن ﴾ َرُكْؿ َولُِقتِؿَّ كِْعَؿَتُف َطَؾْقُؽْؿ لََعؾَّ ـْ ُيرِيُد لُِقَطفِّ
ـْ َحَرٍج َوَلؽِ  [.5]الؿائدة:ِم

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا  َفا الَِّذي لؾؿممـقـ يف شلن طظقؿ وهق  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴾﴿ َيا َأيُّ

وقد تؼدم حديث طائشة رضل اهَّلل طـفا يف سبؾ كزولفا، إلك الصَلة، الطفارة إذا قامقا 

الِة ﴾ والؿراد بالؼقام إلك الصَلة: مـ كان محدًثا فاراد أن يصؾل ﴿ إَِذا ُقْؿُتْؿ إَِلك الصَّ

قجب طؾقف القضقء، أو كان قائًؿا مـ الـقم ففق يف حؽؿ الحدث أو حدث بذاتف طؾك ف

ٔية استدل الشافعل رحؿف اهَّلل طؾك الضقء إذا قام ذه اهبالقضقء، و مـفالصحقح يجب 

مـ الـقم، أما غقر الؿحدث إن شاء تقضل وإن شاء صؾك بالقضقء إول، والـبل 

كان يتقضل لؽؾ صَلة، ويقم الػتح صؾك الصؾقات بقضقء طهى هللا عهيه وسهى 

القضقء لف  ُجقَهُؽْؿ ﴾﴿ َفاْغِسُؾقا وُ  ،أخرجف مسؾؿ «َطْؿًدا َصـَْعُتُف َيا ُطَؿرُ »واحد وقال: 

واجبات ولف ســ، فؿـ السـة: التسؿقة قبؾف، وغسؾ القديـ ثَلًثا إلك الرسغ، فنن كان 

إَِذا »:  طهى هللا عهيه وسهى قائًؿا مـ كقم الؾقؾ تعقـ طؾقف الُغسؾ ثَلًثا، لؼقل الـبل 

ـْ َكْقِمِف، َفاَل َيْغِؿْس َيَدُه فِل اإْلِ  َٓ َيْدِري اْسَتْقَؼَظ َأَحُدُكْؿ ِم ُف  َكاِء َحتَّك َيْغِسَؾَفا َثاَلًثا، َفنِكَّ

ـَ َباَتْت َيُدهُ  ، ثؿ بعد ذلؽ مـ واجباتف: متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف «َأْي
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متػؼ  الؿضؿضة وآستـثار والسـة ثَلًثا مـ كػ واحد كؿا يف حديث طبد اهَّلل بـ زيد

بـ زيد، وحديث طثؿان بـ طػان يف ، ومـ أجؿع إحاديث: حديث طبد اهَّلل طؾقف

، ف الصحقحقـ، َْكَصاِريِّ ْٕ ـِ َطاِصٍؿ ا ـِ َزْيِد ْب  بْ
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل َقاَل:  -َوَكاَكْت َلُف ُصْحَبٌة  -َع

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: َفَدَطا بِنَِكاٍء َفَلْكَػَل مِـْفَ  "قِقَؾ َلُف: 
ِ
ْل َلـَا ُوُضقَء َرُسقِل اهَّلل ا َطَؾك َتَقضَّ

ـْ َكػٍّ َواِحَدةٍ 
َيَدْيِف َفَغَسَؾُفَؿا َثََلًثا، ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَفا َفَؿْضَؿَض، َواْسَتـَْشَؼ مِ

َفَػَعَؾ َذلَِؽ َثََلًثا، ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَفا َفَغَسَؾ َوْجَفُف َثََلًثا، ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه 

، ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَفا َفَؿَسَح َفاْسَتْخَرَج  ـِ َتْق ـِ َمرَّ َتْق ـِ َمرَّ َفا َفَغَسَؾ َيَدْيِف إَِلك اْلِؿْرَفَؼْق

، ُثؿَّ َقاَل َهَؽَذا َكاَن ُوُضقُء  ـِ بَِرْأِسِف َفَلْقبََؾ بَِقَدْيِف َوَأْدَبَر، ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾْقِف إَِلك اْلَؽْعَبْق

 َص 
ِ
ثؿ بعد ذلؽ: يغسؾ وجفف، وحده: مـ مـابت شعر  ، "ؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َرُسقِل اهَّلل

الرأس يف جؿقع جقاكبف إلك الؾحقة، ومـ إذن إلك إذن، وٓ يؾزم تخؾقؾ الؾحقة، 

وطؾقف  وإكؿا يؽتػل بغسؾ ضاهرها، ويجقز أن يتقضل مرة مرة وثـتقـ ثـتقـ وثَلًثا ثَلًثا

 .  بقب البخاري يف صحقحف

مـ أصراف إصابع إلك أن يشرع يف العضد،  َأْيِدَيُؽْؿ إِلَك اْلَؿَرافِِؼ ﴾﴾ اغسؾقا ﴿﴿ وَ 

غسؾ يديف   طهى هللا عهيه وسهى : أن الـبل رضي هللا عُه كؿا يف حديث أبل هريرة 

الحديث يقضح أكف يدخؾ ف9 ٕن بعضفؿ قال: أخرجف مسؾؿ حتك شرع يف العضد

 فقف.

دأ بالقؿقـ وتـتفل بالقسار، وإن أخطل وبدأ بالقسار الغسؾ غسؾ القديـ تب ويف

أي:  ﴿ َواْمَسُحقا بُِرُءوِسُؽْؿ ﴾ صحقح، لؽـ إن قدم ُغسؾ القديـ طؾك القجف باصؾ،

: إلك أكف يؽتػل ببعض، والصحقح آستقعاب، الحـػقةبجؿقع رؤوسؽؿ، ذهب 
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إلك قػاه ثؿ يرجع إلك كان يبدأ بؿؼدم رأسف حتك يـتفل طهى هللا عهيه وسهى فالـبل 

 قفاطؾ وإن كان طؾقؽ طؿامة مسحكؿا تؼدم مـ حديث طبد اهَّلل بـ زيد، مؼدم رأسف، 

﴿ َوَأْرُجَؾُؽْؿ إِلَك الؿرأة تؿسح طؾك خؿارها، متػؼ طؾقف طـ الؿغقرة رضل اهَّلل طـف، و

ـِ ﴾  أي: واغسؾقا أرجؾؽؿ إلك الؽعبقـ، ولق كان الؿراد الؿسح كؿا جاء يف اْلَؽْعَبْق

(، ققؾ: الجر طؾك الؿجاورة، وققؾ: الؿراد بف الؿسح إذا كان يف َوَأْرِجِؾُؽؿْ قراءة: )

، ويؿسح الظاهر:  طهى هللا عهيه وسهى سـة الـبل  الخػقـحال سػر، والؿسح طؾك 

، َولِْؾُؿِؼقِؿ َيْقٌم َوَلْقَؾةٌ » َـّ اٍم َوَلقَالَِقُف َت لِْؾُؿَسافِرِ َثاَلَثَة َأيَّ  إذا كان جـبًا ، إٓمسؾؿأخرجف  «َوقَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ، ففقؾزمف آغتسال
ِ
اٍل، َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهَّلل ـِ َطسَّ ـْ َصْػَقاَن ْب َع

ـْ َجـَاَبٍة، وَ 
َّٓ مِ ، إِ َـّ َٓ َكـِْزَع ِخَػاَفـَا َثَلََثَة َأيَّاٍم َوَلَقالِقِف ـْ َيْلُمُرَكا إَِذا ُكـَّا َسَػًرا َأْن 

ـْ مِ
َلؽِ

 أخرجف الرتمذي . َغائٍِط َوَبْقٍل َوَكْقمٍ 

أي لؽاَن أسَػُؾ الُخػِّ أولك ويؿسح ضاهرهؿا لحديث  ـُ بالرَّ ٍّ قال: لق كاَن الدي
طؾل

َيؿَسُح طؾك ضاِهِر  -صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ  -بالَؿسِح مِـ أطَله، وقد رأيُت رسقَل اهَّلل 

قفِ   أخرجف أبق داود . ُخػَّ

، إذا كان ٓبًسا لؾخػقـ،  طهى هللا عهيه وسهى الرجؾقـ سـة الـبل  الؿسح طؾكف

أما إذا كاكت إرجؾ مؽشقفة فقجب الُغسؾ، وإكؿا قال بالؿسح طؾك الؼدمقـ بدون 

 أحد مـ الؿسؾؿقـ.طؾك ذلؽ خػاف الرافضة، ولؿ يتابعفؿ 

ُروا ﴾ فَّ ػسدات وكقاقض اغتسؾقا9 ٕن الجـابة مـ م ﴿ َوإِْن ُكـْتُْؿ ُجـًُبا َفاصَّ

ل أو الـساء آغتسال سقاًء كان يف حضر أو يف االقضقء، فقجب طؾك الجـب مـ الرج

﴿ َأْو َطَؾك َسَػرٍ ﴾ سقاًء مـ الرجال والـساء،  ﴿ َوإِْن ُكـْتُْؿ َمْرَضك ﴾، إٓ إذا طجز سػر
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ـَ اْلَغائِِط ﴾يؼؾ الؿاء فقف،  والغائط: هق قضقتؿ حاجتؽؿ،  ﴿ َأْو َجاَء َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ِم

جامعتؿ  ﴿ َأْو َٓمْسُتُؿ الـَِّساَء ﴾الؿؽان الفابط مـ إرض، وُيطؾؼ طؾك الحدث، 

﴿ َفَؾْؿ الـساء، ولقس الؿراد بف الؿس العادي طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ، 

 ثَلث حآت:  وهـا َتِجُدوا َماًء ﴾

 فذا يتقؿؿ.ف، وجقد لؾؿاء مطؾؼآ  إولك:

يحتاجف فؼد ٓ يؽػل لحاجة الؿستخدم،  فالؿاء مقجقد لؽـؽقن أن ي الثاكقة:

 لسؼل أبـائف فقتقؿؿ. أولشرابف، 

نذا استخدم ف، فًدا ولؽـف مريض ٓ يتحؿؾ استخدامأن يؽقن الؿاء مقجق الثالثة:

 الؿاء تلخر الُبرء أو زاد الؿرض أو هؾؽ، فعـد ذلؽ يتقؿؿ. 

ُؿقا ﴾ ﴿ ا صعد طؾك وجف إرض، وققؾ: الرتاب، م﴿ َصِعقًدا ﴾ اقصدوا،  ﴿ َفَتَقؿَّ

بعد أن تضرب بقديؽ  ﴿ َفاْمَسُحقا بُِقُجقِهُؽْؿ َوَأْيِديُؽْؿ ِمـُْف ﴾أي: صاهًرا،  َصقًِّبا ﴾

ٍة َفَلْجـَْبـَا َفَؾْؿ َكِجْد َماًء،  : أكف كان،رضي هللا عُهإرض كؿا يف حديث طؿار  فِل َسِريَّ

ْؽُت فِل الت َراِب َوَص   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: َفَتَؿعَّ
 
ْقُت، َفَؼاَل الـَّبِل إِكََّؿا َكاَن َيْؽِػقَؽ َأْن »ؾَّ

ْقَؽ  َْرَض، ُثؿَّ َتـُْػَخ، ُثؿَّ َتْؿَسَح بِِفَؿا َوْجَفَؽ، َوَكػَّ ْٕ وما متػؼ طؾقف، « َتْضِرَب بَِقَدْيَؽ ا

فؼد جاءت السـة ف، جاء أكف يؿسح إلك الؿرافؼ أو يؿسح إلك أباط ٓ دلقؾ طؾق

﴿ َما ُيرِيُد اهللُ الؼرآن جاء بتؼديؿ القجف والقديـ وأيفؿا قدم جاز،  بتؼديؿ القديـ

ـْ َحَرٍج ﴾ ٓ يريد اهَّلل بلحؽامف جعؾ الحرج طؾقؽؿ، ولؽـ أراد  لَِقْجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ ِم

رَ ، وآختبار وآبتَلء، بؽؿ  الرحؿة والتخػقػ ـْ ُيرِيُد لِقَُطفِّ
مـ ذكقبؽؿ  ُكْؿ ﴾﴿ َوَلؽِ

كعؿة اإلسَلم وقبقل  ﴿ َولُِقتِؿَّ كِْعَؿَتُف ﴾ومعاصقؽؿ، وهؽذا مـ إحداث وإكجاس، 



 96  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

ُؽْؿ َتْشُؽُروَن ﴾العؿؾ،  والشؽر يؽقن  طؾك هذه الـعؿ َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  ﴿ َطَؾْقُؽْؿ َلَعؾَّ

 . بالؾسان والؼؾب والجقارح 

ؿسللة الطفارة مـ الحدث إصغر ففذه أية طؿدة يف باهبا وهل متضؿـة ل

وإكرب، ولق أراد أحد أن يتقسع فقؿا يتعؾؼ هبا لؽان يف مصـػ مستؼبؾ، وقد صـػ 

فقفا بعض العؾؿاء مـفؿ: شقخـا يحقك حػظف اهَّلل تعالك، ففل آية جامعة يف باب 

اء الطفارة الحسقة والؿعـقية لق أراد اإلكسان أن يتقسع، فالطفارة الحسقة: التطفر بالؿ

أو رفع الحدث بالتقؿؿ، والطفارة الؿعـقية: تطفقر الؼؾب مـ الشرك والبدع والغؾ 

 والحسد وغقر ذلؽ.

هق و، ٓ مشؼةوأكف ديـ ٓ حرج فقف مـ ويف هذه أية بقان لعظقؿ شلن اإلسَلم: 

َّٓ َغَؾبَُف َفَسدِّ »الرحؿة:  ـَ َأَحٌد إِ ي ـْ ُيَشادَّ الدِّ ـَ ُيْسٌر، َوَل ي ﴿ َوَلَؼْد  ،«ُدوا َوَقاِرُبقاإِنَّ الدِّ

كِرٍ ﴾] ـْ ُمدَّ ْكرِ َفَفْؾ ِم ْرَكا اْلُؼْرآَن لِؾذِّ   [.20الؼؿر:َيسَّ

ويف هذه أية أن الصعقد: ما صعد طؾك وجف إرض وهذا هق الصحقح، ولقس 

َوُجِعَؾْت ُتْربَُتَفا َلـَا »الؿراد بف الرتاب طؾك ققل الجؿفقر9 لؿا يف حديث حذيػة: 

طهى هللا ققؾ: الرتاب خرج مخرج الغالب، وإٓ فنن الـبل  ،أخرجف مسؾؿ «اَصُفقرً 

قد رجع مـ كحق بئر جؿؾ وتقؿؿ طؾك الجدار كؿا يف حديث أبل   عهيه وسهى 

، فؾق ضرب أحد جاكب بقتف أو طؾك فراشف أو طؾك سقارتف أخرجف البخاري الُجفقؿ

 أو طؾك صخرة جاز لف التقؿؿ طؾك الصحقح.

: يؾزم الرتاب، يؼقل: فؿـ قالهـا مسللة يسؿقهنا: بػاقد الطفقريـ، ويتؾخص مـ 

َّٓ ُوْسَعَفا ﴾]: ، كؿا قال تعالكيصؾل طؾك ما يسر اهَّلل  [،149البؼرة:﴿ ٓ ُيَؽؾُِّػ اهللُ َكْػًسا إِ
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َل يؾزمف شلء، لؽـ مـ قال: بلن التقؿؿ يؼع طؾك كؾ شلء قد ٓ يتلتك فاقد ف

اهَّلل ود أو الؿشؾقل الذي يعجز طـ أن يقؿؿ كػسف، الطفقريـ إٓ يف حال الؿؼق

 الؿستعان.

فعـ أبل ذر اختؾػقا أيًضا: هؾ التقؿؿ رافع أم أكف مبقح؟ والصحقح: أكف رافع: و

 الصعقد الطقب صفقر الؿسؾؿ حتك يجد الؿاء ولق بعد طشر سـقـرضل اهَّلل طـف 

طهى هللا عهيه  رسقلوطـ طؿران بـ حصقـ رضل اهَّلل طـف قال: ، أخرجف الرتمذي

َل فِل اْلَؼْقِم؟»:  وسهى  َٓ « َما َمـََعَؽ َيا ُفاَلُن َأْن ُتَصؾِّ َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل َأَصاَبْتـِل َجـَاَبٌة َو

ُف َيْؽِػقَؽ : » طهى هللا عهيه وسهى َماَء، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  ِعقِد، َفنِكَّ أخرجف  «َطَؾْقَؽ بِالصَّ

 أي: التقؿؿ بف. ،مسؾؿ

فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل  هذا كَلم غقر صحقحوثؿ إن العامة: أن الجـب يـجس، 

، فالجـابة لقست بـجاسة إكؿا هل حدث أكرب يقجب «إنَّ الؿممـ ٓ َيـُْجُس »: طـف

إذا كان جـبًا   طهى هللا عهيه وسهى كان الـبل والُغسؾ، وإٓ فنن الؿممـ ٓ يـجس، 

ففل ؤه لؾصَلة، وأما حديث: كان يـام وٓ يؿس ماًء وأراد أن يلكؾ أو يـام تقضل وضق

سللف   طهى هللا عهيه وسهى شاذة، وققؾ: الؿراد ٓ يؿس ماًء لؾُغسؾ9 ٕن الـبل  لػظة

لَ »َهْؾ َيـَاُم َأَحُدَكا َوُهَق ُجـٌُب؟ َقاَل: طؿر بـ الخطاب:   .متػؼ طؾقف  «َكَعْؿ إَِذا َتَقضَّ

رجال والـساء، وٓ يتعؿؼ اإلكسان يؽػل أن ويستقي يف كقػقة ُغسؾ الجـابة ال

أما أكا جبقر بـ مطعؿ قال: ويػقض طؾك رأسف ثَلًثا كؿا يف حديث طائشة وجابر 

 .أخرجف مسؾؿ  فلفقض طؾك رأسل ثَلًثا

وإذا اغتسؾ باكغؿاس يف البحر جاز9 لؽـ يؾزمف الؿضؿضة وآستـشاق9 ٕن كثقًرا 
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يف الُغسؾ، والصحقح: أهنا داخؾة، بؾ ذهب  مـ الـاس يظـ أن الؿضؿضة غقر داخؾة

بعض أهؾ العؾؿ إلك بطَلن ُغسؾ مـ لؿ يتؿضؿض ويستـشؼ9 ٕكف ما غسؾ وجفف 

ما تركفؿا ٓ يف ُغسؾ   طهى هللا عهيه وسهى أجؿع، وإكػ والػؿ مـ القجف، والـبل 

 وٓ يف وضقء. 

حال ُغسؾف بعد أن فنذا اغتسؾ لؾجـابة أو لغقرها طؾك الصحقح ولؿ يؿس فرجف يف 

يـتفل مـ تـظقػ كػسف ُيجزئف الُغسؾ طـ القضقء، وأما مـ وقع مـف مس الػرج فنكف 

لْ »كاقض لؾقضقء:  ـْ َمسَّ َفْرَجُف َفْؾَقَتَقضَّ  .أخرجف أبق داود طـ بسرة رضل اهَّلل طـف «َم

َة َٓ َيْؼَبُؾ اهللُ َصاَل »ومـ الـقاقض: الػساء والضراط وما خرج مـ السبقؾقـ: 

لَ  ، وهؽذا رضل اهَّلل طـف، حديث أبل هريرة متػؼ طؾقف «َأَحِدُكْؿ إَِذا َأْحَدَث َحتَّك َيَتَقضَّ

َأنَّ َرُجاًل َسَلَل : الرباء وجابر بـ سؿرة رضل اهَّلل طـفؿ أكؾ لحؿ اإلبؾ9 كؿا يف حديث

ـْ ُلُحقِم اْلَغـَِؿ؟ َقا طهى هللا عهيه وسهى َرُسقَل اهللِ  ُل ِم ْل، »َل: : َأَأَتَقضَّ إِْن ِشْئَت َفَتَقضَّ

لْ  بِِؾ؟ َقاَل: «َوإِْن ِشْئَت َفاَل َتَقضَّ ـْ ُلُحقِم اإْلِ ُل ِم بِؾِ »، َقاَل َأَتَقضَّ ـْ ُلُحقِم اإْلِ ْل ِم  «َكَعْؿ َفَتَقضَّ

 .أخرجف مسؾؿ 

﴿ َوَقِدْمـَا إَِلك َما  :قال تعالك ؿـ ارتد طـ ديـ اإلسَلم اكتؼض وضقؤهفوالردة، 

ـْ َطَؿٍؾ َفَجَعْؾـَاُه َهبَاًء َمـُْثقًرا ﴾]َطِؿُؾقا  ـْ َيْؽُػْر بِاإِليَؿاِن َفَؼْد َحبَِط  [،13الػرقان:ِم ﴿ َوَم

ـَ ﴾ ـَ اْلَخاِسرِي  [. 1]الؿائدة:َطَؿُؾُف َوُهَق فِل أِخَرِة ِم

الـقم الؿستغرق الذي يػؼد معف اإلحساس، وأما كقم الجالس فنن الـبل مـفا و

متػؼ طؾقف  تك قال طؿر: كام الـساء والصبقانأخر الصَلة ح  ى طهى هللا عهيه وسه

 ، واهَّلل أطؾؿ .ومع ذلؽ صؾقا ولؿ يتقضموا
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 (:9)الثاكقة والخؿسقن أية 

ـَ هللِ ُشَفَداَء بِاْلِؼْسِط َوٓ َيْجرَِمـَُّؽْؿ قال حعانى: اِمق ـَ آَمـُقا ُكقُكقا َققَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َّٓ َتْعِدُلقا اْطِدُلقا ُهَق َأْقَرُب لِؾتَّْؼَقى َواتَُّؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َشـَآُن َقْقٍم َطؾَ  ك َأ

 [.7]الؿائدة:﴾

 الشــرح:

ـَ هللِ ﴾ اِمق ـَ آَمـُقا ُكقُكقا َققَّ َفا الَِّذي ﴿ قائؿقـ بلمره مخؾصقـ يف طبادتف،  ﴿ َيا َأيُّ

ل الشفادات وما يتعؾؼ بذلؽ ولق كان طؾك الؼريب والبعقد، يف حا ُشَفَداَء بِاْلِؼْسِط ﴾

َّٓ َتْعِدُلقا ﴾ بغض،  ﴿ َشـَآُن ﴾ٓ يحؿؾـؽؿ،  ﴿ َوٓ َيْجرَِمـَُّؽْؿ ﴾ وتجاوزا ﴿ َقْقٍم َطَؾك َأ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، فقفؿ الحؼ وتتؽؾؿقن فقفؿ بالباصؾ فَل يجقز، 
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

قِقَؾ « ِذْكُرَك َأَخاَك بَِؿا َيْؽَرهُ »َقاُلقا: اهَّلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: « َتْدُروَن َما اْلِغقَبُة؟أَ »َقاَل: 

ـْ »َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن فِل َأِخل َما َأُققُل؟ َقاَل:  إِْن َكاَن فِقِف َما َتُؼقُل، َفَؼِد اْغَتْبَتُف، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

دلقؾ طؾك ﴿ ُهَق َأْقَرُب لِؾتَّْؼَقى ﴾ يف كَلمؽؿ وفعالؽؿ،  ﴿ اْطِدُلقا ﴾ «فِقِف َفَؼْد َبَفتَّفُ 

ُؼقا اهللَ ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ تؼقاكؿ ومراقبتؽؿ هَّلل  ﴿ إِنَّ بػعؾ أمره واجتـاب هنقف وزجره،  ﴿ َواتَّ

ـاس ، وما أحقج الطؾقؿ ومطؾع طؾك أفعالؽؿ الظاهرة والباصـة اهللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ﴾

إلك تطبقؼ هذه أداب وإحؽام، فنن التجاوز حاصؾ يف غالب الحال إٓ مـ رحؿ 

 .اهَّلل، وقؾقؾ ما هؿ 

 (:1)الخؿسقنالثالثة وأية 
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ـَ آَمـُقا اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ إِْذ َهؿَّ َقْقٌم َأْن َيْبُسُطقا إَِلْقُؽْؿ قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ِؾ اْلُؿْمِمـُقَن ﴾َأْيِديَ  ُؼقا اهللَ َوَطَؾك اهللِ َفْؾَقَتَقكَّ  [.00]الؿائدة:ُفْؿ َفَؽػَّ َأْيِدَيُفْؿ َطـُْؽْؿ َواتَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ ﴾ َفا الَِّذي الؿممـقـ بذكر  َطزَّ َوَجؾَّ ُيَذكِر اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾]: كؿا قال ،رة الؿتتابعةقكعؿف الؽث  [،94إطراف:﴿ َفاْذُكُروا آَٓء اهللِ َلَعؾَّ

ـَ ﴾ ﴿ َواْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ  [،09]إطراف:﴿ َفاْذُكُروا آَٓء اهللِ َوٓ َتْعَثْقا فِل إَْرِض ُمْػِسِدي

َة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ َوِمقَثاَقُف الَِّذي ﴿ َواْذُكُروا كِْعؿَ [، 203آل طؿران:َطَؾْقُؽْؿ إِْذ ُكـُْتْؿ َأْطَداًء ﴾]

يف آيات كثقرات، والـعؿة: مػرد ُأضقػ فلفاد العؿقم أي:  [،0]الؿائدة:َواَثَؼُؽْؿ بِِف ﴾

، وذكرها يمدي إلك شؽرها وكسقاهنا يمدي إلك كػرها، َطزَّ َوَجؾَّ جؿقع كعؿ اهَّلل 

ـْ َشَؽْرُتْؿ  َوإِذْ ﴿والـعؿة إذا شؽرت قرت، وإذا كػرت فرت، قال تعالك: 
َن َرب ُؽْؿ َلئِ َتَلذَّ

ـْ َكَػْرُتْؿ إِنَّ َطَذابِل َلَشِديدٌ 
َِزيَدكَُّؽْؿ َوَلئِ  . [6]إبراهقؿ:  ﴾َٕ

بالؼتؾ وكحقه، وكاكقا  ﴿ َأْن َيْبُسُطقا إَِلْقُؽْؿ َأْيِدَيُفْؿ ﴾وهؿ الؽػار،  ﴿ إِْذ َهؿَّ َقْقٌم ﴾

﴿ َطـُْؽْؿ وأسؾحتفؿ:  َؽػَّ َأْيِدَيُفْؿ ﴾﴿ فَ يصؾقن فصرف اهَّلل طـفؿ مؽر الؽافريـ، 

ُؼقا اهللَ ﴾ ِؾ ﴾بػعؾ أمره واجتـاب هنقف وزجره،  َواتَّ ﴿ يعتؿد،  ﴿ َوَطَؾك اهللِ َفْؾَقَتَقكَّ

 ، ويف سبب كزولفا ما أخرجف طبد الرزاق حًؼا وصدًقا اْلُؿْمِمـُقَن ﴾
ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل ـْ َجابِِر ْب َط

 اهَّلُل َطـُْفَؿا
َ
ا َرِضل َبَؾ َكْجٍد، َفَؾؿَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ قِ
ِ
، َأْخَبَرُه: َأكَُّف َغَزا َمَع َرُسقِل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقَػَؾ َمَعُف، َفَلْدَرَكتُْفُؿ الَؼاِئَؾُة فِل َواٍد َكثِقِر الِعَضاهِ 
ِ
، َقَػَؾ َرُسقُل اهَّلل

 
ِ
َجِر،  َفـََزَل َرُسقُل اهَّلل َق الـَّاُس فِل الِعَضاِه، َيْسَتظِؾ قَن بِالشَّ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَتَػرَّ
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َؼ بَِفا َسْقَػُف. َقاَل َجابٌِر: َفـِْؿـَا   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َتْحَت َسُؿَرٍة َفَعؾَّ
ِ
َوَكَزَل َرُسقُل اهَّلل

 
ِ
 َجالٌِس، َكْقَمًة، ُثؿَّ إَِذا َرُسقُل اهَّلل

ٌّ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيْدُطقَكا َفِجْئـَاُه، َفنَِذا ِطـَْدُه َأْطَرابِل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ِ
إِنَّ َهَذا اْخَتَرَط َسْقِػل َوَأَكا َكائٌِؿ، َفاْسَتْقَؼْظُت  "َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

ـْ َيْؿـَُعَؽ مِـِّل؟ ُقْؾُت: اهَّلُل، َفَفا ُهَق َذا َجالٌِس َوُهَق فِل َيِدِه َصْؾًتا، َفَؼاَل  ُثؿَّ َلْؿ  "لِل: َم

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
ِ
 متػؼ طؾقف  ُيَعاقِْبُف َرُسقُل اهَّلل

 (:9)والخؿسقن رابعةأية ال

ـُ َلُؽؿْ قال حعانى: ا ُكـُْتْؿ ُتْخُػقَن  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َقْد َجاَءُكْؿ َرُسقُلـَا ُيَبقِّ َكثِقًرا ِمؿَّ

ـٌ ﴾ ـَ اهللِ ُكقٌر َوكَِتاٌب ُمبِق ـْ َكثِقرٍ َقْد َجاَءُكْؿ ِم ـَ اْلؽَِتاِب َوَيْعُػقا َط  [.04]الؿائدة:ِم

 الشــرح:

، ﴿ َقْد َجاَءُكْؿ مـ القفقد والـصارى ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل  

ـُ َلُؽْؿ َكثِقًرا ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى محؿد  وهق َرُسقُلـَا ﴾ ﴿ مـ إحؽام،  ﴿ ُيَبقِّ

ا ُكـُْتْؿ ُتْخُػقَن ﴾  ـَ اْلؽَِتاِب ﴾وٓ تبدون، ِمؿَّ ـَ عـ ف التقراة واإلكجقؾ، ﴿ ِم  بْ
ِ
َطْبَد اهَّلل

 بَِقفُ رضل اهَّلل طـفُطَؿرَ 
َ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُأتِل

ِ
ٍة َقْد َزَكقَا، ، َأنَّ َرُسقَل اهَّلل قِديٍّ َوَيُفقِديَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َحتَّك َجاَء َيُفقَد، َفَؼاَل: 
ِ
َما َتِجُدوَن فِل التَّْقَراةِ »َفاْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهَّلل

ـْ َزَكك؟ ـَ ُوُجقِهِفؿَ « َطَؾك َم ُؾُفَؿا، َوُكَخالُِػ َبْق ُد ُوُجقَهُفَؿا، َوُكَحؿِّ ا، َوُيَطاُف َقاُلقا: ُكَسقِّ

ـَ »بِِفَؿا، َقاَل:  وا بِآَيِة «َفْلُتقا بِالتَّْقَراِة إِْن ُكـُْتْؿ َصاِدقِق ، َفَجاُءوا بَِفا َفَؼَرُءوَها َحتَّك إَِذا َمر 

ـَ َيَدْيَفا، َوَما َوَراءَ  ْجِؿ، َوَقَرَأ َما َبْق ِذي َيْؼَرُأ َيَدُه َطَؾك آَيِة الرَّ ْجِؿ َوَضَع اْلَػَتك الَّ َها، َفَؼاَل الرَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُمْرُه َفْؾَقْرَفْع َيَدُه، َفَرَفعَ 
ِ
ـُ َسََلٍم: َوُهَق َمَع َرُسقِل اهَّلل  ْب

ِ
َفا َلُف َطْبُد اهَّلل



 102  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفُرِجَؿا
ِ
ْجِؿ، َفَلَمَر بِِفَؿا َرُسقُل اهَّلل  ػؼ طؾقفمت َفنَِذا َتْحَتَفا آَيُة الرَّ

ـْ َكثِقرٍ ﴾ ًٓ ٕمر اهَّلل  ﴿ َوَيْعُػقا َط ﴿ َفاْطُػقا : َطزَّ َوَجؾَّ مـ أخطائفؿ وزلؾؽؿ امتثا

ـَ اهللِ ُكقٌر ﴾ [،204]البؼرة:َواْصَػُحقا َحتَّك َيْلتَِل اهللُ بَِلْمرِِه ﴾ الؼرآن  ﴿ َقْد َجاَءُكْؿ ِم

ـٌ ﴾والحؽؿة،  ستجاب القفقد والـصارى بقـ واضح، ومع ذلؽ هؾ ا ﴿ َوكَِتاٌب ُمبِق

 مـ هذه الدطقة؟ الصحقح: ٓ، بؾ أطرضقا وازدادوا كػقًرا وطتًقا.

 (:0)والخؿسقن خامسةأية ال

ُسِؾ َأْن قال حعانى: ـَ الرُّ ـُ َلُؽْؿ َطَؾك َفْتَرٍة ِم ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َقْد َجاَءُكْؿ َرُسقُلـَا ُيَبقِّ

ـْ َبِشقرٍ  َوٓ َكِذيرٍ َفَؼْد َجاَءُكْؿ بَِشقٌر َوَكِذيٌر َواهللُ َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر  َتُؼقُلقا َما َجاَءَكا ِم

 [.08]الؿائدة:﴾

 الشــرح:

طهى هللا محؿد  ﴿ َقْد َجاَءُكْؿ َرُسقُلـَا ﴾القفقد والـصارى،  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾

ـُ َلُؽْؿ ﴾،  عهيه وسهى  ُسِؾ ﴾﴿ َطَؾك َفْترَ يقضح ويجؾل،  ﴿ ُيَبقِّ ـَ الرُّ مـ بعد فرتة  ٍة ِم

مـ الرسؾ إذ كان بقـف وبقـ طقسك خؿسؿائة سـة، فػرتت الرسالة واكؼطعت حتك كان 

يقم الؼقامة معتذريـ طـ  ﴿ َأْن َتُؼقُلقا ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى مبعث الـبل الخاتؿ 

ـْ َبِشقرٍ ﴾كػركؿ وبغقؽؿ وبدطؽؿ:   ﴿ َوٓ َكِذيرٍ ﴾، كبل يبشركا بالجـة ﴿ َما َجاَءَكا ِم

﴾ وهق محؿد صؾك اهلل ﴿ َفَؼْد َجاَءُكْؿ َبِشقٌر َوَكِذيرٌ القاقع: ويـذركا ويخقفـا مـ الـار، 

 ٓ يعجزه شلء.  َواهللُ َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر ﴾طؾقف وسؾؿ فؿا حجتؽؿ وطذركؿ ﴿

بِ : َطزَّ َوَجؾَّ وهذه أية مقافؼة لؼقل اهَّلل  ًٓ ﴿ َوَما ُكـَّا ُمَعذِّ ـَ َحتَّك َكْبَعَث َرُسق ق
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، فَل تبؼك مع َطزَّ َوَجؾَّ والبشارة والـذارة مـ مفؿات الداطل إلك اهَّلل  [،21اإلسراء:﴾]

الـاس يف تبشقر حتك يقلسقا مـ مؽر اهَّلل، وربؿا طتقا يف الؿعاصل والسقئات وأكت 

َّٓ اهلل َدَخَؾ اْلَجـَّة»تبشرهؿ:  َٓ إَِلف إِ ـْ َقاَل  تعاصك مين، سارق، شارب خؿر، وهق زا، «َم

وترهبف حتك إذا  َطزَّ َوَجؾَّ يشرب مخدرات، مثؾ هذا الؿػروض تخقفف باهَّلل والؾقاط، 

ارهتب مـ اهَّلل وطاد وأكاب وخشقت طؾقف الؼـقط مـ رحؿة اهَّلل اذكر لف هذه الػضائؾ، 

َٓ »تؼقل لف: ٓ طؾقؽ اهَّلل غػقر رحقؿ، يؼقل:  ـْ َماَت َوُهَق َيْعَؾُؿ َأْن  َّٓ اهلل َدَخَؾ َم  إَِلف إِ

وكحق هذا، فَل بد مـ الجؿع بقـ  ،أخرجف مسؾؿ طـ طثؿان رضل اهَّلل طـف  «اْلَجـَّة

فذا قد فالبشارة والـذارة، وأيًضا ٓ تؿؽـ الـاس كذارة حتك كؼـطفؿ مـ رحؿة اهَّلل، 

، ولؽ ًٓ ـ يمثر طؾك كػسقاهتؿ ٓ سقؿا ضعاف اإليؿان قد يصبح خارجًقا، قد يصبح ضا

﴿ اْهِدَكا اجعؾ دطقتؽ بقـ البشارة والـذارة، والؼرآن مـ أولف إلك آخره بشارة وكذارة: 

ـَ َأْكَعْؿَت َطَؾْقِفْؿ ﴾ َراَط اْلُؿْسَتِؼقَؿ * ِصَراَط الَِّذي ﴿ َغْقرِ بشارة،  [،0-9]الػاتحة:الصِّ

ـَ ﴾ الِّق  كذارة. [،0]الػاتحة:اْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ َوٓ الضَّ

ـَ ﴾ ﴿وهؽذا:  مـ جفة بشارة ومـ جفة كذارة،  [،1]الػاتحة:اْلَحْؿُد هللِ َربِّ اْلَعاَلِؿق

الؿميد لف، ويف حؼ الؽافر: الؼادر والـاصر لف، و، فظالرب يف حؼ الؿممـ: هق الحاف

ِحقِؿ ﴾] طؾقف الذي ٓ يعجزه شلء، ـِ الرَّ ْحَؿ ﴿ َمالِِؽ َيْقِم بشارة، و [،3الػاتحة:﴿ الرَّ

ـِ ﴾ ي  كذارة، ففؽذا تجد الؼرآن بشارة وكذارة. [،9ػاتحة:]الالدِّ

 (:4) والخؿسقن سادسةأية ال
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ُؼقا اهللَ َواْبَتُغقا إَِلْقِف اْلَقِسقَؾَة َوَجاِهُدوا فِل َسبِقِؾِف قال حعانى: ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾  [.24]الؿائدة:َلَعؾَّ

 الشــرح:

َفا ُؼقا اهللَ ﴾ ﴿ َيا َأيُّ ـَ آَمـُقا اتَّ بػعؾ أمره واجتـاب هنقف وزجره، وغالًبا ما يمتك  الَِّذي

سفؾت  َطزَّ َوَجؾَّ بعد كداء أهؾ اإليؿان إمر بالتؼقى9 ٕن اإلكسان إذا اتؼك اهَّلل 

﴿ يستجقب أصًَل،  َطزَّ َوَجؾَّ استجابتف يف جؿقع إمقر، أما إذا كان غقر متؼل هَّلل 

 :، كؿا ققؾالؼربة ﴿ إَِلْقِف اْلَقِسقَؾَة ﴾اصؾبقا،  َواْبَتُغقا ﴾

ــــاَل لفــــؿْ  ج ــــِؽ وســــقَؾةٌ  إنَّ الرِّ  إلْق

 

ـــــبل  ؾـــــل وتخضَّ  إْن يْلخـــــذوِك تؽحَّ

أي: الؼرب مـ اهَّلل ، «َسُؾقا لَِل الَقِسقَؾةَ »:  طهى هللا عهيه وسهى ومـف ققل الـبل  

َفا َمـِْزَلٌة فِل اْلَجـَِّة،»: َطزَّ َوَجؾَّ  ـْ ِطَباِد اهللِ، َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا  َفنِكَّ َّٓ لَِعْبٍد ِم َٓ َتـْبَِغل إِ

﴿ ُأْولَئَِؽ  :َطزَّ َوَجؾَّ ، وقال اهَّلل أخرجف مسؾؿ طـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـف «ُهقَ 

ـَ َيْدُطقَن َيْبَتُغقَن إَِلك َربِِّفُؿ اْلَقِسقَؾَة ﴾ َوَجاِهُدوا فِل َسبِقِؾِف  ﴿الؼربة،  [،10]اإلسراء:الَِّذي

بذل الجفد يف صاطتف، بذل الجفد يف تبؾقغ ديـف، بذل الجفد يف دفع الؽػار وزجرهؿ ﴾ 

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾طؿا هؿ فقف مـ الباصؾ،  يحصؾ لؽؿ الػَلح بـقؾ الؿطؾقب  ﴿ َلَعؾَّ

 والحذر مـ الؿرهقب.

صـًا، فنكـا كسقر إلك اهَّلل طؾك مَلزمة التؼقى ضاهًرا وبا : الحضأية فقفا ههذيف و

، وسقليت الققم الذي يـؼطع فقف َطزَّ َوَجؾَّ ، ما مـا مـ أحد إٓ وهق يسقر إلك اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ 

طـ العؿؾ، فؿـ أن طؾقؽ بؿَلزمة العؿؾ قبؾ أن يحال بقـؽ وبقـف، كؿا يف ققل اهَّلل 
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ـَ َما َيْشَتُفق: َطزَّ َوَجؾَّ   [.19]سبل:َن ﴾﴿ َوِحقَؾ َبْقـَُفْؿ َوَبقْ

وفقفا: بقان أن الػَلح يف الدكقا وأخرة بطاطة اهَّلل، لقس بجؿال وٓ مال وٓ بؽثرة 

 أتباع.

 (:4)والخؿسقن سابعةأية ال

ـَ َقاُلقا قال حعانى: ـَ الَِّذي ـَ ُيَساِرُطقَن فِل اْلُؽْػرِ ِم ُسقُل ٓ َيْحُزْكَؽ الَِّذي َفا الرَّ ﴿ َيا َأيُّ

اُطقَن لَِؼْقٍم آَمـَّا بَِلْفَقاهِ  اُطقَن لِْؾَؽِذِب َسؿَّ ـَ َهاُدوا َسؿَّ ـَ الَِّذي ـْ ُقُؾقُبُفْؿ َوِم ِفْؿ َوَلْؿ ُتْمِم

ـْ بَْعِد َمَقاِضِعِف َيُؼقلُقَن إِْن ُأوتِقُتْؿ َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن َلؿْ  ُفقَن اْلَؽِؾَؿ ِم ـَ َلْؿ َيْلُتقَك ُيَحرِّ  آَخرِي

ـَ َلْؿ ُيرِِد اهللُ َأْن ُتْمَتْقُه َفاْحَذُروا َومَ  ـَ اهللِ َشْقًئا ُأْوَلئَِؽ الَِّذي ـْ َتْؿِؾَؽ َلُف ِم ْتـََتُف َفَؾ
ـْ ُيرِِد اهللُ فِ

ْكَقا ِخْزٌي َوَلُفْؿ فِل أِخَرِة َطَذاٌب َطظِقٌؿ ﴾ َر ُقُؾقبَُفْؿ َلُفْؿ فِل الدُّ  [.30]الؿائدة:ُيَطفِّ

 الشــرح:

ُسقُل ﴾ َفا الرَّ باسؿ الرسالة،   طهى هللا عهيه وسهى يف مقصـقـ كداء الـبل  جاء ﴿ َيا َأيُّ

﴿ ٓ َيْحُزْكَؽ والذي يظفر: أكف كاداه باسؿ الرسالة9 ٕكف يف مقصـ البَلغ والدطقة، 

ـَ ُيَساِرُطقَن فِل اْلُؽْػرِ ﴾ ـَ َقاُلقا مـ القفقد والـصارى وأهؾ الـػاق،  الَِّذي ـَ الَِّذي ﴿ ِم

مؽرا باإلسَلم وأهؾف، كؿا ولؿ تممـ قؾقهبؿ9 ٕهنؿ تقاصقا بذلؽ  ﴾ آَمـَّا بَِلْفَقاِهِفؿْ 

ا َمَعُؽْؿ قال تعالك ـَ آَمـُقا َقاُلقا آَمـَّا َوإَِذا َخَؾْقا إَِلك َشَقاصِقـِِفْؿ َقاُلقا إِكَّ : ﴿ َوإَِذا َلُؼقا الَِّذي

ـُ ُمْسَتْفِزُئقَن ﴾ َؿا َكْح آطتؼاد، والػعؾ، فنذا واإليؿان يؽقن بالؼقل، و [،29]البؼرة:إِكَّ

كان ققلؽ باإليؿان وباصـؽ يخالػ اإليؿان ففذه زكدقة، فَل بد مـ اجتؿاع الؼقل 

 والؼؾب والعؿؾ.
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ـَ َهاُدوا ﴾ ـَ الَِّذي ﴿ أيًضا مـ القفقد مؿـ لؿ ُيسؾؿ، وطـدهؿ سؿاع الباصؾ:  ﴿ َوِم

اُطقَن لِْؾَؽِذِب ﴾  اُطقَن لَِؼْقمٍ مـ البفت وغقره، َسؿَّ ـَ ﴾ ﴿ َسؿَّ مـ الؿـافؼقـ  آَخرِي

ـْ َبْعِد لَلستػادة مـ الخقر الذي طـدك،  ﴿ َلْؿ َيْلُتقَك ﴾وغقرهؿ،  ُفقَن اْلَؽِؾَؿ ِم ﴿ ُيَحرِّ

 ﴿ َيُؼقُلقَن ﴾بف كؿا شرع،  َطزَّ َوَجؾَّ التقراة أي: ٓ يعؿؾقن بؿا أمر اهَّلل  َمَقاِضِعِف ﴾

قتُْؿ ﴾ٕكػسفؿ، 
﴿ ضاهًرا،  ﴿ َفُخُذوُه ﴾الحؽؿ والؼرآن،  ﴿ َهَذا ﴾ُأططقتؿ،  ﴿ إِْن ُأوتِ

ـْ َتْؿِؾَؽ لَُف أن تؼبؾقه أو تبحثقا طـف، َوإِْن َلْؿ ُتْمَتْقُه َفاْحَذُروا ﴾  ـْ ُيرِِد اهللُ فِتْـََتُف َفَؾ ﴿ َوَم

ـَ اهللِ َشْقًئا ﴾ مـ أراد فتـتف كقًكا ٓ يؿؽـ أن تؿؾؽ لف شقًئا وٓ تصرف طـف ضًرا وٓ  ِم

َر ُقُؾقَبُفْؿ ﴾ا، تجؾب لف كػعً  ـَ َلْؿ ُيرِدِ اهللُ َأْن ُيطَفِّ لؿ يرد إرادة كقكقة قدرية  ﴿ ُأْوَلئَِؽ الَِّذي

لعؾؿف بػساد أحقالفؿ وقؾقهبؿ، وإٓ فاإلرادة الشرطقة يؼقل اهَّلل طز وجؾ:  ٓ شرطقة،

َٓ ُيِريُد بُِؽُؿ اْلُعْسرَ ﴿ ْكَقا ِخْزٌي ﴾ ،[074]البؼرة:  ﴾ُيِريُد اهَّلُل بُِؽُؿ اْلُقْسَر َو  ﴿ َلُفْؿ فِل الدُّ

مقجع  ﴿ َوَلُفْؿ فِل أِخَرِة َطَذاٌب َطظِقٌؿ ﴾ مـ العذاب والـؽال الذي يـزل هبؿ،

ـْ َطَذابَِفا ﴾]يَلزمفؿ:  ُػ َطـُْفْؿ ِم ويف ، [39فاصر:﴿ ٓ ُيْؼَضك َطَؾْقِفْؿ َفَقُؿقُتقا َوٓ ُيَخػَّ

اسبب ىزوهلا ما يف الصحوحني  ِء بمِن َعاِزٍب، َقاَل: ُمرَّ َعَذ النَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َعَلومِه َعِن المَزَ

َم، َفَقاَل:  ًَم ََممُلوًدا، َفَدَعاُهمم َصذَّ اهللُ َعَلومِه َوَسلَّ َم بَِوُهوِديٍّ ُُمَمَّ َهَكَذا ََتُِدوَن َحدَّ »َوَسلَّ

؟ اِِّن يِف كَِتابُِكمم ، َفَدَعا َرُجًًل «الزَّ ، َفَقاَل: ، َقاُلوا: َىَعمم َزَل »ِمنم ُعَلََمئِِهمم ُشُدَك بِاهللِ الَِّذي َأىم َأىم

اِِّن يِف كَِتابُِكمم  َراَة َعَذ ُموَسى، َأَهَكَذا ََتُِدوَن َحدَّ الزَّ َتنِي « التَّوم ََل َأىََّك َىَشدم َقاَل: ََل، َوَلوم

َم، َوَلكِنَُّه َكُثَر يِف  جم َك، َىِجُدُه الرَّ ِزم م ُأخم َذا ََل نَاُه، َوإَِذا ِِبَ يَف َتَركم ِ َىا الْشَّ افِنَا، َفُكنَّا إَِذا َأَخذم َ َأْشم

يِف  ِ ٍء ُىِقوُمُه َعَذ الْشَّ َتِمعم َعَذ ََشم نَجم ا َفلم نَا: َتَعاَلوم ، ُقلم دَّ نَا َعَلومِه اِلمَ ِعوَف َأَقمم َىا الضَّ َأَخذم

َد َمَكاَن  لم ِموَم، َواْلمَ نَا التَّحم َم: َوالمَوِضوِع، َفَجَعلم ِم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصذَّ اهللُ َعَلومِه َوَسلَّ جم الرَّ
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َرَك إِذم َأَماُتوهُ » َوا َأمم ُل َمنم َأحم : «اللُهمَّ إِِّنِّ َأوَّ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َا ﴿، َفَيَمَر بِِه َفُرِجَم، َفَيىم َيا َأُّيه

ُزىمَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن يِف الم  ُسوُل ََل ََيم رِ الرَّ لِِه 15]ادائدة:  ﴾ُكفم إِنم ُأوتِوُتمم َهَذا ﴿[ إََِل َقوم

ِموِم 15]ادائدة:  ﴾َفُخُذوهُ  َم، َفٌِنم َأَمَرُكمم بِالتَّحم ًدا َصذَّ اهللُ َعَلومِه َوَسلَّ ُتوا ُُمَمَّ [، َيُقوُل: ائم

َذُروا، َفَيىمزَ  ِم َفاحم جم َتاُكمم بِالرَّ ِد َفُخُذوُه، َوإِنم َأفم لم م ََيمُكمم بََِم َأىمَزَل ﴿َل اهللُ َتَعاََل َواْلمَ َوَمنم ََل

م ََيم  َزَل اهللُ َفُيوَلئَِك ُهُم الظَّادُِوَن َوَمنم ََل م ََيمُكمم بََِم َأىم ُكمم بََِم اهللُ َفُيوَلئَِك ُهُم المَكافُِروَن َوَمنم ََل

َزَل اهللُ َفُيوَلئَِك ُهُم المَفاِسُقونَ  اِر كُ  ﴾َأىم َهايِف المُكفَّ  .له

 (:20)والخؿسقن ثامـةأية ال

ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى َأْولَِقاَء َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ  ـْ َيَتَقلَُّفْؿ ِمـُْؽْؿ َفنِكَُّف ِمـُْفْؿ إِنَّ اهللَ ٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم الظَّالِِؿق  [.40]الؿائدة:﴾ َبْعٍض َوَم

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي بالقحداكقة وأصاطقه والتزمقا شرطف  َطزَّ َوَجؾَّ أقروا هَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

الذيـ هؿ مـ أمؽر الـاس، وكػرهؿ ضاهر وشرهؿ بائر،  ﴿ ٓ َتتَِّخُذوا اْلَقُفقَد ﴾وأمره، 

، أما ما ُيسؿقفؿ البعض الذي سؿاهؿ اهَّلل بف هذا اسؿفؿ الشرطل ﴿ َوالـََّصاَرى ﴾

فذا اسؿ غقر شرطل، ففؿ ٓ يـتسبقن إلك الؿسقح، الؿسقح مقحد فبالؿسقحققـ 

تـصروهنؿ ويـصروكؽؿ، وتحبقهنؿ وتقدوهنؿ،  ﴿ َأْولَِقاَء ﴾وهمٓء مشركقن مـددون، 

القاقع: أن القفقدي ولل القفقدي، والـصراين ولل  ﴿ َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء بَْعٍض ﴾

﴿ َواْلُؿْمِمـُقَن َواْلُؿْمِمـَاُت ، والؿشرك ولل الؿشرك، أما الؿممـ وٓيتف هَّلل: الـصراين

، كؿا يـصر بعضفؿ بعًضا، ويحب بعضفؿ بعًضا [،02]التقبة:َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء َبْعٍض ﴾
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ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك ُيِحبَّ َِٕخقِف َما ُيحِ » :قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ بُُّف َٓ ُيْمِم

ـْ َيَتَقلَُّفْؿ ِمـُْؽْؿ ﴾، متػؼ طؾقف طـ أكس رضل اهلل طـف «لِـَْػِسفِ  يـصرهؿ، يحبفؿ،  ﴿ َوَم

ُف ِمـُْفْؿ ﴾يقدهؿ9 لؿا هؿ فقف مـ الباصؾ والؽػر والضَلل:  كافر مثؾفؿ، لؽـ مـ  ﴿ َفنِكَّ

رة تقٓهؿ ضاهًرا لقتؼل شرهؿ، أو دخؾ معفؿ يف معاهدات ومعاقدات لقس فقفا الـص

قد طؿؾ صؾًحا مع القفقد، طهى هللا عهيه وسهى َل شلء مـ ذلؽ، فالـبل فلفؿ 

ٓ يقفؼ، وٓ  ﴿ إِنَّ اهللَ ٓ َيْفِدي ﴾وصؾًحا مع الـصارى، وصؾًحا مع الؿشركقـ، 

ـَ ﴾يسدد، وٓ يعقـ:   الؽافريـ9 لعؾؿف أهنؿ لقسقا أهًَل لؾفداية. ﴿ اْلَؼْقَم الظَّالِِؿق

ا الخقارج طؾك تؽػقر كثقر مـ حؽقمات الؿسؾؿقـ9 بسبب ما هذه أية يستدل هبو

جرى بقـفؿ وبقـ الؽػار مـ الؿعاهدات والؿعاقدات، وهذا أمر ٓ يقافؼقن طؾقف كؿا 

 . شارة إلقفتؼدم اإل

ؾؿ يعقدوا إلك طؾؿائفؿ، وإٓ فوهذا مـ البَلء والػتـة كسلل اهَّلل السَلمة والعافقة، 

القفقد والـصارى يف البقع والشراء والصؾح الذي فقف لبقـقا لفؿ: أن التعامؾ مع 

مصؾحة لؾؿسؾؿقـ، وهؽذا العفقد والعؼقد وإجراء السػارات هذا ٓ يـاقض اإلسَلم 

9 ولذلؽ تجد أن أهؾ البدع يتخذون مـ مثؾ هذه إدلة ُسؾًؿا لؾتقصؾ فوٓ يعارض

دوا أن الحؽؿ إلك بدطتفؿ، ولق ردوا مثؾ هذا الدلقؾ إلك غقره مـ إدلة، لقج

مملػاهتؿ وجؿقع شلهنؿ، والـبل والشرطل ما قرره أهؾ السـة والجؿاطة يف كتبفؿ 

ـْ َتَشبََّف بَِؼْقٍم َفُفَق ِمـُْفؿْ »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى  أخرجف أحؿد طـ طبد اهلل بـ  «َم

ـِ َطْؿرٍو، وٓ يؾزم مـ ذلؽ التؽػقر، طؿرو رضل اهلل طـف ـْ َطْبِد اهللِ ْب ، َقاَل: َرَأى فَع

، َفَؼاَل:   طهى هللا عهيه وسهى الـَّبِلُّ  ـِ ـِ ُمَعْصَػَرْي َؽ َأَمَرْتَؽ بَِفَذا؟»َطَؾلَّ َثْقَبْق « َأُأمُّ
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، ولقس فقف: أكف كػر وٓ خرج مـ أخرجف مسؾؿ «َبْؾ َأْحرِْقُفَؿا»ُقْؾُت: َأْغِسُؾُفَؿا، َقاَل: 

السؾػقة الصحقحة قد يؼع مـف تؽػقر، قد اإلسَلم، لؽـ لتعؾؿ أن مـ لؿ يتؼـ العؼقدة 

 يؼع مـف تػجقر، وقد يؼع مـف تثقير، وقد يؼع مـف كثقر مـ الباصؾ، واهَّلل الؿستعان.

 :(22) والخؿسقن التاسعةأية 

ـْ ِديـِِف َفَسْقَف َيْلتِل اهللُ بَِؼْقٍم قال حعانى: ـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽْؿ َط ـَ آَمـُقا َم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ُيَجاِهُدوَن فِل َسبِقِؾ اهللِ َوٓ  ٍة َطَؾك اْلَؽافِرِي ـَ َأِطزَّ ُيِحبُُّفْؿ َوُيِحبُّقَكُف َأِذلٍَّة َطَؾك اْلُؿْمِمـِق

ـْ َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َطِؾقٌؿ ﴾]الؿائدة:  [.19َيَخاُفقَن َلْقَمَة ٓئٍِؿ َذلَِؽ َفْضُؾ اهللِ ُيْمتِقِف َم

 الشــرح:

َفا ـْ َيْرَتدَّ ﴾ ﴿ َيا َأيُّ ـَ آَمـُقا َم يرتك الديـ ويؿرق مـف، ويبدل ديـف كؿا قال الـبل  الَِّذي

َل ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ »: طهى هللا عهيه وسهى ـْ َبدَّ أخرجف البخاري طـ ابـ طباس رضل  «َم

طهى فالردة ثابتة بالؽتاب والسـة واإلجؿاع، وقد وقعت الردة يف زمـ الـبل  ،اهلل طـف

بعد مقت الـبل  وقعت ، وهؽذاغقرهحقث ارتد طبد اهَّلل بـ خطؾ و  يه وسهى هللا عه

حقث ارتد مـ ارتد مـ العرب وقاتؾفؿ أبق بؽر، وهؽذا يف   طهى هللا عهيه وسهى 

 طفد طؾل بـ أبل صالب حقث ارتد الرافضة وجعؾقا يملفقكف ويعظؿقكف، فؼال:

ــــراً  ــــرًا ُمـَؽ ــــَر َأم ــــُت إَم ــــا َرَأي  َلّؿ

 

ــــ  جـ ــــراَأجَّ ــــقُت َقـــَب ــــاري َوَدَط  ُت كـ

وأكؽر طؾقف ابـ طباس قتؾفؿ بالـار، وقال: لق كـت أكا لؼتؾتفؿ وما حرقتفؿ9 ٕن  

يـَُف َفاْقُتُؾقهُ »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى الـبل 
َل دِ ـْ بَدَّ وهؽذا طبد اهَّلل بـ مسعقد  ،«َم

حقـ كزل طؾقف معاذ بـ  قتؾ جؿؾة مـ الؿرتديـ، قتؾ بـ كقاحة، وأبق مقسك إشعري
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جبؾ ووجد رجًَل مربقًصا فؼال: ما شلن هذا؟ قال: كان يفقدًيا أسؾؿ ورجع ديـف ديـ 

 .أخرجف مسؾؿ  السقء، قال: ٓ أكزل حتك ُيؼتؾ قضاء اهَّلل ورسقلف

والردة قد تؼع بالؼقل كسب اهَّلل، وسب رسقلف، وتـؼص الؼرآن، وسب الديـ، أو 

تؼع بالػعؾ كالطقاف حقل الؼبقر، والسجقد لفا، آستفزاء بشلء مـ ذلؽ، وقد 

والذبح والـذر لفا، وقد تؼع بآطتؼاد كالخقف مـ غقر اهَّلل كخقف اهَّلل، أو التقكؾ 

 طؾك غقر اهَّلل، أو محبة غقر اهَّلل كؿحبة اهَّلل إلك غقر ذلؽ.

ـْ ِديـِِف ﴾ ـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽْؿ َط َطزَّ كؼقل اهَّلل  َؼْقٍم ﴾﴿ َفَسْقَف َيْلتِل اهللُ بِ ديـ اإلسَلم،  ﴿ َم

﴿  [،34محؿد:﴿ َوإِْن َتَتَقلَّْقا َيْسَتبِْدْل َقْقًما َغْقَرُكْؿ ُثؿَّ ٓ َيُؽقُكقا َأْمَثاَلُؽْؿ ﴾]: َوَجؾَّ 

إثبات صػة الؿحبة هَّلل وأكف يحب الؿممـقـ والطائعقـ والؿحسـقـ، وقد ُيِحبُُّفْؿ ﴾ 

مـ ٓ يحبفؿ يف اهَّلل، وستة طشر مقصـًا مـ يحبفؿ يف جاءت يف الؼرآن ستة طشر مقصـًا 

ـَ : َطزَّ َوَجؾَّ هؿ أيًضا يحبقن اهَّلل، كؿا قال اهَّلل  ﴿ َوُيِحبُّقَكُف ﴾اهَّلل،  ابِق ﴿ إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ التَّقَّ

ـَ ﴾ رِي طهى هللا عهيه ويف طؾل بـ أبل صالب قال الـبل  [،111]البؼرة:َوُيِحبُّ اْلُؿَتَطفِّ

ـَ ، أخرجف مسؾؿ «َوَرُسقَلُف، َوُيِحبُُّف اهللُ َوَرُسقُلفُ  ُيِحبُّ اهللَ »:  وسهى  ﴿ َأِذلٍَّة َطَؾك اْلُؿْمِمـِق

قد قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف ستؽقـقـ لؾؿممـقـ ما طـدهؿ كرب ومتقاضعقـ م ﴾

﴿ ، أخرجف مسؾؿ طـ طقاض رضل اهَّلل طـف «َوإِنَّ اهللَ َأْوَحك إَِللَّ َأْن َتَقاَضُعقا»: وسؾؿ

ـَ ﴾ أَ  ٍة َطَؾك اْلَؽافِرِي ﴿ : َطزَّ َوَجؾَّ أققياء طؾك الؽػار ٓ هقادة معفؿ، كؿا قال اهَّلل ِطزَّ

اِر ُرَحَؿاُء َبْقـَُفْؿ ﴾] اُء َطَؾك اْلُؽػَّ وهذه  ﴿ ُيَجاِهُدوَن فِل َسبِقِؾ اهللِ ﴾ [،14الػتح:َأِشدَّ

يلمرون  قَن َلْقَمَة ٓئٍِؿ ﴾﴿ َوٓ َيَخافُ الصػة الثالثة سقاًء الجفاد بالؼقل أو بالػعؾ، 

مـ الـاس  اً بالؿعروف ويـفقن طـ الؿـؽر وٓ يتفقبقن مـ لقم الَلئؿقـ9 ٕن كثقر
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القصػ الذي تؼدم لفذه  ﴿ َذلَِؽ ﴾يؾقمقن مـ يلمر بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر، 

ـْ َيَشاُء ﴾ القاسع،  ﴿ َفْضُؾ اهللِ ﴾الثؾة:  ﴿ ًَل لؾخقر، مـ طباده مؿـ طؾؿف أه﴿ ُيْمتِقِف َم

 .َطِؾقٌؿ ﴾﴾ يف ذاتف وصػاتف وأفعالف وططائف ﴿َواهللُ َواِسعٌ 

طهى هللا وهذه أية كزلت يف شلن أهؾ القؿـ، وكان مجقئ همٓء بعد مقت الـبل 

 . عهيه وسهى 

 :(21) الستقن أية 

َخُذواقال حعانى: ـَ اتَّ ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا الَِّذي َفا الَِّذي ـَ  ﴿ َيا َأيُّ ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا َوَلِعًبا ِم

ـَ ﴾ ُؼقا اهللَ إِْن ُكـُتْؿ ُمْمِمـِق اَر َأْولَِقاَء َواتَّ ـْ َقْبِؾُؽْؿ َواْلُؽػَّ ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب ِم  [.46]الؿائدة:الَِّذي

 الشــرح:

ـَ اتََّخُذوا ِديـَُؽْؿ ﴾ ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا الَِّذي َفا الَِّذي ﴿ مـ القفقد والـصارى، أي:  ﴿ َيا َأيُّ

ـَ يتَلطبقن بف، وأبقا الدخقل فقف،  ﴿ َوَلِعًبا ﴾بف،  ويسخرون يفزئقن ُهُزًوا ﴾ ﴿ ِم

ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب  ـْ َقْبِؾُؽْؿ الَِّذي اَر ﴾القفقد والـصارى، ﴾ ِم غقرهؿ مـ  ﴿ َواْلُؽػَّ

كػر وردة إن حصؾ تـصروهنؿ وتحبقهنؿ وتقدوهنؿ، فنن هذا  ﴿ َأْولَِقاَء ﴾، الؿشركقـ

ُؼقا اهللَ ﴾مـؽؿ، وأما اتخاذ القٓية مـ باب اتؼاء شرهؿ فتؼدم بقاهنا،  بػعؾ  ﴿ َواتَّ

ـَ ﴾الؿلمقر وترك الؿحظقر،   .﴿ إِْن ُكـتُْؿ ُمْمِمـِق

 :(23) القاحدة والستقنأية 

َّٓ َأْن آمَ قال حعانى: ـَّا بِاهللِ َوَما ُأكِزَل إِلَْقـَا َوَما ﴿ ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َهْؾ َتـِؼُؿقَن ِمـَّا إِ

ـْ َقْبُؾ َوَأنَّ َأْكَثَرُكْؿ َفاِسُؼقَن ﴾  [.48]الؿائدة:ُأْكِزَل ِم
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 الشــرح:

 ﴿ َهْؾ َتـِؼُؿقَن ِمـَّا ﴾مـ القفقد والـصارى،  ﴿ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾يا محؿد،  ﴿ ُقْؾ ﴾

َّٓ يعـل: تـتؼدون طؾقـا وتعرضقن طـا بسبب:  ووحدكاه والتزمـا   َأْن آَمـَّا بِاهللِ ﴾﴿ إِ

ـْ َقْبُؾ ﴾الؼرآن،  ﴿ َوَما ُأكِزَل إَِلْقـَا ﴾شرطف،  التقراة واإلكجقؾ آمـقا أن  ﴿ َوَما ُأْكِزَل ِم

كافرون، والػسقق: هق التؿرد طؾك  ﴿ َوَأنَّ َأْكَثَرُكْؿ َفاِسُؼقَن ﴾اهَّلل أكزلفا طؾك رسؾف، 

 .َطزَّ َوَجؾَّ شرع اهَّلل 

 :(29)ثاكقة والستقن ية الأ

ـْ َربَِّؽ َوإِْن َلْؿ َتْػَعْؾ َفَؿا َبؾَّْغَت قال حعانى: ْغ َما ُأكِزَل إَِلْقَؽ ِم ُسقُل َبؾِّ َفا الرَّ ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾ ـَ الـَّاِس إِنَّ اهللَ ٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم اْلَؽافِرِي  [.56]الؿائدة:ِرَساَلَتُف َواهللُ َيْعِصُؿَؽ ِم

 الشــرح:

طهى هللا عهيه : لق كان رسقل اهَّلل رضي هللا عُهايف هذه أية قالت طائشة 

 [.30]إحزاب:﴿ َوُتْخِػل فِل َكْػِسَؽ َما اهللُ ُمْبِديِف ﴾كتؿ شقًئا لؽتؿ:   وسهى 

ُسقُل ﴾ َفا الرَّ َطزَّ ، ومـ تعظقؿ اهَّلل  طهى هللا عهيه وسهى كداء لؾرسقل  ﴿ َيا َأيُّ

ُسقُل ﴾،يا محؿد، وإكؿا:  لف لؿ يـاده َوَجؾَّ  َفا الرَّ َفا الـَّبِلُّ ﴾] ﴿ َيا َأيُّ  [،91إحزاب:﴿ َيا َأيُّ

ْغ َما ُأكِزَل إَِلقَْؽ ﴾ بؾغ الؼرآن والقحل الذي أوحاه اهَّلل إلقؽ، وهذه أية طؿدة يف  ﴿ َبؾِّ

  طهى هللا عهيه وسهى ، وإن كان الؼرآن ُأكزل طؾك محؿد عز وجمالدطقة إلك اهَّلل 

بف، ويتؼربقن إلك اهَّلل بتَلوتف، ويدطقن  َطزَّ َوَجؾَّ  أكف باٍق بقـ إمة يتعبدون هَّلل إٓ

ـْ َربَِّؽ ﴾الـاس إلك التزامف،  ﴿ َوإِْن دلقؾ طؾك أن الؼرآن كَلم اهَّلل ووحقف وتـزيؾف،  ﴿ ِم
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ْغَت ِرَساَلَتُف ﴾ذلؽ،  َلْؿ َتْػَعْؾ ﴾ الـبل  بؾ يخشك طؾقؽ العؼقبة، كؿا قال ﴿ َفَؿا َبؾَّ

ـْ َربِّل َفِضْؼُت بَِفا َذْرًطا َوَرَوْيُت َأنَّ الـَّاَس »:  طهى هللا عهيه وسهى  َأَتْتـِل ِرَساَلٌة ِم

َـّ بَِؽ  َـّ َأْو َلُقْػَعَؾ ُبقَكـِل، َفِؼقَؾ لِل: لَتْػَعَؾ أخرجف مسؾؿ طـ طقاض بـ حؿار  «َسُقَؽذِّ

 طـف قال قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل رضل اهَّلل الَحاِرَث إَْشَعِريَّ طـ و ،رضل اهلل طـف

ـَ َزَكِريَّا بَِخْؿِس َكؾَِؿاٍت َأْن َيْعَؿَؾ بَِفا َوَيْلُمَر بـل  : طؾقف وسؾؿ إِنَّ اهَّلَل َأَمَر َيْحَقك ْب

ْؿِس إسرائقؾ َأْن َيْعَؿُؾقا بَِفا، َوإِكَُّف َكاَد َأْن ُيْبطَِئ بَِفا، َفَؼاَل ِطقَسك: إِنَّ اهَّلَل َأَمَرَك بِخَ 

ا َأَكا آُمُرُهؿْ  ا َأْن َتْلُمَرُهْؿ، َوإِمَّ ، َكؾَِؿاٍت لَِتْعَؿَؾ بَِفا َوَتْلُمَر بـل إسرائقؾ َأْن َيْعَؿُؾقا بَِفا، َفنِمَّ

َب، َفَجَؿَع الـَّاَس فِل َبقِْت  َفَؼاَل َيْحَقك: َأْخَشك إِْن َسبَْؼَتـِل بَِفا َأْن ُيْخَسَػ بِل َأْو ُأَطذَّ

َرِف، َفَؼاَل: إِنَّ اهَّلَل َأَمَركِل بَِخْؿِس َكؾَِؿاٍت اْلَؿْؼِدِس،  َفاْمَتألَ اْلَؿْسِجُد َوَقَعُدوا َطَؾك الش 

َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َشْقئً  َـّ َأْن َتْعُبُدوا اهَّلَل َو ُلُف : َأوَّ َـّ ، َوآُمَرُكْؿ َأْن َتْعَؿُؾقا بِِف َـّ ا، َوإِنَّ َأْن َأْطَؿَؾ بِِف

ـْ َأْشرَ  ـْ َخالِِص َمالِِف بَِذَهٍب َأْو َوِرٍق، َفَؼاَل: َمَثَؾ َم
 َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ اْشَتَرى َطْبًدا مِ

ِ
َك بِاهَّلل

، َفَؽاَن َيْعَؿُؾ َوُيَمدِّي إَِلك َغْقِر َسقِِّدِه، َفَلي ُؽْؿ  َّ
َهِذِه َداِري َوَهَذا َطَؿؾِل َفاْطَؿْؾ َوَأدِّ إَِلل

ْقُتْؿ َفَلَ َتْؾَتِػُتقا َفنِنَّ اهَّلَل َيْرَضك َأْن َيُؽقَن َطْبُدُه َكَذلِ  َلَِة، َفنَِذا َصؾَّ َؽ؟ َوإِنَّ اهَّلَل َأَمَرُكْؿ بِالصَّ

َقاِم، َفنِنَّ َمَثَؾ َذلَِؽ  َيـِْصُب َوْجَفُف لَِقْجِف َطْبِدِه فِل َصَلَتِِف َما َلْؿ َيْؾَتِػْت، َوآُمُرُكْؿ بِالصِّ

ُفْؿ َيْعَجُب َأْو ُيْعِجُبُف ِريُحَفا، َوإِنَّ ِريَح َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ فِل ِطَصاَبٍة َمَعُف  ٌة فِقَفا مِْسٌؽ، َفُؽؾ  ُصرَّ

ـْ ِريِح اْلِؿْسِؽ 
 مِ
ِ
ائِِؿ َأْصَقُب ِطـَْد اهَّلل َدَقِة َفنِنَّ َمَثَؾ َذلَِؽ َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ  الصَّ َوآُمُرُكْؿ بِالصَّ

، َفَلْوَثُؼقا َيَدُه إَِلك ُطـُِؼفِ  ُمقُه لَِقْضِرُبقا ُطـَُؼُف، َفَؼاَل: َأَكا َأْفِديِف مِـُْؽْؿ بِالَؼؾِقِؾ  َأَسَرُه الَعُدو  َوَقدَّ

َوالَؽثِقِر، َفَػَدى َكْػَسُف مِـُْفْؿ، َوآُمُرُكْؿ َأْن َتْذُكُروا اهَّلَل َفنِنَّ َمَثَؾ َذلَِؽ َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ َخَرَج 

ـٍ َفَلْحَرَز َكْػَسُف مِـُْفْؿ، َكَذلَِؽ الَعْبُد الَعُدو  فِل َأَثِرِه ِسَراًطا َحتَّك إَِذا َأَتك طَ  ـٍ َحِصق َؾك ِحْص
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 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: َوَأَكا آمُ 
 
، َقاَل الـَّبِل

ِ
َّٓ بِِذْكِر اهَّلل ْقَطاِن إِ ـَ الشَّ

ُرُكْؿ َٓ ُيْحِرُز َكْػَسُف مِ

ْؿُع َوالطَّاطَ  ، السَّ َـّ ـْ َفاَرَق بَِخْؿٍس اهَّلُل َأَمَركِل بِِف ُة َوالِجَفاُد َوالِفْجَرُة َوالَجَؿاَطُة، َفنِكَُّف َم

َطك َدْطَقى  ـْ ادَّ َّٓ َأْن َيْرِجَع، َوَم ـْ ُطـُِؼِف إِ
الَجَؿاَطَة قِقَد ِشْبٍر َفَؼْد َخَؾَع ِرْبَؼَة اإِلْسَلَِم مِ

ـْ ُجَثا َجَفـََّؿ، َفَؼاَل َرُجٌؾ: َيا َرُس 
 َوإِْن َصؾَّك َوَصاَم؟ َقاَل: َوإِْن الَجاِهؾِقَِّة َفنِكَُّف مِ

ِ
قَل اهَّلل

ـَ  اُكُؿ اْلُؿْسؾِِؿق ِذي َسؿَّ  الَّ
ِ
 َصؾَّك َوَصاَم، َفاْدُطقا بَِدْطَقى اهَّلل

ِ
، ِطَباَد اهَّلل ـَ أخرجف  اْلُؿْممِـِق

ـَ الـَّاِس ﴾ الرتمذي،  يدافع طـؽ ويحرسؽ.  ﴿ َواهللُ َيْعِصُؿَؽ ِم

كان كائًؿا تحت   طهى هللا عهيه وسهى أن الـبل وكان مـ سبب كزول هذه أية: 

ـَ َوَسْقُػ الـَّبِلِّ شجرة،  ـَ الُؿْشرِكِق ٌؼ   طهى هللا عهيه وسهى فَجاَء َرُجٌؾ ِم ُمَعؾَّ

َجَرِة، َفاْخَتَرَصُف، َفَؼاَل: َتَخاُفـِل؟ َقاَل:  ـْ َيْؿـَُعَؽ ِمـِّل؟ َقاَل: «َٓ »بِالشَّ ، «اهللُ »، َقاَل: َفَؿ

  طهى هللا عهيه وسهى ، ولؿا جاء الـبل متػؼ طؾقف طـ جابر رضل اهَّلل طـف فسؼط

ْقَؾةَ »إلك الؿديـة قال:  ـْ َأْصَحابِل َصالًِحا َيْحُرُسـِل الؾَّ متػؼ طؾقف طـ ، «َلقَْت َرُجاًل ِم

ـَ ﴾، طائشة رضل اهَّلل طـفا  .﴿ إِنَّ اهللَ ٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم اْلَؽافِرِي

أرادوا أن يؼتؾقه، و، طهى هللا عهيه وسهىأن يرتبصقا بالـبل وفعًَل كؿ أرادوا 

مـفؿ، وربؿا التؼقا يف الؿعارك ويؽقن أقرب  َطزَّ َوَجؾَّ وأرادوا أن يسجـقه، سؾؿف اهَّلل 

ـَ ﴿، كؿا قال تعالك: مـفؿ َطزَّ َوَجؾَّ إلقفؿ مـ غقره ويسؾؿف اهَّلل  ِذي َوإِْذ َيْؿُؽُر بَِؽ الَّ

ـَ  َكَػُروا لُِقْثبُِتقكَ   ﴾َأْو َيْؼُتُؾقَك َأْو ُيْخِرُجقَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اهَّلُل َواهَّلُل َخْقُر اْلَؿاكِِري

  [21]إكػال: 

 :(21) الستقنالثالثة و أية
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﴿ ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َلْسُتْؿ َطَؾك َشْلٍء َحتَّك ُتِؼقُؿقا التَّْقَراَة َواإِلكِجقَؾ َوَما قال حعانى:

ـْ َربَِّؽ ُصْغَقاًكا َوُكْػًرا َفال تَ ُأك ـْ َربُِّؽْؿ َوَلَقِزيَدنَّ َكثِقًرا ِمـُْفْؿ َما ُأكِزَل إَِلقَْؽ ِم لَْس ِزَل إَِلْقُؽْؿ ِم

ـَ ﴾  [.57]الؿائدة:َطَؾك اْلَؼْقِم اْلَؽافِرِي

 الشــرح:

تُْؿ َطَؾك ﴿ َلْس مـ القفقد والـصارى،  َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾﴾ لفؿ يا محؿد ﴿﴿ ُقْؾ 

طقن ذلؽ مع أهنؿمـ الحؼ،  َشْلٍء ﴾ وكؾفؿ قد شفد أن أخر لقس طؾك شلء،  يدَّ

﴿ َوَقاَلِت اْلَقُفقُد َلْقَسِت الـََّصاَرى َطَؾك َشْلٍء َوَقاَلِت الـََّصاَرى  :كؿا قال اهَّلل طز وجؾ

هنؿ لقسقا طؾك فؼد شفد بعضفؿ طؾك بعض: أ [،223]البؼرة:َلْقَسِت اْلقَُفقُد َطَؾك َشْلٍء ﴾

ـُ َأبْـَاُء اهللِ مع أهنؿ قالقا:  جؿقعا أخرب أهنؿ لقسقا طؾك شلء َطزَّ َوَجؾَّ شلء، واهَّلل  ﴿ َكْح

ـْ َكاَن ُهقًدا َأْو َكَصاَرى  [،24الؿائدة:َوَأِحبَّاُؤُه ﴾] َّٓ َم ـْ َيْدُخَؾ اْلَجـََّة إِ ﴿ َوَقاُلقا َل

طؾك شلء، وإن كان يظـ أكف صاحب  لؽـ القاقع: أن كؾ مبطؾ لقس [،222البؼرة:﴾]

شلن، فالذي طؾك شلء هق مـ طؾك الؽتاب والسـة يعؿؾ هبؿا ويدطق إلقفؿا ويرغب 

متػؼ طؾقف  «َلْقَس بَِشْلءٍ »:  طهى هللا عهيه وسهى فقفؿا، والؽاهـ والعراف قال الـبل 

 ، مع أكف ربؿا أخرب بؽؾؿة صدق وتسعة وتسعقـ كؾؿة مـطـ طائشة رضل اهَّلل طـف

الؽذب، فنذا أردتؿ يا معاشر القفقد والـصارى أن تؽقكقا طؾك شلء فالتزمقا شرع 

قبؾ  ﴿ َواإِلكِجقَؾ ﴾قبؾ تحريػفا وتغققرها وتبديؾفا،  ﴿ َحتَّك ُتِؼقُؿقا التَّْقَراَة ﴾اهَّلل: 

تحريػف وتغققره وتبديؾف، أما اإلكجقؾ الذي فقف: أن طقسك ابـ اهَّلل هذا باصؾ، أو 

ومـ اإليؿان هبؿا اإليؿان بقصػ  فقف: أن طقسك ُصؾِب هذا باصؾاإلكجقؾ الذي 
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ـْ َربُِّؽْؿ ﴾، محؿد صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ تممـقن بف فالؼرآن  ﴿ َوَما ُأكِزَل إَِلْقُؽْؿ ِم

ـْ َربَِّؽ ُصْغَقاًكا َوُكْػًرا وتؼرون بف وتؾتزمقكف،   ﴾﴿ َوَلَقِزيَدنَّ َكثِقًرا ِمـُْفْؿ َما ُأكِزَل إَِلْقَؽ ِم

﴿ : َطزَّ َوَجؾَّ بسبب بغقفؿ وطـادهؿ كؾؿا سؿعقا أيات زادهتؿ كػقًرا، كؿا قال اهَّلل 

ـَ آَمـُقا َفَزادَ  ا الَِّذي ُؽْؿ َزاَدْتُف َهِذِه إِيَؿاًكا َفَلمَّ ـْ َيُؼقُل َأيُّ ْتُفْؿ َوإَِذا َما ُأكِزَلْت ُسقَرٌة َفِؿـُْفْؿ َم

ـَ فِل ُقُؾقبِِفْؿ َمَرٌض َفَزاَدْتُفْؿ ِرْجًسا إَِلك ِرْجِسِفْؿ إِيَؿاًكا َوُهْؿ َيْسَتْبِشُروَن * َوَأمَّ  ا الَِّذي

ـَ تحزن،  ﴿ َفال َتْلَس ﴾ [،211-219التقبة:َوَماُتقا َوُهْؿ َكافُِروَن ﴾] ﴿ َطَؾك اْلَؼْقِم اْلَؽافِرِي

 لق أراد اهَّلل لفؿ الفداية لفداهؿ لؽـ َطؾَِؿ ضَللفؿ فلضؾفؿ اهَّلل.  ﴾

 :(29) والستقن الرابعةأية 

﴿ ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ٓ َتْغُؾقا فِل ِديـُِؽْؿ َغْقَر اْلَحؼِّ َوٓ َتتَّبُِعقا َأْهَقاَء َقْقٍم قال حعانى:

بِقِؾ ﴾ ـْ َسَقاِء السَّ ـْ َقْبُؾ َوَأَضؾُّقا َكثِقًرا َوَضؾُّقا َط  [.66]الؿائدة:َقْد َضؾُّقا ِم

 الشــرح:

ٕهؾ الؽتاب  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ﴾يَ ﴾ لفؿ يا محؿد ﴿﴿ ُقْؾ 

 وأالػعؾ،  وأالحد إما يف الؼقل،  ةوهق مجاوز ﴿ ٓ َتْغُؾقا ﴾مـ القفقد والـصارى، 

﴿ َغْقَر مؾتؽؿ،  ﴿ فِل ِديـُِؽْؿ ﴾ما تجاوز حده ففق غؾق،  ، فؽؾأو يف أحدهؿا آطتؼاد

وأكزلف، وقد غَل الـصارى يف طقسك حتك طبدوه  زَّ َوَجؾَّ طَ الذي أوحاه اهَّلل  اْلَحؼِّ ﴾

روه وفسؼقه وأرادوا قتؾف واهتؿقه بلكف ولد وألفقه، وغؾت القفقد يف طقسك حتك كػَّ 

زكقة إلك غقر ذلؽ مـ غؾقهؿ، وهؽذا شدد الـصارى طؾك أكػسفؿ يف العبادات، 

وقد يؼع بالتػريط9 ولذلؽ وهتاون القفقد يف كثقر مـ شلهنؿ، فالغؾق قد يؼع باإلفراط 
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ـْ َكاَن َقبَْؾُؽْؿ اْلُغُؾقُّ »مـ الغؾق:   طهى هللا عهيه وسهى حذر الـبل  َؿا َأْهَؾَؽ َم  «َفنِكَّ

بدع ومحدثات  ﴿ َوٓ َتتَّبُِعقا َأْهَقاَء ﴾، أخرجف الـسائل طـ ابـ طباس رضل اهلل طـف

لضالقـ أو الؿشركقـ مـ الؿبتدطقـ ا ﴿ َقْقٍم ﴾وآراء مخالػة لؾؽتاب والسـة، 

ـْ َقْبُؾ اكحرفقا طـ الصراط الؿستؼقؿ والطريؼ الؼقيؿ،  ﴿ َقْد َضؾُّقا ﴾الؿـدديـ،  ﴿ ِم

 ﴿ َوَأَضؾُّقا ﴾وضؾقا بعد مبعثف،   طهى هللا عهيه وسهى ضؾقا مـ قبؾ مبعث الـبل  ﴾

 ﴾﴿ َوَضؾُّقا ، بسبب صدهؿ طـ الحؼ أي: مـ الـاس ﴿ َكثِقًرا ﴾تسببقا يف إضَلل: 

بِقِؾ ﴾يف أكػسفؿ،  ـْ َسَقاِء السَّ  طـ الطريؼ الؼقيؿ والصراط الؿستؼقؿ.  ﴿ َط

ًٓ يف كػسف مضًَل لغقره، وكان مـ  وهذا مـ الخسران الؿبقـ: أن يؽقن الرجؾ ضا

، َأْو َأِزلَّ أَ »:  طهى هللا عهيه وسهى دطاء الـبل  ُفؿَّ إكِّل َأُطقُذ بَِؽ َأْن َأِضؾَّ َأْو ُأَضؾَّ ْو الؾَّ

، َأْو َأْضِؾَؿ َأْو ُأْضَؾَؿ، َأْو َأْجَفَؾ َأْو ُيْجَفَؾ َطَؾلَّ  أخرجف الرتمذي طـ أم سؾؿة رضل  «ُأَزلَّ

ـَ يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ واهَّلل ، اهَّلل طـفا ـْ َأْوَزاِر الَِّذي ﴿ لَِقْحِؿُؾقا َأْوَزاَرُهْؿ َكاِمَؾًة َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوِم

ـْ َدَطا إِلَك »ويف الحديث:  [،11]الـحؾ:ْؾٍؿ َأٓ َساَء َما َيِزُروَن ﴾ُيِضؾُّقَكُفْؿ بَِغْقرِ طِ  َوَم

ـْ آَثاِمِفْؿ َشْقًئا َٓ َيـُْؼُص َذلَِؽ ِم ـْ َتبَِعُف،  ْثِؿ ِمْثُؾ آَثاِم َم ـْ اإْلِ أخرجف  «َضاَلَلٍة، َكاَن َطَؾْقِف ِم

ًٓ يف كػسف ه، مسؾؿ طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف ذه مصقبة، فنذا كان فؽقن اإلكسان ضا

 ُمضًَل لغقره صارت مصقبتان طظقؿتان كبقرتان.

 :(20والستقن) خامسةأية ال

ُمقا َصقَِّباِت َما َأَحؾَّ اهللُ َلُؽْؿ َوٓ َتْعَتُدوا إِنَّ قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ ُتَحرِّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾  [.76]الؿائدة:اهللَ ٓ ُيِحبُّ اْلُؿْعَتِدي



 118  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

 ـرح:الشـ

ُمقا ﴾ ـَ آَمـُقا ٓ ُتَحرِّ َفا الَِّذي الحَلل الطقب الذي أباحف اهَّلل لؽؿ مـًة مـف وفضًَل  ﴿ َيا َأيُّ

﴿ : ، كؿا قال تعالكسقاء مـ الؿطعقم، أو الؿؾبقس، أو الؿشروب فإصؾ اإلباحة

َر َلُؽْؿ َما فِل ﴿ َوَس  وقال: [،14]البؼرة:ُهَق الَِّذي َخَؾَؼ َلُؽْؿ َما فِل إَْرِض َجِؿقًعا ﴾ خَّ

َؿَقاِت َوَما فِل إَْرِض َجِؿقًعا ِمـُْف ﴾ وهذا إمر بإكؾ مـ الطقبات  [،23]الجاثقة:السَّ

ـَ الطَّقَِّباِت َواْطَؿُؾقا َصالًِحا : ، كؿا قال تعالكأمر لألكبقاء ُسُؾ ُكُؾقا ِم َفا الرُّ ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َصقَِّباِت َما َرَزْقـَاُكْؿ ﴿ َيا َأيُّفَ ويف الؿممـقـ:  [،12]الؿممـقن:﴾ ـَ آَمـُقا ُكُؾقا ِم ا الَِّذي

َرةَ ويف حديث  [،201]البؼرة:﴾ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصذَّ اهللُ َعَلومِه يف مسلم َأِِب ُهَريم

َم:  َبُل إَِلَّ َصوًِّبا، َوإِنَّ اهللَ "َوَسلَّ ا النَّاُس، إِنَّ اهللَ َصوٌِّب ََل َيقم َ ِمننَِي بََِم َأَمَر بِِه  َأُّيه ًم َأَمَر ادمُ

َسلنَِي، َفَقاَل:  َمُلوَن ﴿ادمُرم ا، إِِّنِّ بََِم َتعم َمُلوا َصاِِلً ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّوَِّباِت َواعم َا الره َيا َأُّيه

ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمنم َصوَِّباِت َما رَ ﴿[ َوَقاَل: 15]ادًمنون:  ﴾َعلِومٌ  َ نَاُكمم َيا َأُّيه  ﴾َزقم

، 571]البقرة:  ََمِء، َيا َربِّ ِه إََِل السَّ ، َيُمده َيَديم َزَ َعَث َأغم َفَر َأشم ُجَل ُيطِوُل السَّ [ ُثمَّ َذَكَر الرَّ

َتَجاُب  َراِم، َفَيىَّى ُيسم َبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي بِاِلمَ ُبُه َحَراٌم، َوَملم َ ، َوَمطمَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشم َيا َربِّ

فالذي ُيحرم طؾك كػسف الحَلل قد ارتؽب جرًما طظقًؿا، والذي يحؾ   "َذلَِك؟ لِ 

الحَلل، كؾ حَلل صقب وإن لؿ  ﴿ َصقَِّباِت ﴾لـػسف الحرام قد ارتؽب جرًما طظقًؿا، 

ًٓ ففق صقب، وكؾ حرام خبقث وإن  يعجبؽ صعؿف وإن لؿ ترتح لشؿف ما دام حَل

إذ أن التحؾقؾ والتحريؿ إلك اهَّلل، والـبل  َلُؽْؿ ﴾ ﴿ َما َأَحؾَّ اهللُ أطجبؽ صعؿف ولقكف، 

َجَرِة اْلَخبِقَثِة َشْقئًا َفاَل َيْؼَرْبـَا فِل »قال:   طهى هللا عهيه وسهى  ـْ َهِذِه الشَّ ـْ َأَكَؾ ِم َم

 «اْلَؿْسِجدِ 
ِ
َمْت، َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسقَل اهَّلل َمْت ُحرِّ وسهى طهى هللا عهيه ، َفَؼاَل الـَّاُس: ُحرِّ
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ُف َلْقَس لِل َتْحرِيُؿ َما َأَحؾَّ اهللُ، َوَلؽِـََّفا َشَجَرٌة َأْكَرُه ِريَحَفا»َفَؼاَل:  َفا الـَّاُس إِكَّ أخرجف  «َأيُّ

تتجاوزوا الحد بغؾق أو جػاء  ﴿ َوٓ َتْعَتُدوا ﴾ ،مسؾؿ طـ أبل سعقد رضل اهلل طـف

طؾك جؿاطات أو طؾك  بنفراط أو تػريط، سقاًء كان آطتداء طؾك أشخاص أو

ـْ َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللِ َفَؼْد : ، كؿا قال تعالكمعـقيات أو طؾك حسقات فآطتداء حرام ﴿ َوَم

ـَ ﴾بؿعـك: أكف يؽره:  ﴿ إِنَّ اهللَ ٓ ُيِحبُّ ﴾ [،2]الطالق:َضَؾَؿ َكْػَسُف ﴾  ﴿ اْلُؿْعَتِدي

 الؿتجاوزيـ لؾحؼ إلك الباصؾ .

طؾقؽ الؿحافظة طؾقف وآتقان بف، وما كان يبغضف اهَّلل يتعقـ فؿا كان يحبف اهَّلل يتعقـ 

طؾقؽ البعد طـف والـفل والـلي طـف، وإذا كان ٓ يحب الؿعتديـ معـاه: أهنؿ 

إن كاكقا مـ أهؾ  اتقا طؾك اطتدائفؿ وضؾؿفؿ وبغقفؿسقتعرضقن لؾعذاب إلقؿ إن م

 الشرك، وهؿ تحت الؿشقئة إن كاكقا مـ أهؾ التقحقد .

 (:24والستقن) سادسةال ةأي

َؿا اْلَخْؿُر َواْلَؿْقِسُر َوإَكَصاُب َوإَْزُٓم ِرْجٌس قال حعانى: ـَ آَمـُقا إِكَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾ ْقَطاِن َفاْجَتـُِبقُه لََعؾَّ ـْ َطَؿِؾ الشَّ  [.81]الؿائدة:ِم

 الشــرح:

ـِ اْلَخْؿرِ َواْلَؿْقِسرِ ُقْؾ قال ابتداًء:  َطزَّ َوَجؾَّ كان شلن الخؿر: أن اهَّلل   ﴿ َيْسَلُلقَكَؽ َط

ـْ َكْػِعِفَؿا ﴾ فعرض بف، ثؿ  [،124]البؼرة:فِقِفَؿا إِْثٌؿ َكبِقٌر َوَمـَافُِع لِؾـَّاِس َوإِْثُؿُفَؿا َأْكَبُر ِم

ال: َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  قال ـَ آَمـُقا ٓ َتْؼَرُبقا الصَّ َفا الَِّذي َة َوَأْكُتْؿ ُسَؽاَرى َحتَّك َتْعَؾُؿقا َما ﴿ َيا َأيُّ

َؿا اْلَخْؿُر حرمف بؼقلف:  َطزَّ َوَجؾَّ ثؿ كان الشلن: أن اهَّلل  [،93]الـساء:َتُؼقُلقَن ﴾ ﴿ إِكَّ
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ْقَطاِن َفاْجَتـُِبقُه ﴾ ـْ َطَؿِؾ الشَّ أي: ابتعدوا طـف  َواْلَؿْقِسُر َوإَكَصاُب َوإَْزُٓم ِرْجٌس ِم

يف الخؿر طهى هللا عهيه وسهى ذر مـ مَلمستف، وقد لعـ الـبل وكقكقا طؾك ح

طشرة: َطاِصَرَها، َوُمْعَتِصَرَها، َوَشاِرَبَفا، َوَحامَِؾَفا، َوالَؿْحُؿقَلَة إَِلْقِف، َوَساقَِقَفا، َوَبائَِعَفا، 

س رضل اهَّلل طـف، أخرجف الرتمذي طـ أك َوآكَِؾ َثَؿـَِفا، َواْلُؿْشَتِرَي َلَفا، َواْلُؿْشَتَرى َلُف،

ْكَقا َوَلْؿ َيتُْب، َلْؿ َيْشَربَْفا » وقال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ ـْ َشرَِب اْلَخْؿَر فِل الدُّ َم

ِخَرةِ  ْٔ ـْ َشرَِب اْلَخْؿَر َشْرَبًة َلْؿ ُتْؼَبْؾ لَُف »، متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر رضل اهَّلل طـف «فِل ا َم

ـَ َصَباًحا والخؿر: ما  ،ف أحؿد طـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفأخرج «َصاَلٌة َأْرَبِعق

 بالخؿر9 
َ
 بغقر اسؿف، وكؾ خؿر حرام، ُسِؿل

َ
خؿر العؼؾ، وكؾ مسؽر خؿر وإن ُسؿل

 ٕكف يخامر العؼؾ ويغطقف، وُيسؿك بلم الخبائث.

 اهَّلُل َطـُْف َيُؼقُل: وطـ 
َ
اْلَخَبائِِث، إِكَُّف َكاَن َرُجٌؾ  اْجَتـُِبقا اْلَخْؿَر َفنِكََّفا ُأم   "ُطْثَؿاَن َرِضل

ٌة، َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف َجاِرَيَتَفا، َفَؼاَلْت َلُف: إِكَّ  ـْ َخََل َقْبَؾُؽْؿ َتَعبََّد، َفَعؾَِؼْتُف اْمَرَأٌة َغِقيَّ ا َكْدُطقَك مِؿَّ

َفاَدِة، َفاْكَطَؾَؼ َمَع َجاِرَيتَِفا َفَطِػَؼْت ُكؾََّؿا َدَخَؾ َباًبا أَ  ْغَؾَؼْتُف ُدوَكُف، َحتَّك َأْفَضك إَِلك لِؾشَّ

ـْ 
َفاَدِة، َوَلؽِ  َما َدَطْقُتَؽ لِؾشَّ

ِ
اْمَرَأٍة َوِضقئٍَة ِطـَْدَها ُغََلٌم َوبَاصَِقُة َخْؿٍر، َفَؼاَلْت: إِكِّل َواهَّلل

ـْ َهِذِه اْلَخْؿَرِة َكْلًسا، َأْو َتْؼُتَؾ 
، َأْو َتْشَرَب مِ

َّ
َهَذا اْلُغََلَم، َقاَل: َدَطْقُتَؽ لَِتَؼَع َطَؾل

ـْ َهَذا اْلَخْؿِر َكْلًسا، َفَسَؼْتُف َكْلًسا، َقاَل: ِزيُدوكِل َفَؾْؿ َيِرْم َحتَّك َوَقَع َطَؾقَْفا، 
َفاْسِؼقـِل مِ

يَؿاُن، َوإِْدَماُن اْلَخؿْ  َٓ َيْجَتِؿُع اإْلِ  
ِ
َّٓ َوَقَتَؾ الـَّْػَس، َفاْجَتـُِبقا اْلَخْؿَر، َفنِكََّفا َواهَّلل ِر إِ

9 وقد كان بعض العرب ٓ   أخرجف الـسائل . "َلُققِشُؽ َأْن ُيْخِرَج َأَحُدُهَؿا َصاِحَبُف 

 فالخؿر ُحِرَم حػاًضا طؾك العؼؾ وما إلقف. يشرهبا يف الجاهؾقة حػاًضا طؾك طؼؾف،

وهق الؼؿار حقث يؽقن بقـ الـاس مراهـات ومخاصرات طؾك  ﴿ َواْلَؿْقِسُر ﴾
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 ﴿ َوإَكَصاُب ﴾، وربؿا تذهب إمقال وتمكؾ بالباصؾ فحرمف اهَّلل، أمقال باهظات

وهق طبارة طـ قدح فقف طدة  ﴿ َوإَْزُٓم ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ إصـام وما ُيذبح طؾقفا لغقر اهَّلل 

أسفؿ لؽؾ سفؿ مؿقز وأحدها أغػؾ لقس فقف تؿققز، وهل التل كاكت معؾؼة يف الؽعبة 

ضفر ٓ تػعؾ لؿ يػعؾ، وإن وإن ـفا، فنن ضفر افعؾ فعؾ، ويحركقهنا ثؿ يلخذ واحًدا م

أن هذا مـ الشقطان، وقد  َطزَّ َوَجؾَّ ضفر إغػؾ أطادوها مرًة أخرى، فلخرب اهَّلل 

السَلم يف جقف الؽعبة وهؿا يستؼسؿان بإزٓم  ؿاصقروا إبراهقؿ وإسؿاطقؾ طؾقف

 «، َواهللِ إِِن اْسَتْؼَسَؿا بِإَْزَِٓم َقطُّ َقاَتَؾُفُؿ اهللُ »:  طهى هللا عهيه وسهى فؼال الـبل 

قال بعضفؿ: كجس وهذا  ﴿ ِرْجٌس ﴾، يعـل: ما استؼسؿا بإزٓم، أخرجف البخاري

س كؾ محرم كجس، فالخؿر محرم ولقس بـجس، والؿقسر محرم قغقر صحقح فؾ

ولقس بـجس، وإكصاب محرمة وقد تؽقن غقر كجسة، وإزٓم محرمة وغقر 

ْقَطاِن ﴾ة، كجس ـْ َطَؿِؾ الشَّ كقكقا طؾك حذر وبعد  ﴿ َفاْجَتـُِبقُه ﴾مـ صـعف وأزه،  ﴿ ِم

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾مـف،   بـقؾ الؿطؾقب والبعد طـ الؿرهقب. ﴿ َلَعؾَّ

َم َطَؾْقُؽؿْ »وٓ يجقز حتك التداوي بالخؿر:   «إِنَّ اهللَ َلْؿ َيْجَعْؾ ِشَػاَءُكْؿ فِقَؿا َحرَّ

 . ري طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف طؾؼف البخا

 (:08ة والستقن)سابعال أية

ْقِد َتـَاُلُف َأْيِديُؽْؿ قال حعانى: ـَ الصَّ ُؽُؿ اهللُ بَِشْلٍء ِم ـَ آَمـُقا َلَقْبُؾَقكَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـِ اْطَتَدى َبْعَد َذلِ  ـْ َيَخاُفُف بِاْلَغْقِب َفَؿ َؽ َفَؾُف َطَذاٌب َألِقٌؿ َوِرَماُحُؽْؿ لَِقْعَؾَؿ اهللُ َم

 [.83]الؿائدة:﴾
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 الشــرح:

هذا شلء مـ ذكر أحؽام الصقد، وقد طؾؿـا: أن الصقد إصؾ فقف اإلباحة وُيحرم 

 يف حالقـ: 

 ُيحرم إذا كان داخؾ الحرم. إول:

 ُيحرم إذا كان الصائد ُمحرًما. الثاين:

ـَ آَمـُقا َلَقْبُؾَقكَُّؽؿُ  َفا الَِّذي ْقِد ﴾يختربكؽؿ:  ﴾ ﴿ َيا َأيُّ ـَ الصَّ الصقد غقر  ﴿ اهللُ بَِشْلٍء ِم

أي:  ﴿ َتـَاُلُف َأْيِديُؽْؿ ﴾هبقؿة إكعام: الغزٓن، وإيؾ، والقبر، والطققر الحَلل، 

يؼقل: واهَّلل لق رأيت  رضي هللا عُه تصؾ إلقف أيديؽؿ بالؼبض9 ولذلؽ كان أبا هريرة 

فضًَل أكف يؼقم بؿسؽفا، ففذا أمر مفؿ  رجف مسؾؿ،أخ الضباء ترتع يف الؿديـة ما ذطرهتا

 يتػطـ لف فنن الصقد يف أرض الحرم قد يؽقن قريًبا حتك مـ إصػال. 

