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تًٍر ؽري ٛافَرآن ذم جزء " َظ ّؿ"
افًالم ظُِٔؿ ورمحف اهلل وبرـٚتف
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافهالة وافًالم ظذ أرشف إٌٕٔٚء وادرشِغ ّْٚٔ ٌٕ :حمّد :وظذ آفهف وحهحٌف
أمجًغ ،أ ّم ٚبًد:

ؾٍل هذا افٔقم – افثالثٚء :احلٚدي وافًؼيـ ِمـ افنٓر افًٚرش ِمـ افًهٚم افًهٚبع وافثالثهغ بًهد اد هٜ

افرابً ٜوإفػ فِٓجرة افٌْقي ٜظذ حٚحٌٓ ٚأتؿ افهالة وافتًِٔؿ  ،-وذم هذا اجلٚمع ،بؾ ذم ههذه اجلٚمًه،ٜ
ذم هذا اجلٚمع  -جٚمع صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔ ٜرمحف اهلل تًٚػ ِ -
ومـ ِو ّْ ِـ دروس افدورة افًِّٔ ٜادًَْهدة
ذم هذا افًٚم ؾًُٔقن مقوقع هذا افدرس  -ـام هق مًِقم فدى اجلّٔع  -ظـ تًٍر ؽري ٛافَرآن افُريؿ
ظؿ  -اجلزء إخر ِمـ افَرآن افُريؿ .-
ذم جزء ّ
ٍ
وؿٌؾ افؼوع ذم افُالم ظـ افٌري ٛأحْ ٛ
مَدمٚت بغ يدي هذا افدرس:
أذـر
أن َ
ظًرا ،وهٖٔ فْ ٚمجٔ ًًِ ٚمـ أمقرٕ ٚرصهدًً ا،
ن م ٚـٚن
إوػ:
ُ
ً
افنُر هلل تًٚػ افذي َؿر َب م ٚـٚن بًٔدًً ا ،و َي َ
ثؿ افنُر فَِٚئّغ ظذ هذا اجلٚمع واجلٚمً ،ٜوظذ هذه ادْٚصط افًِّٔ ٜبد ًءا ب٘مٚم اجلٚمع افنهٔخ ؾٓهد بهـ
خرا ،ثؿ افنهُر مقحهقل فُهؿ،
حًـ افٌراب و َمـ يًّؾ مًف ِمـ إخقة إـٚرم جزى اهلل تًٚػ
َ
اجلّٔع ً
أن افٍٚئد َة تُقن ِمـ ادُ ِ
ظقن بًد اهلل تًٚػ ذم افٌح ٞفِّتُِؿ ،وذم آشتٍٚدة فِّتُِؿ ،وٓ تيْقن ّ
ؾٖٕتؿ ٌ
َِل
ِ
فَِِّهل ممه ٚئٍهدهؿ :ذفهؽ ّ
أدب
أـثر ؾٚئد ًة
أن حوهقرهؿ ؾٔهف ٌ
فِِّ ََك ظِٔٓؿ ،بؾ ؿد يُقن ادُِ ََك ظِٔٓؿ ُ
وأن تَٔدهؿ مهُ ٜتْنط ظز َم ادتُِؿّ :
إٕهٚتؿ ُخ ُِ ٌؼ يًتٍٔده ادتُِؿّ ،
وحرصّ :
وأن أشٖفتٓؿ وم ٚيتًٌٓهٚ
وأن
َ
ٌ
ادتُِؿ ؾٚئد ًة حًٔ ً ٜومًْقي ً.ٜ
ـؾ هذا وم ٚؿٌِف وم ٚبًده مم ٚؾٔٓؿ يزيد
َ
ادَدم ٜافث :ٜٕٔٚظـ ؾوؾ افَرآن افُريؿ وٓ أضٔؾ ،اجلّٔع يًِّقن ّ
أظيؿ ـتٚب وأؾوؾ ـتهٚب ههق
أن
َ
وتوهّـ
اخلر ـِف ،ؾر ّؽ ٛؾٔف ور ّت ٛظِٔف إجهر وافثهقاب،
ّ
ـتٚب اهلل تًٚػ ،ويٍُل إٔف ـالم اهللّ ،
توّـ َ
ِ
افؼ ـِف ورت ٛظِٔف افقزر وافًَٚب ،وافسهٔ ٛوافسؽٔ ٛذم افَهرآن إ ّمهْ ٚ
ٕهه ،ٚأو
أن يُهقن ً
َ
افتحذير مـ ّ
توًّْ ،ٚأو افتزا ًم.ٚ
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ادَدم ٜافثٚفث :ٜظـ جٓقد افًِامء ذم تدويـ ظِقم افَهرآن افُهريؿ ،أههؾ افًِهؿ ذم حرحهٓؿ وظْهٚيتٓؿ
ٍ
ُ
ـٚت ،ٛؾَد بذفقا جٓق ًدا ظئّ ٜيراه ٚافٌٚح ٞواد ّىِع وافًهٚمع ذم
ديقان
بٚفَرآن افُريؿ ٓ ُئط جٓق َدهؿ
ـتٚب ّ
ؿط ـام
ؾٓٚرس ادخىقضٚت  -أو ؾٓٚرس ادراجع افًِّٔ ٜادىٌقظ ٜوادخىقض ٜوادٍَقدة  ،-ومل ُيدم ٌ
ـ ٕٝٚظْٚي ٜأهؾ افًِؿ بٚفَرآن افُريؿ ،ؾْٓٚك افتٍٚشر بٖٕقاظٓ ٚافُثهرة ،وهْهٚك إظهراب افَهرآن ،وهْهٚك
ادهٍْٚت ذم افْٚشخ وادًْقخ ،وذم افًقر ادُٔ ٜواددٕٔ ،ٜوهْهٚك إشهٚفٔ ٛافٌالؽٔه ،ٜوهْهٚك مه ٚيتًِهؼ
افٌِقيٕٚ ،هٔؽ ظـ ؽري ٛافَرآن وافَراءات ،بؾ وحتك ًٕهخ افَهرآن ومه ٚيتًِهؼ
بٚفتكيػ وآصتَٚق
ّ
بَْىف ،وؽر ذفؽ.
ادَدم ٜافرابًِ :ٜمـ جٓقد افًِامء ذم افتًٍر ،تَدم إٓ ًٍّ ٚ
أن افتًٍر إٔقاع ،وؿد ُخ ِد َم هذا افَرآن افًيهٔؿ
بّهٍْٚت بٚد ٚت ،بؾ بٓٔٚف ِمـ تْقع افتٍٚشر وتًدده ،ٚمه ٚبهغ مًهٍِؽ وآخهر ،ههذا يًهِؽ افتًٍهر
وه ُِؿ َج ّرا.
بٚدٖثقر ،وذاك افتًٍر ادقوقظل ،وهذا اإلٕنٚئل ،وهذا اإلظرابَ ،
ادَدم ٜاخلٚمً :ٜظْٚي ٜافٌِْل ّ
وتًِهٔؿ افٌِْهل ظِٔهف
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بتًِٔؿ أححٚبف افَرآن افُهريؿ،
ُ
تًِٔؿ فألم ٜمجًٚء ،وؿد ـٚن ظِٔف افههالة وافًهالم تًِّٔهف وظْٚيتهف ٕحهحٚبف ظهذ
افًالم ٕححٚبف هق
ٌ
وجقه ،تٚرة ُي َِ َّْٓؿ ،وتٚرة يًّع مْٓؿ ،يَرأ ظِٔٓؿ ثؿ يًّع مْٓؿ ،وتٚرة جئ ٛظذ أش ِتٓؿ ،وتهٚرة يزيهؾ
أمر اهلل تًٚػ ٌٕ ّٔف ظِٔف افهالة وافًالم ْ
أن يَرأ شقر َة افٌ ّْٔ ٜظهذ أ ّ بهـ ـًه،ٛ
ظْٓؿ إصُٚهلؿ ،مثٚل ذفؽَ :
وؿٚل ظِٔف افهالة وافًالمَ « :مـ أحْ ٛ
ؽو ٚـام إٔزل ؾَِٔرأه ظذ ؿراءة ابـ أم ظٌد»( )1وؿهد
أن يَرأ افَرآن ً
َأ َخ َذ اب ُـ مًًقد  -وهق ابـ أم ظٌد  -شًٌغ شقرة ِمـ ذم افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم( ،)2وهذا ِمـ أرؾع
إٔقاع افتَِل ِمـ َؾؿ افرشقل ّ
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ أذٕٔف ،وتٚرة ب٘زاف ٜاإلصُٚل ذم افٍٓؿ ،دّٕ ٚزفَ ﴿ ٝحتهك
اخلٔ ِ
ِ
ط ْإَ ْش َق ِد ِم َـ ا ْف ٍَ ْج ِر﴾( )3جٚء َظ ِدي بـ حٚتؿ ؾربط ظْد وشٚدتف حٌِهغ –
َي َت ٌَ َ
اخل ْٔ ُط ْإَ ْب َٔ ُض م َـ ْ َ ْ
غ َف ُُ ُُؿ ْ َ
تٌغ فف شهقاد
ظَٚفغ  ،-أحي ظَٚفغ أشقد وأبٔض :ؾامزال يٖـؾ ويْير ذم فٔؾ رموٚن ،يٖـؾ ويْير ،ؾِام ّ

مرؾقظ .ٚافهحٔح.)2331( ٜ
( )1ححٔح .ابـ مٚج )138( ٜمـ حدي ٞابـ مًًقد ريض اهلل ظْف
ً
( )2ححٔح افٌخٚري ( )5333مـ حدي ٞابـ مًًقد ريض اهلل ظْف.
( )3افٌَرة.187 :
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ُهؿ ْ
افًَٚل ِمـ بٔٚض أخر َـػ ظـ إـؾ ً
اخلَه ْٔ ُط ْإَ ْبه َٔ ُض ِمه َـ
أخذا ِمـ طٚهر ؿقفف تًٚػَ ﴿ :حتك َي َت ٌَ َ
غ َف ُُ ُ
اخلٔ ِ
ط ْإَ ْش َق ِد ِم َـ ا ْف ٍَ ْج ِر﴾( )4ؾَٚل ظِٔف افهالة وافًالم فف« :إٕام ذفؽ شقاد افِٔؾ وبٔٚض افْٓٚر»( ،)5ودّهٚ
َْْ
ِ
ِ
ٔؿ﴾( )7( )6ؿٚل :أ ُيْ ٚمل ييِؿ ًٍٕف ،ؿٚل« :فٔس هذا!» إٕام
افؼ َك َف ُي ِْ ٌؿ َظي ٌ
ؿٚل افهديؼ ظْد ؿقفف تًٚػ﴿ :إن ْ
ِ
ِ
ٔؿ﴾( ،)8وفَد َذ َـ َر صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ ّ
أن افٌِْل ّ
حهذ اهلل
افؼ َك َف ُي ِْ ٌؿ َظي ٌ
هق افذي ظْٚه فَامن ﴿إن ْ
ظِٔف وش ِّؿ ـٚن يًْك بتًِٔؿ أححٚبف مًٚين افَرآن ـام يًْك بتًِّٔٓؿ ٕفٍٚطف.
ادَدم ٜافًٚدش :ٜمم ٚطٓر ذم هذا افزمـ ـثرة افًْٚي ٜبٚفَراءات ،واإلؿراء ،وافتجقيد ،وإٔقاع افقؿقؾٚت،
واحلرص ظذ حتهٔؾ اإلجٚزات ،وافتىري ٛبٚفَرآن ،وافتْقع ذم رؾهع إحهقات وادهدود ،يِحهؼ بهذفؽ
وشٚئؾ افتَِْٔ ٜمـ افهدى ،ؾٌِ ٛظذ ـثر افًْٚي ُ ٜهبذا اجل ،ٕٛٚوهذا مهداق ؿقفهف ّ
حهذ اهلل ظِٔهف وشه ِّؿ
رـ ٝؿٔهؾ :ترـهٝ
«ـٔػ إذا فًٌتُؿ ؾتْ ،ٜيربق ؾٔٓ ٚافهٌر ،وهيرم ؾٔٓ ٚافٌُر ،ويتخذه ٚافْٚس ُشْ ً :ٜإذا ُت ْ
رت ؿراؤـؿ»(َ )9ؾ َه َؾ بغ افٍَٓٚء واف َُ ّراء ،ـثرة اف َُه ّراء
افًْ !ٜؿٚفقا متك ذاك؟ ؿٚل :إذا ؿ ِّ ٝؾَٓٚؤـؿ ،و َـ ُث ْ
هذا ِمـ أرشاط افًٚظ ،ٜوؿد جٚء ؾٔف حدي ٞآخر " ِمـ ظالمهٚت افًهٚظْ ٜ
أن يتخهذ ٕنهٖ  -يًْهل صهٌٚب -
افَرآن مزامرُ ،ي ََد ُمقن أحدََ هؿ فٌّْٔٔٓؿ افَرآن ،فٔس بٖؾَٓٓؿ ،وٓ بٖظِّٓؿ ،وإٕام فٔىهرهبؿ!!»( ،)13وههذا
إمر إذا طٓر ذم إم ٜؾ٘هن ٚفٔس بيٚهرة خر! ّ
ٕن افًِػ افهٚفح ـام ُذـِه َر ذم بًهض مههٍْٚتؿ ـهٕٚقا ٓ
فَ ٛافَٚرئ ّإٓ ظذ َمـ ـٚن يَرأ ويٍٓؿ ويًَؾ ويتدبر م ٚيَرأ ،أ ّم ٚجمرد افَراءة أو ُح ًْ ُـ افههقت
يىَِقن َ
ِ
أن يتٍىـ فف ٓ ،صؽ ّ
أمر يٌٌْل ْ
أن ًّٕ ٜافتالوة وحًـ افههقت ووهٌط
وافتالوة ادجردة مـ افتدبر :ؾٓذا ٌ

( )4افٌَرة.187 :
مرؾقظ.ٚ
( )5ححٔح افٌخٚري ( )1916مـ حدي ٞظدي بـ حٚتؿ ريض اهلل ظْف
ً
( )6فَامن.13 :

ِ
ٍ
فًٚن طٚهر مـ افنٔخ – حٍيف اهلل – ّ
آمُْقا َو َمل ْ َي ٌِِْ ًُقا إِ َيام َهن ُ ْؿ بِ ُي ِْ ٍؿ} [إًٕٚم،]82 :
شٌؼ
( )7هُْ ٚ
ؾ٘ن أي ٜادَهقدة هل{ :افذ َ
يـ َ
مرؾقظ.ٚ
واحلدي ٞرواه افٌخٚري ذم ححٔحف ( )3363مـ حدي ٞابـ مًًقد ريض اهلل ظْف
ً
( )8فَامن.13 :
ً
مقؿقؾ ،ٚوحححف افنٔخ حًغ شِٔؿ أشد حٍيف اهلل.
( )9ححٔح .افدارمل ()191
( )13ححٔح .افىزاين ذم افٌُر ( )36 /18بْحقه .ححٔح اجلٚمع (.)2812
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احلٍظ ِمـ افًْؿ افًئّ ،ٜأ ّمْ ٚ
أن يُقن جمرد تالوة وإخراج احلروف ِمـ خمٚرجٓ ٚدون افْير وافتدبر هق هذا
ّ
حمط افرـ ٛوبٔ ٝافَهٔد.
ادَدم ٜافًٚبًٕ :ٜحـ ٕحٍظ افًقر افَهرة ؿٌؾ جريٚن ؿِؿ افتُِٔػِ ًًّٕٚٓ ،مـ آبٚئِْ ٚ
ومـ أمٓٚتْه،ٚ
بًض إئّ ،ٜوهذا ؿٚشؿ منسك بْْٔ ٚمجٔ ًً ،ٚؾِق شهٖفتُؿ ههؾ ـْهتؿ حتٍيهقن
ًًِّٕٓ ٚمـ ـثرة مُ ٚيرددهُ ٚ
شقرا أو آيٚت ؿٌؾ دخقل اددارس؟ فُٚن اجلقاب بًْؿًّٕ ،ع ِمـ إمٓٚت و ِمـ أبٚء م ٚيَِْقًْٕٕ ،ٚهّع
ً
وشقرا ؿهرة ،ودّ ٚدخِْ ٚاددارس ترشخ ٝتِؽ افًقر ذم أذه ،ْٕٚٚوبًهض افْهٚس
ِمـ أئّ ٜادًٚجد آيٚت
ً
ِ
شقرا ويَرأ مٍردات افًقر ٓ يٍٓؿ مًْٚهً !ٚ
ؾّثالٕ :حـ َٕهرأ ﴿ َو ِمه ْـ
ؿد َين ّ
 ٛوينٔ ٛويّقت وهق يَرأ ً
ِ
اجلّٔهع َمهـ ينهٚهدين و َمهـ
شهٖفٝ
 )11(﴾ٛم ٚمًْك "ؽٚشؼ"؟ م ٚمًْك "وؿ"ٛ؟ وفق
ُ
َ
َرش َؽٚش ٍؼ إِ َذا َو َؿ َ
يًًّْل ؾٚجلّٔع يٍيقن هذه افًقرة ،فُـ ربام يُقن ؾَْٔ ٚمهـ ٓ يًهرف ـِّه" ٜؽٚشهؼ" و"وؿه ،"ٛذم
ؿِهٔال ﴿ َؾ َ ِ
هٚخلُْ ِ
هؿ بِ ْ
ً
س ()15
ترؿٔهٝ
شقرة اإلخالص ﴿اهللُ افه َّدُُ ﴾( )12م ٚمًْك "افهّد"؟ وإذا
َ
هال ُأ ْؿً ُ
اجل َق ِار ا ْف ُُُْ ِ
ترؿًٔ ٝ
هؿ
س﴾( )13م ٚمًْك "اخلْس"؟ م ٚمًْك "اجلقار"؟ م ٚمًْك "افُْس"؟
َ
ؿِٔال ﴿ َؾهِ٘ َذا ُه ْ
َْ
بِٚفً ِ
ٚه َر ِة﴾( )14م ٚمًْك "افًٚهرة"؟ شقرة افْٚزظٚت ،افًقر افىقيَِ ﴿ ٜمَ ٚج ًَ َؾ اهللُ ِمه ْـ َب ِحه َر ٍة َو َٓ َشهٚئِ ٌَ ٍٜ
َو َٓ َو ِحٔ َِ ٍَ ٜو َٓ َحٍ ٚم﴾( )15م ٚمًْك "افٌحرة"؟ مه ٚمًْهك "افًهٚئٌ"ٜ؟ مه ٚمًْهك "افقحهِٔ"ٜ؟ مه ٚمًْهك

"احلٚم" ؟ هذه ـِامت ؽريٌ ،ٜؿد ينُؾ مًْٚه ٚأو يٍك مًْٚه ٚظذ ـثر ،وهذا م ٚيًّك أو يدور حقفف ظِؿ
ؽري ٛاحلدي.ٞ
ادَدم ٜافثٚمْ :ٜظِؿ ؽري ٛاحلدي ،ٞم ٚادراد هبذا افًِؿ؟ ؿٚفقا :ـَِّ ٜؽ َر َب ومه ٚتكهف مْٓه ٚبًّْهك
افًٌد وآختٍٚءُ ،ؽر َب ؾالن ،افتٌري ٛاإلبًٚد ،اختٍك ظـ بِده ،أؽهرب ؾهالن إذا أبًهد وتهزوج ِمهـ ؽهر
بًوٓؿ بٖٕهف ظِهؿ هيهتؿ
أؿٚربف ،أؽرب ؾالن ذم ـالمف أتك بُِامت بًٔدة افٍٓؿ ،وأم ٚذم آحىالح :ؾ ًَر َؾف ُ
( )11افٍِؼ.3 :
( )12اإلخالص.2 :
( )13افتُقير.16 ،15 :
( )14افْٚزظٚت.14 :
( )15ادٚئدة.133 :
4

يَجََزَََءَ ََع َمَ َ
آنََفَ ََ ََ
َََََرََ ََ
بَالق
سَيَ ََرَغَ َرَيَ ََ
تََف ََ
ََََسَ ََد ََحانَ َ
نَمحمدَال
زَبَ َََ َ َ
دََ َ.عََبدَال ََع َزَيَ ََََ
بتًٍر إفٍٚظ افٌٚمو ٜذم افَرآن افُريؿ بُنػ مًْٚه ٚوإزاف ٜؽّقوٓ ،ٚهذا بٚختهٚر ؾهٔام يتًِهؼ هبهذا
افًِؿ.
ادَدم ٜافتٚشً :ٜهذا افًِؿ  -ظِؿ افٌري ٛأو ؽري ٛاحلدي - ٞئًّف بًض أههؾ افًِهؿ بًِهؿ مًهٚين
افَرآن ،وؾٔف مهٍْٚت حتّؾ هذا آشؿ ،وبًوٓؿ ئًّف ظِؿ جمٚز افَرآن ،وبًوٓؿ يًهّٔف ظِهؿ إظهراب
افَرآن ،وٓ منٚح ٜذم آحىالح ،ؾٚجلّٔع يٍنهون مه ٚؽّهض ِمهـ افُِهامت وادٍهردات ِ
وإن اختٍِهٝ
ظْٚويـ أو مًّٔٚت ادهٍْ.ٜ
ادَدم ٜافًٚرشةِ :مـ جٓقد افًِامء ذم ظِؿ ؽري ٛاحلدي ،ٞهذا افًِؿ  -ظذ ـثرة ادهٍْٚت ؾٔف  -ييهـ
أن ادهٍْٚت ؾٔف ؿِِٔ ،ٜفُـ افًج ٛأهن ٚتتجٚوز اد ٚت ،وؿد َذ َـ َر افًٔقضل ّ
بًض هذا افًِؿ ّ
أن هذا افًِهؿ
ـثرا ِمـ هذه ادهٍْٚت ذم ـتٚبف "اإلتَٚن" ،وهذا افًِؿ ؿهد ظْهل بهف افرظٔهؾ
وه َد ً
ؿد أـثر ادهٍْقن ؾٔفَ َ ،
ِ
ز
إول ،ؾهٍْقا ؾٔف مهٍْٚت ،وفًؾ مـ أوائؾ مـ ُمجع ـال ُمف ذم هذا ابـ ظٌٚس ريض اهلل تًٚػ ظْٓام َ -حه ْ ُ
ـثرا مم ٚيروى ظـ ابـ ظٌٚس رى اهلل تًٚػ ظْٓام
إم ٜوترمجٚن افَرآن  ،-وفَد َٕؾ افٌخٚري ذم ححٔحف ً
ػ بًده ِمـ افتٚبًغ وأتٌٚع افتٚبًغ إػ هذا افهزمـ زمهـ
وحْ َ
ذم تًٍره فٌري ٛأو مٍردات افَرآن افُريؿَ ،
َهدت مههٍْٚت ـهام ُؾ َِه َدَ ذم شهٚئر افًِهقم ،وبَٔهٝ
ؿِ ٝفُؿ تٌِهغ اد هٚتُ ،ؾ
ْ
ادًٚرصيـ ،وادهٍْٚت ـام ُ
وحَؼ  -واحلّد هلل  -و ُضٌع افُثر.
خمىقضٚت حمٌقش ٜذم أدراج ادُتٌٚت مل ُحتَؼُ ،
ادَدم ٜاحلٚدي ٜظؼة :تْقع افتهْٔػ ذم ظِؿ ؽريه ٛافَهرآن افُهريؿ ،تْقظه ٝمنهٚرب أههؾ افًِهؿ،
بًوٓؿ يًّد إػ ترتٔ ٛافًقر ،ؾٌٔدأ ً
مثال بٚفٍٚحت ٜإػ شقرة افْٚس ،ـؾ شقرة َي ُّر ظُِٔٓ ٚيرج م ٚؾٔٓهِ ٚمهـ
افٌري ٛويقوح مًْٚه ،ٚوبًوٓؿ َظ َّ َدَ إػ افستٔ ٛإبجدي ،افُِّ ٜحً ٛاحلرف ،ثهؿ ٓ يْيهر ترتٔهٛ
افًقر! بؾ جيرد افُِامت افٌريٌ ٜويرتٌٓ ٚحً ٛاحلروف ،ثؿ يٍنهه ،ٚوفًهؾ ههذا ِمهـ أصهٓر إؿًهٚم ذم
تهٍْٔٚت أو مهٍْٚت ؽري ٛافَرآن افُريؿ.
ادَدم ٜافثٚين ظؼة  -ؿٌؾ إخرة  :-هؾ ِمـ ثّرات ِ
ومـ ؾقائد ذم مًرؾ ٜؽري ٛافَهرآن افُهريؿ ،ؿهد
يَقل ؿٚئؾ :ذم ـؾ ظِؿ ثّرة ـام هق مًِقم :ؾام ثّهرات مًرؾه ٜظِهؿ ؽريه ٛافَهرآن افُهريؿ؟ ههذا افًِهؿ
مخً ٚمْٓ ٚؾٔام ؾتح اهلل.
أذـر ً
افؼيػ فف ثامر ظئُّ ،ٜ
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إوػ :بالؽ ٜافَرآن افُريؿ وإظجٚزه ،أفٍٚظ متْقظ ،ٜأفٍٚظ ذم ؿّ ٜافٍهٚح ٜوافٌالؽ ،ٜبالؽه ٜافَهرآن
افُريؿ إظجٚزه ،هذه أول ثّرة.
افثّرة افث :ٜٕٔٚدفٔؾ ظذ حدق ٌٕقة ٌٕ ّْٔ ٚحمّد ّ
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،أ ُمل ٓ يَرأ وٓ يُته ٛوأمهذ ظهذ
أححٚبف فُٔتٌقا أفًٍ ٚط ٚأوحٔ ٝإفٔف  -أفًٍ ٚط ٚؽريٌ - ٜيتٚجقن إػ افًٗال ظْٓ ٚوإػ ـنٍٓ ،ٚههذا ٓ يُهقن
بٕٚمر اهلغ! وهذا ِمـ أدف ٜحدق ٌٕقتف ّ
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ.
افٍٚئدة افثٚفث :ٜشً ٜوا ّتًٚع فٌ ٜافًرب ،فِنٚؾًل ـِّ ٜبٌِٔ ٜذم ـتٚبف "افرشٚف ،"ٜيَهقل ؾٔٓه" :ٚفًهٚن
ٌ
ٌٕهل" ،ذم بًهض
افًرب أوشع إفًْ ٜمذه ًٌ ٚوأـثره ٚأفًٍ ٚط ،ٚوٓ تًِّف ئط بجّٔهع ِظ ِْ ِّهف
إًٕهٚن ؽهر ّ
ٌٕل" فُثرة اصتَٚؿٓ ٚوا ّتًّٚع مً ٕٚٓٔٚوظيهٔؿ َؿه ْدْ ِره ،ٚإ ًذا شهً ٜأو
افَْقٓت ظْف ٓ" :ئط بٌِ ٜافًرب ّإٓ ّ
اتًٚع فٌ ٜافًرب.
ظرؾ ٝمًْك افُِّ ٜافٌريٌه ٜزال ظهـ
افثّرة افرابً :ٜإزاف ٜافٌِس وافٍٓؿ اخلٚضئ ظـ ذهـ افَٚرئ ،إذا
َ
ؿرأت افٌري ٛزال ذفؽ افٍٓؿ اخلهٚضئ
ذهْؽ ؾٓؿ خٚضئ ؿد يُقن تقارد إػ ذهْؽ واشتَر ذم افذهـ ،ؾ٘ذا
َ
افٍٓؿ افهحٔح.
واشتَر بدفف
ُ
افثّرة اخلٚمً - ٜوإخرة  -ذم هذا ادٌح :ٞيًغ ظذ افتدبر واخلنقع ظْد افتالوة أو ظْد شامظٓ ،ٚإذا
ػ فؽ ذم
تٍٓؿ مًْٚه ٓ :ٚصؽ أهنِ ٚمـ أشٌٚب ؿِ ٜاخلنقع ،فُـ إذا ُـ ِن َ
ؿرأ اإلمٚم آيٚت ثؿ َمر بٍّردات ٓ ُ
وظرؾ ٝمًٚين هذه افُِامت افٌريٌ ٜتزداد خنق ًظ ٚدَُِ ٚيَرأ ودَِ ٚتَرأ.
افٌح ٞوافتَِل فًِِؿ ِمـ أخريـ
َ
ظهؿ" ؿهد تُهقن افُِّه ٜحتتّهؾ ذم
ادَدم ٜإخرة :ؿٌؾ افٌدء ذم ذـر ادًْك فُِِامت افٌريٌ ٜذم جزء " ّ
أـثر ِمـ مًْك ِ َ -
وشر ُد هذا  -وفُـ ِذ ْـ ُر افقء ِمـ بٚب افتّثٔؾ ،يًْل ؿد َت ِر ُد أصٔٚء حتتِّٓه ٚمًْهك
ض ّٔٚتَ ٚ
ٍ
افُِّ ،ٜؾٖـتٍل بذـر مًًْك أو اثْغ ،وؿد َذ َـ َر بًض أهؾ افًِؿ ؾٚئدةّ :
مًٚن
أن أي ٜأو افُِّ ٜإذا احتِّٝ
ك ظذ مًًًْك مًغ ،هذا ذم ؽر افٌري ٛوافٌري ٛـذفؽً ،
ؾّثال :ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :ربََْه ٚآتََِْهِ ٚذم
ـثرة ؾال ُت َْ َ ُ
افد ْٕ ََٔ ٚح ًََْ ً )16(﴾ٜفٔس افُالم ظذ افٌراب ،ٜم ٚذم ؽراب ،ٜفُـ افُالم ظـ تًدد ادًٚينَ ﴿ ،ربََْ ٚآتََِْهِ ٚذم افهد ْٕ َٔٚ

