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 ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

﯀  ﮿   ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶   ﮵ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ

 [   ڭ ڭ ڭ                          ﯁

وهذا مقاؾؼ ألصؾ ـؾؿة افػتـ يف . حرؿقهؿ يف افـار: أي ظذذقاا ووددداً : [ڎ]

إدخال افصائغ افذهب يف أتقن افـارا فقـػصؾ ادعدن افـؼلا مـ اخلبث افعافؼ : افؾغة؛ ألن افػتـ يف افؾغة

وحتك تتخؾص كػس . ؾاهلل تعاػ دبتذ ظبادها فؽل دؿقز اخلبقث مـ افطقب! واحلؼقؼة أن افػتـة ـذفؽ . ذف

   ڻ ڻ]: ؿال تعاػ. ؾنن فالذتالء ؾائدًةا وأثرًاا وحؽؿة. افطقب مـ افشقائبا واألخالق افرددئة

 . {2-1:العنكبوت} [   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 دالفة ظذ أن هذا جرى فؾرجالا وافـساءا رمحفؿ اهلل [ڈ ڈ]: ويف ؿقفف

دعـل أهنؿ فق تاذقاا فؼبؾ اهلل تقذتفؿا ذعد ما ؾعؾقا ما ! [ڑ ژ ژ]: وتلمؾ االحساز يف ؿقفف .  قعاً 

ا وواشع ؾضؾفا وأن مـ أذكب ذكبًاا أدًا ذؾغ ذفؽ افذكبا وهذا ددفؽ ظذ ظظقؿ حؾؿ اهلل ا ؾعؾقا

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: صـاظةا وذشاظةا ثؿ تاب مـفا تاب اهلل ظؾقفا ـام ؿال يف اآلدة األخرى

 ؾفذا ظجقب جدًا مـ افرب شبحاكف !{70:الفرقان} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

! ـقػ وشع حؾؿف أن دتقب ظذ همالء فق تاذقا ! وتعاػ 

 

.  أما جفـؿا ؾفق اشؿ مـ أشامء افـار:[ گ ک ک ک ک ڑ] ؿال ذعض و

 ادممـغا امتدت إفقفؿا وأحرؿتفؿا هباإن ظذاب احلردؼ ادذـقر هـاا هل افـار افتل أحرؿقا : ردــادػس

. تقظدهؿ ذافعذاب األخروي مرة ذاالشؿا ومرة ذافقصػ: وؿال ذعضفؿ. ؾفذا هق احلردؼ افذي كعؾؿف

واجلزاء مـ جـس افعؿؾ؛ ؾؽام إهنؿ حرؿقا همالء . ؾجفـؿ اشؿ فؾـارا واحلردؼ وصػ ففا وذقان حلؼقؼتف



 أدًا وواهلل أظؾؿا . ادممـغ ذـار افدكقاا ؾفؿ متقظدون ذـار تػضؾ كار افدكقا ذسبعغ ضعػًاا وهل كار جفـؿ

 ٹ ٹ ٿ]: ؿال اهلل . ـان األمراؾنكا كعؾؿا دؼقـًاا أن اهلل شبحاكف وتعاػا ما ـان فقدظفؿ

 إذًا هـاك كرص دكققيا ؿبؾ افـرص .{51:غافر} [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ومـ تتبع افتاردخا وؿرأ شر ادممـغ؛ . األخروي؛ ؾقؼقض اهلل مـ أؿدارها ما دـتؼؿ ذف مـ همالء افطغاة

ا و اظاتا وما كاهلؿ مـ أذىا وظذابا جيد أن اهلل تعاػ مل ددع مـ طؾؿفؿا ذؾ ظجؾ فف ذعؼقذة اأؾرادً 

.  رة فؾؿممـغـدكققدةا ؿبؾ افعؼقذة األخرودةا إحؼاؿًا فؾحؼا وكص

 [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]

 ومـ أول افـاس دخقالً يف هذا افقظد افؽردؿا همالء ادعذذقنا افذدـ حرؿقا ذافـارا وأفؼقا :{11:الربوج}