﴿ لَِقْعَؾَؿ وهق ما ُيرمك بف مـ الؼـا وكحقه، وهذا آبتَلء وآختبار:  ﴿ َوِرَماُحُؽْؿ ﴾

ـْ َيَخاُفُف بِاْلَغْقِب ﴾ ، العؾؿ بؽؾ شلء طؾقؿ9 لؽـ يريدفنن اهَّلل طؾؿ وققع وإٓ  اهللُ َم

بالغقب9 ٕن يف  َطزَّ َوَجؾَّ الذي ُيثاب طؾقف الؿرء أو يلثؿ، وفقف: فضقؾة خقف اهَّلل 

الظاهر أغؾب الـاس قد يتخقفقن مـ كَلم الـاس فقفؿ وتـؽر الـاس لفؿ لؽـ الغقب 

ـِ اْطَتَدى ﴾طؾك اإلكسان أن يؽقن مراقبًا هَّلل فقف،  صقد ما ٓ يحؾ يف هذا الباب ب ﴿ َفَؿ

 مقجع.  ﴿ َفَؾُف َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾بعد هذا الُحؽؿ:  ﴿ َبْعَد َذلَِؽ ﴾صقده: 

ويؾزمف جزاء الصقد وهذا مـ طذابف أيًضا، فؿثًَل يف الـعامة كاقة أو جؿؾ، ويف 

الحؿامة تقس أو شاة مـ الضلن، ويحؽؿ طدٓن بؿا يجب طؾقف حتك البقضة إذا كاكت 

 يجقز أن ُتصاد يؾزمف فقفا الػدية، والػدية ذبقحة يقصؾفا إلك مـ بقض الطققر التل ٓ
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َأبِل  طـ ، والصقد حَلل ما لؿ يصده محرم أو يصقد لف، فػل الصحقحقـفؼراء الحرم

َأكَُّفْؿ َكاُكقا فِل َمِسقٍر َلُفْؿ، َبْعُضُفْؿ ُمْحِرٌم َوَبْعُضُفْؿ َلْقَس بُِؿْحِرٍم، َقاَل: قال:  َقَتاَدةَ 

ْمَح َفاْسَتَعـُْتُفْؿ َفَلَبْقا َأْن ُيِعقـُقكِل،  َفَرَأْيُت  ِحَؿاَر َوْحٍش َفَركِْبُت َفَرِسل، َوَأَخْذُت الر 

ـْ َبْعِضِفْؿ، َفَشَدْدُت َطَؾك اْلِحَؿاِر َفَلَصْبُتُف، َفَلَكُؾقا مِـُْف َفَلْشَػُؼقا، َقاَل: 
َفاْخَتَؾْسُت َسْقًصا مِ

 
 
ـْ َذلَِؽ الـَّبِل ، « َهْؾ َأَشْرُتْؿ َأْو َأَطـُْتْؿ؟»َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل: َفُسئَِؾ َط َٓ َقاُلقا: 

 َصؾَّك اهَّلُل ، وطـ «َفُؽُؾقا»َقاَل: 
ِ
َّ ُيْخبُِر َأكَُّف َأْهَدى لَِرُسقِل اهَّلل

ْقثِل ـَ َجثَّاَمَة الؾَّ ْعَب ْب الصَّ

اَن  -ْبَقاِء َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ِحَؿاَر َوْحٍش َوُهَق بِإَ  ُه، َقاَل َصْعٌب:  -َأْو بَِقدَّ َوُهَق ُمْحِرٌم، َفَردَّ

تِل َقاَل:  ُه َهِديَّ ا َطَرَف فِل َوْجِفل َردَّ متػؼ طؾقف،  «َلْقَس بِـَا َردٌّ َطَؾْقَؽ َوَلؽِـَّا ُحُرمٌ »َفَؾؿَّ

فلكؾ،  والجؿع بقـفؿا: أن أبا قتادة صاده لـػسف فلططك الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ مـف

 والصعب صاده لرسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ فؾذلؽ لؿ يلكؾ مـف .

 :(10والستقن) ثامـةأية ال

ًدا قال حعانى: ـْ َقَتَؾُف ِمـُْؽْؿ ُمَتَعؿِّ ْقَد َوَأْكُتْؿ ُحُرٌم َوَم ـَ آَمـُقا ٓ َتْؼُتُؾقا الصَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ الـَّ  اَرٌة َصَعاُم َفَجَزاٌء ِمْثُؾ َما َقَتَؾ ِم َعِؿ َيْحُؽُؿ بِِف َذَوا َطْدٍل ِمـُْؽْؿ َهْدًيا َبالَِغ اْلَؽْعَبِة َأْو َكػَّ

ـْ َطاَد َفَقـَتِؼُؿ اهللُ  ا َسَؾَػ َوَم ـَ َأْو َطْدُل َذلَِؽ ِصَقاًما لَِقُذوَق َوَباَل َأْمرِِه َطَػا اهللُ َطؿَّ َمَساكِق

 [.84الؿائدة:]ِمـُْف َواهللُ َطِزيٌز ُذو اكتَِؼاٍم ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ْقَد ﴾كقكقا طؾك حذر،  ﴿ َيا َأيُّ الذي تؼدم ذكر بعضف،  ﴿ ٓ َتْؼُتُؾقا الصَّ

الصقد حرام طؾك فحال كقكؽؿ محرمقـ ولق كـتؿ خارج الحرم،  ﴿ َوَأْكُتْؿ ُحُرٌم ﴾
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ي ولق كان يف ذ الُؿحرم وغقر الؿحرم داخؾ الحرم، وحرام طؾك الُؿحرم خارج الحرم

ًدا ﴾َل يجقز لف أن يصطاد، فالحؾقػة وقد أحرم  ـْ َقتََؾُف ِمـُْؽْؿ ُمتََعؿِّ خرج بف  ﴿ َوَم

إلك أن الُؿخطئ ٓ إثؿ طؾقف  الجؿفقرالصحقح: أن ٓ شلء طؾقف، وذهب فالُؿخطئ 

ؿاتت، فتؿشل بالسقارة والحؿامة تضرب يف السقارة  لق كاكتوتؾزمف الػدية، فؿثًَل: 

قؾـا يؾزم الؽػارة حتك الُؿخطئ بؿجرد ما ُيؿقت حؿامة يؾزمف فدية، وإذا قؾـا إكؿا  إذا

﴿ ِمْثُؾ َما أي: لفذا الؿؼتقل مـ الصقد،  ﴿ َفَجَزاٌء ﴾هق يف الؿتعؿد ٓ يؾزمف شلء، 

ـَ الـََّعِؿ ﴾ إما مـ اإلبؾ أو البؼر أو الغـؿ وهذا يعرفف أهؾ الخربة، يعـل: هذا  َقَتَؾ ِم

بقف بالغـؿ، هذا الطقر شبقف بالضلن، هذا الحققان شبقف بالثقر، هذا الحققان الطقر ش

يعـل لؿ يؽتِػ بحؽؿ القاحد حتك يتؼارب  ﴿ َيْحُؽُؿ بِِف َذَوا َطْدٍل ِمـُْؽْؿ ﴾شبقف باإلبؾ، 

﴿ َبالَِغ اْلَؽْعبَِة يذبح هدي مؼابؾ هذا الصقد الذي صاده متعؿًدا،  ﴿ َهْدًيا ﴾حؽؿفؿ، 

اه أكف يذهب يؾطخ بف الؽعبة، وإكؿا يقزطف يف فؼراء الحرم، وهذا دلقؾ طؾك لقس معـ ﴾

اَرٌة َصَعاُم فنن طجز طـ ذلؽ:  ﴾َأوْ ﴿أن كػارة الصقد ٓ تقزع يف خارج الحرم،  ﴿ َكػَّ

ـَ ﴾ ُيـظر مؼابؾ هذا الصقد هؾ ُيطعؿ طشرة، يطعؿ واحد، ُيطعؿ خؿسة أو أقؾ  َمَساكِق

ك ما قدروا طؾقف مـ الـعؿ ثؿ يؼقلقن: هذا ُيجزئ طـ أو أكثر9 ٕهنؿ سقـظرون إل

لقس محدد بققم أو يقمقـ، وإكؿا ُيحدد طؾك قدر  ﴿ َأْو َطْدُل َذلَِؽ ِصَقاًما ﴾إصعام كذا، 

قال لؽعب بـ طجرة:   طهى هللا عهيه وسهى الـعؿ التل لؿ يستطع أن يليت هبا، والـبل 

، قَ «َهْؾ َتِجُد َكِسقَؽًة؟» َٓ ـَ ُكؾِّ »اَل: ، ُقْؾُت:  ـٍ َبْق اٍم َأْو َأْصِعْؿ ِستََّة َمَساكِق َفُصْؿ َثاَلَثَة َأيَّ

ـِ َصاعٌ   اً لقجد مغبة فعؾف بؼتؾف الصقد متعؿد ﴿ لَِقُذوَق َوَباَل َأْمرِِه ﴾، متػؼ طؾقف «ِمْسؽِقـَْق

ا َسَؾَػ ﴾جعؾف حرًما آمـًا،  َطزَّ َوَجؾَّ ، فنن اهَّلل اً قاصد ؿا كان يف الزمـ م ﴿ َطَػا اهللُ َطؿَّ



 125 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

ـْ َطاَد ﴾الؿاضل قبؾ كزول الُحؽؿ وقبؾ العؾؿ بف،  إلك مخالػة شرع اهَّلل أو إلك  ﴿ َوَم

﴿ ُذو ٓ ُيغؾب،  ﴿ َفَقـَتِؼُؿ اهللُ ِمـُْف َواهللُ َطِزيٌز ﴾الصقد مرة أخرى اكتفاًكا لحرم اهَّلل، 

 يـتؼؿ مـ أطدائف والؿخالػقـ ُلحؽؿف وأمره. اكتَِؼاٍم ﴾

ا َسَؾَػ ﴾تعالك: ققلف ويف  فقفا: دلقؾ طؾك تسؿقة السؾػققـ هبذا  ﴿ َطَػا اهللُ َطؿَّ

 آسؿ، فنن السؾػ هق الؿتؼدم كؿا هق معؾقم.

 :(12والستقن) تاسعةأية ال

﴿ ُقْؾ ٓ َيْسَتِقي اْلَخبِقُث َوالطَّقُِّب َوَلْق َأْطَجَبَؽ َكْثَرُة اْلَخبِقِث َفاتَُّؼقا اهللَ قال حعانى:

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾]الؿائدة:َيا أُ   [.200ولِل إَْلَباِب َلَعؾَّ

 الشــرح:

إفعال وإققال الخبقثة  ﴿ ٓ َيْسَتِقي اْلَخبِقُث ﴾لفؿ يا محؿد:  ﴿ ُقْؾ ﴾

مع إققال وإفعال الطقبة الؿقافؼة لؾؽتاب  ﴿ َوالطَّقُِّب ﴾الؿخالػة لؾؽتاب والسـة، 

وتـقطت مقاردة، والـصرة لقست بالؽثرة  َرُة اْلَخبِقِث ﴾﴿ َوَلْق َأْطَجَبَؽ َكثْ والسـة، 

﴿ اتؼقا اهَّلل بػعؾ أمره وآكتفاء طـ هنقف وزجره،  ﴿ َفاتَُّؼقا اهللَ ﴾وإكؿا بؿقافؼة الحؼ، 

 مـيا أصحاب العؼقل السؾقؿة والػطر الؿستؼقؿة، وهذا هق الـداء  َيا ُأولِل إَْلَباِب ﴾

﴿ َلَعؾَُّؽْؿ لذيـ يتػؽرون ويتدبرون ويتعؼؾقن أمر اهَّلل، أن اهَّلل كادى أصحاب العؼقل ا

بـقؾ الؿطؾقب والسَلمة مـ الؿرهقب، والػَلح كؾ الػَلح يف اإلسَلم،  ُتْػِؾُحقَن ﴾

ـْ َأْسَؾَؿ َوُرِزَق َكَػاًفا َوَقـََّعُف اهللُ بَِؿا آَتاهُ »:  طهى هللا عهيه وسهى قال الـبل   «َقْد َأْفَؾَح َم

 .رضل اهَّلل طـف ـ طبد اهَّلل بـ طؿرو أخرجف مسؾؿ ط
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 :(11أية السابعة والستقن)

ـْ َأْشَقاَء إِْن ُتْبَد َلُؽْؿ َتُسْمُكْؿ َوإِْن َتْسَلُلقا قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ َتْسَلُلقا َط َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُل اْلُؼْرآُن ُتبَْد َلُؽْؿ َطَػا اهللُ َطـَْفا َواهللُ  ـَ ُيـَزَّ ـْ * َغُػقٌر َحِؾقٌؿ  َطـَْفا ِحق َقْد َسَلَلَفا َقْقٌم ِم

ـَ   [.011-010]الؿائدة:﴾َقْبِؾُؽْؿ ُثؿَّ َأْصَبُحقا بَِفا َكافِرِي

 الشــرح:

ـْ َأْشَقاَء ﴾ ـَ آَمـُقا ٓ َتْسَللُقا َط َفا الَِّذي لقس يف أية الـفل طـ التػؼف يف الديـ،  ﴿ َيا َأيُّ

ل، وبعضفؿ ربؿا يؼقل: يا رسقل اهَّلل مـ أبل؟ وإكؿا أية كزلت يف زمـ كزول القح

، فإب كثقرة اً مػاسدذلؽ فربؿا إذا كان أبقه غقر إب الشرطل وُأخرب بف سبب 

الشرطل هق صاحب الػراش وآبـ ابـف ولق كان مـ غقره، ولق طؾؿ الـاس أكف مـ 

طهى هللا عهيه ل غقره ما لؿ ُيَلطـ وإٓ فآبـ ابـف يرث مـف وُيـسب إلقف، وقد قال الـب

، متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف «اْلَقَلُد لِْؾِػَراِش، َولِْؾَعاِهرِ اْلَحَجرُ »:  وسهى 

 يؼقل:طهى هللا عهيه وسهى ، فبقـؿا الـبل بلبقف سالؿ مقلك حذيػة ُيعقر وكان

؟ َقاَل ، إذ قام إلقف فؼال: «َسُؾقكِل، َسُؾقكِل»
ِ
ـْ َأبِل َيا َرُسقَل اهَّلل ، فؼالت «َأُبقَك ُحَذاَفةُ »: َم

َؽ َقْد َقاَرَفْت َبْعَض َما ُتَؼاِرُف كَِساُء َأْهِؾ اْلَجاِهؾِقَِّة، َفَتْػَضَحَفا لف أمف:  َأَأمِـَْت َأْن َتُؽقَن ُأم 

 َلْق َأْلَحَؼـِل بَِعْبٍد َأْسَقَد لَ 
ِ
ـُ ُحَذاَفَة: َواهَّلل  ْب

ِ
ـِ الـَّاِس؟ َقاَل َطْبُد اهَّلل أخرجف  َؾِحْؼُتفُ َطَؾك َأْطقُ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف ومسؾؿ، ويف الصحقحقـ 
ِ
 اهَّلُل َطـُْف: َسَلُلقا َرُسقَل اهَّلل

َ
ـْ َأَكٍس َرِضل َط

ٍء »َوَسؾََّؿ َحتَّك َأْحَػْقُه الَؿْسَلَلَة، َفَغِضَب َفَصِعَد الِؿـَْبَر، َفَؼاَل: 
ْ
ـْ َشل َٓ َتْسَلُلقكِل الَقْقَم َط

َّٓ َبقَّـْتُ  َٓفٌّ َرْأَسُف فِل َثْقبِِف َيْبؽِل، « ُف َلُؽؿْ إِ ، َفنَِذا ُكؾ  َرُجٍؾ  ًٓ َفَجَعْؾُت َأْكُظُر َيِؿقـًا َوِشَؿا
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ـْ َأبِل؟ َقاَل:   َم
ِ
َجاَل ُيْدَطك لَِغْقِر َأبِقِف، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل ََٓحك الرِّ َفنَِذا َرُجٌؾ َكاَن إَِذا 

ٍد َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف  ُثؿَّ َأْكَشلَ « ُحَذاَفةُ »  َربًّا، َوبِاإِلْسَلَِم ِديـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ِ
ُطَؿُر َفَؼاَل: َرِضقـَا بِاهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل ـِ ـَ الِػَت

 مِ
ِ
، َكُعقُذ بِاهَّلل ًٓ َما َرَأْيُت »َوَسؾََّؿ َرُسق

رِّ َكا َرْت لِل الَجـَُّة َوالـَّاُر، َحتَّك َرَأْيُتُفَؿا َوَراَء الَحائِطِ فِل الَخْقِر َوالشَّ ، إِكَُّف ُصقِّ  «لَقْقِم َقط 

 متػؼ طؾقف .

طـ مثؾف هذه إسئؾة،   طهى هللا عهيه وسهى : هناهؿ اهَّلل طـ سمال الـبل فالشاهد

تفؿ وكاكقا ربؿا ُتحرم بسبب أسئؾتفؿ وتعـفوهناهؿ أيًضا أن يسللقه طـ أمقر لؿ ُتحرم 

ـْ أَ 
ُجُؾ اْلَعاِقُؾ مِ ْهِؾ اْلَباِدَيِة بعقديـ طـ ذلؽ، قال أكس: َفَؽاَن ُيْعِجُبـَا َأْن َيِجلَء الرَّ

 متػؼ طؾقف . َفَقْسَلَلفُ 

ـَ تدخؾ طؾقؽؿ الحزن والبمس،  ﴿ إِْن ُتْبَد لَُؽْؿ َتُسْمُكْؿ ﴾ ﴿ َوإِْن َتْسَلُلقا َطـَْفا ِحق

ُل اْلُؼْرآُن تُ  ما كان مـ إمقر الؿاضقة  ﴿ َطَػا اهللُ َطـَْفا ﴾ُيخربكؿ اهَّلل هبا،  ْبَد لَُؽْؿ ﴾ُيـَزَّ

 بعباده رحقؿ. ﴿ َحِؾقٌؿ ﴾متجاوز،  ﴿ َواهللُ َغُػقٌر ﴾طػا اهَّلل طـفا، 

 :(13)قاحد والسبعقن أية ال

ُكؿْ قال حعانى: ـَ آَمـُقا َطَؾْقُؽْؿ َأكُػَسُؽْؿ ٓ َيُضرُّ َفا الَِّذي ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ إِلَك  ﴿ َيا َأيُّ َم

 [.014]الؿائدة:اهللِ َمْرِجُعُؽْؿ َجِؿقًعا َفُقـَبُِّئُؽْؿ بَِؿا ُكـُتْؿ َتْعَؿُؾقَن ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا َطَؾْقُؽْؿ َأكُػَسُؽْؿ ﴾ َفا الَِّذي رضي هللا يف معـك هذه أية: أن أبا بؽر  ﴿ َيا َأيُّ

يا أيفا الـاس إكؽؿ  ار بالؿعـك الذي قد يتبادر إلك الذهـ:يؼقل محذًرا مـ آغرت عُه 
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ـْ َضؾَّ إَِذا ﴿تؼرءون هذه أية:  ُكْؿ َم َٓ َيُضر  ـَ آَمـُقا َطَؾْقُؽْؿ َأْكُػَسُؽْؿ  ِذي َفا الَّ َياَأي 

 ، وتضعقهنا يف غقر مقضعفا وٓ تدرون ما هل وإين [014]الؿائدة:  ﴾اْهَتَدْيُتؿْ 

 َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
إِنَّ الـَّاَس إَِذا َرَأُوا اْلُؿـَْؽرِ َفَؾْؿ »َيُؼقُل:   طهى هللا عهيه وسهى اهَّلل

ُفُؿ اهللُ   .أخرجف أحؿد «بِِعَؼاٍب  َطزَّ َوَجؾَّ ُيَغقُِّروُه ُيقِشُؽ َأْن َيُعؿَّ

َيَة طَ قال البغقي  ْٔ َل الـَّاُس ا يُؼ َأْن َيَتَلوَّ دِّ لَِفا َقاَل َأُبق ُطَبقٍْد: َخاَف الصِّ َؾك َغقِْر ُمَتَلوَّ

ـِ اْلُؿـَْؽِر[ َفَلْطَؾَؿُفْؿ َأكََّفا َلْقَسْت َكَذلَِؽ  َْمِر بِاْلَؿْعُروِف ]َوالـَّْفِل َط ْٕ َفَقْدُطقُهْؿ إَِلك َتْرِك ا

ِذي َيـْطُِؼ  ْرُك الَّ ـَ اْلُؿـَْؽِر، ُهَق الشِّ
ـْ َتْغقِقِرِه مِ ْمَساِك َط ِذي ُأِذَن فِل اإْلِ بِِف  َوَأنَّ الَّ

ا ـُقَن بِِف، َوَقْد ُصقلُِحقا َطَؾْقِف، َفَلمَّ ـْ َأْجِؾ َأكَُّفْؿ َيَتَديَّ
اْلُػُسقُق َواْلِعْصَقاُن  اْلُؿَعاَهُدوَن مِ

ْسََلِم َفََل َيْدُخُؾ فِقِف. ـْ َأْهِؾ اإْلِ
ْيُب مِ  اهـ  َوالرَّ

دك يف إصَلح زوجؽ وول حفا بطاطة اهَّلل وبطؾب العؾؿ واسعفعؾقؽ كػسؽ أصؾ 

ـْ َضؾَّ ﴾ومجتؿعؽ، فنن ُقِدر أهنؿ أبقا آستجابة لدطقتؽ:  ُكْؿ َم ، مـ ﴿ ٓ َيُضرُّ

بعثؽؿ  ﴿ إَِلك اهللِ َمْرِجُعُؽْؿ ﴾إلك صريؼ الحؼ والرشاد،  ﴿ إَِذا اْهتََدْيتُْؿ ﴾أطرض، 

 ُؾقَن ﴾﴿ بَِؿا ُكـُتْؿ َتْعؿَ يخربكؿ،  ﴿ َفُقـَبُِّئُؽْؿ ﴾يقم الؼقامة،  ﴿ َجِؿقًعا ﴾وكشقركؿ، 

 تعؿؾقن يف هذه الدكقا، وهذه أية فقفا رد طؾك أصحاب: 

ـــَقْت  ـــَة إِْن َغ ـْ َغِزيَّ ـــ
َّٓ مِ ـــا إِ ـــا َأَك  وَم

 

ــــِد   ــــُة َأْرُش ــــْد َغِزيَّ ــــُت َوإِْن َتْرُش  َغَقْي

 :(19)الثاكقة والسبعقن أية  

ـَ آَمـُقا َشَفاَدُة َبْقـُِؽْؿ إَِذا َح قال حعانى: َفا الَِّذي ـَ ﴿ َيا َأيُّ َضَر َأَحَدُكُؿ اْلَؿْقُت ِحق

ـْ َغْقرُِكْؿ إِْن َأْكُتْؿ َضَرْبُتْؿ فِل إَْرِض َفَلَصاَبتْؽُ  ْؿ اْلَقِصقَِّة اْثـَاِن َذَوا َطْدٍل ِمـُْؽْؿ َأْو آَخَراِن ِم



 129 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

الِة َفقُْؼِسَؿاِن بِاهللِ إِِن اْرَتْبتُ  ـْ َبْعِد الصَّ ْؿ ٓ َكْشَترِي بِِف َثَؿـًا ُمِصقَبُة اْلَؿْقِت َتْحبُِسقَكُفَؿا ِم

ـَ ﴾ ـَ أثِِؿق ا إًِذا َلِؿ  [.015]الؿائدة:َوَلْق َكاَن َذا ُقْرَبك َوٓ َكْؽُتُؿ َشَفاَدَة اهللِ إِكَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا َشَفاَدُة َبْقـُِؽْؿ ﴾ َفا الَِّذي طـد مقتؽؿ يف الحؼقق القاجبة طؾقؽؿ، أو يف  ﴿ َيا َأيُّ

ـَ مـ الرجال أو الـساء،  إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُؿ اْلَؿْقُت ﴾ ﴿إوقاف وكحق ذلؽ،  ﴿ ِحق

طدول مـ الؿسؾؿقـ، فنن  ﴿ َذَوا َطْدٍل ﴾أي: يف وقت كتابة القصقة اثـان:  اْلَقِصقَِّة ﴾

لؿ يقجد ووحد رجؾ وامرأتان فذاك، أو أربع كسقة، وفقف: أن الشفادة إكؿا تؽقن يف 

 ًٓ أي: مـ  ﴿ ِمـُْؽْؿ ﴾يف كػسف فَل ُتؼبؾ شفادتف، العدول، وأما مـ لؿ يؽـ طد

ـْ َغْقرُِكْؿ ﴾الؿسؾؿقـ،  أي: مـ الؽافريـ، لؽـ هذا لقس طؾك إصَلقف:  ﴿ َأْو آَخَراِن ِم

﴿ فِل سرتؿ:  ﴿ إِْن َأْكُتْؿ َضَرْبُتْؿ ﴾: حالأن الؽافر يشفد طؾك الؿسؾؿ إٓ إذا كان يف 

لحؼؽؿ الؿقت، وفقف: دلقؾ أن الؿقت مصقبة  َؿْقِت ﴾إَْرِض َفَلَصاَبْتُؽْؿ ُمِصقَبُة الْ 

الِة ﴾أي: الشفقد الذيـ هؿ مـ الؽػار،  ﴿ َتْحبُِسقَكُفَؿا ﴾وأي مصقبة،  ـْ َبْعِد الصَّ  ﴿ ِم

ققؾ: صَلة العصر، وهذا مـ التغؾقظ الزماين والؿؽاين، فالتغؾقط الؿؽاين مثؾ: 

، والتغؾقظ الزماين مثؾ: بعد  طهى هللا عهيه وسهى مسجد الـبل والؿسجد الحرام، 

﴿ ٕهنؿ كاكقا يممـقن باهَّلل يف الجؿؾة،  ﴿ َفُقْؼِسَؿاِن بِاهللِ ﴾العصر، يقم الجؿعة وهؽذا، 

﴿ َثَؿـًا َوَلْق َكاَن َذا ُقْربَك هبذه الشفادة:  ﴿ ٓ َكْشَترِي بِِف ﴾يا أهؾ الؿقت،  إِِن اْرَتْبُتْؿ ﴾

ـَ ﴾﴿ َشَفاَدَة كغقب:  َوٓ َكْؽُتُؿ ﴾ ـَ أثِِؿق ا إًِذا َلِؿ ﴿ َفنِْن ُطثَِر َطَؾك وتتؿة أية:  اهللِ إِكَّ

ـَ اْسَتَحؼَّ َطَؾْقِفُؿ إَْوَلَقاِن َفُقْؼِس  ـَ الَِّذي ا إِْثًؿا َفآَخَراِن َيُؼقَماِن َمَؼاَمُفَؿا ِم ُفَؿا اْسَتَحؼَّ َؿاِن َأكَّ
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ـْ َشَفاَدتِِفَؿا  ـَ ﴾بِاهللِ َلَشَفاَدُتـَا َأَحؼُّ ِم ـَ الظَّالِِؿق ا إًِذا َلِؿ  .[200]الؿائدة:َوَما اْطَتَدْيـَا إِكَّ

أن الـاس يتثبتقن يف شفادة الشفقد مـ غقر الؿسؾؿقـ حتك الشاهد مـ  الؿفؿ:

 الؿسؾؿقـ ُيتثبت يف شلكف.

 :(11السبعقن )الثالثة و أية

ـَ َمْرَيَؿ اْذُكْر قال حعانى: كِْعَؿتِل َطَؾْقَؽ َوَطؾك َوالَِدتَِؽ إِْذ ﴿ إِْذ َقاَل اهللُ َيا ِطقَسك اْب

ْؿُتَؽ اْلؽَِتاَب َواْلِحْؽَؿَة  ُؿ الـَّاَس فِل اْلَؿْفِد َوَكْفاًل َوإِْذ َطؾَّ َؽ بُِروِح اْلُؼُدِس ُتَؽؾِّ َأيَّدتُّ

ـِ َكَفقَْئِة الطَّْقرِ بِنِْذكِل َفَتـػُ  ـَ الطِّق ُخ فِقَفا َفَتُؽقُن َصقًْرا بِنِْذكِل َوالتَّْقَراَة َواإِلكِجقَؾ َوإِْذ َتْخُؾُؼ ِم

َوُتْبرُِئ إَْكَؿَف َوإَْبَرَص بِنِْذكِل َوإِْذ ُتْخرُِج اْلَؿْقَتك بِنِْذكِل َوإِْذ َكَػْػُت َبـِل إِْسَرائِقَؾ َطـَْؽ 

َّٓ ِسْحٌر مُ  ـَ َكَػُروا ِمـُْفْؿ إِْن َهَذا إِ ـٌ ﴾إِْذ ِجْئَتُفْؿ بِاْلبَقِّـَاِت َفَؼاَل الَِّذي  [.001]الؿائدة:بِق

 الشــرح:

ـَ َمْرَيَؿ يقم الؼقامة فقؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ أيًضا يـادي اهَّلل  ﴿ إِْذ َقاَل اهللُ ﴾ ﴿ َيا ِطقَسك اْب

، وكبًقا، وأكرمف  اْذُكْر كِْعَؿتِل َطَؾْقَؽ ﴾ ًٓ كعؿل الؽثقرة الؿتتابعة حقث جعؾف اهَّلل رسق

﴿ مريؿ البتقل،  ﴿ َوَطؾك َوالَِدتَِؽ ﴾غقرهؿ، بالسَلمة مـ مؽر الؿاكريـ مـ القفقد و

َؽ بُِروِح اْلُؼُدِس ﴾ ، َطزَّ َوَجؾَّ جربيؾ طؾقف السَلم يعقـؽ ويـصرك بعد كصر اهَّلل  إِْذ َأيَّدتُّ

ُؿ الـَّاَس فِل اْلَؿْفِد َوَكْفاًل ﴾ َفَلَشاَرْت إَِلْقِف َقاُلقا ﴿ أي: أكف كؾؿفؿ يف حال صغره ﴿ ُتَؽؾِّ

ـْ َكاَن فِل اْلَؿْفِد َصبِقًّا )َكْقَػ ُكَؽؾِّ   اْلؽَِتاَب َوَجَعَؾـِل َكبِقًّا 18ُؿ َم
َ
 آَتاكِل

ِ
( َقاَل إِكِّل َطْبُد اهَّلل

َكاِة َما ُدْمُت َحقًّا )21) ََلِة َوالزَّ ـَ َما ُكـُْت َوَأْوَصاكِل بِالصَّ ا 20( َوَجَعَؾـِل ُمَباَرًكا َأْي ( َوَبرًّ

 َيْقَم ُولِْدُت َوَيْقَم َأُمقُت َوَيْقَم 21ْؾـِل َجبَّاًرا َشِؼقًّا )بَِقالَِدتِل َوَلْؿ َيْجعَ 
َّ
ََلُم َطَؾل ( َوالسَّ
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ْؿ فِل »: ، ويف حديث أبل هريرة رضل اهَّلل طـف[22 - 18]مريؿ:  ﴾ُأْبَعُث َحقًّا َلْؿ َيتََؽؾَّ

َّٓ َثاَلَثةٌ  ـُ َمْرَيؿَ  اْلَؿْفِد إِ اَن ُجَرْيٌج َرُجاًل َطابًِدا، َفاتََّخَذ ، َوَصاِحُب ُجَرْيٍج، َوكَ ِطقَسك اْب

ل  ُف َوُهَق ُيَصؾِّل، َفَؼاَلْت: َيا ُجَرْيُج َفَؼاَل: َيا َربِّ ُأمِّ َصْقَمَعًة، َفَؽاَن فِقَفا، َفَلَتْتُف ُأمُّ

ـَ اْلَغِد َأَتْتُف َوُهَق يُ  ا َكاَن ِم َصؾِّل، َفَؼاَلْت: َيا َوَصاَلتِل، َفَلْقَبَؾ َطَؾك َصاَلتِِف، َفاْكَصَرَفْت، َفَؾؿَّ

ـَ اْلَغِد  ا َكاَن ِم ل َوَصاَلتِل، َفَلْقَبَؾ َطَؾك َصاَلتِِف، َفاْكَصَرَفْت، َفَؾؿَّ ُجَرْيُج َفَؼاَل: َيا َربِّ ُأمِّ

ل َوَصاَلتِل، َفَلْقَبَؾ َطَؾك َصاَلتِفِ  ، َأَتْتُف َوُهَق ُيَصؾِّل َفَؼاَلْت: َيا ُجَرْيُج َفَؼاَل: َأْي َربِّ ُأمِّ

َٓ ُتِؿْتُف َحتَّك َيـُْظَر إَِلك ُوُجقِه اْلُؿقِمَساِت، َفَتَذاَكَر َبـُق إِْسَرائِقَؾ ُجَرْيًجا  َفَؼاَلْت: الؾُفؿَّ 

َْفتِـَـَُّف َلُؽْؿ، َقاَل:  َٕ َوِطَباَدَتُف َوَكاَكِت اْمَرَأٌة َبِغلٌّ ُيَتَؿثَُّؾ بُِحْسـَِفا، َفَؼاَلْت: إِْن ِشْئُتْؿ 

َضْت  ـْ َكْػِسَفا،  َفَتَعرَّ َلُف، َفَؾْؿ َيْؾَتِػْت إَِلقَْفا، َفَلَتْت َراِطًقا َكاَن َيْلِوي إَِلك َصْقَمَعتِِف، َفَلْمَؽـَْتُف ِم

ـْ ُجَرْيٍج، َفَلَتْقُه َفاْسَتـَْزُلقُه َوَهَدُمقا  ا َوَلَدْت َقاَلْت: ُهَق ِم َفَقَقَع َطَؾْقَفا َفَحَؿَؾْت، َفَؾؿَّ

، َفَقَلَدْت ِمـَْؽ، َصْقَمَعَتُف َوَجعَ  ُؾقا َيْضرُِبقَكُف َفَؼاَل: َما َشْلُكُؽْؿ؟ َقاُلقا: َزَكْقَت بَِفِذِه اْلَبِغلِّ

ا اْكَصَرَف َأَتك  ؟ َفَجاُءوا بِِف، َفَؼاَل: َدُطقكِل َحتَّك ُأَصؾَِّل، َفَصؾَّك، َفَؾؿَّ بِلُّ ـَ الصَّ َفَؼاَل: َأْي

ـَ فِل َبْطـِِف، َوَقا بِلَّ َفَطَع اِطل، َقاَل: َفَلْقَبُؾقا َطَؾك الصَّ ـْ َأُبقَك؟ َقاَل: ُفاَلٌن الرَّ َل: َيا ُغاَلُم َم

، َأِطقُدوَها  َٓ ـْ َذَهٍب، َقاَل:  ُحقَن بِِف، َوَقاُلقا: َكْبـِل َلَؽ َصْقَمَعَتَؽ ِم ُجَرْيٍج ُيَؼبُِّؾقَكُف َوَيَتَؿسَّ

ـٍ َكَؿا َكاَكْت، َفَػَعُؾقا. َوَبْقـَا َصبِلٌّ  ـْ صِق ِف، َفَؿرَّ َرُجٌؾ َراكٌِب َطَؾك َدابٍَّة  ِم ـْ ُأمِّ َيْرَضُع ِم

ُف: الؾُفؿَّ اْجَعِؾ اْبـِل ِمثَْؾ َهَذا، َفَتَرَك الثَّْدَي َوَأْقَبَؾ إَِلْقفِ  ، َفاِرَهٍة، َوَشاَرٍة َحَسـٍَة، َفَؼالَْت ُأمُّ

َٓ َتْجَعْؾـِل ِمْثَؾُف، ثُ  . َقاَل: "ؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾك َثْديِِف َفَجَعَؾ َيْرَتِضُع َفـََظَر إَِلْقِف، َفَؼاَل: الؾُفؿَّ 

بَّاَبةِ  َؿ َوُهَق َيْحؽِل اْرتَِضاَطُف بِنِْصَبِعِف السَّ  َفَؽَلكِّل َأْكُظُر إَِلك َرُسقِل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َفا، َقاَل:  وا بَِجاِرَيٍة َوُهؿْ  "فِل َفِؿِف، َفَجَعَؾ َيُؿصُّ َيْضرُِبقَكَفا َوَيُؼقُلقَن: َزَكْقِت،  َوَمرُّ
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َٓ َتْجَعِؾ ابْـِل ِمْثَؾَفا،  ُف: الؾُفؿَّ  َسَرْقِت، َوِهَل َتُؼقُل: َحْسبَِل اهللُ َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ، َفَؼالَْت ُأمُّ

َضاَع َوَكَظَر إَِلقَْفا، َفَؼاَل: الؾُفؿَّ اْجَعْؾـِل ِمْثَؾَفا، َفُفـَاَك َتَرا َجَعا اْلَحِديَث، َفَؼاَلْت: َفَتَرَك الرَّ

َٓ َتْجَعْؾـِل  ـُ اْلَفْقَئِة َفُؼْؾُت: الؾُفؿَّ اْجَعِؾ اْبـِل ِمْثَؾُف، َفُؼْؾَت: الؾُفؿَّ  َحْؾَؼك َمرَّ َرُجٌؾ َحَس

ََمِة َوُهْؿ َيْضرُِبقَكَفا َوَيُؼقُلقَن َزَكْقِت، َسَرْقِت، َفُؼْؾُت: الؾفُ  ْٕ وا بَِفِذِه ا َٓ َتْجَعِؾ ِمْثَؾُف، َوَمرُّ ؿَّ 

 َٓ ُجَؾ َكاَن َجبَّاًرا، َفُؼْؾُت: الؾُفؿَّ   اْبـِل ِمْثَؾَفا َفُؼْؾَت: الؾُفؿَّ اْجَعْؾـِل ِمْثَؾَفا، َقاَل: إِنَّ َذاَك الرَّ

ُت: الؾُفؿَّ َتْجَعْؾـِل ِمْثَؾُف، َوإِنَّ َهِذِه َيُؼقلُقَن َلَفا َزَكقِْت َولَْؿ َتْزِن، َوَسَرْقِت َوَلْؿ َتْسرِْق َفُؼؾْ 

﴿ َوَكْفاًل ذكر مـفؿ: صاحب جريج وطقسك بـ مريؿ،  ،أخرجف مسؾؿ «اْجَعْؾـِل ِمْثَؾَفا 

ْؿُتَؽ اْلؽَِتاَب ﴾ققؾ: هذا حقـ يـزل يف آخر الزمان،  ﴾ يشؿؾ الؽتب السابؼة  ﴿ َوإِْذ َطؾَّ

ْقَراَة ﴿ َوالتَّ ، حسـ الدطقة والتعؾقؿ ﴿ َواْلِحْؽَؿَة ﴾، ٓسقؿا التقراة واإلكجقؾ

ـِ َكَفْقَئِة الطَّْقرِ ﴾ ـَ الطِّق أمر اهَّلل  ﴿ بِنِْذكِل ﴾يعـل: مثؾ الػخارة،  َواإِلكِجقَؾ َوإِْذ َتْخُؾُؼ ِم

لف بذلؽ، فَل يذهب أحدكؿ يعؿؾ مثًَل مـ هذا الشلء ويؼقل: قد فعؾف طقسك بـ 

فِقَفا َفَتُؽقُن َصقًْرا ﴿ َفتَـُػُخ ، َطزَّ َوَجؾَّ مريؿ، طقسك بـ مريؿ فعؾ التصاوير بنذن اهَّلل 

تعايف وتعالج إطؿك وإٓ فنن الشايف  ﴿ َوُتْبرُِئ إَْكَؿَف ﴾الؼدري الؽقين،  بِنِْذكِل ﴾

يؿسح طؾقف  َطزَّ َوَجؾَّ بنذن اهَّلل  ﴿ بِنِْذكِل ﴾الذي جؾده قد تغقر،  ﴿ َوإَْبَرَص ﴾هق اهَّلل، 

وهذا لقس طؾك إصَلقف أهنؿ يعقدون إلك  ل ﴾﴿ َوإِْذ ُتْخرُِج اْلَؿْقَتك بِنِْذكِ يعقد بريًئا، 

الحقاة ويذهبقن ويلتقن ويتسقققن ويتزاوجقن وغقر ذلؽ، وإكؿا إذا اختؾػقا يف مقت 

طؾك  َطزَّ َوَجؾَّ أو كان مـ شلن أن ُيريفؿ آية، يعـل: يجعؾ الؿقت يؽؾؿفؿ يحققف اهَّلل 

حقث أرادوا  َؽ إِْذ ِجْئَتُفْؿ بِاْلَبقِّـَاِت ﴾﴿ َطـْ القفقد:  ﴿ َوإِْذ َكَػْػُت َبـِل إِْسَرائِقَؾ ﴾يده، 

ـٌ ﴾أن يؼتؾقه،  َّٓ ِسْحٌر ُمبِق ـَ َكَػُروا ِمـُْفْؿ إِْن َهَذا إِ ، سحر واضح بقّـ ﴿ َفَؼاَل الَِّذي
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وهؿقا بعقسك أن يؼتؾقه وكجاه اهَّلل مـفؿ، ففذه مــ مـ اهَّلل دطا طقسك طؾقف السَلم إلك 

 شؽرها وذكرها وكان طؾك ذلؽ .

َطزَّ وهذه أيات كؿا ترى فقفا دٓئؾ الدطقة إلك التقحقد وإخَلص العبادة هَّلل 

 بعقًدا طـ الشرك والتـديد. َوَجؾَّ 

 :(19والسبعقن) رابعةأية ال

 

َل قال حعانى: ـَ َمْرَيَؿ َأَأكَت ُقْؾَت لِؾـَّاِس اتَِّخُذوكِل َوُأمِّ ﴿ َوإِْذ َقاَل اهللُ َيا ِطقَسك اْب

ـِ مِ  ـْ ُدوِن اهللِ َقاَل ُسْبَحاَكَؽ َما َيُؽقُن لِل َأْن َأُققَل َما َلقَْس لِل بَِحؼٍّ إِْن ُكـُت ُقْؾُتُف َفَؼْد إَِلَفْق

ُم اْلُغُققِب * َما ُقْؾُت َلُفْؿ  َطِؾْؿَتُف َتْعَؾُؿ َما فِل َكْػِسل َوٓ َأْطَؾُؿ َما فِل َكْػِسَؽ إِكََّؽ َأْكَت َطالَّ

َّٓ َما َأَمْرَتـِ  ا إِ ل بِِف َأِن اْطُبُدوا اهللَ َربِّل َوَربَُّؽْؿ َوُكـُت َطَؾْقِفْؿ َشِفقًدا َما ُدْمُت فِقِفْؿ َفَؾؿَّ

ُفْؿ  بُْفْؿ َفنِكَّ قِقَب َطَؾْقِفْؿ َوَأْكَت َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َشِفقٌد * إِْن ُتَعذِّ ْقَتـِل ُكـَت َأْكَت الرَّ َتَقفَّ

َؽ َأْكَت اْلَعِزيُز اْلَحؽِقُؿ ﴾ِطَباُدَك َوإِْن َتْغِػْر لَُفْؿ فَ   [.007-005]الؿائدة:نِكَّ

 الشــرح:

هذا يقم الؼقامة حقـ يجؿع اهَّلل إولقـ وأخريـ، فقليت الـصارى ﴿ َوإِْذ َقاَل اهللُ ﴾ 

وهذا دلقؾ طؾك  ﴿ َيا ِطقَسك ﴾لف:  َطزَّ َوَجؾَّ وقد طبدوا طقسك مـ دون اهَّلل، فقؼقل اهَّلل 

ـَ َمْرَيَؿ ﴾وصقت ُيسؿع،  أن اهَّلل يتؽؾؿ بحرف ُكسب إلك أمف9 ٕكف ٓ أب لف،  ﴿ اْب

ـْ وهذا دلقؾ طؾك قدرة اهَّلل وطظؿة شلكف،  ـِ ِم َل إَِلَفْق ﴿ َأَأكَت ُقْؾَت لِؾـَّاِس اتَِّخُذوكِل َوُأمِّ

 ﴿ َقاَل ُسْبَحاَكَؽ ﴾يعـل: يتؼربقن إلقفؿ، ويتسؿحقن هبؿ، ويتقسؾقن هبؿ،  ُدوِن اهللِ ﴾
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﴿ إِْن وهذا الؼقل باصؾ،  ﴿ َما َيُؽقُن لِل َأْن َأُققَل َما َلْقَس لِل بَِحؼٍّ ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ  تـزيف هَّلل

﴿ َتْعَؾُؿ َما فِل َكْػِسل َوٓ َأْطَؾُؿ َما فِل ٓ تخػك طؾقف خافقة،  ُكـُت ُقْؾُتُف َفَؼْد َطِؾْؿَتُف ﴾

﴿ إِكََّؽ ة بالصػات، ػالؿتص : وهل الذاتَطزَّ َوَجؾَّ إثبات صػة الـػس هَّلل  َكْػِسَؽ ﴾

ُم اْلُغُققِب ﴾ صقغة مبالغة مـ العؾؿ وآصَلع، وإذا كان طَلم الغققب فؿـ  َأْكَت َطالَّ

 باب أولك أن يؽقن طالؿ وطَلم بالؿشفقد.

َّٓ َما َأَمْرَتـِل بِِف ﴾﴾ حقـ أرسؾتـل إلقفؿ ﴿﴿ َما ُقْؾُت َلُفؿْ  ﴿ َأِن وهق التقحقد،  إِ

 ﴿ َوُكـُت َطَؾْقِفْؿ َشِفقًدا َما ُدْمُت فِقِفْؿ ﴾معـك ٓ إلف إٓ اهَّلل،  َربِّل َوَربَُّؽْؿ ﴾ اْطُبُدوا اهللَ 

ْقَتـِل ﴾أي: ما أبؼقتـل،  ا َتَقفَّ قِقَب أي: قبضتـل إلك السؿاء،  ﴿ َفَؾؿَّ ﴿ ُكـَت َأْكَت الرَّ

الُؿحسـ بنحساكف فتجازي  ﴿ َوَأْكَت َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َشِفقٌد ﴾الؿطؾع،  َطَؾْقِفْؿ ﴾

 والؿسلء بنساءتف.

ُفْؿ ِطَباُدَك ﴾ ْبُفْؿ َفنِكَّ ففؿ طبقدك  يعـل: تعذهبؿ وهتؾؽفؿ قبؾ اإليؿان، ﴿ إِْن ُتَعذِّ

أي:  ﴿ َوإِْن َتْغِػْر َلُفْؿ ﴾ تػعؾ فقفؿ ما تشاء، ٓ معؼب لحؽؿؽ وٓ راد لؼضائؽ،

﴾ الذي ٓ يغؾب َؽ َأْكَت اْلَعِزيزُ ﴿ َفنِكَّ يدخؾقا يف اإلسَلم فقستحؼقا الؿغػرة والتجاوز، 

لؿا قرأ هذه أية بؽك   طهى هللا عهيه وسهى والـبل يف فعؾف وأمره،  اْلَحؽِقُؿ ﴾﴿

تِل»وجعؾ يؼقل:  تِل ُأمَّ َيا ِجْبرِيُؾ اْذَهْب إِلَك : »َطزَّ َوَجؾَّ ، َوَبَؽك، َفَؼاَل اهللُ «الؾُفؿَّ ُأمَّ

ٍد، َوَربَُّؽ َأْطَؾُؿ، َفَس  اَلُم، َفَسَلَلُف «ْؾُف َما ُيْبؽِقَؽ؟ُمَحؿَّ اَلُة َوالسَّ ، َفلََتاُه ِجْبرِيُؾ َطَؾْقِف الصَّ

َيا ِجْبرِيُؾ، »بَِؿا َقاَل، َوُهَق َأْطَؾُؿ، َفَؼاَل اهللُ:   طهى هللا عهيه وسهى َفَلْخَبَرُه َرُسقُل اهللِ 

ا َسـُْرِضقَؽ فِل ُأمَّ  ٍد، َفُؼْؾ: إِكَّ َٓ َكُسقُءكَ اْذَهْب إَِلك ُمَحؿَّ  .أخرجف مسؾؿ  «تَِؽ، َو
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 األَعاو 

 :(2والسبعقن) خامسةأية ال

ـَ اإِلكِس َوَقاَل قال حعانى: ِـّ َقِد اْسَتْؽَثْرُتْؿ ِم ﴿ َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا َيا َمْعَشَر اْلِج

ـَ اإِلكِس َربَّـَا اْسَتْؿَتَع َبْعُضـَا بَِبْعٍض وَ  َـّاُر َأْولَِقاُؤُهْؿ ِم ْؾَت َلـَا َقاَل ال َبَؾْغـَا َأَجَؾـَا الَِّذي َأجَّ

َّٓ َما َشاَء اهللُ إِنَّ َربََّؽ َحؽِقٌؿ َطِؾقٌؿ ﴾ ـَ فِقَفا إِ  [.017]إكعام:َمْثَقاُكْؿ َخالِِدي

 الشــرح:

ـ، إولقـ وأخري َطزَّ َوَجؾَّ أي: يقم الؼقامة يجؿع اهَّلل ﴿ َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا ﴾

ـَ اإِلكِس ﴾ثؿ يـادي الُؿؽؾػقـ:  ِـّ َقِد اْسَتْؽَثْرُتْؿ ِم أي: أغقيتؿ طدًدا  ﴿ َيا َمْعَشَر اْلِج

﴿ َوَقاَل كثقًرا مـ اإلكس وحرفتؿقهؿ طـ الصراط الؿستؼقؿ والطريؼ الؼقيؿ، 

ـَ اإِلكِس ﴾  ا بَِبْعٍض ﴾﴿ َربَّـَا اْسَتْؿَتَع َبْعُضـَ الذيـ تقلقلفؿ وأصاطقهؿ،  َأْولَِقاُؤُهْؿ ِم

الجـل استؿتع باإلكسل بنزاغتف وإضَللف، واإلكسل استؿتع بالجـل بؼضاء بعض 

حقائجف كؿا هق حال الساحر مع الشقاصقـ، فنكف يستؿتع هبؿ يف قضاء بعض ما يريد، 

أي:  ﴿ َوَبَؾْغـَا َأَجَؾـَا ﴾وهؿ يستؿتعقن بف يف الؽػر والشرك والؿخالػة لديـ اهَّلل، 

ْؾَت َلـَا ﴾﴿ الَّذِ الؿدة:  ﴿ الـَّاُر : َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل ﴿ َقاَل ﴾ حتك تتقفاكا بعدها،  ي َأجَّ

ـَ فِقَفا ، جؿقعا التابع والؿتبقع والؿستؿتع والؿتؿتع بف مستؼركؿ َمْثَقاُكْؿ ﴾ ﴿ َخالِِدي

َّٓ َما َشاَء اهللُ ﴾ مؿـ كان مـ أهؾ اإلسَلم فعِذَب ثؿ دخؾ الجـة، أو إٓ ما شاء اهَّلل  إِ

 ﴿ َطِؾقٌؿ ﴾يف فعؾف وأمره وحؽؿف،  ﴿ إِنَّ َربََّؽ َحؽِقٌؿ ﴾مؿا كان قبؾ دخقلفؿ الـار، 

(165) 
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 بؿصالح طباده ٓ تخػك طؾقف خافقة.

ـَ اإِلكِس ﴾ :َطزَّ َوَجؾَّ والشاهد مـ أية ققل اهلل  ِـّ َقِد اْسَتْؽَثْرُتْؿ ِم  ﴿ َيا َمْعَشَر اْلِج

 يـاديفؿ.

 :(1والسبعقن) سادسةأية ال

قَن َطَؾْقُؽْؿ آَياتِل ال حعانى:ق ِـّ َواإِلكِس َأَلْؿ َيْلتُِؽْؿ ُرُسٌؾ ِمـُْؽْؿ َيُؼصُّ ﴿ َيا َمْعَشَر اْلِج

ْكَقا َوَشِفُدوا  ْتُفُؿ اْلَحَقاُة الدُّ َوُيـِذُروَكُؽْؿ لَِؼاَء َيْقِمُؽْؿ َهَذا َقاُلقا َشِفْدَكا َطَؾك َأكُػِسـَا َوَغرَّ

ـَ ﴾َطَؾك َأكُػِسِفْؿ َأكَّفُ   [.021]إكعام:ْؿ َكاُكقا َكافِرِي

 الشــرح:

ِـّ َواإِلكِس ﴾ الجـ ُخؾِؼقا مـ كار، واإلكس ُخؾَِؼ أبقهؿ مـ تراب،  ﴿ َيا َمْعَشَر اْلِج

 فؿأي: مـ بـل آدم فؾقس مـ الجـ ُرسؾ، ومـمـ بعضؽؿ  ﴿ َأَلْؿ َيْلتُِؽْؿ ُرُسٌؾ ِمـُْؽْؿ ﴾

ا َسِؿعْ : ، كؿا قال تعالكُكذر ْشِد َفآَمـَّا بِِف ﴾﴿ إِكَّ -2]الجـ:ـَا ُقْرآًكا َطَجًبا * َيْفِدي إَِلك الرُّ

ا [، 1 ا َحَضُروُه َقاُلقا َأْكِصُتقا َفَؾؿَّ ِـّ َيْسَتِؿُعقَن اْلُؼْرآَن َفَؾؿَّ ـَ اْلِج ﴿ َوإِْذ َصَرْفـَا إَِلقَْؽ َكَػًرا ِم

ـَ ﴾  ﴿ َأَلْؿ َيْلتُِؽْؿ ُرُسٌؾ ِمـُْؽْؿ ﴾والؿعـك:  [،14]إحؼاف:ُقِضَل َولَّْقا إَِلك َقْقِمِفْؿ ُمـِْذِري

ْمُلُم َواْلَؿْرَجاُن : َطزَّ َوَجؾَّ أي: مـ بعضؽؿ، كؿا قال اهَّلل  ﴿ َيْخُرُج ِمـُْفَؿا الؾُّ

قال العؾؿاء: وإكؿا يخرج الؾملم مـ البحر الؿالح ٓ العذب، فؿـ  [،11]الرحؿـ:﴾

وهبذا تعؾؿ أن لقس مـ  ًا، بالغطاقَلً ، ًاشروط الرسقل: أن يؽقن حًرا، ذكًرا، إكساك

قَن َطَؾْقُؽْؿ ﴾مـ الجـ رسقل،  وٓالـساء  التل  ﴿ آَياتِل ﴾يتؾقن طؾقؽؿ:  ﴿ َيُؼصُّ

﴿ يقم الؼقامة،  ﴿ لَِؼاَء َيْقِمُؽْؿ َهَذا ﴾يحذروكؽؿ،  ﴿ َوُيـِذُروَكُؽْؿ ﴾أوحقتفا إلقفؿ، 
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ْتُفُؿ اْلَحَقاُة هنؿ كاكقا يف ضَلل بعقد، أي: أأقرركا  َقاُلقا َشِفْدَكا َطَؾك َأكُػِسـَا ﴾ ﴿ َوَغرَّ

ْكَقا ﴾ ﴿ ، َطزَّ َوَجؾَّ حقث استؿتعقا بؿؾذاهتا وشفقاهتا وألفتفؿ طـ صاطة اهَّلل  الدُّ

ـَ ﴾أقروا،  َوَشِفُدوا ﴾ ُفْؿ َكاُكقا َكافِرِي معرضقـ جاحديـ لديـ رب  ﴿ َطَؾك َأكُػِسِفْؿ َأكَّ

 العالؿقـ .

ر سقد إدلة، ففؿ يعرتفقن أهنؿ كاكقا كافريـ فعـد ذلؽ والؼاطدة: أن اإلقرا

  يستحؼقن الـار وبئس الؼرار.

 

 إطراف

 :(2والسبعقن) سابعةأية ال

﴿ َيا َبـِل آَدَم َقْد َأكَزْلـَا َطَؾْقُؽْؿ لَِباًسا ُيَقاِري َسْقآتُِؽْؿ َوِريًشا َولَِباُس قال حعانى:

ُروَن ﴾ التَّْؼَقى َذلَِؽ َخْقٌر َذلَِؽ  كَّ ُفْؿ َيذَّ ـْ آَياِت اهللِ َلَعؾَّ  [.15]إطراف:ِم

 الشــرح:

كؾفا يف سقرة إطراف  لـبل آدم يف أربعة مقاصـالؿتعؾؼة بالدكقا جاءت الـداءات  

 : ، وهـاك كداء متعؾؼ بأخرة يليت يف سقرة يس.وهل مؽقة

هقئـا  ﴿ َقْد َأكَزلْـَا ﴾كداء لجؿقع الؿؽؾػقـ مـ بـل اإلكسان،  ﴿ َيا َبـِل آَدَم ﴾

يقاري بف اإلكسان جسده مـ الحر والؼر والؾباس: ما ُيؾبس  ﴿ َطَؾْقُؽْؿ لَِباًسا ﴾وخؾؼـا، 

(206) 
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كؾ  َطزَّ َوَجؾَّ أي: طقراتِؽؿ، وهذا مـ كعؿة اهَّلل  ﴿ ُيَقاِري َسْقآتُِؽْؿ ﴾ويسرت طقرتف، 

يف حال قضاء حاجتف، ويسرتها يف حال لبسف،  فنكف الحققان طقرتف بادية إٓ اإلكسان

﴿ مـ الـاس يريدون التشبف بالحققان،  اً كثقر تجد يف هذه إزمان، وويف حال كقمف

الؾباس يؼقلقن: هق الذي يسرت العقرة ويؽقن بجاكب الجسؿ، والريش: هق  َوِريًشا ﴾

اهَّلل  لؿا ذكر﴿ َولَِباُس التَّْؼَقى َذلَِؽ َخْقٌر ﴾ الؾباس الخارجل الذي يتجؿؾ بف اإلكسان، 

خقر طظقؿ  َطزَّ َوَجؾَّ الؾباس الحسل بقـ أن الؾباس الؿعـقي: وهق تؼقى اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ 

يف الدكقا وأخرة، وكاكت العرب ُتسؿل إخَلق الػاضؾة ثقًبا، كؿا جاء يف بعض 

 :رضي هللا عُه أشعار ُلبقد 

ـــِد اهَّلل ـــل بَِحْؿ ـــاِجر َٓ  َوإِكِّ ـــْقب َف   َث

 

َٓ مِــــــ  ــــــُع َلبِْســــــت َو  ـْ َغــــــْدَرة َأَتَؼـَّ

فؿعـاه: أن اإلكسان إذا تؿقز بإخَلق الػاضؾة كان طؾقف أحسـ الؾباس9 ولفذا  

 َصؾَّك أبل ، فعـ الديـبُيػسر الؾباس يف الؿـام 
ِ
، َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل َسِعقٍد الُخْدِريَّ

 َوَطَؾْقِفْؿ ُقُؿٌص، [ َبْقـََؿا َأَكا َكائٌِؿ، 25ص:»]اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
َّ
َرَأْيُت الـَّاَس ُيْعَرُضقَن َطَؾل

ـُ الَخطَّاِب َوَطَؾْقِف َقِؿقٌص  َّ ُطَؿُر ْب
 مِـَْفا َما َيْبُؾُغ الثَّْدَي، َومِـَْفا َما َيْبُؾُغ ُدوَن َذلَِؽ، َوَمرَّ َطَؾل

هُ  ؟ َقاَل: « َيُجر 
ِ
ْلَتُف َيا َرُسقَل اهَّلل ـَ الدِّ »َقاُلقا: َما َأوَّ يؿتـ طؾك  َطزَّ َوَجؾَّ ، فاهَّلل متػؼ طؾقف« ي

﴿ طباده بالؾباس الحسل الذي يقاري السقءة ويؼقفؿ الحر والربد، ثؿ قال لفؿ: 

فذلؽ هق  َطزَّ َوَجؾَّ أي: ٓ تـسقا حظؽؿ مـ تؼقى اهَّلل  َولَِباُس التَّْؼَقى َذلَِؽ َخْقٌر ﴾

ـْ آَياِت اهللِ ﴾ ﴿الخقر العظقؿ الذي ُتؽرمقن بف يف الدكقا وأخرة،  أي: كقكف  َذلَِؽ ِم

ُروَن ﴾جعؾ لؽؿ لباًسا يقاري سقءاتؽؿ،  كَّ ُفْؿ َيذَّ وفعًَل آية طظقؿة مـ الذي  ﴿ َلَعؾَّ

ـْ َتْعَؾُؿ َوَكاَن َفْضُؾ اهللِ َطَؾْقَؽ َطظِقًؿا طؾؿؽ لفذا إمر؟ اهَّلل:  ﴿ َوَطؾََّؿَؽ َما َلْؿ َتُؽ
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رب مـ اإلكسان وسقءتف ضاهرة، والػقؾ أكرب مـ وكؿا قؾت: اإلبؾ أك [،223]الـساء:﴾

اإلكسان وسقءتف ضاهرة، وهؽذا جؿقع أكقاع الحققان ٓ يستطقع أن يسرت كػسف، وٓ 

يقاري سقءتف، وٓ يصـع لـػسف بقًتا أو شقًئا مـ شلكف، واإلكسان يصـع لـػسف البقت، 

 َطزَّ َوَجؾَّ ا كحؿد اهَّلل والؾباس، والؿركب، ويػعؾ ما ٓ يػعؾ غقره ففذا فقف آيات تجعؾـ

إذ لؿ يجعؾـا قردة أو خـازير أو مـ هذه الدواب التل ٓ ققؿة لفا إٓ بؼدر ما هل طؾقف، 

لإلكسان طؼًَل يتدبر الؿصالح التل يـتػع  َطزَّ َوَجؾَّ وأطظؿ ذلؽ العؼؾ حقث جعؾ اهَّلل 

 هبا.

 :(1والسبعقن)ثامـة أية ال

ـَ اْلَجـَِّة َيـِزُع ﴿ َيا َبـِل آَدَم ٓ يَ قال حعانى: ْقَطاُن َكَؿا َأْخَرَج َأَبَقْيُؽْؿ ِم ْػتِـَـَُّؽُؿ الشَّ

ا َجَعؾْ  ـْ َحْقُث ٓ َتَرْوَكُفْؿ إِكَّ ُف َيَراُكْؿ ُهَق َوَقبِقُؾُف ِم ـَا َطـُْفَؿا لَِباَسُفَؿا لُِقرَِيُفَؿا َسْقآتِِفَؿا إِكَّ

ـَ ٓ ُيْمِمـُ  ِذي ـَ َأْولَِقاَء لِؾَّ َقاصِق   [.16]إطراف:قَن ﴾الشَّ

 الشــرح:

قَْطاُن ﴾احذروا:  ﴿ َيا َبـِل آَدَم ﴾ ﴿ ٓ يغقيـؽؿ الشقطان طـ ديـؽؿ،  ﴿ ٓ َيْػتِـَـَُّؽُؿ الشَّ

ـَ اْلَجـَِّة ﴾آدم وحقاء،  َكَؿا َأْخَرَج َأَبَقْيُؽْؿ ﴾ العؾقة، وطؾك الصحقح: أهنا جـة  ﴿ ِم

َّٓ »: ػاطةلؼقلف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ يف حديث الش طدن ـَ اْلَجـَِّة إِ َوَهْؾ َأْخَرَجُؽْؿ ِم

َّٓ َتُجقَع فِقَفا َوٓ َتْعَرى * َوَأكََّؽ ٓ َتظَْؿُل  وقد قال تعالك: ،«َخطِقَئُة َأبِقُؽْؿ؟ ﴿ إِنَّ َلَؽ َأ

َل يؿؽـ أن يؽقن يف جـة الدكقا ٓ جقع، وٓ ف ،[224-224]صف:فِقَفا َوٓ َتْضَحك ﴾

حر، وٓ برد إكؿا هذا وصػ الجـة التل هل جـة الخؾد طؾك  ططش، وٓ ُطري، وٓ



 140  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

بسبب معصقتفؿا، كاكت  ﴿ َيـِزُع َطـُْفَؿا لَِباَسُفَؿا ﴾الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ، 

سقءاهتؿا مغطاة بؾباس الجـة، فؾؿا أكَل مـ الشجرة ووقعت مـفؿا الؿعصقة ُكزع 

عـل: مثؾ مضروب كؿا ضفرت سقءاتؽؿا ي ﴿ لُِقرَِيُفَؿا َسْقآتِِفَؿا ﴾طـفؿا لباسفؿا، 

ُف َيَراُكْؿ ﴾بإكؾ مـ الشجرة كذلؽ ضفرت السقءة بالؿعصقة،  ﴿ ُهَق ، الشقطان ﴿ إِكَّ

ـْ َحقُْث ٓ َتَرْوَكُفْؿ ﴾﴾ مـ الجـ ﴿َوَقبِقُؾفُ  الجـ،  ىوهذا يف الغالب أن اإلكس ٓ ير ِم

مـفؿ صـػ حقات لؽـ إذا تحقل الجـ إلك صقرة أخرى ُيرى طؾك صقرتف9 ٕن 

وطؼارب وكَلب كؿا يف الحديث، فنذا تحقل حتك إذا أراد اإلكسان أن يؼتؾف 

ويتخؾص مـف ُيؼتؾ طؾك حالتف التل هق طؾقفا، وذلؽ الصحابل الذي صعـ الحقة قال: 

جـان الؿديـة، لؽـ كقػ  طؾك هقئةٓ أدري أيفؿا أسرع يف الؿقت، يعـل: صعـفا وهل 

نذا أردت أن تؽقن مستقًرا مـ الشقطان فعؾقؽ أن فٕذكار، اوتسترت مـف؟ بالبسؿؾة، 

ا أذكار الصباح والؿساء، وأذكار الـقم، وتليت بإذكار: أذكار دخقل الخَلء،  ﴿ إِكَّ

ـَ ٓ ُيْمِمـُقَن ﴾ ِذي ـَ َأْولَِقاَء لِؾَّ َقاصِق يقالقهنؿ وَيمزوهنؿ طؾك الباصؾ أًزا، أما  َجَعْؾـَا الشَّ

 [.91]الحجر:﴿ إِنَّ ِطَباِدي َلْقَس َلَؽ َطَؾْقِفْؿ ُسْؾَطاٌن ﴾سؾطان:  الؿممـ لقس لف طؾقف

 :(3والسبعقن) تاسعةأية ال

﴿ َيا َبـِل آَدَم ُخُذوا ِزيـََتُؽْؿ ِطـَْد ُكؾِّ َمْسِجٍد َوُكُؾقا َواْشَرُبقا َوٓ ُتْسرُِفقا قال حعانى:

ـَ ﴾ ُف ٓ ُيِحبُّ اْلُؿْسرِفِق   [.20]إطراف:إِكَّ

 شــرح:ال

كزلت يف شلن قريش كاكقا يطقفقن بالبقت طراة إٓ الُحؿس والُحؿس  أية هذه
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 قريش وما ولدت، وكاكت الؿرأة تؼقل: 

ــــــُف َأوْ  ــــــُدو َبْعُض ــــــقَم َيْب ــــــفُ  اْلَق  ُكؾ 

 

ـــــــفُ  َفؿـــــــا  ـــــــَل ُأِحؾ  ـــــــُف َف ـــــــَدا مِـ  َب

 كؿا يف الصحقح طـ وربؿا وضعت يدها طؾك فرجفا حتك تسرته مـ كظر الـاضريـ 

 . ابـ طباس رضل اهَّلل طـف 

أي: خذوا لباسؽؿ وغطقا  ﴿ َيا َبـِل آَدَم ُخُذوا ِزيـََتُؽْؿ ﴾فلمر اهَّلل بالتسرت وقال: 

طـد الصَلة، وهبذه أية استدل العؾؿاء: طؾك أن سرت  ﴿ ِطـَْد ُكؾِّ َمْسِجٍد ﴾سقءاتؽؿ، 

اء إذا كاكقا ققم العقرة شرط يف صحة الصَلة إٓ إذا طدم اإلكسان، وقد تؽؾؿ العؾؿ

سقءتف طـد  إلك رظَ ـْ لقس لديفؿ لباس طؾك اإلمام أن يؽقن يف وسطفؿ حتك ٓ يُ 

ُؼقا اهللَ َما اْسَتَطْعُتْؿ إذا ُوجد أدكك الشلء فقؾبسف: وسجقده وركقطف  ﴿ َفاتَّ

، كؾق مـ الؿلكقٓت َطزَّ َوَجؾَّ مؿا رزقؽؿ اهَّلل  ﴿ َوُكُؾقا َواْشَرُبقا ﴾ [،29]التغابـ:﴾

ـَ ﴾مجاوزة الحد،  ﴿ َوٓ ُتْسرُِفقا ﴾اشربقا مـ الؿشروبات، و  ﴿ إِكَُّف ٓ ُيِحبُّ اْلُؿْسرِفِق

، واإلسراف مذمقم وكبقرة مـ كبائر الذكقب َطزَّ َوَجؾَّ فقف: إثبات صػة الؿحبة هَّلل 

 وطظقؿ أثام.

 :(9)الثؿاكقن أية 

َقـَُّؽْؿ قال حعانى:
ا َيْلتِ ـِ اتََّؼك ﴿ َيا َبـِل آَدَم إِمَّ قَن َطَؾْقُؽْؿ آَياتِل َفَؿ ُرُسٌؾ ِمـُْؽْؿ َيُؼصُّ

 [.24]إطراف:َوَأْصَؾَح َفال َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن ﴾

 الشــرح:

ا َيْلتِقَـَُّؽْؿ ُرُسٌؾ ِمـُْؽْؿ ﴾  : أكف سقُرسؾ إلك َطزَّ َوَجؾَّ هذا إخبار مـ اهَّلل ﴿ َيا َبـِل آَدَم إِمَّ
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قَن ﴾الرسؾ، بـل آدم  ﴿ الشرطقة مـ الؼرآن والسـة،  ﴿ َطَؾْقُؽْؿ آَياتِل ﴾يتؾقن،  ﴿ َيُؼصُّ

ـِ اتََّؼك ﴾ ﴿ َفال بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر وأصؾح يف طؿؾف،  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  َفَؿ

مؿا يؼدمقن طؾقف بؾ هؿ معززون مؽرمقن حقـ يؼدمقن بقـ يدي اهَّلل  َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ ﴾

 طؾك ما فاهتؿ. ﴿ َوٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ 

 :(1)القاحدة والثؿاكقن أية 

﴿ َقاَل َيا ُمقَسك إِكِّل اْصَطَػْقُتَؽ َطَؾك الـَّاِس بِرَِسآتِل َوبَِؽالِمل َفُخْذ َما قال حعانى:

ـَ ﴾ اكِرِي ـَ الشَّ ـْ ِم   [.033]إطراف:آَتْقُتَؽ َوُك

 الشــرح:

وهق كبل بـل  ﴿ َقاَل َيا ُمقَسك ﴾لؿقسك طؾقف السَلم،  َوَجؾَّ  َطزَّ هذا كداء مـ اهَّلل 

﴿ جؿقًعا،  ﴿ َطَؾك الـَّاِس ﴾اخرتتؽ واجتبقتؽ،  ﴿ إِكِّل اْصَطَػْقتَُؽ ﴾إسرائقؾ، 

﴿ َفُشفر بف:  َطزَّ َوَجؾَّ شاركف فقفا بؼقة الُرسؾ إٓ أن الؽَلم كؾؿف اهَّلل  بِرَِسآتِل ﴾

َؿ اهللُ ُمقَسك تَ  إذ أن اهَّلل كاداه حقـ كان لقؾة  ﴿ َوبَِؽالِمل ﴾ [،299]الـساء:ْؽِؾقًؿا ﴾َوَكؾَّ

ْبـَاُه َكِجقًّا * َوَوَهْبـَا لَُف : ، كؿا قال تعالكمبعثف ـِ َوَقرَّ ـْ َجاكِِب الطُّقِر إَْيَؿ ﴿ َوَكاَدْيـَاُه ِم

ـْ َرْحَؿتِـَا َأَخاُه َهاُروَن َكبِقًّا ﴾  لؿ يؽؾؿ مقسك تؽؾقًؿا فؿـ زطؿ أن اهَّلل [،13-11]مريؿ:ِم

وخرب رسقلف صؾك اهَّلل طؾقف  ففق كافر كػر أكرب ُمخرج مـ الؿؾة9 ٕكف كذب خرب اهَّلل،

 بؼقة وأمر ققمؽ يلخذوا بلحسـفا  مـ التقراة وإحؽام، ﴿ َفُخْذ َما آَتْقتَُؽ ﴾ وسؾؿ:

ـَ ﴾ اكِرِي ـَ الشَّ ـْ ِم يذهبفا،  لـعؿتل طؾقؽ فنن الشؽر يزيد الـعؿة، والؽػر ﴿ َوُك

 والـعؿة إذا ُشؽِرت قرت وإذا ُكِػرت فرت.
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 :(9)الثاكقة والثؿاكقن أية 

َؿَقاِت قال حعانى: َفا الـَّاُس إِكِّل َرُسقُل اهللِ إَِلْقُؽْؿ َجِؿقًعا الَِّذي َلُف ُمْؾُؽ السَّ ﴿ ُقْؾ َيا َأيُّ

َّٓ ُهَق ُيْحقِل َوُيِؿقُت َفآِمـُقا بِاهللِ  ـُ بِاهللِ َوإَْرِض ٓ إَِلَف إِ لِّ الَِّذي ُيْمِم  َوَرُسقلِِف الـَّبِلِّ إُمِّ

ُؽْؿ َتْفَتُدوَن ﴾ بُِعقُه لََعؾَّ   [.047]إطراف:َوَكِؾَؿاتِِف َواتَّ

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾لفؿ يا محؿد:  ﴿ ُقْؾ ﴾ جؿقع الـاس9 ٕكف دطاهؿ إلك اإليؿان  ﴿ َيا َأيُّ

أي: أرسؾف اهَّلل  ﴿ إِكِّل َرُسقُل اهللِ إَِلْقُؽْؿ َجِؿقًعا ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى برسالة الـبل 

إلك إحؿر، وإبقض، وإسقد، وإلك العربل وإطجؿل، وإلك الجـ واإلكس 

َوَما َأْرَسْؾـَاَك ﴿وقد قال تعالك: بخَلف بؼقة الرسؾ كاكقا يبعثقن إلك ققمفؿ خاصة، 

ـَ  َّٓ َرْحَؿًة لِْؾَعاَلِؿق ًرا َوَكِذيًرا﴿، [016: ]إكبقاء ﴾إِ َّٓ ُمَبشِّ ]الػرقان:  ﴾َوَما َأْرَسْؾـَاَك إِ

ـَ َكِذيًرا﴿، وقال: [45  ، و[0]الػرقان:  ﴾لَِقُؽقَن لِْؾَعاَلِؿق
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط َط

ٍد بِقَِدهِ »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َأكَُّف َقاَل:  ِذي َكْػُس ُمَحؿَّ ـْ َهِذِه َوالَّ
َٓ َيْسَؿُع بِل َأَحٌد مِ  ،

ـْ 
َّٓ َكاَن مِ ِذي ُأْرِسْؾُت بِِف، إِ ـْ بِالَّ

، ُثؿَّ َيُؿقُت َوَلْؿ ُيْممِ ٌّ
َٓ َكْصَراكِل ، َو ِة َيُفقِديٌّ ُمَّ ْٕ ا

َؿَقاِت واهَّلل الذي أرسؾف هق: أخرجف مسؾؿ،  «َأْصَحاِب الـَّارِ  ﴿ الَِّذي َلُف ُمْؾُؽ السَّ

َّٓ ُهَق ﴾ٓ شريؽ لف يف مؾؽف كؿا ٓ شريؽ لف يف طبادتف،  َوإَْرِض ﴾ ٓ  ﴿ ٓ إَِلَف إِ

﴿ أيفا الـاس،  ﴿ َفآِمـُقا ﴾ٓ يعجزه شلء،  ﴿ ُيْحقِل َوُيِؿقُت ﴾معبقد بحؼ إٓ هق، 

لِّ ﴾﴾ ربًا ﴿بِاهللِ  الذي ٓ يؽتب وٓ يؼرأ الؿؽتقب، ولقس كؿا  َوَرُسقلِِف الـَّبِلِّ إُمِّ

ٌة »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى فؿ كسبة إلك أم الؼرى، بؾ إن الـبل يؼقل بعض ا ُأمَّ إِكَّ
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َٓ َكْحُسُب  َٓ َكْؽُتُب، َو قٌَّة،  ﴾ مـ ﴿ الَِّذي، متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـف «ُأمِّ

ـُ بِاهللِ ﴾صػة أكف ﴿ بُِعقُه ﴾الشرطقة ويلخذ هبا،  ﴿ َوَكِؾَؿاتِِف ﴾رًبا،  ُيْمِم ، تابعقه ﴿ َواتَّ

ـْ َكاَن َيْرُجق اهللَ َواْلَقْقَم : كؿا قال تعالك ﴿ َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهللِ ُأْسَقٌة َحَسـٌَة لَِؿ

بُِعقكِل ُيْحبِْبُؽُؿ اهللُ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ  [،12]إحزاب:أِخَر ﴾ ﴿ ُقْؾ إِْن ُكـُْتْؿ ُتِحبُّقَن اهللَ َفاتَّ

ُؽْؿ َتْفتَُدوَن ﴾ [،32]آل طؿران:ُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾ُذُكقَبُؽْؿ َواهللُ غَ  يحصؾ لؽؿ آهتداء  ﴿ َلَعؾَّ

يف الدكقا بؿَلزمة الؽتاب والسـة، ويف أخرة يحصؾ لؽؿ آهتداء إلك الجـة 

  والسَلمة مـ الـار.

 إكػال 

 :(2الثؿاكقن)الثالثة وأية 

ـَ آَمـُقا إَِذا َلِؼقٹ ٹ َفا الَِّذي ـْ ﴿ َيا َأيُّ ـَ َكَػُروا َزْحًػا َفال ُتَقلُّقُهُؿ إَْدَباَر * َوَم ُتُؿ الَِّذي

ـَ اهللِ  ًفا لِِؼَتاٍل َأْو ُمَتَحقًِّزا إَِلك فَِئٍة َفَؼْد َباَء بَِغَضٍب ِم َّٓ ُمَتَحرِّ َوَمْلَواُه  ُيَقلِِّفْؿ َيْقَمئٍِذ ُدُبَرُه إِ

  [.05-04]إكػال:َجَفـَُّؿ َوبِْئَس اْلَؿِصقُر ﴾

 الشــرح:

طهى هللا عهيه هذه أية فقفا: بقان لؽبقرة الػرار مـ الزحػ، وقد قال الـبل 

ْبَع اْلُؿقبَِؼاِت »:  وسهى  ْحِػ »، وذكر مـفا: «اْجَتـُِبقا السَّ متػؼ طؾقف طـ  «َوالتََّقلِّل َيْقَم الزَّ

كؿا هق ، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن التقلل يقم الزحػ إأبل هريرة رضل اهَّلل طـف

(75) 
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إلقفؿ يف ذلؽ الققم، وأما   طهى هللا عهيه وسهى خاص بلصحاب بدر9 لحاجة الـبل 

غقرهؿ فَل يدخؾقن يف هذا الُحؽؿ، والصحقح: الؼقل إول إذ وجد مسؾؿ يف معركة 

مع كافريـ تعقـ طؾقف الثبات، وكان مبدأ إمر: يجب طؾك الؿسؾؿ أن يقاجف طشرة، 

ـَ َطَؾك ﴿كؿا قال تعالك:  باثـقـ، َطزَّ َوَجؾَّ ثؿ كسخف اهَّلل  ِض اْلُؿْممِـِق   َحرِّ
َياَأي َفا الـَّبِل

ـْ مِـُْؽْؿ مِاَئٌة َيْغؾُِبقا َأْلًػا ـِ َوإِْن َيُؽ ـْ مِـُْؽْؿ ِطْشُروَن َصابُِروَن َيْغؾُِبقا مِاَئَتْق ـَ  اْلِؼَتاِل إِْن َيُؽ
مِ

َٓ َيْػؼَ  ـَ َكَػُروا بَِلكَُّفْؿ َقْقٌم  ِذي َػ اهَّلُل َطـُْؽْؿ َوَطؾَِؿ َأنَّ فِقُؽْؿ َضْعًػا 54ُفقَن )الَّ َن َخػَّ ْٔ ( ا

ـِ بِنِْذِن  ـْ مِـُْؽْؿ َأْلٌػ َيْغؾُِبقا َأْلَػْق ـِ َوإِْن َيُؽ ـْ مِـُْؽْؿ مِاَئٌة َصابَِرٌة َيْغؾُِبقا مِاَئَتْق  َفنِْن َيُؽ
ِ
اهَّلل

ـَ  ابِِري ٓ يجقز لف الػرار مـ الزحػ إٓ إذا كان و [55، 54]إكػال:  ﴾َواهَّلُل َمَع الصَّ

يريد أن يرجع ويتؼقى ويصؾح شلكف، أو متحقًزا إلك فئة يؽثروكف متحرًفا لؼتال يعـل: 

  ويـصروكف.

ـَ َكَػُروا َزْحًػا ﴾يؼقل تعالك:  ـَ آَمـُقا إَِذا َلِؼقُتُؿ الَِّذي َفا الَِّذي أي: يف معركة مـ  ﴿ َيا َأيُّ

، وهذه أحد الؿقاصـ التل يجب أي: فاريـ مـفؿ قُهُؿ إَْدَباَر ﴾﴿ َفال ُتَقلُّ الؿعارك، 

فقفا الؼتال، ويضاف إلقفا حال جفاد الدفع إذا هجؿ طدو الؿسؾؿقـ طؾقفؿ، ويف حال 

متػؼ  وإذا استـػرتؿ فاكػروااستـػر اإلمام لؼقل رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: 

 طؾقف طـ طائشة رضل اهَّلل طـفا .

ـْ  ًفا لِِؼتَاٍل ﴾كـاية طـ أكف يػر مـفؿ ويفرب،  ُيَقلِِّفْؿ َيْقَمئٍِذ ُدُبَرُه ﴾ ﴿ َوَم َّٓ ُمَتَحرِّ  ﴿ إِ

مـ  ﴿ َأْو ُمَتَحقًِّزا إَِلك فَِئٍة ﴾مستعد لؼتال آخر أو معركة أخرى أو دائرة أخرى، 

ـَ اهللِ ﴾الؿسؾؿقـ يـصروكف ويمازروكف،  ذلؽ، وهذا  أي: مـ فعؾ ﴿ َفَؼْد َباَء بَِغَضٍب ِم

دلقؾ طؾك أهنا كبقرة، وضابط الؽبقرة طـدهؿ: ما تقطد طؾقف بغضب، أو لعـ، أو حد، 



 146  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

 مصقره.  ﴿ َوبِْئَس اْلَؿِصقُر ﴾أي: يقم الؼقامة،  ﴿ َوَمْلَواُه َجَفـَُّؿ ﴾أو صرد مـ الجـة، 

ومع ذلؽ التقلل يقم الزحػ لقس بؽػر وإكؿا هق مـ الؿعاصل الِعظام، كسلل اهَّلل 

 فقة والسَلمة.العا

 :(1والثؿاكقن) رابعةأية ال

ـَ آَمـُقا َأصِقُعقا اهللَ َوَرُسقَلُف َوٓ َتَقلَّْقا َطـُْف َوَأْكُتْؿ َتْسَؿُعقَن قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َٓ َيْسَؿُعقَن )10) ـَ َقاُلقا َسِؿْعـَا َوُهْؿ  َٓ َتُؽقُكقا َكالَِّذي وَ 12( َو ابِّ ِطـَْد اهللِ ( إِنَّ َشرَّ الدَّ

َٓ َيْعِؼُؾقنَ  ـَ  ؿُّ اْلُبْؽُؿ الَِّذي   [.11-11]إكػال:﴾الصُّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل  َفا الَِّذي باهَّلل رًبا، وباإلسَلم ديـًا، وبؿحؿد  ﴿ َيا َأيُّ

،   طهى هللا عهيه وسهى  ًٓ ﴿ قف وزجره، يف أمره واجتـاب هن ﴿ َأصِقُعقا اهللَ ﴾رسق

يف أمره واجتـاب هنقف وزجره،   طهى هللا عهيه وسهى أيًضا أصقعقا رسقلف  َوَرُسقَلُف ﴾

ُسقَل : َطزَّ َوَجؾَّ صاطة هَّلل، قال اهَّلل   طهى هللا عهيه وسهى وصاطة الـبل  ـْ ُيطِِع الرَّ ﴿ َم

ـْ َأَصاَع َأِمقرِي َفَؼْد مَ »:  طهى هللا عهيه وسهى وقال الـبل  [،40]الـساء:َفَؼْد َأَصاَع اهللَ ﴾

ـْ َأَصاَطـِل َفَؼْد َأَصاَع اهللَ  أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة رضل اهَّلل  «َطزَّ َوَجؾَّ َأَصاَطـِل، َوَم

، وهذا مـ لقازم شفادة أن محؿًدا رسقل اهَّلل: صاطتف فقؿا أمر، وآكتفاء طؿا هنك طـف

تتقلقا طـ  ﴿ َوٓ َتَقلَّْقا ﴾فل، طـف وزجر، والطاطة تؽقن بػعؾ إمر، وباجتـاب الـ

 الؿقاطظ والعرب. ﴿ َوَأْكتُْؿ َتْسَؿُعقَن ﴾ديـف وطـ سـتف، 

ـَ َقاُلقا َسِؿْعـَا ﴾زادهؿ:  ﴿  مـ القفقد والـصارى: [،12]إكػال:﴿ َوٓ َتُؽقُكقا َكالَِّذي
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﴿ إِنَّ َشرَّ : ٓ يسؿعقن الحؼ مع أهنؿ يسؿعقن الؽَلم[، 12]إكػال:َوُهْؿ ٓ َيْسَؿُعقَن ﴾

ـَ َكَػُروا َفُفْؿ ٓ ُيْمِمـُقَن ﴾ َوابِّ ِطـَْد اهللِ الَِّذي  [.11]إكػال:الدَّ

 :(3والثؿاكقن) خامسةأية ال

ُسقِل إَِذا َدَطاُكْؿ لَِؿا ُيْحقِقُؽْؿ قال حعانى: ـَ آَمـُقا اْسَتِجقُبقا هللِ َولِؾرَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُف إِلَْقِف ُتْحَشُروَن ﴾ َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهللَ  ـَ اْلَؿْرِء َوَقْؾبِِف َوَأكَّ   [.13]إكػال:َيُحقُل َبْق

 الشــرح:

 لبخاري مـ حديث يف ا
 
ـِ الُؿَعؾَّك، َقاَل: ُكـُْت ُأَصؾِّل، َفَدَطاكِل الـَّبِل َأبِل َسِعقِد ْب

 إِكِّل ُكـُْت ُأَصؾِّل، َقاَل: َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفَؾْؿ ُأِجْبُف، ُقْؾُت: َيا َرُسق
ِ
َأَلْؿ َيُؼِؾ  "َل اهَّلل

ُسقِل إَِذا َدَطاُكْؿ؟  ِف َولِؾرَّ َٓ ُأَطؾُِّؿَؽ َأْطَظَؿ ُسقَرٍة فِل »، ُثؿَّ َقاَل: "اهَّلُل: اْسَتِجقُبقا لِؾَّ َأ

ـَ الَؿْسِجدِ 
ا َأَردْ «الُؼْرآِن َقْبَؾ َأْن َتْخُرَج مِ َكا َأْن َكْخُرَج، ُقْؾُت: َيا َرُسقَل ، َفَلَخَذ بَِقِدي، َفَؾؿَّ

، إِكََّؽ ُقْؾَت: 
ِ
ـَ الُؼْرآنِ »اهَّلل

َُطؾَِّؿـََّؽ َأْطَظَؿ ُسقَرٍة مِ ، »َقاَل: « َٕ ـَ ِف َربِّ الَعاَلِؿق الَحْؿُد لِؾَّ

ِذي ُأوتِقُتفُ  ْبُع الَؿَثاكِل، َوالُؼْرآُن الَعظِقُؿ الَّ َ السَّ
 . «ِهل

ـَ  َفا الَِّذي ُسقِل ﴾ ﴿ َيا َأيُّ طهى استجقبقا ٕمر اهَّلل وٕمر رسقلف  آَمـُقا اْسَتِجقُبقا هللِ َولِؾرَّ

﴿  [،294]البؼرة:﴿ َفاْسَتبُِؼقا اْلَخْقَراِت ﴾: كؿا قال وسارطقا إلك ذلؽ  هللا عهيه وسهى 

كؿا ، أذا أمركؿ بؿا فقف حقاة قؾقبؽؿ، وبؿا فقف صَلح ُأخراكؿ إَِذا َدَطاُكْؿ لَِؿا ُيْحقِقُؽْؿ ﴾

ـْ َمَثُؾُف فِل : قال تعالك ـْ َكاَن َمْقًتا َفَلْحَقْقـَاُه َوَجَعْؾـَا َلُف ُكقًرا َيْؿِشل بِِف فِل الـَّاِس َكَؿ ﴿ َأَوَم

فَل حقاة إٓ مع الؼرآن والسـة9 ولفذا قال  [،211]إكعام:الظُُّؾَؿاِت َلْقَس بَِخاِرٍج ِمـَْفا ﴾

َٓ ُيْذَكُر اهللُ  َمَثُؾ »:  طهى هللا عهيه وسهى الـبل  اْلَبْقِت الَِّذي ُيْذَكُر اهللُ فِقِف َواْلَبْقِت الَِّذي 
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، إًذا: فإحقاء هؿ متػؼ طؾقف طـ أبل مقسك رضل اهَّلل طـف «فِقِف َمَثُؾ اْلَحلِّ َواْلَؿقِِّت 

ًٓ وفعًَل   طهى هللا عهيه وسهى أهؾ السـة والجؿاطة الذيـ تابعقا رسقل اهَّلل  قق

ًٓ طؾك فراشف إٓ أكف متؾبًسا بالحقاة التل هبا صَلح واطتؼادً  ا وإن كان أحدهؿ مشؾق

ـَ اْلَؿْرِء َوَقْؾبِِف ﴾أخرة،  طهى هللا عهيه ولفذا كان الـبل  ﴿ َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َيُحقُل َبْق

 أخرجف البخاري طـ ابـ طؿر رضل اهَّلل «َٓ َوُمَؼؾِِّب اْلُؼُؾقِب »ُيؼسؿ كثقًرا:   وسهى 

ْف ُقُؾقَبـَا َطَؾك َصاَطتَِؽ »، وكان يؼقل: طـف َف اْلُؼُؾقِب َصرِّ ، كؿا طبد اهَّلل بـ «الؾُفؿَّ ُمَصرِّ

، كؿا يف حديث «َيا ُمَثبَِّت اْلُؼُؾقِب َثبِّْت َقْؾبِل َطَؾك َدْيـَِؽ »طؿرو طـد مسؾؿ، ويؼقل: 

ف قؾبؽ طـ الخقر صرفف أن يصر َطزَّ َوَجؾَّ طائشة وأم سؾؿة طـد أحؿد، فنذا أراد اهَّلل 

قؾبؽ ثبت وٓ يستطقعقن لف إزاحة،  َطزَّ َوَجؾَّ ولـ تستطقع لف إقامة، وإذا ثبت اهَّلل 

ـَ اْلَؿْرِء َوَقْؾبِِف ﴾ فاكظر كقػ الشلن:  ئًاربؿا هق يريد شلء وقؾبف يريد شق ﴿ َيُحقُل َبقْ

ُف إَِلْقِف ُتْحَشُروَن ﴾ويغؾبف قؾبف،  جازي الؿحسـ بنحساكف والؿسلء يقم الؼقامة، فق ﴿ َوَأكَّ

 بنساءتف.

َٓ َوإِنَّ فِل اْلَجَسِد »مـ هذه أية تعؾؿ أن صَلح الؿرء وفساده يعقد إلك الؼؾب:  َأ

َٓ َوِهَل اْلَؼْؾُب  ُف، َأ ُف، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُّ  «ُمْضَغًة، إَِذا َصُؾَحْت َصُؾَح الَْجَسُد ُكؾُّ

 .ؿان بـ بشقر رضل اهَّلل طـف متػؼ طؾقف طـ الـع

فقا أخل الؿسؾؿ: طؾقؽ أن تستحضر طظقؿ هذه الـعؿة: كعؿة الفداية والتقفقؼ، 

ربؿا تجؾس تتصارع أكت وقؾبؽ يجرك إلك الباصؾ وأكت تريد الخقر ومع ذلؽ فوإٓ 

ؼد يرتك كثقًرا فأهقن مـ صالح الباصـ طؾك العبد،  يتغؾب طؾقؽ، وصَلح الظقاهر

وهق أحسـفا، وإما لخشقتف مـ الـاس  َطزَّ َوَجؾَّ هَّلل مـ السقئة إما لخقفف مـ إطؿال ا
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أن يروه طؾقفا، وإما لعدم تقسرها لف، وأما الؼؾب فػساده فساد، الـقة تحتاج إلك 

مجاهدة، والُعجب يفجؿ، والرياء يفجؿ، والؽرب يتعاضؿ يف الـػس، فقبؼك اإلكسان يف 

َٓ َيـْظُُر »طان، والؼؾب محؾ كظر الرحؿـ: صراع مع قؾبف ربؿا تسؾط طؾقف الشق إِنَّ اهللَ 

ـْ َيـُْظُر إَِلك ُقُؾقبُِؽْؿ 
َٓ إَِلك َأْمَقالُِؽْؿ، َوَلؽِ َٓ إَِلك ُصَقِرُكْؿ، َو إَِلك َأْجَساِدُكْؿ، َو

، فؿصقبة: أن يؽقن اإلكسان أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف «َوَأْطَؿالُِؽؿْ 

تليت اإلكسان مـ الخقاصر والقساوس والظـقن وإشقاء الؽثقرة؟ سلء الؼؾب، فؽؿ 

وقد تجد طـده مـ الؿال ما اهَّلل بف طؾقؿ، ومـ الجاه ما اهَّلل بف طؾقؿ وهق يف طذاب 

، كؿا بسبب قؾبف، وقد تجد طـد آخر الػؼر والحاجة والؼؾة وهق يف سعادة بسبب قؾبف

ُـّ : قال تعالك
ـَ آَمـُقا َوَتْطَؿئِ ُـّ اْلُؼُؾقُب  ﴿ الَِّذي

ُقُؾقُبُفْؿ بِِذْكرِ اهللِ َأٓ بِِذْكرِ اهللِ َتْطَؿئِ

﴿ َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهللَ ففذه أية تجعؾؽ متضرًطا إلك اهَّلل أن يثبت قؾبؽ:  [،14]الرطد:﴾

ـَ اْلَؿْرِء َوَقْؾبِِف ﴾ نذا فسد الؼؾب ٓ تـتػع ففقصرف كقػ شاء اهَّلل،  [،19]إكػال:َيُحقُل َبْق

﴿ ُيَراُءوَن الـَّاَس ذن بالسؿاع، وٓ تـتػع العقـ بالبصر، وٓ تـتػع الجقارح بعؿؾ: إ

َّٓ َقِؾقاًل ﴾  [.291]الـساء:َوٓ َيْذُكُروَن اهللَ إِ

 :(9والثؿاكقن)سادسة أية ال

ُسقَل َوَتُخقُكقا َأَماقال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ َتُخقُكقا اهللَ َوالرَّ َفا الَِّذي َكاتُِؽْؿ َوَأْكتُْؿ ﴿ َيا َأيُّ

  [.16]إكػال:َتْعَؾُؿقَن ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ٓ َتُخقُكقا اهللَ ﴾ :َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل  َفا الَِّذي إذ أمـؽؿ إماكة العظقؿة:  ﴿ َيا َأيُّ
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ك بِِف ُكقًحا َوالَّذِ : ، كؿا قال تعالكوهل إقامة الديـ ـِ َما َوصَّ ي ـَ الدِّ ي ﴿ َشَرَع َلُؽْؿ ِم

ُققا فِقِف  ـَ َوٓ َتتََػرَّ ي ْقـَا بِِف إِْبَراِهقَؿ َوُمقَسك َوِطقَسك َأْن َأقِقُؿقا الدِّ َأْوَحْقـَا إَِلْقَؽ َوَما َوصَّ

ـَ َأْن  وقال: [،23]الشقرى:﴾ َؿَقاِت َوإَْرِض َواْلِجَباِل َفَلَبقْ ﴿ إِكَّا َطَرْضـَا إََماَكَة َطَؾك السَّ

ًٓ ﴾َيْحِؿْؾـََفا َوَأْشػَ  ُف َكاَن َضُؾقًما َجُفق ـَ ِمـَْفا َوَحَؿَؾَفا اإِلْكَساُن إِكَّ   [.01]إحزاب:ْؼ

وذكر بعض أهؾ العؾؿ: أن هذه أية كزلت يف شلن إبـاء والـساء9 ٕن اهَّلل ذكر 

َؿا َأْمَقاُلُؽْؿ َوَأْوُٓدُكْؿ فِْتـٌَة َوَأنَّ اهللَ ِطـَْدُه َأْج بعدها:   [،14]إكػال:ٌر َطظِقٌؿ ﴾﴿ َواْطَؾُؿقا َأكَّ

﴿ ٓ َتُخقُكقا  فالخقاكة صػة ذمقؿة اتصػ هبا الؿـافؼقن، وقد اتصػ هبا الؿشركقن،

ُسقَل ﴾ الؽثقرات  ﴿ َوَتُخقُكقا َأَماَكاتُِؽْؿ ﴾وتخقكقا سـتف وصريؼتف، ودطقتف،  اهللَ َوالرَّ

لتل تقضع طـدك التل أمـؽؿ اهَّلل إياها مـ حػظ الػرج، والسؿع، والبصر، وإمقال ا

أكؽؿ وقعتؿ يف  ﴿ َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن ﴾، مـ تخصقصفا بلمر أو أمريـ إماكة أوسعفأماكة 

 الخقاكة وأن هذا أمر ٓ يجقز، والـاس يعؾؿقن أن الخقاكة مذمقمة.

