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 مـن الرحيـم اهلل الرمحـبس
 اب ــالكتاحتة ــف

 

، له مالئكتهه وشهدت لنفسه،ما شهد ك  له،ن ال إال هللا وحده ال شريك وأشهد أ هلل،احلمد 
 والصالة والسالم على سيدان حممد عبهده اننتبه  احلكيم،العزيز هو  وال إله إال خلقه،وأولو العلم من 

وعلهى للهه امئمهة ، انشهركونولهو كهره على الدين كله  احلق ليظهرهأرسله ابهلدى ودين  انرتضى،ورسوله 
وعلهههى بهههاابته اهلهههادين  بكرامتهههه،الفهههائزين ، العهههامل  درادتهههه أبمهههره،وام  القههه، انطيعههه  هلل، الراشهههدين
ونضههر هللا و ههه  العههزائم،أىب  ورضههى هللا تبههارع وتعههاإل عههن اإلمههام احمههدد السههيد حممههد ماضههى، انهتههدين

 العزائم.خليفته امول السيد أمحد ماضى أىب 

 د:ههبعا ههأم

 كتهههها(:مههههن  فتقههههدم )دار الكتهههها( الصههههومل ( التابعههههة نشههههيبة الطريقههههة العزميههههة الطبعههههة الثالثههههة 
 حتل الىت وامزمات العنيفة ،اس عليها " مل هذه الظروف العصيبةالىت فطر الن"اإلسالم دين هللا وفطرته 

 يفوبناة حضارة  خامتة،ة رسالة خالدة ة دعوة ومحلكورث،  خذ بتالبيبنا وهتدد كيانناوأت اإلسالمي،بعاننا 
والسه  علهى ضهوئها إ ا بل البد من االستجابة هلا ، انشرق وانغر( ال ميكن جتاهلها والغض من شأهنا

، واإلابحية وتتجا هبا أمواج اإلحلاد الفتنة، اإلنسانية التعسة احلائرة الىت تتببط مل داي   شاء هللا هلذه
 انهههد حههه  وتههه  تيهههار هوتنهههوء عليهههها لهههتلفا لخهههر أنفاسهههها دهههرة للاضهههارة اناديهههة الهههىت عمههه  العههها  كلههه

الرحيمهههة ودولتهههه ، وأخوتهههه احلانيهههة، وتعاليمهههه السهههماة، واحنسهههرت عنهههه تهههالل رمحتهههه الوارفهههة، اإلسهههالمي
 العادلة . 

 الرأمساليهة،أريوتهه  الهذ تمه  بنهاء ههذا احم يفلون وحهدهم ه دون ريه هم ه إن انسلم  هم انسئو 
 انعصومة. العقول ري وهدمته  الضالة،ودمدم  عليه امفكار ، وأهنكته الشيوعية
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هللا وفطرتهه الهىت  وليس أمامنا لدرء ههذا الفسهاد إال ابلعقيهدة الهىت ترتكهز علهى أن اإلسهالم ديهن
والشهيوعية والصههيونية وري هها مهن  الهواتى الكهامل لكهل حمهاوالت الرأمساليهةفهو الدين ، فطر الناس عليها

  .وبث روح التالل ب  انسلم  م الكيان اإلسالمىوامفكار الىت تريد هدانبادئ 

طغيهان انهادة كهدين مل ههذه امايم مهن  هراء ونظرة إإل اهلزات العنيفة الىت يتعرض هلا اإلسهالم  
  خرى .الكونية انادية من  هة أ ومن طفرة العلوم، من  هة

اجلليههل  إل إعههادة طبهه  هههذا السههفرالطريقههة العزميههة أن احلا ههة ماسههة إ مشههياةلكههل  لههك رأت 
 "اإلسالم دين هللا وفطرته الىت فطر الناس عليها " .

بتامهل  اختصها  اإلنسهانوحكمهة  ابلهدين،وهذا الكتها( وهوى مل البها( امول منهه تعريفها 
يتضهمن أبهول  الثهايومل البها(  وحكمة إنهزال الكته  السهابقة .، ين عند هللا اإلسالموأن الد، اممانة

أربعهة :انباهث امول مل العقيهدة الهىت نه  أن يعقهد ويهدور ههذا البها( حهول أ ها  ، الدين اإلسالمى
للاهواد  وهى :الو ود والقدم والبقهاء واالفتهه ، انسلم تلبه عليها وانباث الثاىن مل بفات هللا تعاإل

 وكهههذلك بهههفات انعهههاىن السهههبعة وههههى :القهههدرة واحليهههاة والعلهههم واإلرادة، والوحدانيهههة وتيامهههه تعهههاإل بنفسهههه
النبههوات . كمهها تنههاول  والسههم  والبصههر والكههالم .وانباههث الثالههث مل علههوم القههرلن .وانباههث الرابهه  مل

البا( إإل فصل  : الفصل امول  هذاوينقسم ، رضى هللا عنه وأرضاه مل البا( الثالث العباداتاإلمام 
أمها الفصهل ، وعن الغرض من العبادة، ووا   ومندو(يف التعري  ابلعبادة وأتسامها من علم وعمل، 

 بالة وزكاة وبوم وحج . الثاىن فيتناول بيان العبادات من

، علهى معاملهة النسهاء ويقصهر ههذا البها(، عن انعهامالت ومل البا( الراب  ودثنا اإلمام 
كمهها يبهه  لنهها أن النسههاء علههى ،  الكفايههة وسههنة مهه ، ويبهه  أن الههزواج فههرض مهه  احلا ههة، دا( عشههرهتنل

وحكههههم ، وأسههههاس انعاملههههة والسههههلوع بهههه  الههههزو  ، ويرشههههدان إإل العههههدل بهههه  امزواج، أوبههههاف الههههنفس
 الطالق .

دينهها أن اإلسهالم لهيس  يقهرر وابسهتقراء ههذه امبهوا( والفصهول وانباحهث  ههد أن اإلمهام 
ًً مل كل مكان ومل أى فرضاً وجمموعاً ، وأنه فطرته الىت فطر الناس عليها،  ديداً بل إنه الدين عند هللا
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وهبذا االعرتاف يكون  ، حكيماً  والو دان أبن للكون خالقاً ومدبراً  منه يتضمن اعرتافاً من العقل، زمان
 كل  ى عقل من البشر راضياً بطاعته . 

اال تماعيهة  النهج امتوم حلل تضهااي انهرأة إإلويرشد الناس  ادا  ،رأةانإن هذا الكتا( يكرم 
 ية . لبصورة واتعية وعم

نهه أو  ،روضه  البشهوهو يوضح ويقرر ويؤكد أن دين اإلسالم يغنينا عن كل دستور للاياة من 
عوابهههه  الفوضههههى  هاشههههتدت فيههههمتسههههك هبهههها يف وسههههط هههههذا العهههها  الههههذى  نهههه  أنالعههههروة الههههوثقى الههههىت 

نه انبرج الوحيد من انأزق الذى وت  فيه العا  اآلن من  راء أوفسدت فيه القيم الروحية ،و ، قائديةالع
  انذاه  القص ة النظر لإلمناء االتتصادى . اتباع

 يكهههون فيهههه  ههههذا ههههو كتههها( :) اإلسهههالم ديهههن هللا وفطرتهههه الهههىت فطهههر النهههاس عليهههها ( أر هههو أن
َا ُهَو إَِّلهٌ َباَلٌغ ل ِّلنَّاسِّ َولُِّينَذرُ  ﴿ ٌد َولَِّيذَّكََّر أُْوُلواْ  واْ بِّهِّ َولِّيَهْعَلُمواْ أمنَّ  . (1) ﴾ امَْلَبا(ِّ  َواحِّ

وشهذا ، ذا الكتا( بنفح منه ،وأن يطي  أنفاسهه بعطهر الرضهان ينفح تارىء هأإإل هللا  أتو ه
 لينعم هبذا السفر اجلليل من لاثر اإلمام أىب العزائم . ، القبول

م احمههدد السههيد حممههد ماضههى أىب العهزائم وهههو يههدعو النههاس مل كههل زمههان ومكههان فمرحهى ابإلمهها
َن اْلُمْسلِّمِّ َ  َوَمْن َأْحَسُن تَهْواًل ّم َِّّن َدَعا إِّإَل اَّللَِّّ َوَعمِّلَ  ﴿ بدعوة اإلسالم اخلالدة ًا َوتَاَل إِّنَِّنِّ مِّ  (2)﴾َباحلِّ

. 

م  مل كل مكان بنشر هذا الرتا  و انسلومرحى بدار الكتا( الصومل وهى تؤدى وا بها حن
مها بعثههللا هللا بهه ) مثهل  وأسأل هللا أن يصهدق فينها تهول الرسهول بهلوات هللا وسهالمه عليهه :، اإلسالمى

طيبة تبل  اناء وأنبت  الكأل والعشه  فكان  منها طائفة  من اهلدى والعلم كمثل رييث أبا( أرضا
 وزرعوا ... (( وسقوا  هبا الناس فشربوا منهاأمسك  اناء فنف  هللا  وكان منها أ ادي، الكث 

                                                 
 .52( سورة إبراهيم آية (1

 . 33( سورة فصلت آية (2



 - 4 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

فلههه مهههللا ، وأحه  أن أنههوه  هههد امي تنههديل عبههد اهلههادى الههذى تههام كرا عههة تصههايح الكتهها(
 ومن هللا عظيم ام ر .، الشكر

وبهلى هللا ، كيهلو ال وهو حسبنا ونعم، وهللا سباانه وتعاإل هو انوفق اهلادى إإل سواء السبيل
 اير( العان  . واعطنا اخل  وادف  عنا الشر و نا واشفنا، للهعلى سيدان حممد و 

 

 ىفدار الكتاب الصو 

 اخلليفة الثاين    ـ ه 1413يع الثاىن رب 8

  دين ماضى أبو العزائمالسيد عز ال      م 1992أكتوبر  5
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 لتماس الطبعة األوىل ا
 اخلليفة األول

  السيد أمحد ماضى أبى العزائم
 م 1921ديسمرب  31 - ـه 1340مجاد األول غرة 

 

واره سباانه بدوام أن وأكرمنا، علنا من أمة حبيبه ومصطفاهاحلمد هلل الذى تفضل علينا أبن  
وأنههوار ، أبهد اآلبههدينتههرتى إإل  تههزال معجزاتهه وال، خها  الرسههل حقها ﴾وللهه  ﴿ فهههو، احملمديهة لنهها وفينها

ال ؟ وحنن فىآخر الزمان ندد هللا لنا وبنا ما خفى من أنوار  مشسه احملمدية تشرق مل كل ح  . وكي 
الذى  ، حىت نرى أننا مل عصر السل  الصاحل رضى هللا عنهم، اهلدى وما اندرس من لاثر أئمة، العلوم

)أمههىت هههذه أمههة  :﴾وللهه  ﴿ كمها تههال،  امئمههة اهلههداة وأحهوال، وأسههرار الفتههوة، كهان مشههرتا أبنههوار النبهوة
 يدرى أوهلا خ  أم لخرها ( . ، الر هلامغفو  مرحومة

ُ بَِّقهْومح وِّههبه ُهْم َووِّب ونَهُه أَ ِّلَّههةح َعلَهى﴿وكمها تهال سههباانه وتعهاإل :  َْْ ِّ اَّلل  نَِّ  أَعِّههزَّةح  َفَسههْوَف  اْلُمهْؤمِّ
هُدوَن يفِّ َسهبِّيلِّ اَّلل ِّ  هٌ   يُهْؤتِّيههِّ َمهن َيَشهاء فضهال هلل َواَل ََيَهاُفوَن َلْوَمهَة آلئِّهمح َ لِّهكَ  َعلَهى اْلَكهافِّرِّيَن ُنَاهِّ ُ َواسِّ َواَّلل 

 أتهههرتالههىت إ ا ريابهه  عههن أفههق ، زمههان . والصههالة والسههالم علههى الشههمس انشههرتة مل كههل (1)﴾ َعلِّههيمٌ 
 ووضا  هبم احملجة . انضيئة بنورها ،فاستبان  هبم احلجة أ مها

أتفهارى مل  نشهأت مهن نعومهة: إىن نها  العهزائم فيقول اخلهد  انسهك  أمحهد ماضهى أبهو، وبعد
منه  مل ، بسهماع احلكمهة متمتعها، والدى اإلمام احمدد السيد حممد ماضى أىب العزائم حضانة سيدى و

واحلكههم ، يههةمنشههر تلههك امسههرار العل شههىء أتههوم بههه هههوفظهههر إل أن أنفهه  ، مهههة اخلدمههة العامههة ىنفسهه
 . الوالد  ب  إخوتى انؤمن  حفظا آلاثر سيدى، النبوية

                                                 
 . 54( سورة المائدة آية (1
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اشههتات  نفسههى أن  وبعههد أن طبعهه  كتهها( : )اإلسههالم وطههن ( وكتهها( : ) اإلسههالم نسهه  (
أن ، مههن سههيدى الوالهههد  فالتمسههه ، أمتههم طبهه  الكتههه  الثالثههة اجلامعههة مسهههرار الشههريعة اإلسههالمية

، فا تههدت لضهبطه وتصهاياه، فشهرح هللا بهدره لطبعهه (1) ْمرىن بطب  كتا( : )اإلسهالم ديهن هللا (
  وبرا بوالدى وسيدى أطال هللا عمره .،  تعاإل أن نعل عملى هذا خالصاً لو هه الكر وسأل  هللا

العقيهدة   امعها نها كهان عليهه سهلفنا الصهاحل مهن، هو الكتا( تد أعان هللا على متام طبعهوها 
أخر مهه  حههىت يكههون انتهه ،لتبههتهج بههه نفههوس أهههل اإلميههان، وانعههامالت احملمههودة، والعبههادة انطلوبههة، احلقههة
هههٌد رَُّسههوُل اَّللَِّّ َوالَّهههذِّيَن  ﴿بهههنو تولههه تعههاإل :، ﴾وللههه  ﴿بههل ونكهههون ميعهها مهه  رسهههول هللا ، انتقههدم حم َمَّ
 إإل لخر سورة الفتح . (2) ﴾ ...َمَعهُ 

بيننهها  ولههيس، ﴾وللههه  ﴿تعههاإل أثبهه  لكههل متصهه  بتلههك الصههفات معيههة رسههول هللا فهه ن هللا 
، ﴾ولله  ﴿فاتصال به ، ف تدام على العمل، و عزمية على التشبه ابمئمةوإمنا ه، ب  ﴾ولله  ﴿وبينه 

وأن ينفه  بعلمهه ، دالسهيد الوالهوكلنا نتو ه إإل هللا تعاإل أن يطيل لنا عمهر ، حىت نكون من أهل العزائم
لهى وبهلى هللا ع، وبنها إنهه جميه  الهدعاء وأن وفا هذا النور انشرق لنا، وينشر طريقه مل سائر البلدان

 سيدان حممد وعلى لله وبابه وسلم .

 

 

                                                 
( تطلب جميع مؤلفات اإلمام أبي العزائم من مكتبة دار الكتاب الصوفي التابعة لمشيخة الطريق العزمية (1

 القاهرة. –ش مجلس الشعب  14 –

 .29( سورة الفتح آية (2
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

 
على سيدان حممد  والصالة والسالم، احلمد هلل وإل الذين لمنوا َير هم من الظلمات إإل النور

: إىن بعههد أن  فيقههول خههد  الفقههراء حممههد ماضههى أبههو العههزائم، وبعههد،  ههور النههدىو ، بههدور اهلههدى، وللههه
، والسههه  والسهههلوع،  تعهههاإل بتهههألي  الكتههه  اجلامعهههة للعقيهههدة والعبهههادات وامخهههالق واآلدا(هللا أكهههرمهللا

شهرح هللا سهباانه وتعهاإل بهدرى من ، وبيان اإلشهارات الروحانيهة ومقامهات انقهرب  وعلهوم أههل اليقه 
اثر أكت  كتااب مبينا فيهه مها خفهى علهى أههل ههذا العصهر مهن أسهرار الهدين ،مفصهال فيهه مها خفهى مهن ل

وتههد أعههانهللا هللا تعههاإل علههى ، وأسههرارهم اخلافيههة، لاثرهههم الدارسههة السههل  الصههاحل ،ليجههدد أهههل هللا تعههاإل
ووضع  لكل حقيقة من تلك ، والنس ، والوطن، : الدين  فجمع  احلقائق الثال، هذا العمل البار

وأن ، اإلسههالمين هههو احلقههائق كتههاابً خابهها هبهها يبهه  روح الشههريعة فيههها، حههىت يتاقههق كههل مسههلم أن الههد
احلقيقى الهذى سهارع إليهه أبهاا(  وأن يسارع إإل اخل ، وأن النس  هو اإلسالم، الوطن هو اإلسالم

، والتمك  مل امرض ابحلق، والسعادة مل الدنيا، ابهلل طمعاً مل نيل العزة، رسول هللا واتبعوهم دحسان
 . ﴾ولله  ﴿رسول هللا نعيم انقيم مل  وار وال، والفوز برضوان هللا امكرب

، ﴾وللهههه  ﴿هللا أتقههر( بهههه إإل هللا تعههاإل وإإل رسهههول  ،وهههذا ههههو كتهها( : )اإلسهههالم ديهههن هللا
وأسأل هللا تعاإل أن يتقبله بقبول حسن ،وأن ينف  به إخوتى انسلم  ،وإىن على يق  حق أن ما كان 

، ن مهن خطهأ فههو مههللا لعجلهىت ونسهياىنكها  ومها، فيه من احلهق فههو مهن هللا تعهاإل بتوفيقهه وحسهن عنايتهه
وأن يغفهههر إل عجلهههىت ونسهههياىن ،وأن ، ويلاقههههللا ابلصهههاحل  أسهههأله أن يتوفهههاىن مسهههلماً ، وهللا ريفههور رحهههيم

، وأعهداء رسههوله، وإعههادة احمهد لنها دهههالع أعهداء هللا، والضهالالت عكاههو البهد نهدد لاثر سهلفنا الصهاحل 
 على سيدان حممد ولله وسلم .وبلى هللا ، الدعاء  يجم إنه، وأعدائنا

 خدمي الفقراء
 حممد ماضى أبو العزائم
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 الباب األول
 نـديـال

 ن :ـتعريف الدي

عليهه يهدعو أبهاا( العقهول إإل تبهول مها ههو عهن الرسهول بهلى هللا تعهاإل ، ن وض  إهلىالدي
 ابلهذات .أو اخله  وعلى لله وسهلم . أو وضه  إهلهى سهائو لهذوى العقهول السهليمة ابختيهارهم احملمهود إإل

وال عهوج لهه . أو ههو إطالعهه تعهاإل عبهده علههى ، وال حجها( عليههه، ديهن هللا انرضهى الهذى ال لهبس فيهه
وعظمته احلقية الىت ال يش  ، وأتهر من كل ابد، وعلى كل ابد، ومل كل ابد، تيوميته الظاهرة بكل اند

لهههىت بينههها هبههها رسهههم الهههدين  وإن مهههداد كهههل مهههداد . ههههذه التعهههاري  ا وههههى، وال ويزهههها رسهههم، إليهههها اسهههم
 فمدلوهلا مل اجلملة واحد .  عبارهتا    اختلف

 حكمة اختصاص اإلنسان بتحمل األمانة : 

هللا الشك أن اإلنسان   كما بينا فيما سبق لنا من الكت    هو العها  الوسهط الهذى خلقهه 
تتهههوإل خدمتهههه ، جلنهههاتمهههؤهال من يتجمهههل ابلكمهههاالت حهههىت يكهههون مل أعلهههى ا، تعهههاإل بهههاحلا للهههدارين

حهههىت يكهههون مل ، الشههههوات أو يتعشهههق الضهههالالت وتسهههتعبده، انالئكهههة بعنايهههة هللا تعهههاإل وحسهههن تهههدب ه
وهلههذا فهه ن هللا سههباانه وتعههاإل ، هاويههة السههبط وانقهه  أسههفل سههافل  مل العههذا( املههيم مهه  الشههياط 

 وتولههههههه سههههههباانه :، اآليههههههة (1) ﴾... انَههههههةَ إِّانَّ َعَرْضههههههَنا اْمَمَ  ﴿  علههههههه حمههههههل البلههههههوى بههههههنو تولههههههه تعههههههاإل :
َا َخَلْقَناُكْم َعبَهثًا َوأَنَُّكم ﴿ ُتْم أمنَّ بهْ َنا اَل تُهْرَ ُعونَ  ْ أََفَاسِّ لُهَونَُّكْم َحهىتَّ  ﴿وتولهه سهباانه وتعهاإل : (2) ﴾إِّلَيهْ َولَنَهبهْ

نُكمْ  ُلَو َأْخَبارَُكمْ  نَهْعَلَم اْلُمَجاهِّدِّيَن مِّ َوَما َخَلْقنَها السَّهَماَواتِّ  ﴿وتوله سباانه وتعاإل : (3) ﴾َوالصَّابِّرِّيَن َونَهبهْ
نَهُهَما َهْذاَنُه مِّهن ﴿وتوله  ل  تدرته : (4) ﴾اَلعِّبِّ َ  َواْمَْرَض َوَما بَهيهْ ذَّ هَذ هَلْهًوا الَّ  (5)﴾لَّهُدانَّ  لَهْو أََرْداَن َأن نهَّتَّبِّ

                                                 
 .72رة األحزاب آية ( سو(1

 .115( سورة المؤمنون آية (2

 .31( سورة محمد آية (3

 .38( سورة الدخان آية (4

 .17( سورة األنبياء آية (5
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وحيث أن هللا سباانه وتعهاإل  (1) َق َلُه (( ُمَيسٌَّر لِّما ُخلِّ )) اعمُلوا فكل ِّ وتوله بلوات هللا وسالمه عليه 
 وبعضها ال يفارته . ، بعضها يفارته، متباينة ركبه  ل  تدرته من توى، خلقه باحلا للدارين

 القوى الىت ال تفارقه : 
القهههوى هلههها  وتلهههك، وانربيهههة وانولهههدة كالغازيهههةللهههنفس تهههوى تعمهههل أعماهلههها ابآلالت اجلسهههمانية  

فالظاهرة منها هى احلواس . ، ومنها القوى اندركة وهى تاهرة وابطنة، رى ذدمهاالرائسة على أنواع أخ
والقههوى الهىت حتههرع ، الشههوانية والغضهبية ةوالقهوى احملركهه، والباطنهة ههى انتبيلههة والوامههة والهذاكرة وانفكههرة

نه البد مهن  كرانها تعمل أعماهلا آبلة   وإن   تر بعض اآلالت   م وكل تلك القوى الىت، امعضاء
 ال يفارق اإلنسان . وميعها ،  لك

 وى املفارقة : الق
، اإلنسههانيةوهههو الههذى يسههتنبط مهها نهه  فعلههه مههن امعمههال ، منههها العقههل العلمههى، هههى كثهه ة

ابجلزئيهات انسهتنبطة مهن ويقيس امشباه والنظائر الىت   يرد هبا نو بريح ال مل الكتا( وال مل السهنة 
بهه  هوهر الهنفس وتصه  نفسها طهاهرة  وههو الهذى يهتم، تلك القوى العقهل العملهى ومن، الكتا( والسنة
  ابلكس  .أو  وتتفاوت مراتبه فقد يكون ابلوه ، زكية ابلفعل

ولكن ال تؤدى أعماهلا اخلابة هبها ، تلك القوى الىت تدرع انعقوالت روح جمردة ليس   سم
تلهك الهروح تبقهى بعهد مهوت ، مهن نهوع تهواه ليسه  انمهنها مفارتهة لإلنسه، إال بواسطة لالهتها اجلسهمانية

 .وهى الروح انعنية بقوله، البدن مهنا ليس  تابلة للفساد

                                                 
( هذا حديث رواه البخارى فى كتاب القدر، باب جف  القلفم، ولفي فيفي روايتفان إحفداهما افن امفران بفن (1

من أهل النار ؟ قال : نعم، قال : فلم يعمل العفاملون  " قال رجل : يا رسول هللا أيعرف أهل الجنة حصين :

لما خلق لي . أو لما ييسر لي " والرواية الثانية ان الى بن أبى طالفب اليفي السفقم قفال :  ؟ قال : كل يعمل

وآلي﴾ ومعي اود ينكت فى األرض، وقال : ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده مفن  كنا جلوسا مع النبى ﴿ 

فكل ميسر، ثم قرأ : وأما  ن الجنة، فقال رجل من القوم : أال نتكل يا رسول هللا ؟ قال : ال، ااملواالنار أو م

 من أاطى واتقى ... اآلية " وهذا الحديث أخرجي مسلم وأبو داود والنسائى .
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هي ﴿انه وتعهاإل :سهبا اَي  ﴿ انه وتعههاإل :وتولهه سهبا (1) ﴾فَه َِّ ا َسهوَّيْهُتُه َونَهَفْبهُ  فِّيههِّ مِّهن ر وحِّ
عِّهي إِّإَل َرب ِّه أَيهَّتُهَهها الهنهَّْفُس اْلُمْطَمئِّنَّهةُ  هي  اْر ِّ هَيًة مَّْرضِّ  (2) ﴾َواْدُخلِّهي َ نَّه ِّ  فَهاْدُخلِّي يفِّ عِّبَهادِّ  ةَ كِّ رَاضِّ

وإمنا تفاض من انهنعم الوهها(  وبدوهنا فهو كامنعام بل أضل .، وهذه الروح هى اإلنسان على احلقيقة
ت البههدن اإلنسههاىن الههذى ميثههل الكمهههاال عنههد إرادتههه  لههك دنههاده سههباانه الشههىء الصهههاحل لقبوهلهها وهههو

 ما هم .  وتليل، وتتجلى به امخالق الرابنية، الروحانية

 عناية هللا تعاىل ابإلنسان : 
 ةوههى اخلالفه، اممانهة هاتتض  حكمة هللا تعاإل العناية هبذا النوع حهىت محلهلكل تلك انعاىن 

حىت ال يغي  ، لكل عموالقيام كا أو به مشاهدا ماله العلى و الله الرابىن مل  ، عنه سباانه وعبادته
 أََلْس ُ ﴿على بهللا لدم بقوله عز و ل وهو العهد الذى أخذه هللا  ﴾أََلْس ُ ﴿عن احلق وال ينسى عهده 

وأمههده تنزههه   اتههه كهها بههه ، سههباانه امرض فضههال منههه فسههبر لههه مهها مل السههموات ومهها مل (3) ﴾بِّههَرب ُِّكمْ 
ًً نفسه وهواه مل  ات هللا تعاإلجماه، ويقوم  قوق اخلالفة عن الر(، ميكنه أن يتصرف مل امرض ، دَا

 من العقيدة احلقة الىت هى احلقيقة مل، الذى وضعه هللا لنا ضامنا لنيل سعادته مل الدارين انهجا اننهج
وانعههامالت احلسههنة ، انبلصه  هوالعبهادات اخلالصههة الهىت رضههيها سهباانه لنفسههه مهن عبههاد، نفهس اممههر

، متثلهههه كهههل أفهههراد بههههللا اإلنسهههان وعضهههوا متممههها للجسهههد الهههذى، الهههىت هبههها يكهههون اإلنسهههان أخههها لإلنسهههان
وإن كان مل الظاهر هو ، فوق انالئكة منزلة وامخالق الرابنية الىت يكون  ميعها إنساانً روحانياً كامالً 

 امسواق .  كل وينام وميشى ملاهليكل اإلنساىن الذى ْ

 هتبلهه سهباانتهيهم مهن وال كرميهاً عليهه ْإ ا تقرر  لك فبنهو اإلنسهان ينتظهرون مهن هللا تعهاإل رسه
وكههل مههن أاتان بنههوع ، هبههامبينهها هلههم  زئيههات كههل تلههك انعههاىن الههىت ال ينههالون السههعادة احلقيقههة إال، وتعههاإل

ويعهدان من نكهون بهاحل  لنيهل ، لكهر ا وق أنهوار ههذا الرسهولر واحد من تلك امنواع نعتربه يؤهلنا لشه
وبهذلك يكهون مها أتهى بهه بهلى هللا عليهه ، سهباانه وتعهاإل هبها مهن تبهل ربنها تيناالكماالت العالية الىت ْ
ال يقبههل هللا تعههاإل بعههد تهههوره مههن أحههد بههرفا وال عههدال مهها   يههؤمن بههه  الههذى، وسههلم هههو ديههن هللا حقهها

ما  اء به بهلى كلها مل كل وتد  ث العقل بقواه  ، ويتبعه بلى هللا عليه وسلم، وسلمبلى هللا عليه 

                                                 
 72سورة ص آية ( (1

 .30-27سورة الفجر آية ( (2

 .172سورة األاراف آية ( (3
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والسالم أمعه  وتصديقه هبم عليهم الصالة ، ليه وسلم   بعد حكمه أبن هللا أرسل رسال كث ينهللا ع
ومهوالان حممهد بهلى هللا عليهه  مل كل ما  اءوا به   فاكم حكما هنائيا أن كل رسول  اء تبهل سهيدان

بهلى هللا عليهه  الهىت ال تنهال إال بظههوره، القصهوىإمنا  اء ليعد بهللا اإلنسان لنيل تلك السعادة ، وسلم
 وسلم . 

 ىتكميههل القهههو لو ههد بعضهههها يههوم  إإل ، وهههذه امسههفار السهههماوية لههو تتبعههها احلكهههيم امنعههى
إمهههال مهها نهه  علههى وبعضههها يبهه  طههرق تزكيههة الههنفس مهه  ، اجلسههمانية وتقوميههها دون نظههر إإل الههنفس

 كل أنواع احمتم  اإلنسهاىن مل ناإلنسا عليهوإريفال ما البد أن يكون ، امبدان الىت هى اآلالت للنفس
حههىت أن بعههض الكتهه  ، ومنزلتههه بهه  العههوا  كلههها نمرتبههة اإلنسههاوتههرع بيههان ، بههغ ها ووسههطها وكب ههها

وتامهه  ،  لأل سههام الههىت هبهها تهههرت تلههك انعههاىن الروحانيههةإمهههاال ماجلسهه دونعههث ابلههنفس بههرح أبن الب
 هبا .  أعماهلا اخلابة

مبينهاً ، الهدارين ة مليهدعو النهاس إإل اخله  احلقيقهى والسهعادة احلقيقو  يرسل هللا تعاإل رسهوال يه
وموضهااً اآلدا( الهىت جتعهل اإلنسهان  ،أنواع الكماالت اإلنسانية كلهها عقيهدة وعبهادة ومعاملهة وأخالتهاً 

وبهورة كاملهة جمملهة ابمخهالق الرابنيهة حهىت وصهل لهه ، أهال من يكون مل معية ربه مل الدنيا و اآلخرة
 إال سيدان وموالان حممداً بلى هللا عليه وسلم . ، احلقيقية روحا و سما   احلقيقى وتتم له السعادةاخل

 إن الدين عند هللا اإلسالم : 
 الرسههل وإن امداين الههىت  ههاءت هبهها، نهها تقههدم وههق إل أن أتههول : إن اإلسههالم هههو الههدين حقهها

نسهب  بدينهه الناسه  مث ، تهه بهلى هللا عليهه وسهلمتبل نبينها بهلى هللا عليهه وسهلم كانه  أدايانً تبهل بعث
، كهام م الزاههرة الهىت يستضهاء هبها مل تلمهة الليهل  أمع  مفمثله ومثلهم بلى هللا عليه، لكل دين تبله

فمهن ريهض بصهره عهن الشهمس و  يهتهد هبها  ههللا ، مهن النجهوم ف  ا أشرت  الشمس حجب  مها هنالهك
منهه بهلى هللا ، السيما وأن تلهك الشهمس ال تغيه  أبهداً ، ناوخسر خسراان مبي، على نفسه أكرب  ناية

خلفائههه خهها  الرسههل وال نهه، بعههده، وال يههزال نههوره مشههرتاً يف اآلفههاق أبعمههال وأتههوال وأحههوال  عليههه وسههلم
مههن انسههلم  امئمههة و  فالعههارفون، العههارف  وامئمههةمههن الراشههدين اهلههادين انهتههدين بههلى هللا عليههه وسههلم 

 ها .قفانضيئة بنور الشمس مل أ ام م أمثال

 حكمة إنزال الكتب السابقة : 
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لظههر ، عليهم الصهالة والسهالم دمعهان ورويهةلو تتبعنا كل ما  اء مل با  وأسفار امنبياء 
ن النجاسهههات    امخهههالقوتطهههه، ية السهههابقة أنزلههه  لتنويههه  امفكهههارلنههها  ليههها أن كهههل الكتههه  السهههماو 

 الطهارة من الدنس وامر اس .  تبلى للتجمل ابجلمال احلقيقى بعدليستعد اإلنسان ابل، ووالنقائ

يههدعوهم إإل  تههى تومهههبههلوات هللا وسههالمه علههيهم أ و لههك مان نههرى كههل رسههول مههن رسههل هللا
يؤههههل النهههاس ويعهههدهم مهههن  شهههأن، الهههىت تعودوههههاامعمهههال أو إإل تهههرع تبهههيح ، االسهههتغفار مهههن خطهههاايهم

 يكونون مل أمن وهداية وعزة وسعادة . ا به للوبول إإل من يتكملون على يده ك

، ويتوبهوا إليهه تومه إإل أن يستغفروا رهبهمفلقد دعا ، عليه الصالة والسالمانظر إإل سيدان نوح 
وكان ّمن   يقبل اهلدى ، وهى من كربايت اآلايت، حىت ابريتتهم النقمة، فأبوا عليه أن يسمعوا ويطيعوا

 م حىت هلك ابلطوفان . عليه الصالة والسالابن سيدان نوح 

كها تله   وأتهام احلجهة، تهرع الشهرع ابهللإبراهيم عليه الصالة والسالم يهدعوهم إإل و اء سيدان 
 له امحجار الصم فأبوا عليه . 

وأتهى سهيدان موسهى عليهه  يهدعوهم إإل تهرع الفاحشهة .سيدان لوط عليه الصالة والسهالم وأتى 
واسههتعباد عبههاد هللا . وأتههى سههيدان عيسههى عليههه السههالم يههدعو إإل يههدعو إإل تههرع الظلههم الصههالة والسههالم 

 على اآلخرة الىت يسميها انلكوت .  واإلتبال، اخلال  من الدنيا وترع العمل هلا

أشههرت   حههىت، مهها ترمههى إليههه الكتهه  السههماوية تبههل القههرلن احميههدنههن اسههتقرأ   لههك يظهههر كههل
، بلى هللا عليه وسهلمحممد  ببعثة سيدان وموالانعادت  وتب  طريق الس، الشمس الىت تهر بنورها احلق

ومساه ابمسه وب  ، كافة للناسوم  هذا كله ف نه ما من نىب وال رسول إال بشر ابلرسول الذى يرسله هللا  
لخههر وسههأب  إن شههاء هللا تعههاإل مل ، هللا عليههه وعلههى للههه وسههلم لقومههه كههر  نعوتههه وشههري  بههفاته بههلى

واليههود عند دعوة النصهارى ، بافهم من التوارة واإل يل عليهم السالم ملامنبياء هذا الكتا( بشائر 
إال علههى  َيفههى كههل  لههك وال، علههيهم الصههالة والسههالمخهها  الرسههل عليههه و  ةونبههولهتم ببعثهه، سههالماإل إإل

 مكابر . 
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 الدين اجلامع :
الههىت  يا لألحكههاممهه  البههد أن يكههون مسههتوفالشههك أن الههدين الههذى نهه  أن يههدين بههه العهها  أ

متجمال  قيقهة اخلالفهة سمانية وماالته اجل، وكماالته النفسانية، تكون هبا سعادة اإلنسان دنيا وأخرى
، حاضهرا مه  هللا بروحهه، هللا مل أرض هللا عهامال مهن عمهال، اسهرتعاه هللا تائما  سهن رعايهة مها، عن ربه

، ال انسههياو ريههافال  ال،  اكههرا فههاكرا، وحماسههبته لنفسهههه هلل كراتبتههمشههاهداً ، عمالهههأأبخالتههه و تريبهها مههن هللا 
، مل خلقهه ولهو أريضهبوه مل حظههم يرضهى هللا، تبل أن تشههد عه  بصهره اخللهق يشهد بنور بص ته احلق

  ثيههراه حيههأو يههوتن أن هللا ، يههراه بنههور سههرهمنههه  ةهلل مل السههر كمهها يعمههل لههه سههباانه مل العالنيههويعمههل 
وري ه من انؤمن  موتن ، من انؤمن الكامل م  هللا مل كل حاله وشأنه، ؤمن انوهى منزلة عامة ، كان

أُْولَئِّهَك هَلُههُم اَمْمههُن َوُهههم  ﴿ :تولههه تعههاإل مقههام احلفهها اإلهلههى وسهر  وههو، وسههكناتهمل حركاتههه يهراه أن هللا 
اه نهل حقوق اإلميان أو س، أنه مؤمن فيج  أن ينبه ودون هات  اننزلت  ريافل يدعى (1)﴾ م ْهَتُدونَ 

 .فينبغى أن يذكر 

 افظههرت ماالهته ﴾وللهه  ﴿وسنة رسهول هللا ، تا( هللا تعاإلإال كو  نم  تلك انعاىن كلها 
كهها كاشهه  بههه أنبيههاءه  يكاشههفه هللا، بلههو انسههلم مقامهها مههن مقامههات اليقهه وأسههرارها علنهها ،حههىت ،  ليههة
، ويهه  لهه احلكمهة وفضهل اخلطها(ر جتليهات أمسائهه العليهة ،وأسهرا، القدسهيةمعاىن بفاته من ، انقرب 

علههيهم الصههالة ال مههن أبههدال أوإل العههزم دوبهه، والسههالم فصههار بههه واراث مههن ورثههة رسههل هللا علههيهم الصههالة
، مضهيئة نوارهموأ، أحواهلم عليةو ، أسرارهم  لية، زمانال َيلو منهم  وهم كث ون مل انسلم  ،والسالم

تبههل  وال أنزهلهها هللا كاملههة مل كتهها( تههط، ْت هبهها رسههول تههط من كههل تلههك انعههاىن  ، ماضههيةوعههزائمهم 
ال ، والشههكر لههه احلمههد، فضههال منههه وكرمههاوتههد تفضههل هللا هبهها علينهها ، ﴾وللههه  ﴿سههيدان ومههوالان حممههد 

 فهو كما أثهللا على نفسه .، حنصى ثناء عليه سباانه

يقبهل هللا  ولهن، الهدين ههو اإلسهالموأن ، قهاإ ا تقرر  لك تهر  ليا أن اإلسهالم ههو الهدين ح
 دينا .من أحد ابتغى ري  اإلسالم 

هللا بههلوات  لهسهههللا تعههاإل  امعهها لكههل مهها أنزلههه علههى ر علههى أىن معتقههد أن القههرلن احميههد أنزلههه 
وأكمههل لنهها مث تفضههل فههأ  نعمتههه علينهها ، ﴾وللههه  ﴿تبههل سههيدان ومههوالان حممههد ، وسههالمه علههيهم أمعهه 

                                                 
 .82سورة األنعام آية ( (1
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فالكتهه  السههابقة كانهه    .وبهه  لنهها مل القههرلن احميههد كههل شههىء   ينزلههه مههن تبههل، لههذى ارتضههى لنههاديننهها ا
حىت إ ا متكن من انبادىء امولية ترتى مل ، كالتعليم مل الصغر الذى البد أن يكون مناسبا لقوة العقل

حههىت يبلههو هنايههة ، اليههةفيههه أن يتلقههى العلهوم العمبلغهها ميكنههه  حههىت يبلهو، ى انعههارف واحلكههم وامحكههاممراته
ة لإلنسهان مل سهن الطفوليهة ،يؤهلونهه للتلقهى عمهن الرسل السهابق  كأسهاتذ هوم ،فكأنالعلوم ورياية الف

 هم الصهههالة لهههك ههههو السهههيد الكهههر  والهههرءوف الهههرحيم إمهههام امئمهههة ورسهههول الرسهههل علهههي، مهههنهم ههههو أرتهههى
فكان خا  ، والروح واجلسد، واللفا وانعهللا ،واالسم وانسمى، انعلومالذى م  هللا له العلم و ، والسالم

، غ ه هلكومن ائتم ب،   يؤمن به كفر فمن، عامةورسوال للناس ، امنبياء عليه وعليهم الصالة والسالم
بلوات هللا وسالمه عليه ولله ، الصالة والسالم ما وسعهما إال اتباعه ليهماولو أدركه موسى وعيسى ع

  وبابه وسلم .
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 انىالباب الث
 اإلسالمىأسس الدين 

 
هههى :  مههن أسههس الههدين اإلسههالمى الههىت، وأبهه  مهها أهبمهه ، ل مهها أملهه صههوهنهها ينبغههى أن أف

للسهههنة والكتهها( مبتهههدائ تباعههه ومههها يتجمههل بههه انسهههلم د، عههامالتوان، (1)وامخهههالق، والعبههادة، العقيههدة
 ابلعقيدة .

 املبحث األول 
 :العقيدة 

عليههه  عليههه القلهه  مل كتهها( : ) أبههول الوبههول ( ّمهها أمهه مهها نهه  أن يعقههد سههبق لنهها شههرح 
من امبهول الكليهة فيما ليس ، مث بينا اختالف الفرق اإلسالمية مل بعض ما ن  اعتقاده، أهل السنة

 لك مث أعقبنا ، االسنة وانعتزلة وري مه أهلكاخلالف مل أفعال العبد وري ها ّما بينه ،  مل أساس التوحيد
معارج انقهرب  ( توضهياا ال وتهاج انطهال  بعهده بتفصيل فىكتا( : ) احل موضاا كذه  السل  الص

 إإل بيان .

علههى  ومهها يتكمههل بههه احملههافا، ونهها كههان الغههرض مههن هههذا انبتصههر بيههان بعههض مههال اإلسههالم
بيان ال أخليه من مزيد أحبب  أن ، وما يفوز به من النعيم امبدى مل اآلخرة، حدود هللا تعاإل مل الدنيا

 نوع من طرق تعليم العقيدة . ىء بذكر ونزيد البيان أبتد، واخل  أمشل، يكون به النف  أعم

أن أشهههرح الطريقهههة الهههىت نههه  ، امبهههول الهههىت نههه  أن يعقهههد انسهههلم تلبهههه عليهههها نبههه  تبهههل أن
 درس العقيدة . يالحظها انعلم عند إلقاء 

                                                 
  ﴿تناول اإلمام المجدد رضى هللا اني موضوع األخقق فى كتابي : أصول الوصول لمعيفة الرسفول ( (1

 وفى غيره منكتبي . ﴾وآلي
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:) معههارج بههال ريهه  كهها تههررانه مل كتهها( ووضههح احلههق ، سههبق لنهها أن اإلميههان مقههدم علههى العلههم
، اإلميهان تبهل القهرلن مكنها نهتعلرضى هللا عنهه :  تال سيدان أبو هريرة ، انقرب  ( مل موض  العلم واإلميان
 وأنتم تتعلمون القرلن تبل اإلميان . 

تعلههم  احهىت إ ، ومعههللا  لهك أن الصهاابة رضهوان هللا عهنهم كههانوا يتعلمهون التصهديق تبهل العلهم
ف ن اإلميان برهان  (1)﴾اَّللَُّ  َواتهَُّقوا اَّللََّ َويُهَعل ُِّمُكمُ ﴿حدهم القرلن بعد التصديق كان كما تال هللا تعاإل : أ

من الههنفس الصهههافية ،  اسههتهاالهههنفس و  والتكههذي  دليهههل علههى مههرض، بههفاء  هههوهر الههنفسحههق علههى 
وعنهدما َيربهها الصهادق ، رهها ابحلهقكانهملهة تبهل إخبا  ولكنهها، اجلوهر تقبل احلق بسهرعة منهه  لهى هلها

 تقبل مصدتة . عن احلق ابحلق 

 . الغرض من دراسة علم التوحيد

يكهون العلهم مو بهها حههىت ، لههزم أن نبهدأ بتعلهيم التصهديق، نها كهان البهد مههن التصهديق تبهل العلهم
 انقهههدس  اجلنههها(    استاضهههارا بقهههدرها ال بقهههدرلليقههه  الهههذى نعهههل الهههنفس تستاضهههر تلهههك انعهههاىن 

حهىت يبلهو هبها العلهم ، مو بهات ريضهبه وتفهر مهن، وتسهارع مل مرضهاتهونعلها تنجذ( إإل احلق بكليتهها 
عظهيم الرريبهة مل ، كامل الثقهة ابهلل،  من استاضار تلك انعاىن مبلغا نعل انسلم حسن التوكل على هللا

وال ، كبالفهههة الشهههرعهم ال تلهههم بقلبهههه نهههة شهههيطان فهههي، القلههه  ابهللمطمهههئن ، شهههديد الرهبهههة مهههن هللا، هللا
بهل تهد يبلهو بهه ، ونهر  علهى فعهل القبهائح واننكهرات، شك فيتأول كهالم هللا برأيهه يهجس بسره ها س

مههن  هتقتبسههه نفسههنهها ، مبلغهها حههىت يكههون إ ا ألقههى عليههه درس مل التوحيههد كأنههه يههرى تلههك انعههاىن اليقهه 
وليس ، دراسة علم التوحيد و الغرض منوهذا ه، تبس امنوار القدسية عند مساع بفات احلق سباانه
وتعليمه سوء امد( م  امئمة اهلداة حىت يبلو ، الغرض منه تشكيك انسلم وتنمية توة اإلنكار واجلدل

 به اجلهل مبلغا نعله ينكر على العلماء .

دعوه يقرر درسا من التوحيهد ،وته تهر الفساد حىت بار بعض انعلم  نلس مل جملسهوتد  
انسهك  أنهه أرضهى ربهه  ويظهن، ابمتيسة أن يظهر تدر علمه ومقدرته على إيراد الشبه وردها نفسه إإل

 وأبهدل احلقيقهة أنهه أفسهد عقهول انتعلمه  ومل، وما أبدى من دتائق انباحهثبوا( الشبه نا أتهر من أ

                                                 
 . 282( سورة البقرة آية (1
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فيجلس ، خ اً ظنه وأطفأ نور القلو( كا ي، اآل ان كا ال يفيد، و س والتصديق ابلري ، اليق  ابلشك
، درسهه : تهال هللاو  يوفقهه هللا تعهاإل أن يقهول مل ، والتوحيهد وامبهول هالفقه يعلهمانعلم السهن  الطهوال 

ليكهون  رسول هللا . حىت يتبيل بعض انتعلم  أن القرلن الشري  إمنا وفظهه أههل العاههات وال : تال
الكتها( والسههنة  جفصهارت منههاه، ائم مل بيههوهتموأن كتهه  السهنة وفظههها العامهة لتكههون مته، وسهيلة للهرزق

، بعهد أن كانه  تقشهعر لهه اجللهود، معههللا وأببا  القلو( إ ا تلى كتا( هللا عليها ال تفههم لهه، خفية
 وإ ا ترىء و ل  القلو( . ، اإلميان إ ا ترىء د بتالوته .ويزدا، وتل  له القلو( واجللود

أو انفىت إ ا  كر حكما من أحكام هللا تعاإل ا  من الع ،كان  لك احلال مل السل  الصاحل 
تههال هللا تعههاإل . بههل كههان تههال :تههال هللا تعههاإل كههذا . وكههذلك كههان انفههىت بعههد أن يقههرر اجلههوا( يقههول :

واخلطيه  مل الصهلح أو مل الهزواج أو مل  َيللهها بقهال هللا وتهال رسهول هللا . د  الكات  إ ا كت  رسهالة وُ 
وبهران مل زمهان نلهس ، خطبته بقال هللا وتال رسول هللامل بيان مكرمة يتبلل احلث على الفضائل أو 
ونلس مل درس الفقهه فهال يسهم  ، يسم  إال الشكوع والري  واالعرتاض واجلدلانتعلم أمام انعلم فال 

 .  ونقل فالن، فالنواستاسن ، ورأى فالن، والتضعي ، إال اخلالف

، ﴾وللهه  ﴿هللا  وتهال رسهول، مل درس الطه  : تهال هللالهون م  أن السل  الصاحل كهانوا يقو 
اخلههوا  مل النبههااتت  كوأودع لههكيهه  ركهه  اجلسههم فكههان الطبيهه  إ ا نظههر إإل ألطههاف هللا وأسههرار هللا  

 : ) انعدة بي  الداء واحلمية رأس الدواء ( .  ﴾ولله  ﴿افتتح كل موض  من الط  بقال رسول هللا 

ُ َأن تُهْرفَهَ  َويُهْذَكَر  ﴿افتهتح فقهال : تهال هللا تعهاإل :  كان البنهاء إ ا ابتهدأ يبههللا يفِّ بُهيُهوتح أَ َِّن اَّللَّ
هههَن اَّلل ِّ َورِّْضهههَوانح  ﴿:وتهههال  (1) ﴾فِّيَهههها امْسُههههُ  َيانَهههُه َعلَهههى تَهْقهههَوى مِّ وبهههذكر ، (2) ﴾.....ٌ َخهههْ   أََفَمهههْن َأسَّهههَس بُهنهْ

ُ  ﴿تهال : تهال هللا تعهاإل : قسو دخل الوكان التا ر إ ا ، ﴾ولله  ﴿أحاديث عن رسول هللا  َوَأَحهلَّ اَّللَّ
مل ميهه   ﴾وللههه  ﴿القههرلن ومالحظههة كههالم رسههول هللا  حههىت بلههو مههن مالحظههة (3) ﴾اْلبَهْيههَ  َوَحههرََّم الههر ِّاب

 حىت مل شؤونه اخلابة . ، ال يتكلم م  الناس إال ابلقرلن مكث سن أن بعض السل  ، أعماهلم
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 طريقة تعليم العقيدة : 
أمههر  منههه، يقههة تعلههيم العقيههدة أن يبههدأ انعلههم بتعلههيم انتعلمهه  التصههديق والتسههليم نهها يلقيهههفطر 

  بعد حفا  فكرهم ف  ا أنس منهم التصديق والتسليم نبه، بديهى للعقول بعد اإلميان به وبيان دالئله
، الىت خلق  م لهة امنواع الكث  فيما حوله من الصفات الىت ن  أن يعقد تلبه عليها   إإل ما يراه 

خصوبها امشهياء الضهرورية  ، يكون اإلنسان مو ودا نه ينتف   ميعها ولوالها لكان من انستايل أنأو 
لبه ف  ا تنبه تلبه وحضر ، عليها والشمس الىت تضىء له وتعطيه احلرارة رض الىت ميشىواناء وامكاهلواء 

، لهك امشهياء البهد أن يكهون خلقهها تهادر حكهيمأن تفتبه  لهه ، مقهام أرتهى مهن ههذا ن  أن تنقله إإل
  علههى حههوينعقههد ، فيطمههئن تلبههه، حههىت يتنبههه إإل برهههان العنايههة واإلنههاد، َيلقههها بههاحلة لنفعنهها أراد أن

حكيمها مريهدا أن َيلقههها  ،منهه لههو   يكهن انو هد للكائنهات تههادرامهواله انتفضهل عليهه ابلعنايههة واإلنهاد 
، مرتبة هذا الرتتي   تكن تلك امنواع ، لنا ورية لو ودان وبقائنا الزمن انقدربل وضر ، باحلة لنا وانفعة

 ومنظمة هذا النظام . 

 علههه  وأنهه سههباانه وتعههاإل، وتههدب  ةدرادفه  ا أنههس تلبههه أبن ههذا الكههون أحدثههه تهادر حكههيم 
ولتههذي  ، ا ونعيمنهاوللهذتنما مهن نهوع مهن أنهواع الكائنهات إال وههى لنفعنها  ، إ مسبرا لنا بهللا اإلنسان
 الضارى .  فكان الكل مسبراً لنا حىت الوحش، أخالتنا وتزكية نفوسنا

رريبتهه فيهه وتقهوى ، حىت يشتد تعظيمه وإ الله لربهه، وبتلك الطريقة ترتقى ابنتعلم شيئا فشيئا
اىن درسههها مل معههه ىفهههال يلقههه، طاعهههة أمهههرهوحبهههه احلقيقهههى نهههواله سهههباانه ،وانسهههارعة مل ، سهههباانه وتعهههاإل

 احلجا(   يزدد يقينا . حىت لو كش  ، الصفات إال ويشرق على القل  نور اليق 

كان عليه   قيقة هو العلم الذى إ ا اعتهللا العلماء بدراسته على الو ه الذىفعلم التوحيد مل احل
لههك وتشههتد ت، إال مل هللا وال يرريهه ، هللاالَيههاف إال ، أبههبح انسههلم عزيههزا عههامال للبهه  العههام، السههل 

أو  لههيال ، فيسههتاى أن يهرى نفسهه االفههاً لربهه، وميههل عنايهة هللا بهه، انراتبهة حهىت يتمثههل عظهيم نعمهة هللا
الصفات اإلهلية إال وميكن للعا  أن يشرح للمتعلم انقصود  نبفة موما من ، حمتا ا إإل ري هأو ، لغ ه

وال ، اإل ال َيفى عليه شىيء من القولالسم  ب  له أن هللا سباانه وتع ةكان  بفف ن  ، من العلم هبا
اجللية انرادة  مبتلك احلكوهكذا مل كل بفة من الصفات يعتهللا ، فراتبه مل سرع ومل علنك، لالعم من

وإىن   واحلمهد هلل   تهد ، وحماسبته نفسه وتقوى مراتبة العبد ربه، من دراسة هذا العلم ،ليقوى اإلميان
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ابلسههل  الصههاحل وبربكههة االتتههداء ، التوحيههد سإلقههاء درو ج مل هههذا انههنه  اهههدت نفسههى علههى أن أهنههج
 حصل اخل  للمتعلم  .

 علم التوحيد : 
تههال هللا ، الفههزع امكههربو اتههه عنههد ، و خ تههه عنههد الشههدة، وحصههنه احلصهه ، ؤمنراس مههال انهه

وبقهدر إشهراق أنهواره علهى  (1) ﴾َيَشهاءُ  لَِّمهنْ  إِّنَّ اَّللََّ ال يَهْغفُِّر َأْن ُيْشَرَع بِّهِّ َويَهْغفِّهُر َمها ُدوَن َ لِّهكَ  ﴿تعاإل :
َوالَّههذِّيَن أُوتُههوا اْلعِّْلههَم ...﴿تههال تعههاإل : ، ومنههازل احلهه ، القلهه  يكههون ارتفههاع انسههلم إإل در ههات القههر(

واالنتشهال ، وفههم ريوامضهه ،ر  وق أسهرار التوحيهد اليقه  كلهها بقهدإمنا تكهون مقامهات  (2) ﴾َدَرَ اتح 
 انا مل زمهههان بهههارت دراسهههة علهههم التوحيهههد تسهههل  اخلشهههية مهههن القلهههو( ومتهههرضأبهههب مهههن أوحالهههه ،وتهههد

وابإلمههال مل ،  الشكوع والريهانؤمن   بعد أن كان مسلما َياف مقام ربه   تعتوره وجتعل ، النفوس
وأمهلهوا فيمها أو بهه سهباانه علهى ، هللا هذا الركن   الذى هو أبهل امبهول   هتهاون انسهلمون  هدود

، وخلابههههة انسههههلم  وعههههامتهم، ومرحههههامهم ومنفسهههههم، ﴾وللههههه  ﴿ولنبيههههه ، ابههههه انقههههدسانسههههلم  جلن
وإىن أتقهر( ، التوحيهدخاء اإلسهالمى تنفصهم ، لهك كلهه مهن اجلههل بطريقهة تعلهيم علهم فكادت عروة اإل

متو هههها إإل هللا ، وحصهههون حيطهههة اخللههه ، السهههل الهههىت ههههى أنهههوار تسهههليم  إإل هللا تعهههاإل بتلهههك العقيهههدة
وأعههو  ، ويغفههر إل عجلههىت الفطريههة، يقبلههها وينفهه  هبهها ونعلههها خالصههة لو هههه الكههر أن  نه وتعههاإلسههباا
سهباانه احلفها وأسهأله ، وحها يقطه  عهن حضهرته العليهة، ورأى وجه ، الكر  من هوى يعمى هبو ه

 إنه جمي  الدعاء .، واآلخرةوالدنيا والوتاية والسالمة مل الدين 

 د املسلم قلبه عليها : العقيدة الىت جيب أن يعق

اإلشارة إإل أن  ومل  لك، تواي مؤكدامعلوم أن العقيدة هى عقد القل  على علم كعلوم عقدا 
حقا ابلتوحيد هو الذى يسمى من انوتن ، انسلم ن  عليه أن يكون علمه ابلتوحيد عن يق  ومتك 

سهالمية ههى تصهديق القله   قيقهة إل. والعقيهدة امسلما حقا لقيامه بشعائر اإلسالم عن و د وشهود 
قى بهايح لبعد أن يكون انت، وطريق  لك خرب الصادق امم ، ما عليه اممر مل  اته مل نفس اممر

وبهذلك يكهون ، معهامل مهن أمهراض احلها وعمهى اهلهوى، تهوى الفكهر، سهري  الفههم، كامل العقل،  اجلسم
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وبهدون ، وتعهاإلخليفة من خلفاء ربنا سهباانه ، عامال من عمال هللا، تائما كا أو به الشرع امؤمنا حق
آلالت الىت هى كا، تلك الشروطجتمل به من ما وط ال يبلو انسلم تلك الكماالت إال بقدر تلك الشر 

 فههه ن انعهههاىن اإلهليهههة مهههن الكمهههاالت الرابنيهههة واجلمهههاالت، وامدوات لكشههه  أسهههرار الهههدين وفهههك رمهههوزه
 أنه عقل   إال بقدر ما يتضح له من الدالئل .  واجلالالت ال يدركها العقل   من حيث

 اآلاثر كنوز مل تفك رموزها : 
إدراع  تتفههاوت العقهههول مل، أكثههر الههدالئل معههان تائمههة كبهههان مقيههدة أبدوات ولالت وكيفيههات

عليههه السههالم وهههو نههول  منههذ سههيدان لدموكيهه  ال ؟ واإلنسههان ، أسههرارهاخوابههها فضههال عههن ريههوامض 
وال تههههزال خههههوا  الكائنههههات ، هههههذا يرفهههه  اخللهههه  أسههههس السههههل  حههههىت عصههههران، اثراآلبعقلههههه مل ميههههدان 

فه ن ، وال عجه ، حمه ة للمتهأمل ، مدهشهة للمفكهرين وتظههر مكنوانهتها، تنكشه  شهيئا فشهيئا للعقهول
َوَسهبََّر َلُكهْم َمها يفِّ السَّهَماَواتِّ  ﴿تهال تعهاإل : ، كله وسبره لإلنسان  الكون القادر البدي  احلكيم خلق

ْنههه َمهها يفِّ وَ  حكمههة اآلاثر لتظهههر و عههل لههه السههلطان علههى ، اإلنسههان ابلعقههلوأمههد  (1) ﴾اْمَْرضِّ مِّيعههاً مِّ
 التسب  . 

مههها اكتشهههفه اإلنسهههان مهههن خهههوا  النبهههااتت واجلمهههادات وانعهههادن نعاجلهههة ولهههو نظهههر النهههاتر إإل 
ومهها اخرتعهه مههن أنههواع ، رابءومهها اسههتبدمه   كها وهبههه هللا مههن تهوة العقههل   مههن الببهار والكههه، انرضهى

، أو لراحهة فئهة وشهقاء لخهرين، وخه ه الهىت كلهها إمها لراحهة اإلنسهان، الصناعات الغريبهة والفنهون العجيبهة
: كفنههون السياسههات وتههدب  والثههاىن ، يههةلماحلكمههة الع : كعلههم الطهه  والعمههارات والرتبيههة وعلههومفههامول 

 نسان . لقهر بهللا اإل اجلهنميةانمالك واخرتاع اآلالت 

ورايض ، واهبههاأب وخههزائن خهه ات   تفههتح، تههزال اآلاثر كنههوزا   تفههك رموزهههاومهه  هههذا كلههه فههال 
ومهدارج نهن سهبق  ، احلسههللا وهى كا فيها من اخلهوا  معهارج نهن سهبق  هلهم، هاامأفكار   تفتق أكم

مههههن الفنههههون  عصههههران هههههذا   مهههه  مهههها بلغهههههفاإلنسههههان منههههذ سههههيدان لدم عليههههه السههههالم إإل ، هلههههم السههههوءى
تفضل الناف  انعطى الوها( من فضله أودعه اننعم ان والصناعات   عا ز عن احليطة خبوا  انادة ّما

 القوى الىت تكش  الستار عنها للنف  العام . ووه  لبهللا اإلنسان ، مل اآلاثر
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دعا مبه يهوتن أن هلهذه اآلاثر، ف  ا انكشه  للعقهل ههذا امفهق فصهار مبينها، هذا هو أفق العقل
نسههان وال يكههون اإل، حكيمهها بقههدر مهها أدرع مههن هههذه اآلاثر ال بقههدر مهها يليههق ابجلنهها( العلههى انقههدس

العقههل واإلمكههان ه لايت القهههادر  ونيههعميهههان ه ال بمسههلما كامههل اإلسههالم إال إ ا شهههد بنههور التسههليم واإل
ايء لهذات مة والتقديس والكهرب والعلو والعظ هالتنزي كمالدالة على  ، ة أنوارها مل تلك انباىناحلكيم مشرت
ال تدركههه سههباانه الههذى ، تنزيههها وتقديسهها يليقههان  نهها( الكبهه  انتعههال، سههباانه وتعههاإل الواحههد امحههد
، ي وحهانر حتهوم حهواإل عزتهه و اللهه أنهوار عيهون ال وال، وهو اللطي  اخلبه  ريدرع امبصاامبصار وهو 
ُروا اَّللََّ َحقَّ َتْدرِّهِّ َواْمَْرُض مِّيعاً تَهْبَضُتُه يَهْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوالسََّماَواُت َوَما َتدَ  ﴿العزم انكرم  وال بصائر أوإل 

ينِّهِّ ُسْبَاانَُه َوتَهَعاإَل َعمَّا ُيْشرُِّكوَن  ٌت بَِّيمِّ  .(1)﴾َمْطوِّايَّ

 ميان الكامل ؟ : كيف يبلغ العقل والنفس درجة اإل

الكامل إال خب   ه أن تبلو در ة اإلميانتزك   وإن للنفوس ه ميكن للعقول ه وإن كمل  ه وال ال
، وبشىء لخهر البهد عليه بلوات هللا وسالمهوالتسليم حلضرته احملمدية ، ﴾ولله  ﴿الصادق انصدوق 

فه ن العبهارات ، انعرب عنه ابلعقهل انوههو(وهو النور الذى نعله هللا تعاإل مل القل  فضال وكرما ،، منه
فقههه وتسههليم حههق و ، إال كشههاهدة بنههور اإلميههان، ابلكمههاالت احملمديههة هليههة، بههل والابلكمههاالت اإلالتفههى 
ولكهههن ، اثنههان مل احلههقكههل فهههرد مههن بهههللا اإلنسههان وهبههه  لههه تلههك انواههه  نههها اختلهه    نولههو أ، للبيههان
أبهغر  من، نسهان هللهكتتض  أن تطال  اإلنسان كعرفة هللا بقدر ما لو تصهر عنهه اإلاإلهلية ا احلكمة
والسههههالمة مهههن انقهههه  مههههن اهلهههوال ، ن يعهههرف احلههههق سهههباانه معرفههههة حتصهههل هبهههها النجهههاةان مؤهههههل مإنسههه

فمههن ، احمههد العلههى واخلهه  احلقيقههى اخلصوبههيات مل هههذاوتتفههاوت بعههد  لههك مقامههات أهههل ، والسههبط
حهىت اليقه  بصهره إال علهى و هه ، رب قهمكاشهفة ان امفراد اخلصوبي  من يه  له هللا مواه  يبلو هبا

 . ال ملكوتية وال تلم به نة إ، انقدس اجلنا(إال إإل يس  به وطر  وال، هللا العظيم

 اً سهرار أ عله هللا للعبد بهه يكشه ف ن هذا الفضل العظيم الذى ن، خر هو النورتلنا : وشىء ل
أََلْسههُ  ﴿سههباانه :  وهههى جتلههى الههر( سههباانه وتعههاإل يههوم تولههه، دا تبههلهههى اآلن رييهه  وكانهه  شهههو 

فهه ن ، واإلتههرار هلل سههباانه ابلربوبيههة، وأخههذه العهههود علههى اإلنسههان بعههد االعههرتاف ابلتوحيههد (2) ﴾ب ُِّكمْ بِّههرَ 
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، اإلميان وبنور التسليم الذى نعله هللا مل تل  العبدوإمنا تشهد بعيون ، تلك احلضرة ال يشهدها العقل
لكمهههاالت انبهههدع احلكهههيم مهههن اآلايت اجلليهههة إمنههها ههههى إشهههارات  مههها تههههر عهههن تلهههك اآلاثروال شهههك أن 

السليمة كانثل الذى يضر( لتقري  احلقيقة وإيضاحها بقدر مها تهال تعهاإل  ومراء متثل للقلو(، القادر
ُ اْمَْمثَههاَل لِّلنَّههاسِّ َلَعلَُّهههْم يَهتَهههذَكَُّروَن  َوَيْضههرِّ(ُ  ﴿: ُ نُههوُر السَّهههَماَواتِّ  ﴿وتولههه سههباانه وتعههاإل :  (1)﴾اَّللَّ اَّللَّ

هههنْ َواْمَْرضِّ  َههها َكوَْكهههٌ  ُدر ِّ   يُوتَهههُد مِّ ْصهههَباُح يفِّ ُزَ اَ هههةح الز َ اَ هههُة َكَأهنَّ ْصهههَباٌح اْلمِّ ْشهههَكاةح فِّيَهههها مِّ  َمثَهههُل نُهههورِّهِّ َكمِّ
هيُء َولَهْو  َْ  ُ مَتَْسْسهُه اَنٌر نُهوٌر َعلَه َشَجَرةح ُمَبارََكةح َزيْهُتونَهةح ال َشهْرتِّيَّةح َوال رَيْربِّيَّهةح َيَكهاُد َزيْهتُهَهها ُيضِّ ى نُهورح يَهْههدِّ  اَّللَّ

 .  (2)﴾لُِّنورِّهِّ َمْن َيَشاُء 

ضهاال مل  وبهار، وحجب  عنهه البينهات، له النور تسرتت عنه اآلايتهللا فكل إنسان   نعل 
تنكشه  لهه لايت احلهق منهه   ، وعامال جمداً للفوز  ظه العا ل ولذته الفانيهة، وامهواءفيامل احلظوظ 

ومها أعههده مهن الكمهاالت والنعههيم ، وإمهدادهوميههل إنهاده ، وعجائه  حكمتهه، الدالهة علهى كمهال تدرتههه
فيكهون الههذى حرمهه هللا مههن ، وعمهل بسههنته ﴾وللهه  ﴿ بهدى نهن اهتههدى هبهدى سههيدان ومهوالان حممههدام

ولوال أن هذا انبتصر ، أرى أهنا البد منهاكل تلك انقدمات بل هو أضل سبيال .منعام هذا النور كا
وتهد شهرح  بعهض أسهرار مهن اآلايت اننبلجهة مل ، السهتوفي  انوضهوعان   كهل البيهان   ال يس  البيه

تتهداء الا ت الهىت يناهلها اإلنسهان  سهنمهاب  ( ومال من الكمهاالت وانقامل كتا( : ) معارج انقر اآلاثر 
لتفكر من و وه ا نعية الرسول ( وأشرت إإل شىءمل كتا( : ) أبول الوبول  ﴾ولله  ﴿برسول هللا 

اآلايت مهها نعلههه مل مزيههد مههن  ببيههان نعههل القههارىء يشهههد مههن أسههرارمل السههموات وامرض ومهها فههيهن ،
تلهك الهنعم مل كتها( : ) النهور انبه  لعلهوم  سباانه وتعهاإل انهنعم بكهلوكمال اإلتبال على هللا ، اإلميان
 فأكتفى هنا كا بينته .  (3) اليق  (

نسان ابإل وال ميكنه أن يبلو مبلغا، يستقل ددراع تلك امسرار أن أتول : إن العقل الووسن 
عههههل يقتههههدر أن نوال بههههل ، ديق  والشهههههداء والصههههاحل النبيهههه  والصههههنعلههههه مهههه  الههههذين أنعههههم هللا علههههيهم 

ة خابة به ال ف ن له منطق، اإلنسانسعادة معقولة يعم خ ها أفراد بهللا اً مل جمتم  مدىن اإلنسان سعيد
أو يسههتنتج ، الئمهههنههول مل مههادة مو ههودة ليبههرتع مهها ين كههان هههو اآللههة لكههل اخلهه ات ف منهها إو ، يتعههداها

                                                 
 . 35( سورة النور آية (1

 . 25( سورة إبراهيم آية (2

 114تطلب هذه الكتب وغيرها من مؤلفات اإلمام المجدد أبى العزائم مفن مكتبفة دار الكتفاب الصفوفى ( (3
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ق طريههق يبلههو بههه فلههم يبهه، ي يصهه االلتههزام ّمهها تههد َيطههىء فيههه أو معنويههة تههدل عليههها بطريههق منههها نتههائج
حلجهة للعقهل الهذى يقهيم ا، إال خهرب الصهادقخهرة ة واخل  احلقيقى مل الدنيا واآلياإلنسان السعادة احلقيق

 ةتتلقهى العقيهدوال ميكهن أن ، لهديها يفهوز بكهل خه  عا هل ول هل، له ويستسلم فيسلم أنه بادق حقا
الوبهول ( ولكهن البهد أن  ) أبهولوتهد شهرح  مهال مل كتها( : ، الىت هبا النجاة إال مهن ههذا الطريهق

 وابهلل التوفيق :امبول فأتول  ر من أبلصَيلو هذا انبت حىت ال، ة ماسة إليهأب  ما احلا 

 : ﴾وآله  ﴿العقيدة املأخوذة من كتاب هللا تعاىل وبيان رسوله 
رضوان  أئمة اهلدىترره بعد  لك  وما، ﴾ولله  ﴿مأخذها كتا( هللا تعاإل، وبيان رسول هللا 

بههول الههدين الههذى هههو رأس صههون خدمههة لألبههل امول مههن أوتههام بتدوينههه أهههل العلههم انبل، هللا علههيهم
َ ال يَهْغفُِّر َأْن ُيْشَرَع بِّهِّ َويَهْغفُِّر َما ُدوَن َ لَِّك لَِّمْن َيَشاءُ  ﴿تال تعاإل :، مسلم كلانال ل وتوله  (1)﴾إِّنَّ اَّللَّ

ي إِّلَْيهِّ أَنَُّه ال إَِّلَه إِّالَّ َأاَن فَاْعُبُدونِّ  ﴿سباانه وتعاإل : له وتو  (2)﴾َوَما أَْرَسْلَنا مِّْن تَهْبلَِّك مِّْن َرُسولح إِّالَّ نُوحِّ
َولَههههئِّْن  ﴿وتولههههه تعههههاإل : (3) ﴾َولَههههئِّْن َسههههأَْلتَهُهْم َمههههْن َخلَههههَق السَّههههَماَواتِّ َواْمَْرَض لَيَهُقههههوُلنَّ اَّللَُّ  ﴿ هههل شههههأنه :

)) َمهْن َمهاَت  ﴾وللهه  ﴿وتهال  (4)﴾َسأَْلتَهُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواتِّ َواْمَْرَض لَيَهُقهوُلنَّ َخَلَقُههنَّ اْلَعزِّيهُز اْلَعلِّهيمُ 
َة(( ُيْشرُِّع اٌبهللِّ الَ  ًَ ائًَدَخَل اجٌَلنَّ ًْ ائ َحرَّمهُه  ﴾ولله  ﴿وتال  (5) شَي ًْ : )) َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّع اٌبهللِّ شهَي

 ٌاهللُ َعَلى اٌلنَّارِّ (( . 

أمور واخلهالف بيهنهم رضهى هللا عهنهم فىه، ال مها اختله  فيههوتد أم  انسهلمون ميعها عليهها إ 
ومراته  اخلهوف ، وتعهاإل وكلههم خهائفون مهن هللا سهباانه، من العلهم ابهلل تعهاإلتها مقاماهتم  زئية اتتض
دراكه ه إإل علم ما ورد ه ّما يق  العقل دون إ فالسل  الصاحل رضوان هللا عليهم خافوا وسلموا، متفاوتة
وسهعة مل فتأولوا مها ورد لل واخلل  خافوا، الذى هو بفة من بفاته لكالم هللا تعاإل إ الال، هللا تعاإل

                                                 
 48( سورة النساء آية (1
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( هذا جزء حديث أورده ابن كثير فى تفسيره ، وقد رواه ان أبى ذر حث جاء فى الصحيحين بلفظ ))... (5

شرك باهلل شيا دخل الجنة ، قلفت : من مات الي جبريل ارض لى فى جانب الحرة فقال : بشر أمتك أني ذلك

يا جبريل ،وإن سرق وإن زنى ؟ قفال : نعفم ، قلفت : وإن سفرق وإن زنفى ؟ قفال : نعفم ، قلفت : وإن سفرق 

 ، المعارف. 195ص 4وإن زنى ؟ قال : نعم ، وإن شرب الخمر (( انظر تفسير ابن كثير ج 
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هههإِّ )) و، العقهههول تتصهههوره نا( انقهههدس أنهههللج إ هههالال،  لهههك وكلههههم مؤمنهههون  (1) ((اتِّ ل ابلنيَّهههمهههاً ا امعْ منَّ
وأسههأل هللا تعههاإل أن ، وإىن أحهه  الكههل، مخدمههة العلههم وتقريههر احلههق وهللا واسهه  علههي بههذلوا وسههعهم مل،

ف  ا تعلم وعمل كا ، علم ويعمليت وأح  أن كل مسلم، وأن يغفر إل وهلم، يتقبل أعماهلم بقبول حسن
 وهذه هى العقيدة .،   يعلم علم ماعلم ورثه هللا 

                                                 
 دء الوحى .( هذا حديث متفق اليي ورواه الجمااة انظر البخارى باب ب(1
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 املبحث الثانى
 تقديس اهلل تعاىل

  هلهه،انسهلم يسه   ّمها الن  على كل مسلم أن يعلمه علم يقه   ماأشرح مل هذا انوضوع 
للهنفس اإلنسهانية الكاملهة  نالعلى بنوع ما من الكمال اإلهلى الذى ميكه( انقدس احىت يستاضر اجلن
أو حمو له   نعو  ابهلل تعاإل   ونا   ننقو لإلميا ن  هل تلك انعاىن من هذا العلم ف ،أن تكاش  به
ال ت منههها حلكمههة بههفاأئمههة هههذا العلههم بههبعض  تههد اعتهههللاأشههرحه حتهه  هههذا العنههوان  أنكههان مهها أحهه  

بهفة  وأعهرف كهل ابلهذكر،الصهفات  هللا عهنهم مل أن أخهو تلهك دي  هبهم رضهىتتا مسلم،على  ىذف
  لك.د مي  معاىن التنزيه عق  ر مث أس القرلن،ى آبالدليل  وأتيم منها،

واالفتهه تعهاإل والبقهاء ، قهدمالتنزيهه ههى : الو هود ،والاعتهللا هبها امئمهة مل مقهام  والصفات الىت
 والوحدانية .، وتيامه تعاإل بنفسه، للاواد 

 ـ الوجود:1
بفات هللا تعاإل الميكن أن يشهد ونا كان علم التوحيد ومعرفة  والثبوت،الو ود هو التاقق 

من االعههرتاف  هللا،بههذكر  نللقلههو( فتطمههئأسههرار  ليههة بعههد اإلميههان حههىت تنكشهه   اإلميههان، بعيههون إال
ايت البديعة مل اآلاثر اجللية للعقل كا تهر من اآل جتل  حقيقته، بو ود هللا سباانه وتعاإل أمر بديهى

ودبرههها ، بههدعها مههن العههدمبههديعا حكيمهها وا هه  الو ههود لذاتههه أ ومآهلهها أن تههادرالناطقههة بلسههان حاهلهها ا
 إنشاء .وأنشأها ، رةد كمة وت

 مرتبهههة لنفههه واسهههتعداد كهههل  بهههبعض،فههه ن العقهههل إ ا شههههد سهههر ارتبهههاط مراتههه  الو هههود بعضهههها 
دون هبهها  هههى خابههةالههىت ها هللا تعههاإل بههه مههن اخلصوبههيات وأتهههل كههل مرتبههة إلتهههار مهها خصهه خهها ،
 ﴿: تهال تعهاإل العظهيم،العهر   ح د إإل مها فهوقيشرع معها ري ها فيهها مهن أبهغر  رة مل الو هو  ال ري ها،

لُهوَُكْم أَي ُكهْم َأْحَسهُن تَهَباَرَع الَّذِّ  بَِّيدِّهِّ اْلُمْلهُك َوُههَو َعلَهى ُكهل ِّ َشهْيءح تَهدِّيرٌ  الَّهذِّ  َخلَهَق اْلَمهْوَت َواحْلَيَهاَة لِّيَهبهْ
هْن تَهَفهاُوتح فَهاْر ِّ ِّ  َعَماًل َوُهَو اْلَعزِّيُز اْلَغُفورُ  الَّذِّ  َخَلَق َسْبَ  مَسَاَواتح طَِّباتاً َمها تَههَرى يفِّ َخْلهقِّ الهرَّمْحَنِّ مِّ
هئاً َوُههَو   ُفُطورح  اْلَبَصَر َهْل تَهَرى مِّنْ  َقلِّهْ  إِّلَْيهَك اْلَبَصهُر َخاسِّ ه ٌ مُثَّ اْر ِّ ِّ اْلَبَصَر َكرََّتْ ِّ يَهنهْ فكهل  (1)﴾َحسِّ

                                                 
 4ـ  1( سورة الملك آية (1
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ال نهل  لك  رات الثرى ،والما وراء العر  ، أبمعه دالئل تاطعة على و ود بان  تادر حكيم العا 
انطقهة  اهلها ومآهلها دثبهات و هود  ف ن كل مرتبة مهن مراته  الو هود، وعوا  عال  ي الكروبالعظيم من 

َولَئِّْن َسأَْلتَهُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواتِّ َواْمَْرَض  ﴿:الواحد انصور البدي  اخلالق الرزاق سباانه ،تال تعاإل 
، وتزكهو بهه النفهوس، ينبغى أن يكهون بطريهق تسهتن  بهه القلهو( دبفة الو و فالتكلم مل  (1)﴾لَيَهُقوُلنَّ اَّللَُّ 
 امرواح . وترتوح به

انسلم     هبا علىج عليه علماء الكالم من البدع الىت ابتدعوها والشبه الىت فتاوا أبواهن وما
، له حمهداث أحدثهه نيكن من احلكمة الىت سجد العقل مول نظرة نظرها مل هذا الكون البدي  ،معرتفا أ

العقهل عمها نه  أن يكهون هلهذا انو هد وا ه   وإمنها  هث، وتادرا أبهرزه، وحكيما دبره، ومو دا أو ده
ومهها ، إليههه مههن العبههادات وانعههامالتومهها الههذى يقههر( ، واجلههالالت الو ههود مههن الكمههاالت واجلمههاالت

 كرب من امخالق . رضوان هللا ام الذى ينال به انسلم

بهههفة  أو أن لهههه بههفة هلههها و هههود أو، أو ريههه  انو هههودعههه  انو ههود أمهها الباهههث مل أن الو هههود 
ماعة  والتفريق ب ، راءّما أو   العداوة والبغضاء ب  أهل انذاه  واآل، وما يلزم على  لك، اعتبارية
 فكل  لك من البدع مل الدين . ، ويكفر بعضهم بعضا، حىت بار يذم بعضهم بعضا، انسلم 

 عله   أنتهى فنبتهدع تلهك البهدع الهىتوهل بعهد أن سهجد العقهل معرتفها بو هود وا ه  الو هود 
ن مهه، وتبههل إبههرازه مل الكههون أهههل الكههون لههه، اإلنسههانهللا ؟ ! هههل بعههد أن خلههق حههزااب انسههلم  شههيعا وأ

وحيواانت ، وأرض تنب  له النبااتت، لهوماء انف  ، وهواء مناس  لصاته، مشس مشرتة ابلنور واحلرارة
مل و ههود هههذا الصهان  ؟ ! أو يفههتح أبههوا( البههدع  كاإلنسههان فيشهير هه  ، تعينهه وتغذيههه أبلباهنهها وحلومهها

 هذه البدع ؟ ! .  اته ؟ ! ما مبول التوحيد وللبوض مل مثل فيقول : و وده ع   اته أو ري  

تعههة الرا الههذى تههرىب فههوق شههاهق  بههل مهه  امنعههام، ولههو أنههك سههأل  اإلنسههان الههذى ال ديههن لههه
ال تدركه امبصار ، حكيم مو ود تادروتل  له : من الذى خلق السموات وامرض وخلقك ؟ لقال : 

لهق الصهنم ؟ الصهنم : مهن الهذى خلقهك وخ وهو يدرع امبصار وهو اللطيه  اخلبه  . ولهو سهأل  عابهد
 لقال لك : ليقربهللا إإل هللا .  ولو تل  له :   تعبد الصنم ؟، لقال : هللا
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مل  اته وهللا تعاإل ليس كمثله شىء ، فو ود هللا ال شك فيه عند كل طبقة من طبقات الناس
إال تشهههدها  أنههوار ال فكيهه  ميثلههه شههىء وهههو لههيس كمثلههه شههىء ؟ تلههك، أفعالههه بههفاته وال يف وال مل
 اإلحسان واليق  ،وال تكاش  أبنوارها إال عيون ، ن اإلميانعيو 

 . وإمنا العقل يعرتف بوا   الو ود نا تهر له من لايته وبيناته 

 معىن صفة الوجود : 
فقهد ، زكتابهه العزيهفما علينها إال أن نبه  معههللا بهفة الو هود كها بينهه هللا لنها مل  ، إ ا تقرر  لك

وحجههة ، مهها فيههه عههربة نعتههرب دالههة علههى و ههوده وعظههيم تدرتههه وبههدائ  بههنعهتعههاإل مههن اآلايت ال كههر هللا 
هْن  ﴿ له  تدرتهه :  فقهال، كعرفهة و هودهتاطعهة نهن أراد التقهر( إليهه سهباانه  هْن لاَيتِّههِّ َأْن َخَلَقُكهْم مِّ َومِّ

ُروَن  َتشِّ ه َومِّْن لاَيتِّهِّ َأن تُهرَا(ح مُثَّ إَِّ ا أَنْهُتْم َبَشٌر تَهنهْ َهها َوَ َعهَل َخَلَق َلُكهْم مِّ هُكْم أَْزَوا هاً لَِّتْسهُكُنوا إِّلَيهْ ْن أَنْهُفسِّ
َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة إِّنَّ يفِّ َ لِّكَ  َومِّْن لاَيتِّهِّ َخْلُق السَّهَماَواتِّ َواْمَْرضِّ َواْخهتِّالُف  آَلايتح لَِّقْومح يَهتَهَفكَُّرونَ  بَهيهْ

َنتُِّكْم َوأَْلَوانُِّكمْ  للَّْيلِّ َوالنهََّهارِّ َوابْتَِّغا ُُكْم مِّْن َفْضلِّهِّ   لِّْلَعالِّمِّ َ إِّنَّ يفِّ َ لَِّك آَلايتح  أَْلسِّ َومِّْن لاَيتِّهِّ َمَناُمُكْم ابِّ
َماًء فَهُيْايِّي  َومِّْن لاَيتِّهِّ يُرِّيُكُم اْلرَبَْق َخْوفاً َوَطَمعاً َويُهنَهز ُِّل مَِّن السََّماءِّ  يفِّ َ لَِّك آَلايتح لَِّقْومح َيْسَمُعونَ  إِّنَّ 

َها إِّنَّ يفِّ َ لِّهَك آَلايتح لَِّقهْومح يَهْعقِّلُهونَ بِّهِّ اْمَ  َْمهرِّهِّ مُثَّ  ْرَض بَهْعَد َمْوهتِّ هْن لاَيتِّههِّ َأْن تَهُقهوَم السَّهَماُء َواْمَْرُض أبِّ َومِّ
 . (1)﴾إَِّ ا َدَعاُكْم َدْعَوًة مَِّن اْمَْرضِّ إَِّ ا أَنْهُتْم َذُْرُ ونَ 

هههِّْم َحههىتَّ  َسههُنرِّيهِّْم لاَيتِّنَهها يفِّ اآْلفَههاقِّ  ﴿ه :وتههال تعههاإل مل بههدائ   ههوده وعالمههات و ههوده سههباان َويفِّ أَنْهُفسِّ
يٌد  َ هَلُْم أَنَُّه احلَْق  أََو َْ َيْك ِّ بَِّرب َِّك أَنَُّه َعَلى ُكل ِّ َشْيءح َشهِّ  . (2) ﴾يَهتَهَب َّ

 ُتوَن حَنْههُن َخَلْقنَههاُكْم فَهلَههْوال ُتَصههد ِّ  ﴿وتههال أيضهها مل اآلايت الدالههة علههى و ههوده  ههل وعههال : 
َْسهُبوتَِّ   أَأَنْهُتْم َذُْلُقونَُه أَْم حَنُْن اخْلَالُِّقوَن  أَفَهَرأَيْهُتْم َما مُتُْنوَن  َنُكُم اْلَمهْوَت َوَمها حَنْهُن كِّ ْراَن بَهيهْ  حَنُْن َتدَّ

َئُكْم يفِّ َما ال تَهْعَلُموَن   النَّْشهَأَة اْمُوإَل فَهلَهْوال تَهذَكَُّروَن أَفَههَرأَيْهُتْم َوَلَقهْد َعلِّْمهُتمُ  َعَلى َأْن نُهَبد َِّل أَْمثَاَلُكْم َونُهْنشِّ
ُهههههوَن  أَأَنْهههههُتْم تَهْزَرُعونَههههُه أَْم حَنْههههُن الزَّارُِّعههههوَن  َمهههها حَتْرُثُههههوَن  إِّانَّ لَههههْو َنَشههههاُء جَلََعْلنَههههاُه ُحطَامههههاً َفظَْلههههُتْم تَهَفكَّ
ههَن اْلُمههْزنِّ أَْم حَنْههُن   اْلَمههاَء الَّههذِّ  َتْشههَربُوَن أَفَهههَرأَيْهُتمُ  بَههْل حَنْههُن حَمُْروُمههوَن  َلُمْغَرُمههوَن  أَأَنْهههُتْم أَنْهَزْلُتُمههوُه مِّ
أَأَنْههههُتْم أَْنَشهههْأُ ْ  أَفَههههَرأَيْهُتُم النَّهههاَر الَّههه ِّ تُهههوُروَن  لَهههْو َنَشهههاُء َ َعْلنَهههاُه ُأَ ا هههاً فَهلَهههْوال َتْشهههُكُروَن  اْلُمْنزِّلُهههوَن 

                                                 
 . 25ـ  20( سورة الروم آية (1

 . 53( سورة فصلت آية (2
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ُئوَن َشَجَرهَتَا أَْم حَنُْن اْلمُ  ْسهمِّ َرب ِّهَك اْلَعظِّهيمِّ  حَنُْن َ َعْلَناَها َتْذكَِّرًة َوَمَتاعاً لِّْلُمْقوِّيَن  ْنشِّ  (1) ﴾َفَسب ِّْح ابِّ
. 