ُـّ  (جـات)ومعـك . وإال ؾنن اآلدة تشؿؾ ـؾ مممـا يف األخاددد ِ أي ذساتغ؛ وشؿل افبستان جـةا ألكف جيج

ا وأهنار اداءا أهنار افؾبـ: [ ں ڱ ڱ ڱ]. دسسها ذؽثرة أصجارها وافتػاف أؽصاكف: صاحبفا أي

 ڻ ڻ ڻ]. هذا ذعض ما وظد اهلل أوفقاءه مـ افؽرامة. وأهنار اخلؿرا وؾرًةا وـثرةَة ا وأهنار افعسؾ

. وحسبؽ ذام وصػف اهلل ـبرًا ؾفق ـبر حؼًا . هق افػالح: وافػقز [

:  ؿال  ظـ أيب مقشك. هق صدة افعؼقذةا واألخذ: افبطش: [ہہ ہ ۀ ۀ]

ؾِتْمفج ):  ؿال رشقل اهللهِ  ػْم ْم دج هج ملَة ذَة خَة
ا أَة تهك إِذَة ِع فِؾظهامِلِ حَة قجؿْم أَة  (إِنه اهللهَة فَة رَة الَة ثجؿه ؿَة  ک ک ک ک ڑ]:ؿَة

متػؼ ظؾقف({102:هود} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
()

ؾنذا رأى اإلكسان مـ كػسفا أكف . 

وهمالء افظؾؿة افذدـ . مؼقؿ ظذ معايص اهللا وأن اهلل ؿد ترـفا ؾؾقعؾؿ أن ذفؽ اشتدراجا ؾال دغركف ذفؽ

وإن ذدوا متػؽفغا ؾنن هلؿ دقمًا ا وإن ذدوا ممؽـغا دظؾؿقن افـاسا ودبغقن ظؾقفؿا وإن ذدوا مطؿئـغ

. يف افظادغ معروؾةا وأدامف يف أظدائف معؾقمةا شبحاكف وذحؿده وأؾعال اهلل . ال ددظفؿ اهلل تعاػ ؾقف

ا افثؼقؾةا وػر يف افؼؾب (إن) هذه اجلؿؾ ادتتاذعةا ادمـدة ذـ[ھھ ھ ھ ہ]

:  ؿقؾ افعؿقما أي[ھ ھ]ومعـك . وهذا دعطل ادممـ افثؼة وافرشقخ. وترشخ يف افعؼؾ معاكقفا

                                                           
 (.2583)صحيح مسلم, (4686) صحيح البخاري  ()



 [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]: دبدئ اخلؾؼ ودعقدها ـام ؿال شبحاكف

وإفقف ذهب اذـ ا وهذا أفقؼ ذافسقاق. وؿقؾ إن ادراد دبدئ افعذابا ودعقده ظؾقفؿ خاصةا  {27:الروم}

: ا وهلذا ؿال اهلل ظـ أهؾ افـار()جردرا رمحف اهلل  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

 . {56:النساء} [   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

خيتص ذافعذابا  (دبدئ ودعقد):  وهذا أدضًا مما دمدد أن ؿقفف[ۓۓ ے ے]

وهذا يف ا ؾتؾؽ يف جاكب افؽػرة مـ أصحاب األخدود. وافعؼقذة؛ ألكف ذـر ادغػرةا وافقدادا ذعدها

.  جاكب ادممـغ

ؽػقرا : ؾاهلل تعاػا هذان اشامن ـردامنا مـ أشامء اهلل احلسـك: [ۓۓ ے ے]

ومـف . هق افسسا وافتجاوز: وافغػرا ـثر افغػر: دسؿقفا أهؾ افعرذقة صقغة مبافغةا أي: وؽػقرا وؽاؾر

افسسا ؾتسس ما وتفاا وافقؿادةا ؾفل تؼل : شؿل ادغػر افذي جيعؾ ظذ افرأسا ألكف دتحؼؼ ذف أمران