( )16افٌَرة.231 :
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َح ًََْ ً )17(﴾ٜم ٚادراد بٚحلًْٜ؟ ؿٚل بًوٓؿ :افزوج ٜافهٚحل ،ٜوؿٚل آخرون :افٌٔ ٝافقاشع ،وؿٚل آخهرون:
افًّر ،وؿٚل آخرون :افًّؾ افهٚفح ،وؿٚل وؿٚل ،أفٔس ـِّ" ٜحًْ "ٜتنّؾ ـؾ هذا؟ إ ًذا ٓ تَكه ٚظذ
حتجر واشً ،ٚوظذ هذا ؿد حتتّؾ افُِّ ٜأـثر ِمـ مًًْكِ ،
ومهـ ادًِهقم ّ
أن ادٍهردة افقاحهدة ؿهد
ً
َ
مًْك ،ؾال ُ َ ّ
ِ
أـثر ِمـ مًًْك،
تىِؼ ظذ أـثر مـ مًْك ،وؿد يًٚظد افًٔٚق ظذ حتديد ادًْك ادَهقد ،وؿد يتّؾ افًٔٚق َ
ِ
ٕهٚدرا ،ؾَهط شهٖؽِ ٛجٕٚه ٛافتًريهػ بٚفُِّهٜ
ً
أيو ٚفـ أذـر اصتَٚق افُِّ ٜافٌريٌ ،ٜمنتَ ٜمـ ـذا ّإٓ ً
مًْٚه ٚـذاّ ،
ٕن أههؾ افًِهؿ  -ظِهٔٓؿ رمحهف اهلل  -أؾٚوهقا ذم ههذا ادٌحه ،ٞذـهروا آصهتَٚق افٌِهقي
ِ
أذـهر بًهض افٍقائهد
أخرا ،ؿد
ُ
وافتكيػ ،إٔ ٚشٖذـر ؾَط مـ ـالمٓؿ صٔ ً ٚمم ٚأؾٚدوٕ ٚبف ظِٔٓؿ رمحف اهللً ،
افًٚرو ،ٜؾٚئدة تًرض وتتًِؼ بٚفًقرة أو أي ٜأو افُِّ ٜأذـرهِ ٚمـ بٚب يًْل إوهٚؾ ٜؾٚئهدة جٌٕٔٚه ٜفهـ
ًٕدم ِمـ خره ٚوٓ ِمـ ؽرهْ ٚ
إن صٚء اهلل.
أحٌٌْ ٝ
أن أذـره ٚبغ يدي هذا ادقوقع ،ـْ ٝشٖبدأ ذم افستٔه ٛترتٔ ًٌه ٚتههٚظد ًيِ ٚمهـ
مَدمٚت
هذه
ُ
ٌ
أن ِمـ ادًتحًـ ْ
رأيّ ٝ
أن يُقن افستٔ ٛتْٚزف ًِٔ ٚمـ شقرة افٌْٖ إػ شقرة افْٚس،
شقرة افْٚس إػ افٌْٖ فُـ ُ
أشٖل ْ
اهللَ ُ
ادتُِؿ وافًٚمًغ وادنٚهديـ و َمـ َب َِ َغ.
أن يٍْع
َ
شقرة افٌْٖ
بًوٓؿ هذا افْح ،ٝاختزال اجلِّ ٜذم ـِّه،ٜ
أي يشء ،ويًّك ُ
ظؿ" ادراد هب ٚظـ ّ
ـَِّ ﴿ ٜظؿ﴾(ّ " )18
إٔ ٚأشٖفُؿ ،إذا ؿٔؾ احلقؿِ ،ٜم ٚادراد هبٚ؟ ٓ حقل وٓ ؿقة ّإٓ بٚهلل ،احلقؿِ ،ٜواحلًِٜٔ؟ حهل ظهذ افههالة،
ظزـؿ مجٔ ًً ،ٚوافىٌىِٜ؟ أضٚب اهلل بَهٚئُؿ مجٔ ًًه ٚظهذ حًهـ ظّهؾ ،واجلًِٔهٜ؟
ضٔ ،ٛافدمًزة؟ أدام اهلل ّ
ُج ًِ ِْ ُ ٝؾداك ،حتك إْٔل شٖف ٝبًوٓؿ ظـ ـَِّ ٜشؿ إذا ؿٚهل ٚافقفد فقافده ،يْٚديؽ حتهك تَهقل فهف مهٚذا؟
ؿ﴾()23
َش ّؿُ ،
خزت أهن ٚاختزال فُِّ ٜمٚذا؟ شّ ًً ٚوضٚظ ،ٜإ ًذا ﴿ َظؿ﴾( :)19ظـ أي يشء﴿ ،افْ ٌَهِ٘ ا ْف ًَيِهٔ ِ
ؾٖ
ُ

( )17افٌَرة.231 :
( )18افٌْٖ.1 :
( )19افٌْٖ.1 :
( )23افٌْٖ.2 :
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ؿٚل بًوٓؿ :ادراد بف افَرآن افُريؿ ،وؿٚل آخرون :افًٌ ٞوافًٗال واحلًٚبَ ﴿ ،ـَال َش َٔ ًْ َِ ُّ َ
قن﴾( )21ـال:
وأذـر فُؿ ؾٔٓ ٚؾٚئدتغ ،افٍٚئدة إوػ :ـؾ شقرة ؾٔٓٚ
هذه افُِّ ٜظْد افًرب ِمـ أشٚفٔ ٛافردع وافزجر،
ُ
ـِّ" ٜـال" ؾٓل شقرة مُٔ ،ٜـؾ مَ ٚمر ظِٔؽ ـِّ" ٜـال" ؾٖظِؿ ّ
أن افًهقر َة مُٔه ٌ ،ٜوثًٔ ٕٚه :ٚمل َتَه ِر ْد ـِّهٜ
"ـال" ذم افَرآن افُريؿ ذم افْهػ إظذ ،بؾ ـؾ افًقر افتل جٚءت ؾٔٓ ٚههذه افٍِيه ٜذم ٕههػ افَهرآن
إخر ،وهلذا يَقل افْٚطؿ" :ومل تْزفـ ـال بٔثرب ؾٖظِّـ  ...وفًِٔ ٝمهـ افَهرآن ذم ٕههٍف إظهذ"()22
وافًرب تقرد ـِامت ؾٔٓ ٚتديد وترحؿ ،ـال :ردع وزجر ،ويؾ ،ويح ،ثُِتؽ أمؽ ،ظَرى حَِك ،ـِهامت
ض ِمٓٚدا﴾( )23مًروف ممٓدة ومًتقي ٜـٚفٍراشَ ﴿ ،أو َتَٚدا﴾()24
ْ ً
دارج ٜظذ أفًْ ٜافًربَ ﴿ ،أ َمل ْ َٕ َْج ًَ ِؾ ْإَ ْر َ َ ً
َ
اجلٌٚل فتثٌٔه ٝإرض ،وههق ؿهٚدر ظهذ
مجع وتد ،وافقتد ـام ًِٕؿ يقوع فتثٌٔ ٝاخلّٔ ،ٜـذفؽ ووع اهللُ
ُُؿ شهًٌ ٚتً)25(﴾ٚ
تثٌٔتٓ ٚبدون يشء فُـ ِمـ بٚب َخ ِْ ِؼ إشٌٚب وترتٔه ٛادًهٌٌٚت ظِٔٓه﴿ ،ٚوجً ََِْْهََٕ ٚهقم ُ

َ

َ َ َ

ْ َ ْ ُ َ

افً ٌَٚت :هق افراح ٜوافًُقن وإَٓىٚع ،حتك ؿٚل بًوٓؿُ :ش ّّل افًٌ ٝشٌ ًتًَٕٓ ٚىٚع افْٚس ظـ افًّؾ،
ِ
شٚترا فُؿ ـٚفٌِهٚس ،ـهؾ
ٚشً )26(﴾ٚ
ـذفؽ افْقم شٌٚت يَْىًقن ظـ أظامهلؿ ويًُْقنَ ﴿ ،و َج ًَ ََِْْ ٚافِ ْٔ َؾ ف ٌَ ً
م ٚذم بٔٚض افْٓٚر :ؾِام جٚء افِٔؾ بًقاده أحٌح ـٚفٌِٚسَ ﴿ ،و َبَْ َََْْٔ ٚؾ ْق َؿ ُُ ُْؿ َش ٌْ ًًِ ٚصدََ ا ًدا﴾( )27ؿقيه ٜصهديدة
افٌْٚء حمَُّٓ ﴿ ،ٜبِثِ َ ِ
َٔٓ ٚأ ْح ًََ ٚب )28(﴾ٚأحًَ ٚب :ٚمجع حَ ٛوهق افزمـ افىقيؾَ ،مـ يًِؿ مهداه؟ اهلل تًهٚػ،
غؾ َ
ِ
ؿٌِٓ ٚـِّتٚن﴿ ،و َأ ْٕ َْز ْفََِْ ٚمـ ادًُْ ِ ِ
()29
ك ،يْهزل
كات َمً ٚء َثج ً
َ
ٚج ﴾ٚادًكات :افًح ،ٛأصٌف بٚفثقب إذا ُظ َ
َ ْ َ

افث )33(»ٟافًه ٟبٚفتٌِٔه،ٜ
مْف مٚذا؟ ادٚء،
افً ٟو ّ
وثجٚج :ٚادٚء ادّْٓر ،جٚء ذم احلدي« ٞأؾوؾ احل ،ٟمٚذا؟ ّ
ً
( )21افٌْٖ.4 :
( )22اإلتَٚن ( )73 /1فًِٔقضل ً -
َٕال ظـ افديريْل .-
( )23افٌْٖ.6 :
( )24افٌْٖ.7 :
( )25افٌْٖ.9 :
( )26افٌْٖ.13 :
( )27افٌْٖ.12 :
( )28افٌْٖ.23 :
( )29افٌْٖ.14 :
مرؾقظ .ٚححٔح اجلٚمع (.)1131
( )33ححٔح .افسمذي ( )827مـ حدي ٞأ بُر ريض اهلل ظْف
ً
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وافث ٟدمٚء اهلدي ،ضٔ﴿ ،ٛإِٓ َمحِ ًٔام َو َؽًً ٚؿ )31(﴾ٚاحلّٔؿ ادٚء احلٚر أو افؼاب احلٚر ،وؽًً ٚؿ :ٚحديد أهؾ
ّ
افْٚرُ ،ؿٌح ادؼوب ،و ُؿٌح افنٚربغ ،و ُؿٌح ادُٚن ادؼوب ؾٔفًٕ ،قذ بٚهلل ِمـ افْٚر ومَ ٚؿر َب إفِٔٓ ٚمـ ؿقل
ِ
وظهز
َ ٛأ ْت َْرا ًب )32(﴾ٚـقاظ :ٛمجع ـٚظ ٛوهل اجلٚري ٜاحلًْٚء وؿد تُ ًّ ٛثدهي ٚذم ؿّهٜ
ّ
أو ظّؾَ ﴿ ،و َـ ََقاظ َ
أظامرهـ متًٚوي ،ٜـام ّ
أن أهؾ اجلْ ٜيهدخِقن اجلْه ٜذم ظّهر واحهد :ـهذفؽ اجلهقاري هلهؿ،
صٌٚهب ،ٚأترا ًبُ :ٚ
رأي ٝافؼاب افُٖس وؿد ذهٛ
﴿ َو َـ َْٖ ًشِ ٚد َهً ٚؿ )33(﴾ٚدهً ٚؿ :ٚيًْل مِٔ  ،ٜممٕ ،ٜوهذا ِمـ ـامل افًْٔؿ ،إذا َ
هق َم
ُ
آخرهُ ،يؼب ُيِتذ بف ،فُْف إذا ـٚن افَدح مِٔ ً ٚؾْٓٚك فذة افْير وفذة مهٚذا؟ افؼهبَ ﴿ ،ي ْ
بًوف أو بَل ُ
ُ
جزيهؾ بهٚفروح؟ ؿهٚل بًوهٓؿ:
وح َوادَْ َالئِ َُ ُ )34(﴾ٜافروح :هق جزيؾ ظِٔف افًالم ،دهٚذا ُشه ّّل
َي َُق ُم افر ُ
افروح حتٔ ٚهب ٚاجلًد ،وم ٚيٖيت بف جزيؾ ظِٔف افًالم ِمـ افقحل إػ افٌِْل ظِٔهف افًهالم ؾٔهف حٔهٚة افَِهٛ
مجع َم َِؽ ،مٖخقذ ِمـ إفقـ ٜوهل افرشٚفٕ ،ٜهنؿ ٌ
رشؾ بغ اهلل تًٚػ وبغ خ ِْ َِف.
وحٔٚة إبدان ،ادالئُُ :ٜ
شقرة افْٚزظٚت
ٚز َظ ِ
ٚز َظ ِ
ٚت َؽ ْر ًؿ )35(﴾ٚادالئُِ ٜمـ أشامء أو ِمـ أوحٚف ادالئُهَ ﴿ ٜوافْ ِ
﴿ َوافْ ِ
هٚت َؽ ْر ًؿه )36(﴾ٚؽر ًؿه:ٚ
ٚص َى ِ
بندة وؿقة تْزع أرواح افٍُٚر ،تٌرق ،تٌٚفغ ذم ٕزظٓ﴿ ،ٚوافْ ِ
أرواح
ٚت َٕ َْن ًى )37(﴾ٚؿٚفقا ادالئَُ ٜت ًُؾ
َ
َ
ادٗمْغ بًٓقف ٜورؾؼ﴿ ،وافًٚبِح ِ
ٚت َش ٌْ ًح )38(﴾ٚادالئُ ٜتًٌح ذهً ٚب ٚوإيً ٚب ٚؾٔام يٍُِٓؿ اهلل تًٚػ ويٖمرهؿ
َ
َ
ون﴾( )39يًهٌحقن ذم افٍوهٚءَ ﴿ ،ؾٚفًهٚبِ ََ ِ
ٚت شهٌ ًَ)43(﴾ٚ
قن َمُ ٚي ْٗ َم ُر َ
قن اهللَ َمَ ٚأ َم َر ُه ْؿ َو َي ٍْ ًَ ُِ َ
بفَ َٓ ﴿ ،ي ًْ ُه َ
َ ْ
ؿٔؾ :ادراد هب ٚاخلٔؾ ،وؿٔؾ :ادالئُ ٜيتًٚبَقن ذم تٍْٔذ ِ
أمر اهللِ تًٚػ ،وؿٚل بًوٓؿ :ؿهد ُيهراد هبه ٚافْجهقم،
( )31افٌْٖ.25 :
( )32افٌْٖ.33 :
( )33افٌْٖ.34 :
( )34افٌْٖ.38 :
( )35افْٚزظٚت.1 :
( )36افْٚزظٚت.1 :
( )37افْٚزظٚت.2 :
( )38افْٚزظٚت.3 :
( )39افتحريؿ.6 :
( )43افْٚزظٚت.4 :
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افْجقم دمري بٖمر اهللِ هذا يًٌؼ هذا ،وهذا افْجؿ يًٌؼ هذا ـِف بٖمر اهلل ،ؾٓذا ؿقل آخر  -ـام ؿِ ٝفُؿ ذم
أول افُالم  ،-ؿد يُقن ادراد هب ٚمًْك ،وؿد يراد مًْك آخر ،وافُِّ ٜحتتّؾ ،أمَ ﴿ ٚؾٚدُْهدََ بر ِ
ات َأمهرا﴾()41
ْ ً
َ
ؾٚدراد :ادالئُُ ٜت َدَ بر م ٚيٖمر اهلل تًٚػ بتدبره ظـ ضريَٓ ٚوهق ظذ ـؾ يشء ؿدير ،هْ ٚؿٚلُ ﴿ :ؿ ُِقب يقم ِ ٍ
هذ
ّ
ٌ َْ َ
ِ
هػ
أحًِ ٝمـ ؿٔٚم افًهٚظ ٜـهام ؿهٚل ؿٌِٓهَ ﴿ :ٚت َْر ُج ُ
َواج ٍَ ٌ )42(﴾ٜواجٍ :ٜخٚئٍ ٜموىرب ٜبام شًّ ٝأو بام ّ
اج ٍَ َُ )6( ٜت ْتًٌٓ ٚافر ِ
افر ِ
قن َأإِٕ ٚدَ ْر ُدو ُد َ
اد َؾ َُ ﴿ ،)43(﴾ٜي َُق ُف َ
احلٚؾِ َر ِة﴾( )44احلٚؾرة :هل إمر إول ،ؿٔهؾ:
ََُ
ون ِذم ْ َ
افَز احلٍرة ،مردودون إػ أمرٕ ٚإول! شًْقد ـام ـُْ ًُْٖ ُٕ !ٚل ظـ ـؾ يشء؟ ًٕؿ ،ـَقل إمٚم أمحد  -ؾهٔام
ُذـِ َر " :-وفق إٔ ٚإذا متْ ٚترـْ ... ٚفُٚن ادقت ؽٚي ٜـؾ ح ّل ،وفُْ ٚإذا متْ ٚبًثْ ... ٚوًٕهٖل بًهده ظهـ ـهؾ
يشء"َ ﴿ ،أإِ َذا ُـُِْ ٚظ َيٚمِ َٕ ٚ
َخ َر ًة﴾(ٕ )45خرة بٚفٔ ٜمٍتت ،ٜترى اجلٔػ ذم افهحراء ،افًيهٚم بٚفٔه ٜمٍتته ،ٜههذه
ً

رمٔؿ ،مـ ئٓٚ؟ ﴿اف ِذي َأ ْٕ َْن َٖ َهَ ٚأو َل مر ٍة و ُهق بِ ُُُؾ َخ ِْ ٍؼ َظِِٔؿ﴾(َ ﴿ ،)46ؾِ٘ َذا ُهؿ بِٚفً ِ
هٚه َر ِة﴾( )47افًهٚهرة:
َ َ َ
ْ
ٌ
َ
وجههف إرض ،ؿٔههؾ :شههّٔ ٝشههٚهرة ّ
هّ َُ ََٓٚ
ٕن ؾٔٓههٕ ٚههقمٓؿ وشههٓرهؿً ،
أيوهه ٚذم افْٚزظههٚتَ ﴿ :ر َؾه َ
هع َشه ْ

َؾ ًَق َاه )48(﴾ٚأظذ شَ ٍَٓ ،ٚرؾع :أظذ ،وشُّٓ :ٚأي افًَػ ،شَػ افًامءَ ﴿ ،و َأ ْؽ َى َش َف ْٔ َِ َٓ )49(﴾ٚأؽىش
أطِؿ ـام تَدم فٌٚسِ ،مـ حُّ ٜاهلل تًٚػ تًٚؿ ٛافِٔؾ وافْٓٚر ،يَِه ٛافِٔهؾ وافْٓهٚر ،وفهق اشهتّر
فِٔٓ:ٚ
َ
افْٓٚر ومل ِ
هؾ َأ َر َأ ْيه ُت ُْؿ إِ ْن َج ًَ َ
يٖت افِٔؾ فتًىِ ٝافدٕٔ ٚـِٓ ،ٚوافًُس ،وهلهذا ذم شهقرة افَههص ﴿ ُؿ ْ
هؾ اهللُ
ه َمدًً ا﴾( )53همدًً ا :يًْل أبد ًي ٚإػ يقم افَٔٚم ،ٜؾحٔٚة إرض حٔهٚة افْهٚس  -بًهد ظهقن اهلل
َظ َِ ْٔ ُُ ُُؿ افِ ْٔ َؾ َ ْ
أمهر احلٔهٚة،
تًٚػ  -ؿٚئّ ٜظذ افنّس وافؤٚء  -ؤٚء افْٓهٚر  -وظهذ افِٔهؾ وطالمهف ،وهبهذا تتُٚمهؾ ُ
( )41افْٚزظٚت.5 :
( )42افْٚزظٚت.8 :
( )43افْٚزظٚت.7 ،6 :
( )44افْٚزظٚت.13 :
( )45افْٚزظٚت.11 :
( )46يس.79 :
( )47افْٚزظٚت.14 :
( )48افْٚزظٚت.28 :
( )49افْٚزظٚت.29 :
( )53افَهص.71 :
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ِ
هٚه)52(﴾ٚ
ٚه )51(﴾ٚدحٚه :ٚبًىٓ ٚووشًٓ﴿ ،ٚيً َٖ ُفق َٕ ََؽ َظ ِ
هـ افًهَ ٚظ َِ ٜأي َ
هٚن مرش َ
َذف َؽ دح َ

﴿ َو ْإَ ْر َض َب ًْدََ
ِ
حِقهل ،ٚمتك تْتٓل هذه احلٔٚة؟ متك تَػ؟ وفًِٓ ٚمٖخقذ ِمـ مرشٚة افًٍْٔ ٜإذا وحهِ ٝأفَهك أههؾ
وؿٝ
َْ

