
 ى ى  ېې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ  ۆ ۇ ڭ  ڭ[ 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

   .[ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ

 [ۇ ڭ] الؼرآن،  [ڭ] خماضبًا كبقفيؼقل اهلل  [ۇ ۇ ڭ ڭ ]

ٓ فأن ُيؼرأه الؼرآن، وأن حيػظف ذم قؾبف،    كافقة ، فؿعـك أية، أن اهلل تعاىل يعد كبقف (ٓ(

كان إذا كزل عؾقف القحل حيرك بف لساكف، يتحػظف، خيشك أن يتػؾت  وذلؽ أن كبقـا . يـساه

 [ىئ مئ حئ جئ ی   ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ] :ةعؾقف، كام قال ذم شقرة الؼقام

أي لـ تـسك ما أوحل  [ۇ ۇ ڭ ڭ]  فطؿلن اهلل كبقف قاائً  {17-16:القيامة}

 .إلقؽ

آَّل ] [   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]       تػقد آشتثـاء، وذلؽ لؾدٓلة  [إِ

إٓ ما صاء اهلل أن تـساه، : وادعـك. فؽؾ يشء متعؾؼ بؿشقئتف، وحؽؿتف. عذ ضئقة ادشقئة

شبحاكف -وذلؽ أن اهلل . فام كسخت تئوتف، وحؽؿف، يدخؾ ذم هذا آشتثـاء. مثؾ ادـسقخ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قد يـسخ بعض ما أكزل عذ كبقف حلؽؿة بالغة، كام قال تعاىل- وتعاىل

: اافر [َيْعَؾُؿ اْاَْفرَ ]  أي اهلل [إِكاَّلفُ ] {106:البقرة}[ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .فعؾؿف حمقط بؽؾ يشء. أي مـفام  [َوَما خَيَْػك] ما يظفر اإلكسان مـ ققل، أو مـ عؿؾ

كَ ]هلذه السقرة   وهذا مـ أشباب حمبة الـبل [ې ې ې ] ُ يعـل  [َوُكَق ُرِّس

ى] كسفؾ لؽ، وهنقل لؽ رشيعة اإلشئم، وققؾ، ولقس بعقدًا عـ الؼقل : ققؾ [لِْؾُقْ َ

 ھ ہ ہ ہ] وهذا مطابؼ لؼقل اهلل تعاىل. إول، أي عؿؾ الصاحلات ادقصؾ إىل ااـة

بتقسره    فاهلل تعاىل يبرش كبقف {7-5:الليل} [ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ



وهذا التقسر هق  .لؾق ى، أي بتقفقؼف لرشيعة شؿحة، شفؾة، مق ة، هل رشيعة اإلشئم

 .)الق ى)ادقصؾ إىل ااـة، التل مـ أشامافا 

ففذا الديـ . وهذا الـبل، وهذه الرشيعة، بقان لطبقعة هذا الديـ (الق )وهذا القصػ   

ذم عؼقدتف مبـل عذ الق ، والقضقح، والبقـة، لقس فقف أغؾقضات، وٓ تعؼقد، وٓ 

، مقافؼ لؾعؼقل السؾقؿة، والػطر ادستؼقؿة، غؿقض لقس كؽئم . بؾ هق واضح، بِّيُرِّس

 . وهق ي  ذم رشيعتف، فنن هذه الرشيعة حـقػقة شؿحة. ادتؽؾؿِّي، والػئشػة، وادـاضؼة

ـِ َعباَّلاٍس َقاَل  َْدَياِن َأَح ُّي إىَِل اهللِ   َقاَل  : ِققَؾ لَِرُشقِل اهللِ : فعـ اْب ْٕ  احْلَـِقِػقاَّلُة ": َأيُّي ا

ْؿَحُة  أخرجف أمحد ذم ادسـد "الساَّل
()

، متسؿة بالق ، ورفع احلرج  فؽاكت رشيعة كبقـا حمؿد. 

وأن ، وأن إمر إذا ضاق اتسع، وكان  مـ ققاعد الرشيعة أن الرضورات تبقح ادحظقرات

َصؾُرِّس َقاِااًم، " قال: ويعؼد العؾامء أبقابًا ٕهؾ إعذار، كام ذم احلديث. ادشؼة دمؾ  التقسر

رواه البخاري"َفنِْن َ ْ  َتْسَتطِْع َفَؼاِعًدا، َفنِْن َ ْ َتْسَتطِْع َفَعَذ َجـٍْ  
()

اَوَز ": ، وقال  إِناَّل اهللاَّلَ دَمَ

َ ْت بِِف َأْكُػَسَفا  َما َ ْ َتْعَؿْؾ، َأْو َتَتَؽؾاَّلؿْ  تِل َما َحداَّل ـْ ُأماَّل رواه البخاري"َع
()

كام أن هذا الـبل . 