 :(1والثؿاكقن) سابعةأية ال

ـَ آَمـُقا إِْن َتتَُّؼقا اهللَ َيْجَعْؾ ٹ ٹ َفا الَِّذي ْر َطـُؽْؿ َسقَِّئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر  ﴿ َيا َأيُّ َلُؽْؿ ُفْرَقاًكا َوُيَؽػِّ

  [.18]إكػال:َلُؽْؿ َواهللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ﴿ إِْن َتتَُّؼقا الؿممـقـ بتؼقاه والؿراقبة لف،  َطزَّ َوَجؾَّ يلمر اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

تػرققن بف بقـ الحؼ  ﴿ َيْجَعْؾ َلُؽْؿ ُفْرَقاًكا ﴾واجتـاب الؿحظقر،  بػعؾ الؿلمقر اهللَ ﴾

والباصؾ فتعرفقن سبؾ الفداية وتسؾؽقهنا وتحبقهنا، وتعرفقن سبؾ الغقاية فتجتـبقهنا 
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ْر َطـُؽْؿ َسقَِّئاتُِؽْؿ ﴾مع بغضؽؿ لفا،  ﴿ َوَيْغِػْر يتجاوز طـ سقئاتؽؿ وذكقبؽؿ،  ﴿ َوُيَؽػِّ

 القاسع. ﴿ َواهللُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقِؿ ﴾مـ فعالؽؿ، ما سؾػ  َلُؽْؿ ﴾

وهذه آية طظقؿة إذا قال لؽ أحدهؿ: لؿ كعد كعرف أيـ الحؼ؟ قؾ لف: لؼصقر 

بالحؼ، فقؽقن لديؽ فرقان تػرق بف بقـ  َطزَّ َوَجؾَّ تؼقاك وإٓ لق كـت متؼًقا يبصرك اهَّلل 

 الحؼ والباصؾ.

 :(9والثؿاكقن) ثامـةأية ال

ُؽْؿ حعانى:قال  ـَ آَمـُقا إَِذا َلِؼقُتْؿ فَِئًة َفاْثُبُتقا َواْذُكُروا اهللَ َكثِقًرا َلَعؾَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.34]إكػال:ُتْػِؾُحقَن ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا إَِذا َلِؼقُتْؿ ﴾ َفا الَِّذي لؾؿممـقـ بالثبات إذا لؼقا  َطزَّ َوَجؾَّ هذا أمر مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ويف  ٓ تتزحزحقا وٓ تـفزمقا، ﴿ َفاْثُبُتقا ﴾صائػة،  ﴿ فَِئًة ﴾طدوهؿ مـ الؿشركقـ، 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكاَن فِل َبْعِض طبد اهَّلل بـ أوىف الصحقحقـ طـ 
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

، َيـَْتظُِر َحتَّك إَِذا َماَلِت  َ فِقَفا اْلَعُدوَّ
تِل َلِؼل ْؿُس َقاَم فِقِفْؿ، َفَؼاَل:  َأيَّامِِف الَّ َفا »الشَّ َيا َأي 

، َواْسَلُلقا اهَّلَل اْلَعافَِقَة، َفنَِذا َلِؼقُتُؿقُهْؿ َفاْصبُِروا، َواْطَؾُؿق َٓ َتَتَؿـَّْقا لَِؼاَء اْلَعُدوِّ ا َأنَّ الـَّاُس، 

ُققِف   َصؾَّك اهَّللُ «اْلَجـََّة َتْحَت ضََِلِل الس 
 
، ُمـِْزَل »َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ، َوَقاَل:  ، ُثؿَّ َقاَم الـَّبِل الؾُفؿَّ

َْحَزاِب، اْهِزْمُفْؿ، َواْكُصْرَكا َطَؾْقِفؿْ  ْٕ َحاِب، َوَهاِزَم ا ﴿ َواْذُكُروا  ،«اْلؽَِتاِب، َوُمْجِرَي السَّ

ُؽْؿ أصقعقه بجقارحؽؿ، وأخؾصقا لف بؼؾقبؽؿ، واذكروه بللسـتؽؿ:  اهللَ ﴾ ﴿ َكثِقًرا َلَعؾَّ

 وكؾؿا ذكرت اهَّلل فاهَّلل أكثر. قَن ﴾ُتْػِؾُح 
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واستدل العؾؿاء هبذه أية طؾك أن اإلكسان قبؾ أن يجد طدوه ُيؽثر مـ الِذكر 

كان يػعؾ ذلؽ، والػَلح: هق كقؾ الؿطؾقب   طهى هللا عهيه وسهى والدطاء، والـبل 

 والسَلمة مـ الؿرهقب.

 :(0والثؿاكقن) تاسعةأية ال

َفا قال حعانى: ـَ ﴾﴿ َيا َأيُّ ـَ اْلُؿْمِمـِق َبَعَؽ ِم ـِ اتَّ  [.53]إكػال:الـَّبِلُّ َحْسُبَؽ اهللُ َوَم

 الشــرح:

َفا الـَّبِلُّ َحْسُبَؽ اهللُ ﴾ ـَ ﴾كايف: ﴾ وَ ﴿اهَّلل كافقؽ  ﴿ َيا َأيُّ ـَ اْلُؿْمِمـِق َبَعَؽ ِم ـِ اتَّ  ﴿ َم

هى هللا طيدافع طـؽ، ويـصرك، ويعزك، ويؽرمؽ، وهذه أية فقفا تثبقت لؾـبل 

ولؼقمف رضقان اهَّلل طؾقفؿ9 ٕن مـ كان اهَّلل حسبف كان هق الؿـصقر،   عهيه وسهى 

﴿ فؽان ققل اهَّلل:  ،«َحْسبَِل اهللُ َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ »اكظر إلك إبراهقؿ لؿا ُألؼل يف الـار قال: 

طهى هللا عهيه وهؽذا الـبل  [،94]إكبقاء:ُقْؾـَا َيا َكاُر ُكقكِل َبْرًدا َوَسالًما َطَؾك إِْبَراِهقَؿ ﴾

﴿ إِنَّ الـَّاَس َقْد َجَؿُعقا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاًكا َوَقاُلقا َحْسُبـَا لؿا ققؾ لف:   وسهى 

وكؾؿة:  أخرجف البخاري طـ ابـ طباس رضل اهلل طـف [،203]آل طؿران:اهللُ َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ ﴾

 مـ الـاس ٓ يظـ ذلؽ مع أهنا مـ أطظؿ الدطاء. حسبل اهَّلل طؾقؽ هذا دطاء كثقر

 (:7أية التسعقن )

ـْ ِمـُْؽْؿ ِطْشُروَن قال حعانى: ـَ َطَؾك اْلِؼَتاِل إِْن َيُؽ ِض اْلُؿْمِمـِق َفا الـَّبِلُّ َحرِّ ﴿ َيا َأيُّ

ـْ ِمـُْؽْؿ ِماَئٌة َيْغِؾُبقا َأْلًػا مِ  ـِ َوإِْن َيُؽ ُفْؿ َقْقٌم ٓ َصابُِروَن َيْغِؾُبقا ِماَئَتْق ـَ َكَػُروا بَِلكَّ ـَ الَِّذي

 [.54]إكػال: َيْػَؼُفقَن ﴾
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 الشــرح:

ـَ َطَؾك اْلِؼَتاِل ﴾  ِض اْلُؿْمِمـِق َفا الـَّبِلُّ َحرِّ أي: حثفؿ ورغبفؿ وأخربهؿ بؿا ﴿ َيا َأيُّ

 ولفذا كان رسقل لفؿ طـد اهَّلل مـ الؿثقبة إن قاتؾقا حتك تزداد شجاطتفؿ ومعـقياهتؿ،

ـِ َمالٍِؽ، َقاَل: اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ يحثفؿ طؾك ذلؽ، فػل الصحقحقـ  ـْ َأَكِس ْب َط

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُبَسْقَسَة َطقْـًا َيـُْظُر َما َصـََعْت ِطقُر َأبِل ُسْػَقاَن، َفَجاَء 
ِ
َبَعَث َرُسقُل اهَّلل

َٓ َأْدِري َما َوَما فِل اْلَبْقِت َأَحٌد َغقِْري، َوَغقُْر   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَل: 
ِ
َرُسقِل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف 
ِ
َثُف اْلَحِديَث، َقاَل: َفَخَرَج َرُسقُل اهَّلل اْسَتثْـَك َبْعَض كَِسائِِف، َقاَل: َفَحدَّ

ـْ َكاَن َضْفرُ »َوَسؾََّؿ َفَتَؽؾََّؿ، َفَؼاَل:  ، َفَجَعَؾ «ُه َحاِضًرا َفْؾَقْرَكْب َمَعـَاإِنَّ َلـَا َصؾَِبًة، َفَؿ

ـْ َكاَن َضْفُرُه َحاِضًرا»ِرَجاٌل َيْسَتْلِذُكقَكُف فِل ُضْفَراكِِفْؿ فِل ُطْؾِق اْلَؿِديـَِة، َفَؼاَل:  َّٓ َم ، إِ َٓ» ،

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَأْصَحاُبُف َحتَّك َسَبُؼقا الْ 
ِ
ـَ إَِلك َبْدٍر، َفاْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهَّلل ق

ُؿْشِركِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ِ
َـّ َأَحٌد مِـُْؽْؿ إَِلك »َوَجاَء اْلُؿْشِرُكقَن، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل َم َٓ ُيَؼدِّ

ٍء َحتَّك َأُكقَن َأَكا ُدوَكفُ  ْ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَس «َشل

ِ
ؾََّؿ: ، َفَدَكا اْلُؿْشِرُكقَن، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

َْرُض » ْٕ َؿَقاُت َوا ـُ اْلُحَؿاِم  -، َقاَل: «ُققُمقا إَِلك َجـٍَّة َطْرُضَفا السَّ َيُؼقُل ُطَؿْقُر ْب

 : َْكَصاِري  ْٕ َْرُض؟ َقاَل:  -ا ْٕ َؿَقاُت َوا ، َجـٌَّة َطْرُضَفا السَّ
ِ
، َقاَل: َبٍخ «َكَعؿْ »َيا َرُسقَل اهَّلل

 َصؾَّك ا
ِ
َٓ « َما َيْحِؿُؾَؽ َطَؾك َقْقلَِؽ َبٍخ َبٍخ؟»هَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: َبٍخ، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل َقاَل: 

ـْ َأْهؾَِفا، َقاَل: 
َّٓ َرَجاَءَة َأْن َأُكقَن مِ ، إِ

ِ
 َيا َرُسقَل اهَّلل

ِ
ـْ َأْهؾَِفا»َواهَّلل

، َفَلْخَرَج «َفنِكََّؽ مِ

، ُثؿَّ  َـّ ـْ َقَركِِف، َفَجَعَؾ َيْلُكُؾ مِـُْف
ـْ َأَكا َحِققُت َحتَّك آُكَؾ َتَؿَراتِل َهِذِه إِكََّفا  َتَؿَراٍت مِ

َقاَل: َلئِ

ـَ التَّْؿِر، ُثؿَّ َقاَتَؾُفْؿ َحتَّك ُقتَِؾ 
ـْ ِمـُْؽْؿ   َلَحَقاٌة َصِقيَؾٌة، َقاَل: َفَرَمك بَِؿا َكاَن َمَعُف مِ ﴿ إِْن َيُؽ

ـِ ﴾  ـْ ِمـُْؽْؿ إمر القاحد بعشرة، هذا يف مبدأ ِطْشُروَن َصابُِروَن َيْغِؾُبقا ِماَئَتْق ﴿ َوإِْن َيُؽ
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ُفْؿ َقْقٌم ٓ َيْػَؼُفقَن ﴾  ـَ َكَػُروا بَِلكَّ ـَ الَِّذي  ٓ يػؼفقن أن الـصر بقد اهَّلل.ِماَئٌة َيْغِؾُبقا َأْلًػا ِم

ـْ ِمـْؽُ ثؿ قال تعالك:  َػ اهللُ َطـُؽْؿ َوَطِؾَؿ َأنَّ فِقُؽْؿ َضْعًػا َفنِْن َيُؽ ْؿ ِماَئٌة ﴿ أَن َخػَّ

ـَ  ابِرِي ـِ بِنِْذِن اهللِ َواهللُ َمَع الصَّ ـْ ِمـُْؽْؿ َأْلٌػ َيْغِؾُبقا َأْلَػقْ ـِ َوإِْن َيُؽ  َصابَِرٌة َيْغِؾُبقا ِماَئَتْق

 [.99]إكػال:﴾

 :(4)القاحدة والتسعقنأية 

ـَ إَْسرَ قال حعانى: ـْ فِل َأْيِديُؽْؿ ِم َفا الـَّبِلُّ ُقْؾ لَِؿ ى إِْن َيْعَؾِؿ اهللُ فِل ُقُؾقبُِؽْؿ ﴿ َيا َأيُّ

ا ُأِخَذ ِمـُْؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ َواهللُ َغُػقٌر َرِحقٌؿ * َوإِْن ُيرِيُدوا ِخَقاَكتََؽ  َخْقًرا ُيْمتُِؽْؿ َخْقًرا ِمؿَّ

ـَ ِمـُْفْؿ َواهللُ َطِؾقٌؿ َحؽِقٌؿ ﴾ ـْ َقْبُؾ َفَلْمَؽ  [.60-61]إكػال:َفَؼْد َخاُكقا اهللَ ِم

 الشــرح:

َفا الـَّبِلُّ ﴾ ـَ ،  طهى هللا عهيه وسهى كداء لؿحؿد  ﴿ َيا َأيُّ ـْ فِل َأْيِديُؽْؿ ِم ﴿ ُقْؾ لَِؿ

إسَلًما  ﴿ إِْن َيْعَؾِؿ اهللُ فِل ُقُؾقبُِؽْؿ َخْقًرا ﴾وكاكقا سبعقـ رجًَل مـ قريش،  إَْسَرى ﴾

ا ُأِخَذ ِمـُْؽْؿ ﴾َخْقًرا مِ ﴾ يرزقؽؿ ويخؾػ طؾقؽؿ ﴿﴿ ُيْمتُِؽؿْ ومحبة لف،  ﴿ مـ الػداء،  ؿَّ

 .﴿ َواهللُ َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾يتجاوز طـؽؿ،  َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ﴾

ـْ َقْبُؾ ﴾والؿؽر بديـؽ،  ﴿ َوإِْن ُيرِيُدوا ِخَقاَكَتَؽ ﴾ بعدم اإليؿان،  ﴿ َفَؼْد َخاُكقا اهللَ ِم

ـَ ِمـُْفْؿ ﴾ يف  َحؽِقٌؿ ﴾﴿﴾ بؽؿ ِؾقؿٌ ﴿ َواهللُ طَ سؾط طؾقفؿ ودمدم وأهاهنؿ،  ﴿ َفَلْمَؽ

 فعؾف وأمره .
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 التقبة 

 :(2)الثاكقة والتسعقنأية 

ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا آَباَءُكْؿ َوإِْخَقاَكُؽْؿ َأْولَِقاَء إِِن اْسَتَحبُّقا قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َيَتَقلَُّفْؿ ِمـُْؽْؿ َفلُ   [.12]التقبة:ْوَلئَِؽ ُهُؿ الظَّالُِؿقَن ﴾اْلُؽْػَر َطَؾك اإِليَؿاِن َوَم

 الشــرح:

مـ الؿسائؾ  َطزَّ َوَجؾَّ مسللة: أن يؽقن وٓؤك هَّلل، وبغضؽ هَّلل، وبراؤك يف اهَّلل 

ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا فلكت الؿممـ الؿتؼل: الؿفؿات فنذا فعؾت ذلؽ  َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ويدخؾ فقفؿ أبـاء العؿ وأبـاء  ﴿ َوإِْخَقاَكُؽْؿ ﴾، صؾقبًة ويدخؾ فقفؿ آجداد آَباَءُكْؿ ﴾

﴿ اْلُؽْػَر : ورضقا إذا استحبقا ﴿ إِِن اْسَتَحبُّقا ﴾كصراء وأحباًبا،  ﴿ َأْولَِقاَء ﴾الخال، 

أما إذا دخؾقا يف اإليؿان فنخقاكؽؿ يف الديـ وإخقاكؽؿ يف الـسب،  َطَؾك اإِليَؿاِن ﴾

اْلُؿْسِؾُؿ »: قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ يـوآباؤكؿ يف الـسب وإخقاكؽؿ يف الد

َٓ َيْظِؾُؿفُ  َٓ ُيْسِؾُؿُف، َو ، لؽـ الـفل متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر رضل اهَّلل طـف «َأُخق اْلُؿْسِؾُؿ، 

ـْ َيَتَقلَُّفْؿ هـا: طـ إخقة الؽافريـ،  ﴿ يـصرهنؿ ويحبفؿ ويقدهؿ،  ﴾ِمـُْؽْؿ ﴿ َوَم

 . ُؿقَن ﴾َفُلْوَلئَِؽ ُهُؿ الظَّالِ 

الؽافرون طؾك تػصقٍؾ يف الؿسللة: إن كاكت محبتفؿ وكصرهتؿ لديـفؿ الباصؾ 

لؼقل اهَّلل  الؿحرف ففق كػر أكرب ُمخرج مـ الؿؾة، وإن كان غقر ذلؽ ففق معصقة

(129) 
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َّٓ َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة ﴾: تعالك  [.14]آل طؿران:﴿ إِ

 :(1)الثالثة والتسعقن أية 

َؿا اْلُؿْشرُِكقَن َكَجٌس َفال َيْؼَرُبقا اْلَؿْسِجَد اْلَحَراَم ﴿ يَ قال حعانى: ـَ آَمـُقا إِكَّ َفا الَِّذي ا َأيُّ

ـْ َفْضِؾِف إِْن َشاَء إِنَّ اهللَ َطِؾقٌؿ َحؽِق ٌؿ َبْعَد َطاِمِفْؿ َهَذا َوإِْن ِخْػتُْؿ َطْقَؾًة َفَسْقَف ُيْغـِقُؽُؿ اهللُ ِم

  [.17]التقبة:﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾﴿ يَ  َفا الَِّذي لؿـ آمـ باهَّلل رًبا، وباإلسَلم ديـًا،  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ا َأيُّ

َؿا اْلُؿْشرُِكقَن ﴾كبًقا،   طهى هللا عهيه وسهى وبؿحؿد  الؽافرون الذيـ يعبدون  ﴿ إِكَّ

 كجاسة معـقية ٓ تطفرها البحار وٓ إهنار، ولقست بـجاسة ﴿ َكَجٌس ﴾غقر اهَّلل: 

حسقة كؿا يظـ البعض فنن ثؿامة بـ ُأثال ُربَِط يف الؿسجد قبؾ إسَلمف، وإسارى 

كاكقا يف الؿسجد ولؿ تؽـ فقفؿ الـجاسة بؿعـك: أن مـ مسفؿ يجب أن يغسؾ يده أو 

وهذه خاصة بالؿسجد  ﴿ َفال َيْؼَرُبقا اْلَؿْسِجَد اْلَحَراَم ﴾ما أصاهبؿ مـ لباسف وشلكف، 

  طهى هللا عهيه وسهى ، وأما بؼقة الؿساجد فؼد ربط الـبل الحرام والحرم أجؿع

ثؿامة بـ ُأثال يف الؿسجد9 لعؾف أن يسؿع اإلسَلم والؼرآن ويستجقب لدطقة الؿؾؽ 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ َخقًَْل قَِبَؾ فعـ أبل  العَلم،
 
 اهَّلُل َطـُْف، َقاَل: َبَعَث الـَّبِل

َ
ُهَرْيَرَة َرِضل

ـْ َسَقاِري َكجْ 
ـُ ُأَثاٍل، َفَرَبُطقُه بَِساِرَيٍة مِ ـْ َبـِل َحـِقَػَة ُيَؼاُل َلُف ُثَؿاَمُة ْب

ٍد، َفَجاَءْت بَِرُجٍؾ مِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل: 
 
َفَؼاَل: « َما ِطـَْدَك َيا ُثَؿاَمُة؟»الَؿْسِجِد، َفَخَرَج إَِلْقِف الـَّبِل

ُد، إِْن َتْؼُتْؾـِل َتْؼُتْؾ َذا َدٍم، َوإِْن ُتـِْعْؿ ُتـِْعْؿ َطَؾك َشاكٍِر، َوإِْن ُكـَْت ُتِريُد ِطـِْدي َخْقٌر  َيا ُمَحؿَّ
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َقاَل: َما « َما ِطـَْدَك َيا ُثَؿاَمُة؟»الَؿاَل َفَسْؾ مِـُْف َما ِشْئَت، َفُتِرَك َحتَّك َكاَن الَغُد، ُثؿَّ َقاَل َلُف: 

َما ِطـَْدَك َيا »ـِْعْؿ ُتـِْعْؿ َطَؾك َشاكٍِر، َفَتَرَكُف َحتَّك َكاَن بَْعَد الَغِد، َفَؼاَل: ُقْؾُت َلَؽ: إِْن تُ 

ـَ « َأْصؾُِؼقا ُثَؿاَمةَ »َفَؼاَل: ِطـِْدي َما ُقْؾُت َلَؽ، َفَؼاَل: « ُثَؿاَمُة؟
َفاْكَطَؾَؼ إَِلك َكْجٍؾ َقِريٍب مِ

ًدا الَؿْسِجِد، َفاْغَتَسَؾ ُثؿَّ َدَخَؾ الَؿْس  َّٓ اهَّلُل، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ َٓ إَِلَف إِ ِجَد، َفَؼاَل: َأْشَفُد َأْن 

ـْ َوْجِفَؽ، َفَؼْد 
 مِ
َّ
 َما َكاَن َطَؾك إَْرِض َوْجٌف َأْبَغَض إَِلل

ِ
ُد، َواهَّلل ، َيا ُمَحؿَّ

ِ
َرُسقُل اهَّلل

 َما 
ِ
، َواهَّلل

َّ
ـْ ِديـَِؽ، َفَلْصبََح َأْصَبَح َوْجُفَؽ َأَحبَّ الُقُجقِه إَِلل

 مِ
َّ
ـٍ َأْبَغَض إَِلل ـْ ِدي

َكاَن مِ

ـْ َبَؾِدَك، َفَلْصَبَح َبَؾُدَك َأَحبَّ 
 مِ
َّ
ـْ َبَؾٍد َأْبَغُض إَِلل

 َما َكاَن مِ
ِ
، َواهَّلل

َّ
ـِ إَِلل ي  ِديـَُؽ َأَحبَّ الدِّ

، َوإِنَّ َخْقَؾَؽ َأَخَذْتـِل َوَأَكا ُأِريُد الُعْؿرَ 
َّ
 َصؾَّك البَِلَِد إَِلل

ِ
َرُه َرُسقُل اهَّلل َة، َفَؿاَذا َتَرى؟ َفَبشَّ

َٓ، َوَلؽِ  َة َقاَل َلُف َقائٌِؾ: َصَبْقَت، َقاَل:  ا َقِدَم َمؽَّ ـْ اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتِؿَر، َفَؾؿَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
ِ
ٍد َرُسقِل اهَّلل ـَ الَقَؿاَمِة َأْسَؾْؿُت َمَع ُمَحؿَّ

َٓ َيْلتِقُؽْؿ مِ  ،
ِ
َٓ َواهَّلل ، َو

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
 
﴿ َبْعَد َطاِمِفْؿ َهَذا متػؼ طؾقف،  َحبَُّة ِحـَْطٍة، َحتَّك َيْلَذَن فِقَفا الـَّبِل

بطردهؿ  ﴿ َوإِْن ِخْػُتْؿ ﴾جاء أبق بؽر وطؾل برباءة، حقث أي: العام التاسع،  ﴾

ـْ َفْضِؾِف إِْن َشاَء ﴾فؼًرا وحاجة،  ﴿ َطْقَؾًة ﴾ وردهؿ: ويقسع  ﴿ َفَسْقَف ُيْغـِقُؽُؿ اهللُ ِم

بؿصالحؽؿ وبجؿقع أفعالؽؿ  ﴿ إِنَّ اهللَ َطِؾقٌؿ ﴾لؽؿ يف أرزاقؽؿ وأططقتؽؿ وهباتؽؿ، 

 يف أفعالف وما قضاه وقدره. ﴿ َحؽِقٌؿ ﴾وشلكؽؿ، 

طهى هللا عهيه الذيـ قال طـفؿ الـبل  : بقان لؿا طؾقف أهؾ اإلسَلمويف هذه أية

َٓ َيـُْجُس »:  وسهى  ـَ  ويف رواية:  ،متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف «اْلُؿْمِم

َٓ َيـُْجُس » جـًبا،  الؿسؾؿ إن كان وأ ،أخرجف مسؾؿ طـ حذيػة رضل اهلل طـف «اْلُؿْسِؾَؿ 

وإن اغتسؾ  وكجاستف معـقية مقًتا فنكف ٓ يـجس، والؽافر كجس وأحًقا،  وأومحدًثا، 
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بالبحار وإهنار، واستخدم جؿقع إشـان ما ُرفِعت كجاستف9 ولذلؽ يقم الؼقامة ٓ 

يؽقن لف إٓ طذاب الـار وبئس الؼرار9 ٕهنا كجاسة متلصؾة يف قؾبف فحصؾ هبا الػساد 

 العريض، ولق أن الـاس يلخذون بؿا دلت طؾقف هذه أية ويؼع مـفؿ بغض الؿشركقـ

واإلطراض والبعد طـفؿ والـفل والـلي طـ التشبف هبؿ9 لحصؾ الخقر العظقؿ، يف 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف حديث 
ِ
، َأكَُّف َقاَل: َمرَّ َرُجٌؾ َطَؾك َرُسقِل اهَّلل اِطِديِّ ـِ َسْعٍد السَّ َسْفِؾ ْب

ـْ َأْشَراِف الـَّاِس، فَ « َما َرْأُيَؽ فِل َهَذا»َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل لَرُجٍؾ ِطـَْدُه َجالٍِس: 
َؼاَل: َرُجٌؾ مِ

 َصؾَّك 
ِ
َع، َقاَل: َفَسَؽَت َرُسقُل اهَّلل  َحِريٌّ إِْن َخَطَب َأْن ُيـَْؽَح، َوإِْن َشَػَع َأْن ُيَشػَّ

ِ
َهَذا َواهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطؾَ 
ِ
َما َرْأُيَؽ »ْقِف َوَسؾََّؿ: اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُثؿَّ َمرَّ َرُجٌؾ آَخُر، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهَّلل

، َهَذا َحِريٌّ إِْن َخَطَب َأْن « فِل َهَذا ـَ ـْ ُفَؼَراِء الُؿْسؾِِؿق
، َهَذا َرُجٌؾ مِ

ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل

 
ِ
َٓ ُيْسَؿَع لَِؼْقلِِف، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل َع، َوإِْن َقاَل َأْن  َٓ ُيَشػَّ  َصؾَّك اهَّلُل َٓ ُيـَْؽَح، َوإِْن َشَػَع َأْن 

ـْ مِْؾِء إَْرِض مِْثَؾ َهَذا»َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
 . َهَذا َخْقٌر مِ

 : أن الغـك مـ اهَّلل إن شاء أن يعطقؽ أططاك، وإن شاء أن يؿـعؽ مـعؽ.وفقفا

 :(3التسعقن)الرابعة أية 

ـَ إَْحَباقال حعانى: ـَ آَمـُقا إِنَّ َكثِقًرا ِم َفا الَِّذي ْهَباِن َلَقْلُكُؾقَن َأْمَقاَل ﴿ َيا َأيُّ ِر َوالرُّ

َة َوٓ ُيـِػُؼقَكَفا فِل  َهَب َواْلِػضَّ ـَ َيْؽـُِزوَن الذَّ ـْ َسبِقِؾ اهللِ َوالَِّذي وَن َط الـَّاِس بِاْلَباصِِؾ َوَيُصدُّ

ْرُهْؿ بَِعَذاٍب َألِقٍؿ ﴾   [.23]التقبة:َسبِقِؾ اهللِ َفَبشِّ

 الشــرح:

ـَ إَْحَباِر محذًرا ٕهؾ اإليؿان:  ؾَّ َطزَّ َوجَ يؼقل اهَّلل  ـَ آَمـُقا إِنَّ َكثِقًرا ِم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ



 159 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

ْهبَاِن ﴾طؾؿاء القفقد،  ﴾  ﴿ َلَقْلُكُؾقَن َأْمَقاَل الـَّاِس بِاْلَباصِِؾ ﴾ُطباد الـصارى،  ﴿ َوالرُّ

ؿان وقد جاء يف قصة إسَلم سؾ]يلخذوهنا بغقر حؼفا وٓ يدفعقهنا يف وجففا، 

َوَأْحَبْبُت َأْن َأُكقَن َمَعَؽ َأْخُدُمَؽ فِل َكـِقَستَِؽ، َوَأَتَعؾَُّؿ مِـَْؽ َوُأَصؾِّل َمَعَؽ، الػارسل: 

ُبُفْؿ فِقَفا، َفنَِذا  َدَقِة َوُيَرغِّ َقاَل: َفاْدُخْؾ َفَدَخْؾُت َمَعُف، َقاَل: َفَؽاَن َرُجَؾ َسْقٍء َيْلُمُرُهْؿ بِالصَّ

، َحتَّك َجَؿَع َسْبعَ َجَؿُعقا إَِلْقِف  ـَ ـْ  مِـَْفا َأْشَقاَء، اْكَتـََزُه لِـَْػِسِف، َوَلْؿ ُيْعطِِف اْلَؿَساِكق
قََِلٍل مِ

َذَهٍب َوَوِرٍق، َقاَل: َوَأْبَغْضتُُف ُبْغًضا َشِديًدا لَِؿا َرَأْيُتُف َيْصـَُع، ُثؿَّ َماَت، َفاْجَتَؿَعْت إَِلقِْف 

ُبُؽْؿ فِقَفا الـََّصاَرى لَِقْدفِـُقُه، فَ  َدَقِة َوُيَرغِّ ُؼْؾُت َلُفْؿ: إِنَّ َهَذا َكاَن َرُجَؾ َسْقٍء َيْلُمُرُكْؿ بِالصَّ

ـَ مِـَْفا َشْقًئا، َقاُلقا: َوَما ِطْؾُؿَؽ  ق
َفنَِذا ِجْئُتُؿقُه بَِفا اْكَتـََزَها لِـَْػِسِف، َوَلْؿ ُيْعِط اْلَؿَساكِ

ـَا َطَؾْقِف، َقاَل: َفَلَرْيُتُفْؿ َمْقِضَعُف، َقاَل: بَِذلَِؽ؟، َقاَل: ُقْؾُت َأَكا َأُدل ؽُ  ْؿ َطَؾك َكـِْزِه، َقاُلقا: َفُدلَّ

َٓ َكْدفِـُفُ   
ِ
ا َرَأْوَها َقاُلقا: َواهَّلل  َفاْسَتْخَرُجقا مِـُْف َسْبَع قََِلٍل َمْؿُؾقَءٍة َذَهًبا َوَوِرًقا، َقاَل: َفَؾؿَّ

  طهى هللا عهيه وسهى ، والـبل أخرجف أحؿد اْلِحَجاَرةِ َأَبًدا َفَصَؾُبقُه، ُثؿَّ َرَجُؿقُه بِ 

ـْ َكْػسف»يؼقل:  َّٓ بِطِقَبٍة ِم ونَ ، أخرجف أحؿد «َٓ َيِحّؾ َماُل اِْمرٍِئ ُمْسِؾؿ إِ ﴾ ﴿ َوَيُصدُّ

ـْ َسبِقِؾ اهللِ ﴾ويؿـعقن ﴿ لؾؿـع مـ الدخقل يف ديـ اهَّلل طز وجؾ،  بنكػاقفاصريؼة اهَّلل  َط

ـْ َسبِقِؾ اهللِ َفَسقُـِػُؼقَكَفا  ﴿: كؿا قال تعالك وا َط ـَ َكَػُروا ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاَلُفْؿ لَِقُصدُّ إِنَّ الَِّذي

ـَ َكَػُروا إَِلك َجَفـََّؿ ُيْحَشُروَن ﴾  [،39]إكػال:ُثؿَّ َتُؽقُن َطَؾْقِفْؿ َحْسَرًة ُثؿَّ ُيْغَؾُبقَن َوالَِّذي

رة والحؽقمات البائرة مـ أجؾ أن ؽؿ هل الؼقاكقـ التل وضعتفا الدول الؽافف

يضعػ اإلسَلم، ومع ذلؽ يلبك اهَّلل إٓ أن يتؿ كقره، فاإلسَلم يف طؾق وأهؾف يف تؿؽـ 

وإن ضعػقا يف إمقر الؿادية وإمقر العسؽرية، لؽـ بؼاء الؼقة اإليؿاكقة والعؼقدة 

فا الؽػار، اجعؾقهؿ يؿؾؽقن الدكقا بؿا فقفا مـ ذهب ظالصالحة هق الذي يغق
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شديد بسبب أكؽ طؾك طؼقدة صحقحة، هذا  ظومجقهراهتا وكػطفا9 لؽـفؿ يف غق

اَر ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ الذي يغقظفؿ ويسقؤهؿ، قال اهَّلل  قال اهَّلل  [،14]الػتح:﴿ لَِقِغقَظ بِِفُؿ اْلُؽػَّ

ـْ َتْرَضك َطـَْؽ اْلَقُفقُد َوٓ الـََّصاَرى َحتَّك َتتَّبَِع ِمؾَّ : َطزَّ َوَجؾَّ   [،210]البؼرة:َتُفْؿ ﴾﴿ َوَل

َل : َطزَّ َوَجؾَّ ويؼقل اهَّلل  ـَ َأْن ُيـَزَّ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َوٓ اْلُؿْشرِكِق ـَ َكَػُروا ِم ﴿ َما َيَقدُّ الَِّذي

ـْ َربُِّؽْؿ َواهللُ ﴾ ـْ َخْقرٍ ِم وا َلْق َتْؽُػُروَن : َطزَّ َوَجؾَّ ويؼقل اهَّلل  [،201]البؼرة:َطَؾْقُؽْؿ ِم ﴿ َودُّ

ٓ وفاطرف مؼدار كعؿة اهَّلل طؾقؽ يا مسؾؿ،  [،44]الـساء:َؿا َكَػُروا َفتَُؽقُكقَن َسَقاًء ﴾كَ 

ـْ َيْؽُػُر : قال تعالك تؽـ كظرتؽ دكققية ًة َواِحَدًة َلَجَعْؾـَا لَِؿ ﴿ َوَلْقٓ َأْن َيُؽقَن الـَّاُس ُأمَّ

ٍة َوَمَعاِرَج  ـْ َفضَّ ـِ لُِبُققتِِفْؿ ُسُؼًػا ِم ْحَؿ َولُِبُققتِِفْؿ َأْبَقاًبا َوُسُرًرا *  َطَؾْقَفا َيظَْفُرونَ بِالرَّ

ِخَرُة ِطـَْد َربَِّؽ 39َطَؾْقَفا َيتَّؽُِئقَن ) ْٔ ْكقَا َوا ا َمَتاُع اْلَحَقاِة الدُّ ( َوُزْخُرًفا َوإِْن ُكؾُّ َذلَِؽ َلؿَّ

ـَ   ، وإبقاب مـ فضة، وفرشفؿيعـل: تؽقن سؼػفؿ [،33]الزخرف:﴾ لِْؾُؿتَِّؼق

الـاس بعدم ذلؽ حتك ٓ يصقر  َطزَّ َوَجؾَّ وكراسقفؿ فقفا الذهب الؽثقر، لؽـ ابتؾك اهَّلل 

 أهؾ التقحقد، فحالفؿ إلك الؽػر جؿقًعا فالدكقا ٓ طربة هبا، 
َّ
ديـ اإلسَلم يبؼك ما َبؼل

 وأهؾ السـة، وأهؾ الصَلح، وأهؾ العؾؿ.

ؾػ وإن ذهبت إمقال بالعؿؾ بالؼرآن والسـة ومـفج الس يـصر ديـ اإلسَلمو

 وقؾت الرجال، فؿا دام اإلسَلم ُيعؿؾ بف فالؿسؾؿقن يف خقر. 

َة ﴾ َهَب َواْلِػضَّ ـَ َيْؽـُِزوَن الذَّ يعـل: إذا بؾغ الـصاب ولؿ يدفع زكاتف ففق كـز،  ﴿ َوالَِّذي

ل ﴿ َوٓ ُيـِػُؼقَكَفا فِ  كؿا صح طـ ابـ طؿر رضل اهَّلل طـف أما إذا دفع زكاتف فؾقس بؽـز،

ْرُهْؿ ﴾يف إوجف الشرطقة التل شرطفا اهَّلل،  َسبِقِؾ اهللِ ﴾ ﴿ بَِعَذاٍب أخربهؿ،  ﴿ َفبَشِّ

 مقجع يقم الؼقامة. َألِقٍؿ ﴾
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﴿ َيْقَم ُيْحَؿك َطَؾْقَفا فِل َكاِر َجَفـََّؿ َفتُْؽَقى بَِفا ِجَباُهُفْؿ َوُجـُقُبُفْؿ َوُضُفقُرُهْؿ َهَذا َما 

َكُػِسُؽؿْ  ِٕ قال بعض أهؾ العؾؿ: السبب  [،31]التقبة:َفُذوُققا َما ُكـُتْؿ َتْؽـُِزوَن ﴾ َكـَْزُتْؿ 

يف كل القجف ثؿ الجـب ثؿ الظفر: أن الػؼقر إذا جاء إلك الغـل فسللف تبعر وجفف، ثؿ 

 أطرض بجـبف، ثؿ وٓه ضفره، فقؽقن الجزاء يقم الؼقامة طؾك قدر أفعالف يف الدكقا.

ـِ َطْبِد و ـْ َجابِِر ْب  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: َط
ِّ
ـِ الـَّبِل ، َط

ِ
ـْ َصاِحِب إِبٍِؾ، »اهَّلل

َما مِ

َّٓ ُأْقِعَد َلَفا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة بَِؼاٍع َقْرَقٍر َتَطُمُه َذاُت  َفا، إِ َٓ ُيَمدِّي َحؼَّ َٓ َغـٍَؿ،  َٓ َبَؼٍر، َو الظِّْؾِػ َو

َٓ َمْؽُسقَرُة اْلَؼْرنِ بِظِْؾِػَفا، َوَتـَْطُحُف َذاُت ا اُء َو ُقْؾـَا: َيا « ْلَؼْرِن بَِؼْركَِفا، َلْقَس فِقَفا َيْقَمئٍِذ َجؿَّ

َفا؟ َقاَل:  ، َوَما َحؼ 
ِ
إِْصَراُق َفْحؾَِفا، َوإَِطاَرُة َدْلِقَها، َوَمـِقَحُتَفا، َوَحَؾُبَفا َطَؾك  "َرُسقَل اهَّلل

َل َيْقَم  اْلَؿاِء، َوَحْؿٌؾ َطَؾْقَفا فِل َسبِقؾِ  َّٓ َتَحقَّ َٓ ُيَمدِّي َزَكاَتُف، إِ ـْ َصاِحِب َماٍل 
َٓ مِ ، َو

ِ
اهَّلل

اْلِؼَقاَمِة ُشَجاًطا َأْقَرَع، َيتَْبُع َصاِحَبُف َحْقُثَؿا َذَهَب، َوُهَق َيِػر  مِـُْف، َوُيَؼاُل: َهَذا َماُلَؽ الَِّذي 

َٓ بُ  دَّ مِـُْف، َأْدَخَؾ َيَدُه فِل فِقِف، َفَجَعَؾ َيْؼَضُؿَفا َكَؿا َيْؼَضُؿ ُكـَْت َتْبَخُؾ بِِف، َفنَِذا َرَأى َأكَُّف 

 متػؼ طؾقف . "اْلَػْحُؾ 

 :(9والتسعقن) خامسةأية ال

اَقْؾُتْؿ إِلَك قال حعانى: ـَ آَمـُقا َما َلُؽْؿ إَِذا قِقَؾ َلُؽُؿ اكِػُروا فِل َسبِقِؾ اهللِ اثَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َّٓ َقِؾقٌؾ إَْرِض أَ  ْكَقا فِل أِخَرِة إِ ـَ أِخَرِة َفَؿا َمَتاُع اْلَحَقاِة الدُّ ْكَقا ِم َرِضقُتْؿ بِاْلَحَقاِة الدُّ

  [.27]التقبة:﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا َما َلُؽْؿ ﴾ َفا الَِّذي طتاب لؾؿممـقـ الذيـ أبقا الخروج مع رسقل اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ
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فِل َسبِقِؾ اهللِ ﴾ اخرجقا ﴿﴿ إَِذا قِقَؾ لَُؽُؿ اكِػُروا ة تبقكيف غزو ،طهى هللا عهيه وسهى

اَقْؾُتْؿ إَِلك إَْرِض ﴾لؾغزو والؼتال،  ﴾ يف أرضؽؿ  يعـل: أحببتؿ البؼاء واإلقامة، ﴿ اثَّ

ـَ أِخَرِة ﴾ ومساكـؽؿ ْكَقا ِم هذا ٓ يؽقن، ٓ بد أن تؽقن أخرة  ﴿ َأَرِضقُتْؿ بِاْلَحقَاِة الدُّ

َّٓ َقِؾقٌؾ  فتؼديؿ الدكقا هق فعؾ الؽػار ؿؼدمة،هل ال ْكَقا فِل أِخَرِة إِ ﴿ َفَؿا َمَتاُع اْلَحَقاِة الدُّ

 مفؿا َكُثَر وتـقع.  ﴾

اكظر يف الدكقا هؾ يؿؽـ أن تبؼك بدون جقع؟ هؾ يؿؽـ أن تبؼك بدون ططش؟ ٓ ف

ا ما تجد مـ أحقاكً وبد تعطش حتك وأكت يف البقت والثَلجة طـدك، والؿطبخ مؾلء، 

يطبخ، وأحقاًكا تعجز طـ الؼقام لؾشرب، ربؿا كـت كائًؿا ما تؼقم إٓ وأكت ططشان، أو 

كـت يف طؿؾ ما تصؾ إلك الدكان إٓ وأكت يف حالة، مع ما يلتقؽ أيًضا مـ التعب 

َّٓ َتُجقَع فِقَفا َوٓ َتْعَرى * والـصب وإسؼام وغقر ذلؽ9 لؽـ الجـة:  ﴿ إِنَّ َلَؽ َأ

وٓ تبلس وٓ تشؼك، وٓ تؿقت  [،224-224]صف:َأكََّؽ ٓ َتْظَؿُل فِقَفا َوٓ َتْضَحك ﴾وَ 

واهَّلل لق لؿ يؽـ إٓ هذه أية لرغبتـا يف الجـة  ،الجـة َطزَّ َوَجؾَّ وتحقك، فـسلل اهَّلل 

 . وجعؾتـا كجري طؾك رؤوسـا فضًَل طـ أرجؾـا إلقفا جرًيا بالعؿؾ الصالح

 :(1عقن)والتس سادسةأية ال

ـَ َواْغُؾْظ َطَؾْقِفْؿ َوَمْلَواُهْؿ َجَفـَُّؿ قال حعانى: اَر َواْلُؿـَافِِؼق َفا الـَّبِلُّ َجاِهِد اْلُؽػَّ ﴿ َيا َأيُّ

  [.62]التقبة:َوبِْئَس اْلَؿِصقُر ﴾

 الشــرح:

َفا الـَّبِلُّ ﴾ مقـ، لـبقف الؽريؿ محؿد الصادق إ َطزَّ َوَجؾَّ هذا أمر مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ
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اَر ﴾وهق أمر ٕمراء الؿسؾؿقـ وُحؽامفؿ يف كؾ زمـ وحقـ:  إصؾققـ  ﴿ َجاِهِد اْلُؽػَّ

الؿعروفقـ مـ القفقد، والـصارى، والفـدوس، والبقذيقـ ومـ إلقفؿ مـ ُطباد 

﴿ إصـام وإوثان الذيـ حاربقا اهَّلل بالشرك وأضفروا التـديد واطتؼدوه ديـًا، 

ـَ ﴾ ذيـ ُيظفرون اإلسَلم وُيبطـقن الؽػر واإلجرام، وما أكثرهؿ يف هذا ال َواْلُؿـَافِِؼق

ما  قل: واهَّلل لق كان لؾؿـافؼقـ ذيقلالزمان، إذا كان الحسـ البصري يف زماكف يؼ

البعثققن، والـاصريقن، وآشرتاكققن، فاستطعـا أن كؿشل فؽقػ هبذا الزمان؟ 

ُطباد الؼبقر مـ الصقفقة كؾفؿ أهؾ والرافضة، والباصـقة، والحداثققن، والعؾؿاكققن، و

  طهى هللا عهيه وسهى أمر بجفادهؿ، ولؿ يجاهدهؿ الـبل  َطزَّ َوَجؾَّ كػاق، فاهَّلل 

ـَ فِل ﴿مع أن اهَّلل طز وجؾ قد حرضف طؾقفؿ بؼقلف: بسـاكف  ِذي ـْ َلْؿ َيـَْتِف اْلُؿـَافُِؼقَن َوالَّ َلِئ

َّٓ َقؾِقًَل ُقُؾقبِِفْؿ َمَرٌض َواْلُؿْرِجُػقَن فِل اْلؿَ  َٓ ُيَجاِوُروَكَؽ فِقَفا إِ  ﴾ِديـَِة َلـُْغِرَيـََّؽ بِِفْؿ ُثؿَّ 

، وإن استطاع ولل إمر أن ُيؼقؿ طؾقفؿ حد الردة فعؾ حتك ٓ ُترفع [51]إحزاب: 

ؾق أتقت إلك أي طامل فلفؿ قائؿة، وهؿ أشد طؾك أهؾ اإلسَلم مـ القفقد والـصارى، 

طهى ، لؽـ هذا الذي يظفر أن اإلسَلم ديـف، وأن محؿًدا ـصراينالقفقدي، واليعرف 

كبقف ثؿ يطعـ يف اإلسَلم وأهؾ اإلسَلم، وهذا أحد أوجف الجفاد9   هللا عهيه وسهى 

 ٕن الجفاد مراتب:

 جفاد الـػس. إولك:

 جفاد الشقطان.الثاكقة: 

 جفاد الؽػار. الثالثة:

 جفاد الؿـافؼقـ. الرابعة:
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أي: شد طؾقفؿ حتك يـزجروا طؿا هؿ فقف مـ الباصؾ9 ٕكؽ إذا  ْؿ ﴾﴿ َواْغُؾْظ َطَؾقْفِ 

ٓ  ﴿ َجَفـَُّؿ َوبِْئَس اْلَؿِصقُر ﴾يقم الؼقامة:  ﴿ َوَمْلَواُهْؿ ﴾رحؿتفؿ تؿردوا طؾقؽ، 

ـَ ﴿، قال تعالك: يخرجقن مـفا وٓ يتحقلقن طـفا
َْسَػِؾ مِ ْٕ ْرِك ا ـَ فِل الدَّ إِنَّ اْلُؿـَافِِؼق

ـْ َتِجَد َلُفْؿ َكِصقًراالـَّاِر وَ   . [034]الـساء:  ﴾َل

هذه أية وما فقفا ُتسؿك طـد كثقر مـ الـاس بآية السقػ، ويحؽؿقن هبا طؾك كثقر 

﴿ ُقْؾ ُكؾٌّ َيْعَؿُؾ َطَؾك َشاكَِؾتِِف  [،90]فصؾت:﴿ اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ ﴾مـ أيات مثؾ: 

ـِ ﴾﴿ َلُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َولَِل دِ [، 49]اإلسراء:﴾ طؾك أهنا مـسقخة،  إلك غقر ذلؽ [،9]الؽافرون:ي

 :(045/ 3) يف تػسقرهقال ابـ كثقر رحؿف اهَّلل 

ـَ َواْلِغْؾَظِة َطَؾْقِفْؿ، اِر َواْلُؿـَافِِؼق  َأَمَر َتَعاَلك َرُسقَلُف َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ بِِجَفاِد اْلُؽػَّ

اِر  ، َوَأْخَبَرُه َأنَّ َمِصقَر اْلُؽػَّ ـَ ـَ اْلُؿْممِـِق
َبَعُف مِ ـِ اتَّ َكَؿا َأَمَرُه بَِلْن َيْخِػَض َجـَاَحُف لَِؿ

ـِ َأبِل َصالٍِب َواْلُؿـَافِ   ْب
ِّ
ـَ َطؾِل ـْ َأمِقِر اْلُؿْممِـِق َم َط ِخَرِة، َوَقْد َتَؼدَّ ْٔ اِر ا ـَ إَِلك الـَّاِر فِل الدَّ ِؼق

ـَ َفنِذَ  ق
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ بَِلْرَبَعِة َأْسَقاٍف: َسْقٍػ لِْؾُؿْشِركِ

ِ
ا َأكَُّف َقاَل: َبَعَث َرُسقُل اهَّلل

ـَ ]التَّْقَبِة: اْكَسَؾَخ  ق
َْشُفُر اْلُحُرُم َفاْقُتُؾقا اْلُؿْشِركِ ْٕ [ َوَسْقٍػ لؽػار َأْهِؾ اْلؽَِتاِب قاتُِؾقا 4ا

َم اهَّلُل َوَرُسقُلُف َوٓ َيِديـُق ُمقَن َما َحرَّ ِخِر َوٓ ُيَحرِّ ْٔ  َوٓ بِاْلَقْقِم ا
ِ
َٓ ُيْممِـُقَن بِاهَّلل ـَ  ِذي َن الَّ

ـَ  ـَ  ِدي
ـْ َيٍد َوُهْؿ صاِغُروَن ]التَّْقَبِة: اْلَحؼِّ مِ ـَ ُأوُتقا اْلؽِتاَب َحتَّك ُيْعُطقا اْلِجْزَيَة َط ِذي الَّ

تِل َتْبِغل َحتَّك 18 ـَ َوَسْقٍػ لِْؾُبَغاِة َفؼاتُِؾقا الَّ اَر َواْلُؿـافِِؼق [ َوَسْقٍػ لؾؿـافؼقـ جاِهِد اْلُؽػَّ

 ]اْلُحُجَراِت: 
ِ
ُققِف إَِذا َأْضَفُروا  [8َتِػلَء إِلك َأْمِر اهَّلل َوَهَذا َيْؼَتِضل َأكَُّفْؿ ُيَجاَهُدوَن بِالس 

ـِ َجِريٍر .  الـَِّػاَق َوُهَق اْختَِقاُر اْب

ـَ َقاَل: بَِقِدِه َفنِْن َلْؿ َيْسَتطِْع  اَر َواْلُؿـافِِؼق ـُ َمْسُعقٍد فِل َقْقلِِف َتَعاَلك: جاِهِد اْلُؽػَّ َوَقاَل اْب
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ـَ َفْؾَقْؽَػِفرَّ فِ  ْقِػ َواْلُؿـَافِِؼق اِر بِالسَّ ـُ َطبَّاٍس: َأَمَرُه اهَّلُل َتَعاَلك بِِجَفاِد اْلُؽػَّ ل َوْجِفِف. َوَقاَل ابْ

ْفَؼ َطـُْفؿْ  بِالؾَِّسانِ  ْقِػ َواْغُؾْظ َطَؾك َوَأْذَهَب الرِّ اَر بِالسَّ اُك: َجاِهِد اْلُؽػَّ حَّ ، َوَقاَل الضَّ

ـَ بِالْ  ـُ َوَقتَاَدُة َوُهَق ُمَجاَهَدُتُفؿْ  َؽََلمِ اْلُؿـَافِِؼق بِقِع مِْثُؾُف، َوَقاَل اْلَحَس ـْ ُمَؼاتٍِؾ َوالرَّ ، َوَط

َكَُّف تَ 
ِ
َْقَقاِل ٕ ْٕ ـَ َهِذِه ا َٓ ُمـَاَفاَة َبْق اَرًة ُمَجاَهَدُتُفْؿ إَِقاَمُة اْلُحُدوِد َطَؾْقِفْؿ، َوَقْد ُيَؼاُل إِكَُّف 

َْحَقاِل، واهَّلُل َأْطَؾُؿ.ُيَماِخُذُهْؿ بَِفَذا َوَتارَ  ْٕ  اهـ  ًة بَِفَذا بَِحَسِب ا

 :(9والتسعقن) سابعةأية ال

ـَ ﴾قال حعانى: اِدقِق ُؼقا اهللَ َوُكقُكقا َمَع الصَّ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي  [.008]التقبة:﴿ َيا َأيُّ

 الشــرح:

ُؼقا اهللَ ﴾ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي لؿعاشر الؿممـقـ يف كؾ  َطزَّ َوَجؾَّ ـ اهَّلل هذا كداء م ﴿ َيا َأيُّ

بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر والصرب طؾك  َطزَّ َوَجؾَّ زمـ وحقـ: أن يتؼقا اهَّلل 

ـَ ﴾الؿؼدور،  اِدقِق محؿد صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ وأصحابف، فؾتؽـ  ﴿ َوُكقُكقا َمَع الصَّ

، وفعًَل، واطتؼاًدا فنن هذا مـ أسباب ثبامع الصادققـ  ًٓ هتؿ، ومـ أسباب رفعتفؿ، قق

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: ف ومـ أسباب طؾق شلهنؿ،
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل َع

، َوإِنَّ اْلبِرَّ َيْفِدي إَِلك اْلَجـَِّة، َوَما َيَزاُل » ْدَق َيْفِدي إَِلك اْلبِرِّ ْدِق، َفنِنَّ الصِّ َطَؾْقُؽْؿ بِالصِّ

ُجُؾ  يًؼا، َوإِيَّاُكْؿ َواْلَؽِذَب، َفنِنَّ  الرَّ ْدَق َحتَّك ُيْؽَتَب ِطـَْد اهللِ ِصدِّ ى الصِّ َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ

ُجُؾ َيْؽِذُب  اْلَؽِذَب َيْفِدي إَِلك اْلُػُجقِر، َوإِنَّ اْلُػُجقَر َيْفِدي إَِلك الـَّاِر، َوَما َيَزاُل الرَّ

ى اْلَؽِذَب َحتَّك ُيْؽتَ  اًباَوَيَتَحرَّ فؽثقر مـ الـاس اكحرفقا متػؼ طؾقف،  «َب ِطـَْد اهللِ َكذَّ

 بسبب مجالسة السقئقـ:
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َٓ َتْسَلْل  ـْ اْلَؿْرِء  ـْ َقِريـِـفِ  َوَسْؾ  َط   َط

 

ـــــؾ    ـــــاَرنِ  َفُؽ ـٍ بِاْلُؿَؼ ـــــِري ـــــِدي  َق  َيْؼَت

 : مـ خػقت طؾقـا بدطتف، لؿ تخَػ طؾقـا ُألػتف.والؼاطدة 

الِِح »قسك رضل اهلل طـف قال: فعـ أبل مومـ جالس جاكس،  َمَثُؾ اْلَجِؾقِس الصَّ

ـُْف،  ا َأْن َتْبَتاَع ِم قِء، َكَحاِمِؾ اْلِؿْسِؽ َوَكافِِخ اْلؽِقرِ، َفَحاِمُؾ اْلِؿْسِؽ إِمَّ َوَمَثُؾ َجِؾقِس السُّ

ا َأْن ُيْحرَِق  ا َأْن َتِجَد ِمـُْف ِريًحا َصقَِّبًة، َوَكافُِخ اْلؽِقرِ، إِمَّ ا َأْن َتِجَد ِمـُْف ِريًحا َوإِمَّ ثَِقاَبَؽ، َوإِمَّ

وهؽذا كؿا تؽقن مع الصادققـ حسًقا كـ معفؿ معـقًيا، فؽـ مع  متػؼ طؾقف، «َخبِقَثةً 

الصحابة رضقان اهَّلل طؾقفؿ يف اطتؼاداهتؿ، وكـ مع الصحابة رضقان اهَّلل طؾقفؿ يف 

اهَّلل طؾقفؿ يف التلسل محبتفؿ وكصرهتؿ هَّلل ولرسقلف ولديـف، وكـ مع الصحابة رضقان 

 .  طهى هللا عهيه وسهى برسقل اهَّلل 

ـَ : ، كؿا قال تعالكوالصادققن طـد التػصقؾ هؿ: الؿفاجرون ﴿ لِْؾُػَؼَراِء اْلُؿَفاِجرِي

ـَ اهللِ َوِرْضَقاًكا َوَيـُْصُروَن اهللَ  ـْ ِدياِرِهْؿ َوَأْمَقالِِفْؿ َيْبَتُغقَن َفْضاًل ِم ـَ ُأْخرُِجقا ِم الَِّذي

اِدُققَن ﴾  وإكصار هؿ الؿممـقن.  [،4]الحشر:َوَرُسقَلُف ُأْوَلئَِؽ ُهُؿ الصَّ

وهبذه أية احتج أبق بؽر وطؿر رضقان اهَّلل طؾقفؿ طؾك إكصار لؿا قالقا: مـا أمقر 

ُؼقا يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ ومـؽؿ أمقر، قالقا: ٓ يؽقن، ألقس اهَّلل  ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي اهللَ ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾ اِدقِق فـحـ إمراء وأكتؿ القزراء، هذا هق ديـ اهَّلل،  [،224]التقبة:َوُكقُكقا َمَع الصَّ

فقليت رافضل أثقؿ ويؼقل: الصحابة أخذوا الخَلفة طؾك طؾل بـ أبل صالب، لق كاكت 

الخَلفة لعؾل بـ أبل صالب لسؾؿقها لف طؾك صبؼ مـ ذهب، وكاكقا لفؿ كِعَؿ 

ـَ َطبَّاٍس،فعـ بقـ، لؽـ أكت يف غػؾة طـ سقرة إمامؽ، الطائعقـ والؿستجق  ْب
ِ
 َطْبَد اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل 
ِّ
ـْ ِطـِْد الـَّبِل

 اهَّلُل َطـُْف، َخَرَج مِ
َ
ـَ َأبِل َصالٍِب َرِضل َّ ْب

َأنَّ َطؾِل
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، َكْقَػ َأْصَبَح َرُسقُل  ـٍ َ فِقِف، َفَؼاَل الـَّاُس: َيا َأَبا َحَس
ِذي ُتُقفِّل  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف  َوَجِعِف الَّ

ِ
اهَّلل

 بَْعَد « َأْصَبَح بَِحْؿِد اهللِ َباِرًئا»َوَسؾََّؿ؟ َقاَل: 
ِ
َٓ َتَراُه، َأْكَت َواهَّلل َفَلَخَذ بَِقِدِه الَعبَّاُس َفَؼاَل: َأ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف وَ 
ِ
َُرى َرُسقَل اهَّلل َٕ  إِكِّل 

ِ
َسؾََّؿ َسُقَتَقفَّك فِل َوَجِعِف، الثََّلَِث َطْبُد الَعَصا، َواهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل 
ِ
َْطِرُف فِل ُوُجقِه َبـِل َطْبِد الُؿطَّؾِِب الَؿْقَت، َفاْذَهْب بِـَا إَِلك َرُسقِل اهَّلل َٕ َوإِكِّل 

ـْ َيُؽقُن إَْمُر، َفنِْن َكاَن فِقـَا َطؾِْؿـَا َذلَِؽ، َوإِنْ  َكاَن فِل َغْقِرَكا  َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفـَْسَلَلُف: فِقَؿ

 :
ٌّ
َؿ َفَقْؿـَُعـَا »َأَمْرَكاُه َفَلْوَصك بِـَا، َقاَل َطؾِل ـْ َسَلْلـَاَها َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َواهللِ َلئِ

َؿ َأَبًدا َٓ ُيْعطِقـَاَها الـَّاُس َأَبًدا، َوإِكِّل َٓ َأْسَلُلَفا َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقفِ  أخرجف  «َوَسؾَّ

كان ُيشقر بالخَلفة ٕبل بؽر   طهى هللا عهيه وسهى والـبل ، (5155) البخاري

ـِ ُمْطِعٍؿ، مثؾ حديث  عُهرضي هللا   َصؾَّك يف مسؾؿ: ُجَبْقِر ْب
ِ
َأنَّ اْمَرَأًة َسَلَلْت َرُسقَل اهَّلل

 َأَرَأْيَت إِْن ِجْئُت َفؾَ 
ِ
ْؿ اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َشْقًئا، َفَلَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلْقِف، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهَّلل

فَل ، «َفنِْن َلْؿ َتِجِديـِل َفْلتِل َأَبا َبْؽرٍ »َقاَل:  -َتْعـِل اْلَؿْقَت  َقاَل َأبِل: َكَلكََّفا -َأِجْدَك؟ 

ُيؾبس طؾقـا يف ديــا، وٓ يلتقؽ واحد ويؼقل لؽ: أسئؾة حقرت طؾؿاء السـة، واهَّلل ما 

حقرت طؾؿاء السـة وٓ ُتحقر طقام السـة، إكؿا ُتحقر الذيـ هؿ طؿائؿ طؾك هبائؿ ٓ 

 ٓ رسؿف، وٓ يعؾؿقن بلحؽامف.يػؼفقن مـ اإلسَلم إ

 تعجب مـ العقام الذيـ هؿ أتباع كؾ كاطؼ، كؾؿا سؿعقا طبارة أثرت فقفؿ.تو

أبق   طهى هللا عهيه وسهى َل يمثر فقؽ الباصؾ، أفضؾ هذه إمة بعد رسقل اهَّلل ف

بؽر، ثؿ طؿر، ثؿ طثؿان، ثؿ طؾل، وأحؼ هذه إمة بالخَلفة: أبق بؽر، ثؿ طؿر، ثؿ 

ثؿ طؾل كؿا جعؾفؿ اهَّلل، وكؿا اختارهؿ خقرة إمة طؾك هذا إمر، هذا هق طثؿان، 

 ديــا، قال شقخ اإلسَلم: فؿـ أبك غقر ذلؽ ففق أضؾ مـ حؿار أهؾف.
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مع  يستؼقؿ أن تؽقنأن كؽقن مع الصادققـ، وٓ  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  الشاهد:

مبتدع ضال، أو أو ؽذاب الخؾؽ جؾس معفؿ وأكت يف داكلن تالصادققـ وأكت كذاب 

ُمحب لؾؿبتدطقـ الضالقـ، أو تعتؼد غقر طؼقدة الؿسؾؿقـ هذا ما يصؾح، كقن 

 وٓ، ومجالستف لفؿ، ع الصادققـ ضاهًرا وباصـًا محبتف، ووده، وكصرتفاإلكسان يؽقن م

طهى هللا تجالس أهؾ البدع وتؼقل: إيؿاين يف قؾبل، وأكا محب هَّلل ومحب لرسقل اهَّلل 

 ، ومحب لؾؼرآن والسـة، كؼقل: ٓ يجتؿعان ديـ الرسقل والؽػر ه وسهى عهي

 .، واهَّلل الؿستعان والصد والبدطة

 :(0والتسعقن) ثامـةأية ال

اِر َوْلَقِجُدوا فِقُؽْؿ قال حعانى: ـَ اْلُؽػَّ ـَ َيُؾقَكُؽْؿ ِم ـَ آَمـُقا َقاتُِؾقا الَِّذي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾ِغْؾَظًة َواْطَؾُؿق   [.012]التقبة:ا َأنَّ اهللَ َمَع اْلُؿتَِّؼق

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي لعباده الؿممـقـ الؿقحديـ الؿحبقـ  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

﴿ يف حال جفادكؿ مع ولل أمركؿ:  ﴿ َقاتُِؾقا ﴾ولرسقلف ولؾؿممـقـ:  َطزَّ َوَجؾَّ هَّلل 

ـَ َيُؾقَكُؽْؿ  اِر ﴾الَِّذي ـَ اْلُؽػَّ طهى هللا الذيـ كػرهؿ اهَّلل ورسقلف إقرب فإقرب  ِم

أية كؿا يستدل هبا الدواطش وأصحاب الؼاطدة طؾك ف، فَل ُيستدل هبذه  عهيه وسهى 

أهنا يف شلن قتال مـ يؽػروهنؿ مـ الؿسؾؿقـ، أية يف شلن الؽافريـ الذيـ كػرهؿ اهَّلل 

تستطقعقن وأي: يؼربقن مـؽؿ  ﴿ َيُؾقَكُؽْؿ ﴾،   طهى هللا عهيه وسهىوكػرهؿ رسقلف 

ُيسؿك بجفاد الطؾب9 ٕن الجفاد والقصقل إلقفؿ، وهذا يف حال ققة الؿسؾؿقـ 
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 يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 جفاد دفع. إول:

 جفاد صؾب. الثاين:

جفاد الدفع يف حال ضعػ الؿسؾؿقـ، إذا غزاهؿ الؽػار واجفقهؿ ودافعقا طـ ف

ؾؿسؾؿقـ للطؾب يف حال ققة الؿسؾؿقـ، وكان ، وأما جفاد اطقابؽؾ ما استطا أكػسفؿ

 يف الزمـ الؿاضل غزوتان صائػة يف الصقػ وشاتقة يف الشتاء.

َطزَّ اهَّلل  يؼقل 9 ٕهنؿ يستحؼقن ذلؽطدم رحؿةشدة  ﴿ َوْلَقِجُدوا فِقُؽْؿ ِغْؾَظًة ﴾

اِر ُرَحَؿاُء َبْقـَفُ يؼقل:  َوَجؾَّ  اُء َطَؾك اْلُؽػَّ  هتػسقريف  قال ابـ كثقر [،14]الػتح:ْؿ ﴾﴿ َأِشدَّ

(3 /117) : 

َْقرَ  ْٕ َْقَرُب َفا ْٕ َْقَرُب َفا ْٕ ًٓ ا ، َفَلوَّ ًٓ اَر َأوَّ ـَ َأْن ُيَؼاتُِؾقا اْلُؽػَّ ُب َأَمَر اهَّلُل َتَعاَلك اْلُؿْممِـِق

 َصؾَّك اهَّللُ 
ِ
ْسََلِم، َولَِفَذا َبَدَأ َرُسقُل اهَّلل ـَ فِل  إَِلك َحْقَزِة اإْلِ ق

َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ بِِؼَتاِل اْلُؿْشِركِ

ـَ َوالْ  َة َواْلَؿِديـََة َوالطَّائَِػ َواْلَقَؿ ا َفَرَغ مِـُْفْؿ َوَفَتَح اهَّلُل َطَؾْقِف َمؽَّ َقَؿاَمَة َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َفَؾؿَّ

ـْ َأَقالِقِؿ َجِزيَرِة اْلَعَرِب،
ـْ  وهجر وخقرب وحضر مقت َوَغْقَر َذلَِؽ مِ

َوَدَخَؾ الـَّاُس مِ

ومِ  َز لَِغْزِو الر   َأْفَقاًجا، َشَرَع فِل قَِتاِل َأْهِؾ اْلؽَِتاِب، َفَتَجفَّ
ِ
ـِ اهَّلل  َسائِِر َأْحَقاِء اْلَعَرِب فِل ِدي

ْطَقِة إَِلك اإلسَلم  ـَ ُهْؿ َأْقَرُب الـَّاِس إَِلك َجِزيَرِة اْلَعَرِب َوَأْوَلك الـَّاِس بِالدَّ ِذي ٕهنؿ الَّ

َْجِؾ جفد الـاس وجدب البَلد وضقؼ الحال، 
ِ
َأْهَؾ اْلؽَِتاِب، َفَبَؾَغ َتُبقَك ُثؿَّ َرَجَع ٕ

ََلُم، ُثؿَّ اشتغؾ يف السـة العاشرة بحجة اْلَقَداِع، ُثؿَّ  ـْ ِهْجَرتِِف َطَؾْقِف السَّ
وذلؽ َسـََة تِْسٍع مِ

 َوَسََل 
ِ
ـَ َيْقًما، َفاْخَتاَرُه اهَّلُل َطاَجَؾْتُف اْلَؿـِقَُّة َصَؾَقاُت اهَّلل ُمُف طؾقف بعد حجتف بَِلَحٍد َوَثَؿاكِق

 لَِؿا ِطـَْدُه.
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 اهَّلُل َطـُْف، َوَقْد َماَل 
َ
َْمِر َبْعَدُه َوِزيُرُه َوَصِديُؼُف َوَخؾِقَػُتُف َأُبق بؽر الصديؼ َرِضل ْٕ َوَقاَم بِا

ـُ َمْقَؾًة َكاَد َأْن َيـَْجِػَؾ َفَثبََّتفُ  ي َطائَِؿ، َوَردَّ َشاِرَد  الدِّ َد اْلَؼَقاِطَد َوَثبََّت الدَّ اهَّلُل َتَعاَلك بِِف، َفَقصَّ

َكاَة مِ  ْسََلِم، َوَأَخَذ الزَّ ِة إَِلك اإْلِ دَّ ـِ َوُهَق َراِغٌؿ، َوَردَّ َأْهَؾ الرِّ ي ـَ الطََّغامِ الدِّ
ـْ َمـََعَفا مِ ، ؿَّ

ـْ َجِفَؾُف، َوَأدَّ  ـَ اْلَحؼَّ لَِؿ ُسقِل َما َحَؿَؾُف، ُثؿَّ َشَرَع فِل َتْجِفقِز اْلُجُققِش َوَبقَّ ـِ الرَّ ى َط

ْؾَباِن، َوإَِلك اْلُػْرِس َطَبَدِة الـِّقَراِن، َفَػَتَح اهَّلُل بَِبَرَكِة ِس  وِم َطَبَدِة الص  ْسََلمِقَِّة إَِلك الر 
َػاَرتِِف اإْلِ

ـَ اْلِعَباِد. َوَأْكَػَؼ ُكـُقَزُهَؿا فِل َسبِقِؾ اْلبََِلَد، َوَأْرَغَؿ أكػ كِْسَرى َوَقْقَصَر َومَ 
ـْ َأَصاَطُفَؿا مِ

 َطْفِدِه 
ِّ
ـْ َبْعِدِه، َوَولِل

َْمِر َطَؾك َيِدي َوِصقِِّف مِ ْٕ  َكَؿا َأْخَبَر بَِذلَِؽ رسقل اهَّلل َوَكاَن َتَؿاُم ا
ِ
اهَّلل

اِب، َشِفقِد اْلِؿْحَراِب، أبل حػص طؿر بـ ا َوَّ ْٕ لخطاب رضل اهَّلل طـف، اْلَػاُروِق ا

، َوَقَؿَع الطغاة والؿـافؼقـ ـَ َواْسَتْقَلك َطَؾك  َفَلْرَغَؿ اهَّلُل بِِف ُأُكقَف اْلَؽَػَرِة اْلُؿْؾِحِدي

 اْلَؿَؿالِِؽ َشْرًقا َوَغْرًبا.

قَ  ََقالِقِؿ ُبْعًدا َوُقْربًا: َفَػرَّ ْٕ ِر ا
ـْ َسائِ

َْمَقاِل مِ ْٕ ـُ ا
َفا َطَؾك اْلَقْجِف َوُحِؿَؾْت إَِلْقِف َخَزائِ

.
ِّ
ْرِطل  الشَّ

ـَ 
َحاَبُة مِ ا َماَت َشِفقًدا َوَقْد َطاَش َحِؿقًدا. َأْجَؿَع الصَّ . ُثؿَّ َلؿَّ ِّ

بِقِؾ اْلَؿْرِضل َوالسَّ

 اهَّلُل َطـُْف ش
َ
اَن َرِضل ـِ َطػَّ ـَ ُطْثَؿاَن ْب َْكَصاِر َطَؾك ِخََلَفِة َأمِقِر اْلُؿْممِـِق ْٕ ـَ َوا فقد اْلُؿَفاِجِري

 الدار.

ََقالِقِؿ َطَؾك ِرَقاِب اْلِعَباِد  ْٕ فؽسك اإلسَلم رئاستف حؾة سابغة. وامتدت فِل َسائِِر ا

َْرِض َوَمَغاِربَِفا. َوَطَؾْت َكؾَِؿُة اهَّلل وضفر  ْٕ ْسََلُم فِل َمَشاِرِق ا ُة اهَّلل البالغة. فظفر اإْلِ ُحجَّ

ـْ ديـف. وبؾغت الؿؾة الحـقػقة مـ أطداء اهَّلل غاية مآ ًة اْكَتَؼُؾقا إَِلك َم رهبا. وكؾؿا َطَؾْقا ُأمَّ

ـَ آ ِذي َفا الَّ ًٓ لَِؼْقلِِف َتَعاَلك: َيا َأي  اِر، اْمتَِثا ـَ اْلُعَتاِة اْلُػجَّ
ـَ َيُؾقَكُفْؿ مِ ِذي َمـُقا َبْعِدِهْؿ ُثؿَّ الَّ
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اِر ]التَّْقَبِة:  ـَ اْلُؽػَّ
ـَ َيُؾقَكُؽْؿ مِ ِذي ُلُف َتَعاَلك: َوْلَقِجُدوا فِقُؽْؿ ِغْؾَظًة َأْي [ َوَققْ 012قاتُِؾقا الَّ

ِذي َيُؽقُن َرفِقًؼا  ـَ اْلَؽامَِؾ ُهَق الَّ
َولَِقِجَد الؽػار مـؽؿ غؾظة فِل قَِتالُِؽْؿ َلُفْؿ، َفنِنَّ اْلُؿْممِ

ـِ َغؾِقًظا َطَؾك طدوه الؽافر. َِخقِف اْلُؿْممِ
ِ
ٕ 

ٍة َطَؾك كؼقلف َتَعاَلك: َفَسْقَف َيْلتِل اهَّلُل بِ  ـَ َأِطزَّ ٍة َطَؾك اْلُؿْممِـِق َؼْقٍم ُيِحب ُفْؿ َوُيِحب قَكُف َأِذلَّ

ـَ ]اْلَؿائَِدِة:  اُء َطَؾك 43اْلؽافِِري ـَ َمَعُف َأِشدَّ ِذي  َوالَّ
ِ
ٌد َرُسقُل اهَّلل [ وققلف َتَعاَلك: ُمَحؿَّ

اِر ُرَحؿاُء َبْقـَُفْؿ ]الػتح:  ـَ [ وققلف َتَعاَلك: َيا أَ 18اْلُؽػَّ اَر َواْلُؿـافِِؼق   جاِهِد اْلُؽػَّ
َفا الـَّبِل ي 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف 8َوالتَّْحِريِؿ:  62َواْغُؾْظ َطَؾْقِفْؿ ]التَّْقَبِة: 
ِ
[ َوفِل اْلَحِديِث: َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

ُحقُك اْلَؼتَّاُل »وسؾؿ قال:  ِه، َيْعـِل َأكَُّف َضُحقٌك فِل َوْجِف َولِ « َأَكا الضَّ قِِّف َقتَّاٌل لَِفاَمِة َطُدوِّ

 َواْطَؾُؿقا أَ 
ِ
ُؾقا َطَؾك اهَّلل اَر َوَتَقكَّ ـَ َأْي َقاتُِؾقا اْلُؽػَّ نَّ اهَّلَل َوَقْقُلُف: َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهَّلَل َمَع اْلُؿتَِّؼق

ا َكاَكِت ا َْمُر َلؿَّ ْٕ َؼْقُتُؿقُه َوَأَصْعُتُؿقُه، َوَهَؽَذا ا ـَ ُهْؿ َخْقُر َمَعُؽْؿ إذا اتَّ ِذي ْلُؼُروُن الثَََّلَثُة الَّ

ـَ َطَؾك َطُدوِّ   َتَعاَلك َلْؿ َيَزاُلقا َضاِهِري
ِ
ْستَِؼاَمِة َواْلِؼَقاِم بَِطاَطِة اهَّلل

ِ
ِة فِل َغاَيِة آ ُمَّ ْٕ ِهْؿ. َهِذِه ا

َْطَداُء فِل َسَػاٍل َوَخ  ْٕ  َساٍر.َوَلْؿ َتَزِل اْلُػُتقَحاُت َكثِقَرًة َوَلْؿ َتَزِل ا

َْطَداُء فِل َأْصَراِف  ْٕ ـَ اْلُؿُؾقِك َصِؿَع ا ْختََِلَفاُت َبْق
ِ
َْهَقاُء َوآ ْٕ ـُ َوا ا َوَقَعِت اْلِػَت ُثؿَّ َلؿَّ

ُمقا إَِلك َحْقزَ  ُمقا إَِلْقَفا، َفَؾْؿ ُيَؿاكُِعقا لُِشْغِؾ اْلُؿُؾقِك َبْعِضِفْؿ بَِبْعٍض، ُثؿَّ َتَؼدَّ ةِ اْلبََِلِد َوَتَؼدَّ

ـْ ا
َْصَراِف ُبْؾَداًكا َكثِقَرًة، ُثؿَّ َلْؿ َيَزاُلقا َحتَّك اْسَتْحَقُذوا َطَؾك َكثِقٍر مِ ْٕ ـَ ا

ْسََلِم َفَلَخُذوا مِ إْلِ

ْسََلِم َوَأَصاَع  ـْ ُمُؾقِك اإْلِ
ـْ َبْعُد، َفُؽؾََّؿا َقاَم َمؾٌِؽ مِ

ـْ َقْبُؾ َومِ
ْسََلِم َولِؾَِّف ٕمر مِ بََِلِد اإْلِ

َْطَداِء بَِحَسبِِف َوبَِؼدْ  َأَوامِرَ  ْٕ ـَ ا
ـَ اْلبََِلِد َواْسَتْرَجَع مِ

 َفتََح اهَّلُل َطَؾْقِف مِ
ِ
َؾ َطَؾك اهَّلل  َوَتَقكَّ

ِ
ِر اهَّلل

ـْ َكَقاِصل َأْطَدائِِف 
ـَ مِ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق َما فِقِف مـ وٓية اهَّلل. واهَّلل الؿسمول اْلَؿْلُمقُل َأْن ُيَؿؽِّ

ـَ َوَأنْ  ََقالِقِؿ إكف جقاد كريؿ. اْلَؽافِِري ْٕ  َكؾَِؿَتُفْؿ فِل َسائِِر ا
َ
 اهـ  ُيْعؾِل
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ـَ ﴾  معقة كصر وتليقد وحػظ وكَلءة.  ﴿ َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َمَع اْلُؿتَِّؼق

 تـؼسؿ إلك قسؿقـ: َطزَّ َوَجؾَّ ؿعقة اهَّلل ف

 معقة طامة لجؿقع الؿخؾققات، فاهَّلل معفؿ بعؾؿف، وبصره، وقدرتف، إولك:

 .، وغقر ذلؽ مـ خصائص ربقبقتف وسؾطاكف ٓ يعجزه شلء

 معقة خاصة لؾؿممـقـ، وهل تؼتضل الـصر، والتليقد، والحػظ، والؽَلءة. الثاكقة:

 والحؿد هَّلل

  سورة يوَس 

 :(2والتسعقن) تاسعةأية ال

ا َأْكَجاُهْؿ إَِذا ُهْؿ َيبُْغقَن فِل إَْرِض بَِغقْرِ اقال حعانى: َؿا ﴿ َفَؾؿَّ َفا الـَّاُس إِكَّ ْلَحؼِّ َيا َأيُّ

ْكَقا ُثؿَّ إَِلْقـَا َمْرِجُعُؽْؿ َفـُـَبِّئُُؽْؿ بَِؿا ُكـُْتْؿ َتْعؿَ  ُؾقَن َبْغقُُؽْؿ َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ َمَتاَع اْلَحَقاِة الدُّ

 [.12]يقكس:﴾

 الشــرح:

ا َأْكَجاُهؿْ ﴿ ﴾ يظؾؿقن ُغقنَ إَِذا ُهْؿ َيبْ  ﴿مـ الغرق وكحقه مـ البداء  ﴾َفَؾؿَّ

 .﴾ أي بالػساد فِل إَْرِض بَِغْقِر اْلَحؼِّ  ﴿أمر اهَّلل طز وجؾ ويتجاوزون إلك غقر 

طهى هللا البغل: ذكب طظقؿ يدل طؾك ضعػ الخقف مـ العؾل الؽريؿ، والـبل و

ـْ َباِغًقا»يؼقل:   عهيه وسهى  َٓ َتُؽ ٓ تبغل طؾك غقرك سقاًء بالؼقل أو  ،«َٓ َتْبِغ َو

(109) 
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 ؾ أو حتك باطتؼاد السقء فقف وهق بريء مـ ذلؽ.بالػع

َؿا َبْغقُُؽْؿ َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ : مـ البغل بؼقلف َطزَّ َوَجؾَّ وهـا ُيحذر اهَّلل  َفا الـَّاُس إِكَّ ﴿ َيا َأيُّ

، َطزَّ َوَجؾَّ أي: ضرر بغقؽؿ طائد إلك أكػسؽؿ فلكت الؿتضرر إول مـ معصقة اهَّلل  ﴾

متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر  «الظُّْؾَؿ ُضُؾَؿاٌت َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ »لظؾؿ: وأكت الؿتضرر إول مـ ا

ِخُر » ،رضل اهلل طـف ْكَقا، َمَع َما َيدَّ َؾ اهللُ لَِصاِحبِِف اْلُعُؼقَبَة فِل الدُّ ـْ َذْكٍب َأْجَدُر َأْن ُيَعجِّ َما ِم

ِحؿِ  ـَ اْلَبْغِل، َوَقطِقَعِة الرَّ ِخَرِة، ِم ْٔ ، ف أبق داود طـ أبل بؽرة رضل اهلل طـفأخرج «َلُف فِل ا

ؽؿ مـ إكسان يؽقن يف ُأهبتف، وسؾطاكف، وغـاه، وققتف فنذا بغك طؾك غقره طاد ذلقًَل ف

حؼقًرا مفاًكا، وربؿا ُسؾَِب مـف الُؿؾؽ والسؾطان والؿال فقعقد يف حالة سقئة، وهذا أمر 

لف صقلة وكؾؿة، فجاءه  توكاك اً كبقر ًاكان ضابط مـربؿا قد سؿعتؿ بف كثقًرا، أطرف 

رجؾ مسؽقـ يشؽق فدفعف مـ طؾك باب اإلدارة، وإذا بف مـ يقمف ُأصقب بشلء يف 

جسده، وضعػت كؾؿتف، وقؾ احرتام الـاس لف، وأن هق يف حالة صقبة مـ حقث 

ًٓ مـ جراء ذلؽ إمر الذي حصؾ مـف،  العبادة واإلقبال طؾك الخقر9 لؽـ ما زال معؾق

ؿ بحديث جابر: أن امرأًة كاكت تحؿؾ طؾك رأسفا جرة، فجاء شاب ولعؾؽؿ قد سؿعت

فدفعفا حتك اكؽسرت جرهتا ووقعت طؾك إرض، ثؿ ألتػتت إلقف وقالت: مـ لؽ 

َٓ »:  طهى هللا عهيه وسهى يقم أن كؼػ بقـ يدي الديان، فؼال الـبل  ًة  َس اهللُ ُأمَّ َٓ َقدَّ

ـْ َشِديدِ  ُف ِم َٓ ُيَتْعتُِعفُ َيْلُخُذ َضِعقُػفا َحؼَّ  .«َها َوُهَق 

ْكَقا ﴾  أي: ما أكتؿ فقف مـ البغل والتطاول والؽرب إكؿا هق متاع الحقاة ﴿ َمَتاَع اْلَحَقاِة الدُّ

﴿ كخربكؿ وكجازيؽؿ:  ﴿ َفـُـَبِّئُُؽْؿ ﴾مآبؽؿ،  ﴿ ُثؿَّ إَِلْقـَا َمْرِجُعُؽْؿ ﴾الدكقا ثؿ يزول، 

ط إخباًرا مجرًدا، بؾ إخبار وطؼقبة كسلل اهَّلل السَلمة لقس فؼ بَِؿا ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقَن ﴾
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 والعافقة.

 :(1)الؿائة أية 

ُدوِر قال حعانى: ـْ َربُِّؽْؿ َوِشَػاٌء لَِؿا فِل الصُّ َفا الـَّاُس َقْد َجاَءْتُؽْؿ َمْقِطَظٌة ِم ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾  [.46]يقكس:َوُهًدى َوَرْحَؿٌة لِْؾُؿْمِمـِق

 الشــرح:

لؾـاس يحثفؿ ويحضفؿ ويرغبفؿ طؾك  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ا الـَّاُس ﴾﴿ َيا َأيُّفَ 

ذكرى  ﴿ َقْد َجاَءْتُؽْؿ َمْقِطَظٌة ﴾، طهى هللا عهيه وسهىآستجابة لدطقة رسقل اهَّلل 

ـْ َربُِّؽْؿ ﴾وطظة:  ﴿ الذي خؾؼؽؿ ورزقؽؿ ويريد لؽؿ التقفقؼ والفداية،  ﴿ ِم

ُدوِر ﴾لِؿَ ﴾ طافقة وسالمة ﴿َوِشَػاءٌ  مـ أمراض الحسد، والغؾ، الؼؾقب  ا فِل الصُّ

﴿ هداية إلك الطريؼ الصحقح،  ﴿ َوُهًدى ﴾والخقف، والؽػر، الشؽ، والـػاق، 

ـَ ﴾يرحؿ اهَّلل بف:  َوَرْحَؿٌة ﴾ ، ففذه أية دلقؾ طؾك فضؾ الؼرآن والعؿؾ بف ﴿ لِْؾُؿْمِمـِق

 والدطقة إلقف.

 :(3)القاحدة بعد الؿائة أية 

ـَ َتْعُبُدوَن حعانى: قال ـْ ِديـِل َفال َأْطُبُد الَِّذي َفا الـَّاُس إِْن ُكـُْتْؿ فِل َشؽٍّ ِم ﴿ ُقْؾ َيا َأيُّ

ـَ  ـَ اْلُؿْمِمـِق اُكْؿ َوُأِمْرُت َأْن َأُكقَن ِم ـْ َأْطُبُد اهللَ الَِّذي َيَتَقفَّ
ـْ ُدوِن اهللِ َوَلؽِ ِم

 [.013]يقكس:﴾

 الشــرح:
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ـْ ِديـِل ﴾يف ريب،  ا الـَّاُس إِْن ُكـُْتْؿ فِل َشؽٍّ ﴾﴿ ُقْؾ َيا َأيُّفَ  ﴿ َفال اإلسَلم،  ﴿ ِم

ـْ ُدوِن اهللِ ﴾ ـَ َتْعُبُدوَن ِم إصـام وإوثان فنن هذا مـ الشرك الباصؾ، مـ  َأْطُبُد الَِّذي

اُكْؿ ﴾والظؾؿ العظقؿ، والبغل الجسقؿ،  ـْ َأْطُبُد اهللَ الَِّذي َيَتَقفَّ
دوا خالؼؽؿ، اطب ﴿ َوَلؽِ

ـَ : َطزَّ َوَجؾَّ أمرين اهَّلل  ﴿ َوُأِمْرُت ﴾ورازقؽؿ، ومحققؽؿ، ومؿقتؽؿ،  ﴿ َأْن َأُكقَن ِم

ـَ ﴾ الؿـؼاديـ لديـ رب العالؿقـ، فنذا دطاك الؿبؾطقن إلك صريؼتفؿ إياك أن  اْلُؿْمِمـِق

قؽـ بقـؽ وبقـفؿ الرباءة، والغالب إكؿا ُيصقب الشؽ لتتشؽؽ أو تضطرب، بؾ 

أن   طهى هللا عهيه وسهى آستؼامة، ومع ذلؽ أمره الـبل والعؾؿ، وػ اإليؿان، قضع

يرد طؾقفؿ أمرهؿ حتك ٓ يطؿعقا فقف، يعـل: ما قال لفؿ: إن كـتؿ يف شؽ مـ ديـقـ 

ـَ  :ولؽـ طؾؿقين، وجفقين اكصحقين، ٓ ـْ ِديـِل َفال َأْطُبُد الَِّذي ﴿ إِْن ُكـُْتْؿ فِل َشؽٍّ ِم

ـْ ُدوِن اهللِ ﴾ َتْعُبُدونَ  أكتؿ يف واٍد وكحـ يف آخر، كحـ طؾك يؼقـ مـ  [،209]يقكس:ِم

أمركا، وطؾك يؼقـ مـ دطقتـا، وكؿا قال مالؽ: اذهب إلك شاك مثؾؽ، فاإلكسان 

اإلسَلم طؼقدة وققل وفعؾ، لؽـ كثقر مـ إمقر فثبقت الجبال الرواسل،  ايؽقن ثابت

ُقؾبس طؾقف: الديؿؼراصقة أحدهؿ فة، يلتقف يضطرب فقفا الـاس9 بسبب ضعػ آستؼام

يؼقل لف: آكتخابات ما  آخرطبارة طـ شقرى وإذا بف مع الديؿؼراصقة، بعد أيام يلتقف 

باب الحؾ والعؼد وهذا كذب، آكتخابات فقفا: ومـ هل إٓ اختقار الرجؾ الصالح، 

تعتؿد طؾك الؽثرة ما مساواة الرجال بالـساء، وإبرار بالػجار، والؿممـقـ بالؽػار، و

﴿ َوَما َأْكَثُر الـَّاِس َوَلْق : واهَّلل طز وجؾ يؼقليعتؿدون طؾك الؽػاءة وطؾك الصَلح 

ـَ ﴾ ترتشح فَلكة الؿغـقة وفَلن الؿطقع، وإذا  [،203]يقسػ:َحَرْصَت بُِؿْمِمـِق

بالؿـتخب الؿغـل والؿغـقة، والػاسؼ والػاسؼة9 ولذلؽ ما تشاهدون مـ التػؾت 
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، والتػؾت آقتصادي، والتػؾت السقاسل9 بسبب أن إمر ُوِسد إلك غقره أهؾف إمـل

أصًَل، بسبب وجقد الـظام الديؿؼراصل، هذا الـظام الذي فتؽ بالشعقب وإمؿ بعد 

الثقرة الػركسقة، وهؽذا الثقرة إمريؽقة، والثقرة اإلكجؾقزية، ثؿ ُصِدَر إلك الثقرة 

رتف إلك البَلد اإلسَلمقة، وإٓ كاكت الديؿؼراصقة يف الؿصرية، والثقرة الؿصرية صد

، كاكت دولتفؿ ٓ الققكاكقة طفد أفَلصقن وأرسطق وأبؼراط مـحصرة يف مديـة أثقـا

تزيد طـ خؿسة ألػ، إذا زادت طـ خؿسة ألػ واحد يؿقت، أو ُيطرد، أو ُيؼتؾ، 

ـ جؾفؿ، ثؿ قالقا: كحـ كحؽؿ أكػسـا بلكػسـا فتؽقن الدولة خؿسة ألػ9 وهذا م

جاءوا يف آخر الزمان يريدون أن ُيطبؼقا هذا الـظام وهق كظام صاغقيت، كظام قائؿ طؾك 

َل فاإلجرام، قائؿ طؾك الػرقة، قائؿ طؾك تؿزيؼ وحدة الصػ، وإذا تلمؾـا حؼقؼتف 

حرية وٓ إخاء وٓ مساواة مع أن هذه مـ مبادئفؿ، حرية لؾزكاة، لؾؽػرة، لؾقصة، 

لؽـ هؾ يحؼ لؾؿسؾؿ أن يبـل مسجًدا ويحقل فقف الســ؟ هؾ  اب الخؿقر،ُشرَّ 

يجقزون لؾؿرأة أن تخرج بخؿارها وحجاهبا؟ ولؾرجؾ أن ُيربل أبـاؤه وبـاتف طؾك 

القاقع أن هذا غقر مقجقد أحسـ الؼقؿ وخقر إحقال؟ هؾ ُيجقزون كشر اإلسَلم؟ 

طؾؼة التل ُتجقز يدطقن إلك الحرية الػردية، الحرية الؿُ  بؾ ضده فؼؾ، ومع ذلؽ

جد ما لإلكسان الشر، أما الؿسؾؿ فَل ققؿة لف طـدهؿ، وهؽذا يؼقلقن: الؿساواة وت

الذيـ هؿ طؾك مذهبفؿ وصريؼتفؿ وكػرهؿ، ما بالؽ  طـدهؿ مـ آستضعاف لؾسقد

إذا كان هذا إسقد اكضاف إلقف اإلسَلم؟ ويدطقن إلك اإلخاء وهؿ إكؿا يدطقن إلك 

ما البغل طؾك إمة اإلسَلمقة فحدث وٓ حرج، فنًذا: إياك أن أخقهتؿ الؽػرية، وأ

ـ بديـ رب العالؿقـ، يعـل: شعب مثؾ القؿـ قـ الجاهؾقتؽقن متشؽًؽا تشؽؽ البطال
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 «اإِليَؿاُن َيَؿاٍن، َواْلِحْؽَؿُة َيَؿاكَِقةٌ »بؼقلف:   طهى هللا عهيه وسهى امتدحف رسقل اهَّلل 

هرطقا خؾػ الديؿؼراصقة كلهنا الحؼ الذي ٓ  ،طـف متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهَّلل

باصؾ فقف، وها هل قد أوصؾتفؿ إلك أسقأ إحقال، وإن لؿ يتقبقا إلك الرحقؿ الؿتعال 

طبد اهَّلل صالح كؾؿة أصاب يف بعضفا بـ قد قال طؾل وستقصؾفؿ إلك أسقأ مـ ذلؽ، 

 ةإخقر ةها، الؽؾؿوأخطل يف آخرها قال: الديؿؼراصقة سقئة، وأسقأ مـفا طدم وجقد

 لف طـ تجربة.ققوكان حؼ وصقاب  ك، وإولةباصؾ

وكان شقخـا مؼبؾ رحؿف اهَّلل تعالك يؼقل: يا طؾل طبد اهَّلل صالح ستؽقن أول 

ضحايا الديؿؼراصقة، وفعًَل الديؿؼراصقة أخرجت لف الؿتظاهريـ، وأخرجت لف مـ 

تفؿ إلك مشارف طدن كزطف مـ طؾك الؽرسل، وأدخؾت الحقثققـ إلك صـعاء، وأوصؾ

، قضقتـا يف القؿـ والػساد الحاصؾ فقف مع الديؿؼراصقة، عز وجملقٓ أن سؾؿ اهَّلل 

وما جاء جراء ذلؽ فنكؿا هق امتداد لفا وسقئة مـ سقئاهتا، فنذا أراد الؿسؾؿقن السَلمة 

 اد.لديـفؿ فؾقعقدوا ولقتقبقا إلك اهَّلل، ولقرتكقا هذه الؿبادئ الفدامة مبادئ الشر والػس

اكظروا إلك فركسا لؿا قام أصحاب السرتات الصػر بالثقرة قؿعقهؿ بالسجقن، 

اكظروا إلك أمريؽا التل تدطل أهنا راطقة الديؿؼراصقة حقـ قام أصحاب ترامب 

ودخؾقا إلك مجؾس الـقاب ما زالقا ُيحاكؿقهنؿ وأودطقهؿ السجقن، بقـؿا لق ُقتؾ 

لقزارات9 لتعؾؿقا أهنؿ ما هؿ حقل او واحد يف البَلد اإلسَلمقة أزاحقا الحاكؿ

طؾقف هذا مثؾ والبَلء مقكؾ بالؿـطؼ، يف الؿثؾ الشعقب هؿ حقل تدمقر الشعقب، و

، َقاَل: إِكَّا َلْقَؾَة اْلُجُؿَعِة فِل اْلَؿْسِجِد إِْذ َجاَء َرُجٌؾ فعـ  أدلتف مـ الؼرآن والسـة، 
ِ
َطبِْد اهَّلل

َْكَصاِر، َفَؼاَل: َلْق َأنَّ  ْٕ ـَ ا
َرُجًَل َوَجَد َمَع اْمَرَأتِِف َرُجًَل، َفَتَؽؾََّؿ، َجَؾْدُتُؿقُه، َأْو َقتََؾ،  مِ
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 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف 
ِ
َـّ َطـُْف َرُسقَل اهَّلل َْسَلَل َٕ  

ِ
َقَتْؾُتُؿقُه، َوإِْن َسَؽَت، َسَؽَت َطَؾك َغْقٍظ، َواهَّلل

 
ِ
ـَ اْلَغِد َأَتك َرُسقَل اهَّلل

ا َكاَن مِ  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَسَلَلُف َفَؼاَل: َلْق َأنَّ َوَسؾََّؿ، َفَؾؿَّ

َرُجًَل َوَجَد َمَع اْمَرَأتِِف َرُجًَل َفَتَؽؾََّؿ، َجَؾْدُتُؿقُه، َأْو َقَتَؾ، َقتَْؾُتُؿقُه، َأْو َسَؽَت، َسَؽَت َطَؾك 

ـَ َيْرُمقَن َأْزَواَجُفْؿ ، َفـََزَلْت آ«الؾُفؿَّ اْفَتْح َوَجَعَؾ َيْدُطق»َغْقٍظ، َفَؼاَل:  ِذي َعاِن: َوالَّ َيُة الؾِّ

ـِ الـَّاِس،  ـْ َبْق
ُجُؾ مِ  بِِف َذلَِؽ الرَّ

َ
َياُت، َفاْبُتؾِل ْٔ َّٓ َأْكُػُسُفْؿ َهِذِه ا ـْ َلُفْؿ ُشَفَداُء إِ َوَلْؿ َيُؽ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
ِ
ُجُؾ َأْربََع  َفَجاَء ُهَق َواْمَرَأُتُف إَِلك َرُسقِل اهَّلل َفَتََلَطـَا َفَشِفَد الرَّ

ـَ 
 َطَؾْقِف إِْن َكاَن مِ

ِ
ـَ اْلَخامَِسَة َأنَّ َلْعـََة اهَّلل ، ُثؿَّ َلَع ـَ ق

اِدقِ ـِ الصَّ  إِكَُّف َلِؿ
ِ
َشَفاَداٍت بِاهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ 
ِ
، َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهَّلل ـَ ، َفَذَهَبْت لَِتْؾَع ـَ َمْف، َفَلَبْت، »َؿ: اْلَؽاِذبِق

ا َأْدَبَرا، َقاَل  َفا َأْن َتِجلَء بِِف َأْسَقَد َجْعًدا « َفَؾَعـَْت، َفَؾؿَّ  ، َفَجاَءْت بِِف َأْسَقَد َجْعًدا"َلَعؾَّ

 . متػؼ طؾقف 

َل كظام يف الداخؾقة، وٓ ففؽان همٓء يؼقلقن: يسؼط الـظام وفعًَل سؼط الـظام، 

يف الصحة، وٓ كظام يف الرتبقة، وٓ كظام يف الطرق، وٓ كظام  كظام يف إمـ، وٓ كظام

 . يف شلء يسؼط الـظام وسؼط الـظام

اطؾؿقا أن كثقًرا مـ الـاس دخؾفؿ الشؽ والريب فقؿا هؿ طؾقف مـ آستؼامة مـ و

ديـ اإلسَلم وأخذوا بؿثؾ هذه الدطقات، وستذهب الديؿؼراصقة ويلتقن بغقرها كؿا 

شرتاكقة، وكؿا كاكت بعد ذلؽ الـاصرية والبعثقة، وأن يـادون إلك كان قبؾ ذلؽ آ

العقلؿة وإلك غقر ذلؽ مـ الؿبادئ، فؿا سقـتفل شر الؽػار لؽـ لقؽـ شعاركا هذه 

ًٓ وفعًَل واطتؼاًدا:  ـْ ِديـِل ﴾أية قق مـ صريؼل الذي أطبد اهَّلل  ﴿ إِْن ُكـُْتْؿ فِل َشؽٍّ ِم

﴿ َفال بف مع الغقر، مـ صريؼل يف معاشل وجؿقع شلين: بف، مـ صريؼل الذي أتعامؾ 
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ـْ ُدوِن اهللِ ﴾ ـَ َتْعُبُدوَن ِم ـِ  ، وهذا كؼقلف:َأْطُبُد الَِّذي ﴿ َلُؽْؿ دِيـُُؽْؿ َولَِل ِدي

، َطزَّ َوَجؾَّ كؿا قال اهَّلل ، [11]الؼصص:  ﴾َلـَا َأْطَؿاُلـَا َوَلُؽْؿ َأْطَؿاُلُؽؿْ ﴿ [،9]الؽافرون:﴾

ـْ 
اُكْؿ ﴾﴿ َوَلؽِ فلستؼقؿ طؾك أمره يف لقؾل وهناري، وسري  َأْطُبُد اهللَ الَِّذي َيتََقفَّ

ـَ : وحالفؿ ما قال اهَّلل تعالك وجفاري، وحضري وسػري ـِ الَِّذي ﴿ إِنَّ اهللَ ُيَدافُِع َط

اٍن َكُػقٍر ﴾ ـَ ﴾﴿ َوُأِمْرُت َأْن َأُكقَن مِ  [،34]الحج:آَمـُقا إِنَّ اهللَ ٓ ُيِحبُّ ُكؾَّ َخقَّ  ـَ اْلُؿْمِمـِق

 أي: إذا أردت الخقر العظقؿ يف الدكقا وأخرة فؽـ مـ الؿممـقـ الؿقحديـ.