َ َ

ُْ َ

افًٍْٔ ٜافٌحٚرة ادرشٚة فٔثٌتٓ ٚذم أرض افٌحر أو تربتهف حتهك ٓ تتحهرك إذا إتٓه ٝافرحِه ٜأو وحهِ ٝإػ
مًتَرهَ ﴿ ،ٚـ ََٖهنُ ْؿ َي ْق َم َي َر ْو َهنََ ٚمل ْ َي ِْ ٌَ ُثقا إِٓ َظ ِنٔ ً )53(﴾ٜافًنٔ :ٜوؿ ٝم ٚبغ افيٓر إػ ؽروب افنّس ،م ٚبغ
زوال افنّس إػ ؽروهب.ٚ
شقرة ظٌس
ذم ؿقفف تًٚػ ذم أي ٜافثٚفثَ ﴿ :ٜو َمُ ٚيدْْ ِر َ
يؽ َف ًَِ ُف َيزـك﴾( )54ؾٚئدة ظْد ؿقفف "وم ٚيدريؽ" :ـؾ م ٚجهٚء
ذم افَرآن افُريؿ "وم ٚأدراك" ؾَد أخز اهلل تًٚػ بجقاهب ،ٚوـؾ م ٚجٚء ذم افَرآن "وم ٚيدريؽ" ؾَد أخٍهك
ؿهرأت ذم افَهرآن "ومه ٚأدراك" ؾَهد أخهز اهلل ٌٕ ّٔهف ظِٔهف
جقاهب ٚظـ ٌٕ ّٔف ظِٔف افهالة وافًالم ،ـؾ مٚ
اهلل
َ
َ
افهالة وافًالم بجقابف ،وـؾ م ٚؿرأ َت "وم ٚيدريؽ" ؾَد أخٍك اهلل جقابهف ،ههذا يًهّك بتًٍهر افَهرآن
َِ ٝأو ظـ ؽرهٓ ،حظَ ﴿ :و َمهٚ
بٚفَرآن ،وضٌؼ هذه افَٚظدة أظتَد ذـره ٚشٍٔٚن بـ ظْٔٔ ٜرمحف اهلل ،وظْف ُٕ ْ
ٚر َظ َُ )1( ٜمه ٚا ْف ََ ِ
يـ﴾( )55اجلقابَ ﴿ :ي ْق َم﴾(﴿ )56ا ْف ََ ِ
اك َمَ ٚي ْق ُم افد ِ
اك َمَ ٚي ْق ُم افد ِ
يـ (ُ )17ثؿ َمَ ٚأ ْد َر َ
َأ ْد َر َ
ٚر َظه ُٜ
اك َم ٚا ْف ََ ِ
ٚس﴾(َ ﴿ ،)58و َمَ ٚأ ْد َر َ
(َ )2و َمَ ٚأ ْد َر َ
اك َمِ ٚظِٔ َ
ٚر َظ ُ )57(﴾ٜاجلقابَ ﴿ :ي ْق َم َي ُُ ُ
قن﴾( )59اجلهقاب:
ُقن افْ ُ
ٚر َظ ِ
ِ
احلٚؿ ُ )61(﴾ٜاجلقابَ ﴿ :ـَذ َب َْ ٝث ُّق ُد َو َظٌ ٚد بِْ ٚف ََ ِ
هَ ﴿ ،)62(﴾ٜو َمهَ ٚأ ْد َر َ
َٚب﴾(َ ﴿ )63و َمَ ٚأ ْد َر َ
اك َمهٚ
﴿ـ َت ٌ
اك َمَ ْ ٚ
( )51افْٚزظٚت.33 :
( )52افْٚزظٚت.42 :
( )53افْٚزظٚت.46 :
( )54ظٌس.3 :
( )55إٍٓىٚر.18 ،17 :
( )56إٍٓىٚر.19 :
( )57افَٚرظ.3 - 1 :ٜ
( )58افَٚرظ.4 :ٜ
( )59ادىٍٍغ.19 :
( )63ادىٍٍغ.23 :
( )61احلٚؿ.3 :ٜ
( )62احلٚؿ.4 :ٜ
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َفٔ َِ ُ ٜا ْف ََدْْ ِر﴾( )63اجلقابَ ﴿ :فٔ َِ ُ ٜا ْف ََدْْ ِر َخر ِمـ َأ ْف ِ
ػ َص ْٓ ٍر﴾(ٕ ،)64ىٌؼ أن ظذ م ٚيدريؽٕ ،ىٌؼ مجٔ ًً ٚهْهٚ
ٌْ ْ
ْ
ْ
يؽ َف ًَؾ افًَ ٚظ ََ ٜت ُُ ُ
يؽ َف ًَِ ُف َيزـك﴾( )65هؾ أتك اجلقاب؟ م ٚأتكَ ﴿ ،و َمُ ٚيدْْ ِر َ
﴿ َو َمُ ٚيدْْ ِر َ
ُهقن َؿ ِري ًٌه )66(﴾ٚمهٚ

يدري ،ذم إحزاب ،ضٔ ٛإ ًذا "وم ٚيدريؽ" ًِٕؿ ّ
أن اجلقاب مل يٖت بًده ٚؾهٔام جهٚء ذم وردهه ٚذم افَهرآن
افُريؿ ،بخالف "وم ٚأدراك" ،ذم أي ٜاخلٚمً ٜظؼة ﴿بِ َٖ ْي ِدي َش ٍَ َر ٍة﴾( )67مالئُ ٜشٍرة بغ اهلل وبغ خَِف
يٍْذون م ٚيٖمرهؿ اهلل تًٚػ بفَ ﴿ ،و ِظَْ ًٌَ ٚو َؿ ْو ًٌ )68(﴾ٚافَو :ٛيًّك ظْهد أههؾ احلجهٚز اف ََه ّ ٝوفًِهف مهٚ
يًّك ظْدٕ ٚهْ ٚبامذا؟ بٚفًِػ أو اشؿ آخرٓ ،حظ يًّك افَو ،ٛوظْد احلجٚز اف ََ ّ ،ٝوظْدٕ ٚهْ ٚيًّك
مٚذا؟  -بٚفزاي  -افزت أو بٚفًغ افذي هق ظِػ افٌْؿ ،شّل ؿو ًٌٕٕ ٚف يَو ٛمرة بًد مرة ،يَىع هيع
افّْق ،وهق ظِػ فِدوابَ ﴿ ،و ِظَْ ًٌَ ٚو َؿ ْو ًٌَ ﴿ )69(﴾ٚو َحهدََ ائِ َؼ ُؽ ِْ ًٌه )73(﴾ٚـهؾ بًهتٚن ظِٔهف حهٚئط يًهّك
حديَ ،ٜحدؿ ٜافًغ ظِٔٓ ٚم ٚئّٓ ،ٚوإذا أحٚط ؿقم بخخر ؿٚفقا :أحهدق بهف افَهقم ،أحهدؿقا بهف ،مًْٚهه:ٚ
أضٚؾقا بف ،ؾُؾ بًتٚن ظِٔف حٚئط يًّك حديََ ﴿ ٜو َحدََ ائِ َؼ ُؽ ِْ ًٌ )71(﴾ٚرجؾ أؽِ :ٛؽِهٔظ افرؿٌه ،ٜوادهراد
إصجٚر ذات اجلذوع افٌِٔي ٜـٚفْخؾ وؽرهَ ﴿ ،ٚو َؾٚـِ َٓ ًَ ٜو َأ ًّب )72(﴾ٚههذا أخهر ،ههذه افُِّه ٜورد ظهـ
ِ
وأي أرض
أي شامء ُتَ ِّْل – تيِْهل ّ -
افهديؼ أثر رى اهلل تًٚػ ظْف :إٔف ُش َؾ ظـ مًْك "إب" ؾَٚلّ " :
ؿِ ٝذم ـتٚب اهلل تًٚػ م ٚمل أظِؿ!"( )73هُذا اص ُتٓر ظـ افهديؼ ريض اهلل تًٚػ ظْهف ،وؿهد َذ َـَه َر
تَِْل إذا ُ
بًض أهؾ افًِؿ ّ
بٕٚب مرظك إ ًٕٚم افذي مل يزرظف افْهٚس ،افْهٚس ؿهد يزرظهقن ذم بٔهقتؿ ،ذم
أن ادراد
ّ
( )63افَدر.2 :
( )64افَدر.3 :
( )65ظٌس.3 :
( )66إحزاب.63 :
( )67ظٌس.15 :
( )68ظٌس.28 :
( )69ظٌس.28 :
( )73ظٌس.33 :
( )71ظٌس.33 :
( )72ظٌس.31 :
( )73مَْىع .تًٍر ابـ ـثر ( ،)11 /1ورواه ابـ أ صٌٔ ٜذم ادهْػ (.)513 /13
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مزارظٓؿ ،ويتًٚهدوٕف بٚفًَٔ ،ٚوأحٔ ًًٕٚ ٚؿد يرمقن افٌذر ذم مُٚن ؾٌْٔه ٝبهامء ادىهر  -به٘ذن اهلل  -ويًهّك
افًٌؾ أو افًٌقل ،هْٚك مراظل فٔس فِْٚس ؾًؾ ؾٔٓ ،ٚذم افهحٚري مع إمىٚر خترج ٌٕٚتٚت َذ َـَه َر بًوهٓؿ
إب وهق ـٚفٍٚـٓ ٜفٌِٓٚئؿ ،ـام ّ
ّ
أن فٌْل آدم ؾٚـٓ ،ٜؿٌؾ أي ٜإخرة ذم شقرة ظٌس ﴿ َت َْر َه َُ َٓهٚ
أن هذا هق ّ
س ٌة﴾( )74ترهَٓ :ٚتٌنٚه ،ٚوافَسة :افيِّ ٜوافًقاد.
َؿ َ َ
شقرة افتُقير
وافِػ ،ـقر افًامم ٜإذا َف ٍّٓ ،ٚادراد ُـقرت :اجتًّ ٝوذههٛ
ّ
﴿إِ َذا افن ّْ ُس ُـُق َر ْت﴾( )75تُقير اجلّع
وقؤهَ ﴿ ،ٚوإِ َذا افْ ُجق ُم ا ْٕ َُدََ َر ْت﴾( )76إُدرت :تًٚؿى ،ٝتْٚثرتَ ﴿ ،وإِ َذا ا ْف ًِ َن ُٚر ُظى َِ ْ )77(﴾ٝافًنهٚر:
وحػ فِْٔٚق افتل َم ّر ظذ محِٓ ٚظؼ ُة أصٓر ،وهذه ظْد افًرب ِمـ إمقال افًٍْٔ ،ٜيْتيرون وٓدته ،ٚإذا
محِ ٝوبِغ ظّر احلّؾ ظؼة أصٓر تًّك ظؼاء ،مجع ظنٚر ،حتك توع محِٓهُ ،ٚظى َِه ُْ :ٝترـهُ ،ٝؽٍهؾ
دائام ظْد احلقادث افًئّ ٜتتٌر ضٌٚئع ذم افْٚس ؾٔحهؾ هلؿ أمهقر
ظْٓ ٚهلقل إمر ،فًئؿ احلدث ،وهلذا ً
ٓ يُّـ ْ
ُهؿ إِن َز ْف َز َفه َٜ
أن ُيٍرضقا ؾٔٓ ٚذم حٚل ظَِٓؿ واشتَرارهؿ ،هلذا شقرة احلَ ﴿ ٟيَ ٚأ َهي ٚافْ ُ
ٚس ات َُقا َرب ُُ ْ
ِ
ِ
ٔؿ (َ )1ي ْق َم َت ََر ْو َهنََ ٚت َْذ َه ُؾ ُـُؾ ُم ْر ِو ًَ ٍَ ٜظام َأ ْر َو ًَ ْ )78(﴾ٝهؾ يًَؾ ادرأة ادروً ٜتذهؾ ظـ
يش ٌء َظي ٌ
افًَ ٚظْ َ ٜ
حٌٔٓٚ؟ م ٚيُّـ ،فُـ ذم أوؿٚت ًٕؿ﴿ ،و َت ََوهع ُـُهؾ َذ ِ
مح ٍ
هؿ
هؾ َ ْ
ات َ ْ
َهرى افْ َ
ُ
َ
َٚرى َو َمهُ ٚه ْ
هٚس ُشه َُ َ
مح َِ َٓهَ ٚو َت َ
َٚرى﴾( )79إ ًذا افًنٚر افْٔٚق احلقامؾ ،يذهؾ أهِٓ ،ٚهل ظْدهؿ ِمـ إٍٔس ادٚل ،يٚؾيقن ظِٔٓه ،ٚفُهـ
بِ ًُ َُ َ
أمر ٌ
جِؾ أذهِٓؿ ظْٓ :ٚؾتًىِقا ظْٓ ٚوترـقهًٕ ،ٚؿ ،بًدهَ ﴿ ٚوإِ َذا ا ْفٌِ َح ُٚر ُشج َر ْت﴾(َ )83ش ُخ َـ مٚؤه،ٚ
أتك ٌ
ادٚء بٚردة ذم افٌحٚر ٓتًٚع وظئؿ ظَّٓ ،ٚفُـ ُت ًَ ّجر ذم يقم افَٔٚم ،ٜهذا ِمـ ظئؿ ؿدرة اهلل تًهٚػ ،ههذا

افٌحههر افًيههٔؿ َمهـ يًههتىٔع افههتحُؿ ذم درجهه ٜحههرارة مٚئ هف ّإٓ اخلههٚفؼ اهلل ظه ّهز وجه ّ
هقس
هؾَ ﴿ ،وإِ َذا افْ ٍُه ُ
( )74ظٌس.41 :
( )75افتُقير.1 :
( )76افتُقير.2 :
( )77افتُقير.4 :
( )78احل.2 ،1 :ٟ
( )79احل.2 :ٟ
( )83افتُقير.6 :
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زو ج يقم افَٔٚم ٜظْد افًًٌٕ ،ٞؿ ،ظدد ؾردي واحد ،وافزوجل اثْٚن ،صٍع ووتهر،
ُزو َج ْ )81(﴾ٝافٍْقس ُت ّ
أرواحٓ ٚبامذا؟ بٖجًٚده ٚيقم يَقم افْٚس فرب افًٚدغَ ﴿ ،وإِ َذا ادَْ ْق ُءو َد ُة﴾(ِ )82مـ افقأد افدؾـ،
ؿٚفقاُ :ؿ ِر َٕ ْٝ
ُ
ادقءودة يًِؿ مجٔ ًً ٚإٔف ذم اجلٚهِٔ ٜـٕٚقا يٗدون افٌْهٚت ،يهدؾْقهنـ وهه ّـ أحٔهٚء ،حٔهٚت خنهٔ ٜافًهٚر ذم
ِ
زظّٓؿ ،وذم شقرة أخرى شتّر ْ
ؼ َأ َحدُُ ُه ْؿ بِ َْ ْٕ ُٕٚثك َطؾ َو ْج ُٓ ُف ُم ًْ َق ًّدا
إن صٚء اهلل ،ذم شقرة افْحؾَ ﴿ :وإ َذا ُب َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
افهس ِ
ؼ بِ ِف َأ ُي ّْ ًِ ُُ ُف َظ َ
اب َأ َٓ َشهَ ٚء َمهٚ
هذ ُههقن َأ ْم َيدُُ شه ُف ِذم َ
َو ُه َق َـَي ٌ
ٔؿ (َ )58ي َت ََق َارى م َـ ا ْف ََ ْق ِم م ْـ ُشقء َمُ ٚب َ
قن﴾( )83هَْ ﴿ ٚوإِ َذا ادَْ ْق ُءو َد ُة ُشه ِ َِ ْ )84(﴾ٝذم بًهض افَهراءات ﴿بِ َ
هٖي َذ ْٕ ٍ
ي ُُ ُُّ َ
ه )85(﴾ٝذم بًهض
ْهُ ٛؿتِ َِ ْ
َْ
ُْ ٛؿتِ َِ ِ
افَراءات "بِ َٖي َذ ْٕ ٍ
"ٝ؟؟ ؾٚدقءودة هل افٌْ ٝتدؾـ وهل حٔه ٜظْهد اجلهٚهِٔغ خنهٔ ٜافًهٚرَ ﴿ ،وإِ َذا
ِ
اجلْ ُُ ٜأ ْزفِ ٍَ ُْ )87(﴾ٝؿر َب ٝمْزف ُتٓٚ
افً َام ُء ُـُن َى ُْٕ )86(﴾ٝزظ ٝو ُأزيِ ٝـام ُيُنػ افٌىٚء ظـ اإلٕٚءَ ﴿ ،وإِ َذا ْ َ
﴿مههًٌَٕ ٚههدُُ هؿ إِٓ فِٔ ََربق َٕهه ٚإِ َػ اهللِ ُز ْف ٍَههك﴾( )88يزفٍههقن :يتَربههقنَ ﴿ ،ؾه َ ِ
هٚخلْ ِ
هق ِار
اجله َ
هؿ بِه ْ ُ
ُ ُ
س (َ ْ )15
هال ُأ ْؿًه ُ
ّ
َ ُْ ُ ْ
ا ْف ُُُْ ِ
س﴾( )89اخلْس :ؿٔؾ :افْجقم ختْس ذم افْٓٚر ،ختتٍل ،وؿٔؾ :افيٌٚء واحلّر افقحش ترظهك ذم افْٓهٚر
اجل َق ِار ا ْف ُُُْ ِ
س﴾( )93ـام تَدم دمري افْجقم أو احلّهر افهقحش وافيٌهٚء ثهؿ تُهْس إػ
وختْس ذم افِٔؾَ ْ ﴿ ،
أمٚـْٓ ،ٚؾًذ افَقل بٖهن ٚافْجقم ختْس وتُْس ذم أمٚـْٓ ٚافتل جًِٓ ٚاهلل هله ،ٚختتٍهل ،وظهذ افَهقل بٖهنهٚ
احلّر افقحش وافيٌٚء ،ختْس إػ بٔقت ٚإػ مٌٔتٓ ٚأو مُٚن ٕقمَٓ ﴿ ،ٚوافِ ْٔ ِؾ إِ َذا َظ ًْ ًَ َس﴾( )91ظًًس :أؿٌؾ
أو أدبر ،وهذا ظْد افًرب ِمـ إوداد ،ـِّ ٜبًّْك وآخر يَٚبِٓ ،ٚوهذا مًهروف ظْهد افًهرب ،ظًهًس

( )81افتُقير.7 :
( )82افتُقير.8 :
( )83افْحؾ.59 ،58 :
( )84افتُقير.8 :
( )85افتُقير.9 :
( )86افتُقير.11 :
( )87افتُقير.13 :
( )88افزمر.،3 :
( )89افتُقير.16 ،15 :
( )93افتُقير.16 :
( )91افتُقير.17 :
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أؿٌؾ بيالمف أو أدبر بيالمفَ ﴿ ،وافه ٌْ ِح إِ َذا َتٍََْ َس﴾(ٓ )92حظ افٌالؽ ٜافًٚفٔ" ٜتٍْس" يًْل يرج ـٚفٍْس،
 ٛبِ َوِْ ٍ
أي :إتؼ وتتٚبع وقؤه ،ذم ٍٕس افًقرة ﴿ َو َمُ ٚه َق َظ َذ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
غ﴾( )93جٚءت ؿراءتٚن ؿراءة "بوْغ"
أخ ٝافهٚد ،وجٚءت ؿراءة أخرى "بيْغ" أخ ٝافىٚء ،أخ ٝافهٚد "بوْغ" أي :بٌخٔؾَ ،وه ّـ بٚفقهء
بخؾ بف ،م ٚيٌخؾ بقحل! يٌِغ رشٚف ٜربفَ ،بِ َغ ـؾ يشءَ ،بِغ افرشٚف ٜوأدى إم ،ٜٕٚحتك ؿٚفُ ٝأم ََْه ٚظٚئنهٜ
هؽ مه ٚاهللُ مٌ ِد ِ
ِ
"فق ـٚن ـٚتؿ صٔ ً ٚأو خمٍل ٕخٍك خزه مع زيد ،امرأة زيد ﴿و ُ ْ ِ
يهف﴾()95(" )94
ُْ
َ
ختٍْهل ِذم َٕ ًٍْ َ َ
َ
 ٛبِ َوهِْ ٍ
فُْف ظِٔف افهالة وافًالم أمغ َبِغ م ٚأوحك إفٔف ربفَ ﴿ ،و َمُ ٚه َق َظ َذ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
غ﴾( )96بٌخٔهؾ ،افٌخٔهؾ
بّتٓؿ ،حٚدق مٌ ِّهغ ،بِهغ مه ٚأوحهك إفٔهف ربهف ،بههدق
َمـ يّْع َ
بًض مٚفف ،وذم افَراءة افث" ٜٕٔٚبيْغ"ُ :
خر م ٚجزى ٌٕ ًٔ ٚظـ أمتف ،ظذ إٌٔٔٚئْه ٚمجٔ ًًه ٚافههالة
وأم ،ٜٕٚبِغ إم ٜٕٚوأدى افرشٚف ،ٜجزاه اهلل تًٚػ ظَْ ٚ
وافًالم.
شقرة إٍٓىٚر
مهرة بهذـر
﴿إِ َذا افً َام ُء ا ْٕ ٍَ َى َر ْت﴾( )97جٚء وحػ افًامء إٍىهرت إنهَ ،ٝافٍىهقر افنهَقق ،جهٚء ً
إٓنَٚق ﴿إِ َذا افً َام ُء ا ْٕ َْنَ ْ )98(﴾ٝوهْ﴿ ٚإِ َذا افً َام ُء ا ْٕ ٍَ َى َر ْت﴾( )99وادًْٔٚن واحد ،افٍىقر هل افنَقق،
ِ
ِ
ِ
تراهبه ،ٚتًٌثهر
قر ُب ًْث َر ْت﴾(ُ )131ؿِ َ
﴿ َوإِ َذا ا ْف َُ ََقاـ ُ
ُ ٛ
 ٛا ْٕ َت َث َر ْت﴾( )133افتْٚثر :افتٍرق وافتًٚؿطَ ﴿ ،وإِ َذا ا ْف َُ ٌُ ُ
تراهب ٚفٔخرج أه ُِٓ ٚمُْٓ ،ٚتًٌثر افٌَقر و ُتزوج افٍْقس ،تًٌثر يَِه ٛافهساب حتهك يرجهقا ِمهـ ؿٌهقرهؿ،
ُ

( )92افتُقير.18 :
( )93افتُقير.24 :
( )94إحزاب.37 :
( )95ححٔح افٌخٚري ( )7423مـ حدي ٞإٔس ريض اهلل ظْف.
( )96افتُقير.24 :
( )97إٍٓىٚر.1 :
( )98إٓنَٚق.1 :
( )99إٍٓىٚر.1 :
( )133إٍٓىٚر.2 :
( )131إٍٓىٚر.4 :
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و ُتُزوج إرواح بٕٚجًٚدَ ﴿ ،يَ ٚأ َهيِ ْ ٚ
اإل ْٕ ًَْ ُ
ؽهرك
ٚن َمَ ٚؽر َك بِ َرب َؽ ا ْف َُ َِري ِؿ﴾( )132ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ" :مهّ ٚ
بربؽ افُريؿ" وؿد يُقن مًْٚه" ٚمَ ٚؽرك ظـ ربؽ افُريؿ" بٚفٌٚء ﴿ َمَ ٚؽر َك بِ َرب َؽ ا ْف َُ ِ
َهري ِؿ﴾(ِ )133ح ِْ ُّهف
ؽرك؟ وافَراءة إخهرى " َمهَ ٚؽهر َك ظهـ َرب َ
هؽ
ظِٔؽ؟ إمُٓ ٚفف فؽ؟ إًُٕ ٚمف ظِٔؿ؟ ـٔػ تٍُر؟؟ هذا افذي ّ
ذـرت ّ
أن
بًض أهؾ افتًٍرَ ﴿ ،ـَال َب ْؾ﴾(" )134ـال"
ُ
أيو ٚذـرهُ ٚ
ا ْف َُ َِري ِؿ" ادٚل؟ افِٓق؟ افُز؟ هذه ؾٚئدة ً
ـرت
مًْٚه ٚافردع وافزجر،
ـرت ؾٔٓ ٚؾٓل مُٔ ،ٜوافثٜٕٔٚ؟ ُذ ْ
وذـرت يتًِؼ هب ٚؾٚئدتٚن ،إوػ :ـؾ شقرة ُذ ْ
ُ
ذم افْهػ افثٚين مـ افَرآن ،هَْ ﴿ ٚو َمَ ٚأ ْد َر َ
أيو ٚاتٍَْ ٚمجٔ ًً - ٚـام ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ ّ -
أن ـهؾ
اك﴾(ً )135
اك َمَ ٚي ْق ُم افد ِ
ؾ٘ن اجلقاب يٖيت بًده ،ٚهْ ٚأتك اجلقابَ ﴿ ،و َمَ ٚأ ْد َر َ
م ٚجٚء ذم افَرآن "وم ٚأدراك" ّ
يـ (ُ )17ثؿ
اك َمَ ٚي ْق ُم افد ِ
َمَ ٚأ ْد َر َ
يـ (َ )18ي ْق َم َٓ ََت ِِْ ُؽ﴾( )136دٚذا ُش ّّل بٔقم افديـ؟ دٚذا ُش ّّل يق ُم افَٔٚم ٜبٔقم افهديـ؟
ّ
ٕن اهلل يديـ افًٌَ ٚد ؾٔجٚزهيؿ بٖظامهلؿ.
شقرة ادىٍٍغ
غ﴾( )138ـِّ" ٜويؾ" ـام تَدم ذم ذـر ـِامت دمري ظهذ أفًهْ ٜافًهرب
﴿ َو ْي ٌؾ﴾(َ ﴿ )137و ْي ٌؾ فِ ِْ ُّ َىٍ ٍِ َ
أن "ويؾ ٍ
فِتٓديد وافقظٔد ،ويؾ ،جٚء ذم احلديّ ٞ
واد ذم جْٓؿ"( )139فُـ ههذا احلهديِ ٞمهـ روايه ٜرجهؾ
أههؾ افًِهؿ ّ
دراج ُـْٔتف أبق افًّح ،يروي هذا احلدي ٞظـ أ اهلٔثؿ تٚبًل ظهـ أ شهًٔدَ ،ذ َـَه َر ُ
أن
اشّف ّ
ُ
مٌَقل افروايّ ٜإٓ م ٚرواه ظـ أ اهلٔثؿ ظـ أ شًٔد ،وهذا ِمـ هذا افٌَٔؾ ،وظِٔف ؾٚحلدي ٞؤًػ،
دراجٚ
ً
هغ":
ويُقن افهحٔح ذم مًْك "ويؾ" أهن ٚـِّ ٜدارج ٌ ٜظهذ فًهٚن افًهرب فِتٓديهد وافقظٔهد" ،فِ ِْ ُّ َىٍ ٍِ َ

