الؼقاعد الحسان
السالم عؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
الحؿد هلل ،كحؿده وكستععقـف ،وكستعغػره ،وكعتقذ بتاهلل متـ رترور فكػستـا،
ومـ سقئات فعؿالـا ،مـ يفده اهلل فتال ُم ِضتؾ لتف ،ومتـ يضتؾؾ فتال تادي لتف،
وفرتتتفد فن ل لتتتف ل اهلل ،وحتتتده ل رتتتريؽ لتتتف ،وفرتتتفد فن محؿتتتدًً ا عبتتتده
ورسقلف.
فما بعدُُ :
فـحؿد اهلل -عز وجؾ -وكشؽره و ُكثـل عؾقف ،وكستللف -ستبحاكف وتعتالك-
بلستتؿا ف الحستتـك وهتتػاتف العتتال ،فن يرزقـتتا و يتتاكؿ ِ
العؾتتؿ الـتتافع ،والعؿتتؾ
عؾؿتا
الصالح ،والدعقة لقف ،الؾفؿ عؾؿـا ما يـػعـا ،واكػعـا بؿا َعؾؿ َعـا ،وزدكتا ً
َيـػعـا.
تتملا التتييـ يؼقمتتقن عؾتتك تتيه التتدورات جتتزا ؿ اهلل خقت ًترا وبتتارك
خقتترا خقتـتتا
اهلل ً
فعؿتتالفؿ و جفتتقد ؿ ،وكتتؾ متتـ ستتا ؿ فقفتتا ،وجتتزى ُ
الحضقر ،الييـ َت َجش ُؿقا عـاا الطريؼ ،و َت َخؾصقا مـ كؾ الؿشتاغؾ :رغبت ًة
العؾؿ و تحصتقؾف ،و ُفبشتر ؿ فن الـبتل -هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ -قتالَ « :متـ
ِ ِ ِ ِ
اهلل َل ُف بِ ِف َط ِري ًؼا ِ َلك ال َجـ ِة».
َس َؾ َؽ َط ِري ًؼا َيؾ َعؿ ُس فقف عؾ ًؿاَ :سف َؾ ُ
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و يه الدورات الؿباركة ل مػتاتقح لؾعؾتؿ يتا ختقان ،ولقستت الؿصتدر
لؾعؾؿ وحد ا :فنن طالب العؾؿ يطؾب العؾتؿ َم َظاكتف ،وفبتقاب العؾتؿ القتقم
واهتارا ،بقعتف ،و ستقارتف ،و كتؾ
لتقال
ُمش َر َعة ،و ُط ُرقف معاحة لؽتؾ فحتدً ،
ً
فالحجة قا ؿتة يتا ختقان ،لؽتـ كستلل اهلل ا عاكتة والعقفقتؼ ،والفدايتة
مؽانُ ،
والعسديد.
ومتتا فريتتده متتـ ا ختتقان فل يظـتتقا فن العؾتتؿ يمختتي دورة فو حعتتك
تتقل ِ
مختتت ُي التتتدروس و التتتدورات فهت ُ
درس ،و كؿتتتا ُي َ
ومػاتقحتتتف،
العؾتتتؿ
ُ
ويحرص ا كسان مـفا عؾك فن يمسس حصقؾة عؾؿقتة يبـتل عؾقفتا فقؿتا يؼترفه
وفقؿا َيطؾِ ُع عؾقف ،و ل يا خقاين فالعؾؿ بطقن الؽعب ،لؽـ ا كسان ل يليت
الؽعب ؽيا مبارر ًة ،لؽـ ذا كاكت معف حصقؾ ٌة يسعطقع مـ خاللفتا فن يؼترف
َ
الؽعب بػفؿ ،فحقـفا يتا ختقاين يبتدف الؼترااة و الـظتر و البحتث و
العقستتع ،ول بتتلس فن يحضتتر التتدورات ،ويحتترص عؾتتك حضتتقر التتدروس،
لؽـ ل يؼعصر عؾقفا ،فالعؾؿ يا خقان يليت مع الؾقالل واأليام.
و وهقة لإلمام الز ري ألحد تالمقيه و ق يقكس بـ يزيد -رحؿفؿ اهلل
ِ
ِ ِ
ؾتؿ فوديت ٌة ،فليفتا
تعالك فجؿعقـ ،-قال لف( :يا يقكس! ل ُتؽاث ِر العؾت َؿ :فتنن الع َ
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َد َخؾ َت فقف ُقطع عؾقؽ قبؾ فن تبؾغف ،ول َت ُرمف ُجؿؾ ًة ،فنن مـ رامف ُجؿؾ ًة تركف
ُجؿؾ ًة ،ولؽـ مع الؾقالل واأليام).
ولق فكػتؼ ا كستان جتقا ر عؿتره طؾتب العؾتؿ فنكتف لتـ يبؾتغ فقتف غايعتف
الؼصقى فبدا ،ولؽـ يسعثؿر فوقا َتف ،ويجا د كػسف ،تحصتقؾ العؾتؿ ،بتاذل
ما اسعطاع مـ األسباب ،مسععقـًًا باهلل -عز وجؾً -
فول وقبؾ كؾ رلا.
َن لِ ر
لرذ ْكرِ﴾ [الؼؿتر،]77 :
فنن اهلل -عز وجؾ -يؼقلَ ﴿ :و َل َقدْْ َي َّس ْرر َى ل ْل ُق ْرر َ
الحؿد هلل الؼرآن ُم َقس ٌر يا خقان ،و ق ُ
ومصدره األو ُل ،لؽتـ تؾ
فهؾ العؾؿ
ُ
َيؽػل فن َكع َؾ َؿ فن الؼرآن قد ُيس َر؟ كال ،ولفيا قالَ ﴿ :ف َه ْل ِمن ُّمدََّّ كِرٍ﴾ [الؼؿر:
 ،]77يعـل ؾ مـ طالب ِع ٍ
ؾؿ ،ف ُقعان عؾقف.
وسـة رسقلف -
وفعظؿ العؾقم وف ؿفا ومصدر ا :العؾؿ بؽعاب اهلل تعالك ُ
هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-وقرااة الؼرآن والـظر فقف وتدبره تق الؿعتقـ التيي ل
ب ،والؿصدر اليي ل يـؼضل ول تـعفل عجا بف وفقا ده ،ذا ما سركا فقف
َيـ ُض ُ
عؾك اهج السؾػ -رحؿفؿ اهلل تعالك.
وألن العؾقم يا خقاين كثقرة وفودية ،كؿا قال الز ري -رحؿف اهلل تعالك-
ٍ
جقامتعُ ،تت َرد لقفتا فروعفتا وجز قا،تا،
فهتقل
َ ،ع َؿ َدَ العؾؿاا لتك جؿعفتا
َ
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و ل ما ُتسؿك بالؼقاعد ،فنن الؼقاعدََ فحؽا ٌم كؾق ٌةُ ،ت َرد لقفا الػتروع الجز قتة،
سقاا كاكت ققاعدََ

الؾغة ،ققاعد األهقل ،ققاعتد الػؼتف ،فو ققاعتد

العػسقر ،وققاعد العػسقر يا خقان عؾؿ جؾقؾ الؼدر ،عظقؿ الػا دة ،و تق كتقع
متـ فكتتقاع عؾتتقم الؼترآن ،ولفتيا لتتؿ يملتتػ العؾؿتاا الؿعؼتتدمقن كع ًبتتا مستتعؼؾة،
بحؽؿ فكف مبثقث كعب عؾتقم الؼترآن ،وكعتب العػستقر ،ل فن العؾؿتاا رفوا
الؿصتتؾحة تتتللقػ كعتتب خاهتتة مستتعؼؾة بتتف ،حعتتك يؽتتقن فيستتر العـتتاول،
عب.
وفسفؾ البحث والـظرُ ،فلل َػت فقف ُك ٌ
وكان مؿـ فلػ فقتف ،ولعؾتف متـ فوا تؾ متـ ففترد فقتف العالمتة الشتق عبتد
الرحؿـ السعدي -رحؿف اهلل تعالك ،-حقث فلػ يا الؽعاب ،والتيي كحتـ
بصدد فخي بعض الػقا د مـف ،و ل فؾـ كسعطقع  -دورة فو دورتقـ فو حعتك
فكثر -ا لؿا َم بف.
لؽـ عزا ُؤكتا فن الؽعتاب بتقـ فيتديؽؿ ،ورتروحف كثقترة جتدا لؿتـ فراد فن
َيطؾِ تع عؾقفتتا ،ولعؾـتتا اتتيه ال ُعجالتتة القتتقم وغتتدًً ا  -ن رتتاا اهلل -فن كتتليت عؾتتك
كِصػ الؽعاب ،والبؼقة لعؾ اهلل فن ُيقس َر عرضفا مسعؼبال.
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يا الؽعاب يا خقان فلػف الشق -رحؿتف اهلل تعتالك -وبتدف تللقػتف يتق َم
الثـقـ ُغر َة رمضان ،سـة خؿس وسعقـ وثالث مئة وفلػ ،واكعفك مـ تللقػتف
ٍ
سعة مـ رقال ،والعالقة بقـ الؼرآن والصقام يتا ختقان عالقتة وثقؼتة جتدا،
ىرز َل فِ ِ
كقػ والؼرآن كزل رفر الصتقامَ ﴿ ،ش ْره ُر ََ َم ََر َن ل َّل ِرذي ُز ِ
َن﴾
وره ل ْل ُق ْرر ُ
[البؼرة.]785 :
وترون كشاط الـاس قرااة الؼرآن وقت الصتقام ،ستقاا رمضتان فو
غقتتر رمضتتان ،فـَ َظ ت َر الشتتق -رحؿتتف اهلل تعتتالك -وتلمتتؾ وتتتدبر ،وكعتتب تيا
الؽعاب اليي جاا حافال بالؼقاعد ،والػقا د ،والؾطتا ػ ،فستؾقب غايتة
السفقلة ،والسالسة بالعبارة ،تؼترفه فتال َتؽِتؾ ،ول َت َؿتؾ متـ قرااتتف ،وفرا تده
وفقا ده معـاثرة بقـ َطقاتِف ،بحاجة لك فن تؼػ عـد كؾ قاعدة ،وتـظر متا فقفتا
مـ الػقا د.
ولق رجععؿ بعد اسععراض يا الؽعتاب لتك تػستقر الشتق -رحؿتف اهلل-
ػ تيه
تقسقر الؽريؿ الؿـتان تػستقر كتالم الترحؿـ ،لترفيعؿ فن الشتق َوظت َ
جقدً ا ،و تيه يتا ختقان الؿفتارة تطبقتؼ الؼقاعتد،
الػقا د العػسقر تقظق ًػا ً
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فؾقس الؿؼصتقد بالؼقاعتد فن ُتحػتظ فؼتط ،ول فن ُتػفتؿ فؼتط ،بتؾ ل بتد مِتـ
تطبقؼفا مع حػظفا وففؿفا يا خقان ،يا العؾؿ العزيز.
فالشق -رحؿف اهلل -ل يعرض مجرد عرض الؼاعدة والؿثال ،لؽـف ُيربل
طالتتب العؾتتؿ َم َؾ َؽ ت َة العطبقتتؼ ،وفستتؾقب تيا َي َع َجؾ تك كعاباتتتف جؿقعفتتا،
فقؽعب بؼؾؿف ،وكلكف ُيخاطبؽ بؾساكف -رحؿتف اهلل رحؿتة واستعة ،وجتزاه عـتا
وعـ العؾؿ وف ؾف خقر الجزاا.-
تيا الؽعتتاب حتتدى وستتبعقـ قاعتتدة ،بعضتتفا ققاعتتد ،وبعضتتفا

ذكتتر

وحستتتـ
ضتتتقابط كؿتتتا ذكتتتر تتتق -رحؿتتتف اهلل تعتتتالك ،-وفقفتتتا متتتـ الػقا تتتد ُ
السعدلل والسعـباط ما َتؾ َح ُظقكف عـد قرااة يا الؽعاب.
وسقف كسععرض رؤوس تيه الؼقاعتد يتا ختقان ،والبؼقتة عؾتقؽؿ ،وفكتا
الؿعؾ ُؿ فيتا
دا ؿا ُفطالب ا خقان بلن َي َع َحؿؾقا الجفد الؽبقر طؾب العؾتؿ ،فت ُ
ور األكرب والجفتد األكترب يؼتقم بتف الطالتب كػستف،
دورا ،لؽـ الد َ
كان يعحؿؾ ً
تدار طتتالب العؾتتؿ ودرجتتا،ؿ وكشتتاطفؿ ،وجتتد ؿ
و ـتتا تعبتتقـ يتتا ختتقان فقت ُ
واجعفاد ؿ.
الع َال َس ِف َر الؾقال ِل
ب ُ
الؿ َعالل *** َو َمـ َط َؾ َ
بِ َؼد ِر ال َؽد ُتؽ َع َس ُ
ب َ
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ِ
الؿ َح ِ
العؿ َر َط َؾ ِ
ال
اع ُ
ب ال ُع َال مـ َغق ِر َكد *** َف َض َ
َو َمـ َط َؾ َ
ب ُ
ِ
ب المل ِل
قص ال َبح َر َمـ َط َؾ َ
ام َلق ًال *** َي ُغ ُ
وم العز ُثؿ َتـَ ُ
َت ُر ُ
َقد َم الشق لفتيه الؼقاعتد مؼدمتة لطقػتة ومػقتدة وعظقؿتةُ ،تؿثتؾ الؿتـفج
اليي كان عؾقف السؾػ -رحؿفؿ اهلل تعالك ،-واليي مـ فجؾتف َو َضت َع الشتق
يه الؼقاعد :ل ُققج َف طالب العؾؿ لك فن يعتقدوا لتك متا كتان عؾقتف األوا تؾ،

ِ
آختر تيه األُمتة ل متا هتؾح عؾقتف فولفتا ،ولعتؾ الشتق يؼترف لـتا
فؾـ ُيصتؾ َح َ
الؼاعدة األولك ..الؿؼدمة ل بلس..
{الحؿتتتد هلل رب العتتتالؿقـ ،والصتتتالة والستتتالم عؾتتتك فرتتترف األكبقتتتاا
والؿرسؾقـ ،كبقـا محؿد عؾقف وعؾك آلف وهحبف ففضؾ الصالة وفتؿ العستؾقؿ،
الؾفتتتؿ اغػتتتر لـتتتا ولشتتتقخـا ولقالديتتتف ولؿشتتتايخف ولؾحاضتتتريـ ولجؿقتتتع
الؿسؾؿقـ.
قال الؿملػ -رحؿف اهلل تعالك:-
الحؿد هلل ،كحؿده وكسععقـف وكسعفديف وكسعغػره وكعقب لقف ،وكعتقذ بتاهلل
مـ ررور فكػسـا ،ومـ سقئات فعؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ
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فال ادي لف ،وفرفد فن ل لف ل اهلل وحتده ل رتريؽ لتف ،وفن محؿتدا عبتده
ورسقلف ،هؾك اهلل عؾقف وعؾك آلف وهحبف وسؾؿ تسؾقؿا.
فما بعدُُ :
ففتتيه فهت ٌ
تقل وققاعتتدُُ
ِ
قـ قار فا و ُمعلم َؾفا عؾك ففؿ كالم اهلل وال عتداا بتف .و َمخ َب ُر تا َف َجتؾ
الـػعُ ،تع ُ
مـ وهػفا :فناها تػعح لؾعبد مـ ُط ُر ِق العػسقر ومـفاج الػفؿ عـ اهلل متا ُيغـتل
عـ ٍ
كثقر مـ العػاسقر الخالقة مـ يه البحقث الـافعة.
تػستتقر الؼتترآن الؽتتريؿ ،جؾقؾتتة الؿؼتتدار عظقؿتتة

ِ
ِ
جتقده
يراده ،و َيػ َع َح لـا متـ ختزا ـ
اهلل وفسل ُلف فن ُيعِؿ ما قصدكا لك
فرجق َ
والفدى الؽامؾ.
وكرمف ما يؽقن سب ًبا لؾقهقل لك العؾؿ الـافع ُ
فاعؾؿ فن ِعؾ َؿ العػسقر فجؾ العؾتقم عؾتك ا طتالق ،وففضت ُؾفا ،وفوج ُبفتا،
وفحبفا لك اهلل :ألن اهلل َف َم َر بعدبر كعابف ،والعػؽر معاكقتف ،وال عتداا باياتتف،
وفثـتتك عؾتتك الؼتتا ؿقـ بتتيلؽ وجعؾفتتؿ فعؾتتك الؿراتتتب ،ووعتتد ؿ فستتـك
الؿقا ب ،فؾق فكػؼ العبد جقا ر عؿتره

كثقترا
تيا الػتـ :لتؿ يؽتـ ذلتؽ ً

َجـت ِ
ب متتا ف تتق ففضتتؾ الؿطالتتب ،وفعظتتؿ الؿؼاهتتد ،وفهتتؾ األهتتقل كؾفتتا،
وقاعدة فساس السعادة الد ِ
اريـ ،وهالح فمقر الديـ والدكقا واآلخرة ،وبف
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بالفدى والخقتر والرحؿتة وطِقتب الحقتاة والباققتات
تعحؼؼ لؾعبد حقا ٌة زا ر ٌة ُ
الصالحات.
حص ُؾ بتف
فؾـَش َرع اآلن بيكر الؼقاعد والضقابط عؾك وجف ا يجاز اليي َي ُ
ِ
ِ
تاب و َت َؿف ت َدَ ت ب َػفت ِ
تباب،
تؿ الؼاعتتدة األست ُ
الؿؼصتتقد :ألكتتف ذا اكػتتعح لؾعبتتد البت ُ
ٍ
و َت َدَ رب مـفا ِ
فمثؾتة ُت ِ
قضت ُحفا وتبتقـ طريؼفتا ومـفجفتا -لتؿ يحتعج لتك
بعتد ِة
َ
زيادة البسط وكثرة العػاهقؾ ،وكسللف تعالك فن ُي ِؿتدكا بعقكتف ولطػتف وتقفقؼتف،
بؿـف وكرمف و حساكف.
وفن يجعؾـا اديـ ُمفعديـ َ
الؼاعدة األولك :كقػقة تؾؼل العػسقر}.
فثـك الشق -رحؿف اهلل -عؾك يا الؽعاب ،و ق خؾقؼ بالثـاا ،ثـاؤه لتقس
ُعج ًبا حاراه ،و كؿا ل ُق َبق َـ مؼدار تيه الؼقاعتد ،و تيا الصتـقع قتد يحعتاج لقتف
لحػ ِز ِ َؿ ِؿ الطتالب ولػتت فكظتار ؿ لتك ف ؿقتة العؾتؿ ،وف ؿقتة
طالب العؾؿ َ
يا الؽعاب.
عؾؿ كعتاب
يؼقل ابـ مسعقد -رضل اهلل عـف( :-لق َفع َؾ ُؿ فن فحدا عـده ٌ
لركبت لقف).
اهلل لقس عـدي َتـا ُلف ا ُبؾ :لي بت لقف ،فو
ُ
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ل ُيريد فن يؼقل لؾـتاس :فكتا عـتدي عؾتؿ لتقس عـتد غقتري ،ولؽـتف َي ُحتث
الـاس عؾك طؾب العؾؿ ،و ُيبقـ لفؿ فن العؾؿ ُتضرب لقف فكبتاد ا بتؾ ،و ُتـػتؼ
فيضا لك فن يسعػقدوا مؿا عـده مـ العؾؿ.
الـاس ً
فقف جقا ر ال ُع ُؿر ،و َي ُحث َ
يقجف الشق ُ
الـاس ايا لك ف ؿقة يا الؽعاب ..كعؿ.
َ
{قال -رحؿف اهلل:-
وع ِؿ َؾ عؿال ،وفتاه مـ فبقابتف و ُطرقتف الؿ ِ
قهت َؾة لقتف،
كؾ َمـ َس َؾ َؽ طريؼا َ
ُ
ُ
وت ِم ْن َز ْب َولبِ َه ﴾ [البؼترة:
فال بد فن ُيػؾح ويـجح ،كؿا قال تعالكَ ﴿ :و ْز ُتُول ل ْل ُب ُو َ
.]789
ُ
البحتث عتـ فم َثت ِؾ و َفقت َق ِم
الؿطؾقب َت َلكت َدَ تيا األمتر ،و َت َعتق َـ
وكؾؿا َع ُظ َؿ
ُ
الط ُرق الؿقهؾة لقف ،ول ريب فن ما كحـ فقف ق َف َ ؿ األمقر وفجؾفا ،بؾ تق
فساسفا وفهؾفا.
فاعؾؿ فن يا الؼرآن العظقؿ فكزلتف اهلل لفدايتة الخؾتؼ و ررتاد ؿ ،وفكتف
كؾ ٍ
ٍ
َن
وقت
وزمان ومؽان ُيررد لك ف تدى األمتقر وفققمفتا﴿ ،إِ َّن َه َرذل ل ْل ُق ْرر َ
َي ْه ِدي لِ َّلتِي ِه َي َز ْق َو ُم﴾ [ا سراا.]9 :
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فعؾتتك الـتتاس فن َي َع َؾؼ تقا معـ تك كتتالم اهلل كؿتتا َت َؾؼ تاه الصتتحابة -رضتتل اهلل
عـفؿ ،-فناهؿ كاكقا ذا قرؤوا عشر آيات فو فقؾ فو فكثر ،لؿ يعجاوزو تا حعتك
يعرفقا ويحؼؼقا متا دلتت عؾقتف متـ ا يؿتان ِ
والعؾتؿ والعؿتؾ ،ف ُقـزلقاهتا عؾتك
َ
ُ
َ
األحقال القاقعةُ ،يممِـقن بؿا احعقت عؾقتف متـ العؼا تد واألخبتار ،و َيـؼتادون
ألوامر تتا وكقا قفتتا ،و ُيطبؼقاهتتا عؾتتك جؿقتتع متتا ُيشتتا دون متتـ الحتتقادث
والققا ع الؿقجقدة اؿ وبغقر ؿ ،ويحاسبقن فك ُػ َسفؿ ؾ تؿ قتا ؿقن اتا فو
م ِ
خؾقن؟ وكقػ الطريؼ لتك الثبتات عؾتك األمتقر الـافعتة ،وتتدارك متا كؼتص
ُ
مـفتتا؟ وكقتتػ التتعخؾص متتـ األمتتقر الض تارة؟ فقفعتتدون بعؾقمتتف ،و َي َع َخؾؼتتقن
بلخالقف وآدابف ،و َيعؾؿقن فكف خطاب مـ عالؿ الغقب والشفادةُ ،مقجف لقفؿ،
و ُمطا َلبقن بؿعرفة معاكقف والعؿؾ بؿا َيؼعضقف.
وجتد واجعفتد تتدبر كتالم اهلل :اكػتعح لتف البتاب
فؿـ سؾؽ يا الطريؼ َ
األعظؿ عؾؿ العػسقر ،و َق ِق َيت معرفعف ،واستعـارت بصتقرتف ،واستعغـك اتيا
الطريؼ عـ كثرة العؽؾػات وعـ البحقث الخارجقتة ،وخصقهتا ذا كتان قتد
َف َخ َي مـ عؾقم العربقة جاك ًبا ققيا ،وكان لف لؿا ٌم وا عؿام بستقرة الـبتل -هتؾك
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اهلل عؾقف وسؾؿ ،-وفحقالف مع فولقا ف وفعدا ف ،فنن ذلؽ فكرب عتقن عؾتك تيا
الؿطؾب.
ومعك عؾؿ العبد فن الؼرآن فقف بقان كؾ رلا ،وفكف كػقؾ بجؿقع الؿصتالح
ب
مبقـ لفا حاث عؾقفا ،زاجتر عتـ الؿضتار كؾفتا ،وجعتؾ تيه الؼاعتدة كصت َ
ِ
مققعفتا
عقـقف ،وكزلفا عؾك كؾ واقع وحادث سابؼ فو لحتؼ :ظفتر لتف عظتق ُؿ
وكثرة فقا د ا وثؿار ا.
ويؾحؼ ايه الؼاعدة:
الؼاعدة الثاكقة.} .:
يا الؽالم ،و يه الؿؼدمة تؿثؾ الؿـفج اليي كان عؾقف الصحابة -رضل
اس
اهلل عتتـفؿ -متتع كعتتاب اهلل -عتتز وجتتؾ ،-و تتيا الؿتتـفج يتتا ختتقان بتتدف الـت ُ
ـي ِ
ُيؼصرون فقف ُم ُ
الـتاس
الؼ َدَ ِم :فنن اهلل -سبحاكف وتعالك -فكزل الؼترآن ل َقتدب َر
ُ
آياتف ،كؿا قال -عز وجتؾ﴿ :-كِ َت ٌب َزىزََ ْلنَ ُه إِ َل ْو َ
ك ُم َب ََ ٌك ّل َودََّّ َّب ُرول ََي تِ ِه َولِ َو َت ََذ َّك ََّر
ُزو ُلو ْلْلَ ْل َب ِ
ب﴾ [ص.]29 :
الؼرآن بلكف مبتار ٌك ،و ُفطؾِ َؼت ِ
ُ
ت ال َب َركت ُة ـتا ولتؿ ُت َؼقتد ب َؼقت ٍد،
ػ
فق ِه َ
ُ
َ

تيه

اآليتتة و ثتتالث غقر تتا كعتتاب اهلل -عتتز وجتتؾ ،-ورد وهتتػفا الؼتترآن
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الؿبارك ايا القهػ الجؾقؾ العظقؿ ،ولؿ ي َؼقد ٍ
القهػ
بؼقد حعك يؽقن يا
ُ
ُ
ل حد لف ول اهاي َة.
ثؿ قال -عز وجؾَ ﴿ :-زىزََ ْلنَ ُه إِ َل ْو َ
ك ُم َب ََ ٌك ّل َوردََّّ َّب ُرول﴾ ،ولتؿ يؼتؾ لقؼترؤوا:
ألن متتـ تتتدبر ل بتتد فن يؼتترف ،ومتتـ قتترف فؾتتقس بالضتترورة يعتتدبر ،ثتتؿ قتتال:
﴿ َولِ َو َت ََذ َّك ََّر ُزو ُلو ْلْلَ ْل َب ِ
ب﴾ فعطػ العيكر عؾك العدبر وذكر العدبر بعتد الربكتة،
مؿا يدل عؾك فن الربكة ل تؽتقن كامؾت ًة ل بعتدب ِره ،والعتيكر ل يؽتقن ل بعتد
تدبره.
وتدب ُره ق العػؽر فقف ،وتلمؾ معاكقف ،و يا ل يؽتقن ل بػفتؿ الؿعـتك ،ل
وسر ِد ا ،ل ،و كؿا يؽتقن بؼترااة الؾػتظ
يؽقن بؿجرد حػظ األلػاظ ،و َ ز اَ ،
وضبطف و تؼاكف ،والـظر الؿعـك ،والعدبر َ
حال الؼرااة ،فقجؿع ا كسان بتقـ
تحريؽ لساكف بالؼرااة ،واسعحضار معـتاه قؾبتف ،وتتدبره عؼؾتف ،فعجعؿتع
فقف يه األمقر الثالثة ،فنذا اجعؿعتت كتان تيا تق الؿتـفج األمثتؾ والطريتؼ
األققم قرااة كعاب اهلل -عتز وجتؾ ،-وبالعتالل يـتال ا كستان متا يػعحتف اهلل
تعالك عؾقف مـ بركاتف.
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ٍ
لؿحؿتد -هتؾك اهلل عؾقتف
قؿ
ولفيا قتال ربـتا -عتز وجتؾ -دعتقة بترا َ
ث فِ ِ
وسؾؿ -وفمعتفَّ ََ ﴿ ،ب َن َول ْب َع ْ
وٓ رم ْن ُْه ْم َي ْت ُلرو ََ َلر ْو ِه ْم ََي تِ َ
رم
وه ْم ََ ُس ً
رك َو ُي َع رل ُم ُه ُ
ِ
ل ْلكِ َت ب ول ْل ِ
ح ْك َْم َة َو ُي َز رك ِ
روه ْم إِ َّى َ
وم﴾ [البؼرة ،]729 :فؽثقتر
َّك َز َ
َ َ
ىت ل ْل َع ِزيزُُ ل ْل َحك ُ
مـ الـاس فو فكثر الـاس فخيوا فول اآلية :يعؾق عؾتقفؿ آياتتف ،واقعصتروا عؾتك
العالوة ،وتركقا الـظر الؿعـك :ألن الـظر الؿعـك يحعاج لك جفد.
وعدم الـظتر الؿعـتك يتمدي لتك عتدم العتدبر :ألن متـ ل يػؼتف الؿعـتك
كقػ َي َع َدَ ب ُره ،ثؿ ذكر العزكقة بعد فن ذكر العالوة والـظر الؿعـك ،دلقتؾ عؾتك
فن الثؿرة والـعقجة و ل العزكقة ،كؿا تؽقن باألمريـ جؿقعا.
ولفيا يؼقل ف ؾ العؾؿ ( :ن فلػاظ الؼرآن وسقؾة ،ومعاكقتف غايتة) ،فالغايتة
مـ قرااة الؾػظ ففؿ الؿعـك والعلمتؾ فقتف وتتدبره ،ثتؿ يتليت بعتد ذلتؽ العؿتؾ،
و تتيا األمتتر ورد كعتتاب اهلل غقتتر متتا آيتتة ،وورد فحاديتتث رستتقل اهلل -
هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،-حديث عثؿان الؿشفقرَ « ،خق ُر ُكؿ َمـ َت َعؾ َؿ ال ُؼتر َ
آن
َو َعؾ َؿ ُف»َ ،ت َعؾ َؿ يا خقان ،وتعؾ ُؿف يعـل تعؾؿ فلػاظف وتعؾؿ معاكقف ،لقس مجترد
القعصار عؾك الؾػظ فؼط.
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وورد عـ الصحابة -رضل اهلل عـفؿ وفرضا ؿ -ما يدل عؾتك فاهتؿ كتاكقا
عؾك يا الؿـفج ،وكاكقا ُيقجفقن الـاس لقف ،و ُيربقاهؿ عؾقف ،قال رجؾ لعبتد

كفز الشعر ،لؼتد َعؾِؿت ُت
الؿ َػصؾ ركعة ،قال َ :ز َ
اهلل بـ مسعقد :ين قرفت ُ

الـظا ر العل كان الـبل -هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -يؼرف اتا ،وعتد عشتريـ ستقرة
كان الـبل -هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ -يؼرف اا هالة الؾقؾ.
وقتتال عبتتد اهلل بتتـ عؿتتر -رضتتل اهلل عـفؿ تاَ :-ل َؼتتد ِعش تـََا ُبر َ ت ًة مِتتـ َد ت ٍتر
ٍ
ِ
يؿ َ
اهلل َع َؾق ِتف
ان َقب َؾ ال ُؼرآنَ ،و َتـ ِز ُل الس َ
َو َف َحدُُ َكَا ُيم َتك ا ِ َ
قر ُة َع َؾك ُم َحؿد َ -هؾك ُ
َوسؾؿَ -ف َق َع َعؾؿ َح َال َل َفا َو َحرام َفاَ ،وآمِر َ ا َو َز ِ
ػ ِعـدََ ُه
اج َر َ اَ ،و َما َيـ َب ِغل َفن ُيق َق َ
َ
َ َ
ُ
َ َ
قن َفك ُع ُُؿ ال َقق َم ال ُؼر َ
مِـ َفا َك ََؿا َت َع َعؾ ُؿ َ
آنُ ،ثؿ َل َؼد َر َفي ُت ال َقتق َم ِر َج ً
تال ُيتم َتك َف َحتدُُ ُ ُؿ
آن َقب َؾ ا ِ يؿ ِ
ال ُؼر َ
انَ ،ف َقؼ َر ُف َما َبق َـ َفاتِ َحعِ ِف َلتك َخاتِ َؿعِ ِتفَ ،و َل َيتد ِري َمتا آمِ ُتر ُه َو َل
َ
َز ِ
ػ ِعـدََ ُه مِـ ُف َو َيـ َعَثِ ُر ُه َكَث َر الد َق ِؾ.
اج ُر ُهَ ،و َل َما َيـ َب ِغل َفن ُيق َق َ

و يا الؿـفج قديؿ ،والقعصار عؾك قرااة األلػاظ واسعؿر الـاس عؾقتف يتا
خقان لك وقعـتا ،فتـحـ بحاجتة لتك كعتقد لتك متا كتاكقا عؾقتف -رحؿفتؿ اهلل
تعالك.-
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ذا فردتتتؿ الؾتتية قتترااة الؼتترآن ،وفردتتتؿ الػقا تتد العظقؿتتة الؼتترآن،
فاقرؤوه بالؿعـك ،وتدبروه بالعؼقل ،حعك تحصؾ الثؿرة الؿرجتقة متـ كعتاب
اهلل -عز وجؾ ،-وحعك تحصؾ الربكة العظقؿة.
وقد ذكر ذلؽ فبتق عبتد الترحؿـ الست َؾؿل العتابعل الجؾقتؾ -رحؿتف اهلل،-
واليي قضك معظؿ تعؾقؿ كعاب اهلل -عز وجؾ ،-حقتث مؽتث متـ خالفتة
عثؿتتان لتتك م ترة الحجتتاج الؽقفتتة و تتق ُيعؾ تؿ الـتتاس الؼتترآن ،يؼتتقل فبتتق
سحاق السبِ ِ
قعل :مؽث فربعقـ سـة.
قال -رحؿف اهلل :-حدثـا فهحابـا التييـ كتاكقا ُيؼ ِرؤوكـتا الؼترآن ،عبتد اهلل
بـ مسعقد وعثؿان بـ عػان ،فاهؿ كاكقا ذا فخيوا عـ الـبتل -هتؾك اهلل عؾقتف
وسؾؿ -عشتر آيتات ،لتؿ يعجتاوزو ـ حعتك يععؾؿتق ـ ومتا فتقفـ متـ ِ
العؾتؿ
والعؿؾ ،قالقا :فععؾؿـا الؼرآن ِ
والعؾؿ والعؿؾ جؿقعا.
احػظتقا تتيا األثتتر يتتا ختتقان ففتتق الؿتتـفج ،تعؾؿـتتا الؼتترآن لػظتتا ،والعؾتتؿ
ففؿا ،والعؿؾ تطبقؼا ،وبالعالل تحصؾ لية الؼرآن العظقؿ والعتل ل تتداكقفا يتا
خقان لية.
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لؾؼتترآن لتتية يتتا ختتقان ،لؾؼتترآن فرحتتة الؼؾتتقب ،لؾؼتترآن َطؿلكقـتتة
حص ُؾ كامؾة ل بؼرااتف عؾك يا الؿـفج الؼقيؿ.
الـػقس ،لؽـفا ل َت ُ

فعقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿَ ﴿ :ي َز ُّي َهر للنََّّر ُ َقردْْ َجر َك ْت ُكُم َّم ْو َِ َر ٌة رمرن
رل ل ِ
ِِ
ِ
َب ُكر ِ
للورردُُ ِ
ون * ُقر ْرل بِ ٌَ َْر ِ
وَ َو ُهرردًً ى َو ََ ْح َمر ٌة ّل ْل ُمر ْرًمن َ
رم َوشر ٌَ ٌك رل َمر فرري ُّ
َّ ر ْ
َوبِ َر ْح َمتِ ِه َفبِ َذلِ َ
ون﴾ [يقكس.]58 ،57 :
ك َف ْل َو ٌْ َر ُحول ُه َو َخ ْو ٌر رم َّم َي ْج َم ُع َ
لؿا خرج عؿر -رضل اهلل عـفَ -ي ِست ُؿ بتؾ الصتدقة ،وكتان معتف غتالم لتف،
فؾؿا رآ ا العف ،فؼال :يا فضتؾ اهلل ورحؿعتف ،قتال عؿترَ :كَت َيب َت! فضتؾ اهلل
ورحؿعف الؼرآن ،وتال اآلية.
ومعـك كيبت لغة ف ؾ الحجاز :فخطلت.
يا فضؾ اهلل ورحؿعف يتا ختقان ،و كؿتا الػرحتة والبفجتة قترااة كعتاب
اهلل -عز وجؾ ،-فعؾقـا يا خقان فن كرجع لك تيا الؿتـفج الؼتقيؿ ،وكجا تد
فكػسـا عؾقف ،ل بد مـ الجفاد ،جفاد الـػس ،األمقر الؽبار ل تتليت باألمتاين يتا
خقان ،ول بالجفقد القسقرة السفؾة ،و كؿا تليت بت﴿ َف َه ْل ِمن ُّمردََّّ كِرٍ﴾ [الؼؿتر:
.]77
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ووجتدت
دت كػستل عؾتك الؼترآن عشتريـ ستـة،
ُ
ثابت ال ُبـَاكِل :جا ُ
يؼقل ٌ
لي َتف عشريـ سـة.
ما جاات الؾية بقـ َع ِشق ٍة وضحا ا ،لؽتـ ا كستان َي ُ
بتيل الجفتد و ُيجا تد
التتـػس ويستتععقـ بربتتف ،ويتتدعق اهلل -عتتز وجتتؾ ،-ادعتتقا بتتبعض األدعقتتة يتتا
خقان ،مسععقـقـ باهلل -سبحاكف وتعالك :-لعؾ اهلل فن ُي ِيي َؼـا يه الؾية و تيه
الحالوة ،لؿا دعا الـبل -هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ -لبتـ عبتاس :قتال« :الؾ ُفتؿ
يـ و َعؾؿتتتف الؽِ َعتتتاب» ،و روايتتتة« :وال ِ
ِ
حؽ َؿتتت َة» ،و روايتتتة:
َ
َ
َفؼفتتت ُف فتتتل التتتد ِ َ
ُ
« َوالعل ِو َيؾ» ،فغدا ايه الدعقة يا خقان َحبر األُمة و َتر ُجؿان الؼرآن.

و الحديثِ « :ن ل ِؾ ِف َف ًال ُ ؿ َف ُؾ ال ُؼتر ِ
آنَ ،ف ت ُؾ اهللِ َو َخاهت ُع ُف» ،ف َقح ُست ُـ
ٍ
دعقات مـ الؽعاب والسـة ،ويدعق اا دا ؿا يا خقان،
با كسان فن َيـعخب لف
فؿتتـ فدام الققتتقف بالبتتاب ،ل بتتد فن يػتتعح لتتف ،فقؼتتقل اهلل :الؾفتتؿ فؼفـتتل
وعؾؿـتل العلويتؾ ،يؼتقل :رب زدين ِعؾؿتا
وعؾؿـل الؽعتاب والحؽؿتة َ
الديـَ ،
وس تددين ،يؼتتقل :رب اجعؾـتتل متتـ ف تتؾ الؼتترآن ال تييـ تتؿ ف ُؾ تؽ
وا تتدين َ
وخاهعؽ.
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ومع الدعاا يػعؾ األسباب ويسععقـ باهلل -ستبحاكف وتعتالك -لعتؾ اهلل فن
يثبعف عؾك يا الطريؼ ،ويقسره عؾقف.
ولـبدف يا خقان ايه الؼقاعد ،ول فريد فن يؽقن الؽالم مـ طرف واحتد،
بؾ فريد مشاركعؽؿ ،و فادتؽؿ ،جزاكؿ اهلل خقرا.
{قال -رحؿف اهلل:-
الؼاعدة الثاكقة :العربة بعؿقم األلػاظ ل بخصقص األسباب}.
العربة بعؿقم الؾػظ ل بخصقص السبب ،يه قاعتدة يتا ختقان فهتقلقة،
والؼقاعد ل رتؽ يمختي متـ ققاعتد األهتقل لؼقاعتد العػستقر ،ومتـ ققاعتد
فيضتا ،و تتيه عؾتقم بقـفتا تترابطِ ،
فتالعربة بللػتاظ الؼتترآن
الػؼتف كؿتا ستقؿر بـتا ً
ُ
بعؿقم الؾػظ ل بخصقص السبب ،وذلتؽ فن بعتض اآليتات قتد تـتزل لستبب
متتـ األستتباب ،ففتتؾ تؽتتقن تتيه اآليتتة خاه تة بالستتبب؟ الجتتقاب :ل ،لتتقس
با سالم خصقهقات ألرخاص ،ل ،بتؾ فحؽامتف عامتة ولؽتؾ البشتر ،مثتال
ِ
الؿجادلة لؿا كزلت ،كان سبب كزولفتا ظِ َفتار َفو ِ
س بتـ الصتامت
ذلؽ :سقرة
مـ امرفتِف َخق َلة بـت َثع َؾ َب َة ،جتاات الـبتل -هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ -تشتعؽل،
قالتت :يتا رستقل اهلل! ففـتتك رتبابل ،وفكتؾ متالل ،وكثتترت لتف بطـتل ،ثتؿ ظفتتر
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مـل ..تؼقل عا شة :بلدكك البقت و ل ُتؽؾ ُؿ الـبل -هؾك اهلل عؾقف وستؾؿ -ل
فسؿع ما تؼقل.
حعتتك ستتؿع اهلل كجقا تتا متتـ فتتقق ستتبع ستتؿقات ،فـزلتتت تتيه الستتقرة،
ون ِمن رىرس ئِ ِهم ُثم يعود َ ِ
ِ
يرر ََ َق َب ٍرة رمرن َق ْب ِ
رل َزن
ين ُي َ ِه ُر َ
َ ْ َّ َ ُ ُ
﴿ َول َّلذ َ
ون ل َم َق ُلول َف َت َْحرِ ُ
َي َت ََم َّسرر [ ﴾..الؿجادلتتة ]3 :اآليتتات ،تتؾ تتيا الحؽتتؿ ختتاص بتتلوس بتتـ
ِ
ين
الصتتامت وزوجتتف! الجتتقاب :يتتا ختتقان ،ل ،والتتدلقؾ فن اهلل قتتالَ ﴿ :ول َّلررذ َ
ون﴾ ،و تتيا استتؿ مقهتتقل ،والستتؿ الؿقهتتقل متتـ هتتقغ العؿتتقم،
ُي َ ر ِه ُر َ
والعؿقم لف هقغ مععددة ،فؿـفا األسؿاا الؿقهقلة.
وزوجفا ،ويشؿؾ كتؾ متـ وقتع
ففيا الحؽؿ ذن عام يشؿؾ خقل َة
َ

تيا

الزور وا ثؿ.
والحؽؿ عام فقفا لؿتـ كزلتت فقتف
وكظقره ً
فيضا قصة الؾعان ،فنن لفا سب ًباُ ،
ِ
لج ُه ْم َو َل ْم َي ُكُن َّل ُه ْم ُش َهدََ ل ُك إِ َّٓ َزى ٌُ ُس ُه ْم﴾ [الـقر:
ين َي ْر ُم َ
ون َززْْ َو َ
ولغقرهَ ﴿ ،ول َّلذ َ
.]6
يَر َز ْو بِ ِره َز ًىى ِمرن
فيضا ققلف -عز وجؾَ ﴿ :-ف َمن َك َن ِمن ُكُم َّمرِ ً
وكظقر ا ً
َ ْز ِس ِه َف ٌِدْْ ي ٌة من ِصو ٍم َزو صدََ َق ٍة َزو ُىُس ٍ
ك﴾ [البؼترة ،]796 :يؼتقل عبتد اهلل بتـ
َ ْ َ
ْ ُ
َ ر
َّ
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َمع ِؼؾ :جؾست لك َكع ِ
ب بـ ُعج َر َة وسللعف ،قالَ :ك َز َلت خاهتة و تل لؽتؿ
الؼقاعتدُ متـ الؽعتاب ومتـ الستـة
عامة ،اكظر فؼف الصحابة ،يا ختقان ُفختيت
ُ
ومتتـ الصتتحابة -رضتتل اهلل عتتـفؿ ،-يؼتتقل :كزلتتت خاه تةُ ،حؿؾتتت لتتك
رسقل اهلل والؼؿؾ يعـاثر عؾك وجفل ،فؼالَ « :ما ُكـ ُت َف َرى ال َجف َدَ َب َؾ َغ بِت َؽ َمتا
َب َؾ َغ  »...لك آخر الحديث ،وفمره بالؽػارة الؿيكقرة

يه اآلية.