 :(9)الثاكقة بعد الؿائة أية 

َؿا َيْفتَِدي قال حعانى: ـِ اْهَتَدى َفنِكَّ ـْ َربُِّؽْؿ َفَؿ َفا الـَّاُس َقْد َجاَءُكُؿ اْلَحؼُّ ِم ﴿ ُقْؾ َيا َأيُّ

ـْ َض  َؿا َيِضؾُّ َطَؾْقَفا َوَما َأَكا َطَؾْقُؽْؿ بَِقكِقٍؾ ﴾لِـَْػِسِف َوَم  [.017]يقكس:ؾَّ َفنِكَّ

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾يا محؿد: لفؿ  ﴿ ُقْؾ ﴾ أهؾ مؽة وغقرها مؿـ يصؾفؿ خطابؽ:  ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َربُِّؽْؿ ﴾وهق الؼرآن واإلسَلم،  ﴿ َقْد َجاَءُكُؿ اْلَحؼُّ ﴾ الذي خؾؼؽؿ ورزقؽؿ،  ﴿ ِم

ـِ اْهَتَدى ﴾ ﴿ َؿا َيْفَتِدي لِـَْػِسِف ﴾استؼام طؾك اإلسَلم وأخذ بف،  َفَؿ ويـػع كػسف  ﴿ َفنِكَّ

َيا ِطَباِدي، َلْق َأنَّ »غـل طـ العالؿقـ، كؿا يف الحديث أخر:  َطزَّ َوَجؾَّ وإٓ فنن اهَّلل 

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ، َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َكاُكقا َطَؾك َأْتؼَ  ك َقْؾِب َرُجٍؾ َواِحٍد ِمـُْؽْؿ، َما َزاَد َأوَّ

﴿ َيا : َطزَّ َوَجؾَّ ، وقال اهَّلل أخرجف مسؾؿ طـ أبل ذر رضل اهَّلل طـف «َذلَِؽ فِل ُمْؾؽِل َشْقًئا

َفا الـَّاُس َأْكُتُؿ اْلُػَؼَراُء إَِلك اهللِ َواهللُ ُهَق اْلَغـِلُّ اْلَحِؿقُد ﴾ ـْ َضؾَّ ﴾ [،21]فاصر:َأيُّ  ﴿ َوَم

َؿا َيِضؾُّ َطَؾْقَفا ﴾كحرف، ا َيا »ٓ يضره ذلؽ:  َطزَّ َوَجؾَّ يظؾؿ كػسف وإٓ فنن اهَّلل  ﴿ َفنِكَّ
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َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ، َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َكاُكقا َطَؾك َأْفَجرِ َقْؾِب َرُجٍؾ َواِحٍد،  ِطَباِدي، َلْق َأنَّ َأوَّ

ـْ ُمْؾؽِل َشْقًئا ﴿ َوَما َأَكا  ،جف مسؾؿ طـ أبل ذر رضل اهلل طـفأخر «َما َكَؼَص َذلَِؽ ِم

فقجازيؽؿ طؾقفا يقم  َطزَّ َوَجؾَّ بحػقظ ٕطؿالؽؿ إكؿا يحػظفا اهَّلل  َطَؾْقُؽْؿ بَِقكِقٍؾ ﴾

 . الؼقامة

َفا الـَّاُس ﴾وتلمؾقا أن جؿقع الـداءات يف سقرة يقكس:  9 ٕن السقرة مؽقة9 ﴿ َيا َأيُّ

ذه أيات أمقر طامة يشرتك فقفا الؿممـقن والؽػار، وٕن إمقر التل تدطق إلقفا ه

فؽؾفؿ بحاجة إلك ترك البغل، وكؾفؿ بحاجة إلك سؿاع الؿقطظة والذكرى، وكؾفؿ 

بحاجة إلك ترك الشؽ والريب حتك يؼع مـفؿ اإلسَلم وآكؼقاد، وكؾفؿ ُيخرب بلن 

حاجتف إلقفا9 ٕن حقـ أمرهؿ هبا لؿ يلمرهؿ ل َطزَّ َوَجؾَّ أطؿالفؿ ٕكػسفؿ، واهَّلل 

اإلكسان بطبقعتف إذا شعر أن غقره يحتاج إلقف ربؿا يلخذه شلء مـ العزة، حتك آبـ 

إذا رأى إب يحتاج إلقف ربؿا تجد آبـ يتعالك قؾقًَل، والزوجة إذا رأت الزوج 

يتقددون إلقف، وهَّلل الؿثؾ  غقثايحتاج إلقفا ربؿا يجد مـفا ذلؽ، لؽـ إذا رأوه مست

عـل: طبدتف أو كػرت بف هق غـل طـؽ إكؿا تـػع كػسؽ بعبادتؽ لف، وتضر إطؾك ي

 كػسؽ بؽػرك بف، تـػع كػسؽ بطاطتؽ لف، وتضر كػسؽ بؿعصقتؽ لف.

  سورة هود  

 :(2)ثالثة بعد الؿائة أية ال

(123) 
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َوُقِضَل إَْمُر  ﴿ َوقِقَؾ َيا َأْرُض اْبَؾِعل َماَءِك َوَياَسَؿاُء َأْقِؾِعل َوِغقَض اْلَؿاءُ قال حعانى:

ـَ ﴾  [.33]هقد:َواْسَتَقْت َطَؾك اْلُجقِديِّ َوقِقَؾ ُبْعًدا لِْؾَؼْقِم الظَّالِِؿق

 الشــرح:

لؾسؿاء وهل غقر مؽؾػة، ولألرض وهل غقر مؽؾػة لؽـ  َطزَّ َوَجؾَّ مـ اهَّلل كداء هذا 

َّٓ : ، كؿا قال تعالكٓ ماكع أن تسؿع كداء اهَّلل ـْ َشْلٍء إِ ـْ ٓ ﴿ َوإِْن ِم
 ُيَسبُِّح بَِحْؿِدِه َوَلؽِ

 .[99]اإلسراء:َتْػَؼُفقَن َتْسبِقَحُفْؿ ﴾

ما فقؽ مـ  شربلا ﴿ َيا َأْرُض اْبَؾِعل َماَءِك ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ أي: قال اهَّلل  ﴿ َوقِقَؾ ﴾

﴿ أمسؽل الؿاء الذي يـزل مـؽ،  ﴿ َوَياَسَؿاُء َأْقِؾِعل ﴾الؿاء وصقريف إلك جقفؽ، 

يف  ﴿ َوُقِضَل إَْمُر ﴾ذهب واختػك بعد أن كان قد غطك البسقطة،  اُء ﴾َوِغقَض اْلؿَ 

جبؾ الجقدي،  َطَؾك اْلُجقِديِّ ﴾﴿ طؾتوالسػقـة  ﴾﴿ َواْسَتَقْت إهَلك الؽافريـ، 

ـَ ﴾سحًؼا وهَلًكا:  ﴿ َوقِقَؾ ُبْعًدا ﴾اهَّلل أطؾؿ، قرب الؿقصؾ و  ﴿ لِْؾَؼْقِم الظَّالِِؿق

 خرة .الؽافريـ يف الدكقا وأ

 :(1الؿائة ) الرابعة بعد أية

ـِ َما َلْقَس قال حعانى: ُف َطَؿٌؾ َغْقُر َصالٍِح َفال َتْسَللْ ـْ َأْهِؾَؽ إِكَّ ُف َلْقَس ِم ﴿ َقاَل َيا ُكقُح إِكَّ

ـَ ﴾ ـَ اْلَجاِهِؾق  [.35]هقد:َلَؽ بِِف ِطْؾٌؿ إِكِّل َأِطُظَؽ َأْن َتُؽقَن ِم

 الشــرح:

ـْ َأْهِؾل َوإِنَّ َوْطَدَك اْلَحؼُّ ﴾م: لؿا قال كقح طؾقف السَل ﴿  [،91]هقد:﴿ َربِّ إِنَّ اْبـِل ِم
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ـْ َأْهِؾَؽ ﴾ اهَّلل لف:َقاَل ﴾  ُف َلْقَس ِم أي: لقس طؾك طؿؾؽ وصريؼتؽ، ولقس  ﴿ َيا ُكقُح إِكَّ

مـ الؿسؾؿقـ، وٓ يعـل هذا أكف ولد زكا معاذ اهَّلل فـساء إكبقاء مصقكات طـ هذا 

ُف َطَؿٌؾ َغْقُر لقس مـ أهؾ اإلسَلم، وا لقس مـ أهؾ إطؿال الصالحة إمر، وإكؿ ﴿ إِكَّ

ُف َطِؿَؾ َغقَر َصالِحويف قراءة: ) َصالٍِح ﴾ ( أي: طؿؾف غقر صالح ومثؾ هذا ٓ ُيرفع  إِكَّ

ـِ طؿؾف إلك السؿاء وٓ ُيسؾؿ،  هنل أن  َما َلْقَس َلَؽ بِِف ِطْؾٌؿ ﴾﴾ تطؾب مـل ﴿﴿ َفال َتْسَلْل

سللف ما ٓ يجقز لف، وإذا كان هذا العتاب لـبل كريؿ وأحد أولل العزم مـ الُرسؾ ي

، ويف هذا دلقؾ طؾك أن الرؤية جائزة هَّلل َطزَّ َوَجؾَّ فؽقػ بغقره مؿـ قد يتجرأ طؾك اهَّلل 

َقاَل  ﴿ َربِّ َأِركِل َأكُظْر إَِلقَْؽ لؿ يعتب طؾك مقسك لؿا قال:  َطزَّ َوَجؾَّ 9 ٕن اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ 

ـْ َتَراكِل ﴾ ـْ َأْهِؾل أي: يف الدكقا، بقـؿا كقح لؿا قال:  [،293]إطراف:َل ﴿ َربِّ إِنَّ اْبـِل ِم

ـِ َما َلقَْس َلَؽ بِِف ِطْؾٌؿ إِكِّل َأِطُظَؽ ﴾قال:  [،91]هقد:َوإِنَّ َوْطَدَك اْلَحؼُّ ﴾  ﴿ َفال َتْسَلْل

ـَ ﴾ُأذكرك:  ـَ اْلَجاِهِؾق  .﴿ َأْن َتُؽقَن ِم

َّٓ ثؿ قال طؾقف السَلم:  ﴿ َقاَل َربِّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ َأْن َأْسَلَلَؽ َما َلْقَس لِل بِِف ِطْؾٌؿ َوإِ

ـَ ﴾ ـَ اْلَخاِسرِي ـْ ِم  [.90]هقد:َتْغِػْر لِل َوَتْرَحْؿـِل َأُك

 :(3بعد الؿائة) خامسةأية ال

ـْ َمَعَؽ ﴿ قِقَؾ َيا ُكقُح اْهبِْط بَِسالٍم ِمـَّا َوبَ قال حعانى: َرَكاٍت َطَؾْقَؽ َوَطَؾك ُأَمٍؿ ِمؿَّ

ُفْؿ ِمـَّا َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾  [.37]هقد:َوُأَمٌؿ َسـَُؿتُِّعُفْؿ ُثؿَّ َيَؿسُّ

 الشــرح:

مـ السػقـة،  ﴿ اْهبِْط ﴾هذا كداء مـ اهَّلل لـقح حقـ أغرق الؽػار،  ﴿ قِقَؾ َيا ُكقُح ﴾
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طظقؿات وهبات جؾقَلت بعد أن  ﴾َطَؾْقَؽ  ﴿ ِمـَّا َوَبَرَكاٍت سَلمة:  ﴿ بَِسالٍم ﴾

ـْ َمَعَؽ ﴾سؾؿفؿ،   ﴿ َوُأَمٌؿ َسـَُؿتُِّعُفْؿ ﴾أي: مـ الؿسؾؿقـ صقائػ،  ﴿ َوَطَؾك ُأَمٍؿ ِمؿَّ

ُفْؿ ِمـَّا َطَذاٌب َألِقٌؿ ﴾إلك أجؾ مسؿك وهؿ الؽػار،  يف الدكقا  شديد مقجع ﴿ ُثؿَّ َيَؿسُّ

 .وأخرة 

 :(9)بعد الؿائةسادسة أية ال

ُفْؿ آتِقِفْؿ َطَذاٌب قال حعانى: ُف َقْد َجاَء َأْمُر َربَِّؽ َوإِكَّ ـْ َهَذا إِكَّ ﴿ َيا إِْبَراِهقُؿ َأْطرِْض َط

 [.65]هقد:َغْقُر َمْرُدوٍد ﴾

 الشــرح:

وذلؽ: أن إبراهقؿ طؾقف السَلم لؿا أخربه اهَّلل هبَلك ققم لقط أخذتف الشػؼة طؾقفؿ، 

َطزَّ رحؿة وشػؼة طؾك أمؿفؿ ويممؾقن الفداية لفؿ9 لؽـ هَّلل فإكبقاء والُرسؾ طـدهؿ 

الحؽؿة البالغة والحجة الدامغة إذ ُيفؾؽفؿ إذا جاء أجؾفؿ وحصؾ كػرهؿ  َوَجؾَّ 

 وإطراضفؿ.

ـْ َهَذا ﴾الـبل الؽريؿ والرسقل العظقؿ،  ﴿ َيا إِْبَراِهقُؿ ﴾  السمال ﴿ َأْطرِْض َط

بعذاب ققم لقط  ُف َقْد َجاَء َأْمُر َربَِّؽ ﴾﴿ إِكَّ ، وآطرتاض طـ إهَلك ققم لقط

ُفْؿ آتِقِفْؿ َطَذاٌب َغْقُر َمْرُدوٍد ﴾وهَلكفؿ،   َطزَّ َوَجؾَّ طـفؿ، وفعًَل صبحفؿ اهَّلل  ﴿ َوإِكَّ

ا َجاَء َأْمُرَكا َجَعْؾـَا َطالَِقَفا َسافَِؾَفا ﴿، كؿا قال تعالك: جعؾ طالقفا سافؾفافبعذاب  َفَؾؿَّ

قٍؾ َمـُْضقدٍ َوَأْمَطْرَكا طَ  ـْ ِسجِّ
 . [71]هقد:  ﴾َؾْقَفا ِحَجاَرًة مِ
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  سورة انحجر 

 :(2بعد الؿائة) سادسةأية ال

ـَ ﴾قال حعانى: اِجِدي َّٓ َتُؽقَن َمَع السَّ  [.21]الحجر:﴿ َقاَل َيا إِْبِؾقُس َما َلَؽ َأ

 الشــرح:

سجد ٔدم طؾقف السَلم إلبؾقس الؾعقـ حقـ أبك أن ي َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل 

َّٓ ما الذي يؿـعؽ:  ﴿ َما َلَؽ ﴾وهق مـ الجـ،  ﴿ َقاَل َيا إِْبِؾقُس ﴾طاتبف اهَّلل و:  ﴿ َأ

ـَ ﴾ اِجِدي ـٍ ﴾ َتُؽقَن َمَع السَّ ـْ صِق ـْ َكاٍر َوَخَؾْؼَتُف ِم  [،09]ص:﴿ َقاَل َأَكا َخْقٌر ِمـُْف َخَؾْؼَتـِل ِم

َْسُجَد وهـا يؼقل:  ِٕ ـْ  ـْ َحَؿنٍ َمْسـُقٍن ﴾ ﴿ َلْؿ َأُك ـْ َصْؾَصاٍل ِم  [.33]الحجر:لَِبَشرٍ َخَؾْؼَتُف ِم

ُيخشك طؾقف، إذا كان  َطزَّ َوَجؾَّ هذا الـداء : أن الُؿعرض طـ صاطة اهَّلل  كستػقد مـو

سجدة امتـع طـفا فؽقػ بالذي تؿرده طـ بسبب وصار كافرًا إبؾقس ُصرد مـ الرحؿة 

ٓ يحج، وٓ يعتؿر؟ وكقػ كذلؽ بالؿشركقـ ٓ ُيصؾل بالؿرة، وٓ يصقم، و

 الؿـدديـ؟ 

 سورة يريى  

 :(2بعد الؿائة) سابعةأية ال

(99) 

(98) 
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ـْ َقبُْؾ َسِؿقًّا قال حعانى: ُرَك بُِغالٍم اْسُؿُف َيْحَقك لَْؿ َكْجَعْؾ َلُف ِم ا ُكَبشِّ ﴿ َيا َزَكرِيَّا إِكَّ

  [.6]مريؿ:﴾

 الشــرح:

﴿ َفَفْب لِل لزكريا طؾقف السَلم حقـ سللف القلد:  َوَجؾَّ َطزَّ كان هذا الـداء مـ اهَّلل 

ـْ َلُدْكَؽ َولِقًّا  ـْ آِل َيْعُؼقَب َواْجَعْؾُف َربِّ َرِضقًّا ﴾ *ِم  [.9-1]مريؿ:َيرُِثـِل َوَيرُِث ِم

ُرَك بُِغالٍم ﴾قال:  ا ُكبَشِّ ا إِكَّ ﴿ اْسُؿُف َيْحَقك كخربك بلكف سقؽقن لؽ غَلم:  ﴿ َيا َزَكرِيَّ

ـْ َقبُْؾ َسِؿقًّا ﴾لَ   هبذا آسؿ مـ قبؾ. ْؿ َكْجَعْؾ َلُف ِم
َّ
 لؿ يؽـ أحد قد ُسؿل

﴿ َقاَل َربِّ وفعًَل خؾؼ اهَّلل هذا الغَلم وأوجده بعد أن كان أبقاه يف ضعػ شديد: 

ـَ اْلؽَِبرِ ِطتِقًّا  ( َقاَل َكَذلَِؽ َقاَل 4)َأكَّك َيُؽقُن لِل ُغالٌم َوَكاَكِت اْمَرَأتِل َطاقًِرا َوَقْد َبَؾْغُت ِم

ـْ َقْبُؾ َوَلْؿ َتُؽ َشْقًئا  ـٌ َوَقْد َخَؾْؼتَُؽ ِم  [.4-4]مريؿ:﴾َربَُّؽ ُهَق َطَؾلَّ َهقِّ

 :(1بعد الؿائة) ثامـةأية ال

ا قال حعانى: ـْ َلُدكَّ ٍة َوآَتْقـَاُه اْلُحْؽَؿ َصبِقًّا * َوَحـَاًكا ِم ﴿ َيا َيْحَقك ُخِذ اْلؽَِتاَب بُِؼقَّ

ـْ َجبَّاًرا َطِصقًّا * َوَسالٌم َطَؾْقِف َيْقَم ُولَِد َوَيْقمَ وَ  ا بَِقالَِدْيِف َولَْؿ َيُؽ  َزَكاًة َوَكاَن َتِؼقًّا * َوَبرًّ

 [.04-01]مريؿ:َيُؿقُت َوَيْقَم ُيْبَعُث َحقًّا ﴾

 الشــرح:

 ِذ اْلؽَِتاَب ﴾﴿ ُخ لقحقك بعد أن أوجده وخؾؼف،  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َيْحَقك ﴾

ةٍ ﴾التقراة،  لؿقسك طؾقف  َطزَّ َوَجؾَّ اطؿؾ هبا وصبؼفا واستؼؿ طؾقفا، وقد قال اهَّلل  ﴿ بُِؼقَّ
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ٍة ﴾السَلم:  ةٍ وقال لبـل إسرائقؾ:  [،291]إطراف:﴿ َفُخْذَها بُِؼقَّ ﴿ ُخُذوا َما آَتْقـَاُكْؿ بُِؼقَّ

َرَة، َقاَل: َقاو [،93]البؼرة:﴾ َم: َعنم َأِِب ُهَريم ، »َل َرُسوُل اهللِ َصذَّ اهللُ َعَلومِه َوَسلَّ ِمُن المَقِويه ًم ادمُ

َتِعنم  ِرصم َعَذ َما َينمَفُعَك، َواسم ٌ احم ِعوِف، َويِف ُكلٍّ َخرم ِمِن الضَّ ًم ٌ َوَأَحبه إََِل اهللِ ِمَن ادمُ َخرم

ٌء، َفًَل َتُقلم  ، َوإِنم َأَصاَبَك ََشم َجزم َلوم َأِّنِّ َفَعلمُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِنم ُقلم َقَدُر بِاهللِ َوََل َتعم

ومَطانِ  َتُح َعَمَل الشَّ  ﴿ َوآَتقْـَاُه اْلُحْؽَؿ َصبِقًّا ﴾ أخرجف مسؾؿ «اهللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفٌِنَّ َلوم َتفم

 آتاه الـبقة والحؽؿة وكان صبًقا صغقًرا.

ا ﴾ وأيًضا:  ـْ َلُدكَّ زكاة ووفؼف  ﴿ َوَزَكاًة ﴾حــ اهَّلل طؾقف وأكرمف، ت﴿ َوَحـَاًكا ِم

َفـَاَدْتُف ﴿، كؿا قال تعالك: مراقًبا هَّلل يف السراء والضراء ﴿ َوَكاَن َتِؼقًّا ﴾وسدده، 

 
ِ
ـَ اهَّلل

ًقا بَِؽؾَِؿٍة مِ ُرَك بَِقْحَقك ُمَصدِّ  اْلَؿََلئَِؽُة َوُهَق َقائٌِؿ ُيَصؾِّل فِل اْلِؿْحَراِب َأنَّ اهَّلَل ُيَبشِّ

ـَ  الِِحق ـَ الصَّ
 . [28]آل طؿران:  ﴾َوَسقًِّدا َوَحُصقًرا َوَكبِقًّا مِ

ا بَِقالَِدْيِف ﴾﴾ وهق ﴿﴿ وَ مع ذلؽ  ـْ لفؿا،  ًاصائع َبرًّ َجبَّاًرا ﴿ ﴾ يف كػسف ﴿ َوَلْؿ َيُؽ

 شديد العصقان. ﴿ َطِصقًّا ﴾، متعالقًا طاصًقا معرًضا ﴾

أي: أكف سالؿ مـ الـؼائص  ْقَم َيُؿقُت َوَيْقَم ُيْبَعُث َحقًّا ﴾﴿ َوَسالٌم َطَؾْقِف َيْقَم ُولَِد َويَ 

والعققب الخاصة باإلكسان يف هذه الحآت، وقد ُقتَِؾ طؾقف السَلم، وذكروا يف سبب 

قتؾف أمقًرا مـفا: أن مؾًؽا مـ مؾقك بـل إسرائقؾ أراد أن يتزوج بعض محارمف فـفاه 

 فذبحف لذلؽ.

 :(3ة)بعد الؿائ تاسعةأية ال

ْبـَاُه َكِجقًّا ﴾قال حعانى: ـِ َوَقرَّ ـْ َجاكِِب الطُّقِر إَْيَؿ  [.41]مريؿ:﴿ َوَكاَدْيـَاُه ِم
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 الشــرح:

ُف : حقث قال تعالك وهذا يف حؼ مقسك طؾقف السَلم ﴿ َواْذُكْر فِل اْلؽَِتاِب ُمقَسك إِكَّ

ًٓ َكبِقًّا * ْبـَاُه َكِجقًّا َوَكاَدْيـَاُه مِ  َكاَن ُمْخَؾًصا َوَكاَن َرُسق ـِ َوَقرَّ ـْ َجاكِِب الطُّقِر إَْيَؿ

 [.11-12]مريؿ:﴾

ْبـَاُه َكِجقًّا ﴾﴿  ـِ َوَقرَّ ـْ َجاكِِب الطُّقِر إَْيَؿ الـداء بصقت طاٍل مرتػع،  َوَكاَدْيـَاُه ِم

، َطزَّ َوَجؾَّ والـجاء مـ صقت قريب خافت، فػل هذه أية: إثبات صػة الؽَلم هَّلل 

﴿ َلْقَس َكِؿْثِؾِف َشْلٌء َوُهَق : بؿا شاء ؾؿ بحرف وصقت متك شاء وكقػ شاءوأكف متؽ

ِؿقُع الَبِصقُر ﴾ والطقر قد يراد بف الطقر الجبؾ الؼريب مـ بقت  [،22]الشقرى:السَّ

صقر سقـاء الذي هق وهؽذا الؿؼدس، وقد ُيراد بف الجبؾ الؿُغطك بالعشب والشجر 

 د يف هذا الؿقصـ، واهَّلل أطؾؿ .، وهذا الؿراالجبؾ الذي يف سقـاء

ََلَة لِِذْكِري ﴿وكان مؿا كداه اهَّلل بف:  َّٓ َأَكا َفاْطبُْدكِل َوَأقِِؿ الصَّ َٓ إَِلَف إِ إِكَّـِل َأَكا اهَّلُل 

اَطَة آتَِقٌة َأَكاُد ُأْخِػقَفا لُِتْجَزى ُكؾ  َكْػٍس بَِؿا َتْسَعك03)  . [04، 03]صف:  ﴾( إِنَّ السَّ

 

 طه سورة 

 :(2بعد الؿائة) عاشرةأية ال

َؽ بِاْلَقادِ قال حعانى: ا َأَتاَها ُكقِدَي َيا ُمقَسك * إِكِّل َأَكا َربَُّؽ َفاْخَؾْع َكْعَؾقَْؽ إِكَّ ﴿ َفَؾؿَّ

ِس ُصًقى ﴾  [.01-00]صف:اْلُؿَؼدَّ

(135) 



 188  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

 الشــرح:

ا َأَتاَها ﴾ هبا وُتـقر لف  أي: لؿا أتك الـار حقث ذهب ٕخذ كار لزوجتف تستدفئ ﴿ َفَؾؿَّ

َْهؾِِف إِكِّل آَكْسُت َكاًرا َسآتِقُؽْؿ مِـَْفا بَِخَبٍر َأْو ﴿كؿا قال تعالك: الطريؼ، 
ِ
إِْذ َقاَل ُمقَسك ٕ

ـْ 6آتِقُؽْؿ بِِشَفاٍب َقَبٍس َلَعؾَُّؽْؿ َتْصَطُؾقَن ) ـْ فِل الـَّاِر َوَم ا َجاَءَها ُكقِدَي َأْن ُبقِرَك َم ( َفَؾؿَّ

ـَ )َحْقَلَفا َوُسبْ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
 6]الـؿؾ:  ﴾( َياُمقَسك إِكَُّف َأَكا اهَّلُل اْلَعِزيُز اْلَحؽِقؿُ 7َحاَن اهَّلل

كبل بـل  ﴿ َيا ُمقَسك ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ كاداه اهَّلل  ﴿ ُكقِدَي ﴾فؾؿا أتك تؾؽ الـار: ، [8 -

ؾق فما هل الشجرة،  هذا دلقؾ طؾك أن الؿتؽؾؿ هق اهَّلل ﴿ إِكِّل َأَكا َربَُّؽ ﴾إسرائقؾ، 

كاكت الشجرة كؿا يؼقل الؿعطؾقن الؿبطؾقن لؼالت: يا مقسك ربؽ اهَّلل، لؽـ هذا 

َّٓ َأَكا ﴾ويف أية إخرى:  ﴿ إِكِّل َأَكا َربَُّؽ ﴾يؼقل:  ـِل َأَكا اهللُ ٓ إَِلَف إِ ثؿ  [،29]صف:﴿ إِكَّ

 يف الشجرة كعقذ باهَّلل يليت الؿبتدطة ويؼقلقن: الؿتؽؾؿ هل الشجرة، أو كَلم خؾؼف اهَّلل

بعضفؿ استدل هبذه أية طؾك طدم جقاز الصَلة يف  ﴿ َفاْخَؾْع َكْعَؾقَْؽ ﴾مـ الضَلل، 

الـعال وهذا ققل الجفَلء، وإٓ فالصَلة يف الـعال متػؼ طؾقفا حتك طـد الشقعة، 

ذكرها الفادي يحقك بـ حسقـ الؿعتزلل يف كتابف إحؽام، ولؽـ مـ جفؾ شلء 

ٕهنا مـ جؾد حؿار وكحق ذلؽ وٓ  ﴿ َفاْخَؾْع َكْعَؾْقَؽ ﴾بعضفؿ قال: قال لف:  طاداه،

طهى قتعبد هَّلل بخؾع الـعؾقـ، وكحـ أمركا رسقلـا فدلقؾ إٓ أن اهَّلل أمره أن يخؾع كعؾقف 

السـة الصَلة يف الـعال، ومع ذلؽ إذا كاكت  فؿـ أن كصؾل يف كعالـاهللا عهيه وسهى 

طهى هللا ـاس فَل ُيصؾك فقفا، لؽـ يـبغل أن كعتؼد أن الـبل ُتحدث فتـة لجفؾ الس

َٓ »صؾك حافًقا ومـتعًَل وقال:   عهيه وسهى  ُفْؿ  َخالُِػقا اْلَقُفقَد َوَصؾُّقا فِل كَِعالُِؽْؿ، َفنِكَّ

َٓ فِل ِخَػافِِفؿْ  ، قال أخرجف أبق داود طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف «ُيَصؾُّقَن فِل كَِعالِِفْؿ َو
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صؾك حافًقا ومـتعًَل لؽاكت   طهى هللا عهيه وسهى بعض أهؾ العؾؿ: لقٓ أن الـبل 

خالُِػقا القفقَد فنكَّفؿ ٓ ُيَصؾ قن يف كِعالِفؿ وٓ ": الصَلة يف الـعال واجبة لفذا الحديث

ِس ، أخرجف أبق داود طـ شداد بـ أوس رضل اهَّلل طـف "ِخػافِفؿ َؽ بِاْلَقاِد اْلُؿَؼدَّ ﴿ إِكَّ

َٓ »: لحديث وادي قريب أو يف بَلد الشام، لؽـ ٓ يجقز أن ُيشد إلقف الرحؾ ًقى ﴾صُ 

َْقَصك ْٕ َّٓ إَِلك َثاَلَثِة َمَساِجَد اْلَؿْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجِدي َهَذا َواْلَؿْسِجِد ا َحاُل إِ  «ُتَشدُّ الرِّ

أكؽر  هللا عُه  رضي، ولؿا ذهب أبق هريرة متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف

طهى هللا عهيه طؾقف أبق بصرة الغػاري قال: لق طؾؿت ما تركتؽ تذهب9 ٕن الـبل 

َّٓ إَِلك َثاَلَثِة َمَساِجَد إَِلك اْلَؿْسِجِد اْلَحَراِم، َوإَِلك »قال:   وسهى  َٓ ُتْعَؿُؾ الَْؿطِلُّ إِ

، فَل ُتشد الرحؾ ٓ إلك أخرجف أحؿد «ِدسِ َمْسِجِدي، َوإَِلك َمْسِجِد إِيِؾقَاَء َأْو َبْقِت اْلَؿؼْ 

وٓ إلك قرب   طهى هللا عهيه وسهى جبؾ الطقر وٓ إلك الخؾقؾ، وٓ إلك قرب الـبل 

 هقد وٓ إلك غقر ذلؽ مـ الؼبقر.

 :(1بعد الؿائة) حادية طشرةأية ال

ـْ يَ قال حعانى: َؽ ﴿ إِْذ َتْؿِشل ُأْخُتَؽ َفَتُؼقُل َهْؾ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َم ْؽُػُؾُف َفَرَجْعـَاَك إَِلك ُأمِّ

ـَ  ـَ اْلَغؿِّ َوَفَتـَّاَك ُفُتقًكا َفَؾبِثَْت ِسـِق ْقـَاَك ِم فِل  َكْل َتَؼرَّ َطْقـَُفا َوٓ َتْحَزَن َوَقَتْؾَت َكْػًسا َفـَجَّ

ـَ ُثؿَّ ِجْئَت َطَؾك َقَدٍر َيا ُمقَسك ﴾  [.31]صف: َأْهِؾ َمْدَي

 الشــرح:

ؿا كان مـ شلن مقسك بعد أن ألؼتف أمف يف التابقت، ب َطزَّ َوَجؾَّ  هذا إخبار مـ اهَّلل

فللؼاه القؿ طـد بقت فرطقن، فلخذه فرطقن بؿشقرة امرأتف طؾك أن ُيربقف طسك أن 
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قِف ﴾يـػعفؿ أو يتخذوكف ولًدا:  ُْختِِف ُقصِّ ِٕ   يعـل: تؾؿسل خربه. [،22]الؼصص:﴿ َوَقاَلْت 

ـْ َيْؽُػُؾُف ﴾﴿ إِْذ َتْؿِشل ُأْخُتَؽ َفتَ  ٕكف أبك أن يرضع مـ  ُؼقُل َهْؾ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َم

﴾ ﴿ َفَرَجْعـَاكَ الؿرضعات الَليت ُقدمـ لف، وهذا مـ رحؿة اهَّلل حتك ُيرد إلك أمف، 

َؽ ﴾رددكاك ﴿ برجقطؽ وسَلمتؽ مـ  ﴿ َكْل َتَؼرَّ َطْقـَُفا ﴾إكراًما لؽ ولفا،  إَِلك ُأمِّ

لـػؼة، وهذا مـ طجقب مؽر اهَّلل بالؽافريـ، فػرطقن ذبح الؼتؾ، بؾ وفرطقن ُيعطل ا

بـل إسرائقؾ خقًفا مـ هذا الغَلم، ثؿ لؿا جاء إمر الؿقطقد وإذا بالغَلم ُيربك يف بقتف 

لشدة  ﴿ َوٓ َتْحَزَن ﴾وُيعطل كػؼة تربقتف ويؼقم طؾك شلكف، فنذا أراد اهَّلل شقًئا أمضاه، 

 ﴾﴿ وَ هب اهَّلل مـؽ الحزن هذه كعؿة طظقؿة، حزن إم ووجدها طؾك ولدها، فنذا أذ

ُه : َطزَّ َوَجؾَّ أي: بعد أن بؾغ، كؿا قال اهَّلل  َقَتْؾَت َكْػًسا ﴾﴿اذكر إذ  ا َبَؾَغ َأُشدَّ ﴿ َوَلؿَّ

ـِ  ـَ * َوَدَخَؾ اْلَؿِديـََة َطَؾك ِحق َواْسَتَقى آَتْقـَاُه ُحْؽًؿا َوِطْؾًؿا َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْحِسـِق

ِه َفاْستََغاَثُف الَِّذي َغْػؾَ  ـْ َطُدوِّ ـْ ِشقَعتِِف َوَهَذا ِم ـِ َيْؼَتتاِلِن َهَذا ِم ـْ َأْهِؾَفا َفَقَجَد فِقَفا َرُجَؾْق ٍة ِم

ْقطَاِن  ـْ َطَؿِؾ الشَّ ِه َفَقَكَزُه ُمقَسك َفَؼَضك َطَؾْقِف َقاَل َهَذا ِم ـْ َطُدوِّ ـْ ِشقَعتِِف َطَؾك الَِّذي ِم ِم

ُف َطُدوٌّ  ـٌ ﴾ إِكَّ ـَ اْلَغؿِّ ﴾﴿ [،21-29]الؼصص:ُمِضؾٌّ ُمبِق ْقـَاَك ِم سؾؿف اهَّلل مؿا كاد  َفـَجَّ

جاء يف هذه العبارة حديث  ﴿ َوَفتَـَّاَك ُفُتقًكا ﴾يؾحؼف مـ الفؾؽة حقث خرج إلك مديـ، 

صقيؾ ذكره ابـ كثقر طـد تػسقر هذه أية، والحديث فقف ما وهق حديث ابـ طباس 

يثبت، وبعضفؿ يجعؾف مرفقًطا وبعضفؿ يجعؾف مـ قبقؾ الؿقققف، يثبت وفقف ما ٓ 

ـَ وكثقر مؿا فقف مـ العبارات يدل طؾقفا ضاهر الؼرآن،  فِل َأْهِؾ ﴾ كثقرة ﴿﴿ َفَؾبِْثَت ِسـِق

ـَ ﴾ ﴿ ُثؿَّ ِجْئَت َطَؾك طشر سـقـ يرطك لفؿ وتزوج فقفؿ، عدها، مـفا اهَّلل أطؾؿ بُ  َمْدَي

طؾك أمر قد قدره اهَّلل، فقجقز أن تليت بالـداء قبؾ الؽَلم رجعت  َقَدٍر َيا ُمقَسك ﴾
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ويجقز أن ﴿ إِْذ َتْؿِشل ُأْخُتَؽ َفَتُؼقُل ﴾ ويجقز أن تليت بف بعد الؽَلم: يا مقسك اذكر: 

وقصة مقسك مـ الؼصص العظقؿة التل لق تدبرها ﴿ َيا ُمقَسك ﴾ تؼقل كؿا يف هذا: 

 .َطزَّ َوَجؾَّ لؿرسؾقن مـ أجؾ تبؾقغ ديـ اهَّلل الـاس لعؾؿقا طظقؿ ما يؼاسقف إكبقاء وا

 :(3بعد الؿائة) الثاكقة طشرأية 

ُكْؿ َوَواَطْدَكاُكْؿ َجاكَِب الطُّقِر قال حعانى: ـْ َطُدوِّ ﴿ َيا َبـِل إِْسَرائِقَؾ َقْد َأكَجْقـَاُكْؿ ِم

ـْ صَ  ْؾَقى * ُكُؾقا ِم َـّ َوالسَّ ْلـَا َطَؾْقُؽُؿ اْلَؿ ـَ َوَكزَّ قَِّباِت َما َرَزْقـَاُكْؿ َوٓ َتْطَغْقا فِقِف إَْيَؿ

ـْ َيْحِؾْؾ َطَؾْقِف َغَضبِل َفَؼْد َهَقى ﴾  [.70-71]صف:َفَقِحؾَّ َطَؾْقُؽْؿ َغَضبِل َوَم

 الشــرح:

 ﴿ َيا بَـِل إِْسَرائِقَؾ َقْد َأكَجْقـَاُكْؿ ﴾ مؿتـًا طؾك بـل إسرائقؾ: َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل 

ـْ كجقـاكؿ،  ُكْؿ ﴾ ﴿ ِم ـَ ﴾فرطقن،  َطُدوِّ يعـل: طؾك  ﴿ َوَواَطْدَكاُكْؿ َجاكَِب الطُّقِر إَْيَؿ

أن يؼع مـفؿ التقبة واإلكابة ورفع اهَّلل طؾقفؿ الطقر حتك يدخؾقا يف الباب ُسجًدا 

، َفُصِعُؼقا ثؿ َطزَّ َوَجؾَّ ويؼقلقن: حطة فلبقا أن يؼقلقا ذلؽ، وصؾبقا الـظر إلك وجف اهَّلل 

َـّ ﴾، أحقاهؿ اهَّلل ْلـَا َطَؾقُْؽُؿ اْلَؿ ْؾَقى ﴾شلء مثؾ العسؾ،  ﴿ َوَكزَّ  يناؿَّ صائر الس   ﴿ َوالسَّ

، ومع ذلؽ الؾحؿأو قريب مـف فؽاكقا يشربقن مـ العسؾ الذي هق الؿـ، ويلكؾقن مـ 

طؾبقا مـ قثائفا وثقمفا وطدسفا وبصؾفا، والطقر: هق كؾ جبؾ طؾقف فما أطجبفؿ 

ـْ َصقَِّباِت ﴾مر لإلباحة وآمتـان، إ ﴿ ُكُؾقا ﴾شجر،  ﴿ َما َرَزْقـَاُكْؿ حَلٓت:  ﴿ ِم

 ﴿ َفَقِحؾَّ َطَؾْقُؽْؿ ﴾مـ الطغقان: وهق مجاوزة الحد،  ﴿ َوٓ َتْطَغْقا فِقِف ﴾أططقـاكؿ،  ﴾

ـْ َيْحِؾْؾ َطَؾْقِف َغَضبِل ، َطزَّ َوَجؾَّ إثبات صػة الغضب هَّلل  ﴿ َغَضبِل ﴾يـزل بؽؿ:  ﴿ َوَم
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ا آَسُػقَكا اكَتَؼْؿـَا : ، كؿا قال تعالكأي: مـ غضب اهَّلل طؾقف فؼد هؾؽ ْد َهَقى ﴾َفؼَ  ﴿ َفَؾؿَّ

ـَ ﴾ يرضك طـ الؿممـقـ  َطزَّ َوَجؾَّ فاهَّلل  [،11]الزخرف:ِمـُْفْؿ َفَلْغَرْقـَاُهْؿ َأْجَؿِعق

 ويدخؾفؿ دار رضقاكف، ويغضب طؾك الؽافريـ ويعذهبؿ بالؿفاكة يف الـار والجحقؿ.

 :(9طشرة بعد الؿائة) ثالثةية الأ

ـَ اْلَجـَِّة قال حعانى: ﴿ َفُؼْؾـَا َيا آَدُم إِنَّ َهَذا َطُدوٌّ َلَؽ َولَِزْوِجَؽ َفال ُيْخرَِجـَُّؽَؿا ِم

 [.006]صف:َفَتْشَؼك ﴾

 الشــرح:

ٔدم طؾقف السَلم محذًرا لف مـ  َطزَّ َوَجؾَّ هذا خطاب مـ اهَّلل  ﴿ َفُؼْؾـَا َيا آَدُم ﴾

﴿ َفال أيًضا،  ﴿ لََؽ َولَِزْوِجَؽ ﴾يرتبص بؽ الدوائر،  ﴿ إِنَّ َهَذا َطُدوٌّ ﴾بؾقس: إ

ـَ اْلَجـَِّة ﴾ يؾحؼؽ الشؼاء يف  ﴿ َفَتْشَؼك ﴾بؿؽره ووسقستف وتؾبقسف،  ُيْخرَِجـَُّؽَؿا ِم

 َطزَّ َوَجؾَّ الدكقا، وفعًَل استطاع أن يـتصر يف هذا وأكؾ آدم مـ الشجرة، فلهبطف اهَّلل 

وامرأتف إلك إرض، وُأمر الـاس بالتؽؾقػ طـد ذلؽ، فؿـ أصاع اهَّلل دخؾ الجـة، ومـ 

 طصاه وكػر كان مـ أهؾ الـار. 

َّٓ َتُجقَع فِقَفا َوٓ َتْعَرى * َوَأكََّؽ ٓ َتْظَؿُل  :مـ اهَّلل وكان بعد ذلؽ وطد ﴿ إِنَّ َلَؽ َأ

ْقطَ  اُن َقاَل َيا آَدُم َهْؾ َأُدلَُّؽ َطَؾك َشَجَرِة اْلُخْؾِد فِقَفا َوٓ َتْضَحك * َفَقْسَقَس إَِلْقِف الشَّ

، ولؽـ القاقع فقؿا وقع فقف لحؽؿة أرادها اهَّلل، ويف [210-224]صف:َوُمْؾٍؽ ٓ َيْبَؾك ﴾

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: حديث أبل 
ِ
اْحَتجَّ آَدُم َوُمقَسك،  "ُهَرْيَرَة، َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ـَ اْلَجـَِّة، َفَؼاَل َلُف آَدُم: َأْكَت ُمقَسك، َفؼَ 
اَل ُمقَسك: َيا آَدُم َأْكَت َأُبقَكا َخقَّْبَتـَا َوَأْخَرْجَتـَا مِ
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 َقْبَؾ َأْن َيْخُؾَؼـِ 
َّ
َرُه اهَّلُل َطَؾل ل اْصَطَػاَك اهَّلُل بَِؽََلمِِف، َوَخطَّ َلَؽ بَِقِدِه، َأَتُؾقُمـِل َطَؾك َأْمٍر َقدَّ

ـَ َسـًَة؟ بَِلْرَبعِ   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  "ق
 
 «َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك، َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك»َفَؼاَل الـَّبِل

 متػؼ طؾقف.

 سورة األَبياء 

 :(2طشرة بعد الؿائة) رابعةأية ال

 [.58بقاء:]إك﴿ ُقْؾـَا َيا َكاُر ُكقكِل َبْرًدا َوَسالًما َطَؾك إِْبَراِهقَؿ ﴾قال حعانى:

 الشــرح:

وذلؽ: حقـ ألؼقا إبراهقؿ طؾقف  ﴿ ُقْؾـَا َيا َكاُر ُكقكِل َبْرًدا َوَسالًما َطَؾك إِْبَراِهقَؿ ﴾

، وهذا َطزَّ َوَجؾَّ السَلم يف الـار9 إلحراقف بسبب تؽسقره ٕصـامفؿ وآلفتفؿ فسؾؿف اهَّلل 

﴿ َوقِقَؾ َيا َأْرُض الؼرآن، تؼدم معـا: لغقر الُؿؽؾػقـ يف  َطزَّ َوَجؾَّ هق الـداء الثاين مـ اهَّلل 

اْبَؾِعل َماَءِك َوَياَسَؿاُء َأْقِؾِعل َوِغقَض اْلَؿاُء َوُقِضَل إَْمُر َواْسَتَقْت َطَؾك اْلُجقِديِّ َوقِقَؾ 

ـَ ﴾  وهذه أية الثاكقة. [،99]هقد:ُبْعًدا لِْؾَؼْقِم الظَّالِِؿق

 سورة انحج 

 :(2لؿائة)طشرة بعد ا خامسةأية ال

(112) 

(78) 
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اَطِة َشْلٌء َطظِقٌؿ * َيْقَم َتَرْوَكَفا قال حعانى: ُؼقا َربَُّؽْؿ إِنَّ َزلَْزَلَة السَّ َفا الـَّاُس اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكؾُّ َذاِت َحْؿٍؾ َحْؿَؾَفا َوَتَرى الـَّاَس ُسَؽاَرى  َتْذَهُؾ ُكؾُّ ُمْرِضَعٍة َطؿَّ

َـّ َطَذاَب اهللِ َشِديٌد ﴾ َوَما ُهْؿ بُِسَؽاَرى
 [.1-0]الحج:َوَلؽِ

 الشــرح:

لؾـاس بتؼقاه، والدخقل يف ديـف، وإخذ بلمره، وآبتعاد  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل 

ُؼقا َربَُّؽْؿ ﴾طـ هنقف وزجره، فؼال:  َفا الـَّاُس اتَّ بؿعـك: اطبدوا ربؽؿ ووحدوه  ﴿ َيا َأيُّ

اَطِة ﴾ؿحظقر، بالتزام الؿلمقر وترك ال أي: ما يؼع مـ الزٓزل يقم  ﴿ إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ

 مفقل شديد طؾك إكػس. ﴿ َشْلٌء َطظِقٌؿ ﴾الؼقامة وإهقال: 

ا َأْرَضَعْت ﴾ تذهؾ الؿرأة الؿرضع طـ ولدها  ﴿ َيْقَم َتَرْوَكَفا َتْذَهُؾ ُكؾُّ ُمْرِضَعٍة َطؿَّ

 ﴿ َوَتَضُع ُكؾُّ َذاِت َحْؿٍؾ َحْؿَؾَفا ﴾ة ولدها، بقـؿا يف الدكقا قد تحرق كػسفا يف سَلم

أي: يف مشقفؿ ويف تصرفاهتؿ9  ﴿ َوَتَرى الـَّاَس ُسَؽاَرى ﴾تضع الحقامؾ ما يف بطقهنا، 

َـّ َطَذاَب اهللِ لشدة إهقال التل تـزل هبؿ وٓ يتحؿؾقهنا، 
﴿ َوَما ُهْؿ بُِسَؽاَرى َوَلؽِ

َيا آَدُم ُقْؿ َفاْبَعْث َبْعَث الـَّاِر، »آدم فقؼقل:  زَّ َوَجؾَّ طَ وهذا حقـ ُيـادي اهَّلل  َشِديٌد ﴾

ـْ ُكؾِّ َأْلٍػ  ، َوَما َبْعُث الـَّاِر، َقاَل: ِم َفَقُؼقُل: َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َوالَْخْقُر فِل َيَدْيَؽ َيا َربِّ

، َقاَل: َفِحقـَئٍِذ َيِشقُب اْلؿَ  ـَ ﴿ َوَتَضُع ُكؾُّ َذاِت َحْؿٍؾ  ْقُلقُد،تِْسَع ِماَئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعق

َـّ َطَذاَب اهللِ َشِديٌد ﴾
، [1]الحج: َحْؿَؾَفا َوَتَرى الـَّاَس ُسَؽاَرى َوَما ُهْؿ بُِسَؽاَرى َولَؽِ

ـَا َذلَِؽ اْلَقاِحُد؟ َقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهللِ  تِْسَع : » طهى هللا عهيه وسهى َقاَل: َفَقُؼقُلقَن: َفَليُّ

ـْ َيلُْجقَج َوَمْلُجقَج َوِمـُْؽْؿ َواِحٌد ِما ـَ ِم طهى هللا عهيه ، أو كؿا قال «َئٍة َوتِْسَعًة َوتِْسِعق
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 وجاء طـ غقره. يف الصحقحقـ مـ حديث أبل سعقد الخدري  وسهى 

 :(1طشرة بعد الؿائة)سادسة أية ال

ـَ قال حعانى: َفا الـَّاُس إِْن ُكـُْتْؿ فِل َرْيٍب ِم ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ﴿ َيا َأيُّ ا َخَؾْؼـَاُكْؿ ِم اْلَبْعِث َفنِكَّ

ـَ لَُؽْؿ َوُكِؼرُّ فِل إَرْ  َؼٍة لِـَُبقِّ َؼٍة َوَغْقرِ ُمَخؾَّ ـْ ُمْضَغٍة ُمَخؾَّ ـْ َطَؾَؼٍة ُثؿَّ ِم ـْ ُكْطَػٍة ُثؿَّ ِم َحاِم َما ِم

ك ُثؿَّ ُكْخرُِجُؽْؿ صِْػاًل ُثؿَّ لَِتبْ  ـْ ُيَتَقفَّك َوِمـُْؽْؿ َكَشاُء إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ ُكْؿ َوِمـُْؽْؿ َم ُؾُغقا َأُشدَّ

ـْ َبْعِد ِطْؾٍؿ َشْقًئا َوَتَرى إَْرَض َهاِمَدًة َفنَِذا َأكَزلْ  ـْ ُيَردُّ إَِلك َأْرَذِل اْلُعُؿرِ لَِؽقْال َيْعَؾَؿ ِم ـَا َم

ـْ ُكؾِّ َزْوٍج  ْت َوَرَبْت َوَأْكَبَتْت ِم  [.4]الحج:بَِفقٍج ﴾ َطَؾْقَفا اْلَؿاَء اْهَتزَّ

 الشــرح:

ـَ اْلَبْعِث ﴾يف شؽ،  ﴿ َيا َأيَُّفا الـَّاُس إِْن ُكـُْتْؿ فِل َرْيٍب ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل   ﴿ ِم

ا َخَؾْؼـَاُكْؿ ﴾والـشقر يقم الؼقامة:  ﴿ فالدلقؾ طؾك البعث والـشقر: أكا خؾؼـاكؿ:  ﴿ َفنِكَّ

ـْ ُتَراٍب ﴾ ـْ ُكطَْػٍة ﴾هذه خؾؼة آدم طؾقف السَلم، وٓ يعجز اهَّلل شلء، و ِم وهق  ﴿ ُثؿَّ ِم

ما يؼع مـ التـاسؾ بقـ الذكر وإكثك حقث تختؾط ماء الرجؾ بؿاء الؿرأة فتؽقن 

ـْ َطَؾَؼٍة ﴾مشقج،  ﴿ ُثؿَّ وهل مثؾ قطعة الؾحؿ الصغقرة التل تؽقن مـ الدم،  ﴿ ُثؿَّ ِم

ـْ ُمْضَغٍة ﴾ َؼٍة ﴾﴿ ُمَخؾَّ قطعة لحؿ بغقر طظام،  ِم مصقرة وغقر مصقرة،  َؼٍة َوَغْقرِ ُمَخؾَّ

ـَ العظام ويتؽقن اإلكسان طؾك هقئتف وشؽؾف:  َطزَّ َوَجؾَّ ثؿ بعد ذلؽ يخؾؼ اهَّلل  ﴿ لِـُبَقِّ

يبؼك يف  ﴿ َوُكِؼرُّ فِل إَْرَحاِم َما َكَشاُء ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ لـقضح وكجؾل لؽؿ قدرة اهَّلل  َلُؽْؿ ﴾

ستة أشفر، وربؿا فقق ذلؽ ودون ذلؽ لؽـ هذا أقؾ  الرحؿ تسعة أشفر وربؿا

ك ﴾الحؿؾ ستة أشفر والؿعتاد تسعة أشفر،  معؾقم يعؾؿف اهَّلل، وقد  ﴿ إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ
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اِدُق فعـ  أطؾؿ بف الؽتبة،  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوُهَق الصَّ
ِ
َثـَا َرُسقُل اهَّلل ، َقاَل: َحدَّ

ِ
َطْبِد اهَّلل

ـَ َيْقًما، ُثؿَّ َيُؽقُن فِل َذلَِؽ َطَؾَؼًة  " اْلَؿْصُدوُق  ِف َأْرَبِعق ـِ ُأمِّ إِنَّ َأَحَدُكْؿ ُيْجَؿُع َخْؾُؼُف فِل َبْط

وَح،  مِْثَؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ َيُؽقُن فِل َذلَِؽ ُمْضَغًة مِْثَؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ ُيْرَسُؾ اْلَؿَؾُؽ َفَقـُْػُخ فِقِف الر 

َٓ إَِلَف َوُيْمَمُر بَِلْرَبِع َكؾِؿَ  ِذي   َأْو َسِعقٌد، َفَقالَّ
ٌّ
اٍت: بَِؽْتِب ِرْزقِِف، َوَأَجؾِِف، َوَطَؿؾِِف، َوَشِؼل

َّٓ ِذَراٌع، َفَقْس  بُِؼ َغْقُرُه إِنَّ َأَحَدُكْؿ َلَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـَِّة َحتَّك َما َيُؽقُن َبْقـَُف َوَبْقـََفا إِ

ُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـَّاِر، َفَقْدُخُؾَفا، َوإِنَّ َأَحَدُكْؿ َلَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـَّاِر، َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب، َفَقْعؿَ 

َّٓ ِذَراٌع، َفَقْسبُِؼ َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب، َفَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـَّةِ  ، َحتَّك َما َيُؽقُن َبْقـَُف َوَبقْـََفا إِ

صغقًرا يحتاج إلك رطاية وققام بشلكف ٓ  ُثؿَّ ُكْخرُِجُؽْؿ صِْػاًل ﴾﴿  متػؼ طؾقف، "َفَقْدُخُؾَفا 

يستطقع أن ُيزيؾ إذى مـ كػسف، وٓ يستطقع أن يصؾح لف مؽاًكا لـقمف، وٓ يستطقع 

 َطزَّ َوَجؾَّ ربؿا لق دخؾ طؾقف قط ٕكؾف يف ذلؽ الحال، لؽـ اهَّلل  ئا بؾأن يػعؾ شق

هنا تؼقم مـ الؾقؾ طدة مرات9 إلرضاطف وإلصَلح يحػظف ويرطاه برطاية أمف لف حتك أ

ُكْؿ ﴾بالطػؾ،  َطزَّ َوَجؾَّ شلكف وٓ تؿؾ وهذا مـ رحؿة اهَّلل  تبؾغقا  ﴿ ُثؿَّ لَِتْبُؾُغقا َأُشدَّ

الُحؾؿ والعؼؾ، فَل يؾزم مـ البؾقغ بؾقغ إشد، فؼد يبؾغ إشد يف أربعقـ سـة، يف 

مـ  ﴿ َوِمـُْؽْؿ ﴾ا كان يف خؿسة طشر سـة، ثَلثقـ سـة يف أقؾ يف أكثر، والبؾقغ ربؿ

ـْ ُيَتَقفَّك ﴾الـاس:  ﴿ يؿقت قبؾ أن يصؾ إلك الفرم يؿقت شاًبا أو صػًَل أو كفًَل،  ﴿ َم

ـْ ُيَردُّ إَِلك َأْرَذِل اْلُعُؿرِ ﴾ يعقد إلك أدكك الُعؿر حتك ٓ يستطقع أن ُيطفر كػسف  َوِمـُْؽْؿ َم

كان يستعقذ   طهى هللا عهيه وسهى ا مـ أمقره، والـبل وٓ أن يغسؾ ثقبف وٓ يػؼف شقئً 

ـَ اْلَعْجِز َواْلَفَرمِ »: بؼقلف مـ هذا الحال ـْ َبْعِد ، متػؼ طؾقف «َوَأُطقُذ بَِؽ ِم ﴿ لَِؽْقال َيْعَؾَؿ ِم

يـسك العؾقم والػفقم، وربؿا ُأصقب بلمراض تمدي إلك كسقاكف ٕهؾف،  ِطْؾٍؿ َشْقًئا ﴾
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ؿؽة وتتخقؾ أهنا يف خقؿة وأن الغبار دخؾ بكاكت وامرأة طؾقف،  وإلك كسقاكف لؿا هق

يدخؾ طؾقفا ولدها  حقـالغبار، وأزيؾقا البقت وتؽؾؿفؿ هؽذا غؾؼقا الباب مـ الغبار، 

ما تدري أكف ولدها، ويدخؾ طؾقفا زوجفا ويخاصبفا ما تدري أكف زوجفا، فاإلكسان إذا 

يابسة  ﴿ َوَتَرى إَْرَض َهاِمَدًة ﴾إلك أرذل العؿر، لف طؼؾف يعقد  َطزَّ َوَجؾَّ لؿ يحػظ اهَّلل 

ْت ﴾الؿطر،  ﴿ َفنَِذا َأكَزْلـَا َطَؾْقَفا اْلَؿاَء ﴾قاحؾة ٓ خضرة فقفا وٓ ماء،  أكبتت  ﴿ اْهَتزَّ

رد اإلكبات  ﴿ َوَأْكَبَتْت ﴾بركتفا،  تضفر ﴿ َوَربَْت ﴾ طشبفا واخضرت أشجارها:

كؿا قال تعالك:  ،َطزَّ َوَجؾَّ وإٓ الؿـبت هق اهَّلل  إلقفا مـ حقث: أهنا محؾ الـبات

اِرُطقنَ 52َأَفَرَأْيُتْؿ َما َتْحُرُثقَن )﴿ ـُ الزَّ ﴿  ،[53، 52]القاقعة:  ﴾( َأَأْكُتْؿ َتْزَرُطقَكُف َأْم َكْح

ـْ ُكؾِّ َزْوٍج َبِفقٍج ﴾  يف مـظره ويف مطعؿف ومخربه.جؿقؾ  ِم

ك أن يحقل الؿقتك مـ بعد مقهتؿ وتغقر ففذه إدلة تدل طؾك أن اهَّلل قادر طؾ

 أحقالفؿ.

 :(3طشرة بعد الؿائة) السابعةأية 

ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا قال حعانى: ـٌ * َفالَِّذي َؿا َأَكا َلُؽْؿ َكِذيٌر ُمبِق َفا الـَّاُس إِكَّ ﴿ ُقْؾ َيا َأيُّ

الَِحاِت َلُفْؿ َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق َكرِيٌؿ ﴾  [.41-38]الحج:الصَّ

 ــرح:الش

َفا الـَّاُس ﴾يا محؿد:  ﴿ ُقْؾ ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل  يا أهؾ مؽة ويدخؾ فقفا  ﴿ َيا َأيُّ

َؿا َأَكا َلُؽْؿ َكِذيٌر ﴾بؼقة الـاس،  ـٌ ﴾أخقفؽؿ مـ طذاب اهَّلل وبطشف،  ﴿ إِكَّ بؽَلم  ﴿ ُمبِق

ـَ آَمـُقا ﴾واضح بّقـ ٓ إشؽال فقف،  طهى م ديـًا، وبؿحؿد باهَّلل رًبا، وباإلسَل ﴿ َفالَِّذي
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الَِحاِت ﴾كبًقا،   هللا عهيه وسهى  ضاهرا وباصـا بإطؿال  اكؼادوا ﴿ َوَطِؿُؾقا الصَّ

﴿ تجاوز طـ العققب وسرت لفا، وتقفقؼ لؿا يف الؿستؼبؾ،  ﴿ َلُفْؿ َمْغِػَرٌة ﴾، الصالحة

 رزق حسل: وهق الؿال والبـقن وما إلقفؿ، ورزق معـقي: وهق العؾؿ َوِرْزٌق ﴾

طظقؿ الـػع، وقد ُتػسر أية: بلن لفؿ الجـة، وُتػسر  ﴿ َكرِيٌؿ ﴾والعؿؾ واإليؿان، 

 بزيادة إيؿاهنؿ.

 :(9طشرة بعد الؿائة) ثامـةأية ال

ـْ قال حعانى: ـْ ُدوِن اهللِ َل ـَ َتْدُطقَن ِم َفا الـَّاُس ُضرَِب َمَثٌؾ َفاْسَتِؿُعقا َلُف إِنَّ الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َباُب َشْقًئا ٓ َيْسَتـِؼُذوُه ِمـُْف َضُعَػ الطَّالُِب  َيْخُؾُؼقا ُذَباًبا َوَلِق اْجَتَؿُعقا َلُف َوإِْن َيْسُؾبُْفُؿ الذُّ

 [.62]الحج:َواْلَؿْطُؾقُب ﴾

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ُضرَِب لعباد إصـام وإوثان فؼال:  َطزَّ َوَجؾَّ هذا مثؾ ضربف اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ـَ َتْدُطقَن ﴾وطقه وتدبروه،  َتِؿُعقا َلُف ﴾َمَثٌؾ َفاْس  ـْ ُدوِن اهللِ ﴾تعبدون،  ﴿ إِنَّ الَِّذي  ﴿ ِم

ـْ َيْخُؾُؼقا ﴾مـ إصـام وإوثان،  هذا الؽائـ  ﴿ ُذَبابًا ﴾يقجدوا مـ العدم:  ﴿ َل

لق اجتؿع مـ بلقطارها فضًَل طـ هذه  ﴿ َوَلِق اْجَتَؿُعقا َلُف ﴾الصغقر الضعقػ الحؼقر، 

﴾ يلخذ طؾقفؿ إِْن َيْسُؾْبُفؿُ ﴾ مؿا يدل طؾك طجزهؿ ﴿﴿ وَ لحجارة الصؿاء البؽؿاء، ا

َباُب َشْقًئا ﴾﴿ ﴿ َضُعَػ مع أكف بقـ أيديفؿ،  ﴿ ٓ َيْسَتـِؼُذوُه ِمـُْف ﴾ولق يسقًرا،  الذُّ

ضعػ  َواْلَؿْطُؾقُب ﴾﴿، وهق الصـؿ الذي يريد أن يتحصؾ طؾك ما فؼد ﴾الطَّالُِب 

الذباب، وهمٓء يعبدون أصـاًما ٓ تـػع وٓ تضر ضعقػة، ويرتكقن الؿطؾقب وهق 
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 طبادة القاحد الؼفار مصرف الؾقؾ والـفار الذي ٓ ُيعجزه شلء.

 :(1طشرة بعد الؿائة)التاسعة أية 

ـَ آَمـُقا اْرَكُعقا َواْسُجُدوا َواْطُبُدوا َربَُّؽُؿ َواْفَعُؾقا الْ قال حعانى: َفا الَِّذي َخْقَر ﴿ َيا َأيُّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾  [.66]الحج:َلَعؾَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾  َفا الَِّذي صؾقا، وإكؿا ُذكر أي  ﴾ َواْسُجُدوا ﴿ اْرَكُعقااستجابقا هَّلل،  ﴿ َيا َأيُّ

وحدوه وأفردوه بؿا  ﴿ َواْطُبُدوا َربَُّؽُؿ ﴾الركقع والسجقد9 ٕكف أشفر أركان الصَلة، 

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾يف جؿقع شلكؽؿ،  َخْقَر ﴾﴿ َواْفَعُؾقا الْ يجب لف،  يف ديـاكؿ  ﴿ لََعؾَّ

 وأخراكؿ.

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾وهذه آية طامة جامعة:  التقحقد والصَلة خقر، ف ﴿ َواْفَعُؾقا اْلَخْقَر َلَعؾَّ

إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر خقر، والـصقحة خقر، وخقر، الصدقة خقر، 

اإلحسان وصؾة إرحام خقر، وبر القالديـ خقر، وقر، صؾب العؾؿ مـ أفضؾ الخو

طـف  َطزَّ َوَجؾَّ خقر، وكؾ ما هنك اهَّلل فػعؾف بف  َطزَّ َوَجؾَّ ؽؾ ما أمر اهَّلل فإلك الجقران خقر 

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾رتكف خقر: ف ، تحصؾقن طؾك الؿطؾقب وتلمـقن مـ الؿرهقب، ﴿َلَعؾَّ

 واهَّلل الؿستعان .
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 سورة انًؤيُوٌ 

 :(2بعد الؿائة) العشرونأية 

ـَ الطَّقَِّباِت َواْطَؿُؾقا َصالًِحا إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن قال حعانى: ُسُؾ ُكُؾقا ِم َفا الرُّ ﴿ َيا َأيُّ

 [.40]الؿممـقن:َطِؾقٌؿ ﴾

 الشــرح:

ـَ بَِؿا َأَمَر »: رضي هللا عُهجاء يف حديث أبل هريرة  بِِف َوإِنَّ اهللَ َأَمَر اْلُؿْمِمـِق

، َفَؼاَل: ـَ ـَ الطَّقَِّباِت َواْطَؿُؾقا َصالًِحا إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن  اْلُؿْرَسِؾق ُسُؾ ُكُؾقا ِم َفا الرُّ ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َصقَِّباِت َما َرَزْقـَاُكْؿ  َوَقاَل: [.12]الؿممـقن:َطِؾقٌؿ ﴾
ـَ آَمـُقا ُكُؾقا مِ ِذي َفا الَّ ﴿ َيا َأي 

 سؾؿ .أخرجف م «[201]البؼرة:﴾

ُسُؾ ﴾ َفا الرُّ بشرع يدطق الـاس  َطزَّ َوَجؾَّ جؿع رسقل: وهق مـ أرسؾف اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ـَ الطَّقِّبَاِت ﴾إلك تقحقده وإلك إفراده بؿا يجب لف،  الحَلٓت التل أباحفا  ﴿ ُكُؾقا ِم

بادروا إلك الطاطات والؼربات ﴿َواْطَؿُؾقا َصالًِحا﴾ اهَّلل لؽؿ وأذن لؽؿ فقفا، 

 فقجازيؽؿ طؾك أطؿالؽؿ الصالحة. ﴿ إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َطِؾقٌؿ ﴾ربات،والؿ

 سورة انُور 

 :(0بعد الؿائة) القاحد والعشرونأية 

(118) 

(64) 
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ـْ َيتَّبِْع ُخُطَقاِت قال حعانى: ْقَطاِن َوَم ـَ آَمـُقا ٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت الشَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُف  ْقَطاِن َفنِكَّ ـْ الشَّ َيْلُمُر بِاْلَػْحَشاِء َواْلُؿـَْؽرِ َوَلْقٓ َفْضُؾ اهللِ َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿُتُف َما َزَكا ِمـُْؽْؿ ِم

ـْ َيَشاُء َواهللُ َسِؿقٌع َطِؾقٌؿ ﴾ ل َم َـّ اهللَ ُيَزكِّ
 [.10]الـقر:َأَحٍد َأَبًدا َوَلؽِ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي  ﴿ ٓ َتتَّبُِعقا ﴾حداكقة، ولرسقلف بالرسالة، أقروا هَّلل بالق ﴿ َيا َأيُّ

قْطَاِن ﴾فتـ وزٓت وبَلوي:  ﴿ ُخُطَقاِت ﴾تتابعقا:  ﴿ الرجقؿ إكف طدو لؽؿ،  ﴿ الشَّ

ْقطَاِن ﴾ ـْ َيتَّبِْع ُخُطَقاِت الشَّ فُ مـؽؿ،  َوَم َيلُْمُر ﴾ أي الشقطان أو الؿتابع لف ﴿﴿ َفنِكَّ

ما أكؽره الشرع وأشده  ﴿ َواْلُؿـَْؽرِ ﴾لػعؾ، ما فحش مـ الؼقل وا بِاْلَػْحَشاِء ﴾

﴿ وهدايتؽؿ وتقفقؼؽؿ إلك اإلسَلم والخقر،  ﴿ َوَلْقٓ َفْضُؾ اهللِ َطَؾْقُؽْؿ ﴾الشرك، 

ـْ ﴾ صفر وصؾح ﴿﴿ َما َزَكالؽؿ بنخراجؽؿ مـ الشرك والضقر،  َوَرْحَؿُتُف ﴾ ِمـُْؽْؿ ِم

وقد  إلكسان بعقد طـ سؿاع الحؼ والفدىما وقعت الزكاة ٕحدكؿ، كان ا َأَحٍد َأَبًدا ﴾

ـْ َتَزكَّك ﴾: قال تعالك اَها ﴾[، 29]إطؾك:﴿ َقْد َأْفَؾَح َم ـْ َزكَّ  [،4]الشؿس:﴿ َقْد َأْفَؾَح َم

ـْ »: زيد بـ ثابت رضل اهَّلل طـف ويف حديث َفا َأْكَت َخقُْر َم ُفؿَّ آِت َكْػِسل َتْؼَقاَها، َوَزكِّ الؾَّ

اَها ًٓ ِمـُْفْؿ َيْتُؾقا  وقد قال تعالك: ،أخرجف مسؾؿ «َزكَّ ـَ َرُسق قِّق ﴿ ُهَق الَِّذي َبَعَث فِل إُمِّ

قِفْؿ ﴾ : أكف أرسؾ رسؾف َطزَّ َوَجؾَّ يف آيات كثقرات ُيخرب اهَّلل  [،1]الجؿعة:َطَؾْقِفْؿ آَياتِِف َوُيَزكِّ

يؽقن كافًرا،  ـْ َأَحٍد َأَبًدا ﴾﴿ َما َزَكا ِمـُْؽْؿ مِ : َطزَّ َوَجؾَّ لزكاة العباد، فؾقٓ تقفقؼ اهَّلل 

َـّ اهللَ ُيَزكِّل ﴾مشرًكا، مبتدًطا، مـدًدا كسلل السَلمة، 
﴿ يقفؼ ويفدي ويرشد:  ﴿ َوَلؽِ

ـْ َيَشاُء ﴾ ﴿ لدطاء طباده، وٕققالفؿ،  ﴿ َواهللُ َسِؿقٌع ﴾مـ طباده مؿـ طؾؿف أهًَل،  َم
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 بلحقالفؿ. َطِؾقٌؿ ﴾

 :(1ئة)العشرون بعد الؿاالثاكقة أية 

ـَ آَمـُقا ٓ َتْدُخُؾقا ُبُققًتا َغْقَر ُبُققتُِؽْؿ َحتَّك َتْسَتْلكُِسقا قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُروَن ﴾ ُؽْؿ َتَذكَّ  [.16]الـقر:َوُتَسؾُِّؿقا َطَؾك َأْهِؾَفا َذلُِؽْؿ َخْقٌر َلُؽْؿ َلَعؾَّ

 الشــرح:

َفا الَّ وهذا مـ آداب آستئذان:  ـَ آَمـُقا ٓ َتْدُخُؾقا ُبُققًتا َغْقَر ُبُققتُِؽْؿ ﴾﴿ َيا َأيُّ  ِذي

تستلذكقا، وُيسؾؿ وهق  ﴿ َحتَّك َتْستَلْكُِسقا ﴾معـاه: أن بققتؽؿ تدخؾقهنا بدون إذن، 

وقد قال رسقل اهَّلل صؾة اهَّلل طؾقف طؾك جاكب مـ الباب ٓ ُيطؾؼ بصره إلك الداخؾ، 

متػؼ طؾقف طـ سفؾ بـ سعد رضل  بصرإكؿا ُجِعَؾ آستئذان مـ أجؾ الوسؾؿ: 

، وصريؼ آستئذان أن يؼقل: السَلم طؾقؽؿ أكا فَلن إن احتاج إذا ذكر اسؿف اهَّلل طـف

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفَؼاَل:  فأأدخؾ، 
ِّ
ـْ َبـِل َطامٍِر، َأكَُّف اْسَتْلَذَن َطَؾك الـَّبِل

ـْ َرُجٍؾ مِ َط

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ لَِخاِدمِِف: ( ؟ َفَؼاَل ال2َأَألُِج )
 
ـُ  "ـَّبِل َٓ ُيْحِس  اْخُرِجل إَِلْقِف َفنِكَُّف 

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ َآْدُخُؾ؟  ْستِْئَذاَن، َفُؼقلِل َلُف: َفْؾَقُؼِؾ السَّ
ِ
، َقاَل: َفَسِؿْعُتُف َيُؼقُل َذلَِؽ َفُؼْؾُت: "آ

ََلُم َطَؾْقُؽْؿ، َآْدُخُؾ؟ َقا َلْؿ  "َل: َفَلِذَن، َأْو َقاَل: َفَدَخْؾُت، َفُؼْؾُت: بَِؿ َأَتْقَتـَا بِِف؟ َقاَل: السَّ

َٓ َشِريَؽ َلفُ  َّٓ بَِخْقٍر، َأَتْقُتُؽْؿ َأْن َتْعبُُدوا اهَّلَل َوْحَدُه   الحديث أخرجف أحؿد . آتُِؽْؿ إِ

 » :، ويف حديث أبل مقسك رضل اهَّلل طـففنن أذكقا لف دخؾ وإٓ رجع
ِ

ْستِْئَذاُن آ

َّٓ َفاْرِجعْ  حتك يدخؾ طؾقفؿ إُكس  ﴿ َوُتَسؾُِّؿقا َطَؾك َأْهِؾَفا ﴾ ،«َثاَلٌث، َفنِْن ُأِذَن َلَؽ َوإِ

  طهى هللا عهيه وسهى والسَلمة، إٓ إذا كان قد ُأِذَن لؽ إذًكا ُمطؾًؼا كؿا أذن الـبل 
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أما إذا وجد  ،أخرجف مسؾؿ «َع اْلِحَجاَب إِْذُكَؽ َطَؾلَّ َأْن َتْرفَ »لعبد اهَّلل بـ مسعقد قال لف: 

الحجاب مسدول طؾك باب الباب ٓ يدخؾ، فبعضفؿ يؼقل: يا أخل ادخؾ متك 

شئت9 لؽـ بشرط: أن يؽقن مـ محارم الـساء حتك ٓ يدخؾ طؾك كساء الـاس، أو 

أي:  ﴿ َذلُِؽْؿ َخْقٌر َلُؽْؿ ﴾يؽقن يف مجؾس ٓ اختَلط فقف وٓ دخقل طؾك الؿحارم، 

ُروَن ﴾ ٓستئذان والسَلم، ا ُؽْؿ َتَذكَّ  تتعظقن.﴿ َلَعؾَّ

﴿ َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا فِقَفا َأَحًدا َفال َتْدُخُؾقَها َحتَّك ُيْمَذَن لَُؽْؿ َوإِْن قِقَؾ َلُؽُؿ اْرِجُعقا 

ردين؟ قد  ما تؼقل لؿاذا [،14]الـقر:َفاْرِجُعقا ُهَق َأْزَكك َلُؽْؿ َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َطِؾقٌؿ ﴾

 ًٓ  .ًاقد يؽقن بقتف ضقؼو، ًاقد يؽقن مريضو، يؽقن مشغق

﴿ َلْقَس َطَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأْن َتْدُخُؾقا ُبُققًتا َغْقَر َمْسُؽقَكٍة فِقَفا َمَتاٌع َلُؽْؿ  ثؿ قال تعالك:

الؿؽتبة أمقر ومثؾ سؽـ الطَلب، وٓ بلس إذا كان مثؾ الؿجؾس،  [،14]الـقر:﴾

 عػة، مع طدم إذى لؾغقر.طامة9 لؽـ مع ال

 :(3والعشرون بعد الؿائة) ثالثةأية ال

ـَ َلْؿ َيبُْؾُغقا قال حعانى: ـَ َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُؽْؿ َوالَِّذي ـَ آَمـُقا لَِقْسَتْلِذْكُؽُؿ الَِّذي َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ  ـْ َقْبِؾ َصالِة اْلَػْجرِ َوِحق اٍت ِم ـْ  اْلُحُؾَؿ ِمـُْؽْؿ َثالَث َمرَّ ـَ الظَِّفقَرِة َوِم َتَضُعقَن ثَِقاَبُؽْؿ ِم

اُفقَن  َـّ َصقَّ َبْعِد َصالةِ اْلِعَشاِء َثالُث َطْقَراٍت َلُؽْؿ َلْقَس َطَؾْقُؽْؿ َوٓ َطَؾْقِفْؿ ُجـَاٌح َبْعَدُه

ـُ اهللُ َلُؽُؿ أَياِت َواهللُ َطِؾقٌؿ   [.47]الـقر:َحؽِقٌؿ ﴾َطَؾْقُؽْؿ بَْعُضُؽْؿ َطَؾك بَْعٍض َكَذلَِؽ ُيبَقِّ

 الشــرح:

﴿ َيا وهذه آية جامعة يف صريؼة آستئذان يف البققت حتك لؿـ هق مـ أهؾ الدار:  
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ـَ َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُؽْؿ ﴾ ـَ آَمـُقا لَِقْستَلِْذْكُؽُؿ الَِّذي َفا الَِّذي قد يؽقن الرجؾ مع زوجتف يف  َأيُّ

ـَ وضع ٓ يجقز ٕحد أن يدخؾ طؾقف،  أيًضا يستلذكقا يف  َلْؿ َيْبُؾُغقا اْلُحُؾَؿ ﴾ ﴿ َوالَِّذي

بعض الؿقاصـ، مع أكف مثًَل: يجقز لف أن يدخؾ9 لؽـ بعض الؿقاصـ تحتاج إلك 

اٍت ﴾ـقم، الؼقؾقلة، الاستئذان: مقاصـ  كاكت ققؾقٓهتؿ ورحاهتؿ يف تؾؽ  ﴿ َثالَث َمرَّ

ـْ َقْبِؾ َصالةِ اْلَػْجرِ ﴾إوقات،  مع أهؾف، أو أبـاؤه أو  ًايؽقن كائؿ ٕن اإلكسان قد ﴿ ِم

بـاتف كائؿات، وربؿا الـائؿ يؼع مـف ما يؼع مـ خروج بعض جسؿف وكحق ذلؽ، فقحتاج 

رضي هللا لبق هريرة فيستلذن حتك وإن كان يجقز لف الدخقل ُمطؾًؼا لؽـ يستلذن،  أن

ـَ الظَّفِ كان يستلذن طؾك أمف،  عُه  ـَ َتَضُعقَن ثَِقاَبُؽْؿ ِم ـْ الؼقؾقلة،  قَرِة ﴾﴿ َوِحق ﴿ َوِم

الرجؾ طؾك حال يحتاج فقف إلك سرت يؽقن ـات9 ٕن ظٕن هذه م َبْعِد َصالِة اْلِعَشاِء ﴾

َـّ ﴾كػسف،  هذا إذا كاكقا  ﴿ َثالُث َطْقَراٍت َلُؽْؿ َلْقَس َطَؾْقُؽْؿ َوٓ َطَؾْقِفْؿ ُجـَاٌح َبْعَدُه

ٓ يف هذا الققت وٓ يف الـساء  أن يدخؾ طؾكَل يجقز فمحارم، أما غقر الؿحارم 

اُفقَن َطَؾْقُؽْؿ َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْعٍض ﴾9 هغقر أي: يطقف بعضؽؿ طؾك بعض صغار  ﴿ َصقَّ

ـُ اهللُ َلُؽُؿ ﴾السـ، وهؽذا الؿقالل والعبقد، واإلماء،  يقضع وُيجؾل  ﴿ َكَذلَِؽ ُيَبقِّ

يف  ﴿ َحؽِقٌؿ ﴾بؿا يصؾحؽؿ،  ﴾﴿ َواهللُ َطِؾقٌؿ البقـات الشرطقات،  ﴿ أَياِت ﴾لؽؿ: 

 أمره وهنقف.

ـْ ثؿ كاكت التتؿة:  ـَ ِم ﴿ َوإَِذا بََؾَغ إَْصَػاُل ِمـُْؽُؿ اْلُحُؾَؿ َفْؾَقْستَلِْذُكقا َكَؿا اْسَتْلَذَن الَِّذي

ـُ اهللُ َلُؽْؿ آَياتِِف َواهللُ َطِؾقٌؿ َحؽِقٌؿ ﴾ َكُبَر إصػال يعـل: إذا  [،14]الـقر:َقْبِؾِفْؿ َكَذلَِؽ ُيَبقِّ

 وخرجقا طـ سـ الصغر يستلذكقا كغقرهؿ.

، لق أخذ الـاس هبا لصؾح ػقفا آداب جؿقؾة طظقؿةفدب أوسقرة الـقر هل سقرة 



 205 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

 حالفؿ ومآلفؿ .

 سورة انًُم 

 :(2والعشرون بعد الؿائة) الرابعة والخامسة والسادسةأية 

ا َجاَءَها ُكقِدَي َأْن ُبق﴿ قال حعانى: ـْ َحْقَلَفا َوُسْبَحاَن اهللِ َربِّ َفَؾؿَّ ـْ فِل الـَّاِر َوَم ِرَك َم

ـَ  َفا  *اْلَعاَلِؿق ا َرآَها َتْفَتزُّ َكلَكَّ ُف َأَكا اهللُ اْلَعِزيُز اْلَحؽِقُؿ * َوَأْلِؼ َطَصاَك َفَؾؿَّ َيا ُمقَسك إِكَّ

ْب َيا ُمقَسك ٓ َتَخْػ إِكِّ  -8]الـؿؾ:ل ٓ َيَخاُف َلَديَّ اْلُؿْرَسُؾقَن ﴾َجانٌّ َولَّك ُمْدبًِرا َوَلْؿ ُيَعؼِّ

01.] 

 الشــرح:

ا َجاَءَها﴿ ـْ فِل الـَّارِ  ﴾ كاداه اهلل ﴿ُكقدِيَ  ﴾ الـار ﴿َفَؾؿَّ ﴾ أي أن هذا محؾ َأْن ُبقِرَك َم

ـَ  مؼدس ﴿  .﴾ طـ الـؼص والعقب َوُسْبَحاَن اهللِ َربِّ اْلَعاَلِؿق

ُف َأَكا اهللُ ﴾طؾقف السَلم، كداء لؽؾقؿف مقسك  ﴿ َيا ُمقَسك ﴾ أي: الؿتؽؾؿ حؼقؼًة  ﴿ إِكَّ

 يف أمره وفعؾف. ﴿ اْلَحؽِقُؿ ﴾الؼقي الغالب،  ﴿ اْلَعِزيُز ﴾هق اهَّلل: 

ا َرآَها َتْفَتزُّ ﴾آية بقـة طؾك أكؽ رسقل كريؿ،  ﴿ َوَأْلِؼ َطَصاَك ﴾ بعد أن كاكت  ﴿ َفَؾؿَّ

َفا َجانٌّ ﴾يابسة،  يعـل: ولك لؿ يرجع  ﴿ َولَّك ُمْدبًِرا َوَلْؿ ُيَعؼِّْب ﴾ كلهنا ثعبان، ﴿ َكَلكَّ

﴿ ٓ كاداه اهَّلل مرة أخرى:  ﴿ َيا ُمقَسك ﴾إلك الخؾػ خشل طؾك كػسف مـ تؾؽ الحقة، 

َل ُحْسـًا َبْعَد ُسقٍء َفنِكِّل  َتَخْػ إِكِّل ٓ َيَخاُف َلَديَّ الُْؿْرَسُؾقَن ﴾ ـْ َضَؾَؿ ُثؿَّ بَدَّ َّٓ َم ﴿ إِ

 والؿعـك ٓ يخاف لدي الؿرسؾقن، وإكؿا يخاف الظالؿقن .، [22]الـؿؾ:َرِحقٌؿ ﴾ َغُػقرٌ 

(93) 
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 سورة انقظض 

 :(2والعشرون بعد الؿائة) سابعةأية ال

ـَ قال حعانى: ـِ فِل اْلُبْؼَعِة اْلُؿَباَرَكِة ِم ـْ َشاصِِئ اْلَقاِد إَْيَؿ ا َأَتاَها ُكقِدَي ِم ﴿ َفَؾؿَّ

َجَرِة َأْن َيا َفا  الشَّ ا َرآَها َتْفَتزُّ َكَلكَّ ـَ * َوَأْن َأْلِؼ َطَصاَك َفَؾؿَّ ُمقَسك إِكِّل َأَكا اهللُ َربُّ اْلَعاَلِؿق

ـَ * اْسُؾْؽ َيَدَك فِل  ـَ أِمـِق َؽ ِم ْب َيا ُمقَسك َأْقبِْؾ َوٓ َتَخْػ إِكَّ َجانٌّ َولَّك ُمْدبًِرا َوَلْؿ ُيَعؼِّ

ْهِب َفَذاكَِؽ ُبْرَهاَكاِن َجْقبَِؽ َتْخُرْج َبْقَضاَء مِ  ـَ الرَّ ـْ َغْقرِ ُسقٍء َواْضُؿْؿ إِلَْقَؽ َجـَاَحَؽ ِم

ـَ * َقاَل َربِّ إِكِّل َقَتْؾُت ِمـُْفْؿ َكْػًسا  ُفْؿ َكاُكقا َقْقًما َفاِسِؼق ـْ َربَِّؽ إَِلك فِْرَطْقَن َوَمَؾئِِف إِكَّ ِم

ُقـِل َفَلَخاُف َأْن َيْؼُتُؾقِن * َوَأِخل َهاُروُن هُ  َق َأْفَصُح ِمـِّل لَِساًكا َفَلْرِسْؾُف َمِعل ِرْدًءا ُيَصدِّ

ُبقِن * َقاَل َسـَُشدُّ َطُضَدَك بَِلِخقَؽ َوَكْجَعُؾ َلُؽَؿا ُسْؾَطاًكا َفال َيِصُؾقَن  إِكِّل َأَخاُف َأْن ُيَؽذِّ

َبَعُؽَؿا اْلَغالُِبقَن ﴾ ـِ اتَّ  [.24-21ؼصص:]الإَِلْقُؽَؿا بِآَياتِـَا َأْكُتَؿا َوَم

 الشــرح:

ا َأَتاَها ُكقِدَي ﴾هذا يف شلن مقسك طؾقف السَلم حقث رأى الـار:  ، كاداه اهَّلل ﴿ َفَؾؿَّ

ـْ َشاصِِئ ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ  ـِ ﴾جاكب:  ﴿ ِم ﴿ فِل الجفة القؿـك لؾقادي،  ﴿ اْلَقاِد إَْيَؿ

مـفا، وحصقل الخقر لؿقسك  َوَجؾَّ  َطزَّ ومـ بركتفا: سؿاع كَلم اهَّلل  اْلُبْؼَعِة اْلُؿَباَرَكِة ﴾

َجَرِة ﴾طؾقف السَلم طـدها،  ـَ الشَّ أي: لؿ تؽـ الشجرة هل الؿتؽؾؿة ولؽـ  ﴿ ِم

ـَ ﴾الؿتؽؾؿ هق اهَّلل حقث قال:  فؾق كاكت  ﴿ َأْن َيا ُمقَسك إِكِّل َأَكا اهللُ َربُّ اْلَعاَلِؿق

قسك إن اهَّلل رُب الشجرة هل الؿتؽؾؿة كؿا يؼقل الؿبتدطة9 لؽان الخطاب: يا م

(88) 
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 . العالؿقـ

﴿ َوَما تِْؾَؽ بَِقِؿقـَِؽ َيا جاء يف سقرة صف: أكف سللف:  ﴿ َوَأْن َأْلِؼ َطَصاَك ﴾ثؿ أمره اهَّلل: 

ُل َطَؾْقَفا َوَأُهشُّ بَِفا َطَؾك َغـَِؿل َولَِل فِقَفا َمآِرُب ُأْخَرى *  ُمقَسك * َقاَل ِهَل َطَصاَي َأَتَقكَّ

ا َرآَها َتْفَتزُّ ﴾ [،10-20]صف:ُمقَسك * َفَلْلَؼاَها َفنَِذا ِهَل َحقٌَّة َتْسَعك ﴾َقاَل َأْلِؼَفا َيا   ﴿ َفَؾؿَّ

َفا َجانٌّ ﴾تضطرب يف إرض،  ﴿ َوَلْؿ خائًػا،  ﴿ َولَّك ُمْدبًِرا ﴾ثعبان طظقؿ،  ﴿ َكَلكَّ

َوٓ َتَخْػ إِكََّؽ  ﴿ َأْقبِْؾ كاداه اهَّلل مرًة أخرى،  ﴿ َيا ُمقَسك ﴾لؿ يؾتػت ويرجع،  ُيَعؼِّْب ﴾

ـَ ﴾ ـَ أِمـِق  ٓ ُيصقبؽ شر وٓ بَلء. ِم

والجقب: هق مؼدمة الرداء  ﴿ اْسُؾْؽ َيَدَك فِل َجْقبَِؽ ﴾ثؿ جعؾ اهَّلل لف آيًة أخرى: 

َـّ ﴾ :كؿا قال تعالكالذي طؾك الصدر،  َـّ َطَؾك ُجُققبِِف ـَ بُِخُؿرِِه  [،32]الـقر:﴿ َوْلَقْضرِْب

ـْ َغْقرِ ُسقٍء ﴾﴾ يدك ﴿﴿ َتْخُرْج  أي: مؼدمة الصدور، مـ غقر برص9 ٕن  َبْقَضاَء ِم

﴿ البقاض الشديد برص وهق مرض9 لؽـ هذه تخرج بقضاء مضقئة تدل طؾك أهنا آية، 

ْهِب ﴾ ـَ الرَّ إذا تخقفت اضؿؿ إلقؽ جـاحؽ يعـل: القديـ  َواْضُؿْؿ إَِلْقَؽ َجـَاَحَؽ ِم

ـْ َربَِّؽ ﴾ي تؼدم: الذ ﴿ َفَذاكَِؽ ﴾ُتضؿ فقذهب الخقف،  آيتان مـ ربؽ  ﴿ ُبْرَهاَكاِن ِم

 ﴿ إَِلك فِْرَطْقَن َوَمَؾئِِف ﴾، العصا تحقلت إلك حقة، وهؽذا إدخال القد يف الجقب، 

ـَ ﴾حاشقتف،  ُفْؿ َكاُكقا َقْقًما َفاِسِؼق  كافريـ. ﴿ إِكَّ

 .لوذلؽ: أكف قتؾ الؼبطل خط ُتُؾقِن ﴾﴿ َقاَل َربِّ إِكِّل َقَتْؾُت ِمـُْفْؿ َكْػًسا َفَلَخاُف َأْن َيؼْ 

يؼقلقن: هذه أطظؿ شػاطة يف التاريخ9  ﴿ َوَأِخل َهاُروُن ُهَق َأْفَصُح ِمـِّل لَِساًكا ﴾

، فاستجاب اهَّلل شػاطتف، ققؾ: السبب يف ل ًٓ مقسك  ثغةٕكف شػع فقف أن يؽقن كبًقا رسق

كؿا  ﴿ َفَلْرِسْؾُف َمِعل ﴾، طؾقف السَلم: أكف أكؾ مـ الجؿرة يف بقت فرطقن واهَّلل أطؾؿ
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ـْ َأْهِؾل * َهاُروَن َأِخل * اْشُدْد بِِف َأْزِري * َوَأْشرِْكُف فِل قال:  ﴿ َواْجَعْؾ لِل َوِزيًرا ِم

وهبذه أية استدل العؾؿاء [، 39-14]صف:َأْمرِي * َكْل ُكَسبَِّحَؽ َكثِقًرا * َوَكْذُكَرَك َكثِقًرا ﴾

ُقـِل ﴾ اج إلك مـ يعقـف ويـاصره ويؽقن معف: طؾك أن الداطل إلك اهَّلل يحت ﴿ ِرْدًءا ُيَصدِّ

أي: يؽقن لل ردًئا وطقًكا يصدقـل فقؿا أققل، فنذا قؾت لفؿ: إين رسقل اهَّلل يؼقل: كعؿ 

ُبقِن ﴾.هق رسقل اهَّلل،   ﴿ إِكِّل َأَخاُف َأْن ُيَؽذِّ

حجة  َلُؽَؿا ُسْؾَطاًكا ﴾ ﴿ َوَكْجَعُؾ كؼقيؽ بلخقؽ، ﴿ َقاَل َسـَُشدُّ َطُضَدَك بَِلِخقَؽ ﴾ 

ـِل يف سقرة صف:  َطزَّ َوَجؾَّ بلذى، كؿا قال اهَّلل  ﴿ َفال َيِصُؾقَن إِلَْقُؽَؿا ﴾ضاهرة،  ﴿ إِكَّ

وطدهؿ أٓ ُيصابا بلذى ٓ قتؾ، وٓ ضرب، وٓ  [،99]صف:َمَعُؽَؿا َأْسَؿُع َوَأَرى ﴾

لبطش أن يؼتؾ إصػال ػرطقن الذي بؾغ بف افسجـ، وهذا واهَّلل مـ أيات العظقؿات 

الصغار لؿ يرحؿ ولؿ يشػؼ طؾقفؿ، يليت طـده مقسك وهارون لقسا معفؿا حرس وٓ 

وهق يزطؿ أكف الرب، ومع ذلؽ لؿ  َطزَّ َوَجؾَّ سَلح وٓ شلء، ويدطقاكف إلك تقحقد اهَّلل 

حججـا  ﴿ بِآَياتِـَا ﴾قد وطد بحػظفؿا:  َطزَّ َوَجؾَّ يصؾ إلقفؿا مـف أذى9 ٕن اهَّلل 

بََعُؽَؿا اْلَغالُِبقَن ﴾الظاهرة،  ـِ اتَّ لػرطقن ومـ معفؿ، وفعًَل أغرقفؿ اهَّلل بعد  ﴿ َأْكُتَؿا َوَم

 ذلؽ.

 :(1والعشرون بعد الؿائة) ثامـة والتاسعةأية ال

ـَ ُكـُتْؿ َتْزُطُؿقَن * َقاَل الَّذِ قال حعانى: ـَ ُشَرَكائَِل الَِّذي ـَ ﴿ َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ َفَقُؼقُل َأْي ي

ْأَكا إَِلْقَؽ َما  ـَ َأْغَقْيـَا َأْغَقْيـَاُهْؿ َكَؿا َغَقْيـَا َتَبرَّ اَكا َحؼَّ َطَؾْقِفُؿ اْلَؼْقُل َربَّـَا َهُمِٓء الَِّذي َكاُكقا إِيَّ

ُفْؿ َيْعُبُدوَن * َوقِقَؾ اْدُطقا ُشَرَكاَءُكْؿ َفَدَطْقُهْؿ َفَؾْؿ َيْسَتِجقبُقا َلُفْؿ َوَرَأُوا اْلَعَذاَب لَ  ْق َأكَّ
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ـَ * َفَعِؿَقْت َطَؾْقِفْؿ إَْكَباُء  َكاُكقا َيْفَتُدوَن * َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ َفقَُؼقُل َماَذا َأَجْبُتُؿ اْلُؿْرَسِؾق

 [.55-51]الؼصص:َيْقَمئٍِذ َفُفْؿ ٓ َيتََساَءُلقَن ﴾

 الشــرح:

بصقت  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  ﴾ ﴿ ُيـَاِديِفؿْ الؼقامة حقـ:  ﴿ َيْقَم ﴾اذكر يا محؿد:  ﴿ َو ﴾

ـَ ُشَرَكائَِل ﴾يسؿعف مـ بعد كؿا يسؿعف مـ قرب،  أيـ إصـام، مـ  ﴿ َفَقُؼقُل َأْي

ـَ ُكـُتْؿ َتْزُطُؿقَن ﴾وإوثان، وألفة التل زطؿتؿ أهنا شريؽة لل؟  بؼقلؽؿ:  ﴿ الَِّذي

 أهنؿ آلفة وأهنؿ يـػعقكؽؿ ويشػعقن لؽؿ.