( )132إٍٓىٚر.6 :
( )133إٍٓىٚر.6 :
( )134إٍٓىٚر.9 :
( )135إٍٓىٚر.17 :
( )136إٍٓىٚر.19 - 17 :
( )137ادىٍٍغ.1 :
( )138ادىٍٍغ.1 :
( )139ؤًػ .مًْد أمحد ( )11713وآؾ ٜافوًػ ـام ذـر افنٚرح رمحف اهلل.
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غ﴾( )113يىٍٍقن ذم افُٔؾ إذا ـٚن افُٔهؾ ،إذا
مٖخقذ ِمـ افتىٍٔػ ،يشء ضٍٔػ يشء يًر ﴿ َو ْي ٌؾ فِ ِْ ُّ َىٍ ٍِ َ
ـٕٚقا بٚظف بخًقا حؼ ادنسي ؾَْهقه ،ضٍٍقا مْف ،وإذا ـٕٚقا منسيـ ؿد يٌنهقن افٌهٚئع ؾٔزيهدون حِٔهٜ
ً
ظِٔف ،ؾٓذا تىٍٔػ ذم افُٔؾ ،فُـ مع إول هق إصٓرْ ،
حمتهٓٚ
افٌٚئع مىٍ ًٍ ٚأي :ـٚذ ًب ٚأو خمٚد ًظٚ
أن يُقن
ُ
ِ
هٚر َف ٍِهل ِشهج ٍ
َهٚب ا ْف ٍُج ِ
ذم ـِٔف فٖٔخذ ِمـ افٌٚئع ً
غ﴾( )111شهجغ :ادُهٚن
أـثر مم ٚأظىٚهَ ﴿ ،ـَال إِن ـ َت َ
مَ ٓٚ
غ ( )8ـِ َتَهٚب مر ُؿهقم﴾()113
غ﴾(َ ﴿ ،)112و َمَ ٚأ ْد َر َ
اك َمِ ٚشج ٌ
افًّٔؼ اديِؿ ،ذم أي ٜإخرى ﴿ َأ ْش ٍَ َؾ َشٚؾِِِ َ
ٌ َْ ٌ
ان َظ َذ ُؿ ُِ ِ
أي مُتقبَ ،ر َؿ َؿ أي :ـت ،ٛمرؿقم :مُتقبَ ﴿ ،ـَال َب ْؾ َر َ
ٛ
قهبِ ْؿ﴾(" )114ران ظذ ؿِهقهبؿ"َ :ؽ َِه َ
ِ
غ﴾( )115تَدم ّ
أن شهجغ
َٚب ْإَ ْب َر ِار َف ٍِل ِظِٔ َ
ظذ ؿِقهبؿ ،ران ظِٔف افًْٚس أي :ؽٌِف افًْٚسَ ﴿ ،ـَال إِن ـ َت َ

ُ
ادُٚن اديِؿ افًّٔؼ ،بْٔام هْ ٚذم ظِٔغ ادُٚن افًٚيل ،أوف ؽ افٍجٚر ذم طِّ ٜوذم شهٍٚل ،وإبهرار ذم ظِهق
ورؾًَ ﴿ ،ٜظ َذ ْإَ َرائِ ِؽ﴾( )116مجع أريُ :ٜافنير ادزخرف ومًف م ٚيتًٌف مم ٚيًرؾف افْٚس ،شهّك بًوهٓؿ
حجِ ،ٜاحلجِ ٜتُقن ؽىً ٚء أو ؾقق رأس افْٚئؿ ،ادٓؿ ّ
أن إرائؽ :مجع أريُ ٜوهل افنيرُ ﴿ ،ي ًْه ََ ْق َن ِمه ْـ
ِ
ِ
ضًّف أو فق ََٕهف،
ٌر َ
َرح ٍٔؼ َخم ْ ُتُق ٍم﴾( )117افرحٔؼ :اخلٚفص مـ افؼابَٕ ،ل فٔس ؾٔف َـ َدَ ٌر وٓ صٚئٌ ٌ ٜوٓ مُ ٚي ّ
"خمتقم" أي :فف ختٚم ،وبًد رشبف ظٚؿٌ ،ٜم ٚهل؟ ِم ًْ ٌؽ ﴿ ِخ َتَُ ٚم ُف ِم ًْ ٌؽ﴾( )118مجٔؾ ذم افْيهر وذم افرائحهٜ
وذم ادىًؿ ،ؿد ٕرى رشا ًب ٚبٚر ًدا فُـ م ٚتًتًٔ ٌُف! وؿد ترى رشا ًب ٚبٚر ًدا تًتًٔ ٌُف فُـ رائح َتف فًٔه ٝزـٔهٜ
ـٚمِ ،ٜإ ّمِ ٚمـ ثّره أو ِمـ ؽره ،وؿد ترى تؼب رشا ًبً ٚ
فذيذا ذم فقٕف وذم ضًّف فُْف فٔس بذاك ذم برودتهف،
أ ّم ٚرشاب أهؾ اجلْ ٜفذيذ ذم ضًّف وفقٕف ورائحتف ،جًِْ ٚاهلل مجٔ ًً ٚو َمـ يًّع ويرى ِمـ أهؾ جْ ٜافًْهٔؿ،

( )113ادىٍٍغ.1 :
( )111ادىٍٍغ.7 :
( )112افتغ.5 :
( )113ادىٍٍغ.9 ،8 :
( )114ادىٍٍغ.14 :
( )115ادىٍٍغ.18 :
( )116ادىٍٍغ.23 :
( )117ادىٍٍغ.25 :
( )118ادىٍٍغ.26 :
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ِ
اج ُف ِم ْـ َت ًَِْْٔ ٍؿ﴾( )119تًْٔؿ :ؿٔؾ اشؿ فه "ظغ" ذم اجلْ ،ٜوؿٔؾ أرؾع رشاب أهؾ اجلْ ،ٜظغ ؾهقؿٓؿ
﴿ َوم َز ُ
ُ
تًّك تًْٔؿً ،
افٍحؾ افْٚؿ َ ٜإذا ظال ظِٔٓ :ٚؾٚفتًْٔؿ ِمـ افًِ ّق ،هذه ظغ ذم أظذ اجلْٜ
أخذا ِمـ ؿقهلؿَ :ت ًَْ َؿ
غ﴾( )123يَٚل :ؾالن َؾُِ ٌف بىًٚمف وبؼهابف وبٌِٚشهف ،يًْهل
تًٔؾ هلؿَ ﴿ ،وإِ َذا ا ْٕ ََ َِ ٌُقا إِ َػ َأ ْهِِ ِٓ ُؿ ا ْٕ ََ َِ ٌُقا َؾُِ ِٓ َ
ًج ٛبف ،ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ :مًجٌقن ظذ إظجٚب وتِذذ ،وؿهد يهٗجرون إذا ـهٚن ظهذ
يتِذذ بذفؽُ ،ي
ُ
ِ
خر ،وهْ ٚذ ّم ﴿ َوإِ َذا َمروا ِهبِ ْؿ َي َت ٌََ ٚم ُز َ
هؿ
ون﴾( )121أهؾ افٍُر شخروا بٖهؾ اإليهامن ﴿ َوإِ َذا ا ْٕ ََ َِ ٌُهقا إِ َػ َأ ْهِ ِٓ ُ
غ﴾( )122مًجٌغ هبذه افًخري ٜوافت َُٓؿ ﴿ َوإِ َذا َر َأ ْو ُه ْؿ َؿُ ٚفقا إِن َه ُٗ َٓ ِء َف َوٚف َ
قن﴾(.)123
ا ْٕ ََ َِ ٌُقا َؾُِ ِٓ َ
شقرة إٓنَٚق
ه)125(﴾ٝ
َ ٝفِرهبه ٚوحَ ْ
﴿إِ َذا افًامء ا ْٕ َْنَ ْ )124(﴾ٝـام تَدم إٍىرت ،افٍىقر بًّْك افنَقق﴿ ،و َأ ِذ َٕ ْ

َ

َ ُ

َ َ َ ُ

هؽ َـهدْْ حَ ٚؾّ َال ِؿ ِ
هؽ َـ ِ
ٔهف﴾()126
أن تًتجٕٔ ٛمر رهب﴿ ،ٚيَ ٚأهيِ ْ ٚ
اإل ًْْٕ ُ
حَ ْ ٝيًْل حؼ هلْ ٚ
َهٚدح إِ َػ رب َ
هٚن إِٕ َ
ُ

ُ

َ

َ َ

َ

ٌ

َ

ً

ُ

افُدح :افًّؾ ،ؾالن يُدح يًّؾ ،هٗٓء ـٚدحقن ظٚمِقن ،يُهدحقن يًِّهقن ،بًهده ٚذم أيه ٜاحلٚديهٜ
وافؼه
ثٌقرا يدظقا ظذ ًٍٕف بٚهلالك
قرا﴾( )127افثٌقر :اهلالك
ظؼة ﴿ َؾ ًَ ْق َ
وافؼ :يَقل يدظق ً
ف َيدْْ ُظق ُث ٌُ ً
ّ
ّ
َدِ ٚأحٚبف ،وهْ ٚؾٚئدة :افدظٚء ظذ افٍْس ٓ جيقز ،احذروا ٓ ،تدظقن ظذ إًٍُٔؿ وٓ ظهذ أمهقافُؿ ،ؿهٚل
ظِٔف افهالة وافًالم ٓ« :تدظقا ظذ إًٍُٔؿ وٓ ظذ أوٓدـؿ وٓ ظذ أمقافُؿّ :
ؾ٘ن ادالئُُ ٜت َٗم ُـ ظذ مٚ
ً
ـْ ٝأؿرأ
ؿرأت
تَقفقن»( )128احلذر ِمـ افدظٚء ،أذـر أين
شٗآ ذم درس افنٔخ ابـ جزيـ رمحف اهلل تًٚػُ ،
ُ
ظذ افنٔخ ادت َـ وإش ِ َ :ٜؾُٚن ِمـ ِو ّْ ِـ إش ِ :ٜامرأة تَقل ّ
بٖن ظْده ٚحهٌ ًٔ ٚأصهٌِٓ ٚبُثهرة ضٌِٚتهف –
( )119ادىٍٍغ.27 :
( )123ادىٍٍغ.31 :
( )121ادىٍٍغ.33 :
( )122ادىٍٍغ.31 :
( )123ادىٍٍغ.32 :
( )124إٓنَٚق.1 :
( )125إٓنَٚق.2 :
( )126إٓنَٚق.6 :
( )127إٓنَٚق.11 :
مرؾقظ.ٚ
( )128ححٔح مًِؿ ( )923مـ حدي ٞأم شِّ ٜريض اهلل ظْٓٚ
ً
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يَجََزَََءَ ََع َمَ َ
آنََفَ ََ ََ
َََََرََ ََ
بَالق
سَيَ ََرَغَ َرَيَ ََ
تََف ََ
ََََسَ ََد ََحانَ َ
نَمحمدَال
زَبَ َََ َ َ
دََ َ.عََبدَال ََع َزَيَ ََََ
ظّره مخس شْقات أو ـذا – ؾّع ِ
ـثرة شٗافف هل ٚتوجرت وزجرتف وؿٚف ٝفف :ؿىهع اهللُ فًهٕٚؽ! أو أبُهؿ
ف َيدْْ ُظق
ذـرت هذا يًْل دْٚشٌَ ﴿ ٜؾ ًَ ْق َ
اهللُ فًٕٚؽ! ؾتَقل :ؾام تُِؿ بًده ،ٚؾٚحلذر ِمـ افدظٚء ظذ افٍْس،
ُ
قرا﴾( )129هذا هٚفؽ وفَل جزاءه هذا افُٚؾر ودظ ٚظذ ًٍٕف دَّ ٚرأى ِمـ تٍريىهف ؾهٔام أمِٓهف اهللَُ ﴿ ،و َمهٚ
ُث ٌُ ً
رب َؽ بِ َيال ٍم فِ ًٌِِْ ِ
ٔد﴾( )133فُ ّـ افنٚهد ْ
أن يذر ادًِؿ ِمـ افدظٚء ظذ ًٍٕف أو ظذ وفده أو ظذ مٚفهف ،بًهد
َ
َ

ِ
حل ْقر بًهد
ذفؽ ﴿إِٕ ُف َطـ َأ ْن َف ْـ َ ُ
حل ْق ُر :افرجع ،افرجقع ،ذم احلدي« ٞأظق ُذ بؽ مـ ا َ
قر﴾( )131فـ يرجع ،ا َ
ي َ
افُقر»( ،)132افُقر آجتامع ،واحلقر افرجقعَ ﴿ ،ؾ َال ُأ ْؿ ًِ ُؿ بِٚفن ٍَ ِؼ (َ )16وافِ ْٔ ِؾ َو َمَ ٚو َش َؼ﴾(َ )133و َشه َؼ:
س َـ ٌُـ َض ٌَ ًََ ٚظه ْـ َض ٌَ ٍ
هؼ﴾( )135يًْهل :فسـهٌ ّـ
اجتّع و َـ ُّ َؾَ ﴿ ،وا ْف ََ َّ ِر إِ َذا ات ًَ َؼ﴾( )134إذا َتؿ واـتّؾَ ﴿ ،ف َ ْ
ً
ح ٓٚبًد حٚل أو وو ًً ٚبًد ووع.
شقرة افزوج
أيوهَ ﴿ ٚتٌهٚر َك اف ِ
ِ ِ
هذي َج ًَ َ
ز ِ
هؾ ِذم
وج﴾( )136افزوج مجع برج ،جٚءت ذم ؿقفف تًهٚػ ً
َ َ
﴿ َوافً َامء َذات ا ْف ُ ُ
افًام ِء بروج ٚوجً َؾ ؾِ ِ
اجَ ٚو َؿ َّ ًرا ُمِْ ًرا﴾( )137ذم شقرة افٍرؿٚن ،افزوج :ؿهٚل بًوهٓؿ :إهنه ٚمْهٚزل
ه ً
َ
َ ُُ ً َ َ َ
َٔٓ ٚ
بًو ٓؿ أهن ٚأبراج منٓقرة ،إبراج ادنٓقرة :افنضٚن واجلدي واحلقت وافًذراء
افنّس وافَّر ،و َذ َـ َر ُ
وافًَرب وادٔزان وافًٌِْ ٜوهُذا ،شامه ٚبًض ادٍنيـ ،وؿٚل بًوهٓؿ :إهنه ٚممهرات ََت ُهر ؾٔٓه ٚافنهّس
ظَهدي ،ظِّْهّ ٚ
وافَّر ،مْٚزل ذم افًامء ـٚفَهقر ،وؾٔٓ ٚأؿقال ـثرة ،فُ ْـ هْ ٚأحهْ ٛ
أن
أن ُأ ٌَٕه َف إػ يشء
ّ
أمر يتًِؼ هبذه افزوج ،ذم بًهض ادجهالت
َ
افزوج ؿٔؾ :إهن ٚمْٚزل افنّس وافَّر وافُقاـ ،ٛفُ ْـ هْٚك ٌ

( )129إٓنَٚق.11 :
( )133ؾهِ.46 :ٝ
( )131إٓنَٚق.14 :
مرؾقظ.ٚ
( )132ححٔح مًِؿ ( )1343مـ حدي ٞظٌد اهلل بـ هجس ريض اهلل ظْف
ً
( )133إٓنَٚق.17 ،16 :
( )134إٓنَٚق.18 :
( )135إٓنَٚق.19 :
( )136افزوج.1 :
( )137افٍرؿٚن.61 :
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دََ َ.عََبدَال ََع َزَيَ ََََ
صهٓرا ،يهٖيت
برج ٚظذ ظدد أصٓر افًَْ ،ٜاثْ ٚظؼ
يوًقن هذه إشامء افزوج تًّك بروج احلظ ،اثْ ٚظؼ ً
ً
بًض افْٚس ؾُٔتٌقن زاوي ٜخٚح ٜذم ادجالت ،برج اجلدي ،دٚذا تًّك أبراج احلهظ؟ ـهؾ بهرج يوهًقن
ظّره بًّٚدف ٜريٚؤ ٜأو يًرف برجف افذي ُوفِ َدَ ؾٔف ؾَٔهرأ
ظْده تٌْٗات :ؾٖٔيت هذا افؤًػ اجلٚهؾ ؾٔخرج َ
ؾّثال برج افثقر ،برج احلّؾ :يّقت فؽ حديؼ ظزيز وتربح ً
ظذ َو َج ٍؾ! ً
م ٓٚثؿ ختن أـثر مْهف ،ؾٌَٔهك ذم
حزن وؿِؼ ،وـِٓ ٚخترحٚت وتُْٓٚتَ « ،مـ أتك ـٚهًًْ ٚأو ظرا ًؾ )138(»ٚهذا يدخؾ ؾٔف ،ؾٖبراج احلظ ٕقع ِمـ
ٚه ٍد وم ْنٓ ٍ
افُٓ ٜٕٚوافًراؾ ٜوافتْجٔؿ﴿ ،و َص ِ
قد﴾( )139افنٚهد يىِؼ ذم افَرآن افُريؿ ظذ أصٔٚء ـثرة ،تٚر ًة
َ َ ُ
َ
ظذ افرشقل ظِٔف افهالة وافًالم ﴿ َو ِج ََْْ ٚبِ َؽ َظ َذ َه ُٗ َٓ ِء َص ِٓٔدًً ا﴾( )143وتٚر ًة ظذ اهلل تًٚػَ ﴿ :و َـ ٍَك بِهٚهللِ

ِ
َص ِٓٔدًً ا﴾( )141وتٚر ًة يىِؼ ظذ اجلقارح ﴿ا ْفٔقم َٕ ْ ِ
ِ
َخت ُؿ َظ َذ َأ ْؾ َقاه ِٓ ْؿ َو ُت ََُِ َََُّْ ٚأ ْيدهيِ ْؿ َو َت َْن َٓدُُ ْ ُ ُ ْ
َْ َ

َأرج ُِٓهؿ﴾()142

وتٚر ًة يىِؼ ظذ افزمـ ،ؿٔؾ :افنٚهد يقم ظرؾ ٜوادنٓقد يقم اجلًّ ٜو افًُس ،وؿٔؾ :ادالئُه ،ٜؾٚدنهٓقد
هق
ظِٔٓؿ هؿ بْقا آدم ،وافنٚهد يتًدد فِنٓقد بحً ٛشٔٚق أي ،ٜهْ ٚذم ؿقفهف تًهٚػ افرابهع ظؼهة ﴿ َو ُه َ
اخلر فًٌهٚده ،يه ٛافىٔهِ ٛمهـ ظٌهٚدهِ ُ ،حمهٛ
قر ا ْف َق ُدو ُد﴾( )143افقد:
ُ
ا ْف ٌَ ٍُ ُ
خٚفص ادحٌ ،ٜؾٚهلل تًٚػ يَ ٛ
ظٌدً ا وحؾ ظٌده بهٚخلر ،أشه ُٖل اهللَ ْ
أن ُٕهقن ممهـ أحٌْه ٚاهلل وأحٌٌْهٚهُ ﴿ ،ذو
أح ٛاهللُ ً
ٕوفٔٚئف تًٚػ ،وإذا ّ
أوٓ ؿد تُقن حهٍ ٜهلل تًهٚػ ،وؿهد تُهقن حهٍ ٜفًِهرشُ ﴿ ،ذو ا ْف ًَ ْهر ِ
ا ْف ًَ ْر ِ
ش ادَْ ِجٔدُُ ﴾( )144هْ ٚادجٔد ً
ش
ش ادَْ ِجٔه ِ
هد﴾( )146حههٍ ٜفًِههرش ،مثههؾ ﴿ َرب ا ْف ًَه ْهر ِ
ادَْ ِجٔههدُُ ﴾( )145حههٍ ٜدَِهـ؟ هلل تًههٚػ ،و﴿ ُذو ا ْف ًَه ْهر ِ
ش
يؿ﴾( )147حٍ ٜهلل تًٚػ ،أو ﴿ َرب ا ْف ًَ ْر ِ
ش ا ْف َُ َِري ِؿ﴾( )148حٍ ٜفًِرش ،ادجٔد ،ادجد هق افًيّه ،ٜاهلل
ا ْف َُ َِر ُ
( )138ححٔح مًِؿ ( )2233واحلدي ٞفف أفٍٚظ.
( )139افزوج.3 :
( )143افًْٚء.41 :
( )141افًْٚء.79 :
( )142يس.65 :
( )143افزوج.14 :
( )144افزوج.15 :
( )145افزوج.15 :
( )146افزوج.15 :
( )147ادٗمْقن.116 :
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تًٚػ ذو افًيّ ٜافُٚمِ ،ٜإذا ـٚن بٚفرؾع حٍ ٜهلل تًٚػ ،وإذا ـٚن حٍ ٜفًِهرش ؾهٚفًرش فهف ظيّه ٜوهٌٔهٜ
ظئّ ،ٜظرش افرمحـ.
شقرة افىٚرق
﴿ َوافً َام ِء َوافى ِ
أخرا وفًؾ افًٌض شّع ّ
أن ظِامء
ٚر ِق﴾( )149افىٚرق اشؿ ٕجؿ ،ؾٚفىقارق ؿد
ُ
شًًّ ٝ
افٍِؽ اـتنٍقا بام ووًقا ِمـ أؿامر ومرـٌٚت ؾوٚئٔ ٜوإؿامر افهْٚظّٔ ٜ
أن حق ًتً ٚذم افٍوٚء هٚئهؾ :دؿهٚت
بًوٓؿ بٖهن ٚادًْل ذم ؿقفف تًٚػَ ﴿ :وافً َام ِء َوافى ِ
ٚر ِق﴾( )153واجلزم هْٚ
ؾج َز َم ُ
متقافٔ ٜـٖهن ٚحقت مىرؿَ ،ٜ
يٌٌْل ٌأٓ يتٖتك هُذا! وؿد َذ َـ َر أهؾ افًِؿ ظد َم افتنع ذم إٕزال أيٚت ظهذ حهقادث ؿهد حتتّهؾ وؿهد ٓ
اك َم ٚافى ِ
ٕجؿَ ﴿ ،و َمَ ٚأ ْد َر َ
حتتّؾ ،ادٓؿ أهنؿ ذـروا ّ
ٚر ُق﴾( )151ههذه افَٚظهدة "ومه ٚأدراك" جهٚء
أن افىٚرق ٌ
ِ
 )152(﴾ٛيثَ ٛبوقئف افِٔؾُ ،يرى ،وؿٔؾ ّ
مَهقرا ظذ ؾَط افهْجؿ!
أن افىٚرق فٔس
اجلقاب ﴿افْ ْج ُؿ افثٚؿ ُ
ً
بؾ فُؾ م ٚيىرق فٔ ً
الً ،ذم احلدي - ٞأو مًْك احلديِ « – ٞمـ ـؾ ضٚرق يىرق ّإٓ بخر ي ٚرمحهـ»( ،)153إذا
ٍ
ْهر ُج ِمه ْـ َب ْ ِ
ضٚرق فٔ ً
هغ
الًْ َ ﴿ ،
أتك أحدٌٌ ذم افِٔؾ ؿٚفقا :هذا ضٚرق ،ؾٚفىٚرق ـِّ ٜتنّؾ افْجؿ وتنّؾ ـؾ
ي ُ
افسائِ ِ
افه ِْ ِ
 )154(﴾ٛؿٚفقا :افهِ ٛظّقد طٓر افرجؾَ ،ت َُ ّقن احلّؾ ،وافسائ ٛظيٚم حدر ادرأة ،هذا
َ ٛو َ

ِمـ وّـ إؿقال ،وؿٔؾ ذم ذفؽ أؿقال أخرى﴿ ،وافًام ِء َذ ِ
ات افر ْج ِع﴾( )155ؿٚل :ادىر يرجهع ادىهر مهرة
َ َ
بًد مرة﴿ ،و ْإَر ِ ِ
رع ب٘ذن اهلل تًٚػ.
ض َذات افهدْْ ِع﴾( )156يْزل ادىر تْنؼ تتهدع :ؾٌْٔ ٝافز ُ
َ ْ
شقرة إظذ

( )148ادٗمْقن.116 :
( )149افىٚرق.1 :
( )153افىٚرق.1 :
( )151افىٚرق.2 :
( )152افىٚرق.3 :
مرؾقظ .ٚافهحٔح.)843( ٜ
( )153ححٔح .أمحد ( )15463ظـ ظٌد افرمحـ بـ خٌْش ريض اهلل ظْف
ً
( )154افىٚرق.7 :
( )155افىٚرق.11 :
( )156افىٚرق.12 :
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﴿ َؾ َج ًَ َِ ُف ُؽ َثً ٚء َأ ْح َقى﴾( )157افٌثٚء :إخي ئّؾ إػ افًقاد ِمـ صدة ِريف بٚدٚء ،وؿٔهؾ ادًْهك ادَٚبهؾ
ِ
مًْك آخر  -ـام تَهدم َ ﴿ ،-وافِ ْٔ ِ
هؾ
إخي هق افٔٚبس ،ؿد تُقن افُِّ ٜمـ إوداد تنّؾ هذا وتنّؾ ً
إِ َذا َظ ًْ ًَ َس﴾(َ )158
أدبر ،وهْ ٚؿد يُقن مًْك ؽثٚء إخي افذي أرتقى بٚدٚء ؾُٚن ِمهـ صهدة ِريهف
أؿٌؾ أو َ
أشقد ،مثِام جٚء ذم شقرة افرمحـ ﴿مدْْ هٚم َت ِ
َٚن﴾( )159ؿٔؾ شقداوتٚن ِمـ ؿقة ذم مهٚذا؟ ِمهـ اخليهة ؾهٔٓام،
ُ َ
﴿ ُؽ َثٚء َأحقى﴾( )163ؿٚفقا أي اشقد ،إحقى ادًُقد ِمـ احساؿف ِ
وؿدََ ِمف.
ْ َ ّ
َ ّ
ً ْ َ