مزاجف مزاج ضبقعل، لقس فقف ، مقضل إكـاف، الؽريؿ، كان مـ صػاتف الق ، ففق شفؾ

: ، يلخذ إمقر بالعػق، والظاهر، والق ، ٓ يتؽؾػ، بؾ يبغض التؽؾػع عـت، وٓ 

وكان شؿحًا مع أهؾ بقتف، يصز .  {86:ص} [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

ذم - -مـفؿ عذ ما يؼع مـ الغرة، ويسايرهؿ، وجيارهيؿ، حتك ذكر جابر بـ عبد اهلل 

: أن تليت بعؿرة، فؼال  أحلت عذ الـبل- ريض اهلل عـفا-قصة حجة القداع أن عااشة 

تِِؽ َوُعْؿَرتِِؽ " َػا َوادَْْرَوِة َيْؽِػقِؽ حِلَجاَّل رواه أبق داود"َضَقاُفِؽ بِاْلَبْقِت َوَبِّْيَ الصاَّل
()

  فؾام رأى 

                                                           
وأخرجو البخاري معلًقا في , قال الشيخ األلباني حسن لغيره, (287)البخاري في اإلدب المفرد , (2107)مسند أحمد  ()

 ".أحب الدين إلى اهلل الحنفية السمحة "باب الدين يسر وقول النبي  (صحيحة)
 ( .1117)صحيح البخاري ( )
 ( .5269) صحيح البخاري ()
 .وصححو األلباني  (1899) سنن أبي داود ()



 َرُجًئ َشْفًئ، إَِذا  َوَكاَن َرُشقُل اهللاَّلِ): قال جابر بـ عبد اهلل، صدة رغبتفا، وإحلاحفا وافؼفا

ْكَء َتاَبَعَفا َعَؾْقفِ  ـَ . َهِقَيِت الشاَّل ـِ َأبِك َبْؽٍر َفَلَهؾاَّلْت بُِعْؿَرٍة ِم ـِ ْب مْحَ َفَلْرَشَؾَفا َمَع  َعْبِد الراَّل

رواه مسؾؿ(التاَّلـِْعقؿِ 
()

 شؿحًا مع الـاس، إذا  صافح أحدًا،   يـزع يده، حتك يؽقن  وكان. 

وتليت ااارية السقداء، فتؿسؽ بقده، فتذه  بف ذم . الذي صافحف هق الذي يصـع ذلؽ

ما خر بِّي أمريـ إٓ اختار . مـ رآه هابف، ومـ جالسف أحبف. أشقاق ادديـة حقث صاءت

فـػسقة ادممـ، ومزاجف، وشؾقكف، وشؿتف، ٓبد أن يصطبغ هبذه . أي رسا، ما   يؽـ إ امً 

ـّ اهلل تعاىل هبا عذ كبقف   ٕن هذا مـ أشباب شعادتؽ، وشعادة   الصبغة ادحؿدية، التل م

 . مـ يعارشك

والذكرى ضد الغػؾة ففل ، هذا أمر مـ اهلل لـبقف بالتذكر [ائ ائ ى ى ې] 

 ى ې] ذكر كؾ أحد، ذم كؾ حال، وذم كؾ وقت؛ [ې]، بقان مصحقب بادقعظة

ذكر إن كان لؾذكرى فاادة، فنن   يؽـ لؾذكرى : لقس هذا ققدًا، فؾقس ادراد:  [ائ ى

فئ يـتػع هبا ،  وربام كان ققداً .فذكر، فنن الذكرى ٓ تزال كافعة: وإكام ادراد! فاادة فئ تذكر

وال ينتفع هبا  {55: الذاريات}   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :إٓ ادممـ كام ذم ققلف

: النجم}  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  :املعرض كام يف قول

فؾـ خيؾق  [ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ] وذكر الصنفني جمتمعني ها هنا {29