ـَ َحؼَّ طَ  ـَ َأْغَقْيـَا ﴾الؽػار:  َؾْقِفُؿ الَْؼْقُل ﴾﴿ َقاَل الَِّذي همٓء  ﴿ َربَّـَا َهُمِٓء الَِّذي

حرفـاهؿ طـ الصراط  ﴿ َأْغَقْيـَاُهْؿ َكَؿا َغَقْيـَا ﴾الذيـ كـا السبب يف إغقائفؿ: 

ـَ : ، كؿا قال تعالكهذه مـ الرباءةوالؿستؼقؿ كؿا كـا مـحرفقـ طـف،  َأ الَِّذي ﴿ إِْذ َتَبرَّ

بِ  َبُعقا َلْق اتُّ ـَ اتَّ َبُعقا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَؼطََّعْت بِِفُؿ إَْسَباُب * َوَقاَل الَِّذي ـَ اتَّ ـَ الَِّذي ُعقا ِم

ُءوا ِمـَّا َكَذلَِؽ ُيرِيِفُؿ اهللُ َأْطَؿاَلُفْؿ َحَسَراٍت َطَؾْقفِ  َأ ِمـُْفْؿ َكَؿا َتَبرَّ ًة َفـََتَبرَّ ْؿ َأنَّ َلـَا َكرَّ

الشقطان يتربأ مـ طباده وأطقاكف، وهؽذا فوهذا يحصؾ كثقًرا:  [،290-299رة:]البؼ﴾

ـَ * الؽػار كؾ يتربأ:  ـَ اْسَتْؽَبُروا َلْقٓ َأْكتُْؿ لَُؽـَّا ُمْمِمـِق ِذي ـَ اْسُتْضِعُػقا لِؾَّ ﴿ َيُؼقُل الَِّذي

ـُ َصَدْدكَ  ـَ اْسُتْضِعُػقا َأَكْح ِذي ـَ اْسَتْؽَبُروا لِؾَّ ـِ اْلُفَدى َبْعَد إِْذ َجاَءُكْؿ بَْؾ َقاَل الَِّذي اُكْؿ َط

ْقِؾ َوالـََّفاِر إِْذ  ـَ اْسَتْؽبَُروا َبْؾ َمْؽُر الؾَّ ِذي ـَ اْسُتْضِعُػقا لِؾَّ ـَ * َوَقاَل الَِّذي ُكـُتْؿ ُمْجرِِمق

ْأكَ  [،33-32]سبل:َتْلُمُروَكـَا َأْن َكْؽُػَر بِاهللِ َوَكْجَعَؾ َلُف َأكَداًدا ﴾ برأ بعضفؿ مـ  ا إَِلْقَؽ ﴾﴿ َتَبرَّ

لق كاكت يف الدكقا كاكت كافعة، أما يف و يف ذلؽ الققم بعض لؽـ هذه الرباءة ٓ تـػع،
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ـَ ﴾أخرة:  َّٓ اْلُؿتَِّؼق ٍذ بَْعُضُفْؿ لَِبْعٍض َطُدوٌّ إِ
ُء َيْقَمئِ ﴿ َما َكاُكقا  [،90]الزخرف:﴿ إَِخالَّ

اَكا َيْعُبُدوَن ﴾ اَكا َيْعُبُدوَن ﴾تؼقل: هذه الؿعبقدات  إِيَّ ﴿ : ققلف، كؿا جاء يف ﴿ َما َكاُكقا إِيَّ

َـّ َأْكَثُرُهْؿ بِِفْؿ ُمْمِمـُقَن ﴾ فؽاكت طبادهتؿ لؾجـ9  [،92]سبل:َبْؾ َكاُكقا َيْعُبُدوَن اْلِج

شقئًا  اربؿا يجدون مـفوكَلًما،  إصـام والحجارة يسؿعقن مـ فؼد كاكقاولذلؽ 

حقـ أرسؾف  رضي هللا عُه جارة كؿا فعؾ خالد بـ القلقد الجـ تدخؾ يف تؾؽ الحف

ـُ اْلَقلِقِد، َوَكاَكْت َطَؾك تاَِلِل لفدم العزى:   طهى هللا عهيه وسهى الـبل  َفَلَتاَها َخالُِد ْب

ُؿَراِت َوَهَدَم اْلَبْقَت الَِّذي َكاَن َطَؾْقَفا، ُثؿَّ َأَتك الـَّبِلَّ  ُؿَراِت، َفَؼَطَع السَّ ى هللا عهيه طهالسَّ

َؽ َلْؿ َتْصـَْع َشْقئًا»َفَلْخَبَرُه، َفَؼاَل:   وسهى  ا َكَظَرْت إِلَْقِف «اْرِجْع َفنِكَّ ، َفَرَجَع َخالٌِد، َفَؾؿَّ

ِريِف،  ى َطقِّ ى َخبِِّؾقِف، َيا ُطزَّ اُبَفا ـ َأْمَعـُقا فِل اْلَجَبِؾ َوُهْؿ َيُؼقُلقَن: َيا ُطزَّ َدَكُة ـ َوُهْؿ ُحجَّ السَّ

َّٓ َفُؿقتِل بَِرْغٍؿ، َقاَل: َفَلَتاَها َخالٌِد، َفنَِذا اْمَرَأٌة ُطْرَياَكٌة َكاِشَرٌة َشْعَرَها َتْحُثقا التَُّراَب طَ وَ  َؾك إِ

ْقِػ َحتَّك َقَتَؾَفا، ُثؿَّ َرَجَع إَِلك الـَّبِلِّ  َؿَفا بِالسَّ   طهى هللا عهيه وسهى َرْأِسَفا، َفَعؿَّ

ى»َفَلْخَبَرُه، َقاَل:  ، أي: أكف قتؾ العزى، ففل كاكت شقطان داخؾ الشجر، «تِْؾَؽ اْلُعزَّ

 يف الحؼقؼة . ربؿا كادوهؿ، فؽاكقا يعبدون الجـوربؿا يلكؾقن بعض صعامفؿ، و

يؼال لفؿ: ادُع شركاؤكؿ يشػعقن لؽؿ، يـجقكؿ مـ  ﴿ َوقِقَؾ اْدُطقا ُشَرَكاَءُكْؿ ﴾

كؿا كاكقا يف الدكقا ٓ يـػعقن وٓ  ِجقُبقا َلُفْؿ ﴾﴿ َفَدَطْقُهْؿ َفَؾْؿ َيْستَ هذا العذاب، 

طقاًكا حقث  ﴿ َوَرَأُوا اْلَعَذاَب ﴾يضرون، كذلؽ يف أخرة ٓ يـػعقن وٓ يضرون، 

، وقد قال ُتسحب الـار لفا سبعقن ألػ زمام، مع كؾ زمام سبعقن ألػ مؾؽ يجروهنا

ـَ ﴾: تعالك َزِت اْلَجِحقُؿ لِْؾَغاِوي حقـ اكظر إلك هذا الؿققػ  [،42اء:]الشعر﴿ َوُبرِّ

يجتؿعقن يف ذلؽ الصعقد يرون الـار ُتسحب إلقفؿ سحًبا وتؼرب إلقفؿ لقؾؼقا فقفا، 
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ُفْؿ َكاُكقا َيْفَتُدوَن ﴾ولؽـ لقس لفؿ إٓ أن يبؼقا،  إلك سبقؾ السَلمة لؽـ ٓ  ﴿ َلْق َأكَّ

 سَلمة.

ـَ ﴾﴿ َفقَ إلقامة الحجة طؾقفؿ،  ﴿ َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ ﴾ الذيـ  ُؼقُل َماَذا َأَجْبُتُؿ اْلُؿْرَسِؾق

 أرسؾتفؿ إلقؽؿ.

اختؾػت طؾقفؿ إكباء وآطذار، بعضفؿ  ﴿ َفَعِؿَقْت َطَؾْقِفْؿ إَْكَباُء َيْقَمئٍِذ ﴾

ـْ َبِشقرٍ َوٓ َكِذيرٍ ﴾يؼقلقن:  ﴿ َفاْرِجْعـَا وبعضفؿ يؼقل:  [،24]الؿائدة:﴿ َما َجاَءَكا ِم

وجاء يف  ﴿ َفُفْؿ ٓ َيَتَساَءُلقَن ﴾وبعضفؿ يؼقل: كـا وكـا،  [،21]السجدة:ا ﴾َكْعَؿْؾ َصالًِح 

بعض الؿقاصـ: أهنؿ يتساءلقن، فُقحؿؾ طؾك أهنؿ يف هذا الؿقصـ ٓ يتساءلقن، ويف 

 بؼقتفا يتساءلقن. 

 :(3بعد الؿائة) الثالثقنأية 

ـَ ُشَركَ قال حعانى: ـْ ﴿ َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ َفَقُؼقُل َأْي ـَ ُكـُتْؿ َتْزُطُؿقَن * َوَكَزْطـَا ِم ائَِل الَِّذي

ٍة َشِفقًدا َفُؼْؾـَا َهاُتقا بُْرَهاَكُؽْؿ َفَعِؾُؿقا َأنَّ اْلَحؼَّ هللِ َوَضؾَّ َطـُْفْؿ َما َكاُكقا َيْػَتُرونَ   ُكؾِّ ُأمَّ

 [.64-63]الؼصص:﴾

 الشــرح:

ـَ ُشَرَكائَِل ﴾ؿ يـاديفؿ: ُيخرب تعالك وُيؽرر أهن ﴿ َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ ﴾ مـ  ﴿ َفَقُؼقُل َأْي

ـَ ُكـتُْؿ َتْزُطُؿقَن ﴾  :إصـام  الذيـ كـتؿ تدطقهنؿ وتعبدوهنؿ وتتقسؾقن هبؿ. ﴿ الَِّذي

ٍة َشِفقًدا ﴾ ـْ ُكؾِّ ُأمَّ طؾقفؿ مـ أكػسفؿ، فإكبقاء يشفدون طؾك أمؿفؿ،  ﴿ َوَكَزْطـَا ِم

فقف ما  َطزَّ َوَجؾَّ والؿَلئؽة يشفدون، وكتاب اهَّلل  وأمة محؿد تشفد طؾك جؿقع إكبقاء،
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طؾك أن هَّلل شركاء وكظراء  ﴿ ُبْرَهاَكُؽْؿ ﴾هؾؿقا:  ﴿ َفُؼْؾـَا َهاُتقا ﴾كان مـ شلهنؿ، 

هق اإللف ﴿ َأنَّ اْلَحؼَّ هللِ ﴾ العؾؿ:  هذا ٓ يـػعفؿوطـد ذلؽ  ﴿ َفَعِؾُؿقا ﴾ومثَلء، 

 يؽذبقن. ﴿ َما َكاُكقا َيْػَتُروَن ﴾ذهب طـفؿ وتقلك:  ﴿ َوَضؾَّ َطـُْفْؿ ﴾الؿعبقد بحؼ، 

  سورة انعُكبوث 

 :(2بعد الؿائة) قاحدة والثالثقنأية ال

ـَ آَمـُقا إِنَّ َأْرِضل َواِسَعٌة َفنِيَّاَي َفاْطُبُدوِن قال حعانى: ﴿ َيا ِطَباِدَي الَِّذي

 [.45]العـؽبقت:﴾

 الشــرح:

لؾؿممـقـ إذا ُضقؼ طؾقفؿ يف بؾدة أن يـتؼؾقا إلك بؾدة  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل 

بالػرج والرزق القاسع الفـل والخقر العؿقؿ  َطزَّ َوَجؾَّ أخرى لعبادتف9 ولقبشروا مـ اهَّلل 

َْرِض ُمَراَغًؿا َكثِقًرا ﴿، كؿا قال تعالك: العظقؿ ْٕ  َيِجْد فِل ا
ِ
ـْ ُيَفاِجْر فِل َسبِقِؾ اهَّلل َوَم

 َوَرُسقلِِف ُثؿَّ ُيْدِرْكُف اْلَؿْقُت َفَؼْد َوَقَع َأْجُرُه َوَسَعًة َومَ 
ِ
ـْ َبْقتِِف ُمَفاِجًرا إَِلك اهَّلل

ـْ َيْخُرْج مِ

 َوَكاَن اهَّلُل َغُػقًرا َرِحقًؿا
ِ
الؿراد هبا العبادة  ﴿ َيا ِطَباِدَي ﴾ ،[011]الـساء:  ﴾َطَؾك اهَّلل

ـَ آَمـُقا ﴾﴿ االؿؿدوحة التل هل طبادة التذلؾ والخضقع،   ﴿ إِنَّ َأْرِضل ﴾اكؼادوا،  لَِّذي

ـْ ِطَبادِِه التل هل مؾؽف يتصرف فقفا كقػ يشاء  ـْ َيَشاُء ِم ﴿ إِنَّ إَْرَض هللِ ُيقِرُثَفا َم

ـَ ﴾ يؿؽـؽؿ الػرار بديـؽؿ، وفعًَل  ﴿ َواِسَعٌة ﴾ [،214]إطراف:َواْلَعاقَِبُة لِْؾُؿتَِّؼق

(69) 
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د أن جاءهتؿ مثؾ هذه أيات فروا بديـفؿ إلك الحبشة، الصحابة رضقان اهَّلل طؾقفؿ بع

 وحدون. ﴿ َفنِيَّاَي َفاْطُبُدوِن ﴾وفروا بديـفؿ إلك الؿديـة، 

 ( : 2166تحت حديث ) (081/ 5فتح الباري )قال الحافظ يف 

َٓ ِهْجَرَة َبْعدَ  َة َأِو اْلُؿَراُد َما ُهَق : اْلَػتِْح  َقْقُلُف َباُب  ـْ َذلَِؽ إَِشاَرًة إَِلك َأْي َفْتِح َمؽَّ
َأَطؿ  مِ

ا  ـْ َبَؾٍد َقْد َفَتَحُف اْلُؿْسؾُِؿقَن َأمَّ
َة فِل َذلَِؽ ُحْؽُؿَفا َفََل َتِجُب اْلِفْجَرُة مِ َأنَّ ُحْؽَؿ َغْقِر َمؽَّ

ُل َقادٌِر َطَؾك  َوَّ ْٕ ـَ َأَحُد َثََلَثٍة ا ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ بِِف مِ َٓ ُيْؿؽِـُُف َقْبَؾ َفْتِح اْلَبَؾِد َفَؿ اْلِفْجَرِة مِـَْفا 

َٓ َأَداُء َواِجَباتِِف َفاْلِفْجَرُة مِـُْف َواِجَبٌة الثَّاكِل َقاِدٌر َلؽِـَُّف ُيْؿؽِـُُف إِْضَفاُر  ِديـِِف إِْضَفاُر ِديـِِف َو

ـَ بَِفا َوَمُعقَكتِِفْؿ  ـْ َوَأَداُء َواِجَباتِِف َفُؿْسَتَحبٌَّة لَِتْؽثِقِر اْلُؿْسؾِِؿق
ـِ مِ َْم ْٕ اِر َوا َوِجَفاِد اْلُؽػَّ

ـْ َأْسٍر َأْو َمَرٍض َأْو َغقِْرهِ 
ـْ ُرْؤَيِة اْلُؿـَْؽِر َبْقـَُفْؿ الثَّالُِث َطاِجٌز ُيْعَذُر مِ

اَحِة مِ  َغْدِرِهْؿ َوالرَّ

َقاَمُة َفنِْن َحَؿَؾ َطَؾك َكْػِسِف َوَتَؽؾََّػ اْلُخُروَج مِـَْفا أُ   . اهـ ِجرَ َفَتُجقُز َلُف اإْلِ

 سورة نقًاٌ 

 :(2بعد الؿائة) الثاكقة والثالثقنأية 

ـْ َوَلِدِه َوٓ قال حعانى: ُؼقا َربَُّؽْؿ َواْخَشْقا َيْقًما ٓ َيْجِزي َوالٌِد َط َفا الـَّاُس اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َوالِِدِه َشْقًئا إِنَّ َوْطَد اهللِ َحؼٌّ َفال َتُغرَّ  كَُّؽْؿ َمْقُلقٌد ُهَق َجاٍز َط ْكَقا َوٓ َيُغرَّ ُؽُؿ اْلَحَقاُة الدُّ كَّ

 [.22]لؼؿان:بِاهللِ اْلَغُروُر ﴾

 الشــرح:

(34) 
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: رجؾ صالح ولقس بـل طؾك الصحقح، ققؾ: بلكف طبد كقبل كان لف سقد لؼؿان

ـِ فِقفا . َفلتاُه فؼال لف: اْذَبْح لِل شاًة. َفَذَبَح َلُف شاًة، َفؼاَل َلُف: اْئتِـِل بِلْصَقِب ُمْضَغَتْق

؟ قاَل: ٓ، َفَسَؽَت َطـُْف ما  ـِ ٌء أْصقََب مِـ َهَذْي
ْ
بِالؾِّساِن والَؼْؾِب، َفؼاَل: أما كاَن َشل

، َفَرمك  ـِ َسَؽَت، ُثؿَّ قاَل َلُف: اْذَبْح لِل شاًة. َفَذَبَح َلُف شاًة، َفؼاَل َلُف: أْلِؼ أْخَبَثفا ُمْضَغَتْق

، َفلَتْقَتـِل بِالؾِّساِن والَؼْؾِب، بِالؾِّساِن والَؼْؾِب، َفؼاَل: أَمرْ  ـِ ُتَؽ أْن َتْلتَِقـِل بِلْصَقبِفا ُمْضَغَتْق

ٌء 
ْ
، َفلْلَؼْقَت الؾِّساَن والَؼْؾَب. َفؼاَل: إكَُّف َلْقَس َشل ـِ  أْخَبَثفا ُمْضَغَتْق

َ
وأَمْرُتَؽ أْن ُتْؾِؼل

 بِلْصَقَب مِـُفؿا إذا صابا، وٓ بِلْخَبَث مِـُفؿا إذا َخُبثا

مـ شلكف: أكف ققؾ لف: اططـل رماكة حؾقة فلتاه برماكة حامضة أو مزة فؼال لف: كذا، و

قال: ما جعؾتـل طؾقفا آكًَل إكؿا كـت لفا حارًسا، أي: أكف ٓ ُيؿقز بقـ الؿز مـ الحؾق9 

ٕكف لؿ يطعؿ ولؿ يلكؾ، بخَلف كثقر مـ الـاس إذا اشتغؾ مع واحد يف بؼالة يلكؾ وٓ 

ما أكؾ وما خرج، بؾ ربؿا ُيؽرم الضققف مـ مال الغقر وُيعطل  ُيبالل وٓ يـظر

قـبغل لإلكسان أن يؽقن طػقًػا طـ أمقال فالؿساكقـ مـ مال الغقر إلك غقر ذلؽ، 

 الـاس.

ولف قصص طظقؿة ذكر مـفا ابـ كثقر يف تػسقره الشلء العظقؿ، ومـفا القصايا التل 

ْرَك القصايا:  طـف، وهذه مـ أطظؿ َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  ذكرها ﴿ َيا ُبـَلَّ ٓ ُتْشرِْك بِاهللِ إِنَّ الشِّ

قْـَا اإِلكَساَن بَِقالَِدْيِف ﴾ يعـل: آيات طظقؿات تتؾك  [،29-23]لؼؿان:َلُظْؾٌؿ َطظِقٌؿ * َوَوصَّ

َطزَّ إِنَّ ُلْؼَؿاَن اْلَحؽِقَؿ َكاَن َيُؼقُل: إِنَّ اهللَ »مـ ققل هذا الرجؾ الصالح، ويف الحديث: 

، مـ حديث ابـ طؿر طـد أحؿد وسـده حسـ، لؽـ «إَِذا اْسُتْقِدَع َشْقئًا َحِػظَفُ  َوَجؾَّ 

إَِذا  َطزَّ َوَجؾَّ إِنَّ اهللَ »أضـ فقف كَلم مـ حقث الققػ وكحق ذلؽ9 لؽـفا كؾؿة طظقؿة: 
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سافر : أن الؿسافر إذا صحاستقدع اهَّلل كػسؽ، أبـاءك9 ولذلؽ  ،«اْسُتْقِدَع َشْقًئا َحِػَظفُ 

 ، إلك غقر ذلؽ.«َأْسَتْقِدُع اهللَ ِديـََؽ َوَأَماَكَتَؽ َوَخَقاتِقَؿ َطَؿِؾَؽ »ُيؼال لف: 

ُؼقا َربَُّؽْؿ ﴾قال تعالك:  َفا الـَّاُس اتَّ وحدوا اهَّلل واطبدوه وافردوه بؿا يجب  ﴿ َيا َأيُّ

ـْ َوَلِدِه ﴾﴿ ٓ َيْجِزي َوالٌِد خافقا يقم الؼقامة حقث:  ﴿ َواْخَشْقا َيْقًما ﴾لف،  ، كؿا قال َط

َٓ َيْجـِل َطَؾْقَؽ »ويف الحديث:  [،24]فاصر:﴿ َوٓ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ﴾ تعالك: ُف  َأَما إِكَّ

َٓ َتْجـِل َطَؾْقفِ  ـْ بؾ:  ،أخرجف أحؿد طـ أبل رمثة رضل اهلل طـف «َو ﴿ َيْقَم َيِػرُّ اْلَؿْرُء ِم

ِف َوَأبِقفِ  *َأِخقِف  بؾ ربؿا يؽقن القالد خصؿ  [،39-39]طبس:﴾َوَصاِحَبتِِف َوَبـِقِف *  َوُأمِّ

وُتطالب  ًا،الشػقؼة تؽقن خصؿالزوجة ولقلده، والقلد خصؿ ٕبقف يف ذلؽ الققم، 

بؿثاققؾ الذر مـ حسـاتؽ إن كـت قد أسلت إلقفا، وولدك ُيطالبؽ أيًضا بؿثاققؾ الذر 

﴿ َوٓ َمْقُلقٌد كذلؽ، وهق يقم شديد الققع، إذا كـت قد ضؾؿتف بغقر وجف حؼ، والقالد 

ـْ َوالِِدِه َشْقًئا إِنَّ َوْطَد اهللِ َحؼٌّ ﴾ بالبعث والـشقر ومجازاة الـاس طؾك  ُهَق َجاٍز َط

ْكَقا ﴾أطؿالفؿ،  ُؽُؿ اْلَحَقاُة الدُّ كَّ ُؽْؿ بِاهللِ تػتـؽؿ طـ صاطة ربؽؿ،  ﴿ َفال َتُغرَّ كَّ ﴿ َوٓ َيُغرَّ

 الشقطان وأماين الشقطان. اْلَغُروُر ﴾

 سورة األحزاب 

طهى هللا عهيه ُسؿقت هبذا آسؿ9 ٕن إحزاب والؼبائؾ تحزبقا طؾك الـبل 

ـَ : ، كؿا قال تعالكٓستئصالف، فحػظف اهَّلل وردهؿ خائبقـ  وسهى  ﴿ َوَردَّ اهللُ الَِّذي

ـَ اْلِؼَتاَل َوَكاَن اهللُ َقِقيًّا َطِزيًزا َكَػُروا بَِغقْظِِفْؿ َلْؿ َيـَاُلقا َخْقًرا َوَكَػك اهللُ ا ْلُؿْمِمـِق

(73) 
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 [.11]إحزاب:﴾

 :(2بعد الؿائة) الرابعة والثالثقنأية 

ـَ إِنَّ اهللَ َكاَن َطِؾقًؿا قال حعانى: ـَ َواْلُؿـَافِِؼق ِؼ اهللَ َوٓ ُتطِِع اْلَؽافِرِي َفا الـَّبِلُّ اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

 [.0]إحزاب:َحؽِقًؿا ﴾

 شــرح:ال

َفا الـَّبِلُّ ﴾ كبقف بالـبقة وهذا دلقؾ طؾك طؾق شلكف وطؾك  َطزَّ َوَجؾَّ كادى اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ِؼ رفقع مـزلتف إذ لؿ يـاديف باسؿف أو بؽـقتف، والـبق: ملخقذة مـ الـَبقة وآرتػاع،  ﴿ اتَّ

باس، وهل دلقؾ طؾك خقر زاد وخقر ل َطزَّ َوَجؾَّ وإمر لف أمر ٕمتف، فتؼقى اهَّلل  اهللَ ﴾

وتؼقى اهَّلل تؽقن: بػعؾ  [،23]الحجرات:﴿ إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد اهللِ َأْتَؼاُكْؿ ﴾الؿؽارم: 

ـَ ﴾الؿلمقر وترك الؿحظقر،  ﴿ فقؿا يطؾبقكف مـؽ ويلمؾقكف،  ﴿ َوٓ ُتطِِع اْلَؽافِرِي

ـَ ﴾ ؽػار والؿـافؼقـ الذيـ ُيظفرون اإلسَلم ويبطـقن الؽػر، فطاطة ال َواْلُؿـَافِِؼق

َود وا َلْق َتْؽُػُروَن َكَؿا َكَػُروا ﴿كؿا قال تعالك:  مفؾؽة فنهنؿ يقردوكؽ الؿقارد،

وهبذا يعؾؿ الؿسؾؿقن أهنؿ مستفدفقن مـ الؽػار،  ،[78]الـساء:  ﴾َفَتُؽقُكقَن َسَقاءً 

اهَّلل ، حتك قال فؽقػ بغقره  طهى هللا عهيه وسهى فنذا كاكقا قد صؿعقا يف رسقل اهَّلل 

ـُ إَِلْقِفْؿ َشْقًئا َقؾِقًَل ﴿طز وجؾ:  َٓ َأْن َثبَّْتـَاَك َلَؼْد كِْدَت َتْرَك ﴿ إِنَّ  [63]اإلسراء:  ﴾َوَلْق

يف أمره وهنقف، فحقـ يـفاك  ﴿ َحؽِقًؿا ﴾بؿا يصؾحؽؿ وبؽؾ شلء،  اهللَ َكاَن َطِؾقًؿا ﴾

ـَ : يةالديـقة والدكقق فذا لؿصؾحتؽفطـ صاطة الؿـافؼقـ والؽافريـ  ﴿ َما َيَقدُّ الَِّذي

ـْ َربُِّؽْؿ ﴾ ـْ َخْقرٍ ِم َل َطَؾْقُؽْؿ ِم ـَ َأْن ُيـَزَّ ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َوٓ الُْؿْشرِكِق  [،201]البؼرة:َكَػُروا ِم
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وا َلْق َتْؽُػُروَن ﴾  [.1]الؿؿتحـة:﴿ َوَودُّ

 :(1بعد الؿائة) الخامسة والثالثقنأية 

َفا قال حعانى: ـَ آَمـُقا اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ إِْذ َجاَءْتُؽْؿ ُجـُقٌد َفَلْرَسْؾـَا ﴿ َيا َأيُّ الَِّذي

 [.8]إحزاب:َطَؾْقِفْؿ ِريًحا َوُجـُقًدا َلْؿ َتَرْوَها َوَكاَن اهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َبِصقًرا ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ﴿ اْذُكُروا ويذكرهؿ طظقؿ كعؿف طؾقفؿ، يـادي اهَّلل الؿممـقـ  ﴿ َيا َأيُّ

ومـ أجؾفا: السَلمة مـ إحزاب الذيـ تجؿعقا بُِعَدِدِهؿ  كِْعَؿَة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ ﴾

وَطَددِِهؿ9 ٓستئصال الؿسؾؿقـ، بؾ زاد إمر أهنؿ تؿالموا مع قريظة، فجاءت 

جفة إحزاب مـ ثَلث جفات، وتؿالموا مع قريظة فـؼضت العفد وجاءت مـ ال

الرابعة، فصار الؿسؾؿقن يف مثؾ البقتؼة قد ُأحقط هبؿ مـ كؾ جاكب9 ولؽـفؿ لؿ 

مـ الؽافريـ كثقر َطَددهؿ كثقرٌة  ﴿ إِْذ َجاَءْتُؽْؿ ُجـُقٌد ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ يقلسقا مـ روح اهَّلل 

 زَّ َوَجؾَّ طَ جـد مـ جـد اهَّلل، فؽقػ إذا أرسؾ اهَّلل  ﴿ َفَلْرَسْؾـَا َطَؾْقِفْؿ ِريًحا ﴾ُطَدُدهؿ، 

طؾقفؿ جؿقع جـقده أو بعض جـقد، وإكؿا أرسؾ طؾقفؿ ريًحا وأيًضا أرسؾ مـفا شقئًا 

ُبقرِ »:  طهى هللا عهيه وسهى يسقًرا، قال الـبل  َبا، َوُأْهِؾَؽْت َطاٌد بِالدَّ  «ُكِصْرُت بِالصَّ

الصبا: هل الريح الشرققة، والدبقر: هل  ،متػؼ طؾقف طـ ابـ طباس رضل اهلل طـف

الريح الغربقة، وكان مـ شلن هذه الريح: أهنا قؾعت خقامفؿ، وأكػلت قدورهؿ، 

﴿ الؿَلئؽة،  ﴿ َوُجـُقًدا َلْؿ َتَرْوَها ﴾الؿسؾؿقـ،  َطزَّ َوَجؾَّ وأصػلت كقراهنؿ، وسؾؿ اهَّلل 

يرى ما هؿ فقف مـ ضقؼ الحال، وحػر الخـدق، وشدة  َوَكاَن اهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َبِصقًرا ﴾
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ـْ َرُسقِل اهللِ ع حتك قال جابر بـ طبد اهَّلل لزوجف: الجق ِؽ، َقْد َرَأْيُت ِم طهى َثؽَِؾتِْؽ ُأمُّ

ـْ   هللا عهيه وسهى  ـْ َشْلٍء؟ َفَؼاَلْت: ِطـِْدي َصاٌع ِم َٓ َصْبَر لِل َطَؾْقِف، َفَفْؾ ِطـَْدِك ِم َشْقًئا 

ِعقَر، َوَذبَ  ْحـَا اْلَعـَاَق، َوَسَؾْخُتَفا، َوَجَعْؾتَُفا، فِل اْلُبْرَمِة َشِعقرٍ، َوَطـَاٌق َقاَل: َفَطَحـَّا الشَّ

ِعقَر َقاَل: ُثؿَّ َرَجْعُت إَِلك الـَّبِلِّ  َفَؾبِثُْت َساَطًة، ُثؿَّ   طهى هللا عهيه وسهى َوَطَجـُْت الشَّ

ـُ َقْد َأْمؽَ  ، َفَلَمْرُتَفا بِاْلَخْبِز َوَجَعْؾُت اْلِؼْدَر اْسَتْلَذْكُتُف الثَّاكَِقَة َفلَِذَن لِل، َفِجئُْت، َفنَِذا اْلَعِجق ـَ

ـْ َكَذا َقاَل: ُثؿَّ ِجْئُت الـَّبِلَّ 
، َوَلؽِ ََثافِلُّ ْٕ َؿا ِهَل ا : إِكَّ ـِ ْحَؿ ، َقاَل َأُبق َطْبِد الرَّ ََثاثِلِّ ْٕ  َطَؾك ا

َت َأْن َتُؼقَم َمِعل َأْكَت َفُؼْؾُت: إِنَّ ِطـَْدَكا ُصَعقًِّؿا َلـَا، َفنِْن َرَأيْ   طهى هللا عهيه وسهى 

ـْ َشِعقرٍ، َوَطـَاٌق، َفَؼاَل: « َوَكْؿ ُهَق؟»َوَرُجٌؾ َأْو َرُجاَلِن َمَعَؽ، َفَؼاَل:  ُقْؾُت: َصاٌع ِم

ـَ التَّـُّقِر » َٓ ُتْخرِِج اْلُخْبَز ِم ، َو ََثافِلِّ ْٕ ـَ ا َٓ َتـِْزِع اْلِؼْدَر ِم َحتَّك اْرِجْع إَِلك َأْهِؾَؽ َوُقْؾ َلَفا 

َّٓ اهللُ، «ُققُمقا إَِلك َبْقِت َجابِرٍ »ُثؿَّ َقاَل لِؾـَّاِس: « آتِلَ  َٓ َيْعَؾُؿُف إِ ، َقاَل: َفاْسَتْحَقْقُت َحَقاًء 

ِؽ َقْد َجاَءِك َرُسقُل اهللِ  ْمَرَأتِل: َثؽَِؾْتِؽ ُأمُّ
ِ

بَِلْصَحابِِف   طهى هللا عهيه وسهى َفُؼْؾُت، ٓ

، َفَؼا ـَ َسَلَلَؽ: َكِؿ الطََّعاُم؟ َفُؼْؾُت: َكَعْؿ،   طهى هللا عهيه وسهى َلْت: َأَكاَن الـَّبِلُّ َأْجَؿِعق

َقاَلْت: اهللُ َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقْد َأْخَبْرَتُف بَِؿا َكاَن ِطـَْدَكا، َقاَل: َفَذَهَب َطـِّل َبْعُض َما ُكـُْت 

َفَدَخَؾ، ُثؿَّ َقاَل   طهى هللا عهيه وسهى لـَّبِلُّ َأِجُد، َوُقْؾُت: َلَؼْد َصَدْقِت، َفَجاَء ا

َْصَحابِِف:  ـَ «َٓ َتَضاَغُطقا»ِٕ َك َطَؾك التَّـُّقِر َوَطَؾك اْلُبْرَمِة، َقاَل: َفَجَعْؾـَا َكْلُخُذ ِم ، ُثؿَّ َبرَّ

ُد َوَكْغرُِف  ـَ اْلُبْرَمِة، َفـَُثرِّ طهى هللا عهيه َلُفْؿ، َوَقاَل الـَّبِلُّ  التَّـُّقِر اْلُخْبَز، َوَكْلُخُذ الؾَّْحَؿ ِم

ْحَػِة َسْبَعٌة َأْو َثَؿاكَِقةٌ : » وسهى  ـِ التَّـُّقِر، َوَكَشْػـَا « لَِقْجِؾْس َطَؾك الصَّ َفنَِذا َأَكُؾقا َكَشْػـَا َط

ـِ اْلُبْرَمِة، َفنَِذا ُهَؿا َأْمََلُ مَؿا َكاَكا، َفَؾْؿ َكَزْل َكْػَعُؾ َذلَِؽ ُكؾَّؿَ  ـِ َط ا َفَتْحـَا التَّـُّقَر َوَكَشْػـَا َط

ـَ الطََّعاِم،  ُفْؿ، َوبَِؼَل َصائَِػٌة ِم اْلُبْرَمِة، َوَجْدَكاُهَؿا َأْمََلَ َما َكاَكا َحتَّك َشبَِع اْلُؿْسِؾُؿقَن ُكؾُّ
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َؿَصٌة، َفُؽُؾقا إِنَّ الـَّاَس َقْد َأَصاَبْتُفْؿ َمْخ : » طهى هللا عهيه وسهى َفَؼاَل َلـَا َرُسقُل اهللِ 

 . متػؼ طؾقف َفَؾْؿ َكَزْل َيْقَمـَا َكْلُكُؾ َوُكْطِعؿُ « َوَأْصِعُؿقا

فاكظروا إلك فرج اهَّلل الذي جاءهؿ بف كصرهؿ، وأصعؿفؿ، وسؾؿفؿ، فؽان طؾقًؿا 

 بحالفؿ.

 :(3الثالثقن بعد الؿائة)السادسة و أية

َْزَواقال حعانى: ِٕ َفا الـَّبِلُّ ُقْؾ  ـَ ﴿ َيا َأيُّ ْكَقا َوِزيـََتَفا َفَتَعاَلقْ َـّ ُترِْدَن اْلَحَقاَة الدُّ ِجَؽ إِْن ُكـُْت

اَر أِخَرَة َفنِنَّ  َـّ ُترِْدَن اهللَ َوَرُسقَلُف َوالدَّ َـّ َسَراًحا َجِؿقاًل * َوإِْن ُكـُْت ْحُؽ َـّ َوُأَسرِّ اهللَ ُأَمتِّْعُؽ

َـّ َأْجًرا َطظِق  [.18-17]إحزاب:ًؿا ﴾َأَطدَّ لِْؾُؿْحِسـَاِت ِمـُْؽ

 الشــرح:

َْزَواِجَؽ ﴾ ِٕ َفا الـَّبِلُّ ُقْؾ  حقـ   طهى هللا عهيه وسهى هذا أمر مـ اهَّلل لـبقف  ﴿ َيا َأيُّ

وقع بقـف وبقـ كسائف ما يؼع بقـ الرجؾ وبقـ امرأتف، ويف هذه تعزية لـا معشر الـاس إذا 

قد وقع بقـف   هللا عهيه وسهى طهى وقع خَلف بقــا وبقـ أزواجـا ففاكؿ رسقل اهَّلل 

ـِ فوبقـ أزواجف حتك أكف وجد طؾقفـ وهجرهـ شفًرا9 لشدة ما وقع يف قؾبف،  ـِ اْب َع

 اهَّلُل َطـُْفَؿا 
َ
َقاَل: َلبِْثُت َسـًَة َوَأَكا ُأِريُد َأْن ( ومسؾؿ 4732طـد البخاري )َطبَّاٍس، َرِضل

َتقْ  ـِ الؾَّ ـِ الَؿْرَأَتقْ  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَجَعْؾُت َأْسَلَل ُطَؿَر، َط
ِّ
ـِ َتَظاَهَرَتا َطَؾك الـَّبِل

َشُة َوَحْػَصُة، ُثؿَّ َقا
ا َخَرَج َسَلْلُتُف َفَؼاَل: َطائِ ًٓ َفَدَخَؾ إََراَك، َفَؾؿَّ َل: َأَهاُبُف، َفـََزَل َيْقًما َمـِْز

َٓ َكُعد  الـَِّساَء َش  َـّ بَِذلَِؽ ُكـَّا فِل الَجاِهؾِقَِّة  َـّ اهَّلُل، َرَأْيـَا َلُف ا َجاَء اإِلْسَلَُم َوَذَكَرُه ْقًئا، َفَؾؿَّ

ـَ اْمَرَأتِل َكَلٌَم،  ـْ ُأُمقِرَكا، َوَكاَن َبْقـِل َوبَْق
ٍء مِ

ْ
َـّ فِل َشل ـْ َغْقِر َأْن ُكْدِخَؾُف

ا، مِ َطَؾْقـَا َحؼًّ
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 َصؾَّك َفَلْغَؾَظْت لِل، َفُؼْؾُت َلَفا: َوإِكَِّؽ َلُفـَ 
َّ
اِك؟ َقاَلْت: َتُؼقُل َهَذا لِل َواْبـَتَُؽ ُتْمِذي الـَّبِل

مْ  ُرِك َأْن َتْعِصل اهَّلَل َوَرُسقَلُف، َوَتَؼدَّ ُت اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَلَتْقُت َحْػَصَة َفُؼْؾُت َلَفا: إِكِّل ُأَحذِّ

َلَفا، َفَؼاَلْت: َأْطَجُب مِـَْؽ َيا ُطَؿُر، َقْد َدَخْؾَت فِل  إَِلْقَفا فِل َأَذاُه، َفَلَتْقُت ُأمَّ َسَؾَؿَة َفُؼْؾُت 

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَأْزَواِجِف؟ َفَردَّدَ 
ِ
ـَ َرُسقِل اهَّلل َّٓ َأْن َتْدُخَؾ َبْق ْت، ُأُمقِرَكا، َفَؾْؿ َيْبَؼ إِ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ـَ إَْكَصاِر إَِذا َغاَب َط

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَشِفْدُتُف َأَتْقُتُف بَِؿا َوَكاَن َرُجٌؾ مِ

ـْ 
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَشِفَد َأَتاكِل بَِؿا َيُؽقُن مِ

ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل َيُؽقُن، َوإَِذا ِغبُْت َط

ـْ َحْقَل َرُسقلِ   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَكاَن َم
ِ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقِد  َرُسقِل اهَّلل

ِ
اهَّلل

 َّٓ ْلِم، ُكـَّا َكَخاُف َأْن َيْلتَِقـَا، َفَؿا َشَعْرُت إِ اَن بِالشَّ َّٓ َمؾُِؽ َغسَّ اْسَتَؼاَم َلُف، َفَؾْؿ َيْبَؼ إِ

؟ َقاَل: َأْطَظُؿ بِإَْكَصاِريِّ َوُهَق َيُؼقُل: إِكَُّف َقْد َحَدَث َأْمٌر، ُقْؾُت َلُف: َوَما ُهَق، أَ 
 
اكِل َجاَء الَغسَّ

َـّ  ـْ ُحَجِرِه
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ كَِساَءُه، َفِجْئُت َفنَِذا الُبَؽاُء مِ

ِ
ـْ َذاَك، َصؾََّؼ َرُسقُل اهَّلل

مِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقْد َصِعَد فِل َمْشُرَبٍة َلُف، وَ 
 
َطَؾك َباِب الَؿْشُرَبِة ُكؾَِّفا، َوإَِذا الـَّبِل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف »َوِصقٌػ، َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت: اْسَتْلِذْن لِل، َفَلِذَن لِل، َفَدَخْؾُت، 
 
َفنَِذا الـَّبِل

ـْ َأَدٍم َحْشُقَها لِقٌػ، َوإِ 
َر فِل َجـْبِِف، َوَتْحَت َرْأِسِف مِْرَفَؼٌة مِ َذا َوَسؾََّؿ َطَؾك َحِصقٍر َقْد َأثَّ

َؼٌة َوَقَرظٌ  َّ ُأم  « ُأُهٌب ُمَعؾَّ
ْت َطَؾل ِذي َردَّ ِذي ُقْؾُت لَِحْػَصَة َوُأمِّ َسَؾَؿَة، َوالَّ َفَذَكْرُت الَّ

ـَ َلْقَؾًة ُثؿَّ َكَزَل »َسَؾَؿَة،   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؾبَِث تِْسًعا َوِطْشِري
ِ
، «َفَضِحَؽ َرُسقُل اهَّلل

تسعة وطشريـ يقًما قالت طائشة: أطدهـ   طهى هللا عهيه وسهى  فؾؿا قضك الـبل

ـَ خرج وبدأ هبا، وخقرها هبذا التخققر:  ْكقَا َوِزيـََتَفا َفَتَعالَقْ َـّ ُترِْدَن اْلَحَقاَة الدُّ ﴿ إِْن ُكـُْت

َـّ ﴾ َـّ ﴾أططقؽـ مـفا،  ُأَمتِّْعُؽ ْحُؽ ـْ َج  ﴿ َسَراًحا َجِؿقاًل ﴾أصؾؼؽـ،  ﴿ َوُأَسرِّ ـِ َط ابِِر ْب

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَقَجَد 
ِ
، َقاَل: َدَخَؾ َأُبق بَْؽٍر َيْسَتْلِذُن َطَؾك َرُسقِل اهَّلل

ِ
َطْبِد اهَّلل
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َبِل َبْؽٍر، َفَدَخَؾ، ُثؿَّ َأْقَبَؾ ُطَؿرُ 
ِ
ََحٍد مِـُْفْؿ، َقاَل: َفُلِذَن ٕ

ِ
، الـَّاَس ُجُؾقًسا بَِبابِِف، َلْؿ ُيْمَذْن ٕ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َجالًِسا َحْقَلُف كَِساُؤُه، َواِجًؿا َساكًِتافَ 
َّ
، اْسَتْلَذَن َفُلِذَن َلُف، َفَقَجَد الـَّبِل

، َلْق 
ِ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل

َّ
َـّ َشقًْئا ُأْضِحُؽ الـَّبِل َُققَل َٕ َقاَل: َفَؼاَل: 

 َرَأيْ 
ِ
َت بِـَْت َخاِرَجَة، َسَلَلْتـِل الـََّػَؼَة، َفُؼْؿُت إَِلْقَفا، َفَقَجْلُت ُطـَُؼَفا، َفَضِحَؽ َرُسقُل اهَّلل

َـّ َحْقلِل َكَؿا َتَرى، َيْسَلْلـَـِل الـََّػَؼةَ »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَقاَل:  ، َفَؼاَم َأُبق َبْؽٍر إَِلك «ُه

 َطائَِشَة َيَجُل ُطـُ 
ِ
ـَ َرُسقَل اهَّلل ََلُهَؿا َيُؼقُل: َتْسَلْل

َؼَفا، َفَؼاَم ُطَؿُر إَِلك َحْػَصَة َيَجُل ُطـَُؼَفا، كِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف 
ِ
َٓ َكْسَلُل َرُسقَل اهَّلل  

ِ
: َواهَّلل ـَ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َما َلْقَس ِطـَْدُه، َفُؼْؾ

َـّ َشْفًرا َوَسؾََّؿ َشقًْئا َأَبًدا َلْقَس طِ  ـَ  -ـَْدُه، ُثؿَّ اْطتََزَلُف ُثؿَّ َكَزَلْت َطَؾْقِف  -َأْو تِْسًعا َوِطْشِري

َيُة:  ْٔ َْزَواِجَؽ ﴿َهِذِه ا
ِ
 ُقْؾ ٕ

 
لِْؾُؿْحِسـَاِت ﴿[ َحتَّك َبَؾَغ 17]إحزاب:  ﴾َيا َأي َفا الـَّبِل

َـّ َأْجًرا َطظِقًؿا َيا َطائَِشُة، إِكِّل ُأِريُد »بَِعائَِشَة، َفَؼاَل: [، َقاَل: َفَبَدَأ 18]إحزاب:  ﴾مِـُْؽ

َٓ َتْعَجؾِل فِقِف َحتَّك َتْستَِشقِري َأَبَقْيِؽ  ، َقاَلْت: َوَما ُهَق «َأْن َأْطِرَض َطَؾْقِؽ َأْمًرا ُأِحب  َأْن 

، َأْس 
ِ
َيَة، َقاَلْت: َأفِقَؽ َيا َرُسقَل اهَّلل ْٔ ؟ َفَتََل َطَؾْقَفا ا

ِ
؟ َبْؾ َأْخَتاُر اهَّلَل َيا َرُسقَل اهَّلل َتِشقُر َأَبَقيَّ

ِذي ُقْؾُت، َقاَل:  ـْ كَِسائَِؽ بِالَّ
َٓ ُتْخبَِر اْمَرَأًة مِ ِخَرَة، َوَأْسَلُلَؽ َأْن  ْٔ اَر ا َٓ »َوَرُسقَلُف، َوالدَّ

َّٓ َأْخبَْرُتَفا، إِنَّ اهَّلَل َلْؿ َيْبَعْثـِل ُمَعـًِّتا َـّ إِ ـْ َبَعَثـِل ُمَعؾًِّؿا َتْسَلُلـِل اْمَرَأٌة مِـُْف
َٓ ُمَتَعـًِّتا، َوَلؽِ ، َو

ًرا طهى 9 ولذلؽ قال ابـ طباس: التخققر لقس بطَلق، فنن الـبل أخرجف مسؾؿ «ُمَقسِّ

 قد خقر كسائف،   هللا عهيه وسهى 

ْكقَا َوِزيـََتَفا ﴾: فالشاهد َـّ ُترِْدَن اْلَحَقاَة الدُّ ـَ ﴿ فَ وهبجتفؿا وما فقفا:  ﴿ إِْن ُكـُْت َتَعاَلقْ

َـّ ﴾ َـّ ﴾وأططقؽـ مـفا ما يسره اهَّلل،  ُأَمتِّْعُؽ ْحُؽ  ﴿ َسَراًحا َجِؿقاًل ﴾أصؾؼؽـ،  ﴿ َوُأَسرِّ

وهذا الذي يـبغل أن اإلكسان إذا لؿ يستؼؿ حالف مع زوجتف أن ُيسرحفا سراًحا جؿقًَل: 
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 [.114]البؼرة:﴿ َفنْمَساٌك بَِؿْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِنِْحَساٍن ﴾

َـّ قال:  ثؿ اَر أِخَرَة َفنِنَّ اهللَ َأَطدَّ لِْؾُؿْحِسـَاِت ِمـُْؽ َـّ ُترِْدَن اهللَ َوَرُسقَلُف َوالدَّ ﴿ َوإِْن ُكـُْت

 بشرهـ اهَّلل بإجر العظقؿ والخقر العؿقؿ. َأْجًرا َطظِقًؿا ﴾

 ثؿ كان ما يف: 

 :(9والثالثقن بعد الؿائة) سابعة والثامـةأية ال

َـّ بَِػاِحَشٍة ُمَبقِّـٍَة ُيَضاَطْػ َلَفا اْلَعَذاُب ﴿ يَ قال حعانى: ـْ َيْلِت ِمـُْؽ ا كَِساَء الـَّبِلِّ َم

َـّ هللِ َوَرُسقلِِف َوَتْعَؿْؾ َصالًِحا ُكْمتَِفا  ـْ َيْؼـُْت ِمـُْؽ ـِ َوَكاَن َذلَِؽ َطَؾك اهللِ َيِسقًرا * َوَم ِضْعَػْق

ـِ َوَأْطَتْدَكا َلفَ  َتْق َـّ َأْجَرَها َمرَّ َؼْقتُ ـَ الـَِّساِء إِِن اتَّ َـّ َكَلَحٍد ِم ا ِرْزًقا َكرِيًؿا * َيا كَِساَء الـَّبِلِّ َلْسُت

َـّ  ًٓ َمْعُروًفا * َوَقْرَن فِل ُبُققتُِؽ ـَ َقْق ـَ بِالَْؼْقِل َفقَْطَؿَع الَِّذي فِل َقْؾبِِف َمَرٌض َوُقْؾ َفال َتْخَضْع

َج اْلَجاهِ  ـَ َتَبرُّ ْج ـَ اهللَ َوَرُسقَلُف إِكََّؿا َوٓ َتَبرَّ َكاَة َوَأصِْع ـَ الزَّ الَة َوآتِق ـَ الصَّ ِؾقَِّة إُوَلك َوَأقِْؿ

َرُكْؿ َتطِْفقًرا * َواْذُكْرَن َما ُيْتَؾك فِل  ْجَس َأْهَؾ اْلَبْقِت َوُيطَفِّ ُيرِيُد اهللُ لُِقْذِهَب َطـُْؽُؿ الرِّ

ـْ آَياِت اهللِ َواْلِحْؽؿَ  َـّ ِم  [.23-21]إحزاب:ِة إِنَّ اهللَ َكاَن َلطِقًػا َخبِقًرا ﴾ُبُققتُِؽ

 الشــرح:

 هذه آيات طظقؿات فقفا بركات كثقرات لؿـ أخذ هبا ٓ سقؿا مـ كساء الؿسؾؿقـ:

َـّ بَِػاِحَشٍة ﴾  ـْ َيْلِت ِمـُْؽ َـّ محػقضات مـ هذا بحؿد اهَّلل9 ﴿ َيا كَِساَء الـَّبِلِّ َم الزكا، وُه

َـّ َطَؿُؾَؽ ﴾ديد كؿا قال اهَّلل لـبقف: لؽـ هذا طؾك التف ـْ َأْشَرْكَت َلَقْحَبَط
 [،91]الزمر:﴿ َلئِ

ـِ ﴾ ضاهرة واضحة، ﴿ ُمَبقِّـٍَة ﴾ ولؿ ُيشرك،  يف الدكقا ﴿ ُيَضاَطْػ َلَفا اْلَعَذاُب ِضْعَػْق

 ﴾ ﴿ َوَكاَن َذلَِؽ َطَؾك اهللِ َيِسقًراهذا الجرم العظقؿ، بالعذاب بسبب وأخرة9 بالرجؿ 
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 ٓ ُيعجزه شلء. 

َـّ هللِ ﴾ ـْ َيْؼـُْت ِمـُْؽ وطؾك صاطة  ﴿ َوَرُسقلِِف ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ تؼقم طؾك صاطة اهَّلل  ﴿ َوَم

وهذا هق القاقع مـفـ رضقان  ﴿ َوَتْعَؿْؾ َصالًِحا ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى رسقلف 

ـِ ﴾اهَّلل طؾقفـ،  َتْق مرتقـ، فنذا كاكت مثؾفا مـ  ُيضاطػ لفا إجر ﴿ ُكْمتَِفا َأْجَرَها َمرَّ

الـساء ُتعطك حسـة هل ُتعطك حسـتقـ، وإذا كاكت لتؾؽ الحسـة بعشر أمثالفا سقؽقن 

﴿ ططاًء واسًعا:  ﴿ ِرْزًقا ﴾ يف أخرة: ﴿ َوَأْطَتْدَكا َلَفا ﴾لفا الحسـة بلكثر مـ ذلؽ، 

يف   وسهى  طهى هللا عهيهجؿقًَل مـ كؾ ما لذ وصاب، وهـ زوجات الـبل  َكرِيًؿا ﴾

الجـة ومعف يف مـزلتف لؽـ مـزلة التابع9 ولذلؽ أخطل ابـ حزم وذهب إلك تػضقؾ 

طؾك غقرهـ مـ الصحابة بالـظر إلك الُحؽؿ   طهى هللا عهيه وسهى زوجات الـبل 

طهى إخروي وهذا خطل9 فنن أبا بؽر وطؿر وطثؿان وطؾل أفضؾ مـ زوجات الـبل 

تب طالقة: خديجة ُبشرت ببقت يف الجـة مـ قصب ٓ ، وهـ لفـ مرا هللا عهيه وسهى 

 صخب فقف وٓ كصب، وغقرها كذلؽ ُبشر بالخقر.

ـَ الـَِّساِء ﴾ َـّ َكَلَحٍد ِم زوجة  فؾق كاكتيعـل: الشلن يختؾػ،  ﴿ َيا كَِساَء الـَّبِلِّ َلْسُت

رجؾ مـ طقام الـاس أو مـ سؼط الـاس وفعؾت أمًرا لؿ يؽـ مثؾ زوجة رجؾ ُمعترب 

خقر إمة، فؾق وقع   طهى هللا عهيه وسهى يف الؿجتؿع وتػعؾ أمًرا مستؼبًحا، فالـبل 

ـَ الـَِّساِء مـ كسائف شلء والحؿد هَّلل لؿ يؼع كان إمر أسقأ مـ ذلؽ:  َـّ َكَلَحٍد ِم ﴿ َلْسُت

َـّ ﴾فقجب أن يؽقن أمرهـ طؾك أحسـ الحال9 فؾذلؽ قال:  ﴾ َؼْقُت َطزَّ اهَّلل  ﴿ إِِن اتَّ

ـَ بِاْلَؼْقِل ﴾بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر،  ؾَّ َوجَ  أي: مع غقر الزوج،  ﴿ َفال َتْخَضْع

الؽَلم مع غقر الزوج لقس بحرام ُمطؾًؼا، إكؿا الحرام: الخضقع بالؼقل، الذي يمدي 
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﴿ َفَقْطَؿَع الَِّذي فِل َقْؾبِِف َمَرٌض إلك فتـة الؿرأة وفتـة الرجؾ، أما بالؿعروف فَل حرج، 

مـ الـاس يؼقل لف: يا فَلن ٓ تدخؾ بقـ الـساء  اً كثقرأن وتعجب شفقة  مرض ﴾

آختَلط حرام، يؼقل: أكتؿ قؾقبؽؿ مريضة أكا قؾبل كظقػ، هذا ما هق صحقح، لق 

الرجؾ مسؽقـ أمام الؿرأة، حتك ققؾ فكان قؾبف كظقًػا9 ٓبتعد طـ ُخؾطة الـساء، 

[؟ 14]الـساء:﴿ َوُخِؾَؼ اإِلكَساُن َضِعقًػا ﴾: ؾَّ َطزَّ َوجَ لسػقان الثقري: ما معـك ققل اهَّلل 

ًٓ َمْعُروًفا ﴾، ئًاقال: يؿر بالؿرأة فقـظر إلقفا ويعؾؿ أكف ٓ يـالف مـفا شق ـَ َقْق ًٓ  ﴿ َوُقْؾ قق

 مقافؼ لؾشرع ٓ خضقع فقف وٓ لققكة وٓ خـا.

َـّ ﴾ العؿؾ لقس مـ فقت، هذا هق إصؾ: أن الؿرأة تؼر يف الب ﴿ َوَقْرَن فِل بُُققتُِؽ

فذه القضائػ دخقؾة طؾك الؿجتؿع فشلن الؿرأة ٓ سقؿا ما يتعؾؼ بالقضائػ، 

َؾ اهللُ َبْعَضُفْؿ يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ هَّلل فاالؿسؾؿ،  اُمقَن َطَؾك الـَِّساِء بَِؿا َفضَّ َجاُل َققَّ ﴿ الرِّ

طؾك كػسفا وتحتاج وأن الؿرأة تتقضػ، فتحتاج أن تـػؼ  [،39]الـساء:َطَؾك َبْعٍض ﴾

أن تـػؼ طؾك أبـائفا، وربؿا تتـؿر طؾك زوجفا9 ٕهنا صارت ذات شلن، بقـؿا القاقع: 

َج اْلَجاِهِؾقَِّة إُولَك أن القاجب طؾقفـ أن يؽقن قرارهـ يف البققت،  ـَ َتَبرُّ ْج ﴿ َوٓ َتَبرَّ

وقد قال  ة،مـ التزيـ، والتطقب، والخروج بقـ الـاس، وآختَلط هبؿ، وطدم العػ ﴾

ـْ » رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ:
ْت َطَؾك َقْقٍم لَِقِجُدوا مِ َؿا اْمَرَأةٍ اْسَتْعَطَرْت َفَؿرَّ َأي 

 َزاكَِقةٌ 
َ
الَة ﴾ ،أخرجف الـسائل طـ أبل مقسك رضل اهَّلل طـف «ِريِحَفا َفِفل ـَ الصَّ  ﴿ َوَأقِْؿ

َكاَة ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ صاطة هَّلل الؿػروضة يف وقتفا وهقئتفا  ـَ الزَّ الؿػروضة إن بؾغت  ﴿ َوآتِق

﴿ ولغقرهـ،   طهى هللا عهيه وسهى أمقالؽـ الـصاب، وهذا أمر طام لـساء الـبل 

ـَ اهللَ َوَرُسقَلُف ﴾ َؿا ُيرِيُد اهللُ ﴾يف إمر والـفل،  َوَأصِْع هبذه إوامر والـقاهل  ﴿ إِكَّ
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ْجَس َأْهَؾ الؽـ:   أطؿ مـوهذا دلقؾ طؾك أن أهؾ البقت  ْلَبْقِت ﴾﴿ لُِقْذِهَب َطـُْؽُؿ الرِّ

كؿا يؼقل الرافضة، فزوجاتف مـ أهؾ البقت وهـ مطفرات مربءات فؾقس آل البقت 

قد أذهب طـفؿ  َطزَّ َوَجؾَّ مـ كؾ ما هتؿـ بف مـ همٓء الػسؼة الػجرة الؽػرة، فاهَّلل 

بخصقص هذه  َطِؿَؾ   طهى هللا عهيه وسهى الرجس: وهق الخـا والباصؾ، والـبل 

أية وإٓ فعؿقمفا دخقل كسائف فقفا: أكف دطا الحسـ والحسقـ وطؾل وفاصؿة ثؿ 

ْجَس َأْهَؾ اْلَبْقِت ﴾جؿعفؿ معف وقال:  َؿا ُيرِيُد اهللُ لُِقْذِهَب َطـُْؽُؿ الرِّ وغَل ، ﴿ إِكَّ

 الرافضة فؼال بعضفؿ:

ــــــــل هبــــــــؿْ   لِــــــــل خؿســــــــٌة أصِػ

 

 َكــــــــــاُر الَجِحــــــــــقِؿ والَحاصَِؿــــــــــة 

 ُؿصـــــــــــــطَػك والؿــــــــــــــرتَضكال 

 

ــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــا والػاصِؿ  وابـقفؿ

َرُكْؿ َتْطِفقًرا ﴾   مـ الذكقب والؿعاصل والؿخالػات. ﴿ َوُيَطفِّ

ـْ آَياِت اهللِ َواْلِحْؽَؿِة ﴾ َـّ ِم الؼرآن والسـة، وذكرها  ﴿ َواْذُكْرَن َما ُيْتَؾك فِل ُبُققتُِؽ

ده حقث أططاهؿ مثؾ هذه إوامر يؾطػ بعبا ﴿ إِنَّ اهللَ َكاَن َلطِقًػا ﴾بالعؿؾ هبا، 

 طؾقؿ بؿا ُيصؾح أحقالفؿ وأققالفؿ وأفعالفؿ. ﴿ َخبِقًرا ﴾وهناهؿ طـ هذه الزواجر، 

 :(1والثالثقن بعد الؿائة) التاسعةأية 

ـَ آَمـُقا اْذُكُروا اهللَ ِذْكًرا َكثِقًرا * َوَسبُِّحقُه ُبْؽَرًة َوَأِصقاًل قال حعانى: َفا الَِّذي  ﴿ َيا َأيُّ

 [.31-30]إحزاب:﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا اْذُكُروا اهللَ ِذْكًرا َكثِقًرا﴾ َفا الَِّذي بذكره يف جؿقع  َطزَّ َوَجؾَّ أمر اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ
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 َطزَّ َوَجؾَّ هذا إمر، فؽان يذكر اهَّلل   طهى هللا عهيه وسهى إحقال، وقد صبؼ الـبل 

 فعـ طبادة بـ الصامت  ر اهَّلل لفطؾك كؾ أحقاكف، ومـ أكثر مـ ذكر اهَّلل أكث
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

َّٓ آَتاُه اهَّلُل إِيَّاهَ  ا َأْو َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: َما َطَؾك إَْرِض ُمْسؾٌِؿ َيْدُطق اهَّلَل بَِدْطَقٍة إِ

قِء مِْثَؾَفا َما َلْؿ َيْدُع بِنِْثٍؿ َأْو َقطِق ـَ الس 
ـَ الَؼْقِم: إًِذا َصَرَف َطـُْف مِ

َعِة َرِحٍؿ، َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

كزهقه يف صبحؽؿ  ﴿ َوَسبُِّحقُه ُبْؽَرًة َوَأِصقاًل ﴾أخرجف الترمذي،   ُكْؽثُِر، َقاَل: اهَّلُل َأْكثَرُ 

هق الؿتعال وهق العظقؿ الؽبقر  َطزَّ َوَجؾَّ ومسائؽؿ طـ الؿعائب والـؼائص، فنن اهَّلل 

ِؿقُع الَبِصقُر ﴾﴿ َلْقَس َكِؿثْ القاسع:    [.22]الشقرى:ِؾِف َشْلٌء َوُهَق السَّ

ـَ َيْذُكُروَن اهللَ قَِقاًما َوُقُعقًدا َوَطَؾك وقد امتدح اهَّلل الذاكريـ يف غقر ما مقصـ:  ﴿ الَِّذي

َؿَقاِت َوإَْرِض ﴾ ُروَن فِل َخْؾِؼ السَّ ـَ ﴿، وقال: [242]آل طؿران:ُجـُقبِِفْؿ َوَيتََػؽَّ اكِرِي  َوالذَّ

اكَِراِت َأَطدَّ اهللُ َلُفْؿ َمْغِػَرًة َوَأْجًرا َطظِقًؿا ، وقال: [31]إحزاب:  ﴾اهللَ َكثِقًرا َوالذَّ

َٓ ﴿، وقال: [91]العـؽبقت:  ﴾َوَلِذْكُر اهللِ َأْكَبرُ ﴿ َفاْذُكُروكِل َأْذُكْرُكْؿ َواْشُؽُروا لِل َو

ائد المء الؽثر، ومن ذلك ما ذكره ابن ويف الذكر من الػو، [211]البؼرة:  ﴾َتْؽُػُرونِ 

 الؼقم يف الوابل الصقب من أن لؾذكر مائة فائدة، ثم ذكرها .

 :(9بعد الؿائة) إربعقنأية 

ًرا َوَكِذيًرا * َوَداِطًقا إَِلك اهللِ بِنِْذكِِف قال حعانى: ا َأْرَسْؾـَاَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ َفا الـَّبِلُّ إِكَّ ﴿ َيا َأيُّ

 [.35-34]إحزاب:اًجا ُمـِقًرا ﴾َوِسرَ 

 الشــرح:

َفا الـَّبِلُّ ﴾ ا َأْرَسْؾـَاَك ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى كداء لؾـبل  ﴿ َيا َأيُّ بعثـاك إلك  ﴿ إِكَّ
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ًرا ﴾طؾقفؿ،  ﴿ َشاِهًدا ﴾الـاس،  لفؿ بؿا لفؿ طـد اهَّلل مـ الػضائؾ والؿؽارم،  ﴿ َوُمَبشِّ

 اب اهَّلل وبطشف وغضبف.مـذًرا لفؿ مـ طذ ﴿ َوَكِذيًرا ﴾

طهى إلك كتاب اهَّلل وسـة رسقلف  إلك تقحقده وصاطتف فقدطق ﴿ َوَداِطًقا إَِلك اهللِ ﴾

أي: بنذن اهَّلل9 ولفذا قال شقخ اإلسَلم: مـ دطا إلك غقر  ﴿ بِنِْذكِِف ﴾،  هللا عهيه وسهى 

: جؿاطة التبؾقغ، ؾمثفؼد أشرك، ومـ دطا إلك اهَّلل بغقر إذكف فؼد ابتدع،  َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

والجؿاطات الحزبقة، ومثؾ الجؿاطات الؿتصقفة، والجؿاطات الرافضقة وإن زطؿقا 

، ففؿ يدطقن إلك اهَّلل طؾك غقر إذن اهَّلل، وطؾك غقر صريؼة َطزَّ َوَجؾَّ أهنؿ يدطقن إلك اهَّلل 

، فَل ُتؼبؾ الدطاوى وٓ ُتؼبؾ الدطقة وٓ تؽقن  طهى هللا عهيه وسهى رسقل اهَّلل 

 حة إٓ إذا كاكت مبـقة طؾك أمريـ: كاج

إول: دطقة إلك اهَّلل ٓ دطقة إلك شقخ، ٓ إلك حزب، ٓ إلك قبقؾة، ٓ إلك جـس، 

كتاب  طؾك وفؼ ما يف َطزَّ َوَجؾَّ ٓ إلك لقن، ٓ إلك صائػة، دطقة إلك اهَّلل: أن كعبد اهَّلل 

 . طهى هللا عهيه وسهى اهَّلل وطؾك وفؼ سـة رسقل اهَّلل 

وقد َل تستحدث شقًئا لؿ يلذن اهَّلل بف، فأن تؽقن الدطقة أيًضا بنذن اهَّلل، الثاين: و

كان يف مـطؼة فقفا كثقر مـ الؾصقص والسراق والزكاة وأصحاب الزور  ذكر أكف

والػجقر، فؼام واتخذ صبًَل وُدًفا، وجؿعفؿ طؾك شلء مـ إكاشقد الزهدية فاكؼطع 

ا وأقبؾقا طؾك هذه البدطة، فُسئِؾ شقخ كثقر مـفؿ طـ الؽبائر التل كاكقا يتعاصقهن

اإلسَلم طـ هذا إمر قال: هذا ٓ يجقز، هذا بدطة، هذه دطقة إلك اهَّلل بغقر إذكف، فَل 

بد أن تدطق إلك اهَّلل وٓ بد أن تدطق إلك اهَّلل بنذكف، فؿثًَل: إكاشقد التل يسؿقهنا 

قة باصؾة، الدطقة إلك اهَّلل اإلسَلمقة وهل مثؾ إغاين هذه دطقة إلك اهَّلل بغقر إذكف دط
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بقاسطة التؾػاز والدشقش وما ُيسؿقهنا بالؿسؾسَلت اإلسَلمقة هذه دطقة باصؾة9 

ٕهنا دطقة بغقر إذن اهَّلل، دطقة بؿا حرم اهَّلل، الدطقة إلك اهَّلل بالحزبقة، بالديؿؼراصقة، 

ـة، كدطق بآكتخابات هذه دطقة باصؾة، ٓ بد أن تؽقن الدطقة إلك اهَّلل مـ الؽتاب والس

﴿ يف الدطقة،   طهى هللا عهيه وسهى إلك إفراد اهَّلل بالعبادة وكؿتثؾ هدي الـبل 

، وهذا دلقؾ طؾك أن الخؾؼ يف شبفف بالؼؿر ﴿ ُمـِقًرا ﴾شبفف بالشؿس،  َوِسَراًجا ﴾

 ضؾؿة إٓ مـ أخذ صريؼف واقتػك أثره وسؾؽ سبقؾف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ .

 :(0الؿائة)بعد  القاحدة وإربعقنأية 

ـْ َقْبِؾ َأْن قال حعانى: َـّ ِم ْؼُتُؿقُه ـَ آَمـُقا إَِذا َكَؽْحُتُؿ اْلُؿْمِمـَاِت ُثؿَّ َصؾَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َـّ َسَراًحا َجِؿقاًل  ُحقُه َـّ َوَسرِّ وَكَفا َفَؿتُِّعقُه ٍة َتْعَتدُّ ـْ ِطدَّ َـّ ِم َـّ َفَؿا َلُؽْؿ َطَؾقِْف قُه َتَؿسُّ

 [.38]إحزاب:﴾

 الشــرح:

إذا تزوجت إما أن ُتطؾؼ قبؾ  ؿرأةكثقر مـ الـاس يجفؾفا9 ٕن الوهذه أية مفؿة 

الدخقل، وإما أن ُتطؾؼ بعد الدخقل، فنن كان الطَلق بعد الدخقل فقؽقن العدة ثَلثة 

إن كاكت ٓ  ، أو ثَلثة أشفرقروء إن كاكت تحقض، أو وضع الحؿؾ إن كاكت حامَلً 

، أما إذا كان الطَلق لغقر الؿدخقل هبا، طؼد طؾك امرأة ثؿ قرةتحقض يائسة أو صغ

وَكَفا ﴾صؾؼفا:  ةٍ َتْعتَدُّ ـْ ِطدَّ َـّ ِم قجقز أن ُتزوج ولق بعد آكتفاء مـ ف ﴿ َفَؿا َلُؽْؿ َطَؾْقِف

كؾؿة: أكِت صالؼ، يؼقل أبقها أو ولقفا لػَلن: زوجتؽ ابـتل فنن قال: قبؾت صارت 

ا الؽثقر، وبعضفؿ بـك طؾقفا مسللة تدل طؾك الغؾط زوجة، وهذه مسللة يجفؾف
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العظقؿ، وهل مسللة: ما إذا تزوج رجؾ امرأًة ثؿ مات طـفا قبؾ أن يدخؾ هبا، 

الؿرأة الغقر فٓ يجقز، ففذا قزوجـفا مـ أخقف أو يزوجقهنا مـ غقر يف فرتة العدة ف

أشفر وطشًرا ولفا مدخقل هبا إذا مات زوجفا قبؾ أن يدخؾ هبا ٓ بد أن تعتد أربعة 

كؿا هل فتقى رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ يف بقع بـت  الؿفر كامًَل ولفا الؿقراث،

 ففذه مسائؾ مفؿة، كُسلل أحقاًكا وتتعجب إما مـ الؿخالػة أو مـ الجفؾ هبا.  واشؼ،

ـَ آَمـُقا إَِذا َكَؽْحُتُؿ اْلُؿمْ يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ فاهَّلل  َفا الَِّذي دلقؾ طؾك أكف ٓ  ِمـَاِت ﴾﴿ َيا َأيُّ

َـّ ﴾يجقز كؽاح الؽافرات إٓ ما كان مـ الؽتابقات إن كـ محصـات،  ْؼُتُؿقُه  ﴿ ُثؿَّ َصؾَّ

بعضفؿ يؼقل: إن تزوجت ابـة وفقف: أن الذي ُيطؾؼ الؿرأة قبؾ الزواج ما هق صَلق، 

بعض فَلن ففل صالؼ، هذا لقس بطَلق ُيطؾؼ امرأة لقست يف طصؿتف وإن ذهب إلقف 

َـّ ﴾الػؼفاء لؽـف ققل غقر صحقح،  قُه ـْ َقبِْؾ َأْن َتَؿسُّ الؿراد بالؿساس هـا هؾ هق  ﴿ ِم

الجؿاع أم الخؾقة؟ جؿفقر العؾؿاء: طؾك أكف لق اختؾك هبا كان يف حؽؿ الؿساس، 

ومعـك الخؾقة: أن يؽقن هق وهل يف مؽان لقس معفؿ أحد، كلن ُتغؾؼ طؾقفؿ أبقاب، 

ر يجؾسقن فقفا فرتة مـ الزمـ9 ٓ، طـد ذلؽ الصحقح أهنا ُتعترب أو ُترد طؾقفؿ ستائ

مدخقل هبا وإن قالت بلكف لؿ ُيجامعفا أو قال هق: بلكف لؿ ُيجامعفا، فؼقل جؿفقر 

وَكَفا ﴾العؾؿاء: طؾك أهنا مدخقل هبا،  ٍة َتْعَتدُّ ـْ ِطدَّ َـّ ِم وكؿ لفا مـ  ﴿ َفَؿا َلُؽْؿ َطَؾْقِف

بؿجرد أن يقصد هق وهل فؼفا، اكظر إلك اختَلف الُحؽؿ، الؿفر؟ لفا الـصػ إن صؾ

الباب فنن صؾؼفا لفا الؿفر كامًَل، بقـؿا إن صؾؼفا قبؾ الدخقل هبا لفا كصػ الؿفر، 

﴿ دة، وإن صؾؼفا قبؾ ذلؽ لقس طؾقفا طدة، عوإن صؾؼفا بعد الخؾقة هبا طؾقفا ال

َـّ ﴾ َـّ َسَراًحا َجِؿقاًل ﴾﴿ َوَسرِّ أي: اططقهـ شلء مـ الؿتاع،  َفَؿتُِّعقُه صؾؼفا  ُحقُه
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 .كؼقلف فامسؽقهـ بؿعروف أو سرحقهـ بنحسان بتسريح جؿقؾ 

 :(4بعد الؿائة) الثاكقة وإربعقنأية 

َـّ َوَما َمَؾَؽْت قال حعانى: تِل آَتْقَت ُأُجقَرُه ا َأْحَؾْؾـَا َلَؽ َأْزَواَجَؽ الالَّ َفا الـَّبِلُّ إِكَّ ﴿ َيا َأيُّ

اتَِؽ َوَبـَاِت َخالَِؽ َوَبـَاِت َخآتَِؽ َيِؿقـَُؽ مِ  َؽ َوَبـَاِت َطؿَّ ا َأَفاَء اهللُ َطَؾْقَؽ َوَبـَاِت َطؿِّ ؿَّ

تِل َهاَجْرَن َمَعَؽ َواْمَرَأًة ُمْمِمـًَة إِْن َوَهَبْت َكْػَسَفا لِؾـَّبِلِّ إِْن َأَراَد الـَّبِلُّ َأْن َيْسَتـؽَِح  َفا الالَّ

ـْ  ـَ َقْد َطِؾْؿـَا َما َفَرْضـَا َطَؾْقِفْؿ فِل َأْزَواِجِفْؿ َوَما َمَؾَؽْت َخالَِصًة َلَؽ ِم ُدوِن اْلُؿْمِمـِق

 [.41]إحزاب:َأْيَؿاُكُفْؿ لَِؽقْال َيُؽقَن َطَؾْقَؽ َحَرٌج َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقًؿا ﴾

 الشــرح:

ا َأْحَؾْؾـَا لََؽ َأْزَواَج  َفا الـَّبِلُّ إِكَّ تِل أي: الَليت تزوجتفـ بعؼد ومفر،  َؽ ﴾﴿ َيا َأيُّ ﴿ الالَّ

َـّ ﴾ ا كؿارية الؼبطقة وغقرها  ﴿ َوَما َمَؾَؽْت َيِؿقـَُؽ ﴾مفقرهـ،  آَتْقَت ُأُجقَرُه ﴿ ِمؿَّ

الػلء قد ُيطؾؼ طؾك الغـقؿة، وقد ُيطؾؼ طؾك الؿال  اهللُ َطَؾْقَؽ ﴾﴾ أططاك ﴿َأَفاءَ 

َؽ ﴾الؿلخقذ بالصؾح،  ﴿ َوَبـَاِت أيًضا أباح اهَّلل الزواج مـ بـات العؿ،  ﴿ َوَبـَاِت َطؿِّ

اتَِؽ ﴾ إقارب، لؽـ هؾ  ﴿ َوَبـَاِت َخالَِؽ َوَبـَاِت َخآتَِؽ ﴾مـ بـات العؿات،  َطؿَّ

تزوج مـفـ؟ الذي يظفر أكف لؿ يتزوج، ُطرضت طؾقف ابـة حؿزة لؽـ كان قد رضع 

تِل َهاَجْرَن َمَعَؽ  وهق وأبقها مـ ثقيبة، فؽاكت ابـة أخقف مـ الرضاطة، ﴾ مـ ﴿ الالَّ

وهذا ٓ يؽقن إٓ لؾـبل  َواْمَرَأًة ُمْمِمـًَة إِْن َوَهَبْت َكْػَسَفا لِؾـَّبِلِّ ﴾مؽة إلك الؿديـة ﴿

طهى هللا َل يجقز ٓمرأة أن هتب كػسفا لغقر الـبل فخاصة،   طهى هللا عهيه وسهى 

ت مـ الزواج السري: وهل أن ، فؿا يؼع أن يف كثقر مـ الؿجتؿعا عهيه وسهى 
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الؿرأة تتقلك العؼد بـػسفا هذا زواج باصؾ، فنن الؿرأة ٓ تؽقن ولقة لـػسفا، وٓ 

حقـ أرادت أن تزوج بعض جقاريفا  رضي هللا عُهاتؽقن ولقة لغقرها، وطائشة 

أرسؾت إلك بعض أولقائفا الذكقر أن يؼقمقا هبذا إمر، فؾق كان إمر جائًزا لؾؿرأة 

ت بف طائشة، فؾقتػطـ لفذا الؿسللة وإن كاكت بحؿد اهَّلل قد تؽقن غقر مـتشرة يف لؼام

مصر وكثقر مـ الدول الخؾقجقة، وبَلد الشام، و القؿـ إٓ أهنا مـتشرة يف كثقر مـ

ربؿا تذهب إلك قاضل مـ همٓء الؼضاة فالبؾدان، تعؿد الؿرأة إلك تزويج كػسفا 

زواجفا فنذا زوجت الؿرأة كػسفا فكف زواج طريف الذيـ ٓ ُيبالقن بشرع اهَّلل، ويسؿق

َّٓ بَِقلِلٍّ »  طهى هللا عهيه وسهى باصؾ، يؼقل الـبل  أخرجف البخاري طـ  «َٓ كَِؽاَح إِ

تزويج الؿرأة لـػسفا ُيعترب زكا، لقس بـؽاح وإكؿا هق و، أبل مقسك رضل اهلل طـف 

ـَ ﴾﴿ إِْن َأَراَد الـَّبِلُّ َأْن َيْسَتـؽَِحفَ سػاح،  ـْ ُدوِن اْلُؿْمِمـِق بؿعـك: أن هبة  ا َخالَِصًة َلَؽ ِم

﴿ َقْد َطِؾْؿـَا َما َفَرْضـَا َطَؾْقِفْؿ ،  طهى هللا عهيه وسهى الؿرأة كػسفا ٓ يؽقن إٓ لؾـبل 

مـ  ﴿ َوَما َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُفْؿ ﴾يعـل: مؿا يجب طؾقفؿ ومؿا يجقز لفؿ،  فِل َأْزَواِجِفْؿ ﴾

أي:  ﴿ لَِؽْقال َيُؽقَن َطَؾْقَؽ َحَرٌج ﴾ولق بغقر طؼد ولق كـ أكثر مـ أربع، جقاز وصئفـ 

﴾ لؾتائبقـ والؿستغػريـ ﴿ َوَكاَن اهللُ َغُػقًرافقؿا أباح اهَّلل لف مـ الحَلل الطقب، 

 بعباده الؿممـقـ، ومـ ذلؽ ما يشرع لفؿ . َرِحقًؿا ﴾﴿

 :(4بعد الؿائة) الثالثة وإربعقنأية 

َّٓ َأْن ُيْمَذَن لَُؽْؿ إَِلك َصَعاٍم :قال حعانى ـَ آَمـُقا ٓ َتْدُخُؾقا ُبُققَت الـَّبِلِّ إِ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ لَِحِديٍث  ـْ إَِذا ُدِطقُتْؿ َفاْدُخُؾقا َفنَِذا َصِعْؿُتْؿ َفاْكَتِشُروا َوٓ ُمْستَلْكِِسق
ـَ إَِكاُه َوَلؽِ  َغْقَر َكاضِرِي
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َـّ  إِنَّ َذلُِؽْؿ َكانَ  ـَ اْلَحؼِّ َوإَِذا َسَلْلُتُؿقُه ُيْمِذي الـَّبِلَّ َفقَْسَتْحقِل ِمـُْؽْؿ َواهللُ ٓ َيْسَتْحقِل ِم

َـّ َوَما َكاَن لَُؽْؿ َأْن ُتْمُذوا ـْ َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِؽْؿ َأْصَفُر لُِؼُؾقبُِؽْؿ َوُقُؾقبِِف َـّ ِم  َمَتاًطا َفاْسَلُلقُه

ـْ َبْعِدِه َأَبًدا إِنَّ َذلُِؽْؿ َكاَن ِطـَْد اهللِ َطظِقًؿا َرُسقَل اهللِ َوٓ َأْن تَ  ـْؽُِحقا َأْزَواَجُف ِم

 [.42]إحزاب:﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ٓ َتْدُخُؾقا ُبُققَت الـَّبِلِّ ﴾ َفا الَِّذي ا قبؾ فرض وكاكقا قبؾ ذلؽ يدخؾق ﴿ َيا َأيُّ

َّٓ َأْن ُيْمَذَن َلُؽْؿ ﴾، الحجاب ـَ د ضرب الحجاب، وهذا بع ﴿ إِ ﴿ إَِلك َصَعاٍم َغْقَر َكاضِرِي

ـْ إَِذا ُدِطقُتْؿ َفاْدُخُؾقا ﴾غقر مـتظريـ وكاضريـ إلك صبخف وكحق ذلؽ،  إَِكاُه ﴾
مع  ﴿ َوَلؽِ

يف إرض خارج بقت الـبل صؾك اهَّلل طؾقف  ﴿ َفنَِذا َصِعْؿُتْؿ َفاْكتَِشُروا ﴾غض البصر، 

ـَ لَِحِديٍث ﴾روج والدخقل، ؼد تحتاج الؿرأة إلك الخف وسؾؿ،  ﴿ َوٓ ُمْسَتْلكِِسق

فَل حرج أن يجؾسقا فقف ويبؼقا طؾك مجؾس أحاديث الـساء، لؽـ إذا كان يف البقت 

ؽاكت بققهتؿ ضقؼة وكاكقا يجؾسقن وربؿا تحدثقا مع الـساء ف أما الصحابةالحديث، 

 قبؾ فرض الحجاب. 

 اهَّلُل َطـُْف، َقاَل: َأكَ ما جاء يف البخاري : وسبب كزول هذه أية
َ
ـِ َمالٍِؽ َرِضل ا »ِس ْب َلؿَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َزْيـََب بِـَْت َجْحٍش َدَطا الـَّاَس، َصِعُؿقا ُثؿَّ 
ِ
َج َرُسقُل اهَّلل َتَزوَّ

ُثقنَ  ا َفَلَخَذ َكَلكَُّف َيَتَفقَُّل لِْؾِؼَقاِم َفَؾْؿ َيُؼقمُ »َقاَل: « َجَؾُسقا َيَتَحدَّ ا َرَأى َذلَِؽ َقاَم، َفَؾؿَّ قا، َفَؾؿَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َجاَء لِقَ 
َّ
َ َثَلََثٌة، َوإِنَّ الـَّبِل

ـَ الـَّاِس َوَبِؼل
ـْ َقاَم َمَعُف مِ ْدُخَؾ َقاَم َقاَم َم

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف  َفِجْئُت »َقاَل: « َفنَِذا الَؼْقُم ُجُؾقٌس، ُثؿَّ إِكَُّفْؿ َقاُمقا َفاْكَطَؾُؼقا
َّ
َفَلْخَبْرُت الـَّبِل
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« َوَسؾََّؿ َأكَُّفْؿ َقِد اْكَطَؾُؼقا، َفَجاَء َحتَّك َدَخَؾ، َفَذَهْبُت َأْدُخُؾ َفَلْرَخك الِحَجاَب َبْقـِل َوَبقْـَفُ 

َٓ َتْدُخُؾقا ُبُققَت الـَّ ﴿َوَأْكَزَل اهَّلُل َتَعاَلك:  ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ َّٓ َأْن ُيْمَذَن َلُؽؿْ َيا َأي   إِ
ِّ
 ﴾بِل

 َطظِقًؿا﴿ -إَِلك َقْقلِِف  -[42]إحزاب: 
ِ
﴿ ، [ 42]إحزاب:  ﴾إِنَّ َذلُِؽْؿ َكاَن ِطـَْد اهَّلل

﴿ َواهللُ ٓ يستحل أن يؼقل لفؿ: اخرجقا،  إِنَّ َذلُِؽْؿ َكاَن ُيْمِذي الـَّبِلَّ َفقَْسَتْحقِل ِمـُْؽْؿ ﴾

ـَ ا َـّ أن يذكر مثؾ هذه الؿسللة حؽًؿا طاًما لألمة،  ْلَحؼِّ ﴾َيْسَتْحقِل ِم ﴿ َوإَِذا َسَلْلُتُؿقُه

ـْ َوَراِء ِحَجاٍب ﴾أي: سللتؿ الـساء أمًرا مـ إمقر،  َمَتاًطا ﴾ َـّ ِم حتك ٓ  ﴿ َفاْسَلُلقُه

لُِؼُؾقبُِؽْؿ ﴾ أزكك وأسؾؿ ﴿َأْصَفرُ ﴾ الحؽؿ ﴿﴿َذلُِؽؿْ تؼع الػتـة بقـؽؿ وبقـفـ، 

َـّ ﴾َوقُ   ﴿ َوَما َكاَن لَُؽْؿ َأْن ُتْمُذوا َرُسقَل اهللِ ﴾فالؼؾقب ضعقػة والشبف خطافة،  ُؾقبِِف

ـْ َبْعِدِه ﴾بالبؼاء يف بقتف بعد إكؾ،   طهى هللا عهيه وسهى   ﴿ َوٓ َأْن َتـْؽُِحقا َأْزَواَجُف ِم

ـِ اء ج ـِ اْب  َقْقلِِف َتَعاَلك: بقان فِلطـد ابـ أبل حاتؿ  رضل اهَّلل طـف َطبَّاسٍ  َط

َج َبْعَض كَِساِء  ﴾َوما كاَن َلُؽْؿ َأْن ُتْمُذوا َرُسقَل اهللِ ﴿ َقاَل: َكَزَلْت فِل َرُجٍؾ َهؿَّ َأْن َيَتَزوَّ

 َطائَِشُة؟ َقاَل: َقْد ذكروا ذلؽ.
َ
 َصؾَّك اهَّلُل طؾقف وسؾؿ بعده، َقاَل َرُجٌؾ لُِسْػَقاَن: َأِهل

ِّ
 الـَّبِل

 :(312/ 5) هتػسقر يف ـ كثقربقال ا

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ 
ِ
 َطـَْفا َرُسقَل اهَّلل

َ
ـْ ُتُقفِّل ولفذا اجتؿع اْلُعَؾَؿاُء َقاصَِبًة َطَؾك َأنَّ َم

َـّ َأْزَواُجُف  َكَُّف
ِ
ـْ َبْعِدِه، ٕ

ِخَرةِ مـ أزواجف أكف يحرم طؾك غقره تزوجفا مِ ْٔ ْكَقا َوا فِل الد 

َؼَفا فِل َحَقاتِِف: َهْؾ َيِحؾ   ـْ َدَخَؾ بَِفا ُثؿَّ َصؾَّ َم، َواْخَتَؾُػقا فِقَؿ ـَ َكَؿا َتَؼدَّ َفاُت اْلُؿْممِـِق َوُأمَّ

ـِ َمْلَخُذُهَؿا َهْؾ َدَخَؾْت َهِذِه فِل ُطُؿقِم َقْقلِفِ  َجَفا؟ َطَؾك َقْقَلْق ـْ َبْعِدِه َأْم  لَِغْقِرِه َأْن َيَتَزوَّ
مِ

َفا لَِغْقِرِه َواْلَحالَ  َؼَفا َقْبَؾ َأْن َيْدُخَؾ بَِفا، َفَؿا َكْعَؾُؿ فِل ِحؾِّ َجَفا ُثؿَّ َصؾَّ ـْ َتَزوَّ ا َم ؟ َفَلمَّ ُة َهِذِه َٓ

ففـ محرمات ولسـ بؿحارم، يعـل أن: إم محرمة ومحرم،  كَِزاًطا، َواهَّلُل َأْطَؾُؿ.
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طهى هللا وإخت محرمة ومحرم، والخالة محرمة ومحرم9 لؽـ زوجات الـبل 

ٓ يجقز الزواج هبـ وٓ يجقز  محرمات ولسـ بؿحارم، بؿعـك: أكف  عهيه وسهى 

﴿ َوٓ َأْن َتـْؽُِحقا  ويف معـك ققلف:الخؾقة هبـ، لؽـ هذا الحؽؿ قد ذهب بؿقهتـ 

ـْ َبْعِدِه َأَبًدا ﴾ طهى هللا ٕهنـ زوجاتف يف أخرة، وأيًضا إكرام لرسقل اهَّلل  َأْزَواَجُف ِم

 أتؿف وقبحف . اهللِ َطظِقًؿا ﴾َكاَن ِطـَْد ﴾ الزواج بفـ ﴿﴿ إِنَّ َذلُِؽؿْ ،  عهيه وسهى 

 :(20بعد الؿائة) الرابعة وإربعقنأية 

ـَ آَمـُقا َصؾُّقا َطَؾْقِف قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ إِنَّ اهللَ َوَمالئَِؽَتُف ُيَصؾُّقَن َطَؾك الـَّبِلِّ َيا َأيُّ

 [.45]إحزاب:َوَسؾُِّؿقا َتْسِؾقًؿا ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا َصؾُّقا َطَؾْقِف َوَسؾُِّؿقا َتْسِؾقًؿا ﴿ إِنَّ اهللَ َوَمالئِؽَ  َفا الَِّذي َتُف ُيَصؾُّقَن َطَؾك الـَّبِلِّ َيا َأيُّ

لؾؿممـقـ أن يؽثروا مـ الصَلة طؾك الـبل  َطزَّ َوَجؾَّ يف هذه أية: حض مـ اهَّلل  ﴾

صَلًة صؾك   طهى هللا عهيه وسهى ، ومـ صؾك طؾك الـبل  طهى هللا عهيه وسهى 

، أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة وطبد اهَّلل بـ طؿرو رضل اهَّلل طـفؿ هَّلل طؾقف هبا طشًراا

يف الؿأل إطؾك، والصَلة مـ غقر   طهى هللا عهيه وسهى والصَلة مـ اهَّلل ذكر الـبل 

ـٌ لَُفْؿ : ، كؿا قال تعالكهل الدطاء َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  ﴿ َوَصؾِّ َطَؾْقِفْؿ إِنَّ َصالَتَؽ َسَؽ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف ، ويف حديث [203قبة:]الت﴾
ِ
 اهَّلُل َطـُْف، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

َ
َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضل

ـَ  "َوَسؾََّؿ:  َصَلَُة َأَحِدُكْؿ فِل َجَؿاَطٍة، َتِزيُد َطَؾك َصَلَتِِف فِل ُسققِِف َوَبقْتِِف بِْضًعا َوِطْشِري

َٓ َدَرَجًة، َوَذلَِؽ بَِلكَُّف إِذَ  َلََة،  َّٓ الصَّ َٓ ُيِريُد إِ ـَ الُقُضقَء، ُثؿَّ َأَتك الَؿْسِجَد  َل َفَلْحَس ا َتَقضَّ
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َّٓ ُرفَِع بَِفا َدَرَجًة، َأْو ُحطَّْت َطـُْف بَِفا َخطِقَئٌة،  َلَُة، َلْؿ َيْخُط َخْطَقًة إِ َّٓ الصَّ َيـَْفُزُه إِ

ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾْقِف،  َوالَؿَلَئَِؽُة ُتَصؾِّل َطَؾك َأَحِدُكْؿ َما ِذي ُيَصؾِّل فِقِف، الؾَّ ُه الَّ َداَم فِل ُمَصَلَّ

َلَُة  الؾَُّفؿَّ اْرَحْؿُف َما َلْؿ ُيْحِدْث فِقِف، َما َلْؿ ُيْمِذ فِقِف، َوَقاَل: َأَحُدُكْؿ فِل َصَلٍَة َما َكاَكِت الصَّ

، َقاَل: َأبِل متػؼ طؾقف، وأكؿؾ الصَلة طؾقف ما يف حديث  "َتْحبُِسُف  َْكَصاِريِّ ْٕ َمْسُعقٍد ا

ـِ ُطَباَدَة، َفَؼاَل َلُف َبِشقُر  ـُ فِل َمْجؾِِس َسْعِد ْب  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَكْح
ِ
َأَتاَكا َرُسقُل اهَّلل

، َفَؽْقَػ ُكَصؾِّل طَ 
ِ
 َطَؾْقَؽ َيا َرُسقَل اهَّلل

َ
ـُ َسْعٍد: َأَمَرَكا اهَّلُل َتَعاَلك َأْن ُكَصؾِّل َؾْقَؽ؟ َقاَل: ْب

 
ِ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َحتَّك َتَؿـَّْقـَا َأكَُّف َلْؿ َيْسَلْلُف ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ِ
 َفَسَؽَت َرُسقُل اهَّلل

ْقَت »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  ٍد، َكَؿا َصؾَّ ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ُققُلقا الؾُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ

ٍد َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ فِل َطؾَ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ك آِل إِبَْراِهقَؿ َوَباِرْك َطَؾك ُمَحؿَّ

ََلُم َكَؿا َقْد َطؾِْؿُتؿْ  ، إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد، َوالسَّ ـَ ـِ َأبِل متػؼ طؾقف، وطـ  «اْلَعاَلِؿق  ْب
ِّ
َطؾِل

 
ِ
ـْ ُذكِْرُت ِطـَْدُه َفَؾْؿ َصالٍِب َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل ِذي َم َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: الَبِخقُؾ الَّ

 
َّ
 أخرجف الرتمذي . ُيَصؾِّ َطَؾل

 :(22بعد الؿائة) الخامسة وإربعقنأية 

ـَ قال حعانى: ـَ ُيْدكِق َْزَواِجَؽ َوَبـَاتَِؽ َوكَِساِء اْلُؿْمِمـِق ِٕ َفا الـَّبِلُّ ُقْؾ  ـْ  ﴿ َيا َأيُّ َـّ ِم َطَؾقِْف

ـَ َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقًؿا ﴾ ـَ َفال ُيْمَذْي َـّ َذلَِؽ َأْدَكك َأْن ُيْعَرْف  [.48]إحزاب:َجالبِقبِِف

 الشــرح:

طؾك أمر الـساء   طهى هللا عهيه وسهى لرسقلف  َطزَّ َوَجؾَّ يف هذه أية حث مـ اهَّلل 

َفا ابالحجاب وتغطقة القجف:  َْزَواِجَؽ ﴾﴿ َيا َأيُّ ِٕ ، الؿطفرات الؿربءات لـَّبِلُّ ُقْؾ 
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: بلهنا سقدة رضي هللا عُهاالتل ُبشرت فاصؿة  ﴿ َوَبـَاتَِؽ ﴾الؿتؼقات الؿممـات، 

ـَ ﴾كساء العالؿقـ،  كالرمقصاء، والغؿقصاء، وأسؿاء ومـ إلقفـ  ﴿ َوكَِساِء اْلُؿْمِمـِق

َـّ مـ باب أولك، ومع ذلؽ ُأمرن بالحجاب فؽقػ بـساء هذا الزمان؟  ـَ َطَؾقِْف ﴿ ُيْدكِق

َـّ ﴾ ـْ َجالبِقبِِف ﴿ َذلَِؽ أي: مؿا يؾبسـ مـ الؾباس ويسرتن وجقهفـ وجققهبـ،  ِم

ـَ ﴾ هذا دلقؾ طؾك أكف يجب تغطقة القجف، وهذا رد طؾك مـ أجاز كشػ  َأْدَكك َأْن ُيْعَرْف

ث ضعقػ حديث مبـل طؾك حدي مع أكفالقجف يف الحجاب، وأن القجف لقس بعقرة، 

يا أسؿاء إن الؿرأَة إذا َبَؾَغِت الَؿِحقَض لؿ يضُؾْح أن ُيرى »: رضي هللا عُهاأسؿاء 

، هذا حديث ضعقػ مـؽر ٓ يجقز آحتجاج بف أخرجف أبق داود «ِمـَفا إٓ هذا وهذا

ـَ وٓ إخذ بف9 ٕن هذه أية ترد طؾقف:  ـَ َفال ُيْمَذْي لق كاكت  ﴾ ﴿ َذلَِؽ َأْدَكك َأْن ُيْعَرْف

الـظر إلك الؿخطقبة9 ٕن الـساء  َطزَّ َوَجؾَّ ، وهؽذا أباح اهَّلل كاشػة القجف لعرفت

 أي: لؿا كان قبؾ ذلؽ، ولؿـ تاب وأكاب. ﴿ َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقًؿا ﴾يحتجبـ، 

 :(21بعد الؿائة) السادسة وإربعقنأية 

ـَ آَمـُقا قال حعانى: َفا الَِّذي ا َقاُلقا ﴿ َيا َأيُّ َأُه اهللُ ِمؿَّ ـَ آَذْوا ُمقَسك َفَبرَّ ٓ َتُؽقُكقا َكالَِّذي

 [.58]إحزاب:َوَكاَن ِطـَْد اهللِ َوِجقًفا ﴾

 

 الشــرح:

ـَ آَذْوا ُمقَسك ﴾  ـَ آَمـُقا ٓ َتُؽقُكقا َكالَِّذي َفا الَِّذي  َطزَّ َوَجؾَّ هذا أمر مـ اهَّلل ﴿ َيا َأيُّ

طؾك أحسـ إوجف طهى هللا عهيه وسهى ل اهَّلل لؾؿممـقـ أن يؽقكقا مع رسق
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إِنَّ فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ: والؿحامؾ: 

ـْ 
ـْ آَذاُه مِ ٌء اْستِْحَقاًء مِـُْف، َفآَذاُه َم ْ

ـْ ِجْؾِدِه َشل
َٓ ُيَرى مِ ُمقَسك َكاَن َرُجًَل َحقِقًّا ِستِّقًرا، 

ا ُأْدَرٌة:  َبـِل إِْسَرائِقَؾ  ا بََرٌص َوإِمَّ ـْ َطقٍْب بِِجْؾِدِه: إِمَّ
َّٓ مِ َفَؼاُلقا: َما َيْسَتتُِر َهَذا التََّست َر، إِ

ا َقاُلقا لُِؿقَسك، َفَخَلَ َيْقًما َوْحَدُه، َفَقَضَع ثَِقاَبفُ  َئُف مِؿَّ ا آَفٌة، َوإِنَّ اهَّلَل َأَراَد َأْن ُيَبرِّ  َطَؾك َوإِمَّ

ا َفَرَغ َأْقَبَؾ إَِلك ثَِقابِِف لَِقْلُخَذَها، َوإِنَّ الَحَجَر َطَدا بَِثْقبِِف، َفَلَخَذ الَحَجِر، ثُ  ؿَّ اْغَتَسَؾ، َفَؾؿَّ

ُمقَسك َطَصاُه َوَصَؾَب الَحَجَر، َفَجَعَؾ َيُؼقُل: َثْقبِل َحَجُر، َثْقبِل َحَجُر، َحتَّك اْكَتَفك إَِلك 

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ، فَ 
ا َيُؼقُلقَن، َوَقاَم َمإَلٍ مِ ـَ َما َخَؾَؼ اهَّلُل، َوَأْبَرَأُه مِؿَّ َرَأْوُه ُطْرَياًكا َأْحَس

ـْ أَ 
 إِنَّ بِالَحَجِر َلـََدًبا مِ

ِ
َثِر الَحَجُر، َفَلَخَذ َثْقَبُف َفَؾبَِسُف، َوَصِػَؼ بِالَحَجِر َضْرًبا بَِعَصاُه، َفَقاهَّلل

َخْؿًسا، والحديث يف الصحقحقـ وٓ مطعـ فقف، وٓ طربة  َضْربِِف، َثَلًَثا َأْو َأْرَبًعا َأوْ 

 بؿـ ُيـؽر مثؾ هذه إحاديث.