ههُكْم  َويفِّ اْمَْرضِّ لاَيٌت لِّْلُمههوتِّنَِّ   ﴿نه : وتههال أيضهها مل اآلايت الدالههة علههى و ههوده سههباا َويفِّ أَنْهُفسِّ
ُروَن  هبها علهى و هوده تعهاإل يسهتدل  مل مصنوعاته حىتانه حااث على التفك  وتال سبا (2) ﴾أََفال تُهْبصِّ

ههِّْم َمها َخلَهقَ  ﴿ومعرفة  اته العلية :  حْلَهق ِّ  أََو َْ يَهتَهَفكَُّروا يفِّ أَنْهُفسِّ نَهُهَمها إِّالَّ ابِّ ُ السَّهَماَواتِّ َواْمَْرَض َوَمها بَهيهْ اَّللَّ
هههَن النَّهههاسِّ  وتهههال أيضههها مل العالمهههات الدالهههة علهههى  (3) ﴾َرهب ِِّّهههْم َلَكهههافُِّروَن  بِّلَِّقهههاءِّ َوَأَ هههلح ُمَسهههم ًى َوإِّنَّ َكثِّههه اً مِّ

َهها يفِّ َخْلههق إِّنَّ  ﴿و ههوده :  السَّههَماَواتِّ َواْمَْرضِّ َواْخههتِّالفِّ اللَّْيههلِّ َوالنهََّهههارِّ َواْلُفْلههكِّ الَّهه ِّ جَتْههرِّ  يفِّ اْلَبْاههرِّ كِّ
َفهه ُ  هههَن السَّهه يَهنهْ ُ مِّ هههْن ُكههل  النَّههاَس َوَمههها أَنْهههَزَل اَّللَّ َهها َوبَهههثَّ فِّيَههها مِّ ههْن َمهههاءح َفَأْحيَهها بِّههههِّ اْمَْرَض بَهْعههَد َمْوهتِّ َدابَّهههةح  َماءِّ مِّ

 . (4) ﴾ َوَتْصرِّي ِّ الر ِّاَيحِّ َوالسََّاا(ِّ اْلُمَسبَّرِّ َبْ َ السََّماءِّ َواْمَْرضِّ آَلايتح لَِّقْومح يَهْعقُِّلونَ 

إِّإَل  أَفَههال يَهْنظُههُرونَ  ﴿تههه سههباانه وو ههوده : وتههال تعههاإل مل بيههان طريههق النظههر انوبههل إإل معرف
هَبْ   َوإِّإَل السََّماءِّ َكْيَ  رُفَِّعْ   َكْيَ  ُخلَِّقْ    اإلبل َوإِّإَل اْمَْرضِّ َكْيهَ   َوإِّإَل اجلَِّبالِّ َكْيهَ  ُنصِّ

همَّ ُخلِّهَق  ﴿ وتهال تعهاإل : (5) ﴾ُسطَِّاْ   ْنَسهاُن مِّ هْن َمهاءح  فَهْليَهْنظُهرِّ اْمِّ هْن بَهْ ِّ   َدافِّهقح ُخلِّهَق مِّ ََيْهرُُج مِّ
َائِّهه ِّ  هههفَهْليَهْنظُهه ﴿وتههال تعههاإل :  (6) ﴾إِّنَّههُه َعلَههى َرْ عِّهههِّ َلَقههادٌِّر  الص ههْل ِّ َوالرتَّ ْنَسههاُن إِّإَل َطَعامِّ َأانَّ  رِّ اْمِّ
َنا اْلَماَء َبب اً  َنا فِّيَها َحب اً مُثَّ َشَقْقَنا اْمَْرَض َشق اً َببَهبهْ َوَحَدائَِّق َوَزيْهُتوانً َوََنْاًل باً َوَتْضباَوعِّنَ َفأَنْهبَهتهْ

ً رُيْلباً   .  (7) ﴾نْهَعامُِّكْم َمَتاعاً َلُكْم َومَوفَاكَِّهًة َوَأاب 
هللا مههن انسهه      وههتج إنسههان   حفظههه ، اجلليههةوالرباههه  النابههعة ، هههذه اآلايت البينههات احملكمههات

واخلنههازير وعبههدة مسههبهم هللا فجعههل مههنهم القههردة  ولكههن مههن، بعههدها إإل  ههث وتنقيهه  لطمأنينههة تلبههه
َها َوهَلُهْم أَْعهُ ٌ  ﴿وتعهاإل :  تال سباانهضلهم وأعمى أبصارهم كما الطاعوت وأ هَلُهْم تُهلُهوٌ( ال يَهْفَقُههوَن هبِّ

َهها َوهَلُههْم لَ اٌن ال َيْسهه ههُروَن هبِّ َهها أُولَئِّههَك َكامال يُهْبصِّ   (8) ﴾لَئِّههَك ُهههُم اْلغَههافُِّلوَن نْهَعههامِّ بَههْل ُهههْم َأَضههل  أُو َمُعوَن هبِّ

                                                 
 . 74ـ  57( سورة الواقعة آية (1

 . 21ـ  20( سورة الذاريات آية (2

 . 8( سورة الروم آية (3

 . 164( سورة البقرة آية (4

 20_ 17( سورة الغاشية آية (5

 . 8_ 5رة الطارق آية ( سو(6

 . 32ـ  24( سورة ابس آية (7

 . 179( سورة األاراف آية (8
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فمههالوا عههن اإلسههالم ، جتليهها تطمههئن بههه تلههوهبم، الرباههه  القدسههية والههدالئل الرابنيههة تتجههل هلههم أنههوار تلههك
، هلههم لكههان خهه ا ﴾وللههه  ﴿ولههو أهنههم بههدتوا هللا تعههاإل ورسههوله ، ابهلههوى واتبههاع لابئهههم ةبعقهول مكسههوف

 وهللا ريفور رحيم . 

 لعلم : اإلميان سابق ا
أن اإلميهان معهارج انقهرب  ( وتهرران تد سبق لنا أننا بينا الفرق ب  العلم واإلميان مل كتها( : ) 

سههجد العقههل لهه ايت  د لهك وتههوكيهه  يكههون ، بعههد الشهك مل خههرب الصههادقوأنههه ال علههم ، سهابق العلههم
 ﴾وللههه ﴿سههوله تعههاإل ور هللا  ؟ ! فلههو أن اإلنسههان بههدق ﴾وللههه  ﴿الههىت أعجزتههه حههىت حتقههق بههدته 

الشههري  كمهها تتجلههى الشههمس مل  نمعانيههها ابلقههرلوجتلهه  لههه بههراه  الصههفات ودالئههل ، النشههرح بههدره
كمها تهال سهيدان ،  هللا عنهم أن يتعلموا اإلميان تبل القهرلن وكان طريق الصاابة رضوان، السماء الصافية

 . نميان تبل القرلنتعلم اإل أبو هريرة رضى هللا عنه : كنا

ابلعلهههم   لهههك أهنهههم كهههانوا يتعلمهههون كيههه  يصهههدتون هللا ورسهههوله تصهههديقا نملههههم هللا بههههومعههههللا 
وحههق  ،مههل اإلحسهان  دلهة القهرلن ولايتهه الربهانيههة الهىت ههى عه  اليقهه والربهههان أبعلهم البيهان ، اليقيههللا

 رلن . الذى يشرح بدوران لفهم القيتفضل علينا ابإلميان أسال هللا تعاإل أن ، يق  مهل اإليقان

منفسههههها وتسههههكن بههههه النفههههوس إإل ، تطمههههئن بههههه القلههههو(ولههههيس وراء تلههههك الرباههههه  العليههههة مهههها 
، وامههواء انضهلة، انضهلة  انؤمن  من البدعاىن؟ حفظهللا هللا وإخو وهل بعد احلق إال الضالل ، سباانه

الهىت ههى اممهن  ﴾وللهه  ﴿سهنة رسهول هللا  وعن، ومن االلتفات عن كتا( هللا تعاإل الذى ورد من هللا
 .مل الدنيا واآلخرة 

الهنفس وتتأههل  الهىت تهراتض هبها، هذا كله ال نعل حيا يظن أىن أكره له تعلهيم العلهوم الرايضهية
مشههاهدة لايت هللا اننبلجههة مل  فهه ن تلههك العلههوم كلههها طريههق إإل، للنظههر مل الكائنههات نظههر عههربة وفكههرة

تنزه ربنا  ،واحلكم عليه كا تقتضيه تلك الصورة بصورة ما ال طريق إإل تصور اجلنا( انقدس ، الكائنات
ومها تفضهل بهه مهن ، وأشكر هللا تعهاإل علهى مها َمهن  بهه مهن النهور، ونالوابف  عما يصفهوتعاإل علوا كب اً 

يفقهههوا تههوإل للسههاىن مههن أمههرى وولههل عقههدة سههأله سههباانه وتعههاإل أن يشههرح بههدرى وييسههر وأ، اهلههدى
تال ، وتل  يفقه، ومس  يسم ، لذى بصر يبصردانها مل اتصران هذا نور مب  وهذه اآلايت الىت أور .
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ُ َأْن يَهْهدِّيَُه َيْشرَْح َبْدَرُه لِّإلِّْسالم  ﴿ تعاإل : إنه جمي  الدعاء ، اهلداية والنور رزتنا هللا (1) ﴾َفَمْن يُرِّدِّ اَّللَّ
 . 

 دم : ــ_ الق2
ههو عهدم  أو : ،ههو نفهى اموليهة للو هود  وبعبهارة أخهرى :، هو نفهى سهبق العهدم علهى الو هود

ُر َواْلبَههاطُِّن ُهههَو اْمَوَُّل  ﴿: تههال هللا تعههاإل مل ثبههوت تلههك الصههفة لنفسههه سههباانه ، اموليههة ههُر َوالظَّههاهِّ َواآْلخِّ
التوتيفيهههة وإن كانههه  وردت مل بعهههض    تكهههن تلهههك الصهههفة مهههن الصهههفات (2) ﴾َوُههههَو بُِّكهههل ِّ َشهههْيءح َعلِّهههيمٌ 

 هة مدلوهلا الذى بينهاه ال حظهر عليهه وتعاإل من وإطالتها على هللا سباانه ، حسنةامحاديث بطرق 
فُمشهىء  (3) ﴾ُكلَّ يَهْومح ُههَو يفِّ َشهْأنح   ﴿لقوله سباانه وتعاإل :   لية نوارهاأ وتد أشرت ، عند العلماء

ال ، نهه أزإل أبهدىلها شؤوان تتغ  وتتاول إال ليقيم احلجة على العقول أعن الشؤون سباانه   يشأ أن
، وتعاإل هأزليته سباانحىت سجد العقل بعد إشراق أنوار الربهان على ، وال بداية مزليته، هافتتاح موليت

وكههل مسههتنبط مههن الغيهه  ، حمسههوسمشهههود ، واعتقههد أن كههل حمههد  كههائن بقههدرة تههادر وحكمههة حكههيم
تال هللا سباانه وتعاإل : ، حدالواحد ام، امزإل الصمد معقول حمسوس ،وأن وا   الو ود وحده هو

ههْن َخْلههقح  ﴿ لههه ومههن نظههر بعهه  اإلميههان إإل هههذا اخللههق اجلديههد   وصههل  (4) ﴾َ دِّيههدح  بَههْل ُهههْم يفِّ لَههْبسح مِّ
، وأن حمدِّثهه وا ه  الو هود أزإل ال افتتهاح موليتهه،  له اليق  احلهق أنهه ّمكهن حمهدَ  ولكنه وصل، لبس
  ال افتتاح مزليته . تد 

لوبهههوله إإل ومعرا ههها ، بهههردا وسهههالما عليههههلهههم اإلميهههان تبهههل القهههرلن كانههه  لايت القهههرلن ومهههن تع
 ،وهنههج منههاهج البههدع،  الشههكوع والريهه. ومههن تعلههم القههرلن تبههل اإلميههان اعتورتههه حضههرة القههدس امعلههى 

ونظر بعيون رمداء ول ان بماء وتلهو( مقفلهة إإل ، وحكم بعقله انكسوف على من ليس كمثله شىء
َوتِّْلههَك اْمَْمثَههاُل َنْضههرِّهُبَا لِّلنَّههاسِّ َوَمهها  ﴿ تههال هللا تعههاإل :، اانشههرتة أسههراره، أنوارهههاايت اننبلجههة تلههك اآل

إِّنَّ يفِّ َخْلقِّ السََّماَواتِّ َواْمَْرضِّ َواْختِّالفِّ اللَّْيلِّ َوالنهََّهارِّ  ﴿وتال هللا تعاإل :  (5) ﴾يَهْعقُِّلَها إِّالَّ اْلَعالُِّموَن 
ُ مَِّن السََّماءِّ مِّْن َماءح َفَأْحَيا بِّهِّ اْمَْرَض بَهعْ   الَّ ِّ َواْلُفْلكِّ  َفُ  النَّاَس َوَما أَنْهَزَل اَّللَّ َا يَهنهْ َا جَتْرِّ  يفِّ اْلَبْارِّ كِّ َد َمْوهتِّ
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 آَلايتح لَِّقهْومح يَهْعقِّلُهونَ  ْرضِّ َوَبثَّ فِّيَها مِّْن ُكل ِّ َدابَّةح َوَتْصهرِّي ِّ الهر ِّاَيحِّ َوالسَّهَاا(ِّ اْلُمَسهبَّرِّ بَهْ َ السَّهَماءِّ َواْمَ 
﴾ (1) . 

 اء : ــالبق - 3
  وهو عدم اآلخرية .، سل  معهللا ال يليق به تعاإلهو بفة سلبية معرب هبا عن 

مل بيهان  تهال هللا تعهاإل، أو : هو نفى اآلخريهة، وبعبارة أخرى : فهو نفى حلوق العدم للو ود
 ﴾ُكل  َشْيءح َهالٌِّك إِّالَّ َوْ َهُه َلُه احلُْْكُم َوإِّلَْيهِّ تُهْرَ ُعوَن   ﴿ه : نه ابق ال لخر له سباانه أبدى ال هناية لأ
َههها فَهانح   ﴿وتهال تعهاإل :  (2) ْكههرَامِّ  ُكههل  َمهْن َعَليهْ َقههى َوْ هُه َرب ِّههَك ُ و اجْلَهاللِّ َواْمِّ تلهك انعههاىن  (3) ﴾َويَهبهْ

أنهه مهن ريه  ولو ، ا( انقدس شاع مهما كانللجن ابلصفات السلبية ال يشك مل إثباهتاالىت يعرب عنها 
وسألناه عهن إثبهات تلهك الصهفات ، أمكنا أن نفهم منه ويفهم منافالبهيم امعجم لو أننا ، بهللا اإلنسان

وتهاج مل كهل نفهس إإل معونهة ، ال يسأل عنهه حهى يهرزق، بنا : هذا أمر بديهىام ، الكمالية هلل تعاإل
 اإلمداد سباانه وتعاإل . ومن بيده اإلناد و من مبدع الكون 

وامنهههوار ، تلبههه الشههك والريهه  فههأتلم أفههق تلبههه عههن مكاشههفة تلههك اآلايت اجلليههةومههن اعتههور 
وهللا ، هم مل مكهان سهايقبل يههوى بهه الهو ، ال يق  به العلم على ع  اليق ، الساطعة وامسرار احملوة

بهه لايتهه مل اآلفهاق ومل أنفسهنا حهىت هد نشه، سباانه وتعاإل أسأل أن نعهل لنها نهورا منشهى بهه مل النهاس
  إنه جمي  الدعاء .، يتب  لنا أنه احلق

 : _ خمالفته تعاىل للحوادث  4
وبعبارة فال مياثله تعاإل شىء منها مطلقا ،، والصفات وامفعالهى نفى انماثلة هلا مل الذات 
تهال تعهاإل ، مثهل شهىء . وال ههولهيس كمثلهه شهىء ، مياثلهه مو هودأخرى أنه تعاإل ال مياثل مو ودا وال 

ُ َأَحهٌد  ﴿منزها  نابه العلهى عهن الشهبيه وانثيهل :  ُ الصَّهَمُد  تُهْل ُههَو اَّللَّ َو َْ   َْ يَلِّهْد َو َْ يُولَهْد  اَّللَّ
َس لَهيْ  ﴿وتنزيهه سهباانه عهن الشهبيه وانثيهل :  وتال تعاإل أيضا مل نفى انثلية (4) ﴾ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ 
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  ُ يُ  اْلَبصِّ ْثلِّهِّ َشْيٌء َوُهَو السَّمِّ ُ ال إِّلَهَه  ﴿تعاإل مل نفى بفات احلواد  عنه تعاإل :  وتال (1) ﴾َكمِّ اَّللَّ
َنٌة َوال نَهْوٌم َلُه َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اْمَْرضِّ َمْن َ ا الَّ   عِّْنهَدُه ذِّ  َيْشهَف ُ إِّالَّ ُهَو احلَْي  اْلَقي وُم ال أَتُْخُذُه سِّ

َههها َشهههاَء  ههههِّ إِّالَّ كِّ هههْن عِّْلمِّ هههي ُه إِّالَّ دِِّّْ نِّههههِّ يَهْعلَهههُم َمههها بَهههْ َ أَيْهههدِّيهِّْم َوَمههها َخْلَفُههههْم َوال وِّيطُهههوَن بَِّشهههْيءح مِّ هههَ  ُكْرسِّ َوسِّ
ْفُظُهَما َوُهَو اْلَعلِّي  اْلَعظِّيُم  ه هوتنزي إل مل نفى انماثلوتال هللا تعا (2) ﴾السََّماَواتِّ َواْمَْرَض َوال يَهُؤوُدُه حِّ

هُتْم َشهْيئاً إِّد اً   َوتَاُلوا اذَََّذ الرَّمْحَُن َولَهًدا ﴿حبة والولد : اعن الص ئهْ َتَكهاُد السَّهَماَواُت يَهتَهَفطَّهْرَن  َلَقهْد  ِّ
اً  ْنُه َوتَهْنَشق  اْمَْرُض َوذِّر  اجلَِّباُل َهد  َذ َولَهداً َومَ  َأْن َدَعْوا لِّلرَّمْحَنِّ َوَلداً  مِّ َبغِّي لِّلرَّمْحَنِّ َأْن يَهتَّبِّ  ا يَهنهْ

اً  إِّْن ُكهل  َمهْن يفِّ السَّههَماَواتِّ َواْمَْرضِّ إِّالَّ ل ِّ الهرَّمْحَنِّ َعْبههداً  ُهْم َعههد  وَُكل ُههْم لتِّيهههِّ  َلَقهْد َأْحَصههاُهْم َوَعهدَّ
إِّانَّ تَههْد  ﴿لنسههيان ّمهها هههو شههأن احلههواد  : اخلطههأ وا وتههال تعههاإل مل تنزيهههه عههن (3) ﴾يهَههْوَم اْلقَِّياَمههةِّ فَهههْرداً 

نَها َأنَّ اْلَعههَذاَ( َعلَهى َمههْن َكهذَّ(َ  هَي إِّلَيهْ تَهاَل َربه نَهها الَّهذِّ  أَْعطَههى  تَههاَل َفَمهْن َرب ُكَمهها اَي ُموَسهى َوتَههَوإلَّ  أُوحِّ
هل  َرّب ِّ تَاَل  تَاَل َفَما اَبُل اْلُقُرونِّ اْمُوإَل  ُكلَّ َشْيءح َخْلَقُه مُثَّ َهَدى عِّْلُمَها عِّْنَد َرّب ِّ يفِّ كِّتَها(ح ال َيضِّ

اَي  ﴿بيان أنه سباانه مستغن عن كل من سواه وأن كل ما سواه مفتقر إليه : وتال مل (4)﴾ َوال يَهْنَسى
يههُد  أَيه َههها النَّههاسُ  ُ ُهههَو اْلغَههِنِّ  احْلَمِّ للمؤهههل  ايت القرلنيههة برهانيههةكههل تلههك اآل  (5) ﴾أَنْهههُتُم اْلُفَقههرَاُء إِّإَل اَّللَِّّ َواَّللَّ

 لفهم الربهان وإتامة الربهان . 

 حقيقة بديهية : 
علمها  حكهيٌم أعجهز العقهول عهن أن حتهيطتهادر إليك حقيقة من احلقائق بديهيهة : مبهدٌع تهوٌى 

وفضهال ، وأخهرى دمراته  الو هو فضهال عهن نسهبة ارتبهاط كهل مرتبهة مهن ، خبوا  ما أبدعه من الكائنهات
وانتثهار الكواكه  مل ، عمهد تروهنها السهماء بهالر احلكمهة اننبلجهة فيهها مهن كيفيهة رفه  عن مكاشفة أسهرا

وكيفيهة خلهق اإلبهل ، أو ذتله  نسهبتها، أو تناهرف عهن مهدارها، اجلو الفسيح من ري  أن َيتل نظامها
، الرايح وتسب  الساا( و رى امهنار  وكيفية إنبات النبات وتصري، على امرض من دابة ثوما ب
ّما يشهد سر سراين القدرة واحلكمة فىكهل كهائن ، ضالعن اآلايت اننبلجة مل ريضون تلك الكيفياتف

فضههال عههن معههاىن التجليههات الههىت هههى كمههاالت مقتضههى اممسههاء والصههفات ،فضههال عههن ، مههن الكائنههات
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 ا ف ، فضال عن كماالت الذات امحدية، أنوار اممساء والصفات عن تعليق اممساء والصفات ابلذات
وّمها يتهنعم بهه مل دنيهاه وينتفه  بهه ، الكائنهات لنيهل كماالتهه عجز العقل عن اخلصوبيات انسبرة له مل

كماالت الذات ؟ أو وكهم أن هلها نظه اً أو مثهيال متثهل بهه أو تشهبه بهه ؟   فكي  يدرع العقل، مل حياته
 علوا كب ا .  تنزه  وتعال 

ابإلنههاد أن ّمههد الكههون قههل   اليشههك مل وكههل حههى مههن بهههللا اإلنسههان   ولههو كههان انتههو الع
َوَمهها تَههَدُروا اَّللََّ َحههقَّ تَههْدرِّهِّ  ﴿تههال تعههاإل : ، تعههاإل هللا علههوا كبهه ا، واإلمههداد ال مياثههل شههيئاً منههه أو يشههبهه

ينِّههههِّ ُسهههْبَاانَهُ  ٌت بَِّيمِّ ههها ُيْشهههرُِّكونَ  وَ َواْمَْرُض مِّيعهههاً تَهْبَضهههُتُه يهَهههْوَم اْلقَِّياَمهههةِّ َوالسَّهههَماَواُت َمطْهههوِّايَّ . (1) ﴾تَهَعهههاإَل َعمَّ
وتطمئن هبا تلوبنا ، هبا نفوسنا إإل  نابه العلى نموا هة تسكأساله سباانه وتعاإل أن يوا هنا أبنواره 

حهىت ، ن الفهاكرين احلاضهرين مل معيتهه سهباانه وتعهاإلنكون مهن الهذاكري ويعيننا به سباانه حىت، بذكره
  إنه جمي  الدعاء .، وحتجبنا اموهام عن اآلايت اجلليةمهاوى امهواء والضالل  ال نتيه مل

 قيامه تعاىل بنفسه :  -5
، سوى  اتهفال يفتقر سباانه إإل  ات ، معناه سل  افتقاره إإل شىء من امشياء تنزه وتعاإل

وهللا ، انفههللا لكهل مهن عهداه، وههو الغههللا عهن كهل مهن سهواه، يو د فيهها كمها تو هد الصهفة مل انوبهوف
ولههيس  ههل ، الكمههال واجلمههال واجلههالل ت ميهه  بههفاموبههوفة  ات ، وتقدسهه  بههفاته،  اتهههتنزههه  

كما زعم النصارى الهذين تهادهم الشهيطان فقهالوا : إن هللا ،  ابلغ  وعز بفة حتتاج مل تهورها إإل القيام
وأتنههوم  ،ابالبههنوأتنههوم العلههم ويعههربون عنههه ، أتنههوم الو ههود ويعههربون عنههه ابآل(، أتههانيممركهه  مههن ثالثههة 

ويقولون : إن أتنهوم ، والصفة ال تقوم بنفسها، ويعنون ابمتنوم الصفة، ويعربون عنه بروح القدس احلياة
 (2)ذ الالههههوت وامتهههزج بهههه فاحتههه اإللهههه انتقهههل جلسهههد سهههيدان عيسهههى عليهههه السهههالمالعلهههم الهههذى ههههو  هههزء 

مث بههار جممههوع ، واحليههاة إلههه ،والو ههود إلههه. ومهها أبلههد هههؤالء حيههث ادعههوا أن العلههم إلههه ، (3)ابلناسههوت 
  .!!!امتانيم الثالثة إهلا واحد 
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خهاف ، وهنا وسن ىب أن أ كر ما ورد : بعهد أن رفه  سهيدان عيسهى عليهه السهالم إإل السهماء
ما ا تقولون مل انسيح فقال هلم : –لعنة هللا عليه  –فجاءهم إبليس ، فاختفوا منهمأباابه من اليهود 

فقهال ، ويههدينا هللا بهه إإل احلهق، فيههإنهه رسهول هللا أرسهله هللا يبه  لنها مها اختلفنا نقول عنهه :؟ فقالوا : 
مههن أنهه  ؟ فقههال : إىن ر ههل لمنهه  ابنسههيح  ا :فقههالو ، الشههيطان لعنههة هللا عليههه : إىن سههائلكم فههأ يبوىن

ل تهههال : والهههذى نعههه، لدم مهههن الطههه  مههها ا يكهههون ؟ تهههالوا : إهلههها وبهههدت  بهههه فقهههال هلهههم : الهههذى خلهههق
تههال : ، لههذى وههى ومييهه  مهها ا يكههون ؟ تههالوا : إهلههاتههال : وا، تههالو : إهلهها امكمههه بصهه ا مهها ا يكههون ؟

  .فهو إله  لكتال : فانسيح فعل كل ، والذى يشفىمن اممراض ما ا يكون ؟ تالوا : إهلا

ن يعلمه مهنا  وانزعج بعضهم، انسيح والشوق إليه شديدينوكان احلزن على ، فصدته أكثرهم
  ومن تنزيهه للجنا( العلى .، عبد أبنهاعرتاف انسيح 

فقهال نهن انزعجهوا : ، أن يتأثروا كن أنكر منهم فيبيه  مل سهعيهعليه فبشى إبليس لعنة هللا 
أن يفعهل فصهار حيها ميكنهه  ا ونفه  فيههولون مل انسيح ؟ هل اإلنسان الذى خلق من الط  طه   ا تقام

تقولهون فمها ا ، فيههله سهباانه الهذى خلهق لدم مهن الطه  ونفه  اإلإال  ؟ و  يفعل  لك  لك دنسانيته
 . اإلله فيه وتالوا: حلاإلله، فصدته بعض اننزعج   حل فيه؟ أان أتول: إن انسيح  أنتم مل انسيح

هههذه امعمههال ال يعملههها إال اإلله،وانسههيح ال إبلههيس:  فقههال لهههوأنكههر ر ههل مههنهم كههان مؤمنهها 
 . ه هللافأبو  إ اً ، أ( له

، اإللهههه : حهههل فيههههوبعضههههم يقهههول، فصهههار بعضههههم يقهههول: ههههو اإللهههه، لعنهههة هللا عليههههفأضهههلهم 
 . : هو ابن هللا وبعضهم يقول

وكربايئههه و اللههه أن وههيط بعظمتههه ، السههموات وامرض كههون الههذى وسهه  كرسههيهوتنههزه مبههدع ال
 . القطهللا  فضال عن  سد إنسان ويط به الثو( من اننسوج، عر  أو كرسى

العلههم  ولهو أن اإلنسههان نظهر نظههرة بعقههل بهايح مههن أمههراض التقليهد والتعصهه  لهه ابء لوته  بههه
مثههيال أو والههدا أو واهتههدى إإل تنزيههه احلههق سههباانه وتعههاإل عههن أن نعههل لههه نظهه ا أو ، علههى عهه  اليقهه 

نقهدس ريههللا بذاتهه اوحتقهق أن اجلنها( لهه احلقيقهة أب لهى مظاهرهها وال  له  ، تعاإل هللا علوا كبه ا، ولدا
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، بذاتهه سههباانه وتعههاإل تيلمهها ال يعلمههه ريهه ه سههباانه تههائم، عهن االحتيههاج إإل انكههان والزمههان انبصههو
 بفته. نيبلو الوابفو وال ، من ال يعلم تدره ري ه

 سهههباانك،وكمههها وضهههاتها مل كتابهههك ، اللههههم إىن أشههههدع أىن لمنههه  ابلصهههفات كمههها وردت
، ومهن كهل ضهالل اخلفهى مهن الشهرعاللهم إىن أسهألك أن حتفظههللا  ،﴾ولله  ﴿ ورسولكك وبينها حبيب

 وريى، إنك جمي  الدعاء. 

 ة: ـدانيـالوح -6
أخهرى: ههى  أو بعبهارة عمومها، هى نفى الكميهة انتصهلة واننفصهلة، ونفهى الشهريك مل امفعهال

واحهد بفاته،   اته، واحد مل والصفات وامفعال، فاهلل سباانه وتعاإل واحد ملعدم التعدد مل الذات 
َلْو َكاَن  الذات وعدم الشريك وانع  له سباانه: تال هللا تعاإل مش ا إإل تفرده سباانه ململ أفعاله، 

ُ َلَفَسَداتَ  ٌَة إِّالَّ اَّللَّ ُفون فِّيهَِّما لهلِّ  .  (1) َفُسْبَااَن اَّللَِّّ َر( ِّ اْلَعْر ِّ َعمَّا َيصِّ

والوتاته:  عاتهانه ابإلناد مستدال على  لك كصنو وتفرده سباوتال تعاإل مل بيان وحدانيته 
  َنَها بِّههِّ َحهَدائَِّق َ اَت هَبَْجهةح مَّها َكهاَن َلُكهْم  أَمَّْن َخَلَق السََّماَواتِّ َواْمَْرَض َوأَنَزَل َلُكم م ِّن السَّهَماء َمهاء َفأَنبَهتهْ
اَلهَلَها َأهْنَهارًا أَمَّهن ْعهدُِّلونَ تُنبُِّتوا َشَجَرَها أَإَِّلٌه مََّ  اَّللَِّّ َبْل ُهْم تَهْوٌم يهَ  َأن َوَ َعهَل  َ َعهَل اْمَْرَض تَههرَارًا َوَ َعهَل خِّ

زًاأ هَي َوَ َعهَل بَهْ َ اْلَبْاهَرْينِّ َحها ِّ يهُ  اْلُمْضههَطرَّ إَِّ ا  اَّللَِّّ بَهْل َأْكثَههُرُهْم اَل يَهْعَلُمهونَ  إِّلَهٌه مَّه َ  َ هَلَها َرَواسِّ أَمَّهن نِّ
ُ  الس و  أَمَّن يَهْههدِّيُكْم يفِّ تُُلَمهاتِّ  َتذَكَُّرونَ  َوَنَْعُلُكْم ُخَلَفاء اْمَْرضِّ أَإَِّلٌه مََّ  اَّللَِّّ تَلِّياًل مَّا َ ءَدَعاُه َوَيْكشِّ

هُل الهر ِّاَيَح ُبْشهرًا بَهْ َ يَهَدْ  َرمْحَتِّههِّ أَإِّلَهٌه مَّهَ  اَّللَِّّ  اْلَبْاهرِّ َوَمهن الْهرَب وَ  ُ َعمَّها ُيْشهرُِّكو  يُهْرسِّ أَمَّهن يَهْبهَدأُ  نَ تَهَعهاإَل اَّللَّ
إِّن ُكنُتْم َبادِّتِّ َ  بُهْرَهاَنُكمْ  م َِّن السََّماء َواْمَْرضِّ أَإَِّلٌه مََّ  اَّللَِّّ ُتْل َهاُتوا اخْلَْلَق مُثَّ يُعِّيُدُه َوَمن يَهْرزُُتُكم

(2). 

َل اْلُفْرتَهاَن تَهَباَرَع الَّذِّ  نَهزَّ  وتال تعاإل مل بيان وحدانيته تعاإل مل الذات والصفات وامفعال: 
ذْ  لِّْلَعاَلمَِّ  نَذِّيرًا َعَلى َعْبدِّهِّ لَِّيُكونَ  َوَلًدا َو َْ َيُكن لَُّه َشرِّيٌك  الَّذِّ  َلُه ُمْلُك السََّماَواتِّ َواْمَْرضِّ َو َْ يَهتَّبِّ

َرُه تَهْقههدِّيرًا يفِّ اْلُمْلههكِّ َوَخلَههَق ُكههلَّ َشههْيءح  َههةً  فَهَقههدَّ ههن ُدونِّهههِّ لهلِّ َههُذوا مِّ ًئا َوُهههمْ  َواذَّ َُيَْلُقههوَن َواَل  الَّ ََيُْلُقههوَن َشههيهْ
ههههِّْم َضهههر ا َواَل نَهْفًعههها َواَل  َنُفسِّ مَيْلُِّكهههوَن َمهههْواًت َواَل َحيَهههاًة َواَل ُنُشهههورًا مَيْلُِّكهههوَن مِّ

وتهههال  هههل ثنههها ه مل بيهههان  (3)

                                                 
 .22 ة( سورة األنبياء آي(1

 . 64ـ  60( سورة النمل آية (2

 . 3ـ  1آية  الفرقان( سورة (3
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ُ  ماثههل: وتنزيهههه عههن انكههاملء وان لههوداأو مو  داً تعههاإل ونفههى كونههه والهه هوبههمدا نيتههوحدانيتههه  تُههْل ُهههَو اَّللَّ
ُ الصَّههَمدُ َأَحههدٌ  وتههال  ههل وعههال مل نفههى اذهها ه  (1) ﴾  َْ َيُكههن لَّههُه ُكُفههًوا َأَحههدوَ  َْ يَلِّههْد َو َْ يُولَههدْ  اَّللَّ

ُ مِّن َوَلدح َوَما َكاَن َمَعُه مِّْن إَِّلهح إًِّ ا لَّ    لك: الولد والشريك وإتامة الدليل على ُكل  إَِّلهح  َذَه َ َما اذَََّذ اَّللَّ
َهها َخلَههَق َوَلَعههاَل بَهْعُضههُهْم َعلَههى بَهْعههضح ُسههْبَااَن اَّللَِّّ  ههُفونَ  كِّ هها َيصِّ وتههال  ههل شههأنه ردا علههى بطههالن  (2) َعمَّ

َههٌة َكَمهها يَهُقولُههوَن إًِّ ا ة ريهه  هللا تعههاإل:دعههوى مههن يقههول بو ههود لهلهه الَّبْهتَهغَههْواْ إِّإَل  ِّ   تُههل لَّههْو َكههاَن َمَعههُه لهلِّ
مهن أشهرع مه   حتعاإل مل عهدم فهالوتال  (3) ﴾ ُسْبَاانَُه َوتَهَعاإَل َعمَّا يَهُقوُلوَن ُعُلو ا َكبِّ ًا َعْر ِّ َسبِّيالً الْ 

َسابُُه عِّنَد َرب ِّهِّ إِّنَُّه اَل  َوَمن يَْدُع َمَ  اَّللَِّّ إِّهَلًا لَخَر اَل بُهْرَهاَن َلُه بِّهِّ  : هللا تعاإل ري ه مل العبادة َا حِّ  يُهْفلُِّح فَ ِّمنَّ
 .  (4) اْلَكافُِّرونَ 

وتههالل اخليهال احلا بهة عههن مشهاهد رييهه  ، اموههاممياهق تلمههات ، ههذه الهدالئل نههور مشهرق
وانر هللا انوتههدة الههىت ، تعههاإل والنفههوس السههاكنة إإل هللا، الوحدانيههة عههن القلههو( انطمئنههة بههذكر هللا تعههاإل

حههىت تسههتعد النفههوس للفههالح ، شههكوع والريهه التطلهه  علههى امفئههدة فتاههرق ر ههس الشههرع اخلفههى ور ههز 
ومشهههاهدة أسههرار حقيقتهههه مل الههذات والصهههفات ، الو هههود سههباانه والفههوز كشهههاهدة أنههوار وحهههدة وا هه 

مهن  ويكهون مهن أههل عه  يقه ،  ق يق  أهل ال حول وال توة إال ابهلل دالعب يتجملوامفعال ، حىت 
تعهاإل : تفضل هللا به على انسلم  من سهر تولهه بقدر ما ، رهبم مل السموات وامرض تشهدوا ملكو 

  ُهههن تَهْبهههل يَم ُههههَو مَسَّهههاُكُم اْلُمْسهههلِّمَ  مِّ لَّهههَة أَبِّهههيُكْم إِّبْههههرَاهِّ يَم  تولهههه تعهههاإل : ونهههور (5) م ِّ وََكهههَذلَِّك نُهههرِّ  إِّبْههههرَاهِّ
مهنها  ليهة مل دالئهل الوحدانيهة  وليس  احله ة (6) ﴾ َولَِّيُكوَن مَِّن اْلُموتِّنِّ  َلُكوَت السََّماَواتِّ َواَمْرضمَ 

ومعهاىن ، وعجائه  مهاالت احلكمهة، ريرائ  كماالت القدرة وإمنا ح ة انؤمن ودهشته مل، انبعة بينة
 . بفات الربوبية

 التوحيد هو رأس املال : 

                                                 
 ( سورة اإلخقص .(1

 . 91( سورة المؤمنون آية (2

 .43ـ  42( سورة اإلسراء آية (3

 . 117( سورة المؤمنون آية (4

 . 78( سورة الحج آية (5

 . 75( سورة األنعام آية (6
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ويتطهر من كهل  ؛ ومن   يستنر تلبه بنور التوحيد حقا، رأس انال مل احلقيقة إمنا هو التوحيد
كهان تلبهه خهراب مهن أنهوار التوحيهد   ؛ واحلكم على احلق كا تقتضهيه أحهوال اخللهق، لشك والري شوائ  ا

التوحيد مل أفق لطائ  القل  شهدت ع  القل   ومىت أشرت  مشس، الر يممؤهال لنفثات الشيطان 
وشههههدت سهههر ، وحكمهههة النبهههوات، وشههههدت ملكهههوت الهههر( سهههباانه، أسههرار مههها مل السهههموات وامرض

هههيَء   : تهههال هللا تعهههاإل، ء ،واجلنهههة والنهههارفضهههل القضههها هههَ  اْلكِّتَهههاُ( َو ِّ َههها َوُوضِّ َوَأْشهههَرَت ِّ اْمَْرُض بِّنُهههورِّ َرهب ِّ
حْلَهق ِّ َوُههْم ال يُْظَلُمهوَن  هنَهُهْم ابِّ هَي بَهيهْ لنَّبِّي َِّ  َوالش َهَداءِّ َوُتضِّ تَهْعَلُمهوَن عِّْلهَم  َكهالَّ لَهوْ   وتهال سهباانه :  (1) ﴾ابِّ

يَم لَ  اْلَيقِّ ِّ  َا َعْ َ اْلَيقِّ ِّ  رَتَُونَّ اجلَْاِّ   . (2) ﴾مُثَّ َلرَتَُوهنَّ

علههى نتيجههة مههن نتههائج نههور التوحيههد انشههرق كههل تلههك انشههاهد العليههة وانكاشههفات انلكوتيههة 
التوحيههد أشههرت  أنههوار  ومههىت جتمههل القلهه  بنههور، وليههة مههن لايت التنزيههه انبينههة لسههبل هللا تعههاإل، القلهه 

وشههدت عيهون ، اللسان ابحلكمة العالية فنطق، نعرفة على اجلوارح احمرتحة وامعضاء العاملةاحلكمة وا
وشههم امنهه  شههذا ، الههرأس إإل نغمههات تسههبيح امكههوان وبههغ  أ ان، الههر وس اآلايت اننبلجههة مل اآلاثر

إحيهههاء  ،وثبتهه  القهههدمان مل مههواطن البههأس، اليهههدان ابلعمههل مل طاعههة هللا وبسههط ، عبهه  نسههيم اآلايت
وحفظ  البطن مهن أن يصهل إليهها مها ، وجتديد سنة رسول هللا بلى هللا عليه وسلملكلمة هللا سباانه 

من الوتوع مل  فكان نور التوحيد مل القل  حصنا حصينا، وحفا الفرج من معصية هللا، هللا تعاإل حرم
 . يا  ضِّ رْ راضيا مَ  اي  دِّ هْ وتلقى القل  بنور التوحيد عن هللا ما به يكون هاداي مَ ، معصيته

بشهرح  ال تفهى العبهارةاليقه   حهق فه  ا بلهو التوحيهد، اليق  ع  هذه بعض نتائج التوحيد عن
وتهرهبم منهه سهباانه تهراب ، وكي  تفى العبهارة ببيهان أحهوال مهن رفه  هللا تهدرهم، حالة انتاقق هبذا انقام

َها َكهانُوا  ْفٌس َماَفال تَهْعَلُم نهَ  حىت طوى سره عن العقول ؟ تال تعاإل :  هْن تُههرَّةِّ أَْعهُ ح َ هزَاًء كِّ ُأْخفِّهَي هَلُهْم مِّ
 . (3) ﴾يَهْعَمُلوَن 

                                                 
 . 69( سورة الزمر آية (1

 . 7 – 5ر آية ( سورة التكاث(2

 . 17( سورة السجدة آية (3
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 ذنوب من كمل التوحيد ىف قلوهبم : 
وإن وتعهه  فضههال عههن كبائرههها  حيههد مل تلبههه يعمههل بههغائر الههذنو( هوال جتههد مسههلما كمههل التو 

حتصهل مهنهم لتأويهل أتولهوه  وإمنها، لفهة للاهقمنهم الذنو( ف منا حتصل منهم ال مهنا  نهو( تهاموا هبها اا
، انعصية من حيث ال يعلمون أهنا معصيةفيقعون مل ، ا تهادا منهم معتقدين أن عملهم هذا هو احلق

وإال فههههم ليسهههوا ، فقبهههل هللا تهههوبتهم، وأانبهههوا إليهههه مسهههلم ، فههه  ا تهههذكروا أبصهههروا خطهههأهم فتهههابوا إإل هللا
ف نهه مها ارتكه  انعصهية إال ، فههم سهر معصهية أبينها لدم عليهه السهالمتومهن هنها ، كعصوم  من اخلطااي
وانهؤمن ال يقه  مل معصهية هللا ، ولكهن معصهية إبلهيس كانه  عهن تصهد، لهبِّ هللا له وتَ متأوال جمتهدا فغفر 

 وتعهاإل : تهال سهباانه ، من كمال التوحيد يقتضى شههود احلهق سهباانه، متأوال أو فاتدا اإلدراع إال
َر إِّالَّ ُههَو وُن مِّْن َ َْوى َثالثَةح إِّالَّ ُهَو رَابُِّعُهْم َوال ََخَْسةح إِّالَّ ُهَو َسادُِّسُهْم َوال أَْدىَن مِّْن َ لَِّك َوال َأْكثهَ َما َيكُ 

والعلم أبسرارها يؤدى ، يؤدى إإل العلم أبسرارها آلية الشريفةفالتصديق هبذه ا (1) ﴾َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا 
 أُولَئِّهَك هَلُهُم اْمَْمهُن َوُههمْ  تهال تعهاإل : ، أنوارها حصن هللا وحفظه لعبده ومشاهدة، دة أنوارهاإإل مشاه
  . (2) ﴾ُمْهَتُدوَن 

 وحيد : ـزان التـمي
التوحيههد  فمههن رأيتههه متسههاهال مل دينههه فههاعلم أنههه   يبلههو مههن، إمنهها يههوزن الر ههال كيههزان التوحيههد

َ  النَّاُس َأْن ُيرْتَُكوا َأْن يَهُقوُلوا لَمنَّا :  تال تعاإل، در ة وفظه هللا هبا وتال  (3) ﴾َوُهْم ال يُهْفتَهُنوَن  َأَحسِّ
ههْنُكْم َوالصَّههابِّرِّينَ  تعههاإل :  ههدِّيَن مِّ لُههَونَُّكْم َحههىتَّ نَهْعلَههَم اْلُمَجاهِّ لُههَو َأْخبَههارَُكْم  َولَنَهبهْ هههذا مهها ميكههن أن  (4) ﴾َونَهبهْ

وز ههرا مههههل الغوايهههة ، وروهههاان لنفههوس السهههالك ، الوابهههل  حا مروا يسههطر مل مثهههل هههذا انبتصهههر ترووهه
، وتعاإل أسأل أن مينانا اليق  حىت نكون على كمال التوحيهد والتنزيهه والتجريهد وهللا سباانه، اندع 
 وبلى هللا على سيدان حممد وعلى لله وبابه وسلم . ، الدعاء إنه جمي 
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 به سبحانه : تقديس اجلناب املقدس عما ال يليق 
بهمد ال ، فهرد ال مثهل لهه، واحد ال شريك لهه، هللا  ل  الله وتقدس   اته وبفاته وأمسا ه

ال  دى  أبِّه، الو هود ال لخهر لهه مسهتمر، ال بدايهة لهه أزإلِّ  ، وأنه تهد  ال أول لهه، متوحد ال ند له، ضد له
ال يقضى عليهه ، ل موبوفا بنعوت اجلاللوال يزا   يزل، له دائم ال انصرام، وم ال انقطاع لهتي، هناية له

اآلخر والظاهر والباطن وهو بكل بل هو امول و ، وانقراض اآل ال ابالنقضاء واالنفصال بتصرم اآلماد
وأنه ال مياثل ام سام ال مل التقدير ، وال  وهر حمدود مقدر، تعاإل ليس  سم مصور وأنه، ىء عليمش

بههل ال ، امعههراضوال بعههرض وال حتلههه ،  ههوهر وال حتلههه اجلههواهرس لههيوأنههه تعههاإل ، وال مل تبههول االنقسههام
 شىء .  وليس كمثله شىء وال هو مثل، وال مياثله مو ود، مياثل مو ودا

، السههموات وال تكتنفههه، وال حتههيط بههه اجلهههات، وال حتويههه امتطهار، وأنهه تعههاإل ال وههده انقههدار
منزها عن انماسة واالستقرار  استواء، عهللا الذى أرادهوابن، وأنه مستو على العر  على الو ه الذى تاله

ومقههورون مل ، ومحلتهه حممولهون بلطه  تدرتهه بل العهر ، ال ومله العر ، والتمكن والتاول واالنتقال
بهل ، فوتيهة ال تزيهده تهراب إإل العهر  والسهماء، شهىء إإل ذهوم الثهرى وهو فوق العر  وفهوق كهل، تبضته

وهو م   لك تري  من كل مو ود ، عر  كما أنه رفي  الدر ات على الثرىعلى ال هو رفي  الدر ات
 ام سام .  إ  ال مياثل تربه تر(، وهو على كل شىء شهيد، وهو أتر( إإل العبيد من حبل الوريد،

عن أن  كما تقدس،  تعاإل عن أن وويه مكان، وال ول فيه شىء، وأنه تعاإل ال ول مل شىء
وأنه تعاإل ابئن بصفاته ، وهو اآلن على ما عليه كان، أن خلق الزمان وانكان بل كان تبل، وده زمان

ال ، مقدس عن التغي  واالنتقال وأنه تعاإلوال مل سواه شىء من  اته . ، من خلقه ،ليس مل  اته سواه
  اتهه ا عهن الهزوال . وأنهه تعهاإل ملههمل نعهوت  اللهه منز  بل ال يهزال، وال تعرتيه العوارض، حتله احلواد 

وإمتاما للنعهيم ابلنظهر إإل ، ابمبصار نعمة منه ولطفا ابمبرار مل دار القرار مرئى، معلوم الو ود ابلعقول
 الو ه الكر  .

، القلهو( وتطمهئن بهه، هذا ما ميكن أن يسطر على بفاات اموراق ّما يقر( للعقول فهمه
ال تفههى بههه عبههارات  اليقهه  حههقفات ومهها وراء  لههك مههن شهههود عهه  اليقهه  ومكاشهه، وتههراتح لههه النفههوس

، أسهرار عجائه  القهدرة وريرائه  احلكمهة منهه مهن ريهوامض، وال إشارات أولياء هللا انقرب ، أهل التعب 
 و الل أمسائها انقدسة الصمدية . ، بفاهتا العلية وماالت، وريي  كماالت الذات امحدية
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علم ورثهه  ف  ا عمل كا، ية فعمل كا علمومن سبق  له احلسهللا من هللا تعاإل حلظته ع  العنا
أىب طاله  عليهه السهالم  تال سيدان أم  انؤمن  على بهن، هللا من ريوامض تلك امسرار علم ما   يعلم

وتال سيدان أبو هريرة رضى هللا عنه  ( احللقوم  هذاهللا ِّ ط  مِّ هبا لقُ   لو أ  ُ لوماً عُ هذا لَ ى مل بدرِّ  إنَّ (: 
فيكم أحَدمها ولو بثثُ  اآلخَر لقطعُتم ما ب  كتفى   راب  بثث  ﴾ولله  ﴿هللا  : ) مألُت من رسولِّ 

  تهال هللا تعهاإل :، أو تكش  إال نن زك  نفسه، إال لألرواح تباح نأ ( وأسرار الغي  انصون حظر
 .  (1) كَّاَهاَتْد أَفْهَلَح َمن َز   َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَهْقَواَها َهاَوَما َسوَّا َونَهْفسح 

 وت : ـأهل امللك
الهههىت  وبهههدق هللا ورسهههوله وامسهههرار، وانريهههد انبلهههو الصهههادق إ ا جتمهههل كعهههاىن مههها وضههها 

 ،  بين 
ُ
، تلوح مهل انلكوتولكنها ، نن وتفوا عنده كِّ لْ كان مؤهال لشهود امنوار الىت ال تتجلى مل ان

َن  َمَلُكوَت السََّماَواتِّ َواَمْرضِّ  َك نُرِّ  إِّبْهرَاهِّيمَ وََكَذلِّ   تعاإل : تال هللا، وأهل انلكوت تليلون َولَِّيُكوَن مِّ
ُ َوِلِّ  الَّهذِّيَن  وتهال تعهاإل :   فِّينَها لَنَهْههدِّيَهنهَُّهْم ُسهبُهَلَنا َوالَّذِّيَن َ اَههُدوا اإل : تع وتال (2) ﴾ اْلُموتِّنِّ َ  اَّلل 

ُهَو الَّهذِّ  ُيَصهل ِّي َعلَهْيُكْم َوَماَلئَِّكتُهُه لُِّيْبهرَِّ ُكم  وتال تعاإل   (3) نه ُورِّ لَمُنوْا َُيْرُِّ ُهم م َِّن الظ ُلَماتِّ إِّإَل ال
ههنَ  كههون   مههن بفضههل هللا تعههاإل أخر ههه هللا سههباانهفمههن سههبق  لههه احلسهههللا   (4) الظ ُلَمههاتِّ إِّإَل الن ههورِّ  م ِّ

احلكمهة مها ينجهذ(  ائه فشهد من عجائ  القدرة ورير ، الفساد أو الظلمة إإل فسيح انلكوت امعلى
ْنُه نَذِّيٌر   تال تعاإل :، ويفر إإل هللا سباانه، به تلبه إإل حضرة القدس امعلى َففِّر وا إِّإَل اَّللَِّّ إِّي ِّ َلُكم م ِّ

 . (5) ﴾ م بِّ ٌ 

ورأى ، امسهرار وحجبه  عنهه، تصر به العزم عن أن يذوق حالوة العقيدة كمها وضها  ومن
فعليهه أن ناههد نفسهه مل  ات ، نه عليهه كشهاهد تلهك امنهوار حهىت تبه  لهه احلهقهللا سهباا نَّ ري ه تد َمه

 هللا تعههاإل حههىت يكاشهه  أبسههرار هههذا الكههون مههن أنههوار 
ُ
ومهههل هههذا انشهههد عالمههات ، سههباانه نِّ وِّ  َكههان

نُهوَن  تال تعهاإل : و  (6) ﴾َفأَيْهَنَما تُهَول واْ فَهَثمَّ َوْ ُه اَّلل ِّ   تال تعاإل :، مل كتابه العزيزمعها هللا  َها اْلُمْؤمِّ إِّمنَّ
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لَهه ْ  ُ َو ِّ الَّههذِّيَن  َرهب ِِّّههْم يَهتَهوَكَّلُههونَ  تُهلُههوهُبُْم َوإَِّ ا تُلِّيَهْ  َعلَههْيهِّْم لاَيتُههُه زَاَدهْتُههْم إِّميَههااًن َوَعلَههى الَّهذِّيَن إَِّ ا  ُكِّههَر اَّلل 
تُينُفونَ  الصَّاَلَة َوّمَِّّا َرَزتْهَناُهمْ  يُقِّيُمونَ  ًِّ  ُِّهْم َدَرَ هاٌت عِّنهدَ أُْولَئ نُهوَن َحق ها هلَّ َوَمْغفِّهَرٌة َورِّْزٌق  َرهب ِِّّهمْ  َك ُههُم اْلُمْؤمِّ
  الراريه عليههيكهون السهالك وتد بين  مال مل الطريقة انسهتقيمة ووضها  مها ينبغهى أن  . (1) َكرِّ ٌ 

، فهوس ومعرفهة أمراضههاالن وأنع  فيه إإل تزكيهة، مل نوال فضل هللا امكرب مل كتا( : )معارج انقرب  (
شههههد العلهههى نيكهههون مهههن أههههل ههههذا ا فمهههن مالههه  نفسهههه أن، وحفظهههها عليهههها إعهههادة الصهههاة هلهههاطريهههق و 

َور ثَهه  كَها َعلهَم مهلَ عَ  نْ ) َمه ﴾وللهه  ﴿ تهال، ﴾وللهه  ﴿بسهنة رسهول هللا  فسه عهامالن وليجاهد، فليتعلم
 لنا به احلهق إنهه نعل لنا نورا منشى به مل الناس يستب  أن وهللا سباانه أسأل (2)  َْ يَهْعلْم ( هلُل عِّْلَم َمااُ 

 جمي  الدعاء .

  صفات املعاىن السبعة :
 . والكالم، والبصر، والسم ، واإلرادة، والعلم، واحلياة، هى : القدرة

 درة : ــالق ـ1

، هتهوفهق إرادمهه ويعهدم هبها مها يشهاء أن يعد، هى بفة تدمية يو د هللا هبها مها يشهاء أن يو هده
َناَها َوَزيهَّنَّاَها  أَفَهَلْم يَنظُُروا إِّإَل السََّماء فَهْوتَهُهْم َكْي َ  لوتاته : تال تعاإل مل بيان لاثر تدرته تعاإل مل ا بَهنَهيهْ

هيَ   َوَمها هَلَها مِّهن فُههُروجح  نَها فِّيَهها َرَواسِّ نَها فِّيَهها مِّهن ُكهل ِّ َزْوجح هَبِّه َواْمَْرَض َمهَدْداَنَها َوأَْلَقيهْ هَرًة   يجح َوأَنبَهتهْ تَهْبصِّ
نَها بِّههِّ  َو ِّْكَرى لُِّكل ِّ َعْبدح م نِّي ح  هَن السَّهَماء َمهاء م َبارًَكها َفأَنبَهتهْ هيدِّ  َونَهزَّْلنَها مِّ َوالنَّْبهَل   َ نَّهاتح َوَحه َّ احلَْصِّ
يدٌ  َا طَْلٌ  نَّضِّ َقاتح هلَّ تًها ِّ رِّْزتًا ل ِّْلعَِّباد اَبسِّ َنا بِّهِّ بَهْلهَدًة مَّيهْ  هل وعهال مل وتهال  (3) ﴾ َذلَِّك اخْلُهُروجُ َكه  َوَأْحيَهيهْ

اَي أَيه َها النَّاُس ُضرَِّ( َمثَهٌل   :ة دون سواه مستاق للعباد وعجز ما سواه وأنهإثبات كمال تدرته تعاإل 
ُعوا َلهُ  ًئا الَّ َلُه وَ  الَّذِّيَن َتْدُعوَن مِّن ُدونِّ اَّللَِّّ َلن ََيُْلُقوا ُ اَباًب َوَلوِّ اْ َتَمُعوا إِّنَّ  فَاْسَتمِّ ُهُم الذ اَبُ( َشهيهْ إِّن َيْسُلبهْ

ْنُه َضُع َ  وتال  ل    (4)َعزِّيزٌ  َما َتَدُروا اَّللََّ َحقَّ َتْدرِّهِّ إِّنَّ اَّللََّ َلَقوِّ    الطَّالُِّ  َواْلَمْطُلو(ُ  َيْسَتنقُِّذوُه مِّ
نبات وفلك وأفالع وات وإحياء و اومس رضمل عا  انبلوتات من أأودعه كا تدرته مل بيان كمال تدرته 

إِّنَّ يفِّ َخْلههههقِّ السَّههههَماَواتِّ َواَمْرضِّ َواْخههههتِّاَلفِّ اللَّْيههههلِّ  وليههههل وهنههههار ورايح وسههههاا( مههههن العههههرب واآلايت :
                                                 

 . 4ـ  2( سورة األنفال آية (1

 . 71ص  1( رواه أبو نعيم ان أنس ، ورواه الغزالى فى اإلحياء فى باب آفات العلم ج (2

 .11ـ  6( سورة ق آية (3

 . 74ـ  73( سورة الحج آية (4



 - 42 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

َها يَنَفهُ  النَّهاَس َوَمها أَنهَزلَ  َواْلُفْلكِّ الَّه ِّ جَتْهرِّ  يفِّ اْلَبْاهر َوالنهََّهارِّ  هَن السَّهَماء مِّهن مَّهاء َفَأْحيَه كِّ ُ مِّ ا بِّههِّ امْرَض اَّلل 
َهها َوبَههثَّ  رِّ  بَهْعههَد َمْوهتِّ ههن ُكههل ِّ َدلبَّههةح َوَتْصههرِّي ِّ الههر ِّاَيحِّ َوالسَّههَاا(ِّ اْلُمَسههب ِّ بَههْ َ السَّههَماء َواَمْرضِّ آلاَيتح  فِّيَههها مِّ
َعهههَث تُههْل ُهههَو اْلَقههادُِّر َعلَههى َأن يَهبهْ  بيههان كمههال تدرتهههه ومتههام عظمتههه: وتههال تعههاإل مل  (1) ل َِّقههْوم يَهْعقِّلُههونَ 

َيعاً َويُهذِّيَق بَهْعَضهُكم  َعَلْيُكْم َعَذااًب م ِّن فَهْوتُِّكْم أَوْ  انظُهْر َكْيهَ   أبس بعهضمِّن حَتْ ِّ أَْرُ لُِّكْم أَْو يَهْلبَِّسُكْم شِّ
 .  (2) ُنَصر ُِّف اآلاَيتِّ َلَعلَُّهْم يَهْفَقُهونَ 

أََو َْ يَهَرْوا لبعث : ل شأنه مل بيان كمال تدرته وعجز من سواه وفيه الرد على منكرى ا وتال
َْلقِّهِّهنَّ بَِّقهادِّرح َعلَهى َأْن ُوْيِّهَي اْلَمهْوَتى َأنَّ اَّللََّ الَّهذِّ  َخلَهَق السَّهَماَواتِّ  بَهلَهى إِّنَّهُه َعلَهى ُكهل ِّ  َواْمَْرَض َو َْ يَهْعهَي خبِّ

َهههههاًدا وتههههال تعههههاإل :   (3)َشههههْيءح تَههههدِّيرٌ   َوَخَلْقنَههههاُكْم أَْزَواً هههها  أَْواَتًداَواجلِّبَههههالَ  أَ َْ َ َْعههههلِّ اْمَْرَض مِّ

 ًَوَ َعْلَنا نهَهْوَمُكْم ُسهَباات َوَ َعْلنَها اللَّْيهَل لَِّباًسها َوَ َعْلنَها النهََّههاَر َمَعاًشها هَداد ًعا شِّ نَها فَههْوَتُكْم َسهبهْ  َوبَهنَهيهْ
 ههرَاً ا َوهَّاً هها ههرَاتِّ َمههاء َثجَّا َوَ َعْلنَهها سِّ ههَن اْلُمْعصِّ َوَ نَّههاتح  لُِّنْبههرَِّج بِّهههِّ َحب هها َونَهبَههااتً   ً ههاَوأَنَزْلنَهها مِّ
هَن اْلَمهاء  وخلقهه اإلنسهان مهن انهاء :  مل بيان كمهال تدرتههوتال تعاإل  (4) ﴾ا أَْلَفافً  َوُههَو الَّهذِّ  َخلَهَق مِّ

ْهرًا وََكانَ  إ ا أراد فعهل أى شهىء ال  وتال تعاإل مل بيهان تدرتهه وأنهه(5) َرب َك َتدِّيرًا َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوبِّ
هَ  لَهُه إِّالَّ ُهههوَ  ارضههه أو ميانعهه : يع ميكهن ريه ه أن ُ بُِّضهر ح فَههاَل َكاشِّ َههْ   َوإِّن مَيَْسْسههَك اَّلل   َوإِّن مَيَْسْسهَك خبِّ

ُر فَهْوَق عَِّبادِّهِّ َوُهَو احلَْكِّيُم اخْلَبِّ ُ  فَهُهَو َعَلى ُكل ِّ َشْيءح َتُديرٌ   . (6)َوُهَو اْلَقاهِّ

وريرائه  آلايت نور مشرق على تلو( ملها هللا بعيون البص ة شهدت عجائ  القدرة هذه ا
بعيههون البصهه ة إإل  لالعبههد انتجمههفا ههذ( ، فاسههتبان بههه للبصههائر رييهه  القههدرة، تصههريفها مل الكائنههات

ال وأنه ، واحتيا ه إإل القادر سباانه وتعاإل وحتقق كمال اضراره،  نا( القدس امعلى فارا من  انبه
وأن ، بقهههادر حكهههيم مو هههوداً ،  علهههه عهههدما مل عههه  نفسهههه حتققههها، ابهلل العلهههى العظهههيمحهههول وال تهههوة إال 

 وفيض عميم من فضل تدرته تنزه وتعاإل . ، هللا تعاإل ةأسرار تدر فيه سر من الكون وما 
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الفسهيح  شهد انؤمن من تلك اآلايت العلية الىت رفع  له الستارة عما انطوى مل ههذا الكهون
وتد تشرق عليه من وراء ، يق بوحدانية هللا  ااتً وبفة وفعالفتاقق كمال التاق، من أسرار الر( الفريد

دات و النهور فيجعلهه ال يشههد شهيئاً مهن انو ه تد يقهوى ههذاحىت ، حج  الكائنات أنوار سراين القدرة
ور فتنبعههث أشههعته علههى وتههد يقههوى هههذا النهه، وبههفة وفعههال إال ويههذوق حههالوة اإلميههان بوحدانيههة هللا  ااتً 

فيغيه  عهن نفسهه ، فهال يهرى إال تهدرة تهادر مريهد، عهن عه  انشهاهد فتاج  الكون وما فيهالكائنات 
وهههو النههاتو مل عهه  العههارف ، وهههو احمههذو( إإل حضههرة القههدس بسههابقية احلسهههللا، وحسههه وعههن كونههه

فشهههد  احلههقمهها أثبهه  بهه  حههىت إ ا أشههرت  عليههه أنههوار احلكمههة أث، هاعههن شهههود احلكمههة وتههدب  لغيبتههه 
كماال فيكمل  ، الو ود سباانه ورتبة وا  ، رتبة ّمكن الو ود من الكون وما فيه، انرتبت  بنور اليق 

فال تقوى أنوار القدس عليه ، هللا سباانه عنه وال يغي ، نعله عبدا برفا ال يغي  عن معية هللا تعاإل
وهههو ، عهه  بصهه تهوسههة فتاجهه  أنههوار احلههق عههن وال الكائنههات احملس، رأسهههفتاجهه  اخللههق عههن عهه  

 انشاهد للاضرت  ابحلضرت  .  الفرد الكامل

 فوق األنوار أسرار : 
، اموراق وفهوق تلهك امنهوار أسهرار ال ينبغهى للعهارف أن يسهطرها مل، ووراء تلهك امنهوار أنهوار

وخفى ريرائ  احلكمهة ال تشههد  ،وإمنا هى ريوامض أسرار القدرة، وفيما أشران إليه كفاية موإل املبا(
 ﴿تهال ، وإمنها ههى أنهوار توا هه الهروح الهىت ههى نفبهة الهرمحن، وال تكاش  بعيون السهريرة، بع  البص ة

 وتههال هللا تعههاإل : َمَعههك ( .  هللاَ ٌاهللِّ تههَر ُكههْن َمههَ    ):  ﴾وللههه إِّنَّ اَّلل َ َمههَ  الَّهههذِّيَن اتهََّقههواْ وَّالَّههذِّيَن ُهههم 

ُنونَ  مها  يهذكر مل  انه  بشهيء وإن ريمضه  ه ه وامنهوار تلك امسرار ه وإن خفيه  هوليس    (1)حم ْسِّ
ََيْهَتو  بَِّرمْحَتِّههِّ َمهن  َواَّلل ُ  ورييه  ريهوامض جملهى الهذات امحديهة ، وراء  لك من أنوار الكماالت الذاتية

ُ ُ و اْلَفْضههلِّ اْلَعظِّههيمِّ  القههدرة مل الكائنههات فهههو هبههيم  لايتومههن حههرم العيههون الههىت تشهههد   (2) َيَشههاء َواَّلل 
 وتههال تعههاإل : ، العمههى مل هههذه الهدار الههدنياأعههو  ابهلل مهن ، يتمهههللا يههوم القيامهة أن يكههون تههرااب، وأضهل

َرةِّ أَْعَمى  منشهى أسأله سباانه أن نعل لنا نهوراً   (3)َوَأَضل  َسبِّيالً  َوَمن َكاَن يفِّ َهذِّهِّ أَْعَمى فَهُهَو يفِّ اآلخِّ
بههراط الههذين أنعههم هللا ، وأن يهههدينا هللا وإايع اي أخههى بههراطه انسههتقيم، الههدعاء نههاس إنههه جميهه بههه مل ال
  والصديق  والشهداء والصاحل  وحسن أولئك رفيقا .  النبي عليهم من
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 اة : ــاحلي ـ2
ُههَو  و هل : تال تعاإل مل إثبات بفة احليهاة لهه عز ، احلياة هى بفة تدمية  اتية هلل عز و ل

َ  َلهُ احلَْ  وتال تعاإل مل إثبات أنهه حهى   (1)اْلَعاَلمِّ َ  الد ِّيَن احْلَْمُد َّللَِِّّّ َر( ِّ  ي  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُاْلِّصِّ
َْمدِّهِّ وََكَفى بِّهِّ بُِّذنُو(ِّ عَِّبادِّهِّ َخبِّ ً  َوتَهوَكَّْل َعَلى احلَْي ِّ الَّذِّ  اَل مَيُوُت َوَسب ِّحْ  ال ميوت :   .   (2)ا ِّ

سهنة وال  وال أتخهذه، ال يعرتيه تصور وال عجز،  بار تاهر، تفصيل  لك أنه تعاإل حى تادر
لهههه القهههدرة والسهههلطان ، واجلهههربوت والعهههزة، وأنهههه  و انلهههك وانلكهههوت، وال يعارضهههه فنهههاء وال مهههوت، نهههوم

وأنهه اننفههرد ابخللههق  ،واخلالئههق مقههورون مل تبضههته، بيمينههه موات مطهوايتوالسهه، واخللههق واممهر، والقههر
ال يشهذ عهن تبضهته ، وتدر أرزاتههم ول هاهلم، خلق اخللق وأعماهلم، واإلبداع نادانتوحد ابإل، واالخرتاع
أنههوار تلههك . .تنتهههى معلوماتههه وال ، مقدراتهههال حتصههى ، وال يعههز( عههن تدرتههه تصههاري  اممههورمقههدور ،
ال حلا ة إليها لغناه ، وكرما ضال منه سباانه لية من مفيض احلياة على هذا الكون يفيضها فاآلايت 

برهان حق على أن مفيض احلياة ، سباانهوافتقار كل من عداه إليه ، انطلق سباانه عن كل من سواه
، إ  حياة كل رتبة من انرات  بقدرها، حى أبدى أزإل ةانمكن ابحلياوّمد هذا الو ود ، هو احلى القيوم

د الكائنهات حياتهه لهيس  ومفهيض احليهاة وّمه، ة نها تامه  بهه ومهن تامه  بههابلنسهب فاحلياة انمكنهة مقيهدة
السههر أن  فتشههد عيهون، وإمنها  عله  الكائنهات لتشهرق أنهوار احلهى القيهوم علهى القلهو(، شهىء كمثلهها

وال حتيط بكنهها امرواح وال تدركها عيون البصائر ،، ّمد الكون ابحلياة حى حياة ال تتصورها اخلياالت
 نلكية . الطاهرة ا

عليهه وبفات هللا سباانه وتعاإل تُعلم لنا بقدر ما نشهد من معناها انتجلى ال بقدر ما ههى 
يقههول : لمنهه  كعههاىن ومهها علههى انههؤمن الكامههل إال أن، إ   لههك ال يعلمههه إال هللا تعههاإل، مل نفههس اممههر

 الصفات كما وردت . 