ؾؿـ صلن اهلل تعاػ مع أوفقائف ادممـغا أن دسس ذكقهبؿا ودغػرها . افرأس مـ افصدماتا وافؽدمات

قلَة اهللِ : هلؿا ـام يف حددث اذـ ظؿرا ريض اهلل ظـفاما ؿال شج تج رَة ِؿعْم قلج  شَة ؼج عج ): دَة قَةضَة َـة ؾَة ِم ِِن ادْمجمْم دْم إِنه اهللهَة دج

كجقذِِف  هج ذِذج رَة ره ا ؿَة تهك إِذَة بِّ حَة ؿْم أَةيْم رَة قلج كَةعَة قَةؼج ا ؾَة ذَة َـة كْمبَة  ِرفج ذَة ا أَةتَةعْم ذَة َـة كْمبَة  ِرفج ذَة قلج أَةتَةعْم قَةؼج هج ؾَة ج سج دَةسْم فج وَة ـَةػَة َـة قْمِف  ؾَة ظَة

مَة  قَةقْم ا فَةؽَة افْم هَة ِػرج كَةا أَةؽْم أَة قَةا وَة كْم ؾَةقْمؽَة يِف افدُّ َةا ظَة ْم ج سَة الَة شَة ؾَةؽَة ؿَة كهفج هَة ِسِف أَة أَةى يِف كَةػْم رَة  . ()رواه افبخاري(وَة

مـ أشامء اهلل احلسـكا وهق أدضًا ظذ صقغة ادبافغة افدافة ظذ ـثرة افقدا  : (افقدود) و

. احلبقبب: ر ذعض افسؾػ افقدودـوهلذا ؾس. أظذ درجات ادحبة: وادقدة. ؾفق وادا وودودا وظظؿف

ا وظذ أكف مقدود: ا تدل ظذ معـقغ"افقدود"وافقاؿع أن هذه افؾػظة  ؾفق دقد أوفقائف ا ظذ أكف وادُّ

 .{54:املائدة} [ہ ہ] :ومصداق هذا ؿقفف تعاػ. ودقده أوفقاؤه ادممـقنا ادممـغ

                                                           
(. 24/283)تفسري الطربي  ()
(  . 2441) صحيح البخاري ()



وأظظؿفا ا وافعرش أـز ادخؾقؿاتا أي صاحب (ذو): [﮴﮵ ﮳ ﮲]

رسدر ادؾؽ افذي جيؾس ظؾقف: ويف افؾغة. وهق شؼػ افعاملا وأظالها
()

وظرش افرمحـا شبحاكف ا 

 [کک ک ڑ ڑ ژ ژ]: وذحؿدها رسدرا ذو ؿقائؿا وؿؾف ادالئؽةا ـام ؿال اهلل 

ا ؾفذا تلودؾ متعسػا تلذاه فؽأو أكف ــادة ظـ املا وال دصح تػسر افعرش ذلكف ادجؾؽ . {17:احلاقة}

: وال دستؼقؿ أن دؼالؾال دؿؽـ أن كػرس افعرش هبذاا ا رصاحة كصقص افؽتابا وافسـةا وفغة افعرب

ا ؾَةآتِك ): يف حددث افشػاظة وهلذا ؿال افـبل اهلل ا ذؾ هق ظرش حؼقؼل! حيؿؾ مؾؽ رذؽ  ثامكقة  ؾِؼج لَةكْمطَة ؾَة

ذِّك اِجًدا فِرَة لَةؿَةعج شَة ِشا ؾَة رْم عَة ْمتَة افْم متػؼ ظؾقف(وَة
()

اكِِب ): وؿال يف حددث آخر.  ك ذَةاضٌِش ذِجَة قشَة ا مج نِذَة ؾَة

شِ  رْم عَة متػؼ ظؾقف(افْم
()

. ؾفذا ددل ظذ أن افعرش خؾؼ ظظقؿا جدًاا دستقي ظؾقف افرب شبحاكف وذحؿده. 