 : ولق أردكا أن كجعؾفا ققدًا، فنن هذا ٓ يصدق إٓ عذ حالِّي. احلال مـ مـتػع

فئ فاادة مـ التذكر، ٕهنا ٓ تؼبؾ تقبتف، وقد بؾغ هذا : حقـام تبؾغ الروح احلؾؼقم. 1       

 .ادبؾغ

                                                           
 (.1213) صحيح مسلم ()



 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ]: فنكف: حال ضؾقع الشؿس مـ مغرهبا. 2      

 .فئ فاادة مـ التذكر {158:األنعام} [   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

رُ ] [   وئ وئ ەئ ەئ ]      كاَّل ، يعـل شقتذكر، فلدغؿ التاء ذم الذال، وصددها:  [َشَقذاَّل

ـْ خَيَْشُك ]  ڦ ڤ]: وهذا مقافؼ لؼقل اهلل .  يعـل مـ خيشك اهلل، والققم أخر[َم

  .؛ ٕن ادممـِّي هؿ أهؾ خشقة اهلل {55:الذاريات} [   ڄ ڦ ڦ ڦ

يعرض عـ هذه الذكرى، فئ يرخل هلا : أي[َوَيَتَجـاَّلُبَفا] [   ۆئ ۇئ ۇئ]     

وادراد بف الؽافر؛ ٕكف أتك بصقغة . يعـل الذي بؾغ ذم الشؼاء غايتف. شؿعًا، وٓ يرفع هبا رأشاً 

 ىب مب خب] : وهلذا كان الؽػار يـػرون مـ ادقعظة، كام وصػ اهلل . أفعؾ التػضقؾ

وكذلؽ قال اهلل تعاىل عـ ، {26:األنعام} [   ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]: ققم كقح

وكؾ مـ كان عـده كسبة صؼقة، كػر مـ ادقعظة بؼدر ما  .{7:نوح} [   وئ ەئ ەئ

.  ٓ تؽثروا عيل الؽئم: فالعايص، إذا وعظ أحقاكًا، أو ذكر، كػر، وقال،عـده مـ الشؼاء

يؼػ خطق  ااؿعة، ويعظ الـاس مجقعًا، فتجد مـ الـاس مـ خيػؼ قؾبف، ويبؽل، ويتل ر 

خيرج الـاس مـ صئة ااؿعة، فؿـفؿ مـ . ودمد آخر، عؼؾف ي ح ذم أودية الدكقا، بادقعظة

ومـفؿ مـ خيرج وكلن إمر ٓ يعـقف، ولسان ، اتعظ، وازدجر، وصؿؿ عذ إصئح حالف

 !(ماذا قال آكٍػا): حالف يؼقل 

 ووصػ. أكف يدخؾ هذه الـار، فتحرقف بشقهبا، وهلبفا: أي[   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]     

 .الـار بلهنا الؽزى لشدة عذاهبا وكؽاهلا



ٓ يؿقت فقسسيح مـ هذا العذاب، وٓ حيقك حقاة :  يعـل[   ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ]     

 .فبئست ادعقشة. هـقئة

الػقز : ومعـك الػئح.فاز:  [َأْفَؾَح ]. لؾتحؼقؼ: [َقدْ  ][ىئ مئ حئ جئ ی]    

ـْ ]. بادطؾقب، والـجاة مـ ادرهقب أي تطفر باإليامن، : [َتَزكاَّلك]. بؿعـك الذي: [َم

اَها ]: كام قال ذم أية إخرى،والعؿؾ الصالح ـْ َزكاَّل  . فؿعـك الزكاة التطفر . [َقْد َأْفَؾَح َم

وقال بعضفؿ أي أدى ، أدى زكاة مالف: يعـل [ مئ حئ جئ ی]: وقال بعض ادػ يـ  

وإوىل أن ، والصحقح أن التػسريـ إخريـ داخئن ذم التػسر العام. زكاة الػطر خاصة

كحؿؾفا عذ العؿقم، فؿـ ف ها بلهنا زكاة ادال، أو زكاة الػطر، فنكام أراد تػسر المء 

 .ببعض أكقاعف

هذا كام تؼدم ذم مطؾع السقرة، يـبغل أن جيؿع بِّي ذكر الؼؾ ، وذكر  [ حب جب يئ]     

، فػقف تـبقف عذ ااؿع بِّي [خب حب جب يئ]:  بؾ قال"وذكر ربف فصذ"  يؼؾ . الؾسان

 .روعة، وأعظؿفا الصؾقات اخلؿس ـالصئة ادش:  أي[َفَصذاَّل ].ذكر الؼؾ ، وذكر الؾسان

أي : [ٻ]لإلرضاب، أي احلال أكؽؿ : [َبْؾ ] ,[ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]    