سهباانه  م أتويله إال هللا سباانه وتد تعبدان بهال يعلوإ ا كان كالم هللا الذى نتلوه ليال وهناراً 
وإن وا هه  و هه  الهروح ه أو لعيون بكمال التوحيد ه وإن أشرت  فكي  ميكن لعيون السريرة ه، اإلوتع
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كهالم وههو    (1)اَّلل   َوَما يَهْعلَهُم أَتْوِّيلَهُه إِّالَّ   أن تدرع معهللا من الصفات و تد تال تعاإل :  هالعلى الكر 
هْن عِّنهدِّ  انقرب  :  وتال تعاإل اربا عن أحبابه، وءمتلو مقر  ُبوَن يفِّ اْلعِّْلهمِّ يَهُقولُهوَن لَمنَّها بِّههِّ ُكهل  م ِّ َوالرَّاسِّ

فهاللهم أشههد أىن  هول منهك وتهوة عقهدُت تلهىب علهى أنهك حهى   (2) امْلبَها(ِّ  َوَمها يَهذَّكَُّر إِّالَّ أُْولُهواْ  َرب ِّنَها
االعتقهاد  وأىن أعتقهد حهق، ى وعلهى كهل مو هوداة الىت تفضل  هبها عل هكا أشهدتهللا من فيض احلي أبدى

، إال أنهه  سههباانك أن بههفاتك سههباانك ال يعلمههها علمههاً حقيقيهها علههى مهها هههى عليههه مل نفههس اممههر
، يثب  بفة من بهفاتكعن دليل  وأعو  بك اللهم من ريفلة جتعلهللا أ ث بقوة فكرى أو بعيون سرى

، لعيون السر من لاثر تهدرتك ومعهاىن جتليهات بهفاتك وأتهرت، انقدس  لك بكالمك  َّ بعد أن أَثْهبَ 
 أنك جمي  الدعاء . ، لينكش  إل علم ما   أعلم  اللهم على العمل كا َعل ْمتهللافأعهللا ِّ 

 لم : ــالع ـ 3
أبخفهى  ثبهات العلهم لهه سهباانه و لهوتهال تعهاإل مل إ، هو بفة تو   متييزاً ال وتمل النقيض

نَسهاَن َونَهْعلَهُم َمها  َوَلَقهْد َخَلْقنَها نفسهه : ا يهجهس علهى خهاطر اإلنسهان وتوسهوس بهه اخلفيات حهىت كه اإْلِّ
بيهان كمهال علمهه بداللهة اخللهق وتهال تعهاإل مل   (3) مِّْن َحْبلِّ اْلَورِّيهدِّ  تُهَوْسوُِّس بِّهِّ نَهْفُسُه َوحَنُْن أَتْهَرُ( إِّلَْيهِّ 

ههر وا تَهههْوَلُكْم أَوِّ اْ َهههرُ  عليههه:  َأاَل يَهْعلَههُم َمههْن َخلَههَق َوُهههَو اللَّطِّيههُ    الص ههُدورِّ  بِّههَذاتِّ  وا بِّهههِّ إِّنَّههُه َعلِّههيمٌ َوَأسِّ
بكههل شههىء مل السههماء وامرض حههىت احلههديث الههذى  عهها  سههباانهتعههاإل مل بيههان أنههه تههال و   (4)اخْلَبِّهه ُ 

يفِّ اْمَْرضِّ َمها َيُكهوُن مِّهن  َّْهَوى َثاَلثَهةح إِّالَّ  تِّ َوَمهايَهْعلَهُم َمها يفِّ السَّهَماَوا أَ َْ تَههَر َأنَّ اَّللََّ  يسهره انهرء مخيهه: 
ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َمها َكهانُوا مُثَّ يُهنَهب ِّهئُهُهم  إِّالَّ ُهَو َسادُِّسُهْم َواَل أَْدىَن مِّن َ لَِّك َواَل َأْكثَهَر إِّالَّ  ََخَْسةح  ُهَو رَابُِّعُهْم َواَل 
ُلوا يهَهْومَ  َا َعمِّ ابإلنسهان مل  وتهال تعهاإل مل  كهر أنهه سهباانه عها   (5) نَّ اَّللََّ بُِّكهل ِّ َشهْيءح َعلِّهيماْلقَِّياَمهةِّ إِّ  كِّ

نَّةٌ  ُهَو أَْعَلُم بُِّكْم إِّْ  أَنَشَأُكم حال كونه  نينا مل بطن أمه ومل حال نشئه:  يفِّ  مَن اْمَْرضِّ َوإِّْ  أَنُتْم َأ ِّ
َنِّ بُُطونِّ أُمََّهاتُِّكْم َفاَل تُهزَك وا أَنُفَسكُ   .  (6) اتهََّقى ْم ُهَو أَْعَلُم كِّ
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حمهيط كها نهرى مل ذهوم امرضه  ، تفصيل  لهك أن هللا سهباانه وتعهاإل عها   ميه  انعلومهات
بههل يعلهم دبيه  النملههة ال يعهز( عههن علمهه مثقهال  رة مل امرض وال مل السهماء ،، إإل أعلهى السهماوات

، ويعلم السهر وأخفهى، مل  و اهلواءويدرع حركة الذر ، ءالسوداء على الصبرة الصماء مل الليلة الظلما
  يهزل موبهوفا بهه مل بعلم تهد  أزإل ، السرائر تاخلواطر وخفياوحركات ويطل  على هوا س الضمائر 

 حابل مل  اته ابلتاول واالنتقال .ال بعلم متجدد ، أزل اآلزال

 أنوار صفة العلم : 
؛ اإلهلههى  وتعهه  بههه عهه  اليقهه  علههى معهههللا بههفة العلههمعهه  العنايههة اإلهليههة عبههداً فإ ا الحظهه  

بكماالهتها ؛ كهان العبهد انشهاهد تلهك انعهاىن مل ومتثل تلك الصفة اننزهة كعهللا ما من معانيها الىت تليق 
يعتقهد أن هللا يعلهم وكيه  ال ؟! وانهؤمن الهذى ، مهتجمال  مهال أههل انراتبهة، معية ربه حاضرا ال يغيه 

ويتباعهد عهن ، عنه الذى يعلمه مل كل حهال مهن أحوالهه إإل أن يعمل ما يرضى ربه السر وأخفى يسارع
ويكره أن يراه ربه سباانه حيث يكره أن ، مه ويراهلومقته منه يعلم أنه يعمعابيه وعن مواطن سبطه 

انؤمن  وإن  هنم أخ  على، مواطن االفة أمره ومعصيته كما يكره أن يقذف به مل انر  هنم يراه مل
يهراه فيهها ويعلهم بهه فيهها  حتقهق أبن هللاوكيه  ال؟! وههو عنهد انعصهية إ ا ، معصية هللا تعاإلنتمكن من ا

فانؤمن ، وتدر مو بات ريضبه وسبطهوهو يعلم تدر عظمة ربه ، يشعر أبنه استهان بربه فبال  أمره
 وسهبطه أشهد عليهه من ريضه  هللا، معصهية هللا واالفهة أمهرهيتمهللا أن يكون مل انر  ههنم وال يقه  مل 

 فقد يق  مل انبالفة، واجلاهل هبذا انقام ال َياف مقام ربه ولكن َياف عذا( ربه، من عذا(  هنم
هل وَن َعهن َسهبِّيلِّ اَّللَِّّ هَلُهْم َعهَذاٌ( َشهدِّيدٌ  تهال تعهاإل : ، لنسهيان يهوم احلسها( َها إِّنَّ الَّهذِّيَن َيضِّ َنُسهوا يهَهْوَم  كِّ

يُتْم لَِّقاء يَهْومُِّكمْ  إل : وتال تعا  (1)احلَِّسا(ِّ   .  (2) َهَذا َوتِّيَل اْليَهْوَم نَنَساُكْم َكَما َنسِّ

مل  كهههان مل حصهههون اممهههن مهههن الوتهههوع،  فمهههن كهههان خوفهههه مهههن اننهههتقم القههههار الكبههه  انتعهههال
ن مهال  نها ينهال مه هومن كان خوفه من عذا( النار واحلرمان من انهال  والشههوات تهد ينسهى ، انبالفة

نعهو  ، العقوابت حىت يلقى مل هوة النار فيق  مل انبالفات وينسى، نعيم اآلخرة دنيا وزهرهتا الفانية هال
 احلسا( .  ابهلل من  هل مقام ربنا ومن نسيان يوم

                                                 
 . 26( سورة ص آية (1

 . 34( سورة الجاثية آية (2
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ويعلههم مهها انتاقههق أبن هللا يعلههم سههره و ههواه ،، نههتج مههن هههذا أن انههوتن بصههفة العلههم هلل القههادر
وال يعمههل مهها َيههال  ، هللا ال يتعهدى حههدود، معهه حيههث كههان وكيهه  كههانويعلههم أنههه ، توسهوس بههه نفسههه
والر هل ال ْتهى زو تهه أمهام ، بهاحبه إ ا ريها(واللو ال يسهرق انتهاع إال ، ﴾ولله  ﴿سنن رسول هللا 
علمه أبن هللا معهه ويعلهم سهره و هواه وال َيهاف  اللهه  فكي  يعمل انؤمن انعصية م ، ابنها حياء منه
، و هههل معهههللا بههفة العلههم هلل، فانرتكهه  انعصههية نسههى يههوم احلسهها(؟! . متههه وكههربايءه وال َيشههى عظ
هللا  وأسأل، ومن نسيان يلقى باحبه مل هوة النار يوم القيامة، معصية هللا هل يوت  مل  أعو  ابهلل من

، معهى سهباانه شههودهسباانه وتعاإل أن يشهدىن أنهوار بهفة العلهم حهىت ال حتجه  عه  بصه تى عهن 
 راريباً مل فضله العظيم . ، عظمتهراهباً ، حييا منه سباانه، حاضراً معه سباانه، فأكون مراتباً جلالله
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 اإلرادة : ـ4
أو  وابحلسههههن، وابلطههههول أو القصههههر، ذصههههو انمكههههن ابلو ههههود أو ابلعههههدم هههههى بههههفة تدميههههة

اانه مل بيههان أنههه سههب تههال  ههل  كههره، إإل ريهه   لههك مههن الشههؤون وامحههوال، ، وابلعلههم أو اجلهههلالقبههيح
تُهلِّ اللَُّههمَّ َمالِّهَك اْلُمْلهكِّ تُههْؤ ِّ  ﴿ تعاإل مالهك انلهك يتصهرف مل ملكهه كيه  يشهاء وفهق مها أراد وتهدر :

َشْيءح  بَِّيدَِّع اخلَْْ ُ إِّنََّك َعَلَى ُكل ِّ  َوُتذِّل  َمن َتَشاء َوتَنزُِّع اْلُمْلَك ّمَِّّن َتَشاء َوتُعِّز  َمن َتَشاء اْلُمْلَك َمن َتَشاء
هنَ  يفِّ  تُهولُِّج اللَّْيهَل يفِّ اْلنهََّههارِّ َوتُهولُِّج النهََّههارَ   تَهدِّيرٌ  هَن اْلَمي ِّه ِّ َوُذْهرُِّج اَلَميَّهَ  مِّ احْلَهي ِّ  اللَّْيهلِّ َوُذْهرُِّج احْلَهيَّ مِّ

َسا( َوتَهْرُزُق َمن َتَشاء بَِّغْ ِّ   .  (1) ﴾ حِّ

شاء :  الغة حد النهاية ما شاء و كي وتال تعاإل مل بيان أنه فاعل اتار يتصرف بقدرته الب
ههيُح ابْههُن َمههْر ََ  ﴿ ًئا لََّقههْد َكَفههَر الَّههذِّيَن تَههآُلواْ إِّنَّ اَّلل َ ُهههَو اْلَمسِّ ههَن اَّلل ِّ َشههيهْ إِّْن أَرَاَد َأن يُهْهلِّههَك  تُههْل َفَمههن مَيْلِّههُك مِّ

يحَ  نَهُهَمها ََيْلُهُق َمها َيَشهاء  َ َواَمْرضِّ  السَّهَماَواتِّ  ْلهكُ ابْهَن َمهْرَ َ َوأُمَّهُه َوَمهن يفِّ اَمْرضِّ مِّيًعها َوَّللِّ ِّ مُ  اْلَمسِّ َوَمها بَهيهْ
ُ َعَلى ُكل ِّ َشْيءح َتدِّيرٌ   .  (2) ﴾ َواَّلل 

ومشههيئته  وتههال تعههاإل مل بيههان أنههه حكههيم مل بههنعه يفعههل  كمتههه واختيههاره مهها تقتضههيه إرادتههه
ُ الر ِّْزَق لِّ  ﴿حسبما تقضى به انصلاة :  يُهنَهز ُِّل بَِّقَدرح مَّها َيَشهاء  َوَلكِّن عَِّبادِّهِّ لَبَهَغْوا يفِّ اْمَْرضِّ َوَلْو َبَسَط اَّللَّ

 .  (3) ﴾ إِّنَُّه بِّعَِّبادِّهِّ َخبٌِّ  َبصِّ ٌ 

ًئا َأْن يَهُقهولَ  ﴿وتال  ل ثنها ه مل بيهان كمهال إرادتهه وعظهيم تدرتهه :  َها أَْمهرُُه إَِّ ا أَرَاَد َشهيهْ لَهُه  إِّمنَّ
بيهان أنههه  . وتهال تعههاإل مل(4)﴾تُهْرَ ُعههونَ  ذِّ  بِّيَهدِّهِّ َمَلُكههوُت ُكهل ِّ َشهْيءح َوإِّلَْيهههِّ َفُسهْبَااَن الَّهه فَهَيُكههون ُكهنْ 

السَّهَماَواتِّ َواْمَْرضِّ ََيْلُهُق َمها  َّللَِِّّّ ُمْلهكُ  ﴿فاعل اتار يفعل ما يشاء أن يفعله كقتضى إرادته ومشيئته : 
 يهُههَزو ُِّ ُهْم  ُْكههرَااًن َوإِّاَناًث َوَنَْعههُل َمهن َيَشههاء أَوْ  اء الههذ ُكورَ َيَشههاء إِّاَناًث َويَهَهههُ  لَِّمههن َيَشه َيَشهاء يَهَهههُ  لَِّمههنْ 

                                                 
 . 27ـ  26( سورة آل امران آية (1
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َوَرب ههَك ََيْلُههُق َمهها َيَشههاء  ﴿مل بيههان أنههه فاعههل اتههار :  وتههال سههباانه وتعههاإل (1) ﴾َعقِّيًمهها إِّنَّههُه َعلِّههيٌم تَههدِّيرٌ 
وتهال  لهه  تدرتهه مل بيهان أن خلقههة  (2) ﴾ َعههاإَل َعمَّها ُيْشهرُِّكونَ َوتهَ  اَّللَِّّ  َوََيْتَهاُر َمها َكهاَن هَلُههُم اخلِّهَ َُة ُسهْبَاانَ 

ُهَو  ﴿و أشكال متباينة إمنا هو كاض إرادته ومشيئته :  بورة متنوعة علىاإلنسان وتصويره مل الرحم 
 . (3)﴾ إَِّلَه إِّالَّ ُهَو اْلَعزِّيُز احلَْكِّيمُ  َيَشاء الَ  الَّذِّ  ُيَصو ِّرُُكْم يفِّ اَمْرَحامِّ َكْي َ 

ههَذ َولَههًدا ﴿وتههال سههباانه مل كمههال تنزيهههه عههن الولههد ا وكمههال اختيههاره:  ُ َأْن يَهتَّبِّ  لَههْو أَرَاَد اَّللَّ
ْبَطَفى ّمَِّّا ُد اْلَقهَّارُ  الَّ ُ اْلَواحِّ  . (4) ﴾ََيُْلُق َما َيَشاء ُسْبَاانَُه ُهَو اَّللَّ

ُ  َفَمهن ﴿ته ومشيئته: وتال  ل شأنه مل بيان أن اهلداية والضالل إمنا مها كاض إراد يُهرِّدِّ اَّلل 
ههلَُّه َنَْعههْل َبههْدَرُه َضهي ًِّقا َحَرً هها َأن يَهْهدِّيَهُه َيْشههرَْح َبههْدَرهُ  ْسههاَلمِّ َوَمههن يُهرِّْد َأن ُيضِّ َهها َيصَّههعَُّد يفِّ السَّههَماء   لِّإلِّ َكَأمنَّ

ُ الر ِّْ َس َعَلى ُنونَ  َكَذلَِّك َنَْعُل اَّلل  ه  الَّذِّيَن اَل يُهْؤمِّ لَِّقهْومح  َرب ِّهَك ُمْسهَتقِّيًما تَهْد َفصَّهْلَنا اآلاَيتِّ  رَاطُ َوَههَذا بِّ
 . (5) ﴾يَذَّكَُّرونَ 

 وتهههال تبهههارع امسهههه مل بيهههان أنهههه إ ا تعلقههه  إرادتهههه تعهههاإل دههههالع تهههوم سهههلط علهههيهم أنفسههههم
ْلِّهَك تَهْريَهًة أََمهرْ  ﴿ابلفسق واالفتهه تعهاإل فيمها أمهر بهه وهنهى عنهه :  فَهَفَسهُقواْ فِّيَهها  اَن ُمرْتَفِّيَههاَوإَِّ ا أََرْداَن َأن هن 

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَها َتْدمِّ ًا  . (6) ﴾ َفَاقَّ َعَليهْ
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وانلكوت  تفصيل  لك أن هللا تعاإل مريد للكائنات ا مدبر للااداثت ا فال نرى مل انلك
عرفهان أو نكهر ا فهوز  كفهر ا  تليل وال كث  ا وال بغ  وال كب  ا خ  أو شر ا نف  أو ضر ا إميهان أو

وتهدره ا وحكمهه ومشهيئته ا فمها شهاء كهان  أو خسر ا زايدة أو نقصان ا طاعة أو عصهيان إال بقضهائه
انتر وال فلتة خاطر ا بل هو انبدىء انعيد ا الفعال نها  وما   يشأ   يكن ا ال َيرج عن مشيئته لفتة

د عن معصيته إال بتوفيقه ورمحته ا وال توة له لقضائه ا وال مهر( لعب يريد ا الراد حلكمه ا وال معق 
 كعونتهه وإرادتهه ا لهو ا تمه  اإلنهس واجلهن وانالئكهة والشهياط  علهى أن وركهوا مل العها  على طاعتهه إال

بفاته ا   يزل    رة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته عجزوا عن  لك ا وأن إرادته تائمة بذاته مل ملة
تهدرها ا فو هدت مل أوتاهتها كمها أراد  يداً مل أزله لو ود امشياء مل أوتاهتها الهىتكذلك موبوفا هبا ا مر 

علمه وإرادته من ري  تبدل وال تغ  ا َدبَّر اممور  مل أزله من ري  تقدم وال أتخر ا بل وتع  على وفق
 فلذلك ال يشغله شأن عن شأن . بال ترتي  أفكار ا وتربو زمان ا

 ة هللا :كمال اليقني مبعاىن إراد
العتقهاده أن   انؤمن انتاقق أبنوار بفة إرادة هللا تعهاإل متجمهل  لهة الرضها عهن هللا سهباانه

منشهرح الصهدر كواته  القضهاء ا  كل اممهور والشهؤون وامحهوال درادتهه سهباانه وبتقهديره أزال ا فيكهون
برضهوان هللا امكهرب ا فه ن بكليتهه وبهذلك يفهوز  راضيا عن هللا مل كل شهأن مهن شهؤونه ا مقهبال علهى هللا

ُ ﴿تههههال تعهههاإل : ، ينهههىبء عههههن رضهههاء هللا عههههن العبهههد رضههها العبههههد عهههن هللا فضههههل مهههن هللا عظههههيم ههههَي اَّللَّ رَّضِّ
رادة هلل أن يكههون انههؤمن عانهها ابمشههكال ولههيس انههراد مههن اليقهه  دثبههات اإل . (1) ﴾َوَرُضههوا َعْنهههُ  ْ َعههنهُْهم
فيما عند هللا  راريبا، راضيا عن هللا مل كل شؤونه، قضاء هللا وتدرهولكن ليكون انؤمن مطمئنا ب، اننتجة

هللا سهباانه علهيهم مل كتابهه  فيكهون ّمهن أثههللا، خائفا ّما تدر أزال ّما   يكاش  به، من الفضل العظيم
َا ََيَْشى اَّللََّ مِّْن عَِّبادِّهِّ ﴿ العزيز بقوله تعاإل :   .  (2) ﴾ اْلُعَلَماء إِّمنَّ
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اجلهههدل  ونعهههل القلهههو( مفعمهههة  ههه ، ذى نعهههل املسهههنة زلقهههة دتامهههة احلجهههةم الهههلهههولهههيس الع
هو الذى يو ه  اخلشهية  من العلم عندهم، ولكنه  هل، وانناترة والعناد علما عند العلماء ابهلل تعاإل

 سباانه .  واحلضور معه، وانراتبة جلنابه عز و  ل، من هللا تعاإل

، تعههاإل حقهها ال يشهههد مل الو ههود فههاعال اتههارا ريهه  هللاومههن يتنههاول عههن طهههور العلههم ابإلرادة 
وال يكهون ، تضائه وتدره أو يعرتض عليه مل، ومتنعه اخلشية من هللا سباانه أن يسىء الظن به سباانه

فه ن هللا حصهر العلهم مل خشهيته ال ، علمهاء عدم الرضا إال من اجلهالء الذين يظنهون أهنهم علمهاء وليسهوا
ههْن عِّبَههادِّهِّ اْلُعَلَمههاء ﴿ لههك تولهه تعههاإل :  دليههل، دل واننهاترةمل شقشهقة اللسههان واجلهه َهها ََيَْشهى اَّللََّ مِّ  ﴾ إِّمنَّ

ولههو أنههه كههان عانهها حقيقههة نهها احتجهه  عههن معههاىن ،  اهههل عنههد هللا فعهها  عنههد النههاس ال َيشههى هللا هههو
رييبة جتعله يعصى ، ونا ريا( عن مشاهدة عظمة وكربايء و الل هللا، العارف  الصفات انبوفة للعلماء

 و علهههم ههههم امحيههاء وريههه هم، وأثهههللا علهههيهم، تعههاإل بعلمههه وتهههد وبهه  هللا العلمهههاء مل كتابههه العزيهههز هللا
َولَهْو َرد وُه  ﴿وتهال تعهاإل :  (1) ﴾ الَّهذِّيَن يَهْعَلُمهوَن َوالَّهذِّيَن اَل يَهْعَلُمهونَ  َهْل َيْسَتوِّ  ﴿تال تعاإل : ، أمواات

ُهمْ إِّإَل الرَُّسولِّ َوإِّ  نهْ ُهمْ  إَل أُْوِلِّ اَمْمرِّمِّ نهْ سباانه وتعاإل أن أوإل اممر  فب  (2) ﴾ َلَعلَِّمُه الَّذِّيَن َيْسَتنبُِّطونَُه مِّ
وهههم أهههل اخلشههية الههذين أمههران هللا بطاعتههه ، فينهها هههم العلمههاء الههذين يسههتنبطون مههن كتهها( هللا عههز و ههل

  واالتتداء هبديهم .

 ال يكهههون شهههىء إال، ع الهههذى خلقهههك مريهههد فاعهههل اتهههاروأنهه  اي أخهههى إ ا حتققههه  أن مهههوال
بكمال اليق  كعاىن  كي  تغض  أو تعرتض عليه سباانه ؟ أسأل هللا تعاإل أن نملنا،  درادته وتدب ه

 إنه جمي  الدعاء، إرادته ومي  بفاته الىت وردت عنه سباانه

 ـ السمع والبصر :  6، 5 

عهههن  تعههاإل هللا، ولكهههن ال أب ن وبههماي، عاتالسههم  هههو بههفة تدميهههة تنكشهه  هبهها انسههمو 
 بفة احلواد  علوا كب ا . 
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وال  ارحهة  ولكهن ال بعه  وال حدتهة، كما أن البصر هو بفة تدمية تنكش  هبا انبصهرات
  . ال ري   لك ف ن  لك من بفات احلواد  اننزه عنها هللا تعاإل

لَّي ِّنًها لََّعلَّهُه  فَهُقهواَل لَهُه تَههْواًل  َعْوَن إِّنَُّه َطَغىاْ َهَبا إِّإَل فِّرْ  ﴿ تاإل تعاإل مل بفة السم  لنفسه :
َنا أَْو َأن ََيَْشى يَهَتذَكَُّر أَوْ  تَاَل اَل َذَافَا إِّنَّهِنِّ َمَعُكَمها َأمْسَهُ    َيْطَغى تَااَل َربهََّنا إِّنهََّنا ََنَاُف َأن يَهْفُرَط َعَليهْ
هههرَُّهْم َوَ ْهههَواُهمأَْم َوَْسهههُبونَ  ﴿وتهههال تعهههاإل :  (1)﴾َوأََرى  (2)﴾بَهلَهههى َوُرُسهههُلَنا لَهههَدْيهِّْم َيْكتُهبُهههون  َأانَّ اَل َنْسهههَمُ  سِّ

ه ُ   لَْيسَ  ﴿وتال تعاإل مل ثبوت بفة البصر لنفسه تعاإل :  يُ  الَبصِّ ْثلِّهِّ َشْيٌء َوُههَو السَّهمِّ وتهال  (3) ﴾ َكمِّ
تفصيل  لك أن هللا سباانه  (4)﴾ اللَّطِّيُ  اخْلَبِّ ُ  ْبَصاَر َوُهوَ امَ  الَّ ُتْدرُِّكُه امَْبَصاُر َوُهَو يُْدرِّعُ  ﴿تعاإل : 

وال يغي  عن ر يته مرئى وإن ، مسموع وإن خفى ال يعز( عن مسعه، يسم  ويرى، وتعاإل مسي  بص 
ويسههم  مههن ريهه  ، يههرى مههن ريهه  حدتههة وال أ فههان، واليههدف  ر يتههه تههالم، وال وجهه  مسعههه بُعههد، دق

بههفاته  وَيلههق بغهه  للههة ،إ  التشههبه، ويههبطش بغهه   ارحههة، ا يعلههم مههن ريهه  تلهه كمهه،  وال ل ان أبههمبة
 .  كما تشبه  اته  ات اخللق،  بفات اخللق

والبصههر  وتصههور معهههللا السههم ، مههن  اق حههالوة اإلميههان أبن هللا سههباانه وتعههاإل مسيهه  بصهه 
حلهق سهباانه وتعهاإل عهن ا وحتقهق العجهز عهن إدراكهمها لعلهو بهفات، ا( العلىنابلتنزيه الذى يليق ابجل

تعاإل هللا علوا كب ا ؛ من حتقق بكل ، به و كي  تكي ه به، أنظ  تشب أو، أن يكون هلا مثيل متثل به
، البصه   هوالن اهلهم واخلهواطر بقلبهه، لكهالم نفسهه مل نفسهه تلك احلقائق أمتأل تلبه خشية من السهمي 

، لو مال تدر الشعرة هوى مل مكان سايق ،من الشعرة وأحد من السي  فكان كأنه على براط أدق
فعهل  السمي  البص  مراتبة من يعلم تدر عقوبة اجلبهار اننهتقم شهديد الهبطش ّمهن خهال  أمهره أو ورات 

، من اجلالل اإلهلى يو   اخلشية، فيكون تصديقه دثبات الصفات جلنابه العلى كما علم، ما هناه عنه
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واللمهة الهىت تلهم هبها ، علهى القلهو( اسبة نفسه علهى اخلهاطر الهذى َيطهرل العا  كراتبة هللا تعاإل وحممون
  بل وعلى النفس الواحد وطرفة الع  .

أسههرار  كلمهها انكشههف  لهههو ، مهها تههر( العبههد مههن هللا كلمهها اشههتد خوفههه مههن عظمتههه و اللهههلوك
ع العههذا( مههن أنههوا  ومتثلهه  لههه اجلاههيم كهها فيههها، معههاىن الصههفات كلههها كانهه  خشههيته أشههد ورهبتههه أتههوى

انتهرا إإل نعهيم ، للملكهوت امعلهى فيكون وهو م  الناس ميشهى علهى امرض مشهاهداً ، ولالم العقوابت
فيكههون كمهها ، النههار ولالم العههذا( الههذى ال يطههاق وإإل  اههيم، اجلنههة وأنههواع انههال  الههىت ال توبهه  فيههها

ُلوَن تَهاُلوا َسهاَلًما اْمَْرضِّ  مَيُْشهوَن َعلَهى َوعِّبَهاُد الهرَّمْحَنِّ الَّهذِّينَ  ﴿تال هللا تعهاإل :   َههْواًن َوإَِّ ا َخهاطَبَهُهُم اجْلَهاهِّ

 ْيًمها ﴿إإل تولهه : ﴾ ُسجًَّدا َوتَِّياًما َوالَّذِّيَن يَبِّيُتوَن لَِّرهب ِِّّم ُ رَيُفورًارَّحِّ تَهْد  ﴿وتولهه تعهاإل :  (1) ﴾ وََكهاَن اَّللَّ
ُنونَ  أَفْهَلحَ  ُعونَ الَّذِّيَن ُهْم يفِّ َباَلهتِِّّمْ   اْلُمْؤمِّ وههذه  . . (2) ﴾ ُههْم فِّيَهها َخالِّهُدونَ  ﴿إإل تولهه :  ﴾ َخاشِّ

فاطمأن ، بكمال الصفات الصفات الىت أثهللا هللا هبا على انؤمن  هى وال شك بفات من كمل علمه
 .  (3) ﴾ اْلُقُلو(ُ  َأاَل بِّذِّْكرِّ اَّلل ِّ َتْطَمئِّن   ﴿تال تعاإل : ، تلبه بذكر هللا تعاإل

در هات  ومينانهاً ،  مشاهد أهل مقهام اإلحسهاناىنناهللا وأهلى وأوالدى وإخو  أن ميأسأل هللا
نُكْم َوالَّذِّينَ  ﴿تال هللا تعاإل : ، القر( ومشاهد احل  ُ الَّذِّيَن لَمُنوا مِّ  (4) ﴾ َدَرَ اتح  أُوُتوا اْلعِّْلمَ  يَهْرَف ِّ اَّللَّ
 إنه جمي  الدعاء . 

 الم : ــالك ـ 7
ومهها مل  وال يقبهل العههدم، ه ههو بههفة أزليهة لههيس  هرف وال بههوتكهالم هللا تعههاإل القهائم بذاتهه

أزال وأبهدا علهى ميه   مث ههو مه  وحدتهه دال، وال التبغهيض وال التقهد  وال التهأخ ، معناه من السكوت
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وهو معجزة ، أيضا بكالم هللا تعاإل وهو الذى عرب عنه ابلنظم انعجز انسمى، معلوماته الىت ال هناية هلا
 القائمة الدائمة .  رسول هللا

زمهههان  فكانههه  انعجهههزة مل كهههل، وكهههل نهههىب دعوتهههه ريههه  حجتهههه، والقهههرلن ههههو الهههدعوى واحلجهههة
هللا معجزتهه انقههال(   عهل، فسهيدان موسهى عليهه السهالم نها اشهتهر مل زمنهه السهار وكثهر، تناسه  أهلهه

مطبهاء  عهل هللا معجزتهه كثر فيه ا  وسيدان عيسى عليه السالم نا كان مل زمن، العصا ثعباان ْكل ري ه
نها كثهر مل زمنهه  بهلى هللا عليهه وسهلموسيدان حممد ، اممر انعجز، وامبر  وإحياء انوتى هإبراء امكم

تال ، انعجز هلم عن معارضته ابإلتيان ولو كثل أتصر سورة منه الفصااء والبلغاء كان  معجزته القرلن
ُ ُموَسهههههى َتْكلِّيمههههه ﴿الصهههههفة لنفسهههههه سهههههباانه :  تعهههههاإل مل ثبهههههوت تلهههههك  وتهههههال تعهههههاإل :  (1) ﴾ اً وََكلَّهههههَم اَّلل 

ُ إِّالَّ َوْحًيا أَوْ  َوَما َكاَن لَِّبَشرح  ﴿ َي دِِّّْ نِّهِّ َما َيَشاء َأن ُيَكل َِّمُه اَّللَّ َل َرُسواًل فَهُيوحِّ َجا(ح أَْو يُهْرسِّ  إِّنَّهُ  مِّن َورَاء حِّ
 .  (2) ﴾َعلِّي  َحكِّيمٌ 

تهههد  تهههائم  بكهههالم أزإل، متوعهههد، واعهههد، انه، مهههتكلم لمهههروتفصهههيل  لهههك أن هللا  هههل  اللهههه 
مهههن متهههوج اهلهههواء  فلهههيس بصهههوت وهههد ، ال يشهههبه كهههالم اخللهههق كمههها ال تشهههبه  اتهههه  وات اخللهههق، بذاتهههه

وأن القرلن والتوراة واإل يل والزبهور   وال حرف ينقط  دطباق شفة أو حتريك لسان، وابطكاع ام رام
، مكتههو( مل انصههاح ، القههرلن مقههروء ابملسههنة وأن، الصههالة والسههالمكتبههه اننزلههة علههى رسههله علههيهم 

ال يقبل االنفصال واالفرتاق ابالنتقال إإل ، تد  تائم بذات هللا تعاإل وأنه م   لك، حمفوظ مل القلو(
سهباانه  كمها نهرى ربنها،  وان موسى عليه السالم مس  كالم هللا بغ  بوت وال حرف، القلو( واموراق

وإ ا كان  له هذه الصفات  ، ن شاء هللا يوم القيام من ري   وهر وال شكل وال لون وال عرضوتعاإل إ
، والعلم والقدرة واإلرادة والسم  والبصر والكالم متكلما ابحلياة، كان حيا عانا تادرا مريدا مسيعا بص ا

 . ال كجرد الذات
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 مزيد بيان ىف صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل :
، القرلنيهة بات بفة الكالم هلل سهباانه متعه  علهى كهل مسهلم نها بينها مهن الألدلهةاإليقان دث

رسههله الههىت  علههها هللا  وهههو التصههديق بكتهه  هللا الههىت أنزهلهها علههى، يههتم إميههان انههؤمن إال بههه وممههر لخههر ال
أن  ومها نه ، أن تنعقد عليه القلهو( ب  هبا سباانه ما ن ، وهدى ونورا و كرى، تبياان لكل شىء

لوالديهه وأوالده وإخوانهه انهؤمن  ومههل  مهة هللا ورسهوله  يقوم به انسلم هلل من العبادات وما نه  عليهه
﴿  فه ن إثبهات بهفة الكهالم ، وما ن  أن يكهون عليهه انسهلم مهن امخهالق، و مة انسلم  ﴾ولله

 وتهرع مها هنهاه هللا هللاا أمهره ويسهارع إإل العمهل كه، أحكهام كتها( هللا بكمهال اإليقهان جتعل انسهلم يتقبهل
ونظرائههه  ولههيس علههى انسههلم أن ينظههر إإل بههفة مههن بههفات انعههاىن بعيههون عقلههه الههىت حتكههم نفسههه، عنههه

وينزه بفات ، الصفات ولكن عليه أن يؤمن إمياان ال يشوبه شك لشهوده حسا دالئل إثبات، وأشباهه
 الوابفون . ما يصفهتعاإل هللا ع، هللا تعاإل عن حد ودها أو كي  يكيفها

سهامعا لهه  فيقهرأ القهرلن، حىت إ ا انعقد تلبه على اليق  احلهق كاشهفه هللا أبنهوار بهفة الكهالم
يههد ز وم، اإلنههذار فيكههون بهه  و ههل مههن لايت، خبشههوع وهيبههة مههن هللا تعههاإل ﴾وللههه  ﴿مههن رسههول هللا 

على هللا تعاإل من اآلايت الدالة  لويتجمل ابلتوك، إميان من اآلايت الدالة على معاىن بفات هللا تعاإل
فيكههون التههاإل للقههرلن مهه  انراتبههة كأنههه ، علههى أنههه الفاعههل انبتههار الههذى يفعههل مهها يشههاء ووكههم مهها يريههد

  . ﴾ولله  ﴿يسمعه عن رسول هللا  بعد أن يستاضر أنه، يسم  الكالم عن هللا تعاإل
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  املبحث الثالث
 (1)من علوم القرآن
 الوته : تالوة القرآن حق ت

 
جتعلههه  ونهها كههان البههد لنهها أن نبهه  مهها البههد منههه نههن يتلههو القههرلن حههق تالوتههه مههن امبههول الههىت

حىت يكون أخى ّمن ، فامها ما البد من فهمه للتاإل انتأمل، مالحظا نعاىن كالم هللا تعاإل حال التالوة
تا( هللا سارع إإل العمل كا فهمه ّما ك  ف ن التاإل إ ا فهم معهللا ما يتلوه من، يتلو كتا( هللا حق تالوته

وبهذلك ميكنهه أن يفههم مها يتلهوه ، القهرلن ّمها  مهه هللا وكرههه وتباعد عما هنى عنهه، مدحه هللا ورري  فيه
 التأويل .  ويفسر لغ ه ويب  و وه

م فعلى معني  عجيب  : وهو  تال اإلمام أبو طال  انكى رضى هللا عنه : فأما تاهُر الكالِّ
إِّنَّ يفِّ َههَذا لََباَلرًيها  ﴿ ف ماله واختصهاره للبالريهة واإلنهار تهال هللا تعهاإل :، اتصر ومفصل مكررجممل 

َوَلَقْد َوبَّْلَنا هَلُُم اْلَقْوَل َلَعلَُّههْم  ﴿تعاإل :  ومكرره وتفصيله لإلفهام والتذكار تال هللا (2) ﴾ ل َِّقْومح َعابِّدِّينَ 
هللا ، فههههذه ثالثهههة أمسهههاء﴾الر﴿والتوحيهههد انفصهههل :  ل مل انهههبهم احممهههل. وتهههال عهههز و ههه (3) ﴾يَهتَهههذَكَُّرون

كِّتَهاٌ( ُأْحكَِّمهْ  لاَيتُهه   ﴿مث أتههر السهب  فقهال : ، مهن اسهم الهرمحن وتيل : ههى حهروف، لطي  رحيم
َلْ   ﴿ يعهللا ابلتوحيد﴾ ْن َلُدْن َحكِّيم ﴿ مث تال : ، أى : ابلوعد والوعيد﴾مُثَّ ُفص ِّ   أى : لألحكام ﴾مِّ

                                                 
 ( راجع كتاب : ) قوت القلوب ( لإلمام أبى طالب المكى رضى هللا اني .(1

 . 106( سورة األنبياء آية (2

 .51( سورة القصص آية (3
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ههو التوحيهد  ههذا ﴾َأالَّ تَهْعبُهُدوا إِّالَّ اَّللََّ  ﴿خب  ابلتفصيل للاالل واحلرام ، أى : ابمحكام ﴾َخبِّ ح  ﴿
ْنُه نَذِّيٌر َوَبشِّ ٌ  ﴿الذى أحكمه    الذى أعلمه . هذا هو الوعد والوعيد (1) ﴾ إِّنَِّنِّ َلُكم م ِّ

 :  املختصر لإلجيــاز
َهها﴿ : فمههن انبتصههر لإلنههار تولههه تعههاإل  ههَرًة َفظََلُموْاهبِّ نَهها َدُههوَد النَّاتَههَة ُمْبصِّ هههذا  ففههى (2) ﴾ َولتَهيهْ

هَرةً  ﴿اتصر وحمذوفان فانضهمر تولهه :  َفظََلُمهوا  ﴿تولهه :  انعههللا : ليهة مبصهرة فأضهمر وحمهذوفاه ﴾ ُمْبصِّ
َهها   ثلههه تولههه : كلمتهه  لإلنههار . وم  فاختصههرت كلمتههان مههن، انعهههللا : تلمههوا أنفسهههم ابلتكههذي  هبهها ﴾هبِّ
هههَها ﴿ هههَي َخاوِّيَهههٌة َعلَهههى ُعُروشِّ فكيههه  ، والعهههرو  : السهههقوف وههههى مههه  عهههر ، اخلهههواء : اخلهههالء (3) ﴾َوهِّ

ومعنهاه : وههى خاويهة ، مو هودة فيهها ؟ فههذا مهن انبتصهر احملهذوف تكون خاوية من العهرو  والعهرو 
َّلل ِّ َواْليَهههْومِّ وَ  ﴿واتعههة علههى عروشههها . ومثلههه تولههه تعههاإل : ، أهلههها مههن درههها أو مههن َّ َمههْن لَمههَن ابِّ  َلكِّههنَّ الْههربِّ

رِّ   هذا انعهللا .  فانعهللا فيه : ولكن الرب من لمن ابهلل وكثل، حذف الفعل وأتيم االسم مقامه (4) ﴾ اآلخِّ

عههز  ومههن  لهك تولههه، أى : حهه  العجهل (5) ﴾ َوُأْشههرِّبُواْ يفِّ تُهلُهوهبُِِّّم اْلعِّْجههلَ  ﴿تولهه عههز و هل 
تتلهها فاهذف الفعهل  وانعهللا : بغ  نفس، و  يذكر تتله (6) ﴾ َ  نَهْفًسا زَكِّيًَّة بَِّغْ ِّ نَهْفسح أَتَهتَهلْ  ﴿و ل : 

 ﴾ بِّغَههْ ِّ نَهْفههسح  ﴿ضههمر تولههه : (7) ﴾ أَنَّههُه َمههن تَهتَههَل نَهْفًسهها بِّغَههْ ِّ نَهْفههسح أَْو َفَسههادح يفِّ اَمْرضِّ  ﴿. ومثلههه : 
َمههن يفِّ السَّهههَماَواتِّ  ﴿اموإل . وكههذلك تولهههه :   تتلههها أو بغهه  فسهههاد مل امرض فههاكتفى عنهههه بههذكر ريههه

                                                 
 . 2ـ  1( سورة هود آية (1

 . 59( سورة اإلسراء آية (2

 . 42( سورة الكه  آية (3

 . 177( سورة البقرة آية (4

 . 93( سورة البقرة آية (5

 . 74( سورة الكه  آية (6

 . 32( سورة المائدة آية (7
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لد ِّينِّ  ﴿وكذلك توله :  معناه : ومن مل امرض . (1) ﴾َواَمْرضِّ  متصل بقوله  (2) ﴾َفَما ُيَكذ ُِّبَك بَهْعُد ابِّ
نَساَن يفِّ َأْحَسنِّ تَهْقوِّ ح  َلَقْد َخَلْقَنا ﴿سباانه :  نعهللا : فما وا، وفصل بينهما النع  واالستثناء (3) ﴾ اإْلِّ
 فهأى شهىء وملهك علهى التكهذي  أبن تهدين هلل تعهاإل، بعد ههذا البيهان أيهها اإلنسهان ابلداينهة يكذبك

 . وهو أحكم احلاكم 

 ر : ـاملبدل املضم
هْعَ  اْلَمَمهاتِّ  ﴿ومن انبدل انضمر :  هْعَ  احْلَيَهاةِّ َوضِّ ََ تْهَناَع ضِّ ضهع   انعههللا : (4) ﴾ إِّ اً مَّ

وانههههوتى بههههذكر احليههههاة  فأضههههمر  كهههر العههههذا( وأبههههدل امحيههههاء، عههههذا( انههههوتى عهههذا( امحيههههاء وضههههع 
فيكون ، الوب  على لفظه ويضمر : أهل ويصلح أيضا أن يرتع، فأتام الوب  مقام االسم، وانمات

مل  كهر القريهة و كهر العه  ، كمها أضهمر : أههل،  أههل انمهات ضع  عذا( أهل احلياة وضع  عهذا(
وانعههللا : واسهأل أههل القريهة وأسهأل  (5) ﴾ فِّيَهها ُكنَّها فِّيَهها َواْلعِّهْ َ الَّه ِّ أَتْهبَهْلنَها  َقْريََة الَّ ِّ َواْسَألِّ الْ  ﴿فقال : 

  أهل الع  .

، انضهههمر هههو مهههن انبهههدل ﴾ثَهُقلَهههْ  مل الس هههَمَواتِّ َواٌَمْرضِّ  ﴿ومههن ههههذا انعههههللا تولههه تعهههاإل : 
خفهى علمهه ثقهل . وكهذلك  هللا عليهه من الشهىء إ اأبهدل بداللهة انعه، ومعنهاه : خفيه ، مبدله : ثقل 

وانعههللا : خفيه  علهى أههل السهموات وأههل ، ومضهمر : أههل، معناه : علهى ﴾مَل الس َمَواتِّ  ﴿توله : 
  يعهللا فجأة . (6) ﴾ اَل أَتْتِّيُكْم إِّالَّ بَهْغَتةً  ﴿امرض 

                                                 
 . 19وسورة األنبياء آية  83( سورة آل امران آية (1

 . 7( سورة التين آية (2

 . 4( سورة التين آية (3

 . 75( سورة اإلسراء آية (4

 . 82( سورة يوس  آية (5

 . 187( سورة األاراف آية (6
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، تهزال فماذوفهه :، ذوففيهه مضهمر وحمه (1) ﴾ تَهْفتَهأُ تَهْذُكُر يُوُسه َ  ﴿ومنه توله عز و ل : 
فأضههمرت ال ، يوسهه  وانعهههللا : تههالوا اتهلل ال تههزال تفتههؤ تههذكر، الههىت هههى  ههوا( القسههم، ومضههمره : ال

ومل ، وبليغه وهى لغهة لهبعض العهر( وفصياه وهى من اتصر الكالم ﴾تَهْفَتؤ  ﴿وأبدل  تزال لقوله : 
 وتوله سباانه : (2) ﴾رِّْزَتُكْم أَنَُّكْم ُتَكذ ِّبُون َوجَتَْعُلونَ  ﴿ القرلن من كل لغة . ومن هذا توله عز و ل :

ُلواْ نِّْعَمَة اَّلل ِّ ُكْفرًا ﴿ وكهذلك بهدلوا شهكر نعمهة هللا  ، معناه جتعلهون شهكر رزتكهم أنكهم تكهذبون (3) ﴾ بَدَّ
 معنههاه : (5) ﴾ ْمَلْيهُ  هَلَههاوََكههأَي ِّن م ِّهن تَهْريَههةح أَ  ﴿، (4)﴾  َفَكههأَي ِّن م ِّهن تَهْريَههةح أَْهَلْكَناَهها ﴿ومثلهه :  كفهراً هبهها .
الهذى يسهميه  وههذا، والعه  ههى اإلبهل احمهولهة، انعههللا : أههل العه  ﴾َواْلعَِّ   ﴿مثل توله : ، أهل القرية

ههَي أَتْهههَومُ  ﴿الناويههون احمههاز وهكههذا تولههه   معنههاه : للطريقههة الههىت هههى (6) ﴾ إِّنَّ َهههَذا اْلُقههْرلَن يِّْهههدِّ  لِّلَّهه ِّ هِّ
يقولوا الكلمة الىت هى  أى : (7) ﴾ َوُتل ل ِّعَِّبادِّ  يَهُقوُلواْ الَّ ِّ هَِّي َأْحَسنُ  ﴿وله عز و ل : أتوم . ومثل ت

لَّ ِّ هَِّي َأْحَسنُ  ﴿أحسن . ومثل هذا توله :  أى : ابلكلمة أو ابلفعلة الىت هى  السيئة : (8) ﴾ اْدَفْ  ابِّ
يَن َسهههبَهَقْ  هَلُهههم  ﴿أو مثهههل تولهههه : ، أحسههن ًِّ نَّهههاإنَّ الَّههذِّ والو هههه ، أى : الكلمهههة احلسههههللا (9) ﴾ احلُْْسهههللَا  م ِّ

أى : علهى  (10) ﴾ َعلَهى ُمْلهكِّ ُسهَلْيَمانَ  ﴿وهكهذا تولهه : ، اجلنهة اآلخر أن احلسهللا اسم ال نع  ومعناه
                                                 

 . 85وس  آية ( سورة ي(1

 . 82( سورة الواقعة آية (2

 . 28( سورة إبراهيم آية (3

 . 45( سورة الحج آية (4

 . 48( سورة الحج آية (5

 . 9( سورة اإلسراء آية (6

 .  53( سورة اإلسراء آية (7

 .34( سورة فصلت آية (8

 . 101( سورة األنبياء آية (9

 . 102( سورة البقرة آية (10
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أى :  (1) ﴾ َولتِّنَها َمها َوَعهدتهََّنا َعلَهى ُرُسهلِّكَ  ﴿فأضهمر تولهه : عههد . ومثهل تولهه : ، عهد ملك سليمان
  فأضمر ألسنة .، رسلك ةعلى ألسن

 املكىن املضمـر : 
و كههره  أضههمر احلههوت (2) ﴾ َوَمهها أَنَسههانِّيُه إِّالَّ الشَّههْيطَانُ  ﴿ومههن انكهههللا انضههمر تولههه تعههاإل . 

إِّانَّ  ﴿ومثل توله تعاإل :  وانعهللا : وما أنساىن  كر احلوت لك إال الشيطان .، واسم موسى لالختصار
َلةِّ  حلَِّجها(ِّ  ﴿توله :  وكذلك، فكهللا عنه و  يتقدم له  كر (3)﴾اْلَقْدرِّ أَنَزْلَناُه يفِّ لَيهْ  (4) ﴾ َحهىتَّ تَههَواَرْت ابِّ

  و  نر هلا  كر . فكهللا عنها، يعهللا توارت الشمس  جا( الليل

 املبدل املختصر : 
مثِّ َوإَِّ ا تِّيَل َلُه اتَّقِّ اَّلل َ َأَخَذْتُه اْلعِّزَّ  ﴿ومن انبدل انبتصر توله عز و ل :  إلِّ معنهاه  (5) ﴾ ُة ابِّ

وابإلمث كعهللا ، كعهللا : محلته فأخذته، أى : محله التعزز وامنفة على اإلمث و  يبال، محلته العزة على اإلمث
َنٌة َواَل نَهْومٌ  ﴿: على اإلمث . ومن هذا توله :  من السنة ، أى : ال حتمله سنة وال نوم (6)﴾ اَل أَتُْخُذُه سِّ

 ذه  به عن التيقا .أى : ت، حتمل العبد

 املنقول املنقلب : 

                                                 
 . 194آية  ( سورة آل امران(1

 . 63( سورة الكه  آية (2

 . 1( سورة القدر آية (3

 . 32( سورة ص آية (4

 . 206( سورة البقرة آية (5

 .205( سورة البقرة آية (6
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ههن نهَّْفعِّهههِّ  ﴿ومههن اننقههول اننقلهه  تولههه عههز و ههل :   مل  الههالم (1) ﴾ يَههْدُعو َلَمههن َضههر ُه أَتْهههَرُ( مِّ
ْلُعْصَبةِّ  لَتَهُنوءُ  ﴿وانعهللا يدعو من لضره أتر( من نفعه . ومثله : ، منقولة ﴾َلَمن  ﴿ معناه لتنوء  (2) ﴾ ابِّ

 .  لتثقل  ملها لثقلها عليهم . أى:، العصبة هبا

 املضمر املختصر : 
ُمْ  ﴿ومن انضمر انبتصر أيضا توله عز و ل :  إحهدى   ضم ه (3) ﴾ َأال إِّنَّ َعاًدا َكَفُرواْ َرهبَّ

. االسهم لسهقوط اخلهافض فأضهمر لالختصهار وانتصها(، كفهروا توحيهد رهبهم،  كلمت  : كفروا نعمهة رهبهم
التغطية أى : ريطوا لايته وما دعا إليه من ، مول على انعهللا أى : ريطوا رهبموفيها و ه ريري  إال أنه حم

هكذا حقيقة مل التوحيد إ ا امولية مل كل فعهل منهه وههم ، ريطوا وانعهللا : كفرهم ريطى عليهم كا، احلق
 بس : التغطية . الل (4) ﴾ َولََلَبْسَنا َعَلْيهِّم مَّا يَهْلبُِّسونَ  ﴿كعهللا توله تعاإل :  فهو، ثوان فيما بعد

هنُكم مَّاَلئَِّكهًة يفِّ اْمَْرضِّ  ﴿ومن انضمر توله تعاإل :  لهيس  (5) َ ﴾ ََيُْلُفهون َولَهْو َنَشهاء جَلََعْلنَها مِّ
فبهدلكم كعههللا : ، جلعلنها ويصلح :، ولكن معناه جلعلنا بدال منكم مالئكة، أنه نعل من البشر مالئكة

 منكم . 

 املبدل منه : 
وههم  انعههللا، الهالم بهدل مهن البهاء (6) ﴾ َوُهْم هَلَا َسهابُِّقونَ  ﴿له عز و ل : ومن انبدل منه تو 

معنههاه علهههى  (1)﴾  النَّْبهههلِّ  َوَمَُبهههل ِّبَهنَُّكْم يفِّ ُ ههُذوعِّ  ﴿ومثلههه : ، مهنههم لهههو سههبقوها لفهههاتتهم، هبهها سهههابقون
                                                 

 .13( سورة الحج آية (1

 . 76( سورة القصص آية (2

 . 60( سورة هود آية (3
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 ﴿وكعنهاه : ، ى : مه  القهوم الظهان أ معنهاه (2) ﴾ جَتَْعْلِنِّ يفِّ اْلَقْومِّ الظَّهالِّمِّ َ  الَ فَ  ﴿وكذلك : ،  ذوع
ُعوَن فِّيههِّ  أى :  (4) ﴾ ُمْسهَتْكربِِّّيَن بِّههِّ  ﴿ وكهذلك تولهه :، بهه أى : عليهه ويصهلح (3) ﴾ أَْم هَلُْم ُسهلٌَّم َيْسهَتمِّ

أى : سهل عنهه فاهروف  (5) ﴾ فَاْسهَأْل بِّههِّ َخبِّه ًا ﴿توله تعهاإل :  يعهللا عن القرلن فعلى هذا جماز،، عنه
، يعههللا مل اليهوم، أى : فيهه (6) ﴾ السَّهَماء ُمنَفطِّهٌر بِّههِّ  ﴿ومثلهه تولهه : ، بعهض وم بعضهها مقهامالعوامل يقه
 ﴿: تعهاإل وكذلك توله، أى : م  أموالكم (7) ﴾ َواَل أَتُْكُلواْ أَْمَواهَلُْم إِّإَل أَْمَوالُِّكمْ  ﴿تعاإل :  وكعناه توله

العوامل ينو( بعضهها عهن  واحلروف، نرافق مهنا داخلة مل الغسلأى : م  ا (8) ﴾َوأَْيدَِّيُكْم إِّإَل اْلَمرَافِّقِّ 
 لكان  القراءة ضعيفة .  ولو أتهر مثل هذا انضمر ووبل مثل هذا احملذوف، بعض

 املوصول املكرر : 
ُدونِّ اَّلل ِّ  َوَما يَهتَّبُِّ  الَّهذِّيَن يَهْدُعوَن مِّهن ﴿ومن انوبول انكرر للبيان والتوكيد توله عز و ل : 

كأنههه نهها طههال ،  واإلفهههام مههردود رده للتوكيههد ﴾إِّن يَهت بُِّعههوَن  ﴿تولههه : ، (9)﴾إِّن يَهتَّبُِّعههوَن إِّالَّ الظَّههنَّ  رََكاءُشهه
أى : ، مههن دون هللا شههركاء إال الظههن وانعهههللا : مهها يتبهه  الههذين يههدعون، الكههالم أعيههد ليقههر( مههن الفهههم

                                                                                                                         
 . 71( سورة طي آية (1

 . 94( سورة المؤمنون آية (2

 . 38( سورة الطور آية (3
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ههِّ  ﴿ؤكهد : انكهرر ان وحنوه من، اتباعهم الشركاء تن منهم ري  يق  تَهاَل اْلَمهألُ الَّهذِّيَن اْسهَتْكرَبُواْ مِّهن تَهْومِّ
ُهمْ  لَِّمْن لَمهنَ  لِّلَّذِّيَن اْسُتْضعُِّفواْ  هنهْ فلمها ، اختصهاره الهذين اسهتكربوا نهن لمهن مهن الهذين استضهعفوا (1) ﴾ مِّ

 استضعفوا وكان انراد بعضهم كرر انراد دعادة  كر من لمن منهم للبيان .  تدم الذين

 رر املؤكد : املك
تَههْبلِّهِّْم َكهانُوا  فَهَينظُهُروا َكْيهَ  َكهاَن َعاتِّبَهُة الَّهذِّيَن َكهانُوا مِّهن ﴿ومن انكرر انؤكد توله عز و ل : 

ُهْم تُههوَّةً  ُههمْ  نهْ ُهمْ  َكْيهَ  َكهاَن َعاتِّبَهُة الَّهذِّيَن َكهانُوا مِّهن  ﴿فقولهه تعهاإل :  (2) ﴾َأَشهدَّمِّ نهْ  تَههْبلِّهِّْم َكهانُوا ُههْم َأَشهدَّمِّ
، ابن مسعود : َعاتَِّبُة مِّن تَهْبلِّهِّْم َكانُوا َأَشد  تُهو ةً  وتراءهتا مل مصا ، أشد فوبل كن ووكد بكانوا ﴾تُهوَّةً 

 . وكعنهههههههههههاه ه وإن تصههههههههههههرًا ه تولههههههههههههه تعههههههههههههاإل :  ﴾ ُهههههههههههههمْ  ﴿ وال تولههههههههههههه : ﴾ َكههههههههههههانُوا  ﴿لهههههههههههيس فيههههههههههههها 
لرَّمْحَنِّ لِّبُهُيوهتِِّّمْ  ﴿ وانعهللا : جلعلنا لبيوت ، وهذا ّما طال للبيان (3) ﴾ ا م ِّن َفضَّةح ُسُقفً  جَلََعْلَنا لَِّمن َيْكُفُر ابِّ

 أعيد  كر البيوت مؤخرا . ، فلما تدم ) من ( وهى أمساء من يكفر، من يكفر ابلرمحن

 املكىن املبهم املشتبه : 
ُْلوًكههها الَّ  ﴿ومهههن انكههههللا انهههبهم انشهههتبه تولهههه عهههز و هههل :  ُ َمهههَثاًل َعْبهههًدا ّمَّ َعلَهههى  يَهْقهههدِّرُ َضهههَرَ( اَّلل 

ُ َمهَثاًل رَُّ لَهْ ِّ  ﴿ وتوله تعاإل بعهده :، الشىء مل هذا الوض  اإلنفاق ّما رزق هللا (4) ﴾َشْيءح  َوَضهَرَ( اَّلل 
، اممهر ابلعهدل واالسهتقامة علهى اهلهدى الشىء مل ههذا انوضه  (5) ﴾ َشْيءح  َأَحُدمُهَا أَْبَكُم اَل يَهْقدُِّر َعَلىَ 

الشىء مل هذا الوض  وب  اصهو  مهن  (6) ﴾ َشْيءح  اتهَّبَهْعَتِنِّ َفاَل َتْسأَْلِنِّ َعنفَ ِّنِّ  ﴿وكذلك توله : 

                                                 
 . 75آية  ( سورة األاراف(1

 . 21( سورة غافر آية (2

 . 33( سورة الزخرف آية (3

 . 75( سورة النحل آية (4

 . 76( سورة النحل آية (5

 . 70( سورة الكه  آية (6
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علمه اخلضر عليه السالم من لدنه ال يصلح أن يسأل عنه حىت يبتدىء  وب  الربوبية من العلم الذى
 عنه .  به فلذلك كهللا

ّمهها ال  ووههه، وكههذلك العلههم علههى ضههربت  : ضههر( ال يصههلح أن يبتههدىء بههه حههىت يسههأل عنههه
معههههللا بهههفات  فلهههذلك وسههه   هلهههه وحسهههن كتمهههه . وعلهههم ال ينبغهههى أن يسهههأل عنهههه مهههن، يضهههيق علمهههه

فعلهم اخلضهر الهذى شهرط ، احملمهول بهل َيهو هبها انهراد، ال يوكهل إإل العقهول، التوحيد ونعهوت الوحدانيهة
 . لى أمرههذا النوع، وهللا ريال  عبه من  على موسى عليهما السالم أن ال يسأل عنه حىت يبادئه

ري   يعهللا هللا أى : كي  يكون خلق من (1) ﴾ أَْم ُخلُِّقوا مِّْن رَيْ ِّ َشْيءح  ﴿وتوله عز و ل : 
عباس وعن زيد بن  وروينا  لك عن ابن، خالق ؟ ففى و ودهم ثبوت خالق فهم داللة عليه أنه خلقهم

ههْن رَيههْ ِّ َشههْيءح  ﴿علههى رضههى هللا عنهمهها تههاال مل تولههه عههز و ههل :  كيهه  يكههون ،  مههن ريهه  ر( :أى  ﴾ مِّ
ُ َفضَّههَل بَهْعَضهُكْم َعلَههى بَهْعهضح يفِّ الْههر ِّْزقِّ  ﴿وتولهه عههز و هل :  خلهق مههن ريه  خههالق ؟ فههالبعض  (2) ﴾ َواَّلل 

 ومثلهههههه تولهههههه تعهههههاإل ، انفضهههههل مل الهههههرزق ههههههم امحهههههرار والهههههبعض اآلخهههههر انفضهههههول ههههههم انماليهههههك امول
علمهه مهن  ترينه هذا ههو انلهك انوكهل بعلمهه أحضهر مها عنهده ّمها(3) ﴾ ٌ َوتَاَل َترِّيُنُه َهَذا َما َلَد َّ َعتِّيد ﴿
ُتهُ  ﴿وتوله عز و ل : ، فعله ترينه هذا هو شيطانه انقرون به . ومثله توله  (4) ﴾ تَاَل َترِّيُنُه َربهََّنا َما َأْطَغيهْ

هههُرونَ  َوإِّْخهههَواهُنُْم مَيُهههد وهَنُْم يفِّ اْلغَهههي ِّ مُثَّ الَ  ﴿تعههاإل :  وانهههيم انتصهههلة () إخهههوان ( أمسهههاء  اهلهههاء (5) ﴾ يُهْقصِّ
أى : الشههياط  إخههوان انشههرك  ميههدون ، انشههرك  واهلههاء وانههيم انتصههلة ( ) ميههدون ( أمسههاء، الشههياط 

َها ُسهْلطَانُُه َعلَهى الَّهذِّيَن  ﴿مل اإلمهداد . وكعههللا ههذا تولهه تعهاإل :  انشرك  مل الغهى وال يقصهرون عهنهم إِّمنَّ
واهلهاء انتصهلة ، اهلاء اموإل انتصلة ( )يتولون ( كنايهة عهن إبلهيس (1) ﴾ُمْشرُِّكونَ  ُهم بِّهِّ  نَُه َوالَّذِّينَ يَهتَهَولَّوْ 

                                                 
 . 35( سورة الطور آية (1
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أيضههاً  وتههد تيههل أيضههاً : إهنهها عائههدة علههى إبلههيس، هههى اسههم هللا عههز و ههل ﴾ ُهههم بِّهههِّ  ﴿مههن تولههه :  ابلبههاء
 و ل .  بعبادة هللا عزأى : أشركوا ، فيكون انعهللا : هم به تد أشركوا مل التوحيد

عههن  اهلههاء اموإل كنايههة (2) ﴾فَهَوَسههْطَن بِّهههِّ َمًْعهها فَههأَثَهْرَن بِّهههِّ نَهْقًعها ﴿ومثهل هههذا تولههه عههز و ههل : 
، أى : ابحلههوافر النقهه  فههأثرن بههه، وهههن اْلُمههورِّاَيت تَههْدحاً يعهههللا اخليههل تقههدح  وافرههها فتههورى النههار، احلههوافر

وهههن انغهه ات ، توسههطن بههه أى : ابإلريههارة فوسههطن أى، ة عههن اإلريههارةواهلههاء الثانيههة كنايهه، يعهههللا الههرتا(
 وانشركون فارون .   معهم بباا وسطن م  انشرك  أرياروا عليهم

ههن ُكههل ِّ الثََّمههرَاتِّ  ﴿وهبههذا انعهههللا تولههه عههز و ههل :   اهلههاء (3) ﴾ َفأَنَزْلنَهها بِّهههِّ اْلَمههاء َفَأْخَرْ نَهها بِّهههِّ مِّ
فانكهللا هو مها ، ومكهللا ومل توله : )به( مبدل، ى : أنزلنا ابلساا( اناءاموإل عائدة على الساا( أ
َها عِّبَهاُد اَّللَِّّ  ﴿ههذا تولهه :  ومثهل، وانبهدل أن بهه كعههللا منهه،  كرانه مهن أمسهاء السهاا(  (4) ﴾ َيْشهَرُ( هبِّ

هرَاتِّ َمهاء َثجَّاً ه ﴿ وههو بهريح تولهه مل انفسهر :، أى : منهها هَن اْلُمْعصِّ ، يعههللا السههاا( (5)﴾ اَوأَنَزْلنَها مِّ
يعههللا  ﴾ َفَأْخَرْ نَها بِّههِّ مِّهن ُكهل ِّ الثََّمهرَاتِّ  ﴿وتوله مل اهلهاء الثانيهة :  (6)﴾ مَّي ِّ ح  ُسْقَناُه لِّبَهَلدح  ﴿وهو توله : 

 ب  اسم الساا( واناء ابهلاء فأشكل .  فجم ، ابناء

 َرَمَضههاَن الَّههذَِّ  أُنههزَِّل فِّيهههِّ َشههْهُر  ﴿ومههن البيههان الثههاىن والثالههث للبطهها( احممههل تولههه تعههاإل : 
لهيال ؟ فقهال مل  فلم يفهم منه إال أن القرلن أنزل مل شهر رمضان و  يدر أهنهارا أنهزل فيهه أم(7) ﴾اْلُقْرلنُ 
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َلةح م َبارََكةح  ﴿البيان الثاىن :  أى و  يهدر ، مل ليلة مباركهة فلم يفهم إال أنه أنزل ليال (1) ﴾ إِّانَّ أَنَزْلَناُه يفِّ لَيهْ
َلةِّ  ﴿ليلة هى ؟ فقال مل البيان الثالث :   فهذا رياية البيان .  (2) ﴾ اْلَقْدرِّ  إِّانَّ أَنَزْلَناُه يفِّ لَيهْ

 املوحد ومعناه اجلمع : 
نَسهاَن َلفِّهي ُخْسهرح  َواْلَعْصهرِّ  ﴿ومهن انوحهد ومعنهاه اجلمه  تولهه تعهاإل :  إن  أى : (3) ﴾ إِّنَّ اإْلِّ

َاتِّ إِّ  ﴿لقوله : ، الناس لفى خسران لُهوا الصَّهاحلِّ ، ماعهة مهن واحهد وال يسهتثهللا (4) ﴾ الَّ الَّذِّيَن لَمُنوا َوَعمِّ
  وإمنا وحد االسم للجنس .، وإمنا يستثهللا ماعة من ماعة أكثر منهم

 اجلمع املراد به الواحد :
َبْ  تَهههْوُم نُههوحح اْلُمْرَسههلِّ َ   ﴿ومههن اجلمهه  انههراد بههه الواحههد تولههه عههز و ههل :  نههوح  عهههللاي (5) ﴾َكههذَّ

فوحههد  (6) ﴾ نُههوحٌ  إِّْ  تَههاَل هَلُههْم َأُخههوُهمْ  ﴿ودل عليههه تولههه تعههاإل : ، وحههده منههه   يرسههل لقههوم نههوح ريهه ه
 .اجلم  

 اجلمع املكىن : 
ههْن َخْلههقِّ  ﴿ومههن اجلمهه  انكهههللا تولههه عههز و ههل :   ﴾ النَّههاسِّ  خَلَْلههُق السَّههَماَواتِّ َواْمَْرضِّ َأْكههرَبُ مِّ

والعر( جتم  الواحد ، لوبفه ونزل  لك مل  كر الد ال واستعظامهم، الد اليع  مل هذا انوض  (1)
 للجنس . 
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 املقدم واملؤخر واملعطوف وما محل على املعىن : 
َمهن َكَفهَر  ﴿ توله عز و هل :، ومن انقدم وانؤخر حلسن أتلي  الكلم ومزيد البيان واإلتهار

َّلل ِّ مِّهن بَهْعهدِّ إميَانِّههِّ إِّالَّ َمهْن ُأْكهرِّ  ميَهانِّ َوَلكِّهن مَّهن َشهرَحَ  َه َوتَهْلبُههُ ابِّ إلِّ ْلُكْفهرِّ  ُمْطَمهئِّن  ابِّ اختصهاره  (2) ﴾ َبهْدرًا ابِّ
فعلهيهم ريضه  مهن هللا إال مهن أكهره وتلبهه مطمهئن  ومؤخره من كفر ابهلل بعد إميانه وشرح ابلكفر بهدرا

ْلُكْفر َوَلكِّن مَّن َشرَحَ ﴿ وكد بقوله ﴾َوَلكِّن، ﴿ابالميان ، نا استثهللا انكره وتلبه مطمئن دميانه ﴾َبْدرًا ِّ ابِّ
هَن اَّلل ِّ  ﴿انكهره لخهر الكهالم لهئال يليهه تولهه :  و  نعل و عهل  فيتهوهم أنهه خهربه (3) ﴾ فَهَعلَهْيهِّْم رَيَضهٌ  م ِّ

ههههههههَن اَّلل ِّ  ﴿لخههههههههر الكههههههههالم :   تولههههههههه :  وهههههههههو مل انعهههههههههللا مقههههههههدم خههههههههرب امول مههههههههن ﴾ فَهَعلَههههههههْيهِّْم رَيَضههههههههٌ  م ِّ
َّلل ِّ  ﴿ ههن بَهْعههدِّ إميَانِّهههِّ َمههن َكَفههَر ابِّ ُههُم اْسههَتَاب واْ  ﴿فههأخ َر لَِّيلِّيِّههه تولههه تعههاإل :  ﴾  مِّ هنَّ نْهَيا َعلَههى  َ لِّههَك أبَِّ احْلَيَههاَة الْههد 

َرةِّ   وسياق انعهللا .  منه من وبفهم فيكون هذا أحسن مل أتلي  الكالم (4) ﴾ اآلخِّ

ومههن  هههذا مههن انعطههوف انضههمر (5) ﴾ َوتِّيلِّهههِّ اَيَر( ِّ إِّنَّ َهههُؤاَلء تَهههْومٌ  ﴿وكههذلك تولههه تعههاإل : 
وانعههللا : وعنهده ، تيلهه وضهم ه تولهه وعلهم (6) ﴾ َوعِّنهَدُه عِّْلهُم السَّهاَعةِّ  ﴿فعاطفهه تولهه : ، انقدم وانهؤخر

فأمههها مهههن نصههبها ف نهههه مقهههدم أيضههها ، هههذا علهههى حهههرف مهههن كسههر الهههالم، علههم السهههاعة وعلهههم تيلهههه اي ر(
، فأمهها مههن رفهه  الههالم فقههرأ : وتيلُههه، اي ر( م السههاعة ويعلههم تيلَهههِّ وحممههول علههى أن انعهههللا أى : وعنههده علهه

ُهمْ  ﴿تولههه :  فتكههون مسههتأنفة علههى اخلههرب و واهبهها الفههاء مههن أى: تولههه : إن هههؤالء ال  (7)﴾فَاْبههَفْح َعههنهْ
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وانعههللا ، تكون الواو مل توله : ) وتيله ( للجم  مضهمومة إإل علهم السهاعة يؤمنون فابفح عنهم . وتد
 فهههذا جمههاز هههذه انقههارىء الههثال  مل، وعنههده تيلههة اي ر( مهه  بينهمهها بههه )عنههد (، السههاعة علههموعنههده 
 .العربية 

ْبهههَباحِّ َوَ َعهههَل اللَّْيهههَل َسهههَكًنا ﴿وّمههها محهههل علهههى انعههههللا تولهههه عهههز و هههل :    مث تهههال : ﴾ فَهههالُِّق اإلِّ
اتباعا للفا  كان  والشمس والقمر خفضافلو   ومل على انعهللا ل (1) ﴾ َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباانً  ﴿

 ﴿وههى علهى تهراءة مهن تهرأ :  ( ) و اعل ( ولكن معناه و عهل الشهمس والقمهر حسهباان فَالِّقُ توله : ) 
هُكْم َوأَْرُ َلُكهمْ  َواْمَسهُاواْ  ﴿تعهاإل :  متبعة لهه )  عهل ( تهاهرا . وكعنهاه تولهه ﴾ َوَ َعَل اللَّْيَل َسَكًنا  بُِّرُ وسِّ

هُلواْ ُوُ هوَهُكمْ  ﴿ اءة من نص  الالم حمموال على معهللا الغسل من توله عز و هل :مل تر  (2) ﴾  ﴾ فارْيسِّ
 ﴿خفضها محلهه علهى اتبهاع اإلعهرا( مهن تولهه عهز و هل : ﴾  َوأَْرُ َلُكهمْ  ﴿ ومهن تهرأ، وأر لكم أيضهاً  (3)

ُكمْ    .الغسلتبله، من مذهبه انسح ال فأتب  اإلعرا( ابإلعرا(  ﴾ َوأَْرُ َلُكمْ  بُِّرُ وسِّ

روى عهن  إال أنهه، واتبهاع الو هه واليهدينالغسهل واختياران نص  الالم مل انقهروء علهى نصه  
ريسهههل  ﴾وللهههه  ﴿ ابهههن عبهههاس وأنهههس بهههن مالهههك : نهههزل القهههرلن بغسهههل  ومسههها  وسهههن رسهههول هللا

 فنان نفعل كما فعل . ، امتدام

انقدم  من (4) ﴾ َوَأَ ٌل ُمَسم ى َكاَن لِّزَاًماَوَلْواَل َكلَِّمٌة َسبَهَقْ  مِّن رَّب َِّك لَ  ﴿وتوله عز و ل : 
ولهوال ، وبهه ارتفهاع ام هل، فانعهللا فيه : ولوال كلمة سبق  من ربك وأ ٌل مسهمى لكهان لزامها، وانؤخر

َيْسههأَُلوَنَك َكأَنَّههَك َحفِّههي   ﴿ عههز و ههل : فههأخر لتاسهه  اللفهها . وكعنههاه تولههه،  لههك لكههان نصههبا كههاللزام
َها هَها  ﴿ومثله تولهه تعهاإل : ، أى : ضن  بعلمها نعهللا يسئلونك عنها كأنك حفى هباا (5) ﴾َعنهْ أَْو نُنسِّ
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ْثلَِّهها َهها أَْو مِّ نهْ َهْ ح م ِّ ومههن  . فقههدم ) خبه  ( وأخهر ) منهها ( فأشهكل .، أنت منهها خبه  أى : (1) ﴾أَنْتِّ خبِّ
هو ، تراءة من وحد الفعل مل (2) ﴾طََبقح  َلرَتَْكُُبَّ طَبَهًقا َعن ﴿انؤخر بعد توسط الكالم توله عز و ل : 

نَساُن إِّنََّك َكادٌِّح إِّإَل ﴿ متصل بقوله عز و ل :  ﴾َلرَتَْكُُبَّ طَبَهًقا َعن طََبقح  ﴿ (3)﴾ َرب َِّك َكْدًحا اَي أَيه َها اإْلِّ
وكهذلك ههو مل تهراءة مهن مه  فقهال : ، امحوال للقهرار مل الهدار فأخر، أى : حاال بعد حال مل الربزي

، فيكههون اإلنسههان مل معهههللا النههاس كمهها  كههرانه لنفهها،ويكون اجلمهه  عطفهها علههى انعهههللا، رتكهُب أيههها النههاسل
توسههطه مههن  فهأخر هههذا اخلههرب نهها، وحههد للجههنس فكأنههه تههال : اي أيهها النههاس لرتكههُب طبقهها عههن طبههق وإمنها

 ابلقصة ومعناه التقد  . انتصل  الكالم

 وتولههه : ﴾ ْضههُل هللاِّ َعلَههْيُكْم َوَرمَحَتُههُه الَته بَهْعههُتُم الش ههْيطَاَن َولَههْواَل فَ  ﴿ومثههل هههذا تولههه عههز و ههل : 
ُهمْ  ﴿ههههو متصهههل بقولهههه :  (4)﴾إِّالَّ تَلِّهههيالً  ﴿ هههنهْ  ولخهههر الكهههالم ، تلهههيال إال (5)﴾َلَعلَِّمهههُه الَّهههذِّيَن َيْسهههَتنبُِّطونَُه مِّ
َوإَِّ ا َ اءُهْم  ﴿من امول مل توله :  ستثهللام﴾إِّالَّ تَلِّيال ﴿وتد تيل : إن توله :  ﴾الَته بَهْعُتُم الش ْيطَاَن  ﴿

وامول أحه  إإل  . وعلهى ههذا ، ومل ههذا بعهد، مهنهم إال تليال (6)﴾ أَْمٌر م َِّن اَمْمنِّ أَوِّ اخْلَْوفِّ أََ اُعواْ بِّهِّ 
ههَن اْلَقههْولِّ إِّالَّ  ﴿ انعهههللا تههرأ ابههن عبههاس مل روايههة عنههه : لس ههَوءِّ مِّ ُ اجْلَْهههَر ابِّ  علههه (7) ﴾ َمههن تُلِّههمَ الَّ وِّهه   اَّلل 
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ُ بَِّعَذابُِّكْم إِّن َشَكْرُ ْ َولَمن ُ  ﴿ متصال بقوله تعاإل : وبار لخر الكهالم ، إال من تلم (1)﴾مَّا يَهْفَعُل اَّلل 
َن اْلَقْولِّ  الَّ ﴿ :  لس َوءِّ مِّ ُ اجْلَْهَر ابِّ  فابال .  ﴾ وِّ   اَّلل 

نَهههٌة يفِّ  ُضهههُهْم أَْولِّيَهههاء بَهْعهههضح إِّالَّ تَهْفَعلُهههوُه َتُكهههنَوالَّهههذيَن َكَفهههُرواْ بَهعْ  ﴿ومثههل ههههذا تولهههه تعهههاإل :   فِّتهْ
ُْم َدَرَ اٌت عِّنَد َرهب ِِّّهْم َوَمْغفِّهَرٌة َورِّْزقٌ  ﴿وكذلك توله مل أول السورة : (2)﴾اَمْرض َكَمها َأْخَرَ هَك   َكهرِّ ٌ   هلَّ

حلَْق ِّ  تُهلِّ  ﴿دم ومتصهل مل انعههللا بقولهه : مقه وإمنا ههو، ليس هذا من بلة الكالم (3)﴾َرب َك مِّن بَهْيتَِّك ابِّ
حْلَهق ِّ  َكَما َأْخَرَ َك َرب كَ   ﴿، (4) ﴾ امَنَفاُل َّللِّ ِّ َوالرَُّسولِّ  أى: فصهارت أنفهال الغنهائم لهك  ﴾ مِّن بَهْيتِّهَك ابِّ

فهههاعرتض بينهمههها اممهههر ابلتقهههوى واإلبهههالح والوبههه   قيقهههة ، كهههارهون  إ  أنههه  راض دخرا هههك وههههم
َّللَِّّ  ﴿وعلى هذا توله عز و ل : . فهمهفأشكل  اإلميان والصالح ُنوا ابِّ يَم  َحىتَّ تُهْؤمِّ َوْحهَدُه إِّالَّ تَههْوَل إِّبْههرَاهِّ
َبِّيهههِّ َمَْسههتَهْغفَِّرنَّ  يَم  ﴿إمنهها هههو موبههول بقولههه تعههاإل :  (5) ﴾ لَههكَ  مِّ تَههْد َكانَههْ  َلُكههْم ُأْسههَوٌة َحَسههَنٌة يفِّ إِّبْهههرَاهِّ

َبِّيهههِّ َمَْسهههتَهْغفَِّرنَّ لَهههكَ إِّالَّ تَهههه ، ﴿(6) ﴾ َمَعههههُ  َوالَّههذِّينَ  يَم مِّ اسهههتغفر  مهنههها نزلهه  مل تهههوهلم : فقهههد ﴾ ْوَل إِّبْههههرَاهِّ
فنزلهه  ، آلابئنها انشهرك  فقهالوا : فههال نسههتغفر، إبهراهيم مبيهه وههو مشههرع عنهد تولهه مسههتغفرن لهك رىب

ُه  ﴿امخهرى معهذرة لهه :  مث نزله  اآليهة، هذه اآلية ليستثهللا القدوة مل إبهراهيم مل ههذا إإل  ﴾َوَعهَدَها  إاي 
َبِّيهههِّ إِّالَّ َعههن مَّْوعِّهَدةح َوَعههَدَها َوَمها َكههانَ  ﴿أن علهم موتههه علهى الكفههر فقههال :  يَم مِّ هها  اْسههتِّْغَفاُر إِّبْههرَاهِّ ُه فَهَلمَّ إِّايَّ

ْنهُ  َ َلُه أَنَُّه َعُدو  َّللِّ ِّ َترَبَّأَمِّ يُ  َلُكُم ا ﴿وكذلك توله عز و ل :  (7) ﴾ تَهَب َّ ْساَلَم دِّيًنا َفَمنِّ اْضطُرَّ يفِّ َوَرضِّ إلِّ
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مثْح   َ َاَْمَصةح رَيْ   تَهُة َوالْهدَّمُ  ﴿وهذا متصل بقوله :  (1) ﴾ ُمَتَجانِّ ح إل ِِّّ  إإل لخهر (2) ﴾ ُحر َِّمهْ  َعلَهْيُكُم اْلَميهْ
 يعهللا : مل جماعة .  ﴾ َفَمنِّ اْضطُرَّ يفِّ َاَْمَصةح  ﴿مث تال : ، احملرمات

 :  نبهنا بيسري على كثري
 ههم  ودللنها بنكه  علهى، وإمنهها نبهنها بيسه  علهى كثه ، ومثهل مها  كهرانه مهن علهم القهرلن كثه 

ومعهاىن ، كهالم العهر(  وهذا كله على ضهرو(، ويُتطرق به إإل مثله، لُيستدل كا  كرانه على حنوه، ريف 
قهههدم وانهههؤخر وان، وانبتصهههر للافههها، انطهههول للبيهههان، وو هههوه استاسهههاهنم أنهههه مل كالمههههم، اسهههتعماهلم
إإل ، عنهههدهم رد الكثههه  اننثهههور إإل القليهههل احممههههل من وبههه  البالريهههة ،وكلهههه فصهههيح بليهههو ، للتاسههه 

 انبثو  انفسر . 

االكتفههاء  وانطههول منههه مهه ، فانقصهر مههن الكههالم عنههدهم مهه  احلا ههة إإل انعههاىن انتفرتههة عجههز
، لياسهن  لهك عنهدهم، ومسهتعمالهتم وهلمفلما خاطبهم بكالمههم أفهمههم بعقه، ابنعهللا اجلام  عنه عى

 كا يعملون وما يستاسنون حكمة منه ولطفا .  مأمره منه، فيكون حجة عليهم من حيث يعقلون

اخلصهو   وعلهى ههذه انعهاىن يفههم، هذا مشهد العموم من أهل العلم كااسهن كهالم العهر(
ونصهي  مها تسهم هلهم مهن ، م بهمن مكاهنم ومشهدهم على علو مقامهم مل مكان ما أتهر هلم من العل

إ  ، تفههاوهتم مل امنصههبة مههن العقههول والعلههوم حسهه ، فهههم متفههاوتون مل اإلشهههاد والفهههوم، العقههل عنههه
، وخصوبهه خلصوبههم، فعمومهه لعمهوم اخللهق، وتهاهر وابطهن القرلن عموم وخصو  وحمكم ومتشهابه

ُ الَّذِّيَن لَمُنواْ لَِّما اْختَهَلُفواْ فِّيهِّ فهَ  ﴿وهللا واس  عليم ، وابطنه مهل الباطن، الظاهر وتاهره مهل َهَدى اَّلل 
  . (3) ﴾ دِِّّْ نِّهِّ  مَِّن احلَْق ِّ 
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  أهل هللا وخاصته :
، ابخللهق وجتهرد اهلهم مهن التعلهق، وأيهد العقهل ابلتوفيهق والتمكه ، ف  ا بفا القل  بنور اليق 

، فجال  مل انلكوت امعلى وحسرت الر ، وخل  النفس من اهلوى، ابلعكوف على اخلالقالسر وأتله 
وأحكهههام خهههالق ، معهههاىن بهههفات موبهههوف وكشههه  للقلههه  بنهههور اليقههه  الثاتههه  ملكهههوت العهههر  عهههن

فقام ، فشهد عن الكش  أوباف ما عرف، علم رحيم رءوف وريرائ ، وابطن أمساء معروف، مألوف
ُلونَهُه َحهقَّ تِّالَ  ﴿فكهان ّمهن تهال فهيهم سهباانه : ، ما عرف حينئذ بشهادة نُهوَن بِّههِّ يَهتهْ  (1)﴾َوتِّههِّ أُْولَئِّهَك يُهْؤمِّ

حقيقههة مههن  فاههق الههتالوة للمههؤمن  منههه إ ا أعطههاه حقيقههة مههن اإلميههان أعطههاه مثلههها مههن معنههاه ومعههدهنا
وكان  لك على معيار حقيقة من ، وكان مزيده عن معهللا تالوته، فكان  تالوته عن مشاهدة، مشاهده

 فيكههون العبههد بوبهه  مههن نعهه  (2) ﴾ إِّميَههاانً  ْ  َعلَههْيهِّْم لاَيتُههُه زَاَدهْتُههمْ َوإَِّ ا تُلِّيَهه ﴿إميانههه كمهها تههال تعههاإل : 
هها  ﴿واالستبشههار مل تولههه عههز و ههل :  وخههو ابنزيههد، ابحلضههور واإلنههذار ههُتوا فَهَلمَّ هها َحَضههُروُه تَههاُلوا أَنصِّ فَهَلمَّ

َي َولَّْوا إِّإَل تَهْومِّهِّم ُرونَ فَهزَ  ﴿ومل توله عز و ل :  (3) ﴾ م نذِّرِّينَ  ُتضِّ ويكون  (4) ﴾ اَدهْتُْم إِّميَااًن َوُهْم َيْستَهْبشِّ
هَرَة َويَهْرُ هو  َوْهَذرُ  ﴿نع  من مدحه ابلعلم وأثهللا عليه ابلر اء ووبفه ابخلهوف مل تولهه تعهاإل :  من اآْلخِّ

ُْم َخْوفًا  ﴿ز و ل : ع وتال (5) ﴾ الَّذِّيَن يَهْعَلُموَن َوالَّذِّيَن اَل يَهْعَلُمونَ  َرمْحََة َرب ِّهِّ ُتْل َهْل َيْسَتوِّ  يَْدُعوَن َرهبَّ

                                                 
 . 121( سورة البقرة آية (1

 . 2( سورة األنفال آية (2

 . 29( سورة األحقاف آية (3

 . 124( سورة التوبة آية (4

 . 9( سورة الزمر آية (5
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  ﴿ كمها روينها عهن رسهول هللا،  ومهن حمبيهه وخالصهته، فكان هذا مهن أههل هللا وخابهته (1) ﴾ َوَطَمًعا
  . (2): ) أهل اٌْلُقْرلنِّ أَْهُل ٌاَّلل ِّ َوَخاب ُتُه مِّْن َخْلقِّهِّ (  ﴾ولله

كههان   ن نفسههه إال القههرلن فهه نوتههال ابههن مسههعود رض هللا عنههه : ال علههى أحههدكم أن يسههأل عهه
منهك إ ا أحببه  ، تهال وإن   يكن و  القرلن فليس وه  هللا وههذا كمها، و  القرلن فهو و  هللا
أبهو سهههل رمحههه هللا : مهن عالمههة اإلميههان  وتههال حممههد، وإ ا كرهتههه كرههه  مقالهه، متكلمها أحببهه  كالمهه

المة ح  القرلن ح  النىب عليه الصالة ومن ع، القرلن ومن عالمة ح  هللا ح ، ح  هللا عز و ل
اتباعه وعالمة اتباعه الزهد مل الدنيا . وعن بعض العارف  :  ﴾ولله  ﴿ وعالمة ح  النىب، والسالم

 ويسههتغهللا ابنههوإل عههن، نزيههداويعههرف منههه النقصههان و ، حههىت نههد مل القههرلن مهها يريههد ال يكههون انريههد مريههدا
 العبيد .