ويجقز لؾرجؾ أن يغتسؾ طرياًكا إذا كان وحده، وإن اغتسؾ بؿَلبسف ففق أولك، 

أخرجف أبق داود مـ  «َفاهللُ َأَحؼُّ َأْن ُيْسَتْحَقك ِمـْفُ »:  طهى هللا عهيه وسهى قال الـبل 

ا َقاُلقا ﴾ ،رضل اهَّلل طـف  بـ حقدة حديث معاوية َأُه اهللُ ِمؿَّ ﴿ أي: مـ الزور،  ﴿ َفَبرَّ

 طبًدا مرضًقا صائًعا. َوَكاَن ِطـَْد اهللِ َوِجقًفا ﴾

 :(23إربعقن بعد الؿائة)السابعة وأية 

ًٓ َسِديًدا *قال حعانى: ُؼقا اهللَ َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ُيْصِؾْح َلُؽْؿ  ﴿ َيا َأيُّ

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقًزا َطظِقًؿا  َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 [.60-61]إحزاب:﴾
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 الشــرح:

ُؼقا اهللَ ﴾ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ًٓ َسِديًدا بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر،  ﴿ َيا َأيُّ ﴿ َوُققُلقا َقْق

أي: تؽؾؿقا بالحؼ، والفدى، والـصقحة، وإمر بالؿعروف، واجتـبقا الؽذب  ﴾

 والزور، والبفت، والغقبة، والـؿقؿة، وإمر بالؿـؽر.

﴿ فَل تعؿؾقن إٓ الخقر،  ﴿ ُيْصِؾْح َلُؽْؿ َأْطَؿاَلُؽْؿ ﴾ فنذا وقع مـؽؿ الؼقل السديد:

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف ﴾، إن أخطلتؿ وأذكبتؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقبَُؽْؿ ﴾ بػعؾ أمره  ﴿ َوَم

ٓ بعده  ﴿ َفْقًزا َطظِقًؿا ﴾أفؾح يف دكقاه وأخراه:  ﴿ َفَؼْد َفاَز ﴾واجتـاب هنقف وزجره، 

ـَ َأْكَعَؿ اهللُ : ، كؿا قال اهَّلل طز وجؾوٓ مثؾف ُسقَل َفُلْوَلئَِؽ َمَع الَِّذي ـْ ُيطِِع اهللَ َوالرَّ ﴿ َوَم

ـَ ُأْوَلئَِؽ َرفِقًؼا َطَؾْقِفْؿ  ـَ َوَحُس الِِحق َفَداِء َوالصَّ ـَ َوالشُّ يِؼق دِّ ـَ َوالصِّ ـَ الـَّبِقِّق ِم

 [.94]الـساء:﴾

 ويف هذا يؼقل الشاطر:

ــنِنْ  ــِديًدا َتُؼقُلــفُ  َف ًٓ َس ــْد َقــْق  َلــْؿ َتِج

 

ـــَدادُ   ـــَداِد َس ـــِر السَّ ـْ َغْق ـــ  َفَصـــْؿُتَؽ َط

يف خطبة الحاجة كؿا يف   هللا عهيه وسهى  طهىوهذه أية كان يليت هبا الـبل  

 .، وقد تؼدم حديث ابـ مسعقد طـد أبل داود وغقره

 سورة سبأ 

﴿ َلَؼْد َكاَن لَِسَبنٍ فِل َمْسَؽـِِفْؿ آَيٌة مـ قصة سبل:  َطزَّ َوَجؾَّ ُسؿقت: سبل9 لؿا ذكره اهَّلل 

 وكاكت دولتفؿ يف القؿـ يف ملرب. [،21]سبل:﴾

(54) 
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 :(2إربعقن بعد الؿائة)و ثامـةأية ال

بِل َمَعُف َوالطَّْقَر َوَأَلـَّا َلُف اْلَحِديَد * قال حعانى: ﴿ َوَلَؼْد آَتْقـَا َداُوَد ِمـَّا َفْضاًل َيا ِجَباُل َأوِّ

ْردِ َواْطَؿُؾقا َصالًِحا إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َبِصقٌر ﴾ ْر فِل السَّ -01]سبل:َأِن اْطَؿْؾ َسابَِغاٍت َوَقدِّ

00.] 

 الشــرح:

الـبل  ﴿ َوَلَؼْد آَتْقـَا َداُوَد ﴾فقفا الجؿاد:  َطزَّ َوَجؾَّ هذه أية الثالثة التل يـادي اهَّلل 

مـة الـبقة  طظقًؿا ﴿ ِمـَّا َفْضاًل ﴾، طؾقفؿا السَلم الؽريؿ مـ بـل إسرائقؾ أبق سؾقؿان

بِل ﴾جبال، ال َطزَّ َوَجؾَّ كادى اهَّلل  ﴿ َيا ِجَباُل ﴾، والرسالة والؿؾؽ ﴿ َمَعُف سبحل،  ﴿ َأوِّ

أي: وكادى الطقر  ﴿ َوالطَّْقَر ﴾وشاركقف فقؿا هق فقف مـ التغـل بالزبقر وكحق ذلؽ،  ﴾

سخر لف الحديد  َطزَّ َوَجؾَّ أي: أن اهَّلل  ﴿ َوَأَلـَّا َلُف اْلَحِديَد ﴾أن ُتشاركف يف هذا الخقر، 

 يتشؽؾ طؾك الفقئة التل ُيريد بدون كثقر كؾػة.

ْرِد ﴾دروع،  ﴿ َأِن اْطَؿْؾ َسابَِغاٍت ﴾ ْر فِل السَّ أي: يف الثؼقب التل تدخؾ  ﴿ َوَقدِّ

مـ التقحقد فؿا دوكف،  ﴿ َواْطَؿُؾقا َصالًِحا ﴾فقفا الؿسامقر بحقث ٓ تؽرب وٓ تصغر، 

 مطؾع. ﴿ إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َبِصقٌر ﴾

 سورة فاطر 

 وُتسؿك: بسقرة الؿَلئؽة.

 :(2وإربعقن بعد الؿائة) تاسعةال أية

(45) 
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ـْ َخالٍِؼ َغْقُر اهللِ َيْرُزُقُؽْؿ قال حعانى: َفا الـَّاُس اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ َهْؾ ِم ﴿ َيا َأيُّ

َّٓ ُهَق َفَلكَّك ُتْمَفُؽقَن ﴾ َؿاِء َوإَْرِض ٓ إَِلَف إِ ـَ السَّ  [.2]فاصر:ِم

 الشــرح:

َفا الـَّ  أن يذكروا كعؿ  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  اُس اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َطَؾْقُؽْؿ ﴾﴿ َيا َأيُّ

فاد العؿقم، وكعؿف كثقرة: حسقة ومعـقية، فؿـ أ، فالؿػرد إذا ُأضقػ طز وجؾ اهَّلل

ـْ َخالٍِؼ َغْقُر اهللِ ﴾الؿعـقية: اإلسَلم، ومـ الحسقة: الشراب والطعام،  يعـل:  ﴿ َهْؾ ِم

َؿاِء َوإَْرِض ﴾﴾ يعطقؽؿ ﴿﴿ َيْرُزُقُؽؿْ ؽؿ خالؼ غقر اهَّلل: هؾ ل ـَ السَّ هذا و، ؟ِم

َّٓ ُهَق ﴾طؾك سبقؾ اإلكؽار، استػفام  ٓ شريؽ لف يف مؾؽف، وٓ يف خؾؼف، وٓ  ﴿ ٓ إَِلَف إِ

ُتصرفقن طـ الحؼ والفدى9 بسبب إطراضؽؿ طـ صاطة  ﴿ َفَلكَّك ُتْمَفُؽقَن ﴾يف طبادتف، 

 .َوَجؾَّ  َطزَّ اهَّلل 

 :(1بعد الؿائة) الخؿسقنأية 

ُؽْؿ قال حعانى: كَّ ْكقَا َوٓ َيُغرَّ ُؽُؿ اْلَحَقاُة الدُّ كَّ َفا الـَّاُس إِنَّ َوْطَد اهللِ َحؼٌّ َفال َتُغرَّ ﴿ َيا َأيُّ

 [.4]فاصر:بِاهللِ اْلَغُروُر ﴾

 الشــرح:

َفا الـَّاُس ﴾ وهق أخرة،  ﴿ إِنَّ َوْطَد اهللِ ﴾لؾـاس:  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

كَُّؽُؿ ﴾ٓ يتخؾػ وٓ يتغقر،  ﴿ َحؼٌّ ﴾والبعث والـشقر:  ﴿ اْلَحَقاُة تػتــؽؿ،  ﴿ َفال َتُغرَّ

ْكَقا ﴾ ُؽْؿ بِاهللِ اْلَغُروُر ﴾وتؾتفقن بزخرففا وزيـتفا طـ صاطة اهَّلل،  الدُّ كَّ  ﴿ َوٓ َيُغرَّ
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ْغ لِِعَباَدتِل َأْمََل َصْدَرَك  إِنَّ »الشقطان، ويف الحديث:  ـَ آَدَم ، َتَػرَّ اهللَ َتَعاَلك َيُؼقُل: َيا اْب

أخرجف الرتمذي  «ِغـًك َوَأُسدَّ َفْؼَرَك، َوإِْن لَْؿ َتْػَعْؾ، َمََلُت َصْدَرَك ُشْغاًل َولَْؿ َأُسدَّ َفْؼَركَ 

ـْ َكاَكِت »: ؿقال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾ، وطـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف  َم

ْكَقا َوِهَل َراِغَؿٌة، َومَ  ـَ َطْقـَْقِف، َوَأَتْتُف الدُّ ُف، َجَؿَع اهللُ َشْؿَؾُف، َوَجَعَؾ ِغـَاُه َبقْ ِخَرُة َهؿَّ ْٔ ـْ ا

ـَ  ـَ َطْقـَْقِف، َوَلْؿ ُيْمتِِف ِم َق اهللُ َشْؿَؾُف، َوَجَعَؾ َفْؼَرُه َبْق ُف َفرَّ ْكَقا َهؿَّ َّٓ َما ُكتَِب َكاَكِت الدُّ ْكَقا إِ الدُّ

 .أخرجف أحؿد طـ زيد بـ ثابت رضل اهَّلل طـف  «َلفُ 

 :(3بعد الؿائة) القاحدة والخؿسقنأية 

َفا الـَّاُس َأْكُتُؿ اْلُػَؼَراُء إَِلك اهللِ َواهللُ ُهَق اْلَغـِلُّ اْلَحِؿقُد ﴾قال حعانى:  [.04]فاصر:﴿ َيا َأيُّ

 الشــرح:

، وأكف غـل طؾك طرشف وإكؿا ابتَلكا واختربكا َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل  هذه دطقة إلك طبادة

َفا الـَّاُس َأْكُتُؿ اْلُػَؼَراُء ﴾بطاطتف وطبادتف فؼال:  سقاء كثرت أمقالؽؿ أم قؾت،  ﴿ َيا َأيُّ

يف جؿقع أحقالؽؿ، يف دكقاكؿ وأخراكؿ، ويقم  ﴿ إِلَك اهللِ ﴾كـتؿ مؾقًكا أو رطقة، 

عؽ اهَّلل الطعام َلُؿَت جقًطا، ولق مـعؽ الشراب َلُؿَت ططًشا، بعثؽؿ وكشقركؿ، فؾق مـ

: جاء رجؾ إلك هارون فؼال لف: يا هارون أرأيت لق ما يذكر أكف بؾ أطظؿ مـ ذلؽ

ططشت حتك كدت أن تؿقت واشرتط طؾقؽ رجؾ كصػ مؾؽؽ طؾك كلس مـ 

ين مـ مؾؽؽ الؿاء، قال: أططقف، قال: فنن ُمـع البقل ولؿ يخرج مـؽ إٓ بالشطر الثا

قال: ُأططقف، قال: َفُؿؾؽ ٓ ُيساوي شربة ماء لؿاذا تغرت بف؟ الؿعـك: أن اإلكسان فؼقر 

 َطزَّ َوَجؾَّ إلك اهَّلل يف جؿقع أحقالف ولحظاتف سقاًء كاكت أمقالف كثقرة أم قؾقؾة، بقـؿا اهَّلل 
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 هق الغـل ُطبَِد أم ُكِػر، ُشؽِر أم ُأطِرض طـف، ُأصقع أم ُطصل.

خقر مـؽؿ، كؿا قال  [،29]فاصر:﴿ إِْن َيَشْل ُيْذِهبُْؽْؿ َوَيْلِت بَِخْؾٍؼ َجِديٍد ﴾ية: وتتؿة أ

، ﴿ َوَما [34]محؿد:﴿ َوإِْن َتَتَقلَّْقا َيْستَْبِدْل َقْقًما َغْقَرُكْؿ ُثؿَّ ٓ َيُؽقُكقا َأْمَثاَلُؽْؿ ﴾: َطزَّ َوَجؾَّ 

 ذ ال يعجزه يشء .ثؼقل، بل هو سفل إَذلَِؽ َطَؾك اهللِ بَِعِزيْز﴾ 

 سورة يس 

َويس َقْؾُب »، «اْقَرؤوا يس َطَؾك َمْقَتاُكؿْ »وما جاء مـ إحاديث يف فضؾفا مثؾ: 

، كؾفا ٓ تثب، وٓ أطؾؿ حديًثا يثبت يف فضؾفا، ويف الؿـاصؼ التل فقفا التشقع «اْلُؼْرآنِ 

ا طؾك غقر بدطة: أهنؿ يؼرؤوهنا بقـ مغرب وطشاء كؾ لقؾة مـ رمضان، ويؼرؤوهن

الزوامؾ يف الؿـاصؼ الشؿالقة، الزوامؾ يف ب نصريؼة الؼرآن، يعؿؾقهنا مثؾؿا يػعؾق

إطراس يجتؿع كاس مـ هـا وكاس مـ هـا وذاك يؼقل: كذا كذا، وذاك يرد طؾقف، 

والثالث [، 1]يس:﴿ َواْلُؼْرآِن اْلَحؽِقِؿ ﴾والثاين يؼقل:  [،2]يس:﴿ يس ﴾وهمٓء هؽذا: 

ـَ * َطَؾك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ﴾﴿ إِكَّ يؼقل:  ـَ اْلُؿْرَسِؾق ومـ هذه إمقر  [،9-3]يس:َؽ َلِؿ

ِؾ اْلُؼْرآَن َتْرتِقاًل يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ التل يػعؾقهنا، ما أكزل اهَّلل هبا مـ سؾطان، واهَّلل  ﴿ َوَرتِّ

 ما قال ُيفذى بف، واهَّلل الؿستعان. [،9]الؿزمؾ:﴾

 :(2لؿائة)بعد ا الثاكقة والخؿسقنأية 

ـٌ * قال حعانى: ُف لَُؽْؿ َطُدوٌّ ُمبِق ْقَطاَن إِكَّ ﴿ َأَلْؿ َأْطَفْد إَِلْقُؽْؿ َيا َبـِل آَدَم َأْن ٓ َتْعُبُدوا الشَّ

 [.50-51]يس:َوَأِن اْطُبُدوكِل َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِؼقٌؿ ﴾

(83) 



 243 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

 الشــرح:

 ﴿ َأَلْؿ َأْطَفْد إَِلْقُؽْؿ ﴾ػ: أهؾ الؿقق َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء يؽقن يف أخرة، يـادي اهَّلل 

قَْطاَن ﴾،ألؿ أأمركؿ:  فلبقتؿ  َطزَّ َوَجؾَّ بؾ تقحدوا اهَّلل  ﴿ َيا َبـِل آَدَم َأْن ٓ َتْعُبُدوا الشَّ

ُف َلُؽْؿ ﴾ وأطرضتؿ،  ـٌ ﴾أي: الشقطان، ﴿ إِكَّ طدًوا ضاهر بّقـ ٓ يريد لؽؿ  ﴿ َطُدوٌّ ُمبِق

 الخقر يف الدكقا وٓ يف أخرة.

 صريؼ ققيؿ. ﴿ َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِؼقٌؿ ﴾وحدوين،  َوَأِن اْطُبُدوكِل ﴾ ﴿

َّٓ َكاُكقا بِِف َيْستَْفِزُئقن  ققلف تعالك: ـْ َرُسقٍل إِ ﴿ َيا َحْسَرًة َطَؾك اْلِعَباِد َما َيْلتِقِفْؿ ِم

الؼائؾ غقر ؟ أو َطزَّ َوَجؾَّ لؿ أذكرها9 ٕهنؿ اختؾػقا فقفا: هؾ الؼائؾ هق اهَّلل  [،30]يس:﴾

 ؟عز وجماهَّلل 

 :(05/ 6البغقي ) ما جاء يف تػسقروأيضا يف معـاها 

ِن:   َٓ ُة الـََّداَمِة، َوفِقِف َقْق َقاَل ِطْؽِرَمُة: َيْعـِل َيا َحْسَرَتُفْؿ َطَؾك َأْكُػِسِفْؿ، َواْلَحْسَرُة: ِشدَّ

ـَ َلْؿ َأَحُدُهَؿا: َيُؼقُل اهَّلُل َتَعاَلك: َيا َحْسَرًة َوَكَداَمًة  َوَكآَبًة َطَؾك اْلِعَباِد َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ِحق

ُسِؾ.  ُيْممِـُقا بِالر 

ا َطاَيـُقا اْلَعَذاَب َقاُلقا: َيا َحْسَرًة  . َقاَل َأُبق اْلَعالَِقِة: َلؿَّ ـَ ق
ـْ َقْقِل اْلَفالِؽِ

َخُر: َأكَُّف مِ ْٔ َوا

يَؿاَن َأْي: َكَداَمًة َطَؾك اْلِعَباِد، َيْعـِل: َطَؾك ال ُسِؾ الثَََّلَثِة َحْقُث َلْؿ ُيْممِـُقا بِِفْؿ، َفَتَؿـَُّقا اإْلِ ر 

ـَ َلْؿ َيـَْػْعُفْؿ.  اهـ  ِحق
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 سورة انظافاث 

 وُتسؿك بسقرة الؿَلئؽة أيًضا.

 :(2بعد الؿائة) الثالثة والخؿسقنأية 

ْقَت قال حعانى: ا َكَذلَِؽ َكْجِزي  ﴿ َوَكاَدْيـَاُه َأْن َيا إِْبَراِهقُؿ * َقْد َصدَّ ْؤَيا إِكَّ الرُّ

ـَ  ـُ * اْلُؿْحِسـِق  [.016-013]الصافات:﴾َوَفَدْيـَاُه بِِذْبٍح َطظِقٍؿ  *إِنَّ َهَذا َلُفَق اْلَباَلُء اْلُؿبِق

 الشــرح:

كادى إبراهقؿ بصقت سؿعف، وهق  َطزَّ َوَجؾَّ أي: أن اهَّلل  ﴿ َوَكاَدْيـَاُه َأْن َيا إِبَْراِهقُؿ ﴾

 مـ ذريتف.بعده هقؿ بـ آزر أبق إكبقاء الثاين، فنن إكبقاء إبرا

ْؤَيا ﴾ ْقَت الرُّ ﴿ إِكِّل َأَرى : وهل ققلف تعالك مخربًا طـف مـ أكف يذبح ولده ﴿ َقْد َصدَّ

ـَ فِل اْلَؿـَاِم َأكِّل َأْذَبُحَؽ َفاكُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأبَِت اْفَعْؾ َما ُتْمَمُر َسَتِجُدكِل إِ  ْن َشاَء اهللُ ِم

ـَ ﴾ ابِرِي ؿا يلتقؽ الشقطان طؾك أكؽ تذبح فورؤيا إكبقاء وحل،  [،201]الصافات:الصَّ

ـَ ﴾، تؼقل: أصدق الرؤيا، فولدك وتؼقم تذبح ا َكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْحِسـِق أي: أن  ﴿ إِكَّ

وأثابف وجعؾ  فداه بذبح طظقؿ9 بسبب إحسان إبراهقؿ، فسؾؿ لف القلد َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل 

 شعقرة الفدي باققة إلك يقمـا هذا وإلك أن يرث اهَّلل إرض ومـ طؾقفا.

(182) 
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 سورة ص 

 :(2بعد الؿائة) الرابعة والخؿسقنأية 

ـَ الـَّاِس بِاْلَحؼِّ َوٓ قال حعانى: ا َجَعْؾـَاَك َخِؾقَػًة فِل إَْرِض َفاْحُؽْؿ َبْق ﴿ َيا َداُوُد إِكَّ

ـْ َسبِقِؾ اهللِ َلُفْؿ َطَذاٌب َشِديٌد بَِؿا َتتَّبِِع اْلَفَقى  ـَ َيِضؾُّقَن َط ـْ َسبِقِؾ اهللِ إِنَّ الَِّذي َؽ َط َفُقِضؾَّ

 [.15]ص:َكُسقا َيْقَم اْلِحَساِب ﴾

 الشــرح:

لـبل اهَّلل داود: وهق مـ خقرة أكبقاء بـل إسرائقؾ،  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َداُوُد ﴾

ا َجَعْؾـَاَك َخِؾقَػًة ﴾طؾقف الزبقر،  َوَجؾَّ  َطزَّ وأكزل اهَّلل  يؼقم بطاطة اهَّلل والدطقة إلقفا  ﴿ إِكَّ

ـَ الـَّاِس بِاْلَحؼِّ ﴾ويحؼؼ التقحقد:  أي: بالعدل واإلكصاف،  ﴿ فِل إَْرِض َفاْحُؽْؿ َبْق

ؽؿ ٓ تؿؾ إلك ما يجر إلقف الفقى، وإكؿا يَلزم اإلكسان الحُ  ﴿ َوٓ َتتَّبِِع اْلَفَقى ﴾

بالؽتاب والسـة، وهذا الـداء وإن كان لػظف خاًصا بداود طؾقف السَلم إٓ أكف طام يف 

جؿقع اُلحؽام، فقجب طؾقفؿ أن يَلزمقا اإلكصاف وطدم اإلجحاف مع الؼريب 

ـْ َسبِقِؾ اهللِ ﴾يحرفؽ:  ﴿ َفُقِضؾََّؽ ﴾والبعقد، ومع العدو والصديؼ،  صريؼ اهَّلل،  ﴿ َط

ـَ يَ  ـْ َسبِقِؾ اهللِ ﴿ إِنَّ الَِّذي يقم  مقجع َلُفْؿ َطَذاٌب َشِديٌد ﴾﴾ صريؼف وشرطف ﴿ِضؾُّقَن َط

 بققم وؾؿ يعؿؾقا لف، يقم الؼقامة، ف ﴿ بَِؿا َكُسقا َيْقَم اْلِحَساِب ﴾، الؼقامة
ّ
ُسؿل

﴿ َواهللُ  قال تعالك: الحساب9 ٕن الـاس ُيحاسبقن طؾك أطؿالفؿ وطؾك مثاققؾ الذر

 [.101]البؼرة:﴾َسرِيُع اْلِحَساِب 

(88) 
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 :(1بعد الؿائة) الخامسة والخؿسقنأية 

﴿ َقاَل َيا إِْبِؾقُس َما َمـََعَؽ َأْن َتْسُجَد لَِؿا َخَؾْؼُت بَِقَديَّ َأْسَتْؽبَْرَت َأْم ُكـَت قال حعانى:

ـَ ﴾ ـَ اْلَعالِق  [.64]ص:ِم

 الشــرح:

أن يسجد  َطزَّ َوَجؾَّ مره اهَّلل إلبؾقس طؾقف لعـة اهَّلل حقث أ َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل 

﴿ َيا إِبِْؾقُس َما َمـََعَؽ َأْن َتْسُجَد لَِؿا ٔدم فلبك واستؽرب وزطؿ أكف خقر مـف، فؼال اهَّلل لف: 

وهق آدم طؾقف السَلم خؾؼف اهَّلل بقديف، وغرس جـة طدن بقديف، وخط  َخَؾْؼُت بَِقَديَّ ﴾

َطزَّ لرفع، وفقف: إثبات صػة القديـ هَّلل التقراة بقديف كؿا يف حديث ابـ طؿر ولف ُحؽؿ ا

حؼقؼقتان، مـ فسرهؿا بالؼقة أو الؼدرة  ، وهل مـ الصػات الذاتقة الخربية: يدانَوَجؾَّ 

َوكِْؾتَا َيَدْي َربِّل »: يؼقل رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ  الـعؿة فتػسقره باصؾأو 

ـٌ  لقديـ حؼقؼًة: أكف يلخذ هبؿا ، كؿا يف حديث ابـ طؿر، ومؿا يدل طؾك إثبات ا«َيِؿق

، فعـ طبد اهَّلل بـ مسعقد ويبسطفؿا ويفزهؿا، وقد جاء يف الحديث وصػ إصابع

َؿَقاِت َطَؾك إِْصَبٍع، »: رضل اهَّلل طـف يف الصحقحقـ إَِذا َكاَن َيْقُم اْلِؼَقاَمِة َجَعَؾ السَّ

َجَر َطَؾك إِْصَبٍع، َوا ـَ َطَؾك إِْصَبٍع، َوالشَّ ََرِضق ْٕ ْلَؿاَء َوالثََّرى َطَؾك إِْصَبٍع، َوَسائَِر َوا

َق َأَحٌد »: فعـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف  وهؽذا الؽػ، «اْلَخاَلئِِؼ َطَؾك إِْصَبعٍ  َما َتَصدَّ

ـُ بَِقِؿقـِِف، َوإِْن َكاكَ  ْحَؿ َّٓ َأَخَذَها الرَّ َّٓ الطَّقَِّب، إِ َٓ َيْؼَبُؾ اهللُ إِ ـْ َصقٍِّب، َو ْت َتْؿَرًة، بَِصَدَقٍة ِم

ُه َأْو َفِصقَؾفُ  ـَ اْلَجَبِؾ، َكَؿا ُيَربِّل َأَحُدُكْؿ َفُؾقَّ ـِ َحتَّك َتُؽقَن َأْطَظَؿ ِم ْحَؿ  «َفَتْرُبق فِل َكػِّ الرَّ

َّٓ إِْبِؾقَس َأَبك : ، كؿا قال تعالكوهذا هق القاقع ﴿ َأْسَتْؽَبْرَت ﴾، أخرجف مسؾؿ ﴿ إِ
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ـَ اْلؽَ  ـَ ﴾َواْسَتْؽَبَر َوَكاَن ِم ، كؿا فالؽرب مـ أطظؿ الصقارف طـ الحؼ [،39]البؼرة:افِرِي

ـَ َيَتَؽبَُّروَن فِل إَْرِض بَِغْقرِ اْلَحؼِّ : قال تعالك ـْ آَياتَِل الَِّذي ﴿ َسَلْصرُِف َط

ـَ ﴾ [،299]إطراف:﴾ ـَ اْلَعالِق ، الؿتعاضؿقـ يف أكػسفؿ وهذا مـ الفؾؽة ﴿ َأْم ُكـَت ِم

ـْ َتَعظََّؿ فِل َكْػِسِف، َأِو اْخَتاَل فِل ِمْشَقتِِف َلِؼَل اهللَ »: رو رضل اهَّلل طـف فعـ طبد اهَّلل بـ طؿ َم

 .أخرجف أحؿد  «َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ 

 سورة انزير 

 :(2بعد الؿائة) السادسة والخؿسقنأية 

ُؼقا َربَُّؽْؿ لِؾَّ قال حعانى: ـَ آَمـُقا اتَّ ْكَقا َحَسـٌَة ﴿ ُقْؾ َيا ِطَباِد الَِّذي ـَ َأْحَسـُقا فِل َهِذِه الدُّ ِذي

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْقرِ ِحَساٍب ﴾ َؿا ُيَقفَّك الصَّ  [. 01]الزمر:َوَأْرُض اهللِ َواِسَعٌة إِكَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ لعباده الؿممـقـ الؿقحديـ  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ ُقْؾ َيا ِطَباِد الَِّذي

ُؼقا َربَُّؽْؿ ﴾ـ الؿستسؾؿقـ، الؿـؼادي ـَ بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر،  ﴿ اتَّ ِذي ﴿ لِؾَّ

لحسـقا مع اهَّلل بالتقحقد، وأحسـقا مع غقره: ببذل الـدى، ففعؾقا الحسـك،  َأْحَسـُقا ﴾

وكػ إذى، وصَلقة القجف، واإلحسان: أن تبعد اهَّلل كلكؽ تراه، فنن لؿ تؽـ تراه فنكف 

الؼقل والػعؾ وحتك سقاء كان بإٓ ففق شامؾ لجؿقع أكقاع إحسان يراك، هذا أكؿؾف و

ْكَقا َحَسـٌَة ﴾آطتؼاد،  سعة يف الرزق، وهدوء لؾبال، واكشراح لؾصدر،  ﴿ فِل َهِذِه الدُّ

(75) 
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أي: إذا ُضقَِؼ طؾقفؿ يف  ﴿ َوَأْرُض اهللِ َواِسَعٌة ﴾وصؿلكقـة لؾؼؾب، وكصر وغقر ذلؽ، 

ـَ آَمـُقا إِنَّ : ، كؿا قال تعالكره مفاجريـبؾد فؾفؿ أن يـتؼؾقا إلك غق ﴿ َيا ِطَباِدَي الَِّذي

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغقْرِ  [،19]العـؽبقت:َأْرِضل َواِسَعٌة َفنِيَّاَي َفاْطُبُدوِن ﴾ َؿا ُيَقفَّك الصَّ ﴿ إِكَّ

لعظقؿ لؿـ صرب فنكف يظػر ويـال هذا الجزاء ا َطزَّ َوَجؾَّ وهذا وطد مـ اهَّلل  ِحَساٍب ﴾

، أو كان صربه طؾك صاطة اهَّلل َطزَّ َوَجؾَّ يقم الؼقامة، سقاًء كان صربه طؾك أقدار اهَّلل 

 . عز وجموطـ كقاهل اهَّلل 

َوَما ُأْططَِل َأَحٌد »:  طهى هللا عهيه وسهى وفقفا: فضقؾة الصرب حتك قال الـبل 

ْبرِ  ـَ الصَّ وُيـال  ،سعقد رضل اهلل طـف  أخرجف مسؾؿ طـ أبل «َطَطاًء ُهَق َخْقٌر َوَأْوَسُع ِم

ـْ َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اهلل»الصرب بالتصرب:  أي: يعقد كػسف طدم التسخط وسقجد الربكة  ،«َوَم

 يف ذلؽ.

 :(1الخؿسقن بعد الؿائة)السابعة وأية 

ـْ َتْحتِِفْؿ ُضَؾٌؾ َذلَِؽ يُ قال حعانى: ـَ الـَّاِر َوِم ـْ َفْققِِفْؿ ُضَؾٌؾ ِم ُف اهللُ بِِف ﴿ َلُفْؿ ِم َخقِّ

ُؼقِن ﴾  [.05]الزمر:ِطَباَدُه َيا ِطَباِد َفاتَّ

 الشــرح:

ُؼقِن ﴾الشاهد مـ أية ققلف تعالك:  لعباده  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا ِطَباِد َفاتَّ

 بؿَلزمة الؿلمقر وترك الؿحظقر والصرب طؾك الؿؼدور.

ـْ َفْققِِفْؿ ُضَؾٌؾ ﴾ ٕهؾ الـار ﴿ُفؿْ ﴿ لَ وأما أول أية ففق وصػ لحال أهؾ الـار:  ِم

ـَ الـَّاِر ﴾ ـْ َجَفـََّؿ ِمَفاٌد : َطزَّ َوَجؾَّ تغشك وجقهفؿ، والحال كؿا قال اهَّلل  ِم ﴿ َلُفْؿ ِم
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ـْ َفْققِِفْؿ َغَقاٍش ﴾فراش مـ كار،  [،92]إطراف:﴾ أغطقة ُتعطقفؿ  [،92]إطراف:﴿ َوِم

ـْ مـ الـار، ففـا يؼقل:  ـَ الـَّاِر ﴾ ﴿ َلُفْؿ ِم ﴿ كار محرقة سقداء شديدة،  َفْققِِفْؿ ُضَؾٌؾ ِم

ـْ َتْحتِِفْؿ ُضَؾٌؾ ﴾ أيـؿا ذهبقا ففؿ يف كار أكؾفؿ كار، وشرهبؿ كار، ولبسفؿ كار،  َوِم

اًقا ﴾وجؿقع شلهنؿ كار:  َّٓ َحِؿقًؿا َوَغسَّ -19]الـبل:﴿ ٓ َيُذوُققَن فِقَفا َبْرًدا َوٓ َشَراًبا * إِ

ٔن لق دخؾ إكسان يف كار يؿقت مباشرة أو قرب مـفا حتك ٓ يجد مقضع او [،11

كػسف يؿقت، بؾ لق أحرقت بعض جؾده أو بعض جسؿف ربؿا مات، ولؽـ يف أخرة 

ـْ َفْققِِفْؿ َغَقاٍش ﴾جعؾفا اهَّلل طذاًبا دائًؿا:  ـْ َجَفـََّؿ ِمَفاٌد َوِم ﴿  [،92]إطراف:﴿ لَُفْؿ ِم

ـْ قَ  ـْ َفْقِق ُرُءوِسِفُؿ  [،10]إبراهقؿ:طَِراٍن َوَتْغَشك ُوُجقَهُفُؿ الـَّاُر ﴾َسَرابِقُؾُفْؿ ِم ﴿ ُيَصبُّ ِم

ـْ َحِديٍد ﴾  [،12-24]الحج:اْلَحِؿقُؿ * ُيْصَفُر بِِف َما فِل بُطُقكِِفْؿ َواْلُجُؾقُد * َوَلُفْؿ َمَؼاِمُع ِم

َؿا َأَراُدوا َأْن َيْخ يحاولقن الخروج مـفا فُقردون:  ـْ َغؿٍّ ُأِطقُدوا فِقَفا ﴿ ُكؾَّ ُرُجقا ِمـَْفا ِم

﴿ مغؾؼة، بؾ: [، 10]البؾد:﴿ َطَؾْقِفْؿ َكاٌر ُمْمَصَدٌة ﴾ [،11]الحج:َوُذوُققا َطَذاَب اْلَحرِيِؼ ﴾

َدٍة ﴾ يقضعقن يف مثؾ إطؿدة، وُيؿددون يف الـار تؿديًدا مع  [،4]الفؿزة:فِل َطَؿٍد ُمَؿدَّ

ُخُذوُه َفُغؾُّقُه * ُثؿَّ اْلَجِحقَؿ َصؾُّقُه * ُثؿَّ فِل ِسْؾِسَؾٍة ﴿ تؽبقؾفؿ بالسَلسؾ العظقؿة: 

﴾ الذي ذكر مـ طذاب أهؾ ﴿ َذلَِؽ [، 31-30]الحاقة:َذْرُطَفا َسْبُعقَن ِذَراًطا َفاْسُؾُؽقُه ﴾

ُف اهللُ بِِف ِطَباَدُه ﴾الـار ﴿ الؿممـقـ فقـزجرون ويرطقون خقًفا طؾك أكػسفؿ مـ  ُيَخقِّ

ْت : ، وقد قال اهَّلل طز وجؾالتل أمر اهَّلل باتؼائفاهذه الـار  ُؼقا الـَّاَر الَّتِل ُأِطدَّ ﴿ َواتَّ

ـَ ﴾  [.232]آل طؿران:لِْؾَؽافِرِي

 :(3والخؿسقن بعد الؿائة)ثامـة أية ال
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ـْ َرْحَؿِة اهللِ قال حعانى: ـَ َأْسَرُفقا َطَؾك َأْكُػِسِفْؿ ٓ َتْؼـَُطقا ِم  إِنَّ ﴿ ُقْؾ َيا ِطَباِدَي الَِّذي

ـْ َقبْ  ِحقُؿ *َوَأكِقُبقا إَِلك َربُِّؽْؿ َوَأْسِؾُؿقا َلُف ِم ُف ُهَق اْلَغُػقُر الرَّ ُكقَب َجِؿقًعا إِكَّ ِؾ اهللَ َيْغِػُر الذُّ

ـْ  ـْ َربُِّؽْؿ ِم ـَ َما ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ ِم بُِعقا َأْحَس َقْبِؾ َأْن  َأْن َيْلتَِقُؽُؿ اْلَعَذاُب ُثؿَّ ٓ ُتـَْصُروَن * َواتَّ

 [.44]الزمر:َيْلتَِقُؽُؿ الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْكُتْؿ ٓ َتْشُعُروَن ﴾

 الشــرح:

ـَ َأْسَرُفقا ، َطزَّ َوَجؾَّ كداء لعباد اهَّلل  ﴿ َيا ِطَباِدَي ﴾يا محؿد: لفؿ  ﴿ ُقْؾ ﴾ ﴿ الَِّذي

مفؿا  ـْ َرْحَؿِة اهللِ ﴾﴿ مِ تقلسقا:  ﴿ ٓ َتْؼـَُطقا ﴾بالؿعاصل والسقئات،  َطَؾك َأْكُػِسِفْؿ ﴾

، كؿا قال غػار لؿـ تاب وأكاب ولق كان ُمشرًكا َطزَّ َوَجؾَّ كثرت ذكقبؽؿ فنن اهَّلل 

ـَ َكَػُروا إِْن َيـتَُفقا ُيْغَػْر َلُفْؿ َما َقْد َسَؾَػ َوإِْن َيُعقُدوا َفَؼْد َمَضْت ُسـَُّة : تعالك ِذي ﴿ ُقْؾ لِؾَّ

ـَ ﴾ لِق ؿصقبة: أن يؿقت اإلكسان طؾك الشرك أو البدطة أو الؽبقرة الو [،34]إكػال:إَوَّ

ُكقَب هذه هل الؿصقبة، أما ما دام يف الحقاة فؿـ تاب تاب اهَّلل طؾقف،  ﴿ إِنَّ اهللَ َيْغِػُر الذُّ

﴿ إِنَّ : َطزَّ َوَجؾَّ لؿـ تاب وأكاب، وٓ تعارض بقـ هذه أية وبقـ ققل اهَّلل  َجِؿقًعا ﴾

ـْ َيَشاُء ﴾ اهللَ ٓ َيْغِػُر َأنْ  ففذه أية يف حؼ  [،94]الـساء:ُيْشَرَك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ لَِؿ

مـ مات طؾك شركقات ٓ يغػرها اهَّلل، ومـ مات طؾك معاصل وسقئات دون الشرك 

الحقاة  ه أية ففل يف حالففق تحت الؿشقئة إن شاء طػا طـف وإن شاء طذبف، أما هذ

بتقبة مستقفقة لؾشروط تاب اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ باصؾ وتاب إلك اهَّلل  ؿفؿا فعؾ اإلكسان مـف

طؾقف9 ٕن أية كزلت يف ققم زكقا فلكثروا، وقتؾقا فلكثروا، وفعؾقا أمقًرا كثقرة فؼالقا: 

، َلْق ُتْخبُِرَكا َأنَّ لَِؿا َطِؿْؾـَا كَ  ـٌ ُد، إِنَّ الَِّذي َتُؼقُل َوَتْدُطق إَِلْقِف َلَحَس اَرًة، فلكزل اهَّلل َيا ُمَحؿَّ ػَّ
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 أخرجف مسؾؿ طـ ابـ طباس رضل اهَّلل طـف . أية َطزَّ َوَجؾَّ 

كـا كؼقل ما لؿػتتـ تقبة وما اهلل بؼابؾ مـف شقئا فؾؿا : قال رضل اهَّلل طـف عـ طؿرف

ـَ ﴿قدم رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ الؿديـة أكزل فقفؿ  َيا ِطَباِدَي الَِّذي

ـْ َرْحَؿةِ  ُف ُهَق اْلَغُػقُر  َأْسَرُفقا َطَؾك َأْكُػِسِفْؿ ٓ َتْؼـَطُقا ِم ُكقَب َجِؿقًعا إِكَّ اهللِ إِنَّ اهللَ َيْغِػُر الذُّ

ِحقؿُ  يف صحقػة وبعثت بفا إلك هشام بـ  وأيات بعدها قال طؿر فؽتبتفا بقدي ﴾الرَّ

العاص قال هشام بـ العاص فؾؿا أتتـل جعؾت أقرؤها بذي صقى أصعد بفا فقف 

ؿـقفا قال: فللؼك يف قؾبل أكفا إكؿا أكزلت فقـا وأصقب وٓ أففؿفا حتك قؾت الؾفؿ فف

وفقؿا كـا كؼقل يف أكػسـا ويؼال فقـا قال فرجعت إلك بعقري فجؾست طؾقف فؾحؼت 

، (2517أخرجف الحاكؿ )برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ وهق بالؿديـة

فنياك أن تـؼط مـ رحؿة اهَّلل وأن تبتعد طـ التقبة اإلكابة9 لعظقؿ ذكب اقرتفتف، ما دامت 

روحؽ يف جسدك قبؾ أن تغرغر أو تطؾع الشؿس مـ مغرهبا فعؾقؽ بالرجقع إلك اهَّلل 

ِحقُؿ ﴾وستجد:  َطزَّ َوَجؾَّ  ُف ُهَق اْلَغُػقُر الرَّ غػقر يسرت، رحقؿ يعػق ويصػح ويقفؼ  ﴿ إِكَّ

 .ويسدد

وهذا مـ رحؿة اهَّلل بعباده الؿممـقـ: أكف لؿ يغؾؼ طؾقفؿ باب التقبة، وإٓ لق أُغؾؼ هذا 

َطزَّ الباب لفؾؽـا، ما مـا إٓ وهق مذكب ومػرط وطاصل وطـده قصقر، لؽـ جعؾ اهَّلل 

الؾقؾ تب ب تسرففنذا أباًبا قِبؾ الؿغرب مػتقح لؾتقبة حتك تطؾع الشؿس مـف،  َوَجؾَّ 

الـفار تب يف الؾقؾ، بؾ لق تبت بعد الذكب مباشرة تقبة بسرف وإذا أ، يف الـفار

ْقِؾ، لَِقُتقَب ُمِسلُء  - َطزَّ َوَجؾَّ  -إِنَّ اهللَ »صحقحة ُقبِؾت إن شاء اهَّلل:  َيْبُسُط َيَدُه بِالؾَّ

ْقِؾ َحتَّك َتْطُؾعَ  ـْ َمْغرِبَِفا الـََّفاِر، َوَيبُْسُط َيَدُه بِالـََّفاِر، لَِقُتقَب ُمِسلُء الؾَّ ْؿُس ِم أخرجف  «الشَّ
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  مسؾؿ طـ أبل مقسك رضل اهلل طـف .

﴿ َوَأْسِؾُؿقا َلُف خالؼؽؿ، ورازقؽؿ، ومدبركؿ،  ﴿ إَِلك َربُِّؽْؿ ﴾ارجعقا،  ﴿ َوَأكِقُبقا ﴾

﴿ استسؾؿقا لف بالتقحقد واكؼادوا لف بالطاطة، وكقكقا طؾك براءة مـ الشرك وأهؾف،  ﴾

ـْ َقْبِؾ َأْن يَ  لقس لؽؿ مـ  ﴿ ُثؿَّ ٓ ُتـَْصُروَن ﴾إلقؿ الؿقجع،  ْلتَِقُؽُؿ اْلَعَذاُب ﴾ِم

ٍة َوٓ َكاِصرٍ ﴾ :، كؿا قال تعالككاصريـ ـْ ُققَّ وٓ ُتؿـعقن مـ  [،20]الطارق:﴿ َفَؿا َلُف ِم

 إن أراد أن يبطش بؽؿ. َطزَّ َوَجؾَّ طذاب اهَّلل 

بُِعقا ﴾ ـَ َما ُأْكزِ تابعقا:  ﴿ َواتَّ ـْ َربُِّؽْؿ ﴾﴿ َأْحَس الؼرآن والسـة كؾف وحل  َل إِلَْقُؽْؿ ِم

ـْ َقْبِؾ َأْن َيْلتِقَُؽُؿ الَعَذاُب بَْغَتًة ﴾،  طهى هللا عهيه وسهى اهَّلل أكزلف اهَّلل طؾك محؿد   ﴿ ِم

أكف العذاب، وٓ تشعرون بلسباب السَلمة،  ﴿ َوَأْكتُْؿ ٓ َتْشُعُروَن ﴾طؾك حقـ غرة، 

ـَ َأْهُؾ ﴿ أَ وهذا كؼقل اهَّلل:  ـَ َأْهُؾ اْلُؼَرى َأْن َيْلتِقَُفْؿ َبْلُسـَا َبقَاًتا َوُهْؿ َكائُِؿقَن * َأَوَأِم َفَلِم

َّٓ ا ـُ َمْؽَر اهللِ إِ ْلَؼْقُم اْلُؼَرى َأْن َيْلتَِقُفْؿ َبْلُسـَا ُضًحك َوُهْؿ َيْؾَعُبقَن * َأَفَلِمـُقا َمْؽَر اهللِ َفال َيْلَم

 [.44-40ف:]إطرااْلَخاِسُروَن ﴾

 سورة فظهج 

 :(2والخؿسقن بعد الؿائة) تاسعةأية ال

ـْ قال حعانى: ـْ َأْكَؿاِمَفا َوَما َتْحِؿُؾ ِم ـْ َثَؿَراٍت ِم اَطِة َوَما َتْخُرُج ِم ﴿ إَِلْقِف ُيَردُّ ِطْؾُؿ السَّ

ـَ ُشَرَكائِل قَ  َّٓ بِِعْؾِؿِف َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ َأْي ـْ َشِفقٍد ُأكَثك َوٓ َتَضُع إِ اَك َما ِمـَّا ِم اُلقا آَذكَّ

 [.36]فصؾت:﴾

(45) 
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 الشــرح:

اَطِة ﴾ ﴿ ٓ : ، كؿا قالٓ يعؾؿفا إٓ هق َطزَّ َوَجؾَّ أي: إلك اهَّلل  ﴿ إَِلْقِف ُيَردُّ ِطْؾُؿ السَّ

َّٓ ُهَق ﴾ قَفا لَِقْقتَِفا إِ اَطِة َأيَّا وقال: [،240]إطراف:ُيَجؾِّ ـِ السَّ َن ُمْرَساَها * ﴿ َيْسَلُلقَكَؽ َط

ـْ َيْخَشاَها ﴾ َؿا َأْكَت ُمـِذُر َم ـْ ِذْكَراَها * إَِلك َربَِّؽ ُمـَتَفاَها * إِكَّ -91]الـازطات:فِقَؿ َأْكَت ِم

َؿا ِطْؾُؿَفا ِطـَْد اهللِ َوَما ُيْدِريَؽ َلَعؾَّ  وقال: [،91 اَطِة ُقْؾ إِكَّ ـِ السَّ ﴿ َيْسَللَُؽ الـَّاُس َط

اَطَة َتُؽقنُ  ـْ َأْكَؿاِمَفا ﴾[، 93]إحزاب:َقرِيًبا ﴾ السَّ ـْ َثَؿَراٍت ِم الثؿرة  ﴿ َوَما َتْخُرُج ِم

ـْ ُأكَثك ﴾حقـ تخرج مـ طذقفا وتبدأ يف الـضقج،  سقاًء أكثك اإلكسان  ﴿ َوَما َتْحِؿُؾ ِم

َّٓ بِِعْؾِؿِف ﴾أو أكثك الحققان،  ؿ ما سقاًء كان ذكًرا أو أكثك، بؾ إكف يعؾ ﴿ َوٓ َتَضُع إِ

سقؽقن مـ شلهنؿ مـ صَلح أو فساد، مـ خقر أو شر، مـ سَلمة أو مرض ٓ تخػك 

يقم الؼقامة يـادي جؿقع الـاس ويدخؾ يف الـداء أهؾ  ﴿ َوَيْقَم ُيـَاِديِفْؿ ﴾طؾقف خافقة، 

ـَ ُشَرَكائِل ﴾اإلشراك:  ﴿ أيـ إصـام وإوثان التل كـتؿ تعبدوهنا مـ دون اهَّلل،  ﴿ َأْي

اَك ﴾َقاُلقا  ـْ َشِفقٍد ﴾أطؾؿـاك،  آَذكَّ ما مـفؿ مـ مطؾع، وهذا دلقؾ طؾك أن  ﴿ َما ِمـَّا ِم

 أصـامفؿ وأوثاهنؿ ومعبقداهتؿ ٓ تـػعفؿ مـ اهَّلل شقًئا.

 سورة انزخرف 

 :(2بعد الؿائة) الستقنأية 

 [.57]الزخرف:ُكقَن ﴾﴿ َيا ِطَباِد ٓ َخْقٌف َطَؾْقُؽُؿ اْلَقْقَم َوٓ َأْكُتْؿ َتْحزَ قال حعانى:

(89) 
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 الشــرح:

 ﴿ ٓ َخْقٌف َطَؾْقُؽُؿ ﴾لعباده يف يقم الؼقامة،  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا ِطَباِد ﴾

، وقد جاء طؾك ما فاهتؿ ففؿ يف خقر طظقؿ ﴿ َوٓ َأْكُتْؿ َتْحَزُكقَن ﴾ؼدمقن طؾقف، تمؿا 

 هذا القطد لؾؿممـقـ يف مقاصـ: 

َٓ َأْكُتْؿ َتْحَزُكقنَ اْدُخُؾقا اْلَجـَّ ﴿ َٓ َخْقٌف َطَؾْقُؽْؿ َو  ﴿، وقال: [38]إطراف:  ﴾َة 

َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن  ـْ َتبَِع ُهَداَي َفََل َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو ـَ  ﴿، وقال: [27]البؼرة:  ﴾َفَؿ ِذي إِنَّ الَّ

ـَ  ـْ آَم ابُِئقَن َوالـََّصاَرى َم ـَ َهاُدوا َوالصَّ ِذي ِخِر َوَطِؿَؾ َصالًِحا آَمـُقا َوالَّ ْٔ  َواْلَقْقِم ا
ِ
بِاهَّلل

َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقنَ   ، وغقره .[58]الؿائدة:  ﴾َفََل َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو

ُهْم َكاٌس ِمْن َقَباِئَل » طـد أبل يعؾك:ومـفا ما يف حديث أبل هريرة رضل اهَّلل طـف 

ُْم َلَعَذ ُكوٍر، َما ََيَاُفوَن إَِذا َخاَف َشتَّى َيَتَحابُّوَن يِف اهللَِّ، َواهللَِّ إِنَّ ُوُجو َهُفْم َلـُوٌر، َوإَِّنَّ

َزُكوَن إَِذا َحِزُكوا  . «الـَّاُس، َواَل ََيْ

 سورة يحًد 

 :(2أية الرابعة والخؿسقن بعد الؿائة)

ـَ آَمـُقا إِْن َتـُصُروا اهللَ َيـُصْرُكْؿ َوُيثَبِّْت قال حعانى: َفا الَِّذي َأْقَداَمُؽْؿ  ﴿ َيا َأيُّ

 [.6]محؿد:﴾

 الشــرح:

(38) 
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ـَ آَمـُقا إِْن َتـُصُروا اهللَ َيـُصْرُكْؿ ﴾ َفا الَِّذي لعباده  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل ﴿ َيا َأيُّ

، وكقػ ُيـصر اهَّلل وهق َطزَّ َوَجؾَّ أن الـصر حؾقػفؿ ما كصروا اهَّلل  الؿممـقـ الؿقحديـ:

طهى هللا عهيه ال أمره وشرطف، وهذا كؼقل الـبل الؼقي الغالب الذي ٓ يعجز؟ بامتث

َيا ُغالَُم إِكِّل ُأَطؾُِّؿَؽ َكِؾَؿاٍت، اْحَػِظ اهللَ َيْحَػظَْؽ، اْحَػِظ اهللَ َتِجْدُه ُتَجاَهَؽ،  »:  وسهى 

ـْ بِاهللِ، َواْطَؾْؿ َأنَّ إُ  َة َلْق اْجَتَؿَعْت َطَؾك َأْن إَِذا َسَلْلَت َفاْسَلِل اهللَ، َوإَِذا اْسَتَعـَْت َفاْسَتِع مَّ

وَك  َيـَْػُعقَك بَِشْلٍء َلْؿ َيـَْػُعقَك إَِّٓ بَِشْلٍء َقْد َكَتَبُف اهللُ َلَؽ، َوَلْق اْجَتَؿُعقا َطَؾك َأْن َيُضرُّ

وَك إَِّٓ بَِشْلٍء َقْد َكَتَبُف اهللُ َطَؾْقَؽ، ُرفَِعِت إَْقالَُم َوَج  ُحُػ بَِشْلٍء َلْؿ َيُضرُّ ْت الصُّ  «ػَّ

فاهَّلل غـل طـ العالؿقـ، لؽـ طؾك  ،أخرجف الترمذي طـ ابـ طباس رضل اهلل طـف

اإلكسان أن يـصر ديـ اهَّلل إن أراد أن يـصره اهَّلل، وأن يؾتزم شرع اهَّلل إن أراد أن يـصره 

 َداَمُؽْؿ ﴾﴿ َوُيَثبِّْت َأقْ ، َطزَّ َوَجؾَّ اهَّلل، فؼقد كصر اهَّلل لفؿ بـصرهؿ ٕكػسفؿ بطاطة اهَّلل 

ـْ ِطـِْد اهللِ ﴾طـد مَلقاة طدوكؿ:  َّٓ ِم  [.219]آل طؿران:﴿ َوَما الـَّْصُر إِ

 :(1بعد الؿائة) الثاكقة والستقنأية 

ُسقَل َوٓ ُتبْطُِؾقا َأْطَؿاَلُؽْؿ قال حعانى: ـَ آَمـُقا َأصِقُعقا اهللَ َوَأصِقُعقا الرَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

  [.22]محؿد:﴾

 ـرح:الشـ

ـَ آَمـُقا َأصِقُعقا اهللَ ﴾  َفا الَِّذي يحث فقف الؿممـقـ  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل ﴿ َيا َأيُّ

ـْ ُيطِْع اهللَ »: ويف حديث طدي بـ حاتؿ رضل اهَّلل طـف َطزَّ َوَجؾَّ طؾك التزام صاطة اهَّلل  َم

ُسقَل  ،أخرجف مسؾؿ «َوَرُسقَلُف َفَؼْد َرَشَد  َطزَّ ٕن صاطتف صاطة هَّلل  ﴾ ﴿ َوَأصِقُعقا الرَّ
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الخقر العظقؿ ففل طهى هللا عهيه وسهى وصاطة رسقلف  َطزَّ َوَجؾَّ ، ويف صاطة اهَّلل َوَجؾَّ 

، َطزَّ َوَجّؾ سبب الرحؿات، وسبب رفع الدرجات، ودلقؾ طؾك مسللة آستجابة هَّلل 

ـَ آَمـُقا اْسَتِجقُبقا هللِ وَ : كؿا قال تعالكَ  َفا الَِّذي ُسقِل إَِذا َدَطاُكْؿ لَِؿا ُيْحقِقُؽْؿ ﴿ َيا َأيُّ لِؾرَّ

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُسقَلُف ُيْدِخْؾُف َجـَّاٍت َتْجرِي ﴿ وقال تعالك: [،19]إكػال:﴾ تِْؾَؽ ُحُدوُد اهللِ َوَم

ـَ فِقَفا َوَذلَِؽ اْلَػْقُز اْلَعظِقُؿ ) َْكَفاُر َخالِِدي ْٕ ـْ َتْحتَِفا ا ـْ َيْعِص ا23ِم هللَ َوَرُسقَلُف ( َوَم

ـٌ  ﴿ َوٓ  [29، 23]الـساء:  ﴾َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْؾُف َكاًرا َخالًِدا فِقَفا َوَلُف َطَذاٌب ُمِفق

أي: يؼع أحدكؿ يف الردة فقبطؾ طؿؾف9 بسبب كػره باهَّلل وكػره  ُتْبطُِؾقا َأْطَؿاَلُؽْؿ ﴾

ـْ ِديـِِف َفَقُؿْت وَ ﴿قال تعالك:  ، كؿاطهى هللا عهيه وسهى برسقل اهَّلل  ـْ َيْرَتِدْد مِـُْؽْؿ َط َم

ِخَرِة َوُأوَلئَِؽ َأْصَحاُب الـَّاِر ُهْؿ فِقَفا  ْٔ ْكَقا َوا َوُهَق َكافٌِر َفُلوَلئَِؽ َحبَِطْت َأْطَؿاُلُفْؿ فِل الد 

، فقؽقن حبقط هبذا الؼقد، وهق الؿقت طؾك الؽػر والعقاذ  [106]البؼرة:  ﴾َخالُِدونَ 

 وجؾ . باهَّلل طز

وهبذا تعؾؿ: أن العؿؾ يحتاج إلك أن ُيحافظ طؾقف وإٓ فنكف قد تعؿؾ الحسـة 

وتذهب وتمخذ مـؽ لسبب أو ٔخر9 لؽـ طؾقؽ أن تؽقن محافًظا طؾك إطؿال 

إن ُرْمَت   طهى هللا عهيه وسهى وصاطة رسقلف  َطزَّ َوَجؾَّ الصالحات وطؾك صاطة اهَّلل 

 لـػسؽ الخقر وأردت لفا السمدد.
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 سورة انحجراث 

 :(2بعد الؿائة) الثالثة والستقنأية 

ُؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ قال حعانى: ـَ َيَدِي اهللِ َوَرُسقلِِف َواتَّ ُمقا َبْق ـَ آَمـُقا ٓ ُتَؼدِّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.0]الحجرات:َسِؿقٌع َطِؾقٌؿ ﴾

 الشــرح:

 واحد بالـاس.فقفا ستة كداءات، خؿسة تتعؾؼ بالؿممـقـ و

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي   طهى هللا عهيه وسهى أقروا هَّلل بالقحداكقة، ولرسقلف  ﴿ َيا َأيُّ

ُمقابالرسالة،  ـَ َيَدِي اهللِ َوَرُسقلِِف ﴾﴾ تتؼدمقا وتعارضقا ﴿﴿ ٓ ُتَؼدِّ أمًرا أو هنًقا لؿ  َبْق

َطزَّ ، أو يـفك اهَّلل  هيه وسهى طهى هللا عبف ولؿ يلمر بف رسقل اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ يلمر اهَّلل 

بف وأمر  َطزَّ َوَجؾَّ ، وما أمر اهَّلل  طهى هللا عهيه وسهى طـف أو يـفك طـف رسقل اهَّلل  َوَجؾَّ 

﴿ يجب القققف طؾقف وإخذ بف وإخذ بطريؼتف،   طهى هللا عهيه وسهى بف رسقلف 

ُؼقا اهللَ ﴾  ﴿ َطِؾقٌؿ ﴾ٕققالؽؿ،  ِؿقٌع ﴾﴿ إِنَّ اهللَ َس بػعؾ الؿلمقر ترك الؿحظقر،  َواتَّ

 بلفعالؽؿ.

 :(688)ص: ه تػسقرقال السعدي يف 

هذا متضؿـ لألدب، مع اهَّلل تعالك، ومع رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ، والتعظقؿ 

لف، واحرتامف، وإكرامف، فلمر ]اهَّلل[ طباده الؿممـقـ، بؿا يؼتضقف اإليؿان، باهَّلل 

اجتـاب كقاهقف، وأن يؽقكقا ماشقـ، خؾػ أوامر اهَّلل، وبرسقلف، مـ امتثال أوامر اهَّلل، و

(18) 
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متبعقـ لسـة رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ، يف جؿقع أمقرهؿ، و ]أن[ ٓ يتؼدمقا بقـ 

يدي اهَّلل ورسقلف، وٓ يؼقلقا، حتك يؼقل، وٓ يلمروا، حتك يلمر، فنن هذا، حؼقؼة 

وفَلحف، وبػقاتف، تػقتف  إدب القاجب، مع اهَّلل ورسقلف، وهق طـقان سعادة العبد

السعادة إبدية، والـعقؿ السرمدي، ويف هذا، الـفل ]الشديد[ طـ تؼديؿ ققل غقر 

الرسقل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ، طؾك ققلف، فنكف متك استباكت سـة رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل 

 طؾقف وسؾؿ، وجب اتباطفا، وتؼديؿفا طؾك غقرها، كائـا ما كان .

قًما، وهل كؿا قال صؾؼ بـ حبقب: أن تعؿؾ بطاطة اهَّلل، طؾك ثؿ أمر اهَّلل بتؼقاه طؿ

كقر مـ اهَّلل، ترجق ثقاب اهَّلل، وأن ترتك معصقة اهَّلل، طؾك كقر مـ اهَّلل، تخشك طؼاب 

 اهَّلل.

أي: لجؿقع إصقات يف جؿقع إوقات، يف خػل  ﴾إِنَّ اهَّلَل َسِؿقعٌ ﴿وققلف: 

والسقابؼ والؾقاحؼ، والقاجبات  بالظقاهر والبقاصـ، ﴾َطؾِقؿٌ ﴿الؿقاضع والجفات، 

 والؿستحقَلت والؿؿؽـات  .

بعد الـفل طـ التؼدم بقـ يدي اهَّلل ورسقلف، وإمر -ويف ذكر آسؿقـ الؽريؿقـ 

حث طؾك امتثال تؾؽ إوامر الحسـة، وأداب الؿستحسـة، وترهقب طـ  -بتؼقاه

 اهـ  طدم آمتثال .

 :(1بعد الؿائة) الرابعة والستقنأية 

ـَ آَمـُقا ٓ َتْرَفُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َفْقَق َصْقِت الـَّبِلِّ َوٓ َتْجَفُروا قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.1 ]الحجرات:َلُف بِاْلَؼْقِل َكَجْفرِ َبْعِضُؽْؿ لَِبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْطَؿاُلُؽْؿ َوَأْكُتْؿ ٓ َتْشُعُروَن ﴾
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 الشــرح:

َفا الَّ  ـَ آَمـُقا ٓ َتْرَفُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َفْقَق َصْقِت الـَّبِلِّ ﴾﴿ َيا َأيُّ كزلت يف أبل بؽر  ِذي

ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽَة، َقاَل: َكاَد الَخقَِّراِن َأْن َيْفؾَِؽا َأُبق َبْؽٍر َوُطَؿُر، ف رضي هللا عُه وطؿر  ـِ اْب َع

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ 
ِّ
ا َقِدَم َطَؾك الـَّبِل ـِ َلؿَّ َؿ َوْفُد َبـِل َتِؿقٍؿ، َأَشاَر َأَحُدُهَؿا بِإَْقَرِع ْب

 َأِخل َبـِل ُمَجاِشٍع، َوَأَشاَر أَخُر بَِغْقِرِه، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر لُِعَؿَر: 
ِّ
 الَحـَْظؾِل

ِّ
َحابٍِس التَِّؿقِؿل

 َصؾَّك إِكََّؿا َأَرْدَت ِخَلَفِل، َفَؼاَل ُطَؿُر: َما َأَرْدُت ِخَلََفَؽ، َفا
ِّ
ْرَتَػَعْت َأْصَقاُتُفَؿا ِطـَْد الـَّبِل

 ﴿اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفـََزَلْت: 
ِّ
َٓ َتْرَفُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َفْقَق َصْقِت الـَّبِل ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأي 

ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ 2]الحجرات:  ﴾َطظِقؿٌ ﴿[ إَِلك َقْقلِِف 1]الحجرات:  ـُ [، َقاَل اْب ، َقاَل ابْ

 َصؾَّك
َّ
َث الـَّبِل ـْ َأبِقِف َيْعـِل َأَبا َبْؽٍر، إَِذا َحدَّ َبْقِر، َفَؽاَن ُطَؿُر َبْعُد، َوَلْؿ َيْذُكْر َذلَِؽ َط اهَّلُل  الز 

َراِر َلْؿ ُيْسِؿْعُف َحتَّك َيْسَتْػِفَؿفُ  َثُف َكَلِخل السِّ ، أخرجف مسؾؿ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ بَِحِديٍث َحدَّ

طهى هللا استحب العؾؿاء وأخذوا مـ هذه أية: أكف ٓ ُيرفع صقت يف مسجد الـبل و

﴿ َوٓ وٓ طـد قربه بؾ وٓ طؾك سـتف، فقـبغل أن تؽقن متقاضًعا متذلًَل،   عهيه وسهى 

طهى هللا الرسقل ف، ًاطادي اً كلكؽ تخاصب واحد ٓ يخاصبفأي:  َتْجَفُروا َلُف بِاْلَؼْقِل ﴾

﴿ لُِتْمِمـُقا بِاهللِ َوَرُسقلِِف : ، كؿا قال تعالكركا اهَّلل أن كعزره وكققرهأمعهيه وسهى 

ُروُه َوُتَسبُِّحقُه ُبْؽَرًة َوَأِصقاًل ﴾ ُروُه َوُتَققِّ يف حديث صؾحة تسبحقا اهَّلل9 و [،4]الػتح:َوُتَعزِّ

ُد، َفُؼْؾـَا: وَ بـ طبقد اهَّلل رضل اهَّلل طـف  ْيَحَؽ، اْغُضْض لؿا دخؾ ذلؽ إطرابل: َيا ُمَحؿَّ

ـْ َصْقتِل
َٓ َأْغُضُض مِ  

ِ
ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل: َواهَّلل ـْ َصْقتَِؽ، َفنِكََّؽ َقْد ُكِفقَت َط

، متػؼ طؾقف مِ

﴿ أطرابل ما يعرف ما لؾـبل صؾك اهَّلل طؾقف ولؿ مـ الحؼ كؿا يعرفف مـ ٓزمف كثقًرا، 

﴿ تذهب حسـاهتا:  َبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْطَؿاُلُؽْؿ ﴾َوٓ َتْجَفُروا َلُف بِاْلَؼْقِل َكَجْفرِ َبْعِضُؽْؿ لِ 
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 بذلؽ. َوَأْكُتْؿ ٓ َتْشُعُروَن ﴾

َيُة:  و ْٔ ا َكَزَلْت َهِذِه ا ـِ َمالٍِؽ، َأكَُّف َقاَل َلؿَّ ـْ َأَكِس ْب َٓ َتْرَفُعقا ﴿َط ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ َيا َأي 

 
ِّ
ـُ َقْقٍس فِل 1ت: ]الحجرا ﴾َأْصَقاَتُؽْؿ َفْقَق َصْقِت الـَّبِل َيِة، َجَؾَس َثابُِت ْب ْٔ [ إَِلك آِخِر ا

 
 
ِّ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَسَلَل الـَّبِل

ـِ الـَّبِل ـْ َأْهِؾ الـَّاِر، َواْحتََبَس َط
 َبْقتِِف، َوَقاَل: َأَكا مِ

ـَ ُمَعاٍذ، َفَؼاَل:  َقاَل « َبا َطْؿٍرو، َما َشْلُن َثابٍِت؟ اْشَتَؽك؟َيا أَ »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َسْعَد ْب

 
ِ
َسْعٌد: إِكَُّف َلَجاِري، َوَما َطؾِْؿُت َلُف بَِشْؽَقى، َقاَل: َفَلَتاُه َسْعٌد، َفَذَكَر َلُف َقْقَل َرُسقِل اهَّلل

َيُة، َوَلَؼْد طَ  ْٔ ـْ َأْرَفِعُؽْؿ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل َثابٌِت: ُأْكِزَلْت َهِذِه ا
ؾِْؿُتْؿ َأكِّل مِ

 
ِّ
ـْ َأْهِؾ الـَّاِر، َفَذَكَر َذلَِؽ َسْعٌد لِؾـَّبِل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَلَكا مِ
ِ
 َصْقًتا َطَؾك َرُسقِل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
ِ
ـْ َأْهِؾ اْلَجـَّةِ َبْؾ هُ »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

 «َق مِ

 أخرجف مسؾؿ .

 :(1بعد الؿائة) الخامسة والستقنأية 

ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفاِسٌؼ بِـََبنٍ َفَتبَقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َقْقًما بَِجَفاَلٍة قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ ﴾   [.5]الحجرات:َفُتْصبُِحقا َطَؾك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدِمق

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي أي: مطعقن بعدالتف لؿ  ﴿ إِْن َجاَءُكْؿ َفاِسٌؼ ﴾يا أهؾ اإليؿان:  ﴿ َيا َأيُّ

 يتبقـ كذبف بعد9 ٕن الخرب يليت طـ ثَلثة:

 ـؼبؾ خربه.فصادق، مـ  إول:

 ـرد خربه.فكاذب، مـ  الثاين:
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 ؾ وإٓ ُرَد.ـتثبت يف خربه إن وافؼف غقره ُقبِ ففاسؼ،  الثالث:

يتضررون مـؽؿ  ﴿ َأْن ُتِصقُبقا َقْقًما بَِجَفاَلٍة ﴾جاء يف قراءة: )َتَثبتقا(،  ﴿ َفتََبقَّـُقا ﴾

ـَ ﴾إما بحرب أو كحقه طؾك خرب كاذب،  ، وهبذه أية ﴿ َفُتْصبُِحقا َطَؾك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدِمق

ٓ يروون الحديث طـ كؾ استدل العؾؿاء: طؾك وجقب التثبت يف كؼؾ إخبار، وأهنؿ 

مـ هب ودب، وإكؿا يـؼؾقن إحاديث طـ إثبات والثؼات ومـ ُطؾِؿت طدالتف 

وُرفِعت جفالتف، وهبذا أيًضا يمخذ باب مـفج الجرح والتعديؾ، وطؾك أن أهؾ الباصؾ 

 ُيحذر مـفؿ وُترد مروياهتؿ، بقـؿا الثؼة ُيؼبؾ خربه.

َْمرِ -ِت فِل َخَبرِ اْلَػاِسِؼ لقُحَتاَط َلُف، لِئاَلَّ ُيْحَؽَؿ بَِؼْقلِِف َفَقُؽقَن َيْلُمُر َتَعاَلك بِالتََّثبُّ  ْٕ -فِل َكْػِس ا

َباِع َسبِقؾِ  ـِ اتِّ  َكاِذًبا َأْو ُمْخطًِئا، َفَقُؽقَن الَْحاكُِؿ بَِؼْقلِِف َقِد اْقتََػك َوَراَءُه، َوَقْد َكَفك اهللُ َط

ـْ َهاهُ  ، َوِم ـَ ْحتَِؿاِل اْلُؿْػِسِدي
ِ

ـْ َقُبقِل ِرَواَيِة َمْجُفقِل اْلَحاِل ٓ ـَ اْلُعَؾَؿاِء ِم ـَا اْمَتـََع َصَقائُِػ ِم

َؿا ُأِمْرَكا بِالتََّثبُِّت ِطـَْد َخبَرِ اْلَػاِسِؼ، َوهَ  ا إِكَّ َكَّ ِٕ َْمرِ، َوَقبَِؾَفا آَخُروَن  ْٕ َذا َلقَْس فِْسِؼِف فِل َكْػِس ا

 َ ِٕ ِؼ اْلِػْسِؼ  ُف َمْجُفقبُِؿَحؼَّ  ُل الَْحاِل. كَّ

ـِ ُطْؼَبةَ  َيَة َكَزَلْت فِل اْلَقلِقِد بْ ْٔ ـَ َأنَّ َهِذِه ا رِي ـَ اْلُؿَػسِّ ـَ  َوَقْد َذَكَر َكثِقٌر ِم ـِ َأبِل ُمَعقٍْط، ِحق ْب

ـْ ُصرُ  َؿ َطَؾك َصَدَقاِت َبـِل الُْؿْصَطِؾِؼ. َوَقْد ُرِوَي َذلَِؽ ِم ٍق، َبَعَثُف َرُسقُل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ ِرَواَيِة َمِؾِؽ بَـِل الْ  َماُم َأْحَؿُد فِل ُمْسـَِدِه ِم ـْ َأْحَسـَِفا َما َرَواُه اإْلِ ـُ َوِم ُؿْصطَِؾِؼ، َوُهَق اْلَحاِرُث بْ

َماُم َأْحَؿُد: ِضَرار، َوالُِد ُجقيرية ، َرِضَل اهللُ َطـَْفا، َقاَل اإْلِ ـَ  بِـِْت اْلَحاِرِث ُأمِّ الُْؿْمِمـِق

ُف َسِؿَع الْ  َثـِل َأبِل َأكَّ ـُ ِديـَاٍر، َحدَّ َثـَا ِطقَسك ْب ـُ َسابٍِؼ، َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـَ ِضَراٍر َحدَّ َحاِرَث ْب

َؿ، َفَدَطاكِل إَِلك اإْلِْساَلِم، َفَدَخ  ْؾُت اْلُخَزاِطلَّ َيُؼقُل: َقِدْمُت َطَؾك َرُسقِل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َكاِة َفَلْقَرْرُت بَِفا، َوُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهللِ، َأْرِجُع إَِلقِْفْؿ َفَلْدُطقُهْؿ  فِقِف َوَأْقَرْرُت بِِف، َوَدَطاكِل إَِلك الزَّ

 ًٓ ـِ اْستََجاَب لِل َجَؿْعُت َزَكاَتُف، وُيرسؾ إللَّ َرُسقُل اهللِ َرُسق َكاِة، َفَؿ إَِلك اإْلِْساَلِم َوَأَداِء الزَّ
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َكا ا َجَؿَع الَْحاِرُث الزَّ َكاِة. َفَؾؿَّ ـَ الزَّ ـِ اْسَتَجاَب لَُف، إلبَّان َكَذا َوَكَذا لَِقْلتِقََؽ بَِؿا جَؿعُت ِم َة ِمؿَّ

َؿ إن َيبَْعَث إَِلْقِف، اْحُتبَِس َطَؾقْ  بَّاَن الَِّذي َأَراَد َرُسقُل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ُسقُل َوَبَؾَغ اإْلِ ِف الرَّ

ـَ اهللِ َوَرُسق ُف َقْد َحَدَث فِقِف ُسْخطة ِم َـّ الَْحاِرُث َأكَّ لِِف، َفَدَطا بَسَروات َقْقِمِف، َفَؼاَل َفَؾْؿ َيْلتِِف، َفَظ

َؿ َكاَن َوقَّت لِل َوْقتًا ُيْرِسُؾ إَِللَّ َرُسقَلُف لَِقْؼبَِض   َما َكاَن َلُفْؿ: إِنَّ َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـْ َرُسقِل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقفِ  َكاِة، َوَلْقَس ِم ـَ الزَّ َٓ َأَرى َحْبَس َرُسقلِِف  ِطـِْدي ِم َؿ الُخْؾػ، َو َوَسؾَّ

َؿ، َوبََعَث َرُسقُل اهللِ  ـْ ُسْخَطٍة َكاَكْت، َفاْكَطِؾُؼقا َفـَْلتِل َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ َّٓ ِم  َصؾَّك إِ

ـَ ُطْؼبََة إَِلك الَْحاِرِث لِ  َؿ اْلَقلِقَد ْب ا َأْن اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َكاِة، َفَؾؿَّ ـَ الزَّ ا َجَؿَع ِم َقْؼبَِض َما َكاَن ِطـَْدُه ِمؿَّ

َفَرَجَع َفَلَتك َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف -َأْي: َخاَف -َساَر اْلَقلِقُد َحتَّك بََؾَغ بَْعَض الطَّرِيِؼ َفَرق 

َؿ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهللِ، إِنَّ اْلَحاِرَث  َكاَة َوَأَراَد َقتِْؾل. َفَضَرَب َرُسقُل اهللِ َصؾَّك  َوَسؾَّ َمـََعـِل الزَّ

َؿ اْلبَْعَث إَِلك اْلَحاِرِث. َوَأْقبََؾ اْلَحاِرُث بِلَْصَحابِِف َحتَّك إَِذا اْسَتْؼَبَؾ اْلبَْعُث  وَفَصؾ  اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـِ اْلَؿِديـَِة َلِؼقَُفُؿ اْلَحاِرُث، َفَؼاُلقا ـْ بُعثتؿ؟  : َهَذا الحارث، فؾؿاَط َغِشَقُفْؿ َقاَل َلُفْؿ: إَِلك َم

َؿ َكاَن بََعَث إَِلقَْؽ اْلقَ  ـَ َقاُلقا: إَِلْقَؽ. َقاَل: َولَِؿ؟ َقاُلقا: إِنَّ َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ لِقَد بْ

َكاَة َوَأَرْدَت َقْتَؾُف. َقاَل  ًدا بِاْلَحؼِّ َما َرَأْيُتُف بَتًَّة ُطْؼَبَة، َفَزَطَؿ َأكََّؽ َمـَْعَتُف الزَّ َٓ َوالَِّذي َبَعَث ُمَحؿَّ  :

َؿ َقاَل:  ا َدَخَؾ اْلَحاِرُث َطَؾك َرُسقِل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ َٓ َأَتاكِل. َفَؾؿَّ َكاَة "َو َمـَْعَت الزَّ

َٓ َوالَِّذي َبَعثََؽ "َوَأَرْدَت َقتَْؾ َرُسقلِل؟  ـَ . َقاَل:  َّٓ ِحق َٓ َأَتاكِل، َوَما َأْقبَْؾُت إِ بِالَْحؼِّ َما َرَأْيتُُف َو

ـَ اهللِ  اْحُتبَِس َطَؾلَّ َرُسقُل َرُسقِل اهللِ  َؿ، َخِشقُت َأْن َيُؽقَن َكاَكْت ُسْخَطٌة ِم َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفاِسٌؼ بِـََبنٍ َيا أَ ﴿َوَرُسقلِِف. َقاَل: َفـََزَلِت الُْحُجَراُت:  َفا الَِّذي إَِلك َقْقلِِف:  ﴾يُّ

  هـا. {َحؽِقؿٌ }

 :(3بعد الؿائة) السادسة والستقنأية 
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ـْ َقْقٍم َطَسك َأْن َيُؽقُكقا َخْقًرا ِمـُْفْؿ قال حعانى: ـَ آَمـُقا ٓ َيْسَخْر َققٌم ِم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َـّ َوٓ َتْؾِؿُزوا َأكُػَسُؽْؿ وَ  َـّ َخْقًرا ِمـُْف ـْ كَِساٍء َطَسك َأْن َيُؽ ٓ َتـَاَبُزوا بِإَْلَؼاِب َوٓ كَِساٌء ِم

ـْ َلْؿ َيُتْب َفلُْوَلئَِؽ ُهُؿ الظَّالُِؿقَن ﴾  [.00]الحجرات:بِْئَس آِْسُؿ اْلُػُسقُق َبْعَد اإِليَؿاِن َوَم

 الشــرح:

ـْ َقْقٍم ﴾ ـَ آَمـُقا ٓ َيْسَخْر َققٌم ِم َفا الَِّذي هنك اهَّلل طـ السخرية9 لشدة ضررها ، ﴿ َيا َأيُّ

رها، ٓ تسخر مـ غقرك ٓ لجؿالف وٓ لشلء مـ شلكف، فؾقٓ فضؾ اهَّلل ولعظقؿ خط

طؾقؽ أكؽ مثؾف وربؿا تعجز طـ إصَلح كػسؽ، فَل الرجال يجقز لفؿ أن يسخروا 

﴿ َطَسك مـ الرجال والـساء، وٓ الـساء يجقز لفـ أن يسخرن مـ الرجال أو الـساء، 

﴿ َواهللُ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ ٓ َتْعَؾُؿقَن  دـزلة عـد اهلل،يف الدين وا َأْن َيُؽقُكقا َخْقًرا ِمـُْفْؿ ﴾

ـْ »يف شلن صحابل فؼقر:   طهى هللا عهيه وسهى قال الـبل  [،129]البؼرة:﴾ لََفَذا َخْقٌر ِم

َْرِض ِمْثَؾ َهَذا ْٕ ﴿ َوٓ ، أخرجف البخاري طـ سفؾ بـ سعد رضل اهَّلل طـف «ِمْؾِئ ا

ـْ كَِساءٍ ﴾ يسخرن ﴿كَِساءٌ  َـّ ﴾ ِم َـّ َخْقًرا ِمـُْف يف ويف اإليؿان، ويف الصػات،  َطَسك َأْن َيُؽ

﴿ َوٓ َتـَاَبُزوا يعـل: ٓ تتَلمزوا بإققال السقئة،  ﴿ َوٓ َتْؾِؿُزوا َأكُػَسُؽْؿ ﴾إخَلق، 

أحقل، ٓ سقؿا إذا كان يبغضفا، أما إذا كان ٓ والتل يبغضفا كلطرج،  بِإَْلَؼاِب ﴾

ج أو كان طؾك سبقؾ التعريػ، يؼقل لؽ: أيـ فَلن؟ تؼقل: مـ يبغضفا ٓ حر

 ﴿ بِْئَس آِْسُؿ اْلُػُسقُق َبْعَد اإِليَؿاِن ﴾إطرج؟ فقؼقل: كعؿ9 ٕن الـاس يختؾػقن، 

ـْ َلْؿ َيُتْب ﴾أي: التـابز مـ الػسقق صاحبف فاسؼ يف حال إيؿاكف،  مـ السخرية  ﴿ َوَم

 الذيـ يستحؼقن العؼقبة. ئَِؽ ُهُؿ الظَّالُِؿقَن ﴾﴿ َفُلْولَ وآستفزاء والتـابز، 
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 :(265/ 6) هتػسقرقال ابـ كثقر يف 

ْستِْفَزاُء بِِفْؿ، َكَؿا َثَبَت فِل 
ِ
ْخِرَيِة بِالـَّاِس، َوُهَق اْحتَِؼاُرُهْؿ َوآ ـِ الس  َيـَْفك َتَعاَلك َط

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ِحقِح َط الؽِْبر َبَطُر اْلَحؼِّ وَغْؿص "َؿ َأكَُّف َقاَل: الصَّ

ـْ َذلَِؽ: اْحتَِؼاُرُهْؿ َواْستِْصَغاُرُهْؿ، َوَهَذا  "َوَغْؿُط الـَّاسِ "َوُيْرَوى:  "الـَّاسِ 
َواْلُؿَراُد مِ

 َوَأَحبَّ إَِلقْ 
ِ
اِخِر مِـُْف اْلُؿْحَتِؼِر َحَراٌم، َفنِكَُّف َقْد َيُؽقُن اْلُؿْحَتَؼُر َأْطَظَؿ َقْدًرا ِطـَْد اهَّلل ـَ السَّ

ِف مِ

ـْ َقْقٍم َطَسك َأْن َيُؽقُكقا َخْقًرا مِـُْفْؿ ﴿َلُف9 َولَِفَذا َقاَل: 
ـَ آَمـُقا ٓ َيْسَخْر َققٌم مِ ِذي َفا الَّ َيا َأي 

َـّ  َـّ َخْقًرا مِـُْف ـْ كَِساٍء َطَسك َأْن َيُؽ
َج  ﴾َوٓ كَِساٌء مِ اِل َوَطَطَػ بِـَْفِل ، َفـَصَّ َطَؾك َكْفِل الرِّ

 اهـ  الـَِّساِء.

 :(9بعد الؿائة) السابعة والستقنأية 

ِـّ إِْثٌؿ َوٓ قال حعانى: ِـّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ـَ الظَّ ـَ آَمـُقا اْجَتـُِبقا َكثِقًرا ِم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُسقا َوٓ َيْغَتْب َبْعُضُؽْؿ َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْؿ أَ  ْن َيْلُكَؾ َلْحَؿ َأِخقِف َمْقًتا َفَؽرِْهتُُؿقُه َتَجسَّ

اٌب َرِحقٌؿ ﴾ ُؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ َتقَّ  [.01]الحجرات:َواتَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا اْجَتـُِبقا ﴾ َفا الَِّذي ِـّ ﴾احذروا وابتعدوا طـ:  ﴿ َيا َأيُّ ـَ الظَّ ٕن  ﴿ َكثِقًرا ِم

كسان قد يظـ بغقره طؾك ما يف كػسف طؾقف أو أكثره حدس مبـل طؾك غقر القؼقـ، وكؾ إ

طؿر فعـ مؿا هق يتعاصاه9 فؾذلؽ يـبغل لإلكسان أن يؽقن حذًرا مـ الظـقن الػاسدة، 

يؼقل: مـ أضفر لـا خقًرا أمـاه وقربـاه وسريرتف إلك اهَّلل، ومـ لؿ ُيظفر  رضي هللا عُه 

﴿ إِنَّ َبْعَض ، خرجف البخاريأ لـا خقًرا لؿ كممـف ولؿ كؼربف وإن قال بلن سريرتف حسـة
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ِـّ إِْثٌؿ ﴾ َـّ َأْكَذُب »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى والـبل  الظَّ ، َفنِنَّ الظَّ َـّ إِيَّاُكْؿ َوالظَّ

ُسقا ﴾، متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل اهَّلل طـف «اْلَحِديِث  هنل طـ  ﴿ َوٓ َتَجسَّ

ع، وٓ ُيؿـع أن اإلمام التجسس، وهذه الخصؾة صارت لفا وضقػة وصار لفا أتبا

أهؾ التؽػقر والتػجقر، ويعؾؿ مـ أحقالفؿ ما مـ يجعؾ مـ يرتصد أهؾ الباصؾ، 

كان ُيرسؾ طهى هللا عهيه وسهى يمدي إلك كبح ضررهؿ هذا قد يتعقـ، والـبل 

العققن يف شلن حروبف وكحق ذلؽ، لؽـ الؿذمقم التجسس طؾك الؿسؾؿقـ طؿقًما مع 

بؿا وكؾقا جقاسقس يتجسسقن طؾك مساجد أهؾ السـة أن ضاهرهؿ السَلمة، ور

والجؿاطة ويؽقن الجاسقس إما اشرتاكل، وإما رافضل، وإما طؾؿاين، وإما مبتدع 

ضال مؿـ يبغض هذه الطائػة وإذا بف يرفع التؼارير الؽاذبة الؿزورة، وهمٓء طـدهؿ 

ي أن صاحبف وطـدهؿ وذاك مسؽقـ ُيصدق يرفع لف الرتبة ويزيد لف الؿعاش وما يدر

كاذب، وإٓ كان شقخـا مؼبؾ يؼقل: لق كان الجقاسقس يرفعقن كؾ ما يسؿعقن يعـل: 

صدق بدون زيادة وٓ كؼصان9 لؽاكقا دطاة إلك اهَّلل، يرفع تؼرير إلك مديريف: الققم بال

تؽؾؿ الشقخ طـ التقحقد، وذكر أن التقحقد يـؼسؿ إلك ثَلثة أقسام: تقحقد الربقبقة، 

قة، وتقحقد إسؿاء والصػات، والققم أططك محاضرة يف الصَلة فؾق وتقحقد إلقه

أكؽؿ تلخذون بؿثؾ هذه الؿحاضرات وتؾزمقن الـاس بطاطة اهَّلل أمر صقب، والققم أمر 

جاسقس أكف إلك اهَّلل، لؽـ الؿشؽؾة  ًاقؽقن داطقفبالحجاب ودطا إلك الحجاب، 

َٓ َيْدُخُؾ »:  عهيه وسهى  طهى هللاالتجسس حالة سقئة9 ولذلؽ قال الـبل فكذاب، 

يؼقل: ُكفقـا طـ التجسس، وإن رضل اهَّلل طـف  وابـ مسعقد متػؼ طؾقف، «الَجـََّة َقتَّاٌت 

َيا »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى ، والـبل أخرجف أبق داود يظفر لـا شلء طؿؾـا بف
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ـَ بِِؾَساكِِف، َوَلْؿ ُيْػِض اإِليَؿاُن إَِلك َقؾْ  ـْ آَم ، َوٓ َتتَّبُِعقا َمْعَشَر َم ـَ َٓ َتْغَتاُبقا اْلُؿْسِؾِؿق بِِف: 

ـْ َتَتبََّع اهللُ َطقْ  ، َتَتبََّع اهللُ َطْقَرَتُف، َوَم ـَ ـْ َتَتبََّع َطْقَراِت اْلُؿْسِؾِؿق ُف َم َرَتُف، َطْقَراتِِفْؿ، َفنِكَّ

 .اهلل طـف أخرجف أحؿد طـ ابـ طؿر رضل  «َفَقْػَضَحُف َوَلْق فِل َجْقِف َرْحِؾفِ 

َأبِل ُهَرْيَرَة، فعـ والغقبة: ذكر أخاك بؿا يؽره يف غقبتف،  ﴿ َوٓ َيْغَتْب َبْعُضُؽْؿ َبْعًضا ﴾

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَل: 
ِ
َقاُلقا: اهَّلُل َوَرُسقُلُف « َأَتْدُروَن َما اْلِغقَبُة؟»َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

إِْن »قِقَؾ َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن فِل َأِخل َما َأُققُل؟ َقاَل: « َك بَِؿا َيْؽَرهُ ِذْكُرَك َأَخا»َأْطَؾُؿ، َقاَل: 

ـْ فِقِف َفَؼْد َبَفتَّفُ  ﴿ َأُيِحبُّ َأَحُدُكْؿ ، متػؼ طؾقف « َكاَن فِقِف َما َتُؼقُل، َفَؼِد اْغَتْبَتُف، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

؟ هذا ٓ يؽقن، بؾ ٓ يستطقع أن يلكؾ لحؿ أخقف قُه ﴾َأْن َيْلُكَؾ َلْحَؿ َأِخقِف َمْقًتا َفَؽرِْهُتؿُ 

وهق حل، فؽقػ يلكؾ لحؿ مـتـ لحؿ مقت، فالؿغتاب حالف كحال هذا، وُيعذب يف 

قال: قال طـد أبل داود فعـ أكس رضل اهَّلل طـف  قربه يخدش وجفف بلضػار مـ حديد،

أضػاٌر مـ ُكحاٍس لؿا ُطرج بل مررُت بؼقم لفؿ ": -صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ-رسقُل اهَّلل 

يخُؿشقَن هبا وُجقَهُفؿ وصُدوَرُهؿ، فؼؾت: َمـ همٓء يا جربيُؾ؟ قال: همٓء الذيـ 

اٌب َرِحقٌؿ ﴾، "يلكُؾقن لحقَم الـاس، ويؼعقَن يف أطراِضِفؿ ُؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ َتقَّ ؿـ ل ﴿ َواتَّ

بخقر مؿا ُذكر فقف تاب وأكاب ورجع، وتؽقن التقبة مـ الغقبة بآستغػار لألخ وِذكره 

 فَل يخربهإٓ إذا كان قد بؾغتف الغقبة، أما إذا كان لؿ تبؾغف  يطؾب طػقهمـ قبؾ، وٓ 

فربؿا أدى إلك ضقؼ صدره، لؽـ يؼقل: طػا اهَّلل طـ أخل، أو يؼقل إلخقاكف الذيـ 

اغتابف طـدهؿ: كـت أققل فقف كذا وكذا وضفر لل غقر ذلؽ، أو يرسؾ إلقف برسالة طامة 

 مـؽ العػق والؿسامحة، أمقر كحتاجفا جؿقًعا.أصؾب 

 :(1الستقن بعد الؿائة)الثامـة وأية 
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ـْ َذَكرٍ َوُأكثَك َوَجَعْؾـَاُكْؿ ُشُعقًبا َوَقَبائَِؾ قال حعانى: ا َخَؾْؼـَاُكْؿ ِم َفا الـَّاُس إِكَّ ﴿ َيا َأيُّ

 [.02]الحجرات:اهللَ َطِؾقٌؿ َخبِقٌر ﴾لَِتَعاَرُفقا إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد اهللِ َأْتَؼاُكْؿ إِنَّ 

 الشــرح:

ـْ َذَكرٍ َوُأكَثك ﴾ ا َخَؾْؼـَاُكْؿ ِم َفا الـَّاُس إِكَّ : أٓ مػاضؾة بقـ َطزَّ َوَجؾَّ ُيخرب اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

شلن ما يتعؾؼ بلكساهبؿ، وما يتعؾؼ بـقطفؿ هذا مـ الـاحقة الديـقة9 ٕن اهَّلل  يفالـاس 

ـَ  يؼقل: َطزَّ َوَجؾَّ  ْمـَا َبـِل آَدَم َوَحَؿْؾـَاُهْؿ فِل اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ َوَرَزْقـَاُهْؿ ِم ﴿ َوَلَؼْد َكرَّ

ـِ َتْؼِقيٍؿ ﴾ ويؼقل: [،00]اإلسراء:الطَّقَِّباِت ﴾ ففذه  [،9]التقـ:﴿ َلَؼْد َخَؾْؼـَا اإِلكَساَن فِل َأْحَس

طهى ُسئؾ الـبل وقد تؼقى، البأمقر يشرتك فقفا الـاس جؿقًعا، لؽـ الػضؾ بقـ الـاس 

ـْ َأْكَرُم الـَّاِس؟ َقاَل:  هللا عهيه وسهى  فِ »: م متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة رضل  «َأْتَؼاُهْؿ لِؾَّ

، لؽـ مـ آحاد اإلكاث مـ هل أفضؾ اإلكاثجؿؾة الذكقر أفضؾ مـ ال يف، واهَّلل طـف

 مـ مَليقـ الذكقر، كؿا قال بعضفؿ: 

َـّ  ــــ ـْ  ولــــق ُك ــــ   ؼــــْدكاف الـّســــاُء كَؿ

 

َجـــــالِ    لػّضـــــؾُت الـّســـــاَء طؾـــــك الرِّ

 َطقــٌب  التلكقــُث ٓســِؿ الّشــؿسِ  َوَمــا 

 

ــــــــَللِ    ــــــــٌر لؾِف ــــــــذكقُر َفْخ  وٓ الّت

فاصؿة بـت محؿد بؿَليقـ إن لؿ يؽـ بؿؾقارات إلك غقر ذلؽ، وفعائشة بؿَليقـ،  

وهؽذا جـس العرب يف الجؿؾة أفضؾ مـ جـس العجؿ، لؽـ لقس معـك ذلؽ: أن 

حد مـ آحاد العرب أفضؾ مـ آحاد العجؿ، فؿـ العجؿ مـ هق أفضؾ مـ كؾ وا

مَليقـ العرب ٓ سقؿا إذا كان العربل مشرك مـدد، فؿـ العجؿ طؾؿاء، وأئؿة، وأتؼقاء 

 ﴿ َوَقَبائَِؾ ﴾الشعقب يف العجؿ،  ﴿ َوَجَعْؾـَاُكْؿ ُشُعقًبا ﴾مؿـ كصر اهَّلل هبؿ الديـ، 
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يعرف بعضؽؿ بعًضا ويؼع التزاور  ﴿ لِتََعاَرُفقا ﴾، الؼبائؾ يف العرب، وققؾ غقر ذلؽ

إِنَّ الؽرامة بالتؼقى،  ﴿ إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَْد اهللِ َأْتَؼاُكْؿ ﴾والتـاكح وآطاكات وكحق ذلؽ، 

 بجؿقع شلكؽؿ. ﴿ َخبِقٌر ﴾بلحقالؽؿ،  اهللَ َطِؾقٌؿ ﴾

 سورة انرحًٍ 

 :(2والستقن بعد الؿائة) تاسعةأية ال

َؿَقاِت قال حعانى: ـْ َأْقَطاِر السَّ ِـّ َواإِلكِس إِِن اْستََطْعتُْؿ َأْن َتـُػُذوا ِم ﴿ َيا َمْعَشَر اْلِج

َباِن * ُيْرَسُؾ َطَؾْقُؽَؿا  َّٓ بُِسْؾَطاٍن * َفبَِليِّ آِٓء َربُِّؽَؿا ُتَؽذِّ َوإَْرِض َفاكُػُذوا ٓ َتـُػُذوَن إِ

ـْ َكاٍر َوُكَحاٌس   [.24-22]الرحؿـ:َفال َتـَتِصَراِن ﴾ُشَقاٌظ ِم

 الشــرح:

هذه أية استدل هبا أصحاب الفقئة الجديد: طؾك ما يتعؾؼ بصعقد الؼؿر، وأن 

َطزَّ السؾطان هـا: العؾؿ، والذي طؾقف أهؾ التػسقر: أن هذه أية تحٍد مـ اهَّلل الؿراد ب

 ب اهَّلل.لؾؽافريـ يقم الؼقامة: إن استطاطقا أن يػروا مـ طذا َوَجؾَّ 

ِـّ َواإِلكِس ﴾الجؿاطة،  ﴿ َيا َمْعَشَر ﴾فقؼقل تعالك:  ﴿ إِِن هؿ الؿؽؾػقن،  ﴿ اْلِج

َؿَقاِت َوإَْرِض ﴾﴾ تػروا وتخرجقا ﴿اْسَتَطْعُتْؿ َأْن َتـُػُذوا ـْ َأْقَطاِر السَّ فراًرا مـ اهَّلل  ِم

َّٓ  اهربقا وفروا، ﴿ َفاكُػُذوا ﴾ومـ طذابف ومؼتف وغضبف،  َطزَّ َوَجؾَّ  ﴿ ٓ َتـُػُذوَن إِ

 إٓ بحجة وققة وذلؽ مؿتـع.  بُِسْؾَطاٍن ﴾

 :فكفِ وَ  (78)
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َباِن ﴾  بلي كعؿ اهَّلل يؼع التؽذيب. ﴿َفبَِليِّ آِٓء َربُِّؽَؿا ُتَؽذِّ

ـْ َكاٍر َوُكَحاٌس َفال َتـَتِصَراِن ﴾يقم الؼقامة،  ﴿ ُيْرَسُؾ َطَؾْقُؽَؿا ﴾ أجزاء  ﴿ ُشَقاٌظ ِم

 َل يؼع الـصر وٓ السَلمة.مـ الـار ومـ الـحاس الحار ف

 سورة انحديد 

 :(2بعد الؿائة) السبعقنأية 

ـْ َرْحَؿتِِف قال حعانى: ـِ ِم ُؼقا اهللَ َوآِمـُقا بَِرُسقلِِف ُيْمتُِؽْؿ كِْػَؾْق ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.17]الحديد:َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾َوَيْجَعْؾ َلُؽْؿ ُكقًرا َتْؿُشقَن بِِف َوَيْغِػْر َلُؽْؿ َواهللُ 

 الشــرح:

ُؼقا اهللَ ﴾ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ﴿ َوآِمـُقا بَِرُسقلِِف بػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر،  ﴿ َيا َأيُّ

ـِ ﴾يعطقؽؿ،  ﴿ ُيْمتُِؽْؿ ﴾واتبعقه:   طهى هللا عهيه وسهى محؿد  ﴾ حظقـ:  ﴿ كِْػَؾْق

ـْ َرْحَؿتِِف َوَيْجَعْؾ َلُؽؿْ  طؾك الصراط يقم الؼقامة، وهؽذا كقر  ُكقًرا َتْؿُشقَن بِِف ﴾ ﴿ ِم

 ﴿ َواهللُ َغُػقٌر ﴾ذكقبؽؿ، ويؽػر طـؽؿ سقئاتؽؿ،  ﴿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ﴾معـقي يف الدكقا، 

 بعباده. ﴿ َرِحقٌؿ ﴾متجاوز، 

 رضل اهَّلل طـف َأبِل ُمقَسك، جاء طـ ومؿـ يمتقن أجرهؿ مرتقـ: ما 
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

ـَ  "ؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَل: َص  ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب آَم
: َرُجٌؾ مِ ـِ َتقْ َثََلَثٌة ُيْمَتْقَن َأْجَرُهْؿ َمرَّ

َقُف، َفَؾُف َأْجَراِن، وَ  ـَ بِِف َواتَّبََعُف َوَصدَّ َّ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفآَم
َطبٌْد بِـَبِقِِّف، َوَأْدَرَك الـَّبِل

(29) 
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اَها، مَ   َتَعاَلك َوَحؼَّ َسقِِّدِه، َفَؾُف َأْجَراِن، َوَرُجٌؾ َكاَكْت َلُف َأَمٌة َفَغذَّ
ِ
ْؿُؾقٌك َأدَّى َحؼَّ اهَّلل

َجَفا َفَؾُف َأْجَراِن  ـَ َأَدَبَفا، ُثؿَّ َأْطَتَؼَفا َوَتَزوَّ َبَفا َفَلْحَس ـَ ِغَذاَءَها، ُثؿَّ َأدَّ متػؼ طؾقف  "َفَلْحَس

 اهَّلل طؾقف وسؾؿ طؾك ما تؼدم .وزوجات الـبل صؾك 

  سورة انًجادنت 

 :(2بعد الؿائة) القاحدة والسبعقنأية 

ـَ آَمـُقا إَِذا َتـَاَجْقُتْؿ َفال َتَتـَاَجْقا بِاإِلْثِؿ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصقَِة قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ُسقِل َوَتـَاَجْقا بِاْلبِرِّ َوالتَّْؼَقى وَ  ُؼقا اهللَ الَِّذي إَِلْقِف ُتْحَشُروَن ﴾الرَّ  [.8]الؿجادلة:اتَّ

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا إَِذا َتـَاَجْقُتْؿ ﴾ َفا الَِّذي ﴾ فال ﴿ َفال َتَتـَاَجْقاأي: تحدثتؿ فقؿا بقـؽؿ،  ﴿ َيا َأيُّ

بؿا هق خَلف الشرع، وما هق مـ الغقبة  َواْلُعْدَواِن ﴾﴾ الؿعاصل ﴿بِاإِلْثؿِ تتحدثقا ﴿

ُسقِل ﴾الـؿقؿة والبغل، و طهى هللا عهيه التؿالم طؾك معصقة الرسقل  ﴿ َوَمْعِصَقِة الرَّ

الُبعد طـ الؿعاصل  ﴿ َوالتَّْؼَقى ﴾وهق مَلزمة اإلحسان،  ﴿ َوَتـَاَجْقا بِاْلبِرِّ ﴾،  وسهى 

 ك أطؿالؽؿ.يقم الؼقامة فتجازون طؾ ﴿ َواتَُّؼقا اهللَ الَِّذي إَِلْقِف ُتْحَشُروَن ﴾واإلجرام، 

 :(1بعد الؿائة) الثامـة والسبعقنأية 

(22) 



 271 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

ُحقا فِل اْلَؿَجالِِس َفاْفَسُحقا َيْػَسِح قال حعانى: ـَ آَمـُقا إَِذا قِقَؾ َلُؽْؿ َتَػسَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ آَمـُقا ِمـُْؽْؿ َوالَّ  ـَ ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ اهللُ َلُؽْؿ َوإَِذا قِقَؾ اكُشُزوا َفاكُشُزوا َيْرَفِع اهللُ الَِّذي ِذي

 [.00]الؿجادلة:َدَرَجاٍت َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخبِقٌر ﴾

 الشــرح:

َفا مخاصًبا لؾؿممـقـ وحاًثا لفؿ طؾك جؿقؾ أداب:  َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ُحقا  ـَ آَمـُقا إَِذا قِقَؾ لَُؽْؿ َتَػسَّ ﴿ دهؿ بقـؽؿ، حتك يدخؾ أح ﴾فِل اْلَؿَجالِِس الَِّذي

بحقث ُيزاحؿ بعضفؿ بعًضا قؾقًَل حتك ٓ يبؼك أحدهؿ خارج الؿجؾس أو  َفاْفَسُحقا ﴾

﴿ َوإَِذا ما شاء يف دكقاكؿ وأخراكؿ،  ﴿ َيْػَسِح اهللُ َلُؽْؿ ﴾يف وسط الؿجؾس إٓ لحاجة، 

ـَ آَمـُقا َفاكُشُزوا َيْرَفِع اهللُ ﴾ ققمقا إلك الصالة وغقرها مـ الؿصالح ﴿قِقَؾ اكُشُزوا الَِّذي

ـَ ُأوُتقا اْلِعْؾَؿ َدَرَجاٍت ﴾ وهذه مـ أطظؿ أيات التل تدل طؾك فضقؾة  ِمـُْؽْؿ َوالَِّذي

العؾؿ، وأكف مـ أسباب الرفعة يف الدكقا وأخرة، ولق لؿ يؽـ يف فضؾ العؾؿ إٓ هذه 

﴿ َيْرَفِع اهللُ لف: والدار أخرة، وهؿ داخؾقن يف قق َطزَّ َوَجؾَّ أية لشؿر مـ أراد اهَّلل 

ـَ آَمـُقا ﴾ يف  ﴿ َدَرَجاٍت ﴾ثؿ خصفؿ بالذكر9 لبقان طؾق مـزلتفؿ طؾك غقرهؿ:  الَِّذي

فق الؿؼدم لؾصَلة، والؿؼدم يف الخطبة، وطـد الؿقت هق الؿؼدم يف قربه، كؿا فالدكقا 

ُفَؿا َأْكَثُر َأْخًذا لِْؾُؼْرآِن؟»يف حديث جابر:  ، أخرجف البخاري د، فقؼدمقكف يف الؾح«َأيُّ

ُؾ فِل »وهؽذا يف أخرة:  ْؾ َكَؿا ُكـَْت ُتَرتِّ ُيَؼاُل لَِصاِحِب اْلُؼْرآِن: اْقَرْأ، َواْرَتِؼ، َوَرتِّ

ْكَقا، َفنِنَّ َمـِْزَلَؽ ِطـَْد آِخرِ آَيٍة َتْؼَرُؤَها ، أخرجف أبق داود طـ ابـ طؿرو رضل اهلل طـف  «الدُّ

 أي: مطؾع. بِقٌر ﴾﴿ َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخ 
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 :(3بعد الؿائة) التاسعة والسبعقنأية 

ـَ َيَدْي َكْجَقاُكْؿ َصَدَقًة قال حعانى: ُمقا َبْق ُسقَل َفَؼدِّ ـَ آَمـُقا إَِذا َكاَجْقُتُؿ الرَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.01]الؿجادلة:ٌؿ ﴾َذلَِؽ َخْقٌر َلُؽْؿ َوَأْصَفُر َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َفنِنَّ اهللَ َغُػقٌر َرِحق

 الشــرح:

ـَ َيَدْي َكْجَقاُكْؿ َصَدَقًة ﴾  ُمقا َبْق ُسقَل َفَؼدِّ ـَ آَمـُقا إَِذا َكاَجْقُتُؿ الرَّ َفا الَِّذي هذه ﴿ َيا َأيُّ

، وكان مبدأ إمر: أن مـ أراد أن يتؽؾؿ بقـ يدي َطزَّ َوَجؾَّ أية مـسقخة كسخفا اهَّلل 

﴿ َذلَِؽ َخْقٌر ُيؼدم صدقة لؾؿساكقـ والؿحتاجقـ،  أن  طهى هللا عهيه وسهى الـبل 

﴿ ما تتصدققن بف،  ﴿ َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا ﴾طـد ربؽؿ وأرفع لدرجاتؽؿ،  َلُؽْؿ َوَأْصَفُر ﴾

 مقفؼ لؾخقر. ﴿ َرِحقٌؿ ﴾متجاوز،  ﴿ َغُػقٌر ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ  َفنِنَّ اهللَ ﴾

 سورة انحشر 

أجَلهؿ فقفا9 حقث   طهى هللا عهيه وسهى قر9 ٕن الـبل ضوُتسؿك بسقرة بـل الـ

 .وكؼضقا العفد والؿقثاق أرادوا قتؾف، 

 :(2بعد الؿائة) الثؿاكقنأية 

َ قال حعانى: ِٕ ـْ ِدَياِرِهْؿ  ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب ِم ـَ َكَػُروا ِم ِل ﴿ ُهَق الَِّذي َأْخَرَج الَِّذي وَّ

ـْ َحقْ  ـَ اهللِ َفَلَتاُهُؿ اهللُ ِم ُفْؿ َماكَِعُتُفْؿ ُحُصقُكُفْؿ ِم ُث اْلَحْشرِ َما َضـَـُْتْؿ َأْن َيْخُرُجقا َوَضـُّقا َأكَّ

(24) 
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ـَ  ْطَب ُيْخرُِبقَن ُبُققَتُفْؿ بَِلْيِديِفْؿ َوَأْيِدي اْلُؿْمِمـِق َلْؿ َيْحَتِسُبقا َوَقَذَف فِل ُقُؾقبِِفُؿ الرُّ

 [.1]الحشر:َتبُِروا َيا ُأولِل إَْبَصاِر ﴾َفاطْ 

 الشــرح:

ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب ﴾ ـَ َكَػُروا ِم ـْ قر، ضوهؿ يفقد بـل الـ ﴿ ُهَق الَِّذي َأْخَرَج الَِّذي ﴿ ِم

ِل اْلَحْشرِ ﴾ َوَّ
ِٕ لؼقهتؿ  ﴿ َما َضـَـُْتْؿ َأْن َيْخُرُجقا ﴾حقث ذهبقا إلك الشام،  ِدَياِرِهْؿ 

ـَ اهللِ ﴾﴾ استقؼـقا ﴿﴿ َوَضـُّقاكثرهتؿ، ومـاطتفؿ و ُفْؿ َماكَِعُتُفْؿ ُحُصقُكُفْؿ ِم َل ف َأكَّ

﴿ ، وهزمفؿ قذف يف قؾقهبؿ الرطب َطزَّ َوَجؾَّ تستطقعقن القصقل إلقفؿ، لؽـ اهَّلل 

ـْ َحْقُث َلْؿ َيْحَتِسُبقا ﴾ ﴾ ْطَب ﴿ َوَقَذَف فِل ُقُؾقبِِفُؿ الرُّ أي: مـ أكػسفؿ،  َفَلَتاُهُؿ اهللُ ِم

، فصالحقا الـبل ُيْخرُِبقَن ُبُققَتُفْؿ بَِلْيِديِفْؿ ﴾ ﴿ :وحالفؿ أكفؿ الخقف والُجبـ والفؾع

طؾك أن يخرجقا بؿا حؿؾتف إبؾفؿ، فؽاكقا يحؿؾقهنا ما   طهى هللا عهيه وسهى 

ـَ ﴾البققت، مـ يخربقن بف  ـِ ُطَؿرَ فطِعت الـخؾ ق ﴿ َوَأْيِدي اْلُؿْمِمـِق ـِ اْب  رضل اهَّلل َع

َق »، طـف   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقَطَع َكْخَؾ َبـِل الـَِّضقِر، َوَحرَّ
ِ
، َوَلَفا َيُؼقُل «َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

اُن:  َحسَّ

 َوَهــــاَن طَؾــــك َســــَراِة َبـِــــل ُلــــَميٍّ 

 

 َحِريـــــــــٌؼ بــــــــــالُبَقْيَرِة ُمْســــــــــَتطِقرُ  

 متػؼ طؾقف . 