فتتدَ ل كالمتتف -رحؿتتف اهلل -عؾتتك فن العتتربة بعؿتتقم الؾػتتظ ل بخصتتقص
َ
السبب ،وعؾقف ِ
ٍ
كزول ،فتنن العتربة بعؿتقم الؾػتظ ل
فؼس ،كؾ آية كزلت بسبب
بخصقص السبب.
ً
دختقل
ل فن العؾؿاا -رحؿفتؿ اهلل -يؼقلتقن :ن هتقرة الستبب تتدخؾ
قطعقا ،وفما غقر ا مـ الصقر فناها تدخؾ ما بعؿقم الؾػظ و يا ق األقترب،
و ما بعؿقم الؿعـك و ق الؼقاس ،الؿؼصقد فن األلػتاظ العامتة تبؼتك عامتة ،ل
تؽقن خاهة بالحال فو بالسبب اليي كزلت مـ فجؾف.
{قال -رحؿف اهلل:-
الؼاعدة الثالثة:
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األلػ والالم الداخؾة عؾك األوهاف ،وفسؿاا األجـاس تػقد السعغراق
بح َس ِ
ب ما دخؾت عؾقف}.
َ
فيضا مـ هقغ العؿقم ،واأللتػ والتالم الستعغراققة ،واأللتػ
كعؿ ..يه ً
ٍ
معان ،ففتل تتليت لؾععريتػ ،وتتليت زا تدة،
والالم الؾغة العربقة يا خقان لفا
وتليت لالسعغراق ،كؿا ـا ،و ل تؽقن لالسعغراق ،بؿعـك فاها تعـتاول جؿقتع
ما دخؾت عؾقف دون اسعثـاا ،وسقاا دخؾت عؾك وهػ فو دخؾت عؾتك استؿ
جـس ،وبالؿثال يعضح الؽالم يا خقان.
مث َؾ الشق -رحؿف اهلل تعالك -بؼقلف تعالك﴿ :إِ َّن ل ْلمس ِل ِمون ول ْلمس ِلم ِ
ت
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
َ
ول ْلم ًْ ِمن ِون ول ْلم ًْ ِمنَ ِ
ت﴾ عشر هػات ،اتصػ اتا تملا الؿقفؼتقن رتتب
َ َ ُ
َ ُ
اهلل -سبحاكف وتعالك -عؾقفا الػضؾ والثقاب واألجتر العظتقؿ ،حقتث قتال
ِ
ِ
ومررر ﴾ [األحتتتزاب﴿ ،]35 :إِ َّن
رررل ََ ً
ررر ًر َو َز ْجر ً
آخر تتتاَ ﴿ :ز ََررردََّّ ل ُ َل ُهرررم َّم ْةٌْر َ
ِِ
ون﴾ َمـ مِـ الؿسؾؿقـ والؿتممـقـ والؼتاكعقـ والصتادققـ والصتابريـ
ل ْل ُم ْسلم َ
لف يا األجر العظقؿ؟ كؾفؿ.
معقار العؿقم يا خقان وعالمعف ،ييكر العؾؿاا لؾعؿتقم معقتاريـ ،الؿعقتار
األول :كؾؿة (كؾ) ،ذا فدخؾت كؾؿة (كتؾ) واستعؼام الؿعـتك فنكتف يتدل عؾتك
-23-

الؼقاعد الحسان
العؿقم ،فما ذا لؿ يسعؼؿ الؿعـك فال ،ولق قؾـتا :ن جؿقتع الؿستؾؿقـ وجؿقتع
اهلل لفؿ مغػرة يسعؼقؿ الؿعـك.
الؿممـقـ َف َعد ُ
ـاك معقار ٍ
فيضتا معقتار
ثان ييكروكتف لؾعؿتقم ،و تق الستعثـاا ،الستعثـاا ً
ٌ
فيضا
لؾعؿقم ،تؼقل :كجح الطالب ل بؽرا ،الطالب عام ،ولق فدخؾت (كؾ) ً
يسعؼقؿ ،كجح كؾ الطالب ل بؽترا ،لؽتـ تؾ تؼتقل :كجتح زيتد ل بؽترا ،ل
يؿؽـ ،فو كجح زيد كجح كؾ زيد ،ل يؿؽتـ ،فتدخقل (كتؾ) متع ( ل) معقتار
يدل عؾك العؿقم.
ؾ األجر العظقؿ الؿرتب

يه اآلية عؾك تيه األوهتاف العشترة تؾ

ق لؽؾ فحد؟ فم فن الـاس يخعؾػقن فقتف؟ يعـتل كتؾ الؿستؾؿقـ فعتد اهلل لفتؿ
مغػرة وفجرا عظقؿا فم فاهؿ يعػاوتقن حسب فقدار ؿ وفعؿالفؿ؟
يعػاوتقن ،ولفيا ُتيكر قاعتدة يتا ختقان ضتؿـ تيه الؼاعتدة ،و تل فن
الحؽؿ ذا ُعؾؼ بقهتػ ،فنكتف يؼتقى بؼتقة ذلتؽ القهتػ و َيضت ُعػ بضتعػف،
ِ
ِ
ومر ﴾ [األحتزاب،]35 :
ُ
ؽؿ ـا ما ق؟ ﴿ َز ََردََّّ ل ُ َل ُهرم َّم ْةٌْ َرر ًر َو َز ْج ًررل ََ ً
الح ُ
ففتتيه الؿغػتترة و تتيا األجتتر العظتتقؿ يؽتترب ويعظتتؿ ويؽثتتر بؼتتقة األوهتتاف
الؿعؼدمة و ل العشرة األوهاف.
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فؽؾؿا كان ا كسان فققى يؿاكا ،وفكثر هربًا ِ
وهدقا و ُقـقتتا ،كتؾ متا كتان
َ
كصقبف مـ األجر فكرب وفوفر ،وكؾ ما كان فقؾ كان كصق ُبف فقؾ.
ذن :كؼقل :لديـا

يه اآلية يا خقان ،قاعتدتان :الؼاعتدة األولتك( :فل)

الداخؾة عؾك األوهاف تػقد ماذا؟ تػقد العؿتقم ،الؼاعتدة الثاكقتة متا تل؟ ذا
ؽؿ بقهػ فنكف يؼقى بؼقة ذلؽ القهػ ويضعػ بضعػف.
ُعؾ َؼ ُ
الح ُ

فمتتا ُدخق ُلفتتا عؾتتك فستتؿاا األجـتتاس فؼقلتتف تعتتالك﴿ :إِ َّن ْ ِ
ىسرر َن ُخ ِلرر َ
لْل َ

وَ ﴾ [الؿعارج ]79 :كؾ كسان﴿ ،إِ َّن ْ ِ
ىس َن َل ٌِي ُخ ْسرٍ﴾ [العصتر،]2 :
َه ُل ً
لْل َ
﴿ َل َقدْْ َخ َل ْق َن ْ ِ
ىس َن فِي َك َب ٍد﴾ [البؾد ،]4 :ا كسان اسؿ جتـس يشتؿؾ جؿقتع
لْل َ
البشر ،فت (فل) ـا تػقد ماذا؟ تػقد السعغراق.
ذكتتر الؿملتتػ جؿؾتتة متتـ األمثؾتتة لتتت (فل) الستتعغراققة ،ومتتـ فعظؿفتتا يتتا
خقان ،و يا ما يعؿقتز بتف كعتاب الشتق  ،وتػستقر الشتق -رحؿتف اهلل ،-و تق
العـاية بالعقحقد ،و يضاح العؼقتدة متـ ختالل كعتاب اهلل -عتز وجتؾ ،-و تيا
مطؾب كحعاج لقف كثقرا ،ل تجده ل عـد عؾؿاا السؾػ ابـ كثقتر ،ابتـ الؼتقؿ،
ابـ تقؿقة ،عؾؿاا السؾػ -رحؿفؿ اهلل تعالكُ -يعـَق َن ايا الجاكب.
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خي مثال اسؿ اهلل الترحؿـ ،الترحقؿ ،العؾتقؿ ،الستؿقع ،البصتقر ،لتك تعؿتة
فسؿا ف -سبحاكف وتعالك -الحسـك ،األلػ والالم الداخؾة عؾتك الستؿ تتدل
عؾك في رلا يا خقان؟ السعغراق ،فالعؾقؿ مثال يشؿؾ ماذا؟ العؾؿ بؿا كان
وبؿا يؽقن ،وبؿا لؿ يؽتـ لتق كتان كقتػ يؽتقن ،والعؾتؿ بتالظقا ر والبتقاطـ
ػ وما كرب وما َه ُغ َر ،العؾؿ بؽؾ رلا ،متـ
وبالسرا ر ،والعؾؿ بؿا َدق وما َل ُط َ
فيـ فخيكا يا العؿقم؟ مـ (فل) الدالة عؾك السعغراق.
السؿقع ،البصقر ،واععربو ا يا خقاين كؾ فسؿا ف -ستبحاكف وتعتالك،-
اسؿ ودخؾت عؾقف يه األلتػ فنكتف يتدل
كيلؽ الرب والعؼقى ،عؿقما ذا جاا ٌ
فيضا هقغة مـ هقغ العؿقم.
عؾك العؿقم ويسعغرق جؿقع األفراد ،و يه ً
{قال -رحؿف اهلل:-
الؼاعدة الرابعة:
ذا وقعت الـؽرة سقاق الـػل فو الـفتل فو الشترط فو الستعػفام :دلتت
عؾك العؿقم}.
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فيضا يه هقغة مـ هقغ العؿقم و تل الـؽترة ذا وقعتت ستقاق الـػتل
ً
فو الـفل فو الشرط فو السعػفام ،ولق فضػـا ا كؽار لؽان فحسـ ،ذا وقعتت
الـؽرة

حدى يه الصقاغات األربع ،فناها تدل عؾك العؿقم.

األول ما ق يا خقان ،سقاق الـػل ،مـ يعطقـل ً
مثال؟
...
ل ،يا اهل ،ترى الشق يا خقان الؿؼدمة ذكتر كؾؿتة لطقػتة ،و تل فن
طالتتب العؾتتؿ ل بتتد فن يؽتتقن عـتتده معرفتتة بتتالـحق ،الـحتتق يتتا ختتقان ،الـحتتق
يشعؽل فن ُطالبف َقصروا فقف ،فاحرهتقا عؾقتف يتا ختقاين ،كتؾ التدورات العتل
تليت يػرتض فن يؽقن فقفا اسععراض لؽعاب وجقز ،مع فن الـحق ل يؽػل فقف
يقم ويقمان ،ول رفر ورفران ،يحعاج لك جفد و لك وقت.
كعتتؿ ..فورد األخ عبتتد التترحؿـ آيتتة فقفتتا ثتتالث كؽتترات وقعتتت ستتقاق
ك َى ٌْ ٌس رلنَ ٌْ ٍ
الـػلَ ﴿ ،ي ْو َم َٓ َت َْم ِل ُ
س َش ْو ًئ ﴾ [الكػطار ]79 :ل تؿؾؽ كػ ٌس ألي
ٍ
كػ ٍ
رلا ،ل تؿؾؽ رقئا :ذ األمر لؿتـ بقتده األمتر -ستبحاكف
س ول تؿؾؽ في
وبحؿتتده ،-فتتقالحظ العؿتتقم ـتتا ،ل تؿؾتتؽ كػ ت ٌس ل تـػ ٍ
س في رتتلا فبتتدا ،ل
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يستتعطقعقن ،ول تؿؾتتؽ ألي فحتتد ،ألم وفب وفختتت وفخ ،ولؽتتؾ فحتتد ،ول
تؿؾؽ رقئا طالقا.
فيضا :ل لف ل اهلل ،يه الؽؾؿة العظقؿة ،كؾؿة العقحقتد ،فيتـ
ومـف ققلؽ ً
الـؽرة؟ ( لف) ففيه الؽؾؿة كؾؿة العقحقدَ ،دلت عؾك كػتل جؿقتع متا يعبتد متـ
دون اهلل -عز وجؾ ،-و ثبات العبادة هلل -عز وجؾ.-
و ُفضقػ يا خقاين لك الـػل ،فن الـؽترة ذا جتاات ستقاق الـػتل :فناهتا
تؽقن كصا العؿقم حالعقـ:
 -7ذا ُجرت بت(مِـ).
 -2ذا وقعت اسؿا لت(ل) الـافقة لؾجـس.
مرة ثاكقة:
ذا وقعتت الـؽتترة ستتقاق الـػتتل فؿتتاذا تػقتد؟ تػقتتد العؿتتقم ،طقتتب معتتك
تؽقن كصا فادة العؿقم؟ حالعقـ ،ما ؿا؟
فحدٌ طالقا ،قتال
 -7ذا جرت بؿـ ،تؼقل :ما حضر مِـ طالب ،ما حضر ٌ
تعالكَ ﴿ :و َم ِم ْن إِ َل ٍه إِ َّٓ ل ُ﴾ [آل عؿران ،]62 :كص كػل في معبقد ستقى
اهلل -عز وجؾ.-
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﴿ َم َج َك َى ِمن َب ِشورٍ َو َٓ َى َِذيرٍ﴾ [الؿا دة ]79 :كػل مـفؿ فن يؽقن جتاا ؿ
بشقر فو كيير.
 -2ذا وقعت اسؿا لت (ل) الـافقة لؾجـس ،مثتؾ كؾؿتة العقحقتد :ل لتف ل
اهلل ،ومثؾ :ل حقل ول ققة ل باهلل :ألن (ل) الـافقة لؾجتـس تعؿتؾ عؿتؾ ن
يا خقان ،فعـصب الؿبعدف اسؿا لفا ،وترفع الخرب خربا لفا.
متا عتدا تاتقـ الحتالعقـ ،الـؽترة ستقاق الـػتل تػقتد العؿتقم ،لؽتـ تؾ
فاد،ا كصا فم ظا را؟ ظا را ،طقتب متا الػترق بتقـ التـص والظتا ر؟ ل كريتد
الدخقل مباحثف ،لؽـ يحعاج لك يا.
الـص :ما ل يحعؿؾ ل معـًك واحتدًً ا فؼتط ،ل يقجتد في احعؿتال ،ل َيت ِر ُد
عؾقف في احعؿال ،ل لف ل اهلل كػل لجؿقع ما ُيعبد متـ دون اهلل ،متا يترد فدكتك
احعؿال.
الخصتقص وار ًدا،
وفما الظا ر :فنكتف ظتا ر العؿتقم ،ظتا ر لؽتـ َيبؼتك
ُ
لؽـ الظا ر مـف والؿعـك الراجح الؼقي ق فادتف لؾعؿقم.
 -2الـؽتترة ستتقاق الـفتتل كؿتتا ذكتترت ،متتا الؿثتتال؟ ﴿ َول َْ ُبرردُُ ول ل َ َو َٓ
ُت ُْشرِ ُكُول بِ ِه َش ْو ًئ ﴾ [الـساا ،]36 :رقئا كؽترة ـتا ستقاق الـفتل ،فقشتؿؾ كتؾ
-29-

الؼقاعد الحسان
معبتتقد متتـ دون اهلل -عتتز وجتتؾ ،-مؾؽتتا ُمؼر ًب تا فو كبقتتا مرستتال ،فو َح َج ترا فو
فيضتتا في عبتتادة ُعبتتدت متتـ دون اهلل -عتتز
رتجرا ،فيتتا كتتان الؿعبتتقد ،ويشتتؿؾ ً
وجؾ -فقشؿؾ الشرك كؾتف ،األكترب فو األهتغر ،الظتا ر فو الخػتل ،فشتؿؾت
اآلية كؾ معبقد ُعبِ َدَ مـ دون اهلل ،وكؾ عبادة ُعبِ َدَ ت مـ دون اهلل -عز وجتؾ-
 ،و يا العؿقم فخيكاه مـ الـؽرة العل جاات سقاق العؿقم.
 -3الـؽرة ستقاق الشترط ،كؼقلتف تعتالك﴿ :إِن ُت ْبردُُ ول َشر ْو ًئ َز ْو ُتُخْْ ٌُرو ُه﴾
[األحزاب ،]54 :ن ُتبدوا ماذا؟ رقئا ،في رلا ،فدختؾ كؾؿتة رتلا وكتؾ يتا
فخل ،كؾ رلا ،الؽالم مسعؼقؿ ،فشلا كؽرة ستقاق الشترط ،ن الشترطقة،
ن حرف ررطَ ﴿ ،وإِن َي ْم َس ْس َ
ك ل ُ بِ َُرر َفر َ َك ِش َ
رل َلر ُه إِ َّٓ ُه َرو﴾ [األكعتام:
 ،]77في ضر؟ كؾ ضر.
﴿ َم َي ٌْ َتَحِِ ل ُ لِلنَّ ِ ِمن ََّ ْح َم ٍة ف َ ُم ْم ِس َ
ك َل َهر ﴾ [فتاطر ،]2 :في رحؿتة؟
كؾ رحؿة ،مـ فيـ فخيتؿ يا العؿقم؟ مـ الـؽرة سقاق الشرط.
 -4الـؽرة سقاق السعػفام ا
ل ْى ُك ُُرول ىِ ْع َم َة ل ِ ََ َل ْو ُك ُْم َه ْل ِم ْن َخ لِ ٍ

كؽاري ،كؼقلتف تعتالكَ ﴿ :ير َز ُّي َهر للنََّّر ُ
ِ
للس َرم ِك َو ْلْلَ َْ ِ ﴾
َغ ْو ُر ل َي ْررزُُ ُق ُكُم رم َ
رن َّ

[فاطر ،]3 :ؾ فداة اسعػفام ،لؽـ ؾ السعػفام ـا عؾك بابف ،بؿعـتك فن اهلل
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يسلل ،ل ،و كؿتا تق استعػفام متاذا يتا ختقان؟ استعػفام كؽتاري ،يـؽتر اهلل -
سبحاكف وتعالك -عؾقفؿ يا األمرَ ﴿ ،ه ْل ِم ْن َخ لِ ٍ َغ ْو ُر ل ِ﴾.
ِ
رن َخر لِ ٍ ﴾ ـتا كؽترة ستقاق الستعػفام ،فتععؿ كتؾ متا يدعقتف
فؼقلف ﴿م ْ
الؿشرك فكف يؿؽـ فن يؽقن مصدرا لؾرزق لف.
وكؼقلتف تعتالكُ ﴿ :قر ْرل َز ََ َز ْير ُت ُْم إِن َج َعر َرل ل ُ ََ َلر ْو ُك ُُم لل َّل ْور َرل َس ْرر َمدًً ل إِ َلررى َير ْرو ِم
ل ْل ِق َو َم ِة َم ْن إِ َل ٌه َغ ْو ُر ل ِ َي ْيتِو ُكُم بِ َِ َو ٍك﴾ [الؼصص ،]77 :مـ لف؟ استعػفام ،في
لف كا ـا مـ كان تدعقكف يلتقؽؿ بالضقاا ،ل يؿؽـ.
الخالهة فو سمال :معك تؽقن الـؽرة لؾعؿقم؟
ذا جاات سقاق:
 -7الـػل.
 -2الـفل.
 -3الشرط.
 -4السعػفام.
سمال ٍ
ثان :ما الػرق بقـ مجلا الـؽرة ستقاق الـػتل ومجقئفتا ستقاق
ا ثبات؟
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ذا جاات سقاق الـػل كؿا ذكركا تػقد العؿتقم ،لؽتـ ستقاق ا ثبتات
يرر ََ َق َب ٍرة رمرن َق ْب ِ
رل
تػقد ا طالق ،لحظعؿ الػرق يا خقان ،قال تعالكَ ﴿ :ف َت َْحرِ ُ
َزن َي َت ََم َّس ﴾ [الؿجادلة ،]3 :فيـ الـؽرة؟ رقبة ،جاات سقاق ا ثبات ،تؾ
ل عامة ،تحرير جؿقع الرقاب؟ ل ،ولؽـفا رقبتة واحتدة ،فؿتـ حقتث العتدد
ل واحدة ،فقفا ررط عؿقم مـ وجفة فخرى ما كريد فن كدخؾ الػرق بقـ
العؿقم الؿطؾؼ والعؿقم العام ،لؽتـ ذا جتاات ستقاق ا ثبتات فناهتا تػقتد
ا طالق.
مـ ييكر لل يا خقاين الؼقاعد العل فخيكا ،الؼاعتدة األولتك مؼدمتة ،لؽتـ
الؼاعدة الثاكقة والثالثة والرابعة ،مـ يليت اا؟
الؼاعدة األولك :العربة بؿاذا بعؿقم الؾػظ ل بخصقص الؾػظ.
الؼاعتتدة الثاكقتتة( :فل) الداخؾتتة عؾتتك األوهتتاف ،وفستتؿاا األجـتتاس تػقتتد
السعغراق.
ثالثا :الـؽرة ستقاق الـػتل فو الـفتل فو الشترط فو الستعػفام ا كؽتاري
تػقد العؿقم.
كعؿ..
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{قال -رحؿف اهلل:-
الؼاعدة الخامسة:
الؿػرد الؿضاف يػقد العؿقم}.
فيضا يه مـ هقغ العؿقم ،ذن كؿ فخيكا مـ هتقغة يتا ختقان متـ هتقغ
ً
العؿقم؟ كؿ هقغة؟ فربع ول ثتالث؟ كتؿ هتقغة متـ هتقغ العؿتقم ،الؼاعتدة
الثاكقة ما فقفا ،؟؟؟ يعؿ ،وكتيلؽ الجؿتع ،لؽتـ الجؿتع حعتك و ن لتؿ يضتػ
يػقد العؿقم ،فنذا فضقػ الؿػرد فنكف يػقد العؿقم.
عـتتدما كعحتتدث عتتـ الؼقاعتتد ،الؼقاعتتد قتتد تختترج عـفتتا بعتتض الؿستتا ؾ،
ولفيا دا ؿا يؼقلقن الؼقاعد ،ستقاا العػستقر فو الػؼتف :قاعتدة فغؾبقتة ،متا
معـك فغؾبقة؟ لقست رامؾة لؽؾ رلا ،ل يخرج عـفا رلا ،لؽـ ثؿة مستا ؾ
تخرج عـ الؼاعدة ،فالؿػرد ذا فضقػ يؼقلقنُ :يػقد العؿقم ،يا مـ فوضتح
األمثؾة يا ختقان واألمثؾتة األخترى واضتحة وهلل الحؿتد ،قتال تعتالكَ ﴿ :وإِن
ِ
ِ
روه ﴾ [ بترا قؿ ،]34 :فيتـ الؿضتاف؟ كعؿتة ،ولػتظ
َت ُعدُُّّ ول ى ْع َمر َة ل َٓ ُت ُْح ُو َ
الجاللة مضاف لقف ،طقتب تؾ تيه كعؿتة واحتدة ول كعتؿ؟ كعؿتة مػترد ـتا
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وفيضتا تعتدوا ،فالعتد ل
كعؿة ،لؽـفا كعؿ ،ما دلقؾؽؿ مـ اآلية؟ ذات الستقرةً ،
يؽقن لشلا واحد.
وا حصاا وعدمف ل يؽقن لشلا واحد ،فدل عؾك فن الؿراد بالـعؿتة ـتا
الـعؿ ،ومـ فيـ جاا يا العؿقم؟ مـ ا ضافة.
رت ََ َلر ْو ُك ُْم ُز َّم َهر ُت ُك ُْم
مثؾ الؿملػ بلمثؾتة جؿقؾتة يتا ختقاين ،مـفتاُ ﴿ :ح رر َم ْ
َو َب َن ُت ُك ُْم َو َز َخ َول ُت ُك ُْم[ ﴾..الـساا ،]23 :فمفاتؽؿ يشتؿؾ جؿقتع األمفتات ،األم
والجدة وفم الجدة والجدة مـ قبؾ األم واألب ،لك آخره :ألن ملا جؿقعتا
فيضا يشؿؾ البـتات وبـتات البـتات وبـتات
يصدق عؾقفـ وهػ األم ،البـات ً
األولد و ؾؿ جرا ،الخالة يشؿؾ خالعتؽ وخالتة فبقتؽ وخالتة جتدك ،وخالتة
حتر ُم عؾقتتف ،و تيا العؿتتقم فختيكاه متتـ
فبـا تؽ ،فؽتؾ متتـ كاكتت خالعتتف فناهتا َت ُ
ا ضافة ،فمفاتؽؿ ،بـاتؽؿ ،فخقاتؽؿ.
فيضا مـ األمثؾة الجؿقؾة العل فورد ا الشق  ،وكلكف رفى فقفا تدرج ،ققلف
ً
ِ
ِ
ِ
وم ُم َو ًّلى﴾ [البؼرة ،]725 :اخعؾػ العؾؿتاا
تعالكَ ﴿ :ول َّتَّخ ُذول من َّم َق ِم إِ ْب َرله َ
وف ؾ العػسقر مؼام برا قؿ ،تؾ تق الؿؼتام الؿعتروف ،والتيي كتان يؼتقم
عؾقف برا قؿ عـدما كان يبـل البقت ،وكان مالهؼا لؾؽعبة ُ
فتلخر ،ققتؾ :فختره
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عؿر -رضل اهلل عـف -وفرضاه ،فم فن الؿراد بالؿؼام ـا جؿقع مؼامات الحج
العل قامفا بترا قؿ -عؾقتف الستالم-؟ فقشتؿؾ الصتالة عـتد الؿؼتام والطتقاف
بالبقت والسعل بقـ الصتػا والؿتروة ،وجؿقتع مشتاعر الحتج ،ققتؾ اتيا ،و ذا
ققؾ ايا الؼقل فؿـ فيـ ُفخي العؿقم؟ ُفخي مـ ماذا يا خقان؟ ا ضتافة مؼتام
مضاف ،و برا قؿ مضاف لقف ،فشتؿؾ جؿقتع مؼامتات الؿؼامتات العتل قامفتا
برا قؿ -عؾقف السالم.-
ِ
ِ
فرؿؾ مـ ذلؽ ققلف تعالكُ ﴿ :ث َّم َز ْو َح ْونَ إِ َل ْو َ
وم َحن ِو ًٌ ﴾
ك َز ِن ل َّتبِ ْع م َّل َة إِ ْب َرله َ
[الـحؾ ،]723 :فيـ الؿضاف؟ مِؾعف ماذا الحج فم كتؾ رتلا ،كتؾ
رلا ،مؾة برا قؿ ،مؾعف العقحقتد و ا ختالص ،األعؿتال الصتالحة ،و
كؾ ما ق مـ مؾعف -عؾقف الصالة والسالم.-
ثالثتا :ققلتتف تعتالكُ ﴿ :زو َلئِر َ ِ
ين َهرردََ ى ل ُ َفبِ ُهردََ ُله ُم ل ْق َتر ِرد ِه﴾ [األكعتتام:
رك ل َّلرذ َ
 ،]91بعد فن ذكر اهلل -عز وجؾ-

يه اآليتات ،كتؿ كبقتا يتا ختقان؟ آيتة

األكعتتام ،كتتؿ؟ ثؿاكقت َة َع َشت َر كبقتا،

تتيا الستترد الجؿقتتؾ البتتديع ،ثؿاكقتتة عشتتر

اسؿا ،لق فراد راعر فن يجعؾف قصقدة يحعاج لك عشر فبقات فو فكثر.
ً
فِل تِؾ َؽ ُحج ُعـَا مِـ ُفؿ َث َؿاكِ َق ٌة *** مِـ َبع ِد َعش ٍرَ ،و َيب َؼك َسب َع ٌة َو ُ ُؿق
-35-

الؼقاعد الحسان
ذن:

يه اآليات ثؿاكقة عشر كبقا ،يبؼك سبعة لؿ ييكروا فقفا ،ذكتروا
تيه اآليتات:

الؼرآن ،ذن كؿ ذكر الؼرآن مـ األكبقاا؟ خؿسة وعشريـ،
لهوم َ َلرى َقو ِم ِره َىَر َفرع دَجر ٍ
ِ
ت َّمرن َّى ََّشر ُك إِ َّن ََ َّب َ
﴿ َوتِ ْل َ
رك
ْ ُ ََ َ
ْ
ك ُح َّج ُتنَ َ َت ْونَ َهر إِ ْب َرر َ َ
ِ
ِ
ُوحر َهردََ ْي َن ِمرن َق ْب ُرل
روب ُكُر ًّ َهردََ ْي َن َو ُى ً
وم ََلو ٌم * َو َو َه ْب َن َل ُه إِ ْس َح َق َو َي ْع ُق َ
َحك ٌ
ِِ
ِ
ون َو َك ََرذلِ َ
وس َ
ك َى َْج ِرزي
وسرى َو َهر َُ َ
َومن ُى رَ َّيته َد ُلو َد َو ُس َل ْو َم َن َو َز ُّي َ
ل َو ُم َ
وب َو ُي ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ون *
للوررر لح َ
ررن َّ
وسرررى َوإِ ْل َوررر َ ُكرررل رمر َ
ل ْل ُم ْحسرررن َ
ون * َو َز َكرِ َّيررر َو َي ْح َورررى َوَ َ
ِ
َوإِ ْسر َرم َِ َ
ون﴾ [األكعتتام:
ول َول ْل َو َسر َرع َو ُيررو ُى َُس َو ُلو ًصر َو ُكر ًّ َف ََّر ْلنَ ََ َلررى ل ْل َعر َلم َ

.]86 -83
مـ الػقا د يا خقان -كخترج بعتض الشتلا -فن األكبقتاا التييـ ذكتروا
الؼرآن ؿ ففضؾ األكبقاا ،ففضؾ مؿـ لؿ ييكروا ،متا التدلقؾ؟ ﴿ َو ُكُر ًّ َف ََّر ْلنَ
ِ
ون﴾ يعـل ملا فضؾقا عؾك العالؿقـ.
ََ َلى ل ْل َع َلم َ
ذن ذكر يه اآليات ثؿاكقة عشر:
فِل تِؾ َؽ ُحج ُعـَا مِـ ُفؿ َث َؿاكِ َق ٌة *** مِـ َبع ِد َعش ٍرَ ،و َيب َؼك َسب َع ٌة َو ُ ُؿق
ِ
ِ
آد ُم بِال ُؿخ َع ِ
ار َقد ُخعِ ُؿقا
ب َهال ٌحَ ،و َك َيا *** ُذو الؽػ ِؾ َ
قد ُر َعق ٌ
يس ُ ٌ
ِد ِر ُ
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ملا السبعة الييـ لؿ ييكروا يه اآليات ،قتال اهلل -عتز وجتؾ -بعتد
فن ذكر ملا الثؿاكقة عشر -عؾقفؿ الصالة والسالمُ ﴿ ،-زو َلئِ َ ِ
ين َهردََ ى
ك ل َّلذ َ
ل ُ َفبِ ُهرردََ ُله ُم ل ْق َتر ِرد ِه﴾ فيتتـ الؿضتتاف؟ تتدا ؿ ،في تتدى فمتتر الؿصتتطػك فن
يؼعدي بف؟ جؿقع دا ؿ ،مـ فيـ فخيتؿ العؿقم؟ مـ ا ضافة.
ومـ ـا فخي العؾؿاا مـ يه اآلية دلتقال ،والؿستللة وهلل الحؿتد واضتحة
وبقـة ،لؽـ وجف السعدلل ايه اآلية عؾك مسللة و ل فن محؿدا -هؾك اهلل
عؾقف وسؾؿ -ففضؾ األكبقاا ،فؿا وجتف الدللتة؟ اتدا ؿ اقعتده ،اقعتدى اتدى
جؿقع األكبقاا قبؾف ،وجؿع محاسـ جؿقع األكبقاا قبؾف ،وبالعتالل كتان لتف تيا
الػضؾ والؼدر والؿـزلة هؾقات اهلل وسالمف عؾقف.
فيضتتا عؾتتك تتيه الؼاعتتدة ،متتا تتل تتيه
متتـ األمثؾتتة العتتل ذكتتر الؿملتتػ ً
ِ
ِ
ي َو َم َمر تِي لِ َّل ِره
الؼاعدة؟ الؿػرد الؿضتافُ ﴿ :ق ْرل إِ َّن َصر َ تي َو ُى ُُسركي َو َم ْح َور َ
ِِ
يك َله وبِ َرذلِ َ ِ
ِ
ون﴾ [األكعتام:
ك ُزم ْرر ُت َو َز َىَر َز َّو ُل ل ْل ُم ْسرلم َ
ون * َٓ َشرِ َ ُ َ
ََ رب ل ْل َع َلم َ
 ،]763 ،762فيـ الؿضاف؟ هتاليت ،في هتالة؟ فدخؾتقا (كتؾ) يتا ختقان،
كؾ الصالة.
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 -2كسؽل ،في كسؽ؟ كؾ الـسؽ ،بعض ف ؾ العؾؿ يؼقلقن كاليبح ـتا،
و ذا ذكر فؿراد ؿ بيلؽ العؿثقؾ يا ختقان ،فحقاكتا يعـتل الؿػستر يتيكر يؼتقل
الـسؽ اليبح ،لقس مراده الحصر ،و كؿا الـسؽ جؿقع العبادات.
 و َمحقاي ،يعـل كؾ ما آتقف حقايت. و َمؿايت ،يعـل ما فمقت عؾقف مـ ا يؿان والعؿؾ الصالح.و يه اآلية يا خقان فقفا تتدرج لطقتػ العبقديتة هلل -عتز وجتؾ ،-ومتا
يـبغل فن يؽقن عؾقف الؿسؾؿ ،قؾ ن هاليت فؼط ،ل ،بؾ وما ق فرؿؾ وفعتؿ
مـ الصالة و ق الـسؽ ،فنن الـسؽ يشؿؾ الديـ كؾف ،فؼتط ،ل ،بتؾ وكتؾ متا
آتقف حقايت ،جؿقع ما آتقف حقايت تق هلل -عتز وجتؾ ،-وجؿقتع متا فمتقت
عؾقف مـ ا يؿان والعؿؾ الصالح ،فقالحظ يه يا ختقاين العتدرج هتعقدا
العبقدية هلل -عز وجؾ ،-ولفيا قتال بعتد اَ ﴿ :وبِ َرذلِ َ
ك ُز ِم ْرر ُت﴾ في بتيلؽ
ا خالص فمرت وفكا فول الؿسؾؿقـ.
وفؼؽؿ اهلل وفعاكؽؿ.
{تؽؿؾة الؼاعدة :قال :كؿا يػقد ذلؽ اسؿ الجؿع}.

-38-

الؼقاعد الحسان
فيضا فا تدة لطقػتة كريتد فن كختعؿ اتا تيه الؼاعتدة ،و تل العبقديتة فو
فقف ً
ضافة العبقدية لؾـبل -هؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ ،-الؿالحتظ الؼترآن فن اهلل -
سبحاكف وتعالك -يضقػ العبقديتة لـبقتف -عؾقتف الصتالة والستالم -غقتر متا
آية ،كؿا ققلف تعالكُ ﴿ :س ْب َح َن ل َّل ِذي َز ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه﴾ [ا ستراا ،]7 :يضتقػف
لقف سبحاكف وبحؿتدهَ ﴿ ،و َم َزىزََ ْلنَ ََ َلرى ََ ْب ِرد َى ﴾ [األكػتال ،]47 :فضتافف لقتف
بقهػ العبقدية ،واآليات

يا معروفة مشفقرة.

و الحتتديث قتتال الرستتقل -هتتؾك اهلل عؾقتتف وستتؾؿَ « :-ل ُتط ُروكِتل َك َؿ تا
َفطر ِ
ت الـ َص َارى اب َـ َمر َي َؿِ ،ك َؿا َف َكا َعب ٌدٌ َ ،ف ُؼق ُلقاَ :عب ُدُ اهللِ َو َر ُسق ُل ُف».
َ
فلرتترف فوهتتافف -هتتؾقات اهلل وستتالمف عؾقتتف -ضتتافعف لتتك ربتتف -عتتز
وجؾ -بقهػ العبقدية والرسالة.
ما وجف يا العشريػ يا خقان؟ ضافعف الؿصتطػك هتؾقات اهلل وستالمف
عؾقف لك ربف بقهػ العبقدية؟
وجف يا العشريػ مـ الؼاعتدة يتا ختقان :الؿػترد الؿضتاف متاذا؟ يعتؿ،
فؾؿا فضقػ الؿصطػك بقهػ العبقدية والقهػ ـا مػردُ ﴿ ،س ْب َح َن ل َّل ِرذي
َز ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه﴾ عبد مػرد ،فضقػ لك اهلل -عز وجؾ ،-ففاد ماذا؟ ففتاد عؿتقم
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العبقدية هلل -عز وجؾ ،-جؿقع العبقدية هلل -عز وجؾ ،-فدل يا خقاين عؾك
عظؿ يا القهػ لؾؿصطػك هؾقات اهلل وسالمف عؾقف.
فن كؾ ما ق مـ معاين العبقدية لف هؾقات اهلل وستالمف عؾقتف مضتافا لتك
ربف -عز وجؾ ،-ولفيا كان يا القهتػ فرترف فوهتافف ،وهتػ العبقديتة
والرسالة لف هؾقات اهلل وسالمف عؾقف.
فسؿاا األجـاس ،الجؿقع ،اسؿ الجؿع ،عـدكا يا ختقان الجؿتع ،وعـتدكا
اسؿ جؿتع ،وعـتدكا استؿ جتـس جؿعتل ،الجؿتع مثتؾ الؽعتاب جؿعتف كعتب،
رجؾ جؿعف رجال ،لك آخره.
اسؿ الجؿع :ق الجؿع ل واحد لف مـ لػظف ،مثؾ :بؾ ،كساا ،ققم ،ر ط
فيضا يػقد العؿقم.
لك آخره ،يا يؼقلقن اسؿ جؿع ،و يا ً
اسؿ الجـس الجؿعل ق اليي يػرق بقـف وبقـ مػترده بالعتاا ،مثتؾ :رتجر
رجرة ،تؿر تؿرة و ؽيا.
وعؿقما الجؿع واستؿ الجؿتع واستؿ الجتـس الجؿعتل يػقتد العؿتقم ،ن
فيضا.
فضقػ ففاد العؿقم ل رؽ ،و ذا لؿ يضػ فنكف يسعػاد مـف العؿقم ً
وفؼؽؿ اهلل وفعاكؽؿ ،وبارك فقؽؿ.
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العربة بعؿقم الؾػظ ل بخصقص السبب.
الثالثتتتة :األلتتتػ والتتتالم الداخؾتتتة عؾتتتك األجـتتتاس واألوهتتتاف تػقتتتد
السعغراق.
الؼاعدة الرابعة :الـؽرة معك تؽقن لؾعؿقم؟ ذا جاات ستقاق الـػتل ،فو
الـفل ،فو الشرط ،و ذا جاات سقاق ا ثبات تػقد ا طالق.
مجقئفتا ستتقاق الـػتل ،متتا فن تؽتقن كصتتا العؿتقم ،فو تؽتتقن ظتتا ًرا،
ِ
استؿا لتال الـافقتة
فؿعك تؽقن كصا فادة العؿقم؟ ذا ُجترت بؿتـ فو وقعتت ً
لؾجـس.
الؼاعدة الخامسة :الؿػرد الؿضاف.
الؼاعدة األولك يا خقان و ل مػعاح يه الؼقاعد حؼقؼة ،خالهعفا :متـ
يعطقـا خالهة لفا وجقزة؟
قؾت لؽؿ :خالهتعفا تتعؾخص كتالم فبتل عبتد اهلل الست َؾؿل رحؿتف اهلل،
ُ
تعؾؿ الؼرآن لػظا ،والعؾؿ معـًًك ،والعؿؾ تطبقؼا.
مـ فراد جؿع األمتقر الثالثتة ،فؾتف فن َيت َع َؾؿ َس متـفج الستؾػ رحؿفتؿ اهلل
تعالك.
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{الحؿتتتد هلل رب العتتتالؿقـ ،والصتتتالة والستتتالم عؾتتتك فرتتترف األكبقتتتاا
والؿرسؾقـ ،كبقـا محؿد عؾقف وعؾك آلف وهحبف ففضؾ الصالة وفتؿ العسؾقؿ.
قال الؿملػ رحؿف اهلل تعالك:
الؼاعدة السادسة :يف صريقة للقرَن يف تقرير للتوحود وىٌي ضده}.
تتيه الؼاعتتدة يتتعؽؾؿ فقفتتا الشتتق رحؿتتف اهلل عتتـ طريؼتتة الؼتترآن تؼريتتر
العقحقد ،كعؾؿ فن العقحقد اتػؼ عؾقف جؿقع الرسؾ ،مـ لدن كتقح لتك محؿتد
عؾقف الصالة والسالم ،واخعؾػ األكبقاا فقؿا بقـفؿ الشرا ع والؿـا ج ،كؿتا
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتا﴾ [الؿا تدة ،]48 :وفمتا
قال عز وجتؾ﴿ :ل ُؽتؾ َج َعؾـََتا متـ ُؽؿ رتر َع ًة َومـ َف ً
األهؾ و ق العقحقد ،فناهؿ معػؼقن عؾقف جؿقعا.
ولفيا فرسؾ اهلل الرسؾ يدعقن الـاس لتك العقحقتد ،قتال تعتالكَ ﴿ :و َل َؼتد
بعثـََا فِل ُكُؾ ُفم ٍتة رس ً ِ
اهلل َواج َعَـ ِ ُبتقا الط ُ
قت﴾ [الـحتؾ،]36 :
تاغ َ
ََ
ُ
تقل َفن ُاع ُبتدُُ وا َ
تت ال ِ
تس ِل
فيضتتا لعبادتتتف وتقحقتتدهَ ﴿ ،و َمتتا َخ َؾؼت ُ
وخؾتتؼ اهلل الخؾتتؼ ً
جتتـ َوا ِ كت َ
ل ِقعبدُُ ِ
ون﴾ [الياريات.]56 :
َ ُ
ولفيا قال هؾك اهلل عؾقف وسؾؿَ « :كَحـ األَكبِقتاا ِختق ٌة َفو َلد َعتال ٍ
تِ ،ديـُـََتا
ُ
َ ُ َ
ُ

و ِ
احدٌٌ َو ُفم َفا ُتـََا َرعك».
َ
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وا ختتقة فولد ال َعتتالت متتـ تتؿ يتتا ختتقان؟ ا ختتقة ألب ،فتتنن الرجتتؾ
يعتتزوج الؿتترفة فقلتقتتف مـفتتا فولد ،ثتتؿ الثاكقتتة فقلتقتتف مـفتتا فولد ،فقؽتتقن َك ََفت َتؾ
وعؾ بالثاكقة ،العرب يؼقلتقن ذا رترب الؿترة األولتكَ :ك ََف َتؾ ،و ذا
باألولك َ
فسؿل فولده فولد عالت.
ُسؼل الزرع مرة ثاكقة يؼقلقنَ :عؾُ ،
وجتتف تشتتبقف األكبقتتاا بتتلولد العتتالت ،فن ديتتـفؿ العقحقتتد واحتتد ،وبؿثابتتة
األب لإلخقة ،وفما رترا عفؿ فؽؿتا ذكتر اهلل عتز وجتؾ﴿ :ل ِ ُؽتؾ َج َعؾـََتا مِتـ ُؽؿ
ِ
ِ
اجا﴾ [الؿا دة.]48 :
رر َع ًة َومـ َف ً
يه دعقة جؿقع األكبقاا﴿ ،و ِ َلك َع ٍ
اد َف َخا ُ ؿ ُ ق ًدا َق َ
اهلل
َ
تال َيتا َقتقم اع ُبتدُُ وا َ
َما َل ُؽؿ مـ ِ َل ٍف َغق ُر ُه﴾ [األعرافَ ﴿ ،]65 :و ِ َلتك َث ُؿتق َد َف َختا ُ ؿ َهتال ِ ًحا َق َ
تال َيتا
اهلل َما َل ُؽؿ مـ ِ َل ٍف َغق ُر ُه﴾ [األعرافَ ﴿ ،]73 :و ِ َلتك َمتد َي َـ َف َختا ُ ؿ
َققم اع ُبدُُ وا َ
اهلل َما َل ُؽؿ مـ ِ َل ٍف َغق ُر ُه﴾ [األعراف.]85 :
ُر َعق ًبا َق َال َيا َققم اع ُبدُُ وا َ

بعث الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ لك الـاس وكاكقا مشتركقـ فؿؽتث عشتر
سـقـ و ق يدعق ؿ لك كؾؿة ل لتف ل اهلل ،ويؼتقل لفتؿ :ققلتقا ل لتف ل اهلل
تػؾحقا ،لؿ تشرع هالة ول هقام ول زكاة ،و كؿا كان جفده الجفقتد وعؿؾتف
الدا ؿ هؾقات اهلل وسالمف عؾقف دعق،ؿ لك العقحقد ،ثؿ جاات الشرا ع بعد
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ذلؽ تباعا ،فشرعت الصالة قبؾ الفجرة ،ثؿ ررع الصقام ،السـة الثاكقة مـ
الفجرة ،ثؿ ررع الحج الستـة العاستعة متـ الفجترة ،ومتع ذلتؽ بؼتل الـبتل
هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ يدعق الـاس لك العقحقد لك آخر عؿره ،حعتك قتال قبتؾ
تان َقتتب َؾ ُؽؿ َكتتا ُكُقا يع ِ
خت ُتي َ
فن يؿتتقت بخؿتتسَ « :ف َل َو ِن َمتتـ َكت َ
تقر َفكبِ َقتتا ِ ِفؿ
َ
ون ُق ُبت َ
اجدََ َ ،ف َل َف َال َتع ِ
ِ ِ
خ ُيوا ال ُؼ ُبقر مس ِ
قفؿ مس ِ
اجدََ َفنِكل َفك َفا ُكُؿ َعـ َذل ِ َؽ».
َ َ َ
َو َهالح ِ َ َ
وقال مرضف وقد ذكرت لف فم ستؾؿة وفم حبقبتة كـقستة رفيـا تا فرض
تات فِ ِ
الحبشة ،قالُ « :فو َلئِ َ
تقف ُؿ الر ُج ُتؾ الصتال ِ ُح َف ِو ال َعبتدُُ الصتال ِ ُح َبـََتقا
تؽ ِ َذا َم َ
َع َؾك َقب ِر ِه مس ِ
جدًً اَ ،و َهق ُروا تِؾ َؽ الص َق َرُ ،فو َلئِ َؽ ِر َر ُار ال َخؾ ِؼ ِعـدََ اهللِ».
َ
وحعك و ق سقاق الؿقت و سؽراتف ،لؿ يي ؾف الؿقت فن يحير فمعتف
مؿا هـعت األمؿ قبؾف ،فؼال كؿا تؼقل عا شة :لؿا كتزل برستقل اهلل هتؾك اهلل
عؾقف وسؾؿ َط ِػ َؼ َيطرح قؿقصة عؾك وجفتف ،فتنذا اغتعؿ اتا كشتػفا ،ذا فهتابف
ِ
ِ
تارى
الغتتؿ بستتببفا كشتتػفا ،وقتتال و تتق كتتيلؽَ « :لعـَت ُة اهلل َع َؾتتك ال َق ُفتتقد َوالـ َصت َ
ات َخ ُيوا ُق ُبقر َفكبِ َقا ِ ِفؿ مس ِ
اجدََ » تؼقل عا شة :يحير ما هـعقا.
َ َ
َ
الؿؼصقد فكف اسعؿر يدعق لك العقحقد لك آخر عؿره ،و تيا التيي يجتب
كؾ دعقة ،وعؾك كؾ داعقة فن يؽقن كصب عقـقف دعتقة الـتاس لتك تقحقتد
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اهلل عز وجؾ ،فنن الخؾؾ ذا وهؾ لك الؼؾب بشرك فسدت جؿقع األعؿتال،
والعرب جا ؾقعفؿ كان عـد ؿ حج وعؿرة وهقام وععتؼ وكتير حعتك كتان
عـد ؿ اععؽاف يا خقة ،ما الدلقؾ؟
سمال عؿر الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ين كـت كيرت فن اععؽتػ لقؾتة
الجا ؾقة الؿسجد الحرام ،اععؽاف الععؽاف مـ فختص العبتادات ،ومتع
ذلؽ فتك الشرك عؾك كؾ يه األعؿال فلفسد اَ ﴿ ،و َق ِدمـََا ِ َلك َما َع ِؿ ُؾتقا مِتـ
قرا﴾ [الػرقانَ ﴿ ،]23 :لتئِـ َفر َترك َت َل َقحت َب َطـ َع َؿ ُؾ َ
تؽ
َع َؿ ٍؾ َف َج َعؾـََا ُه َ َبا ًا مـ ُث ً
ِ
ِ
يـ﴾ [الزمر.]65 :
َو َل َع ُؽق َكَـ م َـ ال َخاس ِر َ
ولفيا فبدف ربـا وفعاد الدعقة لك العقحقد الؼرآن العظقؿ ،فؿرة بيكر
تقحقتتد الربقبقتتة وفكتتف تعتتالك الؿعػتترد بتتالخؾؼ والؿؾتتؽ والعتتدبقر ،ومتترة بتتيكر
تقحقتتد األستتؿاا والصتتػات وفكتتف عتتز وجتتؾ لتتف األستتؿاا الحستتـك والصتتػات
العؾك ،ومرة بيكر الغاية متـ تاذيـ العقحقتديـ و تق تقحقتد األلق قتة ،و تق
األمتتر بعبادتتتف ستتبحاكف وبحؿتتده ،فتتنن تقحقتتد الربقبقتتة وتقحقتتد األستتؿاا
والصػات و ؿا تقحقتدان عظقؿتان ففؿتا وستقؾة لتك تقحقتد األلق قتة ،فؿتـ
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اععؼد فن اهلل ق الخالؼ الؿالؽ الؿدبر ،لزمتف فن يؼتر بقحداكقعتف ،ومتـ اععؼتد
فيضا فن يؼر بقحداكقعف.
فن لف األسؿاا الحسـك والصػات العؾك لزمف ً
ومـ طرق الدعقة لتك العقحقتد وتؼريتره الؼترآن العظتقؿ ذكتر محاستـف
ومزاياه ،وذكر مساوئ الشرك ومػاسده ،فنن الشلا ذا ُعترف ُحستـف وتبقـتت
مزاياه ،عرف الـاس فكف حؼ ،ورغب مـ يريد الخقر فقف ،و ن الشلا ذا عترف
قبحف ومـافاتف لؾػطر ولؾعؼقل السؾقؿة ،فنن الؼؾقب السؾقؿة تـػر مـتف وتبععتد
عـف.
وفحقاكتتا يؼتترر ربـتتا عتتز وجتتؾ العقحقتتد بتتيكر الثتتقاب العظتتقؿ التتيي فعتتده
أل ؾف ،فقحثفؿ ويرغبفؿ فقف ببقان ثؿرتف وعاقبعف و يا الؼرآن كثقر يا خقة،
وبقان الشرك وعاقبعف وجزاا ف ؾف ،لفيا يؼقل ابتـ الؼتقؿ رحؿتف اهلل تعتالك :ن
كؾ آية الؼرآن تعضؿـ العقحقد ،وداعقة لقف.
فنن العقحقد كؿا يؼقل متا خترب عتـ اهلل ،وعتـ فستؿا ف وهتػاتف وففعالتف،
و يا العقحقد العؾؿتل الختربي ،تقحقتد األستؿاا والصتػات والربقبقتة ،و متا
فمر بعبادتف سبحاكف وبحؿده و فراده بالعبادة ،و يا العقحقد الطؾبتل ا رادي،
و ما فمتر بامعثتال فوامتره واجعـتاب كقا قتف و تيه حؼتقق العقحقتد ،و متا بقتان
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لثقاب ف ؾف وما فعتد لفتؿ متـ الـعتقؿ الؿؼتقؿ ،وعؼقبتة متـ فختؾ بتف ووقتع
الشرك ،و يا جزاؤه ،فالؼرآن كؾف يدور حقل يه األمتقر األربعتة ،فتال جترم
ذن فن يؽتتقن العقحقتتد فمتتره عظقؿتتا ،ورتتلكف عـتتد اهلل ستتبحاكف وتعتتالك كبقتتر،
ولفيا يعلكد عؾك ا كسان فن يفعؿ بف ويععـل بف ويـظر فقف ،ويعػؼد كػسف ويـظر
لتتك تؼصتتقره فقتتف ،ستتقاا عؿؾتتف فو التتدعقة لقتتف ،فتتلمر اتػتتؼ عؾقتتف جؿقتتع
األكبقاا ،وفرسؾت مـ فجؾف الرسؾ ،وخؾؼ متـ فجؾتف الخؾتؼ ،جتدير واهلل بتلن
يفعؿ بف الؿسؾؿقن ،ويععـقا بف فتؿ عـاية ،وفل يؼال :كف يػرق الـاس ،وبالعتالل
ل يدعك لقف ،ول ققة ل باهلل.
العقحقد اليي فقف هالح الؼؾقب ،واسعؼامة الؼؾقب ،واليي تق مؼعضتك
الػطرة يػرق الـاس ،ل واهلل ،يا اليي يجؿع الـتاس ،ويستؾؽ اتؿ الؿستؾؽ
الؼقيؿ ،ويـفج اؿ الطريؼ الؿسعؼقؿ ،كقػ و ق طريؼ جؿقتع الرستؾَ ﴿ ،و َمتا
تقل ِل ُكت ِ
تقحل ِ َلق ت ِف َفك تف َل ِ َل تف ِل َف َكتتا َفاعبتتدُُ ِ
تؽ مِتتـ ر ُست ٍ
َفر َستتؾـََا مِتتـ َقبؾِت َ
ون﴾
ُ
َ
ُ
[األكبقاا.]25 :
{قال رحؿف اهلل تعالك:
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الؼاعتتدة الستتابعة :طريؼتتة الؼتترآن تؼريتتر ُكُبتتقة محؿتتد هتتؾك اهلل عؾقتتف
وسؾؿ}.
فيضا طريؼة الؼرآن تؼريتر الـبتقة ،الشتق رحؿتف اهلل
كعؿ يه الؼاعدة ً
ذكر ثالث ققاعد ل فهقل اتػؼ عؾقفا جؿقع الرستؾ ،الؼاعتدة األولتك
العقحقتتد ،والثاكقتتة