وعشهرون أله   ىت وويها القرلن من تواهر انعاىن احمموعة فيه أربعةمل العلوم ال لوأتل ما تي
وتهههد يقهههال : وهههوى سهههبعة ، إ  لكهههل ليهههة علهههوم أربعهههة : تهههاهر وابطهههن وحهههد ومطلههه ، علهههم ودامنائهههة علهههم

فكهل كلمهة تقتضههى ، وكهل علهم عههن وبه ، إ  لكهل كلمههة علهم، وسهبع  أله  علهم ومههائت  مهن العلهوم
ومتاما للموضهوع  . فسباان الفتاح العليم .، وري ها على معانيها  حسنةوكل بفة مو بة أفعاال، بفة

  انتعلق بصفة الكالم أب  طرق امئمة مل تالوة كالم هللا انقدس .

 معاملة العبد ىف التالوة : 
 ةوتهههال عليهههه الصهههال (3): )اَْفَضهههُل عِّبَهههاَدةِّ أُم هههىتِّ تِّهههرَاَءُة اٌْلُقهههَرلنِّ (  ﴾وللهههه  ﴿تهههال رسهههول هللا 

هْن َشهافِّ   وتهال عليهه الصهالة والسهالم : (1)َما َمس ْتُه الن هاُر (  والسالم : ) َلْو َكاَن اٌْلُقْرلُن مل إَها( )َمها مِّ

                                                 
 . 16( سورة السجدة آية (1

الوا : يفا رسفول هللا ( هذا جزء حديث أورده صاحب كش  الخفاء وتمامي : " إن هلل أهلين مفن النفا, ق قف(2

من هم ؟ قال : هم أهل القرآن أهفل هللا وخاصفتي " ورواه النسفائى وابفن ماجفي وأحمفد والفدارمى افن أنفس 

 مرفوااً ق وصححي الحاكم وقال : إني روى من ثقثة أوجي ان أنس كلها وهذا أمثلها .

 شير وأنس .( هذا الحديث أخرجي أبو نعيم فى فضائل القرآن من حديث النعمان بن ب(3
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ٌ واَل َمَلُك َوالَ أفضل  وتال عليه الصالة والسالم :  (2)رَيْ َُه (  َمْنزَِّلًة عند اَّلل ِّ يَهْوَم اٌْلقِّياَمةِّ مَِّن اْلقْرلنِّ اَل َنىبِّ
ُتُه أَْفَضهَل ثهَهَوا(ِّ الش هاكِّرِّيَن  هللا سباانه وتعاإل : َمْن َشَغَلُه تِّرَاَءةُ )يقول  اْلُقْرلنِّ َعْن ُدَعائِّى َوَمْسأََلىتِّ أَْعطَيهْ

، هللا عنهه : إن هلهذا القهرلن منهاراً كمنهار الطريهق فمها عهرفتم منهه فهاعملوا بهه وعن ابهن مسهعود رضهى (3)( 
  فكلوه إإل عانه . وما   تعلموا

تمههة ابلليههل، ونعههل أسههتا  للمريههد أن َيههتم القههرلن مل كههل أسههبوع مههرت  ختمههة ابلنهههار وخ
ركعهىت انغهر( أو  وَيتم ختمهة الليهل ليلهة اجلمعهة مل، اختمة النهار يوم االثن  مل ركعىت الفجر أو بعدمه

تههه لههيال حههىت إن كانهه  ختمعليههه  ليسههتقبل خبتمتههه أول النهههار وأول الليههل فهه ن انالئكههة تصههلى، بعههدمها
ن الليل والنهار . ومل اخلرب الوتتان يستوعباحىت ميسى، فهذان  وتصلى عليه إن كان ختمه هنارا، يصبح
ه لِّ  تَه أَ لن ملِّ رْ الُقه أَ رَ تَهه نْ َمه هْ َقهفْ يهَ  : ) َْ  عبهد هللا بهن عمهر أن يقههرأ  ﴾وللهه  ﴿( وأمهر رسهول هللا   ح اَل ثَهه نْ مِّ

لصههاابة َيتمههون القههرلن مل كههل معهة . وروينهها عههن وههى بههن ماعههة مهن ا وكههذلك، القهرلن مل كههل أسههبوع
 تال : كان سيدان عثمان بهن عفهان رضهى هللا عنهه (5)عن القاسم بن عبد الرمحن  (4)االنصارى  احلار 

، بيوسهه  إإل مههر  وليلههة امحههد، وليلههة السههب  ابالنعههام إإل هههود، يفتههتح ليلههة اجلمعههة ابلبقههرة إإل انائههدة
وليلة امربعهاء بتنزيهل إإل ، إإل   وليلة الثالاثء ابلعنكبوت، إإل طسم موسى وفرعون وليلة االثن  بطه

َيتمان القرلن مل كل سب  . وروينها  (2)وأىب  (1)اثب   وكذلك كان زيد بن، وَيتم ليلة اخلميس، الرمحن

                                                                                                                         
( أخرجففي الطبرانففى وابففن حبففان مففن حففديث سففهل بففن سففعد ، ورواه ابففن اففدى والطبرانففى والبيهقففى فففى (1

 الشعب من حديث اصمة بن مالك .

 ( هذا الحديث رواه ابد المالك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسقً .(2

 ( هذا الحديث أخرجي الترمذى وقال : حسن غريب .(3

ى الجليل : أبو سعيد يحى بن سعيد بن قيس األنصارى المدنى ، قاضى المدينة ، أجمعوا الى ( هو التابع(4

 . ـه 143توثيقي وجقلتي ، وقال ابن سعد توفى سنة 

الشامى الدمشقى مولى خالد بن يزيد بن معاويفة ، كفان مفن القاسم بن ابد الرحمن ( هو أبو ابد الرحمن (5

 .ـه 112فقهاء دمشق ، توفى سنة 
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نهم خهتم سهب  ليهال فكهان يقهرأ مل كهل ليلهة سهبعه . وماعهة يهذكر عه عن ابن مسعود أنه سهب  القهرلن مل
والتوسهط مهن  لهك مها  كهرانه ، وتهد كهره ختمهه مل أتهل مهن ثهال  ليهال طائفهة، وليلهة القرلن مل كل يهوم

، تفكه  وثهال  نهن كوشه  أبسهراره بهال، أن َيتم مل كل سبعة أايم نهن وتهاج مل فهمهه إإل تفكه  وهو
 وإال فاموإل أن َيتم مل كل عشر ليال . 

 وصف التالني للقرآن : 
، مهها يتلههوه كراعاهتهها وصههل للتههاإل مزيههد فضههل مههن هللا تعههاإل بفهههم، بههول الههىت  كههرتهههذه ام

َواَل تهال هللا تعهاإل : )، وبعد الفهم يبلهو التهاإل مبلغها حهىت يعقهل عهن هللا مها يشهاء هللا أن ويطهه بهه علمها
هههنْ  هههي ُه السَّهههَما وِّيطُهههوَن بَِّشهههْيءح م ِّ هههَ  ُكْرسِّ َههها َشهههاء َوسِّ ههههِّ إِّالَّ كِّ ومهههن أحاطهههه هللا علمههها  (3) ﴾ َواَمْرضَ  َواتِّ عِّْلمِّ

اتليا للقرلن عامال بهه مل سهره وعلنهه فيمها أحبهه أو   بشىء من أسرار القرلن كان من أهل هللا منه يكون
ومهن وفقهه هللا و علهه مهن أهلههه  ، وأههل القهرلن أهههل هللا، القهرلن واتإل القهرلن العامهل بهه مههن أههل، كرههه

وانريههد انبلههو يعههرض أحوالههه علههى ، مل لخههر الفههتح وأثهههللا علههيهم وبشههرهم تعههاإل كههان ّمههن وبههفهم هللا
الو ههود  ومههىت كثههر أهههل هللا مل، ومهها   يقههره القههرلن تركههه ملههة واحههدة، أتههره القههرلن دوام عليههه القههرلن فمهها

ومكهن هلهم مل امرض  الذين ينصرون هللا تعاإل كجاهدة أنفسهم وتهرها على العمل ابلقرلن نصهرهم هللا
وتهههال سهههباانه وتعهههاإل :  (4) ﴾ أَتْهههَداَمُكمْ  إِّن تَنُصهههُروا اَّللََّ يَنُصهههرُْكْم َويُهثَهب ِّههه ْ  ﴿تهههال هللا تعهههاإل : ، وأعهههزهم

ْزَ( اَّللَِّّ ُهمُ ﴿ ْزُ( اَّللَِّّ َأاَل إِّنَّ حِّ ُ لِّْلَكافِّرِّيَن َعَلى  ﴿وتال تعاإل :  (5) ﴾ اْلُمْفلُِّاونَ  أُْولَئَِّك حِّ َوَلن َنَْعَل اَّلل 

                                                                                                                         
هو الصحابى الجليفل أبفو سفعيد زيفد بفن ثابفت بفن الضفحاك األنصفارى النجفارى المفدنى، كاتفب وحفى ( (1

هففـ  54، وكاتففب المصففح ، كففان أحففد الثقثففة الففذين جمعففوا المصففح ، تففوفى سففنة ﴾وآلففي  ﴿رسففول هللا 

 بالمدينة.

 بالمدينة . ـه 30األنصارى الخزرجى ، صحابى جليل ، توفى سنة قيس ( هو أبّى بن كعب بن (2

 .255سورة البقرة آية ( (3

 . 7( سورة محمد آية (4

 . 22( سورة المجادلة آية (5
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نَِّ  َسبِّيالً اْلمُ  إنه ، وأن يوفقنا للعمل ابلقرلن، هللا سباانه وتعاإل أن يفهمنا أسرار القرلن أسأل (1) ﴾ ْؤمِّ
 الدعاء .  جمي 

                                                 
 . 141( سورة النساء آية (1
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 املبحث الرابع
 فى النبوات

 
، انهذاه  فيهه تقدم الكالم على تسم النبهوات مل كتها( : )معهارج انقهرب  ( وبَهيه ن ها اخهتالف

السهههنة حقيقهههة مهههذاه  أههههل  وأتمنههها احلجهههة علهههى، إل وانلهههك وأنهههواع النفهههوسوعرفنههها النهههىب والرسهههول والهههو 
واحلكمهة انقتضهية لبعثهتهم علههيهم ، والسهالم واجلماعهة وو هه احتيهاج اإلنسهان إإل امنبيهاء علههيهم الصهالة

ومريد هللا وطال  النجاة مهن اهلهول ، انوضوع مل هذا انبتصر كا أريهللا عن تقرير هذا، الصالة والسالم
 حىت ْمن من استطراق الشكوع والري  إإل عقيدة، عليه أن وقق هذا انوضوع م الفزع امكرب ن يو 

البد من مزيد فائهدة  وسهل عليه أن يرا عه مل موضعه مل كتا( : )معارج انقرب  ( ونا كان، التوحيد
تكهههون مهههاال  ،ههههذا مهههن فوائهههد مل اتصهههران ههههذا والتوضهههيح مههههل طريقنههها أحببههه  أن ال أخلهههى اتصهههرى

 وعلما للسالك . ، للوابل

 اإلنسان إمجاال : 
انلهههك  معلهههوم أن حكمهههة احلكهههيم القهههادر اتتضههه  أن يكهههون اإلنسهههان عانههها وسهههطا بههه  عهههوا 

والكون كله ، كون بغ   فاإلنسان، فأبرزته القدرة كأنه بورة جلمي  العوا  م  بغر حجمه، وانلكوت
فاإلنسهان مهاد مهن حيهث أنهه مهن طينهة ، امنهواع اإل فيهه كهل معهاىنفأودع هللا سهباانه وتعه، إنسان كب 

، وحيهوان مهن حيهث أنهه وهس ويتاهرع، حيث أنه يتغذى وينمو ونبات من، ومييل إإل السكون والراحة
يشهد الغي  بدالئل انشهود وال يعصى هللا ما أمره ويفعل ما أمره هللا سباانه به  وَمَلك من حيث أنه

إ ا جتمههل  وخليفههة عههن ربههه، إبلههيس إ ا نههزع إإل هههواه ورأيههه وحظههه ونسههى احلسهها(و ، وتكمههل إ ا بههفا
 أبخالق الربوبية . 

 يبلههو بكماالتههه النفسههانية إإل أن -فسههباان القههادر احلكههيم  -اإلنسههان هههو الكههل مل الكههل 
هاويهة السهبط  تبهاع حظهه وههواه إإل أن يكهون ملابويهناط ، يكون مل مقعد بهدق عنهد مليهك مقتهدر

َوإِّْ  تَاَل  ﴿التنبيه بقدر اإلنسان :  تال هللا تعاإل مل، وبينهما دركات أو در ات، ق  ولظى اجلايموان
ههن ههْن مَحَه ح  َرب هَك لِّْلَمالَئَِّكهةِّ إِّي ِّ َخههالٌِّق َبَشهرًا م ِّ ههي  مَّْسههُنونح  َبْلَصهالح م ِّ فَه َِّ ا َسههوَّيْهُتُه َونَهَفْبهُ  فِّيهههِّ مِّهن ر وحِّ
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دِّينَ  فَهَقُعواْ َلهُ  اإلنسان العلية وما احنط إليه مهن البليهة : منزلة وتعاإل مل بيان  . وتال سباانه (1) ﴾َسا ِّ
نَسههاَن يفِّ  ﴿ وتههال هللا تعههاإل مل بيههان أن  (2)﴾ مُثَّ َرَدْداَنُه َأْسههَفَل َسههافِّلِّ َ  َأْحَسههنِّ تَهْقههوِّ ح  َلَقههْد َخَلْقنَهها اإْلِّ

نسِّ َوا ﴿يكون شيطاان :  اإلنسان تد ي بَهْعُضُهْم إِّإَل بَهْعهضح ُزْخهُرَف اْلَقهْولِّ َشَياطَِّ  اإلِّ  ﴾ رُيهُرورًا جلِّن ِّ يُوحِّ
(3)  . 

نَسههانُ  ﴿فاإلنسههان وهههو اهليكههل الصههغ  الضههعي  كمهها تههال هللا تعههاإل :  ﴾  َضههعِّيًفا َوُخلِّههَق اإلِّ
 ﴾ َأْكثَهَر النَّاسِّ اَل يَهْعَلُمونَ  كِّنَّ خَلَْلُق السََّماَواتِّ َواْمَْرضِّ َأْكرَبُ مِّْن َخْلقِّ النَّاسِّ َولَ  ﴿وتال هللا تعاإل :  (4)
، هللا تعههاإل مها بههه يطيعهه هللا ونيبههه يبلههو مهن انقامههات مل القهر( مهن،  هام  لكهل حقههائق الكائنهات (5)

وتد ، هذا هو اإلنسان إماال، يتمهللا أن يكون ترااب ويناط ابنعصية وانبالفة إإل أسفل الدركات حىت
 كتا( : )النور انب  لعلوم اليق  ( فل ا عه الراري  مل العلم .   مل فصلنا طرفا من هذا انوضوع

 حكمة ابلغة : 
كهان البهد ،  وهو انقصود ابلذات مهن كهل الكائنهات، نا كان اإلنسان هو بورة الكون أم 

أن وبههفة وامسهها عههن  تنههزه هللا  اات، لههه أن يعههرف هللا بقههدر مهها أهلههه هللا نعرفتههه ال بقههدر اجلنهها( انقههدس
احلكمههة لكمههال تنزيههه هللا  اات وبههفة  وتههد اتتضهه ، أو يعلمههه حههق العلههم مربههو( مقهههور، يدركههه الههوق

نعهل لكهل رتبهة مهن مراته  الو هود العاليهات معلمها  أن، والتشهبيه وامسها عهن اإلدراع والتاديهد والكيه 
بهه سهباانه ومشهاهدة انبلوق ما البهد مههل تلهك الرتبهة مهن العلهم  يُظهر سباانه هبذا، الوتا مشهودا
وليهههة أشههههدهم هبههها ريرائههه  ، سهههيدان لدم عليهههه الصهههالة والسهههالم معلمههها للمالئكهههة فجعهههل، لايتهههه وأمسائهههه

بسهيدان لدم  فسجد انالئكهة كلههم أمعهون عنهدما علمهوا، وعجائ  تدرة القادر البدي ، احلكيم حكمة
                                                 

 . 29ـ  28( سورة الحجر آية (1

 . 5ـ  4( سورة التين آية (2

 . 112( سورة األنعام آية (3

 . 28( سورة النساء آية (4

 . 57( سورة غافر آية (5
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مههه   -انالئكهههة الروحهههانيون  فكهههان، وشههههدوا مل لدم مهههن بهههدي  احلكمهههة وعجيههه  القهههدرة، عليههه السهههالم
مل حا هة إإل معلهم  -ئهل الشههوات س بر االتهدن طهارهتم من الشهوات واحلظوظ وامههواء وعلهوهم عهن

 هلم ما البد هلم أن يشهدوه .  ونور يب ، يعلمهم ما ن  أن يعلموه

والتاديههد  سههرها مقتضههى تنزيههه الههذات امحديههة وكمههال تقديسههها عههن اإلدراع، حكمههة ابلغههة
أنهههوار روحانيتهههه بقيهههود  فكهههان سهههيدان لدم عليهههه السهههالم وههههو روحهههاىن  سهههماىن ذفهههى، ال التشهههبيهوكمههه

فلمها كسهف  ، القهدرة ومهال احلكمهة حهق علهى كمهال ودالئل، لقدرة القادر احلكيم اً إتهار ،  سمانيته
ة الههىت حههىت أان( إإل هللا تعههاإل ابلتوبهه، العلههو إإل السههفل تلمههات اجلسههم أنههوار الههروح هههبط مههن در ههات

ههن رَّب ِّهههِّ َكلَِّمههاتح فَهتَههاَ( َعَلْيهههِّ إِّنَّهههُ  ﴿تعههاإل :  تههال هللا، تلقاهها مههن ربههه عههز و ههل ُهههَو التهَّههوَّاُ(  فَهتَهَلقَّههى لَدُم مِّ
يمُ  معههللا تولهه تعهاإل : ، طرق العلم : اخلرب الصادق واحلس الصايح والعقل الكامهل ونا كان  (1)﴾الرَّحِّ
ُ َأْخهَرَ ُكم م ِّهن بُ  ﴿ ًئا َوَ َعهَل َلُكهُم اْلسَّهْمَ  َوامَْبَصهاَر َوامَْفئِّهَدةَ  طُهونِّ أُمََّههاتُِّكْم اَل تَهْعَلُمهونَ َواَّلل   َلَعلَُّكهمْ  َشهيهْ

امكهوان الدالهة علههى  وامبصههار لشههود، فجعهل سهباانه وتعههاإل اممسهاع للبهرب الصهادق (2)﴾ َتْشهُكُرونَ 
انصهور البهدي  انهنعم انتفضهل انعطهى  ر احلكهيموالقلو( لفقه اآلايت الدالة على القاد، مكوهنا سباانه

ويب  له ، تعاإل على اإلنسان أن يدله عليه سباانه ونقتضى تلك احلكمة كان من فضل هللا، الوها(
وكان  سنة هللا مل خلقه أن يعلمهم ما ، وبالحه مل الدنيا واآلخرة ويرشده نا فيه خ ه، سبله سباانه

  علم الوق كما تدمنا .العلوم ك البد هلم منه من

 الرسل أنوار تضىء ملن هداهم هللا : 

سههباانه  مبينهه  لسههبله، بعههث الرسههل علههيهم الصههالة السههالم معلمهه  لعبههاده مرشههدين خللقههه
  أبعماهلم وأتواهلم وأحواهلم .

أن يكون  اتتض  احلكمة اإلهلية، ونا كان تعليم اخللق البد أن يكون ابلقول والعمل واحلال
ويعمل أمامنا أنهواع ، الناس ل إنساان مثلنا يعلمنا كي  أنكل ونشر( وننام ونبي  ونشرتى ونعاملالرسو 

                                                 
 . 37ة آية ( سورة البقر(1

 . 78( سورة النحل آية (2



 - 80 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

ويب  لنا و وه احلكمة مل كل مأمور ، ربنا العبادات الىت تقربنا لربنا سباانه وتبعدان عن كل ما يغض 
فكانهه  الرسههل ، مهههوحكمتههه الدالههة علههى فضههله وإحسههانه وكر  وهههى سههنة هللا اناضههية، بههه أو منهههى عنههه

ويقيمون احلجهة علهى مهن أضهلهم هللا حهىت ، هداهم هللا سباانه نتضىء ن عليهم الصالة والسالم أنوارا
 وانهههنعم الوهههها(  و، ويتجلههى احلكهههم العههدل ابحلجهههة علهههى اخللههق، البالغههة هلل  هههل  اللهههه تكههون احلجهههة

حكمهة . واختهارهم ذين ههداهم هللاالفضل العظيم ابإلحسان واحلنان نن سبق  له احلسهللا من عبهاده اله
ال ُيسهأل عمها يفعهل ، أعتابهه وسهر سهجدت العقهول علهى، عجزت امرواح الطاهرة عن إدراع ريوامضهها

وهههو ، وهههو القهههار اننههتقم، الفضههل العظههيم وهههو  و، وهههو احلكههم العههدل، سههباانه وتعههاإل وهههم ُيسههألون
وال يبلهههو ، سهههباان مهههن ال يعلهههم تهههدره ريههه ه، اللطيههه  اخلبههه  وههههو، وههههو القهههوى انتههه ، الغفهههور الهههرحيم

وأكرمنههها ، ﴾وللهههه  ﴿ونشهههكره علهههى أن  علنههها مهههن أمهههة حبيبهههه ومصهههطفاه  حنمهههده، الوابهههفون بهههفته
نسهأله سههباانه وتعهاإل أن مَيُههن  ،  علنهها خه  أمهة أخر هه  للنهاس و علنها أمههة وسهطا سهباانه وتعهاإل أبن

ْمههههرون   وأهلههههى وأوالدى وإخههههواىن انسههههلم  ّمههههنوأن نعلهههههللا، أبمههههل مواهبههههه مل الههههدنيا واآلخههههرة علينهههها
 ابنعروف وينهون عن اننكر .

 معرفة خامت األنبياء : 

أن  وكهان الوا ه  علهى انسهلم، نا كان هذا انبتصر إمنا وضعته مبه  فيهه أن اإلسهالم ديهن
شهفي  امعظهم يهوم وال، يكون على بينة من معرفته خا  امنبيهاء وخها  رسهل هللا علهيهم الصهالة والسهالم

  ﴿واجلههن سههيدان ومههوالان حممههد  والوسههيلة العظمههى لكههل الههوق مههن انالئكههة واإلنههس، اهلههول امعظههم
  ﴿ابلنسهههبة لسهههيدان ومهههوالان حممهههد  اختصهههرت علهههى أن أبههه  للمسهههلم مههها نههه  أن يعتقهههده، ﴾وللهههه
بكههل كتهه  هللا وبههدق ، رسهل هللا سههباانه وبهذلك يكههون تههد لمههن بكههل، ومهها وسههن أن يعلمههه، ﴾وللهه

 .﴾ولله  ﴿فأبتدىء بنسبه الشري  ، سباانه

 : ﴾وآله  ﴿نسبه الشريف ونشأته 

، بهن عبهد منهاف، بهن هاشهم، بهن عبهد انطله ، بهن عبهد هللا ﴾وللهه  ﴿هو سيدان حممهد  
، بن النضر، مالك بن، بن فهر، بن ريال ، بن لؤى، بن حكيم ) انشهور بكال( ( بن مرة، تصى بن

 بن عدانن . ، بن معد، نزار بن، بن مضر، بن إلياس، بن مدركه، ن خزميةب، بن كنانة
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 ككة يوم االثن  )الثنىت عشرة ليلة خل  مهن ربيه  امول عهام الفيهل ( مل ﴾ولله  ﴿ولد 
 ﴾وللههه  ﴿ فنشههأ، مهن مههيالد انسههيح عليهه السههالم 571أبريههل سههنة  20عههد كسههرى أنههو شهروان مل 

ْدَع يَتِّيمهاً فَهآَوى  ﴿ ريناه كصداق توله تعاإل :يتيما فق ا فآواه هللا وأ  َوَوَ هَدَع َضهااًل فَهَههَدى أَ َْ نِّ
 :  ﴾وللههه  ﴿تولههه  كصههداق ﴾وللههه  ﴿وتههوإل سههباانه تربيتههه وأتديبههه  (1) ﴾َوَوَ ههَدَع َعههائِّاًل فَههَأرْيهللَا 

والصهفات الكاملهة مهن ، ق الفاضهلةعلى امخال ﴾ولله  ﴿فنشأ  (2) ﴾أدَّبهللاِّ َرىب ِّ َفأْحَسَن أَتدِّيىبِّ  ﴿
والبعههد عههن ، احلههديث وحفهها اممانههة العفههة وانههروءة والكههرم والسههباء والشههجاعة وحسههن اخللههق وبههدق

حهىت بهح ،  لك من سائر الكماالت وانزااي والفضهائل إإل ري ، الفاش وامخالق الىت تدنس الر ال
أربعهه   ﴾وللهه  ﴿ونها بلههو  (3) ﴾لَهى ُخلُهقح َعظِّههيمح َوإِّنَّههَك َلعَ  ﴿سهباانك :  أن َياطبهه هللا تعهاإل بقولههه
  سنة أرسله هللا تعاإل للناس

حلِّْكَمهةِّ َواْلَمْوعِّظَهةِّ  ﴿تهال هللا تعهاإل لهه : ، كافة بش اً ونهذيرا  ﴾احلََْسهَنةِّ  ادُْع إِّإلِّ َسهبِّيلِّ َرب ِّهَك ابِّ
  (5) ﴾ ْم رَيافُِّلونَ لُِّتنذَِّر تَهْوًما مَّا أُنذَِّر لاَبُ ُهْم فَههُ  ﴿وتال تعاإل :  (4)

 :  صلى هللا عليه وسلمدعوته 
 ويدعو مي  اخللق إإل توحيد هللا سباانه، يصدع أبمر ربه سباانه وتعاإل ﴾ولله  ﴿تام 
كها فيهه  ﴾وللهه  ﴿وْمهرهم ، وتفريده سباانه وحده ابلعبادة ال شهريك لهه، ه  ل وعالهوتعاإل وتنزي

ونبههذ ، الكلمههة وعههدم التفههرق فمههن  لههك احتههاد، نيويههة وامخرويههةوالفههوز ابلسههعادة الد، خهه هم وبههالحهم
يًعهها َواَل تَهَفرَّتُههواْ َوا ُْكههُرواْ  ﴿ و لههك مل تولههه تعههاإل :، التنههازع والتبههاريض والتااسههد َْبههلِّ اَّلل ِّ مِّ ههُمواْ  ِّ َواْعَتصِّ

                                                 
 . 8ـ  6( سورة الضحى آية (1
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هنَ  فَهأَلََّ  بَهْ َ تُهلُهوبُِّكمْ  اَّلل ِّ َعَلْيُكْم إِّْ  ُكنُتْم أَْعهَداء نِّْعَمةَ   َفَأْبهَبْاُتم بِّنِّْعَمتِّههِّ إِّْخهَوااًن وَُكنهُتْم َعلَهَى َشهَفا ُحْفهَرةح م ِّ

َههها النَّههارِّ َفأَنَقههذَُكم نهْ ُواْ إِّنَّ اَّلل َ  ﴿وتولههه تعههاإل :  (1) ﴾ م ِّ  َمهه َ  َواَل تَهنَههاَزُعواْ فَهتَهْفَشههُلواْ َوتَههْذَهَ  رُِّوُكههْم َواْبههربِّ
  (2) ﴾ الصَّابِّرِّينَ 

تعهاإل :  معاملتهما ابنالطفة واحماملة واإلحسان إليها و لك مل تولهومن  لك بر الوالدين و 
ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَساانً ﴿  ًئا َوابِّ َ َوالَ ُتْشرُِّكواْ بِّهِّ َشيهْ ابإلحسان إليهما إن كان  من  وبلة الرحم (3) ﴾َواْعُبُدواْ اَّلل 

أو بغ   لك ّما نل  انودة ويزيد مل  ،ابلسالم أو البدء، أو الزايرة، وإال فبالتودد ابلكالم،  وى الفاتة
والتعهههاون علهههى اخلههه   (4) ﴾ اَّلل َ الَّهههذِّ  َتَسهههاءُلوَن بِّههههِّ َواَمْرَحهههامَ  َواتهَُّقهههواْ  ﴿و لهههك مل تولهههه تعهههاإل : ، احملبهههة

ى َواَل َوتَهَعاَونُواْ َعَلى اْلرب ِّ َوالتهَّْقهوَ  ﴿تعاإل :  و لك مل توله، و ل  اننفعة مخيه انسلم ودف  الضرر عنه
مثِّ َواْلُعْدَوانِّ  تَهَعاَونُواْ    (5) ﴾ َعَلى اإلِّ

َُْْمرُُكْم َأن ُتؤد واْ اَمَمااَنتِّ إِّإَل  ﴿و لك مل توله  ل وعال : ، وأداء اممانة  أَْهلَِّها َوإَِّ ا إِّنَّ اَّلل َ 

ْلَعههْدلِّ   ﴿ابلعهههد و لههك مل تولههه تعههاإل : وإ ههاز الوعههد والوفههاء  (6) ﴾َحَكْمههُتم بَههْ َ النَّههاسِّ َأن حَتُْكُمههواْ ابِّ
ْلَعْههدِّ إِّنَّ اْلَعْههَد َكهانَ  والعفههو  (8) ﴾َوأَْوفُهواْ بَِّعْههدِّ اَّلل ِّ إَِّ ا َعاَههد  ْ  ﴿وتولهه تعهاإل :  (7)﴾ َمْسهُؤوالً  َوأَْوفُهواْ ابِّ

 ةح م ِّن رَّب ُِّكْم َوَ نَّةح إِّإَل َمْغفِّرَ  َوَسارُِّعواْ  ﴿و لك مل توله تعاإل : ، وترع احمازاة على الذن  م  القدرة عليها

                                                 
 . 103( سورة آل امران آية (1

 . 46( سورة األنفال آية (2

 . 36( سورة النساء آية (3

 . 1( سورة النساء آية (4

 . 2( سورة المائدة آية (5

 . 58( سورة النساء آية (6

 . 34( سورة اإلسراء آية (7

 . 91( سورة النحل آية (8
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اْلغَههْيَا  الَّههذِّيَن يُنفُِّقههوَن يفِّ السَّههرَّاء َوالضَّههرَّاء َواْلَكههاتِّمِّ َ  َعْرُضههَها السَّههَماَواُت َواَمْرُض أُعِّههدَّْت لِّْلُمتَّقِّهه َ 
نِّ َ  ُ وِّ   اْلُمْاسِّ   (1) ﴾ َواْلَعافَِّ  َعنِّ النَّاسِّ َواَّلل 

اَي أَيه َهها الَّهذِّيَن لَمنُهواْ  ﴿ و لهك مل تولهه تعهاإل :، إليهه ومسهاعدته بقهدر الطاتهة ومواساة الفق  واإلحسان
ُتْم َوّمَِّّا َأْخَرْ َنا َلُكم م َِّن اَمْرضِّ  أَنفُِّقواْ مِّن طَي َِّباتِّ َما ذِّيهِّ  َواَل تَهَيمَُّمواْ  َكَسبهْ خِّ ْنُه تُنفُِّقوَن َوَلْسُتم آبِّ اخْلَبِّيَث مِّ

 (2) ﴾محِّيدٌ  َواْعَلُمواْ َأنَّ اَّلل َ رَيِنِّ    فِّيهِّ إِّالَّ َأن تُهْغمُِّضواْ 

الَّ َخْ َ يفِّ  ﴿تعاإل :  وإزالة البغضاء والشاناء فيما بينهم و لك مل تولهالناس والسعى مل الصلح ب   
ابْهتَهغَهاء َمْرَضهاتِّ   َوَمهن يَهْفَعهْل َ لِّهكَ النَّهاسِّ  بَِّصَدَتةح أَْو َمْعُروفح أَْو إِّْباَلحح َبْ َ  َكثِّ ح م ِّن  ََّْواُهْم إِّالَّ َمْن أََمرَ 
  (3) ﴾ اَّلل ِّ َفَسْوَف نُهْؤتِّيهِّ َأْ رًا َعظِّيًما

 (4) ﴾ اْعدُِّلواْ ُهَو أَتْهَرُ( لِّلتهَّْقَوى ﴿و لك مل توله تعاإل : ، والعدل واإلحسان

ذِّيَن إَِّ ا أَنَفُقوا  َْ َوالَّ  ﴿ و لك مل توله  ل شأنه :، واالتتصاد والتوسط مل اممور وعدم اإلسراف فيها 
. وانسارعة إإل فعل اخل ات وانبادرة إإل انتههاز الفربهة  . (5) ﴾ وََكاَن َبْ َ َ لَِّك تَهَواًما ُيْسرُِّفوا َو َْ يَهْقرُتُوا

إإل ريه   لهك مهن كهل خصهلة محيهدة وبهفة  (6) ﴾فَاْسَتبُِّقوا اخْلَهْ َات ﴿تعاإل :  و لك بقوله، تبل فواهتا
َواَل ُتْشرُِّكواْ بِّههِّ  َواْعُبُدواْ اَّلل َ  ﴿و لك مل توله تعاإل : ، ينهاهم عن الكفر واذا  الشريك هلل تعاإلو  ميلة

                                                 
 . 134ـ  133( سورة آل امران آية (1

 . 267آية  ( سورة البقرة(2

 . 114( سورة النساء آية (3

 . 8( سورة المائدة آية (4

 . 67( سورة الفرقان آية (5

 . 148( سورة المائدة آية (6
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ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَساانً  ًئا َوابِّ ُتْشهرُِّكوا بِّههِّ َشهْيئاً  الَّ َم َرب ُكْم َعَلْيُكْم أَ ُتْل تَهَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّ  ﴿وتوله تعاإل :  (1) ﴾ َشيهْ
َوَ ُرواْ تَهاهَِّر  ﴿ و لهك مل تولهه تعهاإل :، وعن الفسق وعصيان هللا تعاإل فيما أمر به أو هنهى عنهه (2) ﴾

مثِّ َواَبطِّنَههُه إِّنَّ الَّههذِّينَ  َهها َكهههانُواْ  اإلِّ مْثَ َسههُيْجَزْوَن كِّ هههُبوَن اإلِّ َواَل تَهْقَربُهههواْ  ﴿وتولهههه تعههاإل :  (3) ﴾ ْقرَتِّفُههوني َيْكسِّ
َش َما َتهَ  َها َوَمها َبطَهنَ اْلَفَواحِّ نهْ ه اإلنسهان م هل أن النهاس لهموعهن الهرايء وههو العمهل الهذى يع (4) ﴾ َر مِّ

أى : ال يرائى مل  (5) ﴾ َواَل ُيْشرِّْع بِّعَِّباَدةِّ َرب ِّهِّ َأَحًدا ﴿خ ا و لك مل توله تعاإل :  ميدحونه ويثنون عليه
 (6)﴾يهُههرَاُ ونَ  الَّههذِّيَن ُهههمْ  ْم َعههن َبههاَلهتِِّّْم َسههاُهونَ الَّههذِّيَن ُهههفَهَويْههٌل ل ِّْلُمَصههل ِّ َ  ﴿وتولههه تعههاإل : ، عملههه

ْلَمن ِّ َوامَ ى ﴿وتوله تعاإل :   ﴾ َكالَّذِّ  يُنفُِّق َماَلُه رِّاَئء النَّاسِّ   اَي أَيه َها الَّذِّيَن لَمُنواْ الَ تُهْبطُِّلواْ َبَدتَاتُِّكم ابِّ
ُ إِّالَّ تهَ  َوالَ  ﴿وعن تتل النفس بغ  حق و لك مل توله تعاإل : (7)  (8) ﴾ ابحْلَهق ِّ  ْقتُهُلواْ النهَّْفَس الَّ ِّ َحرََّم اَّلل 

َشًة َوَساء ﴿وعن الزان بقوله تعاإل :  وعن الكهرب بقولهه تعهاإل  . (9)﴾ َسبِّيالً  َواَل تَهْقَربُواْ الز ِّىَن إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ
ُلوَ  َلنو َ  َواَل مَتْشِّ يفِّ اَمْرضِّ َمَرًحا إِّنََّك َلن َذْرَِّق اَمْرضَ  ﴿: وعن الهراب و لهك مل  (10) ﴾اجلَِّباَل ُطوالً  تَهبهْ

                                                 
 . 36( سورة النساء آية (1

 . 151( سورة األنعام آية (2

 120( سورة األنعام آية (3

 . 151( سورة األنعام آية (4

 110( سورة الكه  آية (5

 6-4ون آية ( سورة الماا(6

 264( سورة البقرة آية (7

 151( سورة األنعام آية (8

 32( سورة اإلسراء (9

 . 37( سورة اإلسراء آية (10
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ُ اْلبَهْيَ  َوَحرََّم الر ِّابَ  ﴿توله تعاإل :   ﴿وعن شر( اخلمر والقمار و لك مل توله تعاإل :  . (1) ﴾ َوَأَحلَّ اَّلل 
ُر َوامَنَصا(ُ  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيسِّ هْن َعَمهلِّ  إِّمنَّ وعهن  (2) ﴾ ْيطَانِّ فَهاْ َتنُِّبوُه َلَعلَُّكهْم تُهْفلُِّاهونَ الشَّه َواَمْزاَلُم رِّْ ٌس م ِّ

بغ  ما مسى به و لك مل  السبرية ابلناس واالستبفاف هبم واستاقارهم وعن عي  انرء أخاه ودعوته
هنهْ  َأن اَي أَيه َهها الَّهذِّيَن لَمنُهوا اَل َيْسهَبْر تَهوٌم م ِّهن تَههْومح َعَسهى ﴿تولهه تعهاإل :  ُهْم َواَل نَِّسهاء م ِّهن َيُكونُهوا َخهْ ًا م ِّ

هُزوا ن َِّساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخهْ ًا هنهُْهنَّ َواَل تَهْلمِّ ْمَْلَقها(ِّ  م ِّ وعهن التجسهس والغيبهة  (3) ﴾أَنُفَسهُكْم َواَل تَهنَهابَهُزوا ابِّ
َْْ  َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَهْغَت  بهَّْعُضُكم ﴿و لك مل توله تعاإل :  ًتابَهْعًضا َأوِّ   َأَحدُُكْم َأن  يهِّ َميهْ  ُكَل حلََْم َأخِّ

 اَي أَيه َهها الَّهذِّيَن لَمنُهواْ اَل َتْسهأَُلواْ َعهنْ  ﴿فيما ال يعهللا و لك مل تولهه تعهاإل :  وعن الكالم(4) ﴾ َفَكرِّْهُتُموهُ 
 (5) ﴾ َتُسؤُْكمْ  َأْشَياء إِّن تُهْبَد َلُكمْ 

ْلَمههن ِّ َوامَ ى اَل تُهْبطِّلُههواْ َبههَدتَاتُِّكم ﴿وعههن انههن ابلصههدتة بقولههه تعههاإل :  وعههن اخليانههة  (6) ﴾ابِّ
 .  (7)﴾ أََمااَنتُِّكْم َوأَنُتْم تَهْعَلُمونَ  َوالرَُّسوَل َوَذُونُواْ  اَي أَيه َها الَّذِّيَن لَمُنواْ اَل َذُونُواْ اَّلل َ  ﴿بقوله تعاإل : 

فلمههها  إإل ريههه   لهههك ّمههها يضهههر ابهليئهههة اال تماعيهههة أو الهههنفس أو انهههال أو العهههرض أو العقهههل .
نفهروا مهن ، عمها هنهاهم عنهه وهنهاهم، بههوأمهرهم كها أمرمه، إإل مها دعهاهم إليهه بلى هللا عليهه وسهلمدعاهم 

بههه الشههيوي ، مههنهم امهههل واخلههالن ه، وهجههر وعههادوه أشههد انعههاداة، بههلى هللا عليههه وسههلمتبههول دعههواه  وكذ 
بههلى هللا عليههه ما الههد اء فقههام والرفقههاء خصههو ، اموداء أعههداء بههلى هللا عليههه وسههلموحتههول لههه ، والشههبان

                                                 
 . 275( سورة البقرة آية (1

 . 90( سورة المائدة(2

 . 11( سورة الحجرات آية (3

 . 12( سورة الحجرات آية (4

 .101( سورة المائدة (5

 . 264( سورة البقرة آية (6

 . 27سورة األنفال آية  ((7
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، وأدلة سهاطعة، كل  لك براه  تاطعة،  ويدحض أتواهلم، ويقبح أعماهلم، دوهنم يسفه أحالمهم وسلم
 ومعجزات ابهرات على بدق دعوته عليه الصالة والسالم . ، بينات ولايت

 :  ﴾وآله  ﴿دالئل نبوته 
 بار عن الرهبان وامخبارحف  به ام، ما تراد﴾ولله  ﴿من دالئل نبوته وعالمات رسالته 
  ﴿به  كتفيهه  و كهر اخلها  الهذى كهان، وامسه وعالماته، وعلماء أهل الكتا( من بفته وبفة أمته

، وشبهه، واموس بن حارثة، (1)وما و د من  لك مل أسفار انوحدين انتقدم  من شعر تب  ، ﴾ولله
، وري هم (3)عن سي  بن  ى يزن  وما  كر (2)ساعدة  وتس بن، وسفيان بن جماش ، وكع  بن لؤى

، وعلماء يهود، وعثكالن احلم ى (5)وورتة بن نوفل ، (4)بن عمرو بن نفيل  وما عرف به من أمره زيد
تد معهه العلمهاء وبينهوه  وما ألفى من  لك مل التوراة واإل يل ّما، وشامول عانهم تب  من بفته وخربه

وأشباههم ، وكع ، وا يق، وابن ايم ، سعية وبهللا، (6)نهم ابن سالم ونقله عنهم الثقات ّمن أسلم م

                                                 
( هو تبفع الحميفرى الفذى سفار بفالجيوش وبنفى سفمرقند ، كفان مؤمنفا وقومفي كفافرين ، وكفان يكتفب ففى (1

بحاراً كثيرة . وقيفل : لملفوك الفيمن التبابعفة نسفبة إليفي . أي ملك بحرا وبحرا ، الذي انوان كتابي : بسم هللا 

 . 55ص،  5ج ، انظر تفسير أبى السعود

قس بن ساادة اإليادى ، كان خطيب العرب وشاارهم وحكيمهم فى الجاهلية ، يقفال : إنفي أول مفن ( هو (2

وسمعي يخطب بعكاظ فأاجب بكقمي ، وكان  آمن بالبعث فى الجاهلية وااتنق النصرانية ، أدركي النبى 

 يعتمد فى خطبي الى الفقرات القصيرة .

ك حميفر ، طفرد األحبفاش مفن جنفوب الفبقد العربيفة ، ( هو سي  بن ذى يزن ، كان سليل بيفت مفن ملفو(3

 وأطاح بحكمهم الى اليمن ، ولقد آمن سي  بن ذى يزن بالتوحيد .

( هو أبو سعيد زيد بفن امفرو بفن نفيفل ، وهفو ابفن افم امفر بفن الخطفاب ، كفان أحفد مفن ااتفزل ابفادة (4

 يأتى يوم القيامة أمة وحده " . : " األوثان ، وامتنع ان أكل ما ذبح باسمها ، قال اني رسول هللا 

،  ( هو ابن ام السيدة خديجة أم المؤمنين ، تنصر وحفظ التفوراة واإلنجيفل ، بّّشفر بنبفوة سفيدنا محمفد (5

: إن هفذا هفو النفامو, الفذى كفان  وقال للسيدة خديجة حين أخبرتي بقصة الفوحى ونزولفي الفى الرسفول 

 ة . توفى فى السنة الثالثة للبعثة .ينزل الى موسى ، وإن محمدا لنبى هذه األم

إلفى  ( هو ابد هللا بن سقم بن الحارث اإلسرائيلى األنصارى الخزرجى ، أسفلم أول قفدوم رسفول هللا (6

 ه . 43المدينة ، توفى سنة 
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، وسههلمان، واجلههارود، وأسههات  الشههام، وبههاح  بصههرى، ونسههطور، ّمههن أسههلم مههن علمههاء يهههود و هه اء
، النصهارى وريه هم ّمهن أسهلم مهن علمهاء، وأسهات   هران، وراه  بصرى، ونصارى احلبشة، والنجاشى

والشههي  ، والقههوتس بههاح  مصههر، اح  رومههة عانهها النصههارى ورئيسههامهاوتههد اعههرتف بههذلك هرتههل وبهه
وريهه هم مههن علمههاء ، والههزب  بههن ابطيههاء، وكعهه  بههن أسههد، هوابههن أخطهه  وأخههو ، وابههن بههوراي، بههاحبه
 والنفاسة على البقاء على الشقاء .  وّمن محلهم احلسد، اليهود

كتبهم من   النصارى كا  كر أنه ملاليهود و  عوتد ترع أمسا ، وامخبار مل هذا كث ة ال تناصر
و مههههم بتاريههه   لهههك  واحهههتج علهههيهم كههها انطهههوت عليهههه مهههن  لهههك بهههافهم، بهههفته وبهههفة أبهههاابه

فمهها مههنهم إال مههن نفههر عههن ، الكهها ( ودعههوهتم إإل انباهلههة علههى، ولههيهم ألسههنتهم ببيههان أمههره، وكتمانههه
ولهه لكهان إتههاره أههون علهيهم مهن و هدوا خهالف ت ولو، وأبدى ما ألزمهم من كتبهم إتهاره، معارضته

لتهَّْورَاةِّ فَاتْهُلوَها إِّن ُكنُتمْ  ﴿وتد تال هلم : ، ونبذ القتال، الداير وذري ، بذل النفوس وامموال  ُتْل َفْأُتواْ ابِّ
 .  (1) ﴾ َبادِّتِّ َ 

، وخنافر، تار( وسواد بن، (2)وسطيح ، وشق، إإل ما أنذر به الكهان مثل شاف  بن كلي 
وفاطمهة بنه  ، وسهعيد بهن بنه  كريهر، وابهن خلصهة الدويسهى، و د  بن  ذل الكندى، رانوأفعى  
وحلههول وتهه  ، إإل ريهه   لههك ّمهها أتهههر علههى ألسههنة امبههنام مههن نبوتههه . ومههن ال يعههد كثههرة .، النعمههان
  ﴿ وما و د من اسم النىب، ف الطيوراوأ و ، ومن  ابئح النص  ، من هوات  اجلان ومس ، رسالته
وإسهالم مهن ، مشههور ّمها أكثهره، الشههادة لهه ابلرسهالة مكتهواب مل احلجهارة والقبهور ابحلها القهد و  ﴾وللهه

وال ، . فهههدالئل نبوتهههه بههههلوات هللا وسهههالمه عليهههه ال حتصهههى عههههدا أسهههلم بسهههب   لهههك معلههههوم مهههذكور .
 ونعمتههه العظمههى الههىت، ال ؟ وهههو رمحههة هللا الههىت عمهه  انالئكههة واإلنههس واجلههن وكيهه ، تستقصههى حههدا

أرسهله ، وخهتم بهه الرسهالة بهلوات هللا عليهه، ورسول هللا الذى افتتح بهه الو هود، الوق خلقه مشل  كل
أوإل العههزم إال وهههو  و  يكههن رسههول تبلههه مههن، عامههة للنههاس إعالمهها بقههدر مقامههه العلههى عنههد ربههه سههباانه

                                                 
 . 93( سورة آل امران آية (1

ي كففان يعففرف مففن المعمففرين ، كففان العففرب يحتكمففون إليففي ، يففروون انففي أنفف ،( وهففو كففاهن مففن غسففان (2

 بقليل . الغيبيات ويتكهن بها ، مات فى الجابية الى مشارف الشام بعد مولد رسول هللا 
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وسهالمه عليهه َنسه  السهيد بهلوات هللا  وههذا، ينس  شرعه عند انتقالهه مهن الهدنيا، مرسل لقومه خابة
 كل  أ م تهرت .   وحم  مشسُه انضيئةُ ، شرُعه الشري  كل  الشرائ 

 أبنواع املعجزات :  صلى هللا عليه وسلمإمداده 
 وكهان الرسهل تبلهه بهلوات هللا وسهالمه عليهه، ﴾ولله  ﴿نا كان هو انراد لذات هللا تعاإل 

أتوهلا من أعمهى هللا  الىت -ولايت الكت  السماوية ،وعليهم نوابه ينتظرون تهوره عليه الصالة والسالم
بروة ابلبشائر  -وال يبصرون وال يفقهون حىت بار أكثرهم ال يسمعون، وأبم أمساع تلوهبم، بصائرها
وههههو ، مبشهههرة دشهههراق أنهههواره احملمديهههة، وسهههالمه عليهههه انطقهههة بفضهههله بهههلوات هللا، ﴾وللهههه  ﴿ببعثتهههه 

لهذلك أمهده هللا تعهاإل أبنهواع انعجهزات الهىت أمهد هبها رسهله بهلوات هللا و ،  وهرة العقد انقصود ابلهذات
نَههاَع اْلَكههْوثَر ﴿دليههل  لههك تولههه سههباانه وتعههاإل : ، وسههالمه علههيهم فهه ن بعههض أهههل العلههم  (1)﴾إِّانَّ أَْعطَيهْ

الههىت العظمههى  ولههنعم هللا، وللمعجههزات ودالئههل النبههوة، الكههوثر ابخلهه  الكثهه  الشههامل لنهههر مل اجلنههة فسههر
 على مي  خلقه .  ﴾ولله  ﴿أفاضها هللا به 

 مقابلة بني معجزاته ومعجزات الرسل السابقني : 
وههدى بهه ، ونور هللا الذى َب   به سبله، ولية اآلايت، نا كان القرلن احميد معجزة انعجزات

أو بطريق بايح أو ، التواتر أحبب  أن أفتتح به انعجزات الىت وردت إما بطريق، همن أحبهم من عباد
، السهابق  علهيهم الصهالة والسهالم أمعه  ومعجهزات الرسهل ﴾وللهه  ﴿مقابال ب  معجزاته ، حسن
 انشهورين : كل معجزة كان  لغ ه من امنبياء  ﴾ولله  ﴿فله 

 ﴾ اتح رَّب ِّههِّ َكلَِّمه فَهتَهَلقَّهى لَدُم مِّهن ﴿كما تهال تعهاإل : ،  فكتا( سيدان لدم عليه السالم كان كلمات -1
َوإِّ ِّ  ﴿كما تال تعاإل : ،  وبافاً  وكتا( سيدان إبراهيم وسيدان موسى عليهما السالم كان كلمات (2)

                                                 
 . 1( سورة الكوثر آية (1

 . 37( سورة البقرة آية (2
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يَم َرب ههُه بَِّكلَِّمههاتح  يَم َوُموَسههى ﴿ وتههال تعههاإل :(1) ﴾ ابْهتَهلَههى إِّبْهههرَاهِّ وكتهها( نبينهها وسههيدان  (2)﴾ُبههُا ِّ إِّبْهههرَاهِّ
ًنا َعَلْيهِّ  ﴿إل : تال تعا مهيمنا على الكل كما ﴾ولله  ﴿حممد   (3)﴾ َوُمَهْيمِّ

مْسَهاء َههُؤالء أَنبِّئُهويِّ  ﴿تهال تعهاإل : ، وأن سيدان لدم عليه السهالم حتهدى ابلكلمهات واممسهاء - 2  ﴾ أبَِّ
نههُس  تُههل ﴿تههال تعههاإل : ، إمنهها حتههدى ابننظههوم ﴾وللههه  ﴿وسههيدان ومههوالان حممههد  (4) لَّههئِّنِّ اْ َتَمَعهه ِّ اإلِّ

ُْتواْ  َواجلِّن  َعَلى َأن ُْتوَن كِِّّْثلِّهِّ َوَلْو َكانَ  َْ َْ  (5)﴾لِّبَهْعضح َتهِّ ًا بَهْعُضُهمْ  كِِّّْثلِّ َهَذا اْلُقْرلنِّ اَل 

 حهق سهيدان حممهد ومل، وأما سيدان نهوح عليهه السهالم فه ن هللا أكرمهه أبن أمسهك سهفينته علهى انهاء -3
﴿ فقهد روى أنهه ، وت  احلجر علهى انهاء ﴾ولله﴿  ومعهه عكرمهة  ى شهاطىء مهاءكهان عله  ﴾وللهه

، اجلانهه  فليسههبح وال يغههرق فقههال : إن كنهه  بههادتا فههادع  لههك احلجههر الههذى هههو مل (6)بههن أىب  هههل 
 ﴾وللههه  ﴿حههىت بهار بهه  يديهه  وسهبح، إليهه فههانقل  احلجهر مههن مكانهه ﴾وللههه  ﴿فأشهار الرسهول 

يكفيههك هههذا " ؟ تههال :  : " ﴾وللههه  ﴿ فقههال لههه، وشهههد احلجههر لههه عليههه الصههالة والسههالم ابلرسههالة
  مكانه . فر   إإل ﴾ولله  ﴿فأمره النىب ، حىت ير   إإل مكانه

                                                 
 . 124( سورة البقرة آية (1

 . 19( سورة األالى آية (2

 . 48سورة المائدة آية  ((3

 . 31( سورة البقرة آية (4

 . 88سراء آية ( سورة اإل(5

هو الصحابى ابن افدو هللا أبفى جهفل، واسفمي أبفو اثمفان اكرمفة بفن أبفى جهفل، كفان مفن أشفد النفا, ( (6

، هففداه هللا لإلسففقم فأسففلم بعففد الفففتح بقليففل، استشففهد بأجنففادين بففين الرملففة ﴾وآلففي  ﴿اففداوة لرسففول هللا 

 هـ . 13وفلسطين سنة 
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 (1)ابههن حاطهه   وروى حممههد، وأكههرم سههيدان إبههراهيم عليههه السههالم فجعههل النههار بههرداً وسههالما عليههه - 4
  ﴿فاملتهللا أمى إإل النىب ، : كن  طفال فانص  القدر من على النار على  فاحرتق  لدى كلهتال

 هللا  فتفهههههههههههههههههل رسهههههههههههههههههول، وتالههههههههههههههههه  : ههههههههههههههههههذا ابهههههههههههههههههن حاطههههههههههههههههه  احهههههههههههههههههرتق كمههههههههههههههههها تهههههههههههههههههرى، ﴾وللهههههههههههههههههه
﴿  وتال ، مل  لدى ومسح بيده على احملرتق ﴾ولله﴿  أْ هِّ  اَْلَبأَس َر(   ﴿ : ﴾ولله ﴾  اٌلن اسِّ
  فصرت بايااً ال أبس ىب . (2)

  ﴿مهههداً حم وأكهههرم سهههيدان ومهههوالان، وأكهههرم سهههيدان موسهههى عليهههه السهههالم بفلهههق الباهههر مل امرض - 5
  ففلق له القمر فوق السماء .، ﴾ولله

 ﴾وللهههه  ﴿ وفجهههر لسهههيدان حممهههد، وفجهههر لسهههيدان موسهههى عليهههه السهههالم عيهههون انهههاء مهههن احلجهههر - 6
  أبابعه عيوان .

 ﴾وللهه  ﴿حممهدا  وأكرم سهيدان، وأكرم سيدان موسى عليه السالم بتظليل الغمام مل زمن نبوته - 7
  بذلك تبل تهور نبوته .

ابلقرلن  ﴾ولله ﴿ وأكرم سيدان وموالان حممدا، وأكرم سيدان موسى عليه السالم ابليد البيضاء - 8 
  الذى هو نور من هللا وبرهان .، العظيم

رأى علهى   ابحلجهر ﴾وللهه  ﴿ونا أراد أبو  هل أن يرميه ، وتل  هللا عصا سيدان موسى ثعباان - 9
  ثعبان  فانصرف مرعواب . ﴾ولله  ﴿كتفيه 

                                                 
اإلسفقم محمفداً ، ولفد ففي ضى هللا انهم ، هو أول من سفمى ( هو الصحابى ابن الصحابى والصحابية ر(1

، شفهد مفع سفيدنا الفّى كفرم هللا وجهفي الجمفل وصففين  ـه 74بأرض الحبشة فى الهجرة ، توفى بمكة سنة 

 والنهروان .

( هذا الحديث رواه أحمد وأبوداود وابن ماجي ان ابن مسعود ، ورواه الشيخان افن اائشفة بلففظ : " إن (2

كان يعود بعف  أهلفي يمسفح بيفده اليمنفى ويقفول : " اللهفم رب النفا, أذهفب البفأ, واشف  وأنفت  النبى 

الشافى ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما " وحديث محمد بن حاطب هذا الذى نحفن بصفدده رواه ابفن 

 أبى الدنيا ان سيدنا الّى أيضا ولكن بلفظ يخال  هذا يسيراً ، ولي طرق أخرى غير هذه .
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، عليه الصالة والسالم وسب ا  امحجار مل يده، وسب ا  اجلبال م  سيدان داود عليه السالم - 10
  ويد أباابه رضوان هللا عنهم .

الشههاة  حهه  مسههح ﴾وللههه  ﴿وكههان ، وكههان سههيدان داود عليههه السههالم إ ا مسههح احلديههد الن - 11
 اجلدابء درت .

 ﴾وللهههه  ﴿ وأكهههرم سهههيدان ومهههوالان حممهههدا،  احملشهههورةوأكهههرم سهههيدان داود عليهههه السهههالم ابلطههه  - 12
  ابلرباق .

وأكرمههه عليههه الصههالة ، وأكههرم سههيدان عيسههى عليههه السههالم دحيههاء انههوتى وإبههراء امكمههة وامبههر  - 13
مهن أههل خيهرب  (2)أن يهوديهة  (1) هابر  والسالم دحياء الشاة انسهمومة وبتكلمهها أهنها مسهمومة . روى

الههذراع فأكههل  ﴾وللههه  ﴿فأخههذ رسههول هللا ، ﴾وللههه  ﴿مث أهههدهتا إإل رسههول هللا ، مس هه   راع شههاة
وأرسهل إإل  ﴾اْرفَهُعهوا أيْهدِّيُكْم  ﴿:  ﴾وللهه  ﴿هللا  فقهال رسهول، وأكل رههط مهن أبهاابه معهه، منها

ذِّهِّ ملِّ أْخرَبَتْهههللاِّ َههه ﴿فقالهه  : مههن أخههربع ؟ تههال :  ﴾الش ههاة  مَسَْمهه ِّ َهههذِّهِّ  ﴿فقههال : ، اليهوديههة فههدعاها
فعفها ، وإن كهان ريه  نهىب اسهرتحنا منهه، تل  إن كان نبيا فلهن تضهره، نعم تال  :، يعهللا الذراع ﴾يَدِّى 

فشهك  ، وروى أن معا  بهن عفهراء كانه  لهه امهرأه بربهاء.  و  يعاتبها . ﴾ولله  ﴿هللا  عنها رسول
وحههه  سهههقط     .ح عليهههها بغصهههن فأ هههه  هللا عنهههها الهههرب سهههم، ف﴾وللهههه  ﴿  لهههك إإل رسهههول هللا

 فردها إإل مكاهنا . ﴾ولله  ﴿يوم أحد رفعها رسول هللا ، أى : ع  تتادة، (3)حدتة تتادة 

                                                 
،  ( هو جابر بن ابد هللا الصحابى بن الصحابى رضى هللا انهما ، وهو أحد المكثرين ان رسول هللا (1

 . ـه 73استشهد أبوه يوم أحد ، توفى جابر بالمدينة سنة 

 :الشفاة المسفمومة اسفمها  ( قال النووى فى تهذيب األسفماء : المفرأة اليهوديفة التفى أهفدت لرسفول هللا (2

 ارث ، أخت مرحب اليهودى . ولمزيد اإليضاح ارجع إلى دالئل النبوة للبيهقى .زينب بنت الح

العقبفة وأحفداً وبفدراً  ( هو قتفادة بفن النعمفان الصفحابى الجليفل رضفى هللا انفي ، شفهد قتفادة مفع النبفى (3

ى قتفادة فكانفت أحسفن اينيفي ، تفوف والخندق وسائر المشاهد كلها ، قلعت ايني يوم أُحد فردها رسول هللا 

 وصلى اليي امر بن الخطاب رضى هللا اني . ـه 23بالمدينة سنة 
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عرف ما أخفته  ﴾ولله  ﴿والرسول ، وكان سيدان عيسى عليه السالم َيرب كا مل بيوت الناس -14
سههيدان العبههاس رضههى هللا ل روى أنههه عليههه الصههالة والسههالم تههال، لههذلك (2)فأسههلم العبههاس  (1)أم الفضههل 

نفسههه وابههن أخيههه عقيههل بههن أىب  منههه فههداء ﴾وللههه  ﴿وطلهه  النههىب ، عنههه حهه  أسههر مل أسههارى بههدر
: )أيههن انهال الههذى وضهع  ككههة  ﴾وللهه  ﴿ فقهال لههه، فههادعى العبهاس العجههز عهن الفههداء (3)طاله  

كهذا ( فقهال العبهاس :   وللفضهل، أبب  فلعبهد هللا كهذا وتل  : إن، عند أم الفضل وليس معكما أحد
  هو وعقيل رضى هللا عنهما. بعثك ابحلق إنك رسول هللا، وأسلم ، والذىىما علم أحد ري  

علهى عليهه  كهان انئمها ورأسهه مل حجهر  ﴾وللهه  ﴿والرسهول ، ورد لسيدان سليمان الشهمس مهرة -15
  . ﴾ولله  ﴿فانتبه وتد ريرب  الشمس فردها هللا له حىت بلى رسول هللا ، السالم

روى أن طائرا ، ﴾ولله  ﴿وفعل  لك مل حق سيدان حممد ، وعلم سيدان سليمان منطق الط  -16
، بولهدها ؟ فقهال ر هل : أان فقهال : ) أيكهم فجه  ههذه، فجعل يرفرف علهى رأسهه ويكلمهه، فج  بولده

 مشهور .  ﴾ولله  ﴿فقال : اردد ولدها ( وكالم الذئ  والناتة معه 

ابإلسهراء  ﴾وللهه  ﴿ وأكرمهه، مان عليه السالم كس  شههر مل ريهدوه ورواحههوأكرم سيدان سلي -17
 إإل بي  انقدس مل ساعة . 

 إإل مههن يريههد عليههه الصههالة والسههالم ﴾وللههه  ﴿يعفههور )محههار ( يرسههله  ﴾وللههه  ﴿وكههان لههه  -18
 ليجىء عليه . 

                                                 
( هى لبابة بنت الحارث الصحابية ، وتكنى أم الفضل ، أخت ميمونة أم المؤمنين ، وهفى زوجفة العبفا, (1

 بن ابد المطلب وأم أوالده ، ويقال : إنها أول امرأة أسلمت بعد السيدة خديجة رضى هللا انها.

، ويكنففى أبففا الفضففل الهاشففمى ، كانففت إليففي امففارة المسففجد الحففرام والسففقاية قبففل  الرسففول  ( هففو اففم(2

اإلسقم ، خرج مع المشركين إلى بدر مكّرهاً فأسر ، وففدى نفسفي وابفن أخيفي اقفيق ونفوفق بفن الحفارث ، 

 ه بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع . 32توفى سنة 

 ل الحديبية ، وجاء إلى المدينة مهاجرا .، أسلم قب ( هو ابن ام رسول هللا (3
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،  لك و  نرأ أن ير   هالهفلما وبل انفازة ف  ا أسد  ا  ف، وأرسل معا ا إإل بعض النواحى -19
 وانصرف .  فبصبو السب ، ﴾ولله  ﴿فتقدم وتال : إىن رسول هللا 

 ﴾ولله  ﴿ انقادوا لسيدان وموالان حممد، اجلن لسيدان سليمان عليه السالم وكما انقاد -20

 رسههههههول هللا  فقههههههد روى أن، تكلههههههم الضهههههه  معرتفهههههها برسههههههالته (1)وحهههههه   ههههههاء امعههههههراىب ابلضهههههه   -21
﴿  وأبهو  ههل وأبهو سهفيان  وكان أبهو هله ، خرج ومعه أبو بكر وعمر رضى هللا عنهما ككة ﴾ولله

  ﴿تتلهه  هههذا   يعهههللا حممههداً  فأتبههل أعههراىب مههن الباديههة فقههال لههه أحههدهم : إن، ميشههون خههارج مكههة
   أعطيناع كذا من كذا .  ﴾ولله

  ﴿ بههل علههى رسههول هللافأت، وامعههراىب  ههاء بضهه  يبيعههه فقههال : إىن أتيهه  الباديههة  ائعهها
الضهه   فلمهها دان منههه كههان حتهه  ثوبههه ضهه  فألقههاه علههى امرض وتههال : إن   يشهههد لههك هههذا ﴾وللههه

فقهال : اي ضه  ، اي عمهر فقهال : ) دعهه، فقال سيدان عمر : دعهللا أتتله اي رسول هللا، تتلتك اي حممد
ماعههة ينتظههرون رأس رسههول هللا إسههالمه واجل مههن أان ؟ فقههال : أنهه  رسههول هللا ( فأسههلم امعههراىب وحسههن

 فقالوا : ساره حممد . ، بكلمة التوحيد فر   إليهم يرف  بوته، على سي  امعراىب

أخر تهههه مهههن  ر عههه  تعهههدو حهههىت، حهههىت أرسهههلها امعهههراىب (2)الظبيهههة  ﴾وللهههه  ﴿وحههه  كفهههل  -22
فلمها تهر( منهها ، ىبأعرا مر بظبية مقيدة خارج خباء ﴾ولله  ﴿ف نه تد روى أن رسول هللا ، الكفالة

﴿  التفتهه  إليههه  ﴾وللههه﴿  فقههال رسههول هللا ، ورفعهه  بههوهتا ﴾وللههه﴿  مههن الههذى  : ﴾وللههه(
أوالدا وإهنا تتشهف  ىب أن حتلهها  تال : ) إن هلا، ربطها ؟ ( فبرج امعراىب وتال : هى بيدى اي حممد

، وتعهود علههى ؟ فقهال : ) نعههم وذههرج مهن تيههدها فقهال : اي حممههد أحلهها، لرتضه  أوالدههها وتعهود إليههك (

                                                 
( الضب : حيوان من جنس الزواح  ، غليظ الجسم خشني ، ولي ذنفب افري  حفرش أاقفد ، يكثفر ففى (1

 صحارى األقطار العربية ، ويستعمل جلده بعد دبغي ليوضح فيي السمن . 

وقة الظلفف  ) الفصففيلة ( الظبيففة : مؤنففث الظبففى ، وهففو حيففوان ثففديى مجتففر ذو أظففقف ، مففن رتبففة مشففق(2

البقرية ( ومعروف ان الحيوان أني إذا نفر من مكان ال يعود إليي ، ولذلك يقال فى المثل : ) ألتركنك تفرك 

 الظبى ظلي ( أى : ال أاود إليك .
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فقام امعراىب وحلها فانصرف  ومكث  زمنا طهويال ، ّمتلئت  لبنا وأان ضامن لك  لك ( . وكان ثدايها
 ووتف   وار امعراىب كأهنا تقول له : اربطهللا .، فر ع  ولبنها فارغ

سهههن  فلهههم  وحههه  لسهههع  احليهههة عقههه  الصهههديق مل الغهههاز تالههه  : كنههه  مشهههتاتة إليهههه مهههذ كهههذا -23 
 حجبتهللا عنه ؟ . 

 وأطعم اخللق الكث  من الطعام القليل .  -24

فثب  باة توله تعاإل ، أكثر من أن حتصى خصوباً مل هذا انقام ﴾ولله  ﴿ومعجزاته 
َناَع اْلَكْوثَهرَ  ﴿ :  . (1) ﴾ إِّانَّ أَْعطَيهْ

 مجعه للمعارف والعلوم :  
 ومهها خصههه بههه مههن، لههه مههن انعههارف والعلههوم البههاهرة مهها معههه هللا ﴾وللههه  ﴿مههن معجزاتههه 

ومصههاحل  أبمههور شههرائعه وتههوان  دينههه ﴾وللههه  ﴿ومعرفتههه ، االطههالع علههى ميهه  مصههاحل الههدنيا والههدين
واجلبابرة والقرون اناضهية ، وتصو امنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، وما كان مل اممم تبله، أمته

شهرائعهم وكتهبهم ووعهى سه هم وسهرد  وحفها، ﴾وللهه  ﴿ زمنهه من لهدن سهيدان لدم عليهه السهالم إإل
وحكمهههههة ، وانعرفهههههة كهههههددهم وأعمهههههارهم، واخهههههتالف لرائههههههم وبهههههفات أعيهههههاهنم، أنبهههههائهم وأايم هللا فهههههيهم

وإعالمههههم ، ومعارضهههة كهههل فرتهههة مهههن الكتهههابي  كههها مل كتهههبهم، مهههن الكفهههرة وإتنهههاع كهههل أمهههة، حكمهههائهم
وريريه   ارهم كها كتمهوه مهن  لهك وريه وه مه  البيهان لكهل تبيلهة بلغاهتهاوإخبه، وابهآت علومهها، أبسهرارها

 أشعارها و وام  كلمها .  ومعاىن، واحلفا مايمها وأمثاهلا، واإلحاطة بضرو( فصاحتها، ألفاظ فرتها

إإل متهيهد ، والتبي  للمشهكل، إإل انعرفة بضر( اممثال الصاياة لتقري  التفهيم للغامض
، حماسهن امخهالق علهى ﴾ولله  ﴿م  اشتمال شريعته ، ال تناتض فيه وال ذا لتواعد الشرع الذى 
عقههل سههليم شههيئاً إال مههن  هههة    ينكههر منههه ملاههد  و، وكههل شههىء مستاسههن مفضههل، وحمامههد اآلدا(

مها يهدعو إليهه بهوبه واستاسهنه دون طله   بهل كهل  احهد لهه وكهافر مهن اجلاهليهة بهه إ ا مسه ، اخلذالن
ضهم اوبان به أنفسهم وأعر ، وحرم عليهم من اخلبائث، الطيبات مث ما أحل هلم من ،إتامة برهان عليه

                                                 
 . 1( سورة الكوثر آية (1
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إال  ّمها ال يعلهم وال يقهوم بهه وال ببعضهه، والتبويه  ابلنهار ل هال، انعاتبات واحلدود عها ال وأمواهلم من
ضهرو( العلهوم وفنهون  إإل االحتهواء علهى، من مارس الدرس والعكوف علهى الكته  ومتابعهة بعهض ههذا

وريه   لهك مهن العلهوم ّمها اذهذ أههل ههذه  والنسه  . ،واحلسها( ، والعبادة والفهرائض، نعارف كالط ا
كقولهههه عليهههه الصهههالة والسهههالم : ،  وأبهههوال مل علمههههم انعهههارف كالمهههه عليهههه الصهههالة والسهههالم فيهههها تهههدوة

َولِّ َعابِّرِّ َوهَِّى َعَلى رِّْ لِّ ﴿ َوُرْ اَي ُوَهد ُ  هبَها ، ْواَي َثاَلٌ  : ُرْ اَي َحق  الر   ﴿. وتوله :  (1) ﴾طَائِّرِّ  الر ْ اَي مِّ
ًِّ ، الر ُ هههُل نَهْفَسههههُ  هههَن الشَّهههْيطَانِّ  إَ ا تَهَقهههاَرَ( الزََّمهههاُن  َْ َتكهههْد ُرْ اَي اْلُمهههْؤمِّن ﴿وتولهههه :  (2) ﴾َوُرْ اَي حَتْهههزِّيٌن مِّ

والل هههُدوُد  ا تَهههَداويتم بهههه الس هههُعوطُ َخهههْ ُ َمههه ﴿وتولهههه :  ﴾أْبهههُل ُكهههل  َداءِّ الهههرَبَْدُة  ﴿وتولهههه :  (3) ﴾َتْكهههذ( 
ومل العود اهلندى سبعة ، وعشرين وخُ  احلجامة يوُم سبعة عشر وتسعة عشر وواحد، واحلَِّجاَمُة وانشى

فَه ن َكهاَن الُبُهد  فَهثُهلُهٌث  ﴿إإل توله : ﴾، َبْطنِّهِّ  َما َمالَء اْبُن لَدَم وَِّعاًء َشر ا َعَليِّه مِّنْ  ﴿وتوله :  ﴾ية فأش
أر ل هو أم امرأة أم أرض ؟ فقال   سبوتوله وتد سئل عن  (4) ﴾للِّن فسِّ  َعامِّ َوثُهُلٌث للِّش رَا(ِّ َوثُهُلثٌ للِّط  
ت ةٌ  َرُ ٌل َوَلدَ  ﴿:  ُهْم سِّ  احلديث بطوله .  ﴾وَتَشاَءَم أْربَهَعٌة ، َعشَرًة تَهَيامَن َمنهْ

لنسهه  إإل اب وريهه   لههك ّمهها اضههطرت العههر( علههى شههغلها، وكههذلك  وابههه مل نسهه  تضههاعة
ْهَ  َرْأُس اْلَعهَر(ِّ َواَنهُبَها ﴿من  لك توله : ، سؤاله عما اختلفوا فيه وامزد ، ومهذحج َهامتهها وتلصهتها، محِّ
ُلَههها ومجمتههها َئتِّههه يَههوم َخلَههَق اَّلل   ﴿وتولههه : ﴾ ومهههدان رَيارِّهُبَهها َو ِّْرَوهُتَهها ، َكاهِّ إِّن  الز َمههاَن تَههد اْسههَتَداَر َكَهيهْ

                                                 
ايفة أخفرى ن أبى رزيفن ولكفن برو( هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى وصححي ، ورواه ابن ماجي ا(1

 ؤيا الى رجل طائر ما لم تعبر ، فإذا ابرت وقعت " .ر: " الوهى

( هذا الحديث رواه البخارى ان أبى سعيد الخدرى ، ومسلم ان ابن امر ، وان أبى هريرة ولفظفي : " (2

مفي الرؤيا ثقثة :منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ، ومنها ما يهم بي الرجفل ففى يقظتفي فيفراه ففى منا

 ،ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة " .

( هذا الحديث متفق اليي ، وقد أورده البخارى ففى كتفاب التعبيفر بفاب القيفد ففى المنفام ، ورواه افن أبفى (3

من ستة وأربعين جفزءا هريرة بلفظ : " إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ، ورؤيا المؤمن جزء 

 .من النبوة"

هذا الحديث رواه الترمذى قال : حديث حسن ، وقفد خرجفي العراقفى ففى موضفعين مفن اإلحيفاء ورواه ( (4

آدمى وافاء شفرا مفن بطفن ،  يكرب بلفظ : " ما مأل دام بن معدأحمد بن حنبل وابن ماجي والبيهقى ان المق

 لنفسي " .بحسب ابن آدم أكقت يقمن صلبي ، فإن كان ال محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث 
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 وتولههههههههههه مل حههههههههههديث الههههههههههذكر :  ﴾َزَوااَيُه سههههههههههواٌء  ﴿احلههههههههههوض :  وتولههههههههههه مل (1) ﴾ْرَض الَسههههههههههَمواتِّ وام
 وتولههههههه :  ﴾َوََخُْسههههههوَن َعلَههههههى اللَسههههههانِّ َوأْلههههههٌ  َوََخْسههههههمائة ملِّ اْلميههههههزَانِّ  َوأن  احلََْسههههههَنَة بعشههههههرِّفَتِّْلَك مائَههههههةٌ  ﴿
َلٌة  َماَبْ َ اْلمْشرِّقِّ  ﴿ خْلَْيلِّ مِّنَك  ﴿:  وتوله لعيينة أو امترع ﴾َواْلَمْغرِّ(ِّ تِّبهْ  .  ﴾أاَن أَفْهَرُس ابِّ

 هههذا مهه  أنههه عليههه الصههالة ﴾َضهه  اْلَقلَههم َعلَههى أُ نِّههَك فَ ن ههُه أ َْكههُر لِّلمملههى  ﴿وتولههه لكاتبههه : 
اخلهط وحسهن  حهىت تهد وردت لاثر كعرفتهه حهروف، والسالم كهان ال يكته  ولكنهه أوتهى علهم كهل شهىء

يمِّ  الَ  ﴿:  ﴾وللهههه  ﴿كقولهههه ،  إتقهههان تصهههويرها وروى أنهههه تهههال نهههن  . ﴾مَتُهههد وا بِّْسهههمِّ هللاِّ الهههر مْحَنِّ الهههر حِّ
وال تعهور ، َوَفرق السه َ ، وأتِّم الباءَ ، القلمَ  ألق الدواَة وحرف ﴿يكت  ب  يديه عليه الصالة والسالم : 

هههد  الهههرمحنَ ، َوَحس هههن هللا، انهههيم ه الصهههالة وههههذا وإن   تصهههح الروايهههة أنهههه كتههه  عليههه﴾، الهههرحيَم  وَ هههو د، وأمِّ
 يرزق علم هذا ومين  الكتابة والقراءة .  فال يبعد أن، والسالم

وكهذلك ، وأما علمه عليه الصالة والسالم بلغات العر( وحفا معاىن أشعارها فأمر مشههور
، وههى حسهنة ابحلبشهية حفظه عليه الصالة والسالم لكث  من لغهات اممهم كقولهه مل احلهديث : )سهنه(

إإل ريه  ، دردم أى : و ه  الهبطن ابلفارسهية وتولهه : ) اْشهكن ، ( وهو القتهل هبها وتوله : )ويكثر اهلرج
وال ببعضه إال من مارس الدرس والعكوف على الكت  ومثاتبة   لك ّما ال يعلم بعض هذا وال يقوم به

وال  ،وال عرف بصابة َمن هذه بفته، كما تال هللا تعاإل أُم ى    يكت  و  يقرأ  وهو ر ل، أهلها عمره
، وال عهرف ههو تبهل بشهىء منهها، ب  تهوم هلهم علهم وال تهراءة لشهىء مهن ههذه اممهور ﴾ولله  ﴿ نشأ

ينِّهكَ  ﴿تال هللا تعاإل :  ُلو مِّن تَهْبلِّهِّ مِّن كِّتَها(ح َواَل َذُط هُه بَِّيمِّ كانه  ريايهة   اآليهة . إمنها (2) ﴾ َوَما ُكنَ  تَهتهْ
، هلهم  لهك بعهد التفهرغ لعلهم  لهك وإمنا حصل، البيانو ، والشعر، وأخبار أوائلها، معارف العر( النس 
 نقطههههههههههههههههة مههههههههههههههههن  ههههههههههههههههر علمههههههههههههههههه  وهههههههههههههههههذا الفههههههههههههههههن، ومباحثههههههههههههههههة أهلههههههههههههههههه عنههههههههههههههههه، واالشههههههههههههههههتغال بطلبههههههههههههههههه

﴿  الكفرة حيلة مل دف  ما نصصناه  وما و د، وال سبيل إإل  اد انلاد لشىء ّما  كرانه، ﴾ولله

                                                 
قففال : " الزمففان قفد اسففتدار كهي تفي يففوم خلففق  ( هفذا الحففديث رواه البخفارى اففن أبففى بكفرة اففن النبفى (1

السففموات واألرض ، السففنة اثنففا اشففر شففهرا ، منهففا أربعففة حففرم ، ثففقث متواليففات ذو القعففدة وذو الحجففة 

البخارى ، كتاب التوحيفد ، " الخ الحديث ، صحيح  ---والمحرم ، ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان 

 باب وكان ارشي الى الماء .