شقرة افٌٚصٜٔ
﴿ َظ ِٚم َِ ٌِ َٕ ٜ
دم ّر ِمـ افًالشؾ وإؽهالل ِمهـ َظه ْدْ ِل اهلل ﴿ َو َٓ
َٚح ٌَ ٌ )161(﴾ٜؿٚل بًوٓؿ :ظٚمِ ٜذم افْٚر بام ُ َ
ي ْيِِؿ رب َؽ َأحدًً ا﴾( )162يًىل مـ ينٚء بٍوِف ويًذب مـ ينهٚء بًدفهف وٓ ييِهؿ ربهؽ أحهدًً اِ َٕ ﴿ ،
َٚحه ٌَ ٌٜ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ ُ َ
﴾( :)163متًٌٕ ،ٜه ٛتً ،ٛافْه ٛافتًُ ﴿ ،ٛت ًُْ ََك ِم ْـ َظ ْ ٍ
غ إِٓ َٔ ٍ )164(﴾ٜإٓٔ :ٜصهديدة احلهرارة ،ذم شهقرة
غ َمحِٔ ٍؿ ٍ
آن﴾( )165حٚرَ ﴿ ،ف ْٔ َس َهل ُ ْؿ َض ًَهٌ ٚم إِٓ ِمه ْـ َ ِ
ِيه ٍع﴾( )166ؿهٚفقا :ههذا ٌٕهٚت يٌْه ٝذم
افرمحـ ﴿ َو َب ْ َ
احلجٚز ،يًّقٕف "افنزق" إذا يٌس ٓ يًتىٔع أـ ُِف حتك اف ّدّ واب مم ٚؾٔف ِمـ ادرارة وؿٌح افىًهؿ ،وههؿ ذم
افْٚر ﴿ َف ْٔ َس َهل ُ ْؿ َض ًٌَ ٚم إِٓ ِم ْـ َ ِ
ِي ٍع﴾( ،)167بًدهَ ﴿ ٚو َٕ ََهام ِر ُق َم ْهه ٍُق َؾ ٌٕ )168(﴾ٜهامرق :مجهع ُُّٕرؿه ٜوههل
افقشٚدة افتل ُيتقشد ظِٔٓ ٚأو ُيتُٖ ظَِٔٓ ﴿ ،ٚو َز َرا ِ َم ٌْ ُثق َث ٌ )169(﴾ٜافزرا  ،هِْ ٚمـ افٍقائهد افًٍْٔه ٜذم ههذه

( )157إظذ.5 :
( )158افتُقير.17 :
( )159افرمحـ.64 :
( )163إظذ.5 :
( )161افٌٚصٔ.3 :ٜ
( )162افُٓػ.49 :
( )163افٌٚصٔ.3 :ٜ
( )164افٌٚصٔ.5 :ٜ
( )165افرمحـ.44 :
( )166افٌٚصٔ.6 :ٜ
( )167افٌٚصٔ.6 :ٜ
( )168افٌٚصٔ.15 :ٜ
( )169افٌٚصٔ.16 :ٜ
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زَبَ َََ َ َ
دََ َ.عََبدَال ََع َزَيَ ََََ
أي ٜؿٚفقاّ :
إن ـِّه" ٜوزرا " مجهع ،مٍردههِ ٚز ْربِ ّٔه ،ٜوههل ُؾهرش و ًُٕه ٟتهٖيت ِمهـ أذربٔجهٚن وتًهّك
"أذربٔجٚن" وهل بِد منٓقرة بًْقم ٜحقف أؽْٚمٓ ٚومنٓقرة بهْٚظ ٜافًْٔ ،ٟو ُذـِ َر ْت ههذه افُِّه ٜذم
افَرآن "وزرا " ًٌٕ ٜإػ تِؽ افٌالد أذربٔجٚن ،ادًروؾ ٜأن بٖذربٔجٚن.
شقرة افٍجر
ِ
ِِ ِ
ِ
ُ
افًَهؾ
وشه ّّل
﴿ َه ْؾ ِذم َذف َؽ َؿ ًَ ٌؿ فذي ح ْج ٍر﴾( )173احل ْجر :افًَؾٕٕ ،ف َ ْ
ي ُجه ُر حهٚح ٌَف ظهام ييههُ ،
هؽ َٔي ٍ
ِ
هٚت ُِٕ ِ
ُ
ويل
بٚفًَؾ ٕٕف يًَؾ حٚح ٌَف ـام تًَؾ افداب ٜظـ افذهٚب ،وتًّك
افًَقل افْٓهك ﴿إِن ِذم َذف َ َ
َٚن َفف َؿ ِْه﴿ ،)172(﴾ٛو َثّهقد اف ِ
ِ
أححٚهب ٚظـ ِ
هذي َـ َجهُ ٚبقا افه ْ
هخ َر
افْ َٓك﴾( )171تْٓك
َ ُ َ
ٌ
يي ﴿دَ ْـ َـ َ ُ
َ
ؾًؾ مّ ٚ
ِ
 ،)174(»ٛجٚبقاَ ﴿ ،و َأم ٚإِ َذا
جي ٛمَ ٚؿ ٌْ َِف ،وافتقب ُُ َ ٜ
دم ّ
بِْ ٚف َقاد﴾( )173جٚبقا :أي ؿىًقا ،وذم احلدي« ٞاإلشالم َ ُ
افس َ
َم ٚا ْب َت ََال ُه َؾ ََدََ َر َظ َِ ْٔ ِف ِر ْز َؿ ُف﴾(َ )175ؿ َدَ َر ظِٔف أيَ :ؤ َؼ ظِٔف رز َؿفَ ﴿ ،و َت َْٖ ُـ ُِ َ
اث﴾( )176افساث :ادراث،
قن َ
َ
طِام وظدوا ًٕ :ٚؾجٚء اإلشالم ؾٖبىؾ ذفؽ إمهر و َظه َدَ َل بهغ
ـٕٚقا يًّْقن ادرأ َة
وافىٍؾ مرا َثٓؿ ويٖـِقهنً ٚ
افس َ
افْٚسَ ﴿ ،و َت َْٖ ُـ ُِ َ
اث َأ ْـ ًْال دًَّ )177(﴾ٚيًْل :أـ ً
ال صديدًً ا  -ـْٚي ٜظـ جنًٓؿ وضًّٓؿ  ،-يَٚل :دَ ّْ ُ"ٝ
قن َ
أتٔ ٝظذ آخره﴿ ،و ُ ِ
حتٌ َ
مجه ٜادهٚء :جمتّهع
بٚفقء إذا ُ
مج )178(﴾ٚأي :جمتًّ ٜـثرة ،مْف ؿهقهلؿّ :
قن ادَْ َٚل ُح ًًٌّّ َ ٚ
َ
َ
ـثرا جمتّ ًً.ٚ
ادٚء ،ؾٓؿ يٖـِقن
افساث َأ َـ ًَّال دًَّ ٚيًْل بندة ،يٌقن ادٚل بندة إذا ـٚن ً
شقرة افٌِد

( )173افٍجر.5 :
( )171ضف.54 :
( )172ق.37 :
( )173افٍجر.9 :
مرؾقظ ،ٚوحححف
جي ٛمَ ٚؿ ٌْ َِف» ححٔح ،رواه أمحد ( )17777مـ حدي ٞظّرو بـ افًٚص ريض اهلل ظْف
( )174حدي« ٞ
ً
اإلشالم َ ُ
ُ
أظرف فف ً
أحال!" افؤًٍ.)1339( ٜ
ُ
وأم ٚمجِ "" ٜؾَٚل افنٔخ إفٌٚين رمحف اهللٓ" :
افنٔخ إفٌٚين ذم اإلرواء (ّ ،)1283
( )175افٍجر.16 :
( )176افٍجر.19 :
( )177افٍجر.19 :
( )178افٍجر.23 :
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تََف ََ
ََََسَ ََد ََحانَ َ
نَمحمدَال
زَبَ َََ َ َ
دََ َ.عََبدَال ََع َزَيَ ََََ
﴿ َف ََدْْ َخ َِ َََِْْ ْ ٚ
اإل ْٕ ًَْ َ
ٚن ِذم َـ ٌَ ٍد﴾( )179صدة ومُٚبدة ٕمقر افدٕٔ ،ٚأمقر افدٕٔ ٚؾٔٓ ٚصدة وتًه ٛوٕهه،ٛ
غ اهللُ ذفهؽ فتَهقم احلجه ٜوتتوهح ادحجه،ٜ
﴿ َو َهدََ ْيََُْ ٚه افْ ْجدََ ْي ِـ﴾( )183افْجدان :ضريَ ٚاخلر
وافؼهَ ،به َ
ّ
﴿ َو َٕ ٍْه ٍ
هٚب َم ه ْـ
هح َم ه ْـ َزـ َ
ٚهههَ )9( ٚو َؿههدْْ َخه َ
قر َهههَ ٚو َت َْ َق َاهههَ )8( ٚؿههدْْ َأ ْؾ َِه َ
هس َو َمههَ ٚشههق َاهَ )7( ٚؾ َٖ ْهل َ َّ َٓههُ ٚؾ ُج َ
ِ
نهى﴾( )182ضريهؼ اخلهر،
َدش َ
ٚهَ ﴿ ،)181(﴾ٚؾ َٖمَ ٚم ْـ َأ ْظ َىك َوات ََك (َ )5و َحد َق بِ ْ ُ
ن ُه ف ِْ ُٔ ْ َ
ٚحل ًََْْك (َ )6ؾ ًَُْ َٔ ُ
ِ
ِ
َ
افًٌٔؾ وأؿٚم
نى﴾( )183ؾَد أووح اهللُ
اش َت ٌََْْك (َ )8و َـَذ َب بِ ْ ُ
﴿ َو َأمَ ٚم ْـ َبخ َؾ َو ْ
ن ُه ف ِْ ًُ ْ َ
ٚحل ًََْْك (َ )9ؾ ًَُْ َٔ ُ
َ
وافؼ ،ؿٚل بًوٓؿ :ادهراد بٚفْجهديـ ثهدي ٚادهرأة،
وافدفٔؾَ ﴿ ،و َهدََ ْيََُْ ٚه افْ ْجدََ ْي ِـ﴾( )184ضريَ ٚاخلر
احلج َٜ
ّ
ـٖٕف يَقل افقفٔد أو اجلْغ إذا خرج ِمـ رحؿ أمف هيتدي إػ افتَٚم ثهدي إم ،فُهـ افههحٔح وادتٍهؼ مهع
وافؼَ ﴿ ،ؾ َال ا ْؿ َت ََح َؿ ا ْف ًَ ََ ٌَ َ )185(﴾ٜآؿتحٚم :افهدخقل بنهدة وظزيّه،ٜ
افًٔٚق ادراد بٚفْجديـ ضريَ ٚاخلر
ّ
افهً ٛافذي يتٚج إػ ُج ْٓ ٍد ،وهل أوامر افتُِٔػ حتتٚج إػ ُج ْٓهد ،اإلًٕهٚن يًهتًغ بهٚهلل
إمر
وافًٌَ:ٜ
ُ
ُ
ٍ
وجيٚهد افنٔىٚن وًٍٕفَ ﴿ ،و َمَ ٚأ ْد َر َ
هق ٍم ِذي
اك َم ٚا ْف ًَ ََ ٌَ ُ )186(﴾ٜجٚء اجلقاب ﴿ َؾؽ َر َؿ ٌََ )13( ٜأ ْو إِ ْض ًٌَ ٚم ِذم َي ْ

َم ًْ ٌَ ٌَ ٍ )187(﴾ٜادًٌٌ :ٜادجٚظَ ﴿ ،ٜيتِ ًٔام َذا َم َْ َر َب ٍ )188(﴾ٜؿري ،ٛوـِام ـ ٕٝٚافهدؿ ٜظذ افَري ٛـ ٕٝٚأـثهر
ِ
ِمـ افًٌٔدَ ﴿ ،أو ِمًًًَُِْٔ ٚذا م ْ ٍ
هؿ
س َب )189(﴾ٜؾَر ،مـ صدة ؾَره فهؼ َ
وجٓف بٚفساب ،أي ٜؿٌؾ إخهرة ﴿ ُه ْ
َ َ
ْ ْ
ٚب ادَْ ْن َٖ َم ِ )193(﴾ٜادراد بٚدنٖم ٜمٚذا؟ افنامل.
َأ ْح َح ُ
شقرة افنّس
( )179افٌِد.4 :
( )183افٌِد.13 :
( )181افنّس.13 - 7 :
( )182افِٔؾ.7 - 5 :
( )183افِٔؾ.13 ،9 ،8 :
( )184افٌِد.13 :
( )185افٌِد.11 :
( )186افٌِد.12 :
( )187افٌِد.14 ،13 :
( )188افٌِد.15 :
( )189افٌِد.16 :
( )193افٌِد.19 :
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﴿وافْٓ ِ
ٚه)192(﴾ٚ
ٚر إِ َذا جال َه )191(﴾ٚأي :افْٓٚر أطٓر ٕقر افنّس ،ضًٔ ٛ
أيو ٚؾٔٓ﴿ ٚوافِٔ ِؾ إِ َذا ي ٌْ َن َ
َ

َ

َ

َ

ْ

َ

ٚهه )193(﴾ٚأيَ :ض ّٓرههٚ
سه ،ٚؽنٔٓ ٚإذا أخٍٚه ٚأو َظ َالهَ ﴿ ،ٚؿدْْ َأ ْؾ َِ َح َم ْـ َزـ َ
تَدم ذم مًْك أي ٜافًٚبََ :ٜش َ َ
وٕ َّٚه – ٚافٍْس َ ﴿ -و َٕ ٍْ ٍ
ٚهه )194(﴾ٚهْهٚ
قر َهَ ٚو َت َْ َق َاهَ )8( ٚؿدْْ َأ ْؾ َِ َح َمه ْـ َزـ َ
س َو َمَ ٚشق َاهَ )7( ٚؾ َٖ ْهل َ َّ َُٓ ٚؾ ُج َ
شٗال فُؿ؟ هْ ٚيَقل اهلل تًٚػ ظـ افٍْسَ ﴿ :و َٕ ٍْ ٍ
قر َهَ ٚو َت َْ َق َاهَ )8( ٚؿدْْ َأ ْؾ َِ َح
س َو َمَ ٚشق َاهَ )7( ٚؾ َٖ ْهل َ َّ َُٓ ٚؾ ُج َ
َهر إِ َػ
َم ْـ َزـ َ
ٚه )195(﴾ٚبْٔام ذم شقرة افْجؿ ﴿ َؾ َال ُت َُزـقا َأ ْٕ ٍُ ًَ ُُ ُْؿ﴾( )196هن ٌل! وذم شهقرة افًْهٚء َذم! ﴿ َأ َمل ْ َت َ
اف ِذي َـ ُي َزـ َ
ٚه )198(﴾ٚوذم شقرة افْجؿ ﴿ َؾ َال ُت َُزـقا َأ ْٕ ٍُ ًَه ُُ ُْؿ
قن َأ ْٕ ٍُ ًَ ُٓ ْؿ﴾( )197هْ ٚيَقلَ ﴿ :ؿدْْ َأ ْؾ َِ َح َم ْـ َزـ َ
ُه َق َأ ْظ َِ ُؿ بِ َّ ِـ ات ََك﴾( )199وذم افًْٚء ﴿ َأ َمل ْ َت ََر إِ َػ اف ِذي َـ ُي َزـ َ
قن َأ ْٕ ٍُ ًَ ُٓ ْؿ﴾( )233؟؟ ؿٚفقا هَْ ﴿ :ٚؿدْْ َأ ْؾ َِ َح َمه ْـ
ُُؿ﴾()232
ضٓره ٚـام تَدم وٕ َّٚهِ ٚمـ ادًه ٚوأمرهه ٚبٚفىٚظهٚت ،أ ّمهَ ﴿ ٚؾ َ
َزـ َ
ٚهّ )231(﴾ٚ
هال ُت َُزـهقا َأ ْٕ ٍُ ًَه ُ ْ
َ
مدح !ٚؿد يرج بُؿ هذا اددح إػ اإلظجٚب وافذم وادراءاة! وذم(ّ )233
أن ّ
تًجٌقاَ ،تدحقهنً ٚ
افوهالل ﴿أ َمل ْ
قن َأ ْٕ ٍُ ًَ ُٓ ْؿ﴾(ُ )234يزـقن إًٍٔٓؿ ـذ ًبَ ﴿ !ٚو ُيٌِ َ
َت ََر إِ َػ اف ِذي َـ ُي َزـ َ
ي َّدُُ وا بِ َام َمل ْ َي ٍْ ًَ ُِقا﴾( )235ؾٚفتزـٔهٜ
قن َأ ْن ُ ْ
وافًجه ٛوافُِه ْز -
ادحّقدة ادثٚبر ُة ظذ م ٚأوج ٛاهلل وافتُثر ِمـ ادًتحٌٚت ،وافتزـٔه ٜادذمقمه ٜادهد ُح
ُ

( )191افنّس.3 :
( )192افنّس.4 :
( )193افنّس.9 :
( )194افنّس.9 - 7 :
( )195افنّس.9 - 7 :
( )196افْجؿ.32 :
( )197افًْٚء.49 :
( )198افنّس.9 :
( )199افْجؿ.32 :
( )233افًْٚء.49 :
( )231افنّس.9 :
( )232افْجؿ.32 :
( )233ـِّ ٜؽر واوح.ٜ
( )234افًْٚء.49 :
( )235آل ظّران.188 :
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ًٍٕهف دشهٚه ٚأي :أخٍٚههٚ
ًٍٕف أحِٓٚ
ٚب َم ْـ َدش َ
َ
اددح ادذمقم َ ﴿ ،-و َؿدْْ َخ َ
دشهَ ٚ
دشهسّ ،
ٚه )236(﴾ٚدشَ ٚ
بٚفٍجقر وادًٚ

 ،أطِّٓ ٚبٚدًٚ

وهَ ٚؾدََ ْمدََ َم َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ﴾( )237دمدم :اإلرجهٚف،
ادتْقظَ ﴿ ،ٜؾ ََُذ ُبق ُه َؾ ًَ ََ ُر َ

أضٌؼ ظِٔٓؿ ،دمدم أرجػ وِب أحقات متتٚبً ،ٜافٍٚئدة اجلٌراؾٔ :ٜؿٚل بًوٓؿ ّ
أن افهدمٚم يىِهؼ ظهذ
افىٌؾ ،ذـروا ّ
أن اف ٌَ ّحٚرة ذم ادْىَ ٜافؼؿٔ :ٜـٚن افٌحٚرة إذا خرجقا إػ افٌحر يًٖٕهقن ويتًٖٕهقن ؾُٔهقن
مًٓؿ ضٌؾ يذهٌقن تً ٛافٌحر( )238ؾُٕٚقا إذا ـٕٚقا ذم ضريهؼ افرجهقع إػ افنهقاضئ :ؿهٚفقا :أيهـ افٔهقم
ؾً ّّقا هذه ادْىَ ٜبٚفدمٚم  -وهل مْىَ ٜمنٓقرة ظْدٕ ،- ٚهُذا ؿٚفقا،
افدمدمٜ؟ أيـ افدمٚم؟ ؿٚفقا هْٚكَ ،
هؿ
ز أضٌ ََهف ظِٔهفَ ﴿ ،ؾ َدَ ْمهدََ َم َظ َِه ْٔ ِٓ ْؿ َر ُهب ْ
إ ًذا ﴿ َؾدََ ْمدََ َم َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َر ُهب ْؿ﴾( )239أي :أرجػ ظِٔٓؿَ ،د ْم َدَ َم ظِٔف افَ َ
شقى بغ افٌَِٔ ٜـِٓ ،ٚـِٓؿ أحٚب  -ذـرهؿ وإٔثٚهؿ ،ؾَرهؿ وؽْٔٓؿ .-
بِ َذ ٌِْْٕ ِٓ ْؿ َؾ ًَق َاهّ )213(﴾ٚ
شقرة افِٔؾ
ؾٔٓ﴿ ٚإِن َش ًْ َٔ ُُ ُْؿ َف َنتك﴾( )211مجع صتٔ ،ٝـَتذ وؿتٔؾ ،وادراد به "صهتك" ادختِهػ ِمهـ أظامفُهؿ -
ِ
ِ
رش ؾًُِٔؿ.
شقاء ـٚن شٔ ً ٚأم حًًًْ – ٚأظامفُؿ حتٚشٌقن ظِٔٓ ،ٚم ٚؿدمتؿ مـ خر ؾُِؿ :ومـ َ ّ
شقرة افوحك
هذه افًقرة ؾٔٓ ٚؾٚئدة  -أطـ أهنٓ ٚبـ هٌرة رمحف اهلل تًٚػ – يَقل" :هذه افًقرة ؾٔٓ ٚؿًهامن ،وؾٔٓهٚ
خزان مٍْٔٚن ،وخزان مث ٌَتٚن ،وثالث ِٕ ًَؿ ،وثالث وحٚي - ٚـؾ وحٔ ٜتَٚبؾ ًّٕٕ ،"– ٜىٌؼ هذا افُهالم
هؽ َرب َ
ظذ افًقرة ،ؾٔٓ ٚؿًامنَ ﴿ :وافو َحك (َ )1وافِ ْٔ ِؾ إِ َذا َش َجك﴾( ،)212ؾٔٓ ٚخزان مٍْٔٚن ﴿ َمَ ٚود َظ َ
هؽ
ف ُي ًْىِ َ
َو َمَ ٚؿ َذ﴾( ،)213مٚصٔ ٜافٍٚئدة ـذا؟ خزان مثٌتٚن ﴿ َو َف ْم ِخ َر ُة َخ ْ ٌر َف َؽ ِم َـ ْإُ َ
ٔؽ َرب َؽ
وػ (َ )4و َف ًَ ْق َ
( )236افنّس.13 :
( )237افنّس.14 :
( )238ـِّ ٜؽر واوح.ٜ
( )239افنّس.14 :
( )213افنّس.14 :
( )211افِٔؾ.4 :
( )212افوحك.2 ،1 :
( )213افوحك.3 :
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ِ
ِ
هخوى (َ )6و َو َجههدََ َك َوه ًّ
هَ ٓٚؾ َٓههدََ ى (َ )7و َو َجههدََ َك َظههٚئِ ًال
هس َى﴾( ،)214ثههالث ٕ ًَ هؿ ﴿ َأ َمل ْ َجيِههدْْ َك َيت ه ًٔام َؾه َ
َؾه َ ْ
ِ
هخوى﴾(،)216
هٔام َؾ َ
َؾ َٖ ْؽََْك﴾( ،)215ثؿ ثالث وحٚي - ٚـؾ وحٔ ٜتَٚبؾ ًّٕ ،- ٜافًّْ ٜإوػَ ﴿ :أ َمل ْ َجيِهدْْ َك َيت ً
ِ
ٔؿ َؾ َال َت َْ َٓ ْر﴾( ،)217افًّْ ٜافثَ ﴿ :ٜٕٔٚو َو َجدََ َك َو ًَّ ٓٚؾ َٓدََ ى﴾( )218ـْ ٝـًٚئر افْهٚس! مل
افقحَٔ ﴿ ٜؾ َٖم ٚا ْف َٔت َ

تُـ ٌٕ ًّٔ ٚذم أول أمرك  -ـًٚئر افْٚس  ،-إذ ًا و ﴿ َأم ٚافًٚئِ َؾ﴾( )219افذي يًهٖل احلٚجهَ َٓ ﴿ ٜتْْ َْٓ ْهر﴾(،)223
افًّْ ٜافثٚفث﴿ :ٜووجدََ َك َظٚئِ ًال َؾ َٖ ْؽََْك﴾( ،)221افقحهٔ﴿ :ٜو َأمه ٚبًِِّْ ِ
هؽ َؾ َحهد ْ
هَ ٜرب َ
ث﴾( )222ههذه ؾٚئهدة
َ
َ َ َ
ْ َ
ظٚرو.ٜ
ؽ﴾()224
َ
افُقن بيالمف﴿ ،م ٚود َظ َؽ رب َ
ظقدا إػ افًقرة ﴿وافوحك ( )1وافِٔ ِؾ إِ َذا شجك﴾(َ )223ظؿ

ً

َ

َ

َ

ْ

َ َ

َ َ

َ

م ٚترـؽ ،وهلذا ؿٚل :افقداع افسك" ،ضقاف افقداع" يًْل يسـقن مُ ،ٜإ ًذا م ٚودظؽ :م ٚترـؽ ،وادتٚرـهٜ
ادقادظَ ﴿ ،ٜو َمَ ٚؿ َذ﴾( )225م ٚأبٌوؽ ،وافنٚظر يَقل" :ؾقاهلل م ٚؾهٚرؿتُؿ ؿٚفٔه ً ٚفُهؿ! وفُه ّـ مهُ ٚيَٙه
بٌو ٚفُؿ! وفُـ هُذا َؿد َر اهللُ وإتٓك إمر  -بًدم ٚتهرـٓؿ  ،-إذ ًا :مهٚ
ؾًُٔقن" يًْل :إٔ ٚم ٚمٍٚرؿتُؿ ً
ؽََْك﴾()226
ودظؽ :م ٚترـؽ ،م ٚترـؽ ،وادتٚرـ ٜادقادظ ،ٜو "م ٚؿع" أي :م ٚأبٌوؽَ ﴿ ،و َو َجدََ َك َظٚئِ ًال َؾ َٖ ْ
ِ
ٔؿ َؾ َال َت َْ َٓ ْر﴾( )227افَٓر :شقء ادًٚمِِ ٜح ًًّ ٚـ ٕٝٚأو مًْهك ِ -ب
ؾَراَ ﴿ ،ؾ َٖم ٚا ْف َٔت َ
افًِٔ ٜافٍَر ،وجدك ً