ثبتتات رستتالة محؿتتد عؾقتتف الصتتالة والستتالم ،فتتنن اهلل

سبحاكف وتعالك ذكر رسالعف هؾقات اهلل وسالمف عؾقف وبتقـ هتحة متا جتاا
مقاضع عديدة ،وبطرق مخعؾػة:
مـفتتتا فكتتتف هتتتدق الؿرستتتؾقـ ،قتتتال تعتتتالكَ ﴿ :بتتتؾ َجتتتا َا بِتتتال َحؼ َو َهتتتد َق

قـ﴾ [الصافات ،]37 :لؿ يلت بشلا يخالػ فقف الرسؾ.
ال ُؿر َسؾِ َ

ومـفتتا فاهتتا كعابتتف جتتاا مفقؿـتتا عؾتتك الؽعتتب كؾفتتا ،كؿتتا قتتال عتتز وجتتؾ:
﴿و َف َكزلـَتتا ِ َلقت َ ِ
تاب بِتتال َحؼ ُم َصتتد ًقا ل َؿتتا َبتتق َـ َي َدَ يت ِتف مِت َـ الؽِ َعت ِ
تاب َو ُم َفق ِؿـًتتا
تؽ الؽ َعت َ
َ
َع َؾقت ِتف﴾ [الؿا تتدة ،]48 :فجتتاا مصتتدقا لؿتتا قبؾتتف متتـ الؽعتتب ،ومفقؿـتتا عؾقفتتا
جؿقعفا ،ومشعؿال عؾك محاسـفا جؿقعفا.
ومـفا فن يا الـبل كان فمقا ،ل يؼرف ول يؽعب هؾقات اهلل وسالمف عؾقف،
ولؿ يػجل الـاس كؿا يؼقل الشق ل وقد جاا ؿ ايا الؽعاب العظتقؿ ،التيي
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ُـتت َتع ُؾتق مِتـ َقبؾِ ِتف مِتـ
فخرس البؾغاا وفسؽت الػصحاا ،قال تعالكَ ﴿ :و َما ُك َ
ِ ِ
كِ َع ٍ
اب ال ُؿبطِ ُؾ َ
َاب َ
قن﴾ [العـؽبقت.]48 :
ول َت ُخط ُف بِ َقؿقـ َؽ ِ ًذا لر َت َ
فؾؿ يؽـ يؼرف ولؿ يؽـ يؽعب هؾقات اهلل وسالمف عؾقتف ،ثتؿ جتاا

تيا

الؽعاب العظقؿ ،والؿالحظ يا خقان فن الؾغة العربقة بان مبعثف عؾقتف الصتالة
والسالم كاكت فوج عز ا ،زمـ الؿعؾؼتات ،ثتؿ يتليت تيا الؼترآن والؾغتة
ايه الؿثابة ،لقخرس ويسؽت كؾ متـ عارضتف ،ويعحتداه ،ويعحتدى البشترية
جؿقعا لك يقم الؼقامة ،فن يلتقا بعشر ستقر ،ل ،بتؾ فن يتلتقا حعتك بستقرة ،فو
بحديث مثؾف ،وتبؼك يه الحجة يا خقان حجة عظقؿة عؾك هدق ما جاا بتف
الؿصطػك هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ كؾ زمان ومؽان.
ولتتيلؽ يؼتتقل ربـتتا عتتز وجتتؾ :بستتؿ اهلل التترحؿـ التترحقؿ ﴿التتؿ * َذل ِت َ
تؽ
الؽِ َعَاب َل ريب فِ ِ
قف﴾ [البؼرة ،]2 ،7 :ثاين سقرة بعد الػاتحة ،يستعػعحفا ربـتا
ُ َ َ
ببقان يا الؽعاب وفكف ل رؽ فقف ،و ذا لؿ يؽتـ فقتف رتؽ فػقتف تؿتام الصتدق
والحؼ والقؼقـ ،ثؿ يؼقل عز وجؾ بعد آياتَ ﴿ :و ِن ُكُـ ُعُؿ فِل َري ٍ
تب مؿتا َكَزلـََتا
َع َؾتتك َعبت ِتد َكَا َفتتل ُتقا بِستتقر ٍة متتـ مثؾِت ِتف واد ُعتتقا ُرتتفدََ اا ُكُؿ متتـ د ِ
ون اهللِ ِن ُكُـ ت ُعُؿ
ُ
َ
َ َ
ُ َ
ِِ
قـ﴾ [البؼرة ،]23 :ما اآلية العل بعد ا يا خقان؟ ﴿ َفنِن لؿ َتػ َع ُؾقا َو َلتـ
َهادق َ
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َتػ َع ُؾقا﴾ [البؼرة ،]24 :يا العحتدي لتك يتقم الؼقامتة ،تيا العحتدي يتليت بتف
محؿد بـػسف؟ ل يؿؽـ فن يؼقلف بشر.
قتتد ذكتتر فن رجتتال قسقستتا فراد فن يؼتترف الؼتترآن ويـظتتر عؾتتف فن يجتتد عؾقتتف
مؾحظا فو عؾقف مدخؾ ،يؼقل عـ كػسف :قبتؾ فن فقترف الؼترآن كـتت فتصتقر فن
الؼرآن كؾف سقرة محؿد ،وذ ب وجاا ،وعؿؾ وكتيا ،فؾؿتا قترفت وجتدت
فن محؿد لؿ ييكر ل آيات قؾقؾتة جتدا ،لعتؾ ذكتر بعتض األكبقتاا فكثتر متـ
ذكره ،قال :ثؿ فخي يؼرف -يؼترف العػستقر يتا ختقة حعتك -فؾؿتا جتاا عؾتك تيه
اآلية ﴿ َفنِن لؿ َتػ َع ُؾقا َو َلـ َتػ َع ُؾقا﴾ ،قال :يا كتالم ل يؼقلتف بشتر ،مـتي فلتػ
وفربعؿا ة سـة والعحدي قا ؿ و ق يؼقل يا الؽالم.
ثؿ ذكر جؿؾة مـ األدلتة الدالتة عؾتك عظؿتة تيا الؼترآن ،ثتؿ بتدل متـ فن
يبحث عـ مداخؾ وماخي عؾك يا الؼرآن ،دخؾ ا سالم يتا ختقة ،و تيا
فيضا فعظؿ وستقؾة التدعقة لتك اهلل عتز وجتؾ كؿتا
يدل عؾك فن يا الؼرآن ً
سقليت.
فيضتتا متتـ طتترق ثبتتات كبقتتتف عؾقتتف الصتتالة والستتالم خبتتاره عتتـ قصتتص
ً
سؾػت وفمتقر مضتت ،متا عفتد ا ول قرف تا كعتاب ،كنخبتاره عتـ قصتص
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األكبقاا كؾفؿ ،ولؿا فخرب عـ قصة مقسك ،مي ولد عؾقف الصتالة والستالم ،ثتؿ
مرورا بالؿراحؾ العل مر اا مقسك عؾقف السالم قبتؾ كبقتتف ،وبعتد كبقتتف ،مؿتا
لعؾ فكثره غقر مقجقد كعبفؿ ،و ن وجد فلكثره محرف مغقر ،ثؿ يؼتقل ربتف
ُـت بِ َجاكِ ِ
قسك األَم َر﴾ [الؼصتص:
عز وجؾَ ﴿ :و َما ُك َ
ب ال َغربِل ِذ َق َضقـََا ِ َلك ُم َ
تب الطت ِ
تت بِ َجاكِت ِ
تت
تقر ِذ َكَا َديـَتتا﴾ [الؼصتتصَ ﴿ ،]46 :و َمتتا ُكُـت َ
َ ﴿ ،]44و َمتتا ُكُـت َ
َلدََ ي ِفؿ﴾ خقة يقسػ ﴿ ِذ َفج َؿ ُعقا َفم َر ُ ؿ َو ُ ؿ َيؿ ُؽ ُر َ
ون﴾ [يقستػ،]712 :
ُـت َلدََ ي ِفؿ ِذ ُيؾ ُؼ َ
قن َفق َال َم ُفؿ َفي ُفؿ َيؽ ُػ ُؾ﴾ [آل عؿران ،]44 :لؿ يؽتـ
﴿ َو َما ُك َ
عـد ؿ ومع ذلؽ جاا بالؼصص كؿا ل ،فتؼتـ وفوضتح مؿتا تق مقجتقد
الؽعب قبؾف ،فؿـ يليت ايا غقر كبل يلتقف القحل مـ ربف سبحاكف وبحؿده.
فيضا فحقاكا ثبات رسالعف هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ بنخباره عـ فخبتار ماضتقة
ً
وعتتـ فمتتقر تؼتتع مستتعؼبؾ الزمتتان ،وعتتـ آيتتات كثقتترة فظفر تتا اهلل ستتبحاكف
وتعالك عؾك يديف ،وعؿا حباه اهلل عز وجؾ مـ الصتػات العظقؿتة ،وعتـ حبتف
الخقر ،وحرهف عؾك الـاس غاية الحرصَ ﴿ ،ل َؼد َجا َا ُكُؿ َر ُس ٌ
قل متـ َفك ُػ ِست ُؽؿ
َع ِز ٌيز َع َؾق ِف ما َعـ ِعؿ ح ِريص َع َؾق ُؽؿ بالؿممِـ ِقـ را ٌ ِ
قؿ﴾ [العقبة.]728 :
َ ٌ
وف رح ٌ
َ َ ُ
ُ
َ
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﴿ َو ِك َؽ َل َعؾك ُخ ُؾ ٍؼ َعظِ ٍ
قؿ﴾ [الؼؾؿ ،]4 :و يه األوهتاف ل تؽتقن فتقؿـ
يتتدعل تتيا األمتتر ،وقتتد ادعتتك فكتتاس الـبتتقة فؿتتا حتتالفؿ ومتتا فوهتتاففؿ ،ومتتا
مصقر ؿ ومالفؿ اليي اكعفقا لقف؟!
وفعظؿ دلقؾ عؾك رسالعف ،ورا د عؾك هدقف كبقتف :يا الؼترآن التيي
يعؾك بقـ فيديـا ،فؿا يزال يا خقاين را دا عؾك هتدق محؿتد هتؾك اهلل عؾقتف
وسؾؿ فقؿا جاا بف ،وحعك ققمف الييـ كاكقا يؽيبقكف ،وكاكقا يعادوكتف ،وآذوه،
و ؿقا بنخراجف حعك خرج مـ بقـ فظفتر ؿ و تؿ ل يشتعرون ،كتاكقا مؼتريـ
قترارة كػقستفؿ فكتف محتؼ دعقتتف ،وهتادق رستالعف ،تعطتقين دلقتؾ يتتا
خقان؟
﴿ َقد َكَع َؾ ُؿ ِك ُف َل َقح ُز ُك َُؽ ال ِيي َي ُؼق ُل َ
قن َفتنِك ُفؿ َل ُي َؽتي ُبق َك ََؽ َو َلؽِتـ الظتال ِ ِؿق َـ
بِايت ِ
تات اهللِ َيج َحتتدُُ َ
ون﴾ [األكعتتام ،]33 :فعؾقـتتا يتتا ختتقان فن كرجتتع لتتك تتيا
َ
الؼرآن العظقؿ ،وكعلمؾف ،وكدعق بف وكدعق لقف ففق حجعـا العظقؿة فمام الـتاس
جؿقعا.
{قال رحؿف اهلل تعالك:
الؼاعدة الثامـة :طريؼة الؼرآن تؼرير الؿعاد}.
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كعؿ ،يا ق األهؾ الثالث التيي اتػؼتت عؾقتف جؿقتع الرستؾ ،العقحقتد،
ورستتالة محؿتتد هتتؾك اهلل عؾقتتف وستتؾؿ ،ثتتؿ طريؼتتة الؼتترآن تؼريتتر الؿعتتاد
و ثباتف.
كعؾؿ يا خقان فن ا يؿان بالققم اآلخر فحد فركان ا يؿان السعة ،طبعا لؿ
يممـ بف اخعؾ عـده ركـ مـ فركان ا يؿان ،وبالعالل ل يؽقن مممـا.
ولؿا بعث الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ كان بعض العرب يـؽرون البعث ل
سقؿا قريش ،وبعضفؿ يؼر بف ،وكؿا ذكر آكػا ديـ برا قؿ فبتقفؿ كتان مقجتقدا
عـد ؿ ،لؽـ فدخؾقا عؾقف الشرك ،فلفسد قؾقاؿ وففسد فعؿالفؿ ،و ل بؼقتت
عـد ؿ بؼايا ،فز قر عؾك سبقؾ الؿثال يؼقل:
ِ
ِ
اهلل َيع َؾ ِؿ
اهلل َما فل ُق ُؾقبِ ُؽؿ ل َقخ َػك ** َف َؿف َؿا ُيؽ َع ِؿ ُ
َو َل َتؽ ُع َؿـ َ
ي َم ِ
اب َف ُقد َخر ** ل ِ َقق ِم ال ِح َس ِ
قضع فِل كِ َع ٍ
اب َفو ُي َعجؾ َف ُقـ ِؼ ِؿ
اخي َف ُق َ
ُ
ز قر بتـ فبتل ُستؾؿك هتاحب الؿعؾؼتة ،و تيا معؾؼعتف ،يؼتر بالحستاب
ويثبت العؾؿ هلل عز وجؾ ،وعـرتة الؿعروف بشجاععف و قدامف يؼقل:
ان ربل فِل السؿ ِ
ِ ِ
ِ
اا َق َضا َ ا
َ
َيا َعب َؾ ُة! َفي َـ م َـ ال َؿـقة َمف َر ٌب؟ ** ِن َك َ َ
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اهلل فكرب يا ختقان ،يعترف فن ربتف حعتك ،كثقتر متـ الؿـعستبقـ لإلستالم ل
يدري فيـ ربف ،كان ربل الستؿاا فقؼتقل :قضتا ا ،يؼتر بالؼضتاا ،وكتؾ تيا
مؿا ورثقه عـ فبقفؿ برا قؿ ،لؽـ يا ل يغـل رقئا مع الشرك باهلل عز وجؾ.
تؼرير الؿعاد الؼرآن الؽريؿ بطرق كثقرة ،مـفتا فن اهلل تعتالك فقستؿ بقتقم
ِ
تؿ بِ َقتق ِم ال ِؼ َقا َم ِتة﴾ [الؼقامتتة ،]7 :والؼستؿ بالشتلا يتدل عؾتتك
الؼقامتةَ ﴿ ،ل ُفقس ُ
تقكقده وتعظقؿف وبقان ف ؿقعف﴿ ،والسؿ ِ
اا َذ ِ
ات ال ُب ُروجِِ * َوال َقتق ِم﴾ [التربوج:
َ َ
 ،]2 ،7يا قسؿ ﴿والقق ِم الؿق ُع ِ
قد﴾.
َ َ
َ
وفقسؿ اهلل عؾقف ،ـتا فقستؿ بتف ،فقستؿ اهلل عؾقتف آيتات كثقترةَ ﴿ ،ف َق َرب َ
تؽ
ِ
اهلل َل ِ َل َف ِل ُ َق َل َقج َؿ َعـ ُؽؿ ِ َلتك َيتق ِم
َلـََح ُش َراهُُؿ َوالش َقاطق َـ﴾ [مريؿُ ﴿ ،]68 :
ال ِؼقام ِة َل ريب فِ ِ
قف﴾ [الـساا ،]87 :وفمر كبقف فن يؼستؿ عؾقتف ثتالث آيتات،
َ َ
َ َ
ولعؾ يا مراد الشق قدس اهلل روحتف ،الشتق يؼتقل :فقستؿ اهلل بتف ثتالث
آيات ،لعؾ مراده فن اهلل فمر محؿدا هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فن يؼسؿ عؾك البعث
ثالث آيات ل رابع لفـ ،تعطقـفا يا خقان؟
﴿ َويس َعَـبِ ُئق َك ََؽ َف َحؼ ُ َتق ُقتؾ ِي َو َربتل ِكت ُف َل َحتؼ﴾ [يتقكس ،]53 :الثاكقتة:
ِ
يـ َك َػ ُروا َفن لـ ُيب َع ُثقا ُقؾ َب َؾك َو َربل َل ُعُب َع ُثـ﴾ [العغابـ ،]7 :الثالثة:
﴿ َز َع َؿ الي َ
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ِ
اع ُة ُقؾ َب َؾك َو َربتل﴾ [ستبل:
يـ َك َػ ُروا َل َتلتِقـََا﴾ آية سبل ﴿ َل َتلتِقـََا الس َ
﴿ َق َال الي َ
 ،]3ثالث آيات فمر الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فن يؼسؿ فقفا.
فيضا تؼرير البعتث و ثباتتف يؽتقن بلدلتة يتا ختقان ،عطقكتا يتا ختقان تترى
ً
مشفقرة؟ مـفا :كعؿ السعدلل بالؿبدف عؾك الؿعاد ،كؼقلف تعالكَ ﴿ :و َض َتر َب
ِ
ِ
ِ
َلـََا َم َث ًال َو َك َِسل َخؾ َؼت ُف َق َ
قفتا ال ِتيي
تقؿ * ُقتؾ ُيحقِ َ
تال َمتـ ُيحقِتل الع َظتا َم َو َتل َرم ٌ
َ
َف َ
كش َل َ ا َفو َل َمر ٍة﴾ [يس ،]79 ،78 :و يا آيات كثقرة.
﴿ َو ُ َق ال ِيي َيبدََ ُف ال َخؾ َؼ ُثؿ ُي ِعقدُُ ُه َو ُ َق َف َقن َع َؾق ِف﴾ [الروم.]27 :
تؽ َتترى األَر َض َخ ِ
ِ ِ
ِ
ارت َع ًة
الثاين :حقاا األرض بعد مق،تاَ ﴿ ،ومتـ آ َياتتف َفك َ َ
َفتتنِ َذا َف َكزلـَتتا َع َؾق َفتتا ال َؿتتا َا ا َعتتزت َو َر َبتتت ِن الت ِتيي َفح َقا َ تتا َل ُؿحقِتتل ال َؿتتق َتك﴾
[فصتؾت ،]39 :وذلتتؽ فكتتؽ تتتليت األرض األيتتام تيه فيتتام ربقتتع متتا رتتاا اهلل،
فسلل اهلل فن يغقث الؼؾقب والبالد والعباد ،تجري الػقتاض فصتؾ الصتقػ
تجد ا مجدبة ،ل فثر لـبات فقفا ،فقلتقفا الؿطر ثؿ تـبت بلكقاع مـ األرتجار،
وفكتتقاع متتـ الـباتتتات والز تتقر ،تتل كػتتس الـباتتتات العتتل كاكتتت كبعتتت العتتام
الؿاضل واليي قبؾف وقبؾف وقبؾف ،وتجد فن الػقضة يه معروفة اتيا الـبتات،
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و يه الػقضة معروفة  ..لؿاذا يا ختقان؟ لؿتاذا يـبتت تيا الـبتات كػستف اتيا
الؿؽان؟
بتتيوره فحستتـت ،ألكتتف لؿتتا جتتػ وكشتتػ تـتتاثرت بتتيوره ،فكتتت فتقتتت
الصقػ ما ترى البيور ،البيور مع الرتاب ل ترى ،بيور هغقرة جتدا ،فقلتقفتا
الؿطر فعـبت البيور ،ومـ البيرة تـبت رتجرة غقتر الشتجرة العتل كبعتت العتام
الؿاضل ،فبدا ،ل الشجرة ذا،ا ،رؽؾفا ولقاهتا ،فالتيي فكبتت تيه الشتجرة
فل يحقل الؿقتك ،بؾ وربل.
فيضا السعدلل بخؾتؼ الشتلا
فيضا  ..في كعؿ يه مـ األدلة ً
ومـ األدلة ً
اهلل
الؽبقر العظقؿ عؾك خؾؼ ما تق ف تقن ،كؼقلتف عتز وجتؾَ ﴿ :ف َو َلتؿ َي َتروا َفن َ
ات واألَر َض و َلتتؿ يعتتل بِ َخؾ ِؼ ِفتتـ بِ َؼت ِ
الت ِتيي َخ َؾت َتؼ الستتؿاو ِ
تاد ٍر َع َؾتتك َفن ُيحقِت َتل
َ
َ
َ َ
َ
َ
ال َؿق َتك َب َؾك ِك ُف َع َؾك ُكُؾ َرل ٍا َق ِد ٌير﴾ [األحؼتاف ،]33 :تيه اآليتة دلتقالن
يا خقة ،ما ؿا الدلقالن؟
الدلقؾ األول :فن اليي خؾؼ السؿقات واألرض وخؾؼ يه الؿخؾققتات
العظقؿة الؽبقرة قتادر عؾتك فن يعقتد الخؾتؼ ثاكقتة ،ورتلن الخؾتؼ ف تقن مـفتا،
﴿ َل َخؾ ُؼ السؿاو ِ
ات َواألَر ِ
ض َفك َب ُر مِـ َخؾ ِؼ الـ ِ
اس﴾ [غافر.]57 :
َ َ
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والدلقؾ الثاينَ ﴿ :ب َؾتك ِكت ُف َع َؾتك ُكُتؾ َرتل ٍا َق ِتد ٌير﴾ [األحؼتاف ،]33 :و ذا
كان عؾتك كتؾ رتلا قتدير ففتؾ يعجتزه فن يعقتد الخؾتؼ مترة ثاكقتة و تق التيي
خؾؼف.
فيضا مـ األدلتة الدالتة عؾتك البعتث :فن البعتث تق مؼعضتك حؽؿعتف
مـفا ً
ستتبحاكف وبحؿتتده ،فؿتتا كتتان لقخؾتتؼ الخؾتتؼ عبثتتا ،ومتتا كتتان لقتترتكفؿ ستتدا،
ان َفن ُيع َر َك ُسدًً ى * َف َلؿ َي ُؽ ُكُط َػت ًة متـ مـ ِتل ُيؿـََتك * ُثتؿ َك َ
كس ُ
َتان
﴿ َف َيح َس ُ
با ِ َ
َع َؾ َؼ ت ًة َف َخ َؾت َتؼ َف َستتقى * َف َج َعت َتؾ مِـ ت ُف التتزو َجق ِـ التتي َك ََر َواألُك َثتتك * َف َلتتق َس َذل ِت َ
تؽ
بِ َؼ ِ
اد ٍر﴾ [الؼقامة ،]41 -36 :فلقس مـ حؽؿعف فن يخؾتؼ خؾؼتا ثتؿ يترتكفؿ ل
يحاستتتبفؿ ول يجتتتازيفؿ ،ول يثقتتتب الؿحستتتـ عؾتتتك حستتتاكف ،ول يجتتتازي
الؿسلا عؾك سااتف ،فؿـ حؽؿعف فن يبعثفؿ سبحاكف وبحؿده ،ويجازي كتال
بعؿؾف.
فيضتتا :حقتتاا الؿتتقتك التتدكقا ،كؿتتا حصتتؾ قصتتة البؼتترة،
متتـ األدلتتة ً
﴿ َف ُؼؾـََا اض ِربقه بِبع ِضتفا َك َ ِ
اهلل ال َؿتق َتك﴾ [البؼترة ،]73 :فلحقتا اهلل
َ
ُ ُ َ
َتيل َؽ ُيحقِتل ُ
يا الؿقت ورآه الـاس عقاكا ،ومـ قصة األلتقف متـ بـتل سترا قؾَ ﴿ ،ف َلتؿ َت َتر
ِ
ِ
يـ َخ َر ُجقا مِـ ِد َي ِ
اهلل ُمق ُتقا ُثتؿ
ار ِ ؿ َو ُ ؿ ُف ُل ٌ
ِ َلك الي َ
قف َح َي َر ال َؿقت َف َؼ َال َل ُف ُؿ ُ
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َفح َقتتا ُ ؿ﴾ [البؼتترة ،]243 :ومتتـ الؼصتتص هتتاحب الؼريتتةَ ﴿ ،فو َكَالت ِتيي َمتتر
َع َؾك َقر َي ٍة َو ِ ل َخ ِ
او َي ٌة﴾ [البؼرة ،]259 :ومـفا قصتة الطقتر متع بترا قؿ عؾقتف
َ
السالمَ ﴿ ،ف ُخي َفر َب َع ًة م َـ الطق ِر﴾ [البؼرة ]261 :اآلية.
ص
ومـفا ما فجراه اهلل عؾك يد عقسك عؾقف السالم ﴿ َو ُفب ِر ُئ األَك َؿ َف َواألَب َتر َ
َو ُفحقِل ال َؿق َتك بِنِذ ِن اهللِ﴾ [آل عؿتران ،]49 :فؽتؾ تيه رتقا د عؾتك قدرتتف
سبحاكف وتعالك عؾك حقاا الؿقتك.
فبدف ربـا وفعاد يا خقان الحديث عـ الؿعاد الؼترآن وفقستؿ عؾقتف
مقاضع ،و السقر الؿؽقة قد يؽقن ذكره فكثر ،لؿاذا؟ فول :لشدة كؽاره مـ
الؿشتتركقـ ،ولؿتتاذا يـؽتتره الؿشتتركقن؟ لؿتتاذا يحتترص الؽتتافر عؾتتك كؽتتار
البعث؟ يريد فن يعقش عابثا ل قتا فتاجرا ،ل يحاستبف فحتد ،ول يستللف فحتد،
ولفيا مـ فقا د ا يؿان بالبعث محاسبة الـػس ،ا كستان يحاستب كػستف ،ذا
كان يعؾؿ فكف سقف يحاسب عـ مثاققؾ الير يراجتع كػستف ،ولفتيا يؼتقل ربـتا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
تؿ بِتتالـػ ِ
تب
س الؾقا َمتتة * َف َيح َست ُ
تؿ بِ َقتتق ِم الؼ َقا َمتتة * َو َل ُفقست ُ
عتتز وجتتؾَ ﴿ :ل ُفقست ُ
تان َفلتتـ كجؿتتع ِع َظامتف * ب َؾتتك َقت ِ
كست ُ
تاد ِري َـ َع َؾتتك َفن ك َستتق َي َبـََا َكت ُف * َبتتؾ ُي ِريتتدُُ
َ َ
َ ُ َ
ا ِ َ
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كس ُ
ان﴾ [الؼقامة ]5 -7 :متاذا؟ ﴿ل ِ َقػ ُج َتر َف َما َمت ُف﴾ ،يػجتر فقؿتا يستعؼبؾ متـ
ا ِ َ
عؿره ،يـؽر البعث لقػجر فمامفَ ﴿ ،يس َل ُل َفي َ
ان َيق ُم ال ِؼ َقا َم ِة﴾ [الؼقامة.]6 :
فا يؿان بققم الؼقامتة يتا ختقان فمتره كبقتر وعظتقؿ ،ولفتيا يحصتؾ حعتك
بالؿسؾؿ اليي يممـ بققم الؼقامة فن يؽقن لفيا ا يؿان فثر عؾقتف ،ذا عؾتؿ فكتف
ستتقف يستتلل ويحاستتب ويبعتتث ،واسعشتتعر الؼقامتتة ومشتتا د ا وف قالفتتا
وفمقر ا ،حقـ يا يحرك كتقامـ كػستف ،ويـشتط قؾبتف الجعفتاد العؿتؾ
الصالح.
يؼقل عؿر بـ عبد العزيز رضتل اهلل عـتف و تق يخاطتب الـتاس ،يؼتقل :ن
كـتتعؿ مصتتدققـ فتتلكعؿ حؿؼتتك ،و ن كـتتعؿ مؽتتيبقـ فتتلكعؿ ؾؽتتك ،ن كـتتعؿ
مصدققـ بؿاذا يا خقان؟ بالبعث ،فلكعؿ حؿؼك ،لؿتاذا كتاكقا حؿؼتك؟ بستبب
العؼصتتقر األعؿتتال ،و ن كـتتعؿ مؽتتيبقـ ،والؿستتؾؿ وهلل الحؿتتد مصتتدق،
فقـبغل لإلكسان يا خقان فن يسعشعر يا األمر ،ويعيكر بقـ وقت وآخر حعك
يزول ما يعرتي الـػقس يا خقان مـ فعقر ومتـ كستؾ وكتؾ الستؾػ الصتالح
رحؿفؿ اهلل ،ذا كان فطبؼتت عؾقتف الظؾؿتة تتيكروا بالظؾؿتة ظؾؿتة الؼترب ،و ذا
العحػ بؾحافف تيكر بؾحافف كػـف التيي ستقدرج فقتف ،ويؾتػ فقتف ،ويقضتع
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قربه وحقدا ل فحدا يماكسف ،ول عؿؾ يعؿؾف ،و كؿا عؿؾف اليي عؿؾف حقاتف
قدم عؾقف ،ن كان خقرا كان عؾك خقتر ،و ن كتان ضتده فتال حتقل ول قتقة ل
باهلل.
{قال رحؿف اهلل تعالك:
الؼاعدة العاستعة :طريؼتة الؼترآن فمتر الؿتممـقـ وخطتااؿ باألحؽتام
الشرعقة}.
طريؼة الؼترآن فمتر الؿتممـقـ وخطتااؿ ،دعتقة الؿتممـقـ وحتثفؿ
وترغقبفؿ الخقر ،ترى يتا ختقان متا كتيكره مستا ؾ يستقرة مؿتا الؽعتاب،
ولؽـ يا خقان ارجعقا لؾؽعاب واقرفوه جزاكؿ اهلل خقر ،الؽعاب كػقس ،وفقف
فقا د واهلل يا خقان عظقؿة وفقف تؿريـ وتدريب عؾك تطبقتؼ تيه الؼقاعتد
الؼرآن.
طريؼة الؼرآن فمر الؿممـقـ مـ فبرز ما جتاا كعتاب اهلل عتز وجتؾ متـ
دعقتف عز وجؾ لعباده الؿممـقـ دعتق،ؿ اتيا القهتػ العظتقؿ و تق وهتػ
ِ
يـ آ َمـُُقا﴾ ذكرت الؼرآن كؿ مقضع يا خقان؟
ا يؿانَ ﴿ ،يا َفي َفا الي َ
{}89
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كعؿ ،فحسـت 89 ،مقضع يا خقان ذكر فقفا كداا الؿممـقـ بقا فيفتا التييـ
آمـقا ،ولفيا قتال ابتـ مستعقد لرجتؾ وقتد ستللف ،قتال :اعفتد لتل يتا فبتا عبتد
الرحؿـ ،قال :ذا سؿعت اهلل يؼقل يا فيفا التييـ آمـتقا فارعفتا ستؿعؽ ،فنمتا
خقر تممر بف و ما رر تـفك عـف.
وفخل الؿستؾؿ عـتدما تستؿع قتقل اهلل عتز وجتؾ ﴿ َيتا َفي َفتا ال ِتيي َـ آ َمـُُتقا﴾
فاسعشعر فمقرا ،مـفا :مـ ق الؿـادى؟ فكت فيفا الؿتممـ ،طقتب متا الؿـتادى
بف؟ وهػ ا يؿان ،ما الؿـادى لقف؟ ما ييكر بعد ا مـ فمر فو اهل.
ِ
الؿـادي يا خقان؟ رب العالؿقـ سبحاكف وبحؿده ،القاحتد يتا ختقان
مـ
لق يـاديف كسان ذو مؽاكة مديره العؿؾ ،فو فحد والديتف ،فو كتيا ،فتنن تؾبقعتف
لؾـداا ل رؽ غقر تؾبقعف لق كان الؿـتادي فقتؾ ،فؽقتػ ذا كتان الؿـتادي ربتؽ
سبحاكف وبحؿده ،وليلؽ قال ابـ مسعقد :فارعفا سؿعؽ.
لفيا كان لؾـداا بقهػ ا يؿان معتاين يتا ختقان ،يعـتل ذا فطؾـتا الؽتالم
بعض الشلا ،كعد ا سعة معاين.
األول :فن الـداا بقهػ ا يؿان تشريػ ،تشريػا لإليؿان فول ،حقتث
كادى اهلل سبحاكف وتعالك بف فهػقااه مـ خؾؼف وفولقااه.
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الثاين :فن فقف تشريػا ،تشريػا لؿـ؟ لؾؿتممـ كػستف ،ربـتا يـتادي الؼترآن
اس﴾ ﴿ َيا َبـ ِل آ َد َم﴾ ثؿ يـادي فئة مـ عبتاده فقؼتقلَ ﴿ :يتا
بلسالقب ﴿ َيا َفي َفا الـ ُ
ِ
يـ آ َمـُُقا﴾ فـداا ؿ ايا القهػ الشريػ ل رؽ تشريػ لفؿ.
َفي َفا الي َ
فيضتتا ن متتـ الؿعتتاين فن مؼعضتتك ا يؿتتان فو متتـ مؼعضتتك ا يؿتتان
ثتتؿ ً
ولقازمتتف ورتتروطف العؿتتؾ بؿتتا يتتليت بعتتد ا ،يعـتتل ذ كـتتت متتممـ فؿؼعضتتك
ا يؿان فن تطقع اهلل عز وجتؾ ،فن تؿعثتؾ متا يتليت بعتد ا ،ن كتان فمتر بامعثتال
و ن كان اهل باجعـابف.
الرابع :فن ما بعد ا داخؾ مسؿك ا يؿتانَ ﴿ ،يتا َفي َفتا ال ِتيي َـ آ َمـُُتقا ات ُؼتقا
ِ
يـ آ َمـُُقا اج َعَـ ِ ُبقا َكَثِ ًقرا م َـ الظـ﴾ [الحجترات:
اهلل﴾ وفطقعقا اهللَ ﴿ ،يا َفي َفا الي َ
َ
 ،]72اآليات كثقرة.
فيضا فن فقفا فمرا بعؽؿقتؾ ا يؿتان ،فتنن ا يؿتان يزيتد ويتـؼص ،كؿتا تق
ً
مؼرر عـد ف ؾ السـة والجؿاعة ،ويؿا يؽقن بعد ا مـ فوامر تؿعثؾفا فو كقا ل
تـزجر عـفا ،كؾ يا مؽؿؾ يؿاكؽ.
وفخقرا فن فقف ذكرا لـعؿتة عظؿتك ،ومـتة كتربى متـ متــ اهلل عؾقتؽ ،تيه
الـعؿة فكف داك لإليؿان ،و ذ داك لإليؿان ومـ عؾقؽ ايه الـعؿة العظقؿة،
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فالقاجب عؾقؽ رؽره عؾك تيه الـعؿتة ،ومتـ رتؽره امعثتال فمتره واجعـتاب
اهقف ،في ما ييكر بعد ا.
ففيه معاين يا خقان كؾفا تدور حقل يه الؽؾؿة العل كادى اهلل تعالك اتا
عباده آيات كثقرة.
فيضا مـ طرق فمر الؿممـقـ ودعق،ؿ تيكقر ؿ بتـعؿ اهلل ستبحاكف وتعتالك
ً
ِ
ُتتروا كِع َؿتت َة اهللِ َع َؾتتق ُؽؿ﴾ [الؿا تتدة،]77 :
عؾتتقفؿَ ﴿ ،يتتا َفي َفتتا التتي َ
يـ آ َمـُُتتقا اذ ُك ُ
فعيكقر ؿ بالـعؿة حتث لفتؿ عؾتك رتؽر الؿتـعؿ اتا ،ورتؽره بتالعزام رترعف،
وامعثال فمره ،واجعـاب اهقف.
فيضتتا الرتغقتتب والرت قتتب ،ترغقتتب الؿتتممـقـ بالعؿتتؾ الصتتالح،
مـفتتا ً
وتر قبفؿ مـ ضده.
مـفا حثفؿ عؾك الؾجل لقف والػرار لقف ستبحاكف وبحؿتده ،واتختاذه تعتالك
ولقا ،قال تعالكَ ﴿ :ف ِػروا ِ َلك اهللِ
اهلل َول ِتل ال ِتيي َـ
﴿
وقال:
،
]
51
[الياريات:
﴾
ُ
ِ
آمـُُقا يخ ِرجفؿ مـ الظ ُؾؿ ِ
ات ِ َلك الـ ِ
قت﴾
تاؤ ُ ُؿ الطتا ُغ ُ
يـ َك َػ ُتروا َفول ِ َق ُ
تقر َوالتي َ
َ
َ ُ ُ ُ
َ
[البؼرة ،]257 :فحثفؿ عؾك فن يؼبؾقا عؾقف عز وجتؾ ،ويػتروا لقتف ،ويؾجئتقا
لك حؿاه ،ويععصؿقا بحبؾف الؿعقـ سبحاكف وبحؿده.
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ومـفا ذكر ما فعتد لفتؿ متـ الـعتقؿ الؿؼتقؿ ،وذكتر متاثر ا يؿتان ومزايا تا
وفقا ده وعقا ده و يه لعؾفا تليت قاعدة فخرى.
ومـفا اهقفؿ عـ العشبف بغقر ؿ ،ذلؽ العشتبف التيي يضتعػ يؿتااهؿ ،كؿتا
ِ
قـ﴾ [األعتتراف ،]215 :وقتتالَ ﴿ :و َل
تـ ال َغتتافؾِ َ
قتتال عتتز وجتتؾَ ﴿ :و َل َت ُؽتتـ مت َ
ِ
كسا ُ ؿ َفك ُػ َس ُفؿ﴾ [الحشتر ،]79 :بعتد ا قتالَ ﴿ :يتا
َت ُؽق ُكُقا َكَالي َ
اهلل َف َل َ
يـ َك َُسقا َ
ِ
اهلل َول َعَـ ُظر َكَػ ٌس ما َقد َمت ل ِ َغ ٍد﴾ [الحشتر ،]78 :وقتال:
َفي َفا الي َ
يـ آ َمـُُقا ات ُؼقا َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
تـ ال َحتتؼ َ
ول
تع ُق ُؾتتق ُب ُفؿ لتتيك ِر اهلل َو َمتتا َكت َتز َل مت َ
يـ آ َمـُتتقا َفن َتخ َشت َ
﴿ َف َلتتؿ َيتتلن لؾتتي َ
ِ
ِ
َاب مِـ َقب ُؾ َف َط َال َع َؾق ِف ُؿ األَ َمدُُ َف َؼ َست ُق ُؾق ُب ُفؿ َو َكَثِ ٌقر
يـ ُفو ُتقا الؽ َع َ
َي ُؽق ُكُقا َكَالي َ
مـفؿ َف ِ
اس ُؼ َ
قن﴾ [الحديد ، ]76 :فقحير ؿ مـ العشبف بغقر ؿ ،فنن « َمـ َت َشب َف
ُ
بِ َؼق ٍم َف ُف َق مِـ ُفؿ» كؿا يؼقل الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.
كتتؾ تتيه طتترق وفمتتقر وردت كعتتاب اهلل ستتبحاكف وتعتتالك ترغقتتب
الؿممـقـ با يؿان ،وحثفؿ عؾك طاعة الرحؿـ سبحاكف وبحؿده.
{قال رحؿف اهلل:
الؼاعدة العاررة :الطترق العتل الؼترآن لتدعقة الؽػتار عؾتك اختعالف
مِؾؾفؿ}.
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طرق دعقة الؽػار ،بعدما ذكر دعقة الؿممـقـ ،طترق دعتقة الؽػتار،
فنن اهلل فرستؾ الرستؾ لتك قتقم مختالػقـ ،يتدعقاهؿ لتك ديتـ اهلل عتز وجتؾ،
وورد الؼرآن يا خقاين وسا ؾ وطرق لدعقة ملا الؽػار ،ولؽـ الؿؾػتت
فن اهلل تعتتالك فكثتتر متتـ دعتتقة الؿتتممـقـ بقهتتػ ا يؿتتان ،ولتتؿ يتتدع الؽػتتار
بقهػ الؽػر ل آية واحدة فؼط ،ما ل يه اآلية؟
﴿ َيتا َفي َفتتا الت ِتيي َـ َك َػ ُتروا [ ﴾..العحتتريؿ ،]7 :و تتيا دعتاا تبؽقتتت وتتتقبق ،
و يا يقم الؼقامة فؼط ،فما يػ الدكقا فؾتؿ يتدعفؿ اتيا القهتػ ،لؿتاذا لتؿ
يدعفؿ ايا القهػ؟ ألن يا القهػ يا خقان يا وهػ ول ققة ل بتاهلل
ل ققؿتة لتتف ول اععبتار ،ووهتتػ رديا ،وف ؾتتف ل يستعحؼقن فن يـتتادوا فهتتال
وفيضا ييكر بعض ف تؾ العؾتؿ فن الـتداا
فؽقػ يـادون ايا القهػ الردياً ،
بقهػ الؽػر قد ل يؽقن مال ؿا لؾدعقة لك اهلل عز وجتؾ ،فتنن التدعقة لتك
اهلل عز وجؾ يـبغل فن تؽقن بؿاذا؟ فن تؽقن بالحؽؿتة وبشتلا متـ العؾطتػ،
لق فكؽ رفيت سارقا وفردت فن تـصحف ،تؼقل تعالك فيفا السارق ،ؾ يـاسب
يا ،ما يـاسب ،ل يـاسب ،ولق فكف حؼقؼة األمر ق سارق عؾك كتؾ حتال،
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لؽـ ما دمت تريد فن تدعقه لك اهلل عز وجؾ وترغبف الخقر ،ربؿا تستعخدم
فلػاظ وعبارات عؾفا فن تؽقن ممثرة عؾقف فكثر ،ققؾ ايا الؿعـك ،واهلل فعؾؿ.
الؿؼصقد فن دعقة الؽػار لفا طرق ووسا ؾ كعاب اهلل عتز وجتؾ ،ومتـ
فبرز ا ذكر محاسـ يا الديـ ومزاياه ،وفضا ؾف ،ولق عرف الؽػار يتا ختقان
محاسـ يا الديـ ألقبؾقا عؾقف ،ولؽـ كقػ يعرفقكف ،وفكرب وسقؾة لؿعرفعفتا
تؿسؽ ف ؾفا بديـفؿ ،و ظفار ؿ يه الؿحاسـ لفؿ ،فنذا رفوا مـ الؿستؾؿقـ
العزامفؿ بديـفؿ وتؿسؽفؿ بشرعفؿ فناهؿ سقؼبؾقن عؾك ديـ اهلل ففقاجا.
ورد العاري قصة فن قا دا مـ ققاد عؿر بتـ عبتد العزيتز رضتل اهلل عـتف
وفرضاه هالح عؾك حصـ مـ الحصقن ،عؾك فن يػعحقا لتف الحصتـ ويترتك
لفؿ فمقالفؿ وحصـفؿ ،فقافؼتقا وفعحتقا الحصتـ ،ثتؿ كتف اقتعحؿفؿ عؾتقفؿ،
فجااوا لك عؿر رؽقا لقف ،فلرسؾ لقف عؿتر فن اخترج متـ حصتـفؿ واتركتف
لفؿ ،فؾؿا رفوا ذلؽ مـ عؿر بـ عبد العزيتز دخؾتقا ا ستالم جؿقعتا ،تيه
محاسـ يا الديـ يا خقان.
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وكحـ بحاجة لك فن كدعق الؽػار بيكر فو بنظفار محاستـ تيا التديـ
الععامؾ و العالقة ،وفؼ مـفج الشرع ،دون خالل يتا ختقان بؿتـفج الشترع
ومؼاهده.
فيضتا الرتغقتب والرت قتب والعخقيتػ
مـ وسا ؾ التدعقة ،دعتقة الؽػتار ً
فيضتا متـ عؼقبتة اهلل عتتز وجتؾ ،وذكتر فحتقال األمتتؿ الستالػة الستابؼة ،ومتتاذا
ً
حصؾ لفؿ ،وماذا جرى عؾقفؿ بسبب كػر ؿ.
ومـ وسا ؾ دعق،ؿ والققم يا خقان وجدت وسا ؾ لؾتدعقة عظقؿتة ،لتق
وظػفا الؿسؾؿقن ألوهؾقا ا سالم لؽؾ هؼع ،ومتـ فعظتؿ وستا ؾ التدعقة
ايا الؼرآن العظقؿ يا خقان ،فنكف فعظؿ وسقؾة التدعقة لتك اهلل عتز وجتؾ،
وكؿ مـ رجؾ سؿع آيتة متـ كعتاب اهلل ،ن كتان مستؾؿا فثترت فقتف وفدت لتك
اسعؼامعف بعد فن كان تا فا ا ؿا عؾك وجفف ،و ن كان كافرا دخؾ ا سالم،
آية واحدة يا خقان.
بعض مشايخـا رحؿفؿ اهلل