 . 48( سورة العنكبوت آية (2
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ل َِّسهههاُن الَّهههذِّ   ﴿لههههى تولهههههم بقولههههه تهعالههههى : تعا فهههرد هللا، وإمنههها يعلمهههه بشهههر، إال تهههوهلم : أسهههاط  امولههه 
ُدوَن إِّلَْيهِّ أَْعَجمِّي  َوَهَذا لَِّساٌن َعَرّبِّ    . (1) ﴾ م بِّ ٌ  يُهْلاِّ

 من خصائصه وكراماته وابهر آايته : 
 وإمههداد هللا لههه، وكراماتههه وابهههر لايتههه أنبهها ه مهه  انالئكههة واجلههن ﴾وللههه  ﴿مههن خصائصههه 

هِّ فَه ِّنَّ اَّللََّ َتظَهاَهرَا َعَلْيه َوإِّن ﴿تهال هللا تعهاإل : ، ور يهة كثه  مهن أبهاابه هلهم، اجلهن لههوطاعهة ، ابنالئكهة
ًَ ُهَو َموْ  رْبِّيُل َوَبالِّحُ اَل نَِّ  َواْلَماَلئَِّكةُ بَهْعَد َ لِّكَ  ُه َو ِّ ي َرب َك  ﴿وتال تعاإل :  (2) ﴾ َتهِّ ٌ  اْلُمْؤمِّ إِّْ  يُوحِّ

 وتولههه تعههاإل :  (3) ﴾ َسههأُْلقِّي يفِّ تُهلُههو(ِّ الَّههذِّيَن َكَفُرواْالرَّْعهه َ  لَمنُههواْ  َمَعُكههْم فَهثَهب ِّتُههواْ الَّههذِّينَ إِّإَل اْلَم ئَِّكههةِّ َأي ِّ 
َْل ح م َِّن اْلَم ئَِّكةِّ ُمْردِّفِّ َ  فَاْسَتَجاَ( َلُكْم َأي ِّ  إِّْ  َتْسَتغِّيُثوَن َربَُّكمْ  ﴿  .  (4) ﴾ّمِّد ُكم أبِّ

هُتوا  اْلُقهْرلَن فَهَلمَّها َحَضهُروهُ  َرفْهَنا إِّلَْيَك نَهَفرًا م َِّن اجلِّهن ِّ َيْسهَتمُِّعونَ َوإِّْ  بَ  ﴿وتوله تعاإل :  تَهاُلوا أَنصِّ
َي َولَّْوا إِّإَل  ْعَنا كَِّتااًب أُنزَِّل مِّن تَهْومِّهِّم م نذِّرِّينَ  فَهَلمَّا ُتضِّ بَهْعدِّ ُموَسى ُمَصد ِّتًا ل َِّما بَهْ َ  تَاُلوا اَي تَهْوَمَنا إِّانَّ مسِّ

يبُههوا َطرِّيههقح م ْسههَتقِّيمح  يََديْههِّ يَهْهههدِّ  إِّإَل احْلَههق ِّ َوإِّإَل  نُهوا بِّهههِّ يَهْغفِّههرْ  اَي تَهْوَمنَها َأ ِّ ههن ُ نُههوبُِّكْم  َداعِّههَي اَّللَِّّ َولمِّ َلُكههم م ِّ
هْن َعهَذا(ح أَلِّهيمح  هرُْكم م ِّ هْ  َداعِّهيَ  َونِّ هزح يفِّ اْمَْرضِّ َولَهيْ  َوَمهن الَّ نِّ ُْعجِّ  َس لَهُه مِّهن ُدونِّههِّ أَولِّيَهاءاَّللَِّّ فَهلَهْيَس كِّ

هْن لاَيتِّ َرب ِّههِّ اْلُكهربْ  ﴿أنه تال :  (6)فقد روى عن عبد هللا  . (5) ﴾ أُْولَئَِّك يفِّ َضاَللح م بِّ ح   ىَلَقْد َرَأى مِّ

                                                 
 . 103( سورة النحل آية (1

 . 4( سورة التحريم آية (2

 . 12( سورة األنفال آية (3

 . 9( سورة األنفال آية (4

 . 32 - 29( سورة األحقاف آية (5

ابن الصحابية الجليلفة ، أم ابفد بنفت ابفد ود بفن سفواء ، ( هو ابد هللا بن مسعود ابن الصحابى الجليل ، (6

بالجنففة ، كففان يعففرف مففن بففين الصففحابة  وهففو الففذى أجهففز الففى أبففى جهففل يففوم بففدر ، شففهد لففي الرسففول 

 بالكوفة . ـه 32بصاحب السواد والسواك والنعل ، توفى سنة 
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،واخلهرب مل حمادثتهه مه   ربيهل وإسهرافيل وري مهها (2)رأى  ربيهل مل بهورته لهه سهتمائة  نهاح تال : (1) ﴾
 ﴾وللهه  ﴿ مها شهاهده مهن كثهرهتم وعظهم بهور بعضههم ليلهة اإلسهراء مشههور وتهد رلههممن انالئكة و 

بورة ر ل يسأله عن   ضرة ماعة من أباابه مل مواطن اتلفة،فرأى أباابه  ربيل عليه السالم مل
 ﴾وللهههه  ﴿رضهههوان هللا علههيهم عنهههده  وري مههها (3)ورأى سههيدان ابهههن عبههاس وأسهههامة ، اإلميههان واإلسهههالم

 .  (4)مل بورة دحية  ربيل 

فكهان  تتل يوم أحد وأخهذ الرايهة َملَهٌك علهى بهورته (5)و كر ابن سعد أن مصع  بن عم  
ْم اَي ُمْصَع   ﴿يقول :  ﴾ولله  ﴿النىب  ملك . ورأى  فعلم أنه، فقال انَلك : لسُ  كصع  ﴾تَهَقد 
ثيا( بهيض . ومثلهه عهن ريه   اعلى ميينه وعلى يساره  ربيل وميكائيل مل بورة ر ل  عليهم (6)سعد 
لههر وس مههن الكفههار و  يههروا وبعضهههم رأى تطههاير ا، ومسهه  بعضهههم ز ههر انالئكههة خيلههها يههوم بههدر، واحههد

 . الضار(

                                                 
 .18سورة النجم آية ( (1

 لخلق.هذا الحديث أورده البخاري في كتاب بدء ا ((2

إمفارة  ( هو أسامة بن زيد الصحابى ، وهو مولى رسول هللا وابن مواله وابن موالتفي ، واله الرسفول (3

 .ـه 54الجيش وفيهم امر بن الخطاب ، توفى بالمدينة سنة 

 ( هو دحية الكلبى ، أسلم قديما ، كان من أجمل النا, شكق . (4

بن ابد مناف ، كان مفن السفابقين إلفى اإلسفقم ، بعثفي ( هو الصحابى الجليل مصعب بن امير بن هاشم (5

بن حض  ، استشههد مصهع   ليفقي أهل المدينة ويقرئهم القرآن ، أسلم الى يديي سعد بن معاذ وأسيد  الرسول
 أحد .مل ريزوة 

( هو سعد بن أبى وقفاص ، أحفد العشفرة المبشفرين بالجنفة ، وأحفد السفتة الفذين جعفل امفر بفن الخطفاب (6

 انهم أمر الخقفة شورى بينهم ، أسلم قديما ، وهو أول من رمى بسهم فى سفبيل هللا ، يقفال لفي : رضى هللا

 ودفن بالبقيع . ـه 55فار, اإلسقم . كان أمير الجيش بالقادسية وجلوالء ، فتح مدائن كسرى ، توفى سنة 
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ريه   وتهد  كهر، ورأى سيدان عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه اجلهن ليلهة اجلهن ومسه  كالمههم
 ﴿ لهوس مه  النهىب  أنهه تهال : بينمها حنهن واحد من العلماء عن سيدان عمر بن اخلطها( رضهى هللا عنهه

 فسلم على النىب ، إ  أتبل شي  بيده عصا ﴾ولله﴿  َمْن ، نَهَغَمُة اجلِّن   ﴿ فرد عليه وتال : ﴾ولله
لقهى نوحها عليهه السهالم ومهن بعهده  فهذكر أنهه، تال : أان هامة بن اهليمى ابن التس ابهن إبلهيس ﴾أنَ  

إِّن   ﴿وتهال عليهه الصهالة والسهالم : ، القهرلن علمه سوراً مهن ﴾ولله  ﴿وأن النىب ، مل حديث طويل
فههأمكنهللا هللاُ منههه فأخذتُههُه فههأردُت أن أربطههه إإل سههاريِّة مههن  َشههْيطَاانً تفلهه  البارحههة ليقطههَ  َعلَههى  بههالتى

ا َر( ِّ ارْيفِّهْر ِلِّ َوَههْ  ِلِّ ُمْلًكه﴿ فذكرُت دعهوة أخهى سهليمان : ، إليه كلكم سوارى انسجد حىت تنظروا
ََحدح م ِّْن بَهْعدِّ  إِّنََّك أَنَ  اْلَوهَّا(ُ  الَّ يَنَبغِّي  0(1)﴾  مِّ

 معجزات الرسل هى بعض ما أمد به خامت األنبياء :

أمهد  ثب  أن كل ما أمد هللا به رسله عليهم الصالة والسالم من انعجزات إمنها ههو بعهض مها
أمهد هللا هبها مهن سهبق  ال ؟ وكهل معجهزةوكيه  ، به سباانه خا  رسله عليه أكمل الصهالة وأ  التسهليم

و لهك ، عصهره ال تتجهاوزهم إإل ريه هم من رسله بلوات هللا وسالمه عليهم كانه  خابهة لقومهه وأههل
وعلم ، وعلم السار، كعلم الط ،  الكونية والعلوم اإلنسانية من تلك انعجزات كان  خوارق للعادات

وريهه   لههك مههن اخلههوارق الههىت ، علههى ام سههام اإلنسههانيةوعههدم أتثهه  العنابههر الناريههة ، السهه  مل الباههار
تلهههك  حههىت يتصهههور النههاتر إإل، وذههرج تهههوة الفكههر عهههن الههنمط اموسهههط، العقهههول وحتهه  املبههها( تههدهش

، تناسههاها النههاتر هلهها مث إ ا مههرت عليههها حلظههات تليلههة، احلادثههة أن الههذى أحههدثها مههن اآلهلههة حلهه ة فكههره
مشههوبة كهها نعههل ، تلههك احلادثههة ا يثبتههه التههاري  وتنقلههه الههرواة بشههرحاللهههم إال مهه، وبههارت مل حيههز كههان

ريه  مالحها احلكمهة الهىت ، تهرت على يهده أو مسل م معج  كن، السام  لروايتها ب  منكر متعج 
 أتهرها هللا م لها . 

مشههس  حههىت إ ا أشههرت ، ولههذلك كههانوا بههلوات هللا وسههالمه علههيهم كههام م الههىت تضههىء لههيال
نا سهبق مهن  واخلا ، الفاتح نا أريلق من سر اإلناد واإلمداد ﴾ولله  ﴿سول الكر  العظيم  ات الر 

أبنوارهها الهىت عمه  الهرواىب  ُحجب  تلك ام م، أنوار الرسالة واهلداية والبيان بلوات هللا وسالمه عليه

                                                 
 . 35( سورة ص آية (1
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 تهههال تعهههاإل : ، اهدينهههه الهههذى ارتضههه ﴾وللهههه  ﴿فأكمهههل هللا بهههه ، واهتهههدى هبههها اإلنهههس واجلهههن، والبطهههاح
ْساَلمَ  اْليَهْوَم َأْكَمْلتُهَلُكْم دِّيَنُكْم َوأمَْتَْمُ  َعَلْيُكْم نِّْعَم ِّ  ﴿ يُ  َلُكُم اإلِّ وبار كل رسول من  (1) ﴾ دِّيًنا َوَرضِّ

لههو أدركههوا  نابههه احملمههدى عليههه  -وعيسههى علههيهم الصههالة والسههالم  نههوح وإبههراهيم وموسههى -أوإل العههزم 
 الهىت ال ذفهى إال علهى، لتلك احلكهم اجلليهة، وأنصارا اوسعهم إال أن يكونوا له أتباع الصالة والسالم ما

 إبليسية .  ونفس خبيثة، وتل  تطعه احلق عن مشاهد أنواره، بص ة أعماها احلا واهلوى

، ريضهة طريفهة ال تفههللا  ههدهتا، ابتيههة أبهد اآلبهدين ﴾وللهه  ﴿ عهل هللا معجهزة ههذا السهيد 
وفتا   ، وانكشف  أنوارها، وانبلج  رييوهبا، لما مر زمن امزمان تهرت أسرارهاك،  وال تزول هبجتها

،   سر ريامض إال وتد بهرح القهرلن احميهد بههللط فما تهر، وأشرت  مل امفق انب  مشوسها، كنوزها
انهادايت مهن احلكهم العليهة مهن اآلالت وامدوات إال وتهد أخهرب بهه  وال انكش  سر مهن أسهرار ريهوامض

وال  ال  العقول الكاملة  ولة مل أتطار السموات وامرض إال ونور القرلن احميد مشهس ، احميد القرلن
َخَلَق  ﴿القرلن :  حىت أن انبرتعات الىت أدهش  عقول العقالء تد أخرب عنها، وحقيقة دليلها، بياهنا

هها حْلَههق ِّ تَهَعههاإَل َعمَّ ههن ن ْطَفههةح  َخلَههقَ   ُيْشههرُِّكونَ  السَّههَماَواتِّ َواَمْرَض ابِّ نَسههاَن مِّ ههيٌم م بِّهه ٌ  اإلِّ  فَهه َِّ ا ُهههَو َخصِّ
َها أَتُْكُلونَ  َوامَنْهَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِّيَها دِّْفٌء َوَمَنافِّ ُ  نهْ َ  َتْسَرُحونَ  َومِّ َ  تُرُِّووَن َوحِّ  َوَلُكْم فِّيَها َمَاٌل حِّ

 ُْل أَثْهَقاَلُكْم إِّإَل بَهلَهدح  َّْ َتُكونُهوا هق ِّ ابَ  َوحَتْمِّ هيم لِّغِّيههِّ إِّالَّ بِّشِّ َواخْلَْيهَل َواْلبِّغَهاَل  امَنُفهسِّ إِّنَّ َربَُّكهْم لَهَرُ وٌف رَّحِّ
ْلبَهي َِّناتِّ َوأَنَزْلَنا ﴿وتوله تعاإل : (2)﴾ َما الَ تَهْعَلُمونَ  َوََيُْلقُ  َواحْلَمَِّ  لِّرَتَْكُبوَها َوزِّيَنةً  َمَعُهُم  َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ابِّ

ْلقِّْسطِّ َوأَنَزْلَنا ا(َ اْلكِّتَ  يزَاَن لِّيَهُقوَم النَّاُس ابِّ يَنُصرُُه  َمن احْلَدِّيَد فِّيهِّ أَبٌْس َشدِّيٌد َوَمَنافُِّ  لِّلنَّاسِّ َولِّيَهْعَلَم اَّللَُّ  َواْلمِّ
ْلَغْي ِّ إِّنَّ اَّللََّ َتوِّ   َعزِّيزٌ  بِّههِّ َمهْن  ْن عِّندِّ اَّللَِّّ مُثَّ َكَفْر ُ مِّ  ُتْل أََرأَيْهُتْم إِّن َكانَ  ﴿وتوله تعاإل :  (3) ﴾ َوُرُسَلُه ابِّ
َقاقح بَعِّيدح  هِّْم َحىتَّ  َأَضل  ّمَِّّْن ُهَو يفِّ شِّ َ هَلُْم أَنَُّه احلَْق  أََو َْ َيْك ِّ  َسُنرِّيهِّْم لاَيتَِّنا يفِّ اآْلفَاقِّ َويفِّ أَنُفسِّ يَهتَهَب َّ

 عههههههههههههههههههههههههههههههههاإل : وتولههههههههههههههههههههههههههههههههه ت (4) ﴾َشهههههههههههههههههههههههههههههههههِّيدٌ  ُكههههههههههههههههههههههههههههههههل ِّ َشههههههههههههههههههههههههههههههههْيءح   بَِّرب ِّههههههههههههههههههههههههههههههههَك أَنَّههههههههههههههههههههههههههههههههُه َعلَههههههههههههههههههههههههههههههههى
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نُهونَ  اآلاَيتُ  تُهلِّ انظُهُرواْ َمهاَ ا يفِّ السَّهَماَواتِّ َواَمْرضِّ َوَمها تُهْغهِنِّ  ﴿ ولايت ال  (1)﴾ َوالن هُذُر َعهن تَههْومح الَّ يُهْؤمِّ
 حتصى .

ال حتجهه   مهها هههذه انعجههزة الباتيههة أبههد اآلبههدين ودهههر الههداهرين ؟ ومهها تلههك اآليههة انههؤثرة الههىت
  امبصار ؟ وال حقيقتها اجلليلة اجللية عن البصائر ؟ بورهتا الكاملة اجلميلة عن

على انؤمن   هى كتا( هللا تعاإل الذى أنزله على نبيه تفصيال لكل شىء ا حىت تال أم 
تَهَعاإَل ﴾ هذا هو انعجزة  بن أىب طال  كرم هللا و هه : ﴿ َلْو َضاَع مِّ هللاِّ عَِّقاُل بَعِّ ح لرأيُتُه ملِّ كِّتَا(ِّ اَّللَِّّ 

 ا والرمحة العظمى بدتا ا ونعمة هللا الكربى على مي  خلقه . حقا

 من أعظم معجزاته صلى هللا عليه وسلم القرآن اجمليد :
أهل  من هللا تعاإل أنزله مشتمال على أخبار اممم السالفة ا وس  امنبياء اناضية الىت عرفها

 نشههأ مل بلههد لههيس هبهها عهها  ﴾وللههه  ﴿أمههى ال يقههرأ وال يكتهه  ا منههه  ﴾وللههه  ﴿الكتهها( ا وهههو 
مهن العهر(  يعرف أخبار القهرون اناضهية ا واممهم السهالفة الهىت اشهتمل عليهها القهرلن الكهر  ا ومهن كهان

يقرأ ويكت  ونالس امحبار   يدرع علم مها أخهرب بهه القهرلن ا خصوبها عهن انغيبهات انسهتقبلة الدالهة 
 الة والسالم .على بدته لوتوعها على ما أخرب به عليه الص

كل تول   وتد أعجز البلغاء حلسن أتليفه والتئام كلماته ا هبرت العقول بالريته ا وتهرت على
فيههه أحالمهههم ا وههههم  فصههاحته ا أحكمهه  لايتهههه ا وفصههل  كلماتههه ا فاهههارت فيههه عقههوهلم ا وتبلهههدت

م النثهر ا وبه  مبهاين موبهاف كالمهه ر ال النظم والنثر ا وفرسان السهج  والشهعر ا وتهد  هاء علهى
وال أشههههعار وأسههههجاع الكهههههان ا وتههههد حتههههداهم ودعههههاهم  من نظمههههه   يكههههن كههههنظم الرسههههائل واخلطهههه  ا

  يقل هلم  لك إال وهو  ﴾ولله  ﴿منه ا وهو دليل تاط  على أنه  نعارضته ا واإلتيان أبتصر سورة
 ﴾وللهه  ﴿قهول ال يسهتطيعون  لهك لكونهه مهن عنهد هللا سهباانه ا إ  يسهتايل أن ي واثق موتن أهنم

  ﴿يعلم أنه هو الذى تهوإل نظمهه ا و  ينهزل عليهه مهن عنهد هللا  هل  اللهه ا إ  ال ْمهن   لك وهو
البالريهة ا  أن يكون مل تومه من يعارضه وهم أههل فصهاحة وخطابهة ا تهد بلغهوا الدر هة العليها مل ﴾ولله
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عهدلوا عهن  لهك إإل  ك نهاوهو مهن  هنس كالمههم فيصه  كهذااب ا ولهو كهان مل اسهتطاعة أحهد مهنهم  له
 راريههم ا من النفهوس إ ا ترعه  نثهل ههذا  احملاربة ا الىت فيهها تتهل بهناديدهم ا وهنه  أمهواهلم ا وسهىب

تال : إمنا   تق  انعارضة منهم من هللا تعاإل برفهم عنها مه   استفرري  الوس  مل انعارضة خالفا نن
هها فيهه إعجهاز لكهن اإلعجهاز مل امول أكمهل وأ  وههو وإن كهان بهرفهم عن و ود تدرهتم عليهها ا منهه

 فضل القرلن . الالئق بعظيم

أن  وعلههى مههذه  مههن تههال ابلصههرفة وأن انعارضههة كانهه  مل مقههدور البشههر فصههرفوا عنههها ا أو
  يقههدرهم وال  ل وال يكههون بعههد من هللا تعههاإلاإلتيهان كثلههه مههن  ههنس مقههدورهم ولكنههه   يكهن  لههك تبهه

اإلتيهان كها مل مقهدورهم أو مها  ا وبه  انهذهب  فهرق به  ا وعليهمها ميعها ا فهرتع العهر( يقدرهم عليها
واإل الل وتغي  احلال وسل  النفوس وامموال  هو من  نس مقدورهم ورضاهم ابلبالء واجلالء والسباء

والنكهههول عهههن  والوعيهههد ا أبههه  ليهههة للعجهههز عهههن اإلتيهههان كثلهههه ا ا والتقريههه  والتهههوبي  والتعجيهههز والتهديهههد
شىء هو من  هنس مقهدورهم ا عنهدان أبلهو مل خهرق العهادة مهن كهل معجهزة  معارضته ا وأهنم منعوا من

 أتى هبا الرسل السابقون بلوات هللا عليه وعليهم . 

امكمهههه  من كهههل معجهههزة ميكهههن للعقهههل أن يهههرى هلههها نظهههائر مل الكهههون ك حيهههاء انهههوتى ا وإبهههراء
ومههن يصهها( ابنههرض  ا فهه ان نههرى مل الكههون مههن يعمههى مث يبصههر ا وامبههر  ا وخلههق الطهه  مههن الطهه 

احليهواانت يتولهد مهن الطه  فيكهون  العضال مث يشهفيه هللا بهال دواء أو علهى يهد ريه  مهؤمن ا وتهرى أكثهر
الفئهههران ( ويكهههون كقطعهههة  لهههد ابليهههة ويصهههبح حيهههواان   تطعهههة طههه  ويصهههبح حيهههواان كهههاجلر ان ) نهههوع مهههن

موتهه ا و لهك شهىء ال ينكهره عاتهل لكهل معجهزة مهن انعجهزات الهىت    بعهدكالضفادع ا وتد يقوم انيه
رسههله بههلوات هللا وسههالمه علههيهم ا ميكههن للعقههل الههذى   يههرد هللا أن يشهههده أنههوار  أ راههها هللا علههى يههد

العيههللا  وال دالئل النبهوات أن يتهأول كهل معجهزة منهها ا مهنها حادثهة  زئيهة تهد وصهل مل الو هود اإلميان
 ا عقال . أمثاهل

 ولكهههن عجهههز اممهههة العربيهههة أبمعهههها عهههن اإلتيهههان أبتصهههر سهههورة مهههن القهههرلن مههه  أهنهههم فاهههول
دمهاءهم وأمهواهلم  الفصاحة ومشوس البيهان ا وأبطهال السهار احلهالل ا حهىت بلهو هبهم العجهز إإل أن بهذلوا

ر سورة وينالوا كثل أتص ا م  أنه كان يكفيهم لو استطاعوا أن ْتوا ﴾ولله  ﴿وأعراضهم مل عداوته 
كثههل مهها هههم أهلههه ور الههه وفاولههه ا  بههذلك العههز والشههرف واحمههد والسههيادة . فأمههة عجههزت عههن اإلتيههان
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م عههن اإلتيههان آليههة  ليهة علههى أن انعجههزة بعجهزه وعهدل  عنههه إإل اإللقهاء أبنفسهههم علههى تهىب السههيوف
 .كثل أتصر سورة منه

 العجز عن اإلتيان مبثل أقصر سورة :
 ﴿لرسهول هللا  أنه نا  اء الوليد بن انغ ة وكان يقال له : روانة تريش ا وتهالدليل عجزهم 

 اترأ علىَّ ا فقرأ  ﴾ولله :﴿  ْحَسانِّ توله تعاإل : ﴿  ﴾ولله ْلَعْدلِّ َواإلِّ َُْْمُر ابِّ  َوإِّيَتاء  ِّ  إِّنَّ اَّلل َ 

َههى َعههنِّ اْلَفْاَشهاء َواْلُمنَكههرِّ َواْلبَهْغهيِّ يَ  اآليهة ا وتههال لهه : أعِّههْده ا  (1) َلَعلَُّكهْم تَههذَكَُّروَن﴾ عُِّظُكههمْ اْلُقهْرىَب َويَهنهْ
وإن أسفله نغدق ا وما ههو بقهول بشهر ا  فأعاد  لك ا فقال : وهللا إن له حلالوة ا وإن أعاله نثمر ا

 وإنه ليعلو وال يعلى عليه .

 رَيهافِّرِّ الهذَّن ِّ   ْلَعزِّيهزِّ اْلَعلِّهيمِّ تَنزِّيُل اْلكَِّتا(ِّ مَِّن اَّللَِّّ ا  حمومل رواية ترأ توله تعاإل : ﴿ 
وهللا كهالم  اآلايت ا فانطلق حىت أتهى منهزل أهلهه بههللا اهزوم فقهال : (2)﴾  َوتَابِّلِّ التهَّْو(ِّ َشدِّيدِّ اْلعَِّقا(ِّ 

 انصرف إإل منزل له . حممد ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن ا إإل لخر ما تقدم ا مث

أكفيكموه  يد ا وهللا لتصبأن تريش كلها ا فقال أبو  هل : إىنفقال  تريش : تد ببأ الول
مينعههللا أن أحهزن وههذه  ا فقعد على هيئة احلزين فمر به الوليد فقال لهه : مها إل أراع كئيبها ؟ تهال : ومها

زينهه  تههول حممههد لتصههي  مههن فضههل  تههريش تههد معههوا لههك نفقههة ليعينههوع علههى أمههرع ا وزعمههوا أنههك إمنهها
تريش أىن من أكثرهم ماال وولداً ا وهل يشب  حممد  د وتال : أو ليس تد علم طعامه ا فغض  الولي

أىب  هل حىت أتى جملهس بههللا اهزوم فقهال : ههل تزعمهون أن حممهدا   وأباابه من الطعام ؟ فانطلق م 
كذبكم تط ؟ تالوا : اللههم ال ا تهال : فتزعمهون أنهه جمنهون فههل رأيتمهوه خهرفكم ؟   كذا( فهل رأيتموه

كا ذرب به  تالوا : ال ا تال : تزعمون أنه كاهن فهل مسعتموه َيرب - أتى ابخلرافات من القولأى :  -
فقال : إن هذا إال سار يؤثر  الكهنة ؟ تالوا : ال ا فعند  لك تال  له تريش : فما هو اي أاب انغ ة ؟

. 
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 -امومل  وتهههد أوتهههى مههن الفصهههاحة والبالريهههة احلههها - ونهها أراد بعضههههم معارضهههة بعههض سهههوره
 َوتِّيهَل اَي أَْرُض ابْهَلعِّهي َمهاءعِّ َواَي مَسَهاء أَْتلِّعِّهي َوريِّهيَض اْلَمهاءفسم  ببيا يقرأ مل انكت  تولهه تعهاإل : ﴿ 

َي اَمْمرُ   اآلية ا ر   عن انعارضة ا وحما ما كتبه وتال : وهللا ما هذا من كالم البشر . (1)﴾  َوُتضِّ

الههدهور ا  حفهها مههن التبههديل والتاريهه  علههى ّمههر هههذا وكههل ملههة مههن القههرلن معجههزة ا وتههد
تتزايهد حالوتهه ا وتتعهاتم  وتارئه ال ميله ا وسامعه ال ميجه ا بهل ال يهزال مه  تكريهره وترديهده ريضها طهراي

 ويُعادى إ ا أعيد . مُيل م  الرتدد -ولو بلو الغاية  -حمبته ا وري ه من الكالم 

واشهتمل علهى  يح بتالوته من شهدائد امزمهات اوالقرلن العظيم يؤنس به مل اخللوات ا ويسرت 
وبهه  أن يكاشهه  أبنههوار  ميهه  مهها اشههتمل  عليههه ميهه  الكتهه  اإلهليههة وزايدة ا ولههيس بهه  كههل إنسههان

 وهر نفسه من كثائ  تلمهات امابطيهل  القرلن اجللية إال أن يتجرد من تشيعه لعادات تومه ّما لصق
تلمههات العقائههد انضههلة ا ودخههان العوائههد انهلكههة ا مث  م بعقلههها وير هه  إإل إنسههانيته اموإل تبههل أن تلهه
ضوابط اللغة العربية ا ف ىن على يق  أنه إ ا ترأه بعد هذا ال يسعه  يتلوه بعد أن يكون تد علم مبادىء

إال أن يسجد شكرا هلل على ما أنعم به عليهه مهن نهور اهلدايهة والبيهان ا مه  يقيههللا أن ههذا النهور ال ميسهه 
الذين سبق  هلم احلسهللا من هللا ا وال عربة عند أهل العقهل كهن احنطه  مهمههم اإلنسهانية  نطهرونإال ا

ُ َلُه نُورًا َفَمها لَهُه مِّهن حىت باروا أتل من البهائم الراتعة ا وأشر من الشياط  انردة : ﴿  َوَمن  َّْ َنَْعلِّ اَّللَّ
 ه جمي  الدعاء . أسأل هللا تعاإل أن يزكى نفوسنا ا إن (2)﴾  ن ورح 

 القـرآن الكـرمي دعوة وحجة : 
تهط ا إمنها  ومن أعظم تهدر القهرلن أن هللا تعهاإل خصهه أبنهه دعهوة وحجهة ا و  يكهن ههذا لنهىب

معهمهها هللا تعههاإل  يكههون لكههل مههنهم علههيهم الصههالة والسههالم دعههوة ا مث يكههون لههه حجههة ري ههها ا وتههد
الهههدعوة شهههرفا أن تكهههون  يهههه ا حجهههة أبلفاتهههه ا وكفهههىمل القهههرلن فههههو دعهههوة كعان ﴾وللهههه  ﴿لرسهههوله 

 هللا سباانه للافا .  حجتها معها ا وكفى حجتها شرفا أن ال تنفصل عنها ا وتد يسره
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تقهدم  والقرلن الكر  ال تنقضى عجائبه ا وال تشب  منه العلمهاء ا وال تزيهو بهه امههواء ا وتهد
 لنا مل كتا( : " شرا( امرواح " ما لفظه :

واآلخههرة ا  ن الشهري  النجههاة مهن اهلهول مل الههدنيا واآلخهرة ا واخلطهوة ابحلسهههللا مل الهدنيا)القهرل
حهالل القهرلن تهوال  مل الهدنيا واآلخهرة أن حتهل ﴾وللهه  ﴿والقر( من هللا سباانه وتعاإل ومن رسوله 

بههل هللا الههذى ال تشههوبه تلمههة ا وح وعمههال ا وأن حتههرم حرامههه تههوال وعمههال ا فهههو اإلمههام احلههق ا والنههور
بقولهه وعملههه  ﴾وللهه  ﴿هللا ا به  رسهول هللا  تعهاإل الهذى ههو ّمسهوع بيمينهه ا مهن متسهك بهه وبهله

 مناهجه(. وحاله أسرار القرلنا وكش  أنواره ا ووضح

واعملهههوا بهههه ا  )القهههرلن القهههرلن ا إخهههواىن : موتهههوا بهههه ا واحيهههوا بهههها وانمهههوا بهههه ا وات هههروا بهههه ،
ال تعملهوا عمهال حهىت يظههر لكهم  كلهوا بهه ا واشهربوا بهه ا وازرعهوا بهه ا أى:وأطيعوا ربكم سهباانه بهه ا و 

حظر فهامتنعوا . القهرلن الشهري  حجهة هللا تعهاإل  من القرلن الشري  حكمه ، ف ن أحل فاعملوا ، وإن
حجة عليه سبط هللا عليهه كان له رضى هللا عنه وأرضاه ا ومن   وحجة خلقه ا فمن كان القرلن حجة

بلسهان الفكهرة ا وعه  العهربة ا ومههة االتبهاع ا وعزميهة العمهل بهه ا القهرلن  ها بهه  قرلن اتهرءوهوأتصاه . ال
 بعلومهه العقليهة وأفكهاره الدنيويهة ا وهلهك مهن فهمهه ﴾وللهه  ﴿عهن هللا تعهاإل وعهن رسهوله  من فهمه

القههرلن  ات  ه.وحظوتههه النفسههانية . القههرلن كههالم هللا تعههاإل ووبههفه وأخالتههه وكماالتههه وماالتههه و اللهه
ومتشابه . إترءوا القرلن هلل تعاإل : ﴿  وأحكام ا وأوباف وأمساء اوعربة وتنزل ا ورموز وأسرارا وحمكم

على من كان خلقه القرلن ا وعلى لله وورثته والتهابع   هللا وسلم وبلىا (1) َعلََّم اْلُقْرلَن﴾ ُ  الرَّمْحَن
. ) 

 العصـــمة :
ومنات   ها من الفجور ا وتتوت  على العلم كثال  انعابى اهى ملكة نفسانية متن  باحب

كانهه  راسههبة مسيهه  :   الطاعههات . إعلههم أن اهليئههة النفسههانية إن   تكههن راسههبة مسيهه  : حههاال ا وإن
ارتكها( انعابهى وا تنها( الطاعهات  ملكة . واهليئة النفسانية الىت متن  باحبها عن الفجور الذى هو

أى : معايبههها ا ومناتهه  الطاعههات ا من اهليئههة  علههم بههاحبها مثالهه  انعابههىا إمنهها تصهه  ملكههة أبن ي

                                                 
 . 2ه 1سورة الرمحن لية ( (1
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وعلهههم بهههاحبها مايرتتههه  علهههى انعابهههى مهههن انضهههار وعلهههى  انانعهههة مهههن الفجهههور إ ا حتققههه  مل الهههنفس
الطاعات من انناف  تص  راسبةا منه إ ا علم مثال  انعابى ومنات  الطاعات يرري  مل الطاعهات 

 ابى ا فيطي  وال يعصى فتص  هذه اهليئة راسبة .انع ا ويرري  عن

العلهم .  وتتأكد هذه انلكة مل امنبياء عليهم الصالة والسالم بتتاب  الهوحى علهى تهذكر  لهك
بهدر عهنهم شهىء سههواً  عنهم سههوا ا والعتها( علهى تهرع اَمْوإل ا ف نهه مهىت رواالعرتاض على ما يصد

عليهه ا ويضههيق اممهر فيههه علهيهم بتأكيههد  ال ا بههل يعهاتبون أو ينبهههونأو تركهوا مهها ههو اَمْوإَل   يههرتع مهمه
مهههن العلمهههاء منعهههوا  هههواز الكفهههر وإفشهههاء الكهههذ(  تلهههك انلكهههة بعهههد الهههوحى وتبهههل الهههوحى ا فهههامكثرون

الثقهة ابلكليهة ا و هوزوا بهدور انعصهية علهى سهبيل النهدور .  واإلبرار على الهذن  لهئال يهزول عهن النهىب
مطلقهها تبههل البعثهة وبعههدها ا خالفهها للفضهيلية )مههن اخلههوارج( فه هنم  ههوزوا علههى  صهمةوبعضههم أو بههوا الع

بلوات هللا وسالمه عليهم انعابى ا واعتقدوا أن كل معصية كفر فجوزوا علهى امنبيهاء الكفهر  امنبياء
 ا  إتههار اإلسهالم إ . ومن الناس من   نوز الكفهر ولكهن  هوز إتههار الكفهر تقيهة ا بهل أو بهوه ا من

التهلكهة حهرام لقولهه تعهاإل : ﴿  كان مفضهيا إإل القتهل كهان الفنهاء للهنفس مل التهلكهة وإلقهاء الهنفس مل
َْيدِّيُكْم إِّإَل التهَّْهُلَكةِّ   اإلسالم حراما كان إتهار الكفر وا با . .وإ ا كان إتهار (1)﴾  َواَل تُهْلُقواْ أبِّ

الناس  ت به وت  تهور الدعوة ا منومن  أبنه لو  از إتهار الكفر تقية لكان أوإل اموتا
امنبياء ا فيؤدى إإل إخفاء  مل  لك الوت  ابلكلية منكرون له ا وكان ال نوز إتهار الدعوة محد من

و هههوزوا اإلتهههدام علهههى الكبهههائر . وتهههوم منعهههوا أن  الهههدين ابلكليهههة . واحلشهههوية   نهههوزوا الكفهههر وال إتههههاره
 الكب ة ا و وزوا تعمد الصغائر . تتعمد امنبياء عليهم الصالة والسالم

 العصمة لألنبياء بعد الوحى والعناية قبله :
وسهالمه  العصمة وا بهة لألنبيهاء علهيهم الصهالة والسهالم بعهد الهوحى ا وإن كهانوا بهلوات هللا

جمملههه  أبكمهههل  عنايهههة تبهههل الهههوحى مالحظهههة جتعلههههم علهههيهم الصهههالة والسهههالمعلهههيهم تالحظههههم عههه  ال
بواليتهه اخلابهة اإلهليهة ا  الذى تهواله هللا تعهاإل ﴾ولله  ﴿امخالق ا خصوبا سيدان وموالان حممدا 

حقيقة الكماالت امخالتية الطاهرة  من مولده الشري  عليه الصالة والسالم وهو ﴾ولله  ﴿فكان 
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الصههدق واممانههة ا والرمحههة والصههلة ا والوفههاء والكههرم ا  ل معههاىن اجلمههاالت الروحانيههة مههنا جممههال أبمهه
يتعبههد مل ريههار  ﴾وللههه  ﴿مل عبههادة هللا سههباانه تبههل النبههوة ا فكههان  والشههجاعة واحللههم ا واإلخههال 

 حراء .

و وال َيلهه فمهها مههن رسههول مههن الرسههل علههيهم الصههالة والسههالم إال وكانهه  عصههمته بعههد النبههوة ا
تبل النبوة من حصول بعض انعابى ا أو حصول بعض الصهغائر سههواً ا ولكهن سهيدان ومهوالان حممهداً 

﴿  والسهالم . ومهن تهرأ سه ته  حفظه هللا بعنايته تبل النبوة ا وعصمه بعدها عليه الصهالة ﴾ولله﴿ 
 لعظمى ا وسيد رسله العامة ا ونعمته ا يعلم حق العلم أنه بلوات هللا وسالمه عليه رمحة هللا ﴾ولله

علههههيهم أمعهههه  ا وو ههههو( العصههههمة هلههههم بههههلوات هللا  علههههى اإلطههههالق ا وإمههههامهم بههههلوات هللا وسههههالمه
علههيهم الصههالة والسههالم  نهه  لو هه  اتبههاعهم فيههه لقولههه سههباانه  وسههالمه علههيهم مهنههم لههو بههدر عههنهم

َّلل  وتعاإل : ﴿  ُنواْ ابِّ هِّ النَّه،ِّ ِّ اُمم ِّهي ِّ الَّهذِّ  َفآمِّ
َّلل ِّ َوَرُسهولِّ وال  (1)﴾  وََكلَِّماتِّههِّ َواتَّبُِّعهوُه َلَعلَُّكهْم هَتْتَهُدونَ    يهُهْؤمُِّن ابِّ

َْْتِّ  اَي نَِّسهاء النَّه،ِّ ِّ َمههنانعصهية طاعهة . وكيه  ال جته  هلهم العصههمة ؟ وتهد تهال هللا تعهاإل : ﴿  نقلبه 
َشهههةح م بَهي ِّنَهههةح ُيَضهههاَع ْ  هههنُكنَّ بَِّفاحِّ هههْعَفْ ِّ  مِّ  ﴾وللهههه  ﴿ فههه  ا كانههه  زو هههة النهههىب (2)﴾  هَلَههها اْلَعهههَذاُ( ضِّ

تلم وتد تال  معصوما ؟ والذن  ﴾ولله  ﴿يضاع  هلا العذا( من انعصية فكي  ال يكون النىب 
 .وإلأ والعهد : اممانة ا والنبوة (3)﴾  اَل يَهَناُل َعْهدِّ  الظَّالِّمِّ َ هللا تعاإل : ﴿ 

ُ َعنههكَ وأمهها تولههه سههباانه وتعههاإل : ﴿  َ أَ ِّنههَ  هَلُههمْ َعَفهها اَّلل  لِّيَهْغفِّههَر : ﴿ وتولههه سههباانه (4)﴾    ِّ
َم مِّهن َ نبِّهَك َوَمها أَتَخَّهرَ  ُ َمها تَهَقهدَّ العامهة  رمحهة هللا ﴾وللهه  ﴿ومها أشهبهها ا فهذلك منهه  (5)﴾  لَهَك اَّللَّ

                                                 
 . 158سورة امعراف لية ( (1

 . 30سورة امحزا( لية  ((2

 . 124سورة البقرة لية ( (3

 . 43سورة التوبة لية ( (4

 . 2سورة الفتح لية ( (5
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وسهههالمه عليهههه أن  للنهههاس ا فكهههان بهههلوات هللا وسهههالمه عليهههه إلشهههفاته علهههى النهههاس وههه  بهههلوات هللا
هههذا كعمههل احلسههن وتههرع  م اسههتجالاب إلتبههاهلم علههى هللا تعههاإل وهللا هههو الغهههللا عههن عبههاده ا فكههانيتههألفه

عبههههاد هللا مهههن ريضهههه  هللا ومقتههههه هههههو  امحسهههن ا وهههههو مل احلقيقههههة ابلنسهههبة نقههههام رمحتههههه الواسهههعة و ههههاة
  ﴿محهة هللا هبذه انعاىن الدالة على أنه ر  ﴾ولله  ﴿امحسن ا وتد أثهللا هللا سباانه وتعاإل عليه 

َولَهههْو ُكنهههَ  َفظ ههها رَيلِّهههيَا وتولهههه سهههباانه : ﴿  (1) َعظِّهههيمح﴾ َوإِّنَّهههَك َلَعلهههى ُخلُهههقح  بقولهههه سهههباانه : ﴿ ﴾وللهههه
  ﴿فكل ما ورد مهن اآلايت الهداالت علهى العفهو عنهه وانغفهرة لهه  (2)﴾  اْلَقْل ِّ الَنَفض وْا مِّْن َحْولِّكَ 

مُثَّ أما واتعة لدم عليه السالم فقبل النبوة ا ولقوله تعاإل : ﴿  ما بين  لك ا إمنا هو حممول على ﴾ولله
 وهكذا كل ما حصل من امنبياء عليهم الصالة والسالم فمامول (3) ﴾ فَهَتاَ( َعَلْيهِّ َوَهَدى اْ تَهَباُه َرب هُ 

 على أنه تبل النبوة ا أو على مقصد خا  يظهر سره نن  اق حالوة اإلميان .

مل    أن العصههمة وا بههة لرسههل هللا علههيهم الصههالة والسههالم ا وإن خالفنههاوإ ا تقههرر  لههك ثبهه
الرسهالة ا من هللا   لك مهن ال أنخهذ كهذهبهم ا فه ن العصهمة أسهاس الهدين ا وعليهها ترتته  كهل معهاىن

 ﴿علهى أن االفهة النهىب  وإمهاع اممهة (4)﴾ اَّلل ُ  تُهْل إِّن ُكنهُتْم حتِّب هوَن اَّلل َ فَهاتَّبُِّعويِّ ُوْبِّهْبُكمُ تعاإل تال : ﴿ 
 بدعههة مضههلة ا وأنههه  ﴾وللههه﴿  َوَمهها يَنطِّههُق َعههنِّ بههه ا تههال هللا تعههاإل : ﴿  وا هه  االتتههداء ﴾وللههه
معصهوم مل عملهه   ﴾وللهه  ﴿فههو  (5)﴾  َعلََّمهُه َشهدِّيُد اْلُقهَوى إِّْن ُههَو إِّالَّ َوْحهٌي يُهوَحى اهْلََوى

أمتههه عليههه الصههالة والسههالم أخههرب هللا عههنهم بقولههه  فههرادكمهها هههو معصههوم مل تولههه ا كيهه  ال ؟ وبعههض أ

                                                 
 . 4سورة القلم لية ( (1

 . 159سورة لل عمران لية ( (2

 . 122سورة طه لية ( (3

 . 31سورة لل عمران لية ( (4

 . 5ه  3سورة النجم لية ( (5
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 إِّنَّ عَِّبادِّ  لَْيَس َلَك َعَلْيهِّْم ُسْلطَانٌ وتوله تعاإل :﴿  (1)﴾  م ْهَتُدونَ  أُْولَئَِّك هَلُُم اَمْمُن َوُهمسباانه : ﴿ 
ُهُم اْلُمْبَلصِّ َ ﴿  وتوله سباانه : (2)﴾  نهْ  . (3)﴾ إِّالَّ عَِّباَدَع مِّ

تهد  هذا انبتصر إمنا وض  لبيان أن اإلسالم دين ووطهن ونسه  ا وأن تلهك انعهاىن ونا كان
القليل ا وتد ب  هللا  ثب  بياهنا مستوفاة مل ري  هذا انبتصر من الكت  السالفة ا اكتفي  هبذا النذر

َّلل ِّ َوَمههن يهَ لقولههه تعههاإل : ﴿  تعهاإل أن انسههلم تههد يعتصههم ابهلل تعههاإل فيكههون معصههوماً بههه سههباانه ههم ابِّ ْعَتصِّ
ههرَاطح م ْسههَتقِّيمح  وتعههاإل انسههلم  أن يعتصههموا  بههل هللا ميعههها  وأمههر هللا سههباانه (4)﴾  فَهَقههْد ُهههدَِّ  إِّإَل بِّ

َْبهلِّ اَّلل ِّ فقهال تعهاإل : ﴿  ههُمواْ  ِّ يًعها َواْعَتصِّ فهه  ا كهان انسهلم يعتصههم  بهل هللا ا فالرسهل بههلوات  (5)﴾  مِّ
عصمة ابهلل ا بل هى هلم فضال مهن هللا تعهاإل ا ومهن أنكرهها ههوى بهه الضهالل ابل هللا عليهم أحق وأوإل

سههايق ريضهه  هللا تعههاإل ا نعههو  ابهلل ا فهه ن تصههديق هللا هلههم ابنعجههزة برهههان علههى عصههمتهم علههيهم  إإل
 الصالة والسالم .

 الرسل عليهم الصالة والسالم أفضل من املالئكة :
 .(6)انالئكة ا وإن خالفنا مل  لك احلكماء  الرسل عليهم الصالة والسالم أفضل من

                                                 
 . 82سورة امنعام لية ( (1

 . 42رة احلجر لية سو ( (2

 . 40سورة احلجر لية ( (3

 . 101سورة لل عمران لية ( (4

 . 103سورة لل عمران لية ( (5

هم فالسفة اإلسالم أمثال : الفاراىب وابن سهينا وابهن رشهد ا وتهد يطلهق لفها : احلكمهاء ا علهى فالسهفة اإلريريهق أو ( (6
 انشائ  ا وأما أفالطون وأتباعه فيسمون ابحلكماء اإلشراتي  متابعيهم مل مذاهبهم ا فأرسطو وأتباعه يسمون ابحلكماء



 - 110 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

 انعتزلة ا وأفضليتهم عليهم بدالئل أربعة : 

الدليل امول : أنه سباانه وتعاإل أمر انالئكة ابلسجود آلدم عليه السهالم ا وههذا السهجود 
هم هللا انالئكة نا أمر  سجود خدمة ال سجود عبادة ا فلو   يكن لدم عليه الصالة والسالم أفضل من

 سباانه وتعاإل ابلسجود له عليه الصالة والسالم 

الكرميههة  الههدليل الثههاىن : أن سههيدان لدم عليههه الصههالة والسههالم أعلههم مههن انالئكههة بههدليل اآليههة
مْسَهاء َههُؤالء إِّن أَنبِّئُهويِّ أبَِّ  فَهَقهالَ  َوَعلَّهَم لَدَم اَممْسَهاء ُكلََّهها مُثَّ َعَرَضهُهْم َعلَهى اْلَمالَئَِّكهةِّ وههى تولهه تعهاإل : ﴿ 

تَهاَل اَي لَدُم  إِّنَّهَك أَنهَ  اْلَعلِّهيُم احلَْكِّهيمُ  تَهاُلواْ ُسهْبَااَنَك اَل عِّْلهَم لَنَها إِّالَّ َمها َعلَّْمتَهنَها  ُكنهُتْم َبهادِّتِّ َ 
مْسَهآئِّهِّْم فَهَلمَّها أَنبَهَأُهمْ  مْسَهآئِّهِّْم تَهاَل أَ َْ أَتُهل لَُّكهْم إِّي ِّ  أَنبِّهئهُْهم أبَِّ َواَمْرضِّ َوأَْعلَهُم َمها  ْعلَهُم رَيْيهَ  السَّهَماَواتِّ أَ  أبَِّ
عليههه السههالم أفضههل مههن انالئكههة بههلوات هللا علههيهم  فكههان سههيدان لدم (1) تُهْبههُدوَن َوَمهها ُكنههُتْم َتْكُتُمههوَن﴾

  .(2)﴾  يَهْعَلُموَن َوالَّذِّيَن اَل يَهْعَلُمونَ  َهْل َيْسَتوِّ  الَّذِّينَ لقوله سباانه : ﴿ 

بهوارف  الث : أن طاعة البشر أشق من طاعة انالئكة ا من البشهر جمبولهون علهىالدليل الث
عن الطاعات وموانه  عنهها مهن الشههوة والغضه  والوسوسهة الداخلهة واخلار هة ا وعبهادة انلهك فطريهة ا 

 (.اتِّ أَشق َهاولقوله عليه الصالة والسالم : ) أْفَضُل الطَّاعَ 

يَم َوللَ إِّ الهههدليل الرابههه  : تولهههه تعهههاإل :﴿   عِّْمهههرَاَن َعلَهههى  نَّ اَّلل َ اْبهههَطَفى لَدَم َونُوًحههها َولَل إِّبْههههرَاهِّ
 العان  . فامنبياء عليهم الصالة والسالم أفضل العان  ا وانالئكة من (3)﴾ اْلَعاَلمِّ َ 
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 الرد على من يقـول بغري هـذا :
يحُ واحتج االفنا بقوله تعاإل : ﴿  -1  َواَل اْلَم ئَِّكهةُ  َأن َيُكهوَن َعْبهداً َّلل ِّ ِّ  لَّن َيْسَتنكَِّ  اْلَمسِّ

انسههههيح عليههههه السههههالم ا  فبالريههههة القههههرلن تقتضههههى الرتتههههى ا فكههههأن انالئكههههة أفضههههل مههههن (1)﴾  اْلُمَقرَّبُههههونَ 
الفريههة علههى هللا تعههاإل مهها فيههه ا وكههان  واحلقيقههة أن النصههارى ادعههوا أن انسههيح ابههن هللا ا ففههى  لههك مههن

امرواح احمهردة الهىت لهيس هلها أ( وال أم عبيهد هللا  لهيهم وبطهالن الهدعوة ا فأثبه  أنانقام مقام احلجهة ع
تعاإل ال يستنكفون عن عبادتهه ا وكهذلك انسهيح عليهه السهالم الهذى ههو مولهود مهن أم أحهق أن يكهون 

يه نن اهم ما فو خلق امنبياء ا ومل  لك من تيام احلجة على بطالن دع عبداً هلل الوتاً له سباانه كما
 نسههبوا انسههيح إإل أنههه ابههن هللا منههه ُولههد مههن ريهه  والههد ا فأضههلهم -أخههزاهم هللا تعههاإل  -هنههم تههدبر ا م

زان و لههك  الشههيطان وسههول هلههم أن كههل مولههود البههد ان يكههون لههه والههد ا وعلههى هههذا ف مهها أن يكههون ابههن
ابر ا من هللا تعهاإل  يهه السهالممستايل عادة وعقال نا أتى به من انعجهزات البهاهرة الدالهة علهى أنهه عل

الصالة والسالم ا و  يبق مل نظهرهم  ال يستجي  للفا ر وتد استجا( هللا له استجابته منبيائه عليهم
بعجائ  تدرة القادر ا وريرائ  حكمة احلكيم سباانه  نا زينه هلم الشيطان إال أنه ابن هللا تعاإل  هال

ههيُح َأن َيُكههوَن قابههمة الفابههمة بقولههه تعههاإل : ﴿ ال ا فأتههام هللا علههيهم احلجههة البالغههة لَّههن َيْسههَتنكَِّ  اْلَمسِّ
  .(2)َعْبداً َّلل ِّ ِّ﴾

 فكأنههه سههباانه يقههول نههن ادعههى بنههوة عيسههى عليههه السههالم هلل سههباانه منههه ال والههد لههه ، إىن
أ( وال إل ا بال  خلق  أرواحا جمردة بكلمة كن من ال شىء وهم عباد إل مقهورون بقهرى ا مربوبون

ويكونهههون عبهههاداً أ الء لعزتهههه ال  أم هلهههم ا ومهههن كهههان تهههادرا أن َيلهههق أرواحههها نورانيهههة جمهههردة مهههن ال شهههىء
ابلبنوة ا  ةإليه سباانه إنسان مولود من إنسان ينتسبون لذاته العلية ابلنبوة ا تنزه وتعاإل عن أن ينتس 

ا فكهان مهن اموإل امرواح احمهردة ا بهل لدم انبطلون أنه ابن هللا  وإ ا كان انسيح منه ال أ( له يد عى
. فاآلية  أوإل منه ال أم له وال أ( من اإلنسان ا بل وحواء ف هنا خلق  بال أم وال أ( كعهللا الزو ية .

اجلنا( العلى عن نسبة  الشريفة ليس  حجة نن يرى أفضلية انالئكة على امنبياء ا من سياتها تنزيه

                                                 
 . 172سورة النساء لية ( (1

 . 172سورة النساء لية ( (2



 - 112 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

انسهيح الهذى لهه أم وتهدعون أنهه ابهن  س  وتعال  ا فكهأن انعههللا وهللا أعلهم : إنالولد لذاته العلية تقد
احمردة الطاهرة النورانية الروحانية الىت   ذلق من أ(  هللا ال يستكرب أن يكون عبداً هلل ا بل وال امرواح

 مها أمهرهم ويفعلهون عبيداً هلل سباانه وتعاإل أ الء لعزتهه ا ال يعصهون هللا وأم ا ال يستكربون أن يكونوا
 ما يؤمرون .

ف نههه  ومهها يههراه االفنهها دلههيال لههه مههن تقههد   كههر انالئكههة تبههل امنبيههاء مل القههرلن الشههري  -2 
 ليس من احلجة البينة ا إ  نوز تقدميهم لسبق و ودهم .

ُوَن َعنْ وتوله تعاإل : ﴿  -3  َيْسُجُدونَ  َوُيَسب ُِّاونَهُ َوَلهُ  عَِّباَدتِّهِّ  إِّنَّ الَّذِّيَن عِّنَد َرب َِّك الَ َيْسَتْكربِّ

ال يفيهد تفضههيلهم إال علههى مهن يسههتكربون عههن عبهادة هللا مههن بهههللا لدم ا وأمها امنبيههاء بههلوات هللا  (1)﴾
  أ الء خاشعون هلل . - بل والصديقون - وسالمه عليهم

َلُكهْم  اْلَغْيهَ  َوال أَتُهولُ  أَْعلَهمُ ُتل الَّ أَتُهوُل َلُكهْم عِّنهدِّ  َخهَزلئُِّن اَّلل ِّ َوال وأما توله تعاإل : ﴿  -4
ههُ  أَفَههالَ  إِّي ِّ َملَههٌك إِّْن أَتَّبِّههُ  إِّالَّ َمهها يُههوَحى ههُرونَ  إَِِّلَّ تُههْل َهههْل َيْسههَتوِّ  اَمْعَمههى َواْلَبصِّ فهههذه اآليههة  (2)﴾  تَهتَهَفكَّ

 ﴾وللهه  ﴿ا ولكنهها دالهة علهى أنهه  ﴾وللهه  ﴿الشهريفة ليسه  َنص ها مل تفضهيل انلهك علهى النهىب 
َلُك ال يتب  الهوحى بهدليل تولهه تعهاإل : ﴿ 

َ
﴾  إَِِّلَّ  إِّْن أَتَّبِّهُ  إِّالَّ َمها يُهوَحىيتب  ما يوحى إليه من ربه ا وان
  أفضل من انلك . ﴾ولله  ﴿بل هى حجة على أن النىب 

﴾  َمَلَكههْ ِّ  َأن َتُكهوانَ  َمها هَنَاُكَمها َرب ُكَمها َعهْن َههذِّهِّ الشَّهَجَرةِّ إِّالَّ  وتولهه سهباانه وتعهاإل : ﴿ -5
لدم وحواء ف هنا مقيهدة  أى : إال كراهة أن تكوان ملك  ا فهى وإن دل  على أن انلك أفضل من (3)

بههار لدم عليههه السههالم أفضههل مههن  بوتهه  ااطبههة إبلههيس لعنههة هللا عليههه هلمهها ا مث بعههد أن ا تبامههها رهبمهها
 انالئكة . 
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أفضهل  لك معلم للنىب ورسول من تبل هللا تعهاإل لهه فههووما أورده انبال  لنا من أن ان -6
فههذا لهيس مقيهاس ا  منه ا كما أن النىب أفضل من أمته منه مرسهل مهن تبهل هللا تعهاإل هلهم ومعلهم هلهم ا

ر هال إإل ماعهة ليتهوالهم  م  أمته ال يقاس عليه ا و لهك من انِّلهك إ ا أرسهل ﴾ولله  ﴿من النىب 
وليه على اجلماعة ليبلغه رسالة انِّلهك ال  هم ا ولكن إ ا أرسل انِّلك واحدا إإلووكم فيهم يكون أفضل

يكههون  لههك الشههبو الواحههد أفضههل مههن انرسههل إليههه ا الههذى أتامههه انِّلههك حاكمهها ومعلمهها . هههذا وإن 
بواعث الشهوة واحلا و اسهات امههواء واآلمهال ا كمها تهال هللا تعهاإل  انالئكة أرواح طاهرة مطهرة من

وفض هل هللا احماههدين علهى القاعهدين در هة ا  (1)﴾  َمها أََمهَرُهْم َويَهْفَعلُهوَن َمها يهُهْؤَمُرونَ  اَل يَهْعُصهوَن اَّللََّ ﴿  :
 .وعد هللا احلسهللا  وُكال  

  اإلنسان الكامل كعبة األرواح العالية :
هد أههل كشه هذا ما ترره العلماء ا ومن شهد مشههد اممسهاء والصهفات بعهد التزكيهة والتالهى

كل رتبة من رت  الو ود ا   احلكمة مث التوحيد مث التوفيق ا يعلم أسرار احلكمة وأنوار القدرة اننبلجة مل
وسهدرة منتههى علهوم اخلالئهق مهن عها  اإلنهس  ولديها يتاقق أن اإلنسان الكامل كعبهة امرواح العاليهة ا

 واجلن وانالئكة الروحاني  أمع  . 

حقيقتهه ا وال  ا ف ن لكل فرتة مشهد جتل  هلم (على أهل كل مشر  واموإل ترع االعرتاض
ومهههن أراد أن نمههل إخوتهههه  تقههوم هلههم بهههه احلجههة علهههى ريهه ه إال إ ا تزكههه  الههنفس الههىت أهلههه  لشهههوده .

انؤمن  كا مله هللا به من العلم واحلكمة وانعرفة ا فاموإل له ترع اجلدل الذى  مه هللا تعاإل و م أهله 
 كان ّمن مناهم هللا البيان والعمل كما تال هللا تعاإل : ﴿  يه أن يهتم بتأليفهم وتزكية نفوسهم إنا وعل

َهههْوَن َعههنِّ اْلُمْنَكههرِّ﴾  ْلَمْعههُروفِّ َويَهنهْ َُْْمههُروَن ابِّ ههْنُكْم أُمَّههٌة يَههْدُعوَن إِّإَل اخْلَههْ ِّ َو فهه  ا تزكهه  نفوسهههم  (2)َولْهَتُكْن مِّ
مل  ما يريد أن يب  هلم مهن احلهق ا فه  ا اطمأنه  تلهوهبم شهرح هلهم مها ههماممثال انشوتة إإل  ضر( هلم

إخوانهه انهؤمن  ويهدعوه  حا ة إليه بقدرهم ا وهى طريق الرابني  الراسب  مل العلم ا وال يشو  على
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ُهْم  هله إإل تفرتتهم فيكون من الذين تهال هللا فهيهم : ﴿ إِّنَّ الَّهذِّيَن فَهرَّتُهوا دِّيهنَهُهْم وََكهانُوا  هنهْ هَيعاً َلْسهَ  مِّ شِّ
 وهللا سباانه وتعاإل مينانا التوفيق نا و  ا إنه جمي  الدعاء . (1)يفِّ َشْيء﴾ 

 البـاهـرة : الكرامات
ويتفضل على  مسلم مل اعتقاد أن هللا يكرم من شاء كا شاء وهو الكر  سباانه ا ال َيتل 

الكرامهة ومهن أنكرهها مل إتههار    مهن  هوَّزمن شاء كا شاء وهو  و الفضل العظيم ا ولكن اخلالف ب
هللا موليائهه بهدون طلهبهم وتفضهله علهيهم مهن  اممر اخلارق للعهادة بطله  الهوإل ا وإال فمهن أنكهر إكهرام

ودفه  الهبالء وشهفاء انرضهى ا وبسهط الهرزق اببتهههاهلم إإل  حيهث ال وتسهبون ا وإنهزال اممطهار بهدعائهم
يستجي  هللا له إ ا سهأله ا وينهتقم لهه ّمهن  - ضال عن أكمل انؤمن َ ف - هللا تعاإل ا ف ن أبغر مسلم

تيل لك : إن وليا من أولياء هللا تعاإل دعا هللا فهأزال اممهراض وأنهزل اممطهار أو انهتقم مهن  تلمه . ولو
هه ُ الظههان  ا فصههدَّ  يههُ  اْلُمْضههَطرَّ إَِّ ا َدَعههاُه َوَيْكشِّ فلههم يبههق  (2)الس ههوء﴾  ْق ا تههال هللا تعههاإل : ﴿ أَمَّههْن نِّ

ومنكههر الكرامهههة   ينكهههر إكهههرام هللا  مسههلم إال وههههو يعتقهههد أن هللا يكهههرم عبههاده ويعطهههيهم مههها يسهههألون . .
مل إتهار اممهر اخلهارق للعهادة عنهد طلبهه ا  ﴾ولله  ﴿لعباده ا وإمنا ينكر أن يكون الوإل مثل النىب 

مل منزلته ا والنىب بلوات هللا وسالمه عليه مل مقامه  ولو أن اننكر زاده هللا علما على علمه أنزل الوإل
ا وأنههه ال يكههون وليهها  ﴾وللههه  ﴿إمنهها هههو سههراج مقتههبس مههن مشههس النههىب  العلههى  ا وفهههم أن نههور الههوإل

العادات إال إ ا استغرق مل حمبة هللا ورسوله ا وبار هللا ورسوله أح  إليه ّمها سهوامها  يكرمه هللا خبوارق
يبتغههى  يبهه  حجههج هللا وبيناتههه ا فانيهها عههن حظههه وهههواه ا ﴾وللههه  ﴿عههاإل واراث لرسههوله ا وأتامههه هللا ت

وإليك لايت كتا(  . ﴾ولله  ﴿فضل هللا ورضاه ا وعند  لك تكون الكرامة منه معجزة لرسول هللا 
هَن اْلكِّتَها(ِّ َأاَن لتِّيهَك بِّههِّ تَهْبهلَ  هللا تعاإل : ﴿ والهذى  (3) يَهْرتَهدَّ إِّلَْيهَك َطْرفُهَك ﴾ َأنْ  تَاَل الَّذِّ  عِّْنهَدُه عِّْلهٌم مِّ
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ا كههان وليهها مههن أوليههاء هللا تعههاإل أتهههر اممههر اخلههارق  (1)عنههده علههم مههن الكتهها( هههو لبهه  بههن بَهَرْخيَهها 
هْم  للعادة ا فكان  اآلية معجزة لسيدان سليمان وكرامهة مهن الهوإل  . وتهال هللا تعهاإل : ﴿ َولَبِّثُهوا يفِّ َكْهفِّهِّ

اَئةح  نَِّ  َواْزَداُدواَثالَ  مِّ وأهل الكه  أولياء ا وتد أكهرمهم هللا . وتهال تعهاإل : ﴿ ُكلََّمها  (2)تِّْسعاً ﴾  سِّ
هْن عِّْنه ْاهرَاَ( َوَ هَد عِّْنهَدَها رِّْزتهاً تَهاَل اَي َمهْرَ ُ َأىنَّ لَهكِّ َههَذا تَالَهْ  ُههَو مِّ َها زََكرِّايَّ اْلمِّ و  (3)اَّللَِّّ﴾  دِّ َدَخَل َعَليهْ

كا شهده من إكرام هللا للصديقة  انشرح بدر سيدان زكراي أن يسأل هللا ريالما زكيا مر  بديقة ا حىت
ا فأ ا( هللا سباانه سؤاله حقيقة أن امنبياء يظهرون انعجزة إلثبات نبهوهتم وتصهديقهم نها  هاءوا بهه 

ال نعهل  رهللا ا أما الوإل ف ن هللا يظهر الكرامهة علهى يهده لهدف  ضهرر أو  له  خه  ا وههو أَمه من عند
أن أشق القمر اأو أحىي  الكرامة تلتبس ابنعجزة ا وشتان ب  من يقول : إىن رسول هللا إليكم وحجىت

مل بهالء فيسهأل هللا زوالهه ا أو مل حا هة  انوتى ا أو يشهد إل الض  ؛ وب  ر ل يهرى إخوتهه انهؤمن 
ا ومنكهر الكرامهة إمنها نظهر إإل علهو . ومن هنا يظهر أنه ال خالف ب  انسهلم   فيسأل هللا تضاءها .

 أن يسهاويه وإل  وههو نظهر أههل العقهل ا ومثبه  الكرامهة نظهر إإل أن الهوإل سهر ﴾ولله  ﴿النىب  مقام
نظر بعيون  ا وأن هللا إمنا يكرم النىب مل  ات كل وإل  من انسلم  ا وهو ﴾ولله  ﴿من أسرار النىب 

  . اإلميان واليق  ا وكال وعد هللا احلسهللا

 عقيـدة املؤمـن :
أشههرت   هههذا مهها ميكههن ان يرسههم ابلكتابههة ا ويبهه  ابلعبههارة ا حههىت إ ا انعقههدت القلههو( عليههه

علهم اآلايت الظهاهرة مل  عليها أنوار مكون امكوان ا فتتميز مرات  الو ود ا ووصل للهنفس شهوق إإل
ر سهر تولهه تعهاإل :﴿ تُهلِّ تلهك اآلاث الكائنات ا فيجول الفكر  ولة ابحث بنظهر سهديد فيمها خفهى مل

                                                 
 لبهه  بههن برخيهها : كههان وزيههرا لسههيدان سههليمان عليههه السههالم ا وتههد  كههر انفسههرون أنههه ر ههل لاته هللا االسههم امعظههم( (1

 ا تصهههو امنبيهههاء 94   19دعههها بهههه أ ابهههه ا وتيهههل ريههه   لهههك . انظهههر تفصهههيل  لهههك مل تفسههه  الطهههربى  هههه  الهههذى إ ا
 ا ودائرة انعارف اإلسالمية حرف امل  . 281للثعلىب   

 . 25سورة الكه  لية ( (2

 . 37سورة لل عمران لية ( (3
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أنهههوار امسهههرار الدالهههة علهههى تهههدرة القهههادر البهههدي  احلكهههيم ا  فتلهههوح عليهههه (1)اْنظُهههُروا َمهههاَ ا يفِّ السَّهههَماَوات﴾ 
وجتلى له العوا  مل كل مرتبة مهن مراته  الو هود ؛ وكلمها انكشهف  لهه  وْنس أبنوار انلكوت امعلى ا

  عليه سباانه وتعاإل وأايديه سباانه الوابلة إليه علما   يكنالو ود علم من نعم هللا مرتبة من مرات 
حههىت يبلههو  ويرتتههى مل تلهك انقامههات العليهة (2)َوتُههْل َر( ِّ زِّْديِّ عِّْلمهًا﴾  يعلمهه مههن تبهل ا تههال تعهاإل : ﴿

سهباانه وتعهاإل مقههوراً  من الكماالت ما يص  به حاضرا مه  هللا سهباانه وتعهاإل ا ويهرى كهل مها سهواه
يكون تعظيمه للجنا( انقدس ا وإ الله  ربواب هلل عز و ل ا وبقدر ما ينكش  له من تلك امسرارم

ويكون مل مقام ب  الرريبة والرهبة ا ال يعظم ري  هللا ا  ا ﴾ولله  ﴿محكامه ا واتتدا ه برسول هللا 
 .وال و  إال من وااله سباانه وتعاإل وال يشتغل بغ   كره ا

وأبدعههه ا  جتعههل اإلنسههان عظيمهها مل نفسههه ا ال يههذل لغهه  مههواله الههذى خلقهههفهههذه العقيههدة  
وال ضهرا ا وه  مهن أحه  هللا  منه يهرى أن كهل مهن سهوى هللا عبيهد أمثالهه ا ال ميلكهون منفسههم نفعها

دطاعته فيكون حبه هلل وتعظيمه هلل وطاعته هلل  تعاإل ا ويعظم من عظمه هللا تعاإل ا ويطي  من أمر هللا
انبههدع احلكههيم القههادر ا ودلههيال سههاطعا علههى  ل هههذا الشههىء  يههرى مل كههل شههىء ليههة دالههة علههى عظمههةا 

وإن عظم خلقها وكمهل  - فيكون كل شىء مل ع  من اعتقد تلك العقيدة وتهره بقهر الكب  انتعال ا
 اجلمهههالبهههغ ا مل عههه  مهههن جتمهههل هبهههذه العقيهههدة اإلميانيهههة ا العتقهههاده أن ههههذا  - النفههه  بهههه خلقههها وعهههم

انبلههوق ا  والكمههال مفههاض مههن  نهها( القههدس فضههال مههن هللا تعههاإل ورمحههة ا فيشهههد بعهه  رأسههه هههذا
واإلمههداد ا فتكهون تيوميههة احلههق  وبنهور سههره أنهوار اخلههالق العظههيم ا وأسهرار ّمههد الكائنههات  قيقهة اإلنههاد

ت مشههد عيهون بصهره ا اآلاثر الدالهة علهى اآلاي وأنوار تدرته وأسرار حكمته مشهد عيون سره ا وتلهك
النهبالج أنهوار العقيهدة احلقهة علهى عيهون سهره ا وال طهيش لكمهال  ومدرع حواسه ا فال وصهل لهه لهبس

ربههه ا ويكههون الكههون ومهها فيههه وسههائل تههر( ا وأتههداح طهههورح حلهه  ا ومشوسهها  يقينههه كقتضههيات كمههاالت
انعابهى  وإن تقله   سهمه مل -لظلمات اموهام و كثائ  العقول ا وإن انؤمن هبذه العقيهدة  ماحية
 فقلبه مشرق بنور التوحيد ا يطمئن ابنبدىء انعيد . -

                                                 
 . 101سورة يونس لية ( (1

 . 114سورة طه لية ( (2
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 كثائـف الظلمـات : 
 وإن كهههان  سهههمه متقلبههههاً مل - أمههها ريههه ه ّمههههن   تشهههرق علهههى تلبههههه أنهههوار العقيهههدة اإلسههههالمية

ون الوتها يهر  -ماعة انسهلم   -فقلبه منعقد على كثائ  الظلمات ا ولذلك ترى ري ان  -الطاعات 
هللا ا ومهنهم مهن يقهول :  مثلهم إهلا يُعيد وحتتار فيهه عقهوهلم الكثيفهة السهبيفة ا فمهنهم مهن يقهول : ههو

عليههها بنههو اإلنسههان مههن اجلهههاالت  هههو ابههن هللا ا ومههنهم مههن يقههول : حههل فيههه اإللههه . وهههى عقيههدة فطههر
مال ودثها هللا على يد من يشاء ا الوهم بنظر أع القدمية ا وهاوية هوت فيها العقول الىت تسلط عليها

وأسرار يظهرها هللا سباانه مىت شاء كن شاء ا ليكش  للعقول  ومناف  يودعها هللا ما شاء ومن شاء ا
 وعجائهه  حكمتههه ا فتنكسهه  أنههوار العقههول عههن أن ذههرق حجهه  اموهههام ، وتنعقههد ريرائهه  تدرتههه ،

اجلنههها(  تعهههاإل مهههن حهههال يشههههد فيهههه اإلنسهههانالقلهههو( علهههى الشهههرع أو اجلاهههود أو الكفهههر ا نعهههو  ابهلل 
  مولودا . انقدس حميزا ا أو مكيفا ا أو مشبها ا أو معدودا ا أو حمدودا ا أو والدا ا أو

عليها  تهر لك أن عقيدة اإلميهان جتعهل انهؤمن عزيهزا مل نفسهه ا كبه اً علهى أن يهزل لغه  ربهه ا
 فجعله إنساان كامال . ق على تلبه نور التوحيدعلى أن يشهد انفعا أو ضارا سوى مبدعه وخالقه ا أشر 

واي ليتهه  وري  انسلم احنط عن مكانة اإلنسانية ا فجعل هللا حجرا أو كوكبا أو إنساان مثلهه ا
القلهو( ا ولكنهه تهام  أخفى تلك الضالالت الىت تقشعر هلا  لهود العقهالء ا وتضهطر( هلها تلهو( أههل

ابن هللا ا أو : هو هللا ا أو : حهل  منهم من يقول : انسيحيؤيد تلك الضالالت كا هو أضل منها ا ف
 فيه اإلله .

ويفرح ا  ومن هو انسيح بن مر  ؟ إنسان كان ْكل ويشر( ا ويبول وينام ا وَياف وْمن
وتنزه اجلان  انقدس عن أن ويط به العر  العظيم فضال عن أن وويه سباانه  سم إنسان أو  سم 

  ا كب ا عن أن وتاج إإل طعام يقوم به بلبه ا .إنسانه ا وتعاإل علو 

 ل  أو أ  يؤنه من حصر بول أو ريائط ا وهو سباانه الغهللا عن كل من سواه ا انفتقر إليه
لعزته ا تال هللا تعاإل   الله كل من عداه ا وما انسيح بن مر  إال لية من لايته ا مقهور بقهره ا  ليل



 - 118 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

ْنهُه َوتَنَشهق  اْمَْرضُ َتَكهاُد السَّهَماَواُت يهَ : ﴿  َوَمها  َأن َدَعهْوا لِّلهرَّمْحَنِّ َولَهًدا َههد ا َوذِّهر  اجلِّبَهالُ  تَهَفطَّهْرَن مِّ
َذ َوَلًدا   (1)﴾ الرَّمْحَنِّ َعْبًدا ْرضِّ إِّالَّ ل ِّ  َمن يفِّ السََّماَواتِّ َوامإِّن ُكل   يَنَبغِّي لِّلرَّمْحَنِّ َأن يَهتَّبِّ

واجلسم ا ويعتقهد  اعتقاد من يصن  حجرا بيديه مث يق  له  ليال خاش  القل وأتبح من تلك العقيدة 
وهلل احلمد على اإلسالم مل تنزيهه  أنه هو اإلله اخلالق القادر ا سباان هللا ا ما أعمى عيون البصائر !!

  اته سباانه عن الولد والوالد .