ـْ لِقـٍَة َأْو : َطزَّ َوَجؾَّ قال اهَّلل  ف وُتِرَك بعضف،ضَفُؼطِع بعضف وُحِرَق بع ﴿ َما َقَطْعُتْؿ ِم

ـَ ﴾ ويف ذلؽ يؼقل  [،1]الحشر:َتَرْكُتُؿقَها َقائَِؿًة َطَؾك ُأُصقلَِفا َفبِنِْذِن اهللِ َولُِقْخِزَي اْلَػاِسِؼق

 الشاطر: 
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َٓ َيا َسْعُد َسْعَد َبـِل ُمَعاٍذ ... َفَؿا َفَعَؾْت ُقَرْيَظُة َوالـَِّض   قرُ َأ

ُبقرُ  ُؾقا َلُفَق الصَّ  َلَعْؿُرَك إِنَّ َسْعَد َبـِل ُمَعاٍذ ... َغَداَة َتَحؿَّ

ْدُر اْلَؼْقِم َحامِقٌَة َتُػقرُ 
َء فِقَفا ... َوقِ

ْ
َٓ َشل  َتَرْكُتْؿ قِْدَرُكْؿ 

َٓ َتِسقُروا  َوَقْد َقاَل اْلَؽِريُؿ َأُبق ُحَباٍب ... َأقِقُؿقا َقْقـَُؼاُع َو

ُخقرُ َوَقْد َكا ًٓ ... َكَؿا َثُؼَؾْت بَِؿْقَطاَن الص   ُكقا بَِبْؾَدتِِفْؿ ثَِؼا

، فؽؿ الؼؾقب الؿبصرةيا أصحاب  ﴿ َيا ُأولِل إَْبَصاِر ﴾اتعظقا،  ﴿ َفاْطَتبُِروا ﴾ 

أن كتػؽر بؼؾقبـا وأن كتعظ،  َطزَّ َوَجؾَّ مـ مبصر بالعقـ أطؿك بالؼؾب، فالذي ُيريده اهَّلل 

طهى هللا قبقؾة ققية يفاهبؿ مـ حقلفؿ، فؾؿا طصقا اهَّلل وطصقا رسقلف اكظر كقػ كاكقا 

خرجقا أذلة حؼراء ففذه هل الؿصقبة، اكظروا إلك ما يؼع أن بإمة يف   عهيه وسهى 

فؾسطقـ سقاًء ما كان يف غزة أو يف غقرها، يضرهبؿ القفقد بلققى وأشد إسؾحة وهؿ 

ضعػ و ذلؽ لقجدكاه ضعػ آستؼامة، يف ضعػ وقؾة مـعة، ولق تلمؾـا السبب يف

﴿ إِْن َتـُصُروا اهللَ َيـُصْرُكْؿ َوُيَثبِّْت يؼقل:  َطزَّ َوَجؾَّ ضعػ التقحقد، اهَّلل وآكؼقاد، 

وكثقر مـ الشعب العربل طؿقًما والشعب الػؾسطقـل خصقًصا  [،0]محؿد:َأْقَداَمُؽْؿ ﴾

لِسحر، طـدهؿ سػقر، طـدهؿ إٓ ما رحؿ ربل طـدهؿ تعؾؼ بالؼبقر، طـدهؿ تعؾؼ با

، أكك يليت اً إغاين، بؾ يف كثقر مـ البَلد اإلسَلمقة الخؿقر، ويؼقل لؽ: يريد كصر

الـصر، القفقد مشركقن وكثقر مـ همٓء طـدهؿ شرك، القفقد طـدهؿ تربج وكثقر مـ 

الؿسؾؿقـ طـدهؿ تربج، القفقد طـدهؿ إغاين وكثقر مـ الؿسؾؿقـ طـدهؿ إغاين، 

فقد طـدهؿ الخؿقر وكثقر مـ الؿسؾؿقـ طـدهؿ الخؿقر، القفقد طـدهؿ الق

الديؿؼراصقة وكثقر مـ الؿسؾؿقـ طـدهؿ الديؿؼراصقة، القفقد طـدهؿ آختَلط وكثقر 
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مـ الؿسؾؿقـ طـدهؿ آختَلط، القفقد أكؾة الرباء وكثقر مـ الؿسؾؿقـ يلكؾقن الربا 

القفقد يف السَلح أققى مـ همٓء، فالـصر يف والبـقك يف كؾ بؾد، إًذا: ما بؼل إٓ أن 

مثؾ هذا بؼقة السَلح، لؽـ لق تؿسؽ الؿسؾؿقن بديـفؿ حًؼا وصدًقا، ضاهًرا باصـًا 

ـْ فَِئٍة َقِؾقَؾٍة َغَؾَبْت فَِئًة َكثِقَرًة بِنِْذِن اهللِ َواهللُ : يؽقن ما قالف اهَّلل طز وجؾ طـد ذلؽ ﴿ َكْؿ ِم

ـَ ﴾ ابِرِي ـْ َفْقِرِهْؿ َهَذا  وقال:  [،194ة:]البؼرَمَع الصَّ ﴿ َبَؾك إِْن َتْصبُِروا َوَتتَُّؼقا َوَيْلُتقُكْؿ ِم

 بالـصر والتؿؽقـ والعز والرفعة. [،211]آل طؿران:ُيْؿِدْدُكْؿ َربُُّؽْؿ ﴾

طهى هللا فذه حركة حؿاس متؿالئة مع الرافضة مع إيران سبابة أصحاب الـبل ف

قد وطفقد ومقاثقؼ بقـفا وبقـ القفقد، هذا أمر معؾقم ، وإيران طـدها طؼ عهيه وسهى 

التل كزلت فقفا الطائرة التل تـزل مـ إسرائقؾ تـؼؾ سَلح بقـ  غقت تريؼما فضقحة 

بؼقة الؿسؾؿقـ طـدهؿ وإسرائقؾ وإيران يف أيام الحرب العراققة اإليراكقة ببعقدة، 

طهى هللا عهيه  ضعػ اكؼقاد، طـدهؿ ضعػ متابعة لرسقل اهَّللوضعػ استؼامة، 

َأَكْفؾُِؽ َوفِقـَا : اويف حديث زيـب رضل اهَّلل طـف طؾقفؿ إمؿ داطتفت  وسهى 

الُِحقَن؟ َقاَل:   .أخرجف البخاري  «َكَعْؿ إَِذا َكُثَر الُخْبُث »الصَّ

 .  والػؾسطقـققـ خاصة إلك تقبة كصقحفـحـ كدطق الؿسؾؿقـ طامة 

وبرتك هذه الؾعبة السقاسقة  َطزَّ َوَجؾَّ ة إلك اهَّلل فاكتصار الدولة الػؾسطقـقة يؽقن بالعقد

وهذه آلتػاتات إلك إيران والقفقد والـصارى وغقر ذلؽ مـ البَلء العريض، ومع 

أن يرفع البَلء والؿحـة طـ إخقاكـا يف فؾسطقـ، واهَّلل إن  َطزَّ َوَجؾَّ ذلؽ كسلل اهَّلل 

تؾؽ البَلد، يؾؼقن طؾقفؿ الؼؾقب لتتؼطع لؿا ترى مـ بطش القفقد بالؿسؾؿقـ يف 

 ؿتػجرات وهؿ يف ضعػ، واهَّلل الؿستعان.الأصـان مـ الصقاريخ و
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صبقا تغالقست طداوتـا مع القفقد مـ أجؾ إرض فؼط، كعؿ هؿ أن وهـا تـبقف: 

طهى هللا عهيه إرض لؽـ يـبغل أن تؽقن العداوة ٕهنؿ أطداء اهَّلل وأطداء رسقلف 

اين طدوكا، أخذوا أراضقـا أم أططقكا أراضقفؿ هؿ القفقدي طدوكا، والـصرف، وسهى

يف باب  فعؾك الؿسؾؿقـ أن يصححقا العؼائدأطداؤكا يف جؿقع الحآت والؾحظات، 

 القٓء والرباء، واهَّلل الؿستعان .

 :(1بعد الؿائة) القاحدة والثؿاكقنأية 

ُؼقا اهللَ َوْلَتـْ قال حعانى: ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي ُؼقا اهللَ إِنَّ ﴿ َيا َأيُّ َمْت لَِغٍد َواتَّ ُظْر َكْػٌس َما َقدَّ

 [.07]الحشر:اهللَ َخبِقٌر بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ﴾

 الشــرح:

ُؼقا اهللَ ﴾ ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي لعباده الؿممـقـ: أن يتؼقا اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

﴿ َوْلَتـُْظْر : بإطؿال الصالحة ا ٔخرهتؿدوعبػعؾ الؿلمقر وترك الؿحظقر، وأن يست

َمْت لَِغٍد ﴾ مـ إطؿال الصالحة أو السقئة، فنن كاكت مـ أصحاب  َكْػٌس َما َقدَّ

إطؿال الصالحة ُيرجك لفا الخقر، وإن كاكت مـ أصحاب إطؿال السقئة ُيخاف 

مطؾع طؾك جؿقع أفعالؽؿ  َتْعَؿُؾقَن ﴾ ﴿ َواتَُّؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ َخبِقٌر بَِؿاطؾقفا الشر والضقر، 

 وأققالؽؿ.

يف خطبة الحاجة كؿا يف   طهى هللا عهيه وسهى وهذه أية ربؿا جاء هبا الـبل 

طـد مسؾؿ، وذلؽ لؿا فقفا مـ العظة والعربة، والحث 9 رضي هللا عُه حديث جرير 

 .طؾك التزود مـ الخقر
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ُؼقا اهللَ ﴾﴿ َيا وسبحان اهَّلل كؿ هل أيات التل فقفا:  ـَ آَمـُقا اتَّ َفا الَِّذي 9 ٕن تؼقى َأيُّ

اهَّلل هل مػتاح لؽؾ خقر، وترك ذلؽ هق سبب لؽؾ شر وضقر، فقا أيفا الذيـ أمـقا 

، ؿقع أحقالؽؿ يـصركؿ اهَّلل، ويعزكؿ، ويؿؽـؽؿ، ويرزقؽؿ، ويحػظؽؿاتؼقا اهَّلل يف ج

 .، إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف ويسددكؿ، ويدافع طـؽؿ

 سورة انًًخحُت 

 وكان كزولفا بعد الحديبة.

 :(2بعد الؿائة) الثاكقة والثؿاكقنأية 

ُكْؿ َأْولَِقاَء ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفْؿ قال حعانى: ي َوَطُدوَّ ـَ آَمـُقا ٓ َتتَِّخُذوا َطُدوِّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

ـَ اْلَحؼِّ ُيْخ  ِة َوَقْد َكَػُروا بَِؿا َجاَءُكْؿ ِم ُسقَل َوإِيَّاُكْؿ َأْن ُتْمِمـُقا بِاهللِ بِاْلَؿَقدَّ رُِجقَن الرَّ

ِة َوَأَكا  وَن إَِلقِْفْؿ بِاْلَؿَقدَّ َربُِّؽْؿ إِْن ُكـتُْؿ َخَرْجُتْؿ ِجَفاًدا فِل َسبِقِؾل َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِل ُتِسرُّ

ـْ َيْػَعْؾُف ِمـُْؽْؿ فَ  بِقِؾ ﴾َأْطَؾُؿ بَِؿا َأْخَػْقُتْؿ َوَما َأْطَؾـُتْؿ َوَم  [.0]الؿؿتحـة:َؼْد َضؾَّ َسَقاَء السَّ

 الشــرح:

 اهَّلُل فعـ طؾل ، رضي هللا عُه هذه أية كزلت يف شلن حاصب بـ أبل بؾتعة 
َ
َرِضل

َبْقَر َواْلِؿْؼَداَد َفَؼاَل:   َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َأَكا َوالز 
ِ
اْئُتقا »َطـُْف، َوُهَق َيُؼقُل: َبَعَثـَا َرُسقُل اهَّلل

َفاْكَطَؾْؼـَا َتَعاَدى بِـَا َخْقُؾـَا، َفنَِذا « َرْوَضَة َخاٍخ، َفنِنَّ بَِفا َضِعقـًَة َمَعَفا كَِتاٌب، َفُخُذوُه مِـَْفا

َـّ اْلؽَِتاَب  ـُ بِاْلَؿْرَأِة، َفُؼْؾـَا: َأْخِرِجل اْلؽَِتاَب، َفَؼاَلْت: َما َمِعل كَِتاٌب، َفُؼْؾـَا: َلُتْخِرِج َكْح

(13) 
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 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، أَ 
ِ
ـْ ِطَؼاِصَفا، َفَلَتْقـَا بِِف َرُسقَل اهَّلل

َـّ الثَِّقاَب، َفَلْخَرَجْتُف مِ َفنَِذا ْو َلُتْؾِؼَق

َة، ُيْخبُِرُهْؿ بِبَْعِض  ـْ َأْهِؾ َمؽَّ
، مِ ـَ ق

ـَ اْلُؿْشِركِ
ـِ َأبِل َبْؾَتَعَة إَِلك َكاٍس مِ ـْ َحاصِِب ْب

فِقِف: مِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  َأْمرِ 
ِ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل

ِ
َيا َحاصُِب »َرُسقِل اهَّلل

 إِكِّل ُكـُْت اْمَرًأ ُمْؾَصًؼا فِل ُقَرْيٍش « َما َهَذا؟
ِ
 َيا َرُسقَل اهَّلل

َّ
َٓ َتْعَجْؾ َطَؾل َقاَل  -َقاَل: 

ـْ َأْكُػِسَفا ُسْػَقاُن: َكاَن َحؾِقًػا لَ 
ـْ مِ ـَ  -ُفْؿ، َوَلْؿ َيُؽ ـَ اْلُؿَفاِجِري

ـْ َكاَن َمَعَؽ مِ َوَكاَن مِؿَّ

ـَ الـََّسِب فِقِفْؿ، َأْن َأتَِّخَذ 
َلُفْؿ َقَراَباٌت َيْحُؿقَن بَِفا َأْهؾِقِفْؿ، َفَلْحَبْبُت إِْذ َفاَتـِل َذلَِؽ مِ

َٓ ِرًضا بِاْلُؽْػِر  فِقِفْؿ َيًدا َيْحُؿقَن بَِفا َقَراَبتِل، َوَلؿْ  ـْ ِديـِل، َو َٓ اْرتَِداًدا َط َأْفَعْؾُف ُكْػًرا َو

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 
 
ْسََلِم، َفَؼاَل الـَّبِل َفَؼاَل ُطَؿُر: َدْطـِل، َيا َرُسقَل « َصَدَق »َبْعَد اإْلِ

 َأْضِرْب ُطـَُؼ َهَذا اْلُؿـَافِِؼ، َفَؼاَل: 
ِ
َؾَع َطَؾك إِكَُّف  "اهَّلل َقْد َشِفَد َبْدًرا، َوَما ُيْدِريَؽ َلَعؾَّ اهَّلَل اصَّ

:  "َأْهِؾ َبْدٍر َفَؼاَل: اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ، َفَؼْد َغَػْرُت َلُؽْؿ  ـَ ﴿َفَلْكَزَل اهَّلُل َطزَّ َوَجؾَّ ِذي َفا الَّ َيا َأي 

ُكْؿ َأْولَِقاءَ  ي َوَطُدوَّ َٓ َتتَِّخُذوا َطُدوِّ  متػؼ طؾقف . [0لؿؿتحـة: ]ا ﴾آَمـُقا 

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ي ﴾لؾؿممـقـ،  َطزَّ َوَجؾَّ كداء مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ  ﴿ ٓ َتتَِّخُذوا َطُدوِّ

ُكْؿ ﴾الؽافر،  تـصروهنؿ وتحبقهنؿ  ﴿ َأْولَِقاَء ﴾الذي يرتبص بؽؿ الدوائر،  ﴿ َوَطُدوَّ

ِة وتقدوهنؿ،  ﴿ َوَقْد فذا ٓ يـبغل وٓ يجقز، فالحب والرضا ب ﴾﴿ ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفْؿ بِاْلَؿَقدَّ

ـَ اْلَحؼِّ ﴾ وهق الؼرآن ومبعث الـبل طؾقف الصَلة والسَلم، ومـ  َكَػُروا بَِؿا َجاَءُكْؿ ِم

ُسقَل َوإِيَّاُكْؿ ﴾صـقعفؿ أيًضا:  مـ مؽة، والسبب يف إخراجفؿ لؽؿ:  ﴿ ُيْخرُِجقَن الرَّ

َّٓ َأْن ُيْمِمـُقا بِاهللِ : َطزَّ َوَجؾَّ كؿا قال  ﴾ ﴿ َأْن ُتْمِمـُقا بِاهللِ َربُِّؽؿْ  ﴿ َوَما َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ

﴿ إِْن ُكـُتْؿ َخَرْجُتْؿ ِجَفاًدا فِل َسبِقِؾل  فؽقػ تػعؾقن ذلؽ: [،4]البروج:اْلَعِزيِز اْلَحِؿقِد ﴾

ةِ ﴿ ُتِسرُّ صؾب رضقان اهَّلل،  ﴿ َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِل ﴾إلطَلء كؾؿة اهَّلل،  ﴾ وَن إَِلْقِفْؿ بِاْلَؿَقدَّ
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 ﴿ َوَأَكا َأْطَؾُؿ بَِؿا َأْخَػْقُتْؿ ﴾تؽتبقن إلقفؿ سًرا بؿا يمدي إلك مقدهتؿ والؼرب مـفؿ،  ﴾

ـْ َيْػَعْؾفُ ﴾ مؿا ضفر وبان مـؽؿ ﴿﴿ َوَما َأْطَؾـُتؿْ يف كػقسؽؿ وصدوركؿ،  ﴾ الؿقدة َوَم

بِقِؾ ﴾لفؿ ﴿ هذه فؼد ضؾ واكحرف طـ الطريؼ الؿستؼقؿ و ِمـُْؽْؿ َفَؼْد َضؾَّ َسَقاَء السَّ

َطزَّ أية يستدل هبا الخقارج طؾك تؽػقر الحؽقمات، وأية فقفا رد طؾقفؿ فنن اهَّلل 

باسؿ اإليؿان مع ما قد وقع مـف مـ هذه الؿؽاتبة،  رضي هللا عُه كادى حاصًبا  َوَجؾَّ 

 طـ ذلؽ. َطزَّ َوَجؾَّ فـفاه اهَّلل 

ؾك جقاز قتؾ الجاسقس طؾك طهَّلل بؼصة رسالة حاصب استدل ابـ الؼقؿ رحؿف او

ترك قتؾ   طهى هللا عهيه وسهى الؿسؾؿقـ، سقاًء كان كافًرا أو مسؾًؿا إٓ أن الـبل 

 .ف حاصب9 لؿا تؼدم وإٓ فؼد أقر طؿر طؾك ققلف: دطـل أضرب طـؼ

 :(1بعد الؿائة) الثالثة والثؿاكقنأية 

ـَ قال حعانى: َفا الَِّذي َـّ اهللُ  ﴿ َيا َأيُّ آَمـُقا إَِذا َجاَءُكُؿ اْلُؿْمِمـَاُت ُمَفاِجَراٍت َفاْمَتِحـُقُه

َـّ ِحؾٌّ َلُفْؿ َوٓ اِر ٓ ُه َـّ إَِلك اْلُؽػَّ َـّ ُمْمِمـَاٍت َفال َتْرِجُعقُه َـّ َفنِْن َطِؾْؿُتُؿقُه  َأْطَؾُؿ بِنِيَؿاكِِف

َـّ َوآُتقُهْؿ َما َأكَػُؼقا َوٓ َـّ  ُهْؿ َيِحؾُّقَن َلُف َـّ إَِذا آَتْقُتُؿقُه ُجـَاَح َطَؾْقُؽْؿ َأْن َتـؽُِحقُه

َـّ َوٓ ُتْؿِسُؽقا بِِعَصِؿ اْلَؽَقافِرِ َواْسَلُلقا َما َأكَػْؼُتْؿ َوْلَقْسَلُلقا َما َأكَػُؼقا َذلُِؽْؿ ُحْؽُؿ  ُأُجقَرُه

 [.01]الؿؿتحـة:اهللِ َيْحُؽُؿ َبْقـَُؽْؿ َواهللُ َطِؾقٌؿ َحؽِقٌؿ ﴾

 رح:الشــ

ـَ آَمـُقا إَِذا َجاَءُكُؿ اْلُؿْمِمـَاُت ُمَفاِجَراٍت ﴾ َفا الَِّذي أم كؾثقم بـت كزلت يف  ﴿ َيا َأيُّ

الؿسقر بـ مخرمة رضل اهَّلل طـفؿا فعـ  رضي هللا عُهابـ طؿرو طؼبة بـ أبل معقط 



 280  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

طـ أصحاب رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ قال: لؿا كاتب سفقؾ بـ 

ذ كان فقؿا اشرتط سفقؾ بـ طؿرو طؾك الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلف طؿرو يقمئ

وسؾؿ، أكف ٓ يلتقؽ مـا أحد وإن كان طؾك ديـؽ إٓ رددتف إلقـا، وخؾقت بقــا وبقـف. 

فؽره الؿممـقن ذلؽ وامتعضقا مـف، وأبل سفقؾ إٓ ذلؽ، فؽاتبف الـبل صؾك اهَّلل طؾقف 

جـدل إلك أبقف سفقؾ بـ طؿرو، ولؿ يلتف أحد  وطؾك آلف وسؾؿ طؾك ذلؽ فرد يقمئذ أبا

مـ الرجال إٓ رده يف تؾؽ الؿدة وإن كان مسؾؿا. وجاء الؿممـات مفاجرات وكاكت 

أم كؾثقم بـت طؼبة بـ أبل معقط مؿـ خرج إلك رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلف 

لف وسؾؿ أن وسؾؿ يممئذ وهل طاتؼ، فجاء أهؾفا يسللقن الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آ

إَِذا َجاَءُكُؿ اْلُؿْممِـَاُت ُمَفاِجَراٍت ﴿يرجعفا إلقفؿ، فؾؿ يرجعفا إلقفؿ لؿا كزل فقفـ 

َـّ  َـّ اهَّلُل َأْطَؾُؿ بِنِيَؿاكِِف َـّ ﴿إلك ققلف  ﴾َفاْمَتِحـُقُه  . ﴾َوٓ ُهْؿ َيِحؾ قَن َلُف

سؾؿ كان قال طروة: فلخربتـل طائشة أن رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وطؾك آلف و

َـّ ﴿يؿتحـفـ هبذه أية  ـَ آَمـُقا إَِذا َجاَءُكُؿ اْلُؿْممِـَاُت ُمَفاِجَراٍت َفاْمَتِحـُقُه ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأي 

 .﴾َغُػقٌر َرِحقؿٌ ﴿إلك 

أخرجف  قالت طروة قالت طائشة: فؿـ أقر هبذا الشرط مـفـ قال لفا رسقل اهَّلل

 البخاري .

َـّ ﴾  ـ هؾ سبب الفجرة محبة الديـ أم أكف صؾب الزوج وغقر اختربوه ﴿ َفاْمَتِحـُقُه

َـّ ﴾ذلؽ مؿا تػعؾف الـساء،  ﴿ مطؾع طؾك ما يف قؾقهبـ مـ اإليؿان  ﴿ اهللُ َأْطَؾُؿ بِنِيَؿاكِِف

َـّ ﴾ أي: بعد آختبار طؾؿتؿ الصدق فقفـ  ﴿ ُمْمِمـَاٍت ﴾طرفتؿقهـ:  َفنِْن َطِؾْؿُتُؿقُه

اِر ﴾﴿ َفال َتْرِجُعقهُ وطدم الؽذب،  وهذا مستثـك مـ ذلؽ الُصؾح: أن مـ  َـّ إَِلك اْلُؽػَّ



 281 يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل              

مـ قريش يرده إلقفؿ، ومـ جاء مـف إلك قريش   طهى هللا عهيه وسهى جاء إلك الـبل 

والسبب  الـساء9 لضعػفـ وسرطة آفتتان مـفـ َطزَّ َوَجؾَّ ٓ يردوكف إلقف، استثـك اهَّلل 

َـّ ِحؾٌّ َلفُ : الؿـع مـ ردهـيف  َـّ ﴾﴿ ٓ ُه أي: إزواج الؽػار ٓ  ْؿ َوٓ ُهْؿ َيِحؾُّقَن لَُف

مـ الؿفقر  ﴿ َوآُتقُهْؿ َما َأكَػُؼقا ﴾يحؾقن لؾؿممـات، وٓ الؿممـات يحؾؾـ لفؿ، 

﴿ َوٓ يعـل: إذا جاء ُيطالب هبا قؾ لف: هذا مفرك وهذا مالؽ ولقس لؽ طؾقفا سبقؾ، 

َـّ ﴾ : بعد آسترباء، وتستربئ بحقضة إٓ إذا أسؾؿ أي ُجـَاَح َطَؾْقُؽْؿ َأْن َتـؽُِحقُه

زوجفا قبؾ كؽاحفا فنهنا ترجع إلقف كؿا أسؾؿ العاص بـ الربقع بعد أربع سـقات 

أتك بعؼد جديد أو   طهى هللا عهيه وسهى ورجعت إلقف زيـب، ولؿ ُيذكر أن الـبل 

تتزوج فَل ة ولؿ يؽـ قد أسؾؿ ولحؼفا وأحبت أن ضمفر جديد، وأما إذا استربأت بحق

َـّ ﴾جـاح طؾقفا طـد ذلؽ أن تتزوج،  َـّ ُأُجقَرُه ؾؿ يؽـ فأي: مفقرهـ،  ﴿ إَِذا آَتْقُتُؿقُه

شلن الؿممـات  َطزَّ َوَجؾَّ لؿا ذكر اهَّلل  ﴿ َوٓ ُتْؿِسُؽقا بِِعَصِؿ اْلَؽَقافِرِ ﴾كؽاح متعة، 

﴿ َوٓ  وأهنا ٓ تحؾ لؾؽافر بحال حذر كذلؽ الؿممـقـ مـ البؼاء مع الؽافرات:

، ويستثـك مـ  ُتْؿِسُؽقا بِِعَصِؿ اْلَؽَقافِرِ ﴾ ًٓ أي: تجعؾقهـ يف كؽاحؽؿ بؾ فارققهـ حا

ـَ اْلُؿْممِـَاِت ﴿كؿا قال تعالك:  هذا الؽتابقة القفقدية والـصراكقة،
َواْلُؿْحَصـَاُت مِ

ـْ َقْبؾُِؽْؿ إَِذا آتَ 
ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب مِ ِذي ـَ الَّ

ـَ َغْقَر َواْلُؿْحَصـَاُت مِ َـّ ُمْحِصـِق َـّ ُأُجقَرُه ْقتُُؿقُه

َٓ ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ  ـَ َو أي: مـ الؿفقر  ﴿ َواْسَلُلقا َما َأكَػْؼُتْؿ ﴾ ،[4]الؿائدة:  ﴾ُمَسافِِحق

﴿ إذا أتقـ الـساء إلقؽؿ،  ﴿ َوْلَقْسَلُلقا َما َأكَػُؼقا ﴾وإمقال إذا رجعـ إلك قريش، 

بؿا هق مـ مصالح العباد ومـ  ﴿ َواهللُ َطِؾقٌؿ ﴾جؿقًعا،  ْحُؽُؿ َبقْـَُؽْؿ ﴾َذلُِؽْؿ ُحْؽُؿ اهللِ يَ 

 يف تؼديره ويف خؾؼف وفعؾف. ﴿ َحؽِقٌؿ ﴾جؿقع الشمون، 
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طهى هللا عهيه وهذه أية كان فقفا فرج بعد شدة إذ أن الؿرأة إذا جاءت إلك الـبل 

ثؼؾ كبقر طؾك الؿرأة، وربؿا  مفاجرة مـ مؽة إلك الؿديـة ثؿ يؼقم بردها فقفا  وسهى 

 ُفتِـت وربؿا زوجفا مـ غقر ُكػء لفا يف اإلسَلم، واهَّلل الؿستعان.

ويف هذه أية رد طؾك حزب التحرير والرتابل ومـ إلقفؿ الذيـ جقزوا زواج 

طهى الؿسؾؿة مـ الؽافر القفقدي أو الـصراين مخالػقـ لؽتاب اهَّلل ولسـة رسقل اهَّلل 

َـّ ﴾ ﴿:  هللا عهيه وسهى  َـّ ِحؾٌّ َلُفْؿ َوٓ ُهْؿ َيِحؾُّقَن َلُف ما لؿ يؼع مـفؿ اإلسَلم،  ٓ ُه

واكظر إلك أم ُسؾقؿ تؼقل: يا أبا صؾحة إين مسؾؿة وأكت كافر، فنذا أردت الزواج بل 

9 ٕكف قد ُطؾِؿ أخرجف أبق داود طـ أكس رضل اهَّلل طـف فلسؾؿ يؽـ ذلؽ مفري مـؽ

َٓ َتـْؽُِحقا ﴿ : ، كؿا قال تعالك: تؽقن تحت كافر أن الؿسؾؿة ٓ يجقز بحال أن َو

َـّ  ـْ ُمْشرَِكٍة َوَلْق َأْطَجَبْتُؽْؿ َوٓ ُتـؽُِحقا  اْلُؿْشرَِكاِت َحتَّك ُيْمِم ََمٌة ُمْمِمـٌَة َخْقٌر ِم َٕ َو

ـْ ُمْشرٍِك َوَلْق َأْطَجَبؽُ  ـٌ َخْقٌر ِم ـَ َحتَّك ُيْمِمـُقا َوَلَعْبٌد ُمْمِم  [،112]البؼرة:ْؿ ﴾اْلُؿْشرِكِق

اكظروا كقػ يجقزون لؾؿسؾؿة كؽاح الؽتابل الؽافر، ثؿ ُيؽقؾقن التفؿ طؾك أهؾ ف

السـة والجؿاطة: أهنؿ هؿ الذيـ ضقعقا فؾسطقـ وأهنؿ هؿ الذيـ فعؾقا وفعؾقا9 ٓ 

واهَّلل ما أضاع فؾسطقـ إٓ همٓء الذيـ يؼربقن مـ القفقد والـصارى، أما أهؾ السـة لق 

 .عز وجمر إلقفؿ ولديفؿ الؼدرة وآستطاطة ما تخؾػقا طـ إطَلء كؾؿة اهَّلل كان إم

ثؿ أيًضا هذه الؼتآت التل تؼع مع أكـا كتللؿ طؾك الؿسؾؿقـ يف فؾسطقـ، وكتحسر 

لؿا كرى مؿا يؼع طؾقفؿ كثقر مـفا غقر مـضبطة، الجفاد يـبغل أن يعؾـف ويؼقم طؾقف 

ويـظر اإلكسان لؾؿصؾحة الشرطقة يف دفع البغاة أو اإلمام سقاء جفاد الدفع أو الطؾب، 

 يف الصرب طؾقف.
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يف قؾقهبؿ خقف  َطزَّ َوَجؾَّ قد تؿزق الؿسؾؿقن إلك دويَلت وقذف اهَّلل أكف ثؿ 

طؿؾ شلء بؾ أشقاء،  طـد ذلؽ ؾق قام الؿسؾؿقن ققمة واحدة يستطقعقنفالؽػار وإٓ 

أن  َطزَّ َوَجؾَّ ديد، وكسلل اهَّلل لؽـ بسبب التؿزق الذي هؿ طؾقف طجزوا ورضقا بالتـ

 يعقـ البَلد والعباد طؾك صاطتف.

ويف كػس الققت الُحؽام قد ضعػقا بسبب الؿبتدطة الحزبققـ9 ٕن الحزبقة جاءت 

أضعػقا ُحؽامفؿ و، ا البؾدان وإوصانمـ قِبؾ الديؿؼراصقة والؿاسقكقة فلضعػق

 حقص بقص إٓ أن إمؾ بسبب مؽرهؿ وبغقفؿ، فتداخؾت الؼضقة وأصبح الـاس يف

: ، كؿا قال تعالكيف اهَّلل طظقؿ أن يـصر ديـف وُيعؾل كؾؿتف، والقفقد بغقفؿ يعقد طؾقفؿ

َؿا َبْغقُُؽْؿ َطَؾك  َفا الـَّاُس إِكَّ ا َأْكَجاُهْؿ إَِذا ُهْؿ َيْبُغقَن فِل إَْرِض بَِغْقرِ اْلَحؼِّ َيا َأيُّ ﴿ َفَؾؿَّ

ْكقَا ﴾َأْكُػِسُؽْؿ َمَتاَع اْلَحَقا ثؿ كثقر مـ الـاس يظـ أكف يـصر فؾسطقـ  [،13]يقكس:ةِ الدُّ

 تـصر فؾسطقـ، وٓ تـصر الحؼ، الؿظاهرات ٓالؿظاهرات كؼقل: بالؿظاهرات، 

أصؾفا باصؾ فؽقػ تـصر بؾ تخذل وإكؿا هل تخدير لؾشعقب، يعـل: إذا أرادوا أن 

ما يف كػسف وضـ أكف قخرج فيخدروا الشعب طؿؾ مظاهرة يخرج إلك الشقارع يصقح 

اكتصر ٓ سقؿا طـدكا يف القؿـ يرجع يخزن ويـظر يف التؾػزيقن وهق ُيظاهر: الؿقت 

نكؿا ف واهَّلل الؿستعان، ،ئًإمريؽا الؿقت إلسرائقؾ وما فعؾ يف إسرائقؾ وأمريؽا شق

حررها ؾـ يحررها إٓ أهؾ السـة يف الزمـ الؿاضل: فهق الؿؽر والؽقد، وأما الؼدس 

، ل، ثؿ سقليت أهؾ السـة ويحرروهناالخطاب، ثؿ صَلح الديـ إيقب طؿر بـ

 ، واهَّلل الؿستعان .ٓ يليت مـفؿ خقر لؾؿسؾؿقـ أبًداالؿبتدطة ف

 :(3بعد الؿائة)الرابعة والثؿاكقن أية 
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َفا الـَّبِلُّ إَِذا َجاَءَك اْلُؿْمِمـَاُت ُيَبايِْعـََؽ َطَؾك َأْن ٓ يُ قال حعانى: ـَ بِاهللِ َشْقئًا ﴿ َيا َأيُّ ْشرِْك

َـّ  ـَ َأْيِديِف ـَ بُِبْفَتاٍن َيْػَترِيـَُف َبقْ َـّ َوٓ َيْلتِق ـَ َأْوَٓدُه ـَ َوٓ َيْؼُتْؾ ـَ َوٓ َيْزكِق َوٓ َيْسرِْق

َـّ اهللَ إِنَّ اهللَ َغُػقرٌ  َـّ َواْسَتْغِػْر َلُف َـّ َوٓ َيْعِصقـََؽ فِل َمْعُروٍف َفَبايِْعُف َرِحقٌؿ  َوَأْرُجِؾِف

 [.01]الؿؿتحـة:﴾

 الشــرح:

لؿ ُيصافح امرأة قط إكؿا   طهى هللا عهيه وسهى هذه ُتسؿك ببقعة الـساء، والـبل 

الرجال أيًضا طؾك هذه   طهى هللا عهيه وسهى كان ُيجقبفـ بالؽَلم، وقد بايع الـبل 

 البقعة.

 اهَّلُل َطـُْفَؿا، َقاَل: َشِفدْ ف
َ
ـِ َطبَّاٍس َرِضل ـِ اْب  َع

ِ
َلََة َيْقَم الِػْطِر َمَع َرُسقِل اهَّلل ُت الصَّ

قَفا َقْبَؾ الُخْطَبِة، ُثؿَّ  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوَأبِل َبْؽٍر، َوُطَؿَر، َوُطْثَؿاَن َفُؽؾ ُفْؿ ُيَصؾِّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َفَؽَلكِّل أَ 
ِ
 اهَّلل

 
َجاَل َيْخُطُب َبْعُد، َفـََزَل َكبِل ـَ ُيَجؾُِّس الرِّ ْكُظُر إَِلْقِف ِحق

ُفْؿ، َحتَّك َأَتك الـَِّساَء َمَع بَِلٍَل، َفَؼاَل:   إَِذا َجاَءَك ﴿بَِقِدِه، ُثؿَّ َأْقَبَؾ َيُشؼ 
 
َيا َأي َفا الـَّبِل

ـَ  َٓ َيْسِرْق  َشْقًئا، َو
ِ
ـَ بِاهَّلل َٓ ُيْشِرْك ـَ  الُؿْممِـَاُت ُيَبايِْعـََؽ َطَؾك َأْن  َٓ َيْؼُتْؾ ـَ َو َٓ َيْزكِق َو

َـّ  َـّ َوَأْرُجؾِِف ـَ َأْيِديِف ـَ بُِبْفَتاٍن َيْػَتِريـَُف َبْق َٓ َيْلتِق ، َو َـّ ََٓدُه [ َحتَّك َفَرَغ 01]الؿؿتحـة:  ﴾َأْو

ـَ َفَرَغ:  ـَ أَيِة ُكؾَِّفا، ُثؿَّ َقاَل ِحق
َـّ َطَؾك َذلَِؽ؟»مِ اِحَدٌة، َلْؿ ُيِجْبُف َفَؼاَلِت اْمَرَأٌة وَ « َأْكُت

 
ِ
  -َغْقُرَها: َكَعْؿ َيا َرُسقَل اهَّلل

َ
ـْ ِهل ـُ َم ـَ »َقاَل:  -َٓ َيْدِري الَحَس ْق َوَبَسَط بَِلٌَل « َفَتَصدَّ

ـَ الَػَتَخ َوالَخَقاتِقَؿ فِل َثْقِب بَِلَلٍ  ـَ ُيْؾِؼق ( 3784أخرجف البخاري ) َثْقَبُف، َفَجَعْؾ

 ( .773أخرجف مسؾؿ )
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ـْ و  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ فِل  َط
ِّ
َ اهَّلُل َطـُْف، َقاَل: ُكـَّا ِطـَْد الـَّبِل

امِِت َرِضل ـِ الصَّ ُطَباَدَة ْب

َٓ َتْزُكقا »َمْجؾٍِس، َفَؼاَل:  َٓ َتْسِرُققا، َو  َشْقًئا، َو
ِ
َٓ ُتْشِرُكقا بِاهَّلل َوَقَرَأ  -َبايُِعقكِل َطَؾك َأْن 

ـْ َذلَِؽ َشْقًئا َفُعققَِب  -ؾََّفا َهِذِه أَيَة كُ 
ـْ َأَصاَب مِ ، َوَم

ِ
ـْ َوَفك مِـُْؽْؿ َفَلْجُرُه َطَؾك اهَّلل َفَؿ

ـْ َذلَِؽ َشْقًئا َفَستََرُه اهَّلُل َطَؾْقِف، إِْن َشاَء َغَػَر َلُف، َوإِْن َشاءَ 
ـْ َأَصاَب مِ اَرُتُف، َوَم  بِِف َفُفَق َكػَّ

َبفُ   متػؼ طؾقف . «َطذَّ

َفا الـَّبِلُّ إَِذا َجاَءَك اْلُؿْمِمـَاُت ﴾﴿ يَ  ُيعاهدكؽ،  ﴿ ُيَبايِْعـََؽ ﴾مسؾؿات مـؼادات،  ا َأيُّ

ـَ بِاهللِ َشْقًئا ﴾ ٓ يف الربقبقة، وٓ يف إلقهقة، وٓ يف إسؿاء  ﴿ َطَؾك َأْن ٓ ُيْشرِْك

إلك  والصػات بؾ يؾزمـ التقحقد والسـة9 ٕن الشرك ضؾؿ طظقؿ وذكب جسقؿ يمدي

ـَ ﴾الخؾقد يف الـار،  ـَ ﴾أمقال الغقر الؿحرزة،  ﴿ َوٓ َيْسرِْق بػروجفـ  ﴿ َوٓ َيْزكِق

َـّ ﴾متعاصقات لؾحرام،  ـَ َأْوَٓدُه ﴿ َوإَِذا : ، كؿا قال تعالكسقاًء القأد ﴿ َوٓ َيْؼُتْؾ

ـَ أو غقر ذلؽ مؿا يػعؾـف،  [،4]التؽقير:اْلَؿْقُءوَدُة ُسئَِؾْت ﴾ ـَ  ﴿ َوٓ َيْلتِق بُِبْفَتاٍن َيْػتَرِيـَُف بَقْ

َـّ ﴾ َـّ َوَأْرُجِؾِف  ﴿ َوٓ َيْعِصقـََؽ فِل َمْعُروٍف ﴾سقاًء مـ الزكا أو غقر ذلؽ،  َأْيِديِف

َـّ ﴾الطاطة فقؿا استطعـ وأصؼـ،  ﴿ َواْسَتْغِػْر يعـل: طاقدهـ طؾك ذلؽ،  ﴿ َفَبايِْعُف

َـّ اهللَ ﴾ ضعقػات، وكان مؿا بايعفـ طؾقف: أٓ  مؿا يؼع مـ التؼصقر9 ٕن الـساء َلُف

يسرت  ﴿ إِنَّ اهللَ َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾يـحـ طؾك إمقات، وهذا قد خالػف الؽثقر مـفـ، 

 ويعػق.

 :(9بعد الؿائة) الخامسة والثؿاكقنأية 
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ـَ آَمـُقا ٓ َتَتَقلَّْقا َقْقًما َغِضَب اهللُ َطَؾْقِفْؿ قَ قال حعانى: َفا الَِّذي ـَ ﴿ َيا َأيُّ ْد َيئُِسقا ِم

ـْ َأْصَحاِب اْلُؼُبقِر ﴾ اُر ِم  [.02]الؿؿتحـة:أِخَرِة َكَؿا َيئَِس اْلُؽػَّ

 الشــرح:

، ويف أول السقرة وقد هنل طـ ذلؽ يفالـفل طـ تقلل الؽػار،  يف يف هذه أية

ـَ آَمـُقا ٓ َتَتَقلَّْقا ﴾: هاآخر َفا الَِّذي  والرضا والؿقدة بالحب والؿـاصرة الؽػار، ﴿ َيا َأيُّ

ـَ بسبب كػرهؿ وبغقفؿ،  ﴿ َقْقًما َغِضَب اهللُ َطَؾْقِفْؿ ﴾وشلهنؿ أهنؿ:  ﴿ َقْد َيئُِسقا ِم

ـْ َأْصَحاِب ٓ يممـقن بآخرة وٓ بعث وٓ كشقر،  أِخَرِة ﴾ اُر ِم ﴿ َكَؿا َيئَِس اْلُؽػَّ

تراًبا ورمقًؿا،  كؿا يئس الؽػار مـ خروج أصحاب الؼبقر الذيـ قد صاروا اْلُؼُبقِر ﴾

 فعؾك الؿسؾؿ أن يؽقن بعقًدا طـ كؾ هذه إخَلق السقئة الؿردية واهَّلل الؿستعان.

 سورة انظف 

ا : َطزَّ َوَجؾَّ ُسؿقت بالصػ؛ لؼقل اهلل  ـَ ُيَؼاتُِؾقَن فِل َسبِقِؾِف َصػًّ ﴿ إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الَِّذي

ُفْؿ ُبـَقاٌن َمْرُصقٌص ﴾  [.3]الصػ:َكَلكَّ

 :(2بعد الؿائة) السادسة والثؿاكقنية أ

ـَ َآَمـُقا لَِؿ َتُؼقُلقَن َما ٓ َتْػَعُؾقَن * َكُبَر َمْؼًتا ِطـَْد اهللِ َأْن قال حعانى: َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.2-1]الصػ:َتُؼقُلقا َما ٓ َتْػَعُؾقَن ﴾

 الشــرح:

(14) 
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ـَ َآَمـُقا لَِؿ َتُؼقُلقَن َما  َفا الَِّذي  َطزَّ َوَجؾَّ هذا كداء مـ اهَّلل ، ٓ َتْػَعُؾقَن ﴾﴿ َيا َأيُّ

ًٓ بللسـتفؿ يخالػقهنا بلفعالفؿ، وقد قال اهَّلل  َطزَّ لؾؿممـقـ يحذرهؿ أن يؼقلقا أققا

﴿ َأَتْلُمُروَن الـَّاَس بِاْلبِرِّ َوَتـَسْقَن َأكُػَسُؽْؿ َوَأْكتُْؿ َتتُْؾقَن اْلؽَِتاَب َأَفال ذاًما لؾقفقد:  َوَجؾَّ 

 فإحرى: أن اإلكسان يبدأ بـػسف: [،99]البؼرة:ِؼُؾقَن ﴾َتعْ 

ـْ َغقَِّفــــا  اْبــــَدْأ بِـَْػِســــَؽ َفاْكَفَفــــا َطــــ

 

ــــقُؿ   ــــَت َحؽِ ــــُف َفَلْك ــــْت َطـْ ــــنَِذا اْكَتَف  َف

أكؽ يف ُبعد طـ آستؼامة وإن  وا، أما إذا رأالـاس مـ القاطظ يستػقدفعـد ذلؽ  

لؽ إذ لسان حالفؿ يؼقل: لق كان خقًرا  كـت تدطق إلقفا بؾساكؽ قؾ أن يستجقبقا

 لسبؼـا إلقف.

ومؿا يذكره القؿـققن يف مجالسفؿ: أن رجًَل كان يؼقل: يا أيفا الـاس تصدققا، يا 

أيفا الـاس افعؾقا، فذهب ولده وأخرج العشاء لؾؿسؽقـ، فؾؿا رجع ولؿ يجد العشاء 

الـاس تصدققا قال: أكا  قال: أيـ العشاء؟ قال: أخرجتف لؾؿسؽقـ وأكت تؼقل: يا أيفا

أققل يا أيفا الـاس ما أققل يا أيفا كحـ، الشاهد: أن اإلكسان يبدأ بـػسف ما استطاع إلك 

ذلؽ سبقًَل، فنن كان مؼصًرا ٓ يؿـع أن يـصح غقره، قال ابـ الـََّحاس: ٓ يؿـع 

 متعاصل الؽموس أن يـصح بعضفؿ بعًضا.

 ﴿ َأْن َتُؼقُلقا َما ٓ َتْػَعُؾقَن ﴾بغًضا:  ِطـَْد اهللِ ﴾﴿ َكُبَر َمْؼًتا اكظر كقػ يؼقل تعالك: 

 هذا الصـػ ويبغضف، وربؿا بغضف إلك طباده. َطزَّ َوَجؾَّ يؿؼت اهَّلل 

 :(1بعد الؿائة) السابعة والثؿاكقنأية 
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ـْ قال حعانى: ـَ َآَمـُقا َهْؾ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك تَِجاَرٍة ُتـِجقُؽْؿ ِم َفا الَِّذي َطَذاٍب َألِقٍؿ * ﴿ َيا َأيُّ

ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوَرُسقلِِف َوُتَجاِهُدوَن فِل َسبِقِؾ اهللِ بَِلْمَقالُِؽْؿ َوَأكُػِسُؽْؿ َذلُِؽْؿ َخْقٌر لَُؽْؿ إِْن 

 [.00-01]الصػ:ُكـُتْؿ َتْعَؾُؿقَن ﴾

 الشــرح:

ـَ َآَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي  ﴿ َهْؾ َأُدلُُّؽْؿ ﴾ممـقـ: مخاصًبا لؾؿ َطزَّ َوَجؾَّ يؼقل اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

﴿ ُتـِجقُؽْؿ إلك تجارة، فعؾك وإلك تليت بؿعـك واحد كثقًرا،  ﴿ َطَؾك تَِجاَرٍة ﴾أرشدكؿ، 

ـْ َطَذاٍب َألِقٍؿ ﴾تسؾؿؽؿ:  ﴾  مقجع يف الدكقا وأخرة. ﴿ ِم

لعؿؾ كبًقا، فتخؾصقن ا  طهى هللا عهيه وسهى  ﴿ َوَرُسقلِِف ﴾رًبا،  ﴿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ ﴾

﴿ َوُتَجاِهُدوَن فِل َسبِقِؾ اهللِ ،  طهى هللا عهيه وسهى هَّلل وتخؾصقن الؿتابعة لرسقل اهَّلل 

قدم الجفاد بالؿال9 ٕن الجفاد  ﴿ بَِلْمَقالُِؽْؿ ﴾مـ أجؾ إطَلء كؾؿتف وإضفار ديـف:  ﴾

طقع يستلـ ربؿا إذا أراد أن يـتؼؾ مـ مديـة إلك مديـة فبالـػس ٓ يؽقن إٓ مع الؿال، 

طهى إٓ بؿال، وإذا أراد السَلح ٓ يستطقع إٓ بؿال فالؿال شلكف طظقؿ، قال الـبل 

الِِح »:  هللا عهيه وسهى  الُِح لِْؾَؿْرِء الصَّ أخرجف أحؿد طـ طؿرو بـ  «كِْعَؿ اْلَؿاُل الصَّ

وأكؿؾ أكقاع الجفاد: أن ُيجاهد اإلكسان بـػسف  ﴿ َوَأكُػِسُؽْؿ ﴾، العاص رضل اهلل طـف

مالف، ثؿ أن ُيجاهد بـػسف، ثؿ أن يجاهد بؿالف، وقد يتؼدم الجفاد بالؿال طؾك الجفاد و

َز َجْقَش »:  طهى هللا عهيه وسهى بالـػس يف حال الؼؾة والحاجة، قال الـبل  ـْ َجفَّ َم

 َصؾَّ و ،«الُعْسَرِة َفَؾُف الَجـَّةُ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ، َط ِّ

ـِ َخالٍِد اْلُجَفـِل ـْ َزْيِد ْب ك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َأكَُّف َط

ـْ َخَؾَػُف فِل َأْهؾِِف بَِخْقٍر، َفَؼْد َغَزا»َقاَل:  ، َفَؼْد َغَزا، َوَم
ِ
َز َغاِزًيا فِل َسبِقِؾ اهَّلل ـْ َجفَّ متػؼ  «َم
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 حؽؿ اهَّلل وشرطف . ﴿ َذلُِؽْؿ َخْقٌر لَُؽْؿ إِْن ُكـُتْؿ َتْعَؾُؿقَن ﴾ طؾقف،

﴿ َيْغِػْر لَُؽْؿ ُذُكقبَُؽْؿ َوُيْدِخْؾُؽْؿ َجـَّاٍت َتْجرِي : طز وجؾ مـ ثقاب الجفاد أن اهَّلل ثؿ

ـَ َصقَِّبًة فِل َجـَّاِت َطْدٍن َذلَِؽ اْلَػْقُز اْلَعظِقُؿ ﴾
ـْ َتْحتَِفا إَْكَفاُر َوَمَساكِ  [.21]الصػ:ِم

 :(3بعد الؿائة) الثامـة والثؿاكقنأية 

ـَ آَ قال حعانى: َفا الَِّذي ـُ َمْرَيَؿ ﴿ َيا َأيُّ َمـُقا ُكقكقا َأكَصاَر اهللِ َكَؿا َقاَل ِطقَسك اْب

ـْ َبـِل  ـُ َأكَصاُر اهللِ َفَآَمـَْت َصائَِػٌة ِم ـْ َأكَصاِري إَِلك اهللِ َقاَل اْلَحَقاِريُّقَن َكْح ـَ َم ق لِْؾَحَقاِريِّ

ـَ َآَمـُقا َطَؾك ْدَكا الَِّذي ـَ  إِْسَرائِقَؾ َوَكَػَرْت َصائَِػٌة َفَليَّ ِهْؿ َفَلْصَبُحقا َضاِهرِي َطُدوِّ

 [. 03]الصػ:﴾

 الشــرح:

ـَ َآَمـُقا ُكقكقا َأكَصاَر اهللِ ﴾ َفا الَِّذي الؿممـقـ أن يـصروا ديـف  َطزَّ َوَجؾَّ يلمر اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

، وكؾؿة: أكصار اهَّلل، وحزب اهَّلل يـبغل أن ٓ  طهى هللا عهيه وسهى ويـصروا رسقلف 

مقة وكؾؿة ضاهرية والباصـ سلء، فلكصار اهَّلل: هؿ الذيـ يـصرون تؽقن دطاية إطَل

طهى وقد دخؾقا فقف ابتداًء وقاتؾقا مع رسقل اهَّلل  صحابةديـ اهَّلل، وهذا الخطاب لؾ

وكاصروه وطزروه ووقروه، ثؿ يليت ُأكاس يف آخر الزمان ُيسؿقن   هللا عهيه وسهى 

، وربؿا دطقا إلك   عهيه وسهى طهى هللابلكصار اهَّلل ويطعـقن يف صحابة رسقل اهَّلل 

الشرك والتـديد، وقتؾقا الؿسؾؿقـ، وفعؾقا إفاطقؾ الؿشقـة وُيسؿقن أكػسفؿ: أكصار 

 هؿ أكصار الشقطان، وأكصار الشر، وأكصار الػتـة والبَلء: بؾ اهَّلل 

ـــؿْ  طاوي إِن َل ـــدَّ ـــقا َوال ـــا ُتِؼقُؿ  َطؾقِف

 

 بقِّـــــــــــات َأصــــــــــَحاُبفا أْدطَقــــــــــاُء  
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القا: كحـ أبـاء اهَّلل وأحباؤه، والـصارى قالقا: كحـ أبـاء اهَّلل وأحباؤه ومع فالقفقد ق

ذلؽ لؿ تـػعفؿ هذه الدطقى، بؾ هؿ أطداء اهَّلل ويبغضفؿ اهَّلل ويعذهبؿ اهَّلل، وقال 

ـَ ﴾ [،94]الؿائدة:﴿ َلْسُتْؿ َطَؾك َشْلٍء ﴾طـفؿ:  ق ـُ َمْرَيَؿ لِْؾَحَقاِريِّ  ﴿ َكَؿا َقاَل ِطقَسك اْب

ـْ َأكَصاِري إَِلك اهللِ ﴾الحقاري: الـاصر، فمـقا بف واتبعقه وكاصروه، الذيـ آ مـ  ﴿ َم

ـُ َأكَصاُر اهللِ ﴾يـصرين يف تبؾقغ ديـ اهَّلل والعؿؾ بف والدطقة إلقف،   ﴿ َقاَل اْلَحَقاِريُّقَن َكْح

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ ﴾ضاهًرا باصـًا،  ﴿ َوَكَػَرْت ، بعقسك طؾقف السَلم ﴿ َفَآَمـَْت َصائَِػٌة ِم

ِهؿْ ﴾ كصركا ﴿﴿ َفَليَّْدَكاوهؿ القفقد،  َصائَِػٌة ﴾ ـَ َآَمـُقا َطَؾك َطُدوِّ ﴾ الؽافر الَِّذي

ـَ ﴾﴿ طهى طالقـ مـتصريـ، وفعًَل أن الـصارى قبؾ مبعث الـبل  َفَلْصَبُحقا َضاِهرِي

 حالة طؾقا طؾك القفقد وكاكقا هؿ أهؾ الظفقر حتك كان القفقد يف  هللا عهيه وسهى 

استضعاف، بؾ إن هرقؾ حقـ رأى كجؿ الختان قد ضفر أمر بؼتؾ القفقد، كان يظـ أن 

هذا الـبل سقؽقن مـفؿ، فبقـؿا رجؾ مـ العرب يف الشام قضك حاجًة فرآه بعضفؿ أكف 

طهى هللا مختقن فُلخبِر هرقؾ بذلؽ فسللف: هؾ تختـقن؟ قال: كعؿ، فعؾؿ أن الـبل 

رب9 ٕن الختان هق شعقرة إبراهقؿ طؾقف السَلم، اختتـ سقؽقن مـ الع  عهيه وسهى 

وهق ابـ ثؿاكقـ سـة بالؼدوم، ققؾ: مقضع اسؿف الؼدوم، والصحقح: أكف بالؼدوم 

الؿعروفة هذه التل ُيضرب هبا الخشب، لؿ يؽـ لديف آلة وأراد أن ُيطبؼ هذه الشعقرة 

فؿ سلء يف باب وهذه الػطرة فاختتـ، أما الـصارى إلك أن ٓ يختتـقن حال

ٓ يتقرطقن أن ُيجامعقا الؿرأة يف حال حقضفا، وكذلؽ ٓ يستـجقن مـ والـجاسات 

بقلفؿ وٓ مـ غائطفؿ، والقفقد إذا حاضت الؿرأة أخرجقها مـ البقت ٓ ُيماكؾقها 

وٓ ُيجالسقها ويعتربوهنا كجسة، واإلسَلم جاء بلطدل إمقر يف هذا الباب ويف غقره 
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حرم  َطزَّ َوَجؾَّ وتماكؾ وربؿا كاكت مع زوجفا طؾك الػراش إٓ أن اهَّلل  فالؿرأة ُتجالس

 طؾقف غشقاهنا يف حال حقضفا. 

يـادي الؿممـقـ أن يؽقكقا أكصاًرا لف مع أكف غـل طـ  َطزَّ َوَجؾَّ : أن اهَّلل فالشاهد

اْحَػِظ »[، 0]محؿد:ْؿ ﴾﴿ إِْن َتـُصُروا اهللَ َيـُصْرُكْؿ َوُيَثبِّْت َأْقَداَمؽُ العالؿقـ9 لؽـ الحال: 

ـْ  اهللَ َيْحَػْظَؽ، اْحَػِظ اهللَ َتِجْدُه ُتَجاَهَؽ، َوإَِذا َسَلْلَت فَاْسَلِل اهللَ، َوإَِذا اْسَتَعـَْت َفاْسَتِع

 .«بِاهللِ 

وأن يـصرهؿ طؾك طدوهؿ القفقدي،  َطزَّ َوَجؾَّ فنذا أراد الؿسؾؿقن أن يميدهؿ اهَّلل  

ضل، والبقذي، والفـدوسل ما طؾقفؿ إٓ أن يرجعقا إلك اهَّلل بتقبة والـصراين، والراف

  طهى هللا عهيه وسهى صادقة، وأن يخؾصقا لف العبادة ويخؾصقا لرسقل اهَّلل 

الؿتابعة، هذا هق الذي تؼقى بف إمة وتـتصر وُتَعز، أما الؿظاهرات والسقر خؾػ 

القفقد طؾك الؿسؾؿقـ  َطزَّ َوَجؾَّ  ٓ ُيجدي وٓ يليت بخقر، وما سؾط اهَّلل فنكف الؽافريـ

لؽرامتفؿ فالقفقد قد ُلِعـقا وُصِردوا مـ رحؿة اهَّلل طؾك لسان داود وطقسك بـ مريؿ مـ 

زمـ قديؿ، ولؽـ وقع ما وقع مـفؿ بسبب الُبعد والؼصقر والضعػ العؾؿل 

لؿ تؽـ لفؿ دولة، كاكقا   طهى هللا عهيه وسهى العرب قبؾ مبعث الـبل فوالعؿؾل، 

طبارة طـ قبائؾ، الؼبقؾة الؼقية تلكؾ الضعقػة، والضعقػة تدخؾ تحت الؼقية، والؼبائؾ 

التل قريب مـ الشام بعضفا مع الُػرس وبعضفا مع الروم، والبَلد القؿـقة دخؾفا 

َطزَّ إحباش وأخذوها وتؿؾؽقها، كان شلهنؿ دون يف جؿقع إمقر حتك بعث اهَّلل 

، فؾؿا كاصروه وطزروه ووقروه، وآمـقا بف،  وسهى  طهى هللا عهيهمحؿًدا  َوَجؾَّ 

وطؿؾقا بلمره، واكتفقا طـ هنقف وزجره أطزهؿ اهَّلل، غزوا فارس بعدد لقس بالؽثقر 
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قد كان وبالـسبة لجـقد فارس، وغزوا الروم بعدد لقس بالؽثقر بالـسبة لجـقد الروم، 

ؿ استئصال لمخر، بقـ فارس والروم أكثر مـ سبعؿائة معركة لؿ يؼع مـ أحده وقع

 َطزَّ َوَجؾَّ والؿسؾؿقن يف قريب مـ أربعة طشر سـة قضقا طؾك الدولتقـ بػضؾ اهَّلل 

 وكصره وطقكف ثؿ بسبب آستؼامة طؾك اإلسَلم.

ـَ َأْلًػا، َفَؼاَم َتْرُجَؿاٌن، َفَؼاَل: فخرج قال الؿغقرة بـ شعبة:  ْسَرى فِل َأْرَبِعق
َطامُِؾ كِ

ـُ ُأكَاٌس لُِقَؽؾِّْؿـِل َرُجٌؾ  ا ِشْئَت؟ َقاَل: َما َأْكُتْؿ؟ َقاَل: َكْح مِـُْؽْؿ، َفَؼاَل الُؿِغقَرُة: َسْؾ َطؿَّ

ـَ الُجقِع، َوَكْؾَبُس 
ـَ الَعَرِب، ُكـَّا فِل َشَؼاٍء َشِديٍد َوَبَلٍَء َشِديٍد، َكَؿص  الِجْؾَد َوالـََّقى مِ

مِ

َجَر َوالحَ  َعَر، َوَكْعُبُد الشَّ َؿَقاِت َوَرب  الَقَبَر َوالشَّ ـُ َكَذلَِؽ إِْذ َبَعَث َرب  السَّ َجَر، َفَبقْـَا َكْح

ـَ  ُف، َفَلَمَرَكا  -َتَعاَلك ِذْكُرُه َوَجؾَّْت َطَظَؿُتُف  -إََرِضق ـْ َأْكُػِسـَا َكْعِرُف َأَباُه َوُأمَّ
إَِلْقـَا َكبِقًّا مِ

َأْن ُكَؼاتَِؾُؽْؿ َحتَّك َتْعُبُدوا اهَّلَل َوْحَدُه، َأْو ُتَمد وا »ؾََّؿ َكبِق ـَا َرُسقُل َربِّـَا َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَس 

ـْ ُقتَِؾ مِـَّا َصارَ  ـْ ِرَساَلِة َربِّـَا، َأكَُّف َم  إَِلك الِجْزَيَة، َوَأْخَبَرَكا َكبِق ـَا َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َط

َ مِـَّا َمَؾَؽ ِرَقاَبُؽؿْ الَجـَِّة فِل َكِعقٍؿ َلْؿ َيَر مِْثَؾَفا َقط  
ـْ َبِؼل أخرجف البخاري  الحديث، «، َوَم

 يف كتاب الجزية والؿقادطة .

 .فسقؿؾؽ مقضع قدمل هاتقـ ًاهرقؾ يؼقل ٕبل سػقان: إن يؽـ ما تؼقل حؼ

مـ وـػس إمر: طؾك الؿسؾؿقـ أن يعقدوا إلك اهَّلل، كحـ كتللؿ طؾك فؾسطقـ ف 

: ضعقػ اإليؿان قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ الذي ٓ يتللؿ طؾك فؾسطقـ

ـِ َكاْلُبـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف َبْعًضا» ـُ لِْؾُؿْمِم  متػؼ طؾقف طـ أبل مقسك رضل اهَّلل طـف، «اْلُؿْمِم

يف أي والفـد وبقرما، والقؿـ، والعراق، وكتللؿ طؾك ما يؼع لؾؿسؾؿقـ يف سقريا، و

ـ بسبب الُبعد طـ التؿسؽ بالديـ تجد الـاس يف حال بَلد مـ بؾدان اهَّلل القاسعة، لؽ
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 ئًا، وٓ الؿحؽقم يستطقع يػعؾ شقئًايػعؾ شقأن ققد وتؽبقؾ، ٓ الحاكؿ يستطقع 

لؿاذا وؾقست الؼضقة قضقة ُحؽام لؿاذا ٓ يحركقن الطائرات؟ فالسبب الؿعاصل، و

ؾقـ كبؾتـا يػعؾقا؟ هؿ ُمؽبؾقن كؿا كحـ ُمؽب لؿلؿاذا وٓ يحركقن إساصقؾ، 

إذا  [،22]الرطد:﴿ إِنَّ اهللَ ٓ ُيَغقُِّر َما بَِؼْقٍم َحتَّك ُيَغقُِّروا َما بَِلكُػِسِفْؿ ﴾الؿعاصل والذكقب: 

كؿا يجب يجب طؾقـا أن كؼقم بلمر اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ أردكا مـ الُحؽام أن يؼقؿقا بلمر اهَّلل 

يؼع الظفقر، ويؼع الـصر،  أن كدطقا لفؿ، وأن كقجف الـصائح طـد ذلؽوكؿا يجب 

هذا فالؿجتؿع يعج بالؿخالػقـ، هذا بالشرك وهذا بػساد العؼقدة ويؼع العز، و

هذا وهذا يزمر، وهذا ُيغـل، والؾقاط، بهذا والخؿر، بهذا ولزكا، باهذا والسرقة، ب

يـتصر؟ ما سقـتصر، لق يؽقن معف الؼـبؾة أن تـتظر مـف  هؾوهذا، فؿجتؿع هذا حالف 

والـقوية، والفدروجقـقة، والؼـابؾ الػسػقرية، والؼـابؾ الػراغقة ما سقـتصر9  الذرية،

: كحـ ققم ، قال طؿر رضل اهَّلل طـفٕكف مفزوم مـ اهَّلل بسب بالذكقب والؿعاصل

 .أطزكا اهَّلل باإلسَلم فنذا ابتغقـا العزة بغقر اإلسَلم أذلـا اهَّلل

سؽ بؽتابف وكلخذ بسـة كبقف طؾك الجؿقع: كعقد إلك اهَّلل كتؿ ةسفؾفلسباب الـصر 

 وستجدون أن الـصر حؾقػـا.  طهى هللا عهيه وسهى 

الشقخ إلباين رحؿف اهَّلل تعالك يؼقل: القفقد سقخرجقن مـ فؾسطقـ وهذا طـدكا 

 ومع ذلؽ حقـطؼقدة9 لؽـ مـ سقخرجفؿ؟ سقخرجفؿ أهؾ التقحقد وأهؾ اإليؿان، 

رات الشركقة طـدهؿ شلء طادي تحدث بعضفؿ طـ التقحقد ربؿا يتـؽر لؽ، الزيا

، اكظروا يف شبعان كؿ تتقجف مـ الزيارات طـدكا يف القؿـ إلك قرب هقد، صبقعلو

فَلن، كؿ مـ أسؿاء كسؿقفا وٓ وابـ طقسك، والؿحضار، والعقدروس، والعطاس، و
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أطظؿ الظؾؿ وأحد يتللؿ وٓ أحد يؼقل: هذا مـؽر وهذا باصؾ مع أن هذا أطظؿ الباصؾ 

، وإذا قؿت تـفاهؿ يف خطبة جؿعة طـ معصقة أو تلمرهؿ بطاطة قالقا: هذا يف إرض

متشدد، هذا متزمت، هذا متعـت، يتـؽرون لؾحؼ وتـشرح صدورهؿ لؾباصؾ، كقػ 

، تعبد مـ دون اهَّلل يؼع الـصر؟ هذا إذا كان طـدكا كقػ يف فؾسطقـ طـدهؿ قبقر كثقرة

يف ويف إيران حدث وٓ حرج، ورة، يف العراق قبقر كثقويف السقدان قبقر كثقرة، و

أغؾب البَلد اإلسَلمقة مؾغؿة بؾ يف إكدوكقسقا ويف الفـد، ويف باكستان، وأفغاكستان، 

بالؼبقر، مؾغؿة بالشركقات، مؾغؿة بالبدع والخرافات فلكك ُيـصرون وأكك ُيؿؽـقن، 

قن لفؿ هذا يتعارض مع قدر اهَّلل الؽقين فضًَل طـ الؼدر الشرطل: أن أهؾ الباصؾ تؽ

ٕولقائف، فؾـستبشر إن تبـا إلك اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ دولة مستؿرة إكؿا هل جقلة ثؿ يؿؽـ اهَّلل 

، وأحببـا أهؾ طهى هللا عهيه وسهىوطـدكا إلقف وكاصركا ديـف وكاصركا سـة كبقف 

اإلسَلم، وأبغضـا أهؾ الؽػر والطغقان، وتبـا إلك اهَّلل مـ الؿعاصل والسقئات طـد 

 .لخقر العظقؿذلؽ سقليت ا

الـصر لقس بالؽثرة وٓ بالعتاد والعدة الـصر مـ طـد اهَّلل، كصر الؿسؾؿقـ يف بدر ف 

خرج معف آٓف  فؼدوهؿ ثَلثؿائة وثَلثة طشر، وكصر صالقت بثَلثؿائة وثَلثة طشر، 

َطزَّ اهَّلل  قالبشربة ماء،  َطزَّ َوَجؾَّ مملػة، فؾؿا وصؾقا إلك البؾدة التل ُيريد طصقا اهَّلل 

ا َفَصَؾ َصاُلقُت بِاْلُجـُقِد َقاَل إِنَّ اهللَ ُمْبَتِؾقُؽْؿ بِـََفرٍ ﴾ :َوَجؾَّ  يعـل: [، 194]البؼرة:﴿ َفَؾؿَّ

ـْ َشِرَب ِمـُْف َفَؾْقَس ِمـِّل ﴾مختربكؿ بـفر:  ﴿ ولـ يؽقن يف جقشل، [، 194]البؼرة:﴿ َفَؿ

ُف ِمـِّل ﴾ ـْ َلْؿ َيْطَعْؿُف َفنِكَّ بإمر، ثؿ  ًاوقائؿ اً ومميد اً قن معل كاصريؽ[، 194]البؼرة:َوَم

لؿـ كان يف شدة ططش وكحق ذلؽ: أن يلخذ غرفة مـ ماء يجعؾ اهَّلل  َطزَّ َوَجؾَّ أذن اهَّلل 
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فقفا بركة، فشربقا مـف جؿقًعا إٓ قؾقًَل مـفؿ وهؿ ثَلثؿائة وثَلثة طشر بعدة أهؾ بدر، 

جالقت معف [، 194]البؼرة:قَت َوُجـُقِدِه ﴾﴿ ٓ َصاَقَة َلـَا اْلَقْقَم بَِجالُ طـد ذلؽ قالقا: 

ـْ فَِئٍة آٓف، وصالقت أٓف ذهبقا بؼل صائػة يسقرة، فؽان القطد مـ اهَّلل:  ﴿ َكْؿ ِم

ـَ ﴾ ابِرِي ﴿ َوَقَتَؾ َداُوُد َجاُلقَت  [،194]البؼرة:َقِؾقَؾٍة َغَؾَبْت فَِئًة َكثِقَرًة بِنِْذِن اهللِ َواهللُ َمَع الصَّ

اكتصر الؿسؾؿقن يف وقائع كثقرة، هذه وقعة واحدة [، 112]البؼرة: اْلُؿْؾَؽ ﴾َوآَتاُه اهللُ 

َطزَّ ووقعة بدر وقعة واحدة، وكؿ هل الققائع التل أطز اهَّلل فقفا أهؾ اإلسَلم، وأذل اهَّلل 

 فقفا أهؾ الشرك والطغقان واإلجرام. َوَجؾَّ 

 طؾك صاطتف وطبادتف. كسلل اهَّلل أن يرفع البَلء طـ الؿسؾؿقـ، وأن يؼبؾ بؼؾقهبؿ

  سورة انجًعت 

 :(2بعد الؿائة) التاسعة والثؿاكقنأية 

ـْ ُدوِن الـَّاِس قال حعانى: ُؽْؿ َأْولَِقاُء هللِ ِم ـَ َهاُدوا إِْن َزَطْؿُتْؿ َأكَّ َفا الَِّذي ﴿ ُقْؾ َيا َأيُّ

ـَ ﴾  [. 5]الجؿعة:َفَتَؿـَُّقا اْلَؿْقَت إِْن ُكـُتْؿ َصادِقِق

 :الشــرح

ـَ َهاُدوا﴾ يا محؿد ﴿﴿ ُقْؾ  َفا الَِّذي ُؽْؿ َأْولَِقاُء هللِ ﴾ القفقد ﴿َيا َأيُّ ﴾ إِْن َزَطْؿُتْؿ َأكَّ

ـْ ُدوِن الـَّاِس ﴾كصراء ومحبقن ﴿  َطزَّ َوَجؾَّ فذا كداء مـ اهَّلل الؿممـقـ وغقرهؿ ف ِم

كان إمر كؿا  لؾقفقد الذيـ زطؿقا: أهنؿ أبـاء اهَّلل وأحباؤه، وأهنؿ أهؾ الجـة، قال: إن

(14) 
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ـَ ﴾قؾتؿ:  ولق تؿـقه لققع هبؿ9 ولذلؽ رهبقا  ﴿ َفَتَؿـَُّقا اْلَؿْقَت إِْن ُكـُتْؿ َصاِدقِق

ـَ َأْشَرُكقا َيَقدُّ َأَحُدُهْؿ لَْق وخافقا:  ـَ الَِّذي ُفْؿ َأْحَرَص الـَّاِس َطَؾك َحَقاٍة َوِم ﴿ َولََتِجَدكَّ

ُر َأْلَػ َسـٍَة َوَما ُهَق بُِؿزَ  َر َواهللُ َبِصقٌر بَِؿا َيْعَؿُؾقَن ُيَعؿَّ ـَ اْلَعَذاِب َأْن ُيَعؿَّ ْحِزِحِف ِم

 [.49]البؼرة:﴾

 جـتفؿ .فالقفقد والـصارى وجؿقع الؽػار طـدهؿ حرص طؾك الحقاة ٕهنا 

 :(1بعد الؿائة) التسعقنأية 

ـْ قال حعانى: الِة ِم ـَ آَمـُقا إَِذا ُكقِدَي لِؾصَّ َفا الَِّذي َيْقِم اْلُجُؿَعِة َفاْسَعْقا إَِلك ِذْكرِ ﴿ َيا َأيُّ

الُة َفاكَتِشُروا فِل  اهللِ َوَذُروا اْلَبْقَع َذلُِؽْؿ َخْقٌر َلُؽْؿ إِْن ُكـُتْؿ َتْعَؾُؿقَن * َفنَِذا ُقِضَقِت الصَّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾ ـْ َفْضِؾ اهللِ َواْذُكُروا اهللَ َكثِقًرا َلَعؾَّ  [.01-8جؿعة:]الإَْرِض َواْبَتُغقا ِم

 الشــرح:

ـْ َيْقِم اْلُجُؿَعِة ﴾ الةِ ِم ـَ آَمـُقا إَِذا ُكقدَِي لِؾصَّ َفا الَِّذي وهق الـداء الذي يؽقن طـد  ﴿ َيا َأيُّ

،  طهى هللا عهيه وسهى صعقد اإلمام طؾك الؿـرب، وهق الذي كان طؾك طفد الـبل 

طػان رضل طـف لتذكقر الـاس وأما الـداء الذي كان طؾك الزوراء فنكؿا جعؾف طثؿان بـ 

وٓ طفد أبل   طهى هللا عهيه وسهى بالققت لؿا كثروا، ولؿ يؽـ طؾك طفد رسقل اهَّلل 

ـِ َيِزيَد، َقاَل:  فبؽر وٓ طؿر،  ائِِب ْب ـِ السَّ ُلُف إَِذا َجَؾَس »َط َكاَن الـَِّداُء َيْقَم الُجُؿَعِة َأوَّ

 اهَّلُل اإِلَماُم َطَؾك الِؿـَْبِر َطَؾك َطْفِد ال
َ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َوَأبِل َبْؽٍر، َوُطَؿَر َرِضل

ِّ
ـَّبِل

ْوَراءِ  َ اهَّلُل َطـُْف، َوَكُثَر الـَّاُس َزاَد الـَِّداَء الثَّالَِث َطَؾك الزَّ
ا َكاَن ُطْثَؿاُن َرِضل « َطـُْفَؿا، َفَؾؿَّ

 :
ِ
ْوَراُء: َمْقِض  "َقاَل َأُبق َطْبِد اهَّلل قِق بِاْلَؿِديـَِة الزَّ  ( .801أخرجف البخاري ) "ٌع بِالس 
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وهذا الـداء إذا صعد اإلمام طؾك الؿـرب يحرم معف البقع والشراء وجؿقع العؼقد، فَل 

يجقز حتك طؼد الـؽاح وٓ طؼد اإلجارة وٓ طؼد البقع9 ٕن الحضقر واجب طؾك 

اْلُجُؿَعُة َحؼٌّ »يؼقل:   طهى هللا عهيه وسهى الـبل فكؾ ذكر حر مؼقؿ غقر مريض، 

، َأْو  َّٓ َأْرَبَعًة: َطْبٌد َمْؿُؾقٌك، َأْو اْمَرَأٌة ، َأْو َصبِلٌّ َواِجٌب َطَؾك ُكؾِّ ُمْسِؾٍؿ فِل َجَؿاَطٍة إِ

، والؿراد بالصَلة التل أخرجف أبق داود طـ صارق بـ شفاب رضل اهَّلل طـف «َمرِيٌض 

إلك خطبة الجؿعة  اْسَعْقا إَِلك ِذْكرِ اهللِ ﴾﴿ فَ ُذكرت يف هذا الؿقصـ هل صَلة الجؿعة، 

أي: التبؽقر  ﴿ َذلُِؽْؿ ﴾والشراء،  ﴿ َوَذُروا اْلَبْقَع ﴾، َطزَّ َوَجؾَّ وما كان مـ صاطة اهَّلل 

 ﴿ إِْن ُكـُتْؿ َتْعَؾُؿقَن ﴾يف ديـؽؿ ودكقاكؿ:  ﴿ َخْقٌر َلُؽْؿ ﴾إلك الجؿعة، والحضقر 

 ذلؽ.

ال ـْ َفْضِؾ وإمر لإلباحة،  ُة َفاكَتِشُروا فِل إَْرِض ﴾﴿ َفنَِذا ُقِضَقِت الصَّ ﴿ َواْبَتُغقا ِم

ذكر الؾسان، ويدخؾ فقف ذكر الؼؾب  ﴿ َواْذُكُروا اهللَ َكثِقًرا ﴾مـ رزقف،  اهللِ ﴾

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن ﴾والجقارح،  والػَلح: هق كقؾ الؿطؾقب والسَلمة مـ  ﴿ َلَعؾَّ

 الؿرهقب.

ـْ َج ويف الصحقحقـ   َط
ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف  " رضل اهَّلل طـف ابِِر بْ

َّ
َأنَّ الـَّبِل

اِم، َفاْكَػَتَؾ الـَّاُس إَِلْقَفا،  ـَ الشَّ
َوَسؾََّؿ، َكاَن َيْخُطُب َقاِئًؿا َيْقَم اْلُجُؿَعِة، َفَجاَءْت ِطقٌر مِ

َّٓ اْثـَا َطَشَر َرُجًَل، َفُلْكِزَلْت  تِل فِل اْلُجُؿَعِة:  َحتَّك َلْؿ َيْبَؼ إِ َيُة الَّ ْٔ َوإَِذا َرَأْوا تَِجاَرًة ﴿َهِذِه ا

قا إَِلْقَفا َوَتَرُكقَك َقائِ   متػؼ طؾقف . "[ 00]الجؿعة:  ﴾ًؿاَأْو َلْفًقا اْكَػض 
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  سورة انًُافقوٌ 

 :(2بعد الؿائة)القحدة والتسعقن أية 

ـَ آَمـُقا ٓقال حعانى: َفا الَِّذي ـْ  ﴿ َيا َأيُّ ـْ ِذْكرِ اهللِ َوَم ُتْؾِفُؽْؿ َأْمَقاُلُؽْؿ َوٓ َأْوُٓدُكْؿ َط

 [.8]الؿـافؼقن:َيْػَعْؾ َذلَِؽ َفُلْوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَخاِسُروَن ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ﴾ َفا الَِّذي ﴿ ٓ ُتْؾِفُؽْؿ يا معشر مـ آمـ بؾساكف وقؾبف واكؼاد ٕمر اهَّلل:  ﴿ َيا َأيُّ

الذيـ  ﴿ َوٓ َأْوُٓدُكْؿ ﴾التل تطؾبقهنا وتبحثقن طـفا،  اُلُؽْؿ ﴾﴿ َأْمقَ تشغؾؽؿ:  ﴾

ـْ ِذْكرِ اهللِ ﴾تممؾقن فقفؿ،  ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ طـ صاطة اهَّلل،  ﴿ َط ﴾ فقـشغؾ بالػاين ﴿ َوَم

يف الدكقا وأخرة، وسقليت بقان ذلؽ يف آية  َفُلْوَلئَِؽ ُهُؿ الَْخاِسُروَن ﴾طؾك الباقل ﴿

 ـ.سقرة التغاب

  سورة انخغابٍ 

 :(2بعد الؿائة) الثاكقة والتسعقنأية 

ا َلُؽْؿ َفاْحَذُروُهْؿ قال حعانى: ـْ َأْزَواِجُؽْؿ َوَأْوِٓدُكْؿ َطُدوًّ ـَ آَمـُقا إِنَّ ِم َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.03]التغابـ:َوإِْن َتْعُػقا َوَتْصَػُحقا َوَتْغِػُروا َفنِنَّ اهللَ َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾

 الشــرح:

(11) 

(18) 
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ـْ َأْزَواِجُؽْؿ ﴾ ـَ آَمـُقا إِنَّ ِم َفا الَِّذي ﴿ َوَأْوِٓدُكْؿ زوجاتؽؿ، ولؾـساء إزواج،  ﴿ َيا َأيُّ

ا لَُؽْؿ ﴾ذريتؽؿ،  ﴾ مـ حقث أهنؿ يشغؾقكؽؿ طـ صاطة اهَّلل، وربؿا أوقعقكؿ  ﴿ َطُدوًّ

 َوإِْن َتْعُػقا ﴾ ﴿كقكقا طؾك حذر مـ فتـتفؿ،  ﴿ َفاْحَذُروُهْؿ ﴾يف معصقة اهَّلل، 

﴿ َفنِنَّ تسرتوا،  ﴿ َوَتْغِػُروا ﴾ٓ تماخذوهؿ بؿا صـعقا،  ﴿ َوَتْصَػُحقا ﴾وتتجاوزوا، 

الؿراد بالعداوة هـا العداوة التل هل مظـة آقتتال، لقس لؽؿ، و اهللَ َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾

لعؾؿ مـ لؽـ طداوة مـ حقث أهنؿ يشغؾقن طـ صاطة اهَّلل، فؽؿ مـ إكسان يرتك صؾب ا

أجؾ زوجف أو ولده، وكؿ مـ إكسان ُيشغؾ بالدكقا مـ أجؾ زوجف وولده9 ولذلؽ 

َؿا َأْمَقاُلُؽْؿ َوَأْوُٓدُكْؿ فِتْـٌَة ﴾أخرب اهَّلل أهنؿ فتـة:  ، كؿا قال مع أهنؿ زيـة [،21]التغابـ:﴿ إِكَّ

ـَ الـَِّساِء َواْلَبـِ : تعالك َفَقاِت ِم ـَ لِؾـَّاِس ُحبُّ الشَّ ـَ ﴾﴿ ُزيِّ ﴿  وقال: [،29]آل طؿران:ق

ْكَقا ﴾ لؽـ آشتغال هبؿ قد ُيؾفل طـ صاطة  [،99]الؽفػ:اْلَؿاُل َواْلَبـُقَن ِزيـَُة اْلَحَقاِة الدُّ

 اهَّلل ويشغؾ طـ ذكر اهَّلل.