( )214افوحك.5 ،4 :
( )215افوحك.8 - 6 :
( )216افوحك.6 :
( )217افوحك.9 :
( )218افوحك.7 :
( )219افوحك.13 :
( )223افوحك.13 :
( )221افوحك.8 :
( )222افوحك.11 :
( )223افوحك.2 ،1 :
( )224افوحك.3 :
( )225افوحك.3 :
( )226افوحك.8 :
( )227افوحك.9 :
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افٔتٔؿ ،طِّفُ ٌْ ٕ ،ذه َ ﴿ ،-و َأم ٚافًٚئِ َؾ﴾( )228افًٚئؾ ينّؾ شٚئؾ افًِؿ وشٚئؾ احلٚجَ ﴿ ،ٜؾ َال َتْْ َْٓ ْر﴾(ٓ )229
ِ
شهٚئؾ افًِهؿ ؿهد
تزجر ،ؿٚفقا :شٚئؾ افًِؿَ :مـ يًٖل يًتٍٔد ،وشٚئؾ ادٚلَ :مـ يٖخذ فًٔتٍٔد ،ؿٚفقاَ :ز ْج ُر
أظيؿ ِمـ ِ
ِ
شٚئؾ ادٚلٕٕ ،ؽ إذا جٚءك أحدٌٌ يًٖفؽ وزجرتف بدون شهٌ !ٛبهدون مههِح !ٜؿهد
زجر
يُقن
َ
يٌٌض افًِؿ! يٌٌض أهؾ افًِؿ! و َمـ زجره يتحّؾ افًٌ :ٛؾٔتًدى ِ ُره ورشه ،وأ ّم ٚشٚئؾ ادٚل :إذا مهٚ
أظىٔ َتف ٓذ بٌرك.
افؼح
ْ

ي ِّ ُِ َ
قن َأ ْو َز َار ُه ْؿ﴾( )231فثَِٓ ،ٚوؿٔهؾُ :شهّل
﴿ َو َو َو ًَََْْ ٚظْْ َْؽ ِو ْز َر َك﴾( )233افقزر :احلّؾ افثَٔؾْ َ ﴿ ،

 )232(﴾ٛيَقل يل أحد ادنٚيخ ّ
أن امرأ ًة اصتُٝ
أمقرا ثََِٔ ﴿ ،ٜؾِ٘ َذا َؾ َر ْؽ ََ ٝؾَْ ْٕ ٚه ْ
افقزير بٚفقزير ٕٕف يتحّؾ ً
جهٚر هلهؿ أو
ظذ زوجٓ ٚإٔف ـثر افُذب! ـثر افُذب ظِٔٓ !ٚؾتوٚيَ ٝمْف وهنتف ،وـٚن ههذا افنهٔخ إ ّمهٌ ٚ
ِ
ٍ
ظٔ ٛزوجَٓ ،ٚ
ُ
افنٔخ ؾَٚل :م ٚتتَل اهلل! ؿٚل :يه ٚصهٔخ
ؾذـ َره
ؿٚض – أو أتقه ذم ادحُّ ،- ٜؾذـرت ادرأ ُة َ
إٔ ٝأظِؿ مْل! ـٔػ يٍك ظِٔؽ ُ
 )233(﴾ٛ؟؟ اهلل افهذي أمرٕهْٕ ٚههٛ
ؿقل اهلل تًٚػَ ﴿ :ؾِ٘ َذا َؾ َر ْؽ ََ ٝؾَْ ْٕ ٚه ْ

ظِٔٓؿ! ؿٚل افنٔخ :هداك اهلل ،افْه ٛهْ ٚفٔس ادراد بف افُذب! افْه ٛافتًٕٚ ،ٛحٌ ٜتٚظٌه ،ٜوههذا ِمهـ

أن أحهدهؿ أراد ْ
أن افًِػ ُي َِّ ُحقن افدروس بًٌض افْقادر ،يَقفهقنّ :
شقء افٍٓؿ ،يَقفقن ّ
أن ُييٓهر إٔهف
ؾٚهؿ :ؿٚل – يًٖل  :-ؿٚل :ي ٚصٔخ هْ ٚإصُٚل ذم شقرة فَامن ،ـٔػ يتُِؿ وهق يًوف؟؟ م ٚجيتّع ي ٚصٔخ!
ٌ
افًض أم
﴿ َوإِ ْذ َؿ َٚل ُف َْ َام ُن ِٓ ْبِْ ِف َو ُه َق َي ًِ ُي ُف﴾( )234ـٔػ يتُِؿ ويًض؟؟ م ٚجيتّع ي ٚصٔخ! ؾٓؾ افُالم ؿٌؾ ّ
افًض؟ ؾٕٚير إػ افٍٓؿ واجلٓٚف ،ٜذـر ُتف ِمـ بٚب افتِّٔح ،ـٚن ظّر بـ اخلىٚب  -ـام ذـهر افًهًّٚين
بًد ّ
رى اهلل ظْف وأروٚه :افٍٚروق ،ورحؿ اهلل افًًّٚين  -يَقل" :ـٚن افٍٚروق إذا َحه ّدّ ث أحهحَ ٚبف ثهؿ رأى
( )228افوحك.13 :
( )229افوحك.13 :
( )233افؼح.2 :
( )231إًٕٚم.31 :
( )232افؼح.7 :
( )233افؼح.7 :
( )234فَامن.13 :
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أهنؿ َم ِّقا وـذا :أخذ ذم أخٌٚر افزرع وافْخؾ حتك يْنىقا" ،وإٔتؿ فًتؿ أههؾ زرع وٓ ٕخهؾ :ؾهٖٕتؿ  -مهٚ
 )235(﴾ٛأي :افتً ،ٛافْه ٛافتً ،ٛإذا َأ ّدي ٝم ٚأمرك اهللُ
صٚء اهلل  -تْنىقن ادتُِؿَ ﴿ ،ؾِ٘ َذا َؾ َر ْؽ ََ ٝؾَْ ْٕ ٚه ْ
بف ؾتُثر ِمـ ضٚظ ٜاهلل ذم ادًتحٌٚت ،ـثرة افدظٚء.
شقرة افتغ
غ وافزي ُت ِ
ُقن (َ )1و ُض ِ
غ﴾( )236افىقر :ؿٚفقا :اجلٌؾ افذي ؾٔف صجر ،ـؾ جٌهؾ ؾٔهف صهجر
قر ِشِْٔ َ
﴿ َوافت ِ َ ْ
يًّك "ضقر"" ،شْٔغ" :فٌِ ٜمـ َشْٔٚء ،وهل ححراء بهغ مكه وؾًِهىغُ ،ي َْ ًِهؿ اهلل تًهٚػ بهام ينهٚء:
بٚفزمٚن ،بٚدُٚن ،أ ّم ٚادخِقق ؾال ُي َْ ًِؿ ّإٓ بخٚفَف ،بًوٓؿ يَقل ذم هذه افًقرة ؾٚئدة  -يًْهل حمتِّه،- ٜ
ؿٚل :أؿًؿ اهلل بٖمٚــ افرشٚئؾ افثالث افُزى ،افتغ وافزيتقن ذم افنٚم مُٚن رشٚف ٜظًٔك ،وضقر شهْٔغ
ذم مك مُٚن رشٚف ٜمقشك ،وهذا افٌِد إمغ مُ ٜمُٚن رشٚف ٜحمّد ظِٔف افهالة وافًهالم ،هُهذا ؿهٚل
أيوَ ﴿ ٚؾ َِٓؿ َأجر َؽر َممُْ ٍ
مْْ ٝإذا ؿىً.ٝ
ُقن﴾( )237ؽر مَىقع ،ادَـ :افَىع ،يَٚل ُ
أيوً ،ٚ
بًوٓؿ ً
ُ ْ ْ ٌ ُْ ْ
شقرة افًِؼ
هٚن ِمه ْـ َظ َِ ٍ
هؼ ْ ِ
﴿ َخ َِ َؼ ْ ِ
اإل ْٕ ًَْ َ
اإل ْٕ ًَْ َ
هؼ﴾ ؿىًهٜ
ٚن ِم ْـ َظ َِ ٍؼ﴾( )238افًِؼ :افَىً ٜاجلٚمدة ِمـ افدمَ ﴿ ،خ َِ َ
ِ
تنهٌٔٓ ٚبًَِه ٜافهدمَ ﴿ ،ـَهال إِن ْ ِ
اإل ْٕ ًَْ َ
هٚن
ٕيهرا فههٌرهٚ
ً
تًّك أن ظَِ ،ٜهْٚك م ٚيُقن ذم ادٚء مـ ظِؼ ً
اجل ِ ِ
 ٛإِ َػ
حل ّدّ ﴿ ،إِٕ ٚدََ ٚض ٌَك ادَُْ ٚء﴾( )243دمٚوز ﴿ َ َ
ٚر َي﴿ ،)241(﴾ٜا ْذ َه ْ
مح ََُِْْ ٚـ ُْؿ ِذم ْ َ
َف َٔ ْى ٌَك﴾( )239افىٌٔٚن دمٚوز ا َ

ِ
ِ
ض ٌَك﴾()242
ؾِ ْر َظ ْق َن إِٕ ُف َ
دمٚوز َحده ،ضٚؽقت ،دمٚوز حدهُ ،ظٌد مـ دون اهلل ،ذم آخر افًهقرة ﴿ َـَهال َفه ْـ َمل ْ
يْْ َت َِف َفًََْ ًٍَ ٚبِٚفْ ِ
ٚح َٔ ِ )243(﴾ٜافً ٍْ ُع :هق افٌَض ظذ افقء و َأ ْخ ُذه بندة ،وافْٚحٔ :ٜافنهًر ادَهدم ذم أظهذ
ْ ً
َ

( )235افؼح.7 :
( )236افتغ.2 ،1 :
( )237افتغ.6 :
( )238افًِؼ.2 :
( )239افًِؼ.6 :
( )243احلٚؿ.11 :ٜ
( )241احلٚؿ.11 :ٜ
( )242افْٚزظٚت.17 :
( )243افًِؼ.15 :
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افرأسَ ﴿ ،ؾ ُٔ ْٗ َخ ُذ بِٚفْ َقا ِ َو ْإَ ْؿدََ ا ِم﴾( )244رؤوشٓؿ وأرجِٓؿ ،ـْٚي ٜظـ صدة حتَهرهؿ وصهدة ُٕهٚهلؿ،
ِ ِ
ظذرا ذم ِذ ْـ ِر ؾٚئدة ،إذا َح َِ َؼ اإلًٕٚن رأشف ظْهد حهٚح ٛاحلالؿه– ٜ
﴿ َفَْ ًَْ ٍَ ًً ٚبِٚفْٚح َٔ )245(﴾ٜأشتّٔحُؿ ً
ؾٌحث - ٝوأطـ
ًٕٔام ،شٖفْل أحدُُ افٍوالء ظـ أحؾ هذه افُِّ،ٜ
ُ
افهٚفقن  -إذا ؾرغ مٚذا يَقل بًوٓؿ؟ ً
ًٕٔام يًْل ـٖٕؽ تتًْؿ ذم
أين ؿرأت ؾٔام أذـر ذم ـتٚب إمثٚل افٔامٕٔ ٜفألـقع وذم ـتٚب آخر  -ؿٚل بًوٓؿً :
حٔٚة بًد هذه احلالؿ ٜوترتٚح وتنًر براح ،ٜوبًوٓؿ يَقل ،ٓ :هل ُأخذت ِمـ هذه أي ،ٜيَقلَ ﴿ :فَْ ًَْ ٍَ ًًٚ
ِ ِ
جي ّرون إػ ٕٚر جْٓؿ بندة بْقاحٔٓؿ  -صًر مَدم افرأس  ،-ؾٓذا ِمـ بٚب افتٍٚؤل إذا
بِٚفْٚح َٔ )246(﴾ٜأهنؿ ُ َ
حِؼ افنًر أو ـذا ؿٚلًٕٔ :ام أي إػ اجلْ ،ٜواوح افُالم؟ ﴿ َؾ ِْٔدْْ ع َٕ ِ
َٚد َيه ُف﴾( )247افْهٚدي :ادجِهس افهذي
َ ُ
ً

جيتّع ؾٔف أححٚبف ،وفًِف مْف ؿقهلؿ :مْتدى ،وادراد :ؾِٔدع ظنرتف وؿرابتهف :ويهدظق أحهحٚبفَ ﴿ ،شهََْدْْ ُع
افز َب )248(﴾َٜ َٔ ِٕٚافزب :ٜٕٔٚاشؿ فثِِ ٜمـ ادالئًُ ،ٜ
أخذا ِمـ افز ْبـ :افدؾع ،يهدؾًقهنؿ ،إذا ـهٚن شهٔدع أحهحٚبف
وظنرتف :شْدع افزب ٓ ،ٜٕٔٚمًٚواة! وٓ مَٚرٕ !ٜوٓ مٍٚرؿ !ٜفُـ بٔٚن فًئؿ ُـ ٍْ ِر أوف ؽ وظْهٚدهؿ :ومهٚ
أظدّ اهلل هلؿ ِمـ افًذاب.
ّ
شقرة افَدر
﴿إَِٕ ٚأ ْٕ َْز ْفََُْ ٚه ِذم َف ْٔ َِ ِ ٜا ْف ََدْْ ِر﴾( )249اف ََ ْدْ ُرُ :شّٔ ٝهبذا آشؿ ِ -مـ بٚب افٍٚئهدة – ؿٔهؾ :فًيهٔؿ َؿه ْدْ ِرهٚ
ٕن اهلل إٔزل ؾٔٓ ٚـتً ٚب ٚذا َؿ ْدْ ٍر ظئؿ ،وؿٔؾّ :
وصٖهن ،ٚوؿٔؾّ :
أؿدارا ،إذ ًا فًئؿ َؿ ْدْ ِرهٚ
ٕن اهلل تًٚػ ُي ََد ُر ؾٔٓٚ
ً
ِ
ّ
ّ
وح
وٕن اهللَ تًهٚػ ُي ََهد ُر ؾٔٓهٚ
وٕن اهللَ إٔزل ؾٔٓه ٚـتً ٚبه ٚذا َؿه ْدْ ٍر،
وصٖهن،ٚ
أؿهداراَ ﴿ ،تََْهز ُل ادَْ َالئ ََُه َُ ٜوافهر ُ
ً
ِ
ٔٓ )253(﴾ٚتَدم افُالم ،ادالئُ ٜمجع َم َِؽ ،مٖخقذ ِمـ إفقـ ٜوهل افرشٚفٕ ،ٜهنهؿ رشهؾ بهغ اهلل تًهٚػ
ؾ َ

( )244افرمحـ.41 :
( )245افًِؼ.15 :
( )246افًِؼ.15 :
( )247افًِؼ.17 :
( )248افًِؼ.18 :
( )249افَدر.1 :
( )253افَدر.4 :
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ِ
غ﴾( )251ؿٔؾُ :ش ّّل جزيؾ بٚفروح  -ـام تَدم ّ -
ٕن
وبغ َخ ِْ َِف،
وح ْإَ ِم ُ
وافروح هْ ٚجزيؾ ﴿ َٕ ََز َل بِف افر ُ
ُ
شٌ ٛحٔٚة إجًٚم ،وم ٚيٖيت بف جزيؾ ظِٔف افًالم ِمـ اهلل ؾٔف حٔٚة افَِقب وإبدان.
وح ُ
افر َ
شقرة افٌ ّْٜٔ
أي ٜإوػ َذ َـ َر بًض أئّ ٜافتًٍر  -افقاحدي أو اخلٚزن ّ -
ٕيهام
أن هذه أي ٜأحهً ٛمه ٚذم افَهرآن ً
َٚب َوادُْ ْ ِ
ُـ اف ِذي َـ َـ ٍَ ُروا ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْفُِ َت ِ
ومًْكَ ﴿ ،مل َي ُُ ِ
غ َحتك َت َْٖتِ َٔ ُٓ ُؿ ا ْف ٌََْٔ ُ )252(﴾ٜمٍُْغ :تٚرـغ
غ ُمْْ ٍَُ َ
ؼـِ َ
ً
ْ
مٍٚرؿغِ ،مـ افٍُٚك ،أهنؿ جمتًّقن ظذ أ ٍ
مر :وفـ يٍُْقا ظـ هذا إمر حتك تٖتٔٓؿ افٌ ّْٔ - ٜافرشقل ظِٔهف
افهالة وافًالم  ،-ؾِام أتٚهؿ هذا إمر مْٓؿ َمـ زاد ظًْ ٚدا ؾسك م ٚـٚن ظِٔف! ومْٓؿ َمـ آمـ وترك م ٚـٚن
ظِٔف ،هذه ؾٚئدة ظٚرو ،ٜذم أي ٜافًٚدش ٜآخرهُ ﴿ ،ٚأو َف ِ َؽ ُه ْؿ َرش ا ْف َ ِزي ِِ َ )253(﴾ٜ
افز ّي :ٜهؿ افْٚسُ ،شهّقا
هبذا آشؿ ّ
ٕن اهلل تًٚػ برأهؿ أي أوجدهؿ بًد ظدم.
شقرة افزفزفٜ
ْ ٝإَر ُض ِز ْف َز َاهل )254(﴾ٚافزفزف ٜههل احلرـه ٜافًٍْٔه ،ٜـهام ذم أيه ٜإخهرى ﴿إِ َذا رج ِ
﴿إِ َذا ُز ْف ِز َف ِ
هٝ
ُ
ْ
َ
ْإَر ُض رج ،)255(﴾ٚوهْ ٚؾٚئدة ذم هذه أي ٜإوػ ﴿ :إِ َذا ُز ْف ِز َف ِ
ْ ٝإَ ْر ُض ِز ْف َز َاهل َ )256(﴾ٚم ٚؿٚل" :زفزال!"
َ ًّ
ْ
أي زفهزال -
إٕام ؿٚل" :زفزاهل ،"ٚو َؾ ْر ٌق بغ "زفزاهل "ٚوبغ "زفزال" ،إذا جهٚءت أيه" ٜزفزاهله "ٚفنهِّّ ٝ
وفقـٚن رج ٜبًٔى ،- ٜأم" ٚزفزاهل "ٚؾٔف افتٍخٔؿ :أهن ٚظذ َؿ ْدْ ِر ِظ َي ِؿ إرض أوهٚف افزفهزال هله ،ٚـهام فهق
زيهدً ا ـرامه ٜتنهّؾ
أـرم ٝزيدًً ا ـرام َتف ،م ٚإؾخؿ بغ اجلِّتهغ؟
أـرم ٝزيدًً ا ـرام ً ،ٜأو
ؿِ:ٝ
أـرمهً ٝ
ُ
ُ
ُ
َ
أـرم ٝزيدًً ا ـرام َتف أي افتل تُقن ظذ مَٚمف و َؿ ْدْ ِره ،ـذفؽ هْه" ٚزفزاهله "ٚظهذ
ـنة خٌز وؿدح مٚء ،أمٚ
ُ
َؿ ْدْ ِر ِظ َي ِؿ إرض﴿ ،و َأ ْخرج ِ
ٚهل َ )257(﴾ٚمجع ثَؾ وهق احلّؾ افثَٔؾ ،ؿد جٚء ذم احلهديّ « ٞ
ْ ٝإَ ْر ُض َأ ْث ََ َ
أن
َ َ َ
( )251افنًراء.193 :
( )252افٌْٔ.1 :ٜ
( )253افٌْٔ.6 :ٜ
( )254افزفزف.1 :ٜ
( )255افقاؿً.4 :ٜ
( )256افزفزف.1 :ٜ
( )257افزفزف.2 :ٜ
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إرض ُخترج أؾالذ أـٌٚده - ٚـٕٚشىقان ِمـ افذه ٛوافٍو - ٜوم ٚذم بىْٓ :ٚؾٔجلء ادَتقل ؾَٔقل :هبهذا
أخرجهَ ٝ
أثَٚهله "ٚأي :مه ٚذم
ه" )258(»!ٝ
ْ
تِ - !ٝبٍتْ ٜهذا ادٚل  ،-وجيلء افًهٚرق :ؾَٔهقل :هبهذا ُؿىِ ًْ ُ
ُؿ ُ
بىقهن ،ٚوؿٔؾ :خترج م ٚذم ؿٌقرهِ ٚمـ إجًٚد فًٌِ ٞواجلزاء.
شقرة افًٚديٚت
ٚدي ِ
ِ
وهٌح"ٚ
ٚت َو ٌْ ًح )259(﴾ٚافًٚديٚت :مجع ظٚدي ،ٜاخلٔؾ إذا َظ َدَ ت وأهظ ،ٝتًدوا اخلٔهؾ" ،
ً
﴿ َوا ْف ًَ َ
قري ِ
هٚت َؿهدْْ ًح )263(﴾ٚإذا
واوهح،ٚ
حقت افٍْس ،أثْٚء ظدو اخلٔؾ وهظتٓه ٚييٓهر َٕ ٍَ ًُهٓٚ
وهٌحَ ﴿ ،ٚؾٚدُْ ِ َ
ً
ً

اخلٔؾ :حقاؾره ٚتهىؽ بٚحلجٚرة ؾتَدح وتقري ؿدح ٚورشاراَ ﴿ ،ؾهٚدُْ ٌِر ِ
أهظُ ٝ
ات﴾( )261اخلٔهؾ ُت ٌِه ْ ُر
ً
ً
ُ
َ
بٖححٚهب﴿ ٚحٌح )262(﴾ٚذم افهٌٚحَ ﴿ ،ؾٚدُْ ٌِر ِ
ات ُح ٌْ ًحَ ﴿ ،)263(﴾ٚؾ َٖ َث ْر َن بِ ِف َٕ َْ ًً )264(﴾ٚافَْع :افٌٌٚر ،تثر
ُ ْ ً
َ
بّـ ظِٔٓ - ٚمرة وشط إظداء ذم ادٔدان ،ومرة ذم إضراف  ،-وهْٚك
ؽٌٚرَ ﴿ ،ؾ َق َش ْى َـ بِ ِف َ ْ
مج ًً )265(﴾ٚتٖيت َ
قري ِ
هٚت َؿهدْْ ًح )266(﴾ٚتَهدح
ُ
مج ًً ٚذم وشط اجلّقع ،إ ًذا
وحػ اخلٔؾ ،تًدوا ،افوٌح :حقت افهٍْس﴿ ،ادُْ ِ َ
هٖ َثر َن بِ ِ
ِ
ِ ِ
هف
رش ُر افْٚرَ ﴿ ،ؾٚدٌُْ َرات ُحه ٌْ ًحُ )267(﴾ٚتٌه ْ ُر بٖحهحٚهب ٚذم افههٌٚحَ ﴿ ،ؾ َ ْ
بحقاؾره ٚاحلجٚرة يرج َ َ
مج ًً )269(﴾ٚتتقشط بهٚحٌٓ ٚمرة :ومهرة
َٕ َْ ًً )268(﴾ٚأثرن افٌٌٚر ِمـ جريٚن اخلٔؾ وحقٓهنَ ﴿ ،ٚؾ َق َش ْى َـ بِ ِف َ ْ

حً ٛم ٚيٖمره ٚبف ،أو حً ٛم ٚيكؾٓ ٚفف﴿ ،إِن ْ ِ
اإل ْٕ ًَْ َ
ٚن﴾( ،)273هْ ٚؾٚئدة ،اإلًٕٚن اص ُتٓر إٔف مٖخقذ ِمـ

مرؾقظ.ٚ
( )258ححٔح مًِؿ ( )1313مـ حدي ٞأ هريرة ريض اهلل ظْف
ً
( )259افًٚديٚت.1 :
( )263افًٚديٚت.2 :
( )261افًٚديٚت.3 :
( )262افًٚديٚت.3 :
( )263افًٚديٚت.3 :
( )264افًٚديٚت.4 :
( )265افًٚديٚت.5 :
( )266افًٚديٚت.2 :
( )267افًٚديٚت.3 :
( )268افًٚديٚت.4 :
( )269افًٚديٚت.5 :
( )273افًٚديٚت.6 :
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افًْٔٚن" ،ومُ ٚش ّّل اإلًٕٚن ّإٓ فًْٔف :وم ٚافَِّ ٛإٓ ٕٕف يتَِ ،"ٛويرى بًض أهؾ افًِؿ  -أطـ إٔف ابهـ
أن هذا آصتَٚق  -اصتَٚق اإلًٕٚن ِمـ افًْٔٚن  -فهٔس بههحٔحّ ،
افَٔؿِ :مـ أوف ؽ ّ -
وأن افههقاب إٔهف
يهٖٕس مهع ؽهره﴿ ،إِن ْ ِ
اإل ْٕ ًَْ َ
هٚن﴾( )271جهْس
منتؼ ِمـ َٕ َق َس :احلرـ ،ٜإٔف يتحرك ،وؿٔؾِ :مـ َأ َٕ َس ٕٕهف
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اخل ْ ِ
هر
حلَ ْ ٛ
إًٕٚن﴿ ،ف َربف َف َُُُْق ٌد﴾( )272فٍُقر ،ـْقد أي :ـٍقر ،بًدهَ ﴿ ٚوإِٕ ُف َظ َذ َذف َؽ َف َن ِٓٔدٌٌ (َ )7وإِٕ ُف ُ
ِ
ِ
اخل ْ ِ
هر
حلهَ ْ ٛ
َف َنديدٌٌ ﴾( )273اخلر :ادٚل أ ًّي ٚـٚن ٕقع ادٚل ،ذه ،ٛؾو ،ٜخٔؾ ،إبؾ ،ؿامشّ ،
أي ٕهقعَ ﴿ ،وإِٕه ُف ُ
َف َن ِديدٌٌ ﴾( )274يًْل حٌف فِامل ح ٛمٌٚفغ ؾٔف ؿقي.
شقرة افَٚرظٜ
ٚر َظه ُ )1( ٜمه ٚا ْف ََ ِ
اك﴾( )275هْ ٚؾٚئهدة فٌقيه﴿ ،ٜا ْف ََ ِ
ٚر َظ ُ )1( ٜم ٚا ْف ََ ِ
﴿ا ْف ََ ِ
ظه ُ)276(﴾ٜ
ٚر َظ ُ )2( ٜومَ ٚأدر َ
ٚر َ
َ

َ َ َْ

َ

ٓحظ ﴿ َم ٚا ْف ََ ِ
احلٚؿ ُ )278(﴾ٜيَقل بًوٓؿ :إؾهح ْ
ْ
أن تَقل :م ٚاجلقاب؟ مٚ
احلٚؿ َُ )1( ٜمَ ْ ٚ
ٚر َظ َُ ْ ﴿ : )277(﴾ٜ
أن تَقل م ٚهق اجلقاب؟ م ٚهق ّ
احلؾ؟ ٓ ْ
ّ
احلؾ؟ يَقل :افوّر هق هْه" ٚذفهؽ ،"279افَهرآن افُهريؿ جهٚء
ٚر َظه َُ )1( ٜمه ٚا ْف ََ ِ
احلؾ؟ م ٚاجلهقاب؟ ﴿ا ْف ََ ِ
بٕٚؾهح وإبِغ ،ؾتَقل م ٚافًٗال؟ مّ ٚ
ٚر َظه ُ ،)283(﴾ٜذم أيهٜ
ُقن ِْ
اجل ٌَ ُٚل َـَْ ٚف ًِ ْٓ ِـ ادَْْْ ٍُ ِ
اخلٚمًَ ﴿ ٜو َت ُُ ُ
قش﴾( )281افهقف ادتٍرق ،اجلٌٚل افوهخّ ،ٜههذه اجلٌهٚل بًيهٔؿ
ارتٍٚظٓ ٚوحجّٓ ٚتُقن ـٚفهقف ادتٍرق.