 رفعـة اإلنسـان ابإلسـالم :
إال  سهالم الهىت جتعهل اإلنسهان فهوق انالئكهة تهدرا ال َيشهىهذا هو سر انقابلة ب  عقيهدة اإل

هللا ا وبه  العقائهد  د على ري  هللا ا وال يبتغهى الفضهل والرضها إال مهنمهللا ا وال ير و إال هللا ا وال يعت
له ا أو يصن  لهلة من اجلمادات  امخرى الىت جتعل اإلنسان مل أسفل سافل  ا ويتبذ إنساان مثله إهلا

 نبااتت ا أو يعبد الكواك  أو البهائم أو ال

إمهداده ا  نعم ا رف  اإلسالُم اإلنساَن كا كش  له من أسرار الغي  عن حكمة إنهاده وسهر
ما مل مساواته وأرضه ا  ا وسبر له مي  (2)منه لؤلؤة العقد ا وخليفة عن ربه ا خلقه هللا على بورته 

تبهههارع وتعهههاإل معهههه ا ومقامههها مهههن  مههه  هللا سهههباانه وهللاحهههىت بلهههو اإلنسهههان منزلهههة ابإلسهههالم يكهههون فيهههها 
اإلنسان ابلذل بعد العز ؟ وابلسفل بعد الرفعة  انقامات تكون فيها انالئكة مل خدمته ا فكي  يرضى

نَسهاُن َعلَهى ورضوانه ؟ هذه نتائج عقائد الكفر ا تال تعاإل : ﴿  ؟ وبغض  هللا ومقته بعد حمبته َبلِّ اإْلِّ

                                                 
 . 93ه 90سورة مر  لية ( (1

 تا للاهههديث الشهههري  : " خلهههق هللا لدم علهههى بهههورته " وههههذا احلهههديث رواه الشهههيبان وأمحهههد عهههن أىب هريهههرة اامصهههد( (2
 .178   17ا شرح النووى نسلم  ه 175   7ا وفتح البارى  ه  102   1انظر بايح الببارى  ه 
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هِّ َبصِّ  ُ فَهُههَو اْلُمْهتَهدِّ  َوَمهن ُيْضهلِّْل فَهلَهن وتال تعاإل : ﴿  (1)﴾ أَْلَقى َمَعا ِّيَرهُ  َوَلوْ  ٌ  َةنَهْفسِّ َمن يَهْههدِّ اَّللَّ
ًدا جتَِّد َلُه َولِّي ا  . (2)﴾م ْرشِّ

 األصـل الذى أسس عليه الدين :
كون السهال من انقهرر أن امبهل الهذى أسهس عليهه الهدين وتفرعه  عليهه فروعهه ا وجتمهل منهه

مأخهذها كتها( هللا تعهاإل  ا وأحوال مقامات أهل اليق  ؛ هو العقيهدة احلقهة الهىت ية مال انشاهد العل
كوشههه  أبنهههوار  ى العهههزة   ا ومهههىت انعقهههد القلههه  علهههى تلهههك العقيهههدة احلقهههة ﴾وللهههه  ﴿وسهههنة رسهههوله 

 حضههرته ابحملبههة انتفضههل فا ههذ( إإل واجلههالل فههامتأل خشههية منههه سههباانه ا وشهههد مههال احلكههيم انههنعم
وانسارعة للقيام كا أو به هللا سباانه ورري  فيه مال  اخلالصة ا فكان  اخلشية عن اليق  نور تلبه ا

اجلهوارح احمرتحهة عههن مشههد القلهه  انعمهور ابلعقيهدة احلقههة ا انشهرف علههى  تهاهره ا و لهك من أعمههال
 اآلايت مل انلههك ا ولههديها يكههون انسههلماجلههربوت امعلههى بعههد مشههاهدة انلكههوت ومعاينههة  العههزة وتههدس

وامرض أعههدت  عبههدا عابههداً شههاهداً مشهههوداً ا مسههارعا إإل مغفههرة مههن ربههه و نههات عرضههها السههماوات
امعلههى ا فيكههون نههور أنفاسههه  للمتقهه  ا ال يتههنفس نفسهها إال سههطع  أنههوار أنفاسههه علههى عهها  انلكههوت

اجلنههات ا وكيهه  ال ؟ ومل كههل نفههس مههن  نفاسهههمهههل انلكههوت كنههور الشههمس مهههل امرض ا تتههزين أب
تلوبنههها  قيقهههة اليقههه  ونهههور التمكههه  ا وتهههاهران  لهههل عبهههاده  أنفاسههه مغفهههرة مهههن هللا ورضهههوان ا مَّهههل هللا

  انقرب  ا إنه جمي  الدعاء . اننعم  ا ومال أوليائه

                                                 
 . 15ه  14سورة القيامة لية ( (1

 . 17سورة الكه  لية ( (2
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 الباب الثالث
 العبادات

 الفصل األول
 منهاتعريف العبادة وأقسامها والغرض 

 
 تعريف العبادة :

تعهاإل  هى فعل اختيارى ا مناف للشههوات البدنيهة ا يصهدر عهن نيهة يهراد هبها التقهر( إإل هللا
ويدخل فيه الرتع الذى  ا إطاعة للشريعة . فقولنا : فعل اختيارى ا َيرج منه الفعل التسب ى والقهرى

تيار وهو فعل ا وضر( ههو العهدم االخ هو على سبيل االختيار ا ف ن الرتع ضرابن :ضر( على سبيل
بفعل ا وبقولنا : مناف للشهوات البدنية ا َيرج منه  انطلق ال اختيار معه بل هو عدم االختيار وليس

انباحههة كامكههل والشههر( وجمامعههة انههرأة فليسهه  بعبههادة مههن حيههث أهنهها  مهها لههيس بطاعههة . وأمهها امفعههال
م الشريعة . وإمنا تيل : تصدر عن نية يراد هبا التقر( تكون عبادة إ ا حترى هبا حك شهوة ا ولكنها تد

بل أريد هبا  هللا تعاإل ا مهنا إن خل  عن نية أو بدرت عن نية   يقصد هبا التقر( إإل هللا تعاإل إإل
انههراء   تكههن أيضههاً عبههادة وإمنهها تيههل : طاعههة للشههريعة ا من مههن أنشههأ مههن نفسههه فعههال لههيس بسههائو مل 

 عبادة وإن تصد به التقر( إإل هللا تعاإلالشريعة   يكن 

اإلنسهان  فالعبادة إ اً هى فعهل  ميه  اموبهاف كلهها ا والعبهادة تكهون حممهودة إ ا تعاطاهها 
 اهتهها حسههنة ال م ههل  طوعهها واختيههاراً ال اتفاتهها واضههطراراً ا ودائمهها ال مل زمههان دون زمههان ا وم ههل أن

َوَأْخَلُصهواْ دِّيهنَهُهْم َّللِّ ِّ َفُأْولَئِّهَك َمهَ   ﴿ انوبوف بقوله تعاإل :ري ها ا فمن أمتها على الو ه امكمل فهو 
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نَِّ  َوَسهْوَف يهُهْؤتِّ  نَِّ  َأْ هرًا اْلُمْؤمِّ وتهال بهلى هللا عليهه وسهلم : ) َأْخلِّهْو َيْكفِّيهَك  (1)َعظِّيًمها﴾ اَّلل ُ اْلُمهْؤمِّ
َن اْلَعَملِّ (    وال (2)اْلَقليُل مِّ

فه ن  (3)﴿ َأال َّللَِِّّّ الهد ِّيُن اخْلَهالُِّو ﴾  و لو ههه كمها تهال تعهاإل :يقبهل تعهاإل إال العمهل اخلهال
من فعل خ ا حنو أن يصلى منه اتفق ا تماعه م  انصل  فسايرهم ا أو أكره أن يصهلى ا أو بهالها 

فلهههيس  لهههك ّمهههن  مل شههههر رمضهههان مهههثال دون سهههائر اموتهههات ا أو م هههل أن ينهههال هبههها  اهههها أو مهههاال
خوفها ا أو مل زمهان دون زمهان ا أو  ة . وكذا من تهرع تبياها إمها اتفاتها أو اضهطراراً أويستاق هبا حممد

تال هللا تعاإل : ﴿ الَّذِّيَن يُهْنفُِّقوَن أَْمَواهَلُْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  من ينال بذلك أمراً دنيواي فليس كامود . وهلذا
تنبيهها  (4)هَلُْم َأْ ُرُهْم عِّْنهَد َرهب ِِّّهْم َوال َخهْوٌف َعلَهْيهِّْم َوال ُههْم َوَْزنُهوَن ﴾ مُثَّ ال يُهْتبُِّعوَن َما أَنْهَفُقوا َمن اً َوال أَ ًى 

من   ينفق ماله هكذا ويعلوه خوف من الفقر وحزن علهى اإلنفهاق فهال وصهل لهه  منه سباانه على أن
ْلَمهن ِّ َواْمََ ى َكالَّهذِّ  يُهْنفِّهُق فضيلة ا مث تال تعاإل : ﴿ اَي أَيه َها الَّذِّيَن لَمُنوا ال تُهْبطِّلُهوا  بذلك َبهَدتَاتُِّكْم ابِّ

رِّ َفَمثَهُلُه َكَمَثلِّ َبْفَوانح َعَلْيهِّ تُهرَاٌ( َفَأَبابَ  َّللَِّّ َواْليَهْومِّ اآْلخِّ ُه َوابٌِّل َفرَتََكُه َبْلداً ال َماَلُه رِّاَئَء النَّاسِّ َوال يُهْؤمُِّن ابِّ
ُ ال يَهْهدِّ  اْلَقْومَ يَهْقدُِّروَن َعَلى َشْيءح ّمَِّّا َكَسُبوا وَ   . (5)اْلَكافِّرِّيَن ﴾  اَّللَّ

  

                                                 
 . 146ة النساء لية سور ( (1

هذا احلديث أخر ه أبهو منصهور الهديلمى مل مسهند الفهردوس مهن حهديث معها  وتهد أورده الغهزاإل بلفها : " أخلهو ( (2
 .  176   4العمل نزع منه تليال " اإلحياء ج 

 .3لية الزمر سورة ( (3

 . 262سورة البقرة لية ( (4

 . 264سورة البقرة لية ( (5



 - 122 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

 أقسـام العبــادة :

  ـ العبادة علم وعمل :1
وكما ال  العبادة ضرابن :علم وعمل ا وحقهما أن يتالزما من العلم كامس والعمل كالبناء ا

مهل وال عمهل بغه  ع يغهللا أس ما   يكن بناء وال يثبه  بنهاء مها   يكهن أس ا كهذلك ال يغههللا علهم بغه 
ا موالعلم أشرفه (1)الصَّالُِّح يَهْرفَهُعُه ﴾  علم ا ولذلك تال هللا تعاإل : ﴿ إِّلَْيهِّ َيْصَعُد اْلَكلُِّم الطَّي ُِّ  َواْلَعَملُ 

بهلى هللا عليهه وسهلم : أميَها امعمهاُل أفضهُل اي رسهوَل  لكن ال يغهللا بغ  عمل ا ولشرفه تال ر هل للنهىب
عليه السؤاَل ا فقال : ) العلُم ( ا فقال الر ل مل الثالثة : أسألك عن  لم ( ا فأعادهللاِّ ؟ فقال : ) الع
ههْن عمههلح كثهه ح َمهه َ  العمههل وال عههن  العلههم ا فقههال عليههه الصههالة والسههالم : ) عمههٌل تليههٌل مههَ  العلههم خههٌ  مِّ

م فريضٌة على ُكل مسلمح (  ًِّ . فالعلم ضرابن :  . (2)اجلهلِّ ( وتال عليه الصالة والسالم : ) طلُ  العْل
 نظرى وعملى 

تعاإل ا ومعرفة  فالنظرى : ما إ ا علم كفى و  وتج فيه بعده إإل عمل ا كمعرفة وحدانية هللا
 .أشبه  لك مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ا ومعرفة السموات وامرض وما

واحلج وبر  هاد والصوموالعملى : إ ا علم   يغن حىت يعمل به ا كمعرفة الصالة والزكاة واجل 
 .الوالدين

مشهرتع فيهه  وامعمال ثالثة أضر( : عمل َيتو ابلقله  ا وعمهل َيهتو ابلبهدن ا وعمهل 
إن شهئ  والعلهم إ ا  هفرا عه (3)البدن والقل  ا وتهد فصهل  ههذا انوضهوع مل كتها( : ) النهور انبه  ( 
وتصههور مل القلهه  خههرج مل  تسهه نظههر إليههه مههن حيههث حتصههيله فاكتسههابه عمههل ا وإ ا نظههر إليههه وتههد اك

                                                 
 . 01سورة فاطر لية ( (1

 هذا احلديث رواه ابن ما ه من حديث أنس .( (2

 من مكتبه دار الكتا( الصومل التهاب  عليه السالمتطل  مي  مؤلفات اإلمام احمدد السيد حممد ماضى أبو العزائم ( (3
 شارع جملس الشع  ه القاهرة . 114نشيبة الطريقة العزمية 
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وإفادته ثالثة أحوال : حال استفادة فقط  تلك احلال عن أن يكون عمال ا ولإلنسان مل استفادة العلم
وحال إفادة فقط . وكل مهن يسهتاق أن يو هد مفيهدا ريه   ا وحال استفادة ّمن فوته وإفادة نن دونه ا

 عالم الغيو( . فقد نبه تعاإل على احلا ة إإل عليم إإل أن ينتهى اممر إإل مستفيد ففوق كل  ى علم
 حكههاه مههن تههول سههيدان موسههى عليههه السههالم لصههاحبه : ﴿َهههْل أَتَّبُِّعههَك َعلَههى َأْن تُهَعل َِّمههنِّ ّمَِّّهها االسههتفادة كهها

َأَحطْهُ   ﴿ ونبه كا  كر مل تصة سهيدان سهليمان عليهه السهالم عهن اهلدههد بقولهه : (1)ُعل ِّْمَ  ُرْشداً ﴾ 
َا  َْ  اإلنسان ما دام حيا ن  أال  أن الكب  تد يفتقر إإل الصغ  مل بعض العلوم ا ف  اً  (2) ﴾  حتِّْط بِّهكِّ

ههوامُها والسههالم : ) النههاُس عهها ٌِّ  َيههرج عههن كونههه مسههتفيدا ومفيههدا ا كمهها تههال عليههه الصههالة  ومههتعلٌم ومهها سِّ
 . (3)مَهٌَج(

 الواجب واملندوب : - 2
يقال له :  ومندو( ا فالوا   يقال له : العدل ا وانندو( ومن و ه لخر ضرابن : وا  

ْلَعهْدلِّ  َُْْمُر ابِّ ْحَسهانِّ ﴾  اإلحسان . ومها انذكوران مل توله تعاإل : ﴿ إِّنَّ اَّللََّ  فهالفرض أو العهدل  (4)َواْمِّ
عملهه سهان حتهرى اإلنسهان مها إ ا والنهدو( أو اإلح حترى اإلنسان ما إ ا عمله أثب  وإ ا تركه عوت  .

. واإلنصهههاف مهههن العهههدل والتفضهههل مهههن الهههرب واإلحسهههان ا فاإلنصهههاف ههههو  وإ ا تركهههه   يعاتههه  .يههه  أث
 اخل  والشر من الشر كا يوازيه ا والتفضل والرب مقابلة اخل  أكثر منه والشر أبتل منه ا مقابلة اخل  من

أنهك إ ا زدت  فيه ا و لهك فاإلحسان والتفضل احتياط مل العدالة واإلنصاف ليأمن به من وتوع خلل
كهدف  زايدة زكهاة إإل الفقه  ا   مل إعطاء ما عليك ونقص  مل أخذ مالك فقد احتط  وأخذت ابلعزم

                                                 
 . 66سورة الكه  لية ( (1

 . 22سورة النمل لية ( (2

 روى الطههرباىن عهههن ابههن مسهههعود : " النهههاس ر ههالن : عههها  ومهههتعلم ا وال خهه  فيمههها سهههوامها " ورواه الههديلمى عهههن ابهههن( (3
 عبههاس بلفهها : " النههاس عهها  ومههتعلم وال خهه  فيمهها بينهمهها مههن النههاس " وروى ابههن ما ههه عههن أىب أمامههه " العهها  وانههتعلم

 " أى : بقيتهم بعدهم .شريكان مل اخل  ا وال خ  مل سائر الناس 

 . 90سورة النال لية ( (4
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فالتفضل أحسن منها ا وكذلك تال تعاإل فهيمن  وترع ما أحل لك من مال اليتيم ا فالعدالة إن كان 
﴾ اسههتومل حقهههه فتاهههرى العدالهههة : ﴿ َوَلَمهههنِّ انْهَتَصهههَر بَهْعهههَد تُ  هههْن َسهههبِّيلح هههِّ َفُأولَئِّهههَك َمههها َعلَهههْيهِّْم مِّ وتهههال  (1)ْلمِّ

هَنُكْم ﴾  وتهال عهز و هل : ﴿ (2)﴾  تَهْعُفهوا أَتْههَرُ( لِّلتهَّْقهَوىَوَأنْ  سباانه بعهد : ﴿  (3)َوال تَهْنَسهُوا اْلَفْضهَل بَهيهْ
ْسههللَا َوزِّاَيَدٌة إشارة إإل أن اإلحسان حسن والتفضهل أحسهن ا وتهال  هل  اللهه : ﴿ لِّلَّهذِّيَن َأْحَسهُنوا احلُْ 

 فاإلنسان إمنا يكون حمسنا متفضال بعد أن يكون عادال منصفا  (4)﴾ 

تعههاطى  مههن تههرع مهها يلزمههه مث حتههرى مهها ال يلزمههه ا ف نههه ال يقههال لههه متفضههل ا وال نههوز فأمهها
ى العدالة فليس له إال حتر  التفضل إال نن كان مستوفيا وموفيا لنفسه ا أما احلاكم انستومل وانومل لغ ه

 والنصفة .

 العلوم من حيث الكيفية :  - 3 
اإلنسهان معههللا  والعلوم من حيث الكيفية ضرابن : تصهور وتصهديق ا فالتصهور ههو أن يعهرف

وإن   تثبه  بهاتها عنهده  يصح ا كمهن عهرف الصهالة وشهرائطها  الشىء بح عنده  لك بداللة أم 
 ضى باته .نق ه بداللةبداللة ا والتصديق هو أن يتصور الشىء ويثب  عند

  والتصديق على ثالثة أضرب : 
تال  ن عليها داللة وتد يعرتضها شبه توهنها أو تبطلها او إما بغلبة الظن ا وهو أن يك - 1

ُروَن ﴾  تعاإل : ﴿ إِّنَّ الَّذِّيَن اتهََّقْوا إَِّ ا َمسَُّهْم طَائٌِّ  مَِّن الشَّْيطَانِّ َتذَكَُّروا فَ َِّ ا ُهمْ    . (5)ُمْبصِّ

                                                 
 . 41سورة الشورى لية ( (1

 . 237سورة البقرة لية ( (2

 . 237سورة البقرة لية ( (3

 . 26سورة يونس لية ( (4

 . 201سورة امعراف لية ( (5
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توهنههه ا   وإمها بعلهم اليقه  ا وههو أن يصهه   يهث يعلهم ويعلهم أنههه يعلهم وال تعرتضهه شهبه - 2
َها  وأنه ال يصح أن يكون أكثر مهن  لهك أو أتهل ا تهال 6=  3+  3كالعلم مثال أن  هللا تعهاإل : ﴿ إِّمنَّ

َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ مُثَّ  َْ يَهْراَتبُوا  ُنوَن الَّذِّيَن لَمُنوا ابِّ  . (1)﴾ اْلُمْؤمِّ

والنوم ا  وإما بع  اليق  ا وهو أن يرى بعقله الشىء ويعاينه ببص ته مل حال اليقظة - 3 
َكهالَّ َسهْوَف تَهْعَلُمهوَن   مُثَّ  َسْوَف تَهْعَلُموَن  الَ بقوله سباانه : ﴿ كَ  هوتد نبه هللا تعاإل على هذه الو و 

   ِّ َِّكالَّ َلْو تَهْعَلُموَن عِّْلَم اْلَيق  ََيَم َلرت َا َعْ َ اْلَيقِّ ِّ ﴾  ُونَّ اجلَْاِّ  (2)مُثَّ َلرَتَُوهنَّ

َوإِّإَل أُوِلِّ  َولَهْو َرد وُه إِّإَل الرَُّسهولِّ  أما التصورات احمردة فللعامة الذين تال هللا تعاإل فهيهم : ﴿ 
ُهْم ﴾  نهْ ُهْم َلَعلَِّمُه الَّذِّيَن َيْستَهْنبُِّطونَُه مِّ نهْ مهدحهم هللا تعهاإل بقولهه  لظن فللعامة الهذينوأما ريلبة ا (3)اْمَْمرِّ مِّ

ُهههْم ُمالتُهههو َرهب ِِّّهههمْ : ﴿ الَّهههذِّيَن َيظُن ههه فللبابهههة ا وأمههها عههه  اليقههه  ففهههى الهههدنيا  وأمههها علهههم اليقههه  (4)﴾ وَن َأهنَّ
ىبِّ ( لألنبياء ولبعض الصديق  ا وإإل حنوه أشار بلى هللا عليهه وسهلم بقولهه : ) تَهنَهاُم َعْيههللاِّ َواَل يَهنَهاُم تَهْله

أََرى مِّْن َخْلفىِّ َكَما أََرى مِّْن تُهدَّامِّى ( وتهال أمه  انهؤمن  علهى بهن  وبقوله بلى هللا عليه وسلم : ) إِّىن ِّ 
َ  الغِّطاُء ما ازددُت يقيناً ( . أىب طال  كرم هللا  و ه : ) لو ُكشِّ

 الغرض من العبادة : 
َكم كث ة ال حت   يكل  هللا الناس عبادته  .هاصى منها تطه  النفس و ل  باتللعبادة حِّ

خدمههه ا فهه ن هللا ريهههللا عههن العههان  ا وال  لينتفهه  هههو تعههاإل هبهها انتفههاع انههوإل ابسههتعباد عبيههده واسههتبدام
ُ بُِّكهُم اْلُيْسههَر َوال يُرِّيهُد بُِّكهُم اْلُعْسهَر ﴾  ليهؤدهبم فقهد تهال تعهاإل : ﴿ بهل كلفههم سهباانه ليزيههل  (5)يُرِّيهُد اَّللَّ

                                                 
 . 15سورة احلجرات لية ( (1

 . 7ه  3سورة التكاثر لية ( (2

 . 83سورة النساء لية ( (3

 . 46سورة البقرة لية  ((4
 . 185سورة البقرة لية ( (5
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بفضهله ورمحتهه حيهاة أبديهة ا وسهالمة ابتيهة سهرمدية ا فه ن مهن ولهد  ضهم النفسية ا لينالواأ اسهم وأمرا
 أباا( الدار اآلخرة ا وفاتداً للع  الىت هبا يعرفهم ا والسم  الذى به يسم  يكون ميتا ابإلضافة إإل

 حتاورهم ا واللسان الذى به َياطبونه وبه َياطبهم ا والعقل الذى به يعقل عنهم .

وتهد نفهى  س تلكم احلياة الع  والسم  وما لإلنسان مل احلياة الدنيا ا وكي  يكون  لهكفلي
 هللا  لك عن الكفار و علهم أمواات وبما وبكما وعميا ؟ .

أمهره فلهم وصهل  إن اإلنسان له توة على حتصيل تلك اممور مل ابتداء أمره ا ف ن أمههل نفسهه مل ابتهداء
وفاته اخل  فال ميكنه بعد الفوت  اصيل ضعف  القوة عن التاصيل النفسه تلك الفضائل مل وت  الت

انراً ا فمن استمر مل كفره وفسهقه ومتهادى فيهه  تبول  لك ا كالفام إ ا بار رماداً فال يص  بعد  لك
الشههفاء ا ولههذلك تههال هللا تعههاإل فههيمن ثكههل هههذه القههوة : ﴿  بههار إمههاَّ ميتهها أو مريضهها أو أبههم ال يقبههل

َادِّ  اْلُعْميِّ َعْن َضاللَتِّهِّْم  ُتْسمُِّ  اْلَمْوَتى َوال ُتْسمُِّ  الص مَّ الد َعاَء إَِّ ا َولَّْوا ُمْدبِّرِّيَن  إِّنََّك ال َوَما أَْنَ  هبِّ
هي ِّ  ، وتال تعاإل " (2)" ُبم  ُبْكٌم ُعْمٌي فَهُهْم اَل يَهْعقُِّلونَ  ، وتال تعاإل " (1)﴾   يَنظُهُروَن إِّلَْيهَك َنظَهَر اْلَمْغشِّ

َن اْلَمهْوتِّ  َها اْلُمْشهرُِّكونَ  ، وتهال تعهاإل " (3)"َعَلْيهِّ مِّ انهؤمن  : ﴿ لِّيُهْنهذَِّر َمهْن  وتهال تعهاإل مل (4)" َ َهسٌ  إِّمنَّ
. فمههههن اسههههتفاد احليههههاة والصهههههاة  . (6)أُوِلِّ اْمَيْههههدِّ  َواْمَْبَصههههار ﴾  وتههههال فههههيهم : ﴿ (5)َكههههاَن َحي ههههاً ﴾ 

فصههار حيهها  مسيعههاً بصهه اً طههاهراً وحصههل  -  لههك أعهههللا تبههول -قههوى والطهههارة تبههل أن تبطههل عنههه هههذه ال

                                                 
 . 81ه  80سورة النمل لية ( (1

 . 171سورة البقرة لية  ((2

 . 20سورة حممد لية  ((3

 . 28سورة التوبة لية  ((4

 . 70لية  يسسورة ( (5

 . 45لية   سورة ( (6
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واهتههدى ابلههدليل انوبههوف  (1)َوتَهههَزوَُّدوا فَهه ِّنَّ َخههْ َ الههزَّادِّ التهَّْقههَوى ﴾  ﴿ التههزود كمهها أمههره هللا تعههاإل بقولههه :
ههرَاطح ُمْسههَتقِّيمح  ههرَاطِّ اَّللَِّّ الَّهه بقولههه تعههاإل : ﴿ َوإِّنَّههك لَتَهْهههدِّ  إِّإَل بِّ ذِّ  لَههُه َمهها يفِّ السَّههَماَواتِّ َوَمهها يفِّ بِّ

هههُ  اْمُُمهههوُر ﴾ هههْن َرب ُِّكهههْم َوَ نَّهههةح  (2)اْمَْرضِّ َأال إِّإَل اَّللَِّّ َتصِّ  وائتمهههر بقهههول هللا تعهههاإل : ﴿ َسهههابُِّقوا إِّإَل َمْغفِّهههَرةح مِّ
َّللَِّّ وَ  ابنوبوف  بقوله سباانه  واتتدى (3)ُرُسلِّهِّ ﴾َعْرُضَها َكَعْرضِّ السََّماءِّ َواْمَْرضِّ أُعِّدَّْت لِّلَّذِّيَن لَمُنوا ابِّ

فجدير أن يفلح فتاصل له هذه السعادة كما  (4): ﴿ أُولَئَِّك ُيَسارُِّعوَن يفِّ اخلَْْ َاتِّ َوُهْم هَلَا َسابُِّقوَن ﴾
 . (5)تال هللا تعاإل : ﴿ َلَعلَُّكْم تُهْفلُِّاوَن ﴾ 

 اسهاهتا وزاله   ا فه ن الهنفس إ ا تطههرت مهن ومن حكم العبادات شكر اننعم سباانه علهى مها أنعهم 
فتنكشهه  هلهها حقيقتههها الههىت  عنههها أمراضههها أهلهه  من تكههون مههرلة مصههقولة لههنقش حقيقههة العلههم فيههها ا

انواه  والنعم انفاضة فضال من هللا وههى ال  ابنكشافها هلا تنبلج أنوار احلق ا فتعلم علما نسبيا بعض
تكاشهههه  كهههها أعههههده هللا لإلنسههههان مههههن الههههنعم الههههىت ال تتصههههورها  مث حتصههههى عههههدا  ا وال تستقصههههى حههههدا  ا

اخلياالت ا من شهود مال إهلهى ا وتهنعم بنعهيم أبهدى ا ودوام هبجهة ال تهزول فتكهون العبهادة بعهد تلهك 
تهال  ننعم متفضل ا ومسارعة إإل نيل رضوانه امكرب ا وفضله العظهيم ا ونعمتهه احلقيقهة ا التزكية شكرا
ههْن َرب ُِّكههْم  (6)﴿ اْعَملُههوا لَل َداُوَد ُشههْكراً ﴾ هللا تعههاإل :  وتههال سههباانه وتعههاإل : ﴿ َوَسههارُِّعوا إِّإَل َمْغفِّههَرةح مِّ

 امعهة نعهاىن الكمهاالت كلهها ا  فتكون العبهادة (7)َوَ نَّةح َعْرُضَها السََّماَواُت َواْمَْرُض أُعِّدَّْت لِّْلُمتَّقَِّ ﴾ 

                                                 
 .197لية  البقرةسورة ( (1

 . 53ه  52سورة الشورى لية ( (2

 . 21احلديد لية سورة ( (3

 . 61سورة انؤمنون لية ( (4

 . 31سورة النور لية ( (5

 . 13سورة سبأ لية ( (6

 . 133سورة لل عمران لية ( (7
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فضههل وههها( ا ومسههارعة إإل نيههل اخلهه  احلقيقههى والنعههيم امبههدى فهههى تزكيههة للنفههوس ا وشههكر نههنعم مت
أخرى ا يشههدها أههل انعرفهة ابهلل ا ال ميكهن أن يصهرح هبها إال  والرضوان امكرب ا وهناع حكمة عالية

 ليهههل  هههدا تبهههتهج بهههه النفهههوس الفاضهههلة ا ونسهههبة شهههريفة تفتبهههر هبههها امرواح  ابإلشهههارة ا العبهههادة عمهههل
كبهه    يوبه  مالههه وال كمالهه تسهارع إليهه امرواح انلكيههة ا وموا ههة نلهك عظهيمالطهاهرة ا ومشههد ال 

  متعال ا ومتثل ب  يدى واحد أحد فرد بمد منعم متفضل رزاق كر .
 
 بيان األمراض واألجناس الىت ال ميكن إزالتها إال ابلشرع :  

حههاال فاهاال  كمههة كمها أن مل بهدن اإلنسههان عهوارض وأمههورا مو هودة عنهد الههوالدة أو تو هد 
الذى  (1)مو لك كالسال تقتضى  لك ا وهى تعد  اسات البد من إماطتها كلها أو إماطة فضوالهتا ا

عنهههد الهههوالدة ا وكاموسهههاي والقمهههل  انو هههودة مل الصهههىب (2) يكهههون فيهههه الولهههد ا والسهههرة والقلفهههة والعقيقهههة
وأمههراض نفسههانية يلههزم إماطتههها  اإلنسههان عههوارض هههى  اسههات  والظفههر وشههعر اإلبههط . كههذلك مل نفههس

هْن َعَجهل ﴾ كاجلهل والشره والعجلة ْنَسهاُن مِّ كهون   (3) والشح والظلم ا ويهدل بقولهه تعهاإل : ﴿ ُخلِّهَق اْمِّ
 فيههه وأنههه تعههاإل أمههره دماطتههه وإماطههة فضههالته ابحماهههدة القويههة ليصهه  شههبيها ابلصههديق  ا  لههك الوتهها

َسهههُأرِّيُكْم لاَي ِّ فَهههال  ه أن ميهههيط العجلهههة عهههن نفسهههه فقهههال : ﴿فهههذكر أنهههه الهههوق فيهههه كمههها تهههرى ا مث أمهههر 
ُلونِّ ﴾  والعهدل مل ريه  موضه   مث أمهره ابلعلهم (5) إِّنَُّه َكاَن تَُلومهاً َ ُههواًل ﴾ وتوله تعاإل : ﴿ (4)َتْستَهْعجِّ

هَرتِّ اْمَنْهُفههُس الش هح مهن كتابهه . وتولههه تعهاإل : ﴿ هههِّ  تههال تعهاإل : ﴿ َوَمهنْ  مث (6)﴾ َوُأْحضِّ يُههوَق ُشهحَّ نَهْفسِّ

                                                 
 السال : ريشاء رتيق ويط ابجلن  وَيرج معه من بطن أمه .( (1

 العقيقة : شعر كل مولود من الناس ينب  وهو مل بطن أمه .( (2

 . 73سورة امنبياء لية ( (3

 . 37سورة امنبياء لية ( (4

 . 72سورة امحزا( لية ( (5

 . 128سورة النساء لية ( (6
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ْنَسهاَن ُخلِّهَق َهُلوعهاً  فهأمره ابتقهاء الشهح ا (1) َفُأولَئَِّك ُههُم اْلُمْفلُِّاهوَن ﴾ إَِّ ا  وتولهه تعهاإل : ﴿ إِّنَّ اْمِّ
وََكههاَن  ووبهفه ابلكفههور والقتهور مل تولههه تعهاإل : ﴿ (2)َمُنوعهاً ﴾ َوإَِّ ا َمسَّهُه اخْلَههْ ُ  َمسَّهُه الشَّهر  َ ُزوعههاً 

ْنَساُن َكُفوراً ﴾ا نْهَفهاقِّ  (3)ْمِّ  وتوله تعاإل : ﴿ ُتْل َلْو أَنْهُتْم مَتْلُِّكوَن َخزَائَِّن َرمْحَةِّ َرّب ِّ إِّ اً َمَْمَسْكُتْم َخْشهَيَة اْمِّ
ْنَساُن تَهُتوراً ﴾ تبهل ولهيس ههو  فأدخل عليه ) كان ( تنبيها علهى أن  لهك فيهه ريريهزى مو هود (4)وََكاَن اْمِّ
ْنَساُن َأْكثَهَر َشْيءح َ َداًل ﴾ ه ﴿بشىء طارىء علي  (5) وََكاَن اْمِّ

أكثهههر اجلهههدل فاإلنسهههان وتهههاج أن يسهههتعمل ههههذه القهههوى مل الهههدنيا كمههها نههه  ا  مث هنهههى عهههن 
مها نه  ا وأن ميهيط عنهه مها يضهر وال ينفه  تبهل خرو هه مهن الهدنيا حسه  مها  ووت  ما ن  ا وبقدر

النجاسة و  يزل أمراض نفسه   ند سبيال إإل نعيم اآلخرة ؛ الشريعة ا ف نه مىت   يتطهر من  وردت به
احلههق حقها والباطههل  بهل وال إإل طيه  احليههاة الهدنيا ا و لههك أن مهن تطهههر جتلهى عههن تلبهه الغشههاوة فهيعلم

 فَهَلُنْايِّيَهنَّهُ  طيبة كما تال تعاإل : ﴿ ابطال فال يشغله إال ما يعنيه ا وال يتناول إال ما يعنيه ا فيايا حياة
وال تصهه  مقتنياتههه مل الههدنيا وابال عليههه وعههذاابكما تههال هللا تعههاإل مل الكفههار : ﴿ َوال  (6)َحيَههاًة طَي ِّبَههًة ﴾

نْهَيا َوتَهْزَهَق أَنْهُفُسهُ  َا يفِّ الد  ُ َأْن يُهَعذ ِّهَبُْم هبِّ َا يُرِّيُد اَّللَّ ْبَك أَْمَواهُلُْم َوأَْوالُدُهْم إِّمنَّ ويص   (7)ْم َوُهْم َكافُِّروَن ﴾تُهْعجِّ
السهكينة وامرواح الطيبهة كمها وبه  هللا انهؤمن  بقولهه تعهاإل : ﴿ ُههَو الَّهذِّ   حمهل - ههرطمىت ت - تلبه

                                                 
 . 9سورة احلشر لية ( (1

 . 21ه  19سورة انعارج لية ( (2

 . 16سورة التغابن لية ( (3

 . 100سورة اإلسراء لية ( (4

 54سورة الكه  لية ( (5

 . 97سورة النال لية ( (6

 . 85سورة التوبة لية ( (7
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نَِّ  لِّيَهْزَداُدوا إِّميَاانً َمَ  إِّميَاهنِِّّْم ﴾  نة  ويعرف الطريق الىت هبا التوبل إإل (1)أَنْهَزَل السَّكِّيَنَة يفِّ تُهُلو(ِّ اْلُمْؤمِّ
ويسهابق إإل مغفهرة  نأل امعلى مل مقعد بهدق عنهد مليهك مقتهدر ا فيسهارع مل اخله انأوى ومصاحبة ا

وتزايدت بار تلبه مقر الشبه واآلاثم كما  من ربه و نة عرضها السموات وامرض . ومىت بقي   استه
فال ند سهبيال  (2)أَفَّاعح أَثِّيمح ﴾ تَهنَهزَُّل َعَلى ُكل ِّ  تال تعاإل : ﴿ َهْل أُنَهب ُِّئُكْم َعَلى َمْن تَهنَهزَُّل الشََّياطُِّ  

ُهْم َأْن يُهْدَخَل َ نَّهَة نَعِّهيمح  إإل سعادة الدار اآلخرة كمها تهال هنهْ إِّانَّ  الَّ َكه  تعهاإل : ﴿ أََيْطَمهُ  ُكهل  اْمهرِّئح مِّ
ة فيهها ا فنبه علهى أنهه ال يصهلح جلنتهه مها   تطههر  اتهه عهن أشهياء ههى الوته (3)يَهْعَلُموَن ﴾ َخَلْقَناُهْم ّمَِّّا

نَِّ  َعلَههى َمهها أَنْهههُتْم َعَلْيهههِّ َحههىتَّ ميِّيههَز اخْلَبِّيههثَ  وعلههى ُ لِّيَههَذَر اْلُمههْؤمِّ ههَن  هههذا دل تولههه تعههاإل : ﴿ َمهها َكههاَن اَّللَّ مِّ
  (4)الطَّي ِّ ِّ ﴾

ن   فاق اإلنسان أن يراعى هذه القوى فيصلاها ويستعملها على الو ه الذى ن  وكما
َسهالٌم َعلَهْيُكُم اْدُخلُهوا  إل بقوله : ﴿ الَّذِّيَن تَهتَهَوفَّاُهُم اْلَمالئَِّكُة طَي ِّبَِّ  يَهُقولُهونَ ا ليكون كمن وبفه هللا تعا

ُتْم تَهْعَمُلونَ اجْلَنَّ  َا ُكنهْ النجاسات فيقول : أترى أن  لك مهن  وتد يق  لإلنسان شبهة مل أمر هذه (5)﴾َة كِّ
إن كههان منههه فمها انعهههللا مل أن أو ههده اإلنسههان مث و  عنهد ريهه  هللا ؟ فهه ن كهان مههن ريهه ه فمههن أيهن منبعههه ؟

أو ههده هللا أو أمكههن مههن إنههاده إال وفيههه حكمههة ومنفعههة وإن    أمههره أبن يزيلههه ؟ فيقههال : مهها مههن شههىء
من امشياء ما نفعه مل وت  اصو  ا أو إ ا كان على تدر اصو  ا  يعرف  لك اإلنسان ا لكن

 وتاج إليه ن  أن يزال و لك تاهر ابلتأمل ا إ  من انعلوم أن عنه أو زاد على تدر ما مث إ ا استغهللا
 اسههة ا  السههلى والسههرة وتههاج إليهمهها لصههيانة الولههد مل وتهه  ا مث يسههتغهللا عنهمهها فيكههون إبقا ههها يعههد

 والشعر والظفر وتاج إليهما إ ا كاان على حد ا وإ ا زاد ن  إماطتها .

                                                 
 . 4سورة الفتح لية ( (1

 . 222ه  221سورة الشعراء لية ( (2

 . 39ه  38سورة انعارج لية ( (3

 . 179سورة لل عمران لية ( (4

 . 32سورة النال لية ( (5
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 جها :النجاسات املخلوقة ىف ذات اإلنسان وعال

وأضهههدادها ا  وتهههد شهههرح  مل تسهههم علهههوم الهههنفس مل كتههها( : ) معهههارج انقهههرب  ( الفضهههائل
انبارع من بيان مها ال بهد  وبين  أن الفضيلة وسط ب  ر يلت  ا ولتمام الفائدة ال أخلى هذا انبتصر

كمها تهال هللا   يعاجلها ابمدويهة الشهرعية منه من  كر النجاسات انبلوتة مل  ات اإلنسان الىت ن  أن
هَفاٌء ﴾ هَن اْلُقهْرلنِّ َمها ُههَو شِّ هَفاٌء لَِّمها يفِّ الص هُدور ﴾ وتولهه (1)تعهاإل : ﴿ َونُهنَههز ُِّل مِّ فهأتول  (2)تعهاإل : ﴿ َوشِّ

 وابهلل التوفيق.

العفهة  معلهوم أن القهوى تهوة الشههوة وتهوة احلميهة وتهوة الفكهر ا فب بهالح تهوة الشههوة حتصهل 
وانلبوس واننكوح وطل   الشهوة ا ويتارى انصلاة مل انأكول وانشرو(فيارتز هبا من الشره وإماتة 

حتصل الشجاعة فيارتز من اجلُب والتهور  الراحة وري   لك من اللذات احلسية ا ودبالح توة احلمية
والغضهه  وامنفههة وريهه   لههك ا ودبههالح تههوة الفكههر حتصههل  واحلسههد ا ويتاههرى االتتصههاد مل اخلههوف

واخلبث ويتارى االتتصاد مل تدب  اممور الدنيوية ا ودبالح هذه القوى  ز من البلهاحلكمة حىت ورت 
مل تزكية نفسه وحسهن معاملتهه لغه ه  ﴾ولله  ﴿اإلنسان توة العدالة ا فيقتدى برسول هللا  حتصل مل

لمل تعاإل : ﴿ إِّنَّ النهَّْفَس فنفس اإلنسان معادية له كما تا ا َم َرّب ِّ  الَّ س وءِّ إِّ مَّاَرٌة ابِّ  ﴿وتهال  (3)﴾َما َرحِّ
 بَهْيَك( ﴾ولله تلمها ا وإإل هذا  فمن أدهبا أو تمعها أمن (4) : ) أَْعَدى َعُدوِّ َع نَهْفُسَك الَّىتِّ َبْ َ َ نهْ

َاتِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن فَهال ََيَهاُف تُْلمهاً َوال َهْضهماً ﴾ أى  (5) أشار هللا تعاإل بقوله : ﴿ َوَمْن يَهْعَمْل مَِّن الصَّاحلِّ
الصههاحلة حصهههن منههها لقولهههه تعههاإل : ﴿ إِّنَّ الصَّهههالَة  : ال َيههاف أن تظلمههه نفسهههه الشهههوية ا فامعمهههال

                                                 
 . 82سورة اإلسراء لية ( (1

 . 57سورة يونس لية ( (2

 . 53سورة يوس  لية ( (3

 رواايت أخرى عن أنس . هذا احلديث رواه البهيقى مل الزهد وله( (4

 . 112سورة طه لية ( (5
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ف  ا أتام انسلم الصالة إتامة جتعله عانا كعهللا ما يعمل ا متيقنا  . . (1)تَهنهَْهى َعنِّ اْلَفْاَشاءِّ َواْلُمْنَكر ﴾
الصهالة الهىت ههى أضهداد بهفات احلهق ا شههد بعه   وكماالته احلقيقية عند موا هتهه مل نسبته مل عمله

امخهالق  نور موا هة إله عظيم كب  معبود عل حهى موفهق ههاد ا فينجهذ( ابلكليهة إإل التبلهق بتلهك سره
موا هههة هههذا النههور انشهههرق  الرابنيههة ا والتجمههل ابحلظههوة لتلهههك اجللههوة العليههة ا ويقههوى اشهههتياته إإل دوام

 ﴿وتولهه  (2) َعْيههللاِّ ملِّ الصَّهاَلةِّ ( : ) َوُ عِّلَه  تُههرَّةُ  ﴾وللهه  ﴿وسر تولهه الذى هو تره ع  العارف  ا 
 وتوله  (3) : ) أَوَُّل اْلَوْت ِّ رِّْضَواٌن ( ﴾ولله﴿  لصَّاَلةِّ ( : ) أَْبرُِّدوا ﴾ولله ومن   تزع نفسه  (4) ابِّ

و شهح أو ههوى ا   يكهن وتلبه يتقله  مل طمه  أ ال تصح له تلك انوا هة ؛ فيق  مل الصالة  سمه
بهل من سهره حمجهو( عهن موا ههة احلهق ، ونفسهه مسهجونه مل   لك من هللا تعاإل حمجو( عن سره ا

واَمْوإل للمسهههلم أن يسهههارع إإل أوليهههاء هللا الهههذين تزكهههو بصهههابتهم نفسهههه ا   اسهههاهتا ولقسهههها ودنسهههها ا
سهههرار انوا ههههات ا وأكمهههل تلهههك لبسهههه ا حهههىت تشهههرق عليهههه أنهههوار القهههرابت ا وتصهههح لهههه أ ويهههزول  هههبهم

 انوا هات عند إتامة الصالة .

                                                 
 . 45سورة العنكبوت لية ( (1

 هذا  زء حهديث متامهه : " حبه  إإل مهن دنيهاكم ثهال  : النسهاء ا والطيه  ا و عله  تهرة عيههللا مل الصهالة " رواه( (2
مل  لة : "  عله  تهرة عيههللاالطرباىن مل اموسط والصغ  عن أنس رفعه ا وتد اتتصر اخلطي  البغدادى مل اترَيه على م

 الصالة " وأخر ه ابن عدى عن أنس بلفا : " حب  إإل من الدنيا النساء والطي  و عل ترة عيهللا مل الصالة ".

 ههههذا  هههزء حهههديث ومتامهههه : " أول الوتههه  رضهههوان هللا ولخهههره عفهههوه " وتهههد أورده احلكهههيم الرتمهههذى مل كتابهههه الصهههالة( (3
 سالمى ا وأورده السيوطى مل اجلام  الصغ  وتال رواه الدار تطهللا عن  رير .طبعة انؤمتر اإل 110ومقابدها   

 وا ابلصههالة ا فهه ن شههدة احلههردبر فهها : " إ ا اشههتد احلههر فههأهههذا احلههديث رواه الببههارى عههن أىب هريههرة رضههى هللا عنههه بل( (4
 احلر.من فيح  هنم ... " من كتابه مواتي  الصالة وفضلها اب( اإلبراد مل الظهر مل شدة 
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 الفصل الثانى 
 بيان فى العبادات 

 ـ الصـالة1
 

يههوم  الصههالة عمههاد الههدين وأساسههه ا وشههكر انههنعم انتجههدد علههى عمههيم نعمههاه انكههرر مل كههل
 :  ﴾وللهههههههههههههههههههه  ﴿وتهههههههههههههههههههال  (1) ديهههههههههههههههههههد ا تهههههههههههههههههههال تعهههههههههههههههههههاإل : ﴿ َوأَتِّهههههههههههههههههههمِّ الصَّهههههههههههههههههههالَة لِّهههههههههههههههههههذِّْكرِّ  ﴾

نَِّ  كِّتَههاابً َمْوتُههواتً وتههال تعههاإل : ﴿ إِّنَّ الصَّههالَة َكانَههْ  َعلَههى الْ  (2) الههديِّن ( صَّههاَلُة عَِّمههادُ ) ال وتههد  (3)﴾ُمههْؤمِّ
 واختههار هلهم الصههالة فقههال تعهاإل : ﴿ تَهههرَاُهْم رُكَّعههاً  ﴾وللههه  ﴿هللا تعههاإل الهذين مهه  حبيبههه حممهد  اختهار

َها  ؤمن  على التاقيق أهنم يقيمون الصالة مل تولهوتد أخرب هللا تعاإل عن ان (4)ُسجَّدا ﴾ تعاإل : ﴿ إِّمنَّ
َلْ  تُهُلوهُبُْم َوإَِّ ا تُلَِّيْ  َعَلْيهِّْم لاَيتُهُ  ُنوَن الَّذِّيَن إَِّ ا  ُكَِّر اَّللَُّ َو ِّ  زَاَدهْتُْم إِّميَاانً َوَعَلى َرهب ِِّّْم يَهتَهوَكَُّلوَن  اْلُمْؤمِّ

امعمههال أحهه  إإل هللا ؟ تههال : ) الصَّههاَلُة  تيههل : أى ﴾وللههه  ﴿وعنههه  (5)الَّههذِّيَن يُقِّيُمههوَن الصَّههالة ﴾

                                                 
 . 14سورة طه لية ( (1

 رواه البيهقى عن ابهن عمهر مل اجلهام  الصهغ  ا وتهد أورده الغهزاإل مل اإلحيهاء بلفها : " الصهالة عمهاد الهدين ا فمهن( (2
والزكهاة  اعمهاد الهدين ا واجلههاد سهنام العمهلتركها فقد هدم الدين " ورواه الطرباىن والهديلمى عهن علهى بلفها : " الصهالة 

 .ب   لك " 

 . 103سورة النساء لية ( (3

 .29سورة الفتح لية ( (4

 . 3-2سورة امنفال لية ( (5
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فمههن ضههي  الصههالة فهههو  (2) اْلُكْفههرِّ تَهههْرُع الصَّههاَلةِّ ( : )بَههْ َ اْلَعْبههدِّ َوبَههْ َ  ﴾وللههه  ﴿وتههال  (1) لَِّوْتتَِّههها (
 لغ ها من الدين أضي 

 ا فيهههها علهههى ثالثهههة أمهههورواعلهههم أنهههك مل بهههالتك تنههها ى ربهههك فهههانظر كيههه  تصهههلى ا وحهههاف
سهباانه : ﴿  لتكون من ملة احملافظ  على الصالة وإتامتها ا ف ن هللا تعاإل إمنها ْمهر ابإلتامهة ويقهول

ويثهههههللا سهههباانه علههههى  و  يقههههل سهههباانه َبههههلَّ أو َبهههل وا ا (4)﴿َوأَتِّيُمههههوا الصَّهههالَة ﴾  (3)َوأَتِّهههمِّ الصَّهههالَة ﴾ 
ُنونَ احملافظ  على الصالة فيقول:﴿َوالَّ  َرةِّ يُهْؤمِّ آْلخِّ ُنوَن ابِّ  . (5)بِّهِّ َوُهْم َعَلى َبالهتِِّّْم ُوَافُِّظوَن﴾  ذِّيَن يُهْؤمِّ

 أوال : احملافظة على الطهارة
ههرِّيَن ﴾  تههال هللا تعههاإل : ُ وِّهه   اْلُمطَّه ِّ ههُروا َواَّللَّ   ﴿وتههال  (6)﴿فِّيهههِّ رَِّ ههاٌل وِّب ههوَن َأْن يَهَتَطهَّ

(  وتال عليه الصالة والسالم : )والطَُّهوُر نِّْصه ُ  (7)هلُل َبالًة بَغْ ِّ َطُهورح( )اَل يَهْقَبُل اٌ  :﴾ولله  (1)اإٌْلمَيهانِّ

                                                 
 هذا احلديث متفق عليه ، من حديث ابن مسعود .( (1

الصهالة  يقول :) ب  الر ل وب  الشرع والكفر تهرع هذا احلديث رواه مسلم عن  ابر بلفا : مسع  عن النىب ( (2
، فه ن اه الطربى عن ثوابن دسناد بايح أال وب  العبد وب  الكفر واإلميان الصهالة( تال الرتمذ  حديث بايح. ورو 

 تركها فقد أشرع ( وله رواايت أخرى عن أمحد وأىب داود والنسائى .

 .45سورة العنكبوت لية ( (3

 .43سورة البقرة لية ( (4

 .92سورة امنعام لية ( (5

 .108سورة التوبة لية ( (6

الوضههوء  :) ال تقبههل بههالة مههن أحههد  حههىت يتوضههأ ( كتهها( عههن أىب هريههرة تههال : تههال رسههول هللا  رواه الببههارى( (7
 ال يقبل هللا بالة بغ  طهور . اب(
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فتَهههاُح اٌلصَّهههاَلةِّ اٌلطَُّههههوُر( ﴾وللهههه  ﴿. وتهههال  الوضهههوء تبهههل  فاحملافظهههة علهههى الطههههارة أبن يسهههبو (2): )مِّ
وتاج أيضهاً مل طههارة ثيابهه  تيفة منه ،الصالةا وإسباريه أن ْتى  مي  سننه وأ كاره انروية عند كل و 

وطهارة بدنه وطهارة اناء الذى يتوضأ به احتياطا ال يفتح عليه اب( الوسواس ، ف ن الشيطان يوسوس 
 مل الطهارة فيضي  أكثر أوتات العبادة .

واعلههم أن انقصههود مههن طهههارة الثههو( وهههو القشههر اخلههارج ، مث مههن طهههارة البههدن وهههو القشههر  
امخهالق انذمومهة كمها  مث من طهارة القل  وههو الله  البهاطن ، طههارة القله  مهن  اسهات القري  ،

الظهاهرة أيضهاً أتثه  مل إشهراق نورهها علهى  سنذكرها مل القسم الثالث ، لكن ال يبعهد أن يكهون للطههارة
، ف نههك إ ا أسههبغ  الوضههوء واستشههعرت نظافههة تههاهرع بههادف  مل القلهه  انشههراحاً وبههفاء مهها   تلبههك

للعالتهة به  عها  الشههادة وعها  انلكهوت ، فه ن تهاهر البهدن مهن عها   كن  لتصادفه من تبل ، و لك
من عا  انلكوت أببل فطرته ، إمنا هبوطه إإل عا  الشهادة كالغريه  عهن  بلتهه ،  الشهادة ، والقل 

إإل القله  ،  أنوار تنادر من معارف القل  لاثر إإل اجلوارح ، فكذلك يرتف  من أحوال اجلوارح وكما
الشههادة ، و علهها رسهول هللا  ولذلك أمران هللا تعاإل ابلصالة م  أهنا حركات اجلوارح الىت هى من عها 

﴿  هههن ُدنْهيَهههاُكمْ  ﴾وللهههه ثَهههاَل   : النَسهههاُء ، والطِّ يهههُ  ،  مل الهههدنيا ومهههن الهههدنيا وتهههال : )) ُحب ِّهههَ  إِّإَلَّ مِّ
 . (3)الةِّ (( َوُ عَِّلْ  تُهرَُّة َعْيهللاِّ مل ا لصَّ 

أعجه   فال يبعد أن يفاض مهن طههارة الظهاهر أثهر علهى البهاطن ، ففهى بهدائ  بهن  هللا أمهور
مشههرق أو محههرة  مههن هههذا إ  تههد عرفهه  ابلتجربههة أن احمههام  مل حههال انباشههرة لههو أدمههن النظههر إإل بيههاض

  عليه ،وأن اجلن  الذى ريل تانية حىت ريلب  تلك الصورة على نفسه مال لون انولود إإل  لك اللون

                                                                                                                         
 أخر ههه الرتمههذى مههن حههديث ر ههل مههن بهههللا سههليم ، وتههال حسههن ، ولههه روايههة أخههرى أوردههها مسههلم مههن حههديث أىب( (1

 .125   1إلحياء ج امشعرى بلفا : شطر : و كره الغزاإل مل ا مالك

 أخر ه أبو داود والرتمذى من حديث على  ، وتال الرتمذى هذا أبح ش  مل هذا البا( وأحسنه.( (2

النسهاء  رواه الطرباىن مل اموسط والصغ  عن أنس رفعها وأخر ه ابن عدى عن أنس بلفا: " حبه  إإل مهن الهدنيا( (3
 والطي  و عل ترة عيهللا الصالة " .
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امم مشههاهدة مل تلههك احلالههة لصههورة حسههنة  أول مهها يتاههرع مل الههبطن متيههل بههورته إإل احلسههن إن كانهه 
انباشهر عنهد مباشهرته أن  ﴾وللهه  ﴿ولهذلك أمهر رسهول هللا  الصهورة علهى نفسهها ،تلهك  يث ريلبه  

َنا الشَّيطَاَن َوَ ن ِّ  الشَّيطَاَن وضر مل تلبه إرادة إبالح انولود ويدعو هللا بذلك فيقول : )) اللَّ  ُهمَّ َ ن ِّبهْ
لقها عند إلقاء البذر مل حمهل َييفيض هللا سباانه مبادئ الصالح على الروح الىت  حىت (1)َما َرَزتْهتَهَنا " 

احلر  بواسطة الصالح الغال  على تل  احلار  ا كما يفيض هللا النور بواسطة انرلة احملا ية للشمس 
  سام احملا ية للمرلة.على بعض ام

أمشمنهاع  وهنا اآلن ترعنا اباب عظيما من معرفهة عجائه  بهن  هللا مل انلهك وانلكهوت ا وتهد
شهيئا يسه اً مههن أسهرار الطهههارة الظهاهرة ا فهه ن كنه  ال تصههادف بعهد الطهههارة وإسهباغ الوضههوء شهيئا مههن 

ات شههوات الهدنيا وشهواريلها الصفا الذى وبفناه ا فاعلم أن الدرن الذى عرض علهى تلبهك مهن كهدور 
وامشهههياء اخلفيهههة اللطيفهههة ا و  يبهههق مل توتهههه إال إدراع  أرمهههد عههه  القلههه  فصهههارت ال تشههههد ابللطهههائ 

 تلبك وتصفيته فذلك أو   عليك من كل ما أن  فيه . اجلليات إن بقىا فاشتغل  الء

  اثنياً : احملافظة على سنن الصالة وأعماهلا
لصههالة وأعماهلههها الظههاهرة وأ كارههها وتسهههبيااهتا حههىت أتتههى فيهههها وهههى أن حتههافا علهههى سههنن ا

 مي  السنن واآلدا( واهليئات كما معناها ، ف ن لكل واحد منها سهرا ولهه أتثه  مل القله  كمها نبهنها 
أتيهه  بههذلك انتفعهه  بههه وإن    أتثهه  الطهههارة ا بههل أشهد وأبلههو اوشههرح  لههك يطههول اوأنه  إ ايف عليهه 

 ا ينتف  شار( الدواء بشربه وإن   يعرف طبائ  أخالطه وو وه مناسبته نرضه .تعلم أسراره ا كم

النيههههة  فروحههههها –كمهههها بههههور احليههههوان مههههثال   –ن الصههههالة بههههورة بههههورها ر( امراب( أواعلههههم 
واإلخههههال  وحضههههور القلههههه  ا وبههههدهنا امعمهههههالا وأعضهههها ها امبههههلية امركهههههانا وأعضهههها ها الكماليهههههة 

والقعود نراين جمرى البدن ا والركوع والسهجود  راين جمرى الروح ا والقيامامبعاضا فاإلخال  فيها ن
نراين جمرى الرأس واليد والر ل ا وإكمال الركوع والسجود والطمأنينة وحتس  اهليئة جترى جمرى حسن 

ة لالت احلس انودعهجمرى امعضاء وحسن أشكاهلا وألواهنا ا وام كار والتسبياات انودعة فيها جترى 

                                                 
  يث ومتامه: " لو أن أحدكم إ ا أتى أهله تال: اللهم  نبهللا الشهيطان و نه  الشهيطان مها رزتتنها ا فه نهذا  زء حد( (1

 كان بينهما ولد   يضره الشيطان " هذا احلديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضى هللا عنهما .
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الههرأس وامعضههاء كههالعين  وام نهه  وري مههها ا ومعرفههة معههاىن ام كههار وحضههور القلهه  عنههدها نههرى  مل
 والذوق واللمس .  جمرى احلس انودع مل لالت احلس كقوة السم  وتوة البصرة والشم

واعلهم  واعلم أن تقربك ابلصالة كتقر( بعض خدم السهلطان دههداء وبهيفة إإل السهلطان ا
انيتهههة مسههههتهزئ  يهههة واإلخهههال  مهههن الصهههالة كفقهههد الههههروح مهههن الوبهههيفة ا وانههههدى للجيفهههةأن فقهههد الن

والسجود نرى جمرى فقد امعضاء  ابلسلطان فيستاق سفك الدم لغفلة تلبه عن عظمتها وفقد الركوع
  . ا وفقد ام كار نرى جمرى فقد العين  من

القههرلن  ريفلتههه عههن معرفههة معههاىنالوبههيفة و ههدع امنهه  وام نهه  ا وعههدم حضههور القلهه  مل  
من أهدى وبيفة هبذه  وام كار كفقد السم  والبصر م  بقاء  رم احلدتة ام ن ا وال َيفى عليك أن

 الصفات كي  يكون حاله عند السلطان ؟.

هذا مثال العبد لعبد مثله ا فكي  كن يتقر( إإل خالقه ومبدعه انوا ه جلماله العلى وعزته 
خصوبا عند القيهام بعمهل  - أمامه ويغفل عن عظمته ؟ اللهم أعذان من الغفلة وعظمته ا كي  يق 

 إنك جمي  الدعاء .  -ما أمرت به 

مل  واعلههم أن تهههول الفقيههه مل الصهههالة الناتصهههة ألفاتههها وسهههننها إهنههها بههاياة كقهههول الطبيههه 
هبا إإل السلطان ونيل  س  كيتة ا ف ن كان  لك كافيا مل التقر(يالوبيفة انقطوعة أطرافها إهنا حية ول

سههباانه ونيههل الكرامهههة ا وإن  الكرامههة منههه فهههاعلم أن الصههالة الناتصههة بهههاحلة أيضهها للتقههر( هبههها إإل هللا
 لههك مل الصههالة ف هنهها تههد تههرد علههى انصههلى   أوشههك أن يههرد  لههك علههى انهههدى ويز ههر ا فههال يبعههد مثههل

)) مهههن   تنههههه بهههالته عهههن الفاشهههاء  : ﴾وللهههه  ﴿كمههها ورد مل اخلهههرب مهههن تولهههه   (1)كاخلرتهههة اخللقهههة 

                                                 
وضهوء لصهالة ثالثهة أثهال  ثلهث : ا اخلهدرى أنهه تهال :" تهال رسهول هللا  فقد روى احلكيم الرتمذى عن أىب سعيد( (1

مههنهن  ، وثلهث ركههوع وسههجود ، وثلههث تههراءة ، فمههن أتههى هبههن اتمههة تهبلن منههه ومهها سههواهن مههن العمههل ، ومههن نقههو واحههدة
كتهها(   طويهه  بههالته طههى الثههو( اخللههق مث ضههر( هبهها و ههه بههاحبها ا فههال يرفهه  لههه عمههل بعههد  لههك حههىت يتههو( " انظههر

" مههن  د الغههزاإل مل اب( " فضههيلة إمتههام امركههان " هههذا احلههديث كههامال فقههال :. وتههد أور  41م الرتمههذى  يالصههالة للاكهه
تقهول : حفظهك  بلى بالة لوتتها ا وأسبو وضوءها اوأ  ركوعا وسهجودها وخشهوعها ا عر ه  وههى بيضهاء مسهفرة ،

ا ا عر ه  وههى خشهوعه هللا كما حفظتهللا ا ومن بلى لغ  وتتها او  يسهبو وضهوءهاا و  يهتم ركوعهها وال سهجودها وال
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أن أبهل الصهالة التعظهيم واالحهرتام ا وإمههال لدا( الصهالة  واعلهم (1)واننكر   يزدد من هللا إال بعدا " 
  يناتض التعظيم واالحرتام .

 اثلثا : احملافظة على روح الصالة 
اتصهههاف و  أن حتهههافا علهههى روح الصهههالة وههههى اإلخهههال  وحضهههور القلههه  مل ملهههة الصهههالة ا

موافقههة تههاهرع ا فهه ن  القله  مل احلههال كعانيههها ا فههال تسهجد وال تركهه  إال وتلبههك خاشهه  متواضه  علههى
ومل تلبك شىء أكرب من هللا تعاإل، وال  القل  ال خضوع البدن ، وال تقول ) هللا أكرب ( انراد خضوع
 ه سهباانه ، وال تقهول ريهعهن بكهل و ههه إإل هللا معهرض  َو َّْهً  َوْ هِّهى " إال وتلبهك متو هه تقول: "

ر نعمه عليك فرح به مستبشر ، وال تقهول : " َوإايَع َنْسهَتعُِّ  "إال كطافح بش :" احلمًد َّللِِّّ  "إال وتلبك
ام كههار  مستشههعر ضههعفك وعجههزع وأنههه لههيس لههك وال لغهه ع مههن اممههر شهه  . وكههذلك مل ميهه  وأنهه 

 لنا .وامعمال ا وشرح  لك يطول ا وتد شرحناه فيما سبق 

استطع  ا  فجاهد نفسك مل أن ترد تلبك إإل الصالة حىت ال تغفل من أوهلا إإل لخرها إن
 -وما أراع إال كذلك -اإلحضار  ف نه ال يكت  للر ل من بالته إال ما عقل منها ا ف ن تعذر عليك

 هههوابر  تعهههد الصهههالة ا ولكهههن افههههم أن النوافهههل فهههانظر ا فههه ن كهههان علهههى تهههدر الغفلهههة مقهههدار ركعتههه  فهههال
للفهرائض ا فتنفههل كقهدار أن وضههر القله  فيههها مل مقهدار ركعتهه  ا فكلمها زادت الغفلههة فهزد مل النوافههل 
حههىت وضههر تلبههك مههثال مل عشههر ركعههات كقههدار أربهه  ركعههات وهههو تههدر فرضههك ا فمههن رمحههة هللا تعههاإل 

 عليك أن تبل منك  ربان الفرائض ابلنوافل . 

                                                                                                                         
الثهو( اخللهق افيضهر(  سوداء مظلمهة تقهول : ضهيعك هللا كمها ضهيعتهللا حهىت إ ا كانه  حيهث شهاء هللا ا لفه  كمها يله 

مل الشهع   ىالطيالسهى ، والبهيقه هبا و هه " وهذا احلديث أخر ه الطرباىن مل اموسط من حهديث أنهس ا وكهذلك رواه
 . 148   1. انظر : إحياء علوم الدين  ه

 هذا احلديث أورده الغهزاإل مل اإلحيهاء مهن حهديث ابهن عبهاس ا ورواه الطهرباىن مهن تهول ابهن مسهعود : " مهن   أتمهره( (1
 بالته ابنعروف وتنهه عن اننكر... " وإسناده بايح.
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ا وتد بين  ميزان اخلواطر مل الصالة مل كتا( : ) أبول  فهذه أبول احملافظة على الصالة
َوالَّههذِّيَن ُهههْم َعلَههى َبهههَلَواهتِِّّْم الوبههول ( فل  هه  إليههه مريههد احملافظههة علههى الصهههلوات ا تههال هللا تعههاإل : ﴿ 

 . (1)﴾  ُوَافُِّظونَ 

 فرار املصلى إىل هللا وهو ىف صالته : 
مهههل  اهده ال ذلههو مههن شههو( إال الصههالةومهها مههن عمههل مههن أعمههال القههرابت كلههها إال ومشهه

انوا ههة ابنكهانت  ا  اخلشوع وانعرفة ا ف ن مشاهدها العليهة ترفه  احلجها( عهن انهرتبت  ا حهىت حتصهل
سباانه وتعاإل موا ها له كعاىن اجلمهال  فيكون انصلى جممال أبكمل حلل العبد اخلاش  اخلان  ا وهللا

مشههاهدا اومل تههراءة كههل كلمههة مههن كلمههات الههذكر احلكههيم مكاشههفا  اإلهلههى ا حههىت يكههون مل كههل تكبهه ة
هللا كهالم هللا مهن هللا ا ويكهون مل كهل ر هوع وسهجود فهارا إإل هللا  كعناها ا سامعا ابلسم  الهذى مناهه

كائن ا وبقدر فهراره إإل هللا يكهون تربهه منهه ا تهال هللا تعهاإل :﴿ َواْسهُجْد َواتْهرتِّ( ﴾   من نفسه ومن كل
َوأَتِّهمِّ الصَّهاَلَة منا يقهيم الصهالة مهن شههد معهاىن مكانتهه شههودا نعلهه يهذكر ربهه ا تهال هللا تعهاإل: " وإ (2)

الههذين أثهههللا هللا  انصههل  وتههد أثهههللا هللا تعههاإل علههى انصههل  ثنههاء  عههل امرواح انلكيههة تغههبط (3)" لِّههذِّْكرِّ 
اَّللَِّّ َوإِّتَامِّ الصَّاَلةِّ َوإِّيتَهاء الزََّكهاةِّ  جتَِّاَرٌة َواَل بَهْيٌ  َعن  ِّْكرِّ رَِّ اٌل الَّ تُهْلهِّيهِّْم تال هللا تعاإل : " تعاإل عليهم ا 

لُهوا َويَزِّيهَدُهم م ِّهن لَِّيْجزِّيَهُهمُ  فِّيهِّ اْلُقُلوُ( َواْمَْبَصارُ  ََيَاُفوَن يَهْوًما تَهتَهَقلَّ ُ  ُ َأْحَسَن َمها َعمِّ ُ يهَهْرُزُق  اَّللَّ َفْضهلِّهِّ َواَّللَّ
َسا(ح َمن َيَشاء بَِّغْ ِّ   . (4)" حِّ

اآلخهرة ؛  ونا كان  التجارة والبي  لفظ  عام  تد يراد هبما جتارة وبيه  الهدنيا أو جتهارة وبيه 
فالعابد الذى يعبد هللا لنعيم اجلنة ات ر ا وانؤمن اخلالو الذى يبيه  نفسهه هلل ومالهه هلل ابئه  ا والر هل 

                                                 
 . 9سورة انؤمنون لية ( (1

 19سورة العلق لية ( (2

 14 ةسورة طه لي( (3

 38-37 ةسورة النور لي( (4
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سههلعة ليتوسههط بهه  النههاس وينتفهه  مل امسههواق  الههذى َيههرج مل امسههواق بسههلعته ابئهه  ا والههذى َيههرج بههال
 ات ر . 

للهربح عهن  وانؤمن الكامل ال تلهيه جتارة الدنيا واآلخرة وال بيه  نفسهه هلل أو بيه  سهلعته لغه ه
الهذكر كشه  السهتار عهن   كر هللا كعناه احلقيقى الذى به تقام الصالة ا وإتامة الصالة الىت تكون عن

اإلهلههى ا بقههدر مهها وههه  هللا للعبههد مههن عيههون  اجلمههال واجلههالل والكمههالحقيقتههك ا ورفهه  احلجهها( عههن 
َوَمها تَهَدُروا اَّللََّ َحهقَّ الكش  الالئق بعبد ّمنوح ا ال بقهدر اجلنها( انقهدس تنهزه وتعهاإل ا تهال تعهاإل : " 

تههال لوامهه  مهال الفههيض امتهدس ا وبههوارق لوامه   ههالل الكمهال انقههدس ا  وإمنهها ههو تههبس مهن(1)"تَهْدرِّهِّ 
نَّا إِّالَّ َلُه َمَقاٌم مَّْعُلومٌ "  سباانه : هذا نذر ّما يوا هه بهه العبهد انهؤمن مل بهالته مهن مقامهات  (2)" َوَما مِّ

 القر(ا ومشاهد احل  . 

 أسرار وأحوال وأنوار :
وأما ما يعطاه العبد انصلى من أسرار انراتبة بصالتها ف نه شهود نعهيم ملكهوتى ا أو عهذا( 

إِّنَّ تههال تعههاإل : "  تكههون تلههك انشههاهد منتجههة للفههرار مههن انبالفههات والبعههد عههن انعابههىاملكههوتى ا ف
تعهاإل مل الصهالة الهذى ههو إتامتهها  فهذكر هللا (3)"َأْكهرَبُ  الصَّاَلَة تَهنهَْهى َعهنِّ اْلَفْاَشهاء َواْلُمنَكهرِّ َولَهذِّْكُر اَّللَِّّ 

ج عنهه الرضهوان امكهرب ا وتهد فصهل  مهال أكرب ا منه وصهل بهه الشههود امكهرب للمصهلى ا الهذى ينهت
مههن البيههان مل معاملههة انصههل  الههذين يقيمههون الصههالة مل كتهها( : ) معههارج انقههرب  ( فمههن أحهه  انزيههد 

 فل ا عه . 

ابلكتابهههة ا  وهنههاع أسهههرار وأحههوال وأنهههوار متهههنح فضههال للقلهههو( ا ال ترسهههم ابلعبههارة ا وال تبههه 
فينهال كهل مقهيم للصهالة   السابق  بهلوات هللا وسهالمه علهيهم اجتعل مقيم الصالة على تل  رسل هللا

                                                 
 67 ةزمر ليسورة ال( (1

 164 ةلي سورة الصافات( (2

 45 ةلي سورة العنكبوت( (3



 - 141 - 
 اإلسالم دين هللا )الطبعة الثانية(

يكون على تل  سيدان عيسهى عليهه  من مقام رسول من رسل هللا بلوات هللا عليهم ، فقد اتسطا وافر 
ا كهل  ﴾وللهه  ﴿علهى تله  سهيدان اخلليهل امكهرب  السالم ا أو تل  سيدان موسى عليه السالم اأو

ب  يديها   يقمه سباانه إال حملبو( مراده ا فقد نتم   لى من وفقه وأتام لك فضل هللا يتفضل به ع
اناليهه  علههى تلههو( الرسههل بههلوات هللا علههيهم ا ونمهه  هللا هلههم أسههرار الرسههل  مل انسههلم  عشههرات مههن

فيجههذ(  وأنههوارهم وأحههواهلم ا فيقههيمهم هللا تعههاإل مقههام رسههله دعههاة إليههه ا مههنهم مههن ميناههه لسههان العبههارة
ابلكرامات من مشكاة امنوار  القلو( أبنوار أتواله ا ويسكر النفوس بسار بيانه ا ومنهم من يوده هللا

 الىت هى سر معجزات من هو على تلبه . 

وأسرار  ن هللا تعاإل يه  للعامل  بوباايه أنوارأهللا حقا ا و كل  لك من اإلسالم هو دين 
هللا بشفاء انرضى ا وإبراء  لم  مل كل زمان كث ين يكرمهمالرسل السابق  ميعهم ا وكم ترى مل انس

ابنقال أو ابلدعاء ا وبعضهم يفهللا عن مراده  امبر ا وإحياء القلو( انيتة ا وتنوي  امفكار ابحلال أو
كراد احلق وعما سوى احلقا حىت يظهره هللا به سباانه نورا خللقه ا فقد يقههره حالهه فيقهول للشه  كهن 

ن يو ههد مهههل امداين امخههرى أوإتامههة حلجههة هللا علههى خلقههه ا وهههذا يسههتايل  أحيههاء للسههنةفيكههون ا 
علههى احلههق ا ولههو أراد هللا هههدايتهم لشههرح بههدورهم لإلسههالم ا ولكههن هللا يضههل مههن يشههاء  مهنههم ليسههوا

 ويهدى من يشاء . 

لهق علهى وتد اتضح احلق  ليا ا وتام  حجة هللا على اخللهق أمعه  ا ولهيس محهد مهن اخل
والصهدق مل انعاملهة ا  ناهللا وإخوتى ميعها اإلخهال  لذاتهه العليهة امين أهللا حجة ا وهللا تعاإل أسأل 

والتوفيق نا وه  ويرضهى ا إنهه علهى كهل  واحل  اخلالو جلنابه العلى ا والرضاء الكامل عنه سباانه ا
 ش  تدير . 

 الزكاة والصدقة  -2
أَنبَهتَهْ  َسهْبَ   َكَمثَهلِّ َحبَّهةح  ُل الَّهذِّيَن يُنفُِّقهوَن أَْمهَواهَلُْم يفِّ َسهبِّيلِّ اَّلل ِّ مَّثَهتال هللا سهباانه وتعهاإل : )

ئَهههههههههههههُة َحبَّهههههههههههههةح  ُ ُيَضهههههههههههههاعُِّ  لَِّمهههههههههههههن َيَشهههههههههههههاء  َسهههههههههههههَنابَِّل يفِّ ُكهههههههههههههل ِّ ُسهههههههههههههنبُهَلةح م ِّ  وتهههههههههههههال  (1)"َواَّلل 

                                                 
 . 261سورة البقرة لية ( (1
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﴿  وتهال (1)اء "" حصنوا أموالكم ابلزكهاة وداووا مرضهاكم ابلصهدتة وأعهدوا للهبالء الهدع : ﴾ولله ﴿ 
 هلههك امكثههرون إال مههن تههال ابنههال هكههذا وهكههذا " ومعلههوم أن إنفههاق انههال مل اخلهه ات﴾وللههه " : 

وبعهههد اخلهههالت  أحهههد أركهههان الهههدين ا والتكليههه  بهههه بعهههد القيهههام كههها يهههرتبط بهههه مهههن مصهههاحل الهههبالد والعبهههاد
و ههل ا ويهدعون احله  بههنفس  زوالفاتهات ا ومعلهوم ان انهال حمبههو( اخللهق ا وههم مههأمورون  ه  هللا عه

اإلميههان ا فجعههل بههذل انههال معيههارا حلههبهم ا وامتاههاان لصههدتهم مل دعههواهم ا فهه ن احملبههوابت كلههها تبههذل 
 : نقسم اخللق فيه على تدر مراتبهمم ل احملبو( امريل  حبه على القل  ا فا

 فمنهم األقوايء :  -1
فههؤالء بهدتوا مها عاههدوا هللا  هم شهيئا اوهم الهذين أنفقهوا ميه  مها ملكهوا و  يهدخروا منفسه
:"ما ا ﴾وللههه  ﴿كالههه كلههه فقههال لههه  عليههه مههن احلهه  ا كمهها فعههل سههيدان أبههو بكههر الصههديق إ   ههاء

وتال لسيدان عمر رضى هللا عنه:" ما ا أبقي  لنفسك؟ تال : مثله  أبقي  لنفسك؟فقال:هللا ورسوله "
 . ينكما مثل ما ب  كلمتيكما"" ب : ﴾ولله  ﴿" أى: مثل ما أتي  بها فقال 

 ومنهم املتوسطون: -2
واحهدة ا ولكهن أمسهكوه ال للتهنعم بهل  وهم الذين   يقدروا على إخالء اليد عهن انهال دفعهة 

حق أنفسهم كا يقهويهم علهى العبهادة وإ ا عهرض حمتهاج  لإلنفاق عند تهور حمتاج إليه ا فهم يقنعون مل
قتصههههروا علههههى تههههدر الوا هههه  مههههن الزكههههاة وإمنهههها ريرضهههههم امتهههههر مل و  ي ابدروا إإل سههههد خلتههههه وحا تههههها

 احلا ات.  اإلمساع تربد

 ومنهم الضعفاء :  -3
 . وال ينقصون منها وهم انقتصرون على لداء الزكاة الوا بة ا فال يزيدون عنها

                                                 
عهن  هذا احلديث رواه الطرباىنا وأبو نعيم والعسكرى والقضاعى عن ابن مسعود مرفوعا ا ورواه البهيقى مل الشهع ( (1

ولههه  م ابلصههدتة ا واسههتقبلوا أمههواج الههبالء ابلههدعاء "أىب أمامههة مرفوعههاً هكههذا : " حصههنوا أمههوالكم ابلزكههاة ا وداووا مرضههاك
 رواايت أخرى عن عبادة بن الصام  ا وعن مسرة بن  ند(.
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 فهههذه در ههاهتم ا وبههذل كههل واحههد مههنهم علههى مقههدار حبههه هلل ا ومههن ال يقههدر إال علههى أداء
فليجتهد حىت يزيهد علهى الوا ه  ولهو شهيئا يسه ا ا فه ن جمهرد الوا ه  حهد الهببالء ا تهال هللا الوا   

نفسهههك اي أخهههى حهههىت ال ينقضهههى  فجاههههد (1)"  إِّن َيْسهههأَْلُكُموَها فَههههُيْافُِّكْم تَهْبَبلُهههواسهههباانه وتعهههاإل : " 
لهببالء ا فه ن بكسرة خبز لرتف  بذلك عهن در هة ا عليك وت  إال تتصدق فيه بش  وراء الوا   ولو

انههال ؛ لكهن ؛ كههل كلمههة طيبههة ا وشههفاعةا ومعونههة مل حا ههة ا    متلهك شههيئا فليسهه  الصههدتة كلههها مل
وعيههادة مههريض ا وتشههيي   نههازة ا وكههل مهها تقههدر عليههه مههن  ههاه ونفههس وكههالم لتطييهه  تلهه  مسههلم ؛ 

 بدتة .  يكت  لك

 احملافظة على الزكاة والصدقة : 
 أمور . ةَخسوحافا مل زكاتك وبدتتك على 

يتصدق  والذى (2)امول : اإلسرار ا ف ن مل اخلرب : " إن بدتة السر تطف  ريض  الر( " 
وتد تال هللا تعاإل :"  بيمينه  يث ال تعلم مشاله هو أحد السبعة الذين يظلهم هللا يوم ال تل إال تله ا

مهن الهرايء ف نهه رياله  علهى الهنفس ا  وبهذلك تهتبلو (3) " َوإِّن ُذُْفوَها َوتُهْؤُتوَها اْلُفَقهرَاء فَهُههَو َخهْ ٌ ل ُكهمْ 
مل بهورة حيهة ا أى يهؤ  إيهالم احليهة ا والببهل  وهو مهلك ينقل  مل القل  إ ا وضه  اإلنسهان مل تهربه

كل اإلنفاق اخلال  من ر يلة الببل ا ف  ا امتزج به الرايء كان    مل بورة عقر( ا وانقصود ملينقل  
يههة ا فمهها ذلههو مههن العقههر( ولكههن زاد مل تههوة احليههة ا إ ا كههل بههفة مههن ريههذاء احل كأنههه  عههل العقههر(

 الصفات انهلكات مل القل  إمنا ريذا ها وتوهتا مل إ ابتها إإل مقتضاها . 

                                                 
 37سورة حممد لية ( (1

 رواه البيهقهههى مل الشهههع  مهههن حهههديث أىب سهههعيد ا ورواهو ههههذا احلهههديث أخر هههه الطهههرباىن مهههن حهههديث أىب أمامهههة ا ( (2
 .ورواه أيضا ابن حبان من حديث أنسن الصدتة لتطف  ريض  الر( " الرتمذى وحسنه من حديث أىب هريرة : " إ

 . 271سورة البقرة لية ( (3
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 الثههههاىن : أن حتههههذر مههههن انههههن ا وحقيقتههههه أن تههههرى نفسههههك حمسههههنا إإل الفقهههه  متفضههههال عليههههه ا
يزيد علهى مها كهان  مل حقك وّمامته عدوع استنكاراوعالمته أن تتوت  منه شكرا ا أو تستنكر تقص ه 

أن تعهرف أنهه احملسهن إليهك  تبل الصدتة ا فذلك يدل على انهك رأيه  لنفسهك عليهه فضهال ا وعال هه
وتزكيتههه عههن ر يلههة الببههل وخبههث الشههح ا  بقبههول حههق هللا منههك ا فهه ن مههن أسههرار الزكههاة تطههه  القلهه 

لطههارة ا فكأهنها ريسهالة  اسهة ا ولهذلك ترفه  رسهول هللا ا ولذلك كان  الزكاة مطهرة ا إ  هبا حصل 
﴿  (1)الزكاة اوتال عليه الصالة والسالم : ) إهنا أوساي أموال الناس (  وأهل بيته عن أخذ ﴾ولله 

منك ما هو طههرة لهك فلهه الفضهل عليهكا أرأيه  لهو كهان فصهادا فصهدع جمهاان وأخهرج  وإ ا اخذ الفق 
مل احليهاة الهدنيا كهان الفضهل لهك أم لهه ؟ فالهذى َيهرج مهن ابطنهك  هر ابطنك الدم الذى ذشهى ضهر من 

 ر يلة الببل وضررها مل احلياة الدنيا واآلخرة أوإل أبن تراه متفضال . 

( َمها َيْكَرُههونَ  َوَنَْعُلوَن َّللِّ ِّ الثالث : أن ذر ه من أطي  أموالك وأ ودها ا تال هللا تعاإل : )
ذِّيهِّ إِّالَّ َأنَواَل تَهَيمَّ وتال تعاإل : )(2) خِّ ْنُه تُنفُِّقوَن َوَلْسُتم آبِّ تُهْغمُِّضواْ فِّيههِّ َواْعَلُمهواْ َأنَّ اَّلل َ رَيهِنِّ   ُمواْ اخْلَبِّيَث مِّ

 ن انقصهود مهن فهالطي  ( يعهللا احلالل ا  : ) إن هللا طي  وال يقبل إال ﴾ولله  ﴿وتال  (3)( محِّيدٌ 
 إليه وامنفس دون امخس .  امح  هذا إتهار در ة احل  ا واإلنسان يؤثر

  ﴿ الراب  : أن تعطى بو ه طلق مستبشر وأنه  بهه فرحهان ريه  مسهتكرها تهال رسهول هللا
أنفههس مالههه  وإمنهها أراد مهها يعطيههه عههن بشاشههة وطيهه  نفههس مههن (4) : ) سههبق درهههم مائههة ألهه  ( ﴾وللههه

 وأ وده ا فذلك أفضل من مائة أل  م  الكراهة . 