ذؾ ؾقف ما ددل ! ؾؼط ا ؾنذا أخز افرب تعاػ ظـ كػسفا ذلكف ذو افعرشا ؾؾقس معـاه ذلكف صاحب افعرش

وؿد كبف إػ هذا ادعـك افشقخ ظبد افرزاق ظػقػلا رمحف اهللا وإال ؾنن اهلل . ظذ معـًك آخرا وهق االشتقاء

وإكام خيتص ذلكف شبحاكف دستقي ظؾقفا ـام . فف ادؾؽ ـؾفا وال خيتص افعرش يف ـقن اهلل مافؽفا وخافؼف

. ذـر ذفؽ يف شبعة مقاضع يف ـتاذف

وهق وصػ هللا وهلذا ضبطت ذافضؿ يف ادصحػ ا افؽردؿ: (ادجقد)     ومعـك 

وثؿ ؿراءة أخرى . ؾؿـ أشامئف احلسـك ادجقدا دعـل ادؿجد شبحاكفا (ذو): ذاظتبارها صػة درؾقعا وهق

ذاخلػضا ؾحقـئذ تصبح صػة فؾعرشا ؾقؽقن افعرش أدضًا مقصقؾًا ذادجدا وافؽرم افذي دؾقؼ 

صػ اهلل ذف دؾقؼ ذف وال ماكع أن دطؾؼ افقصػ ظذ اخلافؼ وظذ . ذادخؾققاـام أن ادجدا وافؽرما افذي وج

. ادخؾققا ظذ اظتبار أن ما فؾخافؼ دؾقؼ ذفا وما فؾؿخؾقق دؾقؼ ذف

دعـل  (ؾعال)ا هذه  ؾة وصػقة أخرى فؾرب شبحاكف وذحؿده: [﮸﮹ ﮷ ﮶]

واهلل . ؾنن أؾعافف شبحاكف وذحؿده مل تزلا وال تزال؛ ألن افػعؾ ظالمة احللا ؾؽؾ حل ؾاظؾا ـثر افػعؾ

ؾال دػعؾ . أي أن ؾعؾف شبحاكفا مؼسن ذنرادتفا وحؽؿتف (دا دردد): وؿقففا ؾعالا مل دزل ؾعاالً حل تعاػ 

                                                           
  . (مادة عرش)تاج العروس , لسان العرب: انظر ()
 (.194)صحيح مسلم , (4435) صحيح البخاري ()
(. 2373)صحيح مسلم , (2280)صحيح البخاري  ()



وإرادة ا إرادة ـقكقة ؿدردة:  وفف شبحاكف كقظان مـ اإلرادة. وال دػعؾ صقئًا دون إرادة مسبؼةا صقئًا ظبثاً 

واألفقؼ يف هذا افسقاق أن تؽقن اإلرادة هـا افؽقكقة افؼدردة؛ ألكف ؿرهنا ذافػعؾا وفق ـاكت . ددـقة رشظقة

وافـاس دردد أحدهؿا وؿد ال دتؿؽـ مـ ا ؾفق شبحاكف وتعاػ دردد ودػعؾ. افؼظقةا  فؼرهنا ذافؼقل

أما افرب شبحاكف وذحؿدها ؾنكف مرددا وؾعالا ذخالف اآلدملا أو ادخؾققا ؾنكف ؿد دؽقن مرددًاا . افػعؾ

: ؿال تعاػ. وؿد دصدر مـف ؾعؾ دون إرادةا دؽقن ؾعاالً وال   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې]

 . {40:النحل} [   وئ وئ

دعـل  (اجلـقد)ادعـل خز (حددث)اأي دا حمؿد (هؾ أتاك) [﮾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ]

. جـقد افؼا وافطغقانا وافؽػر

وادراد هـا ؾرظقن . ؾرظقن أصفر مـ ظرف ذافؽػر مـ ذـل آدم: [﯀﯁ ﮿]