حدى البالد كان رجؾ ذو مؽاكة عـد ققمتف

ديـف ،كان يرتدد مـ بؾد لك بؾد ،ويسافر ،قال فيات يقم جاا متـ ستػر متـ
خارج بؾده ،وركب مع هاحب سقارة فجترة ،فستؿع الؼتارئ يؼترف فعتقذ بتاهلل
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مـ الشقطان ،بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿُ ﴿ :قؾ ُف ِ
وح َتل ِ َلتل َفكت ُف است َع ََؿ َع َك َػ ٌتر مت َـ
ال ِ
جـ َف َؼا ُلقا ِكا َس ِؿعـََا ُقرآ ًكًا َع َج ًبا * َيف ِدي ِ َلتك الرر ِتد َفا َمـتا بِ ِتف﴾ [الجتـ،7 :
 ،]2فاستتعققػعف اآليتتة ،وقتتال تتملا الجتتـ يستتؿعقن الؼتترآن فقعجبتتقن لتتف
ويممـقن بف ،وكحـ كسؿعف ول اهعدي ،فؽان سؿاعف لفيه اآلية سببا لفدايعف.
الؿؼصقد فكـا بحاجة يا خقان لك الدعقة لك اهلل عز وجؾ ،وآفاقفا الققم
وهلل الحؿتتد واستتعة ،ا كستتان بقعتتف يستتعطقع فن يتتدعق لتتك اهلل مشتتارق
األرض ومغاراا.
والـاس الققم يا خقان بحاجة لك ما يريح قؾقاؿ ،بحاجة لتك متا يتدخؾ
السعادة لك كػقسفؿ ،جربقا كؾ رلا بحثتا عتـ طؿلكقـتة وراحتة يجتدواها
يه الدكقا ،فؾؿ يجدو ا الؿال ،ولؿ يجدو ا فقؿا وهتؾقا لقتف متـ وستا ؾ
العطقر ،و ؿ يبحثقن عـفا كؾ اتجاه ،و ل واهلل ـا
و

يا الؼرآن العظقؿ.
{قال رحؿف اهلل:
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الؼاعدة الحادية عشرة :كؿا فن الؿػسر لؾؼرآن يراعل ما دلت عؾقف فلػاظتف
مطابؼتتة ،ومتتا دختتؾ ضتتؿـفا ،فعؾقتتف فن يراعتتل لتتقازم تؾتتؽ الؿعتتاين ،ومتتا
تسعدعقف مـ الؿعاين العل لؿ يصرح الؾػظ بيكر ا}.
الؿملتتػ ـتتا يعحتتدث عتتـ فكتتقاع الدللتتة التتثالث :دللتتة الؾػتتظ ،ودللتتة
الؿطابؼة ،ودللة العضؿـ ،ودللة الؾزوم.
دللة الؿطابؼة :دللة الؾػظ عؾك كامؾ معـاه.
دللة العضؿـ :دللعف عؾك جزا الؿعـك ،بعض الؿعـك.
ودللة الؾزوم :دللعف عؾك لزوم الؿعـك.
الشتتق يعحتتدث عتتـ الـتتقع الثالتتث ،و تتق التتيي يعطتتل طالتتب العؾتتؿ
العػسقر بعدا العػسقر ،وثتراا الؿعتاين ،و تيه الطريؼتة استعخدمفا الشتق
كثقرا لؿـ يؼرف تػسقره.
دللة الؿطابؼة :مثؾ لق فخيكا لق طبؼـا تا عؾتك فستؿاا اهلل الحستـك ،استؿ
اهلل مثال الخالؼ ،يدل عؾك ذات الرب عز وجتؾ وعؾتك هتػة الخؾتؼ مطابؼتة،
ويدل عؾك الخؾؼ فؼط فو يدل عؾك ذات الرب عز وجؾ فؼتط تضتؿـا ،ويتدل
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عؾك فن الخالؼ حل قتدير عتالؿ دللتة لتزوم ،يؾتزم متـ كقكتف خالؼتا فن يؽتقن
قتر﴾ [الؿؾتؽ ،]74 :يؾتزم فن
تؿ َمتـ َخ َؾ َتؼ َو ُ َتق الؾطِ ُ
قتػ ال َخبِ ُ
عالؿاَ ﴿ ،ف َل َيع َؾ ُ
يؽقن حقا قادرا سؿقعا بصقرا ،وما فربف ذلؽ.
مثؾ الؿملػ ـا بلمثؾة مـفا اسؿ الترحؿـ ،الترحقؿ ،فاستؿ الترحؿـ يتدل
عؾك الرحؿة ويدل عؾك اسؿ الرب تضتؿـا ،يتدل عؾتك هتػة الرحؿتة فو ذات
الرب ..األول مطابؼة :يدل عؾك ذاتف عز وجؾ ،فو هػة الرحؿة فؼط تضتؿـا،
فيضا لف هػة الحقاة والعؾتؿ والؼتدرة والستؿع
ويدل عؾك فن الرحؿـ الرحقؿ ً
والبصر والؿشقئة ،وما فربف ذلؽ دللة لزوم.
مـ األمثؾة العل ذكر ا الؿملػ كلخي كؿاذج فؼط يا خقان ،مـفا ققلتف عتز
وجتتؾِ ﴿ :ن اهلل يتتلمر ُكُؿ َفن ُتت َتمدوا األَما َكت ِ
تات ِ َلتتك َف ؾِ َفتتا﴾ [الـستتاا ،]58 :متتا
َ
َ َ ُُ
حؽؿ فداا األماكتة لتك ف ؾفتا؟ واجتب ،و تيه دللتة مطابؼتة ،يؾتزم متـ ذلتؽ
حػظفتتا ،وعتتدم الععتتدي فقفتتا ،فو العػتتريط فقفتتا ،فو ضتتاععفا ،فو العفتتاون فو
العسا ؾ ،وكقع يه الدللتة متا تل؟ دللتة لتزوم ،يعـتل لتزم متـ فدا فتا لتك
ف ؾفا حػظفا ذ لق لؿ تحػظفا لؿ تسعطع فن تمديفا لك ف ؾفا.
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كيلؽ ققلف﴿ :بِال َعد ِل﴾ يؾزم مـ العدل العؾتؿ ،يؽتقن عتالؿ ،ذا لتؿ يؽتـ
عالؿا فو لؿ يؽـ لديتف عؾتؿ بالؼضتقة العتل يحؽتؿ فقفتا ،فؽقتػ يؽتقن عتادل،
فيضا تدل عؾك العؾؿ.
طقب اآلية تدل عؾك العدل فؼط ،لؽـفا ً
اهلل َفك ُف َل ِ َل َف ِل ُ َق َوال َؿ َال ِ َؽت ُة َو ُفو ُلتق ال ِعؾ ِ
تؿ
ومثؾ ققلف عز وجؾَ ﴿ :ر ِفدََ ُ
َقا ِؿا بِال ِؼس ِ
ط﴾ [آل عؿران ،]78 :ـا فرفد اهلل تعالك كػسف ومال ؽعف وفولتل
ً
العؾؿ عؾك وحداكقعف سبحاكف وبحؿده ،ورفادة العؾؿاا عؾك القحداكقة رفادة
دللعفا مطابؼة ،لؽـ ضؿـفا تزكقتة لؾعؾؿتاا ،متا وجتف تيه العزكقتة؟ تزكقتة
وتعديؾ لفؿ ذ ل تؼبؾ الشفادة ل مـ عدلَ ﴿ ،و َفر ِفدُُ وا َذ َوي َعتد ٍل متـ ُؽؿ﴾
[الطالق ،]2 :كقتػ ففؿتت تيه العزكقتة والععتديؾ متـ اآليتة؟ اآليتة متا فقفتا
ذكر ،بدللة ماذا يا خقان؟ بدللة الؾزوم.
فيضا فا دة لطقػة و ل فن الشفادة ل بد فن تؽقن عـ عؾؿ ،ل يشفد
وفقفا ً
تؽ ال ِتيي َـ َيتد ُع َ
ا كسان بالشتلا ل ذا كتان عالؿتا بتفَ ﴿ ،و َل َيؿؾِ ُ
قن مِتـ ُدوكِ ِتف
الش َػا َع َة ِل َمـ َر ِفدََ بِتال َحؼ َو ُ تؿ َيع َؾ ُؿ َ
تقن﴾ [الزخترف ،]86 :فؿتا لتؿ تؽتـ
عالؿا بالشلا ل تشفد ،وقد روي حديث « َع َؾك مِثؾِ َفا َفار َتفد» وفرتار لتك
الشؿس.
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فيضتا ـتا يتا ختقان عؾتك ارترتاط العؾتؿ الشتفادة ،فؿتا وجتف
فقف دلقتؾ ً
الدللة؟
كقكف تعالك فرفد ؿ وقبؾ رتفاد،ؿ وزكتا ؿ وعتدلفؿ ووهتػفؿ بؿتاذا؟
بلولل العؾؿ ،و ذ كاكقا مـ فولل العؾؿ ففتؿ ل يشتفدون ل بؿتا عؾؿتقه ،فتدل
عؾك اررتاط العؾؿ الشفادة ،واآلية ل تدل عؾك يا مطابؼة ،لؽـ يؾزم متـ
وهػفؿ بالعؾؿ فن يؽقكقا قد رفدوا عؾك ماذا يا خقان؟ عؾك عؾتؿ وبصتقرة،
و ؾؿ جرا الشق يؼقل مـ جرب يه الطريؼة يجد طريؼتة كافعتة العػستقر،
فن ا كسان ل يؽعػل مجرد تحؾقؾ الؾػظ وبقان معـاه فؼط وكيا ،لؽـف يعقستع
ذكر ما تققػ عؾك يا الؾػظ وما ترتب عؾقف وكشل عؾقف مـ لقازم كثقرة.
{الؼاعدة الثاكقة عشرة:
اآليات الؼرآكقة العل ظا ر ا العضاد يجب حؿؾ كؾ كتقع عؾتك مـفتا عؾتك
حال بحسب بؿا يؾقؼ ويـاسب الؿؼام}.
يه الؼاعدة يا خقان مبحث كبقر وعظقؿ وفلػت فقف كعب ،الشق محؿد
األمتتتقـ الشتتتـؼقطل قتتتدس اهلل روحتتتف لتتتف كعتتتاب

تتتيا الشتتتلن دفتتتع يفتتتام

الضتتطراب عتتـ آي الؽعتتاب ،والشتتق فورد جؿؾتتة متتـ اآليتتات العتتل يظفتتر
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لؼصار الـظر مـفا الععارض ،الشق قال قصار الـظر ،ألكف ل تعارض كعاب
َان مِـ ِع ِ
آن َو َلق َك َ
ون ال ُؼر َ
اهلل عز وجؾ بحال مـ األحقالَ ﴿ ،ف َف َال َي َعَدََ ب ُر َ
ـتد َغق ِتر
اهللِ َلقجدُُ وا فِ ِ
قف اخعِ َال ًفا َكَثِ ًقرا﴾ [الـساا.]82 :
َ َ
فؾقس الؼترآن اختعالف كثقتر ول قؾقتؾ ،ولتقس فقتف اختعالف بتقـ آيعتقـ
بحتتال متتـ األحتتقال ذ تتق متتـ عـتتد اهلل عتتز وجتتؾ ،لؽتتـ كقتتػ يتتزول تتيا
الخعالف ،كيكر فول بعض األمثؾة ،ذكر جؿؾة مـ األمثؾة الحؼقؼة.
مـفا ما ورد الـصقص فن الؽػار يقم الؼقامتة ل يـطؼتقنَ َ ﴿ ،تيا َيتق ُم َل

َيـطِ ُؼ َ
تتقن﴾ [الؿرستتالت ،]35 :وورد آيتتات فختترى فاهتتؿ يعؽؾؿتتقن ﴿ َو َل
َيؽ ُع ُُؿ َ
اهلل َح ِدي ًثا﴾ [الـساا.]42 :
قن َ
فيضا فاهؿ يحشرون يقم الؼقامة عؿقا وبؽؿا وهتؿا ﴿ َوكح ُش ُتر ُ ؿ
وما ورد ً
َيتتق َم ال ِؼ َقا َمت ِتة َع َؾتتك ُو ُجتق ِ ِفؿ ُعؿ ًقتتا َو ُبؽ ًؿتتا َو ُهتتؿا متتل َوا ُ ؿ َج َفتتـ ُؿ ُكُؾ َؿتتا َخ َبتتت
ِ
ِزد َكَا ُ ؿ س ِ
تع ًقرا﴾ [ا سترااَ ﴿ ،]97 :ق َ
ُـتت
تؿ َح َشتر َتـ ِل َفع َؿتك َو َقتد ُك ُ
تال َرب ل َ
َ

ُـتت فِتل َغػ َؾ ٍتة متـ َ َتيا َف َؽ َشتػـََا َع َ
ـتؽ ِغ َطتا َا َك
َب ِص ًقرا﴾ [طفَ ﴿ ،]725 :ل َؼتد ُك َ
َف َب َص ُر َك ال َقق َم َح ِديدٌٌ ﴾ [ق.]22 :
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ِ
اع ِة َفي َ
كت مِتـ ِذك َرا َ تا * ِ َلتك
قؿ َف َ
وقالَ ﴿ :يس َل ُلق َك ََؽ َع ِـ الس َ
ان ُمر َسا َ ا * ف َ
كت م ِ
ـي ُر َمـ َيخ َشا َ ا * َك ََلك ُفؿ َيتق َم َي َرو َك ََفتا َلتؿ َيؾ َب ُثتقا ِل
َرب َؽ ُمـ َع ََفا َ ا * ِك َؿا َف َ ُ
ِ
تتؿ
[ ﴾..الـازعتتتات ،]46 -42 :وقتتتال عتتتـفؿَ ﴿ :ويتتتق َم َت ُؼتتتق ُم الستتتا َع ُة ُيؼست ُ
تاع ٍة﴾ [التتروم ،55 :وقتتالَ ﴿ :يع ََختتا َفع َ
ال ُؿج ِر ُمت َ
ُقن َبقتـ َُفؿ ِن
تقن َمتتا َلبِ ُثتتقا َغقت َتر َست َ
تقن ِذ َي ُؼ ُ
تؿ بِ َؿتا َي ُؼق ُل َ
تقل َفمت َث ُؾ ُفؿ َط ِري َؼت ًة ِن لبِثتعُؿ ِل
لبِثعُؿ ِل َعش ًرا * كَح ُـ َفع َؾ ُ
َيق ًما﴾ [طف.]714 ،713 :
لؿاذا ؿ يؼسؿقن فاهؿ ما لبثقا ل ساعة ،و ل عشقة فو ضحا ا ،لؿتاذا متا
غرضفؿ بيلؽ؟ غرضفؿ بيلؽ فن الؿدة العل مؽثق ا التدكقا عؾتك زعؿفتؿ
كاكت مدة قصقرة ،ففؿ يريدون فن يرجعقا لك الدكقا مرة ثاكقة لقعقبقا ويـقبتقا،
ولق ردوا لعادوا لؿا اهقا عـف ،لؽـ كقػ يجؿع بقـ يه اآليات؟
الجؿتتع بقـفتتا واضتتح يتتا ختتقان وبتتقـ ،ـتتاك طريؼعتتان لؾجؿتتع وممدا تتا
واحد ،الطريؼة األولك فن يؼال ن الؼقامة مقاقػ ،والـاس فقفا طقا تػ ،يتقم
مؼداره خؿسقن فلػ سـة ،الؾفؿ ستؾؿ ستؾؿ ،الـتاس طقا تػ وفئتات ،ولفتيا
اخعؾػتتقا كؿتتا آي طتتفِ ﴿ :ن لبِثت ُعُؿ ِل َعشت ًترا﴾ وفمتتثؾفؿ طريؼتتة يؼتتقلِ ﴿ :ن
لبِث ُعُؿ ِل َيق ًما﴾.
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فيضتتا ،مقاقتتػ عظقؿتتة ومفقلتتة ،فػتتل مقاقتتػ يؽتتيبقن
والؼقامتتة مقاقتتػ ً
ويحؾػتتقن ويـطؼتتقن ،و مقاقتتػ يختتعؿ عؾتتك ففتتقا فؿ فتتال يعؽؾؿتتقن ول
يـطؼقن.
يضتتاح تتيا الجتتقاب بطريؼتتة فختترى ذكر تتا فحتتد عؾؿتتاا الؾغتتة البتتارزيـ
الػراا رحؿف اهلل قال :اهؿ ذا بعثقا فؾؿا بتقـ قبتقر ؿ لتك حستااؿ يعؽؾؿتقن
قن َل ُف َك ََؿتا َيحؾِ ُػ َ
اهلل َج ِؿق ًعا َف َقحؾِ ُػ َ
تقن َل ُؽتؿ
ويحؾػقن حعك كيباَ ﴿ ،يق َم َيب َع ُث ُف ُؿ ُ
قن َفكفؿ َع َؾك َرل ٍا َف َل ِكفؿ ُ ؿ ال َؽ ِ
اذ ُب َ
قن﴾ [الؿجادلة.]78 :
ُ
َويح َس ُب َ ُ
ُ
حعتتك ذا ختتعؿ عؾتتك ففتتقا فؿ ورتتفدت عؾتتقفؿ فعضتتاؤ ؿ وجتتقارحفؿ
وحقستبقا حقـفتا ل يعؽؾؿتتقن ول يـطؼتقن ويحشترون لتتك الـتار عؿتا وبؽؿتتا
وهؿا﴿ ،ال َقق َم َكَخعِ ُؿ َع َؾك َفف َقا ِ ِفؿ َو ُت َؽؾ ُؿـََا َفي ِد ِ
بؿا َكَتا ُكُقا
يفؿ َو َتش َفدُُ َفر ُج ُؾ ُفؿ َ
َيؽ ِس ُب َ
قن﴾ [يس.]65 :
اآليات ما يدل عؾك فكف تعالك ل يؽؾؿفؿ ،كؿتا ققلتف عتز وجتؾَ ﴿ :ل
ِ
اهلل َيق َم ال ِؼ َقا َم ِة َو َل ُي َزك ِ
تقؿ﴾ [البؼترة ،]774 :و
قفؿ َو َل ُفتؿ َع َتي ٌ
اب َفل ٌ
ُي َؽؾ ُؿ ُف ُؿ ُ
ِ
ول ُت َؽؾؿ ِ
قفتا َ
تقن﴾ [الؿممـتقن:
آيات ما يدل عؾك فكف يؽؾؿفؿ ﴿ َق َال اخ َس ُئقا ف َ
ُ
 ،]718والجؿتتع بقـفؿتتا بالـستتبة لؾعؽؾتتقؿ فكتتف تعتتالك ل يؽؾؿفتتؿ كتتالم متتاذا يتتا
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خقان؟ كالم يسر ؿ ،يدخؾ السعادة لك كػقسفؿ ،و ذ كؾؿفؿ فنكؿا يؽؾؿفؿ
كالما فقف العبؽقت والعؼريع والعقبق لفؿ ،وكتيلؽ كقكتف ل يـظتر لتقفؿ و تق
فيضتا كظتر رففتة ورحؿتة
تعالك ل تخػك عؾقف خافقة مـ خؾؼتف ،ل يـظتر لتقفؿ ً
سبحاكف وبحؿده.
فيضا مـ اآليات العل يظفر فقفا لؼصار الـظر الختعالف ققلتف عتز وجتؾ:
ً
ِ
ٍِ
كس َ
ول َجان﴾ [الرحؿـ ،]39 :وققلف عز وجتؾ:
﴿ َف َقق َمئي ل ُيس َل ُل َعـ َذكبِف ِ ٌ
ِ
تقـ * َعؿ تا َكتتا ُكُقا َيع َؿ ُؾت َ
﴿ َف َق َربت َ
تقن﴾ [الحجتتر،]93 ،92 :
ـفؿ َفج َؿعت َ
تؽ َلـََست َتل َل ُ
فؽقػ يجؿع بقـفؿا يا خقان؟ الستمال الؿـػتل ﴿ل ُيس َتل ُل َعتـ َذكبِ ِتف﴾ ستمال
متتاذا؟ ستتمال استتععالم ،كقكتتف تعتتالك يستتللفؿ يطؾتتب متتـفؿ فن يختتربوه بؿتتا ل
يعؾؿف حارا ،وفما سمالف لفؿ فسمال محاسبة وتقبق وتؼريع لفؿ.
فيضا مـ فاهؿ يتقم الؼقامتة ل فكستاب تتـػعفؿ ،كؿتا ققلتف
مـفا ما ورد ً
تعالكَ ﴿ :فنِ َذا ُك ُِػ َ فِل الص ِ
تاب َبقتـَ َُفؿ﴾ [الؿممـتقن ،]717 :وورد
تقر َ
كس َ
فتال َف َ
قف * و ُفم ِف و َفبِ ِ
اآليات ذكر الـسب﴿ ،يقم ي ِػر الؿرا مِـ َف ِخ ِ
قف﴾ [عتبس،34 :
َ َ
َ َ َ
َ ُ
 ،]35فالؿراد بالـسب الؿثبت بقان واقع األمر والحال ،تيا فبتقه تيا فختقه،
وفما الـسب الؿـػل ففق كػل فن يـعػع بعضفؿ ببعض بسبب فكسااؿ ،وما بطتل
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بتتف عؿؾتتف لتتؿ يستترع بتتف كستتبف ،و ن كتتان ربـتتا عتتز وجتتؾ يرفتتع درجتتات فولد
الؿممـقـ لك آبا فؿ ،كؿا ققلف عز وجؾَ ﴿ :وال ِيي َـ آ َمـُُقا َوات َب َعتع ُفؿ ُذريت ُع ُُفؿ
بنِيؿ ٍ
ان َفل َحؼـََا بِ ِفؿ ُذري َع َُفؿ َو َما َف َلعـََا ُ ؿ مـ َع َؿؾِ ِفؿ متـ َرتل ٍا﴾ [الطتقر،]27 :
َ
ؾ فلحؼفؿ بابا فؿ كسبا؟ ل ،و كؿا فلحؼفؿ بابتا فؿ فول فضتال مـتف وتؽرمتا،
واألمتتر الثتتاين ألاهتتؿ رتتاركق ؿ فهتتؾ ا يؿتتان ﴿ َوالت ِتيي َـ آ َمـُتتقا َوات َب َعتتع ُفؿ
ُذري ُعُفؿ بنِيؿ ٍ
ان﴾ ،ولفيا لتؿ فكتت تؾحتؼ اتؿ ذريتعفؿ الؽتافرة الػتاجرة ،حقتث
ُ
َ
يشاركق ؿ ا يؿان.
مـ يه اآليات ،آيات وردت فقفا ثبات الشػاعة ،وآيات ورد فقفا ما فقتف
ِِ
ِ
قـ * َو َل َه ِد ٍيؼ َح ِؿ ٍ
قؿ﴾ [الشعراا،]717 ،711 :
رػاعةَ ﴿ ،ف َؿا َلـََا مـ َرافع َ
ِِ
قـ﴾ [الؿدثر ،]48 :ولفيا اتخي ف ؾ األ قاا مـ
﴿ َف َؿا َتـ َػ ُع ُفؿ َر َػ َ
اع ُة الشافع َ
يه اآليات ربفة لفؿ كػل الشػاعة وخؾتقد العصتاة ،عصتاة الؿقحتديـ
الـتتار ،الختتقارج والؿععزلتتة عـتتد ؿ مرتؽتتب الؽبقتترة خالتتد مخؾتتد الـتتار،
وطردوا مي بفؿ يا كػل الشػاعة ،واسعدلقا ايه اآليات ،لؽتـ فيتـ تؿ متـ
مثؾ ققلف عتز وجتؾَ ﴿ :متـ َذا ال ِتيي َيشت َػ ُع ِعـتدََ ُه ِل بِنِذكِ ِتف﴾ [البؼترة،]255 :
تتـ ار َت َضتتك﴾ [األكبقتتاا﴿ ،]28 :و َكَتتؿ متتـ م َؾ ٍ
قن ِل ل ِ َؿ ِ
ول َيشتت َػ ُع َ
﴿ َ
تتؽ فِتتل
َ
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ِ
ِ
الستتتؿاو ِ
اهلل ل ِ َؿتتتـ َي َشتتتا ُا
ات َل ُتغـ ِتتتل َرتتت َػ َ
َ َ
اع ُع ُُفؿ َرتتتق ًئا ِل متتتـ َبعتتتد َفن َيتتتل َذ َن ُ
َوير َضك﴾ [الـجؿ.]26 :
والجؿع بقـفؿا واضح كالشتؿس وهلل الحؿتد ،فن الشتػاعات الؿـػقتة تل
رػاعة مطؾؼة ،والؿثبعة مؼقدة بؿاذا؟ بتا ذن والرضتا ،فحقتث جتاا ا ذن متـ
الرب العظقؿ ورضل عـ الشافع والؿشػقع لف حصؾت الشتػاعة ،وحقتث لتؿ
يحصؾ الشرطان ل تـػعفؿ رػاعة الشافعقـ ،وبالعالل ل رؽال بقـ اآليات.
فيضتتا متتا ورد فن خؾتتؼ األرض فول ثتتؿ بعتتد ذلتتؽ خؾتتؼ اهلل تعتتالك
ومـفتتا ً
السؿاوات ،كؿا قال عز وجؾَ ُ ﴿ :ق ال ِيي َخ َؾ َؼ َل ُؽؿ ما فِل األَر ِ
ض َج ِؿق ًعا ُثؿ
ِ
اا َفسقا ُ ـ سبع سؿ ٍ
ٍ ِ
تقؿ﴾ [البؼترة:
َ َ َ َ َ
اوات َو ُ َتق بِ ُؽتؾ َرتلا َعؾ ٌ
اس َع ََقى ِ َلك الس َؿ َ
 ،]29وكظقتتر تتيه اآليتتة آيتتة فصتتؾت ،لؽتتـ آيتتة الـازعتتات قتتال عتتز وجتتؾ:
تع َستؿ َؽ َفا َف َستقا َ ا * َو َفغ َط َتش َلق َؾ َفتا
﴿ َف َفك ُعُؿ َف َرد َخؾ ًؼتا َف ِم الس َتؿا ُا َبـََا َ تا * َر َف َ
َو َفخ َر َج ُض َحا َ ا * َواألَر َض َبعدََ َذل ِ َؽ﴾ [الـازعات ]]31 -27 :بعتد الستؿاا
﴿ َد َحا َ ا﴾ ،فؽقػ كجؿتع بقـفؿتا ،فجتاب الحترب رضتل اهلل عـتف وفرضتاه ابتـ
عبتتاس ستتا ال ستتللف ،و تتيا الـتتقع يتتا ختتقان كععـتتل بتتف ،ألكتتف فول قتتد يعختتيه
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الؿبطؾقن وسقؾة لؾطعتـ

فيضتا وستقؾة لتك
تيا الؼترآن ،ويعختيه الزا غتقن ً

السعدلل بؿثؾ يه اآليات عؾك ف قا فؿ وآرا فؿ ،فؽقػ كجؿع بقـفؿا؟
قال ل تعارض ،خؾؼ اهلل تعالك األرض ،ثتؿ خؾتؼ الستؿاا ،ثتؿ بعتد ذلتؽ
دحك األرض ،فدحق األرض كان بعد خؾؼ السؿاا.
فيضا ما ورد فكف ل يفدي الؼقم الظالؿقـ والػاسؼقـ والؽتافريـ ،ومتا ورد
ً
فكف يفديفؿ ،وكؿ مـفؿ مـ يفعدي ،فقؼال ما كص سبحاكف وتعالك عؾك فاهتؿ ل
يفعدون وفكف ل يفديفؿ ق مـ حؼت عؾقفؿ كؾؿة العيابِ ﴿ ،ن ال ِيي َـ َحؼتت
ٍ
تؽ َل ُيممِـُت َ
َع َؾتتق ِفؿ َكَؾِ َؿ ت ُة َربت َ
اب
تقن * َو َلتتق َجتتا َات ُفؿ ُكتتؾ آ َيتتة َحعتتك َيت َتر ُوا ال َعت َتي َ
ِ
قؿ﴾ [يقكس ،]98 ،97 :وفما مـ يفعدي بعد كػره ففق مـ لتؿ تحتؼ عؾقتف
األَل َ
كؾؿة العياب.
الحؿد هلل الؼرآن واضح وجؾل وبقـ يا خقان ،لؽــا بحاجة يا خقان لك
معرفة طرق الجؿع بقـ األدلة ،و زالة الععارض اليي يؼتدح ذ تـ الؼاهتر
ولقس كعاب اهلل تعارض ،يؽقن فحقاكا بؿعرفة األحقال فو باألرخاص ،فو
يؽقن باألزمـة ،فو يؽقن باألمؽـة ،ايه األمقر األربعة :اخعالف األحتقال
حال يـطؼقن وحال ل يـطؼقن ،اخعالف األرخاص :لبثعؿ ل عشترا ،ولبثتعؿ
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ل يقمتتا ،اختتعالف األزمـتتة :واألرض بعتتد ذلتتؽ دحا تتا ،واختتعالف األمؽـتتة
و ؽيا.
لؽـ ما سبب يا الععارض اليي يؼدح فذ ان بعض الـاس؟ لتف ستبب
مـ فربعة فسباب :متا العؼصتقر العؾتؿ ،العؼصتقر العؾتؿ كتقن ل يتد لتف
العؾؿ ،بؿجرد فن يؾقح عـده اخعالف بقـ آيعقـ يؼتقل تيا اختعالف ،لؽتـ ذا
بقـ لف األمر يرجع.
الثتتاين :الؼصتتقر الػفتتؿ ،كقكتتف ضتتعقػ الػفتتؿ ،يحتتدث عـتتده رتتؽال
واخعالف ،و ن لؿ يؽـ رؽال فحقاكا.
الثالث :قؾة العدبر ،كقكف ل يعدبر ،فؾق تدبر كتالم اهلل وكظتر وتلمتؾ وتػؽتر
فقف ما كان لقحصؾ عـده مثؾ يا الخعالف.
الرابع :سقا الؼصد ،و يا يحصؾ مـ الزا غقـ ،كؿا قال عز وجؾَ ﴿ :ف َلما
ِ
يـ فِل ُق ُؾقبِ ِفؿ َزي ٌغ َف َقعبِ ُع َ
قن َما َت َشا َب َف مِـ ُف ابعِ َغا َا ال ِػعـَ َِة﴾ [آل عؿران.]7 :
الي َ
سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك ،فرفد فن ل لف ل فكتت ،وفؼؽتؿ اهلل يتا ختقان
وبارك فقؽؿ ،ورزقـا و ياكؿ العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح.
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ن الحؿد هلل كحؿده وكسععقـف وكسعغػره ،وكعتقذ بتاهلل متـ رترور فكػستـا،
ومـ سقئات فعؿالـا ،مـ يفده اهلل فتال مضتؾ لتف ،ومتـ يضتؾؾ فتال تادي لتف،
وفرفد فن ل لف ل اهلل ،وحده ل رريؽ لف ،وفرفد فن محؿد ًا عبده ورستقلف
هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ تسؾقؿا كثقرا.
فما بعدُُ :
فػل الدرس الؿاضل كـا مرركا عؾك اثـعل عشرة قاعتدة مؿتا ذكتره الشتق
رحؿف اهلل تعتالك ،قبتؾ فن كبتدف بؿقضتقع القتقم فحتب فن فستلل فستئؾة ستريعة
حقل ما ُفخي باألمس.
الؼاعتدة األولتتك ذكتتر الشتتق الؿتتـفج ،والؿتتـفج التتيي يعلكتتد فن يؽتتقن
عؾقف الؿسؾؿ قرااة كعاب اهلل عز وجؾ ،و يا الؿـفج ذكره فبق عبد الرحؿـ
السؾؿل ،كالم فبل عبد الرحؿـ رحؿف اهلل كؼال عـ الصحابة رضتل اهلل عتـفؿ
وفرضا ؿ ،كالم واضح بقـ جؾتل وجقتز ،ويعؿثتؾ ثتالث كؼتاط ،متا تل يتا
خقان؟
الشتتق ففتتد يؼتتقل فقتتف جتتقا ز لإلختتقان التتييـ يجقبتتقن ذا فجتتاب يعطتتك
كعاب ..ما فحؾك الجا زة يتا ختقان عـتدما تؽتقن حتافز لطالتب العؾتؿ ،و تل
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عؾك كؾ حال لقست غاية ،ولؽـفتا وستقؾة لشتحي ؿعتف ،وتـشتقطف الطؾتب
والعحصقؾ والؿشاركة ،ودا ؿا يا ختقان التدروس يـبغتل فن تؽتقن مشترتكة،
فول دفعا لؾؿؾؾ ،الطالب ذا كان يسؿع دا ؿا يؿتؾ متع طتقل الققتت ،الشتلا
الثاين :حعك تؽقن الػا تدة مشترتكة ،وقتد يؽتقن لتدى الطالتب بعتض الػقا تد
بعض الؿسا ؾ العل يػقد اا خقاكف عـدما يطرحفا.
كعؿ يا خقان يعؿثؾ ثالث كؼاط ما ل؟
السمال مرة ثاكقة طريؼة الصتحابة رضتل اهلل عتـفؿ قترااة الؼترآن والعتل
روا ا فبق عبد الرحؿـ السؾؿل عـ الصحابة الييـ فخي عـفؿ الؼترآن ،تعؿثتؾ
ثالث كؼاط ما ل يا خقان؟
{}..... .....
قالقا :فععؾؿـا الؼرآن والعؾؿ والعؿؾ جؿقعا.
السمال الثاين :ذكر الشق

الؼاعتدة األولتك فن العتربة الؾػتظ اآليتة

ؾ ق عؿقمفا فم خصقص سببفا ،مع العؿثقؾ؟
{}..... .....
الؿثال
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{}..... .....
في كعتتؿ ،ستتبب كتتزول ستتقرة الؿجادلتتة ،وظِفتتار فوس بتتـ الصتتامت متتـ
زوجعف .فحسـت.
ما الػرق بقـ مجلا الـؽرة سقاق الـػل ومجقئفا سقاق ا ثبات ،متع
فيضا؟
العؿثقؾ ً
{}..... .....
كعؿ ،فحسـت ،معك تؽقن الـؽرة لؾعؿقم؟
{}..... .....
جؿقؾ فحسـت.
مجلا الـؽرة سقاق الـػل قد تؽقن كصا

فادة العؿقم ،وقد تؽتقن

ظتتا رة ،فول متتا الػتترق بتتقـ التتـص والظتتا ر ،التتـص والظتتا ر متتـ دللت
األلػاظ يا خقان.
{}..... .....
جؿقتتؾ ،ستتمال آختتر :معتتك تؽتتقن الـؽتترة كتتص
ظا رة ،سمال ثاين يا خقان؟
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{}..... .....
وفيضتا فقتف مستللة ثاكقتة ذا وقعتت
ذا جرت بؿـ تؽقن ماذا؟ تؽقن كصاً ،
اسؿا لال الـافقة لؾجـس ،وما عدا ذلتؽ متـ الصتقغ هتقغ العؿتقم فناهتا تؽتقن
ظا رة

فتادة العؿتقم ،بؿعـتك فن الخصتقص وارد لؽـتف ضتعقػ ،وظتا ره

فقفا العؿقم.
فيضا مـ هقغ العؿقم و ل الؼاعدة العل ذكر ا الشق .
ً
{}..... .....
كعؿ ..ماذا؟
{}..... .....
الؿػرد الؿضاف ،الؿػرد الؿضاف يعؿ ،مؿؽـ تليت بؿثال يا فخل؟
{}..... .....
﴿سب َح َ
ان ال ِيي َفس َترى بِ َعب ِتد ِه﴾ [ا ستراا ،]7 :متا وجتف العؿتقم ققلتف:
ُ
﴿بِ َعب ِد ِه﴾؟
{}..... .....
لك اهلل..
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{}..... .....
فحسـت ..جؿقع معاين العبقدية لف هؾقات ربل وسالمف عؾقف.
طريؼتتة الؼتترآن تؼريتتر العقحقتتد ،فرتتار الؿملتتػ رحؿتتف اهلل لتتك فن
العقحقد ثالثة فقسام ،فحد ا الغاية ،واثـان مـفا وسقؾة ،فؿا تل األقستام ومتا
الغاية مـفا وما القسقؾة؟
{}..... .....
جؿقؾ ،تقحقد األلق قة ق الغاية ،وفما تقحقد الربقبقتة وتقحقتد األستؿاا
والصػات ،ل يعـتل كقكتف وستقؾة فن يستعفقـ الؿستؾؿ ،تل فكتقاع العقحقتد يتا
ختتتقان ،تقحقتتتد رب العتتتالؿقـ ،التتتبعض يؼتتتقل تقحقتتتد الربقبقتتتة يؼتتتر بتتتف
الؿشركقن ،وبالعالل قد ل يععـتل بتف ،ل ،العـايتة بتف مطؾقبتة يتا ختقان ،وربـتا
فبتتدف فقتتف وفعتتاد كعابتتف وحتتث الـتتاس عؾتتك الـظتتر آياتتتف الؽقكقتتة وتلمؾفتتا،
والـظتتر فقفتتا مطؾتتقب ،ومتتـ فستتباب ا يؿتتان ،ومتتـ فستتباب تؼقيتتة ا يؿتتان،
كيلؽ تقحقد األسؿاا والصػات يا خقان ،كؿا يعرف الؿقهقف بلوهتافف،
ويعرف ربـا عز وجؾ بلفعالتف ،تيا تقحقتد الربقبقتة ،وبصتػاتف و تيا بعقحقتد
األسؿاا والصػات.
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طريؼة الؼرآن تؼرير كبقة الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ذكر اهلل عز وجؾ
فدلة كثقرة لؾدللة عؾك كبقة الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ مـفا ثالث مـفا فو ...
{}..... .....
هدق الؿرسؾقـ ،جؿقؾ.
{}..... .....
فن الؼرآن الؽريؿ مفؿقـ في كعؿ عؾك جؿقع الؽعب ورا دا عؾقفا.
{}..... .....
فكف كتان فمقتا ،وبشتر بتف األكبقتاا قبؾتف ،وفخترب عتـ حتقادث وقعتت ،وعتـ
مغقبات تليت مسعؼبؾ الزمان ،ما حباه اهلل تعالك بف مـ األوهاف ،ومـ فكرب
األدلة عؾك كبقتف ما ق يا خقاين؟ يا الؼرآن اليي بقـ فيديـا و تق حجعـتا يتا
خقان فمام كؾ مبطؾ ،حجة ل يسعطقع الؿبطؾقن فن يؼػقا فمامفا فبد ًا.
ولفيا يـبغل لؾؿسؾؿ فن يؽقن الؼرآن دا ؿًا كصب عقـف تالوتف تدبره
وحعك دعقتف ،تقاجفقن يا خقان فكاس عـد ؿ رؽالت ،وفكاس عـتد ؿ
فيضا ،فالؼرآن يتا ختقان كتا
ربفات ،وفكاس مغرضقن ً

قـتاع متـ يطؾتب

الحؼقؼة ،و الرد عؾك كؾ مغرض مبطؾ ،كؿا قال ربـا عز وجتؾ ..متـ يتيكر
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لل دلقؾ عؾك فن الؼرآن كا ؟ و تق فعظتؿ آيتة فعطقفتا محؿتد هتؾك اهلل عؾقتف
وسؾؿ ،مـ ييكر الدلقؾ؟
{}..... .....
فحستتتـتَ ﴿ ..ف َو َلتتتؿ َيؽ ِػ ِفتتتؿ﴾ [العـؽبتتتقت ]57 :بعتتتد طؾتتتبفؿ اآليتتتات،
تات ِعـتدََ اهللِ َو ِك َؿتا َف َكَتا َك َِتي ٌير
ات مـ رب ِف ُقؾ ِك َؿتا اآل َي ُ
﴿و َقا ُلقا َلقل ُف ِكز َل َع َؾق ِف آ َي ٌ
َ
ِ
ِ
َاب ُيع َؾتك َع َؾتق ِفؿ﴾ [العـؽبتقت،51 :
قـ * َف َو َلؿ َيؽػ ِفؿ َفكا َف َكزلـََا َع َؾق َؽ الؽ َع َ
مبِ ٌ
 ،]57فدل عؾك فن الؼرآن كا  ،الخطاب ـتا لؾؿشتركقـ يتا ختقان ،فتالؼرآن
كاف لؿـ قصده الحؼ.
طريؼة الؼرآن

ثبتات الؿعتاد ،ذكتر الؿملتػ جؿؾتة متـ األدلتة الدالتة

عؾك الؿعاد ،و يه الؼضقة يا خقان تثتار والقتقم تستؿع كتؾ رتلا ستقاا عتـ
طريؼ األجفزة ،حعك عـ طريؼ مـ ؟؟ بعض الشبفات العل تعؾؼ األذ تان
جراا سؿاع كؾ رلا ،والطالع عؾك كؾ رلا ،ول ققة ل بتاهلل ،فؼتد تبعؾتك
بشخص يشؽؽ الؿعاد ،وكريد فدلة يا خقان عؼؾقة ،ذكر تا ربـتا عتز وجتؾ
كعابف ،يخاطب اا عؼقل الؿشركقـ؟
{}....
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كعؿ ..حقاا األرض بعد مق،ا ،تـبت األرض فكقاع الـباتات ،ثؿ بعد ذلؽ
تلتقفا الرياح والشؿس ،وتيرو ا الرياح وتـعفل ،ثؿ يلتقفا الؿطر ثاكقتة فعـبتت
كؿا ل ،والبيرة تـبت الـبعة كػسفا ل تعغقر ول تعبدل.
ِ
ِ
الؿتق َتك﴾ [الؼقامتة:
فاليي فعاد ا ثاكقة ﴿ َف َلق َس َذل َؽ بِ َؼاد ٍر َع َؾك فن ُيحقِ َتل َ
تـ آدم يب َؾتك ِل َعجتب التي َك ِ ِ
تب ابت ُـ
َبَ ،ومـت ُف ُي َرك ُ
ُ
 ،]41و الحديثُ « :كُتؾ اب ِ َ َ ُ
آ َد َم».
فيضا مـ األدلة يا خقان العل ذكر ا ربـتا و تل ن كاكتت الؼترآن ل فن
ً
اهلل تعتتالك يخاطتتب اتتا العؼتتقل ،كحتتـ عـتتدكا ثالثتتة فدلتتة مشتتفقرة جتتدا يؽثتتر
يراد ا الؼرآن..
{}.....
قفا ال ِيي َف َ
فيضا بؼتل
كش َل َ ا َفو َل َمر ٍة﴾ [يسً ،]79 :
بداية الخؾؼُ ﴿ ،قؾ ُيحقِ َ
دلقؾ ثالث يؽثر وروده الؼرآن..
{}.....
وفيضتا خؾتؼ متاذا؟
ذكر مـ فحقا ؿ اهلل بعد مق،ؿ ،ففؿ جؿؾتة كؿتا ذكترً ،
الشلا الؽبقر العظتقؿ ﴿ َل َخؾ ُتؼ الستؿق ِ
ات َواألَر ِ
ض َفك َب ُتر[ ﴾..غتافر ]57 :ذا
ََ
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كـتتعؿ تشتتؽقن فيفتتا الؿشتتركقن

عتتادة خؾتتؼ ا كستتان ،فخؾتتؼ الستتؿاوات

واألرض فكرب مـف ،فاليي خؾؼ يه الؿخؾققات العظقؿتة الؽبقترة قتادر عؾتك
فن يحقل الؿقتك.
طريؼة الؼرآن دعقة الؿتممـقـ يتدعق ربـتا عتز وجتؾ عبتاده الؿتممـقـ
بتتدعقة متتا فجؿؾفتتا ،ومتتا فجؿتتؾ فن يؾبتتل ا كستتان الـتتداا ذا ستتؿعف ،فؿتتا تتيه
ِ
يـ آ َمـُُقا﴾ وردت الؼرآن كؿ؟ كعؿ تسع وثؿتاكقـ
الدعقة؟ ﴿ َيا َفي َفا الي َ
مقضعا.
لؾدعقة ايه الؽؾؿة معاين يا خقان كشقر لقفا ،كيكر رقئا مـفتا؟ ﴿ َيتا َفي َفتا