                                                 
 هههذا احلههديث رواه مسههلم عههن ربيعههة بههن احلههار  بلفهها : ) الصههدتة أوسههاي النههاس ( وأيضهها رواه مسههلم عههن حههديث( (1

 انطل  بن ربيعة بلفا : ) ال حتل الصدتة آلل حممد ا إمنا هى أوساي الناس ( .

 62سورة النال لية ( (2

 267سورة البقرة لية ( (3

 من حديث أىب هريرة . –هذا احلديث أخر ه النسائى وابن حبان وتال حديث بايح ( (4
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ك حمال تزكو به الصدتة ا وهو انتقى العا  الذى يستع  هبا على اخلامس: أن تتب  لصدتت
طاعة هللا عز و هل وتقهواه ا أو الصهاحل الفقه   ا الهرحم ا فه ن   جتتمه  ههذه اموبهافا فتزكهو الصهدتة 

إال البلغههههة للعبههههاد وزاد هلههههم إإل انعههههاد ا  آبحادههههها أيضهههها ا ورعايههههة الصههههالح أبههههل اممههههور ا فمهههها الههههدنيا
 ﴾وللهه  ﴿إل انسافرين إليه انتبذين هذه الدار منزال من منازل الطريق ا تال رسهول هللا فليصرف إ

 تقى ( .  ال أتكل إال طعام تقى وال ْكل طعامك إال :

مل أنهواع  هذا الركن الذى هو الزكاة ههو العبهادة اناليهة الصهرفة ا و  تكهن الزكهاة هبهذا التفصهيل
اإلسههالم  عههل كههل فههرد مههن  مل ريهه  ديننهها ا و لههك من –مهها أعلههم علههى  -اممههوال وانسههتاق  فريضههة

: ) مثهههل انهههؤمن  مل  ﴾وللهههه  ﴿ انسهههلم  لكهههل فهههرد ككهههل عضهههو مهههن اجلسهههد لكهههل عضهههو ا تهههال
َوَمهها منههه اشههتكى كلههه ( وتههال هللا تعههاإل : ) تعههاطفهم وتههرامحهم كمثههل اجلسههد الواحههد إ ا اشههتكى عضههو

ا طهورا اوأحل لنا الغنائم لنا سباانه امرض مسجدا وتراهب فجعل (1)( ْن َحرَجح َ َعَل َعَلْيُكْم يفِّ الد ِّينِّ مِّ 
أنواع امموال ا وعمم النف  هبا منواع من الناس حىت تهر سر تهول هللا تعهاإل :  ا و عل الزكاة من كل

نُهههوَن إِّْخهههَوةٌ ) َههها اْلُمْؤمِّ مهههن كهههالم هللا  (3) (لسَّهههرَّاء َوالضَّهههرَّاءالَّهههذِّيَن يُنفُِّقهههوَن يفِّ اوتولهههه سهههباانه وتعاإل:)(2) (إِّمنَّ
اإلسهالمى ا ومكانهة كهل  يظهر لنا مكانة كهل مسهلم مل احمتمه  ﴾ولله  ﴿سباانه وكالم رسول هللا 

الزكهاة يعلهم حههق العلهم أن العمهل مل الههدنيا  فهرد مهن انسهلم  ا ومههن فهتح هللا تفهل تلبههه ففقهه سهر فرضههية
 إلخوته انسلم  .عمل هللا تعاإل ا وتيام بفرض عليه 

                                                 
 . 78سورة احلج لية ( (1

 10سورة احلجرات لية ( (2

 134لية  سورة لل عمران( (3
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 كشف شئ من رموز الزكاة : 

 وإليك كشف شئ من رموز الزكاة :
أ(  هللا سههباانه وتعههاإل يبهه  لنهها أن احمتمهه  اإلسههالمى عائلههة واحههدة ا يههدإل نسههبهم إإل -1

النفقههة علههى الغهههللا  ا وأزوا ههه رضههى هللا عهنهن أمهههاهتم ا وكمهها جته  ﴾وللهه  ﴿واحهد هههو رسههول هللا 
لديه إ ا عاته عن العمل مرض تاهر أو فساد مل توة العقل ا فكذلك ن  على الغهللا أن للفق  من وا

ينفق على أخيه مل النس  اإلسالمى بقدر ما أمره هللا سباانه وتعاإل ا فيكون الغهللا يرب والده امعظم 
إلسهالم تال بهلى هللا عليهه وسهلم : ) أدخهل ا مل ابنه الذى هو أخوه انسلم ا ﴾ولله  ﴿رسول هللا 

 (1) ) سههلمان منهها أهههل البيهه  ( ﴾وللههه  ﴿نسهىب ( وتههال  بهالال مل نسههىب وأخههرج الكفههر أاب هلهه  مههن
ا والغهههللا مههن انسههلم  هههو أي الفقهه  وكنههزه  ﴾وللههه  ﴿رسههول هللا  فانسههلمون أبنههاء ر ههل واحههد هههو

فه ن الغههللا عاريهة نوع أخوه وهو شبعان من  لك ليس مهن أخهالق انهؤمن  ا  وخزينته ا فال يرضى أن
 فيتمهللا أن يعينه إخوانه ا وما كان يتمهللا الفق  منه انعونة. –وهو فق   –عليه يوم  فلعله ْتى

 ةإن أتدية الزكاة تلقى احملبة مل تلو( الفقهراءا فينهال منهه عواطه  تلهك القلهو( انتو هه -2 
تلههك النفههوس الههىت تههرى  إل ا وحهه إإل عههالم الغيههو( ا ومقبههول دعههاة تلههك املسههنة انبتهلههة إإل هللا تعهها

والعرى ا فيكون الفقراء لك زينة مل الرخاء ا  أنك اي أخى دعطائك الزكاة إايهم  يتهم من لالم اجلوع
 ودروعا وسيوفا مل الشدة . 

عليهك  إنك اي أخى إ ا أخر   الزكاة طيبة هبا نفسك ا وعلم  ان ههذا العمهل فهرض -3
إِّنَّ اَّلل َ بقوله تعاإل : ) كي  يشاءا فتكون وفي  ابلبي  الذى بعته هللاعتقدت أن انال هلل يتصرف فيه  

نَّ  نَِّ  أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم أبَِّ َن اْلُمْؤمِّ وتكون بنو تلك اآلية الشريفة ّمن بشرهم هللا  (2) ( هَلُُم اجلَنَّةَ  اْشرَتَى مِّ
 تعاإل ابجلنة . 

                                                 
 هذا احلديث رواه الطرباىن واحلاكم عن عمرو بن عوف .( (1

 . 111 ةرة التوبة ليسو ( (2
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أو بليهههة ا  ئن القلههه  مههن خههوف مصههيبةدخرا ههك الزكههاة طيبههة هبههها نفسههك تعههيش مطمهه -4
وصههل لههك انشههراح بههدر  بههايح البههدن مههن خههوف أ  أو مههن مههرض ا و لههك منههك دخرا ههك الزكههاة

الزكاة ا ومن يؤدى الزكاة على الو ه الذى أمر  العتقادع أنك طهرت مالك ا وحصن  نفسك بتأدية
انيا ال يظلم الناس ال مل بيه  وال مل انسك  ا فال شك أنه يكون رمح هللا شاعرا ابلفقراء والعط  على

شراء ا وال يس   ارا له ا وال يقط   ا رمحه ا وال يعق والديه ا وال يسعى مل سوء أو فساد ب  الناس 
انشهاهد مل إخهراج  وللزكاة أسرار ريامضهة يشههدها مهن أتامهه الهر( سهباانه خليفهة عنهه ا حهىت يكهون .

مهن عمهال هللا ا وعبهداً مسهكينا  ا مطيعها نهواله ا وعهامال الصهاالزكاة خليفة عن ربهه مل اإلعطهاء ا عبهد
العلية ا وتلك امسهرار ال تفهى هبها عبهارة انعهربين ا  فق اً وهبه هللا خ  مواهبها ووا هه أبمل موا هاته

: ) مهن ﴾وللهه  ﴿ وتولهه (1) ( َواتهَُّقهواْ اَّلل َ َويُهَعل ُِّمُكهُم اَّلل ُ تعهاإل : ) ولكنها نعمة من هللا تعاإل سر توله
والعارف إ ا أشار للمريد السالك كانه  اإلشهارة أفصهح مهن  (2)ما   يعلم (  عمل كا علم ورثة هللا علم

 ) انؤمن يكفيه تليل احلكمة ( .  ﴾ولله  ﴿تال  العبارة له ا

 تزكية النفس :
لِّلزََّكههاةِّ  ذِّيَن ُهههمْ َوالَّههوهنههاع نههوع لخههر مههن أنههواع الزكههاة وهههى تزكيههة الههنفس : تههال هللا تعههاإل : )

َونَهْفسح َوَمها وتال تعاإل : ) (4) ( َتْد أَفْهَلَح َمن تَهزَكَّى َو ََكَر اْسَم َرب ِّهِّ َفَصلَّىوتال سباانه : )  (3) (فَاعُِّلونَ 
بهل الهذى يؤسهس تزكيهة الهنفس مل احلقيقهة ام (5) (تَهْد أَفْهلَهَح َمهن زَكَّاَهها َفَأهْلََمَهها ُفُجوَرَهها َوتَهْقَواَهها َسهوَّاَها

 اههد نفسهه وههواه مل  ات هللا بلهو ريايهة منهاه ا ومهن أمههل تزكيهة  عليه امبول وتقوم به الفروع ا ومن
                                                 

 . 282سورة البقرة لية ( (1

 1سبق ذريج هذا احلديث ا وتد  كره أبو نعيم مل احلليهة مهن حهديث أنهس بهن مالهكا ورواه الغهزاإل مل اإلحيهاء ج ( (2
  71 

 . 4سورة انؤمنون لية ( (3

 . 15 -14سورة امعلى أية ( (4

 . 9 – 7سورة الشمس لية ( (5
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ما دام    امعجم وإن عمل كل القرابت ا فهو إمنا يقلد ري ه كالقردة أو النسانيس نفسه كان كاحليوان
نفسهه عهرف  نفسه عرفهها ا ومهن عهرفمل بفاء  وهر نفسه وتطه ها من  استها ا ومن زكى  نتهد
 ربه . 

الصهاة عليهها  وتد فصل  طرق تزكية النفس وتصفية  وهرها وعال ها من أمراضها إلعادة
: ) معارج العبادة ا ومل كتا( ا وانعدات الىت حتفا الصاة عليها مل اتصران هذا مل اب( الغرض من

مرواح( ... إإل لخههههره ا فههههأكتفى مل هههههذا ا انقههههرب  ( مل تسههههم علههههوم الههههنفس ا ومل كتهههها( : ) شههههرا(
حىت ميكنه أن يقيم الصالة ويؤتى الزكاة ووج البي  ويصوم  انبتصر بتنبيه أخى أإل العناية بتزكية نفسه

ما أو به عليه مشاهدا أسرار حكمة أحكامها وريهوامض مها تعبهدان سهباانه  رمضان ا ويقوم هلل مل كل
الهدعاءا  الفقه واحلكمهة وانعونهة علهى طاعتهه وشهكره و كهره إنهه جميه مينانا  أن وهللا أسأل وتعاإل به ا

 . سيدان حممد وعلى لله وبابه وسلم وبلى هللا على

 الصيام  -3
يصه  اإلنسهان فيهه   الصيام هو الفريضة الىت هى ترع مل احلقيقة ا وهو العمل الروحاىن الهذى

احليوانيهههة ا وههههو رمهههز يشههه  إإل  لهههوازم الهههنفسكانالئكهههة الروحهههاني  لهههرتع ضهههرورايت احليهههاة اجلسهههمانية و 
أعمههال البهههائم اوبقوتههه انلكيههة يعههرف هللا ويعبههده  اإلنسههان حيههوان وملههك ا فهههو بقوتههه احليوانيههة يعمههل

لوازم تواه احليوانية ابلصوم ليتذكر توته انلكيةاولتطهر نفسه من   ويتشبه بسكان ملكوته امعلى ا فيرتع
احليوانيهههة ا فههه ن الهههنفس يقهههوى طمعهههها وميلهههها إإل احلهههر  واممهههل واحلماتهههة امعمهههال  كثافهههة التوسههه  مل

اإلنسان  ويغض بهللا نوعه كلما توسع  مل كل ما يقوى احليوانية ا ويكون بذلك بعيدا عن رتبة واخليانة
انلكيههة مههن الصههوم  تريبهها مههن امنعههام لتشههبهه هبهها ا فهه  ا تلههل مههن ضههرورايت حياتههه احليوانيههة تشههبه  ياتههه

لنفقة كان أشبه ابنالئكة منهه ابحليهوان ا وكهان الصهيام تزكيهة لنفسهه وشهفاء هلها مهن أمراضهها ا وبهفاء وا
مل مقعههد بههدق عنههد مليههك مقتههدر ذههدمها  جلوهرههها ا حههىت تتكمههل بكماهلهها احلقيقههى الههذى تكههون بههه

 انالئكة . 

 الصوم عبادة وشفاء وتزكية : 
بههاتها ا  وشهفاء مهن حيههث أنهه يهرد للهنفسفالصهوم عبهادة مهن حيهث أنههه فهرض فرضهه هللا ا 

الفضههيلة ا وبههه تتجمههل  احلالههة الوسههطى الههىت هههىعههن وتزكيههة مههن حيههث أنههه  ههالء للههنفس مههن التطههرف 
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عبهدا عهامال هلل برتكهه مها هنهاه هللا عنهه  النفس ابلرمحة والصلة والرب واإلحسان والتواضه  ا فيكهون الصهائم
ه هللا لههههه مل ريهههه  رمضههههان ا فيكههههون مههههتجمال  مههههال مههههن امكههههل والشههههر( ومالمسههههة النسههههاء ّمهههها أابحهههه
والعاطفههة واإلحسههان والههود والشههفقة ا وجماهههدا نفسههه مل  الروحههاني  ا ومتبلقهها أبخههالق هللا مههن الرمحههة

فيكههون لههه دطاعههة اممههر النعههيم انقههيم ا وابلتشههبه ابلروحههاني  مشههاهدة   ات هللا  بسههها عههن شهههواهتا ا
 خالق هللا نعيم النظر إإل و هه الكر  سباانه . فما أيسر ما ترع وما أعظموابلتبلق أب ملكوت هللا ا

 .  ما انل

)أبول الصوم (  وتد شرح  أركان الصوم وسننه ولدا( الصائم  وتنزيه الصوم مل كتا( :
أحببه  أن  –بفضهله العظهيم ورمحتهه  زودىن هللا وإايه –و ) معارج انقرب ( ولكن رريبة مل اخل  مخهى 

   له مزيدا مل اتصرى هذا . أب

: يقهول هللا سههباانه : ) كهل حسهنة بعشهر أمثاهلها إإل سههبعمائة  ﴾وللهه  ﴿تهال رسهول هللا 
العبههادة  وتههال عليههه الصههالة والسههالم : ) لكههل شهه  اب( واب( (1)إال الصههوم ف نههه إل وأان أ ههزى بههه ( 

حدمها ك  النفس ا وهو عمل سرى وإمنا كان الصوم اصوبا منه عمالن عظيمان : أ (2)(  الوبول
وري مهههها . والثهههاىن : أنهههه تههههر لعهههدو هللا ا فههه ن  ال يطلهه  عليهههه أحهههد ريههه  هللا تعهههاإل ا ال كالصهههالة والزكهههاة

بواسطة الشهوات ا واجلوع يكسهر ميه  الشههوات الهىت ههى  الشيطان هو العدو ا ولن يقوى العدو إال
م ا " إن الشهههيطان ليجهههرى مهههن ابهههن لدم جمهههرى الهههدم للهههة الشهههيطان ا فلهههذلك تهههال عليهههه الصهههالة والسهههال

: ) إ ا دخهل رمضهان فتاه  أبهوا(  ﴾وللهه  ﴿وهو سر تولهه  (3)فضيقوا جمارى الشيطان ابجلوع " 

                                                 
 ه الببارى ومسلم عن أىب هريرة وهو متفق عليه .هذا احلديث روا( (1

 هههذا احلههديث أخر ههه ابههن انبههارع مل الزهههد ا ومههن طريقههة أبههو الشههي  مل الثههوا( مههن حههديث أىب الههدرداءا وتههد رواه( (2
 231   1الغزاإل مل امحياء ج

الغهزاإل  وع " وتهد أوردههذا احلديث متفق عليه مهن حهديث بهفية ولكهن بهدون تولهه " فضهيقوا جمهارى الشهيطان ابجله( (3
 . 232  1مل اإلحياء ج
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الشههر  وريلقهه  أبههوا( النه ان وبههفدت الشههياط ا واندى منهاد : اي ابريههى اخلهه  هلهم ا واي ابريههى اجلنهان
 . (1)أتصر ( 

  مقدار الصوم وأسراره :
واعلهههم أن الصهههوم ابإلضهههافة إإل مقهههداره علهههى ثهههال  در هههات ا وابإلضهههافة إإل أسهههراره علهههى  

بوم داود عليه  ثال  در ات ا أما در ات مقداره فأتلها : االتتصار على شهر رمضان ا وأعالها :
 الصهايح أن  لهك أفضهل مهن بهوم الهدهر وأنهه ربتصهوم يومها وتفطهر يومها ا ففهى اخله السالم ؛ وهو أن

الصيام ا وسره أن من بام الهدهر بهار الصهوم لهه عهادة فهال وهس بوتعهه مل نفسهه ابالنكسهار ا أفضل 
فال يبعد  –النفس تتأثر كا يرد عليها ال كا مرن  عليه  ومل تلبه ابلصفاء ا ومل شهواته ابلضع ا ف ن

  به إ ا مهرض إ  تعود هذا   ينتف نوإن امطباء أيضا ينهون عن اعتياد شر( الدواء وتالوا : م –هذا 
  ﴿بههه ا واعلههم أن طهه  القلههو( تريهه  مههن طهه  امبههدان ا وهههو سههر تولههه  ْلفههه مزا ههه فههال يتههأثر

السالم : ) بم الصالة و عمرو رضى هللا عنهما نا كان يسأله عن الصوم فقال عليه  لعبد هللا بن ﴾ولله
ولذلك  (2)أفضل من  لك ( : ال  ﴾ولله  ﴿يوماا فقال : أريد أفضل من  لك ا فقال  فطرأيوما و 

 تيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل لرسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههول هللا إن فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالان بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههام الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدهر فقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال  

                                                 
 ههههذا احلهههديث أخر هههه الرتمهههذى وتهههال حهههديث ريريههه  ا وكهههذلك أخر هههه ابهههن ما هههه واحلهههاكم وبهههااه علهههى شهههرط( (1

 الشيب  من حديث أىب هريرة .

أتهول : أىن  هذا احلديث  كره الببارى ومسلم ا ولفا الببهارى أن عبهد هللا بهن عمهرو تهال : " أخهرب رسهول هللا ( (2
 لهك ا  الليل مها عشه  ا فقله  لهه : تهد تلتهه أبىب أنه  وأمهى ا تهال : ف نهك ال تسهتطي  من وهللا مبومن النهار ومتو

تله  : إىن  فصم وأفطر ا وتم ومن ا وبهم مهن الشههر ثالثهة أايم ا فه ن احلسهنة بعشهر أمثاهلها ا و لهك مثهل بهيام الهدهر ا
: فصهم يومها وأفطهر يومها ل  : إىن أطيق أفضل من  لك ا تالوأفطر يوم  ا تأطيق أفضل من  لك ا تال : فصم يوما 

: ال  ﴾وللهه  ﴿  أطيق أفضهل مهن  لهك ا فقهال النهىبا فذلك بيام داود عليه السالم وهذا أفضل الصيام ا فقل  : إىن
 أفضل من  لك " انظر بايح خبارى ا كتا( الصوم ا اب( بوم الدهر .
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﴿  عائشههة رضههى هللا عنههها لر ههل كههان يقههرأ القههرلن  ا كمهها تالهه  (1): ) ال بههام وال أفطههر (  ﴾وللههه
 سك  .  : إن هذا ما ترأ القرلن وال (2)هبذرمة 

وأضهف   ثنه  واخلمهيسن تصهوم ثلهث الهدهر ا وإن بهم  االأوأما الدر ة انتوسطة : فههو 
إليهما رمضان ا فقد بم  من السنة أربعة أشهر وأربعة أايم وههو زايدة علهى الثلهث ا لكهن ال بهد أن 

ر   الزايدة إإل ثالثهة أايم ويتصهور أن ينكسهر مل العيهدين يومهان فتكهون تينكسر يوم من أايم التشريق و 
ه تعرفهه ا فهال ينبغهى أن يهنقو عهن ههذا القهدر حسهاب ثالثة أايم ا فرت   الهزايدة إإل يهوم واحهد ا فتأمهل

 وثوابه  زيل .  بومك ا ف نه خفي  على النفس

 وارحه  وأما در ات أسراره فثال  : أدانها أن يقتصر على الك  عن انفطرات وال يك 
عن انكاره ا  لك بهوم العمهوم وههو تنهاعتهم ابالسهم . الثانيهة : أن تضهي  إليهه كه  اجلهوارح فهتافا 

امعضهههاء. الثالثههة : ان تضهههي  إليههه بهههيانة  عهههن الغيبههة والعههه  عههن النظهههر إإل الزينههة وكهههذا سههائر اللسههان
علههى  كههر هللا عههز و ههل ا و لههك بههوم اخلصههو  ا وهههو  القلهه  عههن الفكههر والوسههواس وجتعلههه مقصههورا

 الكمال . 

من  يستكثر مث للصيام خامتة هبا يكمل ا وهو أن يفطر على طعام حالل ال شبهة فيه ا وأال
اوة فيكههون تههد مهه  بهه  أكلتهه  دفعههة واحههدة ا فتثقههل معدتههه ا ضههأكهل احلههالل  يههث يتههدارع مهها فاتههه 

وركهها يسههتيقا تبههل  التكاسههل عههن التهجههد ا وتقههوى شهههوته ا ويبطههل سههر الصههوم وفائدتههه ا ويفضههى إإل
 الصبح اوكل  لك خسران ا وركا ال توازيه فائدة الصوم .

 (2)السههابقة حل ا وتهد بينهه  أركههان الصهوم وفرائضههة مل الكتهه ههذا مهها كههان عليهه السههل  الصهها
فههأكتفى هنهها كهها أنعهه  إليههه ا وهللا سههباانه يوفههق إخههوتى انههؤمن  للقيههام أبركههان الشههريعة علههى و هههها 

                                                 
 لم من حديث أىب تتادة ا تيل : اي رسول هللا كي  كن بهام الهدهر ؟ تهال : " ال بهام والهذا احلديث أخر ه مس( (1

 أفطر " . وأخر ه النسائى وحنوه .

 اهلذرمة : هى سرعة الكالم والقراءة ا هذرم القرلن : أسرع مل تراءته ال يتدبر معانيه .( (2
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وصههل منهها تقصهه  يفسههد العمههل ا وال  امكمههل ا وأن ميناهههللا وإايهههم مقههام انراتبههة مل امعمههال حههىت ال
 ال أريراض وال علل جتعله لغ  هللا تعاإل إنه جمي  الدعاء . ريفلة تنقو فضله ا و 

 احلـــج  -4
و)  تقهههدم تعريفهههه وأركانهههه ووبههه  احلههها   بيههه  هللا تعهههاإل مل كتههها( : ) أبهههول الوبهههول (

مشهاهد احلهج حهىت  كا أريهللا عن إعادته هنا ا ولكن ال بد من اإلنهاع إإل مزيهد مهن (1)معارج انقرب  ( 
 . لغرض انطلو( كشيئة هللا تعاإلصر وافيا ابيكون هذا انبت

إ ا   نهها كانهه  امحكههام الشههرعية كلههها ال ميكههن أن يقههوم هبهها العامههل علههى و هههها امكمههل إال
كههان عههامال بقلبههه و سههمه ا ونهها كههان كههل ركههن مههن أركههان امحكههام الشههرعية للقلهه  فيههه عمههل خهها  

انعهاىن ا ولهو أن انسهلم  ا إال ابسهتيفاء تلهكومالحظات خابة ا ال ميكن أن يكون العمل كهامال شهرع
االستاضهار الهذى يتمثهل فيهه نهن العمهل ا و   حرع  سمه بتأدية امحكام الشرعية م  ريفلة تلبهه عهن

العمل ا ومن هو العامل ا وما الغاية الباعثة عليه ؟ كان العمل انتصا أو مردودا لعدم اسهتيفاء شهروطه 
 بور ميتة ا وإمنا حياهتا وروحها ابإلخال  فيها .  عمال البدنيةوهذا لغفلة القل  ف ن ام .شرعا

إإل مكهان  واحلج هو الركن اناإل البدىن الروحاىن ا أما كونه بدنيا فالنتقال اجلسهم مهن مكهان
كونهه روحانيها فهألن احلهاج   ا وأما كونه ماليا فلبذل امموال مل النفقة علهى نفسهه مل زاده وراحلتهه ا وأمها

الههروح مرحلههة مههن مراحلههها حههىت تصهههل إإل  ابنتقالههه ا فهههو ال يقطهه  مرحلههة كونيههة إال تقطهه تابههد ربههه 
هللا تعاإل إإل أن من توفرت لديهه معهدات احلهج وأمهلهه    نا( القدس امعلى ا وهلذه انعاىن كلها أشار

ج  اْلبَهْي ِّ َمنِّ اسْ  كان كأنه كفر ا تال هللا تعاإل : َتطَاَع إِّلَْيههِّ َسهبِّياًل َوَمهْن َكَفهَر فَه ِّنَّ ﴿ َوَّللَِِّّّ َعَلى النَّاسِّ حِّ
 أى : ومهن كفهر بهرتع احلهج بعهد االسهتطاعة فه ن هللا ريههللا عنهه وعهن عملهه ا (2)اْلَعهاَلمِّ َ ﴾ اَّللََّ رَيِنِّ  َعهنِّ 

ابلهروح ا إمنها يشههد  فاحلج تاهره انتقال إإل مكة انكرمة ا وابطنه فرار من الهدنيا إإل انلكهوت امعلهى

                                                 
 .رىهل اندينة اننورة ( عالوة على ما  كر مل كتبه امخأفرد اإلمام احمدد أبو العزائم للصوم كتا( : ) بيام أ( (1

 أفرد اإلمام للاج كتا( : ) هداية السالك إإل علم انناسك ( وكتها( : ) لبيهك اللههم لبيهك ( وتهد تامه  مشهيبة( (2
 الطريقة العزمية بطب  هذه الكت  .
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  ﴿تههال رسههول هللا  ا ﴾وللههه  ﴿عههاىن مههن عمههل كهها علههم عمههال مطابقهها لسههنة رسههول هللا تلههك ان
 . (1) : ) من عمل كا علم ورثه هللا علم ما   يعلم ( ﴾ولله

 من مشاهد احلج :
بص ته على  ومن خرج من بيته مها را إإل هللا ا موتنا أنه سيزول الب  من الب  ا وتق  ع 

أرفهه  در ههات الشههوق إإل  ا كيهه  يكههون حالههه مل سهه ه ؟ ا وال أشههك أنههه يكههون ملمههال مههواله العلههى 
ودعههاه إإل حضههرته العليههة فلبههاه ا ال ذطههر  مهواله ا وأكمههل أحههوال اخلشههوع والرهبههة مههن ربههه الههذى خلقههه

على تلبه الدنيا السهتغراته مل الشهوق إإل هللا ا فهال ينتقهل خطهوة إال ويشههد مشهاهد تنمهو هبها بهبوته ا 
يشهد من كل ركن من أركان احلج مشاهد ملكوتية ا فيشهد مل مقام  قوى حالتها وجتدد هبا رهبته .وت

وريههرض  إخههال  القلهه  مههن كههل حهها وهههوى مل التو ههه إإل هللا ا وتطههه  السههر مههن كههل علههة اإلحههرام
 اوحسهن ثقهة عنهد هللا نوا هة هللا ا وتط  كل عالتة بينه وب  أهله وولده إتبهاال علهى هللا ا ورريبهة فيمها

إإل مكان إال أشهده هللا ملكوت كل مكان  بوالية هللا هلم اوهكذا ال ينتقل من ركن إإل ركن وال مكان
وتههه  علهههى عرفهههات نفسهههه ا فعهههرف ربهههه ور ههه  إإل بيههه   ا وأسهههرار كهههل عمهههل مهههن امعمهههال ا حهههىت إ ا

 يشغله عن  كر هللا  كر والد وال بعد انعرفة ا اكراً  نابه العلى ا ال الو هة بي  ربه احلرام ا منيبا إليه
 وال لخههرة ا وعنههد  لههك َيههرج مههن  نوبههه كيههوم ولدتههه أمههه ا مث يتجلههى الغفههور التههوا( ولههد ا بههل وال دنيهها

كمههن عبههد هللا   فيمناهه بههدل كههل سههيئة حسهنة ا ف  هه  وهههو كيههوم ولدتهه أمههه مطهههرا مههن الهذنو( ا وهههو
ُ َسي َِّئاهتِِّّمْ َفُأْولَئِّكَ ه سر توله تعاإل ﴿ر أبخلو نية طول عم  . (2) ﴾ َحَسَناتح   يُهَبد ُِّل اَّللَّ

اإلسالم  ناس أمع   ال فرق ب  انسلم وري ه   أنللولوال أن هذا انبتصر وضعته مب  
وتههاج إليههه أخههى  ديههن مسههح ا أكتفههى هبههذا النههذر اليسهه  ا وأ كههر مهها ال بههد مههن  كههره يف ركههن احلههج ّمهها

امداين امخههرى حمههض ضههالل  عليههه القههوم مههنمهها إلسههالم علههم أن انسههلم ا ومههن تهههرت لههه مههاالت ا
 اة نفسه ا وراري  مل احلق ا ومنهزه عقلهه  وتعص  تبيح ل ابء ا  لك أمر بديهى إ ا نظر نظرة مريد

 ويظهر دليله . وفكره عن أن يقبل ري  ما يتضح نوره
                                                 

 . 97سورة لل عمران لية ( (1

 .70سورة الفرتان لية ( (2
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 أعمال احلج : 
قههههرب  ( وهنهههها أبههه  مهههها ال بههههد منههههه تهههد بينتههههها مفصههههلة مل ) أبههههول الوبهههول ( و ) معههههارج ان

ج  اْلبَهْيه ِّ َمهنِّ اْسهَتطَاَع إِّلَْيههِّ َسهبِّياًل ﴾ وتهال  (1)للسالك انبلو ا تال هللا تعاإل : ﴿ َوَّللَِِّّّ َعَلى النَّاسِّ حِّ
﴿  وتهههال  (2)نصهههرانيا (  : ) مهههن مهههات و  وهههج فليمههه  إن شهههاء يههههوداي أو إن شهههاء ﴾وللهههه﴿  
تاهرة  كرانها فيمها سهبق لنها مهن  احلديث .وللاج أعمال (3)ى َخس ... ( : )بهللا اإلسالم عل ﴾ولله

 دتيقة وأسرار ابطنة .  الكت  ا ونريد أن ننبهك سفى هذا انبتصر إإل لدا(

 آداب احلــج : 

 أما اآلداب فسبعة :
فيق القل  ا والر  امول : أن تراتد للطريق رفيقا باحلا ونفقة طيبة حالال ا فالزاد احلالل ينور

 .الصاحل يذكر ابخل  ا ويز ر عن الشر

يصهفو  الثاىن :أن َيلهى يهده عهن مهال التجهارة لكهى ال يتشهع  فكهره ا وينقسهم خهاطره ا وال
  للزايرة تصده .

  الثالث : أن يوس  مل الطريق ابلطعام ا ويطي  الكالم م  الرفقاء وانكارى .

بعهد - مل أمر الدنيا ا بهل يقصهر لسهانهالراب  : أن يرتع الرفث واجلدال والتاد  ابلفضول  
 على الفكر وتالوة القرلن  -مهمات حا اته 

                                                 
 .97مران لية سورة لل ع( (1

 هذا احلهديث أخر هه ابهن عهدى مهن حهديث أىب هريهرة ا و كهر الرتمهذى حنهوه مهن حهديث علهى  ا وتهال ههذا حهديث( (2
 .239   1مقال ا وتد  كره الغزاإل مل اإلحياء ج هريري  ا ومل إسناد

 هذا احلديث متفق عليه ا ورواه الشيبان والرتمذى والنسائى عن ابن عمر .( (3
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متزين ا بل على  اخلامس : أن يرك  راحلة دون احململ ا ويكون ر  اهليئة أشعث أريرب ري 
 .هيئة انساك  ا حىت ال يكت  مل ملة انرتف 

وذفيفها  او تطيبها لقله  انكهارى ا (1)السادس : أن ينزل على الدابهة أحيهاانً  ترفيهها للدابهة  
  لألعضاء ابلتارع ا وال ومل الدابة ما ال تطيق ا بل يرفق هبا ما أمكن

وأن يرى  الساب  : أن يكون طي  النفس كا أنفق من نفقة، وكا أبابه من تع  وخسران ،
 س  الثوا( عليه .ت لك من لاثر تبول احلج ، فيا

 أسرار احلج :

  نرمز منها إىل أمرين : ةوأما أسراره فكثري 
فجعهل  ا (2)اممر امول : أنه وض  بدال من الرهبانية الهىت كانه  مل انلهل كمها ورد بهه اخلهرب 

إل إوأضههافه سههباانه  ،فشههرف البيهه  العتيههق ﴾وللههه  ﴿هللا سههباانه احلههج رهبانيههة ممههه سههيدان حممههد 
ممره ا و عل عرفات كانيدان على  يمانفسه ونصبه مقصد العباد او عل م  ما حوليه حرما لبيته تفب

وشهجره اووضهعه علهى أمثهال انلهوع ليقصهده الهزوار مهن   ا وأكهد حرمهه انوضه  بتاهر  بهيده ةفناء حرم
متواضع  لر( العان  خضوعا جلالله ا واستكانة لعزته ا م  االعرتاف  كل فج عميق ا ضعفاء ريرباء

 ليكون  لك أبلو مل رتهم وعبوديتهم لذاته  ل  الله ا يكتنفه بي  ا أو وويه مكان ا بتنزهه عن أن

                                                 
بهن  يه الصالة والسالم : " ال تتبذوا تهور دوابكم كراسى " وهذا احلديث أخر ه أمحد من حديث سههللقوله عل( (1

بهذلك "  ينهزل عهن الدابهة ريهدوة وعشهية ا يروهها معا  ا ورواه احلاكم وبااه ا وكذلك أيضا حديث : " كان النىب 
 أيضا .وتد أخرج هذا احلديث الطرباىن مل اموسط ا ورواه البهيقى مل اآلد( 

 : حه  سهأله أههل انلهل عهن الرهبانيهة والسهياحة مل دينهه : " أبهدلنا هللا هبها اجلههاد ﴾وللهه  ﴿حيث يقول رسول هللا ( (2
ورواه  والتكب  عن كل شرف " يقول اإلمام الغزاإل : يعهللا احلج ا وهذا احلديث أخر ه أبو داود من حديث أىب أمامهه ا

الهرابط مل  ياحة وسهياحة أمهىت اجلههاد مل سهبيل هللا ا ولكهل أمهه رهبانيهة ا ورهبانيهة أمهىتالطرباىن بلفا : " إن لكل أمهه سه
 حنر العدو " وتد أوضح اإلمام الغزاإل مل اإلحياء هذا انوضوع .
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حمهض العبوديهة ا  ولذلك كلفهم سباانه أعماال ريريبة ال تناس  الطب  والعقل ا ليكون إتهدامهم  كهم
 ﴾وللهه  ﴿اد ا ولهذلك تهال باالسهتع وامتثال اممر من ري  معاونة ابعث لخر ا وهذا سر عظهيم مل

 .  (1) ( : ) لبيك  جة حقا تعبدا ورتا

مههن  اممهر الثههاىن : أن ههذا السههفر وضه  علههى مثهال سههفر اآلخهرة ا فليتههذكر انريهد بكههل عمهل
انستبصر ا فتذكر من أول  أعماله أمراً من أمور اآلخرة موازاي له ا ف ن فيه تذكرة للمتذكر وعربة للمعترب

خلروج من الدنيا ا ومن ومن مفارتة الوطن ا سفرع عند وداعك أهلك وداع امهل مل سكرات انوت ا
االلتفاف مل أثوا( اإلحرام االلتفاف مل أثوا( الكفن ا ومن دخول  ركو( اجلمل ركو( اجلنازة ا ومن

 ما ب  اخلروج من الهدنيا إإل ميقهات القيامهة ا ومهن ههول تطهاع الطريهق سهؤال منكهر البادية إإل انيقات
وحشهههة القهههرب  انفهههرادع عهههن أهلهههك وأتاربهههك ونكههه ا ومهههن سهههباع البهههوادى عقهههار( القهههرب وديدانهههه ا ومهههن
 ووحدتها ومن التلبية إ ابة داعى هللا عز و ل يوم البعث . 

وكذلك مل سائر امعمال ا ف ن مل كل عمل سرا وحتته رمزا يتنبه له كل عبد بقدر استعداده 
ا انعونههة أن مينانهه للتنبههه بصههفات تلبههه ا وتصههور مهههه علههى مهمههات الههدين ا وهللا سههباانه وتعههاإل أسههأل

والتوفيق لعمل ما ن  ا ونعل لنا نورا منشى به مل الناس ا إنه جمي  الدعاء ا وبلى هللا على سيدان 
 حممد وعلى لله وبابه وسلم . 

                                                 
 ا 212   1هذا احلديث أخر ه البزار والدار تطهللا مل العلل من حديث أنس ا وتد أورده الغزاإل مل اإلحياء  هه ( (1

  266 . 
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 البـــاب الرابـــع 
 املعامــــالت 

 معاملة النساء وآداب عشرتهن
 

 اإلنسان مفطور على الضرورة واملثنوية : 
امرض  ون خليفة عنه  ل  الله ا وسبر له مها مل السهموات ومها ملخلق هللا اإلنسان ليك

بيديهها ليظههر  هل  ميعا منه ا خلهق هللا سهباانه ملكهه بيهد واحهدة ا وملكوتهه بيهد واحهدة ا واإلنسهان
القهادر احلكهيم سهباانه ا اننهزه   اللهه بعجائه  تدرتهه وريرائه  حكمتهه تههورا تقهوم بهه احلجهة علهى أنهه

ا فهههو  ههل  اللههه الواحههد (1)بههورة الههرمحن  والوالههد ا خلههق سههباانه اإلنسههان علههىعههن الزو ههة والولههد 
امحد ا اننفرد ابمحدية ا اننزه عن الكثرة واالحتياجا فهو سباانه وتعاإل اننفرد ابلواحدية دون ريه ه 

نويههة ا ا واإلنسههان وإن كههان خلقههه هللا علههى بههورة الههرمحن ا إال أنههه  ههل  اللههه فطههره علههى الضههرورة وانث
 فاهلل هو الغهللا الذى ال يفتقر إإل ش  . 

وميههوت ا  واإلنسههان يغهههللا ويفتقههر ا ويعههز ويههذل ا ويقههوى ويضههع  ا ويقههدر ويعجههز ا وويهها
 –وإن نسهيها  –العبوديهة  ويع  ويعان ا ويعلم ونهل ا ويضل ويهتدى ا تههره هللا تعهاإل علهى حقيقهة

ومههن دالئههل  –نشههأته اموإل واآلخههرة  إن ريفههل عههنو  –و علههه مضههطرا مل كههل نفههس إإل عنايههة ومعونههة 
ويتغههوط ا و علهه يقهههر ابلنههوم مل كهل يههوم ا و عههل  احتيا هه واضههطراره وافتقهاره أن خلههق لههه بطنها ْكههل

ههْن َخْلههقِّ النَّههاسِّ سههباانه : )   سههمه أبههغر ام سههام ا تههال فهههو  (2)( خَلَْلههُق السَّههَماَواتِّ َواْمَْرضِّ َأْكههرَبُ مِّ
 إ ا زك  نفسه ا وأسفل من الشياط  إ ا دساها .  درافوق انالئكة ت

                                                 
لقوله عليهه الصهالة والسهالم : " خلهق هللا لدم علهى بهورته " وههذا احلهديث أورده السهيوطى مل اجلهام  الصهغ  حته  ( (1
 ا وتال فيه أخر ه أمحد والببارى ومسلم عن أىب هريرة . 532 1ج 3928رتم

 57سورة ريافر لية ( (2
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ومناههه  بهه  لههه سههباانه وتعههاإل سههبيل اخلهه  والشههر ا وأمههره كهها فيههه خهه ه مل الههدنيا واآلخههرة ا
اضههطراره وحجههج ومههن دالئههل  (1)(  َفَمههن َشههاء فَهْليُهههْؤمِّن َوَمههن َشههاء فَهْلَيْكُفههرْ احلريههة واإلرادة تههال تعههاإل : )

اممههر ا ولههذلك  عههل لههه أنسهها هبهها  ه مههن نفسههه زو ههة ا هههى هههو مل احلقيقههة ونفههسأن خلههق لههاحتيا ههه 
ههن نهَّْفههسح تههال تعههاإل : ) وسههكوان إليههها ا فهههى كههامرض لإلنسههان وهههو كالبههذر هلهها ا ُهههَو الَّههذِّ  َخَلَقُكههم م ِّ

َها َزْوَ َها نهْ َدةح َوَ َعَل مِّ َها لَِّيْسُكنَ  َواحِّ   (2)(  إِّلَيهْ

نههوع   ههل عبههد هللا ا والر ههل حجههة علههى أن انههرأة أمههة هلل ا نهها لكههلفههانرأة حجههة علههى أن الر 
أنسههها ا وهههى أرض  مههن احلا ههة إإل اآلخههر ا الدالههة علههى الههذل واالحتيههاج ا فهههى حمههل أنسههه وهههو حمههل

العليهههة ا وإىن لهههوال أىن وضهههع  ههههذا  امشهههجار اإلنسهههانية ا وبسهههتان مشهههاهد عجائههه  القهههدرة واحلكمهههة
احلجا( عن انشاهد العلية الىت يشهدها الزوج مل زو تهه ا مهن  ة ا لكشف انبتصر لألحكام الظاهر 

ال  وانشههاركة مل مرافههق احليههاة ا والعفههة والصههون مههن االفههة هللا تعههاإل ا ومههن اآلايت الههىت الرمحههة والعنايههة
انبتصر إمنا أمليتهه  الح الصوفية ( وهذاطيشهدها إال الصديقون ا ولكن أفردت لذلك كتا( : ) إب

نهه  علههى الههزوج لزو تههه ا وعلههى  ليكههون سههرا ا منهه ا للسههالك ا ولههزمهللا أن أبهه  لدا( الزو يههة ا ومهها
مقهبال علهى هللا مسهرتوا مهن شهرور زو تهه ا وتعهيش  الزو ة لزو هها ا حهىت تصهفو احليهاةا ويعهيش الهزوج

هههذا ا وإن كنهه  مههن عنههاء زو ههها ا ليههتم انعههامالت مل اتصههرى  الزو ههة مقبلههة علههى هللا تعههاإل مل راحههة
 مل ري ه.  شرح  حسن انعامالت

  النكاح فرض مع احلاجة وسنة على الكفاية :
نُكْم َوالصَّاحلَِِّّ  مِّْن عَِّبادُِّكمتال تعاإل : ) ُم  َوإَِّمائُِّكْم إِّن َيُكونُوا َوأَنكُِّاوا اْمَاَيَمى مِّ فُهَقرَاء يُهْغنِّهِّ

ُ مِّن َفْضلِّهِّ َواَّللَُّ  ٌ  َعلِّهيمٌ  اَّللَّ مكهاثر بكهم اممهم يهوم  :) تنهاكاوا تناسهلوا فه ىن ﴾وللهه  ﴿وتهال  (3) (َواسِّ
رري  عهن سهنىت فلهيس مههللا  : ) من ﴾ولله  ﴿القيامة حىت ابلسقط والرضي  ( ومل اخلرب اآلخر عنه 

                                                 
 . 29سورة الكه  لية ( (1
 . 189سورة امعراف لية ( (2
 . 32نور لية سورة ال( (3
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 ومل اخلهههههههههههرب انشههههههههههههور عنهههههههههههه  (1)ا وإن مهههههههههههن سهههههههههههنىت النكهههههههههههاح ا ومهههههههههههن أحبههههههههههههللا فليسههههههههههه  بسهههههههههههنىت ( 
﴿  اسههتطاع مههنكم البههاءة فليتههزوج ا  ومل لفهها لخههر : ) مههن (2)وج ( )مههن كههان  ا طههول فليتههز  ﴾وللههه

 .(3)مل الصوم له و اء(  ف نه أريض للبصر وأحصن للفرج ا ومن   يستط  ف ن
وسههنة  فههأمر هللا سههباانه وتعههاإل احملتهها   ونههد( انعصههوم  ا فالنكههاح فههرض مهه  احلا ههة ا

حنههو الفقههر مههن  الغهللا علههى الغهههللا نعلههه علههىعلههى الكفايههة ا مث وعههدهم  ههل شههأنه الغهههللا علههى الفقههر ا فهه
احلكهم فيغنيهه دنها( احلكهم  الفق  ا فقد يكون فق ا من ام ر فيغنيه ابم ر ا ويكون فق ا من عهدم

فيغنيه بو ود  لك ا وأحكمهه عهز و هل كها  عليه ا ويكون فق ا ابلضيعة والشتات وفقد اننزل واماث 
ٌ  َعلِّيمٌ  َواَّللَُّ : )  عقبه من توله تعاإل وهههو احلكيم فهو سباانه واس  ا لغناه عن معاىن فقرهم  (4)(  َواسِّ

  ﴿فيما ال يعلمون مقادير رتبهم ا روى احلسن عن أىب سعيد عن النىب  ا عليم  اهلم وما يصلاهم
ون : ) إ ا أاتكم من ترض ﴾ولله  ﴿وروى عنه  (5)ترع التزوج اافة العيلة فليس منا (  : )من ﴾ولله
نكههح هلل عههز  ومل اخلههرب: ) مههن (6)وأمانتههه فههأنكاوه إال تفعلههوا تكههن فتنههة مل امرض وفسههاد كبهه  (  دينههه

تنال به الوالية ا مهنها مقامهات  و ل وأنكح هلل تبارع وتعاإل استاق والية هللا تعاإل ( وهذا أدىن حال
 ا لكل مقام عمل من الصاحلات . 

                                                 
هذا احلديث متفق على أوله ا من كالم أنس بلفا :) من رري  عن سنىت فليس مهللا( وأما ابتيه فقد أخر ه أبو ( (1

يعلى مل مسنده عن ابن عباس رضى هللا عنهما بلفا : ) النكاح سنىت ا فمن أح  فطرتى فليس  بسنىت ( واسناده 
 .حسن ا وتد أورده الغزاإل كما  كر هنا بنصه 

 هذا احلديث أخر ه ابن ما ه عن عائشة رضى هللا عنها .( (2

متفق عليه من كالم ابن مسعود ا وتد أورده الببارى بلفا : " من استطاع منكم الباءة فليتزوج ا ف نه أريض ( (3
م نن للبصر وأحصن للفرج ا ومن   يستط  فعليه ابلصوم فنه له و اء " رواه ابن مسعود مل كتا( الصوم اب( الصو 

 خاف على نفسه العزوبة .

 32سورة النور لية ( (4
رواه أبو منصور الديلمى مل مسند الفردوس عن أىب سعيد ا ورواه الدارمى مل مسنده ا والبغوى مل معجمه ا وأبو ( (5

 داود مل مراسليه.

 ث حسن .أخر ه الرتمذى عن أىب هريرة ا وتد رواه الرتمذى أيضا عن أىب حا  انزىن وتال حدي( (6
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فقال  رضى هللا عنه تيل له : إن الناس يتكلمون فيك ا (1)إال أنه روى أن بشر بن احلار  
تل هلم إىن مشغول  فقال : –يعنون النكاح  –لسنة ل: وما عسى يقولون ؟ تيل : يقولون : إنك اترع 

ْثُل الَّذِّ  هللا تعاإل ا توله: ) ابلفرض عن السنة . وتال مرة : ما مينعهللا من  لك إال لية مل كتا( َوهَلُنَّ مِّ
  ولعلى أال أتوم بذلك ا وكان يقول : (2)(  نَّ َعَلْيهِّ 

 لههو كنهه  أعههول د ا ههة خلفهه  أن أكههون  ههالدا علههى اجلسههر . هههذا يقولههه مل سههنة عشههرين
 ومائت  والر ال والنساء أمحد عاتبة ا فكي  بوتتنا هذا ؟!. 

 ترك التزوج أفضل للمريد : 
تنازعههه  تنههة ا ووثههق احلفهها ا و فامفضههل للمريههد مل مثههل زماننهها هههذا تههرع التههزوج إ ا أمههن الف

ية ا و  تهههرتادف خهههواطر النسهههاء علهههى تلبهههه حهههىت يتشهههت  مههههه ا أو يقطعهههه عهههن حسهههن صهههنفسهههه إإل مع
نمح بصره إإل حمظور ا و  َيهالط  ، و  اإلتبال على اخلدمة مسامرة الفكر وحمادثة النفس أبمر النساء

القل  كسامرة الفكر ا وههو معقهول اخلطيئهة ا  شهوة  كره شهوة تستوإل عليه ا من أول خطااي الفرج
القل  وهذا عمل ا وتهبض الر هل علهى فر هه منعظها معصهية اثلثهة ا فه ن  الثانية إنعاظ الفرج عن شهوة

 فهو معصية رابعة ا ومس الفرج ابليم  مكروه .  جمن الفر  تهرت الشهوة
ومهىت    ليهه النقصهان افمىت وتعه  ههذه انعهاىن ف هنها تغه  القله  عهن اخلشهوع ا وتهدخل ع

انعاملهة ا ويقبهل علهى نفسهه ا  يبتل العبد هبا ف ن اخللوة أفضل انعاىنا وفيها ند لذة الو ود ا وحالوة
ري ه فيقصر ا أو يقوم  كم لخر فيعجز  و يشتغل  الة ا وال يهتم  ال ري ه فيامل حاله على حال

صهابرة ههواه مإإل نفسه ا وله مل جماهدة نفسهه  نفس أخرى ا ويعاجل شيطاان لخر م  شيطانه ا وتنضم
ومنها أن انكاسه  تهد فسهدت فلهيس ينهال أكثرهها إال كعصهية ا وههو مسهئول  وعدوه أكرب االشتغال .

ههواه    اكتسبه وفيم أنفقه ا ف ن كان كس  من ري  حله حس   لك عليهه ا وإن أنفهق علهى من أين
 وس   لك له . 

                                                 
هو بشر بن احلار  بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا احلامل ا وأبله من "مرو" سكن ( (1

 هه . 227بغداد ومات هبا ا وبا  الفضيل بن عياض اوكان عانا ورعا ا وكان أحد الصوفية انعروف ا تومل سنة 
 . 228سورة البقرة لية ( (2
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ْمن  ت الدين والصالح ا وامريل  عليهن اجلهل واهلوى ا فالومنها أن أكثر النساء تليال
عههيش دنيههاه ا روى أن  أن ينقههاد م ههل هههواه فيبسههر لخرتههه ا أو ميههانعهن فههال ينقههدن لههه فيتههنغو عليههه

 فيما هتوى إال أكبه هللا مل النار .  احلسن رضى هللا عنه تال : وهللا ما أببح اليوم ر ل يطي  امرأته
هللا عز  ياء مل مقام الظان  للفقراء لببس حقوتهم ا وتقص هم عما أو  ومنها أن امرين

دخههول اآلفههات عليههه  و هل علههيهم هلههم ا فهه ن كهان انتأهههل فقهه ا لقههى شهدة و ههدا وعنههاء وكههدا ا و  ْمهن
فقههال : كثههرة العيههال وتلههة انههال ا  م ههل عيلتههه ا وتههد سههئل ابههن عمههر رضههى هللا عنهمهها عههن  هههد الههبالء

 العيال أحد الفقرين. ض السل  : تلة العيال أحد اليسارين ا وكثرةوتال بع
 وههو مهن القهرين الصهاحل علهى ريه  (1)وتد  اء مل امثر : ) الوحدة خ  مهن تهرين السهوء ( 

عليهن ا ومل  ال بالح فيهن لغلبة اهلوى وح  الدنيا اتلنساءيق  فال يزال اليق  ابلشك ا ف ن أكثر 
يعههللا أبهيض الهبطن .  (2)ريرا( (  ة الصاحلة مل النساء كمثل الغرا( امعصم من مائةاخلرب : ) مثل انرأ

تشيبك تبل انشي  ا واتهق شهرار النسهاء فه هنن ال  ومل وبية لقمان البنه : اي بهللا اتق انرأة السوء ف هنا
)  : ﴾وللهه  ﴿حهذر. وتهال هللا فهيهن حه  أفشه  سهر النهىب  يدعون إإل خ  وكن من خيارهن على

يعهههللا مالهه  إإل اهلههوى فأمرمههها ابلتوبههة للميههل إإل اهلههوى . مث  (3)تلوبكمهها (  إن تتههواب إإل هللا فقههد بههغ 
يعهههللا تعههاوان ا ومههها مههن خهه  امزواج ا فمهها تنههك كههن شههاكلته اجلهالههة  (4)تظههاهرا عليههه (  تههال : ) وإن

وتهال  (5)فْهلَهَح تَههْوٌم مَتْلُِّكُههُم اٌمهرأة ( : ) َمها أَ  ﴾ولله  ﴿واستوإل عليه اهلوى والضاللة ؟ ومل اخلرب عنه 
                                                 

الشي  والعسكرى عن أىب  ر مرفوعا ا ورواه الديلمى عن أىب هريرة ا وثب  مل بايح الببارى  رواه احلاكم وأبو( (1
:" لو يعلم الناس ما مل الوحدة ما أعلم ما سار راك  بليل وحده " انظر بايح الببارى كتا( اجلهاد اب( الس  

 وحده وأخر ه الرتمذى وابن ما ه .

كر الظهران ف  ا  عن عمرو بن العا  رضى هللا عنه : كنا م  رسول هللا  رواه الطرباىن عن أىب أمامة وممحد( (2
بغرابن كث ة فيها ريرا( أعصم امحر اننقار ا فقال عليه الصالة والسالم : " ال يدخل اجلنة من النساء إال مثل هذا 

 الغرا( مل هذه الغرابن" وإسناده بايح ا وهو أيضا مل السنن الكربى للنسائى .

 . 4رة التار  لية سو ( (3
 .4سورة التار  لية ( (4
رواه الببارى مل كتا( انغازى عن أىب بكرة بلفا :" لن يفلح توم ولوا أمرهم امرأة " ومناسبة  لك أن أهل فارس ( (5

ملكوا عليهم بن  كسرى أنو شروان ا و لك لعدم من يتوإل انلك من البن  عندهم ا ورواه احلاكم وأمحد وابن حبان 
 مطوال ا وله رواايت أخرى .
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ُكههْم َوأَْواَلدُِّكههْم َعههُدو ا﴿تعههاإل اههربا بعههداوة بعههض امزواج واموالد :  ههْن أَْزَوا ِّ  (1) ﴾ لَُّكههْم فَاْحههَذُروُهمْ  إِّنَّ مِّ
رأة لرائهن فصاروا عدواا كي  وتهد تكهون انه الحنطاطكم مل أهوائهم ا وميلكم إإل وهن ةيعهللا مل اآلخر 

لفهم مل أهوائهم وعمل ابلعلم مل أحواهلم ا وتد  االقيامة إ ا خ والولد أعدى عدو للر ل اليوم وتبل يوم
 هللا عنه يقول : من تعود أفبا  النساء   يفلح . رضى (2)كان إبراهيم بن أدهم

قوط وسهه فالوحهدة أروح للقلهه  ا وأتههل للهههم ا خلفههة انؤنهة ا وتلههة انطالبههة ا وأمههن اننازعههة ا
للعجهز عهن القيهام هبها  حكم من أحكام الشرع عنه ا وتد كان السل  يعملهون مل إسهقاط احلكهم عهنهم

انراعاة والتافا للمبي  مل البي   ويغتنمون  لك ا ومل التبلى تلة االهتمام ابالدخار واجلم  ا وترع
ها ا إ  ال ْمن  لك م  ل اثر الىت هنى هللا ورسوله عن ا وسقوط انساءلة واالستببارا وترع التجسس

 الزو ة السوء . 
بعههد  وتههد أبياهه  العزبههة وفضههل التعههز( هلههذه اممههة مل لخههر الزمههان ا ومل خههرب : ) إ ا كههان

ولهدا ( واخلهرب انشههور : )  انائت  أبيا  العزبة ممىت ا ومن يرىب أحدكم  رو كل  خ  من أن يرىب
ومل خرب لخر : ) ْتى على الناس  (3)ولد (   أهل له والالذى ال  الناس بعد انائت  اخلفي  احلا خ 

زمان يكون هالع الر ل على يدى زو ته وأبويه وولدها يع ونه ابلفقر ا ووملونه ماال يطيق ا فيدخل 
 . وهذا كله نن   َيش العن  .  (4)انداخل الىت يذه  فيها دينه فيهلك ( 

 نكاح األمة خري من العنت : 
عهن  فنكاح اممة حينئذ خ  له من العنه  ا والصهرب –وهو الزان  –العن   فأما من خاف

هَي اْلَعنَهَ   َ لِّكَ  ﴿نكاح اممة خ  من نكاحها ا وهذا معهللا توله عز و ل مل نكاح اممة :  لَِّمهْن َخشِّ

                                                 
 14سورة التغابن لية ( (1
هو إبراهيم بن أدهمايكهللا أاب إسااقامن أهل بل اكان من أبناء انلوعاخرج يوما للصيد فهت  به هات  أيقظه ( (2

 من ريفلته فرتع زينة الدنيا ولعبها وهلوهااور   إإل طريقة أهل الزهد والورعاخرج إإل مكة ا وبا  سفيان الثورى
 والفضيل بن عياضامات ابلشام.

أخر ه أبو يعلى عن حذيفة ا ورواه اخلطاىب مل العزلة من حديثه وحديث أىب أمامة ا وأورده الغزاإل مل امحياء ( (3
 24  2ج
 أخر ه اخلطاىب مل العزلة عن ابن مسعود حنوه ا وللبيهقى مل الزهد حنوه عن أىب هريرة .( (4
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ْنُكمْ  عن  تلبه بذكر النكاح ا فشغله  لك وكذلك إن كثرت اخلواطر الردية والوساوس الدنية مل (1) ﴾ مِّ
خه  لهه ا علهى أن نكهاح اممهة حمهرم علهى مهن و هد  فريضة ا أو شت   لك مهه ف ن نكهاح اممهة أيضها

 طوال حلرة . 

 كراهة االستمناء وحترميه : 
فأطال  انصرف الناس  ات يوم من جملس ابن عباس رضى هللا عنهما ا وبقى شا(   يربح

اسهتايي  أن أسههألكها  : نعهم ا إل حا هةالقعهود ا فقهال لهه ابهن عبهاس : ههل لهك مهن حا هة ؟ فقهال 
وأ لهك ا فقهال ابهن عبهاس : إمنها العها  كنزلهة   ضرة انأل ا تال : سلهللا عما شئ  ا تال : إىن أهابك

أفضهه  بههه إإل أبيههك فههأفض بههه إإل ف نههه ال عيهه  عليههك  الوالههد ال حشههمة علههى السههائل منههه ا فمهمهها
 وركا خشي  العنه  علهى نفسهى ا وركها اسهتمني  شا( ال زو ة إل عندى ا فقال : رمحك هللا ا إىن

 لك معصية ؟ فأعرض عنه ابن عباس رضى هللا عنهما مث تال : أف وت  ا نكاح  بذكرى فهل إل مل
 خ  من الزان .  اممة

و ههل  وتههد  ههاء مل كراهههة االسههتمناء وحترميههه والههتغلا فيههه أخبههار شههديدة ا روينهها أن هللا عههز
يعبثون كذاك هم ا وتد أسنده إمساعيل بن أابن عن انس بن مالهك ا وسهئل  أهلك أمة من اممم كانوا

علهيهن خه  مهن الصهرب علهى  عهن النسهاء فقهال : الصهرب عهنهن وال الصهرب علهيهن . والصهرب (2) أبو حممهد
معاجلهة النسهاء ا وال يصهلح التهزويج مل ههذا  النار ا وكذلك تال بعض العلماء : معاجلة العزبهة خه  مهن

احلمار ا إ ا نظر إإل أاتن   ميلك نفسه أن يث  عليها حىت  إال لر ل يدركه من الشبق ما يدرعالوت  
ف ن كان اإلنسان على مثل هذا الوب  كان التهزويج لهه أفضهل ا روى عهن  يضر( رأسه وهوال ينثهللا ا

 تال: ال يصرب عن النساء.  (3)رضى هللا عنهما : ) وخلق اإلنسان ضعيفا (  عكرمة وجماهد

                                                 
 . 25سورة النساء لية ( (1
 هو أبو حممد سفيان بن عيينة بن عمران ميمون الكومل ا سكن مكة وتومل هبا ا وهو من اتبعى التابع  ا كان( (2

 هه . 198هه ا وتومل سنة  107إماما مل احلديث ا ولد سنة 
 . 28سورة النساء لية ( (3
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 فضل النكاح والندب إليه : 
ومل  (1) اآْلَخهرِّ ( ومل اخلرب : ) إَ ا تَههَزوََّج الر هُل فقهد أحهرَز نصهَ  دِّيِّنِّهه فَهْليَهتَّهقِّ هللَا يف الشَّهْطرِّ 

وبصرى وتلىب ومن ىي . فكأن انهللا إ ا  رضى هللا عنه : أعو  بك من شر مسعى (2) دعاء الرباء بن عاز(
الهدم إ ا كهان مل العهروق ا  ةفسهاد القله  ومرضهه كنزله روج فبيه  منههامتأل به خرز الصل  فطل  اخل
  وري ه فابيض وبار منيا د ن هللا تعاإل . ف  ا تصاعد من الصل  طببه

 و كهههر النسهههاء مل جملهههس معاويهههة رضهههى هللا عنهههه فهههذمهن تهههوم فقهههال : ال تفعلهههوا ا فمههها علهههل
  احتا   الر ال إإل مثلهن .انريض ا وال ند( اني  ا وال عمر البيوت مثلهن ا وال

ريلمانهه  وعن ابن عباس رضى هللا عنهما : ال يهتم نسهك الشها( حهىت يتهزوج ا وكهان نتمه 
العبهد إ ا زىن نهزع نهور اإلميهان  نا أدركوا عكرمة وكريبا وري مها فيقول : إن أرد  النكاح أنكاتكم ا ف ن

 من النكاح إال عجوزا وفجورا . نعكرضى هللا عنه مىب الزوائد : ما ميعمر من تلبه ا وتال 
 لهك  وكان بعض الصاحل  يكثر التزوج حىت   يكن َيلو مهن اثنته  أو ثالثهة ا فعوته  مل

يهدى هللا موتفها مل  فقال : هل يعرف أحد منكم أنه  لس ب  يدى هللا عهز و هل جملسها أو وته  به 
هذا كث اً ا فقال : لو رضي   يصيبنامعاملته فبطر على تلبه خاطر شهوة أو فكر مل  لك ؟ فقيل : 

مث تهههال : لكههههللا مههها خطهههر علهههى تلهههىب خهههاطر  مل عمههرى كلهههه كثهههل حهههالكم مل وتههه  واحهههد نههها تزو ههه  ا
إإل شهغلى ا مث تهال : منهذ أربعه  سهنة مها خطهر علهى  يشغلهللا عن حاإل إال نفذته مسرتيح منهه وأر ه 

 تلىب خاطر معصية .
سهفيان  يقول : خ  هذه اممة أكثرهها نكاحهاً ا وكهانوتد كان ابن عباس رضى هللا عنهما 

 ﴿أبهاا( رسهول هللا  بن عينية يقول : كثرة النساء ليس  من الدنيا من عليا عليه السالم كان أزهد
 فالنكهاح سهنة ماضهية ا وخلهق مهن أخهالق امنبيهاء  . وكان له أرب  نسوة وسب  عشرة سرية . ﴾ولله

َيدمههه ويبيهه   ﴾وللههه  ﴿بعههض الصههاابة انقطهه  إإل رسههول هللا  نعلههيهم الصههالة والسههالم ا وتههد كهها

                                                 
"  ناد عن أنس مرفوعاً بلفا :هذا احلديث رواه البيهقى عن أنس ا ورواه احلاكم مل انستدرع وتال بايح اإلس( (1

تزوج  من زرته هللا امرأة باحلة فقد أعانه على شطر دينه فليتق هللا مل الشطر الباتى " ورواه ابن اجلوزى بلفا : " من
 فقد أحرز شطر دينه فليتق هللا مل الشطر اآلخر " .

م  سيدان عل ى اجلمل وبف  ا تومل هو الصااىب اجلليل الرباء بن عاز( بن احلار  بن عدى امنصارى ا شهد ( (2
 .132  1ابلكوفة مل خالفة مصع  بن الزب  . انظر : هتذي  اممساء  ه 
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)َأاَل تَهتَهَزوَّْج ؟ فقال : اي رسول هللا أان فق  ال شىء إل ا وأنقطه  عهن  عنده احلا ة إن طرتته فقال له :
عنههه مث عههاد عليههه اثنيههة : َأاَل تَهتَهههَزوَّْج ؟ فقههال لههه مثههل  لههك ا مث تفكههر الصههااىب مل  خههدمتك . فسههك 

تال إل  فقال : وهللا لرسول هللا أعلم كا يصلح دنياى و لخرتى وما يقربهللا من هللا عز و ل ا لئن هنفس
هللا َزوَّْ ههللا ا  : َأاَل تَهتَههَزوَّْج ؟ تهال : فقله  : اي رسهول ﴾وللهه  ﴿الثالثة مفعلن ا فقهال لهه رسهول هللا 

َُْْمرُُكْم َأْن تنكُِّاوىنِّ فَهتَهاَتُكْم ا  وَل هللاِّ َبلَّى هللاُ َعْليِّه َوَسلَّمَ تال : اْ َهْ  إِّإَل َبهللاِّ ُفاَلنح فَهُقل هَلُْم : إِّنَّ َرسُ 
يُكْم َوْزَن نَهَواةح مِّْن َ َه ح ا فجمعوا  فقل  : اي رسول هللا إنه ال شىء إل ا فقال مباابه : َخِّ اْمَُعوا مِّ

 رسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههول هللا  لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه و هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  إإل القهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوم فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأنكاوه ا فقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال
﴿  ا فقال : اي رسول هللا ال شىء عندى ا فقال مباابه : (1) : أَْو ِّْ  ﴾ولله  

  ﴿امعهههوا مخهههيكم دهههن شهههاة ا فجمعهههوا لهههه وأبهههلاوا لهههه طعامههها ودعههها عليهههه رسهههول هللا 
فليس منها  وأباابه ( وحديث أىب سعيد اخلدرى رضى هللا عنه : ) من ترع النكاح اافة العيلة ﴾ولله
 )(2) . 

ماعهة  ويقول : ما أتزوج إال م ل الولد ا وتد كان  هذه نية وتد كان عمر يكثر النكاح
ميهوت فيكهون فرطها بهاحلا  من السل  يتزو ون م ل أن يولد هلم فيعيش فيوحهد هللا تعهاإل ويهذكرها أو

رهِّ إِّإَل  : ) إِّنَّ  ﴾وللههه  ﴿يثقههل بههه ميزانههه ا كيهه  وتههد روينهها عههن رسههول هللا  ًَ الطِّْفههَل َنُههر  أَبَهَويْهههِّ بِّههسِّ 
ةِّ (  ًَ طَّئا  و ) إنَّ اْلُمْوُلوَد يُهَقاَل : اْدُخل اجْلَنََّة ا تال : (3)اجلَْنَّ ًِّ َ فَهَيَظلَّ حُمَُْبْ ًِّ  –فَهَيقُِّ  َعَلى اَب(ِّ اجْلَنةَّ

 (4)وأبههواى معههى ا فيقههال : أدخلههوا أبويههه معههه اجلنههة (  فيقههول : ال أدخههل إال –أى ّمتلئهها رييظهها وريضههبا 
نمعههون مل موتهه  القيامههة عنههد عههرض اخلالئههق للاسهها( ا فيقههال  طفههالوروينهها خههربا ريريبهها : ) إن ام

 هبؤالء إإل اجلنة ا تال : فيقفون علهى اب( اجلنهة ا تهال: فيقولهون هلهم مرحبهاً بهَذرَارِّى للمالئكة : ا هبوا
اخلزنههة : لابءكهههم  انسههلم  ادخلههوا ال حسههها( علههيكم ا فيقولهههون: وأيههن لاب ان وأمهاتنههها ؟ تههال : فتقهههول

                                                 
 أى :ابن  وليمة .( (1

هذا احلديث رواه أبو منصور الديلمى مل مسند الفردوس من حديث أىب سعيد ا ورواه الدارمى مل سنده ا والبغوى ( (2
 . 22   2من حديث أىب  يح ا وأورده الغزاإل مل اإلحياء ج مل معجمها وأبو داود مل مراسيله 

هذا احلديث أخر ه ابن ما ه من حديث على ا وكذلك رواه من حديث معا  بلفا : " إن الطفل ليجر أمه ( (3
 بسرره إإل اجلنة إ ا هى احتسبته " .

عن  ده ا وأخر ه النسائى من هذا احلديث أخر ه ابن حبان مل الضعفاء من رواية هبز بن حكيم عن أبيه ( (4
 حديث أىب هريرة ا وإسناده  يد .
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عليههههها ويطههههالبون ا تههههال:  اتكم ليسههههوا مههههثلكم ا إهنههههم كانهههه  هلههههم  نههههو( وسههههيئات فهههههم واسههههبونوأمههههه
عز و ل للمالئكة وههو أعلهم : مها ههذه  فيتضاريون ويضجون على اب( اجلنة ضجة واحدةا فيقول هللا

عز و ل  تالوا : ال ندخل اجلنة إال م  لابئنا ا فيقول هللا اي ربنا أطفال انسلم  ا الضجة ؟ فيقولون :
 لابئهم فأدخلوهم معهم اجلنة ( .  : ذللوا اجلم  فبذوا أبيدى

 وتهد تيهل : إن فضهل انتأههل (1): ) خ  نسائكم الودود الولهود (  ﴾ولله  ﴿وروينا عنه 
مهن أعهذ( ا  على العز( كفضل احماهد على القاعد ا وإن ركعت  من متأهل أفضهل مهن سهبع  ركعهة

أَْرَسْلَنا ُرُساًل م ِّن تَهْبلَِّك َوَ َعْلَنا  َوَلَقدْ  ﴿عليهم الصالة والسالم ومدحهم :  وتال تعاإل مل وب  الرسل
و كرهها مل وبهفهم ا وكهذلك احلهق هبهم أوليهاءه  فعد امزواج والذرية من مهدحهم (2) ﴾هَلُْم أَْزَواً ا َوُ ر ِّيَّةً 

نَههاَوالَّههذِّيَن يَهُقولُههوَن َربهَّ  ﴿ مل انههدح والفضههل مل تولههه عههز و ههل : ههْن أَْزَوا ِّ تِّنَهها تُهههرََّة أَْعههُ ح  نَهها َهههْ  لَنَهها مِّ َوُ ر ِّايَّ
 فسألوا هللا عز و ل من فضله.  (3) ﴾ َواْ َعْلَنا لِّْلُمتَّقَِّ  إَِّماًما

وكل ما  كرانه من فضهل النكهاح يشهرتع فيهه الر هال والنسهاء ا بهل ههو هلهن أفضهل وأبهو( 
بفضههل الر ههل  انههرأة ابلتههزوج ونههدهبا إليههه وأخههرب ﴾للهههو   ﴿لسههقوط انكاسهه  عههنهن ا وتههد أمههر النههىب 

انتبتل  من الر ال الذين  : ) لعن هللا ﴾ولله  ﴿وفضل انتزو ة على العز( مل ري  حديث ا وتال 
يقلهن : ال نتهزوج ( بعههد مها  كههر مهن عظههيم  يقولهون : ال نتهزوج ا ولعههن هللا انتبهتالت مههن النسهاء الالتههى

 انرأة : إ ا ال أتزوج أبدا ا تال: ) بلى تزو ى فهو خ  (  ثقل وا به حىت تال حق الر ل على انرأة و 
ُتمْ  ﴿وتد ند( هللا تعاإل إإل النكاح مل توله تعاإل :  ئهْ )أىن (  ومل (4) ﴾ َفْأُتواْ َحْرَثُكْم َأىنَّ شِّ

: كيفمها شهئتم  كيه  ا أى  معان وتمل أن تكون كعههللا مهىت ا أى : مهىت شهئتم لهيال أو هنهارا ا أو كعههللا
 من تيام أو ري ه ا وإتبال أو ري ه ا على أن ال ناوز احلر  .

هُكمْ  ﴿مث تال عز و هل :   تيهل : النكهاح معطهوف بهه اإلتيهان وههو أحهد (5)﴾ َوتَهد ُِّمواْ مَنُفسِّ
إ ا  انهرأة ا وأن انهرأة الو وه الثالثة ا نا فيه من فضل االريتسال من اجلنابة ا ونا فيه مهن فضهل مباشهرة

                                                 
هذا احلديث أخر ه البيهقى من حديث ابن أىب أدية الصدمل ا وتال البيهقى وروى دسناد بايح عن سعيد بن ( (1

 يسار مرسال .

 . 38سورة الرعد لية ( (2
 . 74سورة الفرتان لية ( (3
 . 223سورة البقرة لية ( (4
 . 223البقرة لية سورة ( (5
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خلههق هللا مههن كههل تطههرة ملكهها  العبههها بعلههها وتبلههها كثههرت لههه مههن احلسههنات مهها شههاء هللا ا فهه  ا اريتسههال
مل  لك من التاص  هلما ووضه  النطفهة  يسبح هللا تعاإل إإل يوم القيامة و عل ثوا(  لك هلما ا ونا

: ) ليتبهذ أحهدكم تلبها مل تولهه  ﴾وللهه  ﴿رسهول هللا  مل حملهها ومل  لهك فضهائل مهة ا وتهد أمهر بهه
 .(1)تعينه على لخرته (  شاكرا ا ولساان  اكرا ا وزو ة مؤمنة

هُكمْ  ﴿والو هه الثههاىن مل تولههه تعههاإل :  منههه  تيههل : الولههد تههدموه آلخههرتكم ا ﴾ َوتَههد ُِّمواْ مَنُفسِّ
نَهاهُ  ﴿ أعمالكم كمها تهال عهز و هل : عمل من همَأحْلَْقنَها هبِِّّهْم ُ ر ِّيهَّهتَهُهْم َوَمها أَلَتهْ هْن َعَملِّهِّ  (2) ﴾م ِّهن َشهْيءح  م م ِّ

حسههههناهتم مهنهههم مههههن أعمههههاهلم  أى : مههها نقصههههناهم أوالدههههم ا أى :  ازينههههاهم هبههههم و علنهههاهم مزيههههدا مل
يعهللا ولده ا ففى تدب   لك أن  (3) ﴾َكَس َ   َما أرَْيهللَا َعْنُه َماُلُه َوَما ﴿وأكساهبم ا كما تال عز و ل : 
عنههه إ ا أنفقههه مل سههبيل هللا تعههاإل ا ومل اخلههرب : ) ولههد  كمهها يغهههللا انههال  الولههد يغهههللا انههؤمن مل اآلخههرة ا

 . (4)من كس  ولده (  الر ل من كسبه ا فأحل ما أكل
أى :  والو ههه الثالههث مل تولههه تعههاإل : ) وتههدموا منفسههكم ( تيههل : التسههمية عنههد اجلمههاع ا

هللا عههز و ههل عنههد  جهام  ان يسههمىأ كهروا اسههم هللا تعههاإل عنههده فهذلك تقدمههة لكههم ا وانههه يسههتا  للم
 تبله . (5)) تل هو هللا أحد (  :ماعه ويقرأ 

هللا  وإ ا كانهه  انههرأة معينههة لزو ههها علههى الطاعههة ا طالبههة للتقلههل والقناعههة و فهههى نعمههة مههن
  لهك مهن نعمهة هللا فعهد (6) ﴾َوَأْبهَلْاَنا لَهُه َزْوَ ههُ ﴿عليه يطالبه سباانه بشكرها ا تال هللا عهز و هل : 

السالم خبصلت  : كان   : ) فضل  على لدم عليه ﴾ولله  ﴿عليه وإحسانه إليه ا وروينا عن نبينا 

                                                 
 هذا احلديث أخر ه الرتمذى وحسنه ا ورواه ابن ما ة أيضا .( (1

 . 21سورة الطور لية ( (2
 . 2سورة انسد لية ( (3
 رواه الطرباىن مل اموسط عن ابن عمر رضى هللا عنهما بلفا : " الولد من كس  الوالد "( (4

 سورة اإلخال  .( (5

 . 90سورة امنبياء لية ( (6
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الطاعة ا وكان شيطانه كافرا ا وشيطاىن مسلما  له زو ه عوان له على انعصية ا وأزوا ى عوان إل على
 مل فضائله .  ﴾ولله  ﴿فعد  لك  (1) ال ْمرىن إال خب  (

بيضاء  اء احلدتة والشعر ا كب ة الع دة حسنة الو ه ا خ ة امخالق ا سو وإ ا كان  انرأ
: ) خهه   ﴾وللههه  ﴿ اللههون ا حمبههة لزو ههها ا تابههرة الطههرف ا فهههذه علههى بههورة احلههور العهه  ا تههال

عنها حفظته مل نفسه وماله (  نسائكم الىت إ ا نظر إليها الر ل سرته ا وإ ا أمرها أطاعته ا وإ ا ريا(
(2) . 

 النساء على أوصاف النفس:
 واعلهههم ان النسهههاء علهههى أوبهههاف الهههنفس ا فمهههن عهههرف بهههفات الهههنفس عهههرف هبههها أوبهههاف

أدانههههنا  النسهههاء ا ومهههن تاسههههن ابلتجربهههة واخلهههرب عهههرف بهههذلك بهههفات الهههنفس ا فمهههنهن انسهههولة وههههى
ن كنزلهة السهوء ا ومهنه شهرهن ا ال تسهترت مهن ام ى ا وال تنهأى عهن خلهقأومنهن اممهارة ابلسهوء وههى 

وههههذه ههههى الصهههاحلة اخلههه ة السهههاكنة  الهههنفس اللوامهههة وههههى مهههن بهههاحل النسهههاء ا ومهههنهن انطمئنهههة انرضهههية
 الراضية . 

 من وصااي بعض العرب ألبنائهم : 
حنانهة  فقال : ال تنكاوا من النساء ستا : أاننهة ا وال منانهةا وال هوأوبى بعض العر( بني
رأسهها كثه ا وتكثهر امنه   تة . تفسه   لهك ؛ اماننهة : الهىت تعصه ا وال حداتة ا وال براتهة ا وال شهدا

تقول : فعله  بهك وفعله  و أان أفعهل وأفعهل .  والتو   والتشكى . واننانة : هى الىت متن على زو ها
ولههد مههن ريهه ه فهههى حتههن إليههه ا وتههد تكههون  ات زوج تبلههه  واحلنانههة تكههون علههى و ههه  : تكههون  ات

الىت تومى  دتتها فتشرتى كل ش  وتطال  زو ها كا تشتهيه من كهل  احلداتة هىفيان تلبها إليه . و 
أن  تلاا الر ال كث ا كما يالحا بعض الر ال النساء . والرباتة حتتمهل أتويله  : أحهدمها ش  ا وتد

                                                 
رواه اخلطي  مل التاري  عن ابن عمر رضى هللا عنهما ا وتد روى مسلم عن ابن مسعود : " ما منكم من احد إال ( (1

وتد وكل به ترينه من اجلن ا تالوا : وإايع اي رسول هللا ؟ تال : وأان ا إال أن هللا أعانهللا عليه فأسلم ا وال ْمرىن إال خب  
. " 
حنوه بسند بايح ا وتال : " وال ذالفه مل نفسها وال ماهلا " وعند أمحد : "مل  أخرج النسائى عن أىب هريرة( (2

 . 39  2نفسها وماله " ومىب داود حنوه عن ابن عباس بسند بايح ا وتد رواه الغزاإل مل اإلحياء ج 
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إال وحهههدها  تكههون ريضهههواب مل الطعهههام فتهههربق لقلتههه أو لسهههوء خلقهههها ا وال تكهههاد الرباتههة للمهههأكول أتكهههل
تد برت  انرأة وبرق الصىب  ها ا وهى أيضا تستقل نصيبها من كل ش  ا وهذه لغة مينية ا يقال :هلشر 

الطعام إ ا ريض  عليه ا والو ه الثاىن مهن الرباتهة أن تكهون مهن الربيهق ا تكثهر بهقال و ههها وخضهابه 
ة مل هة اللسان مفو الىت تشدق بكثرة الكالم ا وتكون زرب فتتصن  مل بروته أبدا . و أما الشداتة : فهى

 النطق . 
 وتهههال بعضههههم : ال تهههنكح مهههن النسهههاء أربعهههاً وأنكهههح مهههن سهههواهن ا انبتلعهههة ا وانباريهههة ا 

 لههك .  والعههاهر ا والناشههر . فانبتلعههة : هههى الههىت تطلهه  اخللهه  مههن زو ههها مههن ريهه  مهها أبس وهههو مهه 
مهها تبههاهى هبهها ري ههها   تطلهه  مههن زو هههاههها .وانباريههة : انباهيههة لغ ههها انفههاخرة أبسههبا( الههدنيا ا الههىتبو

خدن ا انذكورة مل تول هللا عز و ل  وتفتبر به على نظائرها . والعاهرة : الفا رة الىت تعرف خبليل أو
َذاتِّ َأْخَدان ﴿:  تعلو على زو ها مل الفعال أو انقال وفصل اخلطها(  . والناشر : الىت (1) ﴾َوال ُمتَّبِّ
. 