ْكَقا]تػضؾقن، وتؼدمقن  .وهق خطاب مقجف لؾؽافريـ، مـؽري البعث. [احْلََقاَة الدُّي

 ک ڑ ڑ ژ ژ]:  كام قال ذم آية أخرى[   پ پ پ پ]    

 پ پ پ]فام أعظؿ خسارة مـ باع آخرتف بدكقاه.  {38:التوبة} [ ک ک ک

  .ففل خر مـ حقث ادتاع: [   پ



كام . صـقف الـعقؿ، والؾذااذ احلسقة، وادعـقية، ما ٓ تؼارن بف لذات الدكقا مـفػقفا -     

ْكَقا َوَما َعَؾْقَفا": قال كبقـا  ـَ الدُّي ـَ اْاَـاَّلِة َخْرٌ ِم رواه البخاري"َمْقِضُع َشْقِط َأَحِدُكْؿ ِم
()

.  

مفام عؿر هذا ادتـعؿ، فؿآلف ، البؼاء، ٕن متاع الدكقا مـؼطع، مفام ضال: وادقزة الثاكقة -     

وحصؾ لف مجقع ما يتؿـاه مـ صتك إمقر، فؿآلف بعد ذلؽ إىل ، لق شؽـ الؼصقر، إىل ادقت

لؽـ أخرة ٓ . ويػؼد الؾذة ويؿقت، وأن يمول إىل اهلرم، وأن يشق  صدغاه، أن تـفد ققاه

 جئ ی ی ی ی ىئ]: فؾفذا كاكت أبؼك كعقؿ . وٓ يػـك أهؾقها، يبذ صباهبا

   {108:هود} [   ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

 ميلء  أكف(عؿ)جزء ويئحظ ذم ، لؾتقكقد:[إِناَّل ] [   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]     

 .  التحؼقؼقة، التلكقدية التل تعؿر الؼؾ  بالقؼِّي الراشخ وإدواتبالعبارات

ُوىَل ].ادشار إلقف ما تؼدم مـ ادقعظة  [َهَذا]    ْٕ ُحِػ ا أكف مزبقر، :  يعـل[َلِػل الصُّي

 .ووصػت بإولقة لؽقهنا مـزلة قبؾ الؼرآن. مذكقر ذم الصحػ إوىل

 هق أبق إكبقاء، وإمام ادقحديـ ذم   [ إِْبَراِهقؿَ ] [   ٿ ٿ ٺ ٺ]       

  . ققؾ أهنا عرش صحااػ. إولِّي، وهق خؾقؾ الرمحـ، لف صحػ، كام أخز اهلل 

ققؾ أن الصحااػ هل كػسفا .  كؾقؿ الرمحـ، وأعظؿ أكبقاء بـل إرسااقؾ:[َوُمقَشك]  

وإقرب أن تؽقن . خاصة، وققؾ إهنا غر ذلؽ، وأكف ما ذكر فقفا القصايا العرش، التقراة

 .  مـ أعظؿ ما أكزل اهلل تعاىل عذ مقشك، ففل أوىل بالذكراالتقراة ٕكف

 الفوائد المستنبطة

 .وجقب تـزيف الرب عـ الـؼص، والعق ، ومما ؾة ادخؾقق :الػاادة إوىل

                                                           
 (.3250) صحيح البخاري ()



خئفًا لؾجفؿقة، الذيـ  [ڻ ں]: إ بات آشؿ هلل تعاىل، لؼقلف :الػاادة الثاكقة

 .وأن الـاس اخسعقها هلل، تعاىل اهلل عام يؼقلقن، زعؿقا أن إشامء خمؾققة

 . إ بات اشؿ إعذ هلل تعاىل :الػاادة الثالثة

 .وعؾق الؼفر، وعؾق الؼدر،عؾق الذات: إ بات صػة العؾق بلكقاعف هلل :الػاادة الرابعة

 .وهداية، وتدبراً ، وإحؽاماً ، كامل ربقبقة اهلل تعاىل؛ خؾؼاً  :الػاادة اخلامسة

 .وهل هداية كؾ خمؾقق إىل ما يصؾحف ذم معاصف، إ بات اهلداية العامة :الػاادة السادشة

 .[ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ]: التـبقف عذ البعث، مـ ققلف :الػاادة السابعة