  سورة انطالق 

 :(2بعد الؿائة) الثالثة والتسعقنأية 

ْؼُتُؿ قال حعانى: َة ﴿ يا أيفا الـَّبِلُّ إَِذا َصؾَّ َـّ َوَأْحُصقا اْلِعدَّ تِِف َـّ لِِعدَّ ُؼقُه الـَِّساَء َفَطؾِّ

ـَ بَِػاِحَشٍة ُمَبقِّـٍَة  َّٓ َأْن َيْلتِق ـَ إِ َـّ َوٓ َيْخُرْج ـْ ُبُققتِِف َـّ ِم ُؼقا اهللَ َربَُّؽْؿ ٓ ُتْخرُِجقُه َوتِْؾَؽ َواتَّ

ـْ َيتََعدَّ ُحُدوَد اهللِ َفَؼْد َضَؾؿَ  *  َكْػَسُف ٓ َتْدِري لََعؾَّ اهللَ ُيْحِدُث بَْعَد َذلَِؽ َأْمًرا ُحُدوُد اهللِ َوَم

َـّ بَِؿْعُروٍف َوَأْشِفُدوا َذَوْي َطْدٍل  َـّ بَِؿْعُروٍف َأْو َفاِرُققُه َـّ َفَلْمِسُؽقُه ـَ َأَجَؾُف َفنَِذا َبَؾْغ

(12) 
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ـْ َكا ِف َذلُِؽْؿ ُيقَطُظ بِِف َم َفاَدَة لِؾَّ ـْ َيتَِّؼ اهللَ ِمـُْؽْؿ َوَأقِقُؿقا الشَّ ِخرِ َوَم ْٔ ـُ بِاهللِ َواْلَقْقِم ا َن ُيْمِم

 [.1-0]الطَلق:﴾ َيْجَعْؾ َلُف َمْخَرًجا

 الشــرح:

﴿ إَِذا : هاكبقف وهق أمر ٕمتف9 ٕكف قال بعد َطزَّ َوَجؾَّ يـادي اهَّلل  ﴿ يا أيفا الـَّبِلُّ ﴾

ْؼُتؿُ  َـّ ﴾ طؾك العؿقم ﴿َصؾَّ ُؼقُه َـّ ﴾ الـَِّساَء َفطَؾِّ تِِف َؿا الطَّاَلُق »والطَلق بقد الزوج:  لِِعدَّ إِكَّ

اِق  ـْ َأَخَذ بِالسَّ والطَلق يؽقن لؾزوجة فَل يجقز لؾرجؾ أن يطؾؼ زوجة غقره إٓ  ،«لَِؿ

َـّ ﴾إذا وكؾف بذلؽ،  تِِف َـّ لِِعدَّ ُؼقُه ـِ ُطَؿَر، َأكَُّف َصؾََّؼ وأي: لحال طدهتـ:  ﴿ َفطَؾِّ ـِ اْب َط

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل  اْمَرَأَتفُ 
ِ
ـْ َذلَِؽ َرُسقَل اهَّلل ٌض، َفَسَلَل ُطَؿُر َط

 َحائِ
َ
ُمْرُه »َوِهل

ُؼ َبْعُد، َأْو ُيْؿِسُؽ   «َفْؾُقَراِجْعَفا َحتَّك َتْطُفَر، ُثؿَّ َتِحقَض َحْقَضًة ُأْخَرى، ُثؿَّ َتْطُفَر، ُثؿَّ ُيَطؾِّ

ق السـل: أن يطؾؼفا يف صفر لؿ يجامعفا فقف، أو وهذا هق الطَل ،أخرجف البخاري

يطؾؼفا حامًَل، وأما الطَلق يف ُصفر جامعفا فقف ففق صَلق بدطل، وهؾ يؼع أو ٓ 

، «ُمْرُه َفْؾقَُراِجْعَفا»قال:   طهى هللا عهيه وسهى يؼع؟ الصحقح: أكف يؼع9 ٕن الـبل 

ل بعضفؿ، وحسبت طؾقف صؾؼة، الؾغقية طؾك ما قآ والرجعة هـا هل الرجعة الشرطقة 

مـ صريؼ أبل الزبقر: أهنا لؿ تحسب طؾقف فؼد أطؾفا أبق داود طـد أبل داود وأما ما جاء 

وغقره مـ أهؾ العؾؿ وهل مخالػة لؿا يف الصحقحقـ، وقد بقـا ما يتعؾؼ هبذه الؿسللة 

َة ﴾بتقسع يف شرحـا طؾك طؿدة إحؽام،  وهل: ثَلثة طدة الطَلق  ﴿ َوَأْحُصقا اْلِعدَّ

قروء، لؾؿرأة التل تحقض، ولؾحامؾ بالقضع9 لحديث أم سؾؿة يف قصة سبقعة 

 :إسؾؿقة
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ـِ فعـ   ْب
ِ
ـِ َمْسُعقٍد، َأكَّ  َطْبِد اهَّلل ، ف ُطْتبََة ْب ْهِريِّ َْرَقِؿ الز  ْٕ ـِ ا  ْب

ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل َكَتَب إَِلك ُطَؿَر ْب

ا َقاَل َيْلُمُرُه َأْن َيْدُخَؾ َطَؾك ُسَبْقَعَة بِـْ  ـْ َحِديثَِفا، َوَطؿَّ َْسَؾِؿقَِّة، َفَقْسَلَلَفا َط ْٕ ِت اْلَحاِرِث ا

 
ِ
 إَِلك َطْبِد اهَّلل

ِ
ـُ َطْبِد اهَّلل ـَ اْسَتْػتَْتُف، َفَؽتََب ُطَؿُر ْب  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ ِحق

ِ
 َلَفا َرُسقُل اهَّلل

ـِ ُطْتبََة ُيْخبُِرُه، َأنَّ ُسبَْقَعَة َأْخَبرَ  ـِ ْب ـِ َخْقَلَة َوُهَق فِل َبـِل َطامِِر بْ ْتُف: َأكََّفا َكاَكْت َتْحَت َسْعِد ْب

 َحامٌِؾ، َفَؾْؿ َتـَْشْب َأْن 
َ
ِة اْلَقَداِع َوِهل َ َطـَْفا فِل َحجَّ

ـْ َشِفَد َبْدًرا، َفُتُقفِّل ، َوَكاَن مِؿَّ ُلَميٍّ

ا َتَعؾَّْت  َؾْت لِْؾُخطَّاِب، َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا  َوَضَعْت َحْؿَؾَفا َبْعَد َوَفاتِِف، َفَؾؿَّ ـْ كَِػاِسَفا، َتَجؿَّ
مِ

ـُ َبْعَؽٍؽ  ـَابِِؾ ْب اِر  -َأُبق السَّ ـْ َبـِل َطْبِد الدَّ
َؾًة؟  -َرُجٌؾ مِ َفَؼاَل َلَفا: َما لِل َأَراِك ُمَتَجؿِّ

، َما َأْكِت بِـَاكٍِح َحتَّ 
ِ
ـَ الـَِّؽاَح، إِكَِّؽ، َواهَّلل ك َتُؿرَّ َطَؾْقِؽ َأْربََعُة َأْشُفٍر َوَطْشٌر، َلَعؾَِّؽ َتْرِجق

 
ِ
ـَ َأْمَسْقُت، َفَلَتْقُت َرُسقَل اهَّلل َقابِل ِحق

 ثِ
َّ
ا َقاَل لِل َذلَِؽ، َجَؿْعُت َطَؾل َقاَلْت ُسَبْقَعُة: َفَؾؿَّ

ـْ َذلَِؽ،  ـَ َوَضْعُت َحْؿؾِل، َفَلْفَتاكِل بَِلكِّل َقْد َحؾَ »َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَسَلْلُتُف َط ْؾُت ِحق

ِج إِْن َبَدا لِل ـُ ِشَفاٍب: «َوَأَمَركِل بِالتََّزو  ـَ َوَضَعْت، »، َقاَل اْب َج ِحق َفََل َأَرى بَْلًسا َأْن َتَتَزوَّ

َٓ َيْؼَرُبَفا َزْوُجَفا َحتَّك َتْطُفرَ   أخرجف مسؾؿ . «َوإِْن َكاَكْت فِل َدمَِفا، َغْقَر َأكَُّف 

لؼقل اهَّلل طز وجؾ:  ٔيسة أو الصغقرة التل لؿ تحض بثَلثة أشفر،وهؽذا ا 

ئِل َلْؿ ﴿ َـّ َثََلَثُة َأْشُفٍر َوالَلَّ ُتُف ـْ كَِسائُِؽْؿ إِِن اْرَتْبُتْؿ َفِعدَّ
ـَ اْلَؿِحقِض مِ

ـَ مِ ْس
ئِل َيئِ َوالَلَّ

َـّ وَ  ـَ َحْؿَؾُف َـّ َأْن َيَضْع َْحَؿاِل َأَجُؾُف ْٕ ُت ا َٓ ـَ َوُأو ـْ َأْمِرِه َيِحْض
ـْ َيتَِّؼ اهَّلَل َيْجَعْؾ َلُف مِ َم

وأما غقر الؿدخقل هبا فؾقس طؾقفا طدة كؿا تؼدم يف سقرة  ،[3]الطَلق:  ﴾ُيْسًرا

ُؼقا اهللَ َربَُّؽْؿ ﴾إحزاب،  ـْ بػعؾ أمره واجتـاب هنقف وزجره،  ﴿ َواتَّ َـّ ِم ﴿ ٓ ُتْخرُِجقُه

َـّ ﴾  تخرج مـ البقت وٓ زوجفا يخرجفا9 ٕهنؿا قد هذا يف الطَلق الرجعل ٓ ُبُققتِِف

يرتاجعان فقؿا بقـفؿا ويصؾح شلهنؿا، وأما الطَلق البائـ فَل ُسؽـك وٓ كػؼة كؿا جاء 
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ُتطالب   طهى هللا عهيه وسهى يف حديث فاصؿة بـت ققس: إذا جاءت إلك الـبل 

يف بقت ابـ أم  بالسؽـك والـػؼة فلخربها أٓ سؽـك لفا وٓ كػؼة، وأمرها أن تعتد

ـَ بَِػاِحَشٍة ُمَبقِّـٍَة ﴾، والحديث يف صحقح مسؾؿ مؽتقم وكان رجؾ أطؿك َّٓ َأْن َيْلتِق  ﴿ إِ

﴿ الزكا، فعـد ذلؽ ٓ سؽـك لفا وٓ كػؼة سقاًء كان الطَلق إول أو الثاين أو الثالث، 

َل يجقز أن حدها اهَّلل ف ﴿ ُحُدوُد اهللِ ﴾أي: الؿذكقرات مـ إحؽام:  َوتِْؾَؽ ﴾

ـْ َيتََعدَّ ُحُدوَد اهللِ ﴾ُتخالػ وتـتفؽ،  ﴿ َفَؼْد َضَؾَؿ غقر مؾتػت إلك أمر اهَّلل وهنقف:  ﴿ َوَم

َأْمًرا ﴾ الطالق ﴿َلَعؾَّ اهللَ ُيْحِدُث بَْعَد َذلَِؽ ﴾ ٓ تعؾؿ ﴿﴿ ٓ َتْدِريبالؿعصقة،  َكْػَسُف ﴾

ؿر بـ الخطاب قالت: وهبذا القجف استدلت فاصؿة بـت ققس طؾك طوهق الرجعة  ﴾

فقؿا كان دون الثَلث لعؾف أن يؼع إمرإكؿا إحداث ووأي شلء يحدثُف اهَّلل بعد ذلؽ، 

 بقـفؿا الؿراجعة وترجع إلك طصؿتف ويؼقم بشلن زوجتف.

َـّ ﴿وققلف:  رحؿف اهَّلل يف تػسقره: قال السعدي ـَ َأَجَؾُف أي: إذا قاربـ  ﴾َفنَِذا َبَؾْغ

جـ مـ العدة، لؿ يؽـ الزوج مخقًرا بقـ اإلمساك اكؼضاء العدة، ٕهنـ لق خر

َـّ بَِؿْعُروٍف ﴿والػراق.  أي: طؾك وجف الؿعاشرة ]الحسـة[ ، والصحبة  ﴾َفَلْمِسُؽقُه

الجؿقؾة، ٓ طؾك وجف الضرار، وإرادة الشر والحبس، فنن إمساكفا طؾك هذا القجف، 

َـّ بَِؿْعُروٍف ﴿ٓ يجقز،  محذور فقف، مـ غقر تشاتؿ وٓ أي: فراًقا ٓ  ﴾َأْو َفاِرُققُه

 تخاصؿ، وٓ قفر لفا طؾك أخذ شلء مـ مالفا.

أي: رجؾقـ مسؾؿقـ  ﴾َذَوْي َطْدٍل مِـُْؽؿْ ﴿طؾك صَلقفا ورجعتفا  ﴾َوَأْشِفُدوا﴿

طدلقـ، ٕن يف اإلشفاد الؿذكقر، سًدا لباب الؿخاصؿة، وكتؿان كؾ مـفؿا ما يؾزمف 

 بقاكف.
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َفاَدَة لِؾَّفِ ﴿أيفا الشفداء  ﴾َوَأقِقُؿقا﴿ أي: ائتقا هبا طؾك وجففا، مـ غقر زيادة  ﴾الشَّ

وٓ كؼص، واقصدوا بنقامتفا وجف اهَّلل وحده وٓ تراطقا هبا قريًبا لؼرابتف، وٓ صاحبًا 

ـُ ﴿الذي ذكركا لؽؿ مـ إحؽام والحدود  ﴾َذلُِؽؿْ ﴿لؿحبتف، 
ـْ َكاَن ُيْممِ ُيقَطُظ بِِف َم

 َواْلَقْقِم أِخ 
ِ
فنن مـ يممـ باهَّلل والققم أخر، يقجب لف ذلؽ أن يتعظ بؿقاطظ  ﴾رِ بِاهَّلل

اهَّلل، وأن يؼدم ٔخرتف مـ إطؿال الصالحة، ما تؿؽـ مـفا، بخَلف مـ ترحؾ 

اإليؿان طـ قؾبف، فنكف ٓ يبالل بؿا أقدم طؾقف مـ الشر، وٓ يعظؿ مقاطظ اهَّلل لعدم 

ؼ والؽرب والغؿ، أمر تعالك الؿقجب لذلؽ، ولؿا كان الطَلق قد يققع يف الضق

 بتؼقاه، وأن مـ اتؼاه يف الطَلق وغقره فنن اهَّلل يجعؾ لف فرًجا ومخرًجا.

فنذا أراد العبد الطَلق، فػعؾف طؾك القجف الشرطل، بلن أوقعف صؾؼة واحدة، يف غقر 

حقض وٓ صفر قد وصئ فقف فنكف ٓ يضقؼ طؾقف إمر، بؾ جعؾ اهَّلل لف فرًجا وسعة 

مـ مراجعة الـؽاح إذا كدم طؾك الطَلق، وأية، وإن كاكت يف سقاق يتؿؽـ هبا 

الطَلق والرجعة، فنن العربة بعؿقم الؾػظ، فؽؾ مـ اتؼك اهَّلل تعالك، وٓزم مرضاة اهَّلل 

 يف جؿقع أحقالف، فنن اهَّلل يثقبف يف الدكقا وأخرة.

ن مـ ومـ جؿؾة ثقابف أن يجعؾ لف فرًجا ومخرًجا مـ كؾ شدة ومشؼة، وكؿا أ

اتؼك اهَّلل جعؾ لف فرًجا ومخرًجا، فؿـ لؿ يتؼ اهَّلل، وقع يف الشدائد وأصار وإغَلل، 

التل ٓ يؼدر طؾك التخؾص مـفا والخروج مـ تبعتفا، واطترب ذلؽ بالطَلق، فنن العبد 

إذا لؿ يتؼ اهَّلل فقف، بؾ أوقعف طؾك القجف الؿحرم، كالثَلث وكحقها، فنكف ٓ بد أن يـدم 

 اهـ  يتؿؽـ مـ استدراكفا والخروج مـفا. كدامة ٓ

 :(1بعد الؿائة) الرابعة والتسعقنأية 
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ـَ آَمـُقا َقْد قال حعانى: ُؼقا اهللَ َيا ُأولِل إَْلَباِب الَِّذي ﴿ َأَطدَّ اهللُ َلُفْؿ َطَذاًبا َشِديًدا َفاتَّ

 [.01]الطَلق:َأكَزَل اهللُ إَِلْقُؽْؿ ِذْكًرا ﴾

 الشــرح:

 ﴿ َطَذاًبا َشِديًدا ﴾لؾؽافريـ، وهذا دلقؾ طؾك وجقد الـار أن،  اهللُ َلُفْؿ ﴾ ﴿ َأَطدَّ 

ُؼقا اهللَ ﴾مقجًعا،  يا  ﴿ َيا ُأولِل إَْلَباِب ﴾بػعؾ أمره واجتـاب هنقف وزجره،  ﴿ َفاتَّ

ـَ آَمـُقا ﴾أصحاب العؼقل السؾقؿة والػطر الؿستؼقؿة،  أي: اتؼقا اهَّلل يا معاشر  ﴿ الَِّذي

طهى هللا عهيه وهق الؼرآن والسـة، والرسقل  ﴿ َقْد َأكَزَل اهللُ إَِلْقُؽْؿ ِذْكًرا ﴾ممـقـ، الؿ

 .عز وجميذكرهؿ بؿا لفؿ طـد اهَّلل   وسهى 

  سورة انخحريى 

 :(2بعد الؿائة) الخامسة والتسعقنأية 

ُم َما َأَحؾَّ اهللُ لَ قال حعانى: َفا الـَّبِلُّ لَِؿ ُتَحرِّ َؽ َتْبَتِغل َمْرَضاَة َأْزَواِجَؽ َواهللُ ﴿ َيا َأيُّ

 [.0]التحريؿ:َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾

 الشــرح:

كان يخرج   طهى هللا عهيه وسهى أن الـبل طـ طائشة رضل اهَّلل طـفا جاء يف هذا: 

ـْ َطائَِشَة، بعد العصر وربؿا دخؾ طـد زيـب فشرب طـدها طسًَل، فتؿإت حػصة  َط

(12) 
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 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُيِحب  اْلَحْؾَقاَء َواْلَعَسَؾ، َفَؽاَن إَِذا َصؾَّك َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل 
ِ
اهَّلل

ا َكاَن  ، َفَدَخَؾ َطَؾك َحْػَصَة، َفاْحَتَبَس ِطـَْدَها َأْكثََر مِؿَّ َـّ اْلَعْصَر َداَر َطَؾك كَِسائِِف، َفَقْدُكق مِـُْف

ـْ َذلَِؽ، َفؼِ  ـْ َطَسٍؾ، َيْحَتبُِس، َفَسَلْلُت َط
ًة مِ ـْ َقْقمَِفا ُطؽَّ

قَؾ لِل: َأْهَدْت َلَفا اْمَرَأٌة مِ

َـّ َلُف، َفَذَكرْ   َلـَْحَتاَل
ِ
 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ مِـُْف َشْرَبًة، َفُؼْؾُت: َأَما َواهَّلل

ِ
ُت َفَسَؼْت َرُسقَل اهَّلل

، َأَكْؾَت َذلَِؽ لَِسْقَدَة، َوُقْؾُت: إَِذا َدَخَؾ َطَؾْقِؽ، َفنِكَّ 
ِ
ُف َسَقْدُكق مِـِْؽ، َفُؼقلِل َلُف: َيا َرُسقَل اهَّلل

 َصؾَّك اهَّلُل «َٓ »َمَغافِقَر؟ َفنِكَُّف َسَقُؼقُل َلِؽ: 
ِ
يُح؟ َوَكاَن َرُسقُل اهَّلل ، َفُؼقلِل َلُف: َما َهِذِه الرِّ

يُح، َفنِكَّ  َسَؼْتـِل َحْػَصُة َشْرَبَة »ُف َسَقُؼقُل َلِؽ: َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيْشَتد  َطَؾْقِف َأْن ُيقَجَد مِـُْف الرِّ

ا «َطَسؾٍ  ، َفُؼقلِل َلُف: َجَرَسْت َكْحُؾُف اْلُعْرُفَط، َوَسَلُققُل َذلِِؽ َلُف، َوُققلِقِف َأْكِت َيا َصِػقَُّة، َفَؾؿَّ

َّٓ ُهَق َلؼَ  َٓ إَِلَف إِ ِذي  ِذي َدَخَؾ َطَؾك َسْقَدَة َقاَلْت: َتُؼقُل َسْقَدُة: َوالَّ ْد كِْدُت َأْن ُأَباِدَئُف بِالَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَلْت:
ِ
ا َدَكا َرُسقُل اهَّلل  ُقْؾِت لِل، َوإِكَُّف َلَعَؾك اْلَباِب َفَرًقا مِـِْؽ، َفَؾؿَّ

، َأَكْؾَت َمَغافِقَر؟ َقاَل: 
ِ
يُح؟ َقاَل: «َٓ »َيا َرُسقَل اهَّلل َسَؼْتـِل َحْػَصُة »، َقاَلْت: َفَؿا َهِذِه الرِّ

، ُقْؾُت َلُف: مِْثَؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ «َشْرَبَة َطَسؾٍ 
َّ
ا َدَخَؾ َطَؾل ، َقاَلْت: َجَرَسْت َكْحُؾُف اْلُعْرُفَط، َفَؾؿَّ

 َٓ ، َأ
ِ
ا َدَخَؾ َطَؾك َحْػَصَة، َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهَّلل َدَخَؾ َطَؾك َصِػقََّة، َفَؼاَلْت بِِؿْثِؾ َذلَِؽ، َفَؾؿَّ

 َلَؼْد «َٓ َحاَجَة لِل بِفِ »ْسِؼقَؽ مِـُْف؟ َقاَل: أَ 
ِ
، َواهَّلل

ِ
، َقاَلْت: َتُؼقُل َسْقَدُة: ُسْبَحاَن اهَّلل

كان   طهى هللا عهيه وسهى ، ويف رواية: أن الـبل َحَرْمـَاُه، َقاَلْت: ُقْؾُت َلَفا: اْسُؽتِل

فعتب اهَّلل طؾقف يدخؾ طؾك بعض جقاريف فعتبت طؾقف بعض كسائف فحرمفا طؾك كػسف، 

ُم َما َأَحؾَّ اهللُ َلَؽ ﴾هذا الػعؾ وقال:  َفا الـَّبِلُّ لَِؿ ُتَحرِّ سقاًء كاكت الجارية أو  ﴿ َيا َأيُّ

ذهب بعض أهؾ ومـ هـا كان العسؾ، فَل يجقز لإلكسان أن ُيحرم ما أحؾ اهَّلل لف، 

لك أكف العؾؿ: إلك أن الحرام صَلق، والصحقح: أكف لقس بطَلق، وذهب بعضفؿ: إ
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طؾك كػسف   طهى هللا عهيه وسهى يؿقـ، والصحقح: أكف لقس بقؿقـ، وإكؿا حرم الـبل 

َٓ َأْقَرُبَفا»العسؾ أو الجارية بصقغة القؿقـ، قال:   
َٓ َأْشَرُبفُ »، أو «َفَقاهللِ  

، فسؿاه «َواهللِ

َمِت امْ  َمِت اهَّلل تحريًؿا مـ هذا القجف وإٓ قال ابـ طباس: َما ُأَبالِل ُحرِّ َرَأتِل َأْو ُحرِّ

ـْ َثِريٍد، وٓ يؾزم مـ حؾػ بالحرام كػارة طؾك الصحقح9 ٕن القؿقـ 
َقْصَعُة مِ

 ﴿ َتْبتَِغل َمْرَضاَة َأْزَواِجَؽ ﴾الؿـعؼدة التل ُتؽػر هل ما كاكت بلسؿاء اهَّلل أو بصػاتف، 

ا امرأة أي: هبذا التحريؿ تطؾب رضا الزوجات، والؿرأة يف الغالب ٓ ترضك ٓ سقؿ

 متجاوز وصافح وساتر. ﴿ َواهللُ َغُػقٌر َرِحقٌؿ ﴾الؿعدد، 

َة َأْيَؿاكُِؽْؿ َواهللُ َمْقُٓكْؿ َوُهَق اْلَعِؾقُؿ اْلَحؽِقُؿ ﴾ [، 1]التحريؿ:﴿ َقْد َفَرَض اهللُ َلُؽْؿ َتِحؾَّ

، بة، فؿـ لؿ يجد فصقام ثَلثة أياموهق إصعام طشرة مساكقـ أو كستقهتؿ أو تحرير رق

ـْ ُيَماِخُذُكْؿ بَِؿا ﴿ا قال اهَّلل طز وجؾ: كؿ
ْغِق فِل َأْيَؿاكُِؽْؿ َوَلؽِ َٓ ُيَماِخُذُكُؿ اهَّلُل بِالؾَّ

ـْ َأْوَسِط َما ُتْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ َأْو 
ـَ مِ ق

اَرُتُف إِْصَعاُم َطَشَرِة َمَساكِ َْيَؿاَن َفَؽػَّ ْٕ ْدُتُؿ ا َطؼَّ

اَرُة َأْيَؿاكُِؽْؿ إَِذا َحَؾْػُتْؿ كِْسَقُتُفْؿ َأْو َتْحِريُر َرَقبَ  ـْ َلْؿ َيِجْد َفِصقَاُم َثََلَثِة َأيَّاٍم َذلَِؽ َكػَّ ٍة َفَؿ

ـُ اهَّلُل َلُؽْؿ آَياتِِف َلَعؾَُّؽْؿ َتْشُؽُرونَ   . [78]الؿائدة:  ﴾َواْحَػُظقا َأْيَؿاَكُؽْؿ َكَذلَِؽ ُيَبقِّ

 :(1بعد الؿائة) السادسة والتسعقنأية 

ـَ آَمـُقا ُققا َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهِؾقُؽْؿ َكاًرا َوُققُدَها الـَّاُس ى:قال حعان َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

َواْلِحَجاَرُة َطَؾْقَفا َمالئَِؽٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ٓ َيْعُصقَن اهللَ َما َأَمَرُهْؿ َوَيْػَعُؾقَن َما ُيْمَمُروَن 

 [.5]التحريؿ:﴾

 الشــرح:
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ـَ آ َفا الَِّذي اسعقا يف سَلمة أكػسؽؿ،  ﴿ ُققا َأكُػَسُؽْؿ ﴾يا معشر الؿممـقـ:  َمـُقا ﴾﴿َيا َأيُّ

﴾ محرقة شديدة، ﴿ َكاًراويف سَلمة أهالقؽؿ مـ أزواجؽؿ وأبـائؽؿ: ﴿ َوَأْهِؾقُؽْؿ ﴾ 

ققؾ: إصـام، والصحقح: أن الحجارة  َوُققُدَها الـَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴾ومـ شلكفا أكفا: ﴿

عذب هبا الـاس، وذهب بعضفؿ: إلك أن هذه الحجارة هل الؽربيت ٓ ُتعذب وإكؿا يُ 

فنهنا تؽقن شديدة الحرارة، الؿفؿ: أن الـاس ُيعذبقن يف الـار ومـ أكقاع طذاهبؿ: 

، يحشقهنا خزكة ﴿ َمالئَِؽٌة ﴾أي: طؾك الـار،  ﴿ َطَؾْقَفا ﴾يعذبقن بالحجارة الؿحؿاة، 

﴿ لؽػار ٓ يرحؿقهنؿ وٓ يشػؼقن طؾقفؿ، فقفؿ غؾظة وشدة طؾك ا ﴿ ِغالٌظ ِشَداٌد ﴾

﴿ َبْؾ ِطَباٌد ُمْؽَرُمقَن * ٓ َيْسبُِؼقَكُف بِالَْؼْقِل  ، كؿا قال تعالك:ٓ َيْعُصقَن اهللَ َما َأَمَرُهْؿ ﴾

بف، وهبذا تعؾؿ: أن هَّلل  ﴿ َوَيْػَعُؾقَن َما ُيْمَمُروَن ﴾ [،10-19]إكبقاء:َوُهْؿ بَِلْمرِِه َيْعَؿُؾقَن ﴾

طباًدا قد سخرهؿ لطاطتف وطبادتف ومرضاتف، وإكؿا هذا اإلكسان الُؿؽؾػ  زَّ َوَجؾَّ طَ 

والجـل الؿؽؾػ لَلختبار وآبتَلء فنن أصاع اهَّلل ووحده كان مـ أهؾ الجـة، وإن 

طصاه وكػر بف كان مـ أهؾ الـار إٓ أن يؽقن طصقاكف فقؿا دون الشرك ففق تحت 

 طذبف.الؿشقئة إن شاء طػا طـف وإن شاء 

 :(3بعد الؿائة) السابعة والتسعقنأية 

َؿا ُتْجَزْوَن َما ُكـُتْؿ َتْعَؿُؾقَن قال حعانى: ـَ َكَػُروا ٓ َتْعَتِذُروا اْلَقْقَم إِكَّ َفا الَِّذي ﴿ َيا َأيُّ

 [.6]التحريؿ:﴾

 الشــرح:

ـَ َكَػُروا ﴾ َفا الَِّذي يقم الؼقامة، ولقس  لؾؽافريـ َطزَّ َوَجؾَّ هذا خطاب مـ اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ
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أي: يقم الؼقامة  ﴿ ٓ َتْعتَِذُروا اْلَقْقَم ﴾يف الؼرآن خطاب لؾؽافريـ هبذا الؾػظ إٓ هذا، 

﴿ َلْق ُكـَّا َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ أو: [، 21]السجدة:﴿ َفاْرِجْعـَا َكْعَؿْؾ َصالًِحا ﴾بحقث تؼقلقن: 

ِعقرِ ﴾ ﴿ وغقر ذلؽ مـ آطرتافات وآطتذارات،  [،20]الؿؾؽ:َما ُكـَّا فِل َأْصَحاِب السَّ

َؿا ُتْجَزْوَن ﴾ ُتعذبقن طؾك إشراكؽؿ ف يف الدكقا ﴿ َما ُكـُتْؿ َتْعَؿُؾقَن ﴾يقم الؼقامة:  إِكَّ

 بالخؾقد يف الـار.

 :(9بعد الؿائة) الثامـة والتسعقنأية 

ـَ آَمـُقا ُتقُبقا إَِلك اهللِ تَ قال حعانى: َفا الَِّذي َر ﴿ َيا َأيُّ ْقَبًة َكُصقًحا َطَسك َربُُّؽْؿ َأْن ُيَؽػِّ

ـْ َتْحتَِفا إَْكَفاُر َيْقَم ٓ ُيْخِزي اهللُ الـَّبِلَّ  َطـُْؽْؿ َسقَِّئاتُِؽْؿ َوُيْدِخَؾُؽْؿ َجـَّاٍت َتْجرِي ِم

ـَ َأْيِديِفْؿ َوبِلَْيَؿاكِِفْؿ َيُؼقُلقنَ  ـَ آَمـُقا َمَعُف ُكقُرُهْؿ َيْسَعك َبْق َربَّـَا َأْتِؿْؿ َلـَا ُكقَرَكا َواْغِػْر  َوالَِّذي

 [.7]التحريؿ:َلـَا إِكََّؽ َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر ﴾

 الشــرح:

ـَ آَمـُقا ُتقُبقا ﴾ َفا الَِّذي ﴿ َتْقَبًة مـ ذكقبؽؿ:  َطزَّ َوَجؾَّ  ﴿ إَِلك اهللِ ﴾ارجعقا:  ﴿ َيا َأيُّ

ـصقح: أن يتقب ثؿ ٓ يرجع يف تقبة صادقة قد أخؾصتؿ فقفا، ققؾ ال َكُصقًحا ﴾

الذكب، ورد هذا فنن اإلكسان قد يذكب ويتقب تقبًة صحقحة ثؿ تغؾبف كػسف وشفقتف 

وهقاه وشقطاكف فقعقد إلك الؿعصقة، لؽـ يؾزمف تقبًة صحقحًة أخرى بتقفر شروصفا 

اإلخَلص، واإلقَلع طـ الؿعصقة، والـدم طؾك وشروط التقبة:  وواجباهتا وأركاهنا،

، والعزم طؾك طدم العقد، وأن تؽقن يف وقت قبقل التقبة قبؾ صؾقع الشؿس مـ فعؾفا

 مغرهبا وقبؾ الغرغرة .
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َر َطـُْؽْؿ َسقَِّئاتُِؽْؿ ﴾وطسك يف حؼ اهَّلل مقجبة،  ﴿ َطَسك َربُُّؽْؿ ﴾  يتجاوز  ﴿ َأْن ُيَؽػِّ

ـْ َتْحتِفَ طـفا ويرفع لؽؿ الدرجات،  أي:  ا إَْكَفاُر ﴾﴿ َوُيْدِخَؾُؽْؿ َجـَّاٍت َتْجرِي ِم

 ﴿َيْقَم ٓ ُيْخِزي اهللُ الـَّبِلَّ ﴾ ويؽقن ذلؽ: تجري فقفا إهنار، والجـة: البستان العظقؿ،

ـَ آَمـُقا َمَعُف ﴾يقم الؼقامة،  بؾ يؽرم ويعز ويرفع ، ٓ يـالفؿ خزي، كؿا قال ﴿ َوالَِّذي

ـِ الـَّاِر َوُأْدِخَؾ اْلَجـَّ  تعالك: ـْ ُزْحِزَح َط َّٓ َمَتاُع اْلُغُروِر ﴿ َفَؿ ْكَقا إِ َة َفَؼْد َفاَز َوَما اْلَحَقاُة الدُّ

ـْ َأْكَصاٍر : قال [،241]آل طؿران:﴾ ـَ ِم ـْ ُتْدِخِؾ الـَّاَر َفَؼْد َأْخَزْيَتُف َوَما لِؾظَّالِِؿق َؽ َم ﴿ َربَّـَا إِكَّ

ـ إلقفؿ والذيـ معف أيًضا ٓ يخزيفؿ اهَّلل، بؾ يؽرمفؿ ويحس [،241]آل طؿران:﴾

ـَ َأْيِديِفْؿ ﴾ويتجاوز طـفؿ، وحالفؿ:  هذا طؾك الصراط يعطل اهَّلل  ﴿ ُكقُرُهْؿ َيْسَعك َبْق

الؿممـ كقًرا يؿر بف، والؽافر يتؼادع يف الـار تؼادع الػراش، والؿـافؼ ُيعطك  َطزَّ َوَجؾَّ 

الحال  فقؽقنكقًرا بؼدر ما كان ُيظفر مـ اإلسَلم، فنذا صعد طؾك الصراط اكطػل كقره 

ـَ آَمـُقا ﴿ : كؿا قال تعالك ِذي ـْ َيْقَم َيُؼقُل اْلُؿـَافُِؼقَن َواْلُؿـَافَِؼاُت لِؾَّ اْكُظُروَكا َكْؼَتبِْس ِم

يعـل:  ﴿ َوبَِلْيَؿاكِِفْؿ ﴾ [،23]الحديد:ُكقِرُكْؿ قِقَؾ اْرِجُعقا َوَراَءُكْؿ َفاْلَتِؿُسقا ُكقًرا ﴾

حتك كصؾ الجـة وكسؾؿ مـ  بَّـَا َأْتِؿْؿ َلـَا ُكقَرَكا ﴾﴿ َيُؼقُلقَن رَ أمامفؿ وطـ أيؿاهنؿ، 

ٓ يعجزك  ﴿ إِكََّؽ َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر ﴾ذكقبـا،  ﴿ َواْغِػْر َلـَا ﴾السؼقط يف الـار، 

َطزَّ يتقسؾ إلك اهَّلل أن اإلكسان طؾك شلء يف السؿاوات وٓ يف إرض، وهبذا تعؾؿ أن 

 تف9 وذلؽ أحرى أن تستجاب الدطقات.بشلء مـ أسؿائف وصػا َوَجؾَّ 

 :(1)التاسعة والتسعقن بع الؿائة أية 
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ـَ َواْغُؾْظ َطَؾْقِفْؿ َوَمْلَواُهْؿ َجَفـَُّؿ قال حعانى: اَر َواْلُؿـَافِِؼق َفا الـَّبِلُّ َجاِهِد اْلُؽػَّ ﴿ َيا َأيُّ

 [.8]التحريؿ:َوبِْئَس اْلَؿِصقُر ﴾

 الشــرح:

َفا الـَّبِلُّ  اَر ﴾ ﴿ َيا َأيُّ ـَ ﴾بالسـان والؾسان،  َجاِهِد اْلُؽػَّ بالؾسان9 ٕهنؿ  ﴿ َوالُْؿـَافِِؼق

اشدد  ﴿ َواْغُؾْظ َطَؾْقِفْؿ ﴾جاهدهؿ بالسـان،   طهى هللا عهيه وسهى لؿ ُيعؾؿ أن الـبل 

 ﴿ َوَمْلَواُهْؿ ﴾طؾقفؿ يف خطابؽ ويف فعؾؽ9 ٕهنؿ يستحؼقن ذلؽ لؽثرة إطراضفؿ، 

مصقرهؿ، وهذه أية جاءت يف  ﴿ َوبِْئَس اْلَؿِصقُر ﴾يصؾقهنا:  ُؿ ﴾﴿ َجَفـَّ مآلفؿ: 

 الؼرآن يف مقصـقـ: يف هذا الؿقصـ، ويف سقرة التقبة.

  سورة انًزيم 

 :(2بعد الؿائة) الؿئتانأية 

َّٓ َقِؾقاًل * كِْصَػُف َأِو اْكُؼْص قال حعانى: ْقَؾ إِ ُؾ * ُقِؿ الؾَّ مِّ َفا اْلُؿزَّ ِمـُْف َقِؾقاًل * َأْو  ﴿ َيا َأيُّ

ًٓ َثِؼقاًل ﴾ ا َسـُْؾِؼل َطَؾْقَؽ َقْق ِؾ اْلُؼْرآَن َتْرتِقاًل * إِكَّ  [.4-0]الؿزمؾ:ِزْد َطَؾْقِف َوَرتِّ

 الشــرح:

ُؾ ﴾ مِّ َفا اْلُؿزَّ حقث أكف حقـ رجع مـ   طهى هللا عهيه وسهى هذا كداء لؾـبل  ﴿ َيا َأيُّ

ُؾقكِل زَ »غار حراء وقال:  ُؾقكِلَزمِّ ُروكِل»، «مِّ ُروكِل َدثِّ هبذا الـداء:  َطزَّ َوَجؾَّ ، كاداه اهَّلل «َدثِّ

(20) 
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وهق الدطقة إلك الؼقام بشلن اهَّلل مـ صَلة، وطبادة، ودطقة وغقر ذلؽ كؿا يليت يف 

 سقرة الؿدثر.

ْقَؾ ﴾ هبذا إمر كاكت صَلة الؾقؾ فريضة وقام الـاس سـًة كامؾة حتك أكزل  ﴿ ُقِؿ الؾَّ

َّٓ َقِؾقاًل ﴾بعد ذلؽ التخػقػ،  زَّ َوَجؾَّ طَ اهَّلل   كؿ فقف وارتاح9 ٕن لؾـػس حًؼا. ﴿ إِ

قؿ كصػ الؾقؾ يف صَلة وطبادة وهتجد لقس طؾك وسائؾ الؾعب  ﴿ كِْصَػُف ﴾

ما طـدهؿ ساطات ُيؼدرون تؼديًرا إما كصػ الؾقؾ أو  ﴿ َأِو اْكُؼْص ِمـُْف َقِؾقاًل ﴾والؾفق، 

 كصػ الؾقؾ إٓ قؾقؾ.

ِؾ اْلُؼْرآَن َتْرتِقاًل ﴾ُيزاد طؾك كصػ الؾقؾ،  ﴿ َأْو ِزْد َطَؾْقِف ﴾ اقرأه مجقًدا  ﴿ َوَرتِّ

ـِ »: ، كؿا قال رسقل اهَّلل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿمحسـًا َما َأِذَن اهللُ لَِشْلٍء، َما َأِذَن لِـَبِلٍّ َحَس

ْقِت َيَتَغـَّك بِاْلُؼْرآِن، َيْجَفُر بِفِ  ، ويف طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف متػؼ طؾقف «الصَّ

ـُقا اْلُؼْرآَن بِلَْصَقاتُِؽؿْ »الحديث:  َلَؼْد »، ويف حديث أبل مقسك: أخرجف الحاكؿ «َزيِّ

ـْ َمَزاِمقرِ آِل َداُودَ   .متػؼ طؾقف  «ُأوتَِل َأُبق ُمقَسك ِمْزَماًرا ِم

ًٓ َثِؼقاًل ﴾ ا َسـُْؾِؼل َطَؾْقَؽ َقْق والثبات طؾقف وإٓ ففق يسقر: مـ حقث العؿؾ بف  ﴿ إِكَّ

كِرٍ ﴾ ـْ ُمدَّ ْكرِ َفَفْؾ ِم ْرَكا اْلُؼْرآَن لِؾذِّ مـ  اكثقرً  القاقع أن لؽـ [،20]الؼؿر:﴿ َوَلَؼْد َيسَّ

 َطزَّ َوَجؾَّ الـاس يـؼطعقن طـ العؿؾ، وهذا دلقؾ طؾك فضقؾة ققام الؾقؾ، وقد قال اهَّلل 

ـَ :  طهى هللا عهيه وسهى يف شلن محؿد  ْد بِِف َكافَِؾًة لََؽ َطَسك َأْن  ﴿ َوِم ْقِؾ َفَتَفجَّ الؾَّ

ويف هذا دلقؾ: أن الطاطة سبب لؾقسرية  [،04]اإلسراء:َيْبَعَثَؽ َربَُّؽ َمَؼاًما َمْحُؿقًدا ﴾

ًٓ ثؼقًَل بالصَلة والدطاء  َطزَّ َوَجؾَّ والتسفقؾ، فلمره اهَّلل  حقث أخرب أكف سقؾؼل طؾقف قق

وٕمتف، فالؼقل   طهى هللا عهيه وسهى مر لؾـبل والذكر، وإوامر هـا أوا
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 بالخصقصقة يحتاج إلك دلقؾ.

  سورة انًدثر 

، رضي هللا عُه جاء أهنا أول سقرة ُأكزلت مـ الؼرآن كؿا يف حديث جابر 

والصحقح: أهنا أول سقرة مـ حقث الـزول بعد فرتة القحل، وأما إولقة الُؿطؾؼة 

 أ.ففل لخؿس آيات مـ سقرة اقر

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َوُهَق فعـ 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل َكَْصاِريَّ ْٕ  ا

ِ
ـَ َطْبِد اهَّلل َجابَِر ْب

ـْ َفْتَرِة اْلَقْحِل  ُث َط َؿاِء، : »-َقاَل فِل َحِديثِِف  -ُيَحدِّ ـَ السَّ
َفَبْقـَا َأَكا َأْمِشل َسِؿْعُت َصْقًتا مِ

َؿاِء َفَرَفْعُت َرْأِسل، فَ  ـَ السَّ ٍّ َبْق
ِذي َجاَءكِل بِِحَراٍء َجالًِسا َطَؾك ُكْرِسل نَِذا اْلَؿَؾُؽ الَّ

َْرضِ  ْٕ  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: «َوا
ِ
َفُجئِْثُت مِـُْف َفَرًقا، َفَرَجْعُت، َفُؼْؾُت:  "، َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ُؾقكِل، َفَدثَُّروكِل، َفَلْكَزَل ا ُؾقكِل َزمِّ ُر ُقْؿ َفَلْكِذْر َوَربََّؽ ﴿هَّلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك: َزمِّ ثِّ َفا اْلُؿدَّ َيا َأي 

ْجزَ  ْر َوالر  َْوَثاُن  -[ َفاْهُجْر 1]الؿدثر:  ﴾َفَؽبِّْر َوثَِقاَبَؽ َفَطفِّ ْٕ  ا
َ
ُثؿَّ َتَتاَبَع »َل: َقا " -َوِهل

 
ُ
 متػؼ طؾقف . «اْلَقْحل

 َص فعـ 
ِّ
 َطائَِشَة، َزْوَج الـَّبِل

ِ
ُل َما ُبِدَئ بِِف َرُسقُل اهَّلل ؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َقاَلْت: َكاَن َأوَّ

 َّٓ َٓ َيَرى  ُرْؤَيا إِ اِدَقَة فِل الـَّْقِم، َفَؽاَن  ْؤَيا الصَّ ـَ اْلَقْحِل الر 
َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ مِ

ْبِح، ُثؿَّ ُحبَِّب إَِلقْ   -ِف اْلَخََلُء، َفَؽاَن َيْخُؾق بَِغاِر ِحَراٍء َيَتَحـَُّث فِقِف َجاَءْت مِْثَؾ َفَؾِؼ الص 

ُد لَِذلَِؽ، ُثؿَّ َيْرِجُع  -َوُهَق التََّعب ُد  ِت اْلَعَدِد، َقْبَؾ َأْن َيْرِجَع إَِلك َأْهؾِِف َوَيَتَزوَّ َٓ  ُأْو
َ
َقالِل الؾَّ

ُد لِِؿْثؾَِفا، َحتَّك َفِجَئفُ  اْلَحؼ  َوُهَق فِل َغاِر ِحَراٍء، َفَجاَءُه اْلَؿَؾُؽ، َفَؼاَل:  إَِلك َخِديَجَة َفقََتَزوَّ

(56) 
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، َقاَل: َفَلَخَذكِل، َفَغطَّـِل َحتَّك بََؾَغ مِـِّل اْلَجْفَد، ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل، «َما َأَكا بَِؼاِرئٍ »اْقَرْأ، َقاَل: 

ـِل الثَّاكَِقَة َحتَّك َبَؾَغ مِـِّل ، َقاَل: َفَلَخ «َما َأَكا بَِؼاِرئٍ »َفَؼاَل: اْقَرْأ، َقاَل: ُقْؾُت:  َذكِل، َفَغطَّ

ـِل الثَّالَِثَة َحتَّك «َما َأَكا بَِؼاِرئٍ »اْلَجْفَد، ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل، َفَؼاَل: َأْقَرْأ، َفُؼْؾُت:  ، َفَلَخَذكِل، َفَغطَّ

ـْ اْقَرْأ بِاْسِؿ َربَِّؽ ﴿َبَؾَغ مِـِّل اْلَجْفَد، ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل، َفَؼاَل: 
ْكَساَن مِ ِذي َخَؾَؼ َخَؾَؼ اإْلِ الَّ

ْكَساَن َما َلْؿ َيْعَؾؿْ  ِذي َطؾََّؿ بِاْلَؼَؾِؿ َطؾََّؿ اإْلِ َْكَرُم الَّ ْٕ َفَرَجَع  ،[1]العؾؼ:  ﴾َطَؾٍؼ اْقَرْأ َوَرب َؽ ا

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ َتْرُجُػ َبَقاِدُرُه، َحتَّك َدَخَؾ طَ 
ِ
َؾك َخِديَجَة، َفَؼاَل: بَِفا َرُسقُل اهَّلل

ُؾقكِل» ُؾقكِل َزمِّ ْوُع، ُثؿَّ َقاَل لَِخِديَجَة: «َزمِّ ُؾقُه َحتَّك َذَهَب َطـُْف الرَّ َأْي َخِديَجُة، َما »، َفَزمَّ

، َقاَلْت َلُف َخِديَجُة: َكَلَّ َأْبِشْر، «َلَؼْد َخِشقُت َطَؾك َكْػِسل»َوَأْخَبَرَها اْلَخَبَر، َقاَل: « لِل

، َفقَ  ِحَؿ، َوَتْصُدُق اْلَحِديَث، َوَتْحِؿُؾ اْلَؽؾَّ ، إِكََّؽ َلَتِصُؾ الرَّ
ِ
َٓ ُيْخِزيَؽ اهَّلُل َأَبًدا، َواهَّلل  ،

ِ
اهَّلل

، َفاْكَطَؾَؼْت بِِف َخِديَجُة  ـُ َطَؾك َكَقائِِب اْلَحؼِّ ْقَػ، َوُتِعق َوُتْؽِسُب اْلَؿْعُدوَم، َوَتْؼِري الضَّ

ـُ َطؿِّ َخِديَجَة َأِخل َأبِقَفا، َحتَّك َأَتْت بِِف َوَرَقَة  ى، َوُهَق اْب ـِ َطْبِد اْلُعزَّ ـِ َأَسِد ْب ـَ َكْقَفِؾ ْب ْب

ْكِجقِؾ  ـَ اإْلِ
، َوَيْؽُتُب مِ

َّ
َر فِل اْلَجاِهؾِقَِّة، َوَكاَن َيْؽُتُب اْلؽَِتاَب اْلَعَربِل َوَكاَن اْمَرًأ َتـَصَّ

، بِاْلَعَربِقَِّة َما َشاَء اهَّلُل َأْن َيْؽتُ  ، َفَؼاَلْت َلُف َخِديَجُة: َأْي َطؿِّ
َ
َب، َوَكاَن َشْقًخا َكبِقًرا َقْد َطِؿل

 
ِ
ـَ َأِخل، َماَذا َتَرى؟ َفَلْخَبَرُه َرُسقُل اهَّلل ـُ َكْقَفٍؾ: َيا اْب ـِ َأِخقَؽ، َقاَل َوَرَقُة ْب ـَ اْب

اْسَؿْع مِ

ِذي ُأْكِزَل َطَؾك ُمقَسك َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َخَبَر َما َرآُه، َفَؼاَل لَ  ُف َوَرَقُة: َهَذا الـَّاُمقُس الَّ

ـَ ُيْخِرُجَؽ َقْقُمَؽ،  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َيا َلْقتَـِل فِقَفا َجَذًطا، َيا َلْقَتـِل َأُكقُن َحقًّا ِحق

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ: 
ِ
 ُهْؿ؟»َقاَل َرُسقُل اهَّلل

َّ
َقاَل َوَرَقُة: َكَعْؿ َلْؿ َيْلِت َرُجٌؾ « َأَو ُمْخِرِجل

ًرا  َّٓ ُطقِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكـِل َيْقُمَؽ َأْكُصْرَك كَْصًرا ُمَمزَّ  متػؼ طؾقف . "َقط  بَِؿا ِجْئَت بِِف إِ

 :(2)القاحدة بعد الؿئتقـ أية 
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ُر * ُقْؿ َفَلكِذْر * َوَربََّؽ فَ قال حعانى: ثِّ َفا اْلُؿدَّ ْجَز ﴿ َيا َأيُّ ْر * َوالرُّ َؽبِّْر * َوثَِقاَبَؽ َفطَفِّ

ـْ َتْسَتْؽثُِر * َولَِربَِّؽ َفاْصبِْر ﴾  [.6-0]الؿدثر:َفاْهُجْر * َوٓ َتْؿـُ

 الشــرح:

ثُِّر ﴾ َفا اْلُؿدَّ لؿا يف الصحقح مـ   طهى هللا عهيه وسهى كداء لرسقل اهَّلل  ﴿ َيا َأيُّ

ُروكِل، َدثُِّروكِل»تجػ بقادره وقال: حديث طائشة: أن الـبل طاد إلك خديجة تر ، «َدثِّ

 . واكؼطع القحل

خقففؿ باهَّلل، وحذرهؿ مـ الشرك وقريش  ﴿ ُقْؿ َفَلكِذْر ﴾ ثؿ جاءه بعد ذلؽ:

 والتـديد، وبؾغفؿ ما أوحاه اهَّلل إلقؽ.

 طظؿ ربؽ، وأخؾص العبادة لف، ووحده. ﴿ َوَربََّؽ َفَؽبِّْر ﴾

ْر ﴾ ة، فَل تجقز الصَلة يف كجس مـ الؿَلبس، وأيًضا صفر لؾصَل ﴿ َوثَِقابََؽ َفَطفِّ

ٕن الطفارة صفارة حسقة وصفارة معـقية، فالطفارة مـ الشرك وكحقه، كػسؽ9 

الحسقة: بنزالة الـجس ورفع الحدث، والطفارة الؿعـقية: بتطفقر الؼؾب مـ 

 :لبقد الشركقات والبدع والخرفات وهؽذا الجقارح، قال

ـــِد ا ـــل بَِحْؿ ـــاِجر َٓ  هَّللَوإِكِّ ـــْقب َف   َث

 

ــــــُع   ـْ َغــــــْدَرة َأَتَؼـَّ ــــــ
َٓ مِ  َلبِْســــــت َو

الثقب بالديـ كؿا يف حديث ابـ طؿر:   طهى هللا عهيه وسهى وقد فسر الـبل  

هُ » ـُ الَخطَّاِب َوَطَؾْقِف َقِؿقٌص َيُجرُّ  .متػؼ طؾقف  «َوُطرَِض َطَؾلَّ ُطَؿُر ْب

ْجزَ  جاكبفا وجاكب أهؾفا، كؿا  َفاْهُجْر ﴾﴿الباصؾ  إصـام وما إلقفا مـ ﴾ ﴿ َوالرُّ

ـَ َيُخقُضقَن فِل آَياتِـَا َفَلْطرِْض َطـُْفْؿ َحتَّك َيُخقُضقا فِل  :قال تعالك ﴿ َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذي
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 [.94]إكعام:َحِديٍث َغْقرِِه ﴾

ـْ َتْسَتْؽثُِر ﴾ كؿا قال  ؽ،إذا أططقت ٓ تؿــ طؾك الـاس مستؽثًرا لعطائ ﴿ َوٓ َتْؿـُ

َٓ َأًذى َلُفْؿ ﴿تعالك:  َٓ ُيْتبُِعقَن َما َأْكَػُؼقا َمـًّا َو  ُثؿَّ 
ِ
ـَ ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاَلُفْؿ فِل َسبِقِؾ اهَّلل ِذي الَّ

َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقنَ  َٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو فاهَّلل هق الذي  ،[151]البؼرة:  ﴾َأْجُرُهْؿ ِطـَْد َربِِّفْؿ َو

 هق الذي أوٓك وأسدى إلقؽ هذا الخقر العظقؿ.يعطل ويؿـع، و

مؿا يصقبؽ مـ أذى جسؿل وبدين، اصرب طؾك حؽؿف الؽقين،  ﴿ َولَِربَِّؽ َفاْصبِْر ﴾

مـ أقام  واصرب طؾك حؽؿف الشرطلوكذلؽ ما يصقبؽ مـ أطداء الديـ والؿرتبصقـ، 

 . الطاطة واجتـاب الؿعصقة 

وتعقـ ذلؽ، وإوامر هـا أوامر  َطزَّ َوَجؾَّ  ويف هذا دلقؾ طؾك أهؿقة الدطقة إلك اهَّلل

 طامة يدخؾ فقفا الدطاة إلك اهَّلل والعؾؿاء إلك غقر ذلؽ.

 سورة االَفطار 

 :(2)الثاكقة بعد الؿئتقـ أية 

َك بَِربَِّؽ اْلَؽرِيِؿ ﴾قال حعانى: َفا اإِلكَساُن َما َغرَّ  [.5]آكػطار:﴿ َيا َأيُّ

 الشــرح:

َفا  ﴿ َما هذا كداء لعؿقم اإلكسان ٓ سقؿا الؿسرف طؾك كػسف،  اإِلكَساُن ﴾﴿ َيا َأيُّ

َك ﴾ والؽريؿ مـ  ﴿ بَِربَِّؽ اْلَؽرِيِؿ ﴾وجرأك طؾك الشرك والبدع والخرافات،  َغرَّ

(19) 
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أخذ طزيز  يلخذشلكف: أكف يعػق ويصػح ويتجاوز ويؿفؾ9 ولؽـف إذا أخذ لؿ يرحؿ 

ة: )احذر مـ الؽريؿ إذا أهـتف، ومـ الؾئقؿ إذا مؼتدر، وكان يف إمثال العربقة السائر

﴿ اْقَرْأ َوَربَُّؽ : ، كؿا قال تعالك: الؽريؿ وإكرمَطزَّ َوَجؾَّ أكرمتف(، فؿـ أسؿاء اهَّلل 

 والؽرم لف معـقان: [،3]العؾؼ:إَْكَرُم ﴾

 الؿعـك إول: العطاء والبذل.

ؾقؾة مثؾ: الرحؿة، والؿعـك الثاين: آتصاف بالصػات الجؿقؾة العظقؿة الج

واإلحسان، والرضك وغقر ذلؽ مـ الؿعاين التل تدخؾ تحتف9 ولذلؽ وصػ اهَّلل 

العرش بلكف كريؿ، ومـ هذا إذا ققؾ يف شفر رمضان: كريؿ ٓ حرج، لقس معـك 

 الؽريؿ: أكف الذي ُيعطل فؼط كؿا يؼقل بعضفؿ، بؾ لػظ الؽرم أطؿ مـ آططاء.

 سورة االَشقاق 

 :(2)لثة بعد الؿئتقـ الثاأية 

َفا اإِلكَساُن إِكََّؽ َكاِدٌح إَِلك َربَِّؽ َكْدًحا َفُؿالقِقِف ﴾قال حعانى:  [.5]آكشؼاق:﴿ َيا َأيُّ

 الشــرح:

َفا اإِلكَساُن إِكََّؽ َكادٌِح ﴾ يعـل: تسقر مـ حالة إلك  ﴿ إَِلك َربَِّؽ َكْدًحا ﴾سائر:  ﴿ َيا َأيُّ

تؾؼاه يقم الؼقامة،  ﴿ َفُؿالقِقِف ﴾دة طـاء ومجاهدة، حالة، ومـ وقت إلك وقت مع ش

 يؽقن مع الـظر كؿا هق تؼرير أهؾ  َطزَّ َوَجؾَّ وهذا مـ أدلة الـظر إلك وجف اهَّلل 
َّ
فنن الُؾؼل

(25) 
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العؾؿ مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، ذكر هذه الؿسللة ابـ خزيؿة وغقره، وهذا طؾك 

فؽـ طامًَل بالخقرات، فاطًَل لؾؿربات قبؾ أن  ؾَّ َطزَّ َوجَ بؿا أكؽ قادم إلك اهَّلل فالتفديد 

 ٓ تستطقع ذلؽ.

 سورة انفجر 

 :(2)الثالثة بعد الؿئتقـ أية 

ـَُّة * اْرِجِعل إَِلك َربِِّؽ َراِضَقًة َمْرِضقًَّة * َفاْدُخِؾل قال حعانى:
ُتَفا الـَّْػُس اْلُؿْطَؿئِ ﴿ َيا َأيَّ

 [.21-16]الػجر:ل ﴾فِل ِطَباِدي * َواْدُخِؾل َجـَّتِ 

 الشــرح:

ـَُّة ﴾
ُتَفا الـَّْػُس اْلُؿْطَؿئِ وقد جاء خطاب الـػس الخبقثة يف السـة، وهذا  ﴿ َيا َأيَّ

خطاب لـػس، وهذا خطاب لـػس الؿممـ حقـ يؿقت وُيبشر بروح وريحان ورب 

ـَُّة ﴾راٍض غقر غضبان، وققلف: 
 إكػس ثَلث:ٕن  ﴿ الـَّْػُس اْلُؿْطَؿئِ

 ك: مطؿئـة: وهل كػس الؿممـ، مطؿئـة باإليؿان مـشرحة بف مرتاحة إلقف.إول

الثاكقة: الـػس إمارة بالسقء: وهل كػس الػاجر إذا تؿحضت وقد تقجد يف غقره، 

 َطزَّ َوَجؾَّ تلمره بالسقء وتمزه طؾقف، لؽـ إذا أصاع اهَّلل ا ؼد يجد اإلكسان مـ كػسف أهنف

 ـة هل التل تحثف طؾك الخقر.صارت كػسف مطؿئـة، وكػسف الؿطؿئ

والثالثة: الـػس الؾقامة: إن فعؾ الخقر ٓمتف طؾقف، وإن فعؾ الشر ٓمتف طؾقف، لؿاذا 

(30) 



 318  يف القرآن َعزَّ َوَجلَّالبيان لنداءات اهلل                                 

س الؿطؿئـة خاصب الـػ َطزَّ َوَجؾَّ لؿاذا لؿ تػعؾ؟ وتؾقمف طؾك الرتك، فاهَّلل وفعؾت؟ 

ـْ َأبِلة دلقؾ طؾك كعقؿ الؼرب وطذابف، ف، وأيمبشًرا لفا دون غقرها   َع
ِّ
ـِ الـَّبِل ُهَرْيَرَة، َط

ُجُؾ  "َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َأكَُّف َقاَل:  إِنَّ اْلَؿقَِّت َتْحُضُرُه اْلَؿََلئَِؽُة، َفنَِذا َكاَن الرَّ

ُتَفا الـَّْػُس  الُِح، َقاُلقا: اْخُرِجل َأيَّ قِِّب، اْخُرِجل  الصَّ قَِّبُة، َكاَكْت فِل اْلَجَسِد الطَّ الطَّ

َفََل َيَزاُل ُيَؼاُل َذلَِؽ  "، َقاَل: "ِؿقَدًة، َوَأْبِشِري بَِرْوٍح، َوَرْيَحاٍن، َوَربٍّ َغْقِر َغْضَباَن َح 

ـْ َهَذا؟ َفُقَؼاُل: ُفََلٌن،  َؿاِء، َفُقْسَتْػَتُح َلَفا، َفُقَؼاُل: َم َحتَّك َتْخُرَج، ُثؿَّ ُيْعَرَج بَِفا إَِلك السَّ

قِِّب، اْدُخؾِل َحِؿقَدًة، َوَأْبِشِري َفَقُؼقُلقَن: َمْرَحًبا  قَِّبِة، َكاَكْت فِل اْلَجَسِد الطَّ بِالـَّْػِس الطَّ

َفََل َيَزاُل ُيَؼاُل َلَفا َحتَّك ُيـَْتَفك بَِفا إَِلك  "َقاَل:  "بَِرْوٍح، َوَرْيَحاٍن، َوَربٍّ َغْقِر َغْضَباَن 

، وَ  تِل فِقَفا اهَّلُل َطزَّ َوَجؾَّ َؿاِء الَّ ُتَفا الـَّْػُس السَّ ْقُء، َقاُلقا: اْخُرِجل َأيَّ ُجُؾ السَّ إَِذا َكاَن الرَّ

اٍق، َوآَخَر  اْلَخبِقَثُة، َكاَكْت فِل اْلَجَسِد اْلَخبِقِث، اْخُرِجل َذمِقَؿًة، وَأْبِشِري بَِحِؿقٍؿ َوَغسَّ

ـْ َشْؽؾِِف أَ 
ـْ ، ُثؿَّ ُيْعَرَج بَِفا إِلَ ْزَواٍج، َفََل َتَزاُل َتْخُرُج مِ َؿاِء، َفُقْسَتْػَتُح َلَفا، َفُقَؼاُل: َم ك السَّ

َٓ َمْرَحًبا بِالـَّْػِس اْلَخبِقَثِة، َكاَكْت فِل اْلَجَسِد اْلَخبِقِث،  َهَذا؟ َفُقَؼاُل: ُفََلٌن، َفُقَؼاُل: 

ؿَ  ـَ السَّ
َؿاِء، َفُتْرَسُؾ مِ َٓ ُيْػَتُح َلِؽ َأْبَقاُب السَّ اِء، ُثؿَّ َتِصقُر إَِلك اْلَؼْبِر، اْرِجِعل َذمِقَؿًة، َفنِكَُّف 

ُجُؾ  ِل، َوُيْجَؾُس الرَّ َوَّ ْٕ الُِح، َفُقَؼاُل َلُف: مِْثُؾ َما قِقَؾ َلُف فِل اْلَحِديِث ا ُجُؾ الصَّ َفُقْجَؾُس الرَّ

لِ  َوَّ ْٕ ْقُء، َفُقَؼاُل َلُف مِْثُؾ َما قِقَؾ َلُف فِل اْلَحِديِث ا  أخرجف أحؿد . السَّ

بؿا أوٓك  ﴿ َراِضَقًة ﴾الذي خؾؼؽ،  ﴿ إَِلك َربِِّؽ ﴾أي: بعد مقتؽ،  ﴿ اْرِجِعل ﴾

بسبب  َطزَّ َوَجؾَّ مـ اهَّلل  ﴿ َمْرِضقًَّة ﴾مـ الـعؿ العظقؿ وأٓء الجؾقؾة الجسقؿة، 

ففل راضقة طـ  [،4]الغاشقة:﴿ لَِسْعقَِفا َراِضَقٌة ﴾: أطؿالفا الصالحة، كؿا قال تعالك

قد رضل  عز وجما، وراضقة بؿا أوٓها رهبا، وهؽذا الرب كػسفا، وراضقة طـ فعؾف
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َْهِؾ اْلَجـَِّة: َيا َأْهَؾ اْلَجـَِّة َفَقُؼقُلقَن:  »طـفا، كؿا يف حديث أبل سعقد:  ِٕ إِنَّ اهللَ َيُؼقُل 

َٓ  َلبَّْقَؽ َربَّـَا َوَسْعَدْيَؽ َواْلَخْقُر فِل َيَدْيَؽ َفَقُؼقُل: َهْؾ َرِضقُتْؿ؟ َفَقُؼقُلقَن: َوَما َلـَا 

ـْ  َٓ ُأْططِقُؽْؿ َأْفَضَؾ ِم ـْ َخْؾِؼَؽ، َفَقُؼقُل: َأ َكْرَضك؟ َيا َربِّ َوَقْد َأْطَطْقتَـَا َما َلْؿ ُتْعِط َأَحًدا ِم

ـْ َذلَِؽ؟ َفَقُؼقُل: ُأِحؾُّ َطَؾْقُؽْؿ ِرْضَقاكِل، َفاَل  َذلَِؽ؟ َفقَُؼقُلقَن: َيا َربِّ َوَأيُّ َشْلٍء َأْفَضُؾ ِم

 .متػؼ طؾقف  «َأْسَخُط َطَؾْقُؽْؿ َبْعَدُه َأبًَدا

أي: يف جؿؾة طباد اهَّلل الذيـ يدخؾقن الجـة، والؿراد ﴿ َفاْدُخِؾل فِل ِطَباِدي ﴾ 

 بالعبقدية هـا: طبقدية الطاطة والؼربة.

 الجـة التل أطدها لؾؿممـقـ والؿتؼقـ. ﴿ َواْدُخِؾل َجـَّتِل ﴾

 الـعش أو كذلؽ إحداث الؿخاصبة لؾؿقت هبا. ومـ البدع: كتابة هذه أية طؾك

 سورة انكافروٌ 

 :(2)الرابعة بعد الؿئتقـ أية 

َفا اْلَؽافُِروَن * ٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدوَن * َوٓ َأْكتُْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبُد قال حعانى: ﴿ ُقْؾ َيا َأيُّ

ْؿ * َوٓ َأْكُتؿْ  ـِ  * َوٓ َأَكا َطابٌِد َما َطَبدتُّ َطابُِدوَن َما َأْطُبُد * َلُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َولَِل دِي

 [.5-0]الؽافرون:﴾

 الشــرح:

﴿ ُقْؾ ُهَق سقرة الؽافرون ُتسؿك بسقرة اإلخَلص9 ٕن سقرة اإلخَلص التل هل: 

(6) 
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تؿحضت يف الدٓلة طؾك تقحقد إسؿاء والصػات، وهذه  [،2]اإلخالص:اهللُ َأَحٌد ﴾

بؿا يجب لف، وقد  َطزَّ َوَجؾَّ د إلقهقة: وهق إفراد اهَّلل تؿحضت يف الدطقة إلك تقحق

 بطباطة تػسقر لفؿا بعـقان: الـرباس يف تػسقر سقريت اإلخَلص، وكان 
َّ
َـّ اهَّلل طؾل َم

 ، قؾت فقفا:ض إخقاكـا يف بَلد الؿغرب إقصكسببف: محاضرة إلك بع

إلك إخَلص العبادة هذه السقرة العظقؿة تسؿك بسقرة اإلخَلص لؿا فقفا مـ الدطقة 

 هَّلل تعالك.

: (33العبقدية )ص: والعبادة هل رحك الديـ وأسف وأساسف قال شقخ اإلسَلم يف 

َْقَقال وإطؿال اْلَباصِـَة  ْٕ  اْسؿ َجامع لؽؾ َما ُيِحبُف اهَّلل ويرضاه مـ ا
َ
اْلِعَباَدة ِهل

َقام َواْلحج َوصدق َكاة َوالصِّ ََلة َوالزَّ ََماَكة وبّر  َوالظَّاِهَرة. َفالصَّ ْٕ الَحِديث َوَأَداء ا

َمر بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفل َطـ اْلُؿـؽر  ْٕ َْرَحام َواْلَقَفاء بالعفقد َوا ْٕ اْلَقالِديـ وصَؾة ا

بِقؾ  ْحَسان لْؾَجار والقتقؿ والؿسؽقـ َواْبـ السَّ
ـَ َواإْلِ ار َواْلُؿـَافِِؼق َواْلجَفاد لْؾؽػَّ

َدمِقّقـ و ْٔ َطاء َوالذكر َواْلِؼَراَءة وأمثال َذلِؽ مـ اْلِعَباَدة.والؿؿؾقك مـ ا  البفائؿ َوالد 

ْبر لحؽؿف  يـ َلُف َوالصَّ َوَكَذلَِؽ حب اهَّلل َوَرُسقلف وخشقة اهَّلل واإلكابة إَِلْقِف وإخَلص الدَّ

َضا بَِؼَضائِِف والتقكؾ َطَؾْقِف والرجاء لَِرْحَؿتِِف َواْلَخْقف م ْؽر لـعؿف َوالرِّ ـ َطَذابف َوالش 

 مـ اْلِعَباَدة هَّلل.
َ
 وأمثال َذلِؽ ِهل

تِل َخؾؼ اْلخؾؼ َلَفا َكَؿا َقاَل   اْلَغاَية الؿحبقبة َلُف والؿرضقة َلُف الَّ
َ
َوَذلَِؽ َأن اْلِعَباَدة هَّلل ِهل

َّٓ لقعبدون﴿اهَّلل َتَعاَلك:  ْكس إِ ـّ َواإْلِ  الذاريات[ . 45] ﴾َوَما خؾؼت اْلِج

ُسؾ َكَؿا َقاَل كقح لَِؼْقمِِف: َوهبَا أرسؾ َجِؿقع ا  48] ﴾اطبدوا اهَّلل َما لؽؿ مـ إَِلف َغقره﴿لر 

َْطَراف[. ْٕ  ا
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َوَلَؼد بعثـَا فِل كؾ ﴿َوَكَذلَِؽ َقاَل هقد َوَصالح َوُشَعْقب َوَغقرهؿ لؼقمفؿ َوَقاَل َتَعاَلك: 

َومِـُْفؿ مـ حؼت الطاغقت َفؿـفْؿ مـ هدى اهَّلل  أمة َرُسقٓ َأن اطبدوا اهَّلل َواْجَتـُبقا

ََلَلة  .الـَّْحؾ[ 25] ﴾َطَؾْقِف الضَّ

َّٓ َأكا ﴿َوَقاَل َتَعاَلك:    َٓ إَِلف إِ َّٓ كقحل إَِلْقِف َأكف  َوَما أرسؾـَا مـ قبؾؽ مـ َرُسقل إِ

َْكبَِقاء[ 14] ﴾فاطبدون ْٕ  .ا

َْكبَِقاء[ َكَؿا َقاَل  81] ﴾إِن َهِذه أمتُؽؿ أمة َواِحَدة َوَأكا ربُؽؿ فاطبدون﴿َوَقاَل َتَعاَلك:  ْٕ ا

ُْخَرى:  ْٕ َية ا ْٔ قَِّبات َواْطَؿُؾقا َصالحا إِكِّل بَِؿا َتْعَؿُؾقَن ﴿فِل ا ُسؾ كؾقا مـ الطَّ َيا َأيَفا الر 

 اْلُؿْممِـُقَن[ . 41-40]﴾طؾقؿ * َوإِن َهِذه أمتُؽؿ أمة َواِحَدة َوَأكا ربُؽؿ فاتؼقن

ِزما لَرُسقلف إِلَ  َٓ  ﴾واطبد َربؽ َحتَّك َيْلتِقؽ اْلَقِؼقـ﴿ك اْلَؿْقت َكَؿا َقاَل: َوجعؾ َذلِؽ 

 اكتفكاْلحجر[.  88]

َفا اْلَؽافُِرونَ ﴿ققلف تعالك:   :﴾ُقْؾ َيا َأي 

َفا اْلَؽافُِروَن( دطاهؿ بحرف الـداء  يؼقل اهَّلل طز وجؾ يؼقل لـبقف: قؾ يا محؿد )َيا َأي 

وطـ الخقر وذكر العؾؿاء يف سبب  تؼامةآسلؾبعقد ٕهنؿ بعقدون طـ اإلسَلم وطـ 

ُد : حدثـل (612/ 13) :جامع البقانذلؽ أحاديث وأثار مـفا ما أخرجف الطربي  ُمَحؿَّ

ـِ َطبَّاٍس:  ـِ اْب ـْ ِطْؽِرَمَة، َط ، َقاَل: ثـا َأُبق َخَؾٍػ، َقاَل: ثـا َداُوُد، َط
 
ـُ ُمقَسك اْلَحَرِشل  "ْب

، َفَقُؽقَن َأْغـَك َرُجٍؾ  إِنَّ ُقَرْيًشا َوَطُدوا َرُسقَل  ًٓ  َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َأْن ُيْعُطقُه َما
ِ
اهَّلل

دُ  ـَ الـَِّساِء، َوَيَطُئقا َطِؼَبُف، َفَؼاُلقا َلُف: َهَذا َلَؽ ِطـَْدَكا َيا ُمَحؿَّ
ُجقُه َما َأَراَد مِ َة، َوُيَزوِّ ، بَِؿؽَّ

ـْ َشْتِؿ آلَِفتِـَا، َفََل  َتْذُكْرَها بُِسقٍء، َفنِْن َلْؿ َتْػَعْؾ، َفنِكَّا َكْعِرُض َطَؾْقَؽ َخْصَؾًة َوُكػَّ َط

 َلَؽ َوَلـَا فِقَفا َصََلٌح. َقاَل: 
َ
َت « ؟َما ِهلَ »َواِحَدًة، َفِفل َقاُلقا: َتْعُبُد آلَِفَتـَا َسـًَة: الَلَّ
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ى، َوَكْعُبُد إَِلَفَؽ َسـًَة، َقاَل:  ـْ ِطـِْد َربِّلَحتَّك َأْكُظَر »َواْلُعزَّ ـَ « َما َيْلتِل ِم
 مِ
ُ
َفَجاَء اْلَقْحل

قَرُة، َوَأْكَزَل اهَّلُل:  َفا اْلَؽافُِروَن الس   َتْلُمُروكِّل ﴿الؾَّْقِح اْلَؿْحُػقِظ: ُقْؾ َيا َأي 
ِ
ُقْؾ َأَفَغقَْر اهَّلل

َفا اْلَجاِهُؾقنَ  ـَ َفاْطُبْد وَ ﴿[ إَِلك َقْقلِِف: 53]الزمر:  ﴾َأْطُبُد َأي  اكِِري ـَ الشَّ
ـْ مِ ]الزمر:  ﴾ُك

 . وهذا حديث ضعقػ ٓ يثبت يف سـده "[ 55
 
ـُ ُمقَسك اْلَحَرِشل ُد ْب  َأُبق َخَؾٍػ و ُمَحؿَّ

 وكَلهؿا ضعقػ.

َٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدون(:  ققلف تعالك: )

 ﴿فقف الرباءة مـ الشرك وأهؾف قال تعالك: 
ِ
ِخِر  َٓ َتِجُد َقْقًما ُيْممِـُقَن بِاهَّلل ْٔ َواْلَقْقِم ا

ـْ َحادَّ اهَّلَل َوَرُسقَلُف َوَلْق َكاُكقا آَباَءُهْؿ َأْو َأْبـَاَءُهْؿ َأْو إِْخَقاَكُفْؿ َأْو َطِشقَرَتُفؿْ  وَن َم  ُيَقاد 

َدُهْؿ بُِروٍح مِـُْف َوُيْدِخُؾُفْؿ َجـَّاٍت َتْجِري مِ  يَؿاَن َوَأيَّ
ـْ َتْحتَِفا ُأوَلئَِؽ َكَتَب فِل ُقُؾقبِِفُؿ اإْلِ

 هُ 
ِ
َٓ إِنَّ ِحْزَب اهَّلل  َأ

ِ
 اهَّلُل َطـُْفْؿ َوَرُضقا َطـُْف ُأوَلئَِؽ ِحْزُب اهَّلل

َ
ـَ فِقَفا َرِضل َْكَفاُر َخالِِدي ْٕ ُؿ ا

 .[11]الؿجادلة:  ﴾اْلُؿْػؾُِحقنَ 

ُروَن بِاْلَؿْعُروِف َواْلُؿْممِـُقَن َواْلُؿْممِـَاُت َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء َبْعٍض َيْلمُ ﴿وقال تعالك: 

َكاَة َوُيطِقُعقَن اهَّلَل َوَرُسقَلُف ُأوَلئَِؽ  ََلَة َوُيْمُتقَن الزَّ ـِ اْلُؿـَْؽِر َوُيِؼقُؿقَن الصَّ َوَيـَْفْقَن َط

 . [60]التقبة:  ﴾َسَقْرَحُؿُفُؿ اهَّلُل إِنَّ اهَّلَل َطِزيٌز َحؽِقؿٌ 

ـْ َبْعٍض َيْلُمُروَن بِاْلُؿـَْؽِر اْلُؿـَافُِؼقَن َوا﴿وقال تعالك يف الؿـافؼقـ: 
ْلُؿـَافَِؼاُت َبْعُضُفْؿ مِ

ـَ ُهُؿ  ـِ اْلَؿْعُروِف َوَيْؼبُِضقَن َأْيِدَيُفْؿ َكُسقا اهَّلَل َفـَِسَقُفْؿ إِنَّ اْلُؿـَافِِؼق َوَيـَْفْقَن َط

 ،[56]التقبة:  ﴾اْلَػاِسُؼقنَ 

َٓ تَ ﴿وقال تعالك:  ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ ُكْؿ َأْولَِقاَء ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفْؿ َيا َأي  ي َوَطُدوَّ تَِّخُذوا َطُدوِّ

 
ِ
ُسقَل َوإِيَّاُكْؿ َأْن ُتْممِـُقا بِاهَّلل ـَ اْلَحؼِّ ُيْخِرُجقَن الرَّ

ِة َوَقْد َكَػُروا بَِؿا َجاَءُكْؿ مِ بِاْلَؿَقدَّ
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ِة َوَأكَا َربُِّؽْؿ إِْن ُكـُْتْؿ َخَرْجُتْؿ ِجَفاًدا فِل َسبِقؾِل َواْبتَِغا وَن إَِلْقِفْؿ بِاْلَؿَقدَّ َء َمْرَضاتِل ُتِسر 

بِقؾِ  ـْ َيْػَعْؾُف مِـُْؽْؿ َفَؼْد َضؾَّ َسَقاَء السَّ  .[0]الؿؿتحـة:  ﴾َأْطَؾُؿ بَِؿا َأْخَػْقُتْؿ َوَما َأْطَؾـُْتْؿ َوَم

َٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدون( أي ال ذي تعبدوكف مـ فالـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ بؼقل لؾؽافريـ )

 إصـام وإوثان.

ٕكؽؿ تعبدون الباصؾ تعبدون إحجار وإشجار وتػعؾقن الظؾؿ العظقؿ الذي ٓ  

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقٌؿ(.  يغػره اهَّلل طز وجؾ )إِنَّ الشِّ

 (487/ 05مجؿقع الػتاوى )قال شقخ اإلسَلم كؿا يف 

َٓ ﴿ ﴾َٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدونَ ﴿َفَؼْقُلُف  ـْ ُكؾِّ  ﴾َأْكُتْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبدُ َو َيْؼَتِضل َتـِْزيَفُف َط

ـْ َكانَ  َنَّ ُكؾَّ َم
ِ
َنَّ ُكؾَّ َما َطَبَدُه اْلَؽافُِر َوَجبَْت اْلَبَراَءُة مِـُْف ٕ

ِ
 َمْقُصقٍف بَِلكَُّف َمْعُبقُدُهْؿ. ٕ

ِذي َيْعُبُدُه  َلَف الَّ َٓ َيُؽقُن َمْعُبقُدُه اإْلِ َٓ َكافًِرا  . إْذ َلْق َكاَن ُهَق َمْعُبقَدُه َلَؽاَن ُمْممِـًا  ـُ
اْلُؿْممِ

ـُ ُأُمقًرا  :َكافًِرا. َوَذلَِؽ َيَتَضؿَّ

. الثَّاكِل: َأكَُّفؿْ  
ِ
ـْ ُدوِن اهَّلل

ـْ َيْعُبُدوَكُفْؿ مِ ـْ َأْطَقاِن َم
إَذا  َأَحُدَها: َأنَّ َذلَِؽ َيْسَتْؾِزُم َبَراَءَتُف مِ

َّٓ اهَّلَل َوْحَدُه.  َطَبُدوا اهَّللَ  َٓ َيْعُبُد إ َٓ َيْعُبُد اْلَؿْجُؿقَع  َوَغقَْرُه َفَؿْعُبقُدُهْؿ اْلَؿْجُؿقُع َوُهَق 

ـَ َغْقِرِه. ْرِك َبْقـَُف َوَبْق َٓ َطَؾك َوْجِف الشِّ ـِ َلُف  ي  َفَقْعُبُدُه َطَؾك َوْجِف إْخََلِص الدِّ

ـَ َهذَ   ـَ َقْقِل اْلَخؾِقِؾ َوبَِفَذا َيْظَفُر اْلَػْرُق َبْق ا َتْعُبُدونَ ﴿ا َوَبْق َّٓ الَِّذي ﴿ ﴾إكَّـِل بََراٌء مِؿَّ إ

َْقَدُمقنَ ﴿ ﴾َأَفَرَأْيُتْؿ َما ُكـُْتْؿ َتْعُبُدونَ ﴿َوَقْقُلُف  ﴾َفَطَركِل ْٕ َفنِكَُّفْؿ َطُدوٌّ ﴿ ﴾َأْكُتْؿ َوآَباُؤُكُؿ ا

ـَ  َّٓ َربَّ اْلَعاَلِؿق َٓ َيـِْػل ِطَباَدَة اْلَقاِحِد بَِلْن ُيَؼاَل: ُهـَ  ﴾لِل إ  ِطَباَدِة اْلَؿْجُؿقِع َوَذلَِؽ 
ُ
ا َكْػل

ـْ ُكؾِّ َواِحٍد َفاْسَتْثـَ 
ـْ اْلَؿْجُؿقِع َوَذلَِؽ َيْؼَتِضل اْلَبَراَءَة مِ

َأ مِ ِذي ُهَق اهَّلُل. َواْلَخؾِقُؾ َتَبرَّ ك. الَّ

ـْ َجِؿقِع اْلَؿعْ 
َأ مِ ـْ اْلَجِؿقِع َفَقَجَب َأْن ُيْسَتْثـَك َرب  َأْو ُيَؼاُل: اْلَخؾِقُؾ َتَبرَّ

ـَ مِ ُبقِدي
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ِل اْلَؽََلِم فِل َقْقلِفِ  ا َوَقَع ُمْسَتْثـًك فِل َأوَّ . َولَِفَذا َلؿَّ ـَ َقْد َكاَكْت َلُؽْؿ ُأْسَقٌة َحَسـٌَة ﴿ اْلَعاَلِؿق

ـَ َمَعُف إْذ َقاُلقا لَِؼْقمِِفْؿ إكَّا ُبَرآءُ  ِذي   فِل إْبَراِهقَؿ َوالَّ
ِ
ـْ ُدوِن اهَّلل

ا َتْعُبُدوَن مِ َلْؿ  ﴾مِـُْؽْؿ َومِؿَّ

َٓ مِ  ـْ ِطَباَدِة َما َيْعُبُدوَن 
ي مِ قَرُة َفنِنَّ فِقَفا التََّبرِّ ا َهِذِه الس  ـْ َيْحَتْج إَلك اْستِْثـَاٍء آَخَر. َوَأمَّ

ـْ ِطَباَدتِِفْؿ وَ 
ُف َباصٌِؾ َكَؿا َكْػِس َما َيْعُبُدوَن. َوُهَق َبِريٌء مِـُْفْؿ َومِ ا َيْعُبُدوَن. َفنِنَّ َذلَِؽ ُكؾَّ مِؿَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َيُؼقُل اهَّلُل: 
ِّ
ـْ الـَّبِل ِحقِح َط ـْ ﴿ "َثَبَت فِل الصَّ َرَكاِء َط َأَكا َأْغـَك الش 

ـْ َطِؿَؾ َطَؿًَل َأْشَرَك فِقِف َغْقِري َفَلَكا مِـُْف َبِريءٌ  ْرِك َم ُف لِؾَِّذي َأْشَركَ  الشِّ . َفِعبَاَدُة " ﴾َوُهَق ُكؾ 

 مِـَْفا َحؼٌّ َواْلَباقِل َباصٌِؾ بِِخََلِف َمْعُبقِدِهْؿ. َفنِنَّ 
ِ
َٓ ُيَؼاُل: َكِصقُب اهَّلل َفا َباصَِؾٌة   اْلُؿْشِرِك ُكؾ 

َأ اْلَخؾِ  ا َتَبرَّ ـَ اْحَتاَج إَلك اْستِْثـَاِء اهَّلَل إَلٌف َحؼٌّ َوَما ِسَقاُه آلَِفٌة َباصَِؾٌة. َفَؾؿَّ ـْ اْلَؿْعُبقِدي
قُؾ مِ

 ُهَق اْلعِ 
 
ـْ َأْن َيْعُبَد َما َيْعُبُدوَن َفَؽاَن اْلَؿـِْػل

ُؤُه مِ ا َكاَن فِل َهِذِه َتَبر  . َوَلؿَّ ـَ َباَدَة َربِّ اْلَعاَلِؿق

ـَ َيْعُبُدُهْؿ اْلَؽافِرُ  ِذي ـْ ِطَباَدِة اْلَؿْجُؿقِع الَّ
َأ مِ  وَن.َتَبرَّ

ـْ  
َٓ َيْعُبُد َشْقًئا مِ ـْ َطقْـِِف َفُفَق  َٓ َط ـْ اْلَؿْقُصقِف بَِلكَُّف َمْعُبقُدُهْؿ  ُ َط

الثَّالُِث: إْن َكاَن الـَّْػل

ـْ 
ـْ َحْقُث ُهَق َمْعُبقُدُهْؿ ُهْؿ ُمْشِرُكقَن بِِف َفَقَجَبْت اْلَبَراَءُة مِ

َكَُّف مِ
ِ
َحْقُث ُهَق َمْعُبقُدُهْؿ. ٕ

ـْ َتْعُبُدوَن  "تِِف َطَؾك َذلَِؽ اْلَقْجِف. َوَلْق َقاَل ِطَبادَ  َنَّ  "َم
ِ
ـَ ٕ َّٓ َربَّ اْلَعاَلِؿق َلَؽاَن ُيَؼاُل: إ

 َواقٌِع َطَؾك
َ
ًئا مِـُْف َوُمَعاِدًيا َلُف َحتَّك  الـَّْػل ـِ اْلَؿْعُبقِد. َوَلْقَس إَذا َلْؿ َيْعُبْد َما َيْعُبُدوَن ُمتََبرِّ َطْق

ـُ َيْحَتا ْستِْثـَاِء. َبْؾ ُهَق َتاِرٌك لِِعَباَدِة َما َيْعُبُدوَن. َوَهَذا َيَتَبقَّ
ِ
 .َج إَلك آ

ابِِع: َوُهَق َقْقُلُف   َٓ َأْكُتْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبدُ ﴿بِاْلَقْجِف الرَّ َكَػك َطـُْفْؿ ِطَباَدَة َمْعُبقِدِه. َفُفْؿ  ﴾َو

ـَ بِ  ق
ـَ َمْعُبقَدُه. َوَكَذلَِؽ ُهَق إَذا َطَبَدُه ُمْخؾًِصا َلُف إَذا َطَبُدوا اهَّلَل ُمْشِركِ ِف َلْؿ َيُؽقُكقا َطابِِدي

ـْ َطابًِدا َمْعُبقَدُهْؿ. ـَ َلْؿ َيُؽ ي  الدِّ
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ـَ   َأنَّ َهَذا  اْلَقْجُف اْلَخامُِس: َأكَُّفْؿ َلْق َطقَّـُقا اهَّلَل بَِؿا َلْقَس ُهَق اهَّلُل َوَقَصُدوا ِطَباَدَة اهَّلَل ُمْعَتِؼِدي

ِذي اَل َوَالَّ جَّ ـَ َيْعُبُدوَن الدَّ ِذي ـَ َطَبُدوا اْلَؿِسقَح َوَالَّ ِذي ـَ َطَبُدوا اْلِعْجَؾ َوَالَّ ِذي ـَ ُهَق اهَّلُل َكَالَّ

ِة َفُفْؿ ِطـَْد ُكُػقِس  ُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا
ـْ َطَبَد مِ ـْ ُدْكَقاُهْؿ َوَهَقاُهْؿ َوَم

ِفْؿ إكََّؿا َيْعُبُدوَن َما َيْعُبُدوَن مِ

ِذي َلُفْؿ َلْقَس ُهَق اهَّلَل. َفنَِذا َقاَل  َـّ َهَذا اْلَؿْعُبقَد الَّ
 ﴾َٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدونَ ﴿َيْعُبُدوَن اهَّلَل َلؽِ

ـَ ُهَق اهَّلُل. اْلَقْجُف السَّ  ـَ َوإِْن َكاَن َمْؼُصقُد اْلَعابِِدي ِء اْلَؿْعُبقِدي َٓ ـْ َهُم
ًئا مِ اِدُس: َكاَن ُمَتَبرِّ

ِريِؽ َوَأكَُّف َفِؼقٌر َأْو َبخِ  اِحَبِة َواْلَقَلِد َوالشَّ قٌؾ َأْو َأكَُّفْؿ إَذا َوَصُػقا اهَّلَل بَِؿا ُهَق َبِريٌء مِـُْف َكالصَّ

ِء. َفنِنَّ َهَذا َلْقَس ُهقَ  َٓ ِذي لَِفُم ـْ اْلَؿْعُبقِد الَّ
 اهَّللَ  َغْقُر َذلَِؽ َوَطَبُدوُه َكَذلَِؽ. َفُفَق َبِريٌء مِ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ 
 
َّٓ َتَرْوَن َكْقَػ َيْصِرُف اهَّلُل َطـِّل َسبَّ ُقَرْيٍش؟ ﴿ "َكَؿا َقاَل الـَّبِل َأ

دٌ  ًؿا َوَأَكا ُمَحؿَّ ٌؿ َكا" ﴾َيُسب قَن ُمَذمَّ ا َوَصُػقُه بَِلكَُّف ُمَذمَّ ـْ َلؿَّ
َن . َفُفْؿ َوإِْن َقَصُدوا َطْقـَُف َلؽِ

ٌد َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ. َوَذاَك َلْقَس ُهَق اهَّلَل. ٌؿ َوُهَق ُمَحؿَّ ـْ ُهَق ُمَذمَّ  َسب ُفْؿ َواقًِعا َطَؾك َم

ِء.  َٓ ا َيْعُبُد َهُم  َفاْلُؿْممِـُقَن ُبَرآُء مِؿَّ

ـْ بَِؿا َوَصَػ بِِف الرَّ 
ـْ َلْؿ ُيْممِ ابُِع: َأنَّ ُكؾَّ َم ُسقُل َربَُّف َفُفَق فِل اْلَحِؼقَؼِة َلْؿ َيْعُبْد اْلَقْجُف السَّ

ْص   َوُتَؾخِّ
َ
ْؾ َهِذِه اْلَؿَعاكِل ـْ تِْؾَؽ اْلِجَفِة. َوقِْس َطَؾك َهَذا َفْؾتََتَلمَّ

ُسقُل مِ َما َطَبَدُه الرَّ

ْب َوَاهَّلُل َتَعاَلك َأْطَؾُؿ.  اكتفك َوُتَفذِّ

َٓ َأكُْتْؿ َطابُِدوَن ﴿وققلف تعالك:   :﴾َما َأْطُبدُ َو

ثؿ أخرب طـفؿ بؼقلف وأكتؿ طابدون إللفل الذي أطبد ما دمتؿ طؾك شركؽؿ فلكا أطبد 

 اهَّلل القاحد الؼفار وأكتؿ تعبدون الؿخؾققات الؿربقبات.

 وقد قال العؾؿاء كقػ هذا؟ وبعضفؿ قد أسؾؿ بعد ذلؽ فقؼال لعؾف أراد ذلؽ الحقـ 

 مـفؿ  وقال بعضفؿ أيضا: لعؾف أراد مـ لؿ يسؾؿ
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 الؿفؿ أن هذه أية فقفا وجقب إخَلص العبادة هَّلل سبحاكف وتعالك 

َٓ َأْطُبُد( أكا ومـ معل مـ الؿقحديـ )َما َتْعُبُدون( أي الذي أكتؿ تعبدوكف مـ  فؿعـاه )

 باصؾؽؿ وأهؾتؽؿ التل تضاهئقن هبا اهَّلل طز وجؾ 

َٓ َأْكُتْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبُد(   وققلف تعالك: )َو

أي ويف هذا الحال الذي أكتؿ طؾقف ومـ كان مـؽؿ سقؿقت طؾك الؽػر لؿ يؼع مـف 

إفراد العبادة هَّلل تعالك وإكؿا وقع مـفؿ كؼقض ذلؽ وهق الشرك الذي ٓ يغػره اهَّلل 

َم اهَّلُل َطَؾْقِف اْلَجـََّة َوَمْلَواُه ال﴿تعالك قال تعالك:   َفَؼْد َحرَّ
ِ
ـْ ُيْشِرْك بِاهَّلل ـَّاُر َوَما إِكَُّف َم

ـْ َأْكَصارٍ 
ـَ مِ الِِؿق  .[61]الؿائدة:  ﴾لِؾظَّ

َٓ  ﴿وقال تعالك:  َؿاِء َو َٓ ُتَػتَُّح َلُفْؿ َأْبَقاُب السَّ ُبقا بِآَياتِـَا َواْسَتْؽَبُروا َطـَْفا  ـَ َكذَّ ِذي إِنَّ الَّ

ـَ )َيْدُخُؾقَن اْلَجـََّة َحتَّك َيؾَِج اْلَجَؿُؾ فِل َسؿِّ اْلِخَقاِط َوَكذَ  ( َلُفْؿ 31لَِؽ َكْجِزي اْلُؿْجِرمِق

ـَ  ـْ َفْققِِفْؿ َغَقاٍش َوَكَذلَِؽ َكْجِزي الظَّالِِؿق
ـْ َجَفـََّؿ مَِفاٌد َومِ

 .[30، 31]إطراف:  ﴾مِ

َؿا﴿وقال تعالك:  ـَ السَّ
 َفَؽَلكََّؿا َخرَّ مِ

ِ
ـْ ُيْشِرْك بِاهَّلل ـَ بِِف َوَم ق

ِف َغْقَر ُمْشِركِ ِء ُحـََػاَء لِؾَّ

يُح فِل َمَؽاٍن َسِحقٍؼ  ْقُر َأْو َتْفِقي بِِف الرِّ  .[20]الحج:  ﴾َفَتْخَطُػُف الطَّ

َٓ َأَكا َطابٌِد َما َطَبْدُتْؿ(:  وققلف تعالك: )َو

فقف تقكقد أكف صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ هق مـ معف طؾك اإلخَلص والتقحقد وافراد اهَّلل  

ر وخقف ورجاء وتقكؾ واكابة طؾك طز وجؾ بؿا يجب لف يف هذا الباب مـ دطاء وكذ

 ما تؼدم بقاكف.

وفقف بقان لؿا طؾقف أهؾ الحؼ مـ سؾقك سبؾ الثبات طؾك ديـ اهَّلل تعالك، وطدم التلثر 

 بالؿغريات والتزحزح طـ الؽتاب والسـة مفؿا طظؿت الخطقب.
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َٓ َأْكُتْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبد( طؾك ما تؼدم وأكف ٓيؿؽـ ا لجؿع بقـ الحؼ وققلف تعالك: )َو

 والباصؾ والفدى والضَلل.

 ِديـ(:
َ
 وققلف تعالك: )َلُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َولِل

أي لؽؿ باصؾؽؿ الذي أكتؿ فقف ولل الحؼ الذي أدطق إلقف وأكصره والذي ابتؾقت مـ 

 أجؾف ولؽؿ ديـؽؿ الباصؾ الذي ارتضقتؿقه.

 ِديـ( فقفا الرب
َ
اءة مـ ديـ الؽػار مـ القفقد وهذه أية العظقؿة )َلُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َولِل

والـصارى والؿشركقـ9 لؽـ العجب أن دطاة حقار إديان ووحدتف قد اتخذوها 

شبفة لفؿ فلصبحقا يؿجدون الباصؾ ويرضقن بالباصؾ وإذا ما أكؽرت طؾقفؿ قالقا: 

 ِديـ( طؾك أن هذا إقرار مـ الـبل صؾك اهَّلل طؾقف وسؾؿ لفؿ، وهذا 
َ
)َلُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َولِل

 غقر صحقح وقد أجقب طـف بقجفقـ:

َٓ  ﴿ية مـسقخة بآية السقػ وهل ققلف تعالك: القجف إول: أن هذه أ ـَ  ِذي َقاتُِؾقا الَّ

ـَ الْ  َٓ َيِديـُقَن ِدي َم اهَّلُل َوَرُسقُلُف َو ُمقَن َما َحرَّ َٓ ُيَحرِّ ِخِر َو ْٔ َٓ بِاْلَقْقِم ا  َو
ِ
َحؼِّ ُيْممِـُقَن بِاهَّلل

ـَ الَّ 
ـْ َيٍد َوُهْؿ َصاِغُرونَ مِ ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب َحتَّك ُيْعُطقا اْلِجْزَيَة َط  [18]التقبة:  ﴾ِذي

والقجف الثاين: أن أية لقس فقفا تؼرير وإكؿا هل مثؾ ققل اهَّلل طز وجؾ: )َوُقِؾ اْلَحؼ  

ـْ َربُِّؽْؿ 
ـْ َشاَء َفْؾَقْؽُػْر  ۖ  مِ ـْ َوَم

ـْ َشاَء َفْؾُقْممِ ـَ َكاًرا َأَحاَط بِِفْؿ إِكَّ  ۖ  َفَؿ ا َأْطَتْدَكا لِؾظَّالِِؿق

َراُب َوَساَءْت  ۖ  َوإِْن َيْسَتِغقُثقا ُيَغاُثقا بَِؿاٍء َكاْلُؿْفِؾ َيْشِقي اْلُقُجقَه  ۖ  ُسَراِدُقَفا  بِْئَس الشَّ

 [18ُمْرَتَػًؼا( ]سقرة الؽفػ: 

ـْ َشاءَ فؼقلف:  ـْ َشاَء َفْؾَقْؽُػر )َفَؿ ـْ َوَم
( لقس فقف إباحة الؽػر؟ ولؽـ فقف أن اهَّلل َفْؾُقْممِ

طز وجؾ بقـ صريؼ الحؼ والفدى وبقـ صريؼ الباصؾ والردى فؿـ استجاب فؾف الجـة 
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ا َكُػقًرا * إِكَّا  ًرا َوإِمَّ
ا َشاكِ بِقَؾ إِمَّ ومـ أطرض فؾف الـار كؿا قال تعالك: )إِكَّا َهَدْيـَاُه السَّ

ـَ َسََلِسَؾ  ًٓ َوَسِعقًرا( ]سقرة اإلكسان:  َأْطَتْدَكا لِْؾَؽافِِري  [3-2َوَأْغََل

( لقس فقفا شبفة ٓ لؾؼرضاوي وٓ لؿـ إلقف مـ دطاة  ـِ  ِدي
َ
فؼقلف: )َلُؽْؿ ِديـُُؽْؿ َولِل

الحقار والتؼارب مع القفقد والـصارى وإكؿا فقفا الرباءة والتفديد مـ اهَّلل طز وجؾ 

 كؼقل اهَّلل طز وجؾ )اطؿؾقا ما شئتؿ(

احة الزور والػجقر والؽػر والعصقان وإكؿا فقفا التفديد؟ فقـبغل لؾؿسؾؿ فؾقس فقف إب

 إذا أراد أن يتعؾؿ ديـف أن يرجع إلك تػسقر السؾػ وصريؼتفؿ وففؿفؿ لؾؼرآن والسـة.

 أحسـ صرق تػسقر الؼرآن:

 ثؿ إن أحسـ الطرق لتػسقر الؼرآن لفق:

 تػسقر الؼرآن بالؼرآن. -0

 ثؿ تػسقر الؼرآن بالسـة. -1

 ػسقر الؼرآن بآثار الصحابة والسؾػ رضقان اهَّلل طؾقفؿ.ثؿ ت  -2

 ثؿ تػسقر الؼرآن بالغة العربقة التل لؿ تحرف ولؿ تقلد.  -3

أما أن يػسر الؼرآن بؿا يسؿقن ب)التػسقر العصري( ففذا والعقاذ باهَّلل مـ الباصؾ 

ذ الذي يمدي إلك زحزحة إققال والؿعاين الشرطقة التل كزل هبا الؼرآن  وإلك إخ

 بالػجقر والباصؾ الذي يستخدمف الؿشركقن ومـ إلقفؿ مـ العؼَلكققـ والؿبطؾقـ 

 

يقم العاشر مـ شفر شقال لعام اثـقـ تدريس هذه أيات يف مـ  توقد اكتفق
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واكتفقت مـ مراجعتفا بعد تػريغفا وكتابتفا يف الثاين طشر  وأربعقـ وأربعؿائة وألػ،

والحؿد هَّلل  بة دار الحديث بؿسجد الصحابة،هـ، بؿؽت 0331مـ ذي الؼعدة الحرام 

 طؾك التؿام، وكسلل اهَّلل التقفقؼ والسداد.

َّٓ َأْكَت َأْسَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِلْقَؽ  َٓ إَِلَف إِ  .وُسْبَحاَكَؽ الؾُفؿَّ َوبَِحْؿِدَك، 
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