




الممينأف في التفسير عن المومحوعث الشين يختلم 
كلهالكريم القرآن حلال من سامله كلثه نظرة للموصؤع ينظر المونحوعي 

عنديتوقف الذي التأحاليالي بخلاف ، 0 مرو من محورة حلال من أو 
منكثينا المعاصرون الباحثوذ لرص وند والايات• والجمل المفردات 

منالكثير القرآنية للمكتبة وندموا الكريم، القرآن حلال من الموضوعات 
والغواني.العالم من الكثيز للمكتنة أصائغ التي النافعت، الدراسات 

عسنمد التي )الأسبان * سنوان أبدبنا بين التي، الدراّه هذه يتأتي 
الدرامحامحن،هده نحنن الكريم( المنآن في منها الويابة ينبل الحذ قبول 

ماكل الباحث، جمع حنث الكريم؛ للقرآن الموضوعي ير التغفي الممة 
حتىالقرآن آيايت، في العلن وكئز القرآن، حلال من بموضوعه يتبل 

منعلقئابناء بحثه وبني ريها نم الأسثاُت،، هدْ من بح محبيفونه لا 
عننصد التي الخارحثه الأسباب، - ال٠قاJماج٠ بعد - فيه تناول مجوسا، 

ثمالنوء، وثزناء بأنواعها، والقس النيهنان، عد.اوة وهي الص، مول 
وفيالحق. مول عن مد الخي الأّبايج هدْ من الوقاية بنبل أدعه 

كا1ئنكالحق قبول عن نضد التي الداخلثه الأسبان، نازل الثاني ^-، ٧١





■تتء■

التقق؛ه

ئرورمن باقي رثعرد ثغمرْ، ويويتعينه ئحمده فب، الحمد إل 
ثلنيملن، ومن له، مضت ثلأ افن، يهد؛ نن أعمالما، ونئتات أمسنا 

.مرشداؤلثا له ثجد 
نحمداأف وأشهد له، ثريالثج لا وحده افن؛ إلا إله لا أل وأشهد 

إلىكثيرا ئليما وملمم وصحبي آبو وعلى علي5، افن صلى ورسوله، عبده 
الدين•يوم 

الحلأوبيى القاري المرذال عبدو على أنزل الذي لأب »الحن_د 
ندى- غو'حخ< _ وجعله والبامحلل، والحي والأشقياء، والثعداء والحرام، 

والجهل،والمعاصي المحر صلاو من حصوصا، كممين عمونا، للناس 
أمراصي،من للصدور شفاء وأنزله والعلم، والتقوى الأيمان ثور إلى 

العاليات،الطاو_ا في والعالئ؛ اليمص يه ؤيحضز والشهوايتج، ال1ثهاث، 
رم<لا أئه وأ-محتن ونقمها، وآلامها وعللها أمراضها من للأبدان وشفاء 

فيالمغليم المص على لاشتماله وذللث، الوجوه؛ مى بوجه ثلث، ولا فيه 
والملمالكثين، الخين فيه مباركا، وأنزله ونواهيه، وأوامره، أحباره، 
فيناد ومعادة ذكت:ركة الرفيط، والطالمج اس، والأمران ١^^، 

ومجهيمىمضيق أثه وأحبن واسانه، به الاهتداء فنتثها والأحرة؛ الدنيا 
الردود؛فهر رده، وما الحق، فهر له، يشهد فما الثابقة؛ المحس، على 
أقنعمري\ أثن غز ويهدكا فيه؛ تعالى وذا3ا عليها، وزاد تممتها لأيه 





=_^=_س=^^==_^=^^=__تحٌى !ء■®اسندمة 

القرآلهذا عليه اشتمل ما لالناس يرروا وأن ، وامتناظا وثدئرا ومليما، 
كذفي للبمرك هاد الكريم فالمرآل البدايات، من فيه وما الخير، مى 

محيفدأزوم ؛٥ ق، ;مح؛يى ألئتآاث ئدا ءؤإ0 ت تعالى ناد حياتها؛ نوون 
٩[.]الإ>را»ت ه كسيل لمل ام أن آلثيثتت بممالإث أك؛أن ؛؛، ١٢١

دالدم؛-•دذورء، كنون؛ واستخراج افن كتاب فهم محر محن مما ؤإن 
قديناالعلماء به !^ ٥١الذي الموصوعئ التسين ومحدايايه: حيري على 

وحدثا.

درحةلثيل موضع عن أبحث، كنت، وبينما المنطلق هذا من 
يرالنفإلى أميز وكنت، وهناف، هنا يجود حامحلري كال الماحتير، 
مجي،به أفيد موضع عن بقتا أهميتي، من ذكرثا لما المرصوص؛ 

رأييفاستمث الإّلأمثة؛ أمتنا به وأم المرآسة، ^؛ ٠٧حدمه به وأندم 
متوازتوهو الموضع؛ هذا على 

التيالأسان، إف إذ بالغة؛ أهمية من الموضع لهذا ما يخمى ولا 
احد؛كل لها يتعرض جدا، كثيرة الحق تبول عن ويصده الأساذ تواجه 

وال٠تعللم.والعاللم والأنس، والدكن والكبين، الصغين 
لحثلونهاالأسبام، هذْ ذكر في الكري_ثإ المرآل أناص ولقد 
الأحيان.بعض في وحماتها وانتشارها؛ 

ثومتعددة ومتنوعه كثيرة الحق عن مد اكى والأساب، 
قادأدم؛ بني إض^ على أس-ثإ الذي بالشيطان؛ يثعئى ما منها 

علمح،نهار ليل بعنز مهو ؛،؛ ٨٢زص؛ محء؛لآمم ؛، ١٤٧^٠١١، ت تعالى 
الحز.عن وصدهم العباد إصلاد 
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ؤفتنتالمال، كفتنة أنوامها؛ اختلاف على بالقش بملي ما دمنها 
اليالمئة ؤنثة واليا؛، المللث، ؤنمة والأولاد، الأزواج لفة النساء، 
الزمانهذا ني القس هذه وءعلنثv كرث ولقد اف، الأنفيها يعيد 

•الخنق عن الاسمان ضد في 'نبيا فأصبحت، 
والإشرافالئوء، قرناة الخق: عن ثني الي اس م وكذللث، 

يوره،حق ثدرو وعدم الئلويج في افي تعظيم وصعث الدين، ودله يادني، 
والنمزوالئهواتؤ، الثنهات، وايباغ الهوى، واساغ المذموم، والتقليد 

والعفلة.والسكبن، يالوء، آلأنارة 
بنيمها وخدن بيان، أكند الأمباب، هذْ الكريب المرآذ ثن وغد 

•الحذ عن تصدهم لا حس ادم؛ 
تكوذنتلأ لهم مأ أن عباد؛ عر ويصلي هك افه رحمة ومن 

منكيرا اممه. دم يقد الأسامط، تللث، من بها عجل بمي واقيه بإذيي 
امإفىكتالأامِم.لأ،

أجمعأن وتقصيري بعجزي اعترافي ُع قك بافب مثعيثا فآحببتإ 
إرذلل؛، في نشدا عنها، القرآن وحديث، الثني وتلل؛، الأسبابج تللف 

الأية.بتفسير صلأ له كلامه كاف إذا وغيرهم المممين ض العلماء أقوال 

٠٠٠
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الموئؤعاحيبإو أسباب 

فه,

هق.افي يايت، خدمة ني ١^^ - ١ 
المر.لئالوم العلمج \و\أ0 إثراء في ١^^! - ٢ 
التمير.ألوان أحد هو الدى الموصوعئ يالمممير صلته — ٣ 
•هقر الثي إلى يالدعوة الموصيع هذا صله — ٤ 
الموصؤع.لهذا العلمين المادة وفرة — ٥ 
الناص.مى كثير يى الحي نول عن الصد أمجاب انتثار — ٦ 
الموصؤع.هدا مثل ثلوق إلى المائه الثاس حاجه — ٧ 
عليه.ونت فيما ؤنأ من الموصؤع هدا في الكتابة عدم ~ ٨ 
الكتابةعلى وحثي الموصؤع، هذا على مشايخي من كثير تناء — ٩ 

علمفي إليها الرجؤع في والتمرس المصادر، على الت٠ضف - ١ ٠ 
المهر,





I———ء;رجتلهوضوع الساس^ سان تدرا ا

جزئثةعن تحديئر الشيطان عن ثحدثش القي الدراصات أف أولات 
الدراسث oJlaإ0 ثإ الشيطان، عن بالكلام قنلى ما وهو الحث جزاء أس 

الحق.عن الصد ني الشيطان أرّالس_، سان الدراسات؛ تللث، عن تختلم، 
منبجزسؤ ثمملى إثما الفتة عن ت|ءددث، الص الدراسات أف ئاننات 

؛،IJLiعن الدراسة هده ويختالف الفتنة، عن الكلام وهي البحث أجزا؛ 
الصدني سبتا كونها جهة من الفتة عن تبمث، إنها حسن، من الدراماج،؛ 

الص•عن 
هذهمحه احتلمت، فمب. الأساع؛ عن بالدراسة تتنلى مجا أمجا ثالثات 

ال٠ص.عن الصد أسيايت، من سس، المذموم الاثاغ أف ببيان الدراسه 
ناحشن;من الدراسة هذه عن شمحتلمخ الأحيرة الذراسه أما رابئات 

العهدفي الحي لبول عن ثصد القي ثات، يالأمثثنلث يها أ• 
معثن.مجمملمه؛ونت، ليسنؤ الدرامه وهده النبوي، 

سعلىالدراسة طْ إف حيث، الدراسة؛ هذه عن تختلم، يها أ٠ 
منه.الأسيايسر ظك واستخراج الكريم ؛المأن 

التيالوناية نبل من كثير ببيان ئنيزُتؤ الدراسة هذه أف ث حامتا 
المص.عن الصد أسام، من - اقو بإذن - ثقي 

...



النحثحطئ 

دفهارس*دحاتمؤ ديابجن وتمهيد تقدمة إر اتحث منت 
عر:ثثشل القدمئ، أما 

بقةآ الات والدرامح، اختيار0 وأمحباب الموصؤع، همية أ٠ 
للموصؤع.

 mيب.طؤ ئ\
البحث.•منهج 

سبعةعلى ؤيشثبل العنوان؛ بنمردات التعريف ني التمهيد: 
حث:ما 

الأساب.: ٥١البءث 
الصد.القانى: الأ؛حث 
اشود.الثالث: الميحث 
الحق.؛^: ١٢١الميحث 
الثنل.الخامس: المبحث 
الونايه.الثادس: المبحث 
المرآل.النابع: المبحث 

علىييحتوي منها؛ الوقاية وّّجزا الخارجيه الأسباب الأووت الباب 
■وةه^الره 
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جك.افب عر الثالث: اسمن 

ٌض الإخلاص الئابلح: اسث 
|ق.افي ٍناعئ الخاص: اسث 
ه.اممي ذم اشصن الئادّر: اسن 
•الثج؛م الشيطان مى هق باه الاستعاذة النابع: العللب 
اه.معصية من الخدر الثامن: المهلين 

حثلواتاساع عدم السامع: المهلين 
نلأنةعر _ الفثن؛ من الوماية ظ الثار: اس 
:معلاا٠ى 

وانماصي.الشرك ئئن من الوياية ني؛ الأه: المُلالن 
ؤنمثويالدنيا؛ الخياة فثن من الوقاية ننئ النار: المهلين 

اثل:مثلاث على 

النساء.فتة من \فق\لأ عأ ولا: 
اواو.اترُةمنضةىذا:نتا؛

والأولاد.الأزواج فتة ٠>، الوقاية نثن ثالثا: 
والخام.اوا1اك فتة من الوقاية نتن الثالث: اسب، 

الئوء.ثرناء من الوقاية نث3 الثالث: المحق 
عرولختري منها؛ الوقاية وننز الداحلثه الأساب، افار: لباب ا* 

ومحصلين:تمه؛د 

الداخلية.بالأسباب المراد بيان على ؤيثتمل تمهيد: 
مباحث:سنة عر ؤيحتوي الواخالثه؛ الأسباب الأرو: الفصل 

باض.الإشراف الأزل: المحث 



النعثحطة 

ع
قدره.حق افي ئدو عدم الئانىت المحئ 
النوثوم.التقليد الشاث: المحث 
الهوى.اساع ت الرابع المحئ 
النتهات.اساع ت الخامس المحئ 
الشهوات.اساع ت السائس المحق 
يالوء.الأمارة النفس الث—١^ المحث، 
والتج،.والقرون اف5ثن اس: الئالمحن 
العقله.التامع المحث، 

علىويحتوي الداحلثة؛ الأسانم، من الوتاية تنز المصل 
تم؛احث، تنؤ 

باه.الإشراك من الوتاية نثد الألأذ: الممق 
٠قدره حى اه ثدي عدم من الونايؤ ّبز •' اني الئالمحث، 
المذموم.لتقليد ١ س الوقاية ننز ؛ الث، الئالمحت، 

نثدالُتااسيعامحى•
المحاج•س الوتايؤ نبل 

رابعالالمحئ 
الخامسالمبحث، 

الئهواُتج.من الوقاية نل الثادص: المبحق 
بالسوء.الأمارة القس س الوقاية نبث الثاع؛ المبحثؤ 
والعجب•والثردر المجر من الوتايؤ نبل امن'' الفالمحئ 
الغفلة.من الوقاية ن3 الثاه المسمحق 
الثامنالمبحذ 

السامعالبحثه 

البحث.نتائج أهم على وئئثمز الخاتمه؛ 



سوظهمثايخثءاصقًص

تلفهارس ا* 

والمراجع.الصادو هرس ف- 
الموضوعات.هرس ن- 



ًثءً

التحث^كتابات منهج 

موصوعيا،رنينا وترسها بالموصؤع، المتعلقة الأيات جمع — ١ 
الأيات.مى يناسه ما وبحث فصل ثئ تحت 

الايات؛هذه من منها الوقاية ونثل الأرساد_ا استخراج — ٢ 
مىغيرهم أو الأية، في المفنرين وأقوال التفسير ف إلى 

بالموصؤع.صله له كلامهم كاف إذا العلهاء 
عنوالثناسب مناسخ بهلريمؤ التحث فى الأبواب ترتيب _ ٣ 
ذكريتصمى آحذنمات نحضI على بامح، كل تحتوي حيث التعت؛ 

منها.الوقاية نم ذم ثضئن الأساُت،، 
هملاقهله ما ئتممى ومطالب، مباحث، إلى المصوJ تمسيلم ء ٤ 

معئتفق موصوعئة بطريقة منها الوقاية ونم الأسايسر من بالموصؤع 
المصثا.مناهج 

٠إجمالما تمهسرا الأائا مسمر ٠ ه 

أرقامها،وذم فيه!، س ١!^، \ئمحرؤ ور القرآنثة الآية غزو - ٦ 
اسائ.بالئّم وكتاثها 

درحتها،بياف يتصمى تخريجا والأثار السوية الأحاديث، تخرج - ٧ 
فيكال وما إليه، بالعزو اكمميث، أحدهما، في أو الصحيض في كال فما 

فيمعتمدا درحته، بيان مع محيرو، إلى غزوئه الثنة، تحبا من غيرهما 
الثن.العالم أم أقوال عر ذلك، 
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 ٨ t ٠ومصادرها قاطه إلى بنبتي ٠ العرية ١لأبيامحت تومحيق
•المثهوبمر غير للأعلأم الترجمه — ٩ 
بيان•إلى تحتاج الخى الغرمحة المقرئات شرح - ١ ٠ 

خلالمن إليها ئوصلت اتحر الثتاج أهم تنقمن خاتمة وصع —  ١١
الحث.

\ذأقلإ.موصح،ي هو كما اللازمة الفهارس بوضع الهيام —  ١٢
صبهل.إلى يحتاج ما وصط القريم، بعلامات الالتزام -  ١٣



ص

ومديرسكر 

منإلي أسدى بما ؛ AjL_»عليه وأثني وأسكنْ ربي وأحمد هدا 
إتمامعلى وأعائيي وئقيي أن ريي وأحمد الجسيمة، وآلائه العفليمة نعمه 
سبحانهالحي مى نهو ومحواُت،، حق من فيها كال نما الرسالة، هذْ 

فهووتقصير، ح0لأ من فيها كال وما وعلا، حئ النتقصز فهو وثوفيقه؛ 
.وآحرا أولا الحمد فلله والثيهلال؛ نفي من 

بدألم،أن مند لي المعين ننم كانا اللذين العزيزين والدي أشمحن يم 
وأنالجرا•؛، حير يجزيهما أن تعالى افن فأمأاا التعليم، راحل مس 

يوهمحيريْا•
مهدواالذين المباركة؛ البلاد هذه قادة المقام هدا في أثمحن 

أن. افن فأسأل العلم؛ ءلل_، في إليه يحتاحول ما حميع الحلم لثللأيت، 
سمحإيه ؛ ومثايحها وعالماءها أمرها ولاة يحمظ وأل البلاد، هده يحثهل 

مجث.

إليهابالأنت٠اء قق ١^ ص التي الإّلأب الجام,ُة أثكن ^١ 
٠والنثه الكتائب، مى ثمدة الم الغزيرة علومها من والنهل 

محدهاس ص أن ه الأ4 وفقني الي الكريم القرآن كلثه أشمحن كما 
العلمية.حياتي على المجير الأثر لها كاف حنث الجامعية، المرحلت مند 

بنمحمد الدكتور: فضيلة العزيز شيخي الجزيل بالشكر وأحص 
الرسالة،لهدم عملي في علئ أشنف الذي العواحي؛ العزيز عبد 
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وجهدهوهته لي بدد وقد رسالتمحب، في لي والمبمس الموجة يعم نكال 
وعملهعلمه فى له ياوف وأن يحفثله، أن بثنه تعالى اممه فأسأل ومكتبته؛ 
إنئ:محوائم,ج.ونةتهوذقه؛وم؛ 

الرسالة،ءذْ بئراءة ئمصلأ اللذين الكريمين ثيخئ وأشكر 
الجزاء.حيز ذللث، على يجزيهما أن اممه فأسأل 

منأء-اوني من لكز والئواب الأجر يكب أن تعالى افه واسأل 
فائدة.أو مشاركة أو اعدة بموزملاش إحوايي 

وصحته.اله وعلى محمل، ئبينا على وّّثم القه وصلى 
المؤلف

٠٠٠
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الأولؤكق 

الآسداث

Jli  شيءكل أيمان والئسب الحيل، ااااشي،ت ; اأالئحاحا ني
/ءير؛اال إلى به كزصئ 

منيتضح المعش وهذا إلى به يتومز نيء كئ هو فاشب 
محوصزالحنر هذا في سدكت اش الأساب هذه إف حيث البحث، حلال 

قبوثي•وعدم الجذ عن والمدوي الإعراض حالة إلى صاحبها 

القرآنش الأمامب معاض من 
نماُامحفي( ألةت؛تي ئه ثهر ج تعالى: قوله ومنه لأبرانا: ا٠ 

،.الأبواب١٢بمي: .١[؛ ]ص: الآتء،ه ن هوء تي 
•يمني [؛ ٨٥]الكهف؛ متاه بخ تعالى• نوله ومنه لننارل،: ا ٠

•اثني٣، نثازد 
محو٢، ين رءاوت آدد؛نج، ف، لن ها ^؛١ تعالى: نوله ومنه ت لعلم ا٠ 

علمايمي: [؛ ٨٤]الكهف؛ ساه 

المحاج:)١( 
والنفلامالوجوه إصلاح )٢( 
والنaلائرالوجوه إصلاح )٣( 
والفلامالوجوه إصلاح )٤( 

(.TUA)•اJان: جاهع وانفلر: ه 11)\اا
)0\اس.اJ^ن: جامع رانئلو: (، ٤٤٠)؛/

(.٣٧٢)ْا/ا'ا*آ_ المان: جاهع وانظر: )ا/هأأ(، 



—ما

يثثتأ لر 1ن بملن كازكن ؤش ت تعالى نولة ومنه لموت ا٠ 
وقمحنل ت نعتم [؛ ١٥أصح: ]الآلتط!ءه إل تف هنود ؤآؤخط آليتا 

،.١٧١نقف !ر 
أسعوأأكأبم ئبثأ ود ت تعالى نوله ومنه ت والنوده لنواصيه ا٠ 

[،١٦٦: ijJuJWألآت1تابه يهم ؤيقمغ أكدآب رتأوا آيجثوا أل؛ُى ين 
بها:■ذاضلوو كانوا التي الزصلأت أي: آمحا>4ه؛ ُهلم 

،.٢٧١فى 

٠

(.٤٧٩.  ٤٧٨/١٦)او1ن: جا،ع واظر: )ا/هأأ(، والطام: الوجو، إصلاح )١( 
^.U.y-i/T)جا.عالان; داظو: )ص«إ(، الوا>: الأمن زعة )٢( 



ye }■.
اكم_

الخافالمحق 

الصد

عنوصده ت صدودا يصد عنه ءصد ت الصحاح في نال 
٠عنهء وصرقه متعه ت صداالأمر 

طنيادثدفياممحام,م:
أمردمآ إل ثاوا لثم مل  ١٥٧^تعالى؛ نوله ومنه إ١ماءيى• ا• 

[؛٦١: ٠٧١]مثوداه عناك بمدون آلمثفتين راثت الرّمل نإل آثب 
•لكلمتتكيرين إعراصا عنل يعرصون • أي 

تئثلأش شل عن ؤبمدإ ؤأةن؛ة'كثثيإ تعالى؛ نوله ومنه لم؛عت ا٠ 
الإسلامدين عن غينهم وصدوا باقي كمدوا أي؛ ١[؛ ]محمد: 

ِثتوه ^١ َثإلآ ثلإ،ث أئ ئة >وه الى: تعقوله في ا أئ
نمعناة:الصاد، بشم ؤ)0ثووو0ه؛ يزأ فمن تم>ه[؛ ]الزحرف: ي؛هدريتثه 
تضجوذرفعناه: ، الصاد:بكر قيأ ومن ؛عرصول، 

.a'\o/r)الصحاح: )١( 
(.٣٤٦٨)الطم: القرآن تمر وانظر: (، ١٧٣)الراظر: الأمن نزس )٢( 
(.١٨٠)r^/المان: جاع وانظر: (، ١٧٣)الزار: الأمن نزئ )٣( 
u_،وابن انع، اس  puقرا وقد (i ٦٦)٩\/القرآن: لأحكام الجامع انظر: )٤( 

وحمزة،وصام، كمري، وابر كير، ابن الماد يكر وترا جعفر، رابو والكاؤ، 
(.ioA/X)عشر: الأرح الثر؛القراءات لفلأء إتحاف انئلر: وحلم،. ؤيعقوب، 





Yv م J
مح.ُ_ا

لأتكقاس

الصول

وثمنتوصيتن، إذا ت مولا الشيء ملت *يقاد: >االأّان،: ني ناد 
>شاذ؛ا مصدر وهو القاف، فح مولا وقتلته الشيء 

خمامح4فىامحآن•
الكريمالمران آيايت، من كثيرة آيات ني ارالمول، ت كلمه وريث 

ورصالأى.وموله ١^،؛ أحذ بمعص: 
نأندتاؤء، ص ألو ثتن و أفَ أن :نمحأ تعالى: نوك وت 

[.١٠٤]اكو؛ة: ألجمثِ؟4 ^١>؛، يو آس ثئق ألثدقت 
كموJاش:ميدء؛ من أي: ،: أبو ناد ؤيمث،ه؛ ونوله: 

أحذتثطق،،سىشر؛/
هيؤ، م، أك درت اؤ رخ، ء٠ؤن آنثآئ ٥^؛< ود تعالى: وقوله 

[.٣٥محمران: ]TJ آثممزه امحغ أق إهى مؤآ قتمز مميا 

)ا\/اأ(.)ا(وانالرب:
(.O'U/Y)الترآن: رب اسردات؛ي انظر: )٢( 
الصانيف،ء\ب الحوي، المري، مولامم، السمي النش بى معنر محسيأ: ايو )٣( 

■٠ ٠ نلأم بن القاسم هميد رأبو النييني، بن علي عنه حدث (، ٠١ ١٠)ط: في ولد 
(.٤٤٧->ا،/ه؛؛ الغلاء: أمحلأم سر اممير: ^(. ٢١٠)نث: تؤفيّوء؛تغم. 

>ا/اِا-آ(..جازالقرآن: )٤( 



p~n ®محمحسثمدايخبلإاه
\س=س===^===^^سس^^-هأ!أ

ذلكفي عني ارص أي: ه؛ ٠^٥^٠ عطثة ابن نال 
،.ُهاالى مجاومقبولا نعلا واجعله 

،.التصا*لوجه على الئيء أحد ُالتجل• ظه: الئعود أبو ونال 

٠٠٠

)ا/؛أاإ(.الوجيز: الممر )ا(
(.٣٦٠)ا/ الكريم: الخاب إلى.زايا اللم الخل إرشاد )٢( 



]7آ'م
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^٢^

الخق

واحدوالحق! الباطل، حلاث ارالحى! ارالضماح،! ني ناد 
،.حمي*ل أي* جش؛ ءذْ ماد! منه؛ أحص والجمه الحقوق، 

تالكريم القرآن. م الحذ معايي من، 
أمدئمآلثى أثح بوؤ ت تعالى قولة ومنه تعالى؛ اطه لحي! ا٠ 
نيمعن ص يبيتر أنمئهم ك، بجكئ وش دألامح، >؛>!> ٥١قش 

•١^٢، بمتي! ،^؛ ٢٢آلإ ظ ؛!، ٧١لال٠ؤمنون: 
^٥١،٠»>_4؛j ؤآك;بم تعالى! نوله ومنه .؛ الرسوو لحي! ا٠ 
لاو_ت_رة:تثنززه يخأ ألص قكنمون تنه؛؛ رها ثؤ آناءئر ممحف 'كثا تنميهُ

لأ،•اونود أي،! [؛ ١٤٦
ثأءئئلنا الحؤ َكوبجأ تعالى! نوله ومنه القرآن؛ لحي! ا٠ 

،.بالمرآن١٤أي! ٥[؛ ]الأنمام: يد X؛ ن، آمحوأ ير موف 
يلدأؤطي، ومحلل أو ؤِلجم تعالى! توله ومنه الأملأم؛ لحث! ا• 

)1اانمحاح: )١( 
؛/\<jUl.)A: (Uجاح وانظر: (، ١١)ص• الواظر: الأمن نزعه )٢( 
او1ن:جاح وانظر: )\ا^ه\d السير: زاد )٠١( 
(,١٠٢١٠)A/القرآن: لأحكام الجاُع وانظر: (، ١١)ص• الزاظر: الأمن نزعة )٤( 



ًتن1ث
.١^١١٢شز أي: ٨[، ص: ] ي

ييمم،الوأ صئ داؤءد يمق دثلؤأ وإل تعالى: توله ومنه ت العدو لحي: ا٠ 
.، يالعدور أي: [؛ ٢٢]ص:أأم،ه يثنا كذؤ ننير  ٠١١۶بمئنا بمئ •قساي( كحق 

أءنمث ؤنة هء بموأو0 وأم تعالي،" قوله ومنه التوحيدت لحي؛ ا٠ 
ممي ح أي: •٧[؛ قوَكءدز0يم تيئرم آللإ< 

يتضمتت حمت ووةJ١للث تعار: نوله ومنه الوجوب؛ دحهم<ث ا٠ 
و->بغل؛،.أي: ٦[؛ ]غام: أتحب أمم أمحب، عث 

بماظثي ثا ما متت قو وهازأ تعار: نوله ومنه الحاجه؛ لحؤر: ا٠ 
•، حاحولأي؛ [؛ ٧٩]مولت نغؤه ما ف،و يؤك، و ثن 

ئدعميالأدؤ حثت آفن وثاؤإ تعار: نوله ومنه اليياى: لحهم،: ا٠ 
لال٦،.ست أي: [؛ ٧١لالغرْ: كادوأ وما 

دمنرأك:زا للي دم، ولت تحار• قوله ومنه اطه؛ إلا إله لا يحهم،•' ا٠ 
رٌاثنهء ئد رما ِثلإ،٠ آلآ؛ إل َةقب ثم،ل إلا بر نهر بم-جمن لا ل، ثن 

^٧،.٥١؛لا ولهلا أي: [؛ ١٤]١^؛ ثثز،ه ي، إلا دءآ» 
تحثداحز هو ما كل • الجحب هذا م )الحؤ،( كلمؤ من( محيراي 

أماطه، دين عر الامتقامه أم التوحيد، أم الإسلام، أكاف مواء الص، 
.فيهماالمحتلم، الأمرين( مل( المم( الفول 

الزاظرالأمن نزعة )١( 
الواظرالأمن نزمة )٢( 
الواظرالأمن نز،0ن )■٢( 
الوا>الأمن نزمة )٤( 
الواظرالأمن نزمة )٥( 
الواظرالأمن نزئ )٦( 
الواظرالأمن نزمة )٧( 

ض
ض
)ص
رص
أم،

٠٢(،
(٢٠،

)اا/.0(.ايان: جاسروانظر: 
)•أ/ا"ه(.المان: جاح وانظر: 
)٥،القرآن: لأحكام الجاح وانظر: 
(.٨٢٨٢ )• المان: جاسر وانظر: 
)أ/ا،*اا(.المر: زاد وانظر: 
)أ/ااا(.او؛ان: جاح وانظر: 
AiUI\T)المان: جاسر وانظر: 

.(٧١



س

ائلالس

اطنآا3( ؤيونث؛ يدكر الكريق، 'روالسبيل ت ررالصحاح" ني ناد 
ينزاؤنأن تعالى! وقاد فأيغ، [؛ ١٠٨]يوسف: سؤآنج منذءء ؤءل تعالى؛ 
فدي«لا،.[؛ ١٤٦]١^١^ عه شددث لا ألثند شد 

ء.ُ 

ثالقرآن م السل معاني من 
أف^جب ؤ تثغلون تاسوا وأك;بم تعالى: قولة ومنه لعناصه! ا٠ 

.١^١٢٢طاعة ني أي: [؛ ٧٦زاكاء: 
قنانأأ'لأنثاد دك كن تعالى! نوله ومنه لمعمج: ا٠ 

نخزياص.آي: [؛ ٤٨]الإسراء: ته ممثون ،؛ئ 
تأؤءآلناؤر محث هنته ؤءلأ تعالى؛ قولة ومنه لطريق؛ ا٠ 

يعريوللا آي؛ [؛ ٩٨اء: ]النسيلاه  CixJCfiوثُ حيلا متافوث لأ وأبلدي 
المدينةطريق 

وأنألتمنه بمم يت؛ءكي  ٣٤وذث تعالى: قوله ومنه لحجه: ا ٠

)0/؛أآبا(.المحاح: )١( 
وانظر(، )صr١٦١الوا>: الأمن نزعة )٢( 
وانظر)صسه الواظر: الأمن نزهة )٠١( 
وانظر>ص"اآا(، الوايلر:الأمن نزهة )٤( 

.(.٦٦٩٣)المان: جامع 
(.١٤ّ/٦١١)السان: جاح 
.( ١٠٩٠)يم اوان:جاح 



=نم.؛_و1=^===^=ص=س=ض==
خيأرا،.أي: [؛ ١٤١]الماء: شيلاه آل>.؛تبم و \مجثأ أممت محو 

أ'اغتةنؤ ءوء وق ^٢ ١٠أمتّ ولأي تعالى! فوله ومنه لإئم! ا٠ 
•^٢، ت أي [؛ ٧٥^j؛؛ زآو ةتث>ثه وحإ ألكذب أقو عق ؤثمزى تسن 

$ه$

•)U/؛؛؛*( *١^١^؛،^<؛ دانظرت )ص'ا؛آ'؛(، الزاظر: الأمن نزهة )١( 
)\ا\'1ا.المتر: زاد وانظر: )صإأا(، اورا>: الأمن نزهة )٢( 
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وحقاقاؤس

صاثه؛ت ورامه ووتايه وما اوتاة -ت المحيط، ارالقاموس ني - ناد 
توالتومه به، ومث ما ت مثلثة والوغايه ؤنكنن، والوقاء، كوواْ، 

والحفهلارالكلأءة، 

٠عنىمئةفيمحآنم:
مماالئيء حفظ شض الكريم القرآن آياُت، ني )الوقاية( لفظ: نيئ 

 .ُ . <ِ)Y(<،
•ويصرْ يوليه 

لتؤِ?للعد حوح مما م جمز ^^٤، تعالى: نولة ذمنها 
يمحآررسنيل آلغر مةًظم م>أيد  'موجمل أحفثنا انبمال، نف 

ل ١٠٠[؛ ٨١لال_ح_ل: تلكم عثبمفم نعتم ين> َةثلك 
ثتيكّدبم-نيل، آننر يءًظم ستحد  '٣ه: البموي 

في؛اسكمثئئم ت تعقي الحرب؛ دادأست الدويخ، بعضت ؛أ"هظمه؛ 
،.صمحم١٣أن ١^٤؛ 

ناد[؛ ١١: ji]!():آثع؛نجيم د؛لأك ثز أق الى: تعوقوله 

(.١١r٢)ص"١'القامساJسل:)١( 
(.٦٨٨)•ا/القرآن: رب ر ١^١^، )٢( 

):ا/هأآأ(.)"ا(سالماكزيل:



g:•——I؛

—ص—.ى^حم= 
وشيئهتأسن ت أي ٢^٤<؛ د؛إك بث' ء-نهم دمع *أي؛ ظه.' المرطبي 

وءذاتت٠ل١،.
هقاطب توفيق يعد ستكون المحنا هذا في سندكن التي السبل( فهدم 

الخذ•مول عن ثصد اتح، الأسانم، في الوئؤع من ائحدها لنن حافظه 

السمح:لأحكام الجاح :١( 



ئ

الكريمالقرآن 

ب:م اشة: م القرآن 
خاصاج هو بل نيء؛ من مشتق غين امم محو شل؛ - ١ 

يتلاؤتؤ.المتث الثني. على المنرل الذ بكلام 
نيالماء  cJyومنه: الجمغ؛ وهو المني؛ مى مشتق ينيل؛ - ٢ 

الثزنخنع لألأ قيل: بذلك: سه ونت بمثة، أي: الخوض؛ 
الثابتة،المنزلة المحس، قمران جمع لكونه ينيل• بعض، إلى ؛عشها 

■العلوم أنواع جمع لألأ ت يمحل 
»مأا.مادة: من وبص؛ أفلهن بمعى: ت ٣-ينيل 

منه.والتلاوة عنه القراءة لأف ثرانا؛ محمي ومحل: - ٤ 
لألالمدائن؛ مذ مجأحود همز؛ بعير المراق نمي لنيل: - ٥ 
بعثاريعصها ؤتشيه بعصا، يعصها يصدق الأياتر 

اسيانهوحائم رموله على المثري تعالى اللب كلام شرعا: القرآن 
النارسلى.بررة المختوم الفاتحة، بسورة المبدوء نحمد.، 

بمرق.لازركشي: القرآن علوم ايرعان؛ي )١( 
)ص\ا(.الضر: م أصول انئلر: )٢( 









مءه 

ي

الخارجيةبامدساب المراد بيان 

قادالشن؛ وطرص الخير طريق له وبين الإساف، هك اممن حلق 
٣[.]الإنان: نإناكهوثاه ^١ إثا آلتيق ستن ونا تعالى: 

١^!،،عليه وأنرد الثسرأ، إليه أرننأ *ثم ظلإ: الئعدي قاد 
إليؤ،الوصول عند له بما وأحتزه فيها، ورعبه الموصله، الثلريق وهيام 

إذاله بما وأ-؛منه منها، ورمه الهلاك، إلى الموصلة يالثلريق ثم 
بماقائم عله، اممي لنعمة شاكر إلى الناص فانسم ;ذللث،، وابتلأْ نثكها، 

الدينثةبالنعم عليه اممن أنعم للئعم، كمور ؤإلى حقوقه، من اممه حمله 
الهلأكءرا،.إلى ١لموصله الهلرJق ونلك ^، وكثر فردها، والدنيوية، 

•١[.]!_: آلثنJيا٤< ءؤوسيمع ت تعالى وقال 
منالهدى له بثنا والشن؛ الحير طريمي أي: ٠٠رةق<لبج: الئعدي قال 
أنالعبد مس متضى الجزيله، المنى نهده الش؛ مى والرشد الصلأل، 

علىبها يستعيذ لا وأن شه، على ونثمْ اممي، بحقو3، يقوم 
ااأوي«لآ،.معاصي 

منوالهدى؛ للخير أسبابا الدنيا هدْ في قدر أن حكمته. ومن 
بها،أحد من والردى؛ للئلأل وأسبابا هدايته، في سبتا كانت بها، أحد 

(.١٩٧٠)؛/المابق: المدر )٢( )أ/آابماالرحش: الكرم سو 



اًً~ًًً^^^دسًسًً=مح.._؛

والصالحالكافر، من المساللم لتثن الخق؛ عن إعراضه في نتا كانت 
الكاف١١/من والصائد الفاسق، من 

الأسبابطاف، هي النحث: هذا ئي الخارجية بالأساب نالمراذ 
تواجهحارجثه أساب فهي وذاته؛ الإنسان نفس خالج من تكون اليي 

تملن.ولا الحى عن يعرص وتجعله الإنسال 
تواجههالإنسان على التأثير قوة فى تفاؤتها يحتب الأسباب وهذه 

فىسببا جميعها أو الأسباب هذه أحد يكون وند اليومية، حياته فى 
الغق.عن الإنسان إعراض 

...

)مآ'م؛_يمم؛(.انمالرانض:اتظر:







rm
او-,،!_

لآحت\لآه

الحقعن المد ق وأساليبه الشي۵uن عاواوة ^١ 

معنىعلى اشرث ينا تحسن الشيطان عداوة عن الحديث يداية في 
ئغة.)الشيaلان( 

قويزتعر ر احتلموا دنى 
يفادتآصللمه؛ فيه ذال^ول تند؛ إذا نثلى؛ مزت الأيون الموو 

الحنلوالثثلررت المعر، يعيدة أي• نثلون؛ وبتر بميت، إذا داره ستلنش 
الحقعن لتعد؛ سيثلاJا؛ \ذ1يط\0 ونمي وامتداد؛، طني لبمد يه؛ ٌمي 

وتمرؤ؛•

وشاحلزانية، فيه فالول هللقؤ؛ إذا يشيثل؛ ثاحل من ت الثاني القول، 
نط,٠الئطان تضئ، ,ل ذخنثة ^١ الك: وض احث'يى، إذا 

لأنه٠خالوقمنمر١/_؛ _: 
اليربحأف حكى أو المرنة هده على 'اؤيرد عطبه؛ ابى قاد 

تمن أثه تيى فهدا الشياطين، أفعال يعل إذا فلاق ئنتثلن تقولت 

يتصرف.(، ١٤٠)؛/الترآن: لأحكام الجا،ع انظرت )١( 
والفتةالحدث نللب المري، ثم الفارسي فتبر بن _،)، بى عمرو بثر أبر • ّءأوبم  ٢٢)

عمر،بن عص عن النحو أحد العصر، أهل وصاد مئ الرث على أمز ثم ندة، 
اعلأمسر انظر: .(. ٠١٨)•سنة: تولي وغيرهم، . . والخلل. حسب،، بن يئوس 
(.٣٥٢)\>/اه*ا_ البلاء: 



ئ
تلقالوا ثاظ، من كال ولو ثثلن، 

،.الأودل المعص كثير ابن وصحح 
أدض:أربمة عر القوم م )الشطان( ذم جاء وتد 

اقعمحأ ؤذ\ة ت تعالى نوله ومنه الكمرت ني لوزماة ا ٠
٤ت ]المرة 

،•إق ئدأ ؤذ\، تعالى؛ نوله ومنه لكاص؛ ا ٠
أ'لإنيوثهطإن تعالى؛ قوله ومنه والأنس؛ الحي من لفاض ا ٠
آااآْ،.]الأنعام: تأوتي؛< 
آلشبيزهر«رترا ئث l^،iLL^  Iتعالى قوله ومنه لحئه: ا ٠

,(٦)[٦٥]انمائت: 

)\إ\0آ.\بس:

النواظرالأعنز نزعت ٣( 
الواظرالأعض نزعة ٤( 
الوافلرالأعين نزعة ٥( 
الزارالأمن نزعة ٦( 

ا)ص٩٦

)صا'آا
)ص\رآا

بآ"ا

وانظر
وانظر
وانظر
وانظر

)ا/هااسر: القرآن تمر )٢( 
(.T'U)\/المان: جاح 

المسيرزاد 
المسيرزاد 
ا00)\<\رأالسيرزاد 



_أوء I الخى عن الصد في واساتيبه ايتثيطان ساوة 
ا'ًم؛؛

اةت؛،ألآزل

اثشيْلانعداوة 

فهو؛أس؛ ادم اممت حلق أن مند للإنسان الشيطان عداوه بدأت 
ملادم، فيه افن صور الدي اليوم إلى تاييخه يعود الجدور؛ بعيد ®عداء 

عنالم« مررصحيح ففي به؛ يْليث الشيطال فأحد الروح، فيه ينمح أن 
الجنة،في إدم افن صور )لئا فال! س اطي رسول أف هه؛ أنس 

ر١٠ئلما هو، ما بئظر بو؛ يطيما إبليس مجنل ، أناطه ناء ما 
العوه  ٤١>ف ١^، 

عداوةعلى ئدف كنيرة آيايت، الكريم المران ني وردمت، وند 
تيثائنك أهم، ي، يما مرا آفامح، ث تعالى قوله منها الشيْلان؛ 

ونوله[، ١٦٨تاومرْ: هه عدو إين، آقبملي •ئْللأب سننا وي 
ثقعوأولا حفاثة ألمني ؤ، اذئا؛وأ آك!رى ت الى عت

[.Y'A]١^: ه مس عدو هطم لقنأ آلقثْلني حْلوتت 

آشهكة•ئْلنتي قعوا ولا أثب ووذج يثا ؤْظأوأ تعالى؛ ونوله 
د١عا٠^١  jij^uتعالى1 وقوله [، ١٤٢لالأنعام: ث؛ةه عدأ ؛^٢ إمن 

أؤرلإمآ وداد>ثهعا آ-أمت ورق ين ءئمآماي< وشما سو»'لإثا كعا ؛؛-»؛، ألثمْ 

حالماالإنان حالق باب والاداب، والملة اتر كتاب ما\\ص ملم: صحح )١( 
(.٢٦١١)ت رنم حدس يتمالك، لا 

(٠رص١٧واشامحتالجن عالم )٢، 



{S'-l

صنمى==——ض==سس=ص

[،٢٢لسف: 4-ه ثدي ه آلمحن k ^١ نأم ألتجة بما ص آبجا 
إنكدا لأي ئممدإ ثؤيقا -إعق رءياث ستمن لا تبغ بقذ ت تعالى وقوله 

لأعين ٥٥ؤبواذ تعالى• ونوله ْء، ]يرصف؛ ه يق و عث هئني ألقتلنن 
٠ه ر ع ع ي ئ ^ \لأ صأ 4َمَ ممأ 

•>،[.،: ٥٠٤١١]دلاه ضب؛و< يئس عدؤ هم ونتر يوف ين أيلثآء د/أنئث 
ينءم؛بمنه ؟ ١٥يلربيإك لأي عدو ندا إل قئادم  ١٥٥٥^ت تعالى ونوله 

كذاءال عثي قني م؛ئ ^^^٠! I تعالى وقوله [، ١١٧]ف: يثنوه آل؛ئت 
قةت تعالى وقوله [، ١٥لالقم-ص: يزه أمل عدو إق ^لثبمني مز محي 

أنيرهم ذ هإ ه تمأ ؛ئ ظ ^ذط أمحثذ 
 :<U[ ]آيمحلنن^ لا ل ٣ ثه ٦^٠ محن >أو تعالى: وقولث ٦

إيثألشتثلس بمّددم ءؤر؛لآ تعالى: وقوله [، ٦٠]يس؛ منزه عدر ء إده> 
[.٦٢]الزخرنج: ئ؛نه دو عء 

شدةعلى بل عداوة على واصحه دلاله دلت، الايات فهذه 

آلآة«ثهؤرءءت\ بقوله: الآJادتا أم في . وصمه وقد للإنسان، عداؤته 
4P ؛؛ ٧١١ص ه\ وب آشُ َرزم  li-حأوأ ثثة 

لكم؛عداوته أفلهن قد العداوة؛ سن أي: [؛ ١٤٢؛: ii_<،jSfi]يزه ءئ5 
،.العداوهءلفناهن #ين أي: هءزفي: كثير ابن الإمام قاد 

يثأ؛لآئا أثج َةآ المحس قشؤ* لا ؛ادم وقاد 
مبني ^١ تعالى #يقود ٠: كثير ابن قاد [؛ ٢٧]سف: ألثته 

ني. ادم النشر لأبى القديمه عداوته لهم وننبما وثبيله، إبليز من 
والعنا؛،الئب دار إلى النعيم دار هي القي الجنة مى إحراجه في نعيه 

(.ro\/r)الطم: القرآن تمر 



.٠٥' ٦ عن الصد فى وآساليثات ا1سايهلان عداوة 

—ض—س^تح.ى=
عنإلا هذا وما عته، متورة كانت يعدما ءورته هتلئ، في والست، 

عسء،لوألائم أسبمرظ ههك' ئنا تعالى• كقوله وهدا أكيدة، عداوة 
دوقابن  ١٠١٥^وددكث7 انقغزم يهء م ص سى آلجي ين '؛اف إدس إثآ 

،.•ه[<اأ لالكهم<: دتُه يئس عدو وقم وهم 
فيومهارته فتته، لعظم الشيطان س ثحديرنا في المران أطال اوقد 
كاألشتءلس مثينغأ لا ؛ادم جي" ث ذللث، على وحرصه ودائه الإصلأو، 

٠اءندر٠ءوز وؤ ألسثن ؤا)؛ وقا3،ت [، ٢٧]١^١٠.،: ^أجننه ين آبجدم أ-مج 
ووثناد: وئ٦[، اط_ر: لذأشر؟< يق بننئ يدءمحأ إثا عدثأ 

ئجثاهحتستاثا حسر مند آم ددمحنح ثن دمحا آلثنثلنن بجد 
[.١١٩]الماء: 

ولعنةقلو'ض* أن زى لأيه تزود؛ ولا ثغود لا الشيaلان وعداوة 
ادممجن ينتملم أن من ند فلا ادم؛ أبيثا سبت، كاف الجمة مى ؤإحراجه 

يورإل لمبتي( لبم، ع مكرتن آوى ثدا آرءتك وقال ت بعدة ين ولوثته 
آا-[لأأ،.: ]١^١٠لجلاه إب ديثتي لآتأئق أثمتن 

للإنسان:اضئان عداؤة عر يدل دمثا 

ص:^١^١٢ ولا: 
mلاذم الئجوذ إُاؤة آث؛ م الشيطان عداوة محن اش لأدلة اس 

ويشرينايكريما لأدم.إ جود بالوالملائكة هو اممن. أمنه حيى 
لاذم،^١ حئدا ؛ Jjbiوامثثع كلهم الملائكه سد ص؛ لأذم 

)"ا/آآ'ئ(.المبق:المهدر )١( 

 )٢(JU (.٧٣)صآي.واشاض:الجن ؛
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ا=ف..ءت!

هنمحئن م ذلك ؟i اه ئن ه ٌ افن لأم ويمانا 
اص''القرآن س نوصح 

أثامحس إلا مجدتأ لائم آسندوأ ,ق؛شكت _ ^^٥ ت تعالى اد ن
[.٣٤^؛: ]١٧آلكغر؛كه عن قاة تآمتهؤ 

أنجدواإال1تليكت ئث( لإ م جوه ت الى تعال ون
خئ ي تثق نآ  jii\ص. نن ذش ؤ اتيiش إلا تبجئ;أ 4َمَ 

وثاد[، ١٢، ١١لالأءر١فت ءل؛اؤيم ين ثثلثثمُ كابن ين ظنتي نتع حم أئأ قاد 
لمذءآثجد ثاد إدس إلا تبمدوأ لائم آنجدوأ قعابفو وؤإذ»كا تعالى؛ 

هداعر ذك ام الأيات من ذللئ، وغين . . [. ٦١]الإ-راء: يثأي 
له.الجود عدم وهو لائم؛ إبليس عداوة بدائه مي هده فكانتا المعص؛ 

[.٣١لالح٠م: أشأد؛نه ح هؤن أن أئ إؤدس ^الأ تحار• وقاد 
^،؛I١ اممت فاد  A^jjijلائم عداؤته أود رروهن•، •' هءيفؤ الئعدي قاد 

تنتانمض ين .نكمُ لثم أمح, تم ءد . أث؟دبم خ آلا أك 
العداوةوأبدى اض، أمر على فاأسبيز [، ٣٣، ٣٢]الحجر: ثنخلأه خمر 

،.ادمُأ من حتر أنا وقال• بعنصره، وأءج>نا ودؤيته، لائم 
بادمدْلود، كاف فإثه لنفيه، كيده »أما اةءلابج1 الجوزي ابن وقان 

هذا،حلى عفليم لأمر • ؤيفود منه، فيتعجب ؛ كالمحار صلحاد وهر 
حلقم ذك لاهيكنه؛ ، aJLpنلطت، ولئن لاغمنه، عار، نلمهلؤ ولثن 

مه؛أحنن تشاهدوا لم ٠نهلنا الملائكه رأى تقويم، أحنن فى ادم 

(.٨٦٢)أ/الرحنن: الكريم سم )١( 
لهانانظر؛ وغيذط. والكيزاف الجرار مته نمئ معروث الخزنب مذ صرن، المحارت )٢( 

)•ا/\،ا'ا(.الخرب: 



,ج- ٦ المحي ض الصد فى واساليبن السيطان عداوة 

لهسولت إبليز؛ على ذلك قس ربهم؛ بأمر أجمعوو كلهم سجدوا 
لوثهلني يخضع أن يلرم إذ عليؤ؛ عضاصه لائم مجرد؛ في بأف ه نف

القين؛مذ أشرث رعيه في والنار نار، من مخلوقا لكونه رعبه؛ في 
لوثهلنن الأفصل وحضؤغ منه، المخلوق مى حيت منها فالمخلوق 

فارثةئلمه ني المكن هذا ولع فلما لمنزلته؛ وهضم عليه، غضاصه 
ونادتالمردوؤ، برأيو المموؤ ص وعارص السجود مذ فأتى الحسد؛ 

قاممن فائت حيث الداحضة؛ بحجته ذلك ثزر ثم ، -ثير ^^١ 
لكاذتعالى، آمنه امثل لو أنه يعلم ولو [، ١٢؛١؛^^ ين دحلت-هُ 

أرادحيث من الإهانة؛ كل نمه أهال وبالامتناع ومعالمه، عزه فيه 
الوصعكل ورصعها عرثها، أراد حث من الإذلال كذ وأدلها تعظينها، 

بهيفحز أن أعدائه أء0للم اجتهد لو ما بنفسه قمعن رفعتها؛ أراد حث من 
يختاركيم، هكذا لنفسه غشه كاف ومن المبلغ، ذلك، يبلإ لم ذللت،، 
زمزنثت؟!لأا/ؤبمد أن:شن العاقد 

يماكلوا آقاش ؤإكؤآا ت تعالى قوله عند >ةقبج، جربر ابذ وقاد 
ئ؛ئيمعيو لكم إين آل؛تلفي حْللألتي ثبوأ دلإ ءلإ-ثا تثك آمحي، فر 

[jJiJi ;،١٦٨ ] السجودبإبائه عداوثه لكم أبال ند أيه ؛ ثغاؤ، جل ايعني؛ ت
وأكدبالخهليئؤ، واسثرله الجنة، مذ أحرجه حتى إياه وعروره لأسكم، 

لكمإبانته مع الناس أيها ئنتصحوه فلا ثناوْت جئ يمول الئجرة، مذ 
ونهثكمبه، أمومحم فيما طاعتي والز_موا به، يأمنكم ما ودعوا العداوة، 

علىأنتم حرمتموه ما دول عليكم، وحئمته لكم، أحللته مما عنه؛ 
لأمره*لواثاعا لالثيaلان منكم طاعه وحثلتموه؛ أشسكم 

.( ٨٨- )ص٤٨ ؛ . آدم تل ص الشيطان بكيد متعلقة رماله )١( 
)مأ/لأمأ(.حامعاويان:)٢( 



=و_عآ==سد==س===^س==

الحنت؛س وخروجه ص آدم إغواء م تثث ثانيات 
إغواءفي سبته وبنيه .؛ لائم الشيطان عداوة على الأدلة أبرز بن 

أمنأنه الكريم كتايه في علينا اممه قص فمد الجنة؛ مى وخروجه آدم 
عنونهاة ثاءا، حث منها والأكل الجنة، بمتكنى حواء وروجثه . ادم 

ؤلأآهنه للعنك أنت أحآؤإ هادم عقأ ؤ • تعالى قاد ،، بمنهارشجرة من الأكل 
.[ ٣٠ت ٠٠١٥٠]١؛آثا؛امبمه محن ئم، أينمآ ثتدو هنا ولا ثئتع١ جف يبمدا بثها 

عليه؛نعمته أثم وئصله، آدم افه حلى لما ١١ت الئعديناد 
الجنةسكنى وأمنئما بها، ويتأذس إليها، ليسكن روجه منه حلق بأف 

أيبن • أي ثيثاه؛ جتخ هيئا، واسعا أي؛ ^^١^؛ منها؛ والأكل 
ثئ.َه يا عئ ألا َش ون له: افن وقال والفواكه، اشار أمحناف 

\<\ح، ١١٨لط4: وألا بجا قلتي' لا وأشك، 
اممهمن له الكرامة زطلأ، لأزم، التثريت ذلك الئيطائ نأى فلمنا 

مىإحراجه في الهلنق بشتى وحاول ذللث،، على حلميه الجنه، بائحاله 
الأكلعن وزوجته ادم الله يهى القي الشجرة في المرصة ووجد الجنة، 

هلث؛اقو معمية في ؤيوقعهما وزوجته، آدم يغوي لأن له ثلريئا وجعلها منها، 
وزوجتهآدم تجعل اش اثنق بعص ومكره بخداعه إبليس الله عدو فاستخدم 

مي:الطرق وميم عنها، اطه نهاهما التي الشجرة تللث، من تأكلان 
ملكتن.يكوئا لأن نلمب، الشجرة مى أكلهما أف زعمه - ١ 
الجنة.في حلودهما في لميب الشجرة مى أكلهما أ0 زعمه — ٢ 

ؤلهما ٣-المن؛ 

(ooU)؛/السان; جاعع انظرت الشجرة. نالك، تسن ^٠٠ دليل يوجد لا )١( 
)ا/أ0(.سراممارذن:)٢( 



ء٦ الحق عن الصد فى وآساليتذ اتشيطان عدازه 

ا=—ي,؛ث—س=ص^ذ=
•الناصحص لاس ني أمامهما ظهوره - ٤ 

ُدنثلىأث آنمح ؤر4؛ادم ت تعالى قوله في افن. تينها العلرق وهذه 
ثثاص © ص بن ^؛١ ١^ ك ةت؛ا َة جث؛^١ ثق َئلأ أوق 

_،ءن رمما نبمكا ث١ وماد ثوء'تإثا ين  ٧٠٣٥ووري ؛؛١ ^١ لثبى آلشظة 
[.٢٠، ١٩،: j^Vl]ئقف؛ه ثذ هؤثا أؤ ثص ةؤثا أن إلا أشمء 

>اءزوجته لره م أباخ أنث -مالي »بمم ه: محير ابن قاد 
ذلك،فعند واحدة؛ شجرة إلا ثماوها حمح من منها يأكلا أن الجنة؛ 

هماما يثنلتا والومونة؛ والخدمة المكر في ونعى الشيطان، حنيهما 
رمحمانهاكما ما وافتراء كدتا - وقاد الحنن، واللباس النعمة مى فيه 
خالدينملكين ئمحوثا لئلا I أي ملكين؛ لتمحونا إلا الشجرة هذه أكل عن 

عنه:افن uل كما ذللث،؛ لكما لخصي منها، أكنئما أنكما ولو uهنا، 
ي^، آلثند قمؤ ء أدقي هو كقادم ؟!، ١٠آلس2لرر إقه ءؤمنوس 

أي:[؛ ٢١]1^1؛،: ؤثثاثثيثآ؟< . . نلكين. تكونا لئلا أي: [؛ ١٢٠أش: 
مليمامن فإو [؛ ٢١]\س: التهجي^ لذ لخنا ؤأذ بافه: لهما خلت 
المكانال١،.بهيا وأءلثإ هاهنا 

وسم:ائ؛ عر لكداخي ٠ ءالثا: 
المريرالمدحل معرفة على حرصه ادم بابن الشيطان مكر ومن 

الإنسانميول على فيثعرث الإنسان؛ إر خلاله من ندحز الذي المغرى 
وحواءادم أف عرف لما فائه الإنسان؛ على خلالها من فتدحز ورغباته؛ 

محططه؛تنفيد إر تسيلا الئغيه هذه حني الجنة، في الئلود يريدان 

بامحمار.( ٣٩٧)•r/العظم: القرآن تمر 



—-ه١

ى====—ض=———===

الخلوديريدان الأبوين أف عري؛ لما اللص *فإف ءة؛لفؤت الجوزي ابن ناد 
عورايهما،ئبدو المنهثة الشجرة من أكلا إذا أيهما وعلم الجنة، غي 

منكماأعلم ؤإيي قبلكما، حلمث، إني لهمات قاد الجنة، من ؤيخرجان 
الثجر1ْتلك نئى حيث، نحدعهما الحلي شجرة إلى أرشدكما فاسنانى، 

هقأدقق هل ؤكءادم ونادت ^، ٠١١شجرة نماها الحلدا<، ®ثجزة 
ثذ،ص دج ^١ ^ثا _الإ ؛إ[، ١٢٠زف: ^ ب زممي آئلد قثزو 

الجنة،في ويخلدا منها، يأكلا أن كراهية إلا [ ٢٠ألتجنن^ 
ناصحأيه لهما وحنم، يموئول، لا الذين كالملائكة وتكونا ئموثا، ولا 

منعليهما فجرى إليه؛ دعاهما ما إلى وأحابا به، ثلثهما \طنأو حتى 
ذلكوكال جرى، ما عنهما الياس وسع الجثؤ، مذ والحروج المحنة، 

َ.المللماا به جرى الذي ومكر؛ يكيد؛ 
م>،بالثوبؤ . آدم أبينا على امس وجودة وكرمؤ بمضلي الله لكن 

تعالى؛قال منها، الأكل عن نهن الي الشجرة من الأكل وهو الدف هذا 
ناد[، ٣٧؛: j-4-Jl]آلقبم؛ره ألوب م إى عثو ثاب حمنو ينم، من ءادم 

محنادم ثلئاهن كلمات ادم لمى _ ذكزه تعالى - اممه *إي ث حرير ابن 
منالثي إل5، - بهي وعنلؤ أبائس بقيلؤ - وتاب بهس، وعملا فملهس، رنو 

نلماما على نادما حطتته، مجن ربه إلى متنئلارآ، بدسه تعترثا حطيثته 
منه،يلثاهن التي الكلمات بموله عليه اممه فتاب أمرو؛ حلاقي، من منه 

منهءاالدنس، مالفت، على وثدمؤ 

(.٩٠-)ص٩٨ آدم.: قل لمه الشطان بكد رصالة.تعالقة )١( 
(.٩٨)ميرا: اوأمط.القاعوس اطر: وؤن'\. حنج الجنائي: من اله تمل مثثملأ: )٢( 
)ا/أ'خه(.جا.عاوان:)٣( 



و-ئ ______ الحؤي عن اتصد في وأساليبه السيطان عداوة 
اً—مح,ت!