ِ
يـ آ َمـُُقا﴾ ذكر عدة معان يا خقان عظقؿة لؾـداا اا؟
الي َ
{}.....
تشريػ لإليؿان.
{}.....
تشريػ لؾؿممـ الؿـادى بف.
{}.....
فن ما بعد ا داخؾ مسؿك ا يؿان.
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{}.....
فن فقتتف تتتيكقرا بؿـتتة اهلل عؾتتك تتيه الـعؿتتة ولػتتت لشتتؽر اهلل ،ومتتـ رتتؽره
العؿؾ بؿا يؽقن بعد ا مـ فمر فو اهل ،امعثال فو تركا.
فيضا فن مؼعضك ا يؿان..
ً
{}.....
مؼعضك ا يؿان ،ذا كـت ﴿ َيا َفي َفا ال ِيي َـ آ َمـُُقا﴾ ذ كـعؿ مممـقـ فاعؿؾقا.
فيضا ،حث عؾك تؽؿقؾ ا يؿان بؿا يؽقن بعد ا متـ
وفقف تؽؿقؾ لإليؿان ً
فمر فو اهل ،وذكر الؿملػ عدة طرق لدعقة الؿممـقـ وحثفؿ عؾك ا يؿان.
ـتا مستللة لطقػتتة يتا ختتقان و تل عـتتدما يؽتقن األمتتر با يؿتان لؽتتافر فو
لؿتتممـ ،فؿتتا الػتترق؟ عـتتدما يؽتتقن األمتتر با يؿتتان لؽتتافر ،فو يؽتتقن األمتتر
لؿممـ ،ما الػرق بقـفؿا؟ و يا يرد الؼرآن ..يه متا ذكر،تا فمتس ،ذا فمتر
الؽافر با يؿان بؿا الؿراد؟
{}.....
فن يدخؾ ا يؿان ..كعؿ فن يليت بلهؾ ا يؿان ،وفن يدخؾ ا يؿتان،
ِ
ِ
َاب آمِـُُقا بِ َؿا َكَزلـََا﴾ [الـستاا ]47 :آمـتقا ،ادخؾتقا
يـ ُفو ُتقا الؽ َع َ
﴿ َيا َفي َفا الي َ
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ا يؿان ،ففؿ غقر مممـقـ ،فتاألمر دختقلفؿ ا يؿتان وفن يتلتقا بلهتؾف كؿتا
ذكرت.
و ن كان لؾؿممـ؟
{}.....
تؽؿقتتؾ ا يؿتتان -جؿقتتؾ -وزيادتتتف﴿ ،يتتا فيفتتا التتييـ آمـتتقا آمـتتقا بتتاهلل
ورستتقلف﴾ ،يعـتتل كؿؾتتقا يؿتتاكؽؿ ،زيتتدوا يؿتتاكؽؿ با يؿتتان بتتاهلل تعتتتالك
ورسقلف.
فيضتتا طريؼتتة الؼتترآن دعتتقة الؽتتافر ،وذكتتر فكتتف لتتؿ يتتلت كتتداا الؽتتافر
ً
ِ
يـ َك َػت ُتروا َ
ل
بقهتتػ الؽػتتر ل متتاذا؟ مقضتتع واحتتد ،تتق؟ ﴿ َيتتا َفي َفتتا التتي َ
َتع َعت ِتي ُروا﴾ [العحتتريؿ ،]7 :و تتيا الـتتداا تتؾ تتق التتدكقا فم اآلختترة؟
اآلختترة ،و تتيا الـتتداا متتا الؿتتراد بتتف؟ كعتتؿ تبؽقتتت ،فتتالؽػر وهتتػ مشتتقـ يتتا
وفيضا قد يؽقن فسؾقب التدعقة والحؽؿتة
خقان ،ل يـادى بف حعك هاحبفً ،
فقفا ذا دعقت كافرا فل تـاديف بقهػ ..لفيا ربـا يؼقلَ ﴿ :يا َفي َفا ال ِيي َـ ُفو ُتتقا
ِ
تاس﴾ ،ويؼتقلَ ﴿ :يتا َبـ ِتل آ َد َم﴾ ،و تيه تشتؿؾ
َاب﴾ ،ويؼقلَ ﴿ :يا َفي َفا الـ ُ
الؽ َع َ
الؿممـ والؽافر.
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بعد ا ذكر فكقاع الدللة الثالثة ،الؿطابؼتة والعضتامـ والؾتزوم ،متا الػترق
بقـفا؟ دللة الؿطابؼة يا خقان؟
{}.....
دللة الؾػظ عؾك كامتؾ الؿعـتك ،كدللتة استؿ الختالؼ عؾتك الخؾتؼ هتػة
الخؾؼ وعؾك ذات الرب عز وجؾ.
العضؿـ دللة الؾػظ عؾك جزا الؿعـتك ،كدللتة استؿ الختالؼ عؾتك هتػة
الخؾؼ فؼط.
الؾزوم ،دللة الؾػظ عؾك لزم الؿعـك ،كدللة الخالؼ عؾك فكف حل عؾتقؿ
قدير سؿقع بصقر ،وما فربف ذلؽ.
فيضتا
الشق فكثر مـ تقظقػ دللة الؾزوم الحؼقؼة والؽالم عـفتا ،ويؽثتر ً
مـ اسععؿالفا تػسقره رحؿف اهلل و يا يثري ل رؽ طالب العؾتؿ ،ويجعؾتف
يعقسع مدلقل الؾػظ ،وذلؽ فن الؼرآن حؼ ،ولزم الحؼ ماذا؟ لزم الحتؼ
حؼ.
ذكتتر الؿملتتػ عتتدة فمثؾتتة مـفتتا ذكتتر فداا األماكتتة ،قتتال يؾتتزم حػظفتتا ،مـفتتا
العدل ،يؾزم مـف العؾؿ ،مـفتا األمتر بتالؿعروف والـفتل عتـ الؿـؽتر يؾتزم مـتف
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فيضتتا
العؾتتؿ ،مـتتف رتتفادة فولتتقا العؾتتؿ بعتتد رتتفادة اهلل ومال ؽعتتف ،يؾتتزم مـتتف ً
تعديؾفؿ تزكقعفؿ ،وما فربف ذلؽ.
الؼاعدة األخقرة العل فخيكا ا باألمس و ل قاعدة جؾقؾة رريػة ،اقرؤو ا
يتتا ختتقان بتتعؿعـ وتقستتعقا قراا،تتا ،يعـتتل اقتترؤوا بعتتض متتا كعتتب

تتيا

األمر ،ألكف مـ ا رؽالت العل ما تزال ترد عؾك الـاس ،وقد جاا رجؾ ستلل
ابـ عباس فسئؾة ،فطالب العؾؿ قد يحصؾ عـده رؽال فحقاكتا ،لؽتـ العتامل
فو الجا ؾ عـدما يحصؾ عـده رؽال ل بد مـ زالتة تيا ا رتؽال ،كا قتؽ
عؾك فن الؿغرض اليي يبحث عـ مثؾ يه األمقر.
يه ا رؽالت ترد عؾك ا كسان ألستباب ذكترت التدرس الؿاضتل،
فحد فسباب فربعة ،فؿا ل يا خقان؟
{}.....
سبب يه ا رؽالت معفؿ ..ما ..
{}.....
كقػ؟
{}.....
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الزيغ ،وغقره..
ذكر فربعة فسباب يا خقان السبب األول الؼصتقر العؾتؿ ،والؼصتقر
الػفؿ ،وقؾة العدبر ،وسقا الؼصد ،بارك اهلل فقؽ فحسـت.
تزول يه ا رؽالت العل تؽقن ذ ـ ا كستان بؿعرفتة الختعالف
فمقر فربعة ،ما ل يا خقان؟
الخعالف  ..الخعالف بقـ يه اآليات يرجع لك الختعالف فحتد
يه األمقر األربعة؟
الخعالف األحقال ،واخعالف األرخاص ،ماذا؟
{}.....
األمؽـة واألزمـة.
اختتعالف األحتتقال ،اختتعالف األرتتخاص ،اختتعالف األزمـتتة..
الحؼقؼة اقرؤو تا بتعؿعـ ،وكحعتاج فن كؼرف تا ،لؽتـ فقتف مستللة واحتدة و تل
يؿؽـ مـ فكثر ا ،و ن اهلل تعتالك ذكتر كعابتف العزيتز فن الؽػتار يتقم الؼقامتة
يـطؼقن ويعؽؾؿقن ول يؽعؿتقن اهلل حتديثا ،و آيتة آختر ذكتر فاهتؿ يحشترون
عؿقا وبؽؿا وهؿا فال يعؽؾؿقن ول يبصرون ،و آية فخترى فاهتؿ يبصترون،
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فؽقتتػ كجؿتتع بتتقـ تتيه اآليتتات ،وفقتتف جؿتتع لطقتتػ فرتتار لقتتف عتتالؿ الؾغتتة
الؿشفقر الػراا رحؿف اهلل فحد ييكره؟ ق يجؿع يتا ختقان بتقـ تيه اآليتات
جؿع واضح.
{}.....
جؿقؾ ..ما بقـ الؼبقر لك فن يحاسبقا يعؽؾؿقا.
{}.....
وما بعتد الحستاب يختعؿ عؾتك فقتف ويؼتال لجقارحتف :اكطؼتل كؿتا ورد
الحتديث الؿختترج الصتحقح ،قتتال تعتالك﴿ :ال َقتتق َم َكَختعِ ُؿ َع َؾتتك َففت َتقا ِ ِفؿ﴾
[يس ]65 :يعـل خعؿ عؾك فقف ختالص ،و تيا جتقاب ابتـ عبتاس رضتل اهلل
عـتتف وفرضتتاه ،لؽتتـ قبتتؾ حستتابف وقبتتؾ الختتعؿ عؾتتك فقتتف ،يتتعؽؾؿ بتتؾ ويحؾتتػ
ويؽيب ،بارك اهلل فقؽؿ يا خقان ..تػضؾ يا فخل.
{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿتد هلل رب العتتالؿقـ ،وهتتؾك اهلل وستتؾؿ عؾتك كبقـتتا محؿتتد وعؾتتك آلتتف
وهحبف فجؿعقـ.
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قال الشق العالمة عبد الترحؿـ بتـ كاهتر الستعدي رحؿتف اهلل تعتالك
كعابف الؼقاعد الحسان الؿععؾؼة بعػسقر الؼرآن:
الؼاعدة الثالثة عشرة:
طريؼة الؼرآن الحجاج والؿجادلة مع ف ؾ األديان الباطؾة}
يه الؼاعدة يا خقان تعؿة لؾؼاعتدة العارترة طريؼتة دعتقة الؿشتركقـ،
لؽـ ما ذكتره الؼاعتدة العارترة تق طريؼتة دعتق،ؿ ،و فثـتاا دعتق،ؿ قتد
يجادل بعضفؿ ،وقد يليت ببعض الشبف بعتض الحجتج ،فؿتا طريؼتة الؼترآن
جتتدالفؿ ،فول كعؾتتؿ كؿتتا ذكتتر التتدرس الؿاضتتل فكتتف الجتتدال ل بتتد متتـ
تقخل الحؽؿتة الجتدال ،لتـ تستعطقع فن تؼـتع خصتؿؽ باكػعتال وغضتب
وبؽتتيا ،ثتتؿ الؿـػعتتؾ والتتيي يغضتتب التتيي لتتقس عـتتده فو حجعتتف ضتتعقػة فو
قدرتف عؾك ا قـاع ضعقػة ،فقؾجل لك يه الطريؼة ربؿا لعغطقتة ضتعػف ،لؽتـ
فكت فيفا الؿسؾؿ ل ،معؽ وهلل الحؿتد متـ األدلتة والـصتقص متا تستعطقع فن
تؽ بِال ِ
تؼـع بتف خصتؿؽ ،وربـتا يؼتقل﴿ :اد ُع ِ َلتك َستبِق ِؾ َرب َ
حؽ َؿ ِتة َوال َؿق ِع َظ ِتة
الح َسـَ َِة﴾ [الـحؾ.]725 :
َ
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فعـد الجدال فول تبدف بـؼاط التػاق بقـؽ وبقـتف ،ومـفتا تـعؼتؾ ذا استعؿر
الـؼتتاش لتتك طتترق فو مستتا ؾ الختتعالف ،متتا التتدلقؾ عؾتتك تتيه الؿستتللة يتتا
خقان؟
ل ُتج ِ
ِ ِ
اد ُلقا َف َؾ الؽِ َع ِ
تـ ِل ال ِتيي َـ َظ َؾ ُؿتقا مِتـ ُفؿ
َتاب ِل بِتالعل َتل َفح َس ُ
﴿و َ َ
َ
و ُقق ُلقا آمـا بِال ِيي ُف ِكز َل ِ َلقـََا و ُف ِكز َل ِ َلق ُؽؿ و ِ َلفـََا و ِ َلف ُؽؿ و ِ
احدٌٌ ﴾ [العـؽبتقت:
َ
َ ُ َ ُ
َ
َ
َ
 ﴾]46معػؼتتقن عؾتتك تتيا األمتتر ،كحتتـ آمـتتا بالتتيي فكتتزل لقـتتا وفكتتزل لتتقؽؿ،
و لفـا و لفؽؿُ ﴿ ..قؾ َف ُت َحاجق َكـََا فِل اهللِ َو ُ َق َربـََا َو َرب ُؽتؿ َو َلـََتا َفع َؿا ُلـََتا َو َل ُؽتؿ
َفع َؿا ُل ُؽؿ﴾ [البؼرة ،]739 :يه مسا ؾ معػؼ عؾقفا.
ل تبدف بالـزاع مسا ؾ الـزاع فول مرة ،حعك ل يعشعت الجدال مـ الؾحظتة
األولك ،ولفيا برا قؿ عؾقف السالم لؿا جادل الطاغقة الـؿتروذ ،قتال لتف فو متا
ِ
قتالَ ﴿ :ق َ
قتت﴾ [البؼترة ،]258 :فؼتال تتيا
قؿ َرب َتل الت ِتيي ُيحقِتل َو ُي ِؿ ُ
تال ِب َترا ُ
قتت﴾ و تق يعترف ،كػستف يعترف فكتف كتاذب ول
الطاغقةَ ﴿ :ق َال َف َكَا ُفحقِتل َو ُفمِ ُ
يحقل ول يؿقت.
برا قؿ لؿ يترد فن يستعؿر عؾقتف الصتالة والستالم معتف فمتر ستقـازع فقتف
ويؽتتابر ويجتتادل فقتتف ،اكعؼتتؾ ولتتقس تتيا اكؼطاعتتا حجتتة بتترا قؿ ل واهلل يتتا
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اهلل َيتلتِل
خقان ،اكؼطع لك دلقؾ مستؽت ،فخرستف ؟؟؟ واعتف ،فؼتالَ ﴿ :فتنِن َ
ِ
ِ
بِالشتتؿ ِ ِ
الؿغت ِتر ِ
تت الت ِتيي َك َػت َتر﴾ [البؼتترة:
ب َف ُب ِفت َ
الؿشت ِتر ِق َفتتلت بِ َفتتا مت َ
س مت َ
تـ َ
تـ َ
 ،]258اكعفك.
فنذا بدفت بؿستا ؾ التػتاق قتد تـفتل الخصتقمة متـ فولفتا ،ذا استعؿر
الـؼاش والخصتقمة ففـتاك طترق ذكر تا ربـتا عتز وجتؾ ،مـفتا :تؼريتر تقحقتد
الربقبقة وذكره وعرضف ،ألكف يممـ بف الغالب ،فعسللف مـ التيي يـػتع؟ متـ
اليي يضر؟ مـ اليي بقده الرزق؟ مـ الخالؼ؟ يه مسللة يعػؼ عؾقفا الـتاس
عؿقما ،حعك ف ؾ الؽعاب ،ربؿا بعض القثـققن ومشركق العرب كاكقا يؼترون
اا ،فنذا فقر بلن اهلل تعالك ق الخالؼ الترازق الؿحقتل الؿقتت الؿتدبر ل متقر
كؾفا ،فؼؾ يا ق ا لف اليي يجب فن يعبد ،وفما آلفتعؽؿ ل تؿؾتؽ ضترا ول
ون مِـ د ِ
﴿و َيع ُبدُُ َ
ون اهللِ َما َ
ل
ُ
كػعا ،دفعا ،ورفعا ،ول تؿؾؽ رلا ،بنقرار ؿَ ..
َي ُضتتر ُ ؿ َو َ
ل َيتتـ َػ ُع ُفؿ﴾ [يتتقكس ]78 :بتتنقرار ؿ ،ولؽتتـ يعبتتدواهؿ يؼقلتتقن
ملا رػعاؤكا عـد اهلل.
فنذا كان الرجؾ يريد الحؼ يا ختقان يؼعـتع ،ولفتيا يـعؼتؾ لتك الحعجتاج
عؾقف فقؿا فقر بف عؾك ما فكؽره ،ق فقر بؿاذا يا ختقان؟ مشتركق العترب كتاكقا
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يؼرون بـقع مـ العقحقد ما ق؟ تقحقد الربقبقة ،فعحعج عؾقف فقؿا فقر بف عؾتك
ما فكؽر ،فولست تؼر بعقحقد الربقبقتة؟ ستقؼقل :بؾتك ،تؼتقل :فقؾزمتؽ ذن فن
تؼر بعقحقد األلق قة و يا مـ دللة الؾتزوم ،ألن العقحقتد الربقبقتة يتدل عؾتك
تقحقد األلق قة بدللتة الؾتزوم ،وتقحقتد األلق قتة يتدل عؾتك الربقبقتة بدللتة
العضؿـ.
فعطقين دلقؾ يا خقان عؾك يه الؿسللة الؼرآن؟
ققلف تعالكُ ﴿ :قتؾ متـ يتر ُز ُق ُؽؿ متـ الستؿ ِ
اا َواألَر ِ
ض َفمتـ َيؿؾِ ُ
تؽ الستؿ َع
َ
َ َ
َ
ت ويخ ِرج الؿق َ ِ
ِ
ِ
الحتل َو َمتـ ُيتدََ ب ُر
تـ َ
تت م َ
َواألَب َص َار َو َمـ ُيخ ِر ُج َ
الؿق َ ُ ُ َ
الحل م َـ َ
ِ
اهلل َف ُؼؾ َف َفالَ َتع ُؼ َ
األَم َر َف َس َق ُؼق ُل َ
الحتؼ
الحؼ َف َؿا َذا َبعدََ َ
اهلل َرب ُؽ ُؿ َ
قن * َف َيل ُؽ ُؿ ُ
قن ُ
ِل الض ُ
الل﴾ [يتقكس ،]32 ،37 :بتنقراركؿ فكتت فن اهلل ستبحاكف وتعتالك تق
التتيي يخؾؼؽتتؿ ورزقؽتتؿ و تتق الؿتتدبر ل متتقر كؾفتتا ،ذن يؾتتزمؽؿ فن تعؼتتقه
وتطقعقه ،و يا يؽػل الؼرآن يا خقان وفدلعف مشفقرة.
فيضا مـ األدلة كؿتا قؾتت و تق التدلقؾ الؽبقتر واآليتة العظؿتك تحتديفؿ،
ً
العحدي بؿاذا؟ ما الشلا الييـ كؿؾؽف كعحدى بف العتالؿ كؾتف؟ تيا الؼترآن يتا
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خقان ،واليي قال فقف ربـا عز وجؾَ ﴿ :فنِن لؿ َتػ َع ُؾقا َو َلـ َتػ َع ُؾتقا﴾ [البؼترة:
.]24
و ذا كتتان عاكتتد وفهتتر يؼتتال تتيا الؼتترآن ،و تتؿ يتتا ختتقان يعرفتتقن عظؿتتة
الؼرآن ،و ل ماذا فعؾ الؿشركقن مشتركق العترب الؼترآن ،لؿتا رفوا فن كتؾ
ل َتستؿعقا ل ِف َتيا ال ُؼتر ِ
آن
مـ اسعؿع لك الؼرآن حعتك كبتار ؿ تتلثر بتالؼرآنَ ُ َ َ ﴿ ،
وال َغقا فِ ِ
قف﴾ [فصؾت ،]26 :تشتقيش ،تشتقيف ،تيه الطريؼتة العتل يعبعفتا متـ
َ
يتلس يتتا ختتقان ،متـ يتتلس متتـ فن يترد عؾتتك خصتتؿف ،يعبتع طريتتؼ العشتتقيش،
محؿد ساحر كا ـ راعر ،تؾػقؼ يه التعفؿ و تيه األباطقتؾَ ﴿ ،
ل َتس َتؿ ُعقا﴾
ل َتسؿعقا لِف َتيا ال ُؼتر ِ
آن﴾ و ذا قترف فشقرتقا ..كتاكقا ذا قترف
يقهل بعضفؿ ﴿ َ َ ُ َ
؟؟ يصقحقن يصػرون ويصػؼقن حعك ل يسؿع الـاس لؾؼرآن.
يا يدل عؾك فن الؼرآن بؾغ مبؾغا يا خقان كػقسفؿ ،وعؾؿقا فكف فعظتؿ
ممثر ،فعظؿ ما يمثر الؼؾقب فن تدعق الـاس بؽالم اهلل عز وجؾ ،ولفتيا فكتا
فققل خقاين يا خقان اسععؿؾقا كالم اهلل تعالك الدعقة لك اهلل عز وجتؾ،
حعك وفكت مام تصؾل الجؿاعة ،اسعحضر فكؽ تستؿعفؿ فعظتؿ كتالم ،متا
كؼقل تؾؼل محاضرة ل ،فعظؿ كالم يا خقان ،فؾربؿا سؿع رتخص مـتؽ آيتة
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هؾك معؽ فو خارج الؿسجد ،كاكت واهلل سببا لفداية كثقتريـ يتا ختقة ،ولتق
قرفتؿ قصص متـ يعقبتقن ومتـ يستؾؿقن ،متـ يعتقب متـ الؿستؾؿقـ ومتـ
يسؾؿ مـ غقر ؿ لرفيعؿ الؽثقر كثقر مـ كتان ستبب يؿاكتف ستؿاع كتالم اهلل عتز
وجؾ.
ما فجدت فقتف تيه الطريؼتة ول كػعتت فقتف ،فحقاكتا تؼتقل ختالص اكعفتك
ل ُحج َة َبقـَـََا﴾َ ﴿ ،فؾِ َيل ِ َؽ َفاد ُع َواس َع َِؼؿ َك ََؿا ُفمِتر َت َو َ
األمر ﴿ َ
ل َتعبِتع َف َتقا َا ُ ؿ
ِ
ـت بِؿا َف َكز َل اهلل مِتـ كِ َع ٍ ِ
اهلل َربـََتا َو َرب ُؽتؿ َلـََتا
َو ُقؾ آ َم ُ َ
َتاب َو ُفمتر ُت ألَعتد َل َبقتـَ ُؽ ُؿ ُ
ُ
َفع َؿا ُلـََا َو َل ُؽؿ َفع َؿا ُل ُؽؿ َ
ل ُحج َة َبقـَـََا َو َبقـَ ُؽ ُؿ﴾ [الشقرى ]75 :ختالص ،قتال
العؾؿاا :يعـل ل خصقمة بقــا وبقـؽؿ ،اكعفك األمر ،اهلل يجؿع بقــا ويحاستب
كؾ ..و لقف الؿصقر.
وتلمؾقا يا ختقاين لػعتة جؿقؾتة اآليتة عظقؿتة ﴿ َفؾِ َتيل ِ َؽ﴾ متاذا؟ اقتراوا
اآليتتة معتتل ﴿ َفتتاد ُع﴾ طقتتب فكتتا فستتللؽؿ التتدعقة قبتتؾ الستتعؼامة ول بعتتد
السعؼامة؟ بعد ،طقب لؿاذا قدمت اآلية ،تؼديؿ ما حؼف العلخقر يتدل عؾتك
ماذا يا خقان؟ عؾك الحث عؾقف وال عؿام بف ،والعـاية بف.
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كؿا ذكر ذلؽ ققلف﴿ :و َلؽِـ ُكُق ُكُتقا ربتاكِققـ بِؿتا ُكُـت ُعُؿ ُتعؾؿ َ ِ
َتاب
تقن الؽ َع َ
َ
َ ُ
َ َ
َ
َوبِ َؿا ُكُـ ُعُؿ َتد ُر ُس َ
تقن﴾ [آل عؿتران ،]79 :قتدم الععؾتقؿ متع فكتف بعتد الدراستة،
كظرا أل ؿقعف ،وتلكقدا يا خقاين عؾك مـ تعؾؿ فن يعؾؿ ،وعؾك متـ استعؼام فن
يدعق لك اهلل عز وجؾ.
ذا لتتؿ تجتتز تتيه الطتترق واحعتتاج ا كستتان فن يؾزمتتف الحجتتة ،يـعؼتتؾ لتتك
قف مِتـ بع ِتد متا جتاا َك مِتـ ِ
الؿبا ؾة ،كؿا قال عز وجؾَ ﴿ :فؿـ حاج َؽ فِ ِ
العؾ ِ
تؿ
َ
َ َ
َ َ َ َ
َف ُؼؾ َت َعا َلقا َكَد ُع َفبـََا َا َكَا َو َفبـََا َا ُكُؿ َوكِ َسا َا َكَا َوكِ َسا َا ُكُؿ َو َفك ُػ َسـََا َو َفك ُػ َس ُؽؿ ُثتؿ َكَب َع َِفتؾ
ِ
ِ
قـ﴾ [آل عؿتتران ،]67 :يبعفؾتتقن ثتتؿ يتتدعقن فن
َفـََج َعتتؾ لعـَت َة اهلل َع َؾتتك ال َؽتتاذبِ َ
لعـتتة اهلل عؾتتك الؽتتاذبقـ ،وحقـفتتا يتتا ختتقان الؿضتتا ؼ تعبتتقـ الحؼتتا ؼ ،ذا
وهؾ األمر لك تيه الدرجتة ،فرعتقن يتا ختقان لؿتا فطبتؼ عؾقتف البحتر متاذا
ـت َفك ُف َ
ل﴾ [يقكس ،]91 :وقبتؾ ذلتؽ متاذا كتان يؼتقل؟ يؼتقل تق
قال؟ ﴿آ َم ُ
راؿ األعؾك.
فنذا ُدعل لؾؿبا ؾة كؽص ،ولفيا جاا كصارى كجران لتك الـبتل هتؾك اهلل
عؾقتتف وستتؾؿ وجتتادلقا وحعتتك يستتعدلقن بتتبعض الشتتبفات متتـ الؼتترآن ،فدلتتة
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اسعدللت ،دعا ؿ الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ لؾؿبا ؾتة ،فرفضتقا الؿبا ؾتة،
وفزعـقا ودفعقا الجزية.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة الرابعة عشرة:
حيف الؿععؾؼ الؿعؿقل فقف يػقد تعؿقؿ الؿعـك الؿـاسب لف}.
حيف الؿععؾؼ الؿعؿتقل بتف يتدل عؾتك العؿتقم ،تيا الؿععؾتؼ يتدل عؾتك
ماذا؟ عؾك العؿقم ،فحقاكا يحيف الؿععؾؼ ألجؾ فتادة العؿتقم ،ألكتف ذا ُذكتر
اختتعص بؿتتا يتتدل عؾقتتف ،و تتيا فمثؾعتتف الؼتترآن تتترى يتتا ختتقان عـتتدما يتتيكر
العؾؿاا الؼاعدة يؼقل يه قاعدة و تيا تطبقؼفتا ،فتاكظر فكتت وتلمتؾ كعتاب
اهلل ،وتدبر الؼرآن.
ِن رم َت الف َدى َفال ِعؾؿ َتح َت َت َدب ِر ال ُؼر ِ
آن
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
يـ مِتـ َقتبؾِ ُؽؿ
تب َع َؾتك التي َ
ب َع َؾتق ُؽ ُؿ الصت َقا ُم َك ََؿتا ُكُع َ
فعطقين فمثؾةُ ﴿ ..كُع َ
َل َعؾ ُؽؿ َتع ُؼ َ
قن﴾ [البؼرة ،]783 :فيـ الؿعؿقل؟ الؿععؾؼ محتيوف ،تعؼتقن اهلل
عز وجؾ ،لؽؾ ما تدل عؾقف تيه الؽؾؿتة متـ معـتك ،تعؼتقن الؿحتارم ،تعؼتقن
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الؿػطتترات ،و ؾتتؿ جتترا ،تتيا العؿتتقم متتـ فيتتـ فتاكتتا يتتا ختتقان؟ متتـ حتتيف
الؿععؾؼ ،فما حيف الؿععؾؼ فلفاد العؿقم.
ِ
ِ
ػ متـ الشتق َط ِ
ان
خي ً
يـ ات َؼقا ِ َذا َمس ُتفؿ َطتا ٌ َ
فيضا ققلف عز وجؾِ ﴿ :ن الي َ
َتت َتيك ُروا َفتتنِ َذا ُ تتؿ مب ِصت ُتر َ
ون﴾ [األعتتراف ،]217 :الؿتتممـ قتتد يلتقتتف الشتتقطان
ويؾؼل روعف رلا ،فقعيكر فنذا تق مبصتر ،فقطترد اهلل تعتالك عـتف الشتقطان
وكزغاتتتف ،تتتيكروا متتاذا يتتا ختتقان؟ تتتيكر تعظتتقؿ اهلل عتتز وجتتؾ قؾبتتف ،تتتيكر
مراقبة اهلل سبحاكف وتعتالك واطالعتف عؾقتف ،تتيكر التيكب التيي ربؿتا يؼتع فقتف
وضرره عؾك قؾبف ،تيكر كزغات الشقطان واسعدراجف لإلكسان ومحاولتتف فن
يجره الؿعاهل درجة درجة ،تيكر فمتقر كبقترة وكثقترة ،متـ فيتـ فتاكتا تيا
العؿقم؟ مـ حيف الؿععؾؼ.
وفمثؾعتتف يتتا ختتقان الؼتترآن كثقتترةَ ﴿ ،فل َفتتا ُك ُُؿ الع َؽتتا ُث ُر﴾ [العؽتتاثر،]7 :
العؽاثر ماذا؟ األمقال األولد األرغال ،فسره ربـا بؼقلفَ ﴿ :و َت َؽا ُث ٌر
ال واألَو ِ
ِ
لد﴾ [الحديد.]21 :
فل األَم َق ِ َ
[والعصر ،]3 :بالصترب عؾتك متاذا؟
اهقا بِالصب ِر﴾ َ
اهقا بِال َحؼ َو َت َق َ
﴿ َو َت َق َ
بلكقاعف الثالثة ،الصرب عؾك طاعة اهلل وعـ معصقعف وعـ فقداره الؿملؿتة ،متـ
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فيـ فتقعؿ ايا الؽالم؟ اكظروا كقػ الؿػسر يا خقان يعـل يجد سعة متـ مثتؾ
يه الؼاعدة ،فقعبادر لؾعامتة فن الصترب تق الصترب عؾتك الؿصتا ب ،ول يؽتاد
يخطر ذ ـ القاحد الصرب عؾك الطاعة ،مع فن فعظؿ فكقاع الصرب الثالثة متا
ق يا خقان؟ الصرب عؾك الطاعة عؾك الؼقل الصحقح.
ِ
الؿح ِستـ ِق َـ﴾ [البؼترة:
اهلل ُيحتب ُ
الؿحسـ يتا ختقان يترد الؼترآنِ ﴿ ،ن َ
ِ ِ
ِ ﴿ ،]795ك ُفتتؿ َكتتا ُكُقا َقبت َتؾ َذل ِت َ
قـ﴾ [التتياريات ،]76 :محستتـقـ متتع
تؽ ُمحستتـ َ
راؿ ،ومحسـقـ لك خؾؼف ،ل تؽقن محسـقـ لتك اهلل ،ل ،ربـتا لتقس بحاجتة
لك حسان فحد ،محسـ طاعة ربف ،ومحسـ لك خقاكف الؿسؾؿقـ ،طقب
فيضتا متـ متاذا؟ فتتك متـ
مـ فيـ فتك يا العؿقم والؾػظ محسـ وفؼط ،فتتك ً
حيف الؿععؾؼ ،وكظا ر يا يا خقانَ ﴿ ،ل َعؾ ُؽتؿ َت َتيك ُر َ
ون﴾ [األكعتام،]752 :
﴿ل َعؾ ُؽؿ َتع ِؼ ُؾ َ
قن﴾ [يقسػ ]2 :لك آخره.
ذا تلمؾتتتت وكظتتترت متتتدلقلت الؽؾؿتتتة ،ومتتتا يؿؽتتتـ فن تؼتتتدره متتتـ
مععؾؼا،تتا ،فتتنن تتيا يقستتع متتدارك ا كستتان ،ويعطقتتف ثتتروة يتتا ختتقاين
مدلقلت الؾػظ ،بحقث ل يخصف عؾك رلا قؾقؾ.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
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قال :الؼاعدة الخامسة عشرة
جعتتؾ اهلل األستتباب لؾؿطالتتب العالقتتة مبشتترات لعطؿتتقـ الؼؾتتقب وزيتتادة
ا يؿان}
عـدكا يا خقان فسباب وعـدكا مطالب عالقة ،مطالب عالقتة وفمتقر كبقترة،
يجعتتؾ اهلل ستتبحاكف وتعتتالك بع تض األستتباب مؼتتدمات لفتتا كالؿبشتترات اتتا،
والغاية مـ ذلؽ ما ق؟ تطؿقـ الؼؾتقب وراحعفتا ،ذن عـتدكا مطالتب عالقتة،
فمقر كبقرة عظقؿة ،وثؿة فسباب تؽقن مؼتدمات لفتا ،و تيه األستباب تؽتقن
مبشرة اا ألجؾ راحة الـػس وطؿلكقـة الؼؾب ،مثؾ الؿملػ عـدما بلمثؾة.
اهلل ِل ُبش َترى
مثؾ ققلف عز وجؾ كزول الؿال ؽة يتقم بتدر ﴿ َو َمتا َج َع َؾت ُف ُ
َل ُؽؿ َول ِ َعَط َؿتئِـ ُق ُؾتق ُب ُؽؿ بِ ِتف﴾ [آل عؿتران ،]726 :يعـتل كتزول الؿال ؽتة كتان
بشتترى ،والغايتتة مـتتف متتا تتق؟ طؿلكقـتتة الؼؾتتقب ،بشتترى بؿتتاذا؟ بالـصتتر ،ذن
الؿطؾب العالل ـا ما ق؟ الؿطؾب ما ق؟ الـصر يا خقاين ،والستبب كتزول
الؿال ؽتتة فتتلكزل اهلل تعتتالك الؿال ؽتتة مبشتتريـ اتتيا الـصتتر ،ولؽتتل تطؿتتئـ
الؼؾقب وترتاح الـػقس.
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و ؾ قاتؾ الؿال ؽتة فو لتؿ يؼتاتؾقا؟ ختالف ،و ن كتان التدلقؾ هتحقح
مسؾؿ دل عؾك فاهؿ قاتؾقا.
فيضا ققلف عز وجؾ﴿ :ومِـ آياتِ ِف َفن ير ِس َتؾ الريتاح مبشتر ٍ
ات﴾
مـ األمثؾة ً
َ
ُ
َ
َ َ َُ َ
[الروم ،]46 :و ق اليي يرسؾ الرياح مبشرات ،يرسؾ ربـا الرياح مبشترات،
مبشرات بؿاذا؟ بـزول الؿطر ،فـتزول الؿطتر ل رتؽ فمتر كبقتر يعطؾتع الـتاس
لقف يـعظروكف ،ويدعقن راؿ ،ربـا هؾقا يسعغقثقن راتؿ ،فقجعتؾ اهلل ستبحاكف
وتعالك بعض األسباب مبشرات ،مثؾ ماذا يا خقان؟ مثؾ بقب الريح ،وفكتا
فققل الريح يا خقان ،بؾ بقب الرياح ،ألن الريح لؿ يترد الؼترآن طالقفتا
يح
ل عؾتتك العتتياب ،كؿتتا ققلتتف عتتز وجتتؾ عتتادِ ﴿ :ذ َفر َستتؾـََا َع َؾتتق ِف ُؿ التتر َ
ِ
تقؿ﴾ [التتياريات ،]47 :وفمتتا الرحؿتتة فؾتتؿ يتترد طتتالق التتريح فقفتتا ل
ال َعؼت َ
مقضع واحد ُ ﴿ ،ق ال ِيي يسقر ُكُؿ فِل البتر والبح ِتر حعتك ِ َذا ُكُـت ُعُؿ فِتل ال ُػؾ ِ
تؽ
َ
َ َ َ
َ
َُ ُ
َو َجت َتري َـ بِ ِفتتؿ﴾ [يتتقكس ]22 :طقتتب كقتتػ تتؾ اكخرمتتت الؼاعتتدة؟ فبتتدف متتا
اكخرمتتت ،التتريح ذا ففتتردت ففتتل ريتتح عتتياب ل البحتتر ،فناهتتا ذا كاكتتت
رياحا ؾ تؽقن مريحة؟ السػقـة وكاكت السػـ الؿاضل تسقر بالريتاح ،لتق
عصػت بف الريح مرة يؿقـ مرة يسار مرة فمتام مترة خؾتػ ،متاذا يحصتؾ لفتا؟
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تغرق ،وربؿا لق تغقرت الريح رجعت لتك الؼفؼترة ،فنكؿتا تؽتقن التريح طقبتة
ذا كاكت مـ جفة واحدة ،فما الرب فال ،وذلؽ فن الريح الرب ذا كاكت مـ
جفة واحدة ممذيتة مععبتة ،يعـتل لتق فن ريحتا بتاردة ،ريتح الشتؿال العتل ،تب
فحقاكا ذا اسعؿرت عشرة فيام عشريـ يقم ماذا يحصؾ؟
يعجؿد الـاس يا خقان ،ولفيا مـ حؽؿتة اهلل دا ؿتا تالحظتقن ،تب ريتح
الشؿال يقمقـ ثالثة فيام ثؿ تليت ريح الجـتقب ،ريتح الجـتقب دافئتة ،فعؽستر
حد،ا ،ولفيا كاكت الرياح الرب رحؿة ،والريح ماذا؟ عتياب بختالف ريتح
البحر.
ل ِن َفول ِ َقتتا َا اهللِ َ
فيضتتا قتتقل ربـتتا عتتز وجتتؾَ ﴿ :ف َ
ف
ل َختتق ٌ
متتـ الؿبشتترات ً
قن * َلفؿ البشرى فِتل الحق ِ
ِ
يـ آ َمـُُقا َو َكَا ُكُقا َيع ُؼ َ
ل ُ ؿ َيح َز ُك َ
َع َؾق ِفؿ َو َ
تاة
ََ
ُقن * الي َ
ُ ُ ُ َ
الدكقا وفِل ِ
ل ِن َفول ِ َقتا َا اهللِ َ
اآلخ َر ِة﴾ [يقكسَ ﴿ ،]64 -62 :ف َ
ف َع َؾتق ِفؿ
ل َختق ٌ
َ َ
ل ُ ؿ َيح َز ُك َ
َو َ
ُقن﴾ [يقكس ]62 :الؾفؿ اجعؾـا مـفؿ يا فرحؿ الراحؿقـ.
مـ ق القلل يا خقان؟ مصتطؾح التقلل حصتؾ فقتف تشتقيش كبقتر ،حعتك
فهبح كثقر مـ فولقاا الشقطان فولقاا كظر كثقر مـ الجفال ،مـ ق القلل يا
خقان؟
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الؿممـ ماذا يا خقان؟ العؼل بـص كتالم ربـتا ،فؿتـ كتان هلل تعتالك مممـتا
تؼقا كان لف ولقتا﴿ ،ال ِتيي َـ آ َمـُُتقا َو َكَتا ُكُقا َيع ُؼ َ
تقن﴾ [يتقكس ]63 :دون تؽؾػتات
ودون رروط ،ودون كرامات ،ودون فمقر ،فنذا كتان مممـتا تؼقتا ففتق ولتل هلل
عز وجؾ.
ل ُ تتؿ َيح َز ُكت َ
ف َع َؾتتق ِفؿ َو َ
ل ِن َفول ِ َقتتا َا اهللِ َ
قتتال عتتز وجتتؾَ ﴿ :ف َ
تقن *
ل َختتق ٌ
تاة التتدكقا وفِتتل ِ
تقن * َلفتتؿ البشتترى فِتتل الحقت ِ
ِ
يـ آ َمـُتتقا َو َكتتا ُكُقا َيع ُؼت َ
اآلخت َتر ِة﴾
َ َ
ََ
التتي َ
ُ ُ ُ َ
[يقكس.]64 -62 :
فيضتتا الحقتاة التتدكقا الرؤيتتا الصتالحة ،يرا تتا الؿتتممـ فو
متـ الؿبشتترات ً
ترى لف ،لؿ يبؼ مـ الؿبشرات ل الرؤيا الصالحة ،يرا ا الؿممـ فو ترى لف.
فيضتتا ثـتتاا الـتتاس ،لؽتتـ بشتترط ،فل يعطؾبتتف ا كستتان ول
متتـ الؿبشتترات ً
يسعك لقف ،ما يسعك لقف كعقذ باهلل ،لؽـ ذا فثـل عؾقف و ق لتؿ يستع بتؾ ربؿتا
ل يحب فن يسؿع الثـتاا متـ الـتاس ،فؾعتؾ تيه فن تؽتقن متـ الؿبشترات لتف
بالخقر.
ِ
الؿال ِ َؽت ُة َفل َت َختا ُفقا
﴿ ِن الي َ
اهلل ُثتؿ است َع َؼا ُمقا َت َعـََتز ُل َع َؾتق ِف ُؿ َ
يـ َقا ُلقا َربـََتا ُ
قعتتدُُ َ
َو َ
ون﴾ [فصتتؾت ،]31 :ابشتتروا،
ل َتح َز ُكُتقا َو َفب ِشت ُتروا بِال َجـت ِتة ا َلعِتتل ُكُـت ُعُؿ ُت َ
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تـزل عؾقفؿ الؿال ؽة عـد الؿقت فعبشر ؿ ،وتـزل عؾقفؿ الؼترب فعبشتر ؿ،
وتـزل عؾقفؿ عـد بعثفؿ فعبشر ؿ ،و يه مبشرات عظقؿتة يتا ختقان ،بتلعظؿ
الؿطالب ،وفثـك الؿـازل والؿراتب ،الجـة كسلل اهلل الؽريؿ مـ فضؾف.
حعك ذكر الشق مـ الؿبشرات ذكتر متا يعترتي الؿستؾؿ فحقاكتا متـ ضتقؼ
وردة وبالا ،ثؿ يليت بعد ذلؽ الػرج ،فارعداد األمر متمذن ومبشتر باكػراجتف،
واعؾؿ فن الـصر مع الصرب ،وفن الػرج مع الؽرب ،وفن مع العستر يسترا ،قتال
تعالكِ ﴿ :ن َم َع ال ُعس ِر ُيسر ًا﴾ [الشرح ،]5 :وقالَ ﴿ :ف َلما َمـ َفع َطك َوات َؼتك *
َو َهد َق بِال ُحسـََك * َف َسـُ َقس ُر ُه ل ِؾ ُقس َرى﴾ [الؾقؾ ،]7-5 :فال يظـ الؿستؾؿ كتف
ذا عرض لف عتارض فو ابعؾتل بتبالا فكتف لتـ يتعخؾص متـ تيا األمتر ،ل ،بتؾ
اهلل َبعتتدََ ُعست ٍتر
يـعظتتر الػتترج ،ومتتـ ففضتتؾ العبتتادة اكعظتتار الػتترجَ ﴿ ،س ت َقج َع ُؾ ُ
ُيستتر ًا﴾ [الطتتالق ]7 :وتتتلمؾقا الستتقـ ـتتا يتتا ختتقان ،متتا الػتترق بتتقـ الستتقـ
وسقف ،السقـ يؼقلقن لؾعـػقس ،وسقف لؾعسقيػ ،فيفؿا فقرب ،العـػقس فم
اهلل﴾ ،لفيا لؿا قال خقة يقسػ ألبتقفؿ ﴿ َيتا
العسقيػ؟ العـػقسَ ﴿ ،س َقج َع ُؾ ُ
ف﴾ [يقسػ ،]98 :ققؾ كف فختر
َف َبا َكَا اس َعَغ ِػر َلـََا﴾ [يقسػَ ﴿ ،]97 :ق َال َسق َ
اسعغػاره لك آخر الؾقؾ ،واهلل فعؾؿ.
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{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة السادسة عشرة
حيف جقاب الشرط يدل عؾك تعظقؿ األمر وردتف مؼامات القعقد}
حيف جقاب الشرط ـتا كحعتاج الؾغتة يتا ختقان ،كحعتاج الـحتق ،الـحتق
مفؿ يا خقاكـا ،اععـقا بف ،وما اععـتك رتخص بشتلا ل فتعح لتف مـتف متا فتعح،
حيف جقاب الشرط مؼامات القعقد يدل عؾك ،قيؾ األمر وردتف ،و تيا
ِ
الؿج ِر ُمت َ
تقن َكَاكِ ُستتقا
كثقتتر الؼتترآن ،كؿتتا ققلتتف عتتز وجتتؾَ ﴿ :و َلتتق َتت َترى ِذ ُ
را ِ
وس ِفؿ ِعـدََ َرب ِفؿ َربـََا َفب َصر َكَا َو َس ِؿعـََا﴾ [السجدةَ ﴿ ،]72 :و َلق َت َترى﴾ فيتـ
ُ ُ
ِ
الؿج ِر ُم َ
تقن
الجقاب؟ حتيف الجتقاب ،فيتـ فداة الشترط :لتقَ ﴿ ،و َلتق َت َترى ِذ ُ

َكَاكِسقا را ِ
وس ِفؿ﴾ ،الجقاب :لرفيت فمرا رديدا مفقل عظقؿتا ،لؿتاذا حتيف
ُ ُ ُ
الجقاب يا خقان؟ حعك يؼدر الي ـ مـ الشدة والفقل فعظؿ ما يؼدر.