ؿبقؾة متجزةا : وثؿقد. ؾنن ؾرظقن صخص واحدا ومؾمه؛ ألهنؿ ال دؽقكقن جـقدًا إال هبذا ادعـك

وـاكقا دـحتقن مـ اجلبال ذققتًاا ودتخذون مـ شفقهلا ؿصقرًاا ا متغطرشةا ـاكت تسؽـ يف وادي افؼرى

.  فػرط جتزهؿا وؿق ؿا وترؾففؿ

فقس األمر أكؽ تؽذب : هذه فإلرضابا دعـل : (ذؾ) [    ]

وهق . وهذا افتعبر دشعر ذلهنؿ ؽارؿقنا مـغؿسقن يف افؽذبا وافتؽذدب. ظؾقفؿا ذؾ هؿ يف تؽذدب

.  ؾؽلن افؽذبا وافتؽذدبا طرف هلؿا حمقط هبؿ مـ  قع اجلفاتا إهنؿ دؽذذقن: أذؾغ مـ ؿقل

ما أظظؿ هذه اجلؿؾة وما أصد وؿعفا ظذ افظادغا : [   ]

!  وافؽاؾردـا وادـؽردـ فؾبعثا وادعاددـ فرشؾ اهلل ادحارذغ فددـف

ادحقط اشؿ مـ أشامء اهلل احلسـكا وهق دعـل ادطؾعا ادتؿؽـ مـفؿا ؾال : []

وأما ا {3:احلديد} [ېئ ۈئ ۈئ]: ؾؼد ؿال اهلل: ؿد أحاط هبؿ زماكًاا ومؽاكًا؛ أما زماكاً . دعجزوكف

ٌء  ... " ؾؼال ره افـبل ـوؿد ؾس. [ېئ ېئ]ؾؼال  : مؽاكاً  كْم بْمؾَةؽَة صَة ؾَةقْمسَة ؿَة لج ؾَة ؿه أَةكْمتَة األَةوه افؾهفج

وكَةؽَة  ؾَةقْمسَة دج ـج ؾَة
بَةاضِ أَةكْمتَة افْم ٌء وَة كْم ؿَةؽَة صَة ؾَةقْمسَة ؾَةقْم أَةكْمتَة افظهاِهرج ؾَة ٌء وَة كْم كَة صَة دَة ؾَةقْمسَة ذَةعْم أَةكْمتَة اآلِخرج ؾَة رواه  "...وَة



مسؾؿ
() 

ؾلدـ ادػر؟ إن طـقا أهنؿ ذنحراؿفؿ همالء ادممـغ ذافـارا وأهنؿ مل جيدوا كارصًا هلؿ مـ افـاسا 

 ؟  ؾلدـ ادػر مـ اهلل 

وهذا . ـردؿا رشدػا   هذا افؼرآن افذي أكزل ظذ حمؿد : [   ]

. أحد أوصاف افؼرآن افعظقؿ

أي أن افؼرآن مذـقر يف افؾقح ادحػقظا وؿال : ؿال ذعض افعؾامء: [ڭڭ ڭ ]

 [ھھ ہ ہ ہ]: أما ؿقل اهلل تعاػ. ذؾ افؼرآن ذلـؿؾف مسطقر يف افؾقح ادحػقظ: آخرون

وؿد ـان . أما ـقكف يف افؾقح ادحػقظ ؾفذا حيتؿؾ ادعـقغ. وحسبا ؾادراد ذـر افؼرآن {196:الشعراء}

ثؿ رجع ظـ . ذـرها وخزه يف افؾقح ادحػقظ: صقخـاا اذـ ظثقؿغا رمحف اهللا ذادئ األمر درى أن ادراد

وفعؾ احلامؾ ظذ افؼقل األولا اداكع مـ افؼقل . ذفؽا ومال إػ أن افؼرآن ذؽامؾف يف افؾقح ادحػقظ

ؾؽقػ دؽقن إذًا يف افؾقح ادحػقظ افذي ا افثاِنا هق أن اهلل شبحاكف وتعاػ دتؽؾؿ ذافؼرآن حال تـزدؾف