  أابح اجلمع بني األربع :السر ىف أن هللا تعاىل  
ما  إن كان بالح تل  العبد واستقامة حاله مل العزبة فال أعدل ابلوحدة شيئاً ، من أتل 

ْمهن دواعهى  ا هذا فضيلة ورينيمهة ا وإن اتته  نفسهه علهى التهزويج و نفيها السالمة ا والسالمة مل وتت
أخرى ا ف ن   تكن هبما  ه بواحدة اضم إليهااهلوى فليتزوج إ ا أدى إإل سالمة دينه ا وإن   تتم كفايت

ان الهنفس إإل النكهاح وتهوة شههوهتا مه  توته أرب  ، ف ن امربه  رينيمته ومتام حاله وحتصينه زاد اثلثة ، إإل
وتوع الكفاية وو ود االستغناء تنو( على امرب  م  الواحدة  مل التنقل مل انناكح كنزلة الواحدة ا وإن

. 
 و هل بهورة الهنفس فيمها عليهه  بلتهها ا وفهاوت به  الطبهائ  فيمها عليهه كذلك خ  هللا عز

وحهدة علهى   علها ا يقال إن هللا عز و ل أابح اجلمه  به  امربه  ا م هل الطبهائ  امربه  لكهل طبيعهة
عليههه هلههن اأو مساههن  ان الههنفس عنههدها ا وال نقههو علههى العبههد مل  لههك إ ا تههام كههاتههدر حركاهتهها وتوتهه
ومتكنههه مل احلههال . وهههذه طرائههق  فقههة وانبيهه  لههه ا بههل  لههك مزيههد لههه وداللههة علههى توتههه قههوتهن مههن الن
الزو هة الواحهدة ثالثهة شهروط ا إن و هدت كهان  مة مهن الر هال . وتهد شهرط هللا تعهاإل مه ئامتوايء وام

الثالثة وكان  لك من لايت هللا الدالة عليه ا وإن   تو د الشروط  هبا كفاية العبد وسكن  هبا نفسه ا

                                                 
 . 25سورة النساء لية ( (1
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انزيهد عليهها إإل الهرابع ا وُكههنَّ مل انعههللا كالواحهدة لعهدم الشهروط الهىت أخهرب هللا عههز  الواحهدة كهان لههمه  
عز و ل  بسكون النفس عندها ا وعند امرب  تو د الشروط مل تلو( انؤمن  ال حمالة كما أخرب و ل

ههْن لاَيتِّهههِّ )  اوكههان  لههك أيضهها مههن لايتههه وحكمتههه الدالههة عليههه ا فقههال سههباانه : ههْن  َومِّ َأْن َخلَههَق َلُكههم م ِّ
هُكْم أَْزَواً ها ل َِّتْسهُكُنوا هَنُكم مَّهَودًَّة َوَرمْحَهةً  أَنُفسِّ َهها َوَ َعهَل بَهيهْ  و هد العبهد سهكون الهنفس ، ورمحهة فه ن (1) ( إِّلَيهْ

نههههد  عهههز و ههههل ا وههههى كفايتههههه ورينيتهههه ا وان   القلههه  ، وانههههودة مل انهههرأة الواحههههدة فههههو مههههن لايت هللا
امربههه  فههههن حينئهههذ كفايتهههه ورينيتهههه ا وهللا تبهههارع وتعهههاإل يغههههللا  السهههكون ا وال الرمحهههة ا وال انهههودة إال مل

  ابلواحدة ويغهللا ابمرب  .

 زواج : العدل بني األ
بعض  أزوا ه من م  بينهن مل النفقة والكسوة وانبي  ا وال وي  على وليتوي العدل ب 
فمهال إإل إحهدامها  مل  لك ا فقد  اء مل احلديث : ) من كان له امرأاتنفيقصر عن كفايتها ووا بها 

وال عهدل  (2) وأحد شقيه مائل (  اء يوم القيامة –ومل لفا لخر : فلم يعدل بينهما  –دون امخرى 
سههههوى مل البيتوتههههة، وال عليههههه أن نههههام  مههههن ابت  إ ا -من  لههههك ال ميلههههك -عليههههه مل احملبههههة أو اجلمههههاع

َولَهن َتْسهَتطِّيُعواْ َأن تَهْعهدُِّلواْ بَهْ َ الن َِّسهاء َولَهْو  ﴿تفس  توله تعاإل : عليه انبي  ليلة وليلة، ومل عندها، إمنا
تقهدروا علهى العهدل بيهنهن مل احله  واجلمهاع ، من  لهك فعهل هللا عهز و هل مل  تال : لن (3) ﴾َحَرْبُتمْ 

 شهوة النفس . القلو( ومل
 أنههه كههان يقسههم بهه  نسههائه مل العطههاء وانبيهه  ، وكههان ﴾وللههه  ﴿وروينهها عههن رسههول هللا 

ُع ( يعهللا مل ًِّ ًْ احملبة واجلماع  يقول: ) اللَُّهمَّ َهَذا ُ هدى فيما أَْملُِّك ، وال طاتَة إل فيما متلك وال أَمَل
 أحهههبهن . وكهههان يطهههاف بهههه  ، فكهههان وههه  بعضههههن أكثهههر مهههن بعهههض ، وكانههه  عائشهههة رضهههى هللا عنهههها

﴿  رَيداً ( ففطن  امهرأة مهنهن فقاله  :  مرضه مل كل يوم وليلة فيقول : ) أَْيَن َأانَ  حمموال مل ﴾ولله
رسههول هللا ، إنههه ليشههق عليههك أن حتمههل ، فقههد  ن : ايلههإمنهها يسههأل عههن يههوم عائشههة رضههى هللا عنههها ، فق
ا لك أن تكون مل بي  عائشة رضى هللا ًَ  عنها ، فقال : )) تد رضي  بذلك ؟ تلن نعم ، تهال : أ نِّ 

                                                 
 .21سورة الروم لية ( (1
 يرة ، تال أبوا داود وابن حبان : )) فمال م  إحديهما (( وتالأخر ه أباا( السنن وابن حبان عن أىب هر ( (2

 . 48   2الرتمذى : ))فلم يعدل بينهما (( وتد أورده الغزاإل مل اإلحياء ج 
 .129سورة النساء لية ( (3
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فلهذلك كانهه  تقههول : ) تُهبَض مل بيههىت وبهه  سهارى وحنههرى ( تفتبههر  (1)فاولهوىن إإل بيهه  عائشههة (( 
 بذلك .

 يعههههللا علههى واحهههدة دون امخهههرى مل (2) ﴾ فَهههاَل متِّيلُهههواْ ُكههلَّ اْلَمْيهههلِّ  ﴿مث تههال هللا عهههز و ههل : 
أى : ال أ   ا ال  ات زوج وال مطلقهة ،أى : موتوفهة كأهنه (3) ﴾ فَهَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقهةِّ  ﴿التقص  والنفقة 

يقسههم بيههنهن أايمههه ولياليههه،  فتتامههل لنفسههها ، وال  ات زوج ينفههق عليههها فتسههتغهللا بزو ههها . فعليههه أن
ليلتهها ، أو تسهمح لهه بهذلك ، فكهذلك كهان  فيكون عند كل واحدة يومها وليلهة إال أن هته  لصهاحبتها

بن  زمعة نا كربت فوهب  ليلتهها  (4)يطلق سودة  د أنيقسم ب  نسائه ، فأرا ﴾ولله  ﴿رسول هللا 
لتاشر مل نسائه فرتكها و  يكن يقسم هلا فكان يقسم لعائشة  لعائشة ، وسألته أن يقرها على الزو ية

إال أنههه عليههه الصههالة والسههالم لشههدة عدلههه ، كانهه   (5) ليلههة ليلههة ، ﴾وللههه  ﴿ليلتهه  ولسههائر أزوا ههه 
مل ريه  ليلتهها أو هنهاراً مل ريه  يومهها أاتهها فجامعهها ،مث طهاف مل ليلتهه  دة لهيالنفسه إ ا اتت  إإل واحه

 وكذلك كان يفعل مل يومه ، فمن  لك مها روى عهن عائشهة رضهى هللا عنهها وري هها أن على سائرهن ،
 طاف على نسائه مل ليلة واحدة . ﴾ولله  ﴿رسول هللا 

أرب   ها بعد كل ثال  ليال كنزلة من لهومن   يكن له إال واحدة استا  له أن يفضى إلي
أن يفعهل مها ههو  نسوة ، فيباشرها مل الليلة الرابعة ، ف ن علم أن حا تها إإل أكثر مهن  لهك كهان عليهه

إال يكن عليه اإلفضاء إليها  أتر( لتاصنها وأثب  لعفافها ، وإن علم منها كراهة  لك وتلة مهتها له  
وال هناراً مل كل وت  ، وإن كان  بائمة  مرة ، وعليها أال متنعه ليالمل كل شهر مرة ، أو مل كل سنة 
 فال ول هلا أن تصوم إال د نه .

                                                 
 رواه ابن سعد مل الطبقات من رواية حممد بن على بن احلس  .( (1

 . 129سورة النساء لية ( (2
 .129ء لية سورة النسا( (3
عمها  من ابن هى أم انؤمن  سودة بن  زمعة بن تيس بن عبد مشس القريشية العامرية ، تزو   فبل الرسول ( (4

 هه . 54السكران بن عمرو وكان مسلماً ، وهو من مها رة احلبشة ، توفي  مل شوال سنة 
 اىن أيضاً تري  من هذه الرواية ا وعندهذا احلديث رواه أبو داود من حديث عائشة رضى هللا عنها اوللطرب ( (5

 الببارى بلفا : "نا كربت سودة وهب  يومها لعائشة ... " وللبيهقى مرسالً مثله .
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احلسهن  وتزوج على  عليهه السهالم بعشهر نسهوة ، وتهومل عهن أربه  وسهب  عشهرة سهرية ، وتهزوج
بثمههان   (1)شههعبة  بههن علههى  عليهمهها السههالم مههائت  وَخسهه  امههرأة ، وتيههل : ثالدائههة ، وتههزوج انغهه ة بههن

وكثه  مهنهم ال وصهى كانه  لهه  امرأة ، وتد كهان مل الصهاابة رضهى هللا عهنهم مهن لهه الهثال  وامربه  ،
 اثنتان ال َيلو منهما .

الطههرف  ويقههال : إن كثههرة النكههاح مههن شههدة ريههض البصههر وتطهه  انشههى مل امثههر ، إ ا خشهه 
احلههالل ، و لههك من  الههنفس فاتسهه  مل وتصههر عههن احلههرام وانقطهه  انشههى علههى امرض ريههاض البصههر مل

نفوس انتقه  إإل انبهاح ، مهن  لهك  للنفس اسرتاحات إإل جمانسها هو فتورها عن الذكر ، فاسرتاحات
َها ﴿توله عز و ل :  النفس إإل اجلنس نا تالئمه من الصفات احمانسة  وهذا سكون (2) ﴾ لَِّيْسُكَن إِّلَيهْ

الهههذكر ، تيههل : روحوهههها  السهههالم : ) َروِّ ُحههوا اٌْلُقلُهههوَ( ( يعهههللا مل يههه، وهههو أحههد انعهههاىن مل تههول علهههى  عل
 انبهههههههاح ا يعههههههههللا  كهههههههر اآلخهههههههرة من الهههههههذكر أثقهههههههال ا وههههههههو كعههههههههللا تهههههههول النهههههههىب  ابسهههههههرتاحة الهههههههنفس إإل

﴿  والشََّره :انكابدة (3) ( َعا ِِّّ َشَرهاً َوَفرْتًَة فمن َكاَنْ  َفرْتَتُُه إِّإَل ُسنَّىتِّ فَهَقدِّ اٌْهَتدىَ  ) إِّنَّ لُِّكلِّ   ﴾ولله 
 والفرتة: الوتوف واالسرتاحة .  ا

لههه  وتههد كههان النسههاء تههدميا علههى ريهه  وبههفهن اآلن ا كههان الر ههل إ ا خههرج مههن منزلههه تقههول
النهار ا فنكهون  فيهدخلك هامرأته : اي هذا ا وتقول له ابنته : اي أابان ال تكس  اليوم شهيئا مهن ريه  حله

ر هل مهن السهل  أن يغيه  عهن  اجلوع والضر وال نكون عقوبة لهك . وأراد حنن سببه ا فاان نصرب على
أهله فقالوا :   ترتك  زو ك يسهافر وال يهدع  أهله مل ريزوة فكره إخوانه  لك منسهم به ا فجاءوا إإل

يقدم ؟ فقال  : زو ى منذ عرفته أكال ا وما عرفته تط رزاتها ا  لك نفقة ويغي  عنك وال تدرين مىت
 الرزاق ا وم   لك فال أح  ان أكون مشئومة عليه أتطعه عن سبيل اخل . كال ويبقىيذه  ام

                                                 
 هو الصااىب اجلليل أبو حممد انغ ة بن شعبة بن أىب عامر بن مسعود الثقفى الكومل ا أسلم عام اخلندق ا كان( (1

 اخلطا( رضى هللا عنه البصرة مدة ا مث نقله عنها فواله الكوفة ا شهد اليمامة موبوفاً ابلدهاء واحللم ا واله عمر بن
 هه . 50وفتح الشام ا و هب  عينه يوم ال موع ا وشهد القادسية ا تومل سنة 

 . 189سورة امعراف لية ( (2
لكل شرة فرتة ا فمن  هذا احلديث رواه الطرباىن عن ابن عمر ا وأخر ه البيهقى ولفظه: " ان لكل عمل شرة ا و ( (3

كان  فرتته إإل سنىت فقد اهتدى ا ومن كان  إإل ري   لك فقد هلك " وله رواايت أخرى ا منها " لكل عامل شرة 
 ا ولكل شرة فرتة فمن كان  فرتته إإل سنىت فقد أفلح " .
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 ما يستحب للرجل إذا أراد التزويج : 
 واسهههتا  للر هههل إ ا أراد التهههزويج أن يشهههرح حالهههه ويبههه  أخالتهههه للمهههرأة حهههىت تكهههون علهههى

وتهههد فعلهههه بعهههض  بصهه ة مهههن أمهههره ا ويقههه  مههن حالهههه ا ويهههدخل علهههى اختيههار منهههها فهههذلك مهههن الههورع ا
فلمهها دخههل ابمرأتههه  السههل  ا وتههد تههزوج ر ههل علههى عهههد عمههر رضههى هللا عنههه وكههان َيضهه  ابلسههواد ا

حسهبناه شهااب ا فأو عهه ضهراب وتهال :  نصل خضابه فظهرت شيبته ا فاستعدى أهل انرأة وتالوا : حنهن
للمههرأة : إىن سهه   ابههن حههر( نهها أراد أن يتههزوج تههال ريههررت ابلقههوم ا وفههرق بينهمهها . وروى عههن شههعي 

 منك من وو ك إإل سوء اخللق .  اخللق ا فقال  اي هذا ا أسوا خلقا
أفضهل  ومن خشى على نفسه اآلفات ووفق له امرأة فيها بعض اخلصال احملمودة فالتزوج له

م ههل هههواه جمههردا ا  كههرب امعمههالا وال يكههون نكاحهههأحينئههذ مل التههزوج نيههات ا منههه مههن ا فلههيكن لههه 
بصهره ا وحتصه  فر هه فقهد أمهر بهذلك ا  ته إتامهة سهنةا وبهالح تلبهه ا وسهالمة دينهها وريهضولتكن ني

ووتس  مل الكس  على العيال انثوبة من هللا عز و ل ا ووتس  مل مثل  لك مل نصاه هلا مل أمر 
اآلخهههرة كمههها وبهههه لنفسهههه حهههىت يهههؤ ر بسهههببها مثهههل مههها يثههها( لنفسههههافهو مهههن النصهههياة هلههها واإلشهههفاق 

نفهق الر هل علهى أ: ) مها  ﴾وللهه  ﴿هللا سهباانه وتعهاإل ا فقهد روى عنهه  اوليجعل  لك لو ههعليها
نه كاحماهد مل سبيل هللا ا أوإن الر ل ليؤ ر مل رف  اللقمة إإل فم امرأته ( ومنها  أهله فهو له بدتة ا

سههلم  ا : ) مههن حسههن  بههالته ا وكثههرت عيالههه ا وتههل مالههه ا و  يغتهه  ان ﴾وللههه  ﴿عنههه  وروى
 (2)أاب العيال (  ومل حديث لخر : ) إن هللا تعاإل و  الفق  انتعف  (1)فهو معى مل اجلنة كهات  ( 

حسناته ا منه عمل مهن أعمالهه  ومن النية مل  لك أن االهتمام كصلاتهم والغم على نوائبهم زايدة مل
وتههد روينهها ) إن مههن الههذنو(  (3)ليكفرههها (  . ومل اخلههرب ) إ ا كثههرت  نههو( العبههد ابههتاله هللا تعههاإل ابهلههم

 . (4) نواب ال يكفرها إال اهلم بطل  انعا  ( 

                                                 
 أخر ه أبو يعلى عن سعيد اخلدرى .( (1

 أخر ه ابن ما ة عن عمران بن حص  .( (2

 أمحد عن عائشة رضى هللا عنها إال أنه  كر بدل كلمة :) اهلم ( كلمة : ) احلزن ( .رواه ( (3

 أخر ه الطرباىن مل الوسط ا وأبو نعيم مل احللية ا وكذلك رواه اخلطي  مل التلبيو انتشابه عن أىب هريرة .( (4
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 ولهههه مل الصهههرب علهههيهن وميهههل االحتمهههال م اههههن ومل حسهههن العشهههرة هلهههن مثهههوابت وأعمهههال
واإلنفاق مقاما له  باحلات ا وركا كان موت العيال عقوبة للعبد ونقصان حا ا إ ا كان الصرب عليهم

 ن عدم  لك مفارتة حلاله ومل  لك نقصان . ا فكا
سباانه ا ف  ا كهان  وإمنا كره امهل والولد م ل الشغل هبم عن هللا تعاإل ا وما يقر( إليه

من ال أهل له وال ولد مشغوال ببطالته عن هللا عز و هل ا منهمكها مل شههواته عهن سهبيل ههؤالء ا كهان 
هل النار الضعي  الذى ال دين له ا أ) إن من   اخلرب :أسوا حاال من  ى امهل والولد . وتد روى مل
هم السؤال اننهمكون مل انسألة ا الذى مهه بطنه ال يباإل   هو فيكم تب  ال يبغى أهال وال ماال ( تيل :

حههال مههن الفاههش تقلهه  ا فمههن   يشههغله أهلههه ومالههه عههن هللا عههز و ههل ا   كيهه  طلهه  ا وال علههى أى
 ال ولد فهو عبد بطنه وفر ه ا أس  هواه وشهوته . ال أهل له و  كان أفضل ّمن

عهههز  وتهههد اخهههرب هللا تعهههاإل أن للمهههؤمن  أمهههواال وأوالدا ا مث أمهههرهم أال يشهههغلهم  لهههك عهههن هللا
خوف من يهوم تتقله   و ل ا وتد وب  أتواما أن بيعهم وجتارهتم ال تشغلهم عن عبادته ا وإهنم أهل

 فيه القلو( وامبصار . 
وتناعة ا  النكاح فال يكون مهه من النساء إال  ات دين وبالح وعقلعلى  ف ن عزم العبد

: ) تهنكح ﴾وللهه  ﴿ فال ذلو له النيات الىت  كرانها لنفها إال علهى ههذه القواعهد ا تهال رسهول هللا
 حديث لخر : ) من نكح انرأة ناهلا ومل (1) انرأة ناهلا وماهلا وحسبها ودينها ا فعليك بذات الدين (

وروينها أيضها : ) ال  (2)رزته هللا عز و ل ماهلا وماهلا (  وماهلا حرم ماهلا وماهلا ا ومن نكاها لدينها
 (3)ماهلهها يرديههها ا وال ناهلهها فلعههل ماهلهها يطغيههها ا وانكاههوا انههرأة لههدينها (  تنكاههوا انههرأة جلماهلهها فلعههل

 مل انهههرأة الناتصهههة اخللهههق ا الدنيئهههة الصهههورة اللهههدين والصهههالح طريهههق مهههن اآلخهههرة ا والرريبهههة  فنكههاح انهههرأة
يتيمههة فيههؤ ر  يقههول : يههرتع أحههدهم أن يتههزوج (4) الكبهه ة السههن مههن اب( الزهههد . وكههان مالههك بههن دينههار

                                                 
ب  : ناهلا وحلسبها وماهلا ولدينها متفق عليه من حديث أىب هريرة ا وأورده الببارى بلفا : " تنكح انرأة مر ( (1

 فاتفر بذات الدين ترب  يداع " كتا( النكاح اب( امكفاء مل الدين ا ورواه عن أىب هريرة .

هذا احلديث رواه الطرباىن مل اموسط من حديث أنس ا ورواه ابن حبان مل الضعفاء ا إال ان رواية الطرباىن ( (2
 تفق معها مل انعهللا .ذال  انذكورة هنا لفظا ولكنها ت

 هذا احلديث أخر ه ابن ما ة من حديث عبد هللا بن عمرو .( (3

هو أحد علماء الزهاد ا كان من التابع  ا مس  احلسن البصرى وسعيد بن  ب  ا تال النسائى : هو ثقة . تومل ( (4
 هجرية .  123سنة 
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يعههللا  -بنه  فهالن وفهالن  مها أو كساها تكهون خفيفهة انؤنهة ا ترضهى ابليسه  ا ويتهزوجإطعفيها ا إن 
كهذا ا واشهرت إل مههرط حريهر ا فيتههورط مل   ه وتقههول : اكسههللا ثههو(فتشههتهى الشههوات عليه -أبنهاء الهدنيا 

 دينه . 
الو هه  واستا  له أن ينظر إإل و هها تبل التزويج هبا واإل ما يدعوه إليهها ا فهان ضهم إإل

) إ ا أوت  هللا  : ﴾ولله  ﴿الكف  فال أبس بذلك ا ففى النظر إإل الو ه أحاديث مأثورة منها توله 
ومل احلديث اآلخر :  (1)إليها (  حدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ل ى منها ما يدعوهعز و ل مل تل  أ

) إن مل أعهه  امنصههار شههيئا فهه  ا أراد أحههدكم ان يتههزوج مههنهم فلينظههر إلههيهن وال يغههاإل مل انهههر ( فقههد 
من  وتههد كهان أمه  انههؤ  (2)عشههرة دراههم وأاث  البيه   بعههض نسهائه علهى ﴾وللهه  ﴿تهزوج رسهول هللا 

  ﴿عمههر بههن اخلطهها( رضههى هللا عنههه ينهههى عههن انغههاالة نهههور النسههاء ويقههول : مهها تههزوج رسهههول هللا 
وعهن عائشهة رضهى هللا عنهها : كانه   (3)علهى أكثهر مهن أربعمائهة درههم  امرأة من نسائه وال زوج ﴾ولله

ه عليههه الصههالة اثنههىت عشههرة أوتيههة ونصههفا ا وتههد كههان يههزوج أبههااب ﴾وللههه  ﴿هللا  مهههور أزواج رسههول
 ا والنواة بغ ة وهى نواة التمر الصيااىن ا يقال : تيمتهها َخسهة (4) وزن نواة من  ه  والسالم على

بركهة  ) مهن ﴾ولله  ﴿وأيضا عنه  (5) : ) أبركهن أتلهن مهرا ( ﴾ولله  ﴿دراهم ا ففى اخلرب عنه 

                                                 
لرتمذى وتال حديث حسن ا والنسائى وابن ما ة هذا احلديث أخر ه ابن ما ة من حديث أمحد بن مسلمة ا ول( (1

الغهزاإل  : " انظهر إليهها فانهه أحهرى أو يهؤدم بينكمها " وأوردة من حديث انغ ة بن شعبة : أنه خط  امرأة فقال النىب 
 . 29   2مل امحياء ج

وله رواايت من طرق  هذا احلديث رواه أبو داود الطياسى والرباز من حديث أنس ا وهذه الزو ة هى أم سلمة ا( (2
 أخرى .

 رواه امربعة من حديث عمر ا وتال الرتمذى حسن بايح .( (3

البيهقى  متفق عليه عن انس : أن عبد الرمحن بن عوف تزوج على  لك ا وتقوميها خبمس دراهم ا وتد رواه أيضا( (4
 . 40   2ا وأورده الغزاإل مل إحياء علوم الدين ج

مهرا  مل معاشرة امهل  من حديث عائشة :" إن أعظم النساء بركة أبباهن و وها واتلهن رواه أبو عمر التوتاىن( (5
 " وتال : حديث بايح : وأخرج ابن حبان عن ابن عباس :" خ هن أيسرهن بداتا " .
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عروة : وأتول إن من شؤمها   تال (1) ( ويسر مهرها –يعهللا الوالدة  –انرأة سرعة تزونها وسرعة رمحها 
 كثرة بداتها . 

 أسس املعاملة والسلوك بني الزوجني :
أكثر منه ا  وال يصلح للمتزوج أن يسأل: أى ش  للمرأة ؟ وال ول له ان يدف  شيئا ليأخذ

يمته إن  أن يزيد أبكثر من ت وال ول هلم أن يهدوا إليه شيئا ليضطروه أن يكاف  أبكثر منه ا وليس عليه
بدعهههة مل النكهههاح ا وههههى كالتجهههارة مل  كافهههأ ا ولهههه أال يقبهههل ههههديتهم إن علهههم  لهههك مهههنهم ا وههههذا كلهههه

ومههن زوج أو تههزوج علههى هههذا هبههذه النيههة فهههى نيههة  التههزويج ا وهههو داخههل مل الههراب ا وهههو يشههبه القمههار ا
زوج الر ههل وتههال : أى يقههول : ا ا تهه (2) ل خههرة ا وكههان الثههورى فاسههدة ا ولههيس نكاحههه هههذا للههدين وال

 لو فال تزو وه .  ش  للمرأة ؟ فاعلم أنه
 لك فقد  وال ينكح إإل مبتدع وال فاسق وال تا  وال شار( َخر وال لكل الراب ا فمن فعل

هؤالء أكفاء للاهرة انسهلمة  ثلم دينه وتط  رمحه ا و  وسن الوالية لكرميته منه ترع اإلحسان ا وليس
. وتال بعضهم :  (3) عند من يرق كرميته ( لسل : )النكاح رق ا فلينظر أحدكمالعفيفة ا تال بعض ا

 وإن أبغضههههههههههههههههههها أنصههههههههههههههههههفها ا وتههههههههههههههههههال  ال تههههههههههههههههههنكح إال االتقههههههههههههههههههاء ف نههههههههههههههههههه إن أحبههههههههههههههههههها أكرمههههههههههههههههههها ا
﴿  إليهم ( وال نكاح إال بهوإل وشهاهدى عهدل  : ) ذ وا لنطفكم وانكاوا امكفاء وأنكاوا ﴾ولله

وإل مههن ال وإل لههه ا أو مههن واله احلكههم ا كههذلك كانهه   وإل فالسههلطانوإن كانهه  ثيبهها ا فهه ن   يكههن 
 السنة . 

                                                 
عروة  الرواه امحد والبيهقى عن عائشة :" من مين انرأة أن تتيسر خطبتها وان يتيسر بداتها وان يتيسر رمحها " ت( (1

 : يعهللا الوالدة ا وإسناده  يد .

 هههه ا اتفههق 97ههو أبههو عبههد هللا سههفيان بههن سههعيد بههن مسههروق الثههورى الكهومل ا وهههو مههن اتبعههى التههابع  ا ولههد سههنة ( (2
 هه .161العلماء على وبفه ابلرباعة مل العلم والفقه واحلديث والورع والزهد ا رحل إإل البصرة وهبا تومل سنة 

بو عمر التوتاىن مل معاشرة امهل  موتوفا على عائشة وأمساء ابنىت أىب بكر . تال البيهقى وروى  لك مرفوعا رواه أ( (3
. 
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 حتصيل ما يلزم للزوجني من العلم : 
االستااضهة مهن  وليتعلم انتزوج علهم احلهيض واخهتالف أوتاتهه وزايدتهه و نقصهانه ا وأحكهام

الر هال ا مث لهيعلم  والظههور إإل  لك ا وعلم وت  اإلطهار ليعلمها  لك ا وليغنيها بذلك عن السهؤال
الصههالة وشههرائ  اإلسههالم واعتقههادات انههؤمن  مههن  أهلههه علههم مهها ال يسههعهم  هلههه مههن الفههرائض وأحكههام

فهه  ا فعههل  لههك   يكههن عليههها أن ذههرج إإل العلمههاء ا وان تصههر  السههنة ومهها عليههه مههن مههذه  اجلماعههة ا
السهنة ا فلهها أن ذهرج إإل السهؤال ومباىن اإلسالم وعقود اإلميان ومذه  أههل  عن علمها علم التوحيد

 وليس هلا ان ذرج بغ  إ نه لطل  علم ير ى فضله .  ،يسعها  هله  عما ال

 حترى الكسب احلالل :
وال  حتمهل زو هها علهى انكاسه  احلهرام ا وال تكلفهه مها يقهرتف بهه اآلاثم ا وليس للمرأة أن

الرب والتقوى أمسكها  ف ن بربت معه على للر ل أن يدخل مل مداخل السوءا وال يبي  لخرته بدنياه ا
.ويقال : أول من  (1) ﴾ُكال  م ِّن َسَعتِّهِّ    َوإِّن يَهتَهَفرَّتَا يُهْغنِّ اَّلل ُ  ﴿ا وإن محلته على اإلمث والعدوان فارتها ا

به  يههدى هللا عهز و ههل ا فيقولهون : اي ربنهها خهذ لنهها  يتعلهق ابلر هل يههوم القيامهة زو تههه وولهده ا فيوتفونههه
 هل ا وكان يطعمنا احلهرام وحنهن ال نعلهم ا تهال : فيقهتو هلهم منهه .  ف نه ما علمنا ما ،ن هذا حقنا م

 العبد ليوت  للميزان وله من احلسنات أمثال اجلبهال ا فيسهأل عهن رعايهة عيالهه والقيهام ومل خرب : ) إن
فهال يبقهى لهه  مالهه اهبم ا وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ا حىت تستفرغ تلك انطالبهات ميه  أع

. تهال  (2) اليهوم أبعمالهه( حسنة ا فتنادى انالئكة : هذا الهذى أكهل عيالهه حسهناته مل الهدنيا ا وارهتهن
فأضههاف سههباانه امهههل إإل الههنفس ا  (3) (اَي أَيه َههها الَّههذِّيَن لَمنُههوا تُههوا أَنُفَسههُكْم َوأَْهلِّههيُكْم اَنرًاهللا تعههاإل : )

أنفسههنا النههار اب تنهها( النهههى ا و ههاء مل تفسهه   مههر والنهههى ا كمهها نقههىتعلههيم اموأمههران أن نقههيهم النههار ب
)كلكهم راع وكلكهم مسهئول عهن رعيتهه ا فهانرأة راعيهة  : ﴾ولله  ﴿ لك : علموهن وأدبوهن . وتال 
  (4) عنه ا والر ل راع على أهله وهو مسئول عنهم ( على مال زو ها وهى مسئولة

                                                 
 130سورة النساء لية ( (1

 33   2أورده الغزاإل مل اإلحياء ج ( (2
 . 6سور ة التار  لية ( (3
 رواه ابن عمر ا وتد أخر ه الشيبان وهو متفق عليه .( (4
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حىت ْ ن  من مال زو ها بغ  إ نه   تزل مل سبط هللا عز و ل ويقال : إ ا أنفق  انرأة
وال وههل للزو ههة ان تطعههم مههن منههزل  (1) هلهها : واخلههرب انشهههور : ) كفههى ابنههرء إدهها ان يضههي  مههن يعههول (

عن إ نه ورضاه كان هلا مثل أ ره ا وإن  وأنفق فساده ا ف ن أطعم  َياف زو ها إال الرط  الذى 
  ر وعليها الوزر . كان له ام  أطعم  بغ  إ نه

 طاعة الزوجة لزوجها : 
زو هك ا  وينبغى أن يعرفها أعظم حقه عليهها مل مقهام الوالهدة بقولهه للمهرأة : عليهك بطاعهة

وتهال  (2) دخله  اجلنهة ( : )أميا امرأة مات  وزو هها عنهها راض ﴾ولله  ﴿ف نه  نتك وانرع ا تال 
﴿  فر ههها ا وأطاعهه  زو ههها ا  ا وبههام  شهههرها ا وحفظهه  : ) إ ا بههل  انههرأة َخسههها ﴾وللههه

اإلسههالم الههىت ال يههدخل اجلنههة إال هبهها ا واشههرتط  فأضههاف طاعههة الههزوج إإل أبنيههة (3) دخلهه   نههة رهبهها (
النساء فقال : ) حامالت والدات مرضعات رحيمهات  ﴾ولله  ﴿طاعته لدخوهلا . و كر رسول هللا 

ومل اخلرب اجلام  لفضائل الهزوج أن  (4) هن دخل  مصلياهتن اجلنة (أزوا  أبوالدهن ا لوال ما ْت  إإل
 تسهههجدأن مهههرت انهههرأة تهههال : ) لهههو أمهههرت أن يسهههجد لشههه  سهههوى هللا عهههز و هههل م ﴾وللهههه  ﴿النهههىب 

 من عظم حقه عليها .  (5) لزو ها (
 ومهههن حقهههه أال تعطهههى شهههيئا مهههن بيتهههه إال د ن زو هههها ا فههه ن فعلههه   لهههك كهههان اإلمث عليهههها

يقبل منها . ومن   ر له . ومن حقه أال تصوم تطوعا إال د نه ا ف ن فعل   اع  وعطش  ولنوام
إإل بيتهها أو تتهو( . وينبغهى  ن فعله  لعنتهها انالئكهة حهىت تر ه  حقه أال ذرج من بيتها إال د نهه ا فه

 الشهيطان ( أن تعرض نفسها عليه مل كل ليلة . ومل حديث : ) إن انرأة عهورة فه  ا خر ه  استشهرفها

                                                 
 و داود والنسائى بلفا : " كفى ابنرء إدا يضي  من يقوت " وهو عند مسلم بلفا لخر .رواه أب( (1

 أخر ه الرتمذى وتال : حسن ريري  . وأخر ه ابن ما ة من حديثه .( (2

 أخر ه ابن حبان عن أىب هريرة .( (3

ولكن الطرباىن  كرها مل  أخر ه ابن ما ة واحلاكم وبااه عن أىب إمامة ا ولكنه   يذكر توله : " مرضعات "( (4
 انعجم الصغ  .

 أخر ه الرتمذى وابن حبان عن أىب هريرة ا وكذلك أبو داود عن تيس بن سعد ا وابن ما ة عن عائشة ا وابن( (5
 حبان عن ابن أىب أو مل .
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وعظها وز رها ا ف ن عادت خلالفه هجرهها مل انضهج   ف ن أمرها كا يصلاها ّما أبيح هلا فبالفته (1)
ا فبعض العلماء يقول : يوليها تهره ا وبعضهم يقول : يعتزل فراشها من ليلة إإل ثال  إإل سب  ليال 

: ضهههراب ريهه  مههربح ا وتفسهه ه أنهههه ال فيههها  لههك و  تبهههال بههه ضههرهبا ا والعلمههاء يقولههون  ا فهه ن   يههنجح
أايم  يكسر هلا عظما وال يدمى هلا  سهما . ولهه أن يغضه  عليهها مل اممهر مهن أمهور الهدين مهن عشهرة

مل كهالم كلمهه بعهض أزوا هه ا فأرسهل هبديهة إإل بيه   ﴾وللهه  ﴿إإل شهر ا فقد ريض  رسهول هللا 
  ﴿هههديتك ا فقههال  أتمتههك إ  ردت عليههكا عليههه ا فقالهه  لههه الههىت هههو مل بيتههها : لقههد هتههزينه  فرد

شهرا . ومعهللا أتمتك : استصغرتك  : )أن  أهون على هللا أن تقمئنهللا ( مث ريض  عليهن كلهن ﴾ولله
 وأ للتك . 

: ) خههه كم خههه كم  ﴾وللهههه  ﴿وال ينبغهههى أن يقهههرت علهههى أهلهههه ابإلنفهههاق ا فقهههد روى عنهههه 
 .  (2) وأان خ كم مهلى ( مهله

 جته : رفق الزوج بزو 
)  إن كهههان مهههن أههههل زلهههة أو هفهههوة احتمهههل  لهههك ا ورفهههق هبههها و  يعسهههفها ا ففهههى احلهههديث :

ومل لفههها  (3) عهههوج( خلقههه  انهههرأة مهههن ضهههل  أعهههوج إن تومتهههه كسهههرته ا وإن تركتهههها اسهههتمتع  هبههها علهههى
 حسن : ) وكسرها طالتها ( . 

 مهههها إإل الليههههل ايرا عنههههه القههههول ا وهتجههههره إحههههداهن يو  ﴾وللههههه  ﴿وتههههد كههههان أزواج النههههىب 
و هرى بينهه  ودفع  إحداهن مل بهدره فز رهتها أمهها ا فقهال : ) دعيهها فه هنن يصهنعن أكثهر مهن ههذا (

رضههى هللا عنههه بينهمهها  عليههه الصههالة والسههالم وبهه  عائشههة رضههى هللا عنههها كههالم ا حههىت أدخههل أاب بكههر
؟ تاله  : بهل تكلهم أنه  أتكلهم  : ) تكلمه  أو﴾وللهه  ﴿ حكما واستشهده ا فقال هلا رسول هللاا

حىت دمى فوها وتال : ) أى عدوة نفسها ا أو  ولكن ال تقل إال حقا ( فلطمها أبو بكر رضى هللا عنه
إال حقهها ( نصههرة  ﴾وللههه  ﴿الباطههل وال يقههول رسههول هللا  يقههول ريهه  احلههق ؟ بههل أنهه  وأبههوع تقههوالن

                                                 
 رواه الرتمذى وتال حسن بايح ا ورواه ابن حبان عن ابن مسعود .( (1

ااها وله رواية أخرى أوردها الرتمذى عن أىب هريرة " خ كم خ كم لنسائه ا وأان أخر ه الرتمذى عن عائشة وب( (2
 خ كم لنسائى "

أعاله  متفق عليه من حديث أىب هريرة ا ولفا الببارى :" ف هنن خلقن من ضل  ا وإن أعوج ش  مل الضل ( (3
 ك " .ل..... " ولفا مسلم : " إن انرأة خلق  من ضل  لن تستقيم 
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وتعدت خل  تهره ا فقهال  ﴾لهول  ﴿استجارت ابلنىب  وريضبا له ا حىت ﴾ولله  ﴿لرسول هللا 
  (1)َو َْ نُرِّْد َهَذا مِّنك (  : )  َْ نَْدُعَك هلَذا ا ﴾ولله  ﴿له النىب 

 حلمها ﴾وللهه  ﴿وتال  له مرة مل كالم : أنه  الهذى تهزعم أنهك نهىب افتبسهم رسهول هللا 
ريَضَبكِّ من رَِّضاعِّ  ا وكان عليه الصالة والسالم يقول لعائشة رضى هللا عنها : ) إىن معرفُ  (2)وكرما 

حممهههد ا وإ ا ريضهههب  تلههه  ال وإلهههه  ا تالههه  : وكيههه  تعهههرُف  لهههك ؟ تهههال : إن رضهههي  تلههه  ال وإلهههه
ميزح م  أزوا ه ا ويقارهبن مل  ﴾ولله  ﴿وتد كان  إبراهيم ا تال  : بدت  ا إمنا أهجر امسك ( .

من أفكه الناس م  نسائه (  ﴾لهول  ﴿اخلرب : ) كان رسول هللا  خالق ا وملعقوهلن مل انعاملة وام
مل بيته وم  أهله كالصىب ا ف  ا كان مل القهوم و هد ر هال ا ومل تفسه   . وتال لقمان احلكيم : العاتل

 تيل : هو الشديد على أهله ا انتكرب مل نفسه .  (3) ) إن هللا يبغض اجلعظرى اجلواظ ( اخلرب انروى :

 الغيـــرة :
دينهه ( ا كأنهه  بغضها هللا عهز و هل ا ريه ة الر هل علهى أهلهه مل ريه روينا مل اخلرب: ) ري ة ي

السالم : ) ال تكثر الغه ة علهى  يكون من سوء الظن الذى هنى هللا ورسوله عنه ا وروينا عن على عليه
حههد فه  ا  اوزههها الر ههل تصهر عههن الوا هه   أهلهك فرتمههى ابلسههوء مهن أ لههك ( ولعمههرى ا إن الغه ة هلهها

) أتدعون نساءكم يزامحن العلهوج مل امسهواق ؟ تهبح هللا مهن  وتد كان احلسن يقول :وزاد على احلق . 
: ) ال متههنعن إمههاء هللا  ﴾وللههه  ﴿عمههر رضههى هللا عنهمهها ا عههن رسههول هللا  ال يغههار ( . وتههد تههال ابههن

ل بعض ولده بلى وهللا مننعهن ا فضربه وريض  عليه وتال : تسمعهللا أتول : تا فقال (4) مسا د هللا (
ُ لُِّكل ِّ َشْيءح ال متنعوهن وتقول بلى مننعهن ؟ وتد تال هللا تعاإل : ) ﴾ولله  ﴿هللا  رسول  َتْد َ َعَل اَّللَّ
 . وتال بعض احلكماء من  اوز الش  فمذموم كمن تصر عنه .  (5) تدرا (

                                                 
   2 ه الطرباىن مل اموسط واخلطي  مل التاري  عن عائشة رضى هللا عنها ا وأورده الغزاإل مل اإلحياء جأخر ( (1
43 
 أخر ه أبو يعلى مل مسنده وأبو الشي  مل اممثال عن عائشة .( (2

 رواه أبو بكر بن الل مل مكارم امخالق عن أىب هريرة .( (3

 متفق عليه عن ابن عمر .( (4

 . 3الق لية سورة الط( (5
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 ﴾ولله  ﴿فال ابس ابحلرة العفيفة أن ذرج لش  ال بد هلا منه من تضاء حوائجها ا تال 
هلن رسول هللا  ) أ ن لكن أن ذر ن مل حوائجهن ( وكذلك ذر ن مل امعياد خابة ا أطلق  لك :
﴿  أيضا إال فيما يعهللا ّما  ا ولكن ال ذر ن إال د ن أزوا هن وعن رضاهم ا وال َير ن (1) ﴾ولله

تهال  ﴾وللهه  ﴿وروينها أن رسهول هللا  ال بد منه ا وأال يراهن ر ل فهو أفضهل هلهن وأبهلح لقلهوهبن ا
رى ر هال وال يراهها ر هل ا تالبنته فاطمة عليها السالم : ) اي ابنىت أى ش  خ  للمرأة ؟ فقال  : أال 

يسدون الثق   ﴾ولله  ﴿وكان أباا( رسول هللا  (2) فضمها إليه وتال :  رية بعضها من بعض (
 النسوان .  والكواء مل احليطان لئال يطل 

 ذى : ى األاحتمال اهلفوات والصرب عل
هن ا ومثا( على حسن عشهرهتن . اوهو مأ ور على احتماله هفوات أهله وبربه على أ 

مهن ال نهد مهن معاشهرته  رضى هللا عنه : ليس  كهيم مهن   يعاشهر ابنعهروف (3) وتال حممد بن احلنفية
ظيمة اجلهل ا كث ة اللسان ا تليلة القبول ا ع بدا حىت نعل هللا له منه فر ا وار ا . ف ن كان  بذيئة

ام ى فطالتههها أسههلم لهههدينهما ا وأروح لقلوهبمهها مل عا هههل دنيههاه ول هههل لخرتههه ا وتهههد شههكا ر هههل إإل 
فقههال لههه : ) طلقههها ا فقههال : إىن أحبههها ا تههال : أمسههكها إ ن (  بههذاء امرأتههه ﴾وللههه  ﴿رسههول هللا 

ى اجلسههم . ومل معهههللا تولههه عههز بفراتههها مهه  احملبههة ا وتشههت  اهلههم أعظههم مههن أ  فبشههى عليههه تشههت  مهههه
 و ل : 

ْتِّه َ  الَ  ﴿ َْ َشهةح م بَهي ِّنَهةح  ُذْرُِّ وُهنَّ مِّن بُهُيوهتِِّّنَّ َواَل ََيُْرْ َن إِّالَّ َأن  مسهعود :  تهال ابهن (4) ﴾بَِّفاحِّ
 تعهههههاإل يقهههههول :  إ ا بهههههذت علهههههى أهلهههههها ول ت زو هههههها فههههههو فاحشهههههة ا وههههههذا يعههههههللا بهههههه العهههههدة من هللا

                                                 
 ورد حديث اإل ن ابخلروج للنساء عن أم عطية ا وهو متفق عليه .( (1

 رواه البزار والدار تطهللا مل امفراد عن على .( (2

هو حممد بن على بن أىب طال  انعروف اببن احلنفية ا واسم أمه : خوله من سىب بهللا حنفية ا ولد مل خالفة عمر ( (3
 هه . 73ابع  ا تومل حواإل بن اخلطا( ا وهو من كبار الت

 . 1سورة الطالق لية ( (4
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ههن ُوْ ههدُِّكمْ َأْسههكُِّنوُهنَّ  ﴿ ههْن َحْيههُث َسههَكنُتم م ِّ َة َواتهَُّقههوا اَّللََّ  ﴿ فهههو متصههل بقولههه : (1) ﴾ مِّ َوَأْحُصههوا اْلعِّههدَّ
 أى : مل العدة .  (2)﴾ بُهُيوهتِِّّنَّ  َربَُّكْم اَل ُذْرُِّ وُهنَّ مِّن

 الطالق مباح إال أنه مكروه بغري سبب :
مبهاح  علهى ريه  أتويلهها ا فهالطالقن الطهالق حمظهور يتهأول ههذه اآليهة أمن الناس من يظن 

أبغض إليه من الطالق  ا وتد روى مل خرب : ) ما أحل هللا شيئا ةإال انه مكروه بغ  سب  لتفرتة املف
حهههدود هللا فيههههه ا وال تقهههوم بوا هههه   قهههيمتخافهههه  أال  إ ان تفتهههدى انهههرأة مههههن زو هههها أس . وال أب (3) (

ْفهُتْم َأالَّ يُقِّيَمها  ﴿أعطاها ا وتد تال هللا تعاإل :   ّمان ْخذ الفدية أكثر أكره أحقوته عليها ا و  فَ ِّْن خِّ
اجلائز عند أكثر العلماء . وال ول  (5)وهذا هو اخلل   (4)﴾افْهَتَدْت بِّهِّ  ُحُدوَد اَّلل ِّ َفالَ ُ َناَح َعَلْيهَِّما فِّيَما

  المههههههههههههههرأة أن تسههههههههههههههأل زو ههههههههههههههها طالتههههههههههههههها وال أن ذلهههههههههههههه  منههههههههههههههه بغهههههههههههههه  رضههههههههههههههاه ا تههههههههههههههال رسههههههههههههههول هللا
﴿  وتهههال : )  (6) زو هههها طالتهههها مهههن ريههه  ابس   تهههرح رائاهههة اجلنهههة ( : ) أميههها امهههرأة سهههال  ﴾وللهههه

 .  (7) اننافقات ( انبتلعات هن

 النشــــوز : 
الصلح  نه أبيح للزوج ضرهبا مل النشوز ا وأبيح هلاأالنشور تد يكون من الزو   معا ا إال 

علهوا أحههدمها علهى بههاحبه ب بههل النشهوز أنأو  (8) (َوالص ههْلُح َخهْ ٌ )مل نشهوز الهزوج ا تههال هللا عهز و هل : 
ن نفههو عليههه ونتنبههه فيكههون مل حنههو ريهه  حنههوه ا فيكههون مههن هههذا الكههالم الفههاحش ا أويرتفهه  عنههه ا كهه

                                                 
 . 6سورة الطالق لية ( (1
 1سورة الطالق لية ( (2
 أخر ه احلاكم عن ابن عمر ا وتال حديث بايح اإلسناد .( (3

 . 229سورة البقرة أية ( (4
ال ووتع  تطليقة ابئنة ا ويكره ان اخلل  هو ان تفتدى انرأة نفسها كال ليبلعها به زو ها ا ف  ا فعال لزمها ان( (5

 ْخذ منها شيئا إن كان هو الناشز .

 رواه أبو داود والرتمذى وتال حسن ا ورواه ابن ما ة وابن حبان عن ثوابن .( (6

 رواه النسائى عن أىب هريرة .( (7

 . 128سورة النساء لية ( (8
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ووكم احلكمان مل هذا أحدمها من أهله واآلخر من  ويكون منه ام ى ا ويكون منه اهلجر واالنفراد .
بينهما . وتد وعد هللا عهز و هل الغههللا مه  الفرتهة كمها وعهده سهباانه مه   ن وينظرون فيماأهلها ا يعدلو 
ههن َسههَعتِّهِّ ) النكههاح فقههال : ُ ُكههال  م ِّ ههنُكمْ كمهها تههال تعههاإل : )  (1) ( َوإِّن يَهتَهَفرَّتَهها يُهْغههنِّ اَّلل   َوأَنكُِّاههوا اْمَاَيَمههى مِّ

ههْن عِّبَههادُِّكْم َوإَِّمههائُِّكمْ  ههن َفْضههلِّهِّ إِّن يَ  َوالصَّههاحلَِِّّ  مِّ ُ مِّ الغهههللا ابنههال ا  فقههد يكههون (2) (ُكونُههوا فُهَقههرَاء يُهْغههنِّهُِّم اَّللَّ
لطفههه ا و ههاء مل خههرب : )  ا عههن بههاحبه كهها خصههه هللا مههن خفههىمههن يسههتغهللا كههل واحههد منهويكههون أب

أراحهللا هللا منك ا وتد  عل سباانه الطالق  ثال  ال يستجا( دعا هم : ر ل له امرأة سوء يقول :
 السوء ا و ار السوء ( .  شاء طلق ا واآلخر مل انملوع بيده إن

 حسن العشرة : 
غُهواْ لياسن الر ل عشهرة أهلهه والقيهام هبهن ا فقهد تهال تعهاإل : ) َعلَهْيهِّنَّ  فَه ِّْن َأَطْعهَنُكْم فَهاَل تَهبهْ

ورة حينئهههذ علهههى بههه أى : ال تطلبهههوا طريقههها إإل الفرتهههة وال إإل خصهههومة أو مكهههروه ا وههههذه (3) ( َسهههبِّيالً 
انؤمن  ا فتوهلا مهن اإلرفهاق وأرفهق هبها  استجاب  لإلميان وطوع  لك إإل أخالق إ اامنفس انطمئنة 

القيههام علههى الزو ههة  سههن القيههام علههى الوالههدين فقههال  مثاهلهها مههن انبههاح . وتههد شههبه هللا عههز و ههل حسههن
نْهَيافيهما : ) ُهَما يفِّ الد  بهْ ْلَمْعُروفِّ مل أمر النساء : ) وتال سباانه (4) ( َمْعُروفًا َوَباحِّ ُروُهنَّ ابِّ  (5) ( َوَعاشِّ
ثْههُل الَّههذِّ سههباانه مل النسههاء مهها فرتههه مههن حههق الههزوج مل كلمههة واحههدة فقههال : ) مث أمههل َعلَههْيهِّنَّ  َوهَلُههنَّ مِّ

ْلَمْعهههههُروفِّ  يثَاتًههههها رَيلِّيظًههههههاوتهههههال مل عظهههههيم حقهههههههن : ) (6) ( ابِّ هههههنُكم م ِّ :  عهههههز و ههههههل وتهههههال (7) ( َوَأَخهههههْذَن مِّ
جلَن ِّ )  تيل : هى انرأة . (8) ( َوالصَّاحِّ ِّ ابِّ

                                                 
 . 130سورة النساء لية ( (1
 . 32سورة النور لية ( (2
 . 34ة النساء لية سور ( (3
 . 15سورة لقمان لية ( (4
 . 19سورة النساء لية ( (5
 .228سورة البقرة لية ( (6
 . 21سورة النساء لية ( (7
 . 36سورة النساء لية ( (8
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ثهههال  كهههان يهههتكلم هبهههن حهههىت تلجلهههج لسهههانه  ﴾وللهههه  ﴿ولخهههر مههها أوبهههى بهههه رسهههول هللا 
وهللا هللا  كالمه ا  عل يقول : ) الصالة الصالة وما ملك  أميانكم ال تكلفوهم ماال يطيقون ا  وخفى

واسهتاللتم فههرو هن بكلمههة  أخهذمتوهن بعهههد هللا ا –ى سههر أيعههللا  –مل النسهاء فهه هنن عهوان مل أيههديكم 
) يطعمههها إ ا طعههم ا ويكسههوها إ ا  : مههاحق انههرأة علههى الر ههل ؟ تههال : ﴾وللههه  ﴿وسههئل  (1) هللا (

  اكتسى ا وال يقبح الو ه وال يهجر إال مل البي  (
 والقيهام كها هلهها وينبغهى أيضها إ ا أراد النكهاح أن يهتعلم مهها حتتهاج إليهه انهرأة مهن حسههن العشهرة
ويعرفها ما أو    عليه ا وميل انداراة ا ولط  انفاوضة ا ويعلمها حسن تيامها كا ن  له عليها ا

 هللا عليها من  لك . 

 الزوج سيد زوجته : 
حكمهة  ن هللا عز و ل تد ملكك إايها ا فهال تقله  هبهواع ال متلك انرأة شيئا من أمرع اف

ُمْ فكأنك تد أطع  العدو ووافقته مل توله : ) هللا فينقل  اممر عليك ا ُنَّ َخْلهَق اَّلل ِّ  َوآلُمَرهنَّ  (2) ( فَهَليُهَغ  ِّ
ُ َلُكههمْ وتههال تعههاإل : ) يعهههللا النسههاء والصههبيان ا ومنههه  (3) (تَِّيامههاً  َواَل تُهْؤتُههواْ الس ههَفَهاء أَْمههَواَلُكُم الَّهه ِّ َ َعههَل اَّلل 

أطاعهها فيمها هتهوى دخهل حته  الهتعس ا فكأنهه تهد  منه إ ا: ) تعس عبد الزو ة (  ﴾ولله  ﴿توله 
 (4) ( َوأَْلَفيَها َسهي َِّدَها لَهَدى اْلبَها(ِّ  علهه سهيدها مل تولهه تعهاإل : ) بدل نعمة هللا كفهرا ا من هللا عهز و هل

عهادة فتجهرتئ عليهك وتطله  انعتهاد منهك ا فههى علهى مثهال أخهالق الهنفس  يعهللا زو ها ا وال تعودهها
عهها ا وإن شههددت يههدع  راي  عناهنهها فههرتا  ههذبتك ضهها ماهه  بههك ا وإن ار هنههأرسههل  عنا سههواء ا إن

 عليها وكباتها ملكتها و فلعلها أن تطوع لك . 

 من وصااي بعض العرب لبناهتم : 
تاله   كان نساء العر( يعلمن أوالدهن اختبار أزوا ههن ا كانه  انهرأة إن أنكاه  ابنتهها

لذلك تطعى اللاهم علهى  تقدمى عليه انزعى زج رحمه ا ف ن سك : اي بنىت اختربى زو ك و تبل أن 

                                                 
 أخر ه النسائى مل السنن الكربى ا وأخر ه ابن ما ه عن أم سلمة .( (1

 . 119سورة النساء لية ( (2
 . 5سورة النساء لية ( (3
 . 25سورة يوس  لية ( (4
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اإلكههاف علههى تهههره وامتطيههه ؛ ف منهها هههو  ترسههه ا فهه ن أتههر فاكسههرى العظههام بسههيفه ا فههان بههرب فهها على
 محار . 

 حهههد حكمههاء العهههر( ابنتهههه ليلههة زفافهههها فقههال : اي بنيهههة ا تهههد كانهه  والهههدتك أحهههقأوأوبههى 
أتول : إنك تد  ما اآلن ف ىن أحق بتأديبك من ري ى ا افهمى عهللا مابتأديبك مهللا لو كان  ابتية ا وأ

وتههرين   أتلفيههه ا كههوىن لههه أرضهها  خر هه  مههن العههش الههذى فيههه در هه  ا وبههرت إإل فههرا  ال تعرفيههه ا
مة يكن لك عبدا ا ال تلافهى بهه فهيقالع أكوىن له   يكن لك مساء ا وكوىن له مهادا يكن لك عمادا ا

ن انى فابتعدى عنه ا واحفظى أنفه ومسعه وعينه إفاترىب منه ا و  ينساع ا إ ا دىنا وال تتباعدى عنه ف
وال يسههم  إال حسههنا ا وال ينظههر إال مههيال ا واكرهههى العههزل كراهيههة شههديدة ا  ال يشههم منههك إال طيبهها ا

 .  ﴾ولله  ﴿من الشرع اخلفى ا وفيه هنى رسول هللا  ف نه دتيقة

 حكم العـــزل : 
اخلهروج مهن  تهل مها فيههأالسل  الصاحل ا و  يكهن خيهار انتقه  يعزلهون ا و كرهه ماعة من 

رضى هللا عنهما يقول : العزل  التوكل على هللا عز و ل ا وتلة الرضا  كم هللا تعاإل ا وكان ابن عباس
 ﴾وللهه  ﴿السنة ا و لهك أنهه روى عهن النهىب  هو انوءودة الصغرى . فلقوله هذا استنباط حسن من

 ر ولد  كر تاتل مل سبيل هللا عز أفيكت  له من ماعة  ئل اجلماع : ) إن الر ل ليجام  أهلهمل فضا
 لك اي رسول هللا ؟ فقهال : أنه  خلقتهه ؟ أنه  رزتتهه ؟ أنه  هديتهه ؟ إليهك  و ل ا فقيل له : وكي 

انعهللا (  راه مل هذاماته ا تال : فأن  تأّماته ؟ تالوا : بل هللا خلقه ورزته وهداه وأحياه و  حمياه ؟ إليك
 أَأَنُتْم َذُْلُقونَُه أَْم حَنُْن اخْلَالُِّقونَ  أَفَهَرأَيْهُتم مَّا مُتُْنونَ  ﴿يقول : إ ا  امع  فأمني  مل الفرج وتد تال تعاإل : 

 كههرا علههى أ  أحوالههه وأكمههل منههه خلههق  فهه  ا   َيلههق هللا مههن منيههك خلقهها ا حسهه  لههك أنههه تههد (1)﴾
 ئ  ابلسب  الذى عليك وليس عليك خلقه وال   سبيل هللا فيقتل ا منك تدبافه ا أبن يقاتل ملو أ

فعله هللا  لو لك هللا عز و ل ا وهو فعله جمردا ا فكان لك أ ر ما ل رزته وال هدايته ا وإمنا يقدر على
د كا أمكنك عمله ا فلهذلك تهال ابهن عبهاس : ) ههو انهوءودُة الص هغرى ( منهه يو ه تعاإل ا إ  تد أتي 

فضهله  عدم هذا الفضل إ  كان العبهد سهب  عدمهه ا منهه   يفعهل مها يتهأتى منهه الولهد ا فهذه  ابلعزل
 وحس  عليه تتله .

                                                 
 . 95ه 58سورة الواتعة لية ( (1
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 العزل دقيقة من الشرك اخلفى :
بنههاهتم  إمنهها تلنهها : إن العههزل دتيقههة مههن الشههرع اخلفههى ا من أهههل اجلاهليههة كههان سههب  تههتلهم

وخوف الفقر واإلمالق ا  كراهة اإلنفاق عليهن ا ومنها الشحمعاىن ا أحدها خشية العار هبن ا ومنها  
يشههرف عشهه ته ا و  يسههد تومههه ا يعنههون  وكانهه  العههر( تقههول : مههن كههان لههه أحههد احلههوابت الههثال   

  ابحلو( : امم وامخ  والبن  ا واحلوابت :

 (1)﴾واًب َكبِّه ًاَكهاَن ُحه  ﴿م  حوبة ا وهى كب ة ا تال هللا تعاإل : مل أكل أموال اليتامى : 
اجلمه  بهه   وعنهدى : لهيس ههذا الههذى تلهتم عنهدكم . وكهان مههن خيهار التهابع  انهؤمن  مههن يسهتا  لهه

ليبهههال  بهههذلك سهههنة  ههههؤالء الهههثال  : امم وامخههه  والبنههه  ا نههها فهههيهن مهههن عظهههيم انثوبهههة والفضهههل ا
 وكرهناه . شركا خفي  اجلاهلية ا فقد تو د هذه انعاىن أو بعضها مل العزل ا فلذلك مسيناه

للطههارة ا  ن فهيهن تقهذر وتعمهق مهن اسهتعمال كثهرة انهاءأوهو مذه  اخلوارج من النساء كه
احلهههيض ا ويصهههمن مل  ودخهههول احلمامهههات وجمهههاوزة احلهههد مل الطههههور ا وكهههن أيضههها يقضههه  الصهههالة أايم

وكههانوا يكرهههون  اخلههالء إال عههراة . ها ا وال يههدخلننحيضهههن ا وال يصههل  مل ثيهها( احلههيض حههىت يغسههل
العههر( ا ابتههدعوا هههذه البههدع ففههارتوا هبهها سههنة  الههوالدة طلبهها للنظافههة وكراهههة للتقههذر ا خالفهها لسههنة نسههاء

العههراق وأهههل النهههر ا وكههان بعضهههن اسههتأ ن علههى  وسههنن نسههائه ا مههن أنبههاط ﴾وللههه  ﴿رسههول هللا 
 ها . عائشة رضى هللا عنها نا تدم  البصرة فلم أت ن هلن مل الدخول علي
ُتمْ  ﴿وأيضا ف ن هللا تعاإل ند( إإل اذا  الوالدة بقوله تعاإل :  هئهْ َوتَهد ُِّمواْ  َفْأُتواْ َحْرَثُكْم َأىنَّ شِّ

ههُكمْ  اممههم يههوم  : ) تنههاكاوا تناسههلوا فهه ىن مكههاثر بكههم ﴾وللههه  ﴿تيههل : الولههد ا وتههال  (2) ﴾ مَنُفسِّ
) سهوداء ولهود خه  مهن  وتولهه : (4)(  دود الولهود: ) خ  نسائكم الهو  ﴾ولله  ﴿وتوله  (3)(  القيامة

يكون إإل اجلماع إ ا طهرت من احليض  ومن بركات انرأة أن تيسر رمحها أحوج ما (5)حسناء ال تلد ( 
وأمحد ما يكون انولود عاتبة إ ا علق بهه بعهد الطههر ا  ا ومل هذا الوت  أكثر ما يعرب النساء ابحلمل ا

                                                 
 .2سورة النساء لية ( (1
 . 223سورة البقرة لية ( (2
 أخر ه أبو بكر بن مردويه مل تفس ه عن ابن عمر بلفا : ) تناكاوا تكثروا ( .( (3

 ن سعيد بن يسار مرسال .هقى : وروى دسناد بايح عيهقى عن ابن أىب أديه الصدمل ا وتال البيأخر ه الب( (4

 أخر ه ابن حبان مل الضعفاء من رواية هبز بن حكيم عن أبيه عن  ده .( (5
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هههْرَن  ﴿اممهههر ابجلمهههاع والولهههد بعهههد الطههههر مل تولهههه تعهههاإل :  عهههز و هههلفلههههذه انعهههاىن عقههه  هللا  فَههه َِّ ا َتَطهَّ
ومضدادها مل الكراهة والذم أمر هللا تعاإل ابعتزال النسهاء مل احملهيض  (1) ﴾اَّلل ُ  َفْأُتوُهنَّ مِّْن َحْيُث أََمرَُكمُ 

تال اهبال و لهك من ريرسهه كهان أن كل من كان جمنوان أو جمذواب أو اتال أو مل حالة أو معه . ويقال :
الغشهيان مل الطههر ا  فلم يزرع و  يزع ا ومن زرع من حر  طي  زكها زرعهه وههو مل سببة من امرض

 ﴾ولله  ﴿العزل رخصة عن رسول هللا  ( وتد رخو بعضهم مل فلذلك تال : ) مِّْن َحْيُث أََمرَُكُم هللاُ 
 ، وكان سعد يعزل .

 العزل هو املوءودة الصغرى :
انهوءودة  تد أنكر على  عليهه السهالم علهى ابهن عبهاس رضهى هللا عنهه مل تولهه : إن العهزل ههو

 (2) ﴾َوإَِّ ا اْلَمْوُ وَدُة ُسئَِّل ْ  ﴿ الصغرى ، وتال إهنا ال تكون موءودة إال بعد سب  ، مث تال توله تعاإل :
نَسهاَن مِّهن ُسهاَلَلةح م ِّهن َوَلقَ  ﴿اخللقة :  أهنا  كرت بعد سب  ، مث تال توله عز و ل لية أطوار ْد َخَلْقنَها اإْلِّ

أى : مل نفهه  الههروح  (3) ﴾ مُثَّ أَنَشههْأاَنُه َخْلًقهها لَخههرَ  ﴿ إإل تولههه : ﴾ ........ مُثَّ َ َعْلنَههاُه نُْطَفههةً  طِّهه ح 
إَِّ ا  ﴿إال بعد هذا السب  اخلصال ، ومن هللا عز و ل  كرها مل :  فيه ، تال فال يكون موءودة مقتولة

بعد سب  معان ، مث م  بينهما مل الفهم فاستنبط  لك ، وهذا من دتيق العلم ،  (4)﴾ لشَّْمُس ُكو َِّرتْ ا
وخفهى  الفهم ، ولطي  االستدالل الهذى تفهرد بهه عليهه السهالم لثقهو( علمهه ، ونفها  فطنتهه ، وريامض

 استدالله .

 اجلماع والطهارة :
حلرمهههة  اء ويكهههره اجلمههاع مسهههتقبل القبلههةفههال نههامعهن حهههىت يطهههرن ، فههه  ا تطهههرن يعههههللا ابنهه

هههرَدا جتهههر َد العِّهه َْين (  احلمهههارين ، وروينههها أن  يعههههللا (5)القبلههة، ومل اخلهههرب ) إ اَ  هههامَ  أحهههدُكم أهلَههُه فهههال يتجَّ
 للمهرأة : ) عليهك ابلسهكينة ( كان إ ا  هام  ريطهى رأسهه وخفهض بهوته وتهال  ﴾ولله  ﴿رسول هللا 

                                                 
 .222سورة البقرة لية ( (1
 . 8سورة التكوير لية ( (2
 . 14 – 12سورة انؤمنون لية ( (3
 . 1سورة التكوير لية ( (4
 أخر ه ابن ما ه عن عتبة بن عبد .( (5
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فهه ن احههتلم فههال نههام  حههىت يغسههل فر ههه أو  عههود فليغسههل فر ههه تبههل  لههك ،ومههن  ههام  مههرة وأراد ال (1)
خيهه  علههى ولههده إن كههان مههن ماعههه أن يصههيبه نههم مههن  يبههول ،فهه ن  ههام  بعههد احههتالم مههن ريهه  ريسههل

الليههل لههئال ينههام علههى ريهه  طهههارة ، فهه ن امرواح تعههرج إإل العههر  فمهها  الشههيطان ، ويكههره اجلمههاع مل أول
 السهجود ، ومها كهان  نبها   يههؤ ن لهه ، والهر اي أيضهاً علهى طههارة مهن ريه   نابههة مل منهها طهاهر أ ن لهه

حههىت  وضههوء أبههح وأفضههل ، إال أن يغتسههل مث ينههام ، فهه ن   يغتسههل و ههام  فههال ينههام وال يطعههم وعلههى
مهاء ، فعلهه رسهول هللا  وتد  اء رخصة مل النوم بعد اجلماع من ريه  أن ميهس (2)يتوضأ وضوءه للصالة 

﴿   يسهتاد أو يتهور أو َيهرج دمها وههو  وأان أكره أن ولق الر ل رأسه ، أو يقلهم تفهره أو (3) ﴾للهو
يوم القيامهة ، فمها سهقط منهه مهن  لهك وههو  نه    ن  ، ف ن العبد يرد عليه مي  شعره وتفره ودمه

 شعرة  نابتها . ر   إليه  نبا ، وتيل طالبته كل
على  ري  على أى حال شاء ، ومن  ام  فليستمهل وال ول للر ل من امرأته إال الفرج ال

بعهد الر هل فيكهون  أهله ، وليتوت  حىت تقضى هى هنمتها كما تضى هو هنمته ، فركا أخر إنزال انرأة
توت  ، وليس َيفى سبقها ابلشهوة   لك كريها إليها ، ف ن علم أهنا تد سبق  ابلشهوة فلم وتج إإل

اتفق  الشهواتن منهما معا ، وأكثر ما يكون التباريض  ع بينهما إ اعلى فطن . وأوفق ما يكون اجلما 
اإلنههزال ، يكههون طبعههه سههابقا لطبعههها أيضههاً . وكههان بعههض احلكمههاء  بهه  الههزو   الخههتالفهم مههن طبهه 

 انرأة حىت يستأمرها مل  لك . امدابء ال يتأخر عن
الر ل  غسل كما ن  علىوينبغى أن يعلمها ،من انرأة إ ا بلغ  واحتلم  ن  عليها ال

بهذلك ،وتهال  فأمرهها ﴾وللهه  ﴿سهأل  عهن  لهك رسهول هللا  (4)، ف ن مل  لك سنة ، من أم سليم 

                                                 
 سلمة .رواه اخلطي  عن أم ( (1

توضأ   : أينام أحدان وهو  ن  ؟ تال : ) نعم ، إ ا و لك حلديث عمر بن اخلطا( رضى هللا عنه تل  للنىب ( (2
 ( وهذا احلديث متفق عليه .

ما ه  ينام  نبا   ميس ماء ( رواه أبو داود والرتمذى وابن - حلديث عائشة رضى هللا عنها : ) كان رسول هللا ( (3
. 
 من  هة ابية اجلليلة أم أنس بن مالك رضى هللا عنهما ، وكان  أم سليم وأختها خالت  للرسول هى الصا( (4

 الرضاع ، وكان  من فقيهات انسلمات . 
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وإ ا كانهه  انههرأة حائضهها  (1):) نِّْعههَم النسههاُء نَِّسههاُء امَنصههارِّ ، اَل مَيْههنَهُعُهنَّ احليههاُء أن يهَههتَهَفقَّْهَن مل الههدينِّ ( 
له انتعة  مي   سدها كي  يشاء إال  إإل أنصاف الفبذين ، وكان (2)اتزرت كئزر بغ  من حقويها 

أن يتزر  قو بغ  مل وسطه وههو انئهزر لهئال يتجهرد  حت  انئزر . واستا  للر ل إ ا دخل مل حلافها
ويضا   الر ل احلهائض كيه  شهاء ، وتناولهه مها شهاء ، ويؤاكلهها ، وال  عرايان ، ف ن هذا من امد( ،

 من امشياء إال اجلماع مل الفرج . ىءنانبها مل ش

 حكم الطالق والتحليل :
مل طهر  ينبغى للمتزوج أن يعرف حكم الطالق ، ف ن عرض له الطالق طلق واحدة واحدة

تعمههل عمههل التاههر   فيههه ، من التطليقههة الواحههدة إ ا انقضهه  عههدة انههرأة منههها  ههيض أو أشهههر عال مهها 
إحههدامها : موافقههة الكتهها( والسههنة ،  التطليقههة الواحههدة أربهه  خصههال :ابلههثال  سههواء ، إال أنههه يههربح مل 

  مهههن سهههحمت خرو هههها منههها ، فبرو هههها مهههن الطههالق والثانيههة : تيسههه  العههدة عليهههها ، والثالثهههة : سههرعة
ماع ، والرابعة : هو أنه إن ندم على طالتها كان له ر عتها مل العهدة  الطهر الذى طلقها فيه من ري 

عقد اثن وال مهر لخر ، وإن أح  ر عتها بعد انقضاء العدة كان له تزونهها اثنيهة  ا ، من ري  إحد
 ري  زواج اثن حتدثه . من

هللا لهه  وهذا كله معدوم م  الهثال  دفعهة واحهدة ، ومو هود فيهه التاهر  ، وإن نهدم   نعهل
ابتلهههى يهواهههها وتهههاج  نار هها ، منهههه ال حتهههل لهههه إال بعهههد زوج ، وَيسهههر العبهههد خهههروج انهههرأة مهههن يهههده ،فههه 

النتظههار فههراغ الههزوج الثههاىن ، أو التجههأ أن يعمههل مل تزونههها لغهه ه فيكههون حملههال لنفسههه ومفسههدا لنكههاح 
احملل َل واحمللهل لهه  ﴾ولله  ﴿رسول هللا  الثاىن ابلتاليل فيق  مل ثال  معان من انعابى و ) تد لعن

ى التاليههل ال نههوز أيضههاً ، وهههذا كلههه دههرة اجلهههل امول بعههده علهه وتههال بعههض العلمههاء : إن نكههاح (3)( 
تَهْدرِّ  َلَعهلَّ اَّللََّ  الَ  ﴿مث تهال سهباانه :  (4) ﴾ َفطَل ُِّقهوُهنَّ لِّعِّهدَّهتِِّّنَّ  ﴿تعهاإل :  واالفة السنة وتد تهال هللا

                                                 
 أخر ه الببارى عن عائشة رضى هللا عنها تال  : ) نعم النساء نساء امنصار   مينعهن احلياء أن يتفقهن مل( (1

 حلياء مل العلم .الدين ( كتا( العلم ، اب( ا

 احلقو : هو اخلصر .( (2

 هذا احلديث رواه أمحد والنسائى والرتمذى وباياه عن ابن مسعود مرفوعاً ( (3

 .1سورة الطالق لية ( (4
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 و اثن  حل  لهيعهللا ندماً من انطلق ، ف  ا كان تد طلق تطليقة واحدة أ (1) ﴾ َ لَِّك أَْمرًا ُوْدُِّ  بَهْعدَ 
أى  (2) ﴾ َاَْرً ها َوَمن يَهتَّقِّ اَّللََّ َنَْعهل لَّههُ  ﴿من العدة من ري  عقد وبعد انقضائها بغ  زوج ، مث تال : 

ومن طلق ثالاث مرة واحدة أو  . ه كران : يتق هللا فيطلق مل العدة ، نعل له ار ا مل  واز الر عة كما
تتههزوج ريهه ه ، وبههذلك يكههون تههد  نههرأة و  حتههل لههه إال بعههد أنطلههق مل احلههيض وتهه  الطههالق ، وحرمهه  ا

، وعههن عمههر  ﴾وللههه  ﴿آباثر تههد كثههرت مل  لههك عههن رسههول هللا  خههال  السههنة ووافههق كراهههة امئمههة
ابهن اثبه  ، وابهن عبهاس ، وملهة مهن الصهاابة والتهابع  رضهى هللا عهنهم  وابنه ، وأىب بهن كعه  ، وزيهد

 ى سيدان حممد ولله وبابه وورثته والتابع  .هللا وسلم عل أمع  ، وبلى
  مت بعون هللا وحسن توفيقه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1سورة الطالق لية ( (1
 .2سورة الطالق لية ( (2
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  معهللا بفة الو ود
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  أنوار بفة العلم
  اإلرادة -4

  كمال اليق  كعاىن إرادة هللا
  السم  والبصر -6،  5
  الكالم -7

  مزيد بيان مل بفة الكالم هلل سباانه وتعاإل
  م القرلنو انباث الثالث : من عل
  تالوة القرلن حق تالوته
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  لإلنازانبتصر 

  انبدل انضمر
  انكهللا انضمر
  انبدل انبتصر
  اننقول اننقل 
  انضمر انبتصر

  انبدل منه
  انوبول انكرر
  انكرر انؤكد

  انكهللا انبهم انشتبه
  انوحد ومعناه اجلم 
  اجلم  انراد به الواحد

  اجلم  انكهللا
  انقدم وانؤخر وانعطوف انضمر

  نبهنا بيس  على كث 
  أهل هللا وخابته

  معاملة العبد مل التالوة
  وب  التال  للقرلن

  انباث الراب  : مل النبوات
  اإلنسان إماال
  حكمة ابلغة

  الرسل أنوار تضيء نن هداهم هللا
  معرفة خا  امنبياء

  ﴾ولله  ﴿نسبه الشري  ونشأته 
  د﴾ولله  ﴿دعوته 
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  ﴾ولله  ﴿دالئل نبوته 

  أبنواع انعجزات ﴾ولله  ﴿أمداده 
  مقابلة معجزاته ومعجزات الرسل السابق 

  معه للمعارف والعلوم
  من خصائصه وكراماته وابهر لايته
  ده به خا  امنبياءممعجزات الرسل هى بعض ما أ

  القرلن احميد ﴾ولله  ﴿من أعظم معجزاته 
  تيان كثل أتصر سورةالعجز عن اإل

  القرلن الكر  دعوة وحجة
  العصمة

  العصمة لألنبياء بعد الوحى والعناية تبله
  الرسل عليهم الصالة والسالم أفضل من انالئكة 

  الرد على من يقول بغ  هذا 
  اإلنسان الكامل كعبة امرواح العالية

  الكرامات الباهرة
  عقيدة انؤمن 
  ظلماتكثائ  ال

  رفعة اإلنسان ابإلسالم
  امبل الذى أسس عليه الدين

  البا( الثالث : العبادات
  الفصل امول : تعري  العبادة وأتسامها والغرض منها

  تعري  العبادة
  أتسام العبادة

  العبادة علم وعمل -1
  الوا   وانندو( -2
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  العلوم من حيث الكيفية -3

  الغرض من العبادة
  اس الىت ال ميكن إزالتها إال ابلشرع بيان اممراض وام

  النجاسات انبلوتة مل  ات اإلنسان وعال ها
  الفصل الثاىن : بيان مل العبادات

  الصالة -1
  أوال : احملافظة على الطهارة

  اثنيا : احملافظة على سنن الصالة وأعماهلا
  اثلثا : احملافظة على روح الصالة

  ار انصلى إإل هللا وهو هى بالتهفر 
  أسرار وأحوال وأنوار

  الزكاة والصدتة -2
  احملافظة على الزكاة والصدتة
  كش  شىء من رموز الزكاة

  تزكية النفس
  الصيام -3

  الصوم عبادة وشفاء وتزكية
  مقدار الصوم وأسراره

  احلج -4
  من مشاهد احلج

  أعمال احلج
  لدا( احلج
  أسرار احلج
  : انعامالت البا( الراب 

  معاملة النساء ولدا( عشرهتن
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  اإلنسان مفطور على الضرورة وانثنوية

  النكاح فرض م  احلا ة وسنة على الكفاية
  ترع التزوج أفضل للمريد

  نكاح اممة خ  من العن 
  كراهة االستمناء وحترميه
  فضل النكاح والند( إليه

  على أوباف النفس النساء
  من وبااي بعض العر( مبنائهم

  السر مل أن هللا تعاإل أابح اجلم  ب  امرب 
  العدل ب  امزواج

  ما يستا  للر ل إ ا أراد التزويج
  أسس انعاملة والسلوع ّب الزو  
  حتصيل ما يلزم الزو   من العلم

  حترى انكس  احلالل
  طاعة الزو ة لزو ها
  رفق الزوج بزو ته

  الغ ة
  إحتمال اهلفوات والصرب على ام ى

  الطالق مباح إال أنه مكروه بغ  سب 
  النشوز

  ُحسن العشرة
  الزوج سيد زو ته

  من وبااي بعض العر( لبناهتم
  حكم العزل

  العزل دتيقة من الشرع اخلفى
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  دة الصغرىو العزل ليس هو انؤ 
  ةاجلماع والطهار 

  حكم الطالق والتاليل
 