( )271افًٚديٚت.6 :
( )272افًٚديٚت.6 :
( )273افًٚديٚت.8 ،7 :
( )274افًٚديٚت.8 :
( )275افَٚرظ.3 - 1 :ٜ
( )276افَٚرظ.2 ،1 :ٜ
( )277افَٚرظ.2 :ٜ
( )278احلٚؿ.2 ،1 :ٜ
( )279أو ـِّٕ ٜحقه.ٚ
( )283افَٚرظ.2 ،1 :ٜ
( )281افَٚرظ.5 :ٜ
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ُ
اجلٌٚل ظهـ أمٚـْٓه )282(»ٚوأن مهع افتَهدم -
ؾٚئدة :ذم بًض إحٚدي ٓ« ٞتَقم افًٚظ ُ ٜحتك تزول
وشٚئؾ افتَْٔ ٜواحلٍر  -زاف ٝبًض اجلٌٚل ظـ أمٚـْٓ ،ٚفُـ افًٗال ،ـؿ َأ َخ َذ ِمـ افقؿه ٝواجلٓهد وادهٚل
ُقن ِْ
اجل ٌَ ُٚل َـَْ ٚف ًِ ْٓ ِـ ادَْْْ ٍُ ِ
وافٌؼ ذم إزافتٓٚ؟؟ بْٔام ذم افَٔٚمَ ﴿ ٜو َت ُُ ُ
قش﴾( )283وذم شقرة ضف ﴿ َو َي ًْ َٖ ُفق َٕ ََؽ َظ ِـ
اجل ٌَ ِ
ٚل َؾ َُ ْؾ َيْْ ًِْ ٍُ ََٓ ٚر َٕ ًَْ ًٍ ،)284(﴾ٚأي ٜافتل بًده ٚافتٚشًَ ﴿ ٜؾ ُٖم ُف َه ِ
ِْ
ٚو َي ٌُ )285(﴾ٜأمف :ادُٚن افهذي يهٖوي
ِ
إفٔف ويرجع فف ،إم ،رجع إػ أمف ،إػ مُٕٚف ،إػ أول أمرهَ ﴿ ،ه ِ
يح
ٚو َي ٌ )286(﴾ٜادُٚن افًّٔؼ ﴿ َ ْت ِقي بِف افهر ُ

ِذم م َُ ٍ
حجرا ذم ب ر تَقل :هقى احلجر.
رمٔٝ
َٚن َش ِح ٍٔؼ﴾( )287ظّٔؼ ،إذا
َ
ً
َ
شقرة افتُٚثر

حلؼ ا ْف َٔ َِ ِ
غ﴾( )288ظِهؿ افَٔهغ،
ؾٚئدة :ورد ؾٔٓ" ٚظِؿ افَٔغ" و "ظغ افَٔغ" وذم شقرة احلٚؿَ ﴿ ٜوإِٕ ُف َ َ
ظغ افَٔغ ،حؼ افَٔغ ،هذه ؾٚئدة ظٚرو ،ٜم ٚافٍرق؟ ؿٚفقا :ظِؿ افَٔغُ :يدرك بٚخلز وافتٍُهر وافًهّع،
ُيدرك بٚفًّع  -ظِؿ افَٔغ  ،-وظغ افَٔغُ :يدرك بامذا؟ افًهغ وافٌكه ،وحهؼ افَٔهغُ :يهدرك بهٚفِّس
ِ
هنر ،ثَٚت تثؼ ؾهٔٓؿ ،تهقاتر اخلهز ،ههذا
وافذوقَ ،م ّثِقا :فق جٚءك ٌ
مجع مـ افْٚس وؿٚفقا خِػ هذه اجلٌٚل ٌ
ِ
ظِؿ افَٔغّ :
ظِهام
هنر ،إٔ ٝم ٚرأي َتف! فُـ تُٚثػ إخٌٚر مـ افثَٚت وافتهقاتر أحهٌح ً
أن خِػ هذه اجلٌٚل ٌ
افْٓر
ؾّنٔ ٝحتك
ؾذهٌ ٝإػ اجلٌٚل :ؾِام دمٚوزت ٚإذا بٚفْٓر أمٚمؽ ،هذا مٚذا؟ ظغ افَٔغ،
ئًَْ،ٚ
َ
َ
َ
وحَِ ٝ
أيو ٚبٚفًًؾ ،فق ؿٔؾ فؽ :هْٚك ظًؾ ذم هذا ادُهٚن،
واؽس َ
ؾ ٝورشب ٝمْف ،ؾٓذا مٚذا؟ حؼ افَٔغَ ،م ّثِقا ً
ؾذؿٝ
رأي ٝاخلِٔ – ٜظغ افَٔغ،
خز يَغ ،ؾِام
َ
رأي ٝاخلِٔ ٜوافْحؾ ،إول ظِؿ يَغ ،وافثٚين  -دَّ ٚ
ذهٌَ ٝ
َ
افًًؾ ،حؼ افَٔغ ،وفُ ْـ َؿ ٌْ َؾ ْ
أن تذوؿف تْ ٌّف فِْحؾ ٓ يًًِؽ!
شقرة افًك
مرؾقظ .ٚافهحٔح.)3361( ٜ
( )282ححٔح .افىزاين ذم افٌُر ( )237 /7مـ حدي ٞشّرة ريض اهلل ظْف
ً
( )283افَٚرظ.5 :ٜ
( )284ضف.135 :
( )285افَٚرظ.9 :ٜ
( )286افَٚرظ.9 :ٜ
( )287احل.31 :ٟ
( )288احلٚؿ.51 :ٜ
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﴿ َوا ْف ًَ ْ ِ
ك﴾( )289ؿٔؾ :افًك افزمٚن ،جْس افزمٚن ،وؿٔؾ :وؿ ٝافًك ،وؿ ٝافًكه ظْهد افًهرب
قهنُ َام ِم ْـ َب ًْ ِد افه َ
مًيؿ ،ؾٔٓ ٚأشقاؿٓؿ ودمٚرتؿ ،حتك ّ
هال ِة﴾( )293ؿهٚفقا:
أن بًوٓؿ ذم ؿقفف تًٚػْ َ ﴿ :
حتٌِ ًُ َ
ٌ
قهنُ َام ِم ْـ َب ًْ ِد افه َال ِة َؾ ُٔ َْ ًِ َام ِن بِٚهللِ﴾( )291ؿٚفقا :ادهراد حهالة
ادراد حالة افًك حتك يُقن َؿ ًَ ُّ ُٓام ﴿ َ ْ
حتٌِ ًُ َ
ِ
افْٚس ذم إشقاق :ؾُٔقن َؿ ًَ ُّ ُٓام أمٚم ادأل ِمـ افْٚس ،إذ ًا ؾٚفًكه يىِهؼ ظهذ افزمهٚن
جمّع
افًك ٕهنٚ
ُ

وؿ ٝافًك ،وهق م ٚبًد افيٓر وؿٌؾ ادٌرب.
ـِف ،وؿٔؾ :ادراد بف ُ
شقرة اهلّزة
حدي« ٞويؾٍ :
واد ذم جٓهْؿ»()293
ٌ
﴿وي ٌؾ﴾( )292ـِّ ٜتديد ووظٔد ،تَدم ؿٌؾ حالة ادٌرب ّ
أن هْٚك
َْ

دراج أبق افًّح
وهذا احلديٞ
ُ
ذـرت فُؿ إٔف ححٔح وٓ ؤًػ؟ ؤًػ ،أحدٌٌ يًرف ظِتف؟ ًٕؿ ،رواه ّ
ظـ أ اهلٔثؿ ظـ أ شًٔد اخلدري ريض اهلل تًٚػ ظْف ،ؿد َذ َـ َر أهؾ افًِؿ ّ
دراج ظهـ أ افًهّح
أن روايّ ٜ
ِ
مه َز ٍة دَُ َز ٍة﴾( )294اهلّز بٚفٔد ،وافِّز بٚفًِٚن ،وؿٔهؾ :اهلّهز ذم
مٌَقفّ ٜإٓ م ٚـٚن ظـ أ شًٔدَ ﴿ ،و ْي ٌؾ ف ُُُؾ ُ َ
افقجف وهق أمٚمؽ ،وافِّز ذم افٌٌٔ ٜإذا ـٚن ؽٚئ ًٌ ٚظْؽ﴿ ،اف ِذي َـ َي ِْ ِّ ُز َ
غ﴾( )295أي ذم ؽٌٔهتٓؿ،
ون ادُْىهق ِظ َ
وبُؾ حٚل اهلّز وافِّز حمر ٌم  -شقا ًء ـٚن ؽٌٔ ٜأو صٓٚدة  ،-وهْ ٚؾٚئدة :وهل ّ
أن افٌٌٔ ٜؿد تُقن ؾًِٔ ٜـهام
تُقن ؿقفٔ ،ٜافٌٌٔ ٜؿد تُقن بٚفًٍؾ ٓ بٚفَقل ،تٌتٚب بًِٕٚؽ هذه ؽٌٔ ،ٜفُـ ؿهد تَِهد منهٔتف! ؿهد تَِهد
حرـٚت ظْٔٔف أو رأشف! ؿد تَِد يًْل أمر يَقم بف بجقارحف :ؾٔوحؽ افْهٚس :و ُتُوهحؽ افْهٚس ظِٔهف ذم
ؽٌٔتف ،ؾٓذه ؽٌٔ ٜؾًِٔ ،ٜوؿد تُقن أصدّّ ِمـ افَقل ،واهلل أظِهؿ ،وافًهٌ ٛؾهٔام ييٓهر ّ
أن افَهقل ؿهد يًْهٚه
افًٚمع :أ ّم ٚافًٍؾ ؾٔسشؿ ويسشخ ذم افذهـ ؾٌَٔك ،وـِام رأى حرـ ٜصٌٔٓ ٜتذـر ؽٌٔتهؽ ٕخٔهؽ ،أيهٜ

( )289افًك.1 :
( )293ادٚئدة.136 :
( )291ادٚئدة.136 :
( )292اهلّزة.1 :
( )293شٌؼ خترجيف.
( )294اهلّزة.1 :
( )295افتقب.79 :ٜ
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افثٚمْ ٜؿٌؾ إخرة ﴿إِهنََ ٚظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ُم ْٗ َحدََ ٌة﴾( )296أوحهد افٌهٚب :أؽَِهف ،مٗحهدة :مىٌَه ،ٜمٌَِه ٜظِهٔٓؿ
إبقاب ،وهذا أصدُُ افًذاب ،يًْل ٓ يًتىًٔقن افٍرار ،مثؾ فهق ّ
صخههُ ٚجيِهد وههق مربهقط افَهدمغ
أن
ً
وافٔديـ أو مىِؼ :أهيام أصد؟ إذا ـٚن مربقض ً ،ٚـذفؽ َ َ
ختٔ ْؾ  -أجٚرٕ ٚاهلل وإيٚـؿ وأظٚذٕ ٚوأهِِْ ٚمهـ افْهٚر -
ٕٚر افدٕٔ :ٚفق ـ ٕٝٚافْٚر ذم ؽرؾ ٜومٌَِ ٜإبقاب وافْقاؾذ :أصدّّ ظذ َمـ ـهٚن بٚفٌرؾهًٍٕ ٜه ًٔ ٚوبهدٕ ًٔ :ٚؾهام
بٚفُؿ بْٚر أخرة  -أجٚرٕ ٚاهلل وإيٚـؿ مْٓ.- ٚ
شقرة افٍٔؾ
مَهقر ظذ افٌري ،- ٛوـٚن بقدي ْ
ؿه ٜأححٚب افٍٔؾ منٓقرة  -وفق ّ
أن أذـرهه ٚفُهؿ،
افدرس
أن
َ
ٌ
فُـ فًؾ اهلل ئن أمره ٚوهده ٚذم وؿ ٝآخرَ ﴿ ،و َأ ْر َش َؾ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َض ْ ًرا َأ َبٚبِ َٔؾ﴾( )297أبٚبٔؾ ؿٔؾ :مجع إبٚفه،ٜ
ِ
اإلبٚف ٜاحلزمهِ ٜمهـ احلىه ،ٛتهٖيت افىٔهقر مجٚظه ٜبًهده ٚمجٚظه ٜبًهده ٚمجٚظهَ ﴿ ،ٜت ِ
هٚر ٍة ِمه ْـ
َهرمٔ ِٓ ْؿ بِح َج َ
ْ
ِ
ٔؾ (َ )4ؾجً َِٓهؿ َـًه ٍ
ِ
هٖ ُـ ٍ
هػ َم ْ
هٚر ٍة ِمه ْـ ِشهج ٍ
ِشج ٍ
أـِهٝ
ُقل﴾( )299إذا
َ َ ُ ْ َ ْ
ٔؾ﴾( )298افىغ ادتحجر﴿ ،بِح َج َ
افزرع و َي ٌُ َس تًهػ بف افريح ،تزيِفَ ﴿ ،ت َْر ِم ِ
ٔٓ ْؿ بِ ِح َج َٚر ٍة ِم ْـ ِشج ٍ
ٔؾ﴾( )333ـام تَدم ضغ متحجهر،
افدّ واب
ّ
َ

ِ
أححٚب افٍٔؾ ـٚن بًض افهحٚب ٜيتٍظ بًٌض مْٕٓ ٚهن ٚـ ٕٝٚؿريٌ ٜافًٓهد،
وافٍٚئدة :حل أو حجٚرة
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؿٌؾ افٌْقة بٖربًغ َشَْ ،ٜوهذا زم ٌـ يُّـ ْ
ذم مٔالد افٌِْ ّل ّ
أن ٕحتٍظ ؾٔف بٖصٔٚء ِمـ هذا،
ؿد ُذـِ َر ذم بًض ُـت ٛافساجؿ ،ظـ بًض أمٓٚت ادٗمْغ وبًض افهحٚب ٜأهنؿ ـٕٚقا ظْدهؿ هذا احلجهر،
رأي ،- ٝوهذه بهٚفتقاتر،
وؿد أضًِْل أحدهؿ ظذ حجٚرة مْٓ - ٚوهل ذم حجؿ تَري ًٌ ٚافزيتقن افهٌر ؾٔام ُ
أيوهٚ
ظْد جمّقظ ٜأهنِ ٚمـ حجٚرة أححٚب افٍٔؾ ،ؾٔٓ ٚشقا ٌد خمِقط بْق ٍع ِمـ احلّرة ،وؾٔٓ ٚؿًٚوة ،و َأ ْص ٌَ ُف ً
بْقاة افتّر افهٌرة مدبٌٕ ٜق ًظ ٚم ،ٚبغ حٌ ٜافزيتقن افهٌرة وبغ ٕقاة افتّر افهٌرة ،مدبٌ.ٜ
شقرة ؿريش

( )296اهلّزة.8 :
( )297افٍٔؾ.3 :
( )298افٍٔؾ.4 :
( )299افٍٔؾ.5 ،4 :
( )333افٍٔؾ.4 :
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إل َيال ِ
﴿ِِ
ف﴾( )331ف ٍِٓؿِ ،مـ َأفِ ٍْ ُ ٝافقء إذا فزمتف " ،ـؿ مْزل ذم إرض يٖفٍف افٍتهك ،وحْْٔهف أبهدًً ا
ٕول مْزل" يٖفٍف ،يٌف ،يًتٚدهٌ ،
شّٔ" ٝؿهريش" ؿٔهؾٕ :هنهؿ ـهٕٚقا
ؿريش ؿٌِٔ ٜظربٔ ٜمنٓقرة ذم مُ،ٜ
ْ
يَسصقن ذم وؿ ٝاحل ٟويتٚجرون ،ئًٌقن احلجٚج وينسون مْٓؿ ،وؿٔؾٕ :هنهؿ يتَرصهقن أي يتٍَهدون
فٌٚشه ،ٚوؿٔهؾ
ويٍتنقن احلجٚجَ ،مـ ـٚن يتٚج إػ ضًٚم أظىقه ضًً ٚمَ ،ٚمـ ـهٚن يتهٚج إػ فٌهٚس أظىهقه ً
دواب افٌحر :ـهذفؽ ههؿ أؿهقى افٌَٚئهؾ ،وؿهريش تههٌر،
تنٌٔٓ ٚهلؿ بداب ٜافٌحر "افَرش" ٕهن ٚأؿقى
ّ
ً
افتهٌر يُقن فِتًئؿ أحٔ ،ًٚ ٕٚـٓذا آشؿ.
شقرة ادٚظقن
ِ
ِ
ِ
﴿ َأ َر َأ ْي َ )332(﴾ٝأيَ :أ َظِِ ّْ َٝ؟ ﴿ َأ َر َأ ْي َ ٝاف ِذي ُي ََُذ ُب بِٚفد ِ
ٔؿ﴾( )333جٚءت
يـ (َ )1ؾ َذف َؽ افذي َيدُُ ع ا ْف َٔت َ
هق َم
ؿراءتٚن  -بٚفتنديد َ -يدُُ ع ،و -بٚفتخٍٔػ َ -ي َدَ ع ،ظذ ؿراءة افتنديد َيدُُ ع :يهدؾع ،ـهام ؿهٚل تًهٚػَ ﴿ :ي ْ
قن إِ َػ َٕ ِ
ُيدََ ظ َ
َٚر َج َْٓ َؿ َد ًّظُ )334(﴾ٚيدؾًقن ،وهْ ٚحتريؿ أذي ٜافٔتٔؿ بٚفدؾع ،وذم افَراءة إخهرى َيه َدَ ُع افٔتهٔؿ:

ِ
ِ
مًْك ب٘وٚظ ٜمٚفف أو إمهٚل صٖٕف،
أمره ،إذ ًا بٚفَراءتغ ًٕتٍٔد
حتريؿ أذي ٜافٔتٔؿ ح ًًّ ٚبدؾًف وِبف :أو ً
َ
ُهيّؾ َ
يض َظ َذ َض ًَِ ٚم ادِْ ًُِْ ِ
ؽره ظذ ضًٚم ادًُغ! وهَْ ٚذ َـ َر ُ
أهؾ افٌِهٜ
غ﴾( ٓ )335يً ٞ
﴿ َو َٓ َ ُ
أحدً ا وٓ يَ ٞ

وافنح ْ
افٍرق بغ افنح وافٌخؾ ،ؿٚفقا :افٌخؾ ْ
َ
أن
أن يّتْع ظـ إخراج مٚفف ،يٌخؾ،
 ذم مٌح ٞافٍروق -ّ
حمتٚج - ٚومًف يشء مم ٚأؾهٚء اهلل ظِٔهف  -ؾهام
احلض ،يًْل إًٕٚن رأى
ؽره ِمـ افهدؿ ،ٜوهق هْ ٚظدم ّ
ً
يّْع َ
تهدق! هذا ٌ
ؽره يريد افهدؿ ٜذه ٛإفٔهف و َثٌ َىهف ومًْهف ،يًهّك مهٚذا؟
بخؾ ،هذا مًْك افٌخؾّ ،
ؾِام رأى َ
صحٔح ٓ ،يض ٓ :يًغ وٓ ي ٛوٓ ّ
يدل ظذ ضًٚم ادًُغ.
شقرة افُقثر

( )331ؿريش.1 :
( )332ادٚظقن.1 :
( )333ادٚظقن.2 ،1 :
( )334افىقر.13 :
( )335ادٚظقن.3 :
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﴿إَِٕ ٚأ ْظ َى َْْٔ َ
آب وفدُُ ك؟ هؾ رجع وفدُُ ك ِمهـ
َٚك ا ْف َُ َْق َث َر﴾( )336افُقثر ذم افٌِ :ٜاخلر ،ؿٔؾ ٕظرابٔ :ٜهؾ َ
ؽٌٔتف؟ ؿٚفًٕ :ٝؿ :آب بُقثر ،يًْل رجع بُقثر بخر ـثر ،وافُقثر هْ ٚهق اخلر افُثر ،وههق حهقض أو
هنر أظىٚه اهللُ ٌٕٔف ّ
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،هْ ٚؾٚئدة هؾ احلقض هق افُقثر أو ٓ؟ اجلقاب يتٍَهٚن ويٍسؿهٚن،
أن ادٚد َة واحد ٌة  -ادؼوب ،- ٜويٍسؿٚن ذم ادُٚنّ :
يتٍَٚن ّ
وأن أحهدمه ٚأحهؾ وأخهر ؾهرع ،إحهؾ ههق
افُقثر ،وافٍرع هق احلقض ،ؿد جٚء ذم احلديّ « ٞ
 ٛؾٔهف مٔزابهٚن ِمهـ افُهقثر» ،337إذ ًا
أن احلقض َي ْنه ُخ ُ
ؾٕٚحؾ افُقثر وافٍرع احلقض ،هذا وجف اؾهساق ،وجهف اؾهساق آخهر ّ
واحلهقض ذم
افُهقثر ذم اجلْهٜ
أن
َ
َ
أن ادٚد َة ادؼوب َ ٜواحد ٌة ،شَك اهللُ اجلّٔع وادنهٚهديـ ِمهـ هنهر افُهقثر ِ
ظرحٚت افَٔٚم ،ٜوآتٍٚق ّ
ومهـ
َ
ِ
جي ِ
هر َمْ ُُ ُْؿ َصهَْ ُ
َخن
س﴾( )338افنٕٚئ ادهٌٌضَ ﴿ ،و َٓ َ ْ
حقض افٌِْل ظِٔف افهالة وافًالم﴿ ،إِن َصَ َ ٕٚؽ ُه َق ْإَ ْب َ ُ
ِ
جي ِر َمْ ُُ ُْؿ َصَْ ُ
َخن َؿ ْق ٍم َظ َذ َأٓ َت ًْ ِد ُفقا ا ْظ ِد ُفقا ُه َق َأ ْؿ َهر ُب
َؿ ْق ٍم﴾(ُ )339
بٌض ؿقم ﴿ َظ َذ َأٓ َت ًْد ُفقا﴾(َ ﴿ ،)313و َٓ َ ْ
صخه ٚؾال َتًْؽ ظداو ُتؽ إذا ـٚن احلؼ فف ذم أ ٍ
مر ْ
أن تًىٔف حَهف! فهٔس
فِِت َْ َقى﴾( )311إذا ظٚدي َ ٝؿق ًم ٚأو
ً
إَب َس﴾()313
واج ٛظِٔؽ ،هذا ِمـ افقاجٌٚت ظِٔؽ ،إذ ًا ﴿إِن َصَ َ ِٕٚؽ﴾(ّ )312
ِمْ ً !ٜفُـ
ٌ
إن مٌٌوؽُ ﴿ ،ه َق ْ ْ ُ
ادَىقع ،مٌتقر مَىقع ،ويًتٍٚد ِمـ هذه أي - ٜأي ٜمًْٚههّ ٚ
مهٌٌض افرشهقل ّ
حهذ اهلل ظِٔهف وشه ِّؿ
أن
َ
ت ٛافًْ ِ ٜوظهٚدى ظَٔهد َة أههؾ افًهْ ِ:ٜ
مَىقع ومٌتقر  :-ـذفؽ َمـ ظٚدى ُشْ َتف و َأ ْت ٌَٚع ُشْتِفَ ،مـ َ
أبٌض ُـ َ
ؾٓذا افقظٔد ينِّف ﴿إِن َصَ َ ِٕٚؽ﴾( )314ص ٕٚؽ يًْل افرشقل ّ
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،و َي ْت ٌَ ُع ذفهؽ ُشهْ ُتفَ ،مهـ
أبٌض أححٚبف ريض اهلل ظْٓؿَ ،مـ َؿ َدَ َح ذم أمٓٚت ادٗمْغ ،هذا ـِف ِمهـ افنهْخن فِرشهقل ظِٔهف افههالة