ـتب ؾقف ـؾ يشءا ؿبؾ خؾؼ افسؿقات واألرض ذخؿسغ أفػ شـة؟  

ودؿؽـ أن جياب ظـ ذفؽا ذلن ـقكف يف افؾقح ادحػقظ مؽتقذًاا ال دـايف أن دتؽؾؿ اهلل 

وهلل . وال دتؽؾؿ هبا إال يف أواهناا ؿد دؽتب اخلطبةا مثالً ا ؾنن اخلطقب. تعاػ ذف حسب األحقالا وافقؿائع

 . ادثؾ األظذ

ا أي مصقن مـ افشقاضغ أن دصؾقا إفقفا ومـ أن دطؾع ظؾقف أحد: [ڭ]     

 صػة فؾقحا وهل مشؽقفة يف (حمػقظ)و. افؾقح ادحػقظ هق أم افؽتابو .ومصقن مـ افتحردػ

. ظذ أكف ؿد ورد ؿراءة ذافضؿا ؾتؽقن حقـئذ صػة فؾؼرآن. ادصحػ ذاجلر

 الفوائد المستنبطة

. اكتصار اهلل فؾؿممـغ يف افدكقا واآلخرة :افػائدة األوػ

. أن اهلل دؿفؾا وال هيؿؾ :افػائدة افثاكقة

 . ألظدائفصدة ذطش اهلل وأخذه :افػائدة افثافثة
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.   اؿسان افعؿؾ ذاإلدامن:افػائدة افراذعة

وهذا .  [   ھ ھ ھ ھ ہ] شـة اهلل افؽقكقة يف افبدءا واإلظادةا :افػائدة اخلامسة

وؾقفا إشـاد األؾعال إػ ا  واؾدة مـ افثؼاؾات افغرذقةيوه ! "افتاردخ دعقد كػسف"خر مـ ؿقل ذعضفؿ 

   .ؽر اهلل 

ا (افعزدز): مثؾ:  إثبات  ؾة مـ األشامء احلسـك:افػائدة افسادشة

  .وما تضؿـتف مـ صػات ا (ادحقط)ا(ادجقد)ا(افقدود)ا(افغػقر)ا(احلؿقد)

.  إثبات افعرشا وأكف خؾؼ حؼقؼل:افػائدة افساذعة

وإثبات صػاتف افػعؾقةا وافرد ظذ ا  أن أؾعال اهلل تعاػ مل تزل وال تزال:افػائدة افثامـة

ظؾقةا دستؾزم أن دؽقن فمـؽري افصػات افػعؾقةا وإذطال صبفتفؿ افؼددؿةا وهل أن إثبات افصػات ال

إن جـس افػعؾ ؿددؿا جـس افػعؾ صػة ذاتقةا الزمة فذاتف : وذقان ذفؽا أن دؼال ! حماًل فؾحقادث 

 پ]: ا فؽـ آحادها وأؾرادها تتؽررا وودثا ـام رصح يف ؿقفف[﮹﮸ ﮷ ﮶ ]ذدفقؾ ؿقفف . شبحاكف

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]: ا وؿقفف {2:األنبياء} [   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

فؽـ صقرة هذا افػعؾ تؽقن تارة ا ؾعاالً متؽؾام ؾفق مل دز ل  {5:الشعراء} [ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

. وتارة ذافـزولاوتارة ذافعجبا وتارة ذافضحؽا وتارة ذاالشتقاءا ذادجلء

.  إثبات إرادة اهلل:افػائدة افتاشعة

. اشتغراق افؽاؾردـ يف افؽذبا حتك صار شجقة هلؿ :افػائدة افعارشة

.  إحاضة اهلل هبؿ:افػائدة احلاددة ظؼة

.  إثبات افؼرآنا وجمده :افػائدة افثاكقة ظؼة

.  إثبات افؾقح وحػظف :افػائدة افثافثة ظؼة

 