 .[   ۇ ۇ ڭ ڭ]: حػظ اهلل تعاىل لقحقف، وديـف، لؼقلف :الػاادة الثامـة

 . ، واقساهنا بحؽؿتف[ ۈ ۈ ۆ ۆ]ضئقة مشقئة اهلل تعاىل،  :الػاادة التاشعة

 فؼد يـيس اهلل كبقف صقئًا فقؽقن [ ۈ ۈ ۆ ۆ ]:لؼقلف ، إمؽان الـسخ :الػاادة العارشة

 . مـ باب كسخ التئوة واحلؽؿ

 يشء ىبؼيما  [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] كامل عؾؿ اهلل، ٕن الذي :الػاادة احلادية عرشة

 .خارج عـ معؾقمف

 .[   ې ې ې] :-  كامل لطػ اهلل بـبقف:الػاادة الثاكقة عرشة

 .   ومـ خصااص عؼقدتف ورشيعتف  الـبلصاماؾأن الق  مـ :الػاادة الثالثة عرشة

 .ذم كؾ حال، لؽؾ أحد، ذم كؾ حِّي:  وجقب التذكر: عرشةرابعةالػاادة ال

 . تػاوت اخلؾؼ ذم آكتػاع مـ الذكرى، مع كقن ادـطقق واحًدا : عرشةامسةالػاادة الخ



، وهداية التقفقؼ واإلهلام، بقان اهلدايتِّي؛ هداية الدٓلة والبقان: عرشةشادشةالػاادة ال

 هداية دٓلة وبقان، وكقن بعضفؿ يتذكر، وبعضفؿ يعرض، يدل عذ هداية  فالذكرى

 .التقفقؼ واإلهلام

 .[   وئ وئ ەئ ەئ]:  أن اخلشقة أشاس الؼبقل، لؼقلف: عرشةشابعةالػاادة ال

 ۇئ ۇئ]: العج  مـ صدود الؽافر عـ أشباب كجاتف : عرشة امـةالػاادة ال

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: كام تعج  مممـ آل فرعقن.[   ۆئ

 . {41:غافر}[ڀڀ

 . إ بات الـار وصدة عذاهبا: عرشةتاشعةالػاادة ال

فنذا كان الػئح ، [   ىئ مئ حئ جئ ی]: وجقب التزكل وادجاهدة  :العرشونالػاادة 

 [    ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]. فالتزكل إذًا واج ، ٓ حيصؾ إٓ بالتزكل

 . {69:العنكبوت}

،  فاادة تربقية مفؿة، وهل أن التزكقة  صؾ صقئًا، فشقئاً  :ادية والعرشونالػاادة الح

 تدل عذ "تزكك"ٕن كؾؿة . لقس ذم يقم ولقؾة يـؼؾ  حال اإلكسان مـ إشقأ إىل إحسـ

وهؽذا اإليامن أول ما يؼقم اإليامن ذم الؼؾ ، يؽقن كالـبتة . أن إمر حيصؾ صقئًا فشقئاً 

 ی ی]الصغرة،  ؿ ٓ تزال متده مادة العؾؿ، واإليامن حتك يصبح صجرة باشؼة 

 . {24:إبراهيم}[جئ ی ی

 [   مب خب حب جب يئ].  اقسان آعتؼاد بالؼقل والعؿؾ: الثاكقة والعرشونالػاادة

فاإليامن . بااقارح [    خب]   بالؾسان، و  [  حب  جب يئ]: فبعد أن ذكر التزكقة، قال

 .ققل، وعؿؾ؛ ققل الؼؾ ، والؾسان، وعؿؾ الؼؾ ، والؾسان، وااقارح



 ٻ ٻ ٻ ٱ]: أن رس هئك الؽافر ح  الدكقا  :لثالثة والعرشونالػاادة ا

  [   پ پ پ پ   ٻ

 ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] : أن ديـ اهلل واحد :الرابعة والعرشونالػاادة 

 .ٓ كػرق بِّي أحد مـفؿ، ودعقى إكبقاء واحدة [   ٿ ٿ ٺ

 ٺ]:  هق الذي ذم الصحػ إوىل  ففذا الذي ذم الؼرآن الذي جاء بف حمؿد

 .ٓ خيتؾػ، وإكام تتـقع الرشااع [   ٿ ٿ ٺ

 