البايتإضلال عر منه رابئا؛ 
بميإصلأل على منة وتيه لائم الشيطان عداوة على ندذ مما إف 

الكريم.المران آيات من كثيرة آيات في موصحا هذا جاء آدم؛ 
إلاثإف إثى إلا ددنهء ين دعدث وإن تعالى؛ اد ن
.ثقتحئا مح٠تا ص يئ لأيدن ^؛١^ أق ك . ربذا ٤^١ 

»فيلإثوث*مبجإ ألاخه تاداى ؤبتحكن دلامثيهم ومحلتهم 
.ئتستاثاحسسرمد آممو د/ب تن نيثا آلشظن سخي وش أس قك 

[.١١٩. ١١٧تاس: ييثاه 
العبادإبعاد نى نعى رحمته؛ من افن أبعده ادكما طه الثعدى قاد 

ولهدا٦؛؛، ماطر؛ ل آشثده آمحف ين لهفيؤأ :؛؛^٨٠ يمأ اقلب رحمي من 
رؤقاد وأين اد، والملهم الثر وثنيين الماد، إغواء ني نعيه عن اممث أحبر 

اللعينغبز ، أي! مميبما.ه؛ شثا ءث١دق ثى ؤلآفيد0 ؛ مقسما
لهليس خلصسن افي عباد وأف اس، عباد جمح إغواء على ثقدر لا أيه 

١مولاه طاعن على طاعته وآثر ثولاه، من على ن-لهلاوه ؤإنما سلطان؛ عليهم 
.آمحن قهئ ^٠١١، ليغوينهم؛ آحر مرصع في وأثنم 

وجزمالغبيئ، هلنه اون.ي نهدا [، ٨١٠، ٨٢ت ]ص أذ%نفأخ؛ه نهم عنائك إلا 
قابرهلثن إنمس ْمحم صدئ ؤوق؛ن' • ؛^^5 بويويي؛ تعالى اُثه أحبر به 

تفه أمم اون.ى المفروض اشين، وهذا •٢[، نسأ؛ ألثؤءنإد،ه ين فئتا إب 
ءؤوثربمئنهلمهبقوله؛ لهم؛ يقصده وما بهم، ثريد ما يكز -؛ يتحدهم أيه 
وصلالاالعلم، في صلالا المستقيم، الصراط عن أي؛ [؛ ١١٩اء: ]الن

فىالأتل«'ة.

(.١٠٥٩.  ٣٥٨/١)الرحنن: الكريم تسر 



—'ما

والإصلأو،الإغواء في جهدء غابه نيبدد أنه الئ؛طال أنز بل 
هك-افي عن إبعاده أجل من طريق؛ كل في ال الإننتواجه وأيه 

لإبمؤتمم السمحم. بمثلك ثم لآسل أمي؛ؤ، نئآ ٠ تعالى: قاد 
ثء؛اىهأٌكرئم يد ه مقييم يبمن هخب دعذ ظهم يثق ؛؟، نذ 

[jyVl :،١٧، ١٦.]

منوأيس أبلس لما - إبليس ناد ت ®آي هءدفب؛ الئعدي الشيح ماد 
آلستتمءؤص>رءثك لخلق لأي: ثثإه؛ لآسل آءوي-ؤ، جؤنآ اممي رحمة 
الناسصد على جهدي غايه الصرائل، لألزمن أي: .ه؛ 

أنيروص قه( وبق أدءتأ م نى ؤئ إياء، نلوك-هلم وعدم عنه، 
يثخماطريق كل وثن والجوانب، الجهات جمح ثن ت أي ؛ ٠٤٣وص؛،^♦

مدصعقاء أيهم الخبيث علم ولما غيهم، مقصوده بعض إدراك من فيه 
إغوائهم،على مجء-وبة ببدل جازما وكال منهم، كثير على العفله لعلن، 

الشامط #ئ.؛ محأ ؛ن ^ ُناد: ممثا؛ وضاق ممن 
قيامهموعدم عنه، صدهم يريد وهو المستقيم، الصراط نلوك من بالشكر 

خ،؛يدعؤأ إئا عدة ظ|ثدوآ عدد أؤ ألسئنيى وأ0 تعالى: Jال يه؛ 
٦[*أشره آمحنير ين 

ثريتنوض الباؤ، إغوا■؛ على أقنم أثه أحرى آية في . وأحتر 
ف،لهم لمهمس أءوي؛ها ,؟ يئن، وذ تعالى: فمال لهم؛ الئيثة الأعمال 

[.٤٠، ٣٩]الحجر: أأثئل،ه؛نيم .؛^؛j ءثادق إب آمة. وايعأ آهم، 
بفعلإما بوجهم،ت يكول هنا *وئزبينه ه•' المرمحلبي قاد 

ومعنىالثناعي، فعل عن الا،ذيا بزينة بشغبهم ؤإما المعاصي، 

(.٥٣٧- ٥٣٦)Y/الرحنن: الكرم يسر 



-ج'' ٦ الحق عن الصد فى وآسالييه السبطان مداوة 
=====سض==^==صس^فع=

الهدى.طريق عن لاصلتهم أي: .ه؛ ؟مة 
إبليس)إن افي رمود ناد قاد؛ ه الئدري معيد أبي عن 

Jli  : ج°}ذانت نا آذم بتي أهوي أراد لا زعزتك زب، نا°
نانيب أنمن لا ذخلالي، نء>تي ،: iplنقاو أخنامهب، م

ود-• ص نورة في - تعار يولث المعنى هذا وثن انتئمردني(لا،*لى، 
[.٨٣، ٨٢زص: \وناتيةه نهم بمادق إثأؤ محمحن. أمآّهم لمير؛أى 

عليهيدل ادم؛ بني إمحلال في جهده غاية يبدد يراد لا والشيطان 
افنقال كما يبعثوف؛ يوم إلى ينذلنْ أن الرب من وطلبه المقدم، الحدث 

الأنظارطلب ؤإثما [، ١٤يور إل آطنو عنه؛ تعار 
ادم•بنح، من الكبر إغوا؛ من مه يتكئ طويل ونت له يكول أن لأجل 

آدموعداوة اقو، بعداوة افي غدو أعلى ررثلما ظه؛ الئعادي قال 
ماإغوا؛ من ليثمأكن البعب؛ يوم إر والإمهال النفلره اطه نأل 

العباد،لابتلاء مفثضبه اطب حكمه كاك ولما ادم، بيي من علته يقدر 
عدوه،بهليع ثنن يعليعة ومن الكاذمج، من الصادق لسنن واختبارهم 

[*١٥قدثه عن ؤإئك ت فقال نأل؛ لما أجابه 
المؤمييسعباد؛ على للسيظان يجعل لم أيه هث اطه نضل من لكي 
دققننثن عاته؛ر للف لإس عبمادى ^٤ تعار؛ قال كما نبيلا؛ الخخالهين 

عبادهتعار بثأيتدة ُإنمار ؛ كير ابن قان •؛؛ ٦٥]الإمراء؛ معكيلاه بدغّ، 
تقان ولهدا الئجسم؛ الشيaلان مى لهم وحراسته إياهم، وحففله المؤمنين، 

احدثالأونووط: ثال، (، ١١٢٣٧)رقم: حديث )\\ا\س احد: مدالإمام )١( 
حسن،.

ص!القرآن: لأحكام الجاعع )٢( 
(.٥٣٦)A الوحش: الكريم سير )٣( 



،٠١ونابرال دنؤيدا حافظا ت أي رًمحلأ.ه؛ ,به ^قف 
المومنىطائفة منهم استثنى العباد، إصلاو على إبليس أننم ولما 

وثت عنه تعالى افن قاد كما ه، افن اص-ثلفاملم الديى المخضيى 
ادنت [ ٨٣، ٨٢زص: آلمثليير؛ه نهم بمادق إلا آمحئن. بءؤّالم نؤبك 

مساوعصمتهم نماذتلث،، ، أحلضتهم١ الذين ت *أي ت ظه المرمحلبى 
صص ِذ لتم لأية منه آ ني ؤ،د -صالي: رىد 

[.٤٠، ٣٩]1^: ألثهمزه ِم ^؛2 إلا . ملأ 
لإحلاصهمواجتبيتهم أخلصتهم، الذين ت *أي ه'•' الئعدي قاد 
وثومحماالْ،•ؤفض 
ادمبني صد أمبانم، أعظم من الشيطال أف ت نثق مثا ثتلحص ف٠ 

ني^-^١ نجبا كاف إيه حيلم، الصلاد؛ في والونؤع الحي، مود عن 
وبهطاعة عن صده حتى يغويه واد نما الجنة؛ من ادم أبينا حروج 

نالمنها؛ الأكل عن ربه نهاة التي الشجرة من الأكل عن الانتهاء في 
[.٣٦]القرة؛ ^٤٠ ٥٠'؛١؛' يما»أ-مجهما عما آفظن تعالىت 

)0/هبم(.اتجر: القرآن شر )١( 
صوحواء آدم صفة ص اه أنمر ذو يقود: قائلا ألعئ ه• القرلمي الإمام قال، )٢( 

^٩بقوله؛ نبيه اصحاب من حلة وعن [، ٣٦]البقرة: \ل2ةءإه ؤأزثيث1 بقوله؛ 
يسأل وص دثر؛ ُا فالجواب [؛ ١٥٥ءمران؛ ]أل ما'هثتوأه تنغى ألثثثلس آنرثيثإ 

امحول،عدم 1را يولد ذنب م، يلمحبم ولا أيمانهم، صصع دلا تلويهم' علما نل٠لائ له 
)آا/م؛آ(.القرآنت لأحكام الجا.ع الأوا«.'اظر: ونمو؛ ٠ ١^ ش رز 

اللام؛بفتح )المخلبيى(؛ ؛ وحلن، حعنر وأبو والكائي وحمزة وعاصم ناقع قرأ )٣( 
ليعقوب؛عام وابن عمدو وأبو كثتر ابن وقرأ وأحلضتيم، اسخلضثهم .^؛ ٧١اي: 

فضلاء!نحاف اتئلر؛ ولياء. اد نمن العبادة لك، احلموا الذين أي؛ )الثغلصيى(؛ 

(.٨٦٢/٢)الرطن؛الكريم يبر )0( (. ٢٤٠; ١٨)القيان؛لأحكام الجاع )٤( 



-ي- ٦ الخى عن الصد مي وأساليبه السيطان عداوة 

ادم،بي يغوي زاد لا هذا يوثنا إلى الوني ذلك مد والشيهناف 
ذلكعلى أيد ولا تمم، المالصراط وعن اه سيل عن ؤمدب 

[،٨٢زص: أنح؛نه محعرإ؛م نعزنلى ►ؤ،ال العماد؛ إغواء على نسمه من 
وثللب، المتقدم >هي الغيري نعيد أبي، ث حد ؤي، 'بن، وند 

الديالحي عن الناص صد من .ظغ حتى القيامة؛ يوم إلى ١^٠ 
والامتقامهالصالح، الثلمج منهج وسلوف الإسلام، ني الدخول منه 

نعىالعظيمة الأمور هذه )، ٤٠علتها؛ والثبات قك، اطب ٠لاءة ^٠، 
والتع،والشرك، الكفر، فى ؤإيقاعهم عنها، الناص صد في، الشيطاف 

ثيتسنى الئيهلال فإ0 الص؛ معنى في تدحئ ما ك)؛ بل واJماصي؛ 
عنه.الصد 

بلوالمعاصي، والدنويح الكفر إلى الناص ؛دعوة يكمممح، لا *وهو 
صعبد نليه الحير نثل من نبيلا يترف فلا الشر؛ فعل عن بمدهم 

.•نوله ذلك على يدل، ،؛ بهم*أ ؤيمت)، نصيهم، فيه قعد إلا اطو هماد 
٣محاق: الإنلأم؛ فريق لن محني م.أ>تي؛ لأنن ض الشقان )إن 

فريقلن ئلمَسد هأم، نمناث أنابم،؟! زص أناتك ذدين دنك ودن 
كمثلالمهاجر مثل نإثنا ونناءك؟! أرصلث، وممغ ثهاجر ت محاو الهجرة؛ 
ئماو:الجهاد؛ فريق لن ثني م ئهاجر، سنا؛ الطول،رم؛ محي الفرس 
وتةنلم١^، ئئئكح ئتمثل؛ قتماتل والنال،؛ النمس جهد ثهو جاهد، 
الجنه،يدخلن أن اطو عر حما كان دلك، ثثل ثنى ثجاهذ، سنا؛ الناو؛ 

ئ:;ء;مم:بآ؟؟.
انظرتترص• وئربلمها طرفه، وثمساك ئش■ او اليائي، قاتمة به يشد حبل الطول؛ )٣( 

(.)ص٥٤٩تالممهل الناموس 



p■ خز~ إ
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افض حما كاذ عرى، زاو الجنه، دخلن أن اف ش ح1ا كاذ نو، ومن 
ئدجلثأن  ٠٥٠١ض  lL- 5Liذابمن، نقضثنر١، أن ^، JIئدجلن أن 

ال؛ق(أ^.
عنالصد في كثيرة أمالين، ايحد الحي عن الناس صده ولأجل 

\لآتي.المطلت، في اطي بعون بياثه ٌنأني ما وهذا الحى، 

(.)»_0A0المحيط: القاعوس اظر: كزئ. »زءذ•: ك: منهت وثص وهنئت: )١( 
ها-صثم أملم لمن باب.ا الجهاد، كتاب (، YAY)؛/■اص: ائي المنن )٢( 

٠رنم حدث )همل/هامآ(، مندأحمد: (, ٤٣٢٦)رقم: حديث وجاهد، 
سلسلةانظر: ثمان،. كلهم رجالئ حيد؛ إصناد •وهدا الألماني: قال (، ١٥٩٥٨)

)\-رص\\(.الأحادثاكح؛حت: 



ًق_سك==^^_وئًجج ٦ لخؤا ا عن لصد ا فى ساليته وا لسيطان ا ساوة 

الحقعن اثصد في أساليبه 

وأهتثلهرحمته، عن وأيعدْ الجنة، مى إبليز . افن ظني أن مند 
اساعيموعن افي، عادة عن لأم ض، صد ش يعك، جعلا الأرض، إلى 

عنالناس لضد ثتى اليتا وأ،كثيرة، ^il ادحد ذللأ، أجل من الص؛ 
وهي!الآ>ا<السء،؛ هذه معالم لمان معمول المطيب، ومذا الءص، 

تالشيطان حطواثر أولاث 
الحذعن ادم بتي صد ني الش؛طال تنكها اش الأسالمبأ أبرز ثن 

حثلواتاباع من الكريم كتابي في، . الألت خدر ولهذا ؛ *الخطوامن،• 
تئئمإلا 1\تؤ\ أقة ؤةآت؛ا ت تعالى ناد الأيات؛ من كثير في الشيطان 

محله ٣ إص ئ و ص ش ج ى 
سمغؤآس يثآأ نن نرؤ أس ؤوؤ أيا م تن مضؤِ رة ما قتتت ءوؤ آس 

[.٢١]!_: يزه 
خؤوبوأ به، يأمر وما الكه ومؤلراتثه *بمي• •' ظه كثير ابن فاد 

والحظوةنشى، -ت مقلوب - واحتاظ واحئظى حنلوا حظا لغأ؛ الخطواث 
النئ؛رالخطوأ؛اسأ: . . وحئلوات. وحظوات حتلى رالبمغ: اسم؛ن، بين ما 

واحتكت العرب ان يانظر؛ بالتحريك. حثلوات والجمع؛ الواحدة، 
وقيل؛طامته، رمل؛ ؛؛aJl^ ،،Lونيل؛ عمله، لنيل؛ الشيءلان؛ حعلوات معنى ني 

وهذْالشيطان. إليه يدعوكم الن.ي الطريق لكوا ت لا وقيل. المعاصي، في النذور 
(،٣٩.  TA/T)القرآن؛ آي -اؤيل عن البيان جامع انظر؛ متقارب. معتاما الأهوال، 
<.٢٤١)ا/ياعرابه؛ القرآن معاني وانظر؛ 



ج■ ٦ ِىد======ع=^=د^^^_و 

ذلاشمن وتحذير ثنفير هدا رألمسلإه؛ إ)ث>ثفي باهمث ٠ ظعؤ{ ■ثثيه 
وأحننهأ<^ا/وأبلغها وأوجزها همارة بأمحح 

عنالنهي عن تحدثت التي الكريم المران آيات في المتأمل محإف 
أ0َاوالىالايات يلش من مرصع 'كل ني يجد الئسهلان حثلوات ائباع 

الشيطان.حثلوات اساع هو اقو أمر ائاع عن وصدهم الإثم في أوئنهم 
صنواولأ ثيثآ ظلا أمحي،يى ؤ يتا كرأ آلشاش ت تعالى ناد 

يحرموفجعلهم فالذي [؛ ١٦٨تالقرْت حؤزه عذو لكم إلم آلستلفي •ئثللأُؤ، 
له.وطاعتهم الشيطان لحثلوات ائاعهم هو إثما لهم اممت أحذ ما 

الناسأيها يا ساؤ٠ جذ - بدلش ®تعيي ه.' جرير ابث قاد 
فثلسهمحمد.؛ رسولي لمان على الأطعمة مى لكم أحلك مما كلوا 
وماوالوص.ائل، والئوايس، المحابر مى أمسكم على يحرمونه مما لكم 

المطاعممى عالييم زث ما يوف عليثمم، أحرمه لم مما ذلك أشنه 
ودعوالغيري، به أهل وما جنزير، ولحم وذم ميتة من قنينته والمام 
وئحرمالعثلم،، موارد وئوردكم ثومكم التي الشيطان حثلوات 

٠٢بهاءار ئمملوا ولا ئبمحوها فلا أموالكم؛ عليثمم 
ولإحكآثه ألمسلي ي أذ-غا؛وا  ١٣٠١٠■أك؛ءك\ َؤهآغئا تعالى! وناد 

[.٢٠٨]؛J؛_؛: ه شبن عدو ث،ًكم لدهُ ^^^ ٤١١حثلوبمت> تئعوأ 
حثلواتاتماع عن نهاهم الثلمل٣،، ني JاكحوJ . أمرئم محدما 

الثلم.في انمحول( عن نقصدهم اش ؛ jli^lj؛

(.٣٧. n/٦٣ ايان: حاح )٢( •٣(. )آ/ الطم: القرآن نمير )١( 
وتراالصالح، ،معنى: ين؛ البفتح دأبوجعفر الئ، والككثير، وابن نام، قرأ )٣( 

بععنى:بالكسر وحلف، ؤيعقوب،، وحمزة، وعاصم، عامر، وابن عمرو، أبو 
(.٤٣٥-  iTlfS)الثر: ضلأء ، إتحافانفلر: الإملأم. 



gvء ٦ المحؤ عن الصد في وا'ساليت4 السيطان عداوه 
ً==دضس^^===فكى=

اعملوابذلك؛ ثناؤه حز *بمي -* تحالى اض رحمه - جرير ابى ناد 
نولابه التصديق ني واذحلوا كلها، الإسلام بشرائع المومنول أيها 

لكممص عدو لكم فإيه نبوها؛ أن وآثارْ الشيهلان طريق ودعوا وعملا، 
لخكزحالت ما هو تسعوه أن نهاهم الذي الثمطان وطريق عداوثه، 
التيالملل أهل سنن انر ومحالسجن بيت ثومنه وسراتنه، الإسلام 
الإ،لأمااأاا.ملق تخالم، 

عدوتحقم ءؤلقهُ تعالى: نوله ءفي ه.' عاشور ابن وناد 
بثلريقيه المأمور نم الفي اليحول عن تصدهم مما تحذير مأ-؛نيم؛ 

عنيصد ما أل على التنبسئ وفاندثه به، المأمور حلاف عن الئهى 
يشينلا بأئه المعروف الشيطان مسالك من هو النلم في اليحول 

بالخرلأى.
آث؛"ْظإوأ •ضثولد ألأتني- ؤديرنث> ت تعالى وناد 

[.١٤٢يزه ثرؤ ه{ ^ سلإ ه وي 
اناععن ونهاهم اممت، رزنهم مما بالأكل - سبحانه - افن ؤدتإ 

ذلا^،.عن تصدهم ند التي الشيطان حثلوات 

افنووفز مما كنوا نناؤ٠ث جز رريقود ظلإ؛ جرم ابى قاد 
ولحوموء-نو'سكم، حريبجم ثمرات لخم فآحز المومثوف، أيها 

لأبفجعلوا بالأو؛ النشركوف أنمهم على ذلك بعفن حرم إذ أنعاميم، 
ةوهندا : فمالوامثلث؛ وللشيهلان نصينا والأنعام الحرث من ذرأ مما 

١لصللإأه؛حتلزب ثيزا [، ١٣٦لالأنعامت لشمقنماه وهندا إرنعإ-هم 
أنمخمعلى ٠^^^١ الثزاتس،؛ ومنثثو ١^^٠، ;احنو ايعها كما 

(.٦٧٩٨)والضير: اض )٢( (. ٦٠٣)م/آ'أ-ابن:حا.ع 
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الئيطال،* iUJbفتطينوا ، حثموْ ما رزقمحم الذي اه وزق ثليب من 
ازممأابه وثعصوا 

تأي القظإه؛ ختلؤبمش تئعوأ ٠^^٠ ت 6إلذؤ كثير ابس وماد 
تأي افن؛ زومهم ما حرموا المثرم0؛ انعها كما وأوامرْ؛ طرائفه 

رال؛ررعاماءءنىاهأ>'/ساشاب 
تئعإلا ءامنإ آل؛ن ^هأثا _ت النور محورة في - تعالى نوله وعند 

آمئنز ر؛للإ وآلكن بحتذلإ آِ لإبجُ ألشتثير غلوت ج نبن آلشيلإ ■ءْلوتي 
عيتزهسميع نآس يثآ؛ س يع، آس وؤؤ' ^؛؛١ ند مل، مدر رة ٠^١ نثتتن ءوؤ 
ميالخوض حثلر بباق فيها التح( الاياج بط الأيه هذه جاءت !!؛ ٢١]!_؛ 

لأيةا هذه مينث، المؤمنيرر، بص الفاحشة إشاعة وحثلر ال٠rؤمنص، أعراض، 
^لأتعالى! ناد ذلك؛ مثل في الوقؤع في نبب الئيهل١ن حظوات ائاع أف 

نآلثكثه.إأث>ثني أِ ؛ثن آلشطي، ثثوت ج نبن آلشثْلإ حقيه ثئامأ 
الذيىأيها يا به! ذكره تعالى اريقوث، I طه حرير ابى قال 

آثازة؛:قتفوا ولا وج الئيطان نبيل تدكوا لأ وزنولث اس ضوئو\ 
عمىذلك ورواسكم فيهم، ؤإذاعذكموها آمنوا،َ الذين في الفاحشة ُإشاءتكلم 

،.المولالوالمنكرمن الزنا، وهم، يأمربالقحشاء؛ الشيطاف فإف حاءيه؛ 
ولإيقاجهمالكي، عن( الثامب، لمد طريفا حكوايه الشيهلال ١^!> لمد 

يريد.ما منه له يحصل، حز حملوه حهلوه ان بالإنيتلنج فهو الباطل، في، 
أوالمعص؛ه، هذه افعن، ت له ؤيقود الاتساق يأتح، لا الشيهئاف ®إف 

!قالواوقديما حطوه، حهلوه منها يعربه ؤإثما الفاحشة؛ هذه ارثكب 

(.1YT)\</'ايان: جا.ع )١( 
(.٢٢١)آ\ا/ابن:جامح )٣( (. ٣٥١)م ص: الترآن نفير )٢( 



؛؛av/ ٦ الحي عن الصد فى وأساليبث السيطان عداوة 
س^^ضس—^^=4ع=

افنحدوئا قلدك المحظوو؛ ييا وهنا فلماة*، فموعد فكلام فاسنامه الثظنْ 
ال»اعنزأ وةآ؛را فقادت الشيطان؛ حثلوات ائباع من - وتعالى ارك س- 

دوبم\وبحتذة أثث يحأ آلسثتي غلوت َخ هن حمح، 
منلهم محدوا هماده إلى الرحم الرووف س رحمة نداء فهذا اآ؛ا؛ تالود؛ 
يغلىأن العبد على يجب أل على ونثئها الكو، ومالشيهلان ئلرق ائاع 
والضلأو1لا،.الغواة في معه تذؤج لا كى أئله؛ من الثلريق باب 

.ئوح ئوم نمه الشيطان حثلوات الباع حثلر على يلذ ومما 
حتىنوح بموم ينهلوايو الشيهلان فثدرج الصالحول؛ أولئث هلث عندما 

الصالحين.أولتك وعبادة باقي الشرك في أويعهم 

ثومفي كانت التي الأوئاف *صارت ث نال ها عباس ابن عن 
وأماالأجندلأأا، يدومة لكلب كانت ود أما بعدت العزب في يؤح 

لمنيثم لمرادل٤، فكانتا يعوث، وأما ،، ل لهديل كانتا محسواع، 

)ص؛"؛ا(.والشطان: الجن س ان الإنوثايه )١( 
علىلص إبرامم، بن إسماعل بن بيوم نميت لفتحي، أثلي بغم الجتدلت دومة )٢( 

)Y/الٍلدان: معجم انظر: ه. الرسول مدبمة وبين سها دمشق؛ من مراحل مع 
المدكتالأuكن؛ي أسماء موّوءة انظر: الجوف. ش تقع طقة الأن ور (. ٥٥٤

T،(A/Y.))عودة: الالعرية 

بنمدركة بن هذيل إلى التبة ءذْ لأم؛ وي*ا-ءا الل.ال وفح الهاء بضم الهذلي *ذيل• ، ٣١
منمكن من بالقرب نخلة وادي اعل وأكثر عدنان، بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس 

نياللباب انئلر: عود. مبن الذ عبد منهم: العلماء؛ من كثير إليه سب هذيل، 
ArATfT)الأنساب: تهذيب 

مراد،إلى ية الن>ف مهملة، دال الألم، ويعل. الراء لفتح اليم بضم المرائي هراي■ ، ٤١
مأ،بن كهلأن ابن ليد بن عريب بن ينجب بن نلد بن ألد بن( مالك بن( بمحابر واممه 
ومنوالصحابة الجاهلية أهل من كثير حلق مراد إلى لضب مذحح، هو ألد ؛>( وماللث، 

تهذيبفي اللجاب أنظرت صحبة. له المرائي عمال بن صفوان منهم! بعدهم؛ 
(.١٨٨)r/الأنساب: 
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وأنالهنذح فكانت بموذ، وأثا نإم، محي ، بالغوف١٢سا، 
منمحالحيى رجاو أسماء ^^٦، ٤١١ذي لأو ، ل|>مننل فكانت سر، 

إلىانصبوا أن نومهم إلى اشياف أوحى هذكوا، فلنا نوح؛ نوم 
فلمفمعلوا، بأسمائهم؛ وسموها أنصابا نجلنوJا كانوا الص مجابجّهم 

هماوت1البن.؛؛، laJtوسحلَا، أوكث، هلش إذا حى نمد 

أحر،ياوفي الحروف آحر الياء وّكون الطاء وفتح الغض بضم - الغطيفي ت غطيف )١( 
مراد،من بطن ومر مراد، بن ناجمة بن الد مد بن غيف إلى السة هذء -؛ ناء 

تانم صحية. له المرائي، الغطيمي سيك م ين فروه منهم. كثير؛ حلفا إليه ينسب 
(.Y-Al/T)الأنساب: تهذيب ر اللباب 

اسموالجوف: صعد، لني ارض ايثا- والجوف الجوف؛الجمرة، درب الجوف. )٢( 
ابما:والجوف مراد، أرض من أيما: والجوف وشجر، ماء غيه عاد أرض في 

عمان.بأرض موضع الحميلة جوف ابما: والجوف ممدان، ببلاد المحور؛ جوف 
(.٢١٨.البلدان: سجم اننلر: 

سهامأرب، باليمن، ارض - وقمره آحره وممر وثانيه أوله بفتح - ما • ١٣٠، ٣١
منازلكانتر لأنها الاسم؛ بهيا الأرض هده وصمتت أيام، ثلاثة سيرة مصنعاء وبين 

i )البلدان: ُعجم انظر• • نحهلان بن يعرب بن يثجب بن مبإ ولد  - y'T/T  '.),٦
بنربيعة بن نين. بن مالك، بن اوسلة وانه: معداذ، إلى النسبة ^٠ الهندانتي: )٤( 

نحطان،بن يعرب بن ينجب بن سمأ بن كهلأن بن نني بن ماللث، بن الخيال بن أوملة 
اللبابانظر: والعلماء. والفرسان الثعراء من كثير حلق إليه ينب، العظيم، الشعب 

(.٣٩١)م/الأشاب:تهدبي، فى 
بينوممن باليمن، الي المائل أصول من وهو حمير؛ إلى اشة هل-ْ ال،نةووأ■' )٥، 

ينروكا الأجمال، بكمإ المحروق وهو الحميرتما، مانع بن كعي، إمحافا أبو إليها؛ 
(.٣٩٣))/الأنساب: تهذيب في اللماب انظر: ه. ماس وابن عمر 

إلىالئبة هده مهملة، ومن الق اللام وبعد الكاف شح الكلاظ,: اعلاع ذي أل، )٦( 
انظر:* عفليم حلق إليها يني، الشام، من حممي نزلت، كبيرة نبيلة وهي الكلاع، 

.on)؟/الأنساب: تهديبؤ فى اللباب 
الديار:أثار ١^^ وسخت، منامه، أحر ؤإنامة الشيء، إبطال الئح؛ تغثخ: )ما( 

وزالت،علمهم، ئنين رالمقمود: (، ١٢١)؛ا/العرب: لمان انفلر: ءئنده١. 
(.٣٣٨)/٩١البخاري: صحح ثرح القاري عمدة اننلر: محرفتهم. 

ثةةًي ^١ تعالى: نوله باب النّير، كتاب (، ١٥٧٢)م/البخاري: صحيح )٨( 



ا-ُ,ءتالخى عن الصد في وأساليثت اأس-ياهلان عداوة 
=======ض======مح,ى=

نينمائوا، لما صالحين رجاو أسماء *وهدم I ظه الئعدي قاد 
إذاالفاعي على يزعميم ليشثلوا صورهم تضوروا أن لقومهم الشيطاف 
إفالثيءلال: لهإ نمال أولنك، غين وحاء الأمد، طال ثم رأوها، 

قعتدوهم،المطن، نمول وبهم بهم، ؤيتوئلول يعبدونهم، أسلافكم 
.الأصنامء هذه عبادة يدعوا لا أن لهم للتاJ*>_ روسانهم اوصى ولهذا 

بنيمن العابد نصه الشيطان حئلوات الباع حعلر على بدل ومما 
فيأويعه نم الفاحشة، قي أوقعه حص الئيهلال به يزد لم الدي إسرائ؛اى 
.^١٢٢باش الشرك ش أوس P الم، 

مرة؛أود من المهمذ عن الإنسان صد يتعليع لا قد الشيعلال إي 
سهله،ء1اهرها ني هي ينعلوة معه ؤتبدأ الخادعه، حثلواته ينكره نستخدم 

احزى،حطوة إلى به اذثمJإ الأولى؛ الحطوة هده في اف الإنمعه منى فإذا 
أنلم الموعلى الإنسان، فعلى الص؛ عن ؤيصده يضله حتى وهكذا 

مخaلهلايه.من ينجو حش له يحثلظ وما الماكر العدو لهدا يممعلن 

الشيءإان،حطوات بيان في نفينا كلاما ه الصم ا؛يى يكر وند 
سؤ0تنحصئ اولكن ت اةة/فل فقال اف؛ الإنيضن؛ حر يرتاح لا أنه وكيمه 

آكثز:أو ضها واحدا •نه بمال حر ادم بابن يزال لا آجتاص تة مم 
فلمرفإذا ورمهمله.؛ اش ومعاداة والشرك الكفر شث ت الأول الشن 

(.٤٩٢٠)رثم; حدت [، ٢٣]نوح! رثئاه وسري< ثوق وث* سوها ولأ ردا ه؛دئ )ينةر » ً
الرحنن:الكريم سير )١( 
المقةهذه وصنف (، ٥٤٤- ٥٤ت تفسيره في جرير ابن الممة هذه ذكر )٢( 

صححاحيين، وقال: الحاكم واحرجها (، ٢٧٢)a/الوجيز: المحرر ني غؤلثف ابن 
الحشر،صورة تقصير القبر، كتاب، (، ٥٧١)أ/المتدرك: يخرجاْ،؛ ولم الإماد، 
>يمبمام(.الابمال،: س الجامع الإيمان. نم، في اليهقي وأخرجها 





■■ج■!الحق عن الصد فى وأساليتث التبطان عداوة 

*واثتووا فئلبخوا عظيمه نارا أولدوا حمى بعود جاء منهم واحي كل، 
صاحمبيأكون ؛ بي سهن حثي الصمغاير مر ا علمه سمهل ل يرا ولا 

المرتبة،هذه من العمد أعجزه فإل منه؛ حالا أحس منها الخائث الكبيرة 
إرتمله 

مهاثواب لا ائتي ؛\دو\ح\ب إشغائثوهي: الخات، الخرية 
فإنبها؛ ياسعاك عليه؛ صاغ الذي الئوايت، فوات عقابها بل عقاب، ولا 

يعلمبه فحيحا لوقته حافْلا وكال المرئثة، هذه بلؤغ عن العبد أعجره 
إر:مله والعذاد_ا، اشيم س يقايلها وما وانقطاعها أنفاسه مقدار 

أفصلهو عئا المفضؤل بالمثل يشعله أن وهي: الئادمة؛ النرسة 
بفعلفتأمره الفاصل؛ العمل ثواب عليه ؤيموث الفضيلة، عته لينج منه؛ 

أفصلهو ما يرل؛ يضمل إذا له ؤيحنه عاليه، ؤيحمه المقفول، الحير 
موئاداعتا فيه نأى إذا فإنه الناس؛ من لهذا ثتنثه نن ومئ منه، وأعلى 

يقود:يكاد لا فإنه ويرثه؛ طاعه أيه يئالش لا الهاعي مى ثؤع إلى ومحركا 
هداأف ويرى بخير، يأمر لا السيهلماف فإف السيهلان؛ مى الداعي هدا إف 

أفجلبب إلى يصد ولم معذوو، وهو الثي، من الداعي هذا أف ثرى حتر؛ 
بابإلى بها ليثوصز إما الحير، أبواب من بابا بنبعيى يأمره الئيهلال 

الثبعينالأبوات ؛ iiljمن أطل؛ حيرا بها ليموت ؤإما الشر، من واحد 
وأفصد•وأجد 

العيد،ف في يقذيه اممه من سور إلا معرفته إلى يتوصل لا وهذا 
الأعمالبمراتب عنايته وشده ه^، الثر٠ول متابعة تجريد سببه يكون 

تعالىلله نصيحه وأعمها للعبد، وأنثعها له، وأرصاها إليه وأحنها الله عند 
إلاهذا يعرفت، ولا وعامتهم، خاصتهم المزمنين ولعباده ولكتايه ولرسولي 





إ__ه,إجايحؤ عن الصد في واساليتت السيطان مداوة 
—ضضيض——^نى=

الى؛النمل ئزيص I ثانثا 
أسالست،من أن بيان ني الكريم القرآن آيات من كثير، آيات وردت 

النيئ،النمل تزتيث -• الخذ عن وصدهم الئاس إصلأل في الشيطان 
خنثة.صوزة في ؤإخلهازة 

ادم،بض لتغوين أتسم! رحمته؛ عن وأندم إبلسل، افن ئلرد فعندما 
عنوصدهم آدم، بمي انحلاو أجل من ذللئ، كئ الأرضي، في لهم ولثزبمئ 

دالرشاؤ•الهدى ميل 

خمؤتن كي ين ■ثكتُ لثثم ,حش أمحر لم ود ت تعالى ناد 
وبإث  AjiaUtءثاد< نإق ُميع لإلف  ١٣٠كي ئاد مسنوم 

.\ئثي ^ . ثثثمن ض اث، صنو رم، ثاد و الدن 
آ'لأدبجاؤ، أيم محدنس أعيينج( إآ ي ءد . التزم -؛، ٧٢؛رم آل 

[.٣٩-  ٣٣]الحجر: دلامحت( 
ألآبج،ه:4 لم ت بقوله ُدءش ه• جربر ابن ^١'-* 
الأرنحب،في إلههم ولآحببنها معاصنلث،، لهم لاحنس 

٢. ١١٠٣^سل عن ولأضقهم ت يقون • .ه آمة 
آلآ>بج،ه؛ؤ، لهم لمينه، اآ ت؛، ءؤءاد .ت النعيي وقاد 

يكوثواحتى الأحرى على لإيثارها وأدعوهم الدنيا، لهم اثيى ^،: ١١٠
عنكئهم أصدهم أي: آمة.ه؛ ؤرلآتيمت؛ا معصية، لكل منماديث 
المستممءلآ،.الصراءل 

ألآزءو<4 لم محيتتن لمينف، ٩ رب ءرود ه•' عاشور ابن ونال 

(.٨٦٢)Y/الرحنن: ام؛م سير )٢( )أ؛/عأ(. حا،عاوان:)١( 



ؤئئمقلمحدظايهيخأياقسسآ--آ® 
ًو:تأ^=^=^———

خط،م دالئقات الئآ لهم لأنتن د: ه؛ أمحق ههمتتي 
الواُماج،*عن سغلقم اش الملاد عل الإمحاد لهم وص 

عنالثامي من كير صد في الأمحلوب هدا الئيطان امحتخدم وقد 
وبينشخص بين حاد وكتر ان! إنمن اثريق بهيا أصذ محر الص؛ 
حيثمن ا0 الإذبها يضئ التي الخادعة اثريقة بهذه للحق ايباعه 

بمم•لا 

مهنيون^أمم يبحسوة آلثيل عن تثدوتثم ^^٣٠( ت الى تعاد ن
[.٣٧لالز-؛مف: 

أقيإ،ه؛عث، ونثدومم ^^٣٠( تعالى• ررقوله ت فة/لمح جرير ابن قاد 
عناض ذكر عن يعشون الدين هؤلأء لمدوف الشياطين ؤإن ت جق يقود 
والعمرباممي، الإيمان إليهم ويكرهوف الصلاله، لهم مزينون الحق؛ سيل 

باقيالمشركون ويعلن يفون! .؟ه؛ مهتدون أم ءؤىن<ثئون عته، LJa؛
الحزعلى أيهم الملالة من عليه هم ما لهم الشساشير شتحسين 

على- الشرك من عليه هم الذي من - أيهم عنهم هق بخبر والصواب، 
بصيرة٠١غير وعلى ثك، 

وععلمالتزيين وطا ١لأسلوت ٥^٠١ حثلر ة؛لمح القيم ابن يكر وقد 
بهوحنع اللحى، عن وصدهم الناس مى كثيرا الئيهلان يه أصئ الذي تأثير؟ 
ه■'فقاد اللحق؛ على - باطلهم في وهم - أنهم فلتوا حتى منهم ^١ 
إلاسحره من يسلم ولا تكيد.ه، حتى دائما العقز يكر أيه مكايده! ررومن 

الأشياءأني من أثه إليه يحيل حى يضره الذي المعز له فيرين افه؛ شاء من 
يفره،أيه له يحيل حتى له، الأشياء أني هو الذي الفعل من ؤينمره له، 

(٥٩٧.).آ/ا-ا<0 ألمان: حا.ع )٢( )؛ا/«ه(. اكم؛رواكر,ر:



ء,نج٦ الحق عن الصد فى وأساثيتت افيطان عداوة 
==___==—=في,ى=

القفبيس به حاد وكم إنسان، من النحر يهدا يس كم ا اللت إلا إله فلا 
صورةني وأبنرْ ال-اطل جلا وكم اذأ والاحوالإيمان الإسلام وبيى 

منتهنجأ'آا وكم ثستهجنةلىا صورة ني وأخنجه المص ، وسع١١مثحننة، 
العارمحن'•على الرعوأى بن ^٦، وكم اثذبينلْ،، على ^٧٧ ١١١

المختلفةالأهواء ني أرياتها ألثى حتى النقود سحر الذي فهو 
مىوألفاهم مساك،  ١١٤الصلاد نبل في بهم وسللث، المتشعنة، والأراء 

وقفيهالأصنام، عبادة لهم وردرإ نهللأ،، بعد مهاللث، في المهاللث، 
معبالجنال، النور ووعدهم الأمها^؛،، ؤنكاح التناث٠، وواد الأرحام، 

والكفناشفليم، صورة في الئرق لهم وأبرز والعميا0، والمسوق الكفر 
الئزيه،3او_، في بكتبه؛ وثكلمه عرشه، عر وعلوه تعالى الرب بصفات 

الئلمق،والئتئ ثبنا، أكل ونن 'ليخ* ك؛ نبع يند ككتب، البجع؛ بشع؛ ، ١١
)صمأأ(.المحيط؛ القاموس انثلر؛ والياصر. والعاص النمس، والغٍث والدميم، 

وتهجيىمعم،، لأئئ الأمة ابى والهجين؛ تعيثال؛ؤ، ما الكلام من الهجته مستهجنة؛ )٢( 
(.٤٤.  i^/so)المربق؛ يان انقلي؛ تميغن. الأم؛ 

الجادةص بالني؛ سدثا أن والثهنجهث والمباح، والثدى»، اناءيد، البهرج؛ مج؛  ٢٣١
(.١٧٩)هىالح؛ءل؛ القاموس انظر؛ • همرما إر القاصدة 

صارتأي؛ دراعنه؛ عليه رامت، بقال؛ الدراهم؛ وصم، من الزيم، ايريوف؛ )٤( 
لمانانظر؛ مشنته. ني ئننثز نزيم، المعين زاف ونبل؛ فيها، لغثن نردودة 
<.١٢٧٠العرب؛ 

.ْتنئا.الني؛ ومد منها، الزش، ؤإحراج اليراهم تمييز والمنقاد؛ الممد، الماتذورق* )٥( 
ونمدنميا تنمدْ ثنثلرْ ١لشيء ١لثحز ونمد اوجورْ، تنمر كما بإصبعه ثمره إذا ٠ نمدا 
إليه.ننئلر تزد لم إذا ال—ي؛ إلى تمره بمقد ثلاد زاد وما نحوه، النثلر اختلى إليه؛ 

وآبهنهنينه إذا كلامه؛ فلأن روخ ومنه؛ امغ؛ ورواحا؛ ردخا الأمر راخ ديج؛  ٢٦١
(.١٦٠ -  ٠٦٠ )ه/ العروست تاج اتظرت ٠ حقيض يعلم فلا 

(.١٢٦/٢٩)-اجاسموس:ام:امح٠يخئ-:)٧( 



الناس،إلى التودد ناف في المكر: عن والنهي بالمعروف، الأم ورق 
ه*ا[لا،،_: ]iUأراسلإه وعوم بقوله: والعمل ٌههم، الحلق وحن 

ناففي - لام والالصلاة عليه - الثسود به جاء عما والإعراص 
فيوالادهاذ والنفاق منهم، أعلم هو من بمول والاكتفاء التقلملر٢،، 

الناس«لبين العبد يه هذيغ الذي ، الع؛سيل العقل قالب، في الثي وين 
أباناافن خلق أن ط الإضلال في الأسلوب بهذا إبليز بدأ 

آهةسغك آث ٢^٠ ئدَم >وكئا تعالى: قاد الجنة؛ وأشن .، آهء 
[؛٣٥؛شرْ: ]اله أقسن عى آلئء؛رآ نذو ما ولا ثئتما جئ يبمدا نها وكلأ 

منلإخراجه تخثلظ وجعل ، ادمإبليز اطب عدو حسد ذلك فعند 
القيالشجرة من الأكل له فزثن \و\ب الوب، الأّهدا فاتخدم الجنة؛ 

فيلخالودء مسب الئجرة هذه أن رعم إذ منها، الأمحل عن الاله نهاه 
بهزاد ولا ملكا، فسيصبح الشجرة؛ هذه من أكز إف أيه وزعم الجنة، 

Mافن تثن وغد الجنة، من خروجه في نثا فكال ذلث؛ في أ'طاعه حص 
آنتأسلإن وو،،ادم تعالى! فقاد منه؛ يحير حتى الكريم كتايه في هذا 

زءقفآتالقيم ابن الإمام مضري لكي التمضيب؛ واج—، ائد من أمر نهذا إشكال؛ ب هذا )١( 
والنهيبالمعروف الأمر وجوب على دك التي والأحاديث الأتان بقية تركوا 'أنهم 

الخيزالماس وتعليم النكر عن والهي بالمعروف الأمر عن واعتذروا النكر، عن 
هذهثقنؤول إنكم الثاس، أيها ْريا ت ظلئم بكر أبو قال، كما الأية؛ بهذْ احتجاجا 
آشِخ د ^١ ثو ثن لأ؛ق3تج ١^^ ثوء ;امأ ه الأية: 

ؤاييعوصعها، مير على وثصعوثها ١[ • ٥ لالاندة؛ سا!ريىه يماَكتم ؤئبمح( جمثا 
أناف: وحنك يفيزو؛؛ رنم النتكن ر١را إدا الناس )إن يقولن اا؛5. رمرد نمت 
الأرjؤوطتشعيب نال (، ١٩٨-  ١٩٧)ا/أحمدت الإمام ند مبمفابب،'• بعنهم 
.ءإمناده 

..الرسول وقول لهدي محالثا لكن ولو والصالمن، للعلماء أي؛ )٢( 
اللهفان:إغاثة )٤( الملحق. دعوى أي: )٣( 



ء، ٦ الفؤ عن الصد فى وأساليثت السيْلان عداوة 
—^=ف,ى=

.أمح؛و يى ظ، ألثمأ ،نز، نتع وثُ ثيق جمق ثي تعؤ ألءثث ومثك 
مو3كا تبم؛تقا U و،د تر»'تيثا من عتيث ؤ>رى ما ئء لثبى ألئظى ثما مبموس 

لئلئ، ف نثاتلأا و ص؛• ث مِء، أو نلء P، أن ٩ ألمحء ئذ، 
هنيثافيرثنا دئ آفم؟ دائا هده يمثرور ؛؛^ ١٠. ألمجيى 

ؤتق1 ه أع -ه نن ص أؤ نيَ نئادَيثا أئ ^ ن ثي 
[.٢٢-  ١٩.ه شن عدو 3^( آفظن 

منعز؛سة ٠^" ولزو-؟لك ممى عدو ٠^١ إ)ن بمادم ت تعالى اد وق
وي٠، ةل1ؤإ لا وأنك . تغث ءثُ و هئ آلا أك إن . ثئئق آنبمثت 

بُوممي شمي ؤ أدلاث هل كعالم ٠اث٠ آيقتلن إقه مسوس محي. 
يققندق بن ءأيثا محثا؛؛، قلفثا سو»اثهثا ،^١ ترن ! ٣٠ءآحقلأ . _زثإ 

[.١٢٢-  ١١٧]د: ونوه عثه ثاب ددُ تبمقث م .  ٠٥٢٥رمُ ؛١٣ 
معلا حى h لإجيآ ال1يهلان من الكريم كتابه قي . حدرثا ولهدا 

ثثجَ،ثما ألستءل؛ن شقمغإ لا  ٣١٠^؛٠؛، ت تعالى ففا3( نكرة؛ في 
يتئ ين ومتثم ئد إين؛؛^٢ سوءنيعا إيي4ثا 0ِ'*مما -تثعا ثئ الجند ين 

[.٢٧]الأعراف: يقينوزه ي للإ-؛ذا أثلك ألسطيرا جثثا إدا ميمم 
بهمبممل أن ادم لنيي محذرا تعالى رريفود ت ظه الئعدي ناد 

بربذبأن محقًًهأ لا ءادم ؤء بأبيهم• نعل كما ١لئيءلاف 
أبدذعثئج جثما له هتنثادوف فيه؛ ؤترعبجم إليه ؤيدعوكم العص؛ان، لكثر 

يفعلأن يريد فأنتم منه؛ أنزل إلى العالي المحز مى وأنزلهما ٢^^، ثن 
أنفعالتكم امتطاغ؛ إن يفتدكم حتى عنكم جهده يألو ولا كذلك، بكم 

وأنوتينه، بسكم الحرُت، لأمه ثالننوا وأن باذكم، في منه الخدر تجعلوا 
.، إليكمءر منها يدحل الص المواصع عن ئغهلوا لا 

(.٠٤٠.  oT^/y)الرحنن: ي سو 





ءء ٦ لص ا عن الصد فى واساليتث السيطان عداوة 

•٢١١٠٠٢١عذ-اب دلهم لهم، صرخ ولا 
1^ص لهز أنة س لننرِسم تعالى »:؛>، ص: الئعدى وقاد 

ونلأئإاث،ه؛ نن أنض إق أرتللهأ إثن وف ت تعالى فئاد كدب؛ رسول 
الرنل،ذك-دبوا أهملهره، ألسلث ثم الترحيب؛ إلى ثدعويهم 

دعثما وأل مكروج، كل من المنجي الص هو عليه هم ما أف وزعموا 
ذك«لآ،.خلاف فهو الأثل' إله 

أفدبئث الكريم، كتابه ني افن. دكزئم الذين الأمم ومذ 
عادقوم الئتئ العمل لهم بتزيينه اطه بيل عن صدهم الئيطاف 

توثمود 

وريثبن لخًظم بهك يبمد يكمدا يجوكه ت تعالى ناد 
[.٣٨زانميوت: مندتجمخ؛ه جامإ ألنيل عير ءتث*م آمنلهم ألشتهلئى لهر 

عاداالقوم أيها وادكروا • ذكرْ تعالى ®يقود ت فقبمؤ جرير ابن قال 
بهم،بونابما مهم وحلاوها حرابها اكنهم ممن لكم سذ وند وثمود، 
يقود:1ضنلهلمه؛ ألشتهكن ثهئ قزه بجميعهم، سطوتنا وحلول 
عنرسله؛ ولكدسهم بايلي، كمرهم الشيطان لهم وحني 

عنالمحقر مذ لهم زيذ ما لهم بتزبميه ذرده-م يقود؛ الّءيل4؛ 
عندمن به حاءوهم وما ورسله، به الإيمال هي الهي اطي؛ سيل 
صلالتهمفي ثمريذ موكايوا ت يقود .ه؛ شإبيأ ؤو^>وإ ربهم، 

الصلالءأعلى وهم وصرالت،، هدى على أثهم يحسبون بها معجبيذ 
(.٠٨)؛/•ام1ناس:تمر )١( 
(.٨٨٩.  ٨٨٨)آ/ارحنن: ام؛م سر )٢( 
(.٣٩٩اوان:ص؛/مهم_ جاسر )٣( 





1-ِءكرجالمر عن الصد في وأساليتت السيطان عداوة 
——مح,محً

لكمواالص محمد. دعوة عن إعراصهم في نسا ذلك فكاف افي؛ دين عن 
بل- باق والعباد - الئ؛هلال أطاغوا لكنهم المص، أيها تلويهم في تعلموف 
الحث•دعوأ عن الثاس صل• في له أتباعا لهم بثنيتيه صاروا 

لا=فمعايب ثُ و»ال أعانثهن آلثبملق له> رين ؤو1د ت تعالى يفون 
عميهو ةكس أكتتاتي مثآءت ئلنا لطم جار يإد الثام ثث أيوم 
قديدزأقت أس إؤآ ثتوث لأ ما أى إؤأ ننهظم ترئ؛أ [ق ^١، 

[.٤٨]الأنفال: لإذا>->ه 
أيهاإلبجم حروجهم الئيهلال لهم  oijاروحص ئ:. جرير ابن قال 
ونادعليكم، وحثهم لهم، ذللث، وحس وتنالكم، لحرمكم المومنوف 

جاروأسروا، فاظنئنوا آدم؛ تني ثن اليوم لمحم غابب لا لهم؛ 
وأمتعكماجيركم متغيركم؛ ورابجم من يأتبجم أن كنانه ثن لًظمه؛ 

وأصحابؤءمحمد على وثأنيم حدكم واجعلوا نخالوهم، فلا منهم؛ 
أقوامعن الكريم كتامه في ه افن التي الأمثلة بعص هد-ْ 

الكفرمن فيه هم ما لهم ونمن الثسه، أعمالهلم الئيءلال لهنر نمن وانم 
الخذ.عن إعراضهم في نتا ذللت، فكاذ والملأل، 

محببة؛بأسماء اJئحرمة للأمور ميه س٠ 

٣بش إضلال ش اص، الئعي على أقني ند افناف أف بما 
المميتة،أعماله على يزاد لا فإمه يعثول؛ يوم إلى الحذ عن وصدهم 

د٠٧محسة بأمماء المأممه الأمور سميتته ت الباب هاJا فى أعماله ومن 
الحلي؛بنجر؛ منها الأكل عن ادم اطه مهى الص للئجرة تسميته هن"ا على 
آ-لئلدهشمؤ عق أزممى ثل قء١دم هال آيشتلن إثه ؤمسوس تعالى• ناد 

،:jLJiجاع 



®■~n
ًميى——^=سذس=سسص

أووصلاد، كمر فيه نيئا يرى فلا ادم؛ بيي؛ مع نأنه وهذا [، ١٢•]طه؛ 
الناسيحسس، طريما له يجد أن الشيطان حاول إلا الحي سبل عن صد 
أتباعه؛ار مالطريقة ويهده إليه، القفوس يجدب، اسما له ؤيجعل فيه، 

تتحيعحس الجميله الأسماء له ؤيجعلول للناس، الياطز يزينول فأصبحوا 
*عنده علم لا ض بها 

المحثمةالأمور سميه أتباعه ورث، ررومنه  '•فقبمؤ القيم ابن قاد 
ونمواالأفراح، أم الغمز فنموا مسمياتها؛ النفوس يجس، اتح، بالأسما؛ 

الممحوسونموا بالمعاملة، الربا ونموا الراحة، بالقيمة أحاها 
ونمواالديوان، ننع وأفحثه؛ العللمم أقح ونموا السلهلانية، بالحقوق 

Iوق الم مجالمز ونموا ئتريها، - الرب صفايتج جحد وهو - الكفر أبلغ 
هذهعن نهاكما ما قاد؛ الحلي، نجزة نماها فلما الطثبة، ه مجال

ككونانتموتا ولا الجنة في فتخلدا منها، ؛اكلأ أن كرائة إلا الشجرة 
،.((١٢. بموتوذ. لا الدين الملائكة مثز 

بالمائدة،الربا ينموف الديز ررفهم هذا؛ الناس يوم إلى شأنهم وهذا 
تهتزالمالاحتلائل وينموذ المرأة، بحرية الفاصغ ؤينموف 

ويسمووافنانه، ت الفاجرة الفاسمه المعننه ؤيموف والتميز، بالتقدم 
والعميانوالمجور الفسق هذا كن ويجمعو0 بثلله، الخليعهث الممثله 

،•و-مثهملأ قحشهم إلى الناس ملوب ييجي"بوا هذا كئ القد؛ اسم تحت 

(،Uilljالئئص، داينض: مالأ، ض إذا ننكز: ايع س نكز النمحس: )١( 
القاموسانظر؛ الجاهلثي. ني الأمراق في النا؛ع بايعي من يوحد كانت ودراهم 

)صأ؟0(.الممط؛ 
باخمار.( ٢١٧.)\/آ-اآ اللهفان؛ إغاثان )٢( 
)صهآا(.وئةالإفانساضواكطان؛)م 



ّ.;لإ؛٦ الحق عن الصد هي وأساليثئ السيطان عداوة 
ٌامء.ا

هذاأف سحا^ ونص الكريم، كتايه قي الأمر هذا . افه ذكر وفد 
■طن لنا ا ؤرفة من 

محك،دائي( أٌ ههلن ممددا خأ دٌ ج؛تآثا ؤدكث,لق ت تعالى ناد 
وتاثدرئم ثلوء ما ره ثاء وأو أمح)أ نخة بمني، إل( بمتنهم 

[.١١٢زالأنمام: بممحك<ه 
—•. محمد إنّوإ< منلتا _ تعالى ءايقوق ت )هءزفب فاد 

مهذه؛ ؤيحندويلث( ؤيحاربوئاف( ، ذءوذلذ1 يردود( أعداء لك( جنلنا وكما 
الإسي(شياشن( من أعداء الخلق إلى يرسله نص لكز ثجعل أن سنتنا 

نمث(ثض( إل، بمنهم ءؤمح-أد، الرنز؛ به جاءت ما بضد يقومول( والجن، 
منوليه ندعوو( ١^ ١^ لمعض يعصهم يزين أي: ٤،^؛ الئول، 

بهبيغتر محورة أحسن، في، يجعلوه حتمح، العبارات له ويرحرمول المامحلل، 
يفمهوفولا الحقائق يمهمود( لا الدين الأغساء له وينقاد السفهاء، 
بثندوفالمموهه؛ والعبارات( المزحنهه الألفامحل Jعجبهم بل المعاني، 

وابٍلل:نحمالأا،.بامللا، الحق 

لابدقة:القبطان زيبى ي٠ 

فيللدعة تزيينه الص: عن به بمد الدي أبما تزيينه صور ومن 
الاًلد•ءل5( ومرهم الحي( عش أيهم يظثوا حك، أصحابها موم، 

الئيطا0لهم يرين البدعية العبادات ®وأهن هءزفب: يتمتة ابن، ناد 
illlj  ،،البلمض، يبعمهم حتمح، الشرعية الثني إليهم ؤيعص العبادات

وقدذكره، ولا والحديث القرآن سماع يحبوف فلا والحديث؛ والقرآن 
كافولو كتاب، معه من ولا كتانا يحبوذ فلا الكتاب،؛ حتى إليهم تعص 

؛٥٠١)ا/ ت الرحمن الكريم تيسير 



٠١حديثا أو مصحثا 

التيالأموو في حياته في ان للأتفتعرض الثسهلال يأتي وربما 
الذيالأمن له مزين الشيهلال يأتي م واضح، فيها والحز فيها يثحثن 

أثهيظى وهو المص عن فيعرص الصور؛ من صورة بأيو الحئ مئايو في 
يحئثمما وحدر حيثلؤ على يكول أن العاقل المسلم فغلى الحز؛ على 

صدمنها مقصده التي الخبيثة لأعماله يممئلن وأن الماكن، العدو هدا له 
والرشاؤ•الهدى ميل عن الثاس 

أوليائه؛من الثاس تخؤف ثالكا؛ 
الحز؛عن الناس من كثيرا بها صد التي أماليبه من العلريق وهدا 

صفلا همو؛مم .لإل ١^٤ ذ;م ^2( تعالى: قولة ذلك عض تدق 
[.١٧٥ل1لءمرانت تؤ4تتييم كتم إن مححامل؛ 

ءآي;الأية سني في ه، يمئة. ابن الإسلام شيخ فاد 
العدو؛من المرعية الوسوسة من قلويكم في يقذث يما أؤلياءه يخويكم 

فيرجثئ،

دووأيهم ؤيوهممحم أولياءه، يخويكم ءآي: ؛ كثيرابس وقاد 
وذووتأس 

عنالملمين من كرا يمغ أن الثيطان استء!لاع لأّلوب\ ا بهيا 
بينيحول أن الشيهنان استهلاع التخويف وبهيا الخير، أبوايسر مى كثير 
الثاس*بين الإسلام هدي ونثر للص، دعوتهم وبين لمين الممن كثير 

اك1وى:صا/؛آه(.مجموع )٢( 0ا/اا؛(. الفتاوى: مجموع )١( 
(.١٧٢)أ/امآناص:ضير )•٣( 



1"ءروجةالحذ عن الصد فى ءاساليبه السيطان عداءة 

والممديرت[! ١٧٥أوإ؛تا؛»أه]آلصران؛ ءنمينةة/تي) ابن محاد 
وسركواتخايوئم، حتى صدووكم في بمظنهم أي: أوواة0ا؛ ااث،مءكم 
تخويفبجا بمنهم تخايول لأمكم الدعوة؛ ودتنكرا الجهاد 

الئيطان«لا،.

الثب،مل في الجهاد عن بمدهم أن الئلريق بهذا الئيطاذ ؤيريد 
جهاؤعن الملمس بمد أن أراد كما الص وبيان افي كلمة إعلاء وعن 
•أحد غزوة بعد ئريش كمار 

همناد الذي إثما ت ذكره تعالى بذلك *بمي ت هءلفؤ جرير ابى قاد 
نحويوكم[؛ ١٧٣عمران: ]آل لكأه  ٢٣٠^؛ق ألشاس ؤاو المومنول: أيها 

منافواة على ألغام الشيطان فعل من إليكم، ونسرهم عدوكم، بجموع 
منوأصحابه نمياو أبى المشركص؛ من بأولياته يخويكم لكم، ، ^JJiنال 

عنهم®وثجبنوا لثزهبوهم ئريش؛ 
منعظيمغ سبيرة عن الحل، أهل بمد أن الشيطال يرين• وكيلك، 

وهوالحنيف؛ ديننا أمور من جليل أمر وعن الإسلامي، الدين شعائر 
الباُلل،ؤإرهاق الحهم، بياف فيه الدي المنكر عن والثهي بالمعروف الأمر 

•وحيريها الأمة هل>ْ رفعة فيه بل 
وثنهوىأتموف دأسون هناى 1-لمثث، أثغ و جلإ ت تعالى قال 

بهنءابربد الثيهل-ان ف[؛ ١١٠ن؛ عمر! ]آل ه أش ومحبنون آلمتهقر عير 
•العظيمة النعرة هذه عن يصرههم أن الأملوسم، 

الؤمنىيخوف أئه تعالى ١^ عدو محي ءومن ؛هءزفب: المم اين قال 

(،٤٥٥)y/عمرازت آل سورة عثيمين. ابن تفسير )١( 
(.Yoo)1/ألمان: جا-ع )\(



Iّم—

ينهونهمولا بالمعروف، يأمرونهم ولا يجاهدونهم، فلا وأولايب؛ جندة من 
تعالىاطث I-؛^jL وند الإيمان، بأهل كيد؛ أعظم من وهذا المنكر، عن 

ؤثامنمحا ؛لا أملئاءم ممؤف آلفقى دبمأ ؤإذا نا3،ت بهيا؛ عنه سبحانه 
حممإن وحامت؛ قامئم ^؛؛١ ءال،ت ولهدا أ؛ ١٧٥^j، فؤه حمم إن 

أولياءحوث للبه من زاد النبي، إيمان لوي يكلما ؛ ُؤمحمحا
منهمااأحوله قوي إيمانه، صعم، وكلما الشيطان، 

المعاصيانتشار من يراه وما اليوم الئاس حال في الثاؤلر إل 
الحيرأهل بعض وثخادو ساطلهم، الباطل أهل ومجاهرة والمنكرات، 

أف_؛؛ المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر الحث، بيان في والصلاح 
لأوليائهوتعفليمه أوليائه، من الناس الشيهلان تخويم، ذللئ،I أسام، من 
يخانلا وأن قويا، باممه إيمانه يكوف أن المزبن فعلى الئاس؛ دور صش 
محتنهىبالم،روف، يأمر وأن الحث، يبين أن عليه بل لائم، لومه النه في 
الناس،بين المس اطه ^؛_ نثر في يعي وأن امتطاعيه، قدر المنكر عن 
ض.،نئة كله ذلف، في يا افن، إلا أحدا ذللث، في نخشى ولا 

ذي،ة•لإ مح، ثاباجو أبرنا الدي 
تالشيطان أولياء من الحوف يجور لا أثه العلم أهل بعص يكر وتد 
المؤمنأق على ، الأيه١ *وذلتج ظه! ثيميه ا؛ى الإسلام 'نتح قاد 

^٥^قادت كما الناس؛ يخاف ولا الشيهنان، أولياء يخان أن له يجور لا 
أولياءوحوف به، أمز اطه فخوف [؛ ٤٤]المائدة؛ الكام، تخثوأ 

احممار.اللهفان: إغاثت )١( 

حممإن دخامحي قامئم ثلأ' أزؤآت•• ،منش ألثقلى دتولإ ت تعالى ئرنه بعني؛ذللت،؛ )٢( 
[.١٧٥عمران؛ ]آل ؛؛^^ ٠٢



المحىعن الصد في وأساليبه السيطان عداوة 
——تء=

وهىإلا ظ هوم لأائاّى قون ءؤِلقلأ تعالى: قاد عنه، نهى الئمطان 
وأمرالظالم، حشية عن فنهى [؛ ١٥'ت!لمرة; رأخئوؤ(ه هاد يتم ثلمأ 

هأممت إلا قمحيا عنثؤن ؛٦ و؛؛ثشنناض] آقه يسكت ينمن ^١١٥^^١ وقاد: بخسيتؤ، 
اْ[ااأا،.]النحل: أرهوزه هآ وقادت [، ٣٩]الأحزاب: 

عندمايتثعزها أن لم للمينثغي آياج، ئلإ كثير ابى يكز وقد 
المنكر،عن تنهى أو بالمعروف، يأمز أو اه، سيل في يجاهد أن يريد 

اللحظاتهده في الشيء؛لال لأن هر؛ اممي سبيل إلى يدعو أن يريد أو 
يكرهاالتي الأيات فهده أوليائه؛ من المومس يخون أن ؤيحاود يأتي 

باقي.الايماف يقوي مما كثير ابن 

Li  قؤهاهإن"كم ؛؛ محافوهم؛؛٠١٧^٠؛؛* تعالى! ١^ ااقال فهبمؤ: ل*
واذ>إو\عني، فتوكلوا وأوهمكم ليم، مود إذا أي: [؛ ١٧٥ءمران: ]آو 

يكايآسُ تعالى: قال كما علهم؛ وناصزثمم كافيكم فأنا إلإ؛ 
حسي^٤]( قوله: إلى • • [• ٣٦]الزمر: دونيؤه ين اقؤبى ييغش تدم 

أزلثآء^٥٥^١ تعالى: ال وق[، ١٠٨لاا_زم_ر: آلمتوةلوو(ه يؤنتتقل عقؤ أقق 
I]صمم١ه كان آلسخ،ير َةد إن أل1ة0للإ،  jJI « :ؤأؤؤلووةال [، ٧٦

تعالى:وuل [، ١٩]\بش■: يه م أشم جث ؤ آلأ أشم جث 
وفاد:[، ٢١^: L>_J]؛ءغ_زه ؤي أس إى همبسل أط ثيهى أثث وْفتب 

إنءانتوأ أثبمى ^٥١^١ تعالى: وقال [، ٤٠]الحج: من أثه 
تمصءؤلقا تعالى: وقان ٧[، ]محمد: ١^١^^ وثن حم أق دممأأ 

ثثعلا بجم . ألأسهثد بمزم يهم أليي أئثزة ي  ١٣١؛وأ$؛بى يسقتا 
.٩٥٢، ٥١: ]plyألداره نو صر آلشثث هم :ثدتبجأ ألمحن 

:١٧٢)آ/اص: القرأن شير )٢( ■)ل/به( )ا(بوعاكاوى:



—'ما
\ع=س^سسس=سس^س^سس؛11=4.,

توالأماني الوعود رابمات 
ورودالحي، عن الماد صد ني يسثمحها اليي الئيطان أسالست، من 

والأماني:الوعود الكريم: القرآن ي في 
عهإي ألقتثلنك يمحلهم دثا ^^^٠١ ت الى تعاد ن

^؟٠^١بمؤتك يمم آتغتق من رؤوأّخنرئ : وداد [، ١٢*؛ اء لاو؛
يمدهموما نهدهم نآلأنيب آ'لأم!أب ف، وثادمحم ند؟إإك-ت• يمؤى عائم 

[.٦٤: ]١^١٠عثذاه إلا أشثث 

فيسببا تكون حتى الناس الثسهلال ؤنمنيها يعدها التي الأموو إف 
منبالنجاة والعاصي لالكاذر وط0 منها: كثيرة؛ الحي عن صدهم 
الني.عياب 

أفت تعالى نوله مسير فكب ه جرير ابس قاد 
منبالنجاة طيننفج الثسهلان؛ باقي وحدعاكم ايقود: [: ١٤
عقوبتؤ«را،.

عنالناس مى كثيرا به يصد أن اJئيهلان استطاع منه الوعد فبهذا 
أمشركا أكانت سواة اممو معصية على نمنا كان إذا ان الأتفإن الخق؛ 

معصثؤ،عالي سنثمث فإئه الني؛ عقاب ص ينجو أثه ؤث وفي لوثه، ما 
فيأمنثثه لكن له، وانصح الحي إلى دعئ زشا الخذ؛ عن ونبمرص 

•الحث عن يعرض جعلته الثيهلان بها عره اشر الني عقاب من الثجاو 
حالفي وهم الكمن؛ س أولياءْ الثّيهلال يعدم ما الثاب، هذا ومن 

حي،•علك، أيهم تحرجم 

•؛(.YY/1)المان: جاّع 



nايخى عن أنصي هى وأساتث السيطان عداوة 
—=نج,ثىس

ألت،ئهأف ءؤوءرمحأ ت تعالى قوله ير نففي هءزفؤ، عاشوو ابى قاد 
إليمحمحيل ان لئرووثم؛ نثا افي ثأل \ئدطا0 جعل ^؛; ١٠[ ١٤

علىبه حايئلئم النفاق وأف تعالى، فو مرض الكمر على الحقامحل أف 
أحوال■^۶، يه واثللعثم هوميم، وكرامة Jفوسيم به وحمظثلم دينكم، 

ظنكم'ُ''■
فيسببا تكوف حتى والجاه بالمال ؤيمنى الث-يهلان يعد وكاوللث، 

الناس.صلأل 

يعدهمويشآثهت ت تعالى ؛اوقوله ت ظه ء-ْليه ابس قاد 
لثمت؛ ونحو. .عقابج.ولا بعث، لا وأن والجاه، المال مى 

بحالو١١يليى ما أحد 

بهدهالناس الشيهلال أصل كت يئن ئفيسا كلاما الميم ابن يكر وقد 
نحوتالإنسان؛ ملب إلى يصن ما ءرفوعده ظه؛ فقاد والأمانئ؛ الوعود 

وكذللغيرف، كا;ت كما لف، ذكوذ ئزد؛ والدنيا نثروق ننثنود 
علىالكاذبة الأماني ؤيمنيه ومحاصيه، على بالغنى ويعدْ امله، 

متعلقصوجدهم الناس، أكثر أحوال ثأمز ومن . .وجوهها٠ اختلاف 
والنصالمحاد، ويمنى الباطل يعد يشحرول، لا وهم وثمنته بوعده 
تالهائل قال كما وئئشتؤ؛ بوعده ئغثذي لها قد>و لا الى المهينة 

ن،لأئثابمازثننما"ء.ثوأخض]ء\دو 
الكاذبة،والوءود الباطلي بالأم^ني ثلتي الحسسنه المب3للئ فالنمل 

فالأقواللها؛ ويتtمكول والصبياف، النساء بها يفرغ كما بها ومزح 

(.YV/Y)■الوجيز: المٍرر )٢( (. YAV/YV)واكوير: التحرير )١( 
(.١٢١)ا/ المجالس؛ وأس المجالس بهجة انظر: الرزس. بكر لأيي يروى )٣( 



أم;مح

خمى===^=ض=====
بالحيالقمز أصحابها يمني فإثها وئمنش؛ الشيطان وعد تصدرها الباطله 

مننصيب فله مبهلل فمحأ طريقه؛ غير من إليه الوصول وئعدهم ؤإدراكه، 
.هُُؤأ، إي ألسءهكن غثن>أ دما دب٠يpآم وبجدهم تعالى؛ قوله 

الناس:إصلأو في الشيهلال تستخدما اش والأماني الوعود وهده 
•عيعا.٤٠ إلا ادسهكرر ئيدئم ودما تعالى؛ قاد وافتراء؛ كدب كله؛ 

ألقثثلننبجدهم دما وخنلهب وبجدهم رروقوله: هءزفب: كثير ابن نال 
أولياءْنعد ال الشيهللأف الواقع؛ عن إحبار وهذا عييا.و؛ إلا 

فيوافترى كدب وقد والأحرة، الدنيا في الفائزول بأيهم ؤيمنيهم 
تعالىفاد كما ءي-دا.٤٠؛ إر بجدهم ودما قاد؛ ولهدا ذلك؛ 

هإى قني لثا أشثن ووه١ل، المعاد يوم إبليسزإ عن خستا م- 
أنإثآَ ظه نن ٥^٤٢ ل، كاف وما ءأ-نلغةظو وإعد0ؤ ئؤ رهد 

آثريقم أتأ ؟ آَحج زروأ م فلا ؤ قس ث>م 
للث4عياب  'مآلْكلبه زة مل من يئى يثأ ًكمتق إيى بمكث 
آآ[«لآ،.]إيرامم: 

وباطت•جداغ والوعود الأٌاني هدْ ولإ 
بجدهمدما دتع4تإم وبجدهم تعالى؛ قوله عند جرير.، ابى قاد 

المريدالشيهلال تعد ئناؤْث حث بدلك ررتعني ءي-دا.و؛ إلا السْلنس 
أرادهمممن نصينا لهم يكون أن المفروض نصيثه هم الل>يرإ أولياءه 
علىالهلمن دثنيإ عنهم، ؤيدابع منه، يمنعهم عليه؛ لهم وهلهيدا بنوء، 

إي١^^؛؛, بجدهم ووما قال؛ ثم عليهم، والملجل٣، مكنوههم حاول من 

باحممار.( ٢٠٦- )؛/0'آ اللهفأن: إغاثة )١( 
(.l٤١٦/٢مآناس)تمر )٢( 
ا)_U؟ ت المحيط القاموس انفلرت الظفنوالمور. المالج: )٣( 



ء.,ئإ٦ الم، عن الصد فى وأساليبه ادثثيْىن عداوة 
=^^د=ضس^^—مح.ى=

مننليا ايغدوْ الذيى أولياءه ال1ّيالال نعد وما ث يقول يلأ 
وعدهمما إياهم عدئه •جعل؛ ؤإيما باطلا، إلا يعم،• عرورا؛ إلا الني دون 

منحقيقة على ؤلثا إياه اتخاذهم في أثهم بمصنوف كانوا لأيهم عرووا؛ 
إلىوصاروا الحؤر، حضحص إذا حتى الباطلة وأناسه الكاذبة عداته 

يئعدلإؤللي نبمد نبمفطم ه وى اللي• عدو لهم قاذ إليه، الحاجة 
ثاومزفي(ثلأ ت آسثئن ق إلا ثلثير من ٤^^ لإ كاف ؛^١ هلأئًغم 

محقمية ًكئ ق بملأ ك ن؟ بجم أثأ ٥ أَشج ^^١ 
،•ثله*ل ثن 

لحزاثتى الخطيرة الأمور من وهو الباس، هدا تحت يدحز ومما 
والتويث.الأمل ثلود • الئامي، مؤ، ك؛؛ر على الئيْلال بها 

مزقآ'لأمل( وتتجم* ومتقمأ يأ»=قلوإ ووحب ت نعالك، قاد 
٣[.زالخم: 

يشنلهمأي: ءؤوممؤ-مُه؛ ت نولي "دمعك، ععلية ابن، ناد 
ورسوله«لآ،.باقي والإيمان النظر عن فتها والتزيد الدنيا في، أنلهم 

ؤؤدمحلّهمتعالى• قوله بر نم في ٤؛^؛^، كثير ابن كلام وعند 
ألإس محيى ص أ'مح ;اذاى ثثشطث س س 

ئ_يثاه.ءتّئاثا حسن مند أقم دوي تن نلئا آلشن٠لنن بمجد وش 
أي:ؤنَلأثقءلمه؛ الحق، عن آي: »ؤثَلأوأياه؛ قاد: [: ١١٩لاس: 

والئأحير،بالتسويف وآمرهم الأماني،، هم وأعن• التوبة، ثرق لهم اوؤأ 
وأغثئممنأبجم«ص.

(.YU\"/o)الوجيز: )٢( ٠(- )U/،، اليان: جا،ع )١( 
(.٤١٥/٢)اسر: القرآن شير )م 



--■®ا
1ٌ

ونصرانييهودي ف على حثلن ئد اركم ه■' الجوزي ابن وقاد 
فيوثنهن تنجز لا ؤيمودت يثتئلة، إبليز يزاد فلا الإسلام؛ خب 

؛بالتوبة العاصي وف يوكدلاش كفر؛، على يموت حمى فيسوقه النظر؛ 
تالئثاعن قال كما الإنابه؛ ؤيمنيه الشهوات(؛ مى عرصه له ءٍموغ 

ءاإ_للا،من الئويه وئامل ثشثهي لنا الدئنا ئئجل لا 
يله؛فضيلة مقام إلى >ااع وكم سوقه، الجد على عازم من وكم 
العابداسه أو ماعه، اسؤخ فقاد: يرمه؛ إعادة على الفقيه عزم 

الكنز،يءثنس( يزاد ولا محلويز، لين أماملث، له: فقال بملي؛ الليل في 
الأمل•ظول إلى الأمر ؤيسند العمز، وينوث 

وترفالؤقت، تدارف ت والحزم الحزم، على يعنز أن للحازم فبمغي 
يزف.لا ^^1؛!، لا اانخود، فإف الأمل؛ عن والإعراص اشرف 

اذفالإنالأمن؛ ثلود نر إلى ميل أو حير مح، تقصير كذ وب 
يعدأثه إلا ^، ٠١١على والإقال السر عن بالثزؤع نمنه يحدث يزاد لا 

فاترا،نيرا نار بالنهار، يمشي أن أمز من أيه ييب ولا ؛دلك،، نمنه
الموتصور ومن صيما، عملا الليل في عمن بصبح، أن أمز ومن( 

\ذثلببعض وقال ،، مودع(ل صلاة )صل قاد وقد جد، عاجلا، 
إبليمل®.جنود أكبر فإثها ،؛ نؤف1(ا،ر®ايدركم: 

محنالتوبة رتاثل ئشثهي بما الدب ارتعيل ت وفيه )ا/هه(. الملوك؛ سراج انظر؛ )١( 

نال(، ٤٤٢٧)رنم: حديث اه، مد اسنة نن (. 0ToA/الأوسط: النسم )٢( 
السفلةمويهء, شواهد له فإن صحيح؛ أو حس عندي الحديث إن ءائم الألباني: 

Aoio/t)الصحيحة: 
شيبة:أبي ابن مصنف انظر: بجاد. بن ثمامة عن نده بشيبة أبي ابن أحرجه )٣( 

)ها/ها>ّآ(.



I———ءحالني عن الصد في وأساليتت الشيطان عداوة 
خ=ةسصذ====^=وثئ=

فيقوم كنثل الأمل؛ لثلوو والئاكن الخزم على العامل ونثلأ 
نمرة،لتمام يصلح ما ن1ثتنى الحازم فنصي فريه، فيحلوا نثر، 

فقربنهرا أقمنا فرثما مأتأهن،؛ ال٠مئ٠ل د وق، ؛، J_^uمتأما وجلز 
الئ1تئل.الآسم، واغسهل النحثرز، فاغثتظ الحاJ؛ في الثحيلي 

مللث،جاء فإذا النثقظ؛ النسممد ٠^^ الدنيإ: في الغاس ثقل فهذا 
ونتالندم مرين .تتمنأ المنوث النغنوو ومنهم يندم، لم النون، 
إبليسجاء ثم الأمل، وثلود التوايي حثا القلع في كاذ فإذا ١^■^؛ 

منأثه إلا المجاسء؛ صعبت، الaلبع، في ما بنقضي العمل على يحلم، 
فيقثز فإذ عنه؛ بمتن لا عدوة وأف حرمحب،، صم، في أه علمثر لنفسه، اسه 

،.أ ١١كميناله وأقام مكيدة، له تملى الهلاهر 
ثلوووراء الانسياق حهلورة على تدل الإمام هدا من الكلام فهذا 

الأملمحلول كاذ كز يكن ^٠٠١ النئس، في \ذحط\0 يتثة ١^ الأمل 
وبيسفاسق بيى حائلا كال وكم ا الإسلام! وبيس كافر بين حائلا 

محلولدعوبه!! وبيى الحث إلى داعية بين حائلا كاف وكم الاستقامة!! 
حائلاكاف وكم الثامن، بين دغوتؤ نثر عن سثله حتى الأمل له الئيهلال 

وأءنصنالعلم، عن عزن حتى ! والعلماء!العلم وبين للعلم ءلاو_، بين 
صدفي الشيطاف تسعى التي الحير امور من ذلل؛، غير إلى العلماء، عن 

•عنها الثاس 
رواءالذي الحديث، المعنى هذا على ندل التي؛ الأمثلة ومن 

اجم فاني ض الظاق ر;ست ناد: أدام. ه أبر؛ترم؛ 

أ\[ft ^0)الصحأح; اظر: الباطل. أيما: والنوق غه، تممح الوي الترذ؛ )١( 
(.٥١٩إبباه_ تيس )٢( 



هإنإ1نقت، زل؛ يز ظك ص: كز بجرث ك، نلاث م ص إذا 
ٍشجأ س  lLl\تزئأ، جأ ئدة؛ س 1^، فذم 1^، 

النمسحسث أصح يإلأ، النمس، طيب ثشث ئآصح ممدة؛ ائحلت 
كنلأن(را،.

الإنسانصد على الشديد الشيهنان جرص بيان الحدث هدا ففي 
الحتر•أبواب عن 

عنهتغي لن فإثها وأمامحي؛ السيْلان بوعود ينحبع ألا المسلم فعلى 
اممن.نلهى يوم قسا 

غثيئإهإلا آل1تلنن يعدئم ^^١ ت افن رربمود ظه■' حرير ابص ناد 
فهمنيئا، بهم نزد إذا الأب عقامح—، من عنهم بغجى لا لأيه ؛ا"آ؛ ]الإ'ماء؛ 

وحديعة«لأأ،.بامحل ني عداته من 
-تبها بمر ولا والأماني الوعود هدم عن ،رص العاق3 يجنن ومما 

وعووو•بإحلأف واعتراه القيامة يوم الشيءلان موتم 
أسَإى آ'مح مح، لنا آمحلن وقان بذللث،: ندرا تعالى ناد 

اتقإلا حص تن تؤلإ ئ ^١ »لنثقًلإ ؤيبمردؤ للي وعد رعيبمطم 
أصن؟ أئأ ;آ أشلإ هيا ص فاد ت ئآنثثب >م 

يوهعدائ لهم آلظ؛داان إن قل بن آممقتعؤيا ئآ ءفمنت إيى سنؤسثل 
[.٢٢]إبرامم: 

إذاالرأس هافة على الشطان عمد باب التهجد، كتاب )؛/؛؛"Y( البخاري: صحيح )١( 
صلاةكتاب (، ٣٥٢)؛/لم: موصحيح ، ١١٤٢رنم: حدسث، بالليل، يمل لم 
لثم؛حدث أصح، حتى أجمع الليل نام فمن دوتم، ما باب وقمرها، ارين الم

)ه•؟(.

)أا/ا-آ-ا■(.حا.عاو؛ان:)٢( 



;ج—■• االغق عن الضن م وآساليتن الشيطان عداوة 
ض==ذًسذ===^س=ثم.ء=

إثارة• —ا اانوئةهذا وصف من اوالمقصود I و. عاشوو ابن قاد 
لألوساوسه؛ بدناع حدوهم تأحدوا الكفر؛ أهل يقوس في الثيطان تغض 

أنشأثه مما الدنيا في وعدهم فيما لهم الشث بإصماوه مليء الخطاب هذا 
ونوءله، كراهيه ذللث، فتورثهم بهم؛ ونخريته لهم كنية من عفنهم يستفز 
الثرمحؤ®في عظيم أملأ وذك تله، من إليهم إتيائه يثومعول بما ظنهم 

علىواشحريض الشيطان، غائلة من حميعا الناس تحذير الأية وفي 
ومكرأ.مهائدء من الشديد الخ1.ر 

الاغترارمن بالتحذير الكريم الكتاُسا آياتا بعض حاءث، ولهذا 
أناستعالى! فوله منها! وأمانته؛ وعودو وراء والأنياق بالشيطان 

ْ[:لظ>: ص ،؛٥ ؛ؤبمر 'ي ألأتأ أه؛ نؤهأ ه تق ه ننن I,؟ 
•يفون • .ه آثبجق إثه يمم ُرؤءلأ •' ظه حرير ابس اد ق

العيانافه من ؤيعدتمم الأماني، فيمن؛بمحم الشيطال، باقي ولا 
ممركم؛اش\آ،.على الإصرار على وتحملكم الكاذبه، 

خلاوس الإنمان إر الأحول حامئا: 
عنوإب*ابأ~م الثاس إصلال في الشيطان مكايد س الأسلوب وطا 

تجواةوما محاته إلى ؤنفلن الإنسان إلى تثن فهو والئشاد؛ الهدى سيل 
لإصلالهسيلا ذلك، ؤتجعل الأسان على تدحل ذللث، حلال، ؤمن نفثه؛ 
ذلك؛لبن ايص عن وصية 

الرغبة:ثباغ ا٠ 
ادمرأى لما فإئه .؛ ادم أبينا على الشيطال ذحل اوا>س، ذا هس 

)\'ا/؛'ا*؛(.ج1.عال1ن:)٢( \سمصضم: 



م1؛_\==س=^==دخس===^^==

فيسببا نكال الباُب؛ هذا من عليهما لحل الجنه، يريدان وووجه 
•الجنة س حروجهما 

;م>بمين ي _ ة ه صف ألشظن ثثا ؤم:نّئ تعالى: قاد 
سثث ء، آؤ م ل % ^٠ ١٢_، س توا يثا ثا نةد 

٢٠.]

أئهماعرف لما عيهما؛ يحز ههنا ُومن ظه: القيم ائس قاد 
علىمنه يدحز الذي الأءظ_لم كيده باب وهذا فيها، الحلود يريل>ان 

ؤيألهاؤيخالثلها نصه يصادف حش الدم مجزى منه تجرى فإله ادم؛ ابن 
هاJامن عليه ويحل العبد على بها امتعايز عزئه، فإذا ودوثر0؛ تجبه عما 

أغراصه_لمأرادوا إذا الإنس مى وأولياءه إحوانه علم وكذلف، الثاف، 
يحبونهى اذو الياص مس عليهم ندحالوا أن بعصا بعضهم من الفاصدة 

الدحودرام ومن منه، ذحل من حاجته عن تخيل لا باب فإله ؤنهووثه؛ 
ممدود.مقصده طريق عن وهو ميول، عليه فاياب عير؟، من 

فيالخلد إلى وزكوو إيناتا مهما فأخل الأبزين اه غدئ 
هذاغير من عليهما يدحل لا أيه فعلم المقيم؛ النعيم في الدار تلك 

رممامتكآ ؤ>تا وياد: الناصجيى، لمى لهما إثه ؛١^* فقاسمهما ايابر؛ 
،..٠١٢٢١٣َ ٌيث ص( آو ء ظ، ل ٩ أمحء ثذئ  'ز

أيهماوزوجه ادم أبليي أوهم اوفد ظه: عاشور ابى وقاد 
مجنوهوذ.ا الشجرة، مى أكلا إذا الملائكة مى ملكين يميزا أن متمكنان 

وثاينهو\ذ0ثز، أنئه وثننئن ،1^^، أنمنإالكسر، ثبش الأنف، جس الئم: )١( 
)صرآمآ•؛(.المحيط; الخاموس اتقلر; ت. واذف وثاربم، _،، ما انئلر; أي; 

ةةممسءم«سمء.بس



إجإا"ء الحؤر عن الصد في واسالييه الفيطان عداوة 
===ق====^=^=^^^=مح,ى=

الأشاء،حقاتق في نثمّزين غين وووجه ادم ألقى إذ وتلبسي ندجيبه 
الموجودات،وتطوو الأعيان انقلأت في الثممج؛ر الممدان عالنين ولا 

وسنةورلفاهم تعالى الني عند الملائكة تفضيل تشاهدان وكانا 
،.اشمة«١١بن أكلا إذا \دلأئي■ س تميزا أن  JJLjفأسهما 
أنفاسطاغ أدم نص على الأسلوت بهيا ندخل اثلال يزاد ولا 

بمعروف•لا حث من الص عن بمدهم وأن الناس مى كيدا يضل 
٠

ندحزالإنسان: على بها ثدحز القي الخيرة الشيهنان نداخل بن 
الأمرين،هدين أحد علب اف الإنراى إذا فائه التفريط؛ أو الإفراط 

الص.عن إعراضه في نثا فكال خلاله؛ س عليه لحل 
حتىالنقل ينام أله العجين،: كيده ®وبن ظه: الميم ابى ناد 

الانكفافم0 أم والشجاعة الإقدام ضْ عليها: يعلت، الموئين أي يعلم 
والإحجام،المهانه النفس على الغالن، رأى فإذ والمهانة، والإحجام 

فهوذعليه، ومله به، المأمور عن ؤإرادته همته ؤإضعاف، يثبيْله في احد 
الغالب،رأى ؤإن به، ؤنتهاوذ فيه يقصز أو حمله يتزكة حتى ثركه عليه 
ألهؤيوهمه به المأمور عنده يملل أحد الهمة، وعلو الإقدام قوة عليه 

ؤيثجاوربالأول فيقصر وزيادة مبالغة إلى معه نحتاج وأله ثكافيه لا 
فيهوللشيaلان إلا بأمر تعالى افن أمز ررما الئلم،: بعقل قاد كما بالثاني؛ 

تباليولا وعلئ، مجاورة إلى ؤإثا وتقصير، تفريعل إلى إئا نزعتان: 
،.؛أثهماظي«١٢

(.o،\/A)والتوير: اكحرير )١( 
)ص7"؛أ(.العزلة: انظر: ءائثة. لأبن الخطابء ظ )٢( 



I——'م
4.,ث\==سص=س^^ص=^===^=

واديالوادين: ض في الخلل أقن إلا الثاس أكثن اثلغ وفد 
عاليالهابت جدا منهم والخليل والقعدي، المجاورة ووادي الققصير 

وأصحارهاالاممي رسول عليه كا0 الدي الهنرابل 
إصلالفي الممريهلاا أو ®الإفرائل الجانتين هدين الشيطاو اراستعاأ لقد 

الفرقمس كثير صلت ؤلدلث الحي، عن وصدهم الئاس من كثير 
الجادتين.أحد علتت حص الإّلأمة 

اشعليلجانس، في علا من منهم العقيدة في الصناتر بامح، في فمثلا 
صفانه،وأنكر الله أسماء أنث، من ومنهم وصفاته، الله أسماء أنكز حص 

تمانزهلك الله صفات جنن حتى ^٠؛- تناهز من ومنهم بعشها، أو 
بإثباتوالجماعة، الئنة أهز إليه دهن، ما والزنظ المخالوض، صفايتج 

منوالصفات الأسماء مى الله رسول، له أثبثه أو لثممه، اممه أتبته ما 
تمثيل.ولا تكييم، غير ومن نملل، ولا تحرف غير 

الكبيرة،(،نرتم، «ضم أله: مذلك: عر الأنلة من وكذلك، 
أوالخوارج، مال.هسا هو كما الكبيرة؛ مرتكنخ كفر حتى علا من فمنهم 

اهزنمن ومنهم المعتزلة، مذم، هو كما المنزلتين؛ بين منزلة في جعله 
والونْلالمرجئة، مدهن، هو كما يسب، الإيمان مع يضر لا ؛ قالواحتى 

مؤمنالكبيرة مرنكن، أ0 وهو والجماعة؛ السنة أهز مدهب، ذللثج في 
عنه،عما شاء إل افه؛ مشيئة تحثإ فهو ماتا، فإذا بكثيرته؛ فاسق بإيمانه 

٠عدنه شاء ؤإل 

اشاع:ستغلأو ا٠ 
الشخص؛على بغلن، الذي والثلخ الحلهم، الئيطاف يثعل كدللث، 

اظر:والقرط. للإلراط كشرة القيم ابن ذكر وقد )ل/أآآآ(. اللهفان: إغانة ;١( 
(.٢٢٦. ٢٢٢)؛/اللهفان: إغاثت 



٦':مجلخى ا من الصد فى وأساليث4 الفيطان عداوة 
======شمض====^=مح.ى=

الخير.أبواتحا عن له صدا ذلك فيكويا حلاله، من إليه مدحن 

الإنسانمى يريد *والشيءلأ0 ةة/ذبج! ئيمثة ابى الإسلام ثيح فاد 
الرحمهله زيي الزحمة، إلى ماتلا راْ إذ فإنه ئها؛ أمووه في الإسراف 

ماثلاراْ ؤإن منه، اممه يغار لما يعار ولا اممه، أيعصه ما يبغص لا حتى 
والبزالإحان من تتزق حر اممه؛ ذات غير في الشدة له نثن الثثة، إلى 

الشدةفي ؤيثغدى .، ورموله يه افه تأمر مجا والزحمة والقلة واللين 
ماتترف فهذا ورسوله، اللت يجبه ما على والعقاب، والبغص الدم فيزيد 

ؤيسرىذلك، في مدنس، مذموم وهو والإحسان، الزحمة مى به؛ اممه أمز 
فيإسرافه من وهو الحدود تتعدى حر الشدة من ورسوله به الله امز فيما 

ألسرلإقهتحن، ك ^٥^ ١٠رفث،؛ مّوالناني مذنب، فالأول أمرو؛ 
[UiVi :،١٤١ ] يقولأJوست،١^١ ؤآ ؤإنمإئا يمتا تا آعغز : حمينافا

يأاا«لا،.لآل،ءمران: الثزو ر نآمحيا أم١تا 

والغلو؛الئرهي لث ط٠ 
الإمارةان: اءلأنض الشيطان بها ندخل القي الخداخل من 
فيستا تكوذ كثيرة بمداخل الإمارة افه آتاه من على مدحز والئلعله، 

يلس والرهاب والنبال العلما؛ على ندحل وقد المص، عن وصدأ صلاله 
حماأمرها ظاهر في تظنونها كثيرة أمور في ورهدهم وعبادتهم علمهم 

إبليزل^•ثلمي من الحقيقة فى وهى 

(.٢٩٢)0ا/الخاوي: سبموع )١( 

العلماوملي الشيطان لتلمي أعثلة إبلمى' اتلمى كتايي؛ ني الجودي ابن الإمام ذم )٢، 
تنفيلا ذللي أف إلا نتلو؛ وجهالم، يعضها تعلمقات ني كاذ ؤإن والزهاد، والنثاد 

الإنسان.على التلمس أصل وجود 



—•'■.جا

~فمم_اس

يتنبهأن لم المفطي ان؛ الإنعلى الئيطان مداحل بعض هذه 
الصلأوفي الناس إيقاع إلى بها يهدث التي الخادعة الئيءلان لمداحل 

أجمعي.والملمي يحمهلنا أن ههؤ افن نأل والبامحلل؛ 

٠النيان ٠ نادصتا 

وفدالحي، عن آدم بني صد في مكائد0 من الأسلوب هذا 
1^مثِ ^١^ تعالى: قاد الكريم؛ كتايه في ذلك افن. يكز 

لكييزهمأ ١^^٠ جزب إن آلا آفثلي حزب أنبجش آة قي ئقكئز 
١٩.]

أنأنساهم حش الشيطاف نلوبهم على *اسخود هقبمي: محير ابن قاد 
عليهءامحتحزد بتن تصغ وكاJلاك ؤق، افة ين.كنوا 

العملفي أوامره أي؛ ٌ؛ لي ظه: الثرطبؤ، وJاد 

الناسإصلأل في أسالسه من النسال هدا الشيءلال لجنذِ ئد 
وصلاححيز وفيه به، القيام اذ الإنيريد عتل دكئ الحي؛ عن وصدهم 

ءند.مايوست نمة في فتثلأ المز؛ هدا ينسيه أن السيهلان يحاول 
بمثؤآدء=قرفي جن؛ الفي معه كانا اللدين الاثنين من للثاجي( قاد 

فيأن الشيطان عبم جن؛ المن الخرؤج وأراد [، ٤٢ت ]يوسف راد^^<هب 
أمرالثاجي اء بإنفقام والبلم، للغير نشرا النص من نونت حروج 

ذلكءفنسي فقبمؤ: كثير ابن ئاد رلكث-ه، ؤنات. يونس; 
الشيهلان؛مكايد جمالة من وكان بذلك، مولأْ يدثمز أن الموصى 

(.OV'/A)اس اكران شر )١( 



؛٠٦٦لخذ ا عن الصد في واسالييه السيطان عداوة 
—^=س=^—ه.ى=

النجن،لا،لى.من اللب ني تنللع لألأ 
موسىيهب لنا الحضر، مع موسى نشي في وكذلك 

التمائهمافي لأف ذلك؛ سووه والشيهيال ببلمي لينتفع الحضن؛ نطلب 
الحيلولةفي نثا يكرف أن القرمة بهده فحاول للعلم؛ وسرا للحير تدلا 

دولذلكاشاء.

أننأنها أعجوبه المنسي كون ااومع رهءزفؤ! ءاثور ابن مال 
الحادثذلك نثدكن أن عن يأشياء ألهام الثّيطال أف نتنص سني؛ لا 

الصالحين،العبدي هدين التماء يوره الشيطال أل يوثع وعلم ، العجين، 
بتأجيرولو محها يمرث فهو الصالحة؛ العلوم بغ في أثر من له وما 

ذللا،وJننا استدوف ؤلدللأ، ،، العواJقا حدوث، في نلمنا ونوعها؛ 
[.٦٣]الكيف: أن آلسلن إلا أضه ي ؛ jlia_Ljالنسيال 

فيالأنساف يوئ حتى الثلريفة بهذه حاهدا نعى إف 

(.٣٩١)أ/اسم: )١( 
إلىيرجع شل: ئ؛كه!< بمد ^^٠=^، تعالى: قولي قي القمم نرجع في اختلت )٢( 

د•'لما المحح وهو الناجي إلى .رجع ونل: يوسف 
،أزم،!رتيهقأر،؛إإر. كتحفم محأ 1ثه بمد وظ؛ نبمثا ها أثوك، ؤر،اد الي: عننول - ١ 

فائكن.ني قد كان أته على يلذ ١^^ بمد ؤُأدةن فقوله: [، ٤٥]يوصف: 
المالكلمنه مل لم )لز قوله.؛ وهو ذللث،؛ ني به استدلوا الذي الحديث، صعمؤ - ب 

محهتال أفر(؛ محنر ث بن المنج ستغي حنث، لف،؛ تا طول الحض، م ليف نا قال، 
.جداصعقت، كير؛ ابن 

(،٤٠٤)ه/ البحر: في حثاذ أبو الناجي: إلى يرجع الشير بال الفول رجح وند 
العقلإرشاد في العود؛ وأبو )ها/حاا( الفتاوى: مجؤع سمية ابن الاصلأم وشخ 

تمرني ممر وابن ( ٤٣٧)I/المعاني: روح في والألوم (، ٣٩٧)٣;المليم: 
)(/اوأ(.السم: القران 

)ها/تم\آم(.اكٍريرواكو.ر:)٣( 



1—'■-ة

ًفِيتإ^====^=ذًس==س^
فييخوصوو، الذين مجالة عن . اممئ يهى لما ؤلدل-ك الصلأو، 

مجالستهم•عن الثهي ينسهم أن السيطان مى حيرهم الله، ايات 
ؤابمكبمإ ■٠٥ ْمم أعؤن ^١ ١٠ؤآ بموصوة ٢^•!؛، يأتث ه، تعالى• قاد 

\ءوذاةهأمحني ح بمن نقعد ثلأ ألسأهلتن يسنق ؤي عم؛ءء لجج 
لمينالميعفى ينسي قد السيهلار< أف على دليل الأيؤ رروؤي آ، ٦٨

فعليهالحكلم، ئدكن إذا ولكن يواحد، محلا المساللم نسئ ؤإذا الحكلم، هذا 
أنعلى يحرص والشيهنان عته، نهي عما ينتهي وأن به، أمز ما يلتزم أن 

تلبسند ئبهه عليه فكار هؤلاء مع يبقى حش الحكم؛ هذا الملم ينجي 
بهير لم ذلك، نجع فإذا الإحساس، فمت اس الإمنكثن أو دينه، عليه 
L:t ، زأنا«لا،.له ونم:رمحغ

هوما فمحل كثيرة؛ العبد يئسثها أن الثيaلال يحاول التح( الأمور إف 
للباؤلل،ؤإزهاق للحؤ، بيال فيه أمر أو صلاح، أو حير أو هث، لله ذكز 

ئنوءالتي الأمور ض ذلك وغير اثس، بين للعلم نشر فيه أمر أو 
عنه.إبعادهم يحاول النسيان بهن،ا الشي3لال فإة الشيطاف؛ 

يالصومت،الاّصراز مابثا 

في\ذح؛ط\0 يستخدمها التي اليسر الأممن بالصوت والاستقرار 
الحي(.عن الصد 

[.٦٤]الإسرا»: ُصؤتإىه نيم ئتةلت3 ي ؤو\ئلإو تعالى; محاد 
فييقع حتى واحثغ استخم، ءمعناة; ظه: عمليه ابن قاد 

أمرفي ثقع حش حدعلث، إذا كذا، فير فلأن استمزني تقود! إرادتلئ،، 

.)ص؛*؟( ت في جاءت كما للإنسان الشيطان عداوة 



٦SV، الفذ عن الصد فى وأساليتث السيهلان عداوة 
٩٩ =r

محء-ا

أرادة«را،.

إلىفيه يدعو شيء كل فيه ندحز عام، بالصوت الشيطان واستقراو 
كزا>صوتت: ه عثاس ابن ماد ذكرة؛ عن والإعراض هك الني معصية 

التح«لى.معمية إلى دعا يلج 
واستئزرI لإبليمل فاد - ونحالى تبارق - ١طه ؛؛إف تفءأقب جرير ابى ومحاد 

صوثاذللئ، من يخصص ولم ، بصوتالث، ستفز0 أن امتثلنتؤ من ادم دؤية من 
للدعا؛وخلايا وطاعته؛ عمله ؤإلى إليه دعاء كال صوت لكل صوت؛ دول 

وتعالىنبارق - اطث محاد الذي صوته معثى في داحت فهو اطب طاعة إلى 
.إآ"[((ر'آ، لالإصر١ء; بمرظقاه4 ممم أ>سثق من ءؤرآ>سمزر I له — اممه 

•الحق عن الصد الاستفزاز هذ،ا من السي2لان ومقصود 

الحق((ل؛،,عن إثاْ ^^^ ١١ت لمعثى و؛  ١٠ت ئءزفب لمرطى ١ ةاد 
اطه:عباد الشيطان بها ثفر يالتي الأصوات، أعظم من ؤإة 

هوكما بالغناء؛ بالصوت، الاستفزاز العلماء بعض مثن فقد الغناء،،؛ ١٠
لنولثنيا من ألنا؛بم، ؤءهى قاد: أثه ه عود مبن اطه عبد عن نروى 

همهتز عياب ثم أنبجك ينيل نيتحديا عآز سر أس مؤ؛ل عن ثبمث الكثدئي 
التناة«لْ،.واممه راهو محاد: ٦[: ]كان: 

وكاذاطه، عبادة عن الناس مى كثيرا الغناء يهدا الشيهنان صد فقد 
المران.وعن اطه ذكر عن الناس من كثير إعراض في نثا 

)؛\/U؛،n(.الجان: جامع )٢( )0\إ\-0(. الوجتز: المحور )١( 
)ئت/خها■(.ابق:اسال)٣( 
القرآن:لأحكام الجامع )٤( 
لقمان،سورة نمير النمير، كتاب (، ٤٨٤- ؛ AY'/Y)ت وصححه الحاكم أحرجه )٥( 

(.٣٠٩٩)رنم: حل..ث 



أجمّ;ة

=نحظ=—^=ص======
مننصين قد المطربة بالأصوات الئكن ررفإف قإدفؤ: ثيميه ابن قاد 

الصلاة،وعن اقو ذكر عن فئصدئم النعلرثة؛ بالأشربة الثاكر جض 
واساعهءرمعايؤ وقهم المران حلاوة قلوبهم وثمع 

بهاكاد الي ومصايده اقو عدو مكايد ارومن ةءل>بجأ الميم ابن وقاد 
الجاهبينثلوب بها وصاد والدين، والنقل العلم من متنه نن؛3 

يصدالذي الحرمة -؛، ؛،؟^٠٠والخاء والممدية المكاء سماع والمبهللينت 
مرآومهو والعصيان، وق النعلى عاكمه ؤيجعلها القرآن عن المالوب، 

وبهوالزنا، الأواؤل رقيه وهو الثحنن، عن الكث؛ث والحجاب الشيهلان 
الئموسالئيهلان به كاد المنى، غاية معثوقه من الماس الخاشق ينال 

علىالباطله الشنه إليها وأوحى وعرورا، منه مكنا لها وحئنه المبطله، 
لياقعند رأيتهم فلو مهجورا؛ المرآل لأجله واتخدث، وحيه فمالنا حسنه؛ 

إليه،واحدة انصبابه واوصسا الأصوات، ، iJLUومد الئماع 
أرأيثوونمهم، حركاتهم في وئكئنوا ،، النئزان١٢كتمايل ولا فت٠انلوا 

النفوس،حماره حالظ وقد ذللئ، لهم ؤيجن ا والنوان؟ الخانيث، ئكثن 
الكووساالن.حمثار٣، يفعله ما أعثلم فيها فقعن 

الشيطانوصوت آدم، بني يستفز الشيطاني فالصوت ١١ئهI وقاد 
به،ورصاه به لأمره الشيطان إلى دستا اه، طاعة عير في صوب، كل 

العازف،وصواث، النوح وصوتا الخاء فصولم، نمنه، الصولث، هو فليسل 

(.٦٤٣/١١)الخاوي: .جموع )؛(
القاموسالئئوة. نين سكرال ونثناو: نشوان ورحل فة، نشى الئغوان: )٢( 

؛(.YY)._؟السمط: 
 )Y"( اللهفان؛ إغاثة انئلر؛ للحمر. اسنا يقصد ولعله معناه، على أقف لم.)؛•a/؛(

الحاشية.الجوزي( ابن )ٍل. 
)؛/خ'أ(.الشيطان: ص.مائي اللهفان إغاثة )٤( 



ا"'ئالغق عن الصد فى وأسالنن الشيطان عداوة 

محيبها بمفر الص الأصوات من كلها وهمرها؛ والأوتار ، الث1اداتل من 
*إيه-ث الأية هذه في - ، الثاشل فاد ولهذا ؤثزعجهم؛ مثخمهم ادم 

النفوسبها يستقر الص الئيهيان أصوات أعظم س أثه رين، ولا الخاءاا، 
وئكنالقلوب له ثطمئن الذي القران؛ صد وهو ، ؤيمالقها ؤيزعجها 

ويوئر*ا،ييظمجثها النفوس ينئي القرآن فموت ربها؛ إلى وينبغ 
،•سم؛جها'ال محنزعجها بمفرها الغناء وصوت 

سكثيرا يضن؛ أن الشيطاني الصوت بهذا الشيطان استطاع لقد ثنم 
هذا؛على شاهد أكبر المعاصر والوام المران، ثور عن ؤتصدهم الناس 

جميعني الناس، بيى عجيبا انتشارا الشيطاني الصومحت، هذا انتشن فقد 
ينمعالصولم، هذا وأصح أنواعها، يشس الناص تستخدمها التي الأجهزة 

صلاحهمفيه الذي الكريم القرآن عن به واعتاصوا والكبير، الصغير هع 
مجيكثير انصراف الفل—، في والعزف الأمي تبعث، مما ؤإف ومعادنهم، 

هذابس_، افي دين على الاستقامة وعن الكريم القرآن نوو عن المص الم
محاإن ؛^؛٠ القمحي ه•' الأي محول فيهم وصدق الشيْلانتي، الصوت 
[.٣٠لالفرن1نت مهعتجيإه آلتنءان هندا آمحدؤإ 

قول،أو شعر، بن عيرة؛ إلى عنه اوالندود هقبمب: كثير ابن غاد 
بنعبرو؛ من مأحوذة طريغة أد كلام، أو لهو، أو غناء، أو 

هجرانه،

النائمحا ش الزثارة •وم ^ لكلمت تحرض محي . ١^  JUالشثأباث; )١( 
الأساءوالاغات:تهذب اطر: الئثاة«. 

)ص^(.اظر: سق. كط ه؛ سرد ابن م: )٢( 
(.٣٨٠.  ٣٧٩): ٤٧١ iSL,ض الكلام )٣( 
(A/nالقرآن تمر )٤(  :^l.)؛•



يسالثسطاؤ الصوت هذا في مع من أصح الئدد رللأسف بل 
حياتها،في جحت الي للشكيؤ يحثدى مثالا الناس أمام ؤيضور عليه 

ممءسى0ج,دمحمحخم
ثيءكز عن محاب أقه الأنا0 ولبملم والاحر؛، الدنيا في الموز ينالوا 

٠^٥،*^عنه كان ١؛^، َةو نألمواد وهي ألثعع ^إة فاد نعه؛ ي
[.٣٦]الإّراء: 

هذاإنكار في كبير أثر لهم يكول أن افي إلى والدعاْ لالئالماء ؤتتبغي 
الأصواتهذه إلى يستمع من بجرم الناس وئبصير الخهلير، المنكر 

اشلاش.

iLu : والأولاد:اكانئفيالأمش
طريقبأي الإذساو يضل أن في جهدا يألو لا الئسهلاو إل 
فينثا لتكول والأولاد؛ الأموال حلال ص يحوله ذلاث ومن استطاع؛ 
.Jالصلأ

[.٦٤]الأمراء: إلأؤبمده آلأمول، ق تعالى: فاق 
أنوالأولاد الأموال في مشاركته خلال من الشيطاف استطاع لقد 

يكوذالكلام ولعل الحق، اتباع من يمنعهم وأن الناس مى كثيزا مز 
الأموال:عن ولا 

الأموال:فى الشيطان شاركة م٠ 
المال؛في للإنسان الشيطان نشاركة كيفثة في النلماة احثك 

مناكتناتجا قادت من ومنهم اش، طاعة غير في لها قال:نن فمنهم 
مجنيحزموف كانوا ما المشركين ناد؛ من ومنهم حلها، عير 



ء;نءت٦ اتحى عن اسد فى وأساتيبئ السيعلأن عداوة 

لآلهتهماال١،.المشركوف يذبمه لك0 ما نادت من ومنهم الأنعام، 
فيؤو\ثدخو طك أو - أعلب وافت - الأي:يظلا لكن 

جزق؛يلآ،٠جرير ابن زجحه ما وهو المال، في الئيهلان مشاركة 
هي:الأمواو في الإنان الشطان فيها نشارك م س 

اطؤ.طاعة غير في الماو إنفاق - ١ 
حرام.طريق من الأموال اكتساب، — ٢ 
الأنعام.مى افئ احل ما تحريم — ٣ 
اطي.لعير الدبح — ٤ 
فيالإنفاق وعدم الواجة، والننمة كالزكاة به؛ افن أص ما مغ - ٥ 

النجرأم•أموو وش اطب، سل 
قاد:أته افى. عن وود ففد ،؛ ءلعامه١٤فى الإنسان مشاركه - ٦ 

بمد؛خآء نإنن قيه، اقو انب ندم لا أن اشالإْ، تنثجل الشطان )إن 
يه،لمنتجل الأعرابي؛ بهيا لجاء بجدها، ثأحدت، مها، لينثحل الجارية؛ 

يدها(لا'،.يدي؛ع نجب يده إن سدة، مسي والدي سدو، هآحديت، 

(.٥٩)0إ\ه. المسر: زاد وانظر: (، ٦٦٢-  ٦٦•)؛ا/ المان: جا.ع انظر: )١( 
(.٦٦٣/١٤)حا.عاوان: انظر: )٢( 
جاءتكما للإنسان الشيطان عداوة وانظر: )آ/بمآا(، الرحنن: الكريم سر انظر: )٣( 

جاءتلما للإنسان الشطان عداوة وانظر: (، ٩٢٩/٢)الرحنن: الكريم ثر اظر: )٤( 
أكلمن يتمكن أنه ومحعتا؛ت أكلي، من نمكى بتجذت ت امض الروي؛ الإما'م' ؛ا"لا )٥، 

صحيحعلى الروي ثمح انظرت . اش ذكر بغير إنان ب تمع إذا الطعام 

واحكامهما،، ;^١٠٢١الطعام آيات باس الأدبة، كتان (، ٩٧١)آ/د: صسر )٦( 
)يا'آ(.رقم: حديث 



\دسس====ض=سس===سسون1و

فيللإنسان ثريكا الشيطان فيها يكون التي الأموو مس وغيرمحا 
ه.ل>

الذياكاو هذا في نسلا وووط\0 نجند لا أن اسإ فش 
ربه.طاعة فى هغيذ وأن اش.3؛،، ومحبه 

الأولاد؛فى السيطأن شاركه م٠ 

أولادْ:م للإنسان الشيطان مقاركن كيث م الخلماء اخلف 
بآثهايهم•بزثامحم مهم إياهم نرمحن نادت من هم من- 
أولادهم•بن النوووذة بعنهم؛ ناد و- 
ذجىtIكعبد لأوئانهم؛ عثيدا أولادهم ثمية بعضهم. قاد و٠ 

مناف.وعبد العرى، وغبي 

أولادهممن وصنعوا وJصنوا، وهودوا مجنوا ما بعضهم: قال و- 
صفةغين 

فيئدحل الأقواJ تلك جميع أف - أعلم واض - تغلهن والذي 
تيوله يخصص مخصمز لا إذ الأولاد؛ في للإنسان الث<يهلان مشاركة 

ماوهو الأقوال، تللث، بأحد [ ٦٤]الإسراء؛ رأ'لأركده الأموي ف، ؤؤو'ثادثمم 
.!^٢،جرير ابن رجغه 

محي:الأولاد م الأنمان الشيطان فيها تشارك الص فالأمون 
الحرام.الوطء في المشاركه . ١ 

ونطهم.الأولاد آ-ؤأئ 

التمر:علم ني السير زاد وانظر: (، ٦٦٥-  ٦٦٣/١٤)الساق: جامع انقد؛ )١( 
(.٥٩. )ه/ااه 

(.٦٦٦)(ا/هآ'آ■-جا،عاوان:انظر: )٢( 



-آ.؛محاالحؤ عن الصد في واسابت السيطان عداوة 
ا_^^=^========د=^=ضول

هاممت ثرمحاظ لا أساء الأولاد ثنئ - ٣ 

ه:ء الئقاد كما اطل؛ بدين على الأولاد نمثة - ٤ 
الساطيىأئتهم ^يهم كلهم، حمماء عبادي حلمت نإني ٌ اشُ )موو 

وه؛إ(لا،.أحلنت ثا علثهم وحرنت ويتهم، ص ياحتالئهم 
،.١^١^١٢التربية الابن تربية عدم . ٠ 

علىولا القرآن على ولا الصلاة على ابنه الأب يربى فلا 
ولدهلمطالب >اسثجيب أو صالحة، غيز نتأه منشأ الفاصلة الأخلاق 

حولهمن إلى نتثللإ الولد فإ0 العمر؛ هدا في كثير وهذا ^٠^، ٠١ا
فيؤيلح م*مما ثيثا أبيه من مهللث، وج\وو،م أن محب أصدقاء، من 

بثوبهممح، فثدحلوف لأولادهم؛ نستجيثوف الأباء من وكثيت الئلف، 
والقنواُت،الصارم والمحن، الخاليعق والمجلات، والمعاني، اللهو آلات، 

الغارب؛على الحبل له ؤيترق سارة، له يشتري أو الهابطة، الفضاسه 
أفوذللث، ! بهااله طاقه لا بأمواو والده ألزم وربما اممب، عباد فيؤذي 
المقلبعين لا الشفقة بغين الولد ءلد_إ إلى ينهلنول الأباء بعص 

أولا،نفسه على الصرر الولد يجلن، ما ^؛^١ والمملحة؛ والحكمة 
اليوحباله الشيهلان مصايد من وهذا ومجتمعه، واسرته والده على ثم 

نمهوأن الصالحه، التربيه ابنه يربي أن الأب ذٌلى الأباء؛ بها يصيد 
يكونحتى ٦[ ياياه ؤأئلك أشك محرأ  ٢٣١٠آلي النار 

ينلنا هن، والاحر؛ الدنيا في عم، وقره اممي طاعة على عويا له 

بابوأهلها، نممها وصفة البمة كتاب: (، ١١٣١ .  ٠١٣١ )Y/ مد: صحيح )١( 
•( ٢٨٦٥)ريم• حل*ينا النار، وأهل الجة أهل الدنيا في يها يعرف، الص الصمات، 

ارض:اي سير انقلي: )٢( 



^٦——1ِ

:١). [،٧٤]المرنان: إماماه ^؛^٥ ؤآثمكا أعؤستيج نمه وذريiننا آئنينا 

 Iدنوب اّتغلأو تامعا.'

ادمبني إصلأل في الشيطان يثغالها اليي المرص ٌى الدنوب إن 
الشيطان.هس الامتغلأو لهذا مثالا . اممن يكن وقد الحي، عن وصدهم 

 LJ-آسارثهمإدتا آلتش ثوم ممحأ أل؛ن واة اا-ىت تعة
همئة عمور أممع إن عتم آمم، عما وقد 'هثتوأ ما متض ^قظنى 

[,١٥٥عمرازت ]آل 

المزممحسمى من؛Jy  jJعن  fiررأحبر ت ه المنم ابئ قاد 
نلثيطا ا فاستترلهم وينويهم؛ كسمهم ببب وأيه لوم، ا دللذ في يقين صا لا 

بهاازثاد عليهم، حندا أعماJهم فكانت ئوثوا، حتى الأعماو سللش 
٠قوة عدوهم 

سريهوقت كذ فللعبد بد، ولا عليه وجند للمد جند الأعمال فإن 
يقاتلهأيه تظى حيث من بأعمابؤ عدوه تمد فهو لتمره؛ أو ثهزمه نمه من 

عدوه؛تغزو أثه ثظس حيث من عدوه مع ثغزوه سريه إليه ؤيبعث بها، 
تشعر،لا والعبد ورلشن، الحير من مقتضاها إلى ا صن سومه العبد فأعمال 

منبجند هو إمحما يهليمه وهو عدوه من الإنسان ففرار ؤتثعامى؛ يشعر أو 
؛ه«لآ،.واستزلهالشيهلال له بعثه عمله 

الإنسان,عر الثبهلان سلْل أسباب من كبير ي، بهفالذنوب 

يومانهزموا الذين حال عن تعالى رريخبر فقبمؤ الئحدي الشح فاد 

سر.يتصرف )صرأ؟(، القرآن: فى جاءت كما للإنسان ١لشيهلان عداوة )١( 
(.y\r/T)الماد: 3اد )٢( 



@د ا~~" الخى عن الصد في وأساليبه اتسيطان ساوة 
======سم======ئ=

سلثلوأئه الشيطان، ئسويل من وأثه الفرار، أوجب الزي وما أحد، 
ظوابما وت|نوة؛ أمسهم على أدحلوة الد؛ن فهم ينويهم، ئبمض عليهم 

كافلنا ربهم، بطاعت اعتصموا فلو ومدحله؛ منك؛ه لأيها المعاصي؛ من 
سلطننءيهر للف لإس مادتمء جؤا)؛ تعالى• ناد نلطان؛ من عليهم له 

قعلواما بعل عنهم عما أيه أحبر ثم [، ٦٥]الإسراء: و>==يجلأعؤ ُرغث، ؤق 
لانتأصلهمKآحدهم، فلو ؤإلأ المواحدة، يوجب ما 

إفثم سابقه، كائلم، دنونا لديهم إل 'رأي؛ ت ئه عثتمين ابن وقاد 
لأفالدنود-،؛ هذه سبت، الرلل في أومعهم ت آي بها؛ انتزلهم اJشيهلال 
علامةإف الثلم،! بعفن قال ولهدا الأحرى، للدنوب، سببا تكون الينون، 

فالإنسال، بعدها الئسه ردها علامة ومن بعدها، الحنثه الحنثة قبول 
آحز،دن_، في يوقعه الئسطال ؛Lj يقن،، لم إن فإثه د;نا، أذئن( ^١ 

حطيقتن((به أحاءلئ٠ قد يصبح حص وهكذ'ا 
ئدكيرهالدنويت، طريق عن للإنسان الشيهلان استغلال في ؤتدحل 

هذاالأية ير نففي العلماء بعضن يكر فمد منه؛ وئعث، القي بالأنومخ 
■المعى 

اصثد>ء-ىااومعغى: ظه.' المرطبي قاد 
يقتلوا((لئلا الشوsا؛ مكرهوا منهم، ن1متا حهلايا يكنهم بأن زللهم؛ 

وجعلتهبصاحبها معصية من فكم حطير، بابإ الدنويتط قبابا 

(.٢٥٤. ه٢ ٣/١)الرحنن؛ (_ سر )١( 
ءسيثن ؤإل تعدها، الحنثث الحنني تواُ—؛ ين •إ0 بلفظ؛ جبير؛ بن سعيد قائاله: )٢( 

(-١١/١٠)الخاوي: مجموع انفلر: التكنتسغ«. الئئ 
(.٣٤٢-  ٣٤١)Y/شراينين-شرمرة[لصران: )٣( 
(.٣٧٢)ه/القرآن: لأحكام الجامع )٤( 



مم===^==^==س=====

قىبالا المرء له يلقى لا قد فالدب شاء، كيت يه يدئب أسيرا 
فعلى.ق؛ اممي ذكر عن ؤإعراصه هلاكه بدائه يكوف ئد لكنه الأمر؛ بداية 

كانتلو حتى والمعاصي؛ الدنويت، مى الحدر شديد يكو0 أن لم الم
أيهنفسه فى نرى صغيرا، ذنبا ارتكمتط إذا الصادق المرمى قاف صغيرة؛ 

ءافقادت أيه خهئه عود مبن اقو عبد عن ورد وقد عفليما، نيئا أتى 
ؤإفعاليه، يفع أن يخاث جبل، ئحث، ثاعد كأيه ينونه يرى المومس 

غكدا*لا،.به فقاد أنفه، على ص كدبايب، ينونه يرى الفاجر 
الدنوبأف في - الكريم كتايه في n اة ذكزها التي الأمثلة ومن 

إسراJيزبني من آ الرجر،أ ذللئ -• الإنسان على الشيهنان لتسلط سبب 
لثنينثا فكان قق اة وغضي العلم عن فأ>نحز  ٣١افئ آتاة الدي 

ثأثثحءائسا ءاسثق ١^؛، تأ عقيم ^^١^٠ تعالى! قال عليه؛ الئجهلان 
[.١٧٥ألثار!رك>ه ثى هاو آلسعلنن ثأئعه منها 

أرئتأ عثهم جوم؛ لنبيه تعالى لأيفود ت ظه الئعدى قاد 
والتننالكبين العالإ فصان اممه، كتاب شاة أي: ;j^؛ ءئ 

الأدصافمن ادنLنح أي• السيعلتده؛ هأنته ثنها ءؤ٠أمالح النحريز، 
بمكارممتصفا صاحبه يصير ؛دللئ، العلم فإل الله؛ بآيات بالجلم الحقيمي 

وأرقعالدرجات أعلى إلى ؤنرقى الأعمال، ومحاسن الأخلاق 
بهايأمر التي الأخلاق وثبي ، ءلهرْ وراء الني كتاب، هدا فثرق المقامات، 

الئيهلال؛أنتعه منها اسلح فلما اللباس، يخلع كما وحلعها الكتاب، 
أمملإلى وصار الحصين، الجصن مل حرج جيل عليه طط أي: 

\(.Y'-A)رقم: حوت اكوبة، باب \سم\تإ كتاب ( ١٩٨٤)؛/الممحاري؛ صحح )١( 
مستجابوكان بالعم، اسمه؛ إسرائيل بني عالماء من رجل أنه المفسرين أكثر ذكر ، ٢١

)مآ/ا>،ه(.اسم: "فراكرTن انظر: الدعوة. 



لآلء"*,صالحي عن الصد فى وأساليبه السيْلان عداوة 

كاذأن تعد أدمايزك بن أزا، المعاصي إلى ءأرْ ناقلين، 
الئر'يبي0ااالراب-يين من 

بالعالم،النمل عدم الدنوك، أعظم من أن على ندف المثل هدا إف 
به،يعمنإ ولم بالعلم الصما من حهلر على دنل، موصل فيه وودت وند 

ألمىأو قلب له كاف لثن المثل هدا في ؤإف عنه، أعرص أو 
نهيي.وهو السمع 

هدايكوف لا حئى بعلمه؛ تعمل أن العالم اطن وهبه لمى فيسغي 
.اللت أل نوأن عاليه، اممب ونخفل عاليه الشيطان لثنالط سننا العالم 
أسد- نحير أن وعلينا الكريم، لوجهه حالنا العلم هدا يكول أن دائما 

.غينابها لتتثنلظ ثرصة أيه تنتقلن اللي العدو هذا من - الخدر 

*اا*ثؤ*خى بجن والبغضاء العداؤة إيق؛ع عاشرات 

لأووتكاتفيم، >^؛>، ١١تاكv الشيطاف تنث لا التي الأمور من إف 
ددوْلكلمتهم جمع المرميين تالف ففي وبر، حير كذ المرميين تالف قمح، 

بينالإسلامية للدعوة نثن المؤمنين تالف وفي لأمتهم، وثصن لشوكتهم 
تآلفي،وفي والسنة، الكتانم، لعالم تنر ال٠ؤمنير٠ تالف وفي الئاس، 

الشيهلال؛يرضي لا الأمور هذْ وكل والبدعة، للشرك لمع المرميين 
والتغضاءالكراهية تثر وفى المزمنين، بين الأحوة اد إففي حيتثا فيني 

التياطزق بمص الكريم كتامه في M الهُ م وقد الْلنق،، بشر بينهم 
ومتها:الابمائة؛ الأمأ لإماد الشيطان :سلكها 

(.٥٩٢)آ/الرحص: الكرم سير 



~7"\ما
محءا

الناس,بين تؤغ الثيط1ل أو الكريم كتايه في . اممث ذكر 
.؟أمبمع آلثيثن إن أنثن هق أؤ ,ةو)إ نثادى ظ تعالى؛ ناد 

[.٥٣لالإصاء; ئثاه ثدة ص ١^^ إن 
إليقود؛ أت؛مه؛ بج صح؛ ^إن رروقولة: ظلإ.' جرم ابن قات 

تينهم،يمسد ت يقول  '•ججلحخ' بعصا بعضهم محاورة يسوء السيهلال 
،•الثر٠٠١١محنهم محئهج 

دينهمعليهم يفسد بما الماد محن يسعى ررأي؛ ^^؛ الئعدي وقاد 
ودنيائم«أآ،.
ئهتعملية ابى قاد اليد؛ وتملس والحمد العمحب نشنن؛ والننغ 

تهلسأو حمد أو عم، إلقاء من يد؛ أو ُلب مح، الئيهلان فعز ُروالثزغ؛ 
آلنتثنتعالىI قوله الحقد ومد الأيه، هده العص—، فمن اليد؛ في 
يشن)لا النبي قول البمن ومن ١[، ٠ ٠ وسف: يوإنمحلأه بص وء 

يذقنأ ض قمح؛ تل؛ ض القث)، بجغ لا لأل—لاح؛ حمء اض 
.مام(>م>ً<.

الملوبتأليت فيه لأف الحنن؛ الئول إلى عباده . ادثث أرثي لهذا 

\<(.Y0/Y)الرحنن: الكريم ض )٢( ايان: جاح )١( 
ئكاختذ )نن اض قول باب الفتن، كتاب الخارى: صحيح )٣( 

أحييض أخذكب ضن )لا ولففله: ( ٧٠٧٣)رنم: حديث بنا(، شذ النلاخ، 
النار(،حمر بن حمنة ني فتقع ند؛؛ ني ثئنغ الئنطان لنز بتري لا فانه يالئلاح؛ 

الإشارةعن المهي باب والاداب، والصالة الم كتاب )^الإ\س سلم: صحيح 
(.٢٦١٧)رقم؛ حدين، لم، مإلى بالملاح 

(.٤٨٥/٧)الوجيز: المحرر )٤( 



م'ملأ٦ الحش عن الصد في وأساليبه السيطان عداوة 

أنمنه.أؤ،ف  i^jلمثادى؛؛^وؤ تعالى؛ ناد العص، وبوئ 
اممبماد يأمر أن رموله. تعالى ®يأمر I هءلفؤ كثير ابى ناد 
والكلمةالأحس الكلام ومحاونتهم مخاؤلثتؤم فى يقولوا أن المومنص 

إلىالكلام وأحرج بينهم، الئيطاو ثنغ ذللق، تفعلوا لم إذا فإيهم الثليبه؛ 
*والمقاثلمه والمخاصمه الشر ووسر الفعال 

الأقوالفى يهليعوة لا أن هذا افدواء ظه: \ثدؤأ الشيح وقال 
الشي0لاللثنممع تينهم؛ فيما تلينوا وأن إليها، ندعونم التي ال>سنة غير 

الذىثتزغتيهم«أأ،.
بّرغالكريم كتابه في - سبحانه - اممث يتمنها التي الأمثلة ومي 
عدقز ^٧^ تعالى• فقال إحويه؛ مع يونت نصه الشيطان؛ 

حمأرف ءآ ^،٠^٠؛- وخنأ يأؤإت ثدا .؛ش ، ١١٥ثبمد؛ لهُ سمأ أكنمح، 
ثئأف بمي ثن آيدؤ يث ،لإ جا؛ -وألنجي( بج؛ أحنبج( إي بآ أثثي؛ رثي 

سمهأثيم ئو إيد' قاء .لتا محما زف إف إحمحلأ يبج؛ بيي ألثتلير 
•[ ١٠•ت لJو٠*٠ما 

وه؛يط[ آلستلن، ثنع أن، بمد ؤيج، ®وقوله؛ فهبمؤ؛ جرير ابس ناد 
بعشناوحنل وتينهم، تيني ما الشيهلال أفتي أن تعد من نعم؛ إحمحلأه؛ 

•U،>
يونتإحوة ملوُب جعل قمح، نثبا الشيطاف كاوز كيفت، فايثلز 

دليلذلك وفي زقغ، ما مهم زقغ حش أحيهم على والحقد بالخند نليثه 
ننيأن الناس بيى الننخ بهذا استطاع وقب• الشيهلان، حعلر شئ<ة علمح، 

)'ا/هأا'(.الرحنن: الكريم ^ )٢( (. ٨٧- )0ا\\ الطم: -ضيرالقران )١( 
)؛ا/آا"'ا(.)•ا(حا.عاوان:



هوظهمث3خمياه.٦—ءم 

والشحناء.يالثغضاء الملويت، لامتلأء والهدى؛ الخير مى كثيرة أبوانا 
والتغضاءالعداوة إيقاع الئيهلان أهداف من أف الئي. يكر وند 

ئيالئضئوذ ينثده أن أيس مد الشيطان )إة ناد المومنيى؛ بين 
ةةملأ١،•١^^٠٠ ي دبجن العرب، جز.رة 

العرمحت،؛جزيرة أهل؛ يعيده أن أيس ارمعغا0ث فقبمؤ؛ الئووي قاد 
والفتنوالحروف، والئحناء بالحصومات تينهم التحريئن في نعى ووكنن 

®لونحوها 

تحضهمصدور ييوغر والدعوة البلم أهل بين الشيْلاف إدلحل[ ومد 
فينيتا ذللن، كاف وكم ، كالأعداء لبعض بعضهم يصبح حتى بعض على 
الجزيرةوأهل عمونا لمين المءفعلى الحير؛ أبواقه من كثيرة أبوانم، صل. 

علىتينهم، ااعال.اوة ؤإلمايه الشيطان تحريثن من تحدروا أن حصوصا 
عامةمن أو عالم ظا أو علماء أو حئاما كائوا مواء طبقاتهم حميع 

وقدكلمتهم، ومرق فملهم وسفت، بثمرقهم يمنح النيهلال فان النامن؛ 
منثهأدJائلم نزاثاة، تبمث، م الثاء، عر ■قزحئ بمع إبليس )إة مال 

مامموو: وكد) كد! هعيت، ممودت أحدهم، يجي^ لئثه، أعفنهم منزله 
وثننثيثه ^j^، حص ئزكته  ١٠ت ممول أحدهم يجيء م • قال فيها صنئت 
لأمره١ هذ،ه أف وذلفؤ ؟i_،(^^، ثنم، ؤيمووت منه ميدنيه ت مال ١^^٠، 
وفائز،أنر بين حلاف إلى التمرين هذا أمصي وربما نملها تتمرث 

الشيطانتحرص باب والنار، والجنة القيامة صفة كتاب (، ١٢٩٤)T/ت ملم صحح )١( 
(.٢٨١٢)ت رنم حديث قرينا، إنسان كل مع وأن الناس، لفتتة سراياه وبعث 

)'لأا/؛ها(.النووي; بشرح ملم صحيح )٢( 
تحربشباب والنار، والجنة القيامة صمة كتاب; (، ١٢٩٤)؟/ت ملم صحيح )٣( 

(.٢٨١٣)ت رقم حديث قرينا، إنسان كل ح وأن الناس، لفتتة سراياه وبعث الشيطان 



■هم ٦ القي عن نمهد ا فى وأسالميه التئيطان عداوة 
=^س=^ض=س=^^محممً

العا^(افن سأل 

فينقود وأن الشيطان، مغ من نحير أن يأمرنا ريا كتاب وهدا 
الملوي.،.مفتاح فإنه الخس؛ القول كلامنا 

يوإاوه1 أف ينغ ألئتكي من يسبمك ؤؤنإث\ ت _lJ_ اد ق
>فأؤ، يئيزا إبجادكا ^وؤ t تعالى ونال [، ٣٦]ذملت،ت أكبمتده ألتميع 

]الإ-—راء:ئيثاه عدمحإ ,^٥-^ ئ آإصة إن ت؛م لإع ألسلن إن أنثن 
ثصنمى أو ألح ألّ؛ء ة للسنن _^؛j، ت تعالى وناد [، ٥٣

[.٣٤]نمك: نؤ آق ئدء ويتث سلى ١^ ءدا 
والمتسزر٢ا:لحمر ا٠ 

بينوالثغفاء العداوة إيفاع فى والميسر الغمز الئيطان استخدم 
افي•م عن دصدجم الموسمي 

^٤١ؤ وألعثاأ ، iyjuJ؛سمحإ يوقع آن السكير يرمد ►ؤإدما تعالى! نال 
[.٩١،: JijLftJt]متمؤزه أنم ئهلر ^لذLوإث ومو أس دؤ مر وبمصأ وألتدّم 

الشيطانلكث؛ يريد إئما ت ذكره تعالى ُيقود ت اءءزفؤ جرير ابى نال 
يوئأن منه إرادة لكم، ذللث، ؤيحن بالقداح، والمناسنة الغمر ئرم، 
لثعادي؛Jlj ،^LJومياسزتغم الغمز سراثمثا في والنئفاء العداوة نينغم 

(,٧٠رص القرآزت قي جاءت كما للإنسان الشيطان عداوة )١( 
حننتالقائلت توو من وهو عليه، وغئلى منزه العقل حانر شراب كئ الخمرت )٢( 

نسنالمامر:  dyمر رالتز: الخمر. نر يحز إذا الزجز وحبر ءظ؛تن، إذا الإناء، 
القمارذللت، في حز ت، وتنسنا؛ تنزا لي سر فهو لير، وحن، إذا الأمر هذا لمح، 

السانجا*ع انظر: الحمل. طرثق امحسنؤ مها يأنح، لمي وكد بالأتاراح، والعنانرْ 
. wsfx)العظم: القرآن ير نفوانظر: (، ٦٧•-  ٦٦٩/٣)القرآن: آتم، تارل صر 

)أ/هيآ(.الكريم: لكرآن الوبل الضير وانظر: (، ١٧٩



-م=س~ً=~=د======ً

اللهتأليف  Jbtjأمنكم فيشتت بعض، إلى بعصاكم ؤيمص ثنصا، ثعصسكم 
وعنأس دؤ عن >ؤوبمئلإ الإ<اسلأم بأحوة بينئم وجمعه بالإيمان، بسكم 

ءالينكم،إياكم ينكرها الغمر هذه بعننة ؤئصرمحم I يقود ألثاوزه؛ 
وآجربجمدنياكم صلاح به الذي اممب ذكر عن الميسر بهذا رباشيعالكم 
أمؤءتل ربكم عليخم يرصها التي ألثادأه؛ لص أم ر إص 

بهذا،والمياسن؛ هذه، ثرمح عن منتهوذ أنتم فهل يقود• .ه، تممون 
لأوقاتها،الصلاة مى يزص ما أداء من ردكم يه أمركم بما وعاملوف 

وآجزذكم،را،.دنياكم ءاحj؛ قي طلاذكم محح به الن-ى ذكر؛ ولروم 

ال1يهلالأف عباده وتعالى تبارق أعلم رريم • هءدفؤ عؤليه ابد وناد 
المؤميس،بين عليها بمري دٌا الحمر بنيب العداوة ئثع أن يريد إئما 

بقيربما حتى والأهل الأموال على يتمامروق كاثوا إذ الميسر وسين، 
يصلل_لم فإن وعداوة، صغائى ذلاكا من فتحدخ، فقيرا حزيئا المغمور 

متباغضيى،قوم عانه ثحى ولا يغضاء، كانت، العداوة، حد إلى الأمر 
يكونوامما:مدا دلا تخانددا دلا ياعصوا )دلا اليئ ناد ولن-لك 

ؤيجاهدالدين يحمى والكلمة النموس وباحتماع ، إخوائا( افه عيال 
أيصا:وكدللث، الحماية، عماد وئهدم الدين عرى ثتئص وادثغضاة العدو، 

عنهاؤيثعلهم الصلاة وعن ام َكر عن المومختن يصد أن القيطان يريد 
ذلاش*أ'آ،.قي آلاته أعظم من كله والق٠ار والمنسن فالخمن ؛ثهوادت،؛ 

(.٦٥٧_٦0٦/٨)جا.عاUن:)١( 
والتدابر،التحاسد عن ينهى ما باب الأدب، كتاب (، ١٩١٥)إ/اJخارىت صمح )٢( 

والأداب،والملت الي كتاب (، ١١٩١/٢)لم: مصمح (، ٦٠٦٤)رنم: حدبث 
(.٢٥٥٩)ريم؛ حديث والتدابر، والتاغفى التحاند عن النهي باب 

(٢٤٩/٣٠)ازن: الحري )٣( 



!"■•مالحي عن الصد في وأساليتن السيطان عداوة 
محممً

هذهارأن ت ذكره ومما والميسر الحمر مفاسد فءليؤ الئعدى ويكر 
الiلJنالصلأة وعن اممي ذكر عن _  ojlJIؤيتينه - المالب مد الأثياء 

أعظمذلك عن يصدانه والمنسن فالحمن س٠رادJه؛ وبهما العد لهما حلق 
مدةعليه يمضي حتى بهما الاثتغاو في لبه يلثه ؤيشتغل صد، 

تدنسمعصية من وأنح أعثلم معصية فأي هو؟ أيى يدرى لا وهو ءiويلة 
وشباكهالشيaلان أعمال في وJوفعه الحسث،، أهل من وئجعله صاحتها، 

وبينالعبد بيى وئغود لناعيها، الدليله النهيمأ له ئفاد كما له فنقاد 
وعنالله ذكر عن ومد المومنيى بيى والتغفاء العداوة وثوسر فلاحه، 

الئلأة«لا،.

والميسرالخمر حظر عظم عاقل لمحن سص الأئمة هؤلأء فأقوال 
وكثنتالناس، بين والبغضاء العداواثا انتثناتا فنقها الناص على 

الحدو؛أشد منها يحدروا أن الملمس فعلى تينهم؛ وماف، الحم بننها 
العداوةإيقاغ أهدافه أعثلم من الذي الشيطان شباك في يثنوا لا حتى 

المومفى•محق والنقاء 

لساحى:ا٠ 

3L J ، نقش:١^١ اك؛ن بمزث أشم ِخ اهنئ هثا
•١[.لاسلأن: آلثزم؛ونه ئيه أف ثبمد أو اذن خ ^؛١ ُكآؤهلم 

حيئ- ارة الموهي - النجوى إيما ^،! ١١١ت هقبمؤ كثير ابن ناد 
إئمات بمي أكن ليمنزث ألسثي, ق0 نوءا، بها مزمن يتوهم 
أكنؤلحزهمن> ويزيينه؛ الئيطان ويل ثعن المتناجيئ مس هدا يصدر 

منهد0 غير تفسيره في الشيح ذكر وقد (، ٤٤٥- )ا/؛؛؛ الرحنن: الكريم تيسير ( ١١
والميسر.الخمر تعاطي عن تنشأ الص المفاسد 





م],ص٦ الغي عن الصد في وأساليبه السيطان عداوة 

—س=ي.ىً

؛أدلياييواسعانتث الحي، عن الناس صد فى الإنس مى بأوليائه بجس 
مملضمالآمرس:

اوداس:لإصلأو وايباعه بختوده 1لأسدعاط - ١ 
نادالثامحي؛ إصلال فى وجنوده وأنبا'ءه الئيطان تعن ي

غمان:سع في للمؤمنين يقش ال1سطال أف ءاعلم ظه: مفلحل١، ايى 
الكبائر،فعل عمة في م ، apjlJIعمة محقي منه، ئبز فإف الخر؛ عمة 

النباحات؛فعل عمة ففي منه، حيز فإف المنام؛ فعل عمة في ثإ 
عنالمقفولة بالأعماو ثننه عليه، فإف الثلاءات<؛ عن بها مشعله 

الثابعة،العمة في له ولما ذللأ،، من  ١٠٢٠فإف الفاصلة؛ الأعمال 
ه؛افي رسول منها لنلم أحد، منها نبم لو إذ الموس؛ منها ينم ولا 

الأذى«لى.بأنواع اشم؛ الأعدا؛ محلتثل وهي 
إضلال،ض بأوس :بجن اضلان أن الكرين الئرTن وقد:ثن 

ض:
كنىؤؤن عكي آم أنتن قز و من، ولا تعالى• فان 

لشئ0هل2ؤ أطنتزم نين ثنيوكو آزلثاُين إق مئ -يف'الستين رإف 
بأولياتهيستعين الئيطال أف على الكريمه الأيه هذه دلت، فقد [؛ ١٢١]الأنعام; 

بأوليائهامنحاف فالئيهلان افه؛ دين في وسككهم الناس مجادلة في 
ي؛يهم•عن يضلوهم حش المتتة تحريم في لمس المب؛جابلوا المشرمح 

مفلحبن محمل بن اه عبد بن محمد بن إبراهيم إسحاق ابر الدين برهان مفلح* ابن را، 
الفقه،في المقغ شممح الممنفات من وله مرارا، دمجشق تفاء تولى اJحتبلي، 
^(.٥٨٨٤)ت سنة بدمشق توفي أحمد، الإمام أصحاب ترحمة في الأرشد والمقصد 

ه(.٠٨-٥٠٧/٩)اللمv: شذرات اظر: 
(.١١)صى؟الشيطان؛ مكائد مجن الإنسان مصاب )٢( 



I؛'\m
-هح=ص^====^=^^^د==

اقوتحريم ّمعوا حيى المثركص فإل  ٠١ت طه السعدي ناد 
نالواالميتة؛ أكل يسثجلوف وكانوا للثذكاة، وتحلينن للميثة ورموله. 

ماأئآئوو _ت برهان ولا حجة بعير وتجادله ورموله.، ض عانده ت- 
رأيوهاJا ١^!^، بدلش يعنوذ اممت؟أ قتل ما تأكلوف ولا ، ٥^١٢
لكفلو اش الفاسدة، آرائهم إلى يشد بل دليل، دلا حجة على يشد لا 

قدملمن قتثا فيهى؛ ومن والأرص الثماوات لمدت لها، ثبما المص 
والمنانيانمامة للمصالح انموانمة واحكامؤ اللي نؤع على انمقود هذه 

عنصادره وأشباهها الاراء هده فإل متهم؛ هدا يستغزب ولا الخاصة، 
دينهمعن الغلق يضلوا أن يريدول الديذ الئياض مى أوليائهم وحي 

الثعيرااأصحاب من ليكونوا ؤتدعوهم 
إ؛ط-ادالأعهللم فمفصودج الميتة، تحريم في جدالهم كاو ؤإذ 

الإسلام.أحكام 
أعامإبطال في المجاsله : محا)روالمرات ه: u_ ابن قاد 
،.وانعاإر؛االاتكفر وئحييب الإسلام، 

مسألةفي عالم بنير الجدال، في بأولياثؤ الديطار٠ امتناى وكيلك، 
النوزتإحيا؛ 

ْفلنتيإ علم بمي آش ؤ، ءثدل، من آتامحي، ؤءهن تعالى؛ اد ق
٣[.]انمج: وئ ثيم 

آمؤ، ،؛_j، ثن النامن ه بقوله: ااوسني ه: جرير ابن قاد 
ضإحياء على ثائر غير افن أف فئزهمم اممب؛ مح، يخاصم من ٠^^؛ يم 

يقود،بما مه بجهل بل يعلنه، علم بعير ئرابا، وصار بلي نل 

(.٤٢)a/واكوير؛ التحرير )٢( )ا/ه«ه(. الرحمن: الكريم سر )١( 



j———مالني عن الصد في ا}يتت وأرعداوة 
=====ك=ث=ً==ً=دتح,آك[ً

شبميءؤًقل يلم بعير الثي ض وجدابي ذلك ئيله في 

فيهبص ميسا، كلاما الأية هده مسير محي ئه الئعدي يكن وقد 
ؤإبطالالثاس لإصلأل مجيلا علم بعير الجدال ادحد من الناس متر أف 

الكمرةمتر الجداو هذا فير إبليز ئواب، وهم للباطل،، ؤإحقاق للحى 
•وعترهم البدع يأهل 

والإيمان:الإسلام مأ.قت1وأهل 

الإيمانأهل قتال فيها• بأوليايؤ الشيطاذ استنال المر الأمور متر 
لوليهمطاعة فقاتلوهم دينهم؛ عن دندوه-م حئى الإسلام وأهل 

الشيطان.

ِفييئيمن وأك؛بم أف سميي ي، يثيلون ءامتإ ؤآق؛بم ت ى، دع_الد ، ن
[.٧١لالمساء; صع؛دايم ^ ألثثهلي، 'كد إن ^لثفهلتي آزة♦ دم؛نلوأ أهنوي سينر 

ائديترب_ن.لك: - تعالى - *بمجي ه•' جرير ابق ماد 
ؤإسمبرو0يه، الإيمان لأهل الني بموعود وايمنوا . ورسوله اممه صدئوا 

نرعهاالتي وثريحيه دينه ومنهاج اقو طاعة في يقولن ي•"' سل ف، 
جحدواو!لدين، يقولن أل٠انغوهه؛ ّّيإ، ق بمجادن لماؤ?، 

ميلق ►ؤي؛ونإوذ، ربهم عند من، حاءهم وما رسله وكدبوا الله، وحدانثه 
لأهلسزعه الذي ومنهاجه وطريقه طاعة فير ت يعم أث1غوته؛ 

يهءص.اشر 

)ا-ا/أ<0ا(.اوان:حا.؛،)ا(
\م\)٢( 
(.YY،\/U)اكرآن: -اؤيلرآى م، ابيان حام؛، )٣( 



—'ءا

ررصوانه،افي طاعة في يقاتأوووا طدذبىئو0ِ ثءلبمؤت كثير ابن وثاد 
الشيطان*را،.طاعة في يما والكافروين 

ؤيقاتلولالإسلام JحاوJوJن الشيطان وأولياء الئبي عيد فمني 
وأمواJهم.أمنيم ذلث لأجل يدلوف وهم أهلن 

آمجيي ص إ؛ثدنوا >^؛، ٠١بجأون ^١ هج ون تعال-ىت ناد 
جهقنإك 'ئدا وأؤين بملوث قم  ٠٣٠٠هن ^٠^ قم ئمحثبجا 

[.٣٦: JuSCمحثمحن<ه 
ؤتبمزاJاطز، وتنصتوا الحي، لتهلاJوا ®أي؛ ت اةة/لبج الئعدي فاد 

الأوثانءأ^.عبادة دين ؤموم الئحنن، توحيد 
كزفي الإسلام أهز يقايلوف يزالون لا فإثهم رمان؛ ؤ3 في وهكذا 

أولياءيجاهدوا أف المسالمين فغلى إبليس؛ ذلك إلى وداعيهم مكان، 
شوكتقم؛ئريه عددهم محيت الهلاهر في كاف ؤإف فهم ؤماتلوئم؛ الئيطان 

ووهن.صعق أهز - الأمر حقيقة في - ائيم إلا 
صعداهكان كد إن ألتقلي أزلآ♦ ^ؤعثولو١ ت الى عتاد ق
[.٧٦]الماء: 

المؤمنينعزم مقويا _[3،، حز - افن أيقول ت فقبمب جرير ابن قاد 
منلينو واعداء أعداني على ومءمصليم اطي.، رسول أصحايا من به 

!؛، ilJJbلميي الشيهلان؛ أولياء المؤمنون أيها فقاتلوا -I به الشرك أهل 
ويثتوان،به والتكذب الأ5 طاعة حلاف في أمنْ وهبتو0 يثولوثه الذين 
منالومنين يه كاد مجا بكيد؛: بمي مهتا.ه؛ '؛ان السثلتي 'هد هآ 

به؛الإيمان أهل وأولياتو رسوله على داف5 ال؛كمار من أولياءه ثحزيمو 

(.٦١٨/٢)الرحنن: الكريم نمر )٢( (. toA/T)الطم: اهمآن شم )١( 



,صء ٦ الحي عن الصد فى وأساليبت السيطان عداوة 

وحزبوأنصاره، حزبه هم نإلما الشيطان؛ أولياء ثهابوا فلا يقولن 
وصعفاال١،.وفن أه!؛ الشيطان 

فيفإثه باخ؛ نهما مكره باخ ؤإف ارفالش؛طال هءدفؤت الئعدى وقاد 
لعبادهاض لكيي ولا الخق، من شيء لأدنى لا:قوم الذي س ا٣ 

اامؤمحر،*لى•
واوكه1ذه:''ا.اوسحذ 

الناس:إصلأو عر بهم امتعال الذين وجنوده الشيطان أوليا؛ وثن 
.هذاإر الكريم القرآذ أشاز وقد والكهنه، الثغرة 
آلتتوهآفاس بملعون ّةثروا ألثيطجى ^ؤولنيم؛ م_الى: تال ف
 :_[١٠٢.]

ادم،بمي إغواء على وحرصهم إضلالهم ارمن الئعدي قاد 
بابلبأرض اللكئش الملكين على أنزل الذي النحر انهري ابغ وكذللث، 

-لعباده اش مى وابتلاء امنحائا النحن عليهما أنزل - العراق أرضن من 
عئإقما ؤمولآ وت بمصخاه، ه حق لد ين بملماي ^؛-١ الئحن معلمانهم 

o نئنه  Su النخر،عن بهنانه كفت؛ فإنه الئحن ئثعلم لأ أي: ^^^؛
الئدلهىوجه على للنحر الشياطين فتعليم مرسته؛ عن ؤيخجرايه 

والإضلأل«ص.
الذلكانخدن ولذللأ، باه؛ الكم أعفلنها: كثيرة: مفامل فللشم 

•ثي نئنه عن : مولهماذلث من 
الأيه:دلت، كما الزوجين؛ بين التفريق آيصا: مقامي؛ ومن 

)ا/هأم(.الرحنن: الكريم سر )٢( (. YY،\/U)المان: حا.ع )١( 
 )Y■( ؛/١٨ارض: ام.م -بئر( ).



-مح..'تا'

المسد٠هازم ؤيتبع وإق؛ايةه آم ؛؛؛ يدء قتزؤبك ما يتهما ؤمتآثثون 
منذلك غير إلى . . والمجتمع, والأسرة بالأبناء ئلحى كثيرة مفاسد 

ونشرهتته فى الشياطين ْس بمعاوية الئاحر نعى الدي والصلأل اد الم
الناص.بين 

قولهفي الشيطان؛ أولياء من أيهم إلى المراق أماو ففد ت الكهته آما 
وأمم ئ و ئئ آلشنط؛ن. تثني ش مد محقلإ ؤء الى: عت

[.٢٢٣ِ  ٢٢١]اكعرا،: َةذمحكيه وأًكثممإ آلثنع يلموث 
منزغي بمن ثخابما تعالى، ءيقود ه: كثير ابن نال 
تلقاءمن افتعله شيء وأيه حقا، ليس الرسول به جاء ما أف المشركين 

رسوله.جناب سبحانه اممه فره الجن، مجن ، رلإرأ به أتاه أيه أو تمسه، 
الله،عند من الص هو إثما يه حاء ما أل ونثه واقترانهم، مولهم عن 

ملمن ليس وأنه عغليم، أمتى كريم ملك به رد ووحيه، ثنزيله وأيه 
ؤإثماالعغليم، الئرآن هذا مثل في رغبه لهم ليس فإثهم الئيابمي،؛ 

افق:قال ولهذا الكدية؛ الكهان من ؤيثايههم ثثاكلهم من على بمزلوف 
Iء محق و ألمحيق ئ® ش >"ء اي: <؛ ۴٥جذ 

أي:_لم؛ الأنيالأثاق وهو نوله، في كدويب، آي؛ فيم.ه؛ 
وماكاليهان الشياطين عليه تنزل الذي هو فهذا أفعاله؛ في الماجن 

ؤإصأقسمه كدبه أيضا الئياطين فإن المتمة؛ الكدية من مجراهم جرى 
علممن الكلمه فيمعوت؛ السماء، من السمع يسترقور( يّ أ "
الإنسمى أوليائهم إلى ثلمويها ثم كذبة، مائه معها فيزبدوف العب، 

تللث،في صدقهم سست، قالوه ما كل في الثاس فيصدقهم بها، فيثحدثوف 

{.yxiw)\االصحاح: انظر: ص. به اى: الجن؛ من رش به مال،: ت دم )١( 



,جالحق من الصد فى الشيذلأن عداوة 
آى=^===^=س=^=======^===ف 

\وو[\س.س نبت الى الكلمة 
إف\لتّوو(.' ئكديي من قال لمن جواب #هذا ت ثقمحؤ الثعدى وقاذ 

^٠^،ت ففال ثاعر؛ إنه ت مال من ونول شيطان، عليه ينزل محمدا 

علىشبهه، ولا فيه ثلأ، لا ١^^، ال>ميةؤ، الخبز أحبركم أتم،؛ 
الشياطين؛عليهم ثني الدين الأشخاص بصمة أتم،؛ السياض؛ سرد من 

بالباطل،والإفلث، لمزور الiوJ، كثير كداك، أتم،: ٌ؛ S و 
الشياطى،عليه ثني اليتم، هذا العاصي، كثير فعله؛ في ج^يم؛ 

منسرموثه الأتم، عليه ؤثلئون؟<؛ حالهلم، حالة ويناث 
فمدقكدب، إله يلقون ما أكثز أتم،؛ كذمحنت.ه؛ ١^٠١؛، 
الحقدحنجذه بالباطل، الحق فيخثلث مائه، معها ؤيكذب واحدة، 
عليهمثنزد الدين الأشخاص صفه فهدم علمه؛ وعدم نلته، يسن، 

له٠^٣،,وحيهم صنه وهذه الشياؤلن، 
فإفالحي؛ عن وصد اد ؤإفصلاد هو ما كل أف والخلاصه: 

انإنمن 'افكم ؛ ذلمث، في بأوليائه تعين يأو لفعله عي يالئيطال 
منالإنس بثيامحلين فاستعانت، ثستطغ، فلم إصلاله الجن شياطي حاولت، 

والميعوالمنكرات، العاصي له يحتول يزالول فما ومحتيه؛ أصدناته 
يالمفايفةوأحيايا المستقيم، الثلريق عن اصلوه حتى والحرافاتظ 
تعالىاممه ديى التزم شاته من وكم والتعذبتح، والاستهزاء واللمخرية 

التمر،تحاب (، ١٤٥٢- )*ا/ا0إا الخاري: دواء الاJؤ^ الحديث إلى محفآ بشير )١( 
ورواه(، •^١٤)١ ينم■ 'حديث، [، ١٦٥اذاتت لالمأأكآم)،ه ق»ق نوله■ باب 
رنم؛حديث الكهان، ؤإتيان الكهانة تحريم ياب اللام، تحاب ١(،  ٠٦٠)t/ ت ملم 

(٢٢٢٨.)

(.١٧٢)آ/اسم: القرآن نفير )٢( 
(.١٢١٠٨.  ١٢١٠٧)•T/الرحنن: الكريم سير )٠٦( 



-ث=====ص^س==^===

لهوحثثن الإنس شياطص فجاءته الجمائ مع الصلوات على وواظب 
يتطغفلم الهابملة؛ القفاث والفرات والسرحثات الأفلام عند الئهن 

ُالكلثياأا،.الصلاة رق حى به زالوا وما الفجر لصلاة يقوم أن 
إصلاوفي إمكانثاتهم الئيءلان أولياء نحر العصر هذا وفي 

مقروءةأكانت مواء الإعلام، وسائل بعض طريق عن خاصة الثاس؛ 
ففيالناس؛ إصلاو في كبير بشكل أسهنث، فمد مرثثئ؛ أم مسموع؟ أم 

الجانس؛إضعاف في الإعلام وسائل بعض ينثست، العقيدة جاس 
والكهانةوالنحر للبدعي ؛روحول وأصبحوا لميى، المعند العقدي 

علىواضحا أثرها أصغ حتى الوسائل، تللث، بحض في والقرافة 
الأثرذللأ، لم المقلب ش والنزف الأسى نعئ ومما الئاص، بعض 
علىالهابهله الفضاتثه القنوات تللذ حاصه الإعلام وماثل لبعض الكبير 
؛،ULiأمهمش فمد معها؛ ورجاء الأمة، عماد هم الدين الإسلام ثبات 

هويتهبعصهم وأفمدت لم، المالثبات من كثير تغريب في المنواث، 
نثرفي ولا أمته ئصر في يممحر لا المسالم الشاب فأصبح الإملامجثه؛ 

وهذاوسهواته، رغباته تلبية الأكبن همه أصح بل للناس، نورها 
مجننستطع ما يكز القنوات تلك مواجهة في جهدا ما يثثللب 
ؤيجعلهمالشباب، يصلح ما كز في عى نوأن والإصلاح، الدعوة 

والهدى.للخير دعاة 

عنالناس لصد الئبلال استخدمها الى الأّالسب، أرر فهذْ وبمدت 
الوقايةنثن قريبا وسيأتي الكريم، القرآن في اممت. ^٠-، اش الحذ، 

•منها 

(.٧٩- )»_AU القرآن: ز جاءت كما للإنسان الشطان عداوة )١( 



الفتن

•طاكتوثلاثة تمهيد على يحوي 
واه 

والمعاصي.الشرك محشو 
ور؛الدنيا؛ الحياة ؛_ 

الأزل0المس 
اثانيلمطالب ا0 

النماء.كة أولا: 

المال.كه ،ائا: 

والأولاد•الأزواج ط ءاث: 
والجاو.الثلك كث الثالث: لمطالب اه 



الممذ

وأنواعهاماسها الفض في 

وامتحان؛ابتلاء دار الدنيا هده جعل أن خق اممي حكمة من إف 
الماسق،من والصالح الكافر، من المرمى سص حتى الناس فيها يخشن 

العاصي.ص والقاع 

ءا«سايتؤإرأ أن يرف؛ آن آلناس ولمسب رروقوله؛ هقبمؤ كثير ابن قال 
بدلا .  ٥١أن ومعناه! إنكار، استفهام ٢[ ]انمكوت: بمتيره ب وثن؛ 
فيجاء كما الإيمان؛ مى عندهم ما بحنت، المومنيى عباده يبتلي أن 

الأنثلءم الئالخون، ني الأياء ه الثاس )أشد الضيح! الحديث 
قيبيد ٍتلأبم، ديته قي كان يإن دينه؛ ص ض الزيل تش قاهل، 
أممهبمر وثا هممه دحا؛وأ آن تمتم ؤال/آ كقوله! الأيه وهذه ،، الثلأء(أ 

سورة•فكب ومثلها [، ١٤٢محمران: ]أل آلْبثهءنه وبملم منكم جنهسدءأ أؤ.؛بم 
يأذيولنا أل^بمكه دخا؛وأ آن حسنتم وآم بقرة! الفي اد وف، اار_راءهاا 

البلاء،عش الصبر في جاء ما باب الزهد، كتاب 0إ\-'1(إ المرمذي: ثن )١( 
بابالق،، كتاب ؛(، U/1)الكرى: المائي طن (، ٢٥٦١)رقم: حدبمث، 

(،١٥٢)ه/ماجه: ابن طن )و"ا؛م\(، رقم: حديث، بلاء، أمد اس نالأي 
احمد:الإمام مسند (. ٤٠٢٣)رنم• حل-يث، البلاء، محلى الصبر باب الفتن، أبواب 

انظر:صحيح*. ،افالحلبث، الأJاني:  JU)هلأ'تماآ(، رنم: حديث، )هإ/«ا(، 
(.٢٧٤-  ٢٧٢)١/'الصحبحة: اللLلت 

بقيدواوؤ يدم جهدوا اؤ؛ث ه بمير ولث1 ئص_أ آن •تستئم وآذ تعالى: توله إلى ينير )٢( 
[.١٦]التوبة: سلوث>ه يما -ير تآممه ملجه ألثؤ,ميرا وثُ ثثُإهء ولا أف دوي ثن 



ممسس^=^س__]7آ"\مً
L* A®

ادزده تق ؟قي نثم ئيلإ ص ءا ص قد 
ولهذا[؛ ٢١٤_،: LJi]ه ويب آم ثس  ٤١٠ألا آم ثتز مئ مثم ^١ ١٠وأل;زا 

صدمأآلخبمك آس هظلس ئلخ ين آثمن قنا يجوقن' : -اه—امنال ن
هوممى الإيمان دعواهم قي صدتوا الذين أي• ٣[؛ آلكذإاأو،ه 

متقيلا حكمته ®أن الأية هذه في هه وأثمر ، ودعواْ نوله في كاذب 
حالةفي يبقوا أن الإيمان، ه لنموادعى مؤمن، إنه نال• من كل أن 

إيمانهمعليهم يشوش ما لهم يعرض ولا والمحن، الفتن من فيها يسلمون 
الكاذب،من الصادق يتميز لم كدللئ، الأمر كان لو فإلهم وغروعه؛ 
أنالأمة هذه وفي الأولين في وعادته نقه ولكن المبطل، من والحق 
والغنىوالمكره، والخننعل ر، واليوانمر والضراء، راء ياليبتليهم 

الأعداءومجاهده الأحيان، بعض في عليهم الأعداء ؤإدالة والفقر، 
الفتنارى.من ونحوذللت، والعمل بالقول 

عندمما كلاما المعنى هدا في تعالى افه رحمه الميم ابن ذكر ولقد 
^^٢^رتمث ==قاث اوأئمبمؤؤن شنه لسب .سكٍج' ؤوجمنثا تعالى• نوله 

•٢[.ت١متان: 

ببعض،بعشهم امتحن الحالق جميع في عام ءوهذا I هءدفؤ نال 
أذاهمعلى والصبر المحس إلى ودعوتهم إليهم بالمرنل الرنز فامتحى 
إليهمافرنل وامئحى ربهم، رمالأت نشهم هم، الشاذ ونحمل 
ؤيردولبهم يكئروف أم ؤيمديونهم؟ ويتصنودهم يطيحوثهم هل بالرسل؛ 

ؤينضحونهميعلمونهم هل بالجهال؛ العلماء وامتحن ويقاتلونهم؟ عليهم 
وامتحنذلك، ولوازم bرثادهم ومجهم ثعلممهم على ؤيصجروف 

WX'MX)الرحش: الكرم تسو )٢( (■ ٢٦٣)٦;العظم: امآن شر )١( 



١٣——
 '=١٢٨ ===============^^

—اة-: 

بالرمحؤ،النلوق وامثحى بهم؟ ؤيهتدوف يهلعونهم هل بالعلماء؛ الجهاد 
وامتحنُالأغنياء، والسراء بالسراء، الأغنياء وامتحن يالثلوك، والثعثه 

والأتباعبالأتباع، والئادة بالصعفاء، والأنوياء يالأموياء، الضعماء 
بامرأتهالرجل وامثحى ، به ومملوكه بمملوكه الماللأ، وامتحن بالئادة، 
وال٠ؤمنيىبالئحال، اء والتاء، بالتالتحاد وامتحن ، به وامرأئه 

يأمرويهم،بمن بالمعروف الأموين والئاو بالكماو، 
بهم•المأمورين وامتحن 

فتنهالرسل أتباع من وصعقازئم ١^٠^٠^ فمراء كاذ ولاJللث، 
الرنل،بصدق معرفتهم يعد الإيمان من امتنعوا ورزمانهم؛ لأغنياتهم 

ونالواهؤلاء، [ ١١لالآح_ماف: إومه سقؤآ ما حتجا كان ت وقالوا 
تعالى:نال [، ١١١لالث_ُراء: ألازذوزه نآتجك إك ءؤأ،ؤسم ص لنوح 

نإهر ه تك أكثو بمووأ ء ثثبم قغ ؤتقو;ك 
إلىننمه قد الدليل المكين الثسز الئرش نأى فإذا [، ٥٣]الأنعام: 
أسلموقاد: مثله فيكون سلم أن وأنت حمي، الرسول، ومتايعؤ الإيمان 

سواء®حد على الوصح وهذا أنا فأكون 

الفتة:عرم، ت٠ 

أصلاوالنوق والئاة ررالفاة ىرسلآ،: ابن  ٥٧اشة: في القط 
ئثا،أم، هيئت يقاد: الفتنه؛ ذللث، من واختبار؛ ابتلاء علؤى يدل صحح 

(.٨٨٢)آ/اا>د-إغاث4الأهفان:)١( 
بنأحمد ين، الحابر المحدث، الغوى، الالعلامة، الإمام نارس: ابن )٢( 

اللغوتمر،اJالكي، يالوازكا، المرونإ اكزؤيتي، -سب، بن محمد بن بن فارس 
•-( ٠٣٩٥)سنة؛ صغر لي بالركا ومامحت، المجمل، ال٠ؤلماتا: من وله همذان، نزيل 

(.١٠٦-•١ ٣/١٧)اللأء: أعلام سر انظر: 
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الشيطاف،والمتاف: وثتص، نمتو0 وص انتحنتن، إذا بالناو، الدب وقنغ 
وأءثنأرا،.ثثه ؤيقاد: 

كالشون؛الخبرة بالكسر اروالط_ ،: السنوJآدادي١٢وثاد 
نتناتمتنه ونتنه بالشيء، وإعجاثاش ٦[، ]التالم: آتئؤزه قؤؤ' ومنه: 

والعذاب،والنضيحه، واوكمن، والإثم، والصلاد، وأنتنه، ونتونا، 
والماد،والمحنه، والجنوو، والإخلاد، والقصة، الدمن، ؤإذابه 

الآراء«ص.يي الئاس واختلاف والأولاد، 

اكةفى>آنامبم:معام 
آلينهؤن قن؟ ظث لإ حئ ؤدثنلدبمأ تعالى؛ توله ومنه لئرك؛ ا٠ 

[أن.١٩٣]١^: آل٠لتإيتيه و إب »؛$• أنوا رن ثف 
نلقتؤد ثتثئ ود تعالى! قوله ومنه I والاختيار لابتلاء ا٠ 
قثقتأ;بمئ ء ت؟ و ث ئد اف؛ ؤتثك ش؛كثة ء 0 

•أالْ،.زد: ،، ٢٠ؤنهك آلغز ثن ثحثك 
،تابجئيإللخ;>ى ربلى يى جذ نعالك،• نوله ومنه لعذاُب،! ا٠ 

قثيؤئبمدها ين )؛ع إُكي تصمدا نر مح-نوإ تا بمي ين 

(.٤٧٢)٤; اللغت: سم.قايس )١( 
اللغويالشيرازي الفيررزآبادي ^١٠٠٣ بن محمد بن بمتربا بن محمد اكيروjآباديت  ٢٢)

نيالتمتيز ذوي بمانر *}_■' من سن، مع ابن ومر القرآن حفنل الشافعي، 
الحكاموصية الكتاب، غاتحن نفير ني الإياب فانحت وسير العزيز، الكتاب !(تفه ٠١

(.٠٨١٧)ت ستة توفي الأحكام، عدة شرح في 
(.١١٢٦)صهآاا.اوح؛ط:القاموس )٣( 
(.٦٩٩)^الهاز: جامع وانئلر: (، )ص٤٢٢الوار: الأعض نزعة )٤( 
)أا/مآ(.الهان: جاسر وانفلر: (، )ص٤٢٢الوا>: الأعض نزعة )٠( 
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،:HUس
ا)غي مثؤث أم مثر مأ قآ تعالى• فوله ومنه بالثاو• لإحراق ا٠ 

[١٤، ١٣!^،; ]١^١٧مم؟إونه يم، كم آكءا ،1ذا ذرمأ 
أنبثغ موهي ممس آهم، ؤ ء' ^نإ، تعالى؛ قوله ومنه ت لقتل ا٠ 

عددادق '؛ارا آذيه ان مردأ أل!ات بمنهؤأ أن بنؤ اة أهدر من منيا 
لاس:قبماه 

ثئزلا أس' وو يآ تيم م ؤء قولة وت _ ! ٠
 ^j،[٤٩]المائارْ: آس أرو تآ ستئر عن يئتنوك آن رأ.غوردلم ^؛

دوئعإيج>< عإن آثث بيد ت تعالى قولة ومنه لصلاله؛ ا٠ 
[٤١]المائدة'. شهماه آممو ^^١ 

ثأم»ااوأ أن إلا ؛تثيثم ظ ف جو ت تعالى نوله ومنه لنعذرْت ا٠ 
^٦،.٢٣]\لأيم: ثذنة0ه تاَة ^؛١ 

٦[]القلم: أتثؤزه قؤلإم ت تعالى قولة ومنه لختوير؛ ا٠ 
محقولا ي، آثدن يثمل من ؤدن4م ت تعالى نوله ومنه لألم؛ ا •

.٩٤٩]١^: ٦^ ب ح م ثتلأ آثمثثت ف، أي 

)ص؛ الواظر لأمن انزئ  (١)

رص؛ الوا> لأمن انزعة  (Y)

)ص٤ الوا> لأمن انزعة  (٣)

)ص؛ الوافلر لأمن انزعة  (٤)

رص، النوائلر لأمن انزعة  (٠)

)ص؛ الواظر لأمن انزعة  (٦)

)صء الواظر لأمن انزعة  (٧)

)صء الوا> لأمن انزعة  (٨)

وانظر
وانظر
واننلر
وانظر
وانظر
وانظر
وانظر
وانظر

(.٤٩٨/٤)المسير: زاد 
)اأ/هه؛(.او؛ان: جاُع 
)U/؛•؛(.او؛ان: جاح 
(.٥٠١)a/الييان: جاح 
؛(.YU/A)المان: جاح 
لمان:اي 
(.١٥٣/Yr)او؛ان: جامع 
(.٤٩٤_ ٤٩٣/١١)البيان: جاح 



اظأ4ألآزئ

اكمو شنه 

الشرك؛فتئ هي الدنيا هذه في الاتساق لها هزِأ فتة \طلإ إف 
[.١٩١م ثث أشد ^ قق: افن قال لدلك 

ينأثد ^^٥١٤ I بقوله ذكنْ تعالى ®نعني I اةة،ابج حرير ابى نال 
المؤمنوابتلاء ت الكلام فتأؤيز . . القتل. مى أشد باه والشرف ت الءء)أه 

عليهأشد إسلامه، ؛عي. من باه مشرثا فتصين عنه يرّجخ حئى ليثه في 
فيه«لا،.مجئا عليه، ئكا ٠٠هثدينه عر مقيما يمز أن من وأصث 

وقتلالنفوس إزهاق فيه الجهاد كاف ®ولئا و..' كثير ابى وناد 
والشرلإباه النكفر من عاليه مشتملوف هم ما أف على تعار نبه الرجال، 

المتلي<الأآ،.من وأثلم وأعهلم وأشد آباغ سيله عن والقد به 
عفليمه،الأصنام بعبادة الفتأ تكن لم ®ولو •' ظه القيم ابن وناد 

يشاهدوذفهم لوثها وأبنائهم وأموالهم ننوبهم تذل عر عبادها أندم لما 
وثعفلينا،لها حثا إلا ذللث، يزيدهم ولا بهم ٣؛ وما إحوانهم ممابغ 
يصرتهافي المكاوة أنواع وتحمل عليها، بالمجر يعقا بحفهم ويوصي 

منبهم ح وما بعبادتها ك، اش الأمم أحباد يسنعوف وهم وعبادتها، 
ءبادتها«صاعن ذللث، تحيهم ولا العقوبات عاجل 

باخمار.( ٢٩٤-  ٢٩١٢)"T/المان: جاع )١( 
)أ/أا"ه<.الالهفأن:إغاثة )٣( (. ٥٢٥-٥٢٤/١)تسرامأناص;)٢( 
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ق/؛ا

فيالإنسان عيش فإف فتنة؛ \علإ هي الشرك كه كانت ولنا 
ثصدهالتي الأسانم، أعظم من هث ياممي الشرف فيه تفشو مشرك مجتمع 

نقاله.لا وثجنله الحي عن 
ألومحن نارا،، نلكة عن . اشُ ^ ما ذللئ، عر ١^ ومن 

تعالى:فاد كافرين؛ قوم بين نشآتها هو افي دين نولها عدم أسانم، من 
[.٤٣أ\كل: يه محي ثن ع ة آة دون ين قد كاش ثا ؤوتدثا 

منكانت، أيها تعالى افن أحبر امتتنافث،؛ *هدا تةلش،ث البعوي قال 
\ذذمآإااعباده إلا دعرف1إ ولم سهم فنسأرث، الشمس، ت«ثلول قوم 

دونين ثد جمنآ ثا ^^٤٠، تعالى: اممه راقال )قءزفؤ: ١لنحيي وفاد 
اا1كاءمن يلها ؤإلأ الإملأم، عن أي: َكغأإبم.ه؛ قي بن عيأ إ؟! آم 

بصيرةندهب، البامحللة العقائد ولكن البامحلل مى الص ئعرفث، به ما والفطنة 
وانفراددينهم، على فاسمث»ث، محوَمحقا.؟<؛ ين كائن ه العف 
محلالهممن يعقله يراه بأمر المستمثه والعادة الدين أهل عن الواحد 

الكفر٠،على بقاؤها يقرب لا يكون؛ ما أندر من وحثلئهم 
الحمللعدم سبتا والمنشأ والعادة الإلم، ئه الميم ابن عد ومد 

الهلثيعة؛حكم يغلب حش يقوى فد العادة *دإ0 فقال بالعلم؛ 
صغترا؛عليها ؤيتثا المقالة على ١^^؛ دئ ثانيه طيعه هي نل؛: ولهدا 

المعتاداساء على وعظنه لحنه تتزثى كما عليها؛ ونفنه قالته مثزبى 
إزالئهايريد واحدة وهله العلم يأتيه نم عليها، إلا نمنه يحق-إ؛ ولا 

قثاألثغ أذمن( يا ويل ؛ ١٣تعالى ( J،j؛يعد، مما إسلامها عالي الكريم القرأن دق )١( 
؛ثلمق[^1 ني ئاثت، ؤهيأ ين ئثثد تمح [ئت ،5، ؛ '-١٥ش رةس ئبمه سئن تأثل 

[.٤٤: ٠٣١]صه نت، ف ثثتن ثع نأنلتث، ثنى 
:٠٣الر.الكريم سر )٣( )م/ه•؛(. النزيل: سالم )٢( 
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ؤيصعبالانتقاد، عاليه معنن موصنها ئسكى وأن تلبه، من ؤإحراجها 
آغلتهانهو معنى، الأمحباب أصتم، كاف ؤإن الئست، وهذا الزوال، عليه 
1لأجميعهم، بل ^؟٣ ٌع مح( واشجل، المقالات وأرباب الأمم على 

غينهانعرف لا طملأ عاليه تزبى ومربي عادة إلا يند أن عنى ما 
عنهغالأنمماد الناس أكثر على الغالن، هو العوائد نديي به؛ يحسن ولا 

أنبيائهعلى وملأنه اممه نمالوارئ، ثانية، طيعة إلى العلمعة عن كالأنتقاو 
عوائدعيروا كيني .؛ محمد وأقفلهم حائمهم على حموصا ورنله 
حرجواثانيه طيعئ به اسحدئوا حص الإيمان إلى وملوهم الباطلة، الأنم 

إلاالنفوس على هدا مشمه يعلم ولا الفاسدة، وطبيعيهم عاديهم عن بها 
افننجزى الحد؛ إلى ومقالته دينه عن واحد رجل نقد زاول نن 

العالمين<المن أحدا به جرى ما أفشل المرملين 

فيهايعبثن التي للميئة أ0 على يدل ما . اليذ عن وزد وند 
اكولذللث، فإن مشركة، بيئة فى عاس فإذا الإنسان؛ دين فى أيا الإنساذ 

عريدلد إلا مدلول بن رما ه•' ناد الإسلام؛ دين عن إعراضه ر منا 
تهينهالتهينث نتج كنا أو تنئزانه، أو يهودانه، قأتواة الفطنة، 
ه•'عريرة أبو يقود ثم ،، (ر إ جدعاء؟ من فيها ثجئوذ مل ؛ جنتاء 
أم^٠؛^، بي؛ل لا عما ألنام، ثلر أؤ أم ثتُث، حنيثأ للتيؤ ؤيهف، ؤثأيتّ 
،•٤١٣']١^٣: بملمده لأ أهيوأ أحفر محوكى ألمثِ أشف د'.لاكتح 

(.١٥٦. \ 00)\إالعادة: دار ياح )١( 
)1/هخا(.ت الباري فع انظرت نيء• بدنها من تذب لم أتم،• جمعاء؛ )٢( 
(.١٨٥)i/الٍاري: فح انظر: الأذن. المشلويت أي: جارء1ء: )٣( 
بمليمل نمامتذ المسي اسلم إذا باب الجنائز، كتاب  i(i'T)\/البخاري: صحح )٤( 

(.١٣٥٩)رقم: حديت، الإسلام، ءر المسي يعرض وعل عله؟ 
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الفطرة،على يولد الإنسان يولد ما ارفأود فءزفة! عشمين ابن فال 
بتئقض عاص ولو اممي، غير غبي ما برية، أرض في ونصه ئرق ولو 

بيثةفى عاس ؤادا فه، عبادته تكون وحينئذ اطه، عير عبد ما لمة، م
فيعاش إذا ولكي والبيئه، الفطرة هما ت سيئين لها المقوم يكوف مسلمة 

الاستقامة؛من لفثلزته الماغ هذا عليه  iLijptjحينئذ فإنه كافرة، بيئة 
ثمجنامم(ا<رأن ثث3ئزان4، أو يهودانه، )قأتواه لقوله 

وأودبيئة أول( هي إذ الأسرة؛ أهمية على الحدسن( هذا ودث، 
يجدالحياة، هذه في يوجد حينما الئلفز فهذا ١١الإنسان؛ فيه يثرى مجتمع 

علىفثدوتانه كالصئصال؛ يريدان؛ كما ؤسكلاه خم\أي °ن>_أبويه 'بيى نفته 
شوونمن كثير فكب مخالفتهما من ؤيمننايه وتقاليدهما، عاداتهما 

الحي1ة«لى.
منهذا كان اطه، عن معرصه فامسده الأسرة كانت، إذا ت ولهذا 

الحافظفال( الأسرة؛ تللث، كئم، في عاس من صلال( في الأسايت، أعظم 
أوإياه، بثعليمهما إما أبويه؛ سذس( كاف ئعئز، فمن ١١هءلبمؤت حجر ابن 

فيه،اأم.بترغسهما 
لمينالمشبامت( ايتعايث، ت المقام هذا في هه اش^^«ير ئنمؤي ومقا 

الشرففيها يمئو مجثمعاُت، في طويله سنوايت، معيئول ، الكمارر بلاد إلى 
رسوله.،ولا اطة يرمحاها لا وتقاليد عادات، على ؤيثزبوو باطه، 

وهمالبلاد تللثح من فيرجعول فيه؛ يرثوا الذكا ومجتمعهم دينهم ؤيأباها 

الحق:يعو؛ إنكار دوانع )٢( )ص؟أا(. ؛*: XUUJIالعقدة نرح )١( 
)أ/هها(.الارى:نتح )٣( 
القولبعض يلاجها( وسل البرك( العهد في الحق دعرة إنكار )دوافع مؤلف: ذكر )٤( 

.( )ص٦٦انظر: الكفر. بلاد إلى الأيتعاث حهلورة مالي تدل التي 
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اسذياالحياة قس 

الساءفسف أولإ: 
نيسنا تكوذ وند بها، الإنسان يتلى التي الفتن أعظم من إئ 
كتابهفي . افن ذكن لئا ولذلك النساء؛ كة الص عن إعراضه 

عظيمه.بهن الفتة لأو النساء؛ فتة بذكر ندأ الدنٍا، الحياة فتن الكريم 
محالثثا؛ووأي0 ملى ^لش٠ريتي ثب لاشامى ءؤزدوأ قال 

دؤىن\ؤي ألثئثؤ ؛^، ؛٦٥ألدمس بُك أتكدزر 
•[ ١٤عمران؛ ]آو [لعثام،ه مسرى ؛ونث،> ؤأثم [ل؛ونا [لكينآ مخ 

الحياةهن«ْ في للناس لذ عما تعالى رايخبر ث ظه كثير ابن قاد 
بهنالفتة لأف بالنساء؛ فتدأ والتنن، النساء من الملاد أنواع من الدنيا 
أضرفسه بمدي ثركت )ما ئالت أيه ٠الصحيح١٠ في ثبت كما أثد؛ 
لإيثارسينا الفتنه هذه كانت ففد ولهذا ،؛  ١٠٠،النناء(ر من ١^^١^ على 
الأحر؛.على الدنيا الناس مى كثير 

الناسحالة عن الأيتين هاتين في تعالى ررأخر ه•' الثعدي قاد 

حا-يثالمرأة، شوم من يتقى ما باب الكاح، كتاب (، ١٦٤•)v/ الخاري؛ صمح )١( 
الجنةأهل أكثر باب الرناق، كتاب، لم؛ مصحيح (، ٥٠٩٦)رنم؛ 

(.١٣٤١)رنم؛ حديث، بالنساء، الفتة وسان النماء، النار أهل واممر الفمراء، 
(.١٩/٢)اسم؛ القرآن تفسر )٢( 



s-ئ
الجيموالقرى العظيم التفاوت لهم ونص الاحرْ، على الدنيا إيثاو في 

بالأيصار،فزمهوها الأمور هذه لهم خنتؤ الثاس أف فأحبر الدانين؛ بص 
الناسمى طائفة كذ النئوس، لدائها على وعكمت يالملونم،، واسحلوها 

ونبلغهمهم، أكلن هي جعلوها ند الأنواع، هذه من نؤع إلى تميل 
ءؤق~ع: فهذايرة، بمدة ني ننقض قليل متاغ هذا مع وهي علمهم، 

ا.[، ١٤عمران: ]آل آلمءا>ساه ننمق عنث،> اثث آدتأ آلمحيرم 

أفمسحا0 ختن ارقأ _ت المعنى هذا في - المم ابن ؤيقود 
طلابهاأماني غاية هر وما وشهواتها، ملاذها من الدنيا به نين الذي هذا 

نشها\طلإ هن اللاتي النساء أشياء: سبعه وهو الأحرة على ومؤثريها 
.*رآ،.. فتنه. وأعaلمها وذهواتها 

صهث اممة 1و1ِ #ما النساء نتنة عفلم ض الأدلة أنوي من إو 
فيالعزيز امرأة ُع قصته ني - والسلام الملام عليه - يوسم، افب بي 

امرأةظلت حص يوم ذايث، مجللها ف حمن اللاتي النسوة وتللث، مصن 
اللائيالنوة تلك، على يخرخ أن مراودة من منها كاف بعدما منه العزيز 

فيماتلمنها فلا - والئلأم الصلاة عليه - يوسم، جماد لبماهدو جمعتهى 
لماالعزيز؛ امرأة فتنة ئجاة ^ ١٤يوسم، مونم، كاف وماذا به، هثغ 

لمولغن آستنز مهء عف 5^ ركد فيه لسنج، ^ ؤعل.لؤا الت: ن
مونئهكان [؟ ٣٢]بمومم،: تى ؤوآؤدأ ممسجنن ءامزءُ آ سق 
دامت،ما أنها وأبقى ورائه، من كله السر دوُع أنه التصميم هذا أمام 

تريد،ما إلى الوصول ميل في جهدا ئألو لن فإلها مهلاردته، على ممره 
أمامفنضعم، التشري، الصعق لحنلا>-تج من لحفله به ثمن أن وحشي 

الصابرين:عدة )٢( (. ٢١)ا/• ■' ارحنن اذكويم  ٢١١



ا"'إِء

——=ف,يى=س
فاجهرثه؛ حماية إلى اللجوء إلا سبيلا أماته يجذ فلم الدائم؛ إغراتها 

ثمناؤإلأ إيه مما إلأ لمب ألتجن رث ^٥١١؛، ت مستغيثا صارحا إليه 
ثنئءئ نثثُ َمح ئأ:تات . ١^؛؛• ئ ثه قة ك ومح َو 

إمآ[ا(لا،.، ٣٣]يوث: \لإوثه أشح هن بم كدئإ 
الصدفي سببا كانت، وكيم، النساء، فتنة حثلن نبيي فصه أيضا وهذه 

إلأاممث،إله لا مل: لأخر: ومل . .».رآةِلبج: المم ابن قال \ؤ.' ذكر عن 

اتذ>غأزظمس؟ا.
داره،بإزاء واثقا كان زيلا أن وذك قثة؛ له اللكلآم ٠^١ تال: 

فمالت؛ننظت؛ لها ^ ١٩■به فمزت الحمام، هدا بابف ينبه بابها وكاف 
الدارفدحلت، منجايت،؛ حمام هذا فمال! منجادا؟ حمام إلى الهلريق أيتر 

حدعها،ف، أيه وعلمث، داره، في نمنها زأت فلما وراءها؛ ويحل 
معنايكوف أن يملح وقالت،! معه، باحتماعيا والمزح البئز له اظهزت 

ما؛1^1؛ آتيلث، الناعه I لها فقال عثوينا، به وثمث عنشتا، به تطين، ما 
بملحما فآحد يغمحا؛ ولم الداو في وتنكها وحنج وتثثهئ، تريديذ 
فهامسي؛ في ئخنه ولم ودهنت،، حنحثا قد فوحدها وريع 
ؤيقول:والأزئة الثلنق في تمشي وجنز لها الدكز وأكثز 
ثتجابحمام إر الطربمح، أبن ئعنت دثد ا بوئمائلة دب با 

تقودIءلاق من أجابته بجاؤيته ؤإذا ذلك، يقود يوما هو فبينما 
٧٩;!

(.)ص٥٢٢القرأن ني مها لم الوهوفف الفتة )١( 
الصحاح:انظر: واسان. الطاتات والمبمع: الأبب، ُن صلف U العناق ,ئاق: )٢( 

(.١١٢٨)صالمحعل: القاعوس اتغلر: ٠ »رس؛ ني الثارق الديوث القرنان: )٣( 



;ع__^^_]آتآ"\م=
>زاضالأارأنممشمبما ي لإ نرث ث طط 

هذاكال حتى ذلك على يزد ولم هيجائه، واشتد هيماثه فازداد 
بتالك\ف'خ ذلك فتنه كانت كين فانفلز الدنيا، من كلامه آجز \إبئ 
الثلأمةاممه أل نافن*، )لا إلأ *لا لكلمة: موله عدم في ستا المرأة 

والعاذهاال

كاسياتالمساء خرؤج من اليوم سماهدم ما المساء فتن ومن 
لمالنار أهل بس )صنمال قال: حيث الئي.؛ وصت كما عاييات؛ 

ؤنناءالناس، التمر، كأدئات ساط منهم قوم أرهنا: 
الخا:لأا،البمث،لم كآض زوونهن نجيلاث، نا:لأث< ةاةُث، كا-نا;ث، 

نسزةبن يوخت ذج ريخها، نجدن  Tjته، ندخنن لا 
نكدا(رْآ.

عنوصدهم الناس ل إصلا في الفتنه هذه الأعداء استخدم وقئ 
الحق.

ل- الإسلام أعداة - اعدا^ كاف *ولهذا هءآفأد: عشمن ابن فال 
والشنومينوالمشركين والنصارى النهود مى ورسوله. اممي أعداء 

علىالحرص غايه لحرصوف هذلأ؛ كئ -؛ وأساعهم وأذنابهم وأساههم 

ازتالإيلشعب الجاسمر ني السهمي وأحرجها (، YoA _ Y0U)_والدواء; ١^١٠ )١( 

Y) ) الصورمن كثيرا القرآن( ضوء في منها الملم وموقف )الفتنة كتاب; صاحب ذكر
YYA. YYU).)»_اتفلر; انمر. هذا في الناء لفتة 

(.YiY)؛/"الصحاح; اننلر; الإبل. ص; )٣( 
عمامةلث ؤسلننها يك؛رنها أن اثنت(; كآنننة )رورنهى ارءم؛نى; الووى; قال )٤( 

)اا/آال(.النووي; بشرح مسالم صحح انظر• أونحوهما• أوعصابة 
العايئاتالكاصيات الماء باب والزينة، اللباس كتاب )آ/اأ'ل(، لم; مصحح )٥( 

(.٢١٢٨)رنم* حديث المميلامت،، المائلامتا 
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=ثم\أ0^===سضضض==
احتلاطإلى يدعوي، اليئج، إلى يدعول بالنساء؛ المسالمين تفتنوا أن 

ذلكإلى ندعوف الأخلاق، في الئفئح إلى تدعون ؛1^، المرآة
الفتنهأف يعلمول لأيهم باقي؛ والعيال وأعمالهم، وأقلامهم بألسنتهم 

النساء٠قى تكوف إنما ودينه ربه الإناف بها تنسى اش العفليمه 

الماوفتنف ثانيا: 

هذهله كاك من لينثلن آأدم؛ لبنى واختباوا فتته اّد . اممت جعنا 
ايثي.معصية في له ستا كانت ومن اممه، لطاعن سبتا الأموال 

Jli  :ثتا تعالىiبميمأممت و1رت نتنع أموكئر ه ؤوآء
•[ ٢٨]الأنفال؛ عؤلمده لحر 

أيهاواعلموا لامؤمنيرإ: ذكنْ تعالى رريفود ةق>مح: جرير ابى قال 
افندمها التي افن، -ملكنو٠ا التي أموامح؛ أنما المزمنوف 

أنتمكيفث، لينهلر ويتليكم؛ بها لثخثبركم أعطاكموها؛ وبلاء احتباو لكم 
٠٠٥^فها ونهيؤ أص؛ إلى والانتهاء فيها، علتكم اظ5 حذ أداء ْن عاملول 

ونوابحيت عنده اللت أف واعلنوا يقود: عظيث.ه؛ لم ءنن،أ أممت 
التيوأولادتمم أموالمحم في ونهاكم أتنكم فما وة طاعتمحم عر عفلمم 

منالجزيل به تنالوا فيها كلمكم فيما افن وأطيعوا الدنيا، في بها اخبنكلم 
•، معادكم®لفي ثوايه 

1تولآءئرآشا ؤوآعاو1تأ تعالى: اروةوJه هءزفؤ: كثير ا؛ن وناد 
لنع1لمأءءلا'كنوقا؛ إذ لكم منه وامتحال احتبات أى: ينم:' راوئم 

منه؟بها وتئتاصول عنه، بها ئشتغلول أو فيها، وJaليعوJه عليها أتثسكنوده 

)\\إا-لإ\المان: جاح )٢( )ا/ها<(. انمالمن: يناض ثرح 
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سأي ح نأق؛ نثثأ نأوئء ٣ ه ص: ( 3Uكط 
ونال[، ٣٥لالآسا»ت ^٠؛^^ محاليب إفر ونال• [، ١٥زال—غابن؛ 

أشذٍِم ص أزلتٍمحا َولآ ٣ وؤ لأ :\p\ أك >تأع 
تتعالى ونال ٩[، ]المانقرن: آكسثلأه حإ »اريى ه بممل رش 

ءأ.نثرإذإ؟<لطم عديإ خ إى ءامنرأ آقيى 
؛ا[«را/]ص: 

أفِأث يثثت ص أئ>قطي 3أ ح: نولث دئ وقد 
بها.ائتص من وكثرة المال نتنة شدة على عطبي ثم هندم 

لكثرةفتنه والأولاد الأموال ننس رروحنا؛ ت ظه عاشور ابى قاد 
الأحوالتلك مجن التحذير ش مجبالغأ أحوالهما جراء من المرء فتنة حدومثج 

الفتنهءأى.ص والأولاد الأموال وجود فكأف عنها؛ تنشا وما 
صدفي سبب لأيها بالأموال الانتهاء عن عباده . اممت نهى ولهدا 

،ذلك وغير والدعاء والصلاة التوحيد يثمل الذي اممي ذكر عن المجد 
الخابرين•س فإثث ذك *ي وقع ض أل دئ 

عنولا ؛^؛ ٢٠١ُلهؤ لأ ءامو_ا أل؛ن تع-الى'• قاد 
٩[.]المانتون: آلثنمزوزه ئثإ ؛^^، ١٥ه ينمق رش أف - )٠٣

ذكرهبكثرة المؤمنين لباده آمرا تعالى *يقود ت ظه كثير ابد قال 
بأيهلهم ومخبنا ذك، عن والأولاد الأموال ذث1للإز أن عن لهم وناما 

وذكره،ربه ط\ءب من له حلق عما ونشها الدنيا الحياة بمتاع التهى من 

)ا</هآم(.التحريرواكور: )٢(  Aiyfl)الشم: امان تمر )١( 
الوجيز؛المحرر انظر؛ والاJءاء. والصلاة التوحيد يثمل اممب ذم أن عطية ابن ذم )٣( 

)\مح/هام(.
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القيامة«لا،.يوم وأملهم أمنهم ةخنإو0 الذين الخاسرين من نإئه 
عنالنهي بتوجي والأولاد الأموال اوحص ه•' عاشوو ابن وناد 

إيادمئا:كي الأموال لأف اه؛ ذم عن تالهي اشتغالا بها الاثتغاو 
بهاالشعل أوقات تكوف بحيث اكتايها في والتفكير إنمائها، على الناس 

بصرفالألب؛ ذكر عن ثثعل كما ولأيها بالأولاد، الئغل أوقات من أكثر 
بحيثلكنزها بالتدكير أيئا ذمْ عن ئننز ونمانها، كبها في الوقت 

إنفاقهالأى.ص إليه افن دعا U ذم بمص 

وفيالحق، عن الإنسان صد في كبيدا سبتا الماو كنه كانت لقد 
وودتوقد ٌ ش ممرهم وفي اف5 ذم عن الناص من كثير إعراض 

.٥^١ على ئدذ كثيرة آيات 
Jii  بمثيمئ نوله محي .، الئعدي

يآعامه آثس سآ تى ءثهمِ  ٠٤٢تت أهتورو ثعولوأ يم، 
[.٥٣]الأنعام: 

ويعصهممحيا يعصهم جعد حيث لعباد؛؛ اطي ابتلاء من هدا ررأي؛ 
الفقيرعلى يالإيمان اطه نى فإذا وضيعا؛ ويعصهم ثريئا ويحصهم فقيرا، 

الحققصده كان فإن والشرف، للعص محنة محل ذلك كاف الوضع، أو 
بالغنىدوثه يراه الذي مشاركه ذلالi، من يمنعه ولم وأسلم، f_ واو؛اءه، 

وردْعقبة هذه كانت، الحي، ءلد_ا في صادقا يكن لم ؤإن الشرف، أو 
ءناواعالحق«ص.

(.١٣٣)A/العظم: الازآن تمر )١( 
(.٢٥١/YA)١كميرواكوير: )٢( 
(.٤٧٧.الرحنن: الكريم سر )٣( 
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محها.والإعراض الني يايات المحر قي ب أيه ت الماو فتنة فبن 
،ث»اثغثا عكو مك ^١ . وية ص يا '؛اف ^١>، الي• ت—عال ن
[.١٥، u١٤_؛: آلآتي4 أتلا 

،ر عاليه اة أنعم ما مقابله هذا ت تعالى اريفود ت ظه كثير ابن ناد 
مأحودكذب، أنها ووضأ محها، ودض اهنب بابان كمن والمص المال مى 
الأولى'الى•أماطر من 

ثلثيوونمْ ماله كنرة لأجل ت آي  ١١ت ثءإ/لبج عدى الالشيح ونال 
اشالأئيص أّاطتر جملة من وجعله جاءه حص وذمعه الص عن واستكبر 

،.٣١٠وكدنهاصدئها لمكن 
مثمجالا تعالى• قال المث؛ إنكار في سب أثه المال؛ فتنة دمن 

نتنهآدتئ ولخن . _!! مهمس ألشن مثن يإن الهر دءآء من ألإثن 
إكيحتث رثخن ^!٤ الثاعه ألمن رتآ ل ثاJا تمنلن مثثث صمآء بمد ين بثا 
_1j_،من بمنهم عمأوتا 'كثثؤأ ١^٤ كقئ َلنصئ بميم ل، إن رثآ 

هأ،"ه[.لفمالت: 

رثهدعائه من الإنسان يمئ لا تعالىI ٠اJفود هءزقي: كثير ابى ناد 
وهو- الئث منه ؤإن - ذللث، وغير الجم وصغه الماد وهو - بالغير 

لهثهثأ لا أثه ذهنه في نمع أي: منؤلأ ؤمم_س - المقن أو ١^٤ 
؛٠٤^،ه تمنأن مثثه صنإء بمد من تئا ثأنه أدئثه ؤولإ0 حير، هذا بحد 
لى،هذا لتئولى شدة، في كان ما بعد ورزق حير أصابه إذا آي؛ 

تيسيرانظر: الرصغظ. مذا شمله من تعم الأية لكن الغيرة؛ بن الوليد >و نيل؛  ٢١)
(.١٨٦٧. )1إس\■ الرحنن: الكريم 

أفيرايناسليم:ص/أها(.)٢( 
<.١٨٦٧. 0إس\ الرحنن: الكريم بئر )٠١( 



شاميكمر ت أي عالميه؛ ألتاعث أظن ^^،١ ربي، عنذ أسحقه كنت، إني 
قادكما ؤيكمن؛ ؤتبثلن، يفحن، نعمة حول أيه لأجل أي؛ الئاعة؛ 

٧[٦، ]العلق: أسموه ، lyآن . ث؛لو آلإمى إل ؤآ تعالى• 
الرمل.دعوة رد فى صثبؤ أئه ت المال فتنه وبن 
منوصعفاوهم المؤمنين فقراء كاف اولوللث، : الميمابى ناد 

معرفتهمبعد الإيمان من امتنعوا ورؤسائهم؛ لأمحيائهم نته الرنل؛ أتباع 
هؤلاء،[ ١١،؛ jl^-SlI]إلهه سقؤآ ما حج ولوماز ! و٠الواالرنل مدق 
،.]اكعرا»: آلأندؤزه ؤأيبمك إك أؤين ^٠١^١ لوح ونالوا 

 Jالإسلام؛إلى الأؤلى الئابفين مى ه الصحابة فقراء كاف راوق
أنمنه وثللثوا الثبئ.، إلى بعصهم وحاة المشركين، لأغنياء فتنه 

وعماركبلال أصحاله بمفراء بجابمهم ولا وحدهم، معهم بجلز 
،•سعود وابن وحباّب وصب 

المالكان رجلين قصه الكريم كتاثه في علينا . افه سؤ وتد 
نمهوالأحرىت نارول، نشه إحداهما: الص: عن صدهما في مستا 

٠الم^نتتن صا 

•سمحن:

دعوةعن إعراضه في ستا فاروق الذيأؤينه الماد كاف 
سضغونهكانوا الدين قومه تميحه قبوله عدم في وستا موسى.، 

.؛ ؛١٥ؤتعهلوثه

)لأ/أما(.-فرامآناّر:)١( 
(.٨٨ir/Y)اللهفان: إغاث؛ن )آ(
)ص\'ا•(.الكهف،: مدرة ثي الفتن س العواصم )٣( 
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ينوءابمث ءقهم دق م؛ى م ين ًتفاى ثثيص ظ تعالى: قاد 
اثنإن نج لا وثل لن لإ؛اد آ'محأ ول ألمحن ثتآ تاقتن إن ة ١^ 

بتشمحك ه أوذأ آلدان أئ مذأ;اقض نآج ألتين. محق لا 
أثنءن آمح؛نج( ؤ، آلساد ثخ  ٠٤؛إقك ه قمن حقعآ ؤقممن آلديا ي>ى 

ثق آى تلإ أنم بميئ ءلٍِ ء 1مقثثُ إه قال . آلمحدن محب لا 
عنمثل وو خ نأْفر رآ ينه أثث ئو مذ آلئتح، يى ئيه، من آذاك 

[.٧٨. ٧٦]\س: موه دئثين 
بنعمة^١٠^١ لتصسحتهم رادا - قارون ررفقاد طه: الئعدي قاد 

الأم_والهذه أدركث -ا إو_مأي! عتيوه؛ ءلأِ ٠^٠ ئقته> ؤإث*ا ربه 
بحالي؛الد مذ علم على أو وحدقي، المكاسب،، بوجوأ ومعرض بمجي 

قالتعالى؟! اممت أعطاني ما على تشحويي قلم لدللئ،؛ أهل أيي يعلم 
بملمالمعثلى! حالة حن على دليلا لمز عطاءة أف مبينا تعالى 

تثأه،يقر ر؛ مند أتي ثر مذ آنيثين يى مليء ين أذئك ث آثه أى 
منن بإهلاك وننتنا مضي .ع تارول، إهلاك المانع.ن نما 

ش؛ُزيإنظ >ه الهلأق؟ا نوجث ما نني إذا راطم، بث 
فهممنهم؛ تعلمن ما على ؤيعذبهم افن، يعاقبهم بل .ه؛ آلثميون 

نولهمفلمز بالنجاة؛ لها وسهدوا حننه، حاله لأنمسهم أثبتوا ؤإن 
غيرديونهم لأف 'نيئا؛ الحذايت، مذ عنهم رادا ذللثا ولمز مقبولا، 
محاد؛على مستمثا قارون يزد فلم له؛ مح لا فإنكارهم حمية، 
ماوعره منن، أعجبتن ند بْلرا قرحا قوبو نميحة مول وعدم وبعيي، 

وارتنت،والمخر، البض حاله فاروق انتهث فلما . . الأموال. من أؤتيه 
و-محسناالعذاب؛ يغثه إعجابه بها وكنر ، عنده الدنيا 

علىثمنه رم فكما عمله؛ جنس من جزاء [؛ ٨١ت ]القصص آمحنجتزه 



ا—'•®

ء=—==سض—ض====
وأثاثه،دار؛ من به، اغثث وما هو مانلص، أمثل اللت أتزنه اللب عباد 

وجنود،وحدم وعمنخ جماعو ت أي فتته؛ بن لت ْظايى ^ثا ومتاعه 
العذادث،،جاءه ت أي .٤٠؛ آلسممهإ ين َغى وما آس دملؤ بن ؤي؛ممإةن 

اشنز«لا،.ولا مر  ١٠٠

٠الحثتين صاحب صة ت٠ 

المادأف محن التح، كتابه، مح، علينا . اممه ص التح، القممن مس 
الماث،كاف فقد الجنتنن؛ صا-ما فصه الص1 عن صاحمه صد في ست، 
قبولهعدم في سبتا وكا0 اوتعث، أمر وهو عفليم؛ لأمر لإنكارأ سببا 

محي.في تجتهد كان اثدي صاحبو ]نصيحو 
أعميئ، جمتا!ن .لأمدهما •جتا ^٠٤؟، كلأ ثم وؤآضتا ت الى تعاد ف
س؛أننث ظلر ولت آممهإ ءاّث، ا.ثقنيرأ، يخإآ . ^٥١ ي؛؛ثا و؛بمأنا يمب ؤحسما 

مف،أكن أئأ بمؤه،;م ظ و ئ وك ع. طل4ا 
نذوبمد أن أطن ثآ ؛< ١١٥لشهء يللإ نئن جئتثُ ندخل نمغ. نأعز ناب 

تثهاح محدن نؤ، إل، رودف ولبم، ئيه ١^١^ أيلن نتآ تدا. 
[.٣٦-٣٢]١^،: ثممتاه 

جثننله جعلنا اثذي هذا ت ذكره تعالى *يقود ت ظه جرير ابى فال، 
ثاة؛ءؤنئو تايه، بوهي جئتثُه، ءؤرد-ثو، أعناب،، من 

اقوإلى المعاد ؤنسيائه الئاعب، قام في وشكه بالتعث،، كفنْ يمه; وظانه 
أنأطن مآ j،،^  Iوقولهعقايه، وأليم اممي نخظ ؛، iJJbلها فأوجت، تعالى، 

وماورآها جنته، عايى لما قالؤ ثناؤْت جز يقون آبدا.٤٠؛ ثنذو بمد 

١٢٩٩.  ١٢٩٨)مالرحش: الكريم سر )١( 



ثقء_ء
المعادفي سكا المهلردة؛ والأنهاو والررؤع والثماو الأشجار من فيها 
،ولا ئفنى، ولا أبدا، الجنه هذه سيد أن أظن ما اغ! إلى 
ئمثىنم فثحدمث،، تقوم فيها الحسر حلقه اش وعد الثي، الساعه أقلن وما 

إليه،فن-جنث، رؤ،ه؛ إق رديف ؤوليوأ فقاد؛ منه؛ ثك على أحرى امنيه 
يقود؛؛ متقيامثها حمإ ؤمححد0 إليو، راجع أنه موثن غير وهو 

يقود؛وملئا، مرجعا إليه رددت إن اقو عند هلْ جثص، من حيرا إبذذ 
إنالمعاد في منها أفصل عنده ولي إلا الدنيا في الجنه هده يعملني لم 

الشركمى ؤيحدره ؤننمغه نعهله صاحثه نرد فلم • ، إل-يهُل رددت 
أمواله؛وعامه عانته فكانت، النصائح؛ تلل؛، ئردغت لم لم هك، باق 
ؤعيرميا أمق ما ش عح بثمؤمء ؤؤول>ٍط ! سحانه اممه فال كما 
بجلاغظ 0ءئمحمح ه ه مؤ ؤ ه:#، محيي ء تايأ 

[.٤٣، ٤٢]الكهف،؛ منمماه ؤنا أش دو١؛٠ ين 

والجواحالهلاق وأحاظ ذكره؛ تعالى ®يقود ظلإ! حرير ابن فال 
Az،j؛سد أن أطن ^،^١ ت لها يقود كا0 اليي جسه نمار صنوفث، وهم، ب؛ٌرث، 

ؤلهداكميه يقلن، الجنتنن هائين صاحب، الكافل هذا فأصح أبدا 
ؤؤ9؛و جنته، في أص التي نفقته ذهايب، على وأنما تلهما ليطن؛ 

،•وبنونها*أ يائها على حاليه وهي يقولن محنياه؛ 

يكو0أن المال حب، محا ولبمدر القصثص، بهائين المحتروذ فتيشر 
هل؛اطه طاعة في المال هذا تعمل وليالحق، عن صد،ه في سنيا ماله 
والأحرة.الدنيا في الثعادة ينال حى 

)ه؛/\/ا-آ(.جا.عالمان:)٢( (. ٢٦٣)ه؛/آأآ.جا.عاوان:



I؟:م—

فتنثقالفا: 

أ-ضهالأزو1ج:
٠لم^ى ١ *عن صده فى صبا تكون وقد ان 0لآنمرصن التي الأ^ن من 

الأزواج.فتنه 
ؤآلثثطييوآيخآ أ)وكق تبمى آلقهر؛ت ثن .ؤلتزثوأ ؤو،0 تعالى• نال 

د;1لغث>؛ ٠٠٢٥٥^ GuVljآلثسئتؤ أألكترٍر و\قاكثؤ آذوثس بَئَا ألثثعتؤ 
[.١٤ت ءمرِان ]آل آلتقام،ه ئمنح :ؤندءر  1٠٤٥لنتا ألكيؤآ مخ 

الدنياالحياة هده ني للناس نية عما تعالى اريخمر ت فءلبمؤ محير ابن قاد 
أذلاابهي الفتنه لأف ؛النساء؛ مدأ والسين؛ النساء من الملأد أنواع من 

اءبالنالفتنه أ0 الحديث اروفي •' هقفب حجر ابن الحافظ وقال 
ألسهو؛تيحن ؤئاعى هبئ تعالى• قوله له ؤيشهد بعيرهن، الفتنة من أند 
الأنواع؛محؤ مد دءس وبدأ الشهوات، حب من فجعلهس آؤثثآءه؛ مث 

منولدم الرجل حب المشاهدة في ؤتقع ذللث،، في الأصل أنهن إلى إثارة 
قصهذللئ، أمثلة ومن ، عيرها من ولده حثه من أكثر عندْ هي التي امرأته 

كلهنثث النساء الحكماء! بحضى قاد وقد الهبة، في هأ بشير بن النعمان 
ئحمزوالدين، العقل ناقصه أئها ومع عنهن الاستغناء عدم فيهن ما واثر 

أمورئلن، عن كشغله والدين؛ الغفل ئفص فيه ما تعاطي على الثجل 
ادلأم.الفأشد وذلف، الدنيا، ئي، على الثهالك على وظله الدين، 

الأز,واج.الأيث ني الطء عموم في ردحل )؛/ا،؛(، الطم: القرآن تمر )١( 
انظر:اكاء(. من \ر*ب\و ض أضئ قه بمدي )نا الني حدت ممد: )٢( 

(.٣٧٠)اا/\،أم>_ ابرى:نح )٣( 



L®أك 

الرجلصد في نجتا بجن قد ولأيهن الأزواج فتنة شدة أجل ومن 
ءامتوأآقيى ءؤتآإت1 تعالى! قال ذلث؛ من الكريم الئرآو حدر دينه؛ عن 

ركنثمأثمأ نإن ^;٤^ نظم عدمحأ رأزلدج أركيبخر ين إنكن 
[.١٤ؤء؛_ةِ؟< عمؤر أهن رتمئ؛ُى 

اممثصدموا اولأين أيها يا ! ^^٥ تعالى ءيقود ! جرير ابن مال 
عنيثدوثكم لأًًئ(ه؛ عدمحإ وؤإلإج أرؤتيمأ يى ءؤإُى وله ورس

مامنهم يقبلوا أن ^^^٥٣^؛ اممه، طاعة عن ويثئهلوJمحلم افي، سبيل 
اض(الا،.طاعة ترك من به تأمنوثكم 

كثينيفهمه ما العداوة هذه من المراد رروليس ئه؛ القيم ابى وقاد 
المحبةعداوة هى إثما بل والمحادة، البغضاء عداوة أئها الناس مى 

ذلكوغير ٠ . والصدمة. العلم وثعلم والجهاد الهجرة عن للأبا؛ المائة 
البرٌوأعمال الدين أمور من 

قيهدؤرأدإت-ثئ رإمن3لإ ءاث٦ؤم إنَغن ج تعالى؛ وقال 
ئ١^٠؛ ك ثيلهآ ص ممثا نحننن نبجح س ^؛5، 

يثزىلا محأممذ إأٌك،ءبم أٌّ يمحك جق ثربمإ سيلس ؤ، مححهاؤ دد؛ممحبم أس 
[.٢٤]١^؛،،؛ أأشثانه أؤم 

أهنهآمر من يتوعد أن رسوله تعالى ءرأتن فقفؤ! كثير ابن ماد 
نجله*أم•في وجهاد .، رسوله وعلى اممه على وعشترُه وقرابته 

صلةعن أو ربه، طاعة عن الرجل لصد نبتا الروجه تكون وقد 
أرحامه.

)_AU(.الصابرين: عدة )٢( )مآ/؛ا(. المان: جامع )١( 
)؛/؛آا(.تمراكرمحاص:)■٣( 



وع
عدمحأمحأويدظم أزؤءم ين ؤإى فوله؛ في .، - مجاهد قال 

وعلىرحمه، قطيعة على يحملانه ارإيهما _أ قال ة-ءذرإهمه، مكم 
منإعهأأن إلا حبه »ع يستطع فلا ربه؛ معصية 

الأولاد:ضه _ب 

هدْكان نن الأولاد؛ قط العياذ: بها يتلى الي الفتن من 
اللهمعصية في له نبيا تكون أو الحق، وقبول لله طاعته فى محببا الفتنة 

بميمأمت نأث فننه أتويطتروأولدهم آثآ ؤوأءث1تأقادتعالى: 
[.٢٨]الأنفال; عخلساريم لم 

أيهاواعلموا للمؤمنين: ذكن0 تعالى رريقون آةةّهؤ؛ جرير ابن قاد 
التياممت، حئلكنو،ءا ١^، 1ت؛قًظلمه؛ المؤمتو0 

للنظنيظم بها لنأشني أعطاكنوها، وبلاء احتباو لكم افن ومها 
ونهيهأمرة إلى والانتهاء مها، عليكم اطه حن أداء من عاملون أنتم كيم، 

حيرءندْ افن أن واعلموا يقود: ؛ عظيثلحر عتدءآ أمت فيه! 
وأولأدكلمأموالكم في ونهاكم أمنكم فيما إياة طاعتكم على عفليم وثواب 

بهينالوا فيها، كلميم فيما اه وأطيعوا الدنيا، في بها احتتنكم التي 
نعادكم«رآ،.في ثوايه من الجزيل 

بهابمس الي الفتن أعثلم من الأولاد فتنه أف على الأيه هذه وندف 
اذ:الإن

لكثرةفتنة؛ والأولاد الأموال نفز ءوجعز ظه: عاشور ابن فاد 

)ا؛/ا-آاجا.عاوان:)٢( )"؛آ/ها-أ؛(. جا.عاو1ن:



ص__ا

الأحوالتلك من التحدير ش مالغة أ-حوابهما جراء من المرء فتنة حدوث 
الفتتهءرنفس والأولاد الأموال وحوي فكأف عنها؛ ينتأ وما 

ذكر؛عن للأنشغال سببا الولد يكول أن عن هؤ افن نهى ولذلك 
٠سييله عن والصد 

صأو)نتظإ ولأ هوئم لا ءامننأ أل؛ت ت تعالى ناد 
٩[.\و>يثووه هثز ،وإنق ينلك بممو رش آض ذحتقم 

بيرةالمؤّْيييى لماؤ؛ آبرا تٌالى ُيقود • فق؛بج كثير ابى نال 
ومخبداذلك، عن والأولاد الأموال وشئ1ةلم أن عن لهم وناما ذكره 
طاعةمن له حلى عما ونشها الدنيا الحياة بمتاع التهى من بأيه لهم 
يوموأهليهم أنمشهم بخنروف الذبن الحاسرين من مإية وم؟، ربي 

القيا0ة«لآ،.

لأفإدماج؛ فهو الأولاد، ذكر ®وأما ةة/الإ؛ عاشور ابس وناد 
فيالأوقات وقضاء ئوؤنهم وتدبير عليهم، والثممه بالأولاد الاشتغال 

كثيرة؛أونات في ونهيه اض أمجر ثدكر عن بلهي أن شأنه من ت بهم التأئن 
بغيرهمالأم.الئغو من أكثن بهيين فال1غر؛ 

لإغزاضسنا كانت فقد الفتن؛ أعظم من الأموال فتنه أف وبما 
اممي•ض عن و.شيم الناس بعض 

إلايولدي مالأ' V، ؤ ش ثأقعوا ^١ •٠٣إن؛م رن مح ود ت تعالى قال 
[.٢١ترحت حّاراه 

دعائممن إياي معصيتهم في وائبموا ®يقولن جرير ابن قال 

-ضرامآناسم:ص/'آمآا(.)٢( )ه/هآم(. واكوض:التحرير )١( 
(.٢٥١)هأ/واكوير:التحرير )٣( 



~~-إها

=وج-

حارا،إلا وولده مالي كثره دزئْ فلم وولده؛ مالت كثز ممن ذلك، إلى 
،.محجؤ عن ودهانا اطو، من وتندا 

ه:باقي والمحر اصد_، ني ث ي الأولاد: فتة ومن 
.[ ٣٥نسأ: ثتدؤزه ض رما ؤأؤلدا أتوب ألنكر ص ^؛٥١^؛ : تعالى قاد 
منبها يحف يما الحقائق تمويه من ®وهذا هءدهب: عاثوو ابن قاد 

حجهوالولد الماو ونرة من ممرهم ني بحالهم حث ما فجعلوا العوارض 
الحق،هو عليه هم ما وأل اللي، عند العناية مفلنه أيهم على 

ةأئ،ملنا بوج تعالى! ئوله وص ملها؛ والتي الأيه هذه ذلت، وند 
عس^١^ . 'يثلث هء ؤسلثر إ إة لحبجاآ ^ ١٥دب ثمم من يننؤ 

الأولأدنتنة أف على [ ٣٥، ٣٤زسا: ثده ض ن؛تا وأiوكدا أتوب أنكر 
الرنو•دعوة رد ى فب 

الامتكباوأه-ز وناد ذكره: تعالى أيقول اءءإ/مح: جرير ابى قال 
مغمأكثت تحن : وننلها لأتبياثها ي فيها أرنلنا نرية كذ من الل5 على 

راصيايكن لم لو اممة لأف __^؛ الأحر؛ في نحى وما وأولادا أموالا 
ينثلولم والأولاد، الأموال يخولنا لم والعمل، الملة من عليه نحن ما 

وآرثاأعمالنا، لرصاه ذللث،؛ من أعطانا ما أعطانا ؤإيما التزق، في لنا 
ءناوه*ل'آ،.لنا وزلمة لمضلنا، عيرنا؛ على آثزئا بما 

ًقارأتلكم ثن ؤءت ت تعالى قولة أيثا ذلك على ؤيدد 
،قذقسر بجر محثيأ ه\ و ح %  .طاقث 

)آمآ/؛«م.)؛(حا.عاوان:
(.٢١٣. ٢١٢٨٢)واكرر: التحرير )٢( 
)ا<ا/أا<أ(.جا.عاوان:)٣( 



ةبُ_ا

1زقألكحتاءسأ 'أوى نقنم ءثلن؛_؛و عم ثن آقبيى آنتثثغ ٍْقت1 
تأص و ^٤0نء س نأمحإء آذي ؤ أئثه( حك 

نيئند،ض، ^،؛-^ ه وئثود وهماؤ يج وي ملهن ثن 
^وأه يمحم ء ْظن ٥ إكشق ص م تؤس 
[.٧٠، ٦٩]ي: بمللثوزه أسم 

مامسنهم أن المتانفص محيرا تعالى ُيفود •' ظه الئعدى قاد 
ا.ضزوموب وثئرد وهماؤ مج ه المكدثة الأنم من ملهم نن أصاب 

ؤألنه؛اذئأ-4م لوط؛ نرم يزى ت آي ^^٠^؛ مده رأنلج، 
الأشياء؛لحقائق الثمين الجلي الواصح بالمص أي: اكن؛به؛ رسنهم 
شبيههأعمالكم نأنتم علما؛ اممت ص ما عليهم ذ٠مى بها؛ فمحيبرا 

علىنتناولتمو0 الدنيا؛ مى بنصيمثمم أي! بحلاهكم؛ ان^متنتلم بأعمالهم؛ 
علىبه وانثعنم مه، المراد عن معرصين والشهوة اللية وجه 

نعلكما النعم؛ مى حولتم ما ؤإراديمحم همتكم سعد ولم اقو، معاصي 
والزوربالماطل وحفتم أي: _1»_^؛ كاؤ؛ى بحم ملمحم  ١٧٢٠^؛;^ 

استمتاعوعلونهم؛ أعمالهم نهذْ المص؛ به لتدحئوا :الماطل وجادلتم 
مناستحق ما والإهلاك العقوبة مى فاستحقوا بالباطل؛ وحوض بالحلاق 

ممغلهم•ئعثوا ممن بجم 
الدنيا،من حولوا وما بنصيبهم استمتعوا ؤإن فهم المومنرل، وأما 

علومفهي علومهم، وأما اض، طاعة على به الامتعانة وجه على فإنه 
والمجادلةالخالية، المهلالم_ا حمبع في اليقين إلى الوصول دهم، الرُثل، 

اواطلألا،.لإدحاض بالحق 

(.٦٦٧.  ٦٦٦/٢)الرحنن: الكريم سر 



=ر،0ْس=س=ض=ض===د■م!——-

وءفوالجهاد الهجرة عن ميول ند أيهم الأولاد'• فتنة ومن 
الض•أموو من ذك وغم العلم 

إىءامرأ آقيى ءؤكآبم1 تعالى1 *وناد ت ظه الميم ابى ناد 
المرادوليس ،اآ، لاكغاين؛ ةحدرة؛مه لًظم عدمحأ نأزلندظم أرن؟لإ ين 
السغفاءعداوة أيها الناس مى كثين يفهمه ما العداوة هده من 

الهجرةعن للاياء المادة المحثة عداوة هي إئما بل والمحادة؛ 
وأعمالالدين أمور من ذك وغير • • والصدقة• العالم وثعلم والجهاد 

نبمشيهئرأدث؛ثئ دإ-منةقز وؤتيجج' لنَغث ؤئل ت تعالى وذال 
تثإقه=محر دب رضويآ وسنكن كثادثا  ٥٣٥٥ؤهثث، قأيق!ائا ثأ؛ؤث 

لا؛ثزىه آه يأه مق دربموا شه ؤ، وجهاؤ ثمدثه آس 
[.٢٤]1^; أأثستإنه آثم؛ 

سكفي الأموال على تقديمهم *وأما ظلإ) المتم ابى قال 
كانتمن لوعيي متقمنه براءْ أف وهي• باهرة؛ نلجكنة ،؛ ل الأسن 

الثي،بيل في الجهاد مس إليه أحب فيها المذكور؛ الأشياء تالش 
وعشيرتهؤإحوايه وآبائه وأولاده أهلو فراق المجاهد صور أل ومعلوم 

معصور فإن ماله، ممارقته تمنعه مما أكثر عنهم الئرؤج من يمنعه 

)_AU(.الصائرين; ءدْ )١( 
آئقءدر؛؛؛^ ؛٢٥آوكم يى ألشهئ'ءا ثق ؤكاي0 ت تعالى قوله يمصر؛ )٢( 

رأقأدّح أذع' مخ دؤى تألكرب و\ؤص الثثثتؤ ت؟تكيفي رآلإأةثة أاد،ب يى 
دي'،َاثأولإ لن'؛ن ه تعار: ونوله [، ١٤صران: ]آل ثث هدت 

أثثرثنئ؛نآ دتث؛ك، َلإاتثا ■م نبمكتآ ثأتتت شاط رإ-ثث2محإ 
هزيلا أئ أتِ؛ث أثث يمحت< مق ءربموا شه ب، ثبماؤ يثملا أس محي ايظم 

[.٢٤]التوبة: ألثسه؛ن.ه ألمم 



I——،٣الغشن 
ايكْ!1

أكننهدم عن نمنه نفنت الدهر نراق ضاويهم يفئز أن هذا 
رأىز«لا/
حمالن كصلة اطب طاعة عن اف الإنبمد فد حبهم أف فتنتهم ومن 

قوومن نتق كما رني؛ معمية قي توقعه أو ونحوها، 

 . ..

)ص«هأانظر: ذكره. سق )٢( )ا/آ"اا(. يانع 



٣;،——j

هء_؛!_ا

واتجاهاصف فتنه 

جامحن•من الفتنة ءذْ عر والكلام 
عنصاحبها صد فى سب الجاه أو الملك نتنه أ0 الأول؛ الجانب 

٢١.،

علىنتنه يكوJا ند الجاه أو المالك صاحب أ0 اثني،* الجانب 
اش•ص عن تجئهم محوبه 

صصامها ٍنذ ر ث الخام أو الناللث، كة آن : ٥١الخاث 
الخئ،:

الحق؛^^، بها افتقؤ، ٌن، نحد قد اري، القش، أعثلم ٌن الفتتة وهذه 
يبولعن مد التي الأسانم، مى أف ظه الميم ابن، يكر ففد ولذلك 
والثالالث،لا،.١^^ : ٢١

بجدالكريم القرآن في وريث التح، الرنل، بممؤ، هم، المتأتل ؤإف 
حاهأو ملك صاحب كا0 من هو للثنل معارصا يكوف من أكثر أف 

ربو م 
لحإة ش/ف؛و\ ئاث، إلا هي تن يؤ ة أثسلنا ٠؛^" الى: تعال ن
[.٣٤نسأ؛ يدءكدمرإي،ه هنُ 

)ا/مهاالمادة: دار اظر:شاح ;١( 





I—'م
اًًًًً=^^صسًًسً^ً=مح._!]

ينهقنا م رئ وءا آثأي إلإئ ر\فه نم ١^•!؟^• إلا أبثلك رينك رما 
[.٢٧َقذيوبم<ه ؛،2^ بق ثنير 

ثوحئوم من ادكتراء فقاد ت ذكره تعالى ®يقود •' ظه جرير ابى ناد 
^ماط يوح سهم سوه وجحدوا نافي كمنوا الدين الملأ وهم وأشرافهم 
فيمثلهم ادمي أيه بذلك يعنول يئتاه؛ ئثمإ نوح يا ر؛ثلكه' 

منيرسل افن يكوف أن منكرين كانوا كأيهم والجس، والصورة الحلق 
ووكام اك أب ص زه ^؛١ وقوثث: خالقو، إر نولأ زم 

يوفالناس مى سملتنا هم الدين إلا انعلئج يراق وما يقود• ؛!^،^، ١٢باوئ 
لما،ؤتظهن نرى فيما والأشراف،، المحزاء 

والتيالكريم كتابو في علمنا افث. ص التي الرنل قصص ومن 
فيحاج الدى انللث، قصه الص قبول لعدم سلمت، الملف، أف ئثن 
رثه•

أقآائنئ 1ن ؤ أ,صثلم ءج آمحكا إل ئر جإ ت الى تعال ن
،١١٠دايث، ل؛،' أئا ثاد دلمتت يني، الذي ءاقمحثم ، ١١٠إي ألثك 
أؤكاميت آلمياو« مى ;بما ؤ>تا أتشرق من ألث_نيى يأؤ( آه لإى امحم 

[.٢٥٨]اJقرة: ألثوم أأدءا وآثئ كر 

y I؛j؛؛كثير ابن قاد  ،،J  العليغلوالكمر الطغيان هالا على حمله *وما
تيقاد أئه وذلك الملك؛ فى مدته وثلود ، ئجثرْ إلا ؛ JUJL^IIوالمعاندة 

أشءاثته ^١^( ت ناد ولهدا ملكو؛ في سنة أربمماية ممحث، إيه 
ألثصيمأى«.

(.nAi)؛/الطم: القرآن شر )٢( (. ٣٧٩/١٢)افان: جامع 



تئء-ئ
الجا؛أين فعازصه هق اقو عبادة إلى نومه دعا . هود وكذلش 

والكذب.بالثيه ووصموه دعوثه وأنكروا ثومي من 

إلمنذ نؤ C أثن أعدوا ثعوم قاد هودا تاحأ عاد ت تعالى ماد 
،ثئايؤؤ ثمنمك اكا ^٠٨* ين َةدثوأ أدمكن ؛ ٥١*أد .  Sy^jللأ ءأر»أ 
[.٦٦، ٦٥]الأعراف: أثكذمت<ه ثث لظنلث ناما 

 LJاد ظه: كثير ادن ؛i،والنلأمييأه؛ ين َةنثوأ أدمكث أتلأ ٠رؤ
 Iظنلثؤإثا سثاهت ؤ لربتلس وإنا منهم، والقائم والنادء الجمهور هم

■مائةئرك إلى ذعوثثا حيث نحلألة؛ في ت أي أأآقذإ؛ى.ه؛ ثث 
،.^١١ثريث لا وحدة اممي عبادة إلى والإناو الأصنام، 

يدعوهممديزأى أهو إلى . افن أرنله فقد .لأ نمب وكذللئ، 
إلىبرجغ لم إن وهددوْ منهم، الناده وجهه يى فقام وحده همادتو إر 

معه.آموا والدين هو وطنه من ؛الإجلاء دينهم
ن!أثن أنثذوا ثوب ن١د ثتأ ٣ س ٠ تعالى: فاد 

الخق؛لواؤؤ\' رن١ءظلإ نرن.ا بؤثة مآءتحقم ئد عيدم أإنح ثذ لطم 
بمدأنين ؤح دسثوا ولا أن؟ثهلم ألكاش ثحثوا ولا وأيراث 
إلى٠ . [. ٨٥لالأنماف: يظنثد إن لآم عر إمثجها 

(.٤٣٤/٣)اUض:اسر )١< 
: Jojأبو تال نون، وآحرْ تحت من المثناة الياء وقع ثانيه ومكون أوله بقح مئين•  ٢٢١

منأكبر وم مراحل، ت من نحو على لترك محاذية التلرم، بم مدين 
البئر_، ورأيت قال: ئعيج،، ، ujUءؤ؛و موصى منها اسقي الص الثر وبها سوك، 
نيوم، الملة اسم ومدين تجري' همن م، أعلها دماء بجت' يليها بحم، فئ مغطاة 
وصدرحت، وعشرون تع وعرصها وثلث درحة ومتون إحدى طولها اكالث الإنلم 

(،٩٢)ه/البلدان؛ ميبمم انثلر؛ ويراهمم.• بن بمدين مميت معييا؛ توم مدينة 
)ص1أه(.الجغرافية: وائح J١دليل انئلر: توك. تلتة »ى الأن وتقع 



s•'—1

ج====س=س=س=ض
وأل;نبمسي لثم؛ثف مهب، ثن أنتلإدا ٌ أتألأ ود ت_مالى: قاد أن 

[.٨٨ؤ؛ووإبم َقا أؤاو ثاو يؤا ؤ، كتردة أز تنتآ ثن ،عفا  ١٠٣١٠
Li  ومثرميمحءه؛ ثن أنت٤مما أوي آتع؛ ئ ٠^٠١ هءدلؤ: اوث_عدي د
أ-ائلمفلئا بلدانهم؛ زئهوا ^٠ ٤١٠٢٥١اثبموا ١^ مهم والمحراة الأشراف 

فقالواعنه؛ واسكننوا ودوة ١^٥؛^، لأهوائهلم موافق غين ورأوئ الحق 
ؤآهءيينثمب وللجحثك I المتضعفمد المومتن من معه ومن معيب لجيهم 

فيالئإعئه ثويهم ١ستعملوا يؤناه؛ ة ئعودة أز ين معش »امتوأ 
واسعواراعوا ؤإنما حقا، ولا ذمه ولا دينا يراعوا ولم الحي، مقايلة 

إما: فقالواالنامي؛ الموو هذا عر ذلأهم التي الثميهة وعقولهم أهواءهم 
،•^٠١١من تخرجنمحم أو يمحنا، إر معلن، ومن أنث ترجع أن 

رورودا القصص أم من فرعون مع . موسى قصه كاست، وفد 
قصةوفي والعذلاات،؛ العبر مى عليه ائث.نالث، لما ذلك الكريم؛ المران 
به؛واءجن، به فاعتن عقلنا ملكا أؤيي الذي فرعون ذكر يرد . ثومي 

فيندد فقي. .أل؛ موصى لدعوة ورده وثلغيانه، ئجبرْ في نبتا ذللث، فكان 
بهحاء الذي الحق نوز ثطمئ أن أيل من بنطع ما ثمن؛ ذلف، سبيل 

مومكا-

مرمي،ي بنعؤف ؤتيادمح تعار• نوله ذللث، على دلت، التي الأيايتج ومي 
.مملأ أثاد ^، ٥٤ثن ما آلأءر رهنذئ يمس ممحن ؤ، أثس ثترو ثاد 
[.٥٢، ٥١تالز-؛مف: م؛نه 0غد رثُ ٠^؛^ هو أف؛، ثدا نن ختر أئأ آز 

أثلايقودI .ه؛ بيميي ^١٥٠^ اوقوله؛ ظه جربر ابذ قاد 
المقرمن موس نته وما والم، اشتم من فته أنا ما القوم أيها تآصنول 

(٥٦٤)Y/الرحنن: الكريم سر 



1تجيث
4.\ع—

الدنيامس له نئى قد وما افي، عدو مصر بملكه اقتحن اللسان؛ وعي 
وحوله،سد؛ نالت ^٧!، من نيه هو الذي أ0 وحسن، له، اطي من اسندواحا 

ذلكأيل، من شب لصنمه؛ فيه هو الدك( إلى نمل لم إنما موسى وأف 
فيمامحقا كاف لو موصى.إ بأ0 قومه يهلة على محثجا المهانة إلى 

منثسه ، لآك11سخرا؛ ذلك يكن ولم والببر، الابات مذ به بأيي 
يإملائهمه واعتزازا باقي جهلا ذلف،؛ من فيه هو الذي مث3 واشمة المللث، 

ثنلتامثاوه؛ ميهء ي، محبموذ ٠^^٤، I ةق>بج الئعدي وناد 
ممسه؛ممى ؤ، أثس وجنوده• ماله وأنلناه ئيي*، عره  ١٠ساؤلله 

منق؛، ألأدهر ءؤوهند» فيه؟! المتصرف لدللث، الماللث، ألنت، ت أي 
اتينوالنالمصور ومطل فى النيل متر \ذئئض1ئ الأنهار أي: ^^؛ 

جهلهمن وهذا المريمن، الثلويل الماللث، هذا ، مميزا؛^ ^١٥
حميدة،يأوصاف يفغر ولم ذاته، عن خارج بآم ائثئر حيئ الثلتغ؛ 

سالوالة(اأآ،.افعاو ولا 

بجاههماغترارهم محومى اساع من، منعهم ثومه؛ من الملأ وكذللث، 
فرعون.من، وهربهم 

ئؤ. p؛P ثشر ٥^١ إذى ؤءو0 مءِ ين ألملأ ؤءال ت تعالى ناد 
[.١١٠، ١٠٩ثأمثورنث>ه مادا ٥؛؛؛>^ تذ -عزإؤ أف 

منوالنائم الجمهور وهم - الملأ قال ت *أي ت ظإلإ كثير ابذ قاد 
علىوامتئز روعة، إليه ريع ما بعد فيه فرعول لمول موافقيذ - برغوف ثوم 

(.٦١١. )«آ/«؛آ•او1ن:جامع )؛(
الرص:سر )٢( 



علم.هلنمر هنئا ؤإلك> ت حوله للملأ محا3( ذلك؛ بعد ممذكته سرير 
أمره،في يصئعول وماذا أمره، في وئشاوروا كمقالته، وقالوا فوامموه 

ءا. .كلمتؤ.ؤإحماد نوره إطفاء في حيلتهم تكون وكيمر 
ثريشسادة قبول عدم في نببا والئنفثا وااجاْ المالاش كاف وكاJلاش 

محمد..سينا دعوة 

J هء ؛ ٠٠١يقرو ءض تقم ئ ؤيقئ;ك ■ساش: اد
[.٥٣لالأنuم: إلثنآكؤز؛ه دأءت؛ر أقم أونر متآ نن عقهم 

•أي إسواه؛ بمثمم ئ ءؤو«كثؤى ®وقولهI فهبمؤ كثير ابن ناد 
ننءثهر آثم س ببعض، يعصهم وامتحنا واحثنJا ابتلبما 

البعثةأود في ايبمه من غالت، كاف اممي. رسول أف وذللث، سآه؛ 
مىيتبعه ولم والإماء، والعبيد اء والنالتحال من الناص صعقاء 
تللأ«ُ".إلا ١^^ 

دونهم•برزنهم لمي محتمرض ®ونالوا ٠•' الئعدي وقاد 
لعدمالحو^؛ ايباع من هذا يمنعهم سآه؛ نن عقير أقم س ؤأهتو3 

•نكا:هم«رم 
أفمحص والمح، الكريم الئرآن هم( دكرت اليي القشمى يعص هده 

الحي.عن الإعراض في منا تكوف قد عظيمه فتة والجاه الثاااائ، 
عنفيعرض بالعلم انضما من على الحفليمة الفتنة هده وال،حإ؛ وقل 

واستحبهاالعلم أهل من الدنيا منآثز *كل رةءزفلأ اُ؛نُا'لم، قاد 
(.٢٦١)م/اسر: -ض )٢( (. ٤٥٦- )م/ه0أ الطم: القران شٍر )١( 
)ا/م\تماأ(لأارحنن: سيرام؛م )٣( 



يإلزابي؛حبرة في وحكمؤ، فتواْ في الحث غين اللي على يقود أن بد فلا 
الماس؛أغراض حلاف على نأيي ما كثيرا مسحاته الرب أحكام لأ0 
لهملهم لا فإيهم الشهوات؛ يئبعوف والذيى الرئانة أهز سينا ولا 

سحتنوالحائر العالإ كا0 فإذا ^;١؛ وذفعه الحق نخالفة إلا أماص4ر 
مىيضاده ما بدفع إلا ذلك لهما يتم لر للئهوات، مسننن لالتداسة 
ؤيثوروالئهوة، الشبهة فتتفق شبهة، له نامت إذا ،سما ولا الحق، 
ظاهناالحق كاذ وإ0 الحث، وجه ؤسثلمز الصواب، فنخمى الهزى، 

مخنجلي وقادت مخالفته، عالي أفدم فمه؛ ئبهه ولا به حفاء لا 

ضم4عر نمأ يكون ئد الجا؛ صاحب أو الخلك أن الثاني: الجاني، 
تصدبصالخئ:

سإيمايؤ مب الصادي لثنشين انماد؛ بها تتلى الص الفتن ض وهدم 
الكاذب.

صدمآ'آثث تيهم،ؤنأس بن آثمن ثنا م-الى؛ تال ن
.٣[ تانمك>وت؛ آلنةدإور؛؟4 وكنلمإ 

بنالذيذ احثبريا ولقد ت ذكره تعالى أيقول ه•' جرير ابئ ناد 
صنائ ما مثل ^^١ ننiثا، إJهم أرنالثا تئن . ١^^٢ ض ننهم 

إلىأرنلثاه إذ كموني أذاههر؛ من لياه%ا وثمكيننا بأعدائههر، - محمد يا 
بنيإلى أرنأثاْ إذ وكعينى وملثه%ا، فاظنناه♦؛ إمرائيز؛ بني 

أنباعل؛،ابثالننا فكدلك، عته؛ ثولى بنن اتبنه من فابثلننا إمرانيل؛ 

١٥٧-)صا"ه؛ الفوائد: 



٦—٦٢؛؛

=ف,ج===صس=سض==
تملهم غي منهم صدمإه؛ أكث أش ؤهثت1س أعداناش من دمخالخسالق 

بذللقعالم واممت ذلك، نيلهم في منهم .ه؛ آJ^قدإأي آث، 
معنىولكن الاحتاو، ويعد الاحتاو، حاو وفي الاحتاو، قبل منهم. 
ثمذم،من باه آتنا ميله في منهم الصادق صدق افه وJثءلهنل ذلك: 

أولياؤْااكديه من صد.ده ليعلم بعدوه، إياه بابتلائه منهم؛ الكاذنم، 
أيباعهمإمحلاو في ست، والكجراء الئاده أ0 . اة يكن وفد 

•الص اساع عن وصدهم 
آلشيلاهفأثئ! ئجوط ^ أثن، ٩ زثآ عار: تط 

[.٦٧لالأ>زاب: 

يومالكافروف وفاد ت ذكره تعالى رريقود ظه.' جرير ابن و1د 
١^،في ووص في أئ أثلث \ي زى : يق؛في 

الهدىوطريق المص محجة عن فاوالونا يقوث<؛ أثيلأ.ه؛ 
الدنيالأى.في طامحك ؤإحلاص بزخداشالثج والإقرار ُلش والإيمان 

عنأقوامهم صدوا الديى الملوك بعض قصص . افن يكن وقد 
منكثيرا صد فقد فرعوف؛ ومنهم الثرت.إ؛، به حاءلم، \ئذي الهن.ى ايباع 
٠كثيره آياث، ا هل. على دلت، وقئ قص، موس اباع عن قومه 

إلين. وحخما ُكاثذا موّئ 1زسلئا ووس تعالى؛ فوثة منه،: 
[.٩٧، ٩٦زهوي:نثيده ؤعؤى أنة رتآ ؤبمؤن آثعواأم رملإمحء يمعمحى 

تعالىباقي لثومنوا إليهم أرسلناه رروالمعثى؛ هءدفؤ؛ عهلثه ابتر قاد 
،.وكهنوا«ل يؤمنوا ولم أمنه، فابنوا فرعوذ فصدهم 

(.١٨٩.)ها/ار\را جا»عاويان:)٢( (. ٣٥٧/١٨)جا.عالLن:)١( 
)ه/ما(.الممرالوج؛ز؛)•ا(



ايفشئ

[.٧٩نطه: سئه ؤما مم تينق ءؤرأ؛نل 1عالىI وقاد 
عنبنوبي فرعوف وجار ث ثناؤه جلأ اريقود •>ضير ابن ناد 

طريقبهم سنث أيه وذلك استقامة، غير على بهم وأحد السبل، مواء 
يقودت؛ هدئرنله ويكذي..، بالله، بالكفر بأمرهم الئار؛ أهل 
اضرسول اتباع عن نهاهم أيه وذلك، تمم، المالثلريق بهم منلث، وما 

ولم^^،، إياهم بأمره يهدهم فلم فأطاعوه؛ به؛ والتصديق موسى، 
•إياْااأى باساعهم يهثدوا 

همالدين والثهبان الأحبار من كثير عن . اممه ذكن وكدللأ، 
عنفنيوهم الناس من منزلتهم امقئلوا أنهت؛ أقوامهم؛ في جاه أصحاب 

وألثتاتي،آهاي نى ًْقثئإ إن ءامؤأ أك!بم ؤقآبم؛ا ت الى عتق—اد 
.؛(Jbjiilذمحروث وأل!؛كت أس سث؛يلي عن وبمدرث ^^٠١^، آلثايي، ١^ ثأمن 

[.٣٤]١١^؛^؛ أفره بمدام، هيئنهم أس سيل ؤ، ييقوم-ا ولا مأأمحمبم-ة 
1سه؛سثدّفي عن تعالى: ®وهوله رهءزفؤ: كثير ابى قاد 

ؤيلنوفالمحن، اساع عن الناص يصدون الحرام أكلهم مع وهم أي؛ 
المر،إر يدعوف أيهم الجهلة مى ايهم لض ييظهروف بالاطل، الص 

يتصروزلألا القيامة ؤيوم النار، إلى دعاة هم بل يزعمون، كما ولينوا 

 )١)١u٦\إ^:ج\ح(٦r.).\٦^.\
)أ/ه؛(.■ضرام1نام:)٢( 





كأ;\____ا

السوأاء قرن

صالحا،المرين كا0 سواء عاليه كير تأثير له وصاحبه الإنسان زين 
فاسدا،كاف ؤإن الخير، في عيه م صالغا، كاذ فإن ظمتا؛ كان أو 

عنصاحته بمد الذي النوء مرين على هنا والكلام الشن، في عليه أثن 
خير•هو ما مإ دعن الحذ، 

وكيم،السوء ثرين حئلر عظم المجيد كتابه في سبحانه افن يكر ومد 
الحي.عن ؤبمده صاحته يضئ أثه 

حآمحدق ينثني نكفوذ دنو هل ، آلقاِلمل بمص قآ ت تعالى ناد 
ميؤ قني هلا. ئلأثا أيد ؤ دي تنيو و ثيب آؤوف 

[.٢٩-  ٢٧ئوقُه هي آشلنن رْفاى ج؛تلآ إي بمد 
بمدألدحقر ءي تثني( ؤك1. ت ااوفوو_ث هءدفؤ! جرير ابس اد ق

بنأبي هو فلأن ٠ و٠اروا ، ععيط أيير بن عقية ت الظالم المعني أن التفسير أهل ذكر 
البيازتجائع انظرت الشيطان. فلأن؛ ت وليل حالف، ين أمية فلأن؛ وقيل* حلف، 

كثير:ابن قال اه، مبيل عن فأصله سرء قرين اتخذ من كل تعم الأية لكن 
فإنهاالأشقياء، من غيرْ او ئنيعل أبي بن عقبة في نزولها سبب كان ءومواء 

أحرمأو حالف، بن أمتة ذلك، في ءوسواء أينا• وتال ، ٠٣١١٠١٠كل في عامة 
القرآنتفسير انظرت بفلان[* المعني بهذا• عيرهماء أو حلف، بن أبي 

)آ"/يىا(.العظيم؛ 



=فيد\=^=سمصض=^=س^د
فيمنه نلم، ما على المادم هذا عن مخمرا — ثناؤ، جز يقول ■بماءؤ،ه؛ إذ 

الإيمانعن خليلي أصلمي لقد —I خليله ط\ءؤ في ربه معمية من الدنيا 
عنه*ثصديي اطه؛ عند من ه جاءؤ، إذ بمد ؤ اليكن وهو يالمرآن؛ 

اممهأيحله الذي ١^■^؛ ذللث، قمة الكريم كتائه في سمحانه اهنئ ودكن 
اممهطاعة عن تصدة أن كاد الدنيا في يربن له كاذ أية فدكن الجنة؛ 
يكتابه.واهدست، يافه الكفر فى ؤيوتعه 

3l J )ننأءقك يمد ممن. ؤ، ماز ق نتبم هيئ وو ع_الى: ت
مثللمة.أنم هو د ١٠تيّوذ. أ؛دا  ١٠١٥^مإ، هآ ٠^١ ^٠١ الثدمحن. 

٠٢فنمه وأوثُ وا ثرين كدث، إن أممه ءد . آك؛ي*ّ سنأ؛ ؤر ^٠١٠ أئيإ 
l<^J ، ت \ه>0له؛ه مىu٥٧- ٥ ١ : لالما ].

مرودهموتمام نعيمهم، تعالى لكن لما  ٠٠ت فإله الئعدي فاد 
يكنالحنئة؛ والمجالس ان، الحوالأزواج والمثارمح—،، ؛المآكل 
وأيهمالماصة، الأموو عن للأحاديث، ومطارحتهم تينهم، فيما jذاكنهم 

قائلفاد أن إلى بهم ذللت، أقصى حتى ا^ والتالحادثة في زالوا ما 
عشويثوثحم، المعث،، ينكن الدنيا في ميى.؛<؛ ؤ، ءؤإؤ،مان منهم: 

محبملنمامل، ^١ ينا ئدا أأثنأس. لمي ؤ*"أءداث، لي: ؤيقود به، مديتي 
الأمريهذا مدق كيم، أي: ؛أعمالنا؟ مجازوي، أي: .ه؛ تيه< أ؛، 

ثرانافصندا يمزقنا؛ إذا أئنا وهو تغرام،، الام غاية في الذي البعيد 
ياعمالنا؟وئجازى ثحانمب، نم وئعاد، نب؛وثإ أئنا وعفلاما؛ 

أناخبرى، وهذا فصمي، هذْ لإخوانه: الجنة صاحت، يقود أي: 
حتىللمث منكرا مكينا زاد ما وهو ، مصديأ مؤمنا أنا زلت ما وقريني 

)٧\/^T^.٠^^(٠\U^:جاح 



ايئوءثزفات 

بهالذي النعيم مى يروق ما إلى أنا نوصك بعثثا؛ ثم بثنا، 
ا.ه؛نهللمة أشر ويل ااعاواُس،؛ إلى وصل ند أنه نث لا وهو ارا، الرّّ

عين؟نأي ذك ؤيكوو ب، نحن بما ^^١ غبمه فنزداد إليه؛ لنتظز 
ومواقفي؛بض، بعضبم ونرور الجنة، أهل حال من والْناهن 

قرينه؛على للاؤللاع له؛ تبعا ولهبوا ثاد، لما أجابوه أنهم يعقا بعضهم 
العذاُبومجل ني أي• .ه؛ أ-بييم ٣!؛ وؤ( نريثه، فرأى 

فبوشاكنا حاله، على لائما - له فقاد يه؛ أحاظ قد والعداب وعمرانه، 
تحيشت أي .ه؛ أردن كرئ إن وأقه -I كيده ين ئجاه أن يعميه على 

يزءماك«لا/الت من علئ أدحلت، ما سب 

ئرناءمن الخدر من عنن، الأية هذه *وفي ظلإ.' عاشور ابى وقاد 
النهاوك«ل^.من ؤتزسونه إليه تدعوو مجئا الاحتراس ووجوتح، الئو؛، 

رواهالذي الحديث، السوء قرناء حعلر عغليم على تدل ومما 
.؛اممي رمحود حاءه الوفاة، ءلال_، أبا حصزمحن، لما *أيه فقفب؛ المسن، 

قالالنغيرة، بن أنثه أبى بن اقو وعبد هشام، ين جهل أيا عندة فوجد 
ه،أشيد نمة ه، إلا إلأ لا قل: غء، )نا لأييَطال-إ: M اض رسول 

ءلال_،،أيا يا امية؛ أيى ين افه وعبد جهل أبو فقاد الذ(؛ عند ليا 
عليهيعرصها اطي. رمحود نزل فلم المعللمتج؟ عبد مئة عن أيرعنؤ 

مئةعلى هو ت كلمهم ما آجز طاو_ا أيو قال حتى الممالة بتلك ويعودان 
)أنااطه رمود فقاد اطت؛ إلا إلة لا يقود: أن ه الني، همد 
َةاركيوما فيه: تعالى اطن فأنزل ٠!^،*؛ أثة لم ما لك، وافه 

:١٤٧١. ١٤٧•)م ١^١^: سير )١( 
AWM^X)واكوير: الحرير )٢( 





الخارجيانالأسباب 4ى اثوقايج شنل 

بظصعر ويجدي 
الأولجح،ئ ملا0 
النائيلمسعصث ا0 

الشيaلان.عداؤة من الوقاية سل 

الخنمن الوقاية تل 





قتء■

الشيطانعداوة 4ن الوقاية شبل 
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مطالتسعت عر ؤيحتوى 

ءاJوا.ائخادء  الأظالمطالث 
الثانيالمطلث 

اممءفىالهٌ الثالثاوطل.ُ، 

الإخلأ>فهق.

ٌفي ا_  الخاصالطلب 

قك'افن ذكر التحصى  الئادسانملدُ، 
•الرجم الشيطان من ؤق باقي الأسنعاذه 

ه.افث معصية من الحذر  الثامناامطا.ُ، 

الشيطان.حطوات ائ؟اع عدم  الثامعالمس 

...



ساؤث3خثيأه.وءم 777ا
س-4ت 

اظث4ألآوئ

سؤاائخادة 

مدة— ادم لبني السيطان عداوة على الكلام عند — مضى فيما تبين 
لهم؛عداوثه أباو قد (دم لتني [ ١٦٨]القرة: ئبزه وأيه؛ عداؤته، 

العدو.منزلة النفس من ؤإنزاله عدوا، بايخاذ؛ . افن أمن فليلك 
لكومأ:؛تين ييمأ إثا عديل ه-و' عدد قؤ ألسطنن ؤإ>ا تعالى؛ نال 

٦[.]ناٍر: أشره آءنّا من 
الذيألسطننيم،  ١٠ت ذكنْ تعالى اريفوث٠ ظلإ؛ جرير ابن قاد 

عدثإه؛فامحدؤه عدو ؤء يافه إياكم بعروره ثغثروا أن الماس أيها دهيسكم 
اطيبهناعي واحدروه؛ منكم، العدو منزله أنمسكم من فأنزلوه يمول! 

علىغائلته تخافويز الذي عدوكم من حيركم إياه، وامسغشاسكم 
يعني!حردمُه؛ ^؛١٠•^ إثما فإثه حثلواتؤ؛ سعوا ولا يطيعوْ فلا أئسكم؛ 

منؤإك^بجإ باقي؛ والكفر منه، والقبول محناعنه إلى أمحناعه ومن شيعثه، 
التييهم نار في النغئدس من لذكونوا يقود؛ .4؛ آلثثم أم 
أهلها«لا،.على ثومحد 

غدوابايخاذه والأمر ١١-! الأية محنى في هءلبمؤ، - الميم ابن وقاد 
يمترلا عدو كأيه هدته ومجا محاربته في الومع امتفراغ على ئثبيه 

الأنفاس،<أأا.عدد على العبد محاربة عن يقصر ولا 

(.T/T)" ٥٧)٢( )\،ا/اس. : jUlجامع )١( 



ءبمئ٦ التسطان ساوة من الوقائي سبل 

افنأْر لدك لأخما؛ لا ومكايده ئشخ، لا متمئْ الشيطان وعياره 
عئويتحلملها لا مستمرة معادائه تكول أن يجب بل عدوا، بايخاذه 

صمح.ولا 

لشكسمنكمعداونهأي؛ ظهت الئعدى ناد 
رندهل١،،لا وأنتم يراكم فإلا ونت،  ١٢محاربته يهملوا ولا بال، على 
رالمرصاد«لى.لكم دائثا وهو 

يرجىلا جبليه كانت لما الشيهلان *نعداوه فءزفؤ! عاشور ابن وناد 
تتحدلم إذا لأنه عدوا، بايخاذه إلا افن يأمر لم عنه، يعمو من مع زوالها 
ومخادءتهاالمكانيه المسللم يرانب لم عدوا 

دؤنه؛من أولياء  ASJjijالشيaلال اثخد من على . افه أنكر ونل 
.عدوااثخاده ءاJهلم الواجب فكاذ 

منإدس'؛ان إثآ لائم آثيدإ فلإكؤ هت1 وثإد ت تعالى ناد 
عدؤثئتر يوف من أوثتآ؛ وديقدث أتقءدذتُ محنة م عذ سذ آلجب< 

[*٥٠]الكهف؛ بدلاه لاقييث بض 

ودمحيته،لأدم إبليس عداوة عن تعالى *بخبر • هءدفؤ المعدي قاد 
اطو؛لأمر وامفالأ وتعفليما، إكراما لأدم؛ بالمجود الملأتكه أمن افه وأ0 

وقادتمحهءه، أمي عى سس أنين ثن كايآ إهس ذلك؛ ذامثنأ-وا 
[،١٢.ن؛تتثهلالأماف; ؤأنأوتال: [، ٦١]الإسراء: فناه طثت لنن وأنثي 

بثايئ أمحني يف ثئج؛يذع ألئتثلسكا قنتحفأ ٦ وتفآ؛١٢ تعالى؛ لقوله يشير  ٢١)
اثهص مخ ِؤنثث 

ص.بمضها للألأت رط دن من ومدا [، ٢٧]الأعراف: محخمزه لا ه 
(.٢٦١/٢٢)والضر: التحرير )٠١( (. MXA/T)الرحض: الكريم سر )٢( 



-محاحا==^^==ً==س=====

أي!*؛ Sjjijثنخدونه نكيما ولكم؛ ولأبيكم لني عداوثه بهذا فثبيى 
آي:دب.ه؛ ضمتذ يقو عدؤ ذغأ وحأ يوف ين الئياض 

بالفحشاءإلا و\ؤثتتم لا الدي \ذحط\0 ولاية من لأنمجهم اختاروا ما بس 
فيوالثرور والملاح السعادة كئ الذي الرحمن ولاية عن والمنكر 

والإغراة^١، الشيطان ائخاذ عاز الغث الأية: هذْ وفي زلأيتؤ، 
وأيظالم، ي ذك بمؤ لا وأئث لدك، النر-بم، اي وذلإ يذك، 
الوليوئنف ؤليا، الحسني عدوْ ايخد نن ظلم من أعظم ظلم 

اسن!ألا،.

تحقيقمن هذا كان عدوا، الشيعيان ايغد إذا أيه العبد ولنعلم 
ٌالل؛ إلى الأمور أحب دهم، فك، ُنق الموديؤ 

أنواعأكبر من ءنوا ايخاذة مس أن ت ءومنها ث شؤ الميم ابى قاد 
ءاJوإه،هك عدو أثؤ ألس؛ثذ وإن تعالى! افث ناد وأجلها؛ العبودية 

محبوبوهو للعبد، ثيء أنسر عدوا ذاوخادْ 
مكائدمن مموناية العظيمة الثيل من قولأ\ الشيطان قاتخاذ 

لأد5.يولكن عدوا، ايخاذة في نجل من بأني ما بدحذ وقئ السيءلان، 
١^؛.أحد أنه على يكن المران في صريحا 

٠

(.٩٦٧)مالرطن: الكريم نمر )١( 
الحممةثي ذكريا الص الساب ساق >، يدا ذكر وند (، ١٩٧)T/اّلكين: مدارج )٢( 

الثيطان.حالق من 





I——م©

مم=—==س=ض—=—ص
الإوناصتا«ل ومؤيدا حافظا أي! .٤٠؛ ؤهكتلأ 

ءَات؟وأامحث ؤثزث أتيم يث اقتنئ ^^١ تعالى: نولة وكذلك 
•١[.]المحادله: آلثؤيززه هكؤ، أس يعد أس ِادن إلا '؛^١ يخؤيب وليس 

-افي متاق في نكره وهو - ررووقؤع ت >ةءلمح عاشور ابن قاد 
صرمن شيء كلأ انتمى أي؛ الشيطان؛ من صئ كزإ نفي عموم يفيد: 

٠عيرها® وصر الثجوى صر ليمل ال٠ؤم٠ثين؛ عن السيطان 

)ه/هه(.اص:القرآن تمر )١( 
الصحابي،بعض على رسلئلئ وحواء، ادم على الشٍهلان سلئل عذا على يثكل ند )٢( 

ِنلإِءثائق ه قول: أما احمد: الإمام تال كما والجواب، 
ملطانعليهم لإبليس ليس لدينه ال،ه امخلمهم الدين عيالي يقول:  ٤٤٠]الحجر: 

فأماالذنوب،، قبل من «نهم يمس، ولكه ربهم، عبادة او دينهم، في يفلهم أن 
انفلر:لدينه. اصأتخألصهم سبحانه اuه لأن ديتهم عن يفالهم أن إبليس يقدر فلا الشرك 

(.)ص١٩١والجهمية: الزائنة على الرد 
 )Y"( :١كحريرو١كتوير(Y-o/YA.)



?:ثه٦ الشيطان عداوة من الوقاية تتل 

—^=فممً

ه:اةصافِلق )ه 
ءُ

عانىاسهغالتوكل 

عليها،يحرض أن للمد يجغي اض الأموي مذ هث الله على التوؤز 
اممي؛على إذا العبد ذإ0 دنياه؛ أمور في أو دينه، امور في سواء 
مماة.

قأتيعأ بئ آثع إة ثتثت7 ئهو قؤ ءق يجز آد ئ
٣[.]الطلاق: 0ه قدثا ش أهل أه ئند 

دينهأمر في أي؛ أس؟اب؛ ءق أطأ ُُءاؤوش ةة/لبج؛ عدى الث_فاد 
بهؤيثق يفرم، ما ويقع يتمنه، ما جلب في اللي على يعثمد بأن ودنياه؛ 

فيه،عليه نزكذ اللي الأمن كافيه أي: بؤثِ ذللأ،؛ سهيل في 
إلىأفذب فهو الآحيم، العزيز القوؤ اشئ كفالة في الأ> كان ؤإذا 

إلىتأحيزه اهتثئ، الإلهثه الحكمة أن ربما ولكن سيء، كلى من العبد 
ندلا أي؛ شئه؛ بئ آثئ ^إة تعالى؛ قاد فلهذا له؛ المناست، الوقت، 

وقتاأي؛ قدرا؛ سيء لمحل جعلي ئد ولكئه وقدره، قضائه ثفوذ من 
عنه١١يقصر ولا معداه، لا ومقدارا، 

الشيهيان؛مذ الع؛د يها تعتصم التي السبل أعقم من فإة ولهذا 
ءَانندأآدث و ثنقن لن وى ونه/ _^،؛ فآل قث؛ اشِ عض ١^ 

[.٩٩،: ]١٣دودقؤ0مح ريهر رءق 

\\M-\ii)الرحنن: الكريم سير )١( 



 ١٣'———l.ساؤثلخميه
ئ—=^===س=س=صضس

ئنك؛أي: ثأط؛نه؛ لدُ الئ؛طال ^ ٢١١ه: الئعدي قاد 
ءؤدرْفؤبم.ه؛ث له ثربث لا وحده وجإه رو ءامرأ أويى 

عليهمله يبقي ولا الشيأ؛لان، ثئ عاليه الثتوثلين المؤمنين عن اه مدعع 

لثوهينأصيل مبدأ الايماف أف ®فالعتي: فهبمؤ: عاشور ابن وقاد 
اثدلإايله، عالي الئوكز إليه انقم فإذا المزمن، مس في الشيهلان حذطا0 
اثوم«رى.المزمن عن الئيهلان  وس

تتعالى نوله ت - المعنى هذا على دك التي الايات ومس 
يعقأش ^٥)، إلأ ستءا ُصآؤدم وقس ءاننوا الخين تثزث ألشتL^ي٠ مى أفتوئ 

•١[.]اوجادل؛ن: آلثزمتو0يم هيه أش 
يتوهمحيث — الخسارة وهي — الثجوى إثما ®أي: • فإذؤ كثير ابن ُال 

هذايصدر إثما تعني: ءامنوأه؛ ألخين يئترؤه ألشطي، ^5^؛، موءا بها من، مؤ 
أي:ئ١ئوأه؛ ألمث ءؤلحز>ى وئزيينه، الئ؛هلان تسويد ؛،_، الثتناجيت، من، 

سسظذلiثا من أحسي ومن اش، بإذن إلا مميثا يصارهم دللث، ولهى يسوءهم، 
اش«أم.بإذن شيء يصثْ لا فإثه اممي؛ عر ولتتوكز باممي، يلبمممد 

ءلإؤهأش ٠^؛ بقوله: ذييإ راولهذا ظه: عاشور ا؛ر، وناد 
اظنعوابأن خما؛ تز1لأ ١^ ئى تزكلوا إذا لأثهم 0ه؛ أصو0 
ذلكئلمير علي، ؛اه وانثعايوا الثيهنان، كيد من، التحرز فير وسعهم 

أشهث، يه ^*0 تعار• قال الق؛علان؛ محي من( يحثئلهم اطة قاف لهم، 
زاسلاق:ثت؛ةثمح ئق 

)؛\/ا<بآ(.اكميرواكوير:)٢( )م\'ا،(. الرحني،:الكريم ^ )١( 
(.r-i/YA)واكؤير: الحرير )٤( (. ti/A)اسم: القرآن -ضير )٣( 



رئثوامهابمضساو3اضطان 
==========—سس=فءاج

اظكآو\خ

قكفه الإخلاص 

اهتمولدا النبد، على اوثسطان لط تمن همي الإحلأص إ0 
منهاتنوادر؛ كلمات ترض م ولهم به، تعالى اش رحمهم الثلث 

،_LJ_* ممب وحركائه العبد نكرذ يكرر، !، ١١٠،؛ نهزأ قال 
،،اممي*١ مع النية صدق •رالإحلاص أديرلمأ"آ،أ بس إدرام_لم وما3( 
إلىالنظر لدوام الغلق رؤية يار، نااالإحلأءس ،1 ■تمثماول أبو وقاد 

الخالق«را■،.

إغوا؛من معه يتمئس لا الشيطان وجه ني منيع ند نالإحلاص 
إبلمز. ١iذلال٣ وغد العبد، 

نونيحنة، ومواعظ نانعة كلعات، له الزاست المونر يونس، بن اه عد بن مهل )١( 
ArV'/w)الملأء: اعلأم ص انظر: ^(. ٢٨٣)سة: 

الزعاد،سد الخارق، الإعام القدوة جأير: بن يزيد نن سور ث بل إيراأم )٣( 
همته؛وحديثا السعي، إسحاق وأبي الخبمعحي، ننال بن ومحمد أبته، عن حدثا 
أعلاممير انفلر؛ (. ١٦٢)سنة: نوتي الجلخي، وشقيق ١لثورى،، م.مياذا رفيقه 

(.٣٩٦. ٣٨٧)U/الخلاء: 
(.٣٣١)إ/١^^،; علوم إحاء )؛(
الصوفيالخيري السابوري منصور بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد عثمان أبو )٥( 

عتهحدث نصر، بن رموسى الرازي، مئانل بن محمد من سمع الواعظ؛ الم«ءاتث 
النبلاء؛أعلام سير انقلر؛ \ه(.  ٩٨)ستة؛ توفي نمر، بن حما ا عمرو أبو الرئيس 

(.١٨٧)٩;الإيمان: لثعب الجاسمر )٦( 



أ—\-'مح

ههميمت؛أأهو ؤ ثهم محرتس أمين؟ا اآ رن ول ت الى عتاد ق
•٤[.، ٣٩]الحجر! آكءلنيا1نه يمم أب-ادق إلا . ؟مة 

آلأيبجاه؛ق، لهم ءؤلأددس ت لقربي راوعنى ه•' جربر ابى قاد 
الأرض،ض إليهم ولاحيبنها نعاصنك، لهم لاخنس 

يممصتثادق ؤؤاي ١^٣، سيل عن ومحأصأنه-م يقودت .٤٠؛ أمة 
ممنذللأ، فإ0 فهدسه؛ ، i]_^jأحكته من إلا يقولن .٤٠؛ اهثيى؛ 

منهمعتادف ررإلأ مرئ: وقد مؤ. لي طاقه ولا عليه لي نلطاف لا 
أحلصمن إلا به؛ يعني قإيه ،؛ iJUj^ذللأ، يزأ فمن آ المغكص١١ر 

ظمحث؛لآنلأسدليسلى•
كلهمأصدهم أي: أمة.٤٠؛ ررؤُلآريمتإ آةءلَفؤث الثعدي وقاد 

الذينأي: ألثئية.يمب؛ يتم بمثادق ►)إلا تقيم، المالمرامحل عن 
•bي٠اذهم لإحلاصهم داجتببمهم أحنمتهم 

معزيلىود ت تعالى قال ص؛ سورة في المعص هذا وورد 
[.٨٣، ٨٢]ص؛ آلمءلم،ئيم ٌَهم بمادك إلا أجه؛ 

L،باممب اعتمم من أف افي عدو ®فعلم : ^١٣١الميم ابى قاد 
لهيكون ؤإيما ؤإصلاله، إغوائه على يقدر لا عليه، ودوكإى له، وأحنحن 

نبيهموهو رعيئة فهولأ■؛ افي؛ مع وأشرف ئولاه من على الئلطاف 
ونتتوعهماال٤،.ونلهiائهم 

وقرأاللام، بغح وحلفا جعفر، وأبو ائي، والكوحمزة، وعاصم، نانع، قرأ )١( 
الشر؛لفلأء إتحاف اننلر؛ اللام. يكر ؤيعموب، •عامر وابن صرو' وأبو كبر، ابن 

)آ/هيا(.
)أا/خأ(.ج1.عاوانءنتآللآىاكرآن:)٢( 
)ا/مه؛(.اللهفان: إغاثة )٤( (. ٨٦٢)آ/الرحنن؛ الكريم سر )٣( 



ء:®ا ئتلاضقاياتضساوةاشْلان 
=■  ١٨٣==^^=====مح=========و 

L

تنمحتى عليه؛ الحرص العد على يجب عفليم أمر غالإحلأتمر 
الثياْلين.نمه عر انثزلت ؤإلأ الئيْلان، انحلاو من 

صارند له عندا فه حالما يكن لم اومن ^٥؛؛؛؛ ثيميه ابن ناد 
كزمن إليه أحب اطه يكرف بحث له، ثريث لا وحده زج معبدا نلثه 

وانثولغالكائنات، انمديه ؤإلأ حاضنا له دليلا ؤيكوف صراه، ما 

منفيه وصان الشياطين، إحوان الخاؤين من وكاف الئياطن، قلبه على 
فيه،حيلة لا ضروري أمر وهدا اطه، إلا يعلمه لا ما والمحناء النوء 

كاذؤإلأ عما'سواه تحرصا افه على نملا حنيما يكن لم إن فالقلب 
ئهلرأؤ أثه ثتث« نيغأ للدمؤ ؤيهف، ؤثأ؛نتّ تمالى؛ د ، نمش_ركا، 

أكايىأتنكر ؤويمى ألمث أتيش ث,للكت أممي ؛^، ٠٠١تديل لا عقا أداس 
شيعايكامأ يين،م ٥>[ اقأبمى ^^؛٠ ت نوله إلى [ ٣٠]الروم؛ ه لعلمي، لأ 

[*٣٢]الورم: __،^ لئيم يما تيثإ َمح 
الإخلاص.على المحافظة فى والنجاة فالثعادة 

الحمس^١ يحل من سعادة أععلم ارذم-ا ظهت القيم ابن ناد 
ُه،ئغمن نن على حوف لا حصن إل أوى لقد ، ١^٢٢داخل ومار 

منه؛إليه الدير في للعدو معلمع ولا إليه، أوى من على صينه ولا 
أ[®]الج»عت؛ آلظيوه أل4صلي ذو ؤآثه تثآء من قيئه آش محبملر ؤد)للث، و؛ 

(.٢١٧.الخاوي:سبموع )١( 
انظر:سلاحه. ني اي: وشمحب؛ زممه ني ومو غدته، احد إذا تزككا ؛زقك اليزك: )٢( 

(.٦٣)آ•/الهرب: لمان 
<.٧٧٠)آ/القواد: بيانع )٣( 
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هاهث4محيش ■ه 
ط\ع4\ط4ه

سببوهي والآحرة، الدنيا في السعادة سبب هي هق اطب مناعه 
أسبجع ت تعالى قاد الب؛ والمحالجزا؛ بوم في العنلمم الموز 
[.٧١]الأحزاب: عليثاه مغ ،ار تل ؤدثؤثث 

الن؛دتعلى الشيطان نسلط من ثمي التي العظيمة الأمور دبس 
أثؤألسطنتر ^٤ تعالى• بقوبو العلماء بعض اسثدئ وقد قك؛ اطو طاعه 

على٦[؛ ]ناطر؛ آلنألإديم ممحنب ين إب^بجأ بنيي يدعيإ إثا عديإ ظفذو. عدر 

نهسكمائاوي .ه؛ آشر آمنب بي بتين يدءؤأ لثا عديل قه؛و* 
يقوله عد، عدو بالأب، إياكم بعرورة يئثروا أن الثاص أيها 

امميبطاعة _ واحدروه منكم، العدو منزله أئسيم من فأنزلرْ 
علىغائلته تخايول الذي من جذ°وئز - إياه وامتعناذكم 

خهلواJبالتئعوا ولا ثهلينوه فلا أمسكم؛ 
*وفىظه.' ناد و\ذقل\ءبلأ نيطاثه تهلرد المؤبن أف الميم ابن ويكر 

الرجلأينضي كنا نيثل-انه المزمن إف ^•' ٥١بعضن عن أنر 
)\'ا/ا"ا'ا(.جا.عاوان:)ا(
انظر:اللحم. س و.مدته بزته كأنه الأسفار؛ أنمته الأي الإل: ص النفي تمم: )٢( 

)®/UV؛(.الينة: عقايس معجم 



-^كرجأالسيطان عداوة من الوهاية سبل 
٢= ١٨٥===^==^======د====, 

صُا

والتوجهالدكر ساءل عليه صب اغتزصه، كلمنا لأئه ،؛ الئمر١١ني بعينْ 
ذنيطايبمنزلة ليس شديد، عذاب فى معه غثيثلاjه والهلاءة؛ والأستغفاو 

فمنثدييا؛ عاتا ئويا يكون ولهذا ودعة؛ راحة في معه هو الذي الفاجر 
واستغفار؛وتوحيده تعالى اممي بذكر الدار هذه ني نيعلمايه تعدب لم 

أنأحد لمحل؛ بد فلا النار؛ ؛عذاب ١^^؛ في س؛علاده عيبه وءلاءته، 
َ. ذيطاده*لآ، يعدنه أو يعذب 

المودالمؤمنيى: بيى العداوة ؤإلقاءه الشيطان كند تذهب ومئا 
به.وتعالى سعحاثه اللت أمز ولذلاش هق؛ اللي ٠لاءة من وهو الخس، 

بهمإ.بيمأمحلث إن لمي ص أؤ ينادى.^١ ^٠١، ت تعالى ناد 
[.٠٣لالإ-را،: ئثاه ثدة ص الش4لثكاث إن 

قراءةمن اقو؛ إلى يثرب كلام اثر.ؤم* *وهذا ظهث الئعدى ناد 
معلعليم، خض وكلام ننم، عن ونهي بنعزوف، وأنر وعلم، وذم 

أمرينبض الأمر داو إذا وأنه ومنانلهم، مراتبهم اختلاف على الغلق 
والقولنيتهما، الجمع يمكن لم إن أحسنهما بإيثار تؤمر فإلا خنئين، 
تنكيائه، طلذ من فإ0 صالح؛ وعمل جميل حلق لكل( داع الكخن( 

بماانماد بين يض ت أي بؤع آلسثن زإن ونوله؛ أمرة'، حميع 
غيرالأقواJ، في ثعليعوْ لا أن ^ا فدواء ودنياهم؛ دينهم عليهم يفسد 

الذيالشيهلان للئثخ تينهم؛ فيما تلينوا وأن إليها، يدعوهم اليي، الخنتة 
فإيةيحاربوه؛ أن لهم بنبجي، الذي الحقيقي، عدوهم فإثه بينهم؛ يتزغ 

٦[*]فاطرت ه أشم أممحف من ؤؤ^_مأ يدعوهم 

(،٨٩٤رقم؛)•حديث ٥( ٠ ٤ / ١ )٤ ؤأو; الص ال ٌرضءا مسالم م احد الإُام أحرجه ، ١١
،:yUSljiiثثمم:ضكنمنمز؛مم(، بلفظ: 

ولمأصءانمسكلأماس.(، ١٠٦٣)U/الللأاكسة: انظر: احن،. 
)آ/هآه(.الرحض: الكريم سر )٣( (. ٧٩٣الفوائد:^ )٢( 



ى=ص====ضدمضم===تآ\ما

اظث4ص

هسضاطله التحمس 

عدوةمن العبد بها يتحصس التي العفليمة الأمور مى هك اممي ذكن 
الشيطان.من العبد حفغل نى عظيمه أهمثة فللدكر الشيطان، 

محئإذا أو4 والعقل Jالئمع علم قد الذي ررإف • ءءة/فج ينميه ابن قاد 
كماالسياطن؛ عله تنرلتا ؤم الثإطن، فيه حلت ، محميء كل همن قليه 

ةد._اإلى الدحوو مى يمنثه إثما الشيهيان فإف اوكهان؛ على ثتنرد كانت 
ذللث،،من حلا فإذا نناله؛ به أرنز الذي اممي ذكر من فيه ما آدم ابن 

.الشيطان ئولاه 

ئثوثثلننا لن منس أوي( دآر عن بمس ؤو*ن ت تعالى اممه قاد 
ميثدوزهأمم لآنسون 'اقيل، عي ؤثدوئم محام . ين لن 

بم;ا«لا،.، ٣٦لالز-مف: 

اممب,ذكر عن الإعراض حظر على الأيه هذه ئدل 

اش،م عن عثد من أف الأية؛ اردض ه•' جزي ابق قال 
الدكرعن العقلة على عفويه  tijUi^قريتا؛ له يكوف ثيهلائا له افن يئن 

عنهتباعد الدكر، على داوم من أو كما الشيطان؛ بثليط 
ال؛طان«لآ،.

(.٢١٣٨)اكزيل: لملوم المهل )٢( ا/ا<ا،م(. )٠ الفتاوى: برع 



مl———ء الشيطان عداوة من الوقابة قبل 

منثحهظ وأيث الدكر أهث على بدئ ما الثنةر١، في وزد وقد 
نسبمص أمز افت )إة قادت أيه . اشي عن زود ما ذلك من الشيطان؛ 

)يأمركمت نوله ومنها كلنات...( حنن انرامحل ض م بموم أن ولمو.ي 
مناعا،ي ني ١^ خزج زم كنثو دلف، نثن ئإق اف'؛  I_ijآذ 

بمحررلا الثد كيلك بتهم؛ منه محآحزر حمض، جنن ض ش إدا حص 
اله(لآ،.يذم إلا ااءطأن بن نسن 

الحصلههده إلا الدكر في يكن لم *فلو هءزفال: المتم ابن ناد 
وأنتعالى، اممه ذكر من لسانه يفتر لا أن بالمد حميما لكاف الواحدة، 

ندخثولا بالدم ]لا غدئْ س نفنث ثحرز لا ه x^، َلهيا  JUب
عليهوب عمن، فإذا ترصده، فهو النقالة؛ وارسا من إلا العدو عاليه 

واثممعوتصاعز تعالى افي عدو انحس تعالى، اه يكز ؤإذا وايثزنه، 
•أي الخثاس؛ الوسواس سمي ولهذا وكالدباي-،؛ ، كالوصعليكو0 حش 

كم،ت أي حض؛ تعالى، اممه يكر فإذا المدور، في يوسوس 
زاقض«>ن.

«تها:ممره؛ ^ J(Lia_؛من ئحمظ أيها الممؤ وزد اثص والأذكار 

كثيرةأحادث الشيطان، مماتي في الإنسان ءمماتب كتاب! في مفلح ابن ذكر )١( 
الإنسان:مهائ_، انظر: الشيطان. من العبد حققي في الازكر اسية على تدل 

مثلحاء ما ؛اب، ه، اه رصرل حمن الأمثال أبواب (، ١٣٦)ه/الترمذي: سن )٢( 
انظر:•صحح•. الألباني: قال (، r-U)؟رنم: حديث والصدفان، والصيام الصلاة 
)م/مإا(.الترمذي: سن صحح 

(.١٢٩٩)م/الصحاح: انظر: العصفور. من أصغر طائر الوصع: )٣( 
)»_AA(.الصبي،: الوابل )٤( 



I====:===^==^=^:============^===^=١  AA؛, =
مح__ا

جق'ص:1ئلأ: 
\ذح0ذ\0تحث صريعا اف الأنيراد ُرلأ ت ظه الجوزي ابن يقود 

الشيطالؤيخر نائما اف الإنتستوي نحينثذ \ذ0وقآ.•' ؤيتلو افن يذكر حص 
الدكرإلى بطيئا، لحانه عن العدو يكرف أن ثاء فتن صريعا؛ 
،.نريتاءر والتلاوة 

عنبمش تعالى؛ نوله تمرة في الئعدي وقاد 
تعالىاايخسر ت [ ٣٦يزه ثن ئهو سيْلننا لن منس أؤي در 
أي:َنشه؛ ق فقاد: ذم؛؛ عن أ>ص بنن الملينة عقوبته عن 

هوالدي المرآل هو الذي ^وتييم؛ در وعن ليصد، بعرص 
حينمد فقد ملها، فتن صالة؛ الرحنن بها رحب رحنة أعظم 

وردها،عنها أعرص ومن والرعاف، المهلالم-ا اعظم وفاز الموام،، 
الرحمنله ومص أبدا، بحدها يسند لا حارة وحسن حاب، فمد 

المعاصيإلى ؤنزرة ؤينلميه، ويعده ؤيماحثه، يقارنه مريدا ثيثل-انا 
أزا«>أ،.

ممره؛الشيهيان من يحمظ ياثها اشى ورد التي دالآبا٠ث٠ والثور 
منها؛

البيت:في البقرة سورة راءه ق٠ 

منيممن الشبمار إن مقابر؛ بجوئكم جعلوا )لا .؛ افب رسول ماد 
اتقزة(لى.نوزة نه ممزأ شي الين 

)1/'اأا(.سرامدمالرئن:)٢( )ص'آها(. اكدمةنىالوءظ;)١( 
صلاةاستحباب باب ونمرها، لمافرين ١ صلاة كتاب (، ٣٥٣)ا/ملم؛ صحيح )٣( 

(.٧٨٠)ت رنم حديث المجد، في وجوازها بيته ش التافلة 



ب-مح٦ اوسيه0ن عداوة من الوقاية سبل 

———

الكزسؤ:1ية راءة ق٠ 

زكاةبحفظ . اض ود رم وثملني نادت ه هريرة أبي عن 
والليويلث! فأحييه، الهلعام؛ مى يحنو *^؛^3 آجر، فأيايمح، رمقال، 
حاجهولي عيال وعلي محتاج إيي نادت .، اممب رسول إلى لآزسك 

ماهزيزة، أبا )يا .إ الئى فقال فأصحت،؛ عنه، قحفين، ث قال ثديية، 
ثدييةحاحه سكا ^، iiiرسول يا ؛ vLi؛قال؛ التارحه؟(، أ،سئك نعل 

محزنث،وتبمرئ(، كيتك يث إنت )أن١ قالت نبه، فخك، وءيالأ 
منيحنو فجاء فو'ضدن* سيعود( )إثه اللو.أ رسول لقول سيعود؛ أيه 

فإئييغني قال؛ افي.، رسول إلى ^_^، فملث،؛ فأحدثه الثلعام؛ 
ليفقال فأصحتج، سينه، فحيته حنته فن أعود، لا عيال وعلي محتاج 
الليرمول يا ت ، LJjأسيئك؟(، نعل ما همربرة، أيا ربا ه؛ الني رسول 

كدبالث،إيه رأما قال؛ سبيله، ف>1يموأ حنته فن وعيالا ثديية حاجه سكا 
لآرهعنائإ؛ _J؛v فأحدثه الثلعام؛ مى يحثو فجاء الثالثه؛ فنصدته وسيعود( 

قال؛ئعودا ثم معود، لا يزعم مراُي، ثلاُث، آجر وهذا اطي، رسول إلى 
أؤيث،إدا قان؛ هو؟ ما ؛ هالث، بها، اطه ينمغاف، كلنايت، اع1ونافإ يعيي 

آلمهد ^ ^ ي ؤأشُ ؛كز'ب-يى• الآية نائرأ ذراس-لث،، إلى 
حافظ،اطو مس عالياف، يزان لن فإيالث، الأية؛ دخت_تإ حتى [ ٢٥٥]البقرة: 

ليفقال فأصبحث، نسيله؛ فحكت، ثصسح؛ حتى  5lla__يمنبنلئ، ولا 
أيهزعم اطو، رسول يا ت هالتح اليارحه؟( أسيئك نعل )ما .؛ الأي رسول 

 _JX_ ،ثالئالت،! هي؟( )ما قال؛ نسيالأ، فحيت، بها، افن تتمنني كلماُت
%زنمي: امحا بن الفنّذ ذ1يالإ س إر انتث إذا ل: 

افنمص عليلذ يزاد لن لي؛ ينال .ه، ألئوم•" آأس ثي الأ اقد لا 
-الخير على ّمح،؛ أحرمن، دكاوا ~ ثمبح حش سيطاف يئنثائإ ولا حافظ، 
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ظتخاطث نن ٣ ٥^، ذم ءنذَةك قذ إنث )أنا ١^٠ فقاد 
شطان(رآ،.)ذاك قاد: لا، قاد: >;>؛؟!( أنا يا ، jgثلاث 

ائديسبوق المجت جرب فقد هذا، اومع فقفؤ: ثيمثئ ابى نال 
ماأحوالهم ؤإطال الشياطين، لغ في التأثير مى لها أف كثرة يحضول لا 
عنالشيطان دثع في عظينا تأستا لها فإ0 ويؤته؛ كثرته من تنصجثل لا 

أهلمننت الشياطين؛ تعينه من وعن الممرؤع، وعن الإنسان، نفس 
المكاءالئماع وأربام، والهلزمحت،، الئ-هوة وأهل والنم،، الظالم 

الىالأمور وبه1ألتا السياءليرر، ديعت، بصدق، عليهم هرثمث، إذا والتندية 
نيطاسهمكاسفة من ١لسياطين إخوان عند ما ؤسطل ١لسيطان، يحيلها 

يئلنهابآمور أوليائهم إلى يوحوف الشياؤليى كانت إذ شيطاؤ، ويصرف 
الشياؤشثياب من هي ؤإيما المتقيى؛ اقو أولياء كرامات من الجهاد 

،.والصالين®١٢عليهم المنضوتحج أوليائهلم على 

البقرة:شوزة من آبيين آجر راءه ق٠ 

\دثن\ذ\بثظق أن مز كثاتا كثب الهَ )إن افِ رسول نال 
تئزآن^ Ajالبقرة، نورة يهنا لحتم ايتين، مئه مأئرل عام، بألمي دالأدمن 

الءطان(لم.يرب\ ،،' jgثلاث، ار ذم 

الوكيلفرك رحلا؛ ركل إذا باب الوكال،ن، كتاب (، ٦٨٧)X/معلما: الخاوي أحرجه )١( 
(.٢٣١١)رنم: حديث، حاز، ئى مأحل إلى أقرضه ؤإن حار، مر الموكل فأحاز، شثا 

(.٥٦>ها/هه_ اكتاوى:مجموع )٢( 
\oT/o)اكرمذي: سن (، ١٨٤١٤)رنم: حديث، (، ٣٦٣)•م/أحمد: الإمام مد )٣( 

رنم:حاويث، البقرة، محررة آحر في جاء ما باب القرآن، فقاتل أبواب (، ١٥٤-
يجيرU ذكر والاوال،ن، اليوم صل كتاب (، ٣٥٤)ه/ الكرى: المائي دن (، ٣١)••
١(، ٠٧٣٦)رنم؛ حديث، فيه، أبي لخر ^ ٠٧١١احتلاف وذكر والشتاطن الجن من 
(.١٥٤.  ١٥٣)مالترمذي: محنن صحح انظر: صحيح. الأياتي: تال 



ً:®ا— ساوةاثطان ض قبل 
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سذص■راءة ق٠ 

بسيتنود . الم ينول )كان نادت ه الحيوي معيد أبي عن 
وثركيهنا، أحذ ئزلتا، قلئا النعوذتان، ثرلت حس الإئنان وعين الجاف 

،.تامزاما(١١

البمله:ثاه 

نيحاضة ، ١١٧٠٠^من د ألم حفظ في ٣ م ب !لبملة 
وعي:الثنث، بها وردث اكي الأحوال 

الدابة:ا_عذذدغئر 

عثرنادت النص. عن رجل، عن سةلأ،، أبى عن 
ئعىثمل؛ )لا امحي فقاد الشيطالإ يعس فئلت: جماره بالثى. 
صنعتن،بمؤيي ت وقال ئهاظم الشيطان، ئعى قلت: إدا قإثك السطان؛ 

الئثاد_،(لن.مثل نصين حص ؛٥^١^ ١^، ثنم ؛لت،: نإدا
الرنيةفي جاء ما باب الد.، رسرل، محن الطب أبواب )؛/ه؛ا(، الض٠انى: سنن )١( 

كتاب(، Y>«/U)الكبرى: اّلي ضن (، ٢١٨٥)رنم: حديث، بالمعوذتين، 
ماجهءابن سنن (، ٧٨٠٤)رنم؛ حديث المتعوذون، به يتعوذ ما كل ذكر الاستعاذة، 
قال(، ٣٥١١)رنم؛ حديث، الخين، من اصترش من ياب الهلب، أبواب )ئ/ةةه(، 

)'آ/ه•،(،ت الترمذي صنن صحيح انظر؛ صحح. الألباني؛ 
الثر*ب" ابن تال الّابم،، الثمّري تميمة أبو الهجتمي، مجالي بن ثلريف تميمة! أبو )٢( 

بعضهمذكر. وقد المزني، وبكر كادة ى ليروي موص، وأبي مريرة أبي عن يروي 
)ا-ا/ا،؛آ(.الوافي؛الوناتؤ: انظر: وموغلط. المحاة في 

الهذلمح،•َ بن أسامة دعوت للطبراني، الكبر المعجم في الرديف اسم ذكر ورد )٣( 

سنن(، ٤٩٨٢)رنم؛ حديث تمسي، حبثت يقال؛ لا باب الأدب، كتاب )ه/مآ'ا(، 
=دابته، به عثرت إذا يقول ما والليلة، اليوم صل محاب (، ٢٠٥/٩)الكرى: النمائي 
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والأكو:ااببت تحوو عتل - ٢ 

3U ، ئ.محوكث اف' فذي ظ، ظ ٥'^، )إذا الثّود
٣ذي نإذا ص، زلا ٣ مت لا الشبمان:  Jli_، زعئد 
اف':ذم م  ١lip^،، ٣ ١^:  Jliذضك، ث ' ٠٥١ذم 

نس(لا،.امث ٣ محاو: ض؛ محذ 
عندأما أحرى؛ أحاديث فى الينله بأنه الذكر هذا ثمين وزد وقد 

حجرفي علانا كنت قادت هد نلمه أبى بن عمن فنن الأكل 
اممي.ترسول لى فقاد الصحمة؛ فى ئهليس ندي وكانت اممو.، رمحود 

 Lْلخمتك ف 'ذنما ؛_(، مثانكل بمش، نكز '، ٠٥٠١م ٣, )؛

ولج)إدا نادت أنة . عنه ورد فمد ت الست ذحؤل، عند وآما 
النحنج،يحير المولج حير أنألك إئي اللهم همز؛ بمن؛ الرجز 

يلإئإ تزثمئثا، زنا اف زش خزينا، اش نسم زفبما، افي سم 
أئله(ص.ضَ

داولتأبي منن صحيح انظر؛ صحيح. الألباني! قال (، ١٠٣١٢)رقم! ديث ح =

وأحكامهما،لأعامواكراب الأشرة، كتاب (، )Y/١^١٩مسلم! صحح )١( 
(.٢٠١٨)رقم! حديث 

والأكلالطعام عر الشب باب الأطعمة، كاب (، ١٧٣٢)؛/البخاري: صحيح )٢( 
بابالأشربة، كاب (، ٩٧٢)Y/سالم: صمح (، ٥٣٧٦)رقم: حديث باليمين، 

(.٢٠٢٢)رنم: حدث وأحكامهما، والشراب اليام آداب 
بيته،من حرج إذا يمول  ١٠٠باب الأدب، كاب (، ٢٠٦)ه/داود: أبي سنن )٣( 

الضعيفة:الأحاديث سلسلة انفلر: صعيف. الألباني: قال (، ٥٠٩٦)رنم: حديث 
•( ٣٤٨/٢)المعاد: زاد اتفلر: صحيح. اصناده الأرنووط: شعيب وتال (، ٧٣٠)٢ا/



;1g———؛•سوامةاىتضساوةاشطان 
دسسئ=س=^^====إمى=

البيت:مى عند - ٣ 

تبمي - قال رس .ت افه رسول قاد قادت ه مالك ين أنس عن 
قاولأف، إلا م؛ زلا >J لا ، ٠٥ض!ئزكئت ، ٠٥١سم يته من مخ ^١ 
.١^١^ من ذلك وغين . . الشثن(لا،. عتث وتنحى وؤتيت، كفيت ت لن 
أهلة:الوحل حماع عند - ٤ 

ائتأش ٩ لإ )لن د: Uiثسهصافئ. بن ام 
^^،٥٠ررقتنا؛ ما اليبماو وجشسا اوسطان، جئتنا اللهم افي، سم قال: 

jJ^الئثئ(ا".تئن؛ لي ، تثيا

امحيل:'اة: 
اه،إلا آلت لا ص: )_ لإّرد ةاد ض: ه مِر؛ ي أص 

ضندم، م؛^٠ ئش زنن الممد، ذلت اه، لت لت، شرف، لا ن.مم' 
ومحسترحشت، ماثه لت وكتيئر رقاُسا، عشر عاول له كائن مرْ، مائه يوم 
وتمينسئ، حص دلك يومه الشتطان من له وكاوئ< نيئة، مائه عنه 

.دلك(ر'آ، من أكم عمو أحد إلا عه ^١٤ مثا أئصل أحد يأت 

منحرج إذا يمول ما باب الل،ءوات، أبواب (، ٤٩)؛"/له؛ واللفظ ١^^^،، سن )١( 
ماياب، الأدب، كاب )ه/آ->آ(، داود: ابي ممن (، ٣٧٢٤)رقم: حديث بيته، 
(،)ه/٩٣الكبرى: ائي الننن (، ٥٠٩٥)رنم• حدث بيته، من "مج إذا يمول 
(.٩٨٣٧)رقم: حل.بث، آخر، نوع والنلة، البوم صل محاب 

الوتاع،وعند حال كل على التمية ياب الوضوء، كاب (، ٧٣/١)البخاري: صحيح )٢( 
عتل،يقوله أن يتح—ا ما باب النكاح، كتاب لم، هصحح (، ١٤١)رنم: حديث 

(.١٤٣٤)رقم: حدث الجماع، 
إبليسصفة باب الخالق، بدء كاب (، ١٠١٣-  ١٠١٢)؟/الحائي: صحيح )٣( 

الذم:كاب (، ١٢٤٠)أ/مسلم: صحيح (، ٣٢٩٣)رقم: حدث ، وحنوي، 
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،:٠٠٥١^ راث: 
أنله سغي ^uit افي، ذكر لسايه يلزم أن للبل ينبغي أنه كما 

يميه.افن تدكر أن يني لا 
صمانن ءث5ما تثمم ادا أئمزأ آقمحك ؤإك ت—مسال—ى: اد ن

ا*آ[.]الأعراف: مجزوزه ئم وا دحفثوأ 
اطةأيمناه؛ أقءى ^اؤإك ذكره: تعالى رريقود تس>إؤ: جرير ابن قاد 

متمموإدا معاصيه، واجتناص فرائضه، بأداء عقابه؛ فحائوا حلقه؛ من 
منالشيطان؛ من محليما ^ أJلم إدا يقول: ثلءش_أه؛ آلشتهلني، نى طيف 

ؤ؛وطثإه؛عاليهم، اقو حق واحمت، عن يصد مما غيره أو عمما 
إلىوانتهوا به، فعملوا الحي وأبصروا ووعيدْ، ووعده وثوابه، الني عقاب 
الشيطان((لا،.طاعه فيه ورثوا عليهم، لرض فيما الني طاعة 

ورجاءعفلمته وئذكر اطه بخثية عامرا قلنه يكود أن العبد فعلى 
الشيهiان.عواية من ؤتحمثلة هق افي عند يرمعه مما هدا فإن ثوابه؛ 

ميدايهوالئذكن اليساف، ميدائه ®الدكن ظه: مملح ابن قاد 
اسرأ،.

رقم:حدث والدعاء، والتمسح التهلسل فضل باب والاستغفار، والتوبة الدعا، و =
(٢٦٩١.)

لهله، شريالث، لا  ٥Jوحااه إلا إنه الأ هلت،: إذا فقائل احمي عيمين: ابن ال، ف* 
وأنتايمكن مهلة وعدم مرة، ماله قديرا شيء كل وْوعلى الحمد، وله المالك،، 

بها،س؛ع تقولها الفجر هللؤع بعد أر تهولها، للمجد تأتي، أن بمُد الفجر صلاة تنتفلر 
أولمح، يقولها أن ويسم، يليها' يداوم أن للإنسان ؛تغص، الي، الأموي من أينا وهدا 

(,٤٨٨)ه/الصالحن: رياخى شؤح انئلر: الشيهلان؛ا٠ من له حررا لتكون النهار؛ 
)«ا/آأأ_لأ؛أ(.جا.عالمان:)ا(
(٠)ص١٩الشيطان: مكائد من الإنسان مهاني، )٢( 



.صI— ^لاضقاطضساوةاضطان 

اظث4؟شئ

الرجيمالسيطان ْس جق باق الاسعاذة 

الشيطانمى العبد يه ثثحصن أمص ومأوى حصن حمن الاستعاذة 
ام؛م.مما؛؛ بما.م أم دلذك 1^؛ 

سميعلأثو لأتتحذ ئئ أو1ة0لي ثى يرعنك ؤوأع تعالى• ناد 
•٢[.•علمأوه 

يىيرعنك ؤؤ حاو أي وفي وقت، أي ت ®أي ت رءءزفؤ الئعدي قاد 
حث،أو الخير، عن وثثييهل بوسوسة، منه تحز أي• ثبغه؛ ألئن٠لتفي٠ 

باش،واعتصم التجئ أي• باهوه؛ إليؤ، ؤإبعاز الشر، على 
وصعفلئ،،سيتش ^^1،؛> ئقول، لما ؤسميع٤<؛ فإئه بحماه؛ واحتم 

اوسوسته من ؤمياك فتنته، من ميحميث له؛ التجايالن، وقوة 
ؤءتعالى: قولة بالاسعاذة: الأمر ض دك التي الأياته فين 

ثثعآلثت٠ني مف يرعنك ^^١ اهؤلتت. ءن شو اثممحب وأم ألتي 
تعالى:وقوله [، ٢٠•، ١٩٩]الأعراف: سميع إمحء لأممه ،أستعد 

مربهن ك أمذ ، lyؤبمل صميث يما أءنم من آلتثت تمن عى إؤ 
^1^2؟ألمحا إلا ة1تنها ^٧١ تعالى: وقوله [، ٩٧، ٩٦]المؤمنون: ألئيتط؛نه 

،اسعدحغ ألس>لنتي من X؛^،i، ؤإما عظيم حقل ذو إب قثنها نما 
[.٣٦، ٣٥]ضي،; ألمميده أكميع هو لثه» لأف 

•٦(.٢/٢)ييرامماس;



"\م77ا
4أح

معناها،ني رابعه لهى ليس آيات ثلاث ُذهدْ ظلإت كثير ابن ناد 
ظبمهعنه ليندْ إليه؛ والإحسان الإسى العدو بنمايعة يأمر الق أ0 وهو 

١^من به بالاستعاذة وأمن والنماiاة، النواث؛ إلى الأصل اثني 
ملأكغين نثني ولا إحاي ولا نمائة ثم3 لا إذ محاله؛ لا انيلائ 

مزاُلا،•س آدم أمحب ومحن محنت الداوة لشدة آدم؛ ابن 
تتعالى قاد الناس؛ سورة ني بالاستعاذة الق. أمن وكذللث، 

١[.]1U_: د؛ي أعوذ ؤ»و 

الناس{وب الاستعاذة على مضله الثورة ®وهذه ظه الئعدي مال 
الذيومادئها، كلها الشرور آصئ هو الذي الشيهنان مى ؤإلهبم ومالكهم 

يثريهمالشن، لهم فيحنى الناص؛ صدوو ني يونوص أنه دنتْ فتنته من 
يثريهمالغر، عن ؤيثتلهم لفنله، إرادثهم ؤثنشظ حننة، صورة في إباْ 
يحنس؛يم بونوص الحال بهذْ دائما وهو صوؤيه، غير محورة في إياه 
ذفعوالعلى به واستُال ربه الحبي يكر إذا الوسوسة عن تثأحر أي• 

الوسواسمر محن ربه باقي يتعوذ لأن . الئي *إرشاد • أبما وفيها 
فيؤيلقك، الئاص، إرشاد؛ اد ؤإن.، الثبي عنل إفساد يحاول الذي 

افنأن إلى ريماة الأمر هذا وفي دعوته، عن الإعراص الناص نفوس 
ومتممعليه، الوسواس سلط س نفيه قي قعاصمه ذللف من معيد0 تعالى 
بدلك؛التعوذ المس المتعليم ذلك ؤيتح الثاس، في يعم حس يعريه 

الوسواس،إلى التعرض قابلية من حظهم هو ما التعود هذا لهم فيكوف 
الرشءأص•في مرامحهم بجقدار منه الئلأمة وص 

'Y)؛/الرحنن: الكريم سر )Y( )؛/•؛ا(. اس: الهمان تمم )١(  «Y.)
)«مأ^(.اكميرواكرير:)•ا(



•،;Vg!الشيطان عداوة من الوقاية ئبل 

الا،سعاذة؛مواصع ٠

المران:قراءة عند أولا: 

سكيمن أف ،^ ،١٣أم»كل مآق ؤ؛دا ت تعالى نوله ذللي على يدل 
[.٩٨لاكٍل: أؤمره 

تراءةتل الاستعاذة نيروعئة من حكنا رهءزفؤ المم ابن دم يند 
تلحصها.المرأن، 

فيهاالئي3لان يلقيه ما يديب الصدور؛ فى ما شفاء المراق أف ت أولا 
فيهالما دواء فهو الفاسدة؛ والإرادات والشهوات الوماوس من 

الدواءلثمادف القلب؛ منه ؤيحلى ١^١؛ مادة يهلرد أن فأبر الث-يهلاف؛ 
فيه.ؤيوثر منه فيثمكن خاليا محلا 

أفكما المالسا، في والغير والعالم الهدى مائه الئرأل أف ت تانثا 
أحز\Jhفازلأ؛ أزلا افاث ثحرذ ح وانيلال الئات،  illاس.
يستعيدأن فأمن ؤإحرانه؛ اده اففي نعى القال-،، مص الخير بسان 

بالقرأن.له يحصل ما عليه يفسد لثلأ منه؛ هق باللي 

الوجهفي الاستعاذة أل ملت؛ اللي دالوجي الوجي محيا بين دالمرذ 
Jقائهالأجل الثاني؛ الوجه وفي القرآن، قالية حصول لأجل الأول؛ 

وبائها.وحففلها 

 Iفيكما لقراءته؛ وثتؤع القرآن، قارئ من و،-نو الملائكة أف نالئا
تعالىاممه مس يعلينؤ أن القارئ فأمر حضير بن أسيد حديث، 

السكينةنزول باب القرآن، سائل تحاب (، ١٦١٨.\\-\ w/T)ابخاري: صحيح :١( 
(.٥٠١٨)ت رنم حديث قراءة عند والملائكة 



؛1~،يما
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فيهائجتمع لا منزله فهده ملائكته؛ خاص يحفن، حص عنه عدوه ئباعدْ 
والشياطين.الملائكه 

تشغلهحتى ورحله يحيله القارئ على يجلب الشيْلال أ0 •' ا رابئ
بهالمتكللم به أراث ما ومعرفه ومهنه ئدبره وهو بالئرآن المقصود عن 

المران؛مقصود وبين قيه بين نحول أن على يجهل؛ محرص سبحانه؛ 
منه..ق باض يستعيد أن الشرؤع عند فآمر به؛ القارئ انتفاع تكمل فلا 

أذناأثد تعالى وافت بكلامه تعالى افن يناجى القارئ أف حامتا؛ 
والشيهلالامشه، إلى ، المنة١٢صاحب من بالئرآن الصوت الحنن للقارئ 

عندبالاستعاذة هطإض أن القارئ قامر ،، والغناءر الشحن قراءئه إثما 
٠قراءئه الرب واستماع تعالى، اة مناجاته 

إلانبي ولا رسول من أرسل ما أثه أخبر سبحانه ١^ أف سسادنا؛ 
إذاال٠عنى: أف على كالهم والثLjم، امنثته في الثيطال ألمى ثمني، إذا 

L؛الثنل مع فعله هذا كاف فإذا ٠ تلاؤته. في الشيءلّال ألمى ئلأ، 
ؤيشوسهاالقراءة، عليه ؤيخلثل تارة، القارئ يغلظ ولهدا ا بعيرهم؟ فكيم، 
عندحمر فإذا وملبه، مهنه عليه يشوش أو لسائه، عليه فثحبثل عليه؛ 

منفكاذ له؛ حممهما وربما هدا، أو هن.ا القارئ منه تعدم لم القراءة، 
منه.تعالى باقي الاستعاذة الأمور أهم 

عندماان الإنمغل على يكون ما أحرص الشيهلاJ( أن I ابثا م

(.Y«iA)>،/المحاح: انفلر: اسمع. أذللّأد؛ا: ادى: )١( 
(.٢١٨٦.  ٢١٨٥)I/الصحاح: انظر؛ ثث. ص أو كانت تغي الأُة اشنث: )٢( 
اساءذمْ U ؤرر [، ٢٢٤لالث.ماء: اقاؤن4 هلإ ؤن\ه' ■uُار: لقوله شر )٠١( 

هءن ثبئ ألكثيّث؛ و4ن لثني، ش آقابى تعالى: قوله نزول سا ني 
٦[.؛ >؛، ١٠٥]ه يس ثياب لم أندجك ينئ نئياونأ ء1م مم 



-ُاجاالشيطان صءاوة ءن امقايي سبل 

—^=محآ1؛[=
وكلما٠ عنه. }هقهلغه حينثي عليه تشتد فهو فيه؛ يدخل أو بالكير، يهم 
لهالشيهنان اعتراض كاف تعالى، اممي إلى وأحب للعبد أنهع المعز كال 
أنالعبد سبحانه فأمر القران؛ قراءة عند سينا ولا بالرصد فهو • * أك؛ر 

ثمأولا، منه تعالى باض ؤيثعيد الثلريق، عاليه نهعخ الذي عدوه يحارب، 
بدفعه،اسعإأ محنريق، تاؤئ له عرص إذا المسافر أن كما السير في بأحد 

سيره.في اندح تم 
به^، ١٠١١؛أ0 ؤإعلأم عنواف القراءة نب-ز الاسعاذه أف •' ا نامئ

بلعيره، كلام يدي بيى الامتعاذْ سئ لم ولهذا المرآ0؛ بعدها 
نبغفإذا التلاوم؛ هر بعدها يأتي الدي أل ليا*ع ونسيه مقدمه الاستعاذة 

للقارئذلك، 'ئيغ ثم تعالى، اللب كلام لاستماع استعد الاستعاذة، الئامع 
وعيرهالالحكم من دكنJا لما وحده كاف ؤإد 

العصك،عند الاستعاذة ثانثا؛ 
الحقد«ولا الناس من كثير على يمع4، التي الحالأب، من العم، 

الحالة.هال|ْ علاج إلى الكريم كتابه في غقو افه فأرسي حدؤيؤ عند 
سميعإمحر أم ةسستواو ئبغ آلئ.تهلني ين يرعنك تعالى ئاد 

[.٢٠٠>; ]الأماذعإي.أزه< 

يةيرغى ؤوإنا بموله: ثناؤه حل "يعيي هءدض جربر ابن ناد 
١لثؤيءلانمن يئضتنك، ؤإما • عيال تمح إبجء إم ةسسود ثغ آلث.يءلتتي 
مجازاتهم،على ؤيحمللث، الجاهلين، عن الإعراض عن يصدق عشب 

؛علمثِثيغ ^^٠ ئزغه من يام فانتجن يقود؛ أثأه؛ جعننجذ 

امحمار.(، ١٨٤.  ١٨١)ا/اللهفان: إغاثت 



 —I—ء•
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الجاهللجهل ؤلمي؛ل الشيطان ننخ من يه ستعيد الذي اطت إ0 يقود؛ 
عليهيخمى لا حلقه كلام س ذذش ولغير نزغه، من به ولامتعاذتك عليث، 

أمورمن ذلك وغير الشيطان، ينغ عنك يدهن، بما ؛ ؤعل؛أزثيء منه 
حالقه«را،.

>٤١١اف ة|ننعد مغ أل11ةلي مى ثرعنك ءؤوإثا تعالى؛ نولت وكذلك 
[.٣٦]نحلت: أصزه أشح ئز 

محورةني واللام بالألف وانتراذب الوصف تأكيد من والحكمة 
هءزفؤالمتم ابن ناد كما - هو الأعراف محورة في وعدمه يمنت، 
صيغت؛بذكر العليم بالئمح الوصم، أكد كيم، الكريم القرآن سر ٌوثأمزإ 

,واحتماصها النية تأكيد على الدال هو١١  ٠٠

المقاملاقتضاء ااحم،ا؛ محورة في واللام بالألمؤ الوصم، وغين 
نإفعنه؛ المقام لاستغناء ٠لالأ•ءر١فا١؛ محورة في وئركه التأكيب.، لهذا 

علىالأشياء يأثق الأمر بعد وقع ُحمُ سورة في بالأٌستعاذة الأمر 
تقدرلا أمر وهذا إليه، بالإحسان الميء إساءة مقابله وهو النفس 
اممهناد كما عظيم؛ حظ دو إلا نلماه ولا الصابروو، إلا عليه 

تعاليءرأ،.

بلالغمست، عند تنن الاستعاذة أف على يدل ما الئنة في ورذ وتد 
.،الثى عند رجلان امثئ، فال؛ غهتع صرد بن نليماف فعن ئدمه؛ إئها 

فقادوجهه، احمئ ئد مغمزا صاحة ي_ج وأحدهما حلوس، عنده ونحن 
أغويناد: لن نجد؛ نا غئن لدنن، قالها، لز ممأ لأم )إر ام.؛ 

(Yيانع )٢( )«ا/هإأ(. حاءعادان: :jb'^l •/٨١.)



مج٦ السيطان عداوة من الوقائي سبل 

الثئ.؟مود •ا نمع ألا للآم: فقالوا ^(، القطان بن يام 
بمجنونلغ إني نال! 

ذكالاسعاذة مها كي والحالات^ اJواضع من كشت ومحاق 
إليه،ثالثجئ وأن هق، باض يعتصم أن العبد قعلى المثلهرْ؛ الثنه عليها 

مكائدهمن هق اش بإذن يلم حثي الرحيم؛ الشيطان من به ثعيد وي
ومحاني؛.

 . ..

رئمتحديث الغضب، من الحذر بام، الأدب، كاب )أ/همله؛(، الخاري؛ صحح )١( 
منكل اب رالأداب، والملأ الر كاب: ؛(، Y"،\/Y)ص صحح (، ٦١١٠)

(.٢٦١)• رنم؛ حديث الغم،، يذهب شيء و؛آى الغض-،، عند ه نفيعلك، 
أنللعبد ينبغي التي المواضع من كثيرا المجد العزيز تمد د* أ• الشيخ ذكر )٢( 

فيحاءث، كما ان للإنالشيطان عداوة انظر: سدها. الامتعاذة على يحرص 
(.١٥٨_ )صا0االقرآن: 
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اللهمعصية من الهيذر 

والمعاصيالذنوب أن هق اممي كتانم، من الأيات بعض دك قد 
يوممنكم زؤأ أرتن ^إن تعالى■ كموله العبي؛ على الشيطان لثسرل سبب 
٤١عتيإ أثث عثا وثد 'كثتوأ ثا سعين آلئظذ آحإ؛ؤئأ إدما ينتتي أكف 

[.١٥٥صران: زآل حلم1ثه عمور أثن 
يومانهزموا الذين حالب عن تعالى رريخبر ت ةة/لبج الئعدي قاد 

وأنهالشيهلان، ثفويل من وأنه الفرار، لهت؛ أوجب الذي وما اراحد،ا، 
دٌمحْأنميهم، على أدحلوه الذين فهم ينويهم؛ ببعض عليهم سلط 

بطاعياعتصموا فلو ومدحله، مركبه لأيها المعاصي؛ من هعلوا بما 
لاثثس بمالي ؤإ0 تعالى• فاد نلطان؛ من عليهم له كاف لما ربهم 
عماأيه أحبر يم [، ٤٢^>^•' ١١مى أسمش من إي ثيقن نخب 

آحدهمفلو ؤإلأ المواحدة، يوجب ما لنالوا يعدما عنهم 

دءهم زألِن ثوؤمُ أك;ُك> عد تنلس ءؤلث٠ت١ الى: عتويوله 
[.١٠٠]المحل: 

علإلا نلطاف له لمز الJطال كا0 »فإذا ثييق ابن فاد 
الشيطافسلط فقد افي؛ معصية في الشيطال أطاع من ذكن؛ أنزق، من 

(.٢٥٤)ا/مأهآ. الرحنن: الكريم سر 



;;ؤحم ٦ ادسْىن عداوة من الوقائي قبل  [=٢٠٣س===^===^^=في 

ذلك1الا،.بمدر بالشيطان الشرك بى فيه وصان عليه، 
عليهيجب فإنه !ا لتنالط نتب المعصيه أل العبد علم فإذا 

الأعداء.لتنلط ب هى اش الدنوب هذه من يحدو أن 
صعيم،وهو العقا;_، مى الجس كاف ُوإف ظه•' ئيمية ابن فاد 

الكرسيآية ثثو(ت العوذ؛ بفراءة يحثرو أن هذا لمثل ببغي يفد 
ؤيجنن،الإيماف، يقوى مما ذللث، ونحو والدعاء، والصلاة، والمعوذامحت،، 

منوهذا افي، سبيل ش مجاهد فإيه عليه؛ يسلظوف بها اليي الذنوب، 
ثوقالأمر كان ؤإن بذيوبه، عليه العدو ينصر أن فليحدر الجهاد؛ أعثلم 
لمااو؛لأء مى فلا وسعها، إلا نمنا افن يكلم، فلا ودوو< 

لاثطيقءص.
بدس_اإلا يؤذيه من العبد على سلثل ®فما I هقبمؤ الميم ابن وقاد 

منها،يعلنه ما أصحاث دثوثه مجن العبد يعلمه لا وما يعلمه، لا أو يعلمه 
يذكنهاال"آا.ما أصعاث وعمله علمه مما ينساه وما 

)صخيا(.المحّةتفي ناعية )١( 
)ها/مْ(.الخاوي: مجموع )٢( 
(.٧٧١.  ٧٧٠)Y/الفوائد: بيانع )*ا( 



®•'——I

—صضض=—ض

اظمماق\ئ

ايسيطانحطوات ائياع عدم 

قبولعن الثاس صد قى الئيطان أساليب من أف مضى فيما سن 
أكثرفي الئيطان حثلوات اباع عن . النت نهى ولذلك حظواته؛ الحي 

منهاتالشيطان؛ حطوات اساع حطر لشدة الكريم؛ المران في موصع من 
هًءقاثه البر ي أد'ئوأ ;١^ وث تعالى: ولة ن. 
[.٢٠٨لالقرْ: ئ؛ن.٤٠ عدو أآًئم إدهُ ؛^:>، ٤١١حءلولا-بم ثئعوأ 

غؤعن ^لستLثة خْلوبي، تسعإ لا ءامإ آلأي، تعالى: قوله وء 
قيخق:١ ظ أش محل  ٠٤٥إلثلإ إهتء هت و ١^ ^٠ 
[•٢١تالور؛ عليره ٌءج إس بماء س يرؤ آس ؤوهئ أبدا لحد ين معِ 

النهئحثلواته اتباع عن النهي في »واوعنى ئءزفؤ: جرير ابن فاد 
.، امميااأطاعة حلاث هو مما إليه دعا فيما وأثره طريقه عن 

!^٠٠-ثسعإ لا ءام؛إ \ؤه يي فاد  ٢١١هءزفبI كثير ابن وفاد 
غلهنقأ ءؤو؛ن به، تآمر وما ومالكه طرايمه نعتي: آلسءلييم؛ 

العبارةبأفمح ذلالث، من وتحذير تنفير هذا إلمسلإه: إقتتثي إر لإثمر 
•وأحستهالأم وأبلغها وأوجزها 
الإنسانيضن؛ أن ثتهلح لا قد وحداعه مكره شدة مع الشيهiال إن 

)"ا/٧٣(.: ٧٧١جامع )٢( )صزآه(. انفر: )١( 
<.)أ/٠٣امآناسا:-ضير )٣( 



جi ٦ السيطان عداوة من الوقاية سبل 

—=نح,ْء=^
معهالإنسان وير فإذا سهلة؛ هينة بحطرة معه نبيا لكنه وهلة؛ أول من 
وهكذاالأولى، مس أطز أحرى حطرة إلى به انثمز الئهلوة هذه في 

الئيطان،حثلوات من تحدو أن العبد فعلى الشلال؛ ني يونعه حتى 
ؤكأت؛اتعالى: نوله ولتثدؤن إليها، يدعوه حطوة أول في السيطاف وليغص 
خثلرتسمإ ؛؛٠  ٢٢آرين؛١^

ه. . 





ص

الفتنمن الوقاية شتل 

مطايب:ثلاثة على ويحتوي 
الئركمشن نتنة من الوقاية ننل الأيل لمطلب ا0 

والمعاصي,
الدنيا؛الحياة لثن من الوقاية نتل النائي: لطالب ا0 

مسائل:ثلاث عر ويحتوي 
الأولىالسألث 
الثانيهالمأله 

الثالثهالمالث 

الثالثلمس اه 

اشاء.كة من الوقاية نتل 
المال.ثتة س الوقاية نؤ 
دالأدلأء■ص لط م الدلأة تل 
رس؛.الثالك كن م نتل 

٠٠٠



=وح^سسسسسذذسسضس

اهت4\لآزد

■ب" ,ي'  واثمعاصيالشرك فشؤ فتنة من الوقاية قتل 

،نها:بلور؛ يكون وذلك 

تالهجرة الأول! الأمر 
الحق،عن تميم مجتمع أو موصع في لكل لمى الهجرة افن شنع 

علىغؤر افن أنكن بل دييه، شعاتر المكان هذا في يقيم أف يستملح ولا 
الشديد*الوعيد ذلك على وريب الشرك، بلد من الهجرة ثرف من 

،زاحمم يم ،انأ أشمم ظانح، آلمكم أل؛ث تعالى! قال 
>أورإلمظهق يع  ٢٧^١٣٥ثس؛ه أس أئص ذؤ' ؛! ١١أااوا أ1درءى ؤ تثنعغأث ثئ 

مثفونلا وأؤثوأي؛ا رألتسا.؛ آو١ؤا يث محسثنعب؛ن إلأ ُهيرل دساءئ جهم 
[.٩٨، ٩٧]النماء: قيلاه هتنحن نلأ حيلا 

مدقثمأك؛0 ^إن بقوله! ئناوة ج-ا؛ أنعغي؛ جرير ابن ناد 
تعيي:أصآ؛ره؛ ؤطاِني الملأنكه أرواحهم ئقبص الذين إل أنقعكم^ 

الملائكهثالت، يقول! ^٠١^١^؛ . . ونحثله. اللب عمي، أتمسهم منميسي 
4سثثغه، ئ ءؤ،اؤا دينيم من تمثم شيء أي في حميره؛ ^؛؛؛( • لهم 
أنمسهم!ظالمي الملأنكه ئوياهم الذيى ناد نعني! ^،^؛ ٥٦

بكثرةوبلادنا أرصنا في باقي الشرك أين تتمعمنا أ'لأء،ه؛ ؤر سثثعغ؛ق 
معذرههو، نبيي واتباع باقي، الإيمان مى فيمنعونا وموتهم؛ عددهم 
نقود!؛ يع^ وسنة أم أيبمي، آل*! ^؛١^١ واهيه، وحجه صعيفه 



ا——•.لجقتلامقا1ة4بىاكس 

——^=نحع=

باقيالإيمان من بها يخفم ض رمارهوا ودوركم، أرصكم من قخرجوا 
الشركأهل نلطان من أهلها نمنثكم الي الأرض إلى . رسوله واساع 

ثناؤه؛حل افن يقود .، سه وثبلوا ويعبدوه، فيها افن فتوحدوا باقي؛ 
الذينصمتهم لكم وصمئ، الديى فهؤلاء ت أي ج4مه؛ مأنأم ؤ»1زيى 
فينصيرهم يقود• ^؛ ٢٠٥۴ؤثأدل؛،م أنفيّهم ظ-المي الملأنكه ثوياهم 
جهموساءت يعني: ممهإ.ه؛ ورتآ؛ئ منكنهم وهي جهنم، الأحرة 
•ومأوى ومنمحنا .ه  ١٧^إليها صاروا الذين لأهلها 

المشركونامتضعمهم الذيى المتضعميث تناوم ٣؛ امتثنى نم 
وشبالننرة، الهجرة عن العجزة وهئ؛ رألتء آؤاير ويث 

إلىالشرك أرض أرصهم من بالْلريق والمحرقة المر ونوء الحيلة، 
أنجهم؛ مأواهم أف ثناؤه جئ أحنن الدين النوم من الإسلام أرض 
٥^٥٠تعالى بينه ما على فيه هم اللي للعذر مأواهم؛ جهثم تكوف 

معاوهأجره يرف لنص الشديد الوعيد ءهذا ت طه السعدي وناد 
بهيايوبخوثه روحه تمضول الدين الملائكه فإل مات؛ حتى عليها 

كثم؟حاو أي على آي: ^^؛ ه لهم: ويقولون العظيم، التوبيخ 
ٌلاهندموهموربما سوادهم، ظأتم بل المشركين؟ عن تيرئم سيء وبأي 
معوالكرف رسوله، ،ع والجهاد الكثين، الحين وفا ال٠ؤمنيرر، على 

أعيانهم®على ومعاونتهم الملثين، 
منالهجرة قمح، لما الشرك بلد من الهجرة على افن. حص وند 

الكثيرة.المناع 

وتهكتجز ألأزير ؤ محي أس س؛ل ذ هاحز تعالى: اد ن

)؛/أأم.الرحش:الكريم سو )٢( (. ٣٨•)ب/هِ\'ا_ او؛ان;جامع 



ا--آبءم
~فيُ___ا

أممث لمي لي ثد أوف يهد دم وهمحنج، أم إث يج( يتمء ئ بمج يثن 
•١[.•]آكء: تحثاه عو أئ ون 

سوترغيب الهجرأ، على تحريص ®هذا ص: كثير ابئ نال 
وملجأمندوحه عنهم وجذ يهب حيثما المزمن وأف المثري؛؛، مفارقة 

قيه١١تتحصن، 

والترغي"—،،الهجرة على الحلم، بيان في *هذا فقفؤ الئعدى وقاد 
فيهاجر من أل وعدة في الصادق فوعد المصالح، ؛، ٣٠فيها ما وبيان 
مثثملفالمراعم ومنه، الأرض في؛ مراعما يجد أيه نرصاته ايتغاء سيله 
مؤ،كثيرا أف وذللئ، الدنيا؛ مصالح علير والئنة الدين،، مصالح علير 

يعدودلا الغنؤ،، بعد و٠هما الألمه، يعد ذتاJا الهجرة في، أف ثوهم الناص، 
؛،J_jدام ما المزمم؛، فإف كدللغ؛ لهنر والأمر الئحاء؛ بحد وشدة العز، 
عليه؛القاصرة العبادات، في، لا النقص،؛ غاية في، فدينه المثركين، أظير 

والفعل،بالئول كالجهاد المتعدية؛ العبادات، في، ولا ونحوها، كالصلاة 
حصوصادينه عن، بمتن، أن بصدد وهو ذللئ،، من، تمكنه لعدم ذللئ،؛ وتوابع 

اممهدين، إقامة من، تنتج؛، اممه، سيل في هاحمن فإذا ثمنها؛ مكاف إن 
يحصلما لغذ جامع ام المراعمه: فإف ومراعنتهم، اممه أعداء وجهاد 

رزبب،في، سنه له يحصل وكدللث، ؤفعل، فود من الني؛ لأعداء إغاظه به 
تعالم،.اطه أحبر كما وغ وقد 

اللي،ميل في، هاجروا لما فإمهم ه،؛ بالصحاة ذللئ، واعتمن 
دحضيإيمايهم، بدللث، كمل لأي؛ وأموالهم وأولادهم ديارهم وتركوا 

أنئةبه كانوا ما اطه لدين، والنصر العغليم والجهاد التام الإيمان ؛، ٢٠لهم 

(.٣٩١.  ٣٩•)Y/ الطم: القرآن شتر )١( 



|-'زجسلام؛ذابةمذاسن 

المتوحاتمى ذلاك على يترئب مما لهم حمل وكذلك بعدهم، لمن 
فعلهم،يعز من كئ وهكذا الناس، أغنى به كائوا ما والصائم، 

القيامة«لا،.يوم إلى لهم خضن ما له خفن 

وانماصي:اليع الشركزوم ثخالطة س الخدن الثاني: الأم 
الامحلاثلاف: دين عن يمرصق الإنسان ثجعل التي الأ،سامح، مى 

اجتماعايهمفى أو مجالسهم ني مواء والمعاصي الجنع وأهل بالمشركين 
ذلك.عن ه افن »نهى بهم؛ تأر ربما ا0 الأنفإف ندوايهم؛ فى أو 

دلأي؛لمم وم أآلآمح< آلثتلأب ثااي_ زخ آهنئ آم أم ه تعالى: نا3ا 
أتئكزهِئ قك ه أنة ت أثل أْمح أة ^ ق م قلا 

[.١٤لالأن،«ام: 

طيأث_ئه؛ ءى آوو آحفوى أذ ؤذت إؤآ ُجؤش ظه: الثعدي iاد 
رني،أوامر بامتثاو غيرى من أولى لأني ؛الئلاءة؛ لهوانقاد بالتوحيد، 

منأكرف أف عن أيذا ويهيئ أي: أثثئتيى.ه؛ ية هؤمق ^^٠ 
بهم،الاجتماع في ولا مجالسهم، ني ولا اعتقادهم، في لا المشركين 

الواحات(\ى.وأوخن، علئ، المروض أمص فهذا 

أمإص يم ^١ أن ألكئف ؤ ءابم؛فتر رد الى: تعاد ون
١٥١ء؛ورئ ثديي ؤ ؛رثوا ثق معهن منددا ئلأ إتا ذئط  ٢٢وئر 
[.١٤*لاكا»: جمتاه بيم ي، آثممح، ثاخ أثن إة هأهم 

النهيعلى الواصحه الدلاله الأية هذه ®وفي اءءل/ئؤ: خرير ابن ناد 

(.٣٤٤. rir)\االرحنن: الكريم سم )١( 
(.٤٦٥)\اأ\-\.الرحنن: الكريم سم )٢( 



٦—"م
~مو؛و_ا~ً^سً^سًس^===^==

حوصهمعند والسمة المثدعة من نؤع كذ من \لأطرا أهل ئجالة عن 
فيباءللهم«لا،.

أصحااسااجتنانم، وحويت، على بهذا ررفدث ت لآة/لبج المرطبي وناد 
فعلهم،رصي ففد يجتنهم، لم من لأل منكر؛ منهم محر إذا المعاصي 

فيخلو نن خئ تثأآث4؛ ردا ٌ افن قاد ؤفن؛ بالكفر و١لتصا 
أنؤينبص سواء، الوزر في معهم يكوف عليهم، بمكر ولم محصية، مجلس 

النكيرعلى يقدر لم فإن بها؛ وعملوا بالمعصية تكلموا إذا عليهم ينكر 
الآوة«هذه أهل من يكول لا حص عنهم؛ موم أن فينغي عليهم؛ 

(.I'lr/U)او1ن: حاح )١( 
\(.A0/U)القرآن: لأحكام الجاُع )٢( 



م

،؛و٠• ٦ الفتن مى او4فاية سبل 

اظث4مح

الذنياالحياة فثن من الوقاية سبل 

اشاءفسة ص ١^٥١،^ ثنل انممالاع 

أنمهاتيأمور؛ ذلك ويكوذ 

القيا«ةثيوم للئغين افث أعدم ما ئدكن - ١ 
ؤدتوأتعالى: توله ني النساء؛ فتة ومنها الدنيا نن افن. يكن لثا 

آلدمبألق؛،لئر رآلثثاي؛و رإبيإ0 آلدساو ياك١ آلشتن؛تي حب ممناعى 
تأة١^ كنإ ذ;ض ص ثا'مح ألثث;ةِ ص  ■_

تنلخير آوثك^ بعدها: ناد [، ١٤شمرازت ]آل آلمثامح،ه جممرن\ عندءء 
دآرؤجمحثا •ٌ.ئ آمحر عنتها بن ثم؛، جكت يقين يتل آمحأ د'إبمًًئم؛^؛١، 

وني[، ١٥ء-مران: ]آل ثاده ايّ؛/؛ ثمّ—ُأثث آم يث ودنوث ماهثر، 
قسوعنْ ولم هق اطة امى من بأن هماذْ يدكر . افن أف على دلاله هذا 

القيامة.يوم ذلاJئ، من أفضل له فان - النساء فتنه ومنها - الدنيا 
دارعن بعدها أحبر تعالى اطه أل ذك *وتمام >هقفؤ: النعيي قان 

ألاالمذكور، ذلك؛؛ من حيت أيها وأحثن الأبراو، المنحص ومصير القراو 
والأشجارالحالية، والعزف الأنيقة، المنازل ذات العاليات الجنات وهي 

مرادهم،خب على \د>\ووب والأنهار الثمار، بأنواع المثمنة المتنوعة 
الخلودمع وباطن، ظاهر ومت، ودنس قدر كز من المطهرة والأزواج 



I——'.م
-مح..\ء===ً=^=~^==ً^===

نعيم؛أكبر هو الذي اه ْس \دأضو\0 مع النعيم، تمام به الذي الدائم 
أحسنهمالنمسالث، احتر ثم الحقيرة، الدار بتلل؛، الجليله الداو هذه فقس 

إلؤ—حائهبما/آ بينهما المفاصله فلسك على واعرص 
والأوصافالحسنو الأوصاف مص فيهم بما عالم أي■ ْاآ؛ ممران؛ 1^، 

منؤيخدد منهم، ثاء من بومي بأحوالهم، اللابث هو وما المبيحؤ، 
أيصاوصت نعت،؛ بأكمل وئنثها وصمها اممت يكر اليي فالجئه ثاء؛ 

عنهءأنهى ما وثرك به أمر ما يفعل اموه الذين وهم لها؛ المستحمين 

مأ-اءلأخلأ>،:

منعيية به افن دعص_لم التي العفليمو الأموو من الإخلاص إو 
هذاعلى دليل وأكتن الكبيرة، المنكرات، وحاصه والمنكرات، الفواحش 

امرأةراودئه عندما - والثلأم الصلاة عليه - يوسم، الكريم النبي يصه 
يإحلاصو.هق الله فعصمه نفسو عن العزيز 

آلأبزبسم ص بجتها ئوز آؤ ت تعالى ناد 
قئلا إنذُ ثئنإى لخن نو ائن أق ثاذ ناد للكئ مت رقاك 

»ءىثلأئارئ!ثء ئين يءا أف ولأ قح هتإ ؤؤ، هثت، وأيد . أهلأؤن 
،٢٣]يوش: ^٠٢ ين إثه, ثآلثتثآآ أيي تث لترث، 

معنوست، مثرئ كانت، العزيز ،رفامرأة ت ظه ئنمثة ابن قاد 
ومراودتهاعروبته، مع . ؤيونث اللموء، من فيه وفت فيما تزوجها 

(.١٢)ص؛الرحنن: ؛^؛؛، ١١سر )١، 
من:اللام بفتح وحلفا جعفر، وأبو الئ، والكوحمزة، وعاصم، نافع، قرأ )٢( 

انظر:. بكسرهاؤبمتوبج عامر، وابن عمر، وأبو كير، ابن وقرا وه، ^٦^"؛^؛، 
\(.io/y)الشر: فضلاء إتحاف 



1———'؛®سلاثوىبةمىاسن 

ضسس==^ً—==^محمم=
اهعممه العمة؛ على يالحسى له وعقوبتها بالنسوة، عليه واسعانتها له، 

٠طه صه باخلا 

النوءعنه صرى اطه أ0 كله اوالجاْع اهءزفب الئعدي وماد 
اطهألحلجإ الدين عباداJهلم في له النخاكين عباد0 من لأنه والمحشاء؛ 
منعنهم وصرف اشم، مى عليهم وأسدى لنفيه، واحثصهم واختارهم، 

احلقه ختار من به كانوا ما المكار؛ 

العبدبه يكسى مما الإخلاص أف بباق الأيإت هاو0 قواني أوبن 
الأيمحبوب قدم لأي، حيا أشد كاف فمن الغتة؛ بى ينجى وبه العمة، يون، 
واعتركا،الحبان تعارص مهما غيرة حث، عندة واصمحت نفيه، حظ على 

كاذلأنه العظيمة؛ الفتنة هذه من قه يوسمط عبده تعالى اطه نجي وبهذا 
ومنالشرك من ثلته حلص .ه؛ محمنن حمثاددأ من ^^٠ مخلصا عندا 
الفثزلأم.من بمضله تعالى الأه فحلصة الهوى؛ اساع 

ّا-ءصام:
لكنالإنسان؛ على بها اطه أنعم التي العظيمة النعم من التعنت 

علىفأر اطه؛ حرم فيما نضرم وأطلى النعمة بهده اطه عمى الناس بعص 
المهاللث،.وأورده قلبه 

وأعنتللهالسا، الأكتئ الباب، هو *والبضن هؤت عمليه ابى فاد 
ووجبجهته، من الثشوثل كثز ذلق، وبحن-، إليه، الحواّئ عن}( 

..جموع)١( 
المعنتضلأية ا في  ٠٤٤؛؛جمع كم، ولاحظ (، ٧٨٤)آ/ الرحمن: الميم سير )٢( 

)ص•!؛(.آيات'لاو1ظون: )٣( 



حتىأيصاوهم نص \دؤؤ»يير؛ عماده افن أنن ولذلك ،؛ منهءر التحذير 
لأ:فضافىالمح•

هميبمهث نمحهْلوأ آبمتنميم بذ سثإ لاممحؤجى ؤ،ل تعالى؛ قاد 
[.٣٠]النور: تتنمزه يما غث آثت إن ئم أء 

يالعضالأمر عقب المروج بجمؤل ُُدالأمر • ظه عاشور ابس قاد 
النتدنغقصد له، دريعه كاف فلئا الرئى؛ راني النظن لأف الأبصار؛ من 
الناءلأى.محاين قي الأبصار عص قي المبالثة على سها بالجمغل إليه 

ويئ:البصر؛ شقي فوايذ ثلاث . ثجيه ابى يكر وتد 
لأي؛ئركه مما وأطينر أحلى هي التي ولديه الإيمان حلاوة أولا؛ 

مته.حتتا الأث عوصه لأي، اسئا رق من فإف 
والفرامحه.المل_، محور ئانثا! 

معة الصص مح.الهلال له اطه , مجعا«ثجاعته؛ *ئاثه الفل  ٠٠٥ت ثالثا 

٤-الردإجت
تحالمح،؛قوبث ش البصر؛ بعص والمؤمنات المؤممحن . الأه أنر لما 

آثتإن لم أف د'إك، همئهثر نعنهْلإ أمحيم ثذ يمحإ ؤنزم ^٠١، 
^٠مهتبمهة محبممثلث أبجهن ة بمئصى لاممحنك ^٠١، . بمنمن يما غر 

تدمىدلا محس ء بميبن ولبمة ينة ص ما إلا زثثتن 
آثآءأز أتمحى أر بميكهى ،ظ أر ءاآدهرن< أز لمحنجى إلا نيتثهن 

A(Y'i.)؛/واكؤير: الحرير )٢( (. VUT'/Y)الوجيز: المحرر )١( 
بامحمار.( ٤٢٦-  ٤٢٠)ه؛/ الفتاوى: مجموع انظر: )٣( 



ءء ١—— 

——^=تحلأئ=

نصنما أو م)؛ أؤ أتوقهن دو أو ءمحهة  ٤۶٠أز ؛٠^^ أر بم-نيرت< 
ظهثيإآذ آلمت< يق أر آؤال، ص  ٨٧١٤٢ض م آلقيأى أر أبمثثة 

إلرمبجأ زبمبجى ثن محث ما بملم بأتبجيى -^rU ه آوتز عقب يمك 
بالأمرعمته [، ٣١، ٣٠]المور: محثويت<ه تدؤ ١^٥^٠ آئه يما آس 

الهمج.ؤإحمال انصر، عص به تحصن لأل يالرواج؛ 
إن)إتبٍجلأ بمادؤ ين يمثي؛ مثؤن ايرزإأ ؤوئةةؤ\ ت الى تعا3ا ذ

[.٣٢تالتور؛ ٍيره ُإئ ؤآس محيم ين أف شهم غنلت بجيؤأ 
حيثالأوابر؛ هنْ رب ما أحس *وما ههبمؤت ، الومخثّرىأ قاد 

عضوهو المعمية مواثعة من ؤنبعد الفتنة من تعصم بما أولا أمز 
عنبالحلأو الاستغناء يه ؤلبإ الدين به يحمس الذي بالنكاح نم البصر، 

إلىالثلموح عن وعزفها بالئوء الأمارة النمس على بالحنل ثم الحرام، 
،٠أ عاليه® المدرة يرزق أن إلى الثكاح عن العجز عند الئهوة 

تالصالحين؟ حص لم ت ئلث، ارفإف وقادت 
•صلاحهمءأم عليهم ويحمْل دينهم، ليحمى ملت،ت 
الأولياءأيها - زوجوا ®أي؛ ةة/لبج؛ ءلنهلاوى سيد محمد وناد 

المسالمات،النساء أو المض المالزجاو من له زوج لا من - والئادة 
المثرؤغالعلريق هو الرواح لأف تعنزوْ؛ ولا الأمن هذا لهم ؤينروا 

الأ-حتلأءل,،من اُت، الأنولصيانة اني، الأنالمع ؤلحمغل الئهوة، لقضاء 
^٧٥١٠فيه وتمويت، الففتله، فيه ئفئو مجتمع ولإيجاد 

داعيةولكن الامتزال، •دب اللغت، ءالا» من الزمخنري معر ين محمود القاسم أيو )١( 
)ا<مهأا(.النلأء: اعلأم سر اتئلر: . UkOTA)منة: نوش إل، 

)؛/A؟T(.^: ٧١المدر )٣( (. ٣٠)؛/١ الكثان،: )٢( 
)'ا/اآا(لأالممّتراب:)؛(



.^^٥^^1١٥—'ة 

قالالرواج؛ هملى الحث المباركة الئة في ررد وقد 
أعمؤئإثه يكرئ؛ ال1اةة، منكم انتطلغ من الش1اب، منشن )يا 

لةمحإنئ يانمثزم؛ ممه لب:تؤغ، س،ذنن للتجر،دأخضن 
وخاأز(رآ،.

أرعإل اء الثس اشدئ للاض ^٤ أن هث اه محل من ن إل 
روجات؛

تنلكلر ثناب ما ألس ؤ يئسثلؤأ ألا ءثم ؤنأة تعالى؛ ال ق
ألاآدئ يهى ؤتقلإ أو،؛١ ؤتيد، شو أي فم وثج؛ن ويقث مثئ آوء 

٣[.تالساءث ثإلاه 

ثهويهثنيمع لا فئ الت-مجزأ لأو اش ا١وذلI هءزفؤ الئعدي قاد 
الأربعفي لأف أربعا؛ يبلإ حص واحدة، بعد واحده له فايتح بالواحدة؛ 

علىأمي إذا ذللئ، له ياح فإثما هدا ومع ندر، ما إلا أحد، عنيه 
بمتحمو؛ؤر(االآآ،•بالقتام وله والئللم، الجور مجه 

الصوم؛- ٥ 
الناسمى يوحد ولأنه عليه، وحث، بالنكاح قق  ٥١امن أن بعد 

الصنتهذا  ٥١أمن فقد الماو؛ حهة من الرواج على هدرْ لديه ليس من 
هضله.من اظ يغشهم حى بالأستعماف، الناس من 

فليصم،الباءة تهلع يلم من باب النكاح، كتاب (، ١٦٣٢)V/البخاري؛ صحيح )١( 
استحبابباب النكاح، كتاب (، ٦٣•)ا/ لم؛ مصحيح (، ٥٠٦٦)رنم؛ حديث 
بالصوم،الموز عن عجز من راشتغال مرنة، ووجد إليه ه نفتانتا لمن النكاح 
(.١٤٠)•رقم؛ حدث 

(.yUo)\/اميمارطن؛ محبر )٢( 



,جI——-. الفتن مى الوقاية تنو 

__=^———^محه=
ينآس ن؛آم •حئ محيهمث لا أؤخإ ؤؤوقتة،1ا< تعالى! قاد 

يلجماثني الأّرر بى فإثه الصوم؛ الاستعفاف في [؛ ٣٣]التورت 
■ثهوه ل١ 

عنؤيبحث ؤيطالثه العمان يحاول ®نعني! I ظه الشعراوي قاد 
Jصؤن٥تعص أن العفاف أساب وأود عقيما، يكويا أن يجاهد أمحبابؤ، 

فحليهوقوة، ءتئ0 مسه في وجد فاو وئيد، مهج له يوجد فلا يزى، حين 
منشر)يا .! الئي ناد كما الشرعية؛ بالوسائل ؤيضعمها يلجمها أن 

-الزوجثة الحياة دمقات< يعني! - الثاءة بثكم انثعلخ نن السامح،، 
وح.لت ٠ ^٢؛ ص بمد، م زنن محثزئ، 

العريزة؛نراسة من ؤيهدكا الئهوة هذه انكسار على بممل والثوم 
الشهوةاالشر ما بدنه في تبقى ولا اوده، ميت؛ ما فقعل يأكز لأل ذللث، 

السامح،:٦-التزام 
وجهها؛تغمليه ذللأ، في بما بدنها جمح المرأة سر به والمقصود 

[.٣١]الور: جده ء بمغن مارت قال 
أنعار ذللأ، ؤيود ١لأستار، لكماو »وهدا ةٍأمح: الئعدي قاد 

التدن<ار"'ة,جمح فيها يدحل؛ إبلاؤها يحرم اش الرينه 
لئاالأول؛ النهاجرامح، نناء افه »نرحتإ نالتح: ها عايشه عن 

بها»ل؛،،صوءلهيى، شمس جؤبمده، عث بمغن ت افن أنري 

)ا"ا/أأآآ'ا(.ضراضراوى: )٢( (. )ص٨١٢انظر: تخريجه. سق )١( 
(.١١٦٣)٣;الرحنن: الكريم سر )٣( 
ءفمحن ؤدأبمِق باب الضر، كتاب (، ١٤٩٢)م الخاري: صحيح )٤( 

(,٤٧٥٨)ت رم حديث 



—'•؛pا

ء====س=ض=س==

وجوههس*لا،.عثلص ت أي بها؛ *ذاحتمن0 جم ابن الحاث ناد 
Iتعالى كقوله بالحجاي؛ المرأة الترام وجوب على كثيرة والأدله 

^!۶أطهز د)لأ=ظم تبمايإ محيآء بن ئظمهم1> قعا هيئي ^٥١ 
[.٥٣]الأحزاب: رثؤيهزه 
وجربفي واصح ئص الكريمه الأية ارنهذه ت لآ؛زلبج باز ابى غال 

فيسبحانه اممن أوصح ونل. منهم، وسترهن النحال عن النساء تحجس، 
الفاحشةعن وأبعد والنساء النحاJ( لئلوب أطهر التحجب أل الأية هذه 

ونجاسه،حيث التحجسا وعدم فور الأل إلى سثحانه وأشار وأسيايها، 
الاه،وتأدس_إ تأدبوا الميذ الممعاشز فيا وسلامه؛ طهارة التحجط، وأل 

العلهارةيب مهو الذي ؛التحجب نساءكم وألزموا اطي، أنر وامتنلوا 
النجاةاالووّيله 

يدنؤىآهمبم، محيء ^؛١^، ^^٠١٥ هل ؤثأ ؤ،أ:؛ا تعالى• وقوله 
نجماهعتمحل ألث و،وى بجين ثأد متى أن أده لتلك ئنمهن من طين 

[.٥٩]الأ>زاب: 

اممتفأمر الحجاب؛ آية سمى التي الأيه ااهال٠ ظه; الئعدي قاد 
منآكد لأيهن وبناته؛ بزوحانه ويبدأ عموما، اء النيأمر أن نببه 

امحابيوث ؛كى اللأتح، وص يجيهزه، ثن ءقيى •أف . ٠ غيرهن، 
وصدورهن.وجوههن بها تثعلين أي: ونحوة؛ ورداء وخمار ملخثة من 

ئدبجدزه؛ ثأد بمنى أن أده ولتلك فقاد: ان<؛ ذلحكنه يكز ثم 
ظىربما يحتجص، لم إذا لأيهن وذلك: يحتجص، لم إن أذية وجود على 
وربمامرص؛ مب مح، من لهى فيتنرص عفيفات؛ ضن أنهن 

)»_A(.وحطرْ: البرج )٢( )•ا/ا-أ؛(. \و[وي: فع )١( 



٦—ءِ؛جالغتن مذ الوقاية تبل 
=—س^^=^==ه,رى=

فالاحتجابالئئ؛ يريد من يهن فتهازف إماء؛ أيهى وظى بهي، امثهص 
^^١،•اثاممحن لمطابع حاسم 

وبابالرينة أعظم هو الذي الوجه حاصه للفتنة ند فيه فالحجاب 
الفتة.

كلامها:ش المرأة حضؤع عدم - ٧ 
فليلكاء؛ بالتالفتنة دواعي من كلامها في المرأة حضؤع 

كلابها•قي تلن ولا قولها، في نخنخ ألا الرأة قث الثث أنن 
ظ؟أمما إن آلنناء من ٍقي ثت_ما أي ءؤيأساء تع_الىت اد ف
•[ ٣٢]الأحزاب; مميءا؟< ؤبماى؛jV مرءس ،لمهء ث، أئكا يْلح إلمل محثص 

مخائلبةفي أي: ألمإ؛ه؛ محثص *^،؛5 ئه.' اوئ_ماوي قاد 
يدعورقيق بكلام وسكلمس ذلك، في محتلي نمون ييحسثا أو الرحال، 

ينتقلنمتعد فإثه الزنا؛ ثبوة نرض أي: ،مءسه؛ قلهء ف، ؤيهلمع 
فيهليس الصحيح الملب فإل صحيح؛ غين قاتئ لأل يحركه؛ محرك أدئى 
لصحةالأسباب؛ ئحركه ولا ئميله تكاد لا ذلف، فإن اممت؛ حرم لما نهوْ 
مايتحمل لا الذي الملم، مريقي بخلاف المرصى من وسلامته يائه، 

يدعوهيوجد سكا فأدلى عليه؛ يصر ما على يصبر ولا الصحيح، 
الوسائلأن على دليت فهذا عليه؛ بماصى ولا دعوته يجيب، الحرام إلى 
مباح،الأصل في فيه واللين بالمول الحضؤع فإف المقاصد؛ أحكام لها 

فيللمرأة ينبغي ولهذا منه؛ ميع المحرم؛ إلى وميله كاف لما ولكن 
.المودلأ، ثلين لا أن الرجال مخاثلة 

باحممار.١( ٤ • ١ )م/ الرحنن: الكريم سر )١( 
(.١٣٨٤.  ١٣٨٣)م/الرحنن: الكريم سر )٢( 



-محدسسد==سد=====^=

م_امانفيايت:
الفتنة؛دواعي من يكرف ند حاجة لغير بيتها من المرأة حروج 

•محقها ُى بالمرار المرأة اممت. أمر قلدك 
ألأوكآلجتهلثو دبج دبقهمك< ولا ^٠^؛ ذ ت تعالى اد ن

توهبه يؤث إق1تا ؤيثؤثة ه مأطتن آلنج٤ر٠ وءاغى آلئلو٠ وأةس 
[.٣٣]الأحزاب: قتجه هه ١^٠ أتل ألبمس عتءًًقم 

النمسأي: ذ؛^۶؛^؛ ®وقولة: ئ:. نمر ابى ناد 
•حا٢^^١٢ لغتر ئخرجن فلا محويس؛ 

المسلماتوجمح - الؤمنيرإ أمهات اممن ®فأنز ت ظه باز ابى وقاد 
منذلك في لنا البيوت؛ في بالفرار - ذلك في داخلات والمؤمنات 

بمضيقد حاجة لعير الغروج لأف ال؛ الفوسائل عن ؤإبعادهى صيانقهى 
ا.خنى«لىلم.ثرور إلى نمي  1.5■١^، 1^، 

المالفسق من الوقاية فنل الئانيئ: اسرئ 
أهمها:بأمور؛ ذلك ؤيكون 

افر:من امتدراجا يكون ند المال آن ئدكر - ١ 
الذيمالت يكون ففد الحدر؛ كز تحدر أن المال لماحب بد لا 

له.اجرا-جا إثاة اطة وئه 

للم ثائ نية. ماي؛ ثن يب' ثدر أثا ؤأثسثوي تعالى؛ قال 
[.٥٦، ٠٠: j^i^l]عه لا ل للمحت 

)ص٣٢(.ص: الترج )٢( )آ/ه•؛(. اّإ:القرآن تمر )١( 
مرة:JL«Jاوآثارها ١لغتنة انظر: الغتنة. هال0 من للوناية كثيرة أخرى مل وهناك )٣( 

 U'_ .٧٨.)



ءI———ء الفتن اثوقابة٠بى نتل 

نعطيهمما أف المغرووو0 هرلأء أيظى *بمم،ت كير ابى ناد 
الأ>يس كلأ؛ ءذلأ؟ا وذتزتهم عفا لكرانيهم والأولاد الأموال من 
ضرما ؤأنلدا أتوب تكر عس ^،^١ ت قولهم في يرعمول كما 

ذلكبهم إئما يل رجاوهم، وحاب ذللث، في أحثلووا لقد [، ٣٥نصا: 
•يئملأ لا ؤ؛ل، ناد• ولهذا ؤإملأء؛ ؤإنظارا استدراجا 

القيامة:آ_ممم 

بالقدمالماو ذكت فيها جاة التي الآاُت، بعص طت. اص 
م. جما ج؛ آتاد تعالى• كقوبو فيها؛ يكوف وما بالقيامؤ 

[.٢١، ٢٠]١^: ه دة آمحل ه ^١ 
أنيمح، هكذا ما أي• ^١^؛ تعارت ُقولت ئ.-' القرلهي مال 

نعدمن فإل لها؛ وجمعهم الدنيا على لأنأكابمم رد فهر الأمر؛ يكول 
تتمنهولا الأرص، ئدلث يوم هذأ ذلك 

وتاف1ئلمالأمواJ، س أحيي ما لهز و: ص: \سم وقال 
فيهثدلث جسيم ومود عظيم، يوم آماممحم بل لكم، بما3، الثدايت، مذ فيه 

فيهعوغ لا صممنا ناعا لجعل حتى عليها وما والجبال الأرص 
أئثالأم.ولأ 

يه[ل إة أتثئة. ثآاآ أن ْ َظلآ الإمى اة ٠؛ ت تعالى وقوله 
ا-.ر.تالطق:

وأنرنرح ذو أقه الإنسان عن تعالى *يخبر ر.-' كثير ابى قال 

(.٢٨)آآ/•امآن:لأحكام الجاح )٢( )ه/هلأأ(. اتجم:القرآن شم )١( 
رأ/لآها(.الرحش:الكريم سر )٣( 



—■ما

ويوعيهيهيئه ثم ماله، وكثر اسثعنى مد نمنه رأى إذا وثلغيان ونثلر 
والمرجع،المصير اقو إلى ت أي .ه؛ أليق له إل ٠ فقادت ووعثله؛ 

صنءته؟ااأا،أآ،.ؤفيم جننته؟ أين من ماللث،؛ على ومحنحاسلث، 

القياهة:يوم بجع لا  juiأن فوؤ - ٣ 
نادالقيامة؛ يوم صاحبه يشر لا الماد أن على الكريم المراق دئ 

[.٨٨]\ذشتم\■(: ه من ه مال غ لا ^؛ip تعالى• 
ولوماله، اممه ءاواءس، من المرء يقي لا ®أي؛ ظه.' كثير ابن قال 

ذمالأم.الأرض بملء افتدى 
[.١١]اليل: إن؛ محه هي ^^١ تعالى! وقان 
بهواستغنى أؤلناه الغ>ى ،مه؛ محي يي ُررؤثبما ظإؤت الئعدي قال 

عملهإلا اف لأنا يمحم، لا فإيه ومامحت،؛ ملماك إذا به وبخز 
الئاهل؛،لْ،.

عنؤيعرص الحث عن ويتكبر يبملر صاحبئ جعن الذي الماد وهذا 
القيامة.يوم الني ■ءذامسا من ثبئا صاحبه عن يغض لن الله ايات 

وغنأثاه، يؤ عنر، غن ساو حص الماتة يوم غد قدنا ئروو )لا لقوله شر )١( 
fifi أثلا،؟(،٥؛^ جنمه رقن 1نمةن؟ اكتب، أين من ماله وغن فنل، منر ؛
الترمذي؛منن صحيح انظر؛ ارصححء. الألباني؛ تال، ^، ٤١٨)؛/الترمال.ى؛ ٌتن 

.(٥٧٢/T)
>أ-/ه؛؛(.الابقتالمدر )-٢( (. ٤١٠٧)٨; العثليم؛القرآن -فبر )٢( 
زنالثأنالت صئ ر.احد؛ نئن نتش هان مزجع نلاثه، النتت )تثغ ه؛لقوله يثير )٤( 

كتاب)أ/أأ*آ(، البخاري؛ صحيح ونالا،تيتسصله(، وغنئه؛
(،١٣٥١٠>آ/سلم؛ صحيح (، ٦٥١٤)رنم؛حديث الوت، مكرات باب الرقان،، 

(.٢٩٦٠)رقم؛حديث والرهاق،، النعي كتاب 
{'\(.Uo/i).الرحنن؛ الكريم يبر )٥( 



-ق1ء المتن مذ الوقائي تبل 
—نمْ!!ا=

أدقاومدولا آتلأله> ءن4> ثغك ئ أدمكَكمحا ؤإ0 تعالى؛ ناد 
[.١٠صران: زآو آلكافي؟< يمد ئم دأويه سؤ آثو قُا 

ؤ>وزالناي، وثوي أيهم الئار عن تعالى *بمخبر ه-' كثير ابن ناد 
وليس ٢٠٢اخا*و•' ألداره نو» ولهم أشني رثهم منذرمم أفلداد، ثثع لا 
بمتجيهمولا اطي، عند لهم بناسر والأولاد الأمواو من الدنيا *ي أوئوه ما 

عقاخ®وأليم عذايه من 

عرلي طاعه آثن لهث المثلم الأجر ظ - ٤ 
الأ>زب . اهَ أف إلا به، الاغترار وكثرة الماد كة شدة مع 

سحانه.طاعتؤ ش المال هدا اسخيم لمن المقلم 
آثهبمن;,أ؛إدم%٣بمتن >؟ئلتاJ aاد-ساش: 

•[ ٢٨لالأمالت عغلمده لجر 
لجربميم أه يجولا نوله• أوغهلم، هءدفؤ؛ عاشور ابن قال 

!رللأشارة ص؛ ص وتحم ج قول: ممث0هعفى 
منحيت هو المهثات عن النفس كم، على الأحر من افي عند ما أف 

،(٢)والأولادلأى.الأموال لأم الخاهي اقتحام عن الحاصلة الخالج 

والأولإد^ ١٨صة من الوقاية ننل الئالثد: اسالئ 
وذشمم>نين;

الأزراج:كة س الوتاية نثو : الألأ الم>ن 
آهثها؛بأمور؛ وذش< 

)ه/ْآم.والصر: انمرير )٢( )آ/ْا(. اسم: القران تمر 



_نجنى==^==د=ص=^س====^

اض:معصية في الأزواج طاعة من الحذر - ١ 

وهدم^١، يكوف نن الأزواج من أ0 الكريم كتابه في . افن بجن 
حدراممي؛ طاعة عن ثصد التي العداوْ منها المقصود العداوه 

هذهمن المراق 

عدؤإرأزقدج أروإم ين إى ءانوأ آلإيى ؤكلإ؛تا ت تعالى قاد 
)بياهعس أممث ؛ُى نبمبمحإ نبميحرأ ثموأ نإن ءأحدمحيم قًظم 

١٤.]

افنصدقوا الذين أيها يا ذكره• تعالى ®يقود •' جرير ابن قاد 
عنيمدونكم لخظ؛ا؟<؛ عدوأ وؤج>=،ب' ١^٠٤٢ ثذ هك ودموله، 

مامنهم يقبلوا أن رؤممءل-رةيميم؛ افه؛ طاعة عن ؤشهلوئكم اقو، مسيل 
الأي((لا،.طاعة ثرك من به يأمرودكم 

قاد!أنه الثني. عن ورد ما الأزواج فتنة من التحذير على يدل ومما 
ا(رأ،.إحداكن من الحازم الرجو ان4 ألهب دوين عمد ثاتصات ْن رمحت )ما 

نيالنقص بذكر المقصود ®وليز ظه؛ حجر ابن الحافظ قاد 
ذلائ،؛على التنسه لكن الخلقة، أصل من لأيه ذللث،؛ على لومهن النساء 

المحيرانمى يكن ما على العذاب رب ولهدا بهن؛ الافتتان من ثحذيرا 
المحزلأم-على لا وعيرة، 

)"اآ/؛ا(.)ا(حا.عاوان:
الصوم،الحائض ترك باب الحيض، كتاب له، واللفظ )ا/هاا( البخاري; صحيح )٢( 

نمصا0بيان باب لإبمان، ١ كتاب ، ٥( ١ / )١ لم؛ مصحيح (، ٣٠٤)رنم; حدث 
العمةككفر باش الكفر غير عالي الكفر لففل إطلاق، وبيان الهلاءات بنقص الإيمان 

(.١٣٢)حاويث،رنم: والحقوقر، 
)ا/\،\ِا■(.ذحابرى:)آ(



ئ■ ١ تبلااوقايبمر،اكس 
٢٢٧ =;

ا■. ة■ 

الثين:الأزواج تعليم - ٢ 

بهاتكو0 التي الدين أمور أهلهم بميم الْؤميص عاده . افن امر 
عوتايكوئوا وحتى اطي، ءاوادسا من والونايه والآ-خرة الدنيا في الئعادة 

دينه.وقبول ربه ءلاعة عر للعبد 

أزشه، ء ئ أنقء وأ :١^١ ١^ >كأأا ■سالى: قاد 
قبنآوهما ريسون أمتئم ة آثه بمئؤن لا شداد غلاط ٤^١ ؤألجاري 
٦[.ت ]التحريم 

عنوتنهائم اطه، يطاعة تأمنهم أن )اتقيهم: فاد: . قتادة عن 
فإذا؛ وتساعدهمبه، يأمرهم الله؛ بأمر عليهم تقوم وأن معصيته، 

ءنها«لا،.وز-متهم عنها، قزغتهم معميه، قث طي رأث 
وتعليمهم،بتأديبهم والأولاد الأهل ®ووقايه قق؛محت الئعدى وقاد 
فيبه افه أمز بما نام إذا إلا الحبي لم تفلا افه؛ أمر على ؤإجبارهم 

تحتهم مثن وعيرهم والأولاد الزوجايت، من ولايته تحثا وفينن مجه، 
وتصثفهألأآ،.ولايته 

أهله،بتعليم لقيامه . إّماعيل سه على سبحانه اممه أثنى وفد 
لمحهم•أمور ر يتمنهم بما وأمربم 

.I؛( يبمؤي قاى أؤد ص«ادث ^^١١، إّءتيل ألكف يجووذ ت تعار تال 
[.٥٥، ٥٤]_J»|: ٠^؛،^ يتح، عند ؤاث ثأليئزق ؛آلثاوء ^ ٤٠١أمر قان 

مأتزهمأهله؛ على اممه لأمر مقيما كاف ®أي؛ ظه■' الثعدي نال 
إرللإحان المتفسسه وبالزكاة للمحبود، للإحلاصى النتممثة بالصلاة 

)إ/مهم؛(.الرحش:الكريم نمر )٢( جامح 



حمى==س=صس=ذضذ===
وهمعنده الناس أحمر وحصوصا غينه، وكمزا نمه، فكمل العبيد، 

عيريمُأمن بدعوته أحئ لأيهم أمحله؛ 
اليين:ذات مروج - ٣ 

هذاوني الصالحات، الزوحايت، الكريم كتايه في . اش ندخ 
الصالحة.الروحة اختيار على حث، المدح 

حازهما وحيز النساء، طبناب أعلى ُمحس ةةّفبت الثعدي نا3( 
لاملم،خؤفذلت ثشت، ؤةاكمم4ءنمت> نولو' في النذكوراثر وهى الرحال، 

[.٣٤تاس: أة^ عنفل يثا 
سبؤملتن وفارت الحمن، أدت قد ولأزواجهى، فه مطعاث، أي؛ 

ورعايةلأمانتهنر وحافظات التن_ا، حميع من، أنمنّهنر حافظات الثوات، 
الدينفي الئاع والأدب الحسنة، بالتربية للعائلة وحافغلات بيوتهن، 
ناد؛فلهيا ؛ ذللث، على باقي والامتعانه الجهد }؛ jSوعاليه-را وانمنيا، 

لهذاويمر إذا أي؛ أ؛مه؛ حنثل لما للتب حنهفلفت، ثسق ؤؤاكتنإش.؛> 
وئوفيقهحفظه من هذا أد ؤنعلنسر ذلف،، علؤر افن فئثحماو«ل الجليل الأمر 

شاهدومن بالنوء، أثاره فالنص نضو إلى وكد مجن فاد لها، وسيره 
افنكفاه النافعة؛ الأعماو فير مقووره وبدد افه، على وئوثز افي، بئه 
عوائدهعلى وأجراه الغير، له ر ويماموره، له وأصلح أهمه، ما 

الجميلة«لآ،.

ربههدى قبوو وعلى الصلاح على المبذ ثعينر ما أععلم من إل 
لأزبع:المزأة )يكح فقاد: .، ١^، بدك أوصهم، وَذد ١^١لحه ١^ 

)م/؛••؛(.الأبم،;المدر )؛(

(.١٣٨. )صس انمان: اللطتف سر )٢( 



•®-اقتواضق1يبمىاكتن 
س==ذس====^=سمح,ى=

واتاك(لا،،ثريت الدين يدان قاظمن ؤلدييها وجنايهأ ؤيصثها لنالها 
أنالأزمان هدْ في بمن لم إذا ان الأن»فعالى ه: الئرثلبغ ناد 

الدين«لى.له يم ١^ ذات عن ئخث 
أهلمصاحبة على الحث الحديث هذا ®رفي هءزهؤ النووي وقاد 

وحسنوبرمحهم أحلأببمم من بجد صاحبهم لأف ثي؛؛  ١٢في الدين 
جهتهمءص•س دم المقمحامذ هلروئقؤم، 

الأزواج:بضلاح الدعاء - ٤ 

يكونواحتى أزواجهم؛ بصلاح تدعوف أنهم المؤمنين صفات من 
ينلتا ص ينا بمؤيث ؤءأئ؛اا تعالى• ناد اطب؛ طاعة هملى لهم عويا 

[.٧٤ِإماماه قتمى وآ.بمثكا أعؤّتيح ئمأ أينيثا 
هبه،؛، ١٥جعلوا ولهدا عليهم؛ يعود ثننه ®لأف ظه؛ الئعدي قاد 

لألالمسالمين؛ عموم ثقع إلى يعود دعاؤئ-م بل تاه؛ جت '' فقالوا لهم؛ 
ؤينجعبهم ثنلث مثى كبر لصلاح سبا يكوف دق من بصلاح 

الأولاد:كة س الوتاية ني الثاني: المحون 
أمثها:بلور؛ وذلك 

اش:مى استدراجا تكوى قد الأولاد كثره أى فذنكر - ١ 
أنالمبد فعلى .؛ اط5 مى استدراجا تكوف ند الأولاد كثرة إف 

رهم:حويث الدين، م الأمماء باب الكاح، محاب الحائي: صحح )١( 
ذات،نكاح استحباب باب الوفاع، كتاب (، ٦٧٠)\إ لم: مصحيح ( ٥٠٩)•

(.١٤٦٦)رنم: حديث الدين، 
)•ا/0ه(.لم: ث.رحالوويءااىم)٣( >ه/ه؛(. القرآن: لأحكام الجاح )٢( 
الرحش:الكريم -سر )٤( 



.——I؛و

ربه؛هدى قبول في نبيا وولده ماله وليكى ذلاش، من حدر على يكوف 
للون ؤ، ٤؛^ ماغ . ^-؟، ماي من دء ثدمّ أدق ؤؤكاثغو0 ت تعالى قاد 

[.٥٦، ٥٥]اوؤ.ثون: دم،بمه لا 

قائوث؛ن. ماي من يدء ثنهم أثق اءءؤ1بمسوي ا؟ئلفؤت الئع,دي ةاد 
لالأموالإياهم نيايئنا أف أيْل؛وف أي' [؛ ٥٦، ٥٥؛ للإ؛ثه ؤ، لم 

الدنياحين لهم وأن والئعادة، الخير أهل من أنهم على يلين والأولاد 
أنمايقلأ.ه؛ لا ءاؤ؛ل ؛ كدللث، الأمر ليس إ لهم مقدم وهدا والأخرة، 

فيعقابهم ؤلثوم إننا، لنزذادوا باشم؛ ويمدهم وثمبلهم لهم يملي 
هم؛٥١ بمته ثغدكهم أرم؛ بمآ فيمإ ^١ أويوا بما ؤلبمثبهلوا الأحرة، 
أأ[ااأا،.: fUVGثلثوزه 

اض:بإذن إلا القيامة يوم  l^،i_لن الأولاد أى فيكو - ٢ 
وفيالقيامة، يوم والده عن نمي لن الولد أو على الكرينر المراق ئد 

ربؤ.ذكر عن والإعراض اقو معصية على له حاملا ولده كاف لمى ذكرى هدا 

عنوالد _ءتيه لا لوما ؤأغثؤأ يوؤأ أيمإ آلن1ش ؤكأ,ةا ت تعالى قاد 
هأدحق آم ؤبمد إئ سثأ عن،٠، جآؤ هو مؤد ؤلأ ثلدم 

.[ ٣٣]لقمان؛ أددى_ه أم يمتحكم ^٦ ١لدتا آلثؤز 
وآمراالمعاد، يوم للناس منذرا - تعالى ®ينول فقبمؤ كثير ابن ماد 

محالدبمنك—> ولا ت حيث، القيامة يوم من والخشية منه، والخوف بتقواه لهم 
لوالولد وكدللث، منه، هبن لما بنفيه يفديه أن أراد لو أي• ء4يءءه؛ عن 

.مته؛' يثمل لم بنفسه، والده فداء أراد 

١: ١٣٥- ١  ١٣٤)T/ الرحنن: ام؛م نمر )١( 
)أ/اهم.انملم: تمرالقران )٢( 



===د===^^===يّى=ج]■ء اسن مذ الوقابة سو 

شذألإثثمق يوم أتأئم ^٠١^; هئم ق ث تعالى ناد وكذلث 
٣[.]المعتأحة؛ )بخرؤ ثماؤن يا ؤآس .'ي^^ 

أرحامخميذعريكم لا ت ذكره تعالى *يقرئ ت ظه جرير ابن ناد 
إليهمئلئوو أولياء أعدائؤ وائخاذ باممؤ، الكمر إلى وأولادكم ونرايايكم 

القيامة؛يوم افؤ عند أولادكم ولا أرحامكم ئنمعيم لن فإيه بالمودة؛ 
به،وكفرتم الدنيا، في 'كصنموه أنتم إل يومين اقلب عذاب عنكم فتديع 

اث:عذاب، من نسوا لن الأولاد أن للكر - ٣ 

؟رلثث>دلا أمدلهم ءن4> قأت< د َئثردأ آكمك< ^١؛< ت تعالى قاد 
•١[.( JU^٠ ٥٦يمحي ئم دأدكق سؤ آث محي 

ؤ,تمالنار، ينول أيهم الغمار عن تعالى *بخبر ه•' كبر ابن قال 
[،٥٢اف_ر; لءآلدره نؤء وأهم أشنق رثهم مندرمم ألهسئ، تثع لا 

افؤ،عند لهم بنافع والأولاد الأمواو مى الدنيا نى اويوة ما ولمس 
عماوه«أى.وأليم عياله من يمنجيهم ولا 

الأولاد:على اث طاعه آتز لمن انمثكم الأحر سم - ٤ 
بميمآه ؤأث نئنه ^^٤٢ أمويًظم آشا ت تعالى نال 

[.٢٨الأننال،؛ ل عظيده ير 
عظيم.ه؛ير يمدءآ آه ^٠٤١ *ونولهI ٤^٥ت كثير ابن قاد 

يوحلنل فإثه والأولاد؛ الأموال مى لكم حير وحنائه وعطاؤه ثوابه ت أي 
المتصتئ،هو بحانه وافت نيئا، شتلأ، يغيي لا وأكثرهم عدو، منهم 

القيامة*لم.يوم الجزيل الأواب ولديه والأحرة، للدنيا الماللئ، 

)آ/ه؛راسم:القرآن شٍر )٢( (. ٥٦٥)أ؟/; jUlجاح )١( 
)أ/أإ(.تمرامآناس:)٣( 



®■"JH
=فِ,سم====^=سضس==ً

يرعندءآ أممت يجاك قوله! ااوء-ثلما I هءزفؤ عاشور ابن وقاد 
إلىللإثارة رأوئ؛مح( أتوئًقم ت نوله على .٤٠ عقيق 

منحير هو المنهيات عن النمن كف على الأحر من اللب عند ما أل 
^^٨٠^١،•الأ-وال لأ-م الماص اقتحام عن الحاصلة الماو 

اث:معصبة في الأولاد طاعة من الحيز - ٥ 

عددإرأثقدج أ)ئهم ين إث ءاموا أكبيى ت تعالى قاد 
قبم-ميمعميق أممه ؛ُى رئثغثغا وهنقمإ تغإ نإن لطم 

[.١٤]اكغابن: 

اممتصدئوا الدين أيها يا ! ذكنْ تعالى *يقود ت ظه جرير ابن قاد 
عنيصدومحر ق=ظمه عديأ رأرقدئم يق ؤأث ورسوله، 

مامنهم ئقبلوا أن ؤةءدر2دمه اللو طاعة عن ؤيثثثلونحم اقو، سجيل 
الiJواالطاعو ئرك من يه يأمروثكم 

الاغترارعن للموسيى اقو محن تحدير اهدا I فءإفؤ الئعدى وقال 
لكيريد الذي هو والنير لكم، عدو يعصهم فإف والأولاد؛ بالأزواج 

محبةعلى ُّجبوله والثفس صفته، هده مئى الحدر فوخليمتاش الئر، 
المحبههده لهم توجب أن عباده تعالى ننصح والأولاد؛ الأزواج 
نىورعتهم شرعي، محذور قها الى والأولاد الأزواج لمطالب الانقياد 

علىالنثتمل العظيم الأحر من عنده بما مرصاتؤ وتقديم أوامره، امتثال 
الفانيةالدنيا على الأحره يوثروا وأن الغالية، والمحامحب، العالية المطالس، 

صنتهو فيما والأولاد الأزواج طاعة عن النهن كاف ولنا الضة، 
أمروعقابهم عليهم الغلظه يوهم قد ذللت، من والتحذير العبد، على 

)مأآ/أا(.جا.عالمان; )٢( ){<إ0ص. التحريروالتوير: 



__=س_=_=____لإئ=ج• ٦ الفتن من الوهابب ئتذ 

المحالحمى ذك في ءإ0 والعفو؛ عنهم والصفح منهم، بالحدو تحار 
أق؛)ى ردئمئيإ وهنفحرا ثفوأ  I(3l_-ةا0ثإ0لأ يمكن لا ما 

،•قبمم علا 

الأولأب؛بصلاح - ٦ 

إذافإنهم أولادهم؛ بصلاح افن تدعوف أنهم المؤمنين صفات من 
علىلوالديهم عويا يكونوا أن ني سبب ذلك فإلا صالجيى؛ كانوا 

نثآودركتiا أنيشا ين ثا هت تينا يتؤنحث ؤوإئ؛ث ت تعالى ناد 
[.٧٤لال4رتان: إماماه قثممثى ؛٢^^١ أءثبمه> 

فيوليثاتهم لأزواجهم دعاء أيه كما وهذا ٠١•' فقبمؤ الئعدي ناد 
ذكجعلوا ولهذا عليهم؛ يعود ئفآنه لأف لأمسهم دعاء فإثه صلاحهم؛ 

لمصالثعموم مع إر يعود دعاؤهم بل تاه؛ وين ؛ فقالوالهم؛ هته 
ؤبنثفعبهم يقلن ممن كثير لصلاح سببا يكوف يكر من بصلاح لأف 

لأ_الثربيهاوضس

فيجبقك؛ افن امترعا، الص رعيته عن افه أمام مسوود الوالد 
فيله د-ما يكونوا حص إيمانثه؛ تريه .و'اةةم أن على يحرص أن علته 

جخ(تعالى: نوله ذك على دك التي الأيات ومي والأحرة، الدنيا 
ءة^١ س ١^ ه، ئ آنئء وأ ثا:يا أك 
٦[ل\ك>رم: قَُ(د؛-اه ما يسلون أمبمم *آ آّه بممحن لا يداي غلاط 

ا٢٠٩)م/الرحمن: الكريم سير )٢( )أ/؛أخا(. ارجمن؛ الكريم سم 





ءا المتن مذ ١^^ تبل 
.= ٢٣٥==^=^ى=======^=====^^ل 

ءةُا

ه:ائأ4\قإئ ؛ه 
والجاهالمالك فتنة من الوقاية تبل 

جاتتزتمن عليها والكلام 

والجا؛:الثالك كة س الوقاية نثو - أ 

والآخرة;اشبا مابك اث أن قدم 
وهىالحقيقة؛ هذه الدنيا نى المالك افن رمه من نتدكر عندما 

لأنله رائد هذا فإف الدنيا؛ ني الأسان يه تثمئع كان شيء كذ زوال 
الكريمكتايه في . افن يكز وند اطو، رصا في الملك هذا يستعمل 

قادالقيامة؛ يوم وحده فه المالك وأن القيامة، يوم يروي ١لملائ، أن 
»فتآويلأجرير ابن ناد ٤[ ]الفاتحة; يور تعار؛ 

الدينيوم ااث، L٠Jاطي أن ، الدين® يوم ررملك ت ذلك ئزأ من قراءة 
جبابرةملوكا الدنيا في ذلك نبز كانوا الدين حلقه جمح يوف خالصا 

لعلمالوالوالعفلمة بالكبرياء الانفران ؤيدافعونه الملك، ينازعونه 
منله وأن الأذله، الصفرة أيهم الدين يوم اللب بلقاء فأيقنوا والجرية؛ 

جلناد كما والنهاة؛ والعزة والكبرياء، النللث، عيرهم ودون دينهم 
ثثبمأم و -و ي بك4تي  ٣٠وبجم تتزببو• قمح، أّماؤْ وميست ذكره 

ألب؛بمر جعفر وابر وحمزة، عامر، وابن عمرو، وأبو كثير، وابن نافع، قرأ 
إتحافانظرت )*الك(. ت بالألف وحالف ؤيعقوب، والكساتي، عاصم، وترأ )نبك(، 

>ا/^مآ(,الشر: فضلاء 



I——..ء

مم=—==سض==—==
ذكرهتعالى فأحبر ؛!، ١٦ص■' ^١^ ١٢آلإبجد ؤُ أثيم أص يء 
منالدين يوم صاروا الذين الدنيا ملوك دول بالملك يومئد المنفرد أنه 

،•حسارلأ إلى النعاد في دنياهم ومن وصغار، ذلة إلى ملكهم 
.[ ٥٦]١^؛ أاقأائك>ه إب رلحبج1 يبمعؤ ين يقغث رمن ود ت تعالى وناد 
إذاوالنلث الثالهنان ت ذكنْ تعالى ارJفود I ئه جرير ابى ناد 

كالوند منانع يومئذ يناز-تمه ولا له، نريلئ، لا وحده لنه الئاعه جاءت، 
،.سواْ«ر يدعى يومئذ أحد ولا الأمم بهذا يدعوف ملوق الدنيا في 

آثكتينعق وء=فاد< ١^! ييد  ٥١٥٢^ت_ع_الىت وث-ال 
[.٢٦صياه 

__،؛لمز ؤينمج يزود الذي الملل؛، *لأف >أقةلإ.' المرؤلى نال 
م-لاثاكل وزال دعاؤيهم، وانمثلنتؤ المالكين، أملاق يومئذ بللت، 
وحده*أفه الحق الماللئ، ومي وملكه، 

يشاء:ممى ويتزغئ يشاء لمن يهبه اش بيد المللث، أى ثيكز - ٢ 
؛^١٤٧١مغ دثآءُ تن (ثثص ى ، ٠١٥١نتبم، آئ ه تعالى: قال 

سُؤ عث، ؤك آلؤ مدق يثتأ تى  Jj_jدثا» من، وقز يثآء يثن 
[.٢٦]آل،عمان: 

لكونهوالئلعلال؛ انالك، تام . افة ®إن ئه.' عثيمين ابن نال 
بلغمهما فوقه افه يد فإف البشرم؛ العزة مز باغ مجا بتغ ولو يثاء، من يدل 
نصه: مهاكثيرة أمثله ولذلك إذلاله؛ على نادر فاطن العر؛ مى اف الأن

[،٢٤ألأءه ظ ^ ^^١^ وقان: ثلغى، ووغو0 فإد فرغول؛ 

(.٦١٨/١٦)ل:lJاجامع )٢( )ا/'ها(. جا.عاوان:)١( 
٤(.• ١ . ٤ ٠ ٠ )ءا/ الهمان: لأحكام الجامع )٣( 



ِجا"ّ اسن مذ نبذ 

و\رذ'به؛ افتحن ما بمثل اة فأهذكة الأنهار؛ من عندة بما وانثحن 
تفمك;لأه ينا آثد ؤ*0 • ونالواالأرض في استكبروا وعاد بالماء، 

أشدمن لكنها الأشياء ألهلم، من وهي بالريح تعالى اللت فاهنكهم ْاء؛ 
ئن،٧٤^١،.دث .ك فاقت نمانها؛ مع الأشياء 

كلهالمللث، أن ؤنعنم المعنى، هذا يثئعن أن الملك، صاحمت، فعلى 
.•يشاء ثئى ؤتوعث يشاء لمي يهبث هك اللب يد 

وسكنهاالشكن، ثجى ثإJاه ممن ١ ومه١ نعمه ١^^، أن ولثنللم 
وترصاته.اممه طاعة فى باستعمالها يكون 

اض:سبيل عن الياس صد إذا سيافم أيه يذكر - ٣ 
كالنن أوزار بمئو فانه الئلأو إلى داعته كال نن أف نث لا 

إصلأه(•في،نببا
هزئ،ثJاثا آممي ّثدفي عن دركذث\ كنهأ ءؤآل;دتت ت الى تعقاد 

[.٨٨]النحل; دذياوو>ىه ءكا>وأ بما آنيدف 

عذابازتولهم مضاعم،، عذابهم *فهؤلاء ظه الميم ابن ناد 
اممةقال الإيمان، فى الدحوو عن الناص بصد وعذاب، بالكفر، عذابج 

آلمداا_،ه؛مذ عد١با ^^٠؛ آممه سيئ، عن هكثلأ' َىى ت الى تع
ونداممه؛ سبيل عن بصدهم الأحر والعذاب، بيمرهم، العن.ابين فأحد 

منآثام مثل الصلأل إلى الداعي على أن؛^^3 وءل'له الثو حكمه اسمرتر 
منبصب، ؤتثزايد يثص.اعفج هذا عذابخ أف ولا)يب له، واستجاب، ائعه 
^٢،.ضلا و^ 

)ا/اات عمران آل صورة عثيمين. لابن الكريم القرآن شثر ، ١١
الهجرض:>ق ( ٢١



■ة1—■•

ممع====^عض==^^===

الكافرين:الملوو بفآو والاعتبار اث، بابان الكفر عاقبة لذكر - ٤ 
منن، LUUاذي، ^، lAjصاحمه ثمر فى سببا بكرن ند الم-للث، 

أ0عانتث ذ5ال اممي، بايات وممر؛ إعراصه في نثا ملكه لكف فقد خرعول؛ 
الكفرإلى له  iJb:iiاثلك لكف بمن م هذا وني وأ>تن؛ اظ أهذئ 
افي.بايات 

وتلإي،»رءوف إل إثات؛تنآ موش بمدهم  otبمط ج ت تعالى ناد 
[.١٠٣تالأءراف: ألثئسدتيه عتمه جمك َكث، _و ةثاها 

فائظرمحمد لثبيه ثناوْ جنأ ®يقود ظهت جرير ابن قاد 
الأرض؟في أفندوا الدين هؤلاء عاقبه لكف كبت بغين محني يا 

.ئ،موسى بها حاءهم التي النه بآيات محللموا إذ وملام فرعول ت نعتي 
التحر®في حمينا أغريوا أنهم عائثهم ولكف 

الصالحين:بالحكام الاقتداء - ٥ 

الشلاهعليهما وناايمال داود ملك، عن . افن دكنْ ما ذلك، من 
النمل.سورة قي سئما لا متعددة مواصع في والسلام 

ئأ؛؛آكى غ لثد و؛اي ع؛وتا نثثس داوُد ءانما ت تعالى ناد 
نطيعتتا آتاش ِكأئه\ ؤياو ؟^ ١٥نتثى وئيث، . آمحنثث بمادؤ مذ ير "ؤ 

[.١٦، ١٥]الممل: آكزه آلمحل و ٠^١ إن َلإي ين ؤأؤؤنا آثير 
ؤإفالرسل، حواص من وسليماف ءوداود هءدفؤت النعيي نال 

المضلأء\زأحزا حمالة من لكنهم الخمسة، العزم أؤيي درجة يوف لكنوا 
افهفحمدوا عفليما؛ مدحا كتايه في ومدحهم بذكرهم اطه ئوء الدين الكرام 

طهشاكرا يكون أن العبد؛ معادة عنوان وهذا المنزلة، هالْ بلؤغ على 

)"ا/ا؛*أ_'آ؛ما(.ج1.عاوان::ا(



جّ ٦" سلامقابب؛-ذاسن  ص؛ ٢٣٩^^=^ذ=^^س^==؛ه 

يفخرنلأ رثه، من النعم حمخ يرى وأن والدنيويي، الدينية بعمه على 
،.ك؛يتااال >وكت\ عليه ثثحى أئها نزى بل بها؛ يعجب ولا بها، 

ذينمه الكهف سورة ض الكريم كتايه في افن. يكز وند 
دوكاف ررلقد الكثيرة، والموائد العظيمة الحكم مى فيها لما المريين 
فلموالثلطان، بالعكم محن لم الدي الصالح للحاكم ثلثا بثالأ المرنين 
فيوالتمكين الحكم وابهة اك الما1ثوة من تعالى افن آتاه بما ننئغن 
الذيالحاكلم إنه حتئها؛ التي ورسالته حكنها، التي أمته عن الأرض 

اطهبطاعة وءماريها الأرض نى وصايته اطه دين لنشر ونالaلاJه حكمه نحز 
اممهآتائ التي التمكين وسائل بغزإ عنها المفديى خنلر ودرء تعالى، 
إ:اقالأى.سءانه 

؛١عزض يلثدول ألكتب حش بمي؛م بما معالي؛ ت؛دا3أ 
ةنأمح؛ألونءميح̂ص

ذمل•ثر وأدار فه ما ودرنوأ آلح إب أف ؤ .،وو لا آن 
[.١٦٩]الأمواف: ثؤاوزه أثلا 

استخدمواالذيى الكتايت،؛ أهمل علماء ذم في كاستح وإ0 الأيه هذه 
لأهل؛حذوت\ فيها أف إلا الحق؛ إحماء وش الناس إصلال، فى جاههم 

نثاالجاْ و٠الا الزئاسه هذه تكوف ألا الزتاسه افة ومهم الذين العلم 
ئذكنأف الأية هذه في سبحانه ويكز علم، بعير والمتوى الثاس لإصلأل 
يرضيه.يما والعمل الأب لتقوى نبث، الأحرة 

الكريمتسر )١( 
)ص؛اا(.الكهف: مدرة م الض م الماٍم )٢( 





ٌ-ج—ااسن ص الوهابات نبل 

—مح,رى=^=ض

أثثأن؛اننئ ه ؤ امحقم  ٤۶أرى إئ ثر م ت الى تعاد ن
قالر١بمت ليء آنا قال ويميت يمء أرف يؤ، اقمحم *ال 1د ألملأكت 

أرىميت أتميس مى ها ؛أه أتنيق من ألشسى ؛؛^١ أثن يى امحتمحثم 
[.٢٥٨\\ؤ2و0.' ألةلنلمإإث؟4 ألمم هدى لا رآة« 'كمر 

ءالْاض لنا إبرامي. ل قاد ءولهذا كثير ابن ناد 
أدنيو"ه؛َن ه أه أثمئيق من ،آلقنسى ^٠ أه المكابره 

يحصغالذي ويميت؛ ئحص الذي أنث أيك من ئدعي كما كث إذا أي! 
كواكبهونخير ذواته حلق في الوجود ني .نحرك الذي هو ؤيجث 

كماإلها ينت فإن ٠ المسعرق مى يوم كنأ تبدو الّمعس نهده ٠ وحركايو 
عجزهعلم غلنا أأ٠نتيواه، من ؛بما ►ؤ؛أتي وتميتر؛ تحيي ادعيغ 

أي;- بهت المقام، هذا ني المكابرة على يقدر لا وأيه وانمطاعه، 
،.عاليه وثامن - هكئإ فلا أحرص 

صمآ-التولكءلىاش 
فيعياذة بها اطه أنن التي العنليمة العبادات من اممي عالي التوكز 

عليهابحرص أن المب على بنجم، النح، الأمور من وهو الكريم، كتايي 
الثللمة.سلط وعند الصعق عند حاصه 

كم1ن ؤاؤأ صقب أم ثام؛م كم إن كمح( ثوّث ؤد٠١د ت تعالى ناد 
[.٨٤]يونس: متي؛زه 

مّىمحب نل عن تجرا - ثكرْ تحالى *يقود ه■' جرير ابن ناد 
ؤإ*قمحبربوبييو وصدقتم افي، بوحدانية أقرريم ؤنتم إف قوم يا لقومه• 
يغذيلن فإثه سالموا؛ ولأمحرْ ثثموا، فمه يقول،؛ [، ٨٤]يرنس; هرأه 

)\إ[-ص.العفلم: القرآن شر 





الفتنمى الوقايات سبل 
أ= ٢٤١٠========^=====!

قء_ا

بأنممهم؛أيصا ؤنمثتنول الإيمان، اموو من عليه تقدرو0 مما ؤيمثعونا 
الباطل؛على وأيا الحق، على أنهم ظنوا الغلبة، لهإ رأوا إذا فإئهم 

وئلوانا«لا،.^١ ظزsائوا 

ثمحآدأدددأ ^١ ما مل صتيدأ ثلك من رنت بمن 'ى ■' محاد؛تعالى 
[.٣٤]الأ;عام: ألمزثوك>ه ثإى من حآءث وكد أف لكلمت ندو ولا تح 

منكدنه فيمن له ويعزيه ليي. ئليه *هذه ت تحرابن ناد 
لهورغد الرنل، مس العزم ادلو صبر كما بالصبر؛ له وأمت قومه، 

مىنالهم ما بعد العاقبه لهم كانت، حتى وُالظمر ئصروا، كما بالنمر؛ 
لهمكما الدنيا، في النمحن جاءهم ثم اللخ، والأدى قومهم ثن الثكذب 

التيآي: آه؛ صج تدل وولأ ناذت ولهذا ^؛ ١١في النصر 
سمثقاد: كما المؤمنين؛ نماد؛ والاحرة الدنيا في باشر كثها 

؛3؛^؛^ثء يئ؛ا ؛١؛ 0 ؛لممفلأ ،؛؛ إئم و آمحتيق صء 
إذهقنلأ ة لأقص أق ؤًفنث تعالى: رئاد [، ١٧٣- ١٧١]اكانأت: 

[.٢١]المجادلة: مغيزه ين أس 
حبرهم؛ين أي؛ ألرتهك.ه؛ ّإيى ين جآءث ؤوق؛ت وقولة: 

وبهمأسوة فيهم فللث، قومهم، من كدنهم من على وأبدوا محروا كيفي 

 . ..

(.roy/Y)الطم: القرآن تمر )٢( )أ/إاما(. الرحنن: الكر؛م تسر 





د

القوقرناء من الوقاية شبل 

افن:بإذن إلا اس ثوم يممغ لا الخلل أة تدم أدلا: 
يأذ.ئدمأن مل بن يدقك( ثنا أسوأ ءاموأ أكأبم ؤ.. تعالى: قاد 

[.٢٥٤]١^: ألظثلتو0ه ئم يآلكمحا كعتعأ ولا : ٤٠•دثُ فيه بيع لا 
ضاكاف نو الدنيا في الآم خلل »ءإل ه: جرير ابن قاد 

ذلك؛عر له والمظاهزة ، بوء وأراده وه يمكن حاوله من على له بالنصرة 
احداينصن القيامة يوم أحد لا لأيه ذلك،؛ من أيقا ذكرة تعالى فابمهم 

،•١^١١بن  •ترا"ت" 

صثإٍ؛أق َةثا )ن ؟ف . محكة يا ريم ^٠١^ تعالى: ونال 
G٥ . ي آي ئآ زتآ . آدشن ني ة © ين 

[.١٠١-  ٩٦\\كوو\ء: بوه مدم ه قيية ثن 
نمافنرب أي: ©ه؛ م صيم ظه•' الئعدى ناد 

حير،كل من نأيسوا الدنيا؛ ني بدللث، العادة جرت كما ثفع؛ بأيدي نممعنا 
كئوالأى.^١ وأنإنوا 

)أ/أآه(.)؛(ح1.عاوان:
(.١٢٢٣)V/الرحنن: الكريم سر )٢( 



I——ء®

ا===^=======^^^ص=-محا_؛1

القيامة؛يوم الئوء قرناء حاو ثدكئ ثانثا؛ 
آفيؤل،ع ألحوذ بقثي بثمود ندبي هل آلقاِلم بمص ؤت؛و} تعالى1 3اد 
إدند آلنً=هم م لذي شد ثلة. ئلأئا أيد i ء ثنيلق ثيلأ. 

 V[.٢٩. ٢٧]الفرقان: هني آشقن وًفاى ■؛؛؛
تجبعلى تيه نهتؤ ذي الأية هذه ؛روقي علأ ابى قاد 

•١٢١^^^زين 
ألثتتإذكث>هإلا عدو تنمن بمقيتِ بجنيذ ءؤالآءن-لأء تعالى؛ وناد 

[.٦٧]الزخرف: 

وأيهاالقيامة، حاد بعص تعالى وصت ُدم ظه؛ عطئه ابى قال 
حللكلأ ؤيثثالس يثعادى فيها بالثاس المطبق والحوف مطلعها لهول 
ملمن عليه لحل المرد أف يرى لأنه نمى؛ غير على الدنيا ض كال 

حلافعلى المخالن الحليليى حاد ررفهذا اةةا؛إؤ! القيم ابس وقال 
والأعة«ل'آ،.العداوة إلى الثلة وماد .، اليمول طاعة 

اكثالخة؛١^٣ لزوم ثالثا؛ 
تآدسيلألندرء ييهم تمي آك؛ث مع سش ؤوأ»نهن الى؛ تعاد ن

أعثتامن يع وث* آلدلأ الثيوق زثه رث عتم تغالف ثد ثلأ يجهث نيئين 
[.٢٨]الكهف: وا4 أء قاث همق نآئح وا ص هم 

فىأموئه وغيره - . محمدا سه تعالى رُيآمر ^؛ ٤٥٠السعدي قال 

(.٥٦١)U/الوجيز: السرر )٢( )آ/0مأ(. الوجيز: السرر )١( 
)صأأا(.اكوك؛ت:الةالرّ)"ا(



ج٦ لسوء ا قرناء من لوقابي ا تبل 
—^=—=^—^ثم.مم=

ؤأك؛نالمنيسى النثاد \دؤبذ مع نمه نصبن أن - والئواهي الأوامر 
بذلكيريدول وآخزة الثهاو أود أي: >أدستيه؛ آلمدنة ربهم دءودتث 

ا0ثحإبوالأمن فقسها فيها؛ والإحلاص بالعبادة فوصيهم اممب؛ وجه 
ثفراء؛كائوا ؤإل ومخاستهم صحبتهم على النمس ومجاهده الأخيار، 

بمحصىا<أا،.لا ما الفوائد من صحبتهم ني فإف 

يحرصالذي هو أخلانه في الكريم ابمايه، في الصادق ارفالمومى 
مجاكنهممن هم يقن يمنعه ولا والتقوى، الإيمان أهل ئخالعلة على 

ؤيثزحسرهم بما إليهم والتقدم لهم، والتواصع ومواسمهم ومصاجمتهم 

الصالحة،الصحبة اختيار على الحث الباركة الثئة في وزئ وند 
كخاملناش الصالح الجليس )نقل قاد: ه ام. عن صح فقد 

ث،ئ؛تاع أل نإما يخديلث،، أن إما الجنلث، يحامل الكير؛ وئابخ الجسلث، 
أنزاثا ثيابلث،، يحرذ أن إما النجم دثا؛ح طيه، ييحا ممه ثجد أن يإما 

ثجدريئانيثت(ل٢/

الحيروأهل الصالجص مجالسة يقيله ®وفيه ظه: المؤوي ناد 
همجالعن والنهي والأذلب، والعلم والويع الأحلأن، ومكارم والمروءة 

،.٤١وتaلالتثااعجنْ ؟هثر أو الماس، يغتاب، ومن البيع، وأهل السر أهل 

(.٩٥٧)■؟/الرحنن:الكرم يء )١( 
(.o.<\/A)الكريم: لمآن الوسط التمر )٢( 
رثم:حديث السك، باب والصد، الابائح محاب (، ١٧٧٨)؛/الخاوي: صحيح )٣( 

اسعاب!باب رالأداب، والملة البر مماب )آ/هاأا(، ت سالم صحيح (، ٥٥٣٣)
(.٢٦٢٨)ت رنم حديث السوء، قرناء ومجانبة الصالحين مجالسة 

(,١٨٤/١٦رالنووي! بشرح ملم صحح )٤، 



و"*ع71أ
=نمم^^==^=صضصض^=ً

افر؛يخل الاعتصام رابئات 
ولدلثجق؛ اض هو مالحافظ العيد، به يعتصم محيس، أقوى وهو 

سهؤو)و؛لآ النار؛ نى ضلت أن كاد الدى ترينه رأى عندما العبد ^u؛، ناد 
[.٥٧لالهاغأت: أملهآه عن محت وي 

بهيايتهعلي أنعم اممة أف ولولا يقود؛ ٠١؛ جريرابى ناد 
فيمعل—، المحشريى مى لكسث، المويت، بعد بالبعث، للإيمان والتوفيق 

افي»لا،.عداب 
وترنيمهعممته أي؛ رؤ،ه؛ صه ااؤرلو؛لآ آةة/ابج؛ المرمحلبي وناد 
.(٢)الثوء«لى.القرين عن واراءة الإسلام بثروة بالأسماك 

)ا<\/'هْ(.جا.عاوان:)ا(
(.٥٠٠)ا،ا/اساوابق:)٢( 



اسلئ(يى

ُ

اثداحليةالأسباب 
منهااثوقايات وقبل 

□□





همت

الداحليةبايتسواب المراد ببان 

فهيوذاته؛ ان الأتنفس داخل ْن تكوف القي الأّباّب نلث هي 
وءالْتمأنه، ولا الحي عن يعرض ويجعله لأساف ا ئواجه داحلثه أساب 

حياتهفي تواجهه الإنسان على الئأثير ئوة في تفاؤتها يحسبا الأمحباب 
إعراضفى سببا جمينها أو الأساب هذه أحد يكوف وند اليومية، 

الخق.عن الإنسان 









;  yTo I

باسالإشراك 

اشدين عن يصد التي الأساب أعظم من باقي الشرك 
عته.وسمدْ 

لصدا.لش دوى تا وينفث يمء يمق أن بممر ي أكن ^٤ ت تعالى قاد 
[.١١٦; ٠٧١]مداه صل ص أم يمك وثن بثآء 

لقبففد ثريكا؛ عاديه في لني يجعنغ رروثن ةق؛فؤ' جرير ابى قاد 
قديدا؛وزوالا بعيدا لهابا المسيل يصد عن وزاد المص، طريق عن 

ورفطريمه، ونالك الثيطال، أطاع قد عبادته ني يافه يإثراكؤ أيه وذلك 
المي؛ى،الرال والح>البعيد الصلاد هو قداق دينه؛ ومنهاغ الني طاعه 

حزئكأسا أم يمك رثن يبء ثثكن عث ق ؤ->نةء ت_ع_الى! ونال 
[.٣١]الم; أسحقه <ثغلإ؛ ق آلئ غي ثهؤكا ؟و أشيد ئثئكنه النماء محي 

عبادةالناس أيها اجتنبوا ت ذكره تعالى ُيقود • رهءلبمإ' جرير ابى قال 
ؤإفرادل، التوحيد إخلاص على ؤ ئتقيميى الشرك ومحول الأوثان، 

من__1 به مشركين غيز والأصنام الأوثان يوف خالصا له والعبادة الaلاءة 
ؤإصايةالهدى مى بعدة فى فمثثه دؤيه؛ ْن قيئا :الل5 يشرف من فإثه يؤبه؛ 
الثلينفتخثلمه الئماء؛ مى حز من ؛ ١٧ريه عن ودهابه وهلاثو المص 

)ما/هار؛(االمان;جامع )١( 



~~و،ها

•^^١٢بمي؛ نجيق؛ ملكن في الريح به هوت أو فهلث، 
فيمنهمكين رآهم عندما نومه مع ء إبراهيم قصة إلى وانظر 

وثعدثبين صلاو ني الأصنام يعبادتهثر أنهم لهم مثن الأصنام مائة 
الحذ•ثور عن عغليم 

آرظىإؤآ ♦ا.لهأ د_غاتا آتثحد ،JJ في إيإبيثِ )، ١٥ؤذأأ نعالك،• ناد 
[.٧٤]الأنعام: مان؟ه مهؤ، ,ف، وؤتلك 

يعثدولالدين وقوملئ آرر، يا أراق إر ت رريقود ظه جرير ابن قاد 
محجةعن زوال في يقود؛ كقفيره ه آلهه ؤشمحدولها الأصنام، معلق 

أبمرْيمن ؟بص يقود• .ه؛ الصواب، مبتل عن وءا-ول الحث، 
بذللث،؛بمي الموبم؛ الهلريق محجؤ عن ورواد السيل، ممد عن جور أئه 
إخلاصعليهم امثوجنا الدي وعباديؤ، اللب توحيد عن وهم هو صل قد أنت 

والأوث1ن«لى.الألهؤ من غيره يوف هم عث يالأيؤ له العبادة 
الأمحح1موبنيه يجئه أن . اممة دعا ءنلما . إبراهيلم علل وقد 

•الثامن من كر صلال في عفليم مبب< بأيه 
ؤآجثتغ،ء١يثا آكلي ٠^١ آجمو رن اذربم هاد ورإد نع_الى! ال ق

ميؤوعُ ثعي ئن آلنا؛يد، نن أ»نللن،١ إتين لت . آ'شنام سد أن نه 
[.٣٦، ٣٥]إيرامم؛ قحيره غفور ؛يلق، عٌاؤ، وس 

ألناه،ه؛تن آننللن،٢ إتأن جوه رروقوله ; جريرابن قال 
عنالثاس مى كثيرا أصللن يقود؛ الأصنام إن رب، يا يقود! 
يلئ«لم.و'كموا جتولمأ.< حص الحث وسل الهدى طريق 

(.٣٤٧)ا'/أأم_ حا.عاوان:)٢( )أا/ارآ0(. الأبق: المدر )١( 
)ما/ا/ا/أ(.المدرالأبق: )٣( 



أوعنه الانتقاد الئرك قي وع مثن كثير على الصعسا مى كاف لقد 
منالمشاى ؤثثحمز بونعه ما تبدد هؤلاء من الكثين ثجد بل هجره، 

بري•على القا؛ أجل 
عفليمة،الأصنام بعبادة الفتنه تكن لم »ولو ظه.' المم ايى قاد 

نهمدويها؛ وأبنائهم وأموالهم يفوسهم بدل على عبادها أقدم لما 
لهاحثا إلا ذلك يزيدهم ولا بهم حئ وما إخوانهم، مصايغ يثاهدوف 
فيالمكار؛ أنواع وثحمل عليها، بالصبر يعفا بعضهم ؤيوصي وتعظيما، 

ومابعبادتها، ئتنث، التي الأمم أخبار يمعول وهم وعبادتها، نصرتها 
عبادتها((عن ذك تحيهم ولا العقوباُت، عاجل من بهم حذ 

اهِعبادة في الإشراق أو في الكريم الثرآئ دكزئ م الأمثلة ومن 
عبادتهاكانت، حيث ؛ نبأ ملكة قصة _ت الحق قبول عدم في يب م

هو.سليما0 دعوة عن صدها فى سببا افه دون من للسمر 

َكغإاهمم ين كاثئ إما آف دون ين مد '؛ن مارؤوبمد؛نا تعالىت ةاد 
[.٤٣]المل: 

مد'؛مت، وما سبإ صاحبة المرأة ^٥ ومع  ١١فءإِلبج حرير ابن قاد 
،.اظت،ال ثعثد أ0 الئس ءباددها وذلاث، آفه<؛ درن ين 

دونين مد '؛دن ما ونبمدثا تعالى! افن قاد  ١١! الثعدي وقاد 
الحيئعرث به ما والفطنة الدكاء مى فلها ؤإلأ الإسلام، عن أي! أفه؛ 

(.٩٦٢)Y/اللهفان: إءا'ة )ا(

ألثجأد-ئفي لها ويل تعالى• ئال، بعد فيما المرأة س إسلام على الكريم القرآن دل، - ١٠)٢، 
إؤرن ئالت، ماييث تن مثثآ منح إقت ،ل سادتا ش ر؛ممق يبمد ثسجئت ه ،لثا 

[.٤٤ل١لن٠ل: ف ح إمّد.ت، هئيى *تيمته 
)ا/ا/بمم\(.حا.عالمان:)م(



■م٦—■•

،.القالبارتصسنة ثذهب الباطالة العقائد ولكن الباطل، مى 
كتابص وابمدوا اليوم المسبمين مس كبر صز كم ال الإنمحئرى 

وعبادةباقي الإشراك في منهم كير وقؤع سب، وهديه نبتهم وننة ربهم 
الئرك.أنولع من ذلث وغير . .بهم.والاستغاثة الثبور أهل 

الدنيافي زخنة عابت قاف الشرك؛ من الخدر كث اذ الإنفئبمدر 
والاحر؛.

١٢٥١)م سرامِيماس: 



ص

قدرهخفآ اض قدر عدؤ 

سباشفليم حى سحانه تعظيمه وعدم لذو؛، حى الني هدو عدم إ0 
درئالرض تكدب في الوضع في دب الجذ، عن الإنسان إعراض في 

تلاثهدا على دلت وقد بالثو، الإشراك في الوضع في ومبب دعوتهم، 
ٌاممي كتانم، من آيات 

فيسبب قدره حق ؛^ ١١قدر عدم أف على فثدث الأولى الآيه أما 
آئزدتآ ثالوأ ^ ةلي،ء ص أثن  bjj،؛ؤوتأ تعالى• نوله وهي الرنل؛ تكذب 

لإنا;بمرهني ^١ ئوتئ غد، مآء ٢^ ألكتث أزو س نو شء تن م عق أس 
شئاثآولإ ولا أض ثلرأ ؤ ثا ؤممثد دمحمن ثدو؛بما هماطيس 

[.٩١]١^٢: قتإوزه خديبمم قا درهم ثم آه 
ررهمقادت قي،ءيم؛ ص أثن ثوروأ ءؤوتا قوله• في ه عباس ايى ثان 

قدير؛سيء ثل على اللت أف آمي فمن عليهم؛ ايله ئل-رة يؤمنوا لم الكمار 
قل.رواالحى اممة مدر فلم ؛ يذئلم وتن قدرة، حى افة قدر فقد 

ثعفليمؤ؛حق افئ عفلموا وما تعالىI يقود ١١! >&^ كثير ابى وقاد 
إليهم،آ،.^ ظثوا إذ 

النهودمس الدساله ئقى من على ئنييع هدا ١١هءدفؤI الثعدى وقاد 

(.٣٠٠ fx)الخلم: امأن مسر )٢( )ه/أه"آ_م\هم.)ا(ح1.عاوان:



بمداِفث\يخموه®ا—'•® 

هذا؛ثاد ض ثيء؛ من بمر على أنزل ما اممت أل وزعم والثريد، 
حكمته،ني لدح هذا إذ عظمته، حى عظمه ولا قدره، حى اطه مدر مما 

مئةلأعظم ونمي ينهاهم، ولا يأمرهم لا هملا عجاذه يترف أيه وزعم 
نيلإلى ليبال لا الحم، الآّاله وهم، بالة، على بها افن امس 

منأء-ظلم اطه ني ينح نأي بها؛ إلا والملاح والكرامة الئعادة 
هذا؟الأا،.

والأصنام؛الأوثان عبلة دم سياق ني جاءُئ، فقد الثانيه، الأيه أما 
وهيالشرك؛ في الومؤع في ب *ذرة حئ اطب يدر عدم أف على فثدئ 
تنمىآقت إى ى ثانثيأ مثن مت، آلشاش ت تعالى موله 

السثا اللباب مثئتإ يرن ق آيقثإ وف يبابا أن آم يثن ين 
إنثدبث ->، ٥ كديدأ نا . وقكؤ>4 آلنلرلي تثك ينه مثؤدة 

[.٧٤، ٧٣]الحج: تنجره ليش آس 
تيقون، ثثدفيءء؟<؛ -^٠ أهث كدمئأ ^ما : ااوءوله : ٤?^؛^ جرير ابى ناد 

حيىعظمته؛ ص العبادة في شريكا ممه الألهه جعلوا الذين هولا؛ عئلم ما 
ا.معرفته،ار حق ^^٠ ولا العبادة، له يخلقوا فلم عيره؛ به أشركوا 

نوىحيث، مدر؛؛ حق اطة مذر ما