( )336افُقثر.1 :
مرؾقظ.ٚ
( )337ححٔح مًِؿ ( )2333مـ حدي ٞأ ذر ريض اهلل ظْف
ً
( )338افُقثر.3 :
( )339ادٚئدة.8 :
( )313ادٚئدة.8 :
( )311ادٚئدة.8 :
( )312افُقثر.3 :
( )313افُقثر.3 :
( )314افُقثر.3 :
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وافًالم ،ؾهٚحٌف ظِٔف وظٔد صديد  -هق إبس  ،-هلذا ذم ادَٚبؾ :و َمـ أحٌف وٕكه ؾٓهق افٌهٚؿل ادهذـقر
مَىقع ِمـ اخلر ،هلذا ٓحيقا هْٚك رجالن ٓزمٓام وحٍٚن ،وحٍٚن ِمـ أوحٚف ادٌٚفٌهٜ
س
ٌ
بٚخلر ،هذا أب ُ
وحػ حمّق ٌد إػ هذه افِحيه ٜوإػ
ٌ
ومه ٚفف أهؾ ،رجالن ذم ظٓد افٌِْ ّل ظِٔف افهالة وافًالم ،أحدمهَ ٚف ِز َم ُف
وحػ مذمقم إػ هذه افِحي ،ٜوإػ ؿٔٚم افًٚظَ ،ٜمـ هذان افرجالن؟ رجالن ذم
ٌ
ؿٔٚم افًٚظ ،ٜوأخر َف ِز َم ُف
ظٓد افرشقل ّ
وحػ :وأخر ظٚدى ،أبق بُهر
ٌ
ك ُشْ َتفَ ،ف ِز َمف
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فزمٓام وحٍٚن أحدمهَ َ َٕ ٚ
ْ
كه ُشهْ َتفَ ،ر َؾه َع اهللُ صهٖٕف،
م ٚوحٍف؟ افهديؼ ،ومًِّٔ ٜاف َُ ّذاب؟
ٓحظ ،افههديؼ واف ََُه ّذاب ،إول َٕ َ َ
ِ
س﴾(.)315
وأخر ظٚداه :ؾِزمف هذا افقحػ ،افُذاب﴿ ،إِن َصَ َ ٕٚؽ ُه َق ْإَ ْب َ ُ
شقرة افُٚؾرون
هدُ َ
أفٍُ ٚطٓ ٚواوح ٌ :ٜفُـ ؿد يَقل ؿٚئؾ هذا افتُهرار! ﴿ َٓ َأ ْظ ٌُهدُُ َمهَ ٚت ًْ ٌُهدُُ َ
ون َمهٚ
ون (َ )2و َٓ َأ ْْٕه ُت ُْؿ َظٚبِ ُ
ِ
أرادت آههتامم بهٚفُالم تٗـهده،
افًهرب إذا
َأ ْظ ٌُدُُ ﴾(ِ )316مـ بٚب افٍٚئدة افًِّٔه ٜيَهقل أههؾ افًِهؿ :إ ّن
َ
أن ئًد افًٌٚرة ًٍَٕٓ ﴿ ٚـَال إِ َذا دـ ِ
ْ ٝإَ ْر ُض
ُ
وافتٖـٔد ٕقظٚن :تٖـٔد فٍيل وتٖـٔد مًْقي ،افتٖـٔد افٍِيلُ ْ :
أردت ْ
أن ُتٌَْف أحدًً ا بقء مٓؿ تَقل :ي ٚؾهالن
َد ًّـًَّ ٚد ًّـًَّ )21( ٚو َجَ ٚء َرب َؽ َوادَْ َِ ُؽ َح ًٍَّ ٚح ًٍّ ،)317(﴾ٚوإٔ ٝإذا
َ
ٓ تتٖخر! ٓ تتٖخر! ٓ تتٖخر! ِمـ بٚب افتٖـٔد حتك هيتؿ هبذا افقهء ،افتٖـٔهد افٍِيهل ،وافتٖـٔهد ادًْهقي
قن﴾(ِ ،)318
مج ًُ َ
ومـ صقاهد افْحق يَهقل" :يه ٚفٔتْهل ـْهَ ٝحهٌِ ًّٔٚ
بٖفٍٚظ متَٚربَ ﴿ ٜؾ ًَ َجدََ ادَْ َالئِ َُ ُُ ٜـُِ ُٓ ْؿ َأ ْ َ
وهِِ ٝافهدهر
بُٔه ٝؿٌِتْهل أرب ًًه ،ٚإ ًذا
مرو ًً "ٚيًْل ـٚن ؾٔف ٕق ًظِ ٚمـ "حتِّْل افزفٍٚء حقًٓ أـت ًً ،ٚإذا
ُ
ُ
أبُل أمجً "ٚأـتً ،ٚأمجً ،ٚؾْٓ ٚيَقفقن :تُرار ﴿ َٓ َأ ْظ ٌُدُُ ﴾(َ ﴿ )319و َٓ َأ ْٕ ُت ُْؿ َظٚبِدُُ َ
ون﴾(ِ )323مـ بٚب آهتامم
فِتزؤ ِمـ ظٌٚده افٍُٚر وفزوم افتقحٔد ،وؿٔؾ ادًْك ٓ" :أظٌهد مه ٚتًٌهدون :وٓ أشهِؽ ذم ظٌهٚدة ر مهٚ

( )315افُقثر.3 :
( )316افُٚؾرون.3 - 2 :
( )317افٍجر.22 ،21 :
( )318احلجر.33 :
( )319افُٚؾرون.2 :
( )323افُٚؾرون.5 :
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أظٌهدُ ر ذم افرخهٚء
تًُِقن!" إٔتؿ تًٌدون اهلل ذم افرخٚء ،ذم افنهدة دون افرخهٚء! فُهـ إٔه ٚأخهٚفٍُؿ:
ُ
وافندة.
افْك
يـ اهللِ َأ ْؾقاج)321(﴾ٚ
قن ِذم ِد ِ
ٚس َيدْْ ُخ ُِ َ
أؾقاج ٚمجع ؾقج مجٚظ ٌ ٜبًد مجٚظ.ٜ
ً
َ ً
أي ٜافثَ ﴿ ٜٕٔٚو َر َأ ْي َ ٝافْ َ

شقرة ادَ ًَد
﴿ َتٌَ َْ ٝيدََ ا َأ ِ َهل َ ٍ
هُِ ،ٝيَٚل امرأة صٚب ٜيًْل حٌرة ،وامهرأة تّ ٚبه ٜيًْهل ـٌهرة،
َ )322(﴾ٛتٌ ْ ٝيًْل
ْ
هٚفُ ٜذم افًّر ،تَدم هب ٚافًّرَ ﴿ ،تٌَ َْ ٝيدََ ا َأ ِ َهل َ ٍ
 ،)323(﴾ٛؾٚئدة :دٚذا ؿهٚل" :يهدا" ؾَهط! َخهص افٔهديـ
ِ
بٚفذـر! ؿٔؾّ :
احل ٟؾٔف ظرؾٜ
ٕن
احل ٟظرؾّ )324(»ٜ
افًرب تىِؼ اجلز َء ظذ افُؾ مـ بٚب أمهٔ ٜذفؽ اجلزءّ « ،
َ
تًيهٔام فنهٖن
ومزدفٍ :ٜفُـ تٌْٔف فنٖن ظرؾ« ،ٜافديـ افْهٔح )325(»ٜافديـ ؾٔف ٕهٔح ٜوؾٔف حالة :وفُـ
ً
افْهٔح ،ٜوؿٔؾَ :خص افٔديـ ّ
هُِه ،ٝأيه ٜإخهرة
أـثر اجلقارح ممٚرش ٜفألظامل ،إذ ًا َتٌه ْٝ
ْ
ٕن افٔديـ ُ
ٔده ٚحٌ ٌؾ ِمـ مً ٍد﴾( )326اجلٔد :افًْؼ﴿ ،حٌ ٌؾ ِمـ مً ٍد﴾( )327احلٌؾ مًروفِ ﴿ ،مـ مً ٍ
ِ
هد﴾()328
َْ
﴿ ِذم ِج َ َ ْ
ْ َ َ
ْ َ َ
ْ َ َ
افهقف أو افِٔػ ،بًوٓؿ ؿٚل :حقف فٔػ صديد إذا ُؿٔد بف إًٕهٚن ،صهديد ظهذ جِهده ،إمل ،وحمُهؿ
افقثٚق إذا ُأوثؼ بف افقء افرجؾ.
شقرة اإلخالص

( )321افْك.2 :
( )322ادًد.1 :
( )323ادًد.1 :
مرؾقظ .ٚححٔح اجلٚمع (.)3172
( )324ححٔح .أمحد ( )18774ظـ ظٌد افرمحـ بـ يًّر ريض اهلل ظْف
ً
مرؾقظ.ٚ
افداري ريض اهلل ظْف
( )325ححٔح مًِؿ ( )55مـ حديَ ٞتٔؿ
ً
ّ
( )326ادًد.5 :
( )327ادًد.5 :
( )328ادًد.5 :
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﴿اهللُ افه َّدُُ ﴾( )329إذا جٚء إؽْٔٚء إػ افٌِد ؿٚل ؾَراؤه :ٚجٚء إؽْٔٚء ؾٓٔ ٚبْٕ ٚههّد إفهٔٓؿ :يًْهل

ِ
حٚجٚت ،ٚتهّد فهف تَهػ فهف ،وؿٔهؾ :افههّد افًهٔد افُٚمهؾ
اخلالئؼ
ُ
ًٕٖهلؿ حٚجٚتْ ،ٚافهّد َمـ تًٖفف
افيِؿ أحٔ ،ًًٕٚ ٚؿد ييِؿ ،ؿهد يُهذب ،يّهرض،
افًٔدَ ِمـ افٌؼ يًسي شٔٚد َتف
افًٗدد ،افْٚس هلؿ شٔد فُ ّـ
َ
ُ
يّقت ،ؾٓل شٔٚدة ْ -
وإن ـ ٕٝٚحمّقدة أو متّٔزة  -فُ ْـ يًسهي ٚم ٚيًسهيِ ٚمهـ ظهقارض ،أ ّمه ٚافًهٔٚدة ذم
افًٔدُ اهللُ»( )333يًْل افُٚمهؾ افًهٗدد
حؼ اهلل ؾٓل بٚفٌ ٜذم افُامل أظاله وذم احلًـ مْتٓٚه ،وذم احلدي« ٞ
ُ
صٌٔٓ ٚأو ممٚث ً
ٕيرا ،يَرأه ٚبًوٓؿ "ـ ٍْه ًقا"  -بًهُقن
ـٍقا ً
وافًٔٚدةَ ﴿ ،و َمل ْ َي ُُ ْـ َف ُف ُـ ٍُ ًقا َأ َحدٌٌ ﴾(ً )331
ال أو ً
بًض افَراء يَهقل :جهٚءت بٚفًهُقن ،فُه ْـ
افٍٚء  ،-وهل بوؿ افٍٚء ؿراءة حٍص ظـ ظٚحؿ،
ُ
وشًَّ ٝ
رواي ٜحٍص ظـ ظٚحؿ " ُـ ٍُ ًقا" بوؿ افُٚف وافٍٚء.
شقرة افٍِؼ
﴿ ُؿ ْؾ َأ ُظق ُذ بِ َرب ا ْف ٍَ َِ ِؼ﴾( )332ؿٚل بًوٓؿ ٕ ّن افٍِؼ ب ٌر ذم جْٓؿ ،وهذا حدي ٞأو أثر ،ؿهٚل بًوهٓؿ:
ِ
احلَ ٛوافْ َقى﴾(َ ﴿ )334ؾٚفِ ُؼ ْ ِ
ٓ يهح( ،)333وافهقاب ّ
اإل ْح ٌَ ِ
ٚح﴾(،)335
أن َ
افٍِؼ ـؾ يشء مٍِققَ ﴿ ،ؾٚف ُؼ ْ َ
﴿ ِمـ َرش مَ ٚخ َِ َؼ﴾()336
رشانَ ،رش مقجقد ؾٔؽ تتّْك زوافهف،
رشان،
ْ
َ
واخلر خران ،افؼ َ ّ
ُ
هْ ٚؾٚئدة :افؼ َ ّ
وخهر مٍَهق ٌد تتّْهك
خر مقجق ٌد ؾٔؽ تتّْهك بَهٚءه،
ورش مٍَقد تتّْك ظد َم حهقفف فؽ،
َ
ٌ
واخلر خرانٌ ،
ُ
مَٔؿ ظِٔٓ ،ٚتتّْك زواهل ،ٚوافؼه ادٍَهقد :ادًهٚ
حهق َفف ،افؼ ادقجق ُد :ادً ٚافتل إٌٔ ٝ
تتّْك أ ّٓ تَع ذم مًهٔ ٜوحتذر شقء اخلَٚت ،ٜافؼِ ،
ومـ ظذاب افَز ،اخلر ادقجقد :افدوام ظذ افىٚظهٚت،
َ
ّ
واخلر ادٍَقد :افىٚظٚت ادًتٌَِٔ ٜتتّْك حهقهل ٚوحًـ اخلَٚت ٜواجلْ ،ٜاجتّع ِذ ْـ ُر افؼهيـ واخلهريـ ذم

ادًهتٌَِٔ،ٜ

( )329اإلخالص.2 :
ّ
مرؾقظ .ٚححٔح اجلٚمع (.)3733
افنخر ريض اهلل ظْف
( )333ححٔح .أبق داود ( )4836مـ حدي ٞظٌد اهلل بـ
ً
( )331اإلخالص.4 :
( )332افٍِؼ.1 :
مرؾقظ .ٚافؤًٍ.)4329( ٜ
( )333مُْر .تًٍر افىزي ( )24/284مـ حدي ٞأ هريرة ريض اهلل ظْف
ً
( )334إًٕٚم.95 :
( )335إًٕٚم.96 :
( )336افٍِؼ.2 :
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ِ
ِ
 ٛزوال افؼه
خَٚت ٜشقرة آل ظّران ﴿ َربَََْ ٚؾْ ٚؽٍ ْر َفََُْ ٚذ ُُٕق َبَََْ ٚو َـٍَ ْر َظَْ ٚشٔ َٚتَََْ ٚو َت ََقؾَََْ ٚم َع ْإَ ْب َر ِار﴾(َ )337ض َِه ُ
ادقجقد ،ؽٍران افذٕقب ،تٍُر افًٔ ٚتَ ﴿ ،و َت ََقؾَََْ ٚم َع ْإَ ْب َر ِار﴾( )338خر مٍَقد يتٚجقٕفَ ﴿ ،ربَََْ ٚوآتَََِْ ٚمهٚ
خت ِْز ََٕ ٚيقم ا ْف َِٔٚم ِ
ِ
ه)343(﴾ٜ
رش يتّْهقا ظهدم حههقفف،
َو َظَدْْ َتَََْ ٚظ َذ ُر ُشِ َؽ﴾( )339خر مٍَقد يريدوٕفَ ﴿ ،و َٓ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ ّ
ِ
ِ
ختِِْ ُ ِ
﴿إِٕ َؽ َٓ ُ ْ
 )342(﴾ٛافٌٚشؼ :افَّر إذا ؽٚب ،وؿٔؾ :افِٔهؾ إذا
ػ ادْٔ ًََ ٚد﴾(َ ﴿ ،)341وم ْـ َرش َؽٚش ٍؼ إِ َذا َو َؿ َ
اصتد طالمف ،افٌٚشؼ افِٔؾ ،وؿٔؾ :افَّر" ،وؿ "ٛأطِؿ افِٔؾ أو ؽٚب افَّر ،ؿد ورد ذم حهدي ٞافسمهذي
ظـ ظٚئنّ ٜ
أن افٌِْل ّ
حذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؿٚل« :أتريـ هذا افَّر؟ ؿٚفًٕ :ٝؿ ،ؿٚل :هذا افٌٚشؼ إذا وؿه»ٛ
واحلدي ٞؾٔف وًػ( ،)343وظذ تَدير ثٌقتف ؾٚدًْٔٚن متٍَٚن  -افِٔؾ وافَّر ،هْ ٚؾٚئدة ،دٚذا َخهص افِٔهؾ
ِ
َ
بٓٚشتًٚذة؟ ؿٚفقاّ :
افنٔىٚن ذم افِٔؾ أؿقى ِمـ شِىٕٚف ذم افْٓٚر ،وؿد ورد احلهدي« ٞإذا اصهتد
شِىٚن
ٕن
ؾحّ ٜافًنٚء :ؾٍُقا حٌُٕٔٚؿ :ؾ٘هن ٚشٚظ ٌ ٜتْتؼ ؾٔٓ ٚافنٔٚضغ»(َ )344
ؾخهف بٓٚشتًٚذة ،ؾُام ؿٚل بًهض
شِىٚن افنٔىٚن ذم افِٔؾ أؿقى ِمـ شِىٕٚف ذم افْٓٚر ،ؾٍل هذا ؾٚئدةّ :
َ
أهؾ افًِؿّ :
أن إزمْ َ ٜتتٍٚوت ذم
ٕن
تٌِٔس افنٔىٚن ،ـٕٚمُْ ،ٜهْٚك أمٚــ ؾٚوُِ ٜتوٚظػ ؾٔٓ ٚاخلر ـهٚحلرمغ وافههالة ؾٔٓهَ ﴿ ،ٚو ِمه ْـ َرش
افٍَْ ٚث ِ
ٚت ِذم ا ْف ًُ ََ ِد﴾( )345افٍْٚثٚت م ٚؿٚل" :افْ ٍّٚثغ" يَقل بًض أهؾ افًِؿّ :
ٕن افًهحر إٔهقاع ،وشهحر
افٍْ ٞظْد افًٚحرات أـثر  -هُذا ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ  ،-وؿهٚل ؽهره :ادهراد بٚفٍْٚثهٚت َمهـ يٍْه ٞذم
افًَد ،افٍْٚثٚت ذم افًَد ،ظَد افًحر ،يًَدون ً
حٌ ٓٚويٍْثقن ؾِٔٓ ٚمـ بٚب تٌِهٔس افنهٔىٚن واشهتخدام
هس َ
ون﴾( )346واف ًُ ََهد مهُ ٚي ًْ ََه ُدُ ذم حٌهؾ
افنٔٚضغ وحهقل افًحر ﴿ َو َف ْق َصَ ٚء اهللُ َمَ ٚؾ ًَ ُِق ُه َؾ َذ ْر ُه ْؿ َو َمهَ ٚي ٍْ َ ُ
( )337آل ظّران.193 :
( )338آل ظّران.193 :
( )339آل ظّران.194 :
( )343آل ظّران.194 :
( )341آل ظّران.194 :
( )342افٍِؼ.3 :
مرؾقظ .ٚححٔح اجلٚمع (.)7916
( )343ححٔح .افسمذي ( )3366مـ حدي ٞظٚئن ٜريض اهلل ظْٓٚ
ً
مرؾقظ.ٚ
( )344ححٔح افٌخٚري ( )3283مـ حدي ٞجٚبر ريض اهلل ظْف
ً
( )345افٍِؼ.4 :
( )346إًٕٚم.137 :
42

يَجََزَََءَ ََع َمَ َ
آنََفَ ََ ََ
َََََرََ ََ
بَالق
سَيَ ََرَغَ َرَيَ ََ
تََف ََ
ََََسَ ََد ََحانَ َ
نَمحمدَال
زَبَ َََ َ َ
دََ َ.عََبدَال ََع َزَيَ ََََ
وحر ِز افًحر ،وافٍْ﴿ ٞو ِمـ َرش افٍَْ ٚث ِ
ِ
ٚت﴾( )347افٍٍْٕ ٞخ خٍٔػ مهع ريهؼ ؿِٔهؾ ،افٍْه ٞبهغ افهٍْخ
َ ْ
َ
وافتٍؾ – َأ َجِ ُُُؿ اهلل .-
شقرة افْٚس
﴿ ِم ْـ َرش ا ْف َق ْش َق ِ
اس﴾( )348افقشقش :ٜافهقت اخلٍل ،واخلْٚس :آختٍهٚء ،تَهدم ذم شهقرة افتُهقير
ِ
هٚس﴾()353
اخلْ ِ
هق ِ
ٚخلْ ِ
اس ْ َ
س﴾( )349إذا اختٍ ٝافيٌهٚء أو افْجهقم ذم أمُْتٓه ،ٚوهْه﴿ ٚا ْف َق ْش َ
﴿ َؾ َال ُأ ْؿً ُؿ بِ ْ ُ
ُ
افنٔىٚن ،ؾ٘ذا َت ٍَى َـ و َذ َـ َر اهللَ َخهَْ َس
وشقس فف
وحٍٚن فِنٔىٚن ،ؿٚل بًوٓؿ :إذا ؽٍؾ افًٌد ظـ ِذ ْـ ِر اهللِ
َ
ُ
بًض م ٚتٔن ِمـ افُهالم ظهذ تًٍهر افٌريه ٛذم
ظْف
افنٔىٚن ،وشقاس فٌِٚؾؾَ ،خْٚس ظـ افذاـر ،هذا ُ
اجلزء افثالثغ ِمـ شقرة افٌْٖ إػ شقرة افْٚس.
وؿٌؾ اخلتٚم أو

ٍٕيس وإخقاين مجٔ ًًِ - ٚمـ احلِٚيـ وادنٚهديـ و َمـ بِغ  -بٚفًْٚي ٜبًِهؿ ؽريهٛ

أيو ٚظذ افتدبر إذا شًّ ٝأي ٜأو َؿ َر ْأ َت،ٚ
افَرآن افُريؿ ،ؾٓق ُيًغ  -ـام تَدم  -ظذ ؾٓؿ افٌٚمض ،ويًغ ً
وحهريص ظهذ اإلجهٚزات وافَهراءات وحتههٔؾ
وممُ ٚيٗخذ ظذ بًض ُح ٍّٚظ افَهرآن إٔهف ُيًهـ افهتالو َة
ٌ
افَراءات :وفُـ هيّؾ هذا إمر! ؾَٔرأ وبتجقيد وترتٔؾ وروايٚت وإمالءات ووؿقؾٚت :وفُـ جيٓهؾ مهٚ
يَرأه!!
خالص ذم افن وافًِـ ،وذم افَهقل وافًّهؾْ ،
َ
أشٖل ْ
اهللَ ُ
وأن ُي ًَِ َّْه ٚمهٚ
افهدق واإل
أن يرزؿْ ٚوإيٚـؿ
َ
َ
وأن جيًؾ ظِّْ ٚحج ٜفْْ ٚ
وأن يًٍْْ ٚبام ظِّْْ :ٚ
يًٍْْْ :ٚ
ز ظهذ
وأن يرزؿْٚ
افًّؾ بف ودظق َة افْٚس فهف وافهه َ
افتقؾٔؼ وافًدا َدْ ،
أن َ
جؾ وظال ْ
أشٖل اهللَ ّ
بذفف ،ـام ُ
وأن جيًِْه ٚوإيهٚـؿ ؿهدو ًة بٖخالؿْهٚ
َ
ضالب افًِؿ
يرزق
َ
وأن جيًِْ ٚمٌٚرـغ أيْام ـْ ،ٚـام أشٖل اهلل تًٚػ بٖشامئف احلًْك وحٍٚتف افًال ْ
وأؾًٚفْ ٚوذم مجٔع صٗوْْٕ :ٚ
أن
ذات بْٔٓؿْ :
جيّع صّؾ ادًِّغ ظذ ـِّ ٜافتقحٔد  -اظتًَ ٚدا وتًٌدًً ا وشِق ًـًْ :- ٚ
ٗفػ بغ
وأن ُي َ
هِح َ
وأن ُي َ
ـٔد افٍجٚرِ :
ومـ ِ
يٍظ بالد ادًِّغ ِمـ َرش إرشار ِ
وجؾ ْ
ظز ّ
ومـ دظهٚة افنهٌٓٚت
أن
ؿِقهبؿ ،ـام أشٖفف ّ
َ َ
( )347افٍِؼ.4 :
( )348افْٚس.4 :
( )349افتُقير.15 :
( )353افْٚس.4 :
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وأن يٌدهلؿ ِمـ بًد خقؾٓؿ َأمًًِْ ٚ
ًٕٖل اهللَ مجٔ ًًْ ٚ
وافنٓقات ،ـام ُ
ومـ بًهد ذهلهؿ
أن
يرحؿ وًٍَ ٚء ادًِّغُ ْ :
ْ
َ
ِظ ًّزاِ :
ومـ بًد مٕٓٚتٓؿ ـرام ً.ٜ
أيو ٚفَِٚئّغ ظذ هذا
مرة أخرى َص َُ َر اهللُ فُؿ حً َـ اشتامظُؿ وإٕهٚتُؿ ووؿٚرـؿ وأدبُؿ،
وصُرا ً
ً
وصُر خٚص فِنٔخ ؾٓد
ادْنط افًِّل ذم هذه اجلٚمً ٜذم هذا اجلٚمع  -جٚمع صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔ،- ٜ
ٌ
ؽراب وإخقة افنٔخ خِٔؾ وافًٚمِغ مًٓؿ ذم مجٔع م ٚيتًِؼ هبذه افدورة وم ٚؿٌِٓ ٚومه ٚيِحَٓهْ ٚ
إن صهٚء
اهلل تًٚػ.
وختً ٚم :ٚاحلّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚت ،وافًالم ظُِٔؿ ورمحف اهلل وبرـٚتف.
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