ولفيا كظا ر الؼترآن كثقتر ،كؼقلتف عتز وجتؾَ ﴿ :و َلتق َت َترى ِذ َف ِز ُعتقا َفتالَ
َفق َت و ُف ِخ ُيوا مِـ م َؽ ٍ
ان َق ِر ٍ
فيضتا رفيتت فمتر عظتقؿ رتديد،
يب﴾ [ستبلً ،]57 :
َ
﴿ َو َلق َت َرى ِذ َوقِ ُػقا َع َؾك َرب ِفؿ َق َال َف َلق َس َ َيا بِال َحؼ﴾ [األكعامَ ﴿ ،]31 :و َلتق
َت َرى ِذ َوقِ ُػقا َع َؾك الـ ِ
ار﴾ [األكعتام ،]27 :وكظتا ر تيا الؼترآن كتريؿ ،قتال
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الؿ َؼابِ َر * َكَتال
تعالك بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿَ ﴿ :فل َفا ُك ُُؿ الع َؽا ُث ُر * َحعك ُزر ُت ُؿ َ
تقن* َكتتال َلتتق َتع َؾؿت َ ِ
تؿ ال َق ِؼت ِ
ف َتع َؾ ُؿت َ
ف َتع َؾ ُؿت َ
تقـ *
تقن * ُثتتؿ َكتتال َستتق َ
َستتق َ
تقن عؾت َ
ُ
ِ
قؿ﴾ [العؽاثر ]6-7 :لك آختر الستقرة ،فيتـ جتقاب لتق تعؾؿتقن
َل َع ََر ُون َ
الجح َ
عؾؿ القؼقـ؟ محتيوف ،تؼتديره :لتق تعؾؿتقن عؾتؿ القؼتقـ متا فلفتاكؿ العؽتاثر،
ولؽـ ما يا الشلا اليي تعؾؿقكف ،ما ذكتر ـتا يتا ختقان ،لقتدل عؾتك رتدتف
و قلف وعظؿ فمره.
فيضتا ا اتام وا جؿتال ،اتام الشتلا
مؿا يدل عؾتك رتدة األمتر و قلتف ً
ِ
تارى﴾
و جؿالف ،مثؾ ققلف عز وجؾَ ﴿ :ف َغشا َ ا َما َغشك * َفبِ َلي آلا َرب َؽ َت َع ََؿ َ
[الـجؿِ ﴿ ،]55 ،54 :ذ َيغ َشك السد َر َة َما َيغ َشك﴾ [التـجؿَ ﴿ ،]76 :ف َغ ِشت َق ُفؿ

م َـ ال َقؿ َما َغ ِش َق ُفؿ﴾ [طف ..]78 :واحد يؼقل غشل ما غشل ،متا تبتقـ رتلا،
كؼقل كعؿ ما تبقـ رلا ،فاؿ يا اليي غشك ،ولؿتاذا فاتؿ؟ لتق ذكتر لعترف،
لؽـ اامف يدل عؾتك عظؿتف ورتدتف وفن التي ـ يؼتدر متا يؼتدر ويػترتض متا
يػرتض فؽؾ ما قدر وما افرتض فاألمر فعظؿ وفرد مـف.
واضحة الؼاعدة يا خقان..
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
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قال :الؼاعدة السابعة عشرة
بعض األسؿاا التقاردة الؼترآن الؽتريؿ ذا ففترد دل عؾتك الؿعـتك العتام
الؿـاسب لف ،و ذا قرن مع غقره دل عؾك بعض الؿعـك ،ودل ما قرن معف عؾتك
باققف}
كعؿ بعض األسؿاا الؼترآن ذا ففتردت عؿتت و ذا قركتت خصتت ،و ن
رئت فؼؾ :فلػاظ الؼترآن ذا اجعؿعتت افرتقتت و ذا افرتقتت اجعؿعتت،
كقػ؟ يعـل كؾؿة وردت وحد ا تدل عؾك معـك عام ،لؽـ وردت مع غقر تا
تدل عؾك معـك فختص ،مثتؾ الؿملتػ عـتدكا ـتا با يؿتان والعؿتؾ الصتالح،
و ن رئت فؼتؾ ا يؿتان وا ستالم ،فراد بالعؿتؾ الصتالح األعؿتال الظتا رة،
ا سالم ،فا سالم وا يؿان ذا اجعؿعتا افرتقتا ،و ذا افرتقتا اجعؿعتا ،تعطتقين
مثال لجعؿاعفؿا يا خقان؟
حديث جربيؾ ،لؿا سلل الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ عـ ا ستالم ،وستللف
عـ ا يؿان ،فؿاذا فجابف الؿصطػك هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،فجابف عـ ا ستالم
بلركاكف الخؿسة ،و ل فعؿال ظا رة الشفادتان الصالة الصقام الزكتاة الحتج،
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وفجابف عتـ ا يؿتان باألعؿتال الباطـتة ،عؼا تد الؼؾتقب وفعؿالفتا تتممـ بتاهلل
ومال ؽعف وكعبف ورسؾف لك آخره..
فؾؿتتا اجعؿعتتا افرتقتتا ،فصتتار ا ستتالم األعؿتتال الظتتا رة ،وهتتار ا يؿتتان
العؼا د الباطـة ،وكظا ر يا الؼرآن كثقر﴿ ،آ َمـا بِاهللِ َوار َفد بِ َلكتا ُمستؾِ ُؿ َ
قن﴾
ِ
اب آ َمـا ُقتؾ لتؿ ُتممِـُُتقا َو َلؽِتـ ُقق ُلتقا َفست َؾؿـََا﴾
[آلعؿرانَ ﴿ ،]52 :قا َلت األَع َر ُ
[الحجرات.]74 :
الشق يؼقل األعؿال الصالحة كػتس الؽتالم ،ألن األعؿتال الصتالحة ؟؟
﴿ ِن الت ِتييـ آمـُتتقا و َع ِؿ ُؾتتقا الصتتال ِح ِ
ات﴾ [التتربوج ،]77 :فتتنذا قركتتا فالعؿتتؾ
َ
َ
َ َ
الصالح ق األعؿال الظا رة ،وا يؿان ق األعؿال الباطـة.
لؽتتـ ذا ورد ا ستتالم وحتتده فؿتتا الؿتتراد بتتف ،التتديـ كؾتتف عؿتتقم ظتتا ره
يـ ِعـتتدََ اهللِ ا ِ ستتال ُم﴾ [آل عؿتتران ،]79 :كتتؾ التتديـ ،و ذا
وباطـتتفِ ﴿ ،ن التتد َ
ِ
يؿاكتًا﴾ [الؿتدثر:
ففرد ا يؿان وحده ،فريد بف العؿقمَ ﴿ ،و َيز َدا َد الي َ
يـ آ َمـُُتقا ِ َ
 ،]37يؿاكا الظا ر و يؿاكا الباطـ.
فيضتتا التترب والعؼتتقى ،ذا ففتترد التترب ففتتق التتديـ كؾتتف ،امعثتتال األوامتتر
مـتتف ً
فيضتتا ،األوامتتر
واجعـتتاب الـتتقا ل ،و ذا ففتتردت العؼتتقى ففتتل التتديـ كؾتتف ً
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تاو ُكُقا َع َؾتك البِتر َوالعؼ َتقى﴾ [الؿا تدة ]2 :فتالرب
والـقا ل ،و ذا اجعؿعتا ﴿ َو َت َع َ
امعثال األوامر ،؟؟ اسؿ جتامع لؽتؾ متا يحبتف اهلل تعتالك ويرضتاه لتك آختره..
والعؼقى اجعـاب ما اهل عـف ،اسؿ جامع لؽؾ ما اهك اهلل سبحاكف وتعالك ،يا
عـد اجعؿاعفؿا ،لؽـ ذا ففردا فؽؾ واحد مـفؿا يشؿؾ الديـ كؾف.
ل َتعاو ُكُقا َع َؾك ا ِ ث ِؿ والعدو ِ
ان﴾ [الؿا دة ]2 :ا ثتؿ
َ ُ َ
ا ثؿ والعدوانَ ﴿ ،و َ َ َ
ذا ورد وحده رؿؾ كؾ معصقة اقرتففا ا كسان ،سقاا كاكت بقـف وبقـ اهلل ،فو
بقـتتف وبتتقـ الـتتاس ،كتتيلؽ العتتدوان ،و ذا اجعؿعتتا كؿتتا اآليتتة ،فتتا ثؿ تتق
اليكقب العل تؽقن بقـ العبد وربف ،والعدوان ق ما يؽقن بقـف وبقـ الـاس.
الػؼقر والؿسؽقـ ،ذكر الشق عدة مستا ؾ والؿستا ؾ ستفؾة ومشتفقرة يتا
خقان ،مروا عؾقفا الؽعاب بارك اهلل فقؽؿ.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة الثامـة عشرة
كثقر مـ اآليات يخرب بلكف يفدي مـ يشاا ويضؾ مـ يشتاا ،و بعضتفا
يتتيكر متتع ذلتتؽ األستتباب الؿععؾؼتتة بالعبتتد ،الؿقجبتتة لؾفدايتتة فو الؿقجبتتة
لإلضالل ،وكيلؽ حصقل الؿغػرة وضد ا وبسط الرزق وتؼديره}
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كعتتؿ تتيه مستتا ؾ يتتا ختتقان ،ويؿؽتتـ فن كتتدرجفا ضتتؿـ الؼاعتتدة الثاكقتتة
عشرة ،فتالجؿع بتقـ اآليتات العتل يظـفتا قصتار الـظتر مخعؾػتة ،لتديـا الفدايتة
وا ضالل ،الؿغػرة والعياب ،بسط الرزق وقدره عؾك بعض الـاس ،يضقػ
اهلل عتتز وجتتؾ تتيه األرتتقاا فحقاكتتا لتتك كػستتف ،دون ذكتتر فستتبااا ،فقؼتتقل
ا ضالل مثال والفدايتة ﴿متـ ي َشتلِ اهلل يضتؾِؾف ومتـ ي َشتل يجعؾتف َع َؾتك ِهتر ٍ
اط
ُ َ َ َ َ َ ُ
ُُ
َ َ
َ
مس ت َع َِؼ ٍ
قؿ﴾ [األكعتتام ،]39 :فضتتاف الفدايتتة وا ضتتالل لتتك مشتتقئعف ستتبحاكف
وبحؿده.
ِ ِ
اهلل َع َؾتك
يؼقل الؿغػرة والعياب ﴿ َف َقغػ ُر ل َؿـ َي َشا ُا َو ُي َعي ُب َمـ َي َشتا ُا َو ُ
ُكُؾ َرل ٍا َق ِد ٌير﴾ [البؼرة.]284 :
اهلل َيب ُس ُط الرز َق ل ِ َؿـ َي َشا ُا َو َيؼ ِد ُر﴾ [الرعد ،]26 :لؽؾ
يؼقل الرزقُ ﴿ :
يه الؿسا ؾ فضاف اهلل تعالك فضاففا لك ماذا يتا ختقان ،لتك مشتقئعف ،لؽتـ
آيات فخرى يضقػفا لك فسبااا ،فقؼقل ا ضتالل متثالَ ﴿ :ف ِريؼتًا َ تدََ ى
و َف ِريؼتتًا حتتؼ َع َؾتتق ِفؿ الضتتال َل ُة ِكفتتؿ ات َخت ُتيوا الش تقاطِقـ َفول ِقتتاا مِتتـ د ِ
ون اهللِ﴾
ُ
َ
َ
َ َ َ َ
ُ ُ
ُ
[األعتتتراف ]31 :لؿتتتاذا فضتتتؾفؿ؟ ﴿ات َخت ُ
تتيوا الشتتت َقاطِق َـ َفول ِ َقتتتا َا﴾ ،يؼتتتقل
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ِ ِ
اهلل َم ِـ ات َب َع ِرض َقا َك ُف ُس ُب َؾ السال ِم﴾ [الؿا تدة ،]76 :لؿتاذا
الفدايةَ ﴿ :يفدي بِف ُ
دا ؿ اهلل؟ اتبعقا رضقاكف سبحاكف وبحؿده.
تتاب َوآ َمتت َـ َو َع ِؿ َتتؾ َهتتال ِحًا ُثتتؿ
تتار ل َؿتتـ َت َ
يؼتتقل الؿغػتترة ﴿ َو ِكتتل َل َغػ ٌ
ا َعَدََ ى﴾ [طف ،]82 :لؿاذا غػر لف؟ تاب وآمـ وعؿؾ فسباب الؿغػرة.
يؼقل العياب فعقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿَ ﴿ :ف َل َ
كير ُت ُؽؿ َكَار ًا َت َؾظتك *
ِ
َ
تتقلك﴾ [الؾقتتؾ ،]76-74 :ذكتتر
ل َيصتتال َ ا ِل األَرتت َؼك * التتيي َكَتتي َب َو َت َ
لؾعتتياب ستتببقـ ،ؿتتا ف تتؿ فستتباب العتتياب ،تـتتدرج تحعفؿتتا جؿقتتع فستتباب
العياب.
هلل َيج َعؾ ل ُف َمخ َرجتا * َو َير ُزقت ُف مِتـ َحق ُ
تث
ذكر الرزق ً
فيضا ﴿ َو َمـ َيع ِؼ ا َ
ِ
َ
اهلل َبعدََ ُعس ٍر ُيسر ًا﴾ [الطالق،]7 :
ل َيح َعَس ُ
ب﴾ [الطالقَ ﴿ ،]3 ،2 :س َقج َع ُؾ ُ
تت است َعَغ ِػ ُروا َرب ُؽتتؿ ِكت ُف َكت َ
تان َغػتتار ًا * ُير ِست ِؾ الست َتؿا َا َع َؾتتق ُؽؿ متتد َرار ًا﴾
﴿ َف ُؼؾت ُ
[كقح ]77 ،71 :لك آخره.
ذن فضقػت يه األرقاا مرة فضاففا ربـا لك محتض مشتقئعف ،ومترة لتك
فسبابف ،فؽقػ الجؿع؟
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ن فضاففا ربـا لك ذاتف بقاكا لعقحقده وتػرده سبحاكف وتعالك اا ،ففل لتـ
تؽتتقن فبتتدا ل بنذكتتف ستتبحاكف وبحؿتتده ،و التترزق متتا يتتدل عؾتتك فن ختتزا ـ
السؿاوات واألرض تحت يده ،وبنذكف وفمره وتصرفف سبحاكف وبحؿده ،وفقتف
حث لؾعباد لك فن تععؾؼ قؾقاؿ براؿ وفل يؾعػعقا لك فكػسفؿ ،فضال عـ فن
يؾعػعتتقا لتتك الخؾتتؼ طؾتتب الفدايتتة والؿغػتترة والتترزق ،و كؿتتا يطؾبتتقه مـتتف
سبحاكف وبحؿده.
وفضاففا لتك األستباب لؿتاذا؟ حعتك ل يؼتال كتف ستبحاكف وتعتالك يفتدي
ويضؾ ،ويغػر ويرحؿ ويرزق ويحرم ،ؽيا جزافا ،ل ،و كؿا دايعف ستبحاكف
وتعالك و ضاللف بلسباب ،كان العبد معسببا اا ،فؾؿا حصتؾ مـتف تيا الستبب
اهلل ُق ُؾتتق َب ُفؿ﴾ [الصتتػ،]5 :
فزاغفتتؿ اهلل تعتتالك وفضتتؾفؿَ ﴿ ،ف َؾؿتتا َزا ُغتتقا َف َزا َغ ُ
ِ
تؽ َ
﴿ ِكت َ
اهلل َيفت ِتدي[ ﴾..الؼصتتص ]56 :لؿتتاذا؟
ل َتفت ِتدي َمتتـ َفح َببت َ
تت َو َلؽتتـ َ
ِ
يـ﴾ فعؾتؿ بؿتـ يستعحؼ الفدايتة،
كؿؾقا اآلية يا خقانَ ﴿ :و ُ َق َفع َؾ ُؿ بِال ُؿف َعَتد َ
ففديف ،وفعؾؿ بؿـ ل يسعحؼفا فقضؾف ويغقيف.
واضح يا خقان ،يه قاعدة جؿقؾة ،تلمؾفا ،والـظر فقفا ،وكحعاجفا كثقترا
يا خقان.
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{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة العاسعة عشرة
خعؿ اآليات بلسؿاا اهلل الحسـك يتدل عؾتك فن الحؽتؿ الؿتيكقر لتف تعؾتؼ
بيلؽ السؿ الؽريؿ}
يه قاعدة جؿقؾة جدا ،واقرفو ا يتا ختقان الؽعتاب كامؾتة ،كحتـ كتليت
عؾك بعض لؾعقضتقح لفتا ،لؽتـ كحعتاج لتك فن كؼرف تا ،قتد قتؾ فن تجتد ا يتا
خقان كثقر مـ العػاسقر ،تجد عـد ابـ كثقر ال عؿام اتا رحؿتف اهلل ،وعـتد
ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل يصقل ويجتقل الحتديث عـفتا ،كتيلؽ رتق ا ستالم
رحؿف اهلل تعالك ،كؿا يعحدث عـ مثؾ يه الؿسا ؾ عؾؿاا السؾػ يا خقان،
ألن ألسؿاا اهلل الحسـك وهتػاتف العؾتك قتدرا ومـزلتة عـتد ؿ عظقؿتة ،كقتػ
و ل تقحقد ،مـ فكقاع تقحقده سبحاكف وبحؿده.
يؿؽـ فن كضع يه الؼاعدة ضؿـ كؼاط يا خقان.
فول :قال الشق

فولفا:

{خعؿ اآليات بلسؿاا اهلل الحسـك يدل عؾك فن الحؽؿ الؿتيكقر لتف تعؾتؼ
بيلؽ السؿ الؽريؿ}
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تتيا رفس الؼاعتتدة ،يعـتتل عـتتدما تؼتترف اآليتتة وتتترى فاه تا خعؿتتت بلستتؿا ف
الحسـك وهػاتف ،فؿعـاه فن ـاك عالقة بقـ مضؿقن اآلية معـتك اآليتة حؽتؿ
اآلية وبقـ ذلؽ السؿ.
؟؟ يا خقان آية فقفتا دعتاا اهلل ثتؿ يتليت آخر تا واهلل رتديد العؼتاب ،فثؿتة
عالقة بقـ السؿ وبقـ مدلقل اآلية ومضؿقاها ،ولفيا كؾ متا متر عؾقتؽ استؿ
مـ فستؿاا اهلل عتز وجتؾ

تيه اآليتة فعلمتؾ العالقتة بتقـ ذلتؽ الستؿ وبتقـ

مضؿقن تؾؽ اآلية.
ولفيا و يه مسللة ثاكقة :اآليات العل فقفا دعاا تختعؿ غالبتا باستؿف تعتالك
السؿقع العؾقؿ ،باسؿف السؿقع واسؿف العؾقؿ ،قال برا قؿ و ستؿاعقؾَ ﴿ :ربـََتا
ِ ِ ِ
َت َؼبؾ مِـا ِك َؽ َفك َت الس ِؿ ُ ِ
تب
الحؿدُُ لؾف التيي َو َ َ
قؿ﴾ [البؼرةَ ﴿ ،]727 :
قع ال َعؾ ُ
تؿقع التد َع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تح َ
اا﴾ [ بترا قؿ،]39 :
اق ِن َربتل َل َس ُ
لل َع َؾك الؽ َب ِر ِس َؿاع َقؾ َو ِس َ
تؿقع التد َع ِ
ِ
كؽ ُذريت ًة َطق َبت ًة ِك َ
﴿ َرب َ ب ل ِل مِتـ ل ُتدُ َ
اا﴾ [آلعؿتران،]38 :
تؽ َس ُ
وضعقا يه الػا دة يا خقان اسؿ السؿقع ذا جاا بعد الدعاا سقاا كان دعتاا
عبادة فو مسللة فالؿراد بف الؿسعجقب.
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ألن الستتؿع الؼتترآن لتتف ثالثتتة معتتاين ،األول :الستتؿع الؿجتترد ،ستتؿع
األهقات ،والثاين :السؿع بؿعـك الػفؿ ،سؿع ففؿ ،لؽـ لؿ يصؾ األمتر لتك
الؼؾتتب ،الثالتتث و تتق فعظؿفتتا الستتؿع بؿعـتتك :الستتعجابةِ ﴿ ،كؿتتا َيس ت َع ِ
قب
َج ُ
َ
ال ِيي َـ َيس َؿ ُع َ
قن﴾ [األكعام ،]36 :متاذا تعـتل يستؿعقن؟ بتاذااهؿ ،ل بؼؾتقاؿ،
يسعجقب الييـ يستؿعقن فقؼبؾتقن ويعؼبؾتقن ويستعجقبقن دعتاا راتؿ وكتدااه
سبحاكف وبحؿده.
الؿسللة الثالثة اآليات العل فقفا ذكر األحؽام فو القعقد تخعؿ في ًضتا باستؿ
تار ُق َوالس ِ
العزيز الحؽقؿ ،فو العؾقؿ الحؽقؿ ،كؿا ققلف تعتالكَ ﴿ :والس ِ
تار َق ُة
َفاق َط ُعقا َفي ِد َي ُف َؿا َج َزا ًا بِ َؿا َك ََست َبا َك َؽتا ً
ل مت َـ اهللِ﴾ [الؿا تدة ]38 :فكؿؾتقا اآليتة
ِ
قؿ﴾.
اهلل َع ِز ٌيز َحؽ ٌ
﴿ َو ُ
كان األهؿعل فحد عؾؿتاا الؾغتة الؿشتا قر رحؿتف اهلل ،يؼترف الؿستجد،
فؼرف اآلية ،فؼال آخر ا (كؽال مـ اهلل واهلل غػقر رحقؿ) ،وكان الؿسجد
فعرابتتل ،فعرابتتل ل يؼتترف ،رفتتع رفستتف ،وقتتال :لقستتت اآليتتة ؽتتيا ،األعتتراب
معروفقـ يا خقان بجقدة الؼريحة ،قال :تؼرف يا فعرابل ،قال :ل ما فقرف ،لؽتـ
لقس اآلية كيلؽ ،كظر الؿصحػ و ذا اآليتة كؿتا تل ،قتال األعرابتل :عتز
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فحؽؿ ،كقػ ففؿ يا األعرابل و ق ل يؼرف الؼرآن فن خعؿ اآلية ايا السؿ؟
تاب مِتـ َبع ِتد ُظؾ ِؿ ِتف
اآلية فقفتا قطتع يتد فؽقتػ ..ولفتيا قتال بعتد اَ ﴿ :ف َؿتـ َت َ
ِ
ِ
تقؿ﴾ [الؿا تدة ،]39 :ولفتيا ذا
اهلل َي ُع ُ
تقر رح ٌ
اهلل َغ ُػ ٌ
ُتقب َع َؾقتف ِن َ
َو َفه َؾ َح َفنِن َ
خعؿت اآلية بالؿغػرة والرحؿة والؽتالم معفتا متع الؽػتار فو الؿـتافؼقـ ففتل
مـ فرجك آيات الؼرآن ،الؼرآن آيات يسؿقفا العؾؿاا آيتات الرجتاا ،ترجتل
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
قـ ِن َرا َا
قـ بِصدق ِفؿ َو ُي َعي َب ال ُؿـََافؼ َ
اهلل الصادق َ
الؿممـ يا خقان﴿ ،ل َقج ِز َي ُ
اهلل َك َ
َان َغ ُػقر ًا ر ِحقؿًا﴾ [األحزاب ،]24 :تيه متـ آيتات
َفو َي ُع َ
ُقب َع َؾق ِفؿ ِن َ
ِِ
ُتقب َع َؾتق ِفؿ﴾ لؿتاذا؟ ألكتف
قـ ِن َرتا َا َفو َي ُع َ
الؿـََتافؼ َ
الرجاا العظقؿتةُ ﴿ ،ي َعتي َب ُ
غػقر رحقؿ.
فنذا ذكرت الؿغػرة والرحؿة اآليات العل فقفا ذكر لؾؿـافؼقـ فو الؽػار
فو ذكر بعض العصاة ففل ل رؽ مـ آيات الرجاا ،و ل فاألهتؾ فن اآليتات
تخعؿ بالعزة والحؽؿة وبالعؾقؿ وبالحؽقؿ لك آخره.
الـؼطة الرابعة :قد يتيكر اهلل ستبحاكف وتعتالك الستؿ آختر اآليتة دون فن
يتيكر الحؽتتؿ التيي يعضتتؿـف ذلتتؽ الستؿ ،يتتيكر الستتؿ فؼتط اكعػتتاا بتتيكره،
ِ
قؿ﴾ [البؼرة:
﴿ َفنِن َز َلؾ ُعُؿ مـ َبع ِد َما َجا َات ُؽ ُؿ ال َبقـَ ُ
اهلل َع ِز ٌيز َحؽ ٌ
َات َفاع َؾ ُؿقا َفن َ
-722-

الؼقاعد الحسان
 ]219متتا قتتال ربـتتا فتتنن زلؾتتعؿ متتـ بعتتد متتا جتتااتؽؿ البقـتتات فؽتتيا وكتتيا متتـ
اهلل
العؼاب لؽؿ ،اكعػاا بؿتاذا يتا ختقان؟ بتيكر استؿف ستبحاكف وبحؿتده ﴿ َفن َ
ِ
قؿ﴾ ،عزيز ل يغالب ول يؼفر ول يغؾب ،حؽقؿ يضتع كتؾ رتلا
َع ِز ٌيز َحؽ ٌ
مقضعف الؿـاسب لف سبحاكف وبحؿده ،يا فقتف ،ديتد ول متا فقتف ،ديتد؟ فقتف
تخقيػ بال رؽ.
ِ
يـ َتتتا ُبقا مِتتـ َقب ت ِؾ َفن َتؼت ِتد ُروا
وقتتال الؿحتتاربقـ قطتتاع الطتترق ﴿ ِل التتي َ
ِ
قؿ﴾ [الؿا دة ،]34 :طقب ذا تاب الؿحتارب
قر رح ٌ
اهلل َغ ُػ ٌ
َع َؾق ِفؿ َفاع َؾ ُؿقا َفن َ
ولتتؿ يستتػؽ دمتتا ولتتؿ يلختتي رتتقئا وتتتاب ،فؿتتاذا يػعتتؾ بتتف؟ يخؾتتك ستتبقؾف ،متتا
الدلقؾ؟ طقب ما اآلية خؾقا سبقؾفؿ ،لؽـ ذا كان اهلل تعتالك غػتر لفتؿ فؿتا
معـك فن كعاقبفؿ كحـ ،فتاكعػك ربـتا بتيكر استؿف عتـ ذكتر الحؽتؿ ،عتـ ذكتر
ذلؽ الحؽؿ ،و يا الؼرآن كثقر يا خقان.
﴿ ِن ُتبدُُ وا َخقر ًا َفو ُتخ ُػقه َفو َتع ُػتقا َعتـ س ٍ
ِ
اهلل َك َ
َ
َتان َع ُػتقا َق ِتدير ًا﴾
ن
تن
ف
تقا
ُ
ُ
َ
فيضتا اتيه الصتػة ،اعػتقا
[الـساا ،]749 :و ذ كان عػتقا قتديرا فؽقكتقا فكتعؿ ً
عؿـ عؿؾ سقاا فالعػق ل رؽ فضؾ والػضؾ مسـقن.
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ذكر الشق يعـل الشق مر بجؿؾتة متـ اآليتات يتا ختقان ذكتر فقفتا بختعؿ
يه اآليات باألسؿاا وتؽؾؿ عـفا بؽالم جؿقؾ ،مروا عؾقتف واقترفوه بتارك اهلل
فقؽؿ ،ولؽتـ فختل تتدبر الؼترآن فعـتدما تؿتر بتؽ األستؿاا فاستلل كػستؽ متا
العالقة بقـ يه اآلية وبقـ يا السؿ اليي خعؿت بف.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة العشرون
الؼرآن كؾف محؽؿ باععبار ،وكؾف معشتابف باععبتار ،وبعضتف محؽتؿ وبعضتف
معشابف باععبار ثالث}
كعؿ يتا ختقان تيه قاعتدة جؾقؾتة رتريػة ،كحعتاج لقفتا يتا ختقان

تيا

الزمـ ،مـ يقاجف الـاس يا خقان ويستؿع كالمفتؿ يجتد عجبتا ،رتبابـا القتقم
يسؿعقن كؾ رلا ،ربابـا وغقر ربابـا يسؿعقن كؾ رتلا ،متا فقتف حتدود،
يا يا خقان مـ األذى والشر والخطر العظقؿ ما يجتب العـبتف لتف ،ومتا يمكتد
عؾتتك طتتالب العؾتتؿ وعؾتتك الؿتتربقـ الستتعل هتتقاكة فبـا ـتتا وفؾتتيات فكبادكتتا
وحػظفؿ مـ يه الشبفات الؿحرقة.
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وعـدما يعؽؾؿقن ويحاولقن فن يؽقدوا مـ األسالقب والعتل فقفتا مؽتر متا
يؼتتال عـتتف دس الستتؿ العستتؾ ،يتتليت بؽتتالم جؿقتتؾ وكتتالم كتتيا وكتتالم كتتيا
ويطرح ضؿـف يا خقان ربفات تتمذي ،واهلل تتمذي ،تستؿع رتبفات الؾفتؿ
سؾؿ سؾؿ ،ورباب فحداث هغار يا خقان ،بؾ بعضفؿ حعك فطػال.
ِ
َتاب ُفحؽِ َؿتت آ َيا ُتت ُف ُثتؿ ُفصت َؾت﴾
الؼرآن كؾف محؽؿ ،يؼقل عز وجؾ﴿ :ك َع ٌ
[ تتقد ،]7 :غايتتة ا حؽتتام وغايتتة الكعظتتام ،فخبتتاره و فحؽامتتف ،ل
ـتد َغق ِتر اهللِ
َتان مِتـ ِع ِ
آن َو َلتق َك َ
ون ال ُؼتر َ
اخعالف بقـف ول تـتاقضَ ﴿ ،ف َفتالَ َي َعَتدََ ب ُر َ
َلقجدُُ وا فِ ِ
قف اخعِالفًا َكَثِقر ًا﴾ [الـساا.]82 :
َ َ
فيضا معشابف﴿ ،اهلل َكَز َل َفحسـ الح ِد ِ
يث كِ َعَابًا م َع ََشابِفًا م َثاكِ َل َتؼ َش ِعر
وكؾف ً
َ َ َ
ُ
ِ
ِ
تقـ ُج ُؾتق ُد ُ ؿ َو ُق ُؾتق ُب ُفؿ ِ َلتك ِذك ِتر اهللِ َذل ِ َ
تؽ
يـ َيخ َشق َن َرب ُفؿ ُثؿ َتؾِ ُ
مـ ُف ُج ُؾق ُد الي َ
ُ دََ ى اهللِ َيف ِدي بِ ِف َمـ َي َشا ُا﴾ [الزمر.]23 :
ما معـك كقكف معشابف؟ يشتبف بعضتف بعضتًا ،الصتدق ،و الدللتة عؾتك
الحؼ ،البقان والػصاحة والبالغة ،كظؿف واكعظامف ،هتدق فخبتاره و
عدل فحؽامف ،بعضف يشبف بعض.
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ذن الؼرآن اييـ الععباريـ كؾف محؽؿ وكؾف معشابف ،لؽـ قد تؼتقل تيا
الؽتتالم ثتتؿ يلتقتتؽ رتتخص ويؼتتقل فكتتت تؼتتقل ن الؼتترآن كؾتتف محؽتتؿ وكؾتتف
معشتتابف ،وربـتتا عتتز وجتتؾ يؼتتقل ُ ﴿ :تتق الت ِتيي َفكت َتز َل َع َؾقت َ ِ
تات
تاب مِـت ُف آ َيت ٌ
تؽ الؽ َعت َ
َ
ات ُ تـ ُفم الؽِ َع ِ
ات﴾ [آل عؿتران ،]7 :فتدلت اآليتة
َتاب َو ُف َخ ُتر ُم َع ََشتابِ َف ٌ
مح َؽ َؿ ٌ
عؾك فن مـ الؼرآن ما ق محؽؿ ،ومـف ما ق معشابف ،فؽقػ تجقب؟
و يه يؿؽـ فن كدرجفا ضؿـ الؼاعدة الثاكقتة عشتر ،كؼتقل ل اختعالف
كعتتاب ربـتتا ،واهلل يتتا ختتقاين الؽؾؿتتة مؽااهتتا

تتيا الؼتترآن العظتتقؿ كظريتتة

يعحدث عـفا عؾؿاا البقان مثؾ عبد الؼا ر الجرجاين وغقره و ل كظرية الـظؿ
الؼرآن ،و ل مـ فسرار يا الؼرآن و عجازه ،فن تيا الؼترآن كظتؿ بتديع
عجقتتب ،اآليتتة مؽااهتتا والؽؾؿتتة متتـ اآليتتة مؽااهتتا ،ولفتتيا ذا كـتتت تؼتترف
حػظا وفخطتلت ،فتقتت بؽؾؿتة غقتر مؽااهتا ،وكـتت ستا ل متاذا يحصتؾ؟
تسعؿر ،تسعؿر وماذا؟ السقرة العل تؼرف ا ول السقرة العل فقفا الؽؾؿة؟
السقرة الثاكقة ،تـؼؾؽ الؽؾؿة لك مقضعفا ،ويؿؽـ تؼرف آيعقـ ثالث فربتع ثتؿ
تؽعشػ فكؽ فخطلت فرتجع.
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و يا ألكؽ فخؾؾت الـظؿ ،الؼرآن كظؿف بتديع يتا ختقة ،تؼترف قتديؿًا يتا
خقان بداية الحػظ ،وكتان لتك جتاكبل رجتؾ عتامل رحؿتف اهلل ولؽـتف متـ
فذكقاا الرجال ،الـاس قديؿًا يا ختقان متا يعتاح لفتؿ الععؾتقؿ فعجتد العتقام
فكاس فقفؿ كبا ة وفقفؿ ذكاا ،فالعػت لتل وقتال فخطتلت ،فؼؾتت لتف :وكـتت
فعرفف معرفة كامؾة ،قؾت :ما يدريؽ فين فخطلت وفكت ما تؼرف ،قتال :فعترف،
فققػتتت وتلمؾتتت ،فتتنذا فكتتا قتتد فخطتتلت وتركتتت فربتتع آيتتات ،كقتتػ عتترف يتتا
خقان؟ كقػ عرف؟ الـظؿ يا خقان ،كظؿ اآليات اخعتؾ ذ ـتف ،و تق كثقتر
كثقترا ،ويستؿع متـ يؼتترف،
الستؿاع لؽعتاب اهلل عتز وجتؾ ،يجؾتس الؿستجد ً
فاخعؾ ذ ـف كظؿ اآليات فلدرك فن اآليات خطل ،و تيه يتا ختقان بديعتة
كعاب اهلل عز وجؾ ،وكؿا قؾت لؽؿ ذا كـت تؼرف فو تؼترئ وفخطتل الؼتارئ
حػظتتا تجتتده يستتعؿر وتـؼؾتتف اآليتتة لتتك مؽااهتتا ،تتيه متتـ فستترار تتيا الؼتترآن
العظقؿ.
ما معـك كقن الؼترآن محؽؿتا وكقكتف معشتااا؟ معـتك كقكتف محؽؿتا يعـتل
بعضف محؽؿ يعـل مـ حقتث الؿعـتك واضتح الؿعـتك ،واضتح الدللتة ،بتقـ،
واضتتح جؾتتل ،ومعـتتك كقكتتف معشتتابف يعـتتل معـتتاه كتتقع ارتتعباه وكتتقع خػتتاا،
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الؽؾؿة تحعؿؾ عدة معاين ،الؿحؽتؿ ل ،احعؿتال تيا الؿعـتك الثتاين بعقتد،
لؽـ الؿعشابف تحعؿؾ معاين.
ذن كقن بعضف محؽؿا وبعضف معشااا يرجع لك في رلا؟ لك وضتقح
الؿعـك وخػا ف ،وليا يا اتخي الزا غقن مـ الؿعشتابف وستقؾة لؾؽقتد والطعتـ
كعاب اهلل و ا سالم ،لؿاذا؟ ألاهتؿ يجتدون الؽؾؿتة قتد تتدل عؾتك رتلا
مؿـ ماذا؟ مؿا قؾتقاؿ ،فقلختيون اتا ويرتكتقن اآليتات الؿحؽؿتات العتل
ل فوضح مـ الشؿس رابعة الـفار.
ولفيا قال ربؽؿ يا ختقان ،رتاركقين جتزاكؿ اهلل خقترَ ﴿ ،ف َلمتا ال ِتيي َـ فِتل
ُق ُؾقبِ ِفؿ َزي ٌغ﴾ اهلل فكرب ،واهلل كؽ تسؿع وتترى عقاكتا ﴿ َف َقعبِ ُع َ
تقن َمتا َت َشتا َب َف مِـت ُف
ابعِ َغتتاا ِ
الػعـَت ِتة َوابعِ َغتتا َا َت َل ِويؾِت ِتف﴾ ،ابعغتتاا فعـتتة فتبتتاعفؿ ،وفعـتتة متتـ يدعقكتتف لتتك
َ
زيغفؿ ،وابعغاا تلويؾف وهرفف لك الؿعاين الػاسدة العل يريدواها.
وعـدما تلتقفؿ بالؿحؽؿات واآليات القاضتحات يستؽت متا يستعطقع فن
يجقب عـف ،وفما الراسخقن فؽقػ تعامؾفؿ مع يا الؿعشابف؟
يردون الؿعشابف لك ماذا يا خقان؟ فقصقر الؼرآن كؾف عـد ؿ كؾتف محؽتؿ
وهلل الحؿتتد ،ولفتتيا تجتتد دا ؿتتًا الؿغرضتتقـ ستتقاا متتـ الؽػتتار فو الضتتالل فو
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الؿـحتتترفقـ دا ؿتتتًا بضتتتاععفؿ يتتتا ختتتقااهؿ الـظتتتر في رتتتلا ،الـظتتتر
الؿعشااات.
يبحتتث عتتـ الؿعشتتابف ،ويتترتك ستتبقؾ ذلتتؽ الؿحؽؿتتات ،ألكتتف هتتاحب
قى ،ولفتيا كتان الشتق محؿتد بتـ عثقؿتقـ قتدس اهلل روحتف يؼتقل مؼقلتة،
يؼقل :يـبغل لإلكسان فن يسعدل قبؾ فن يععؼد ،كقػ؟ يعـل يععؼتد مستللة متـ
الؿسا ؾ فو حؽؿ مـ األحؽام ،قبؾفا يـظر ماذا يا خقان؟ الدلقؾ ،يؽقن
معف دلقؾ ،لؿاذا؟ ألكف ذا كظر الدلقؾ تبع الدلقؾ ،لؽـ ذا كان لديف الؿسللة
وكظر ا واقعـع اتا ثتؿ راح يبحتث عتـ دلقؾفتا ،تجتده يبحتث عتـ متاذا؟ عؿتا
يقافؼ يه الؿسللة العل ذ ـف ،ولفيا ربـا يؼتقلَ ﴿ :ف َلمتا ال ِتيي َـ فِتل ُق ُؾتقبِ ِفؿ
َزي ٌغ َف َقعبِ ُع َ
قن﴾ ،الؼؾقب زا غة قبؾ الـظر في رتلا؟ األدلتة ،فؾؿتا كظتروا
األدلة كظروا األدلة الؿعشااة العل يجدون بعضفا مـ الؿعـك ما يميتد
ول ققة ل باهلل زيغفؿ ،و ق معـك بعقتد ل تتدل عؾقتف اآليتة ،لؽتـفؿ يحؿؾتقن
اآلية ما ل تحعؿؾ.
طبعًا األمثؾة يا خقان كتؾ العتل مترت بـتا مؿتا تؼتدم يؿؽتـ فن يؿثتؾ اتا،
اآليات العل يظـ فقفا الخعالف ،مثؾ الشػاعة ،الخقارج والؿععزلة الشتػاعة
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كػق تتا ،وفختتيوا باآليتتات العتتل فقفتتا كػتتل الشتتػاعة ،فؿتتاذا ذا لتتؿ يشتتػع فقتتف،
خالص ،فقؼال تيه اآليتة معشتابف ردو تا لتك ﴿ َمتـ َذا ال ِتيي َيشت َػ ُع ِعـتدََ ُه ِل
بِنِذكِ ِف﴾ [البؼرة ،]255 :محؽؿ ،يـعفل الؽالم.
﴿ َف َؿا َلـََا مِـ َرافِ ِعق َـ﴾ [الشتعراا ]711 :ألن اهلل لتقس راضتقا عتـفؿ ولتؿ
يلذن بالشافعة لفؿ ،اكعفك ا رؽال ،فرد الؿعشابف لك الؿحؽتؿ فصتار الؼترآن
كؾف وهلل الحؿد محؽؿ ،وفما الزا غ ل يلخي يه ويرتك يه اآليات األخترى،
ولفيا لـ تجد زا غا كا ـا مـ كان سقاا كان مـ الػرق والػئتات والجؿاعتات
قديؿًا وحديثًا ،فو كان مـ غقر الؿسؾؿقـ ل وبضاععفؿ مزجتاة البحتث عتـ
ماذا يا خقان ،البحث عـ الؿعشااات.
فسعغػر اهلل فسعغػر اهلل..
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السالم عؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
الحؿتتد هلل ،حؿتتدا كثقتترا طقبتتا مباركتتا فقتتف ،وفهتتؾل وفستتؾؿ عؾتتك عبتتده
ورسقلف محؿد وآلف وهحبف فجؿعقـ.
مرت بـا بعض الؼقاعد فحب فن فستلل بعتض األستئؾة عؿتا متر ،يتيكر اهلل
ستتبحاكف وتعتتالك الفدايتتة والؿغػتترة وبستتط التترزق ،ومتتا يؼابؾفتتا مضتتافة لتتك
مشقئعف عز وجتؾ آيتات ،وفحقاكتا يتيكر ا متع فستبااا ،فؿتا الجؿتع بقـفتا يتا
خقان ،فو ما الغرض مـ ذلؽ؟
ِ
اهلل ُيضؾِؾ ُف َو َمـ َي َشل
عـدما ييكر ربـا الفداية يضقػفا لك مشقئعفَ ﴿ ،مـ َي َشل ُ
يجعؾف َع َؾك ِهر ٍ
اط مس َع َِؼ ٍ
قؿ﴾ [األكعام ،]39 :وقتد يضتقػفا لتك فستبااا ،فؿتا
َ َ ُ
َ
الغرض مـ ذلؽ؟
{}...................
في كعتتؿ ،رتتارة لتتك تقحقتتده ،و فتتراده بالعبتتادة عتتز وجتتؾ ،وفن كقاهتتل
الؿخؾققات بقده داية و ضالل ومغػرة ورزقا.
وقد يضقػفا لك األسباب فحقاكا ،ما الغرض مـ ذلؽ؟
{}...................
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في كعؿ ،كقتػ يستؾؽ الـتاس تيه األستباب ،تيه فستباب الفدايتة ،تيه
فسباب الؿغػرة ،فؿـ سؾؽفا وحرص عؾقفا واجعفد فقفتا ،فؾعتؾ اهلل ستبحاكف
وتعالك فن يبؾغف غايعف.
فيضا مؿا ذكر الشتق رحؿتف اهلل تعتالك قاعتدة الؿحؽتؿ والؿعشتابف ،فن
ً
الؼرآن كؾف محؽؿ وكؾف معشابف ،فؿا وجف كقكف محؽؿا؟ ما وجتف كتقن الؼترآن
كؾف محؽؿ؟ ما معـك محؽؿ؟
{}...................
واضح ،معؼـ ،ل اخعالف فقف ،ومعـتك كقكتف معشتااا؟ يعـتل يشتبف بعضتف
بعضا هدق فخباره وعدل فحؽامف ،و كظؿف وبالغعف ،ثؿ يتيكر تعتالك فن
بعضتتف محؽتتؿ وبعضتتف معشتتابف ،فؿتتا وجتتف ذلتتؽ؟ يعـتتل متتا وجتتف كتتقن بعضتتف
محؽؿا وبعضتف معشتابف ،تيا متـ حقتث متاذا يتا ختقان ،متـ حقتث الؿعـتك،
فالؿحؽؿ يؽقن واضح الؿعـك بقـا جؾقا ،ل مطؿع فقتف لصتاحب تقى ،وفمتا
الؿعشتتابف فؼتتد يؽتتقن فقتتف كتتقع خػتتا الؿعـتتك ،الزا غتتقن يلختتيون بؿتتاذا؟
ِ
يـ فِتل ُق ُؾتقبِ ِفؿ َزي ٌ
تغ
بالؿعشابف ،ويرتكتقن الؿحؽؿتات ،لفتيا قتالَ ﴿ :ف َلمتا التي َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َف َقعبِ ُعت َ
اهلل
تقن َمتتا َت َشتتا َب َف مـ ت ُف ابع َغتتا َا الػعـَتتة َوابع َغتتا َا َت َل ِويؾتتف َو َمتتا َيع َؾ ت ُؿ َتل ِوي َؾ ت ُف ِل ُ
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تقن آمـتا بِ ِتف ُكُتؾ متـ ِع ِ
قن فِتل ِ
والر ِ
العؾ ِ
اس ُخ َ
ـتد َربـََتا﴾ [آل عؿتران،]7 :
َ
تؿ َي ُؼق ُل َ َ
فقتتردون معشتتااف لتتك محؽؿتتف ،فقصتتبح جؿقعتتف محؽؿتتا ،ولتتق لتتؿ يتتبـ معـتتاه
فجقااؿ عؾقف العسؾقؿ وا ذعان ذ ق مـ عـد ربـا سبحاكف وبحؿده.
خعؿ اآليات باألسؿاا الحسـك ذكر الشتق فقفتا عتدة مستا ؾ ،الؿستللة
األولك و تل رفس الؼاعتدة فن ختعؿ اآليتة بالستؿ يتدل عؾتك متاذا؟ فن ـتاك
عالقة وثقؼة بقـ السؿ وبقـ مدلقل اآلية ومضؿقاها.
ولفتتيا ذا كاكتتت اآليتتة ستتقاق التتدعاا فناهتتا تختتعؿ بتتلي األستتؿاا؟ غالبتتا
وكؼقل غالبا يا خقان دا ؿا و يه ضتعق ا فذ تاكؽؿ الؼقاعتد تععترب فغؾبقتة،
قد تليت آيات تخرج عـف ،تخعؿ باسؿ السؿقع العؾقؿ ،ولؾسؿقع معتان ثالثتة متا
ل؟
مجقب الدعقة ،مسعجقب ،فكت تؼقل الصالة سؿع اهلل لؿـ حؿتده ،متا
معـك سؿع اهلل لؿـ حؿده؟ في اسعجاب لؿـ حؿده.
يضا بؿعـك السؿاع الؿجرد.
وفيضا بؿعـك الػفؿ ،وف ً
ً
و ذا كاكت اآليات سقاق األحؽام فو سقاق القعقد فناهتا تختعؿ غالبتا
فيضا.
بالعؾقؿ الحؽقؿ العزيز الحؽقؿ ً
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فنن خعؿت بالغػقر الرحقؿ ل سقؿا آيات القعقد ،ففتل متـ آيتات الرجتاا
كؿتتتا قتتتال عتتتز وجتتتؾ﴿ :ل ِقعتتتيب اهلل الؿـَتتتافِ ِؼقـ والؿـََافِ َؼت ِ
تتات َوال ُؿشت ِ
تتركِق َـ
َ َ ُ
َُ َ ُ ُ
َات وي ُعُقب اهلل َع َؾك الؿممِـ ِقـ والؿممِـَ ِ
ِ
َات َو َك َ
اهلل َغ ُػقر ًا ر ِحقؿتًا﴾
َ َ ُ
ُ
َان ُ
َوال ُؿش ِر َك َ َ َ ُ
فيضتتا ،ومتتع
[األحتتزاب ،]73 :ـتتا اآليتتة ستتقاق العتتياب و ستتقاق العقبتتة ً
ذلؽ خعؿت بالؿغػرة والرحؿة.
فيضتا فحقاكتا تختعؿ اآليتة بالستؿ دون ذكتر الحؽتؿ
ـاك مسللة يا ختقان ً
اكعػا ًا بدللة السؿ عؾك ذلؽ الحؽؿ ،كؿا مثؾ لؽؿَ ﴿ ،فنِن َز َلؾ ُعُؿ مـ َبع ِد َمتا
ِ
قؿ﴾ [البؼرة.]219 :
َجا َات ُؽ ُؿ ال َبقـَ ُ
اهلل َع ِز ٌيز َحؽ ٌ
َات َفاع َؾ ُؿقا َفن َ
ـاك مسللة يا خقان فات العـبقف عؾقفا و ل فن اهلل تعتالك قتد يختعؿ اآليتة
باسؿقـ ففؾ مـ عالقة بقـ السؿقـ؟ فقف عالقة ول ما فقف عالقة؟ كعتؿ ـتاك
عالقتتة ،فتتالغػقر التترحقؿ عؾتتك ستتبقؾ الؿثتتال ،الؿغػتترة تعـتتل ستترت التتيكب
ومغػرتف ،يعـل اليكب التيي حصتؾ ،والرحؿتة معـتاه فن اهلل ستبحاكف وتعتالك
سرت عؾقف فغػر ذكبف ورحؿف ،و ذ رحؿتف ففتؾ يعتقد لتك التيكب مترة ثاكقتة؟ ل
خالص ،ذ رحؿف عز وجؾ ل يعقد ،قبؾ اهلل سبحاكف وتعالك مـف عيره وتقبعف
فال يعقد لقف مرة ثاكقة.
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العزيز الحؽتقؿ يتا ختقان ،العتزة دون حؽؿتة عـتػ ،والحؽؿتة دون عتزة
ضتعػ ،والؽؿتال جؿتتع القهتػقـ العزيتز الحؽتتقؿ ،لتيا تجتد فن اهلل ستتبحاكف
وتعالك يجؿعفا ،كيلؽ العؾقؿ الحؽقؿ ،عؾقؿ بؽؾ رلا ،متا كتان ومتا يؽتقن
وما لؿ يؽـ لق كان كقػ يؽقن ،وحؽقؿ وضتع كتؾ رتلا متاذا يتا ختقان؟
وفؼ ماذا؟ وفؼ عؾؿف بف سبحاكف وبحؿده ،وضعف مقضعف ألكف عؾؿ بف.
اهلل َك َ
َان َع ُػقا َق ِدير ًا﴾ [الـساا ،]749 :يه فقفتا رتارتان يتا ختقان،
﴿ ِن َ
ا رتتارة األولتتك :فن اهلل ختتعؿ اآليتتة ﴿ ِن ُتبتتدُُ وا َخقتتر ًا َفو ُتخ ُػتتق ُه َفو َتع ُػتتقا َعتتـ
ٍ
اهلل َك َ
َان َع ُػقا َق ِدير ًا﴾ [الـساا ]749 :متا ذكتر الحؽتؿ ـتا ،لؽتـ فقتف
ُسقا َفنِن َ
حث عؾك العػق و يا فخي مـ خعؿ اآلية اتيا الستؿ ،و الجؿتع بتقـ العػتق
فيضتا لتك فن العػتق معتك يحؿتد؟ ذا كتان عـتد قتدرة ،العتاجز
والؼدرة رتارة ً
عاجز ؟؟ فن يعػق ،فال يؽقن العػق محؿقدا ل ذا كان عـ مؼدرة.
و ؽيا يا خقان تلمؾقا وفكعؿ تعدبرون كعاب اهلل عز وجؾ ،يا الؾتقن متـ
العػسقر العظقؿ يا خقان ،ل فسؿاا ربـا الؿعضؿـة لصػاتف سبحاكف وبحؿده،
ومـ عترف فستؿا ف وهتػاتف عترف ربتف ستبحاكف وبحؿتده بؽؿالتف عتز وجتؾ،
وباتصافف بصػات الجالل والؽؿال.
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{بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿتد هلل رب العتتالؿقـ ،وهتتؾك اهلل وستتؾؿ عؾتك كبقـتتا محؿتتد وعؾتتك آلتتف
وهحبف فجؿعقـ
الؾفؿ اغػر لـا ولشقخـا ولؿشايخف ولؾحاضريـ
قال رحؿف اهلل:
الؼاعدة الحادية والعشرون
الؼرآن يجري

رراداتف مع الزمتان واألحتقال فحؽامتف الراجعتة لتك

العرف والعقا د}.
كعؿ يه قاعدة العرف يا خقان ،قاعدة العرف ،العرف قاعدة متـ ققاعتد
الػؼتتف الؽتتربى ،الؼقاعتتد الخؿتتس ،العتتادة محؽؿتتة ،وألن لفتتا فدلتتة الؼتترآن
ذكر ا الشق رحؿف اهلل و ل مـ الؼقاعد العل فخيت واسععقضت مـ ققاعد
الػؼف ،فنن اهلل سبحاكف وتعالك ذا حؽتؿ بحؽتؿ فنمتا فن يحتده ،فتنذا حتده فتال
حد فقف ألحد ،و ذا لؿ يحتده رجتع فقتف لتك متا تعتارف عؾقتف الـتاس ،فتاألول
الصالة والصقام والزكاة والحج وما فربف ذلؽ ،ل فمقر متا يرجتع فقفتا لتك
فعراف الـاس ،تحريؿ الزكا والسرقة وررب الخؿر وما فربف ذلؽ.
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وفما فمثؾ الثاين و تل األرتقاا العتل حؽتؿ فقفتا الشتارع لؽتـ لتؿ يحتد ا،
وفحالفا عؾك مللقف الـاس وعرففؿ وعادا،ؿ ،فؾفا فمثؾة ،فصؾة الرحؿ متثال
التترب وا حستتان ومتتا فرتتبف ذلتتؽ ،لتتؿ تحتتد بحتتد ،اختتعالف الـتتاس متتـ حقتتث
حاجا،ؿ ،مـ حقث بقئا،ؿ ،فتالرب يتا ختقان ققتؾ الترب رتلا تقـ وجتف طؾتؼ
وكالم لقـ ،لؽـف بعض األحقان يؽقن جفتادا ،قتال هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ:
«ار ِجع َف ِػ ِ
قف َؿا َف َجا ِ د» ،يخعؾػ الرب حسب حاجة القالديـ ،قد يؽتقن بر ؿتا
بالؿال ،قد يؽقن بر ؿا بالبشارة والجؾقس معفؿا كثقترا ،وقتد يؽتقن بر ؿتا
بلمقر غقر يا ،ذا كان يحعاجان ،ولفتيا قتال ربـتاِ ﴿ :متا َيتب ُؾ َغـ ِعـتدََ َك الؽِ َب َتر
َف َحدُُ ُ َؿا َفو كِال ُ َؿا﴾ [ا سراا ،]23 :ما يبؾغـ عـدك الؽرب ،تلمؾقا يا خقان
كؾؿة عـدك ،بحقث يؽقن القالدان عـدك ،ولستت فكتت التيي عـتد ؿا فؼتط،
فتتنذا استتعغـقت خرجتتت وتركعفؿتتا ،قتتد يؼتتقل قا تتؾ ظتتروف الحقتتاة تغقتترت،
هحقح تغقرت فمقر كبار ،لؽـ ل كريد الؿغقرات فن تغقركا يتا ختقان ،فؾتديـا
ديـ فقف ثقابت ،وفمقر كبار ،ل يـبغل يتا ختقان لؿظتا ر القافتدة والتقاردة فن
تغقر مـ يه األمقر لدى الـاس.
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قالِ ﴿ :ما َيب ُؾ َغـ ِعـتدََ َك الؽِ َب َتر ﴾ فتدل عؾتك فن حاجعفؿتا لتك الترب تشتعد
معك؟ عـد الؽرب.
كيلؽ هؾة الرحؿ ،الزمـ الؿاضل يا خقان تركـاه ،وتلخر الشخص عـ
قريبف عؿف فو خالف ،يقمقـ ثالثة فيام ،يععرب يا تؼصقر ،اآلن ربؿا األستبقع
حعك األسبقعقـ وفحقاكا الشفر ول يعد تؼصقرا ،تغقرت األمقر واخعؾػتت
فيضا.
األحقال ،وتباعد الـاس ،ورغؾ الـاس ً
كتتيلؽ ا حستتان ل حتتد لتتف ،يشتتؿؾ جؿقتتع فكتتقاع ا حستتان ،قتتد يؽتتقن
ا حسان بؽؾؿة ،وقد يؽقن ا حسان بلمقر كبقرة.
ِ
تترو ُ ـ
مـفتتتا ً
فيضتتتا العشتتترة بتتتقـ التتتزوجقـ ،قتتتال عتتتز وجتتتؾَ ﴿ :و َعارت ُ
بِالؿعر ِ
وف﴾ [الـساا ]79 :يعـل بؿا ق معروف ،يا يخعؾػ يا ختقان ،متـ
َ ُ
بقئة لك بقئة.
ل ُتس ِ
تتتر ُبقا َو َ
تتتر ُفقا﴾
مـفتتتا ا ستتتراف ،قتتتال عتتتز وجتتتؾَ ﴿ :و ُك ُؾتتتقا َوار َ
[األعتتراف ،]37 :متتا حتتد ا ستتراف؟ تتؾ كحتتده بحتتد معتتقـ ،كؼتتقل ذا فكػتتؼ
ا كسان كتيا وكتيا متـ الؿتال كتيا وكتيا ففتق مسترف ،متا يؿؽتـ ألن تيا
يخعؾػ باخعالف الـاس ،واخعالف البقئات ،فنستراف الػؼقتر لتقس كنستراف
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الغـل ،و سراف مـ ق بؾد مسعقى الؿعقشة مرتػتع لتقس كؿتـ تق بؾتد
مسعقى الؿعقشة فقفا فقؾ ،يعػاوت ويخعؾػ يا خقان.
وتحديد كقكف سراف فو لقس بنسراف يرجتع فقتف متاذا يتا ختقان؟ يرجتع
فقف ل؟؟؟
فيضاَ ﴿ ،يا َبـ ِل آ َد َم َقد َف َكزلـََا َع َؾق ُؽؿ ل ِ َباسًا ُي َق ِاري َستق َااتِ ُؽؿ
كيلؽ الؾباس ً
َو ِريشًا﴾ [األعراف ،]26 :قال ربـتا :لباستا ،ولتؿ يؼتؾ كتيا وكتيا وكتيا ،تيا
الؾقن مـ الؾباس ،فو يا الـقع ،وكاكت فلبسعفؿ عفد الؿصطػك هتؾك اهلل
عؾقف وسؾؿ األزر واألردية وفحب الثقاب لقف كان هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ماذا؟
الؼؿص ،الؼؿقص.
وا كسان يؾبس الثقب اليي ق مقجقد بقئعف ،ول يؾبس غقتره حعتك ل
يؽقن رفرة يشار لقف باألهابع.
كيلؽ العؼقد و فمتقر الؿعتامالت فحتال الشتارع الحؽتقؿ فقفتا متا
يتدل عؾتتك عظؿتتة تتيا الشتترع وستتععف ،متا فلتتزم الـتتاس وفجتترب ؿ بتتلمقر حتتعؿ
عؾتتقفؿ فن يلختتيوا اتتا وفعتتراففؿ وعقا تتد ؿ تخعؾتتػ ،فػتتل العؼتتقد هتتقغ
العؼقد يرجع فقفا لك عرف الـاس ،العجارة الرتاضل وما فربف ذلؽ.
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{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال رحؿف اهلل:
الؼاعدة الثاكقة والعشرون:
مؼاهد فمثؾة الؼرآن}
يه قاعدة كبقرة يا خقان والشق مد الـػس فقفا ،فلقرفو ا وتلمؾقا فقفتا،
كيكر بعض األمثؾة ،ذكر الشق

الؿؼدمتة متـ األمثؾتة متا تق مستعقحك متـ

كعاب اهلل عز وجؾ و ق ما يععؾؼ بالؼؾقب ،وتشبقففا باألراضتل ،فو باألوديتة
كؿا كعاب اهلل عز وجؾ.
فنن الؼؾب مع القحل كاألرض مع الغقب ،كؿا قتال عتز وجتؾَ ﴿ :وال َب َؾتدُُ
ب َيخ ُر ُج َك َبا ُت ُف بِتنِذ ِن َرب ِتف َوال ِتيي َخ ُب َ
تث َ
ل َيخ ُتر ُج ِل َكَؽِتد ًا ﴾ [األعتراف:
الطق ُ
 ،]58ققل ولعؾف األرفر فن الؿتراد بالبؾتد الطقتب متا تق؟ قؾتب الؿتممـ،
يختترج كباتتتف بتتنذن ربتتف يعـتتل متتا فقتتف متتـ ا يؿتتان والخقتتر والصتتالح والعؾتتؿ،
واليي خبث قؾب الػاجر ،قؾب الؿـافؼ ،قؾب الؽافر ،ل يخرج ل كؽدا.
ِ ِ ِ
تع ُق ُؾتق ُب ُفؿ ل ِ ِتيك ِر اهللِ َو َمتا َك ََتز َل
يـ آ َمـُُتقا َفن َتخ َش َ
وقال تعالكَ ﴿ :ف َلؿ َيلن لؾي َ
ِ
ِ
ِ
الحؼ َو َ
َاب مِـ َقب ُؾ َف َط َال َع َؾق ِف ُؿ األَ َمدُُ َف َؼ َستت
يـ ُفو ُتقا الؽ َع َ
ل َي ُؽق ُكُقا َكَالي َ
م َـ َ
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ُق ُؾتتقبفؿ و َكَثِقتتر م تـفؿ َف ِ
اس ت ُؼ َ
اهلل ُيحقِتتل األَر َض َبعتتدََ َمقتِ َفتتا﴾
ُُ َ ٌ ُ
قن * اع َؾ ُؿتتقا َفن َ
[الحديد ،]77 ،76 :ما عالقة حقاا األرض يا ختقان باآليتة الستابؼة ،و كؿتا
اآلية السابؼة الؼؾقب ،خشقعفا و قسق،ا؟ ما العالقة؟
فقف تشبقف ـا يا خقان ،ربف الؼؾقب وحاجعفا لك الغقث وحقا،ا الؼؾقب
وحاجعفتا لتتك التتقحل وحقا،تتا بتتف رتبففا بتتاألرض الؿجدبتتة العتتل ذا جاا تتا
الغقث فكبعت وفيـعت وفز رت ،كيلؽ الؼؾقب ،والشق رحؿف اهلل فرار لتك
الحديث الؿشفقر الؿخرج الصتحقح ،تيا حتديث يعـتقؽؿ فيفتا ا ختقان
ِ
اهلل بِ ِف مِ َـ
فاحػظقه ،احػظقا يا الحديث ،الحديث الؿشفقرَ « :م َث ُؾ َما َب َع َثـل ُ
ان مِـفا َطا ِ َػت ٌة َطقبت ٌة َقبِ َؾ ِ
ٍ
ِ
تت ال َؿتا َا،
َ
اب َفر ًضاَ ،ف َؽ َ َ
العؾ ِؿ َوال ُفدََ ى َك ََؿ َث ِؾ َغقث َف َه َ
ِ
ِ
َت ال َؽ َ َ والعشب ال َؽثِقر ،و َك َ ِ
َف َلكب َع ِ
اس
َان مـ َفا َف َجاد ُب َفم َس َؽت ال َؿا َا َف َس َؼك الـ ُ
َ َ
َ ُ َ
َ
ِ
اب َطا ِ َػ ٌة مِـ َفتا ِك َؿتا ِ تل قِق َع ٌ
تانَ ،ل ُتؿ ِس ُ
تت
تؽ َمتا ًا َو َل ُتـبِ ُ
مـ َفا َو َز َر ُعقاَ ،و َف َه َ
َك َ ًَ ،ف َيل ِ َؽ م َث ُؾ مـ َك َػ َعتف اهلل بِؿتا ب َع َثـِتل اهلل بِ ِتف َف ِؼتف فِتل ِد ِ ِ ِ
تؿ،
َ
ُ ُ َ َ
تؿ َو َعؾ َ
يتـ اهلل َف َعؾ َ
َ َ
ُ
َو َم َث ُؾ َمـ َلؿ َير َفع بِ َيل ِ َؽ َرف ًسا َو َلؿ َيؼ َبؾ ُ دََ ى اهللِ َت َعا َلك».
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األرض األولك قال األول األرض الطقبة العل قبؾتت الؿتاا وفكبعتت الؽت
والعشب ،يا مثؾ مـ تعؾؿ وماذا يا خقان؟ وعؾؿ ،و يه رسالة لؽؾ طالتب
عؾؿ ،فل يععؾؿ لـػسف فؼط ،فنن لؾعؾؿ زكاة وزكاتف تعؾقؿف.
ومثؾ الثاين فرض فمسؽت الؿاا فاكعػع الـاس اا ،مـ يستعػقد متـ يتععؾؿ،
فيضا.
مـ يحػظ العؾؿ ،وكصقبف مـ الػؼف فقؾ ً
وفمتتا الؿثتتؾ الثالتتث ففتتق مثتتؾ لت رض الستتبخة ،ومتتا الستتبخة يتتا ختتقان؟
فرض يعؾق ا الؿاا وتربعفا مالحة ما يـبتت فقفتا رتلا ،تيا قؾتب ول قتقة ل
باهلل ،مـ لؿ يرفع بيلؽ رفس ولؿ يؼبؾ دى اهلل عتز وجتؾ فؾتف تق تعؾتؿ ول
ق ا عدى واسعؼام ،ل ققة ل باهلل.
مـ األمثؾة العل ذكر ا الشق رحؿف اهلل تعالك مثؾ لؽؾؿة العقحقد ،حقتث
مثؾفا اهلل سبحاكف وتعالك بالشجرة الطقبة فهؾفا ثابت وفرعفا السؿاا ،ققتؾ
اهلل َمت َثالً َكَؾِ َؿت ًة َطق َبت ًة
تتل الـخؾتتة ،قتتقل اهلل تعتتالكَ ﴿ :ف َلتتؿ َتت َتر َكَقت َ
ػ َضت َتر َب ُ
َك ََشجر ٍة َطقب ٍة َفه ُؾفا َثابِ ٌت و َفر ُعفتا فِتل الستؿ ِ
اا * ُتتمتِل ُف ُك َؾ َفتا ُكُتؾ ِح ٍ
تقـ بِتنِذ ِن
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َرب َفا﴾ [ برا قؿ ،]25 ،24 :يؼقل الؿػسرون ل الـخؾة ،الـخؾة فهؾفا ثابتت
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األرض ،وفرعفا باسؼ مؿعد السؿاا ،تميت فكؾفا كؾ حقـ ،ثؿر تا يمكتؾ
طقؾة السـة.
و ؽتتيا كؾؿتتة العقحقتتد ،فلهتتؾفا ثابتتت مستتعؼر قؾتتب الؿتتممـ ،وفرعفتتا
مؿعد باسؼ عؾك فعضا ف وجقارحف ،فهؾفا ثابت با يؿتان والقؼتقـ والصتدق
والعؼك ،وفرعفتا مؿعتد عؾتك فعضتا ف وجقارحتف باألعؿتال الصتالحة والخقتر
فيضتا ﴿ ِ َلق ِتف َيصت َعدُُ
وا حسان وطؾب الخقر مظاكف ،وهتاعد لتك الستؿاا ً
ب َوال َع َؿ ُؾ الصال ِ ُح َير َف ُع ُف﴾ [فاطر.]71 :
ال َؽؾِ ُؿ الطق ُ
ٍ
ٍ
تج َر ٍة َخبِق َث ٍتة اج ُعُثتت مِتـ َفتق ِق األَر ِ
ض َمتا َل َفتا مِتـ
﴿ َو َم َث ُؾ َكَؾِ َؿة َخبِق َثة َك ََش َ
َق َر ٍار﴾ [ برا قؿ ،]26 :الؽؾؿة الخبقثة كؾؿة الشرك كؾؿة الـػاق ،مثؾفتا كؿثتؾ
رتتجرة خبقثتتة ،يؼتتقل العؾؿتتاا تتل رتتجرة الحـظتتؾ ،كستتؿقفا عـتتد ا الشتتري،
رجقرة هغقرة ضعقػة وتـبت كباتا ل يمكؾ ول يسعػاد مـف ،بؾ ق متمذ جتدا،
ففيا مثؾ الؽؾؿة الخبقثة ،فهؾفا لقس ثابعا ،اجعثت مـ فقق األرض مجرد فن
تجثفتتا بقتتدك ترمتتل اتتا ،وثؿر تتا ل فا تتدة فقتتف ،ل تؼتتارن فا دتتتف بالـخؾتتة ،قتتد
يسعػقد ما مـ رلا خؾؼ عبث يا خقان ،قد يسعػاد مـفا فقا د لؽـ ل تساوي
رلا بالـسبة لؾشجرة الطقبة.
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كتتيلؽ مثتتؾ اهلل ستتبحاكف وتعتتالك الشتترك والؿشتترك بتتالعـؽبقت ،وعشتتفا
الضعقػ ،ضعقػة آوت لك عتش ضتعقػ فؿتا ازدادت بتف ل ضتعػاَ ﴿ ،م َث ُتؾ
ون اهللِ َفول ِقتاا َكَؿ َثت ِؾ العـ َؽب ِ
ال ِييـ ات َخ ُتيوا مِتـ د ِ
تقت ات َخ َتيت َبقعتًا َو ِن َفو َ ت َـ
َ ُ
ُ
َ
َ َ َ
قت َلبق ُت العـ َؽب ِ
البق ِ
قت َلق َكَا ُكُقا َيع َؾ ُؿ َ
تقن﴾ [العـؽبتقت ،]47 :فؿثؾتف بععؾؼتف
َ ُ
َ
ُُ
بغقر اهلل كؿثؾ يه العـؽبقت العل ركـت لك يا البقت الضعقػ.
وماذا يجزيف فن يععؾؼ بؽؾ فحد كا ـا مـ كان ،ن خال قؾبف مـ الععؾؼ باهلل
عز وجؾ.
فيضا مـ األمثال الؿيكقرة ققلف تعالكَ ﴿ :و َم َث ُؾ ال ِيي َـ َك َػ ُروا َك ََؿ َث ِؾ ال ِتيي
ً
ل يسؿع ِل د َعاا وكِ
ل َيع ِؼ ُؾ َ
تؿ ُعؿتل َف ُفتؿ َ
َيـ ِع ُؼ بِ َؿا َ
تقن﴾ [البؼترة:
ؽ
ب
تؿ
ه
ا
ا
تدَ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
ً
ً
َ
ٌ
 ،]777مثؾ الداعل التيي يتدعق تملا الؽػتار مثتؾ راعتل الغتـؿ ،والتيي ل
تعؼؾ مـف غـؿف ل ماذا؟ الصقت فؼط ،ذا ق كعؼ لفا ودعا تا ،تل ل تعؼتؾ
رقئا.
فشبف الداعقة بالراعل ،وربف الؽػار الؿدعقيـ بالغـؿ وقال آيتة فخترى:
فضؾ﴾ [األعراف ]779 :ألن الغـؿ تستقر فقؿتا يتراد مـفتا ،و تملا
﴿ َبؾ ُ ؿ َ
ل َيع ِؼ ُؾ َ
يسقرون عؽس ما يراد مـفؿ ،ولفيا قالُ ﴿ :هؿ ُبؽ ٌؿ ُعؿتل َف ُفتؿ َ
تقن﴾
ٌ
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[البؼرة ،]777 :مع فاهؿ يسؿعقن ويعؽؾؿقن ويبصرون ،لؽـ لؿا سؾبت تيه
الحقاس مؿا فقفا فهبحت كلاها غقر مقجقدة.
فيضتا مثتؾ الؿـتافؼ ستقرة البؼترة ،مثؾتف اهلل
مؿا ذكر الشق متـ األمثتال ً
ستتبحاكف وتعتتالك بؿثتتالقـ ،الؿثتتال األولتتل يتتا ختتقانَ ﴿ :م ت َث ُؾ ُفؿ َك ََؿ َث ت ِؾ الت ِتيي
ُتقر ِ ؿ و َتتر َكَفؿ فِتل ُظ ُؾؿ ٍ
تات ل
اهلل بِـُ ِ َ َ ُ
اس َعَق َق َدَ َكَار ًا َف َؾؿا َف َضا َات َما َحق َل ُف َذ َ َ
َ
تب ُ

ُيب ِص ُر َ
ون﴾ [البؼرة ،]77 :اسعققد كتارا فختي ا متـ غقتره ،استععار ا متـ غقتره

فلضاات قؾقال ثؿ ذ ب اهلل بـقر ؿ في ب الـقر وبؼقتت الحرقتةَ ﴿ ،و َت َتر َك َُفؿ
فِل ُظ ُؾؿ ٍ
ل َير ِج ُع َ
تات ل ُيب ِص ُتر َ
تؿ ُعؿتل َف ُفتؿ َ
تقن﴾ [البؼترة،77 :
ؽ
ب
تؿ
ه
*
ون
ُ
ُ
ٌ
َ
ٌ
ل َير ِج ُع َ
 ،]78وتلمؾقا كؾؿة ﴿ َ
قن ﴾ ،مـ ترك الحؼ و ق يعرفتف فالغالتب فكتف
ل يقفؼ لؾرجقع لقف ،ل يرجعقن خالص ،الؿـافؼ عرف الحؼ ولؽـتف رفضتف
وتركف ،خالف الجا تؾ يتا ختقان ،الجا تؾ ذا عؾتؿ فربؿتا يتععؾؿ ،لؽتـ تيا
اليي عصك اهلل عتز وجتؾ عؾتك بصتقرة وتؿتادى ذكبتف وجرمتف غالبتا فكتف متا
يرجع.
وتلمؾقا يا خقان الحروف والحاجة لك معرفعفتا العػستقرَ ﴿ ،و َت َتر َك َُفؿ
فِل ُظ ُؾؿ ٍ
ات﴾ [البؼرة ،]77 :وقتال فول الستقرة رتلن الؿتممـقـ -الؾفتؿ
َ
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اجعؾـا جؿقعا مـفؿُ ﴿ -فو َلئِ َؽ َع َؾك ُ دًً ى﴾ [البؼترة ]5 :فعـتدما يتليت الؽتالم
عتتـ الؽػتتار يؼتتال ﴿ فِتتل َضت ٍ
تالل مبِت ٍ
تقـ﴾ [آل عؿتتران ﴿ ]764 :فِتتل ُطغ َق تاكِ ِفؿ
َيع َؿ ُف َ
قن﴾ [البؼرة ،]75 :وما فربف ذلؽ ،وعـدما الؽالم عتـ الؿتممـقـ يتمتك
بالحرف (عؾك) فؿا الػرق يا خقان ،حترف عؾتك عـتد ف تؾ الؾغتة يتدل عؾتك
ماذا؟ الستععالا ،فالفتدى يعؾتقفؿ ويرفتع درجتا،ؿ التدكقا واآلخترة ،وفمتا
حرف ففق لؿاذا يا خقان؟ لؾظرفقة ،فالظؾؿة محدقة اؿ ومحقطة اتؿ متـ
كؾ جفة ،بؾ قال ظؾؿات كثقرة ومعـقعة ومعشعبة.
فيضا يحقط اؿ مـ كتؾ كاحقتة ،جؿتع اهلل بتقـ الؿعـقتقـ ققلتف
والطغقان ً
عز وجتؾُ ﴿ :قتؾ متـ يتر ُز ُق ُؽؿ متـ الستؿق ِ
ات َواألَر ِ
اهلل َو ِكتا َفو ِيتا ُكُؿ
ََ
َ
َ َ
ض ُقت ِؾ ُ
َل َع َؾك ُ دًً ى َفو فِل َض ٍ
الل مبِ ٍ
قـ﴾ [سبل ،]24 :ما قال عؾتك ضتالل مبتقـَ ﴿ ،فو
فِل َض ٍ
الل مبِ ٍ
قـ ﴾ ،فتدل يتا ختقان فن الفتدى عظتقؿ ،وعا دتتف وفا دتتف عؾتك
ا كسان ؟؟ عظقؿ.
َصتق ٍ
ب
مثؾ اهلل سبحاكف وتعالك ً
فيضا الؿـافؼ بعد ا بؿثال آخر و ق ﴿ َفو َك َ
مـ السؿ ِ
اا فِ ِ
ات﴾ [البؼرة ،]79 :يعـل مثؾف كؿثتؾ رجتؾ كتان مؽتان
قف ُظ ُؾ َؿ ٌ
َ
َ
فيضتا ظؾؿتة ومتع الؿطتر
ثؿ كزل عؾقف الصقب ،والصتقب تق الؿطتر ،و تق ً
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برق ورعد مؼؾؼ مزعج مخقػ ،ففيا ا كسان قؾتؼ وختقف واضتطراب ل
رؽ ،و ؽيا رلن الؿـافؼ دا ؿتا حقترة وقؾتؼ واضتطراب ﴿ َيح َست ُب َ
قن ُكُتؾ
َهق َح ٍة َع َؾق ِفؿ﴾ [الؿـافؼقن ]4 :ففق وجقػ ووجؾ وخقف ،متاذا يـتزل
رلكف ،ماذا يحدث لف ،في فعـة يععرض لفا ،في عياب يععرض لتف ،فؿثؾتف كؿتا
مثؾف اهلل عز وجؾ.
والؿؼصقد باألمثال متا تق يتا ختقان؟ تؼريتب األرتقاا الؿعـقيتة بصتقرة
الشتتلا الؿحستتتقس حعتتتك كتتتلن ا كستتتان يشتتتا ده و تتتيا متتتـ بقتتتان الؼتتترآن
وفصتتاحعف ،و ل فغالتتب الؼتترآن يتتا ختتقاين بقاكتتف دون فمثتتال ،بقاكتتف مستتعؼؾ ل
يحعاج لك ضرب مثؾ ،لؽـ بعض األمقر يقضح اهلل سبحاكف وتعالك تيه
األمتتقر بضتترب الؿثتتؾ لفتتا بلرتتقاا محسقستتة حعتتك تؽتتقن فقتترب لتتك فذ تتان
الـاس وقؾقاؿ.
مثؾ الدكقا عؾك سبقؾ الؿثال بالز رةَ ﴿ ،و َ
ل َت ُؿدن َعقـََق َؽ ِ َلك َما َمععـََتا بِ ِتف
اة الدكقا ل ِـََػعِـََفؿ فِ ِ
َفزواجًا مـفؿ َز ر َة الحق ِ
قف﴾ [طف ،]737 :وضرب مثال ورد
ُ
َ
ََ
ُ
َ
َ
تاة التدكقا َكَؿ ٍ
فربع آيتات ققلتف عتز وجتؾِ ﴿ :كؿتا م َث ُتؾ الحق ِ
تاا َف َكزلـََتا ُه مِت َـ
ََ
َ َ
َ َ

السؿ ِ
ض مِؿتا يل ُك ُُتؾ الـتاس واألَكعتام حعتك ِ َذا َف َخ َتي ِ
تات األَر ِ
ت
اا َفاخ َع َؾ َط بِ ِف َك َب ُ
ُ َ َ ُ َ
َ
َ
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األَر ُض ُزخر َففا وازيـََت و َظـ َف ُؾفا َفكفتؿ َق ِ
تاد ُر َ
ون َع َؾق َفتا﴾ وتتلمؾقا ﴿ َو َظتـ
َ ُ
َ
ُ َ َ
َف ُؾفا َفكفؿ َق ِ
اد ُر َ
ون َع َؾق َفا َف َتا َ ا َفم ُر َكَا َلتقالً َفو َك ََفتار ًا َف َج َعؾـََا َ تا َح ِصتقد ًا َك ََتلن لتؿ
َ ُ
َتغ َـ بِاألَم ِ
س﴾ [يقكس.]24 :
فخيت األرض زخرففا وازيـت واكبعت مـ كتؾ لتقن وازداكتت ثتؿ تلتقفتا
بعد ذلؽ رياح الصتقػ والشتؿس الؿحرقتة فقعػعتت عشتبفا ويتزول ويـعفتل،
يا مثؾ الدكقا واععرب يا كؾ رلا ،كؾ فمر مـ فمقرك ،اععرب كػسؽ
فكت فيفا ا كسان ،يعرف يا يا خقان مـ كترب ستـف ،وز ترة ا كستان رتبابف،
لؽـ يه الز رة ما فسرع ما تيبؾ فيفا الشتباب ،فتاغعـؿقا رتبابؽؿ متععؽؿ اهلل
بالصحة والعافقتة بطؾتب العؾتؿ وبعبتادة ربؽتؿ ،فؿتا فسترع متا تطتقي الؾقتالل
واأليام بتؾ األعتقام عؿترك فيفتا ا كستان ،فقجتد الشتاب كػستف كفتال ،ويجتد
الؽفؾ كػسف رقخا كبقرا ،ثؿ يعض فكامؾ الـدم ويؼقل يا لقت ويا لقت.
وكان الشافعل قد تق وعؿره فربع وخؿسقـ سـة و ق مـ ق رحؿف اهلل،
كالشؿس رفرتف ،ل تجد مسؾؿ ل يعرف الشافعل ،يؼقل:
ذا جع الـقام فسبؾت عربيت *** وفكشدت بقعا و ق مـ فلطػ الشعر
فلقس مـ الخسران فن لقالل *** تؿر بال عؾؿ وتحسب مـ عؿري
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ا متتام الشتتافعل يـتتدم عؾتتك الؾقتتالل متترت عؾقتتف ،فؽقتتػ بـتتا واألعتتقام يتتا
خقان تؿر دون فن يسعػقد ا كسان مـفا ،لؽـ مصقبعـا فكتف متا دام الشتلا بتقـ
يدك تز د فقتف ،حعتك ذا اكػترط ومضتك واكؼضتك بؽقتت عؾقتف ،قفتات يـػتع
الـدم والبؽاا.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال رحؿف اهلل:
الؼاعدة الثالثة والعشرون
ررادات الؼرآن عؾك كقعقـ :فحد ؿا فن يررد فمرا واهقا وخربا لتك فمتر
معتتروف رتترعا فو معتتروف عرفتتا كؿتتا تؼتتدم ،والـتتقع الثتتاين :فن يررتتد لتتك
اسعخراج األرقاا الـافعة مـ فهقل معروفة ،ويعؿؾ الػؽر اسعػادة الؿـافع
مـفا}.
يؼقل ا ررادات الؼرآن كقعقـ :األول :فن يررد فمرا وخربا لك فمتقر
معروفة ررعا ،يا تق الغالتب

ررتادات الؼترآن ،كؿتا ذكترت الؼاعتدة

السابؼة يررد لك الصالة والزكاة والصقام فمرا اا ،يررتد لتك بعتض األمتقر
فيضا.
خربا معضؿـا األمر ً
-749-

الؼقاعد الحسان
والـتتقع الثتتاين يؼتتقل :يررتتد لتتك استتعخراج األمتتقر الـافعتتة متتـ األهتتقل
الؿعروفة ،و يا التيي يعحتدث عـتف الشتق
وتعتتالك يتتلمر الـتتاس لتتك فن يـظتتروا

تيه الؼاعتدة فتنن اهلل ستبحاكف

تتيا الؽتتقن ويععتتربوا ويستتعػقدوا متتـ

كظر ؿ وتلمؾفؿ وتػؽر فقف فا دتقـ.
الػا دة األولك :فكف بـظره وتػؽره يزداد يؿاكف ويؼقـف وثباتف ،قال تعالك﴿ :
ُق ت ِؾ اك ُظتتروا متتا َذا فِتتل الستتؿق ِ
ات َواألَر ِ
ض﴾ [يتتقكس ،]717 :وقتتالَ ﴿ :ف َف َؾتتؿ
ََ
ُ َ
ِ
تػ َكت َ ِ
ِ
تقروا فِتتل األَر ِ
يـ مِتتـ َقتتبؾِ ِفؿ﴾ [يقستتػ:
ض َف َقـ ُظت ُتروا َكَقت َ
تان َعاق َبت ُة التتي َ
َيست ُ

تتر َ
تتػ ُخؾِ َؼتتت﴾ [الغارتتقة]77 :
ون ِ َلتتك ا ِ بِتت ِؾ َكَق َ
 ،]719قتتالَ ﴿ :ف َفتتالَ َيـ ُظ ُ
يفؿ آياتِـََا فِل اآل َف ِ
اق َوفِل َفك ُػ ِس ِفؿ﴾ [فصؾت.]53 :
اآليات ،وقالَ ﴿ :سـُ ُِر ِ َ
والقتتقم يستتعطقع ا كستتان فن يـظتتر فرتتقاا ربؿتتا كاكتتت خقتتال الـتتاس
الزمـ الؿاضتل ،ل تستعطقع بالجفتاز فن تـظتر لتك البحتار وكثقترا متـ عرب تا
وآيا،ا ،و لك الغابات وما فقفا ،و لك فرقاا كثقرة ،ويحعاج الـاس لتك تيا يتا
خقان ،ويحعاجقن لك فن يقجفقا لك الـظتر والعلمتؾ ،فتنن الـظتر فقفتا مػقتد
جدا ققة يؿان ا كسان وثؼعف بربتف ستبحاكف وبحؿتده ،و تيه متـ األستباب
والقسا ؾ العل تدفع األو ام والقساوس والشؽقك والشبفات.
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األمر الثاين :ق اسعخراج األرقاا الـافعة الؿػقدة مؿتا فودعتف اهلل ستبحاكف
وتعالك يا الؽقن اليي فمركا فن كسرح الطرف فقف وكـظر فقتف وكعلمتؾ فقتف،
﴿ وسخر َل ُؽؿ ما فِل السؿق ِ
ات َو َما فِل األَر ِ
ض َج ِؿقعًا مـ ُف﴾ [الجاثقتة،]73 :
ََ
َ َ َ
﴿ ُ ق ال ِتيي َخ َؾ َتؼ َل ُؽتؿ متا فِتل األَر ِ ِ
اهلل ال ِتيي
َ
ض َجؿقعتًا﴾ [البؼترةُ ﴿ ،]29 :
تؿ ال َبحت َتر ل ِ َعَجت ِتر َي ال ُػؾت ُ
تؽ فِقت ِتف بِت َتلم ِر ِه َول ِ َعَب َع ُغتتقا مِتتـ َفضتتؾِ ِف﴾ [الجاثقتتة:
َستتخ َر َل ُؽت ُ
 ،]72تستتعخرجقا مـتتف لحؿتتا طريتتا ﴿ ،و َف َكزلـََتتا الح ِديتتدََ فِ ِ
قتتف َبتتل ٌس َرتت ِديدٌٌ ﴾
َ
َ
[الحديد ،]25 :الـاس مطالبقن بتلن يستعػقدوا متـ تيه الؽـتقز العتل فودعفتا
اهلل ستتبحاكف وتعتتالك األرض وستتخر ا لفتتؿ وخؾؼفتتا متتـ فجؾفتتؿ ،يعؿؾتتقا
ففؽار ؿ فقفا ،ويجعفدون اسعخالص واسعخراج مـافعفا فقفا.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال رحؿف اهلل :الؼاعدة الرابعة والعشرون
الؼرآن يررتد لتك العقستط والععتدال األمتقر ،ويتيم العؼصتقر والغؾتق
ومجاوزة الحد}
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الؼرآن يدعق لك فن يؽقن الؿستؾؿ وستطا بتقـ خؾؼتقـ ذمقؿتقـ ،متا ؿتا؟
ا فراط والعػريط ،فو الغؾتق والعؼصتقر ،بعتض الـػتقس مقتؾ لتك العؼصتقر
والعػريط وا

ؿال والالمبالة ،ولبعضفا مقؾ لك الزيادة وا فراط والغؾق.

ومتتا التتيي يحػظتتؽ يتتا عبتتد اهلل متتـ تتيا و تتيا؟ ل تظـتتقا يتتا ختتقان فن
ا كسان ذا كان مسعؼقؿا ستؾؿ متـ الشتقطان ،ل ،بتؾ حترص الشتقطان عؾقتؽ
فرد مـ حرهف عؾك مـ عصك ووقتع الشتفقات و الؿعاهتل ،الشتقطان
يشؿ قؾب ا كسان فنذا وجد فقف مقال لؾخقر جااه مـ باب الغؾتق وفختي يدفعتف
يا الباب حعك يؿرق مـ الديـ كؿا فخرب الـبل هؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ كؿتا
يؿرق السفؿ مـ الرمقة ،و ن وجد فقف مقال لك الشفقات والؿعاهل فتتاه متـ
يا الباب.
فؾؾشقطان فيفا ا خقان خطقات يعدرج فقفتا متع ا كستان ،ولفتيا حتيركا
ان َل ُؽؿ َعَتدُُ و َفات ِ
ربـا مـ خطقاتف وبقـ لـا عداوتف الشديدةِ ﴿ ،ن الشق َط َ
خ ُتيو ُه
ل َتعبِعقا ُخ ُطق ِ
ات الشق َط ِ
ان﴾ [البؼرة ،]768 :ففتق
َ
َعدُُ وا﴾ [فاطرَ ﴿ ،]6 :و َ ُ
تتال ل ِإلِكس ِ
خطقاتتتف يتتليت ا كستتان عقتتاذا بتتاهلل فول بتتالؽػرِ ﴿ ،ذ َق َ
تتان اك ُػتتر﴾
َ
[الحشتتر ،] 76 :فتتنذا عجتتز فتتتاه متتـ جفتتة البتتدع ،ألن البتتدع فحتتب لقتتف متتـ
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الؿعصقة ،لؿتاذا؟ هتاحب الؿعصتقة يعتقب ،هتاحب البدعتة احعجترت عـتف
العقبة ،فنذا عجز عـف مـ جفة البدعة ،جااه مـ جفتة الؽبتا ر الؿعاهتل ،فتنذا
عجز عـف مـ جفة الؽبا ر جااه متـ جفتة الصتغا ر ،فتنذا عجتز عـتف متـ جفتة
الصغا ر يئس مـف ل يلتقف مـ جفة رغالف بػضقل الؿباحتات ،فقظتؾ ا كستان
يا خقان يعـؼؾ الؿباحات ويػـل العؿتر الـػتقس الغتالل فمتقر ل جتدوى
مـفتتا ،فتتنذا عجتتز عـتتف متتـ جفتتة الؿباحتتات جتتااه بنرتتغالف بالؿػضتتقل عتتـ
الػاضؾ ،يشغؾف بلمقر فقفا خقر وفقفا هالح وفقفا كيا ،لؽـ يشغؾف عـ فمتقر
ففضتتؾ وفعظتتؿ مـتتف ،فؾقـعبتتف ا كستتان يتتا ختتقة متتـ الشتتقطان ،وكقتتده ومؽتتره،
ولقعؾؿ ا خقان فن الخطتر عؾتقفؿ متـ الشتقطان فرتد مـتف عؾتك غقتر ؿ ،قتال
القفقد لبـ عباس :ن الشقطان يلتقؽؿ هالتؽؿ ول يلتقـا ،فؼال رضتل اهلل
عـف :وماذا يػعؾ الؾص البقت الخرب.
الؾصقص فيـ يي بقن يتا ختقان بغقتعفؿ وسترقا،ؿ ،يتي بقن لؾبقتقت
الخربة ،ل ،البققت العل يظـقن فقفا األمقال الطا ؾة ،كيلؽ الشتقطان ،طؿعتف
ان ِذ َق َال ل ِإلِكس ِ
يا ﴿ َكَؿ َث ِؾ الشق َط ِ
ان اك ُػتر﴾ [الحشتر ] 76 :متـ تق تيا
َ
َ
ا كسان؟ مسؾؿ فو غقر مسؾؿ؟ مسؾؿ يؼتقل لتف اكػتر ،تيا ل رتؽ يتليت عؾقتف
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و ق عؾك ديـف فقؼقل لتف اكػتر ،تيه بغقعتف ،وآختر متا يريتد مـتف فعاذكتا اهلل متـ
كقده.
ثؿ ذكر الشق رحؿف اهلل تعالك مسا ؾ الؼؾقب ،والعؼصقر ،ولؽـ الغؾق
فمر خطقر يا خقان عؾك ف ؾ الخقر ،فعـبفقا لف وكبفقا لقف الشباب وحيرو ؿ
مـف ،فنن الـػس قد تجد مقال لقف ،ولفيا يؼقل ربـتا عتز وجتؾَ ﴿ :واع َؾ ُؿتقا َفن
فِق ُؽؿ َر ُس َ
قل اهللِ َلق ُيطِق ُع ُؽؿ فِل َكَثِ ٍقر م َـ األَم ِتر َل َعـ ِتعؿ﴾ [الحجترات ]7 :و تؿ
الصحابة رضل اهلل عـفؿ وفرضا ؿ ،فؾق فطاعفؿ الـبل هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ
فمقر يريدواها لسبب ذلؽ لفؿ العـت والؿشؼة ،كقػ بـا كحـ ذن.
و يا يدل عؾك فن الؿسؾؿ لبد يا خقان فن يرجع لك العؾتؿ وف ؾتف ،لتك
كعاب اهلل تعالك وسـة رسقلف هؾك اهلل عؾقف وستؾؿ ﴿ ،يا َفب ِ
تت ِكتل َقتد َجتا َاكِل
َ َ
مِـ ِ
العؾ ِؿ َما َلؿ َيلتِ َؽ َفاتبِعـ ِل َف ِد َك ِه َراطًا َس ِقيا﴾ [مريؿ.]43 :
َ
ابـ الؼقؿ يؼقل :الـاس ثالثة ،رجؾ بصقر ،لديف بصقرة لديتف عؾتؿ ،ورجتؾ
فعؿك قتد فمستؽف بصتقر ،يعـتل متـ يرجتع لتك العؾتؿ وف ؾتف ،يستعـقر بتارا فؿ
ويستتعػقد متتـفؿ ،ورجتتؾ فعؿتتك متتا فمستتؽف بصتتقر ،يعختتبط الظؾؿتتات ،ففتتيا
اليي يعقف ويضقع.
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وليا ذا ترك الـاس العؾؿ وف ؾف فناهؿ واهلل عؾك خطر رتديد ،وكتؿ وردوا
يا خقاين مقارد ما كان القاحد مـفؿ يظـ فكف يؼع فقفا ،وسبب ذلؽ عصتقااهؿ
ف ؾ العؾؿ ،وفول ما يؼتع الـتاس

تيا األمتر الطعتـ فعتراض ف تؾ العؾتؿ

والعشؽقؽ فقفؿ و كقايا ؿ ومؼاهد ؿ ،فنذا ابعؾل ا كسان اتيا األمتر فنكتف
عؾك خطر ،ذا ترك ف ؾ العؾؿ فقلخي بؼقل مـ؟!
ولفيا حير الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ مـ الغؾق كصقص كثقرةِ « ،يا ُكُؿ
تؽ َمتـ َك َ
َوال ُغ ُؾقَ :فنِك َؿا َف َؾ َ
َتان َقتب َؾ ُؽ ُؿ ال ُغ ُؾتق» ،الغؾتق يؽتقن العبتادة ،ولفتيا
الصحابة رضل اهلل عـفؿ لؿا جااوا لك ..تعرفقن الحديث ،بقت الـبتل هتؾك
اهلل عؾقف وسؾؿ وسللقا عـ عبادتف ،كلاهؿ تؼالق ا ،فؼال فحد ؿ ل فكام الؾقتؾ،
واآلخر قال ل آكؾ الؾحؿ ،قال ل فتزوج الـساا ،ملا الـاس يا خقاين يؼقل
سعد رضل اهلل عـتف رد الـبتل هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ عؾتك عثؿتان بتـ مظعتقن
العبعؾ ولق فذن لف لخعصقـا.
يا ما تؿؾقف الـػقس عؾك فهحااا ،ذا لؿ تؾجؿ تيه الـػتقس يتا ختقان
بؾجام العؾؿ وا يؿان والسـة والؼرآن.
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فيضتتا الغؾتتق يؽتتقن األكبقتتاا ،ولفتتيا قتتال هتتؾك اهلل عؾقتتف وستتؾؿَ « :ل
ً
ت الـصتتارى ابتتـ متتريؿِ ،كؿتتا َف َكتتا َعبتتدٌٌ َ ،ف ُؼق ُلتتقاَ :عبتتدُُ اهللِ
ُتطروكِتتل َكَؿتتا َفطتتر ِ
َ َ ََ َ
َ َ
َ
َ
ُ
َو َر ُسق ُل ُف» ،غال الـصارى ابـ مريؿ فؼتالقا كتف اهلل ،وابتـ اهلل ،وثالتث ثالثتة،
َان َفب ِ
وجػك القفقد فقف فؼالقا فقف ما قالقاَ ﴿ ،يا ُفخ َت َ ُار َ
قك ام َر َف َستق ٍا
ون َما َك َ ُ
وما َكَا َكَت ُفم ِ
ؽ َب ِغقا﴾ [مريؿ.]28 :
َ َ
فالؼرآن يا خقان دا ؿا يدعق لك الععدال و لك العقسط ،والشاب متا دام
سـ الشباب حاجة ماسة لك تيا الؿتـفج ،ألن كػتس الشتاب يتا ختقان
تؿقؾ لك العشديد عؾك الـػس ،ما يتزال فول الطريتؼ ،لؽتـ ذا كتربت ستـف
فيضا دروسا ،ويسعػقد مـ ف تؾ العؾتؿ ومؿتـ
يععؾؿ عؾؿا ويسعػقد مـ السـقـ ً
يؽربه سـا مسا ؾ كثقرة يا ختقان ،و ن كـتا ل كريتد ول كرغتب ول فحتب متـ
الشباب فن يؼقلقا جربـا وحصؾ ..ل ،ديــا ما فقف تجارب يا خقان.
ديــا العؾؿ قال اهلل قال رسقلف *** قال الصحابة لقس بالعؿقيف.
كجرب وكعرف ل ،لق عدكا لتك ديــتا و لتك رترع ربـتا متا احعجـتا لتك فن
كؼتتقل تتيا الؽتتالم ،فـستتلل اهلل عتتز وجتتؾ فن يحػتتظ الؿستتؾؿقـ رتتقبا ورتتبابا،
ورجال وكساا ،وفن يحػظفؿ مـ الغؾق ومـ العؼصقر.
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والعؼصقر فمر خطقر يتا ختقان ،والققتقع الؿعاهتل لتقس فمتره ستفال،
والعؾؿتتاا يؼقلتتقن الؿعاهتتل بريتتد الؽػتتر ،يعتتدرج ا كستتان فقفتتا معصتتقة بعتتد
معصقة بعد معصقة حعك يسعؿرئ الؿعاهل وتصبح عقاذا باهلل ديدكا لف وعادة
لف ،وربؿا يؽرب وربؿا يعؿـتك فن يرتكفتا ولؽتـ يؽتقن قتد ققتد :ألن لؾؿعاهتل
قققدا تؼقد اا الؼؾقب والـػتقس ،قتال لبتـ مستعقد :متا كستعطقع ققتام الؾقتؾ،
قال :ققدتؽؿ خطاياكؿ.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال رحؿف اهلل :الؼاعدة الخامسة والعشرون
حدود اهلل قد فمر بحػظفا ،واهك عـ تعديفا وقربااها}
فيضتتا الحتدود ،حتدود اهلل عتتز وجتؾ ،والحتد تتق متا حتتده
تيه مستللة ً
وررعف لعباده مـ فوامر فمر بالقققف عـتد ا وكتقاه اهتك عتـ القترتاب مـفتا،
قن ال َعابِتتدُُ َ
يؼتتقل الشتتق  :فمتتر بحػظفتتا يشتتقر لتتك ققلتتف تعتتالك ﴿ :العتتا ِ ُب َ
ون
ون بِالؿعر ِ
اجدُُ َ ِ
قن الس ِ
قن َع ِ
وف َوالـا ُ َ
قن الراكِ ُع َ
ون السا ِ ُح َ
الحامِدُُ َ
تـ
َ
ون اآلم ُر َ َ ُ
ِ ِ
ِِ
الؿـ َؽ ِر والحافِ ُظ َ ِ
قـ﴾ [العقبة.]772 :
الؿممـ َ
َ َ
قن ل ُحدُُ ود اهلل َو َبش ِر ُ
ُ
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وحتتدود اهتتك عتتـ تعتتديفا ،كؿتتا ققلتتف تعتتالك ﴿ :تِؾت َ
تؽ ُحتتدُُ و ُد اهللِ َف تالَ
تؿ الظتال ِ ُؿ َ
َتع َعَدُُ و َ ا﴾ [البؼرةَ ﴿ ،]229 :و َمـ َي َع َعتد ُحتدُُ و َد اهللِ َف ُلو َلئِ َ
قن﴾
تؽ ُ ُ
[البؼرة.]229 :
وحتتدود اهتتك عتتـ القتترتاب مـفتتا ،كؿتتا قتتال ﴿ :تِؾ َ
تتؽ ُحتتدُُ و ُد اهللِ َفتتالَ
َتؼ َر ُبق َ ا﴾ [البؼرة.]787 :
وعؾك يا يعلكد ا كسان فن يعرف حدود اهلل عز وجؾ ،ول يؽقن تيا يتا
خقان ل بتالعؾؿ ،فتنذا عؾتؿ وعترف الحتدود الؿتلمقر اتا العزمفتا ،والؿـفتل
اب َف َرد ُكُػر ًا َوكِ َػاقتًا
عـفا ابععد بـػسف عـفا ،ولفيا قال اهلل عز وجؾ ﴿ :األَع َر ُ
اهلل َع َؾتتك َر ُستتقل ِ ِف﴾ [العقبتتة ،]97 :فعؾتتؿ
َو َفجتتدََ ُر َفل َيع َؾ ُؿتتقا ُحتتدُُ و َد َمتتا َفكت َتز َل ُ
حدود ما فكزل اهلل عؾك رسقلف فمر مععقـ ،عؾك طالب العؾؿ فن يعؾؿف ،وعؾتك
طالب العؾؿ فن يعؾؿف ا كسان ،والحالل بقـ والحرام بقـ وهلل الحؿد.
وا ستتالم وهلل الحؿتتد ستتؾس ستتفؾ مقستتر واضتتح بتتقـ لؿتتـ رغتتب فقتتف
وحتترص عؾقتتف ،لؽتتـ متتا الػتترق بتتقـ ققلتتف عتتز وجتتؾ﴿ :تِؾت َ
تؽ ُحتتدُُ و ُد اهللِ َف تالَ
َتع َعَدُُ و َ ا﴾ ،وقال اآلية الثاكقة ﴿ :تِؾ َؽ ُحدُُ و ُد اهللِ َفالَ َتؼ َر ُبق َ ا﴾ ،ققلف :ل
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تععدو ا معـاه فن ا كسان اقرتاتا بتؾ العتزم اتا ووقتػ عـتد ا ،و ـتا قتال :ل
تؼربق ا ،ما الػرق يا خقان؟
فما الحدود العتل اهتك عتـ اقرتااتا ففتل الـتقا ل والؿعاهتل ،فتال يجتقز
لإلكسان فن يؼرتب مـفا ألكف ذا اقرتب مـفا وقتع فقفتا ،كتالراعل يرعتك حتقل
الحؿك يقرؽ فن يؼتع فقتف ،وفمتا حتدود األوامتر العتل اهتل عتـ تعتديفا ،فنكتف
ملمقر فن يؼرتب مـفا وفن يؾعزم اا وفن يحافظ عؾقفا لؽـ عـد ا خط ،يجتب
فن يؼػ عـده ،فال يزيد عؾقف :ألكف ن زاد وتعدى غال وففرط ،و ن اقرتب متـ
الحتتدود الستتابؼة قصتتر وفتترط ،فقؽتتقن بتتقـ الحتتديـ ،ويؽتتقن معقستتطا بتتقـ
األمريـ كؿا ذكر الؼاعدة السابؼة.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال رحؿف اهلل :الؼاعدة السادسة والعشرون
األهؾ فن اآليات العل فقفا قققد ل تثبت فحؽامفا ل بقجقد تؾؽ الؼقتقد
ل آيات يسقرة}
بالـسبة ل حؽام العل ققدت بؼققد ،وذكرت فقفا ضقابط ورتروط ،يؼتقل
األهؾ فن تيه الؼقتقد ققتقد مععتربة ،و تل متا يستؿقفا العؾتؿ ققتقد احرتازيتة،
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يثبتتت الحؽتتؿ بثبق،تتا ويـعػتتل باكعػا فتتا ،فتتلن تؼتتقل عؾتتك ستتبقؾ الؿثتتال :فكتترم
الطالب الؿجعفتديـ ،تؽترم الؿجعفتد ،طقتب غقتر الؿجعفتد؟ متاذا يػفتؿ متـ
العبارة؟ ل تؽرمف ،ففيا الؼقد ققد احترتازي كستؿقف ،و تيا يتا ختقان عامتة
الؼققد ،الؽعاب والسـة فن لفا محرتزات و ل كثقترة يتا ختقان ،فؾعؼترف بعتض
اآليات تجد ا كثقر مـ اآليات.
وما يريد فن يعحدث عـف الشق كقع ثاين مـ الؼقتقد ،و تل الؼقتقد العتل ل
مػفقم لفا كؿا يؼقلقن ،فو العل يؼقل عـفا الػؼفاا يا الؼقد غقتر متراد ،فؽتلن
الشق يؾحظ عؾك يا الععبقر مؾحظ رحؿف اهلل.
مثال لؾؼقتد الحترتازي األولَ ﴿ :و َمتـ لتؿ َيست َعَطِع مِتـ ُؽؿ َطتق ً
ل َفن َيتـؽِ َح
َات الؿممِـَ ِ
الؿحصـَ ِ
َات﴾ [الـساا ،]25 :فنذا اسعطاع طقل ؾ يعزوج األمتة؟
ُ َ
ُ
ل ،ثؿ قال ﴿ :مـ َف َعقاتِ ُؽؿ الؿممِـَ ِ
َات ﴾ يعزوج فمة مممـة ،فنن كاكت كتافرة ل
َ ُ ُ
يعزوجفا؟ ل ،و يا الؼقد ذن ققد احرتازي ،لف مػفقم.
لؽـ الؼققد العل ل مػفقم لفتا ،ـتاك آيتات معػتؼ عؾقفتا ،وبعتض اآليتات
تع
مخعؾػ فقفا بقـ ف ؾ العؾؿ ،ومـ الؿعػؼ عؾقف ققلتف تعتالكَ ﴿ :و َمتـ َيتد ُع َم َ
ل ُبر َ َ
ل ُبر َ َ
اهللِ ِ َلفًا َ
ان َل ُف بِ ِف﴾ [الؿممـقن ،]777 :ققلتفَ ﴿ :
آخ َر َ
تان َلت ُف بِ ِتف ﴾
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يا ققد لبقان القاقع ،ولتقس ققتدا احرتازيتا بحتال ،ول يؼتقل اتيا قا تؾ ،ولتق
ققؾ فكف ققد احرتازي عقاذا باهلل ،يؽتقن الؿعـتك :متـ يتدع متع اهلل لفتا آختر ل
بر ان لف بف فنكؿا حسابف عـد ربف فنن كان لف بر ان ،ل ،ل يؿؽتـ فن يؽتقن لتف
ماذا؟ بر ان ،ذن ما فا دة ذكر يا الؼقد؟
العشتـقع عؾتتك ف ؾتف ،فن عبتتاداتؽؿ تؾتؽ لتتقس لؽتؿ فقفتتا ذرة متـ عؼتتؾ ،فو
حجة فو بر ان.
فيضا ققلف عز وجؾَ ﴿ :و َر َبا ِ ُب ُؽ ُؿ الالتِل فِتل ُح ُج ِ
تقر ُكُؿ متـ ك َستا ِ ُؽ ُؿ
ومـف ً
الالتِل َد َخؾ ُعُؿ بِ ِفـ ﴾ [الـستاا ،]23 :تيه فقفتا مثتال لؾؼقتديـ ،الربقبتة متـ يتا
خقان؟ بـت الزوجة ،ؾ يجقز لإلكسان فن يعزوج بـت زوجعف؟ يجؿع بقـفتا
وبقـ فمفا؟ ل يجقز الجؿع بقـ الؿرفة ..ل تـؽح الؿرفة عؾك عؿعفتا وخالعفتا
فؽقػ بلمفا.
﴿ َو َر َبا ِ ُب ُؽ ُؿ الالتِل فِل ُح ُج ِ
قر ُكُؿ مـ ك َسا ِ ُؽ ُؿ ﴾ طقب ققلف ﴿ :الالتِل فِل
ُح ُج ِ
قر ُكُؿ ﴾ ؾ يا الؼقد ققد احرتازي؟ بؿعـك فكف لق كاكتت عـتد فبقفتا وقتد
طؾب فمفا ،يجقز فن يعزوجفا زوج فمفا؟ ل يؿؽـ.
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ذن لؿاذا ذكر ـا يا الؼقد؟ ققؾ ققد فغؾبل :ألن الغالب فن البـت تؽتقن
وفيضا الشق يؼقل لقس مـ الال ؼ فن يعزوج يه البـت والعل تل
عـد فمفاً ،
حجتتره والعتتل تتل بؿثابتتة ابـعتتف فؽقتتػ يعزوجفتتا ،ولتتقس مؼصتتقد مجتترد
الجؿع ،حعك لق ماتت فمفا ل يجقز فن يعزوجفا ،خالص اكعفك فمر ا.
﴿ مـ ك َسا ِ ُؽ ُؿ الالتِل َد َخؾ ُعُؿ بِ ِفـ ﴾ ،ققلف :التاليت دخؾتعـ اتـ تيا الؼقتد
محرتز ول ما لتف محترتز؟ بتـص الؼترآنَ ﴿ ،فتنِن لتؿ َت ُؽق ُكُتقا َد َخؾت ُعُؿ بِ ِفتـ َفتالَ
َاح َع َؾق ُؽؿ ﴾.
ُجـَ َ
مـ األمثؾة ساق الشق الحؼقؼة عدة فمثؾة مـفتا ققلتف تعتالكَ ﴿ :و ِن ُكُـت ُعُؿ
َع َؾك س َػ ٍر َو َلؿ َت ِ
جدُُ وا َكَاتِبًا َف ِر َ ٌ
قض ٌةٌ﴾ [البؼرة ،]283 :قد يؼقل قا تؾ:
ان مؼ ُب َ
َ
دلت اآلية عؾك فن لؾر ـ ثالثة رروط ،الشرط األول :فن كؽقن ستػر كؿتا
قالت بف الظا رية ،الشرط الثاين :فل كجد كاتبا ،الشترط الثالتث :فن التر ـ ل
يؾزم ل ذا قبض.
يا ذا قؾـا فن الؼقد لف ماذا يا خقان؟ ن الؼقد ققد احترتازي ولتف مػفتقم،
لؽـ ترد عؾقـا مسا ؾ ،مات الؿصطػك هؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ ودرعتف مر تقن
عـد يفقدي ،الؾفؿ هتؾ عؾقتف وستؾؿ ،درعتف مر تقن عـتد يفتقدي يتا ختقان،
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طعام اررتاه مـف ،والـبتل هتؾك اهلل عؾقتف وستؾؿ كتان حضتر الؿديـتة ،فتدل
عؾتتك فن ذكتتر الستتػر ـتتا ل مػفتتقم لتتف ،ولؽتتـ الغالتتب فن الحاجتتة لؾتتر ـ
السػر فكثر مـفا الحضر ،وكيلؽ يؼال الؽاتتبَ ﴿ ،و َلتؿ َت ِ
جتدُُ وا َكَاتِبتًا﴾
فيضا ل مػفقم لف ،حعتك لتق وجتد كاتتب فتالر ـ هتحقح ،وجتا ز،
يا الؼقد ً
ومـ حؼ هاحب الحؼ فن يطؾبف.
فيضا تشعد لقتف متع عتدم وجتقد الؽاتتب ،فتالر ـ
و كؿا ذكر ألن الحاجة ً
والؽعابة يه مـ عؼقد العقثقؼ ،وفما ققلفَ ﴿ :ف ِر َ ٌ
قض ٌة ﴾ محؾ ختالف
ان مؼ ُب َ
مشفقر الؿي ب فكف ققد احرتازي ،فنن لؿ يؽتـ مؼبقضتا فنكتف ل يتلثؿ عؾتك
الؿي ب ،والؼقل الثاين :فكف يؾزم بؿجرد العؼد ،و يا اليي يحؼؼف الؿحؼؼقن
مـ ف ؾ العؾؿ.
فورد الؿملػ يا خقان مـفا عؾك ستبقؾ الؿثتال و تل محتؾ ختالف ققلتف
تعالكَ ﴿ :ف َيكر ِن ك َػع ِ
ت التيك َرى﴾ [األعؾتك ،]9 :الشتق يؿقتؾ لتك فن تيا
َ
الؼقد و ق ققلفِ ﴿ :ن ك َػع ِ
ت﴾ ققد احرتاز ،فنن كػعت فتيكر و ن لتؿ تـػتع فتال
َ
تيكر ،وققؾ :ل ،لقس الؼقد احرتازيا ،فنن الؿشتروع فن تتيكر كػعتت التيكرى
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فو لؿ تـػع ،والؼسؿان ل تعدو ثالثة يا خقان ،ما فن تـػع و متا فن تضتر و متا
فل تضر ،فنن كػعت فيكر ،و ن ضرت فال تيكر.
و ن لؿ تـػع ولؿ تضر يؽقن األمر واسع.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال رحؿف اهلل:
الؼاعدة السابعة والعشرون
الؿحرتزات الؼرآن تؼع كتؾ الؿقاقتع ،فرتد الحاجتة لقفتا ،و تيه
الؼاعدة جؾقؾة الـػع ،عظقؿة الققع ،وذلؽ فن كؾ مقضع يسقق اهلل فقف حؽؿا
متتـ األحؽتتام فو ختتربا متتـ األخبتتار فقعشتتقف التتي ـ فقتتف لتتك رتتلا آختتر ،ل
وجدت اهلل قد قام بف ذلؽ األمر اليي يعؾؼ األذ ان}
يؼقل الؿحرتزات تيكر بعض اآليات عـدما تشعد الحاجة لقفتا وذلتؽ
فن الي ـ فحقاكا يا خقان يعق ؿ رقئا فقليت يا الؿحترتز لتدفع ذلتؽ العتق ؿ،
الشق فورد حؼقؼة عدة فمثؾة و ل قاعدة جؾقؾة مـ يؼرف تػسقر الشق يجد فن
تؽ َ
الشق يؾحظفا كثقتر متـ اآليتات ،ختيوا متثال اآليتة العتل ؟؟ اتا ﴿ ِك َ
ل
ِ
ِ
ِ
َتف ِ
يـ﴾
تتدي َمتتتـ َفح َبب َ
تتؿ بِال ُؿف َعتتتد َ
اهلل َيفتتتدي َمتتـ َي َشتتتا ُا َو ُ تت َق َفع َؾت ُ
تتت َو َلؽتتتـ َ
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[الؼصتتص ،]56 :تتيا الؿحتترتز ذكتتره اهلل عتتز وجتتؾ حعتتك ل يظتتـ ظتتان فن
الفداية وا ضالل فمقر تعؿ ؽيا جزافا ،ل ،ففق يفدي مـ تق ف تؾ لؾفدايتة
ذ ق تعالك فعؾؿ بالؿفعديـ.
ومثتتؾ بؼقلتتف عتتز وجتتؾِ ﴿ :ك َؿتتا ُفمِتتر ُت َفن َفع ُبتتدََ َرب َ ت ِتي ِه ال َبؾتتدََ ِة الت ِتيي﴾
[الـؿؾ ]97 :تؾ ربـتا عتز وجتؾ رب مؽتة فؼتط ،قتد يجتـح التي ـ لتك تيا
األمر ،ماذا قال بعتد ا؟ ﴿ َو َلت ُف ُكُتؾ َرتل ٍا ﴾ حعتك ل يظتـ ظتان تيا الؿعـتك
البعقد.
وثؿة فمثؾة ذكر ا الشق و ل قاعدة جؿقؾة يا خقان ،ويحترص ا كستان
فيضا ققلف عتز وجتؾَ ﴿ :
ل َيست َع َِقي مِتـ ُؽؿ متـ َفك َػ َتؼ
عؾك تلمؾفا اآلياتً ،
مِـ َقب ِؾ ال َػعحِِ َو َقا َت َؾ ُفو َلئِ َؽ َفع َظ ُؿ َد َر َج ًة م َـ ال ِيي َـ َفك َػ ُؼتقا مِتـ َبعتدُُ َو َقتا َت ُؾقا ﴾
[الحديد ،]71 :قد يؿقتؾ التي ـ لتك فن الؿػضتقل لتقس لتف رتلا ،فؼتال اهلل
الحسـََك ﴾ لدفع يا العق ؿ.
اهلل ُ
بعد اَ ﴿ :و ُكُال َو َعدََ ُ
ِ
ِ
ِ
الحتج َو َستب َع ٍة ِ َذا
مـ دققؼ ما ييكر ققلف عز وجؾَ ﴿ :فص َقا ُم َثال َثة َفيا ٍم فل َ
َر َجع ُعُؿ﴾ [البؼرة ]796 :قد يؼقل قا ؾ :ثالثة زا د سبعة يستاوي عشترة ،فؿتا
معـتتك ققلتتف ﴿ :تِؾت َ
تؽ َع َشت َتر ٌة َكَامِ َؾت ٌة ﴾ ،قتتال بعتتض ف تتؾ العؾتتؿ و تتيا الؿلختتي
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لطقػ الحؼقؼة؟ حعك ل يظـ الي ـ -ففؿ طالب العؾؿ -فن القاو بؿعـتك فو،
هقام ثالثة فيام الحج فو سبعة ،فقؽقن عؾك العخققر ،وقد يميتد تيا الػفتؿ
فن هقام الثالثة مؽة عؾك كؾ حال مـ حقث ررف الؿؽان فعظتؿ ،وستبعة
ذا رجعقا ،فؼد يرجح يا العخققر يا الػفؿ ن هتؿت مؽتة فصتؿ ثالثتة،
و ن هؿت غقر مؽة فصؿ سبعة ،فؼال اهلل دفعا لفيا العق ؿ ﴿ تِؾ َ
تؽ َع َش َتر ٌة
َكَامِ َؾ ٌة ﴾.
ِِ
اعتتدُُ َ ِ
ل يس ت َع َِقي ال َؼ ِ
قـ ﴾ [الـستتاا ،]95 :فول متتا
الؿتتممـ َ
ون مت َ
وقتتالَ َ ﴿ :
تـ ُ
كزلت اآلية ؽيا ،يؼقل زيد رضل اهلل عـف :وفخيه عؾك فختيي حعتك كتادت
تـدق لؿا جااه ابـ فم مؽعقم رضتل اهلل عـتف وقتال يتا رستقل اهلل لتق استعطعت
الجفتتاد لجا تتدت ،فـزلتتت ﴿ َغقت ُتر ُفول ِتتل الضت َتر ِر ﴾ لتتدفع متتاذا يتتا ختتقان؟
العق ؿ ،و ق تػضقؾ الؿجا تد عؾتك غقتر الؿجا تد حعتك ولتق غقتر الؿجا تد
حعتك لتتق كتان متتـ فولتل الضتترر ،فـزلتت تتيه اآليتة ،و تتيا كثقتر الؼتترآن يتتا
خقان.
الختق ِ
الختق ُط األَبت َق ُض مِت َـ َ
تؿ َ
ط األَس َتق ِد﴾
﴿ َو ُك ُؾقا َوار َر ُبقا َحعك َي َع َبق َـ َل ُؽ ُ
[البؼرة ]787 :عؿد عدي لك عؼالقـ مـ عؼتؾ بؾتف فحتد ؿا فبتقض واآلختر
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فسقد فقضتعفؿا تحتت وستادتف ،وفختي يلكتؾ ويشترب ويـظتر

تيا و تيا،

حعك مقز ببصره بقـ الخقطقـ ،يظـ الخقط ماذا يا خقان؟ الخقط تق الحبتؾ،
فـزل ﴿ مِ َـ ال َػج ِر ﴾ فزال يا العق ؿ.
و تتيه قاعتتدة جؾقؾتتة يتتا ختتقان جؿقؾتتة تلمؾق تتا كعتتاب اهلل عتتز وجتتؾ،
تجدون فن اهلل سبحاكف وتعالك ييكر فحقاكتا فكتا فقتقل ققتد يتا ختقان ل ،يتيكر
الشق الؿحرتز ،محرتز لدفع فمر قد يعق ؿف الي ـ فقليت تيا الؿحترتز لتدفع
يا العق ؿ.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة الثامـة والعشرون
ذكر األوهاف الجامعة العل وهػ اهلل اا الؿممـقن}
يه الؼاعتدة جؿقؾتة و تل ستفؾة وهلل الحؿتد وسؾستة ،وهتػ اهلل تعتالك
الؿممِـُ َ
ُقن﴾
الؿممـقـ بلوهاف ،اقراوا مثال فول سقرة الؿممـقنَ ﴿ :قد َفف َؾ َح ُ
[ الؿممـقن ]7 :ما ل فوهاففؿ ،ثؿ قال بعد ذلؽ ألكتف ذكتر

تيه الؼاعتدة

فوهتتاف الؿتتممـقـ وذكتتر ثؿتترات ا يؿتتان ،وقصتتده بتتيلؽ ا يؿتتان الؽامتتؾ،
ا يؿتتان الؿطؾتتؼ ،الؿممـتتقن الؽؿتتؾ ،فمتتا ذا كتتان الؿتتراد األمتتر والـفتتل تتيا
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يشؿؾ كامؾ ا يؿان وكاقص ا يؿان ،لؽـ الشق يعحدث عـ فقا د ا يؿتان
وفوهاف الؿممـقـ الؽؿؾ.
ذكتتر ـتتا فوهتتاف الؿتتممـقـ و تتل مشتتفقرة وكثقتترة الؼتترآن ستتقرة
تتييـ ُ تتؿ فِتتل هتتالتِ ِفؿ َخ ِ
ِ
ارتت ُع َ
الؿممِـُ َ
قن﴾
َ
ُتتقن * ال َ
الؿممـتتقن ﴿ َقتتد َفف َؾ َ
تتح ُ
[الؿممـقن ]2 ،7 :سرد فوهاففؿ ثؿ ذكر ثؿرة ا يؿتان بعتد ذلتؽُ ﴿ :فو َلئِ َ
تؽ
ِ
قن * ال ِييـ ي ِر ُث َ ِ
قفتا َخالِتدُُ َ
الق ِار ُث َ
ون﴾ [الؿممـتقن،71 :
قن الػر َدو َس ُ تؿ ف َ
ُ ُؿ َ
َ َ
 ،]77الؾفتؿ اجعؾـتتا متتـفؿ يتتا حتتل يتا ققتتقم ،ووالتتديـا ووالتتديؽؿ والؿستتؾؿقن
فجؿعقـ.
ِ
فيضا آية األكػالِ ﴿ :كؿا الؿممِـُ َ ِ
اهلل َو ِج َؾتت ُق ُؾتق ُب ُفؿ َو ِ َذا
ً
َ ُ
ُقن اليي َـ ِ َذا ُذك َر ُ
ِ
ِ
ِ
قؿت َ
يؿاكتتًا َو َع َؾتتك َرب ِفتتؿ َي َع ََقك ُؾت َ
تقن
تقن * التتيي َـ ُيؼ ُ
ُتؾ َقتتت َع َؾتتق ِفؿ آ َيا ُت ت ُف َزا َدت ُفتتؿ ِ َ
الؿممِـُ َ
الصال َة َومِؿا َر َزقـََا ُ ؿ ُي ِـػ ُؼ َ
تقن * ُفو َلئِ َ
ُتقن َحؼتا﴾ [األكػتال-2 :
تؿ ُ
تؽ ُ ُ
 ]4الؾفؿ اجعؾـا جؿقعا مـفؿ يا فرحؿ الراحؿقـ.
ِ
ِ
يـ ُ تتؿ متتـ َخشت َق ِة َرب ِفتتؿ مشت ِتػ ُؼ َ
يـ ُ تتؿ
ً
قن * َوالتتي َ
وفيضتتا ققلتتفِ ﴿ :ن التتي َ
ِ
بِاي ِ
ُقن * َوال ِيي َـ ُيم ُت َ
ل ُيش ِر ُك َ
ات َرب ِفؿ ُيممِـُ َ
يـ ُ ؿ بِ َرب ِفؿ َ
تقن َمتا آ َتتقا
ُقن * َوالي َ
َ
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َو ُق ُؾتتق ُب ُفؿ َو ِج َؾ ت ٌة َفك ُفتتؿ ِ َلتتك رب ِفتتؿ ر ِ
اج ُعت َ
تقن﴾ [الؿممـتتقن ]61 -58 :الؾفتتؿ
َ
َ
اجعؾـا جؿقعا مـفؿ يا فرحؿ الرحقؿ.
وققلتتفَ ﴿ :وال ُؿممِـُت َ
تات ﴾ [العقبتتة ،]77 :ستتقرة العقبتتة ﴿
تقن َوال ُؿممِـَت ُ
ِ
ِ
َبع ُض ُفؿ َفول ِ َقا ُا َبع ٍ
قؿ َ
ض َيل ُم ُر َ
قن الصتال َة
الؿـ َؽ ِر َو ُيؼ ُ
ون بِال َؿع ُروف َو َيـ َفق َن َع ِـ ُ
ِ
ِ
قن الز َكَا َة َو ُيطِق ُع َ
َو ُيم ُت َ
تقؿ
اهلل َع ِز ٌيز َحؽ ٌ
اهلل ِن َ
اهلل َو َر ُسق َل ُف ُفو َلئ َؽ َس َقر َح ُؿ ُف ُؿ ُ
قن َ
ات َتج ِري مِـ َتحعِفا األَكفار َخال ِ ِد ِ
َات جـ ٍ
* و َعدََ اهلل الؿممِـ ِقـ والؿممِـَ ِ
قفا
يـ ف َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ َ ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ومساكِـ َطقب ًة فِل جـ ِ
ات َعد ٍن َو ِرض َق ٌ
تقؿ﴾
َ
َ َ َ َ َ
ان م َـ اهلل َفك َب ُر َذل َؽ ُ َق ال َػتق ُز ال َعظ ُ
[العقبة ]72 ،77 :الؾفؿ اجعؾـا مـفؿ.
اآليات كثقترة يتا ختقان فوهتاففؿ ،فوهتاف جؾقؾتة يـبغتل لؾؿستؾؿ فن
يـظر فقفا ويحرص عؾقفا ،ويدعق ربف كؾؿا مرت بف آية يا خقان وفكعؿ تؼرفون
الؼرآن ادعقا اهلل ،لؿا قام الـبل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ يصؾل وقام معتف حييػتة،
وقرف البؼرة والـساا وآل عؿران ركعتة ،قتال :ذا مترت بتف آيتة رحؿتة وقتػ
يسلل ،ذا مرت بف آية وعقد وقػ عـد ا يععقذ.
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يه سـة كعاب اهلل عز وجؾ قرااتف ،ما تدري يتا عبتد اهلل وفكتت تؼترف
تدعق بتدعقة تقافتؼ ستاعة ل يترد الؽتريؿ ستمال ستا ؾ ،فقستعجاب لتؽ فقفتا
دعقة تحصؾ لؽ فقفا خقر الدكقا واآلخرة.
ثؿرات ا يؿان يؼقل الشق ما ة ثؿرة ،كؾ واحدة مـفا خقر مـ الدكقا ومتا
فقف ،رحؿف اهلل.
تع
اهلل َم َ
مـ ثؿرات ا يؿان :فن اهلل مع الؿممـقـ ،كؿا آية األكػال ﴿ َو َفن َ
ِِ
الؿتممِـِق َـ
اهلل ُ
ُ
الؿممـق َـ﴾ [األكػال ،]79 :ومـفا كؿتا ذكتر آيتة العقبتةَ :وعَتدَ ُ
ات َتج ِري مِـ َتحعِفا األَكفار َخال ِ ِتد ِ
َات جـ ٍ
والؿممِـ ِ
قفتا َو َم َستاكِ َـ َطق َبت ًة فِتل
يـ ف َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ ُ
جـ ِ
ات َعد ٍن َو ِرض َق ٌ
ان م َـ اهللِ َفك َب ُر﴾ [العقبتة ،]72 :فكترب كعتقؿ الجـتة رضتقاكف
َ
سبحاكف وبحؿده.
ف َع َؾتق ِفؿ َو َ
ل ِن َفول ِ َقتا َا اهللِ َ
ومـفا ما ذكتره ستقرة يتقكسَ ﴿ :ف َ
ل
ل َختق ٌ
ُقن﴾ [يقكس ]62 :لك فن قالَ ﴿ :لفؿ البشرى فِل الحق ِ
ُ ؿ َيح َز ُك َ
اة الدك َقا َوفِل
ََ
ُ ُ ُ َ
ِ
اآلخ َر ِة﴾ [يقكس ،]64 :بشرى عظقؿتة مجترد كؾؿتة بشترى يتا ختقان يػترح،
فؽقػ ذا كاكت البشتارة متـ اهلل عتز وجتؾ ،وبشتار،ؿ بستبب يؿتااهؿ بتراؿ
وتؼقا ؿ لف سبحاكف وبحؿده.
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مـ فقا د ا يؿان عجالتة يتا ختقان طؿلكقـتة الؼؾتب وراحتة التـػس﴿ ،
ِ
ِ
ال ِييـ آمـُُقا و َتطؿئِـ ُق ُؾقبفؿ بِ ِيك ِر اهللِ َف َ ِ
تقب﴾ [الرعتد:
ل بِيك ِر اهلل َتط َؿتئـ ال ُؼ ُؾ ُ
ُُ
َ َ َ َ
.]28
متتـ فقا تتده الثبتتات الحقتتاة وعـتتد الؿؿتتات وعـتتد الستتمال والبعتتث و
ت فِل الحق ِ
عرهات الؼقامة ﴿ ،ي َثب ُت اهلل ال ِييـ آمـُُقا بِال َؼق ِل الثابِ ِ
اة الدك َقا َوفِتل
ََ
ُ
َ َ
ُ
ِ
اآلخ َر ِة﴾ [ برا قؿ.]27 :
مـ ثؿراتف :الحقاة الطقبة ﴿ َمـ َع ِؿ َؾ َهال ِحًا مـ َذ َك ٍَر َفو ُفك َثك َو ُ َتق ُمتممِ ٌـ
َف َؾـُُحقِ َقـ ُف َح َقا ًة َطق َب ًةً﴾ [الـحؾ.]97 :

مـ ثؿراتف :الؿحبتة ،محبتة الؿستؾؿقـ لتؽ يتا عبتد اهللِ ﴿ ،ن ال ِتيي َـ آ َمـُُتقا
و َع ِؿ ُؾقا الصال ِح ِ
ات َس َقج َع ُؾ َل ُف ُؿ الرح َؿ ُـ ُودا﴾ [مريؿ.]96 :
َ
َ
اهلل ال ِتيي َـ آ َمـُُتقا
مـ ثؿراتف :العؿؽقـ األرض ،والـصر والعليقدَ ﴿ ،و َعدََ ُ
مِـ ُؽؿ و َع ِؿ ُؾقا الصال ِح ِ
ات َل َقس َعَخؾِ َػـ ُفؿ فِل األَر ِ
ػ ال ِتيي َـ مِتـ
ض َك ََؿتا است َعَخ َؾ َ
َ
َ
َقتتبؾِ ِفؿ َو َل ُق َؿؽتـََـ َل ُفتتؿ ِديتـَ َُف ُؿ الت ِتيي ار َت َضتتك َل ُفتتؿ َو َل ُق َبتتد َلـ ُفؿ متتـ َبعت ِتد َختتقفِ ِفؿ
ِِ
َفمـًا﴾ [الـقرَ ﴿ ،]55 :و َك َ
قـ﴾ [الروم.]47 :
الؿممـ َ
َان َحؼا َع َؾقـََا َكَص ُر ُ
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ومتتـ فقا تتده متتا ذكتتر متتا فعتتد لفتتؿ دار كرامعتتف متتـ كعتتقؿ جـاكتتف وفضتتؾف
ورضقاكف سبحاكف وبحؿده ﴿ ِن ال ِييـ آمـُُقا و َع ِؿ ُؾتقا الصتال ِح ِ
ات َكَا َكَتت َل ُفتؿ
َ
َ َ َ
ات ِ
الػر َدو ِ
س ُك ُُز ً
ل﴾ [الؽفػ.]717 :
َجـ ُ
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة العاسعة والعشرون
الػقا د العل يجعـقفا العبد معرفعف وففؿف ألجـاس عؾقم الؼرن}
فجـاس عؾقم الؼرآن ،الشق يؼقل الػقا د العل يجعـقفا مـ فجـتاس عؾتقم
الؼتترآن ،ل يؼصتتد بعؾتتقم الؼتترآن متتا تتق معتتروف مصتتطؾح العؾتتؿ ،عؾتتقم
الؼتترآن ،ومـفتتا ققاعتتد العػستتقر ،متتـ عؾتتقم الؼتترآن فستتباب الـتتزول ،الـاس ت
والؿـستقخ ،ل ،تتق ل يريتتد فن يعحتدث عتتـ تتيا ،و كؿتا يعحتتدث عتتـ عؾتتقم
وردت الؼتترآن حتتديثا ،فبتتدف اهلل تعتتالك فقفتتا وفعتتاد ،كرر تتا وردد تتا ،مـفتتا
األكبقاا ،فحقالفؿ وقصصتفؿ ،ومتاذا يستعػقده ا كستان متـ الـظتر متـ فحتقال
ملا األكبقاا.
متـ هتترب ؿ ومعاكتتا،ؿ مجا تتدة قتتقمفؿ ودعتتق،ؿ لتتك اهلل عتتز وجتتؾ،
وحرهفؿ عؾتك تدايعفؿ ،ورتػؼعفؿ عؾتقفؿ ومحبتة الخقتر لفتؿ ،ومتـ جترفة
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فققامفؿ عؾقفؿ ،ومعادا،ؿ لفؿ ،ومؼابؾة حسااهؿ با سااة ،ذا كظتر ا كستان
وتلمؾ فنكف ل رؽ يسعػقد يا خقان فقا د جؾقؾة وعظقؿتة ،ولفتيا يؼتقل ربـتا:
تؽ مِتتـ َفكبت ِ
﴿ َو ُكتتال ك ُؼتتص َع َؾقت َ
تت بِت ِتف ُفت َتما َد َك﴾ [ تتقد،]721 :
تاا الر ُست ِؾ َمتتا ُك َثبت ُ
َ
فالـظر فحقال الرسؾ مـ فعظؿ فسباب الثبات ،تثبقت الػماد ،العؾتؿ و
الدعقة لك اهلل عز وجؾ ،و ا يؿان والعؿؾ الصالح.
َتان فِتل َق َص ِص ِتفؿ ِعب َتر ٌة ألُولِتل األَل َب ِ
تاب َمتا َك َ
﴿ َل َؼد َك َ
َتان َح ِتديثًا ُيػ َع ََترى﴾
[يقسػ.]777 :
فيضتا مؿتا تق مقجتقد عؾتقم الؼترآن ،ذكتر الشتق عـتتدكؿ
األمتر الثتاين ً
مجؿقعة مـفا فخبار ف ؾ السعادة والشؼاا ،عـدما تيكر الستعداا ومتا فعتد اهلل
لفؿ ،واألرؼقاا وما فعد لفؿ ،فتنن العاقتؾ يتا ختقاين يتععظ ويععتربِ ﴿ ،ن فِتل
َذل ِ َؽ َل ِيك َرى ل ِ َؿـ َك َ
ب َفو َفل َؼك السؿ َع َو ُ َق َر ِفقدٌٌ ﴾ [ق.]37 :
َان َل ُف َقؾ ٌ
ِ
تتد ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات
تتؿ َق ُ
يـ ف َ
الجـتتة َخال َ
يـ ُستتعدُُ وا َفػتتل َ
﴿ َو َفمتتا التتي َ
قفتتا َمتتا َدا َمتتت الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َرت ُؼقا َف ِػتل الـ ِ
تار
َواألَر ُض ﴾ ،قال قبؾفاَ ﴿ :فؿـ ُفؿ َرؼل َو َسعقدٌٌ * َف َلما التي َ
َلفؿ فِقفا َزفِقر و َر ِف ٌقؼ * َخال ِ ِديـ فِقفا ما دام ِ
ات َواألَر ُض ِل َما َرتا َا
ت الس َؿ َق ُ
ٌ َ
َ
ُ
َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قفتا﴾
الجـتة َخالتدي َـ ف َ
يـ ُسعدُُ وا َفػتل َ
َرب َؽ ِن َرب َؽ َفع ٌال ل َؿا ُي ِريدُُ * َو َفما الي َ
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[ تتقد ،]718 -715 :تتيا حتتال ف تتؾ الستتعادة يتتا ختتقان ،تتيا اآلختترة،
وحال ف ؾ الشؼاا ،حالفؿ الدكقا ﴿ َف َؾـُُحقِ َقـت ُف َح َقتا ًة َطق َبت ًة ﴾ [الـحتؾ،]97 :
يه السعادة ،قد يؼقل قا ؾ يا فخل فرى فكاس مـ ف ؾ الخقر ابعؾتقا بؿصتا ب
وابعؾقا بؽيا وكيا ،ما يه الحقاة الطقبة يا خقان ا كسان ل يعرض لف رتلا،
ل ،لؽـ الؿممـ حقاتف بقـ رؽر اهلل عؾك كعؿف ،وهربه عؾك متا يعترض لتف
مـ البالا فعجده

يه الحال حقاة طقبة.

وفما الػاجر والؽافر ل ققة ل بتاهلل ففتق فرتر متع التـعؿ ،و جتزع متع
الؿصا ب والـؼؿ.
فيضا مـ العؾقم عؾقم الؼرآن :العقحقد يا خقان ،وفمره عظتقؿ ،الـظتر فقتف
ً
والعلمؾ ،ومر بـا كالم ابـ الؼقؿ :ما مـ آية الؼرآن الؽريؿ ل و ل معضتؿـة
لؾعقحقد داعقة لقف ،ألاهتا خترب عتـ اهلل وخترب عتـ تقحقتده ،فو خترب عتـ ف تؾ
تقحقده ،فو خرب عتـ عقتاذا بتاهلل متا يضتاد ذلتؽ متـ الشترك وف ؾتف وجتزاا ؿ
وعؼقبعفؿ عـد اهلل عز وجؾ.
ذا تلمؾ ا كسان وجد فن العقحقد كؾ آية مـ كعاب اهلل عز وجؾ ،و يا
يدل عؾك عظؿ رلكف ،فنذا اععـك اهلل تعالك بشلكف وذكره كعابتف عامتة آياتتف
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فخؾقؼ بالؿسؾؿ فن يععـتل بتف لخاهتة كػستف فول وقبتؾ كتؾ رتلا ،ثتؿ لتدعقة
الـاس لقف ،مؼعػقا فثتر الؿصتطػك هتؾقات ربتل وستالمف عؾقتف ،وفثتر األكبقتاا
قبؾتتف ﴿ ،و َل َؼتتد بعثـَتتا فِتتل ُكتتؾ ُفمت ٍتة رستتق ً ِ
اهلل﴾ [الـحتتؾ ]36 :تتيه
ََ
َ
ُ
ل َفن اع ُبتتدُُ وا َ
غايعفؿ ووظقػعفؿ العل جااوا مـ فجؾفا.
فيضا األمر والـفل والعؽالقػ الشرعقة يه مـ عؾتقم الؼترآن ،فقـظتر
ذكر ً
ا كسان لتك األوامتر فقحترص عؾتك امعثالفتا ،و لتك الـتقا ل فقحترص عؾتك
اجعـااا.
{فحسـ اهلل لقؽؿ..
قال :الؼاعدة الثالثقن
فركان ا يؿان باألسؿاا الحسـك ثالثة :يؿاكـا بالسؿ ،وبؿا دل عؾقتف متـ
الؿعـك ،وبؿا تعؾؼ بف مـ اآلثار}
بتتاب األستتؿاا الحستتـك بتتاب عظتتقؿ ،حعتتك قتتال ربـتتاَ ﴿ :ول ِؾت ِتف األَست َتؿا ُا
الحسـََك َفاد ُعقه بِفا﴾ [األعراف ،]781 :وقال هؾك اهلل عؾقتف وستؾؿِ « :ن هللِ
ُ َ
ُ
ِ ِ
ِ
قـ اس ًؿاَ ،مـ َفح َصتا َ ا َد َخ َتؾ ال َجـت َة» ،متا معـتك « َفح َصتا َ ا»
َت َعا َلك تس َع ًة َوتسع َ
ضبط فلػاظفا ،وففؿ ما يػعحف اهلل عؾقف مـ معاكقفا ،و ل فؾـ يحصل معاكقفا.
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والثالث و ق عظقؿ :تعبد اهلل بؿاذا؟ بؿؼعضا ا ،فقسعحضر الستؿ ويؿت
قؾبف مـ معاين ذلؽ السؿ ،ويععبد اهلل تعالك بيلؽ السؿ.
فاألستتؿاا العتتل فقفتتا العؾتتؿ كتتالعؾقؿ والخبقتتر والؾطقتتػ تتتقرث قؾتتب
الؿسؾؿ يا خقاين جالل ومراقبة و قبة هلل عز وجؾ.
األسؿاا العل فقفا الؼقة كالؼقي والعزيز ومتا فرتبف ذلتؽ ،تتقرث قؾتب
فيضتا تعظقؿتا و قبتة لربتف ستبحاكف وبحؿتده ،و تيا معـتك ا حصتاا،
الؿسؾؿ ً
لقس ا حصتاا فن يعتد األستؿاا الحستـك ويحػظفتا ،بتؾ حصتاؤ ا متا ذكتر،
ضبط األلػاظ ،وفؼف ما تقسر مـ معاكقفا ،وفن يععبتد اهلل ،العؾؿتاا يؼقلتقن كتؾ
اسؿ لف عبقدية خاهة بف ،كؾ اسؿ.
فلكت تععبد اهلل تعالك اتيا الستؿ ،الشتق رحؿتف اهلل يؼتقل استؿ لتف ثالثتة
فركان ،األول :ما ق؟ معرفة السؿ ،كلخي مثال السؿقع.
 -2ما تضؿـف مـ الصػة ،ألن الؼاعدة عـد ف ؾ السـة فن كؾ اسؿ يعضتؿـ
هػة خالف الؿعطؾة.
الثالتتث :متتا يععؾتتؼ بتتف متتـ األثتتر ،ففتتق ستتؿقع و تتيا استتؿف ،ذو ستتؿع و تتيه
هػعف ،يسؿع كؾ رلا ما تخػك عؾقف خافقة مـ خؾؼف سبحاكف وبحؿده.
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و ق عؾقؿ و يا اسؿ ،ذو عؾؿ و تيه هتػة ،و تق يعؾتؿ ستبحاكف وبحؿتده
الظقا ر والبقاطـ ويعؾتؿ الـقتات والؿؼاهتد ،والسترا ر ،ويعؾتؿ متا كتان ومتا
يؽقن وما لؿ يؽـ لق كان كقػ يؽقن سبحاكف وبحؿده.
فؾ سؿاا الحسـك آثار يا خقان ،آثار الخؾؼ ،وآثار األمتر ،وآثتار
وفيضا عؾك الؿسؾؿ فن يععبد اهلل سبحاكف وتعالك اا ،و يا فمر جؾقؾ،
الشرعً ،
وكبقتتر وعظتتقؿ كؿتتا ذكتتر آكػتتا ،فعتتلمؾقا األستتؿاا واكظتتروا فقفتتا فتتنن اهلل تعتتالك
يؼقلَ ﴿ :فاد ُعق ُه بِ َفا﴾ [األعراف ،]781 :والدعاا ـا ما دعاا مسللة ،فعسلل
اهلل تعالك اا معقسال بالسؿ الؿـاسب لحاجعؽ ،يا غػقر اغػر لل ،يا رحؿتـ
ارحؿـل.
والثاين دعاا العبادة ،و ق فن تععبد اهلل بؿا يؼعضقف ذلؽ السؿ كؿا ذكر.
وفتتؼ اهلل الجؿقتتع لؾخقتتر ،وبتتارك فتتقؽؿ ،وجتتزاكؿ اهلل خقتترا ،وكعتتب لؽتتؿ
األجر والؿثقبة ،وفبشروا يا خقان فؿـ سؾؽ طريؼا يؾتعؿس فقتف عؾؿتا ستفؾ
اهلل لف بف طريؼا لك الجـة ،لؽـا بحاجة لك فمريـ:
لك خالص العؿؾ هلل عز وجؾ ،ومجا دة الـػس عؾك ذلؽ ،متا جا تدت
كػسل عؾك رلا مجا د،ا عؾك ا خالص يؼقل بعض السؾػ.
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والثاين :الؿعابعة لرسقل اهلل هؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فقؿا كحتـ بصتدده ،فتلكعؿ
تطؾبقن العؾؿ فععؾؿقا وتػؼفقا ،وتعؾؿقا وعؾؿقا مـ يحعاج لك العؾؿ ،وفؼؽتؿ
اهلل وبارك فقؽؿ ،و لك ـا يـعفل ما تؿ اسععراضتف متـ تيه الؼقاعتد ،استلل اهلل
فن يـػعـتتا بؿتتا عؾؿـتتا ،وفل يجعتتؾ متتا عؾؿـتتا حجتتة عؾقـتتا بتتؾ يجعؾتتف حجتتة لـتتا،
وكسلل اهلل فن يقفؼ بنكؿال باقل الؽعاب ..وفؼؽؿ اهلل ،الدورة الؼادمتة يؼتقل
الشق  ،ن عشـا ..اهلل يرحؿـا برحؿعف.
وفؼؽتتتؿ اهلل يتتتا ختتتقان وبتتتارك فتتتقؽؿ ،جتتتزاكؿ اهلل خقتتترا ،ستتتبحاكؽ اهلل
وبحؿدك ،فرفد فن ل لف ل فكت ،اسعغػرك وفتقب لقؽ.

حولت للم در للووتوة إلى ىووة كم زلقوت ولم تتم مرلجعته من قبل للشوخ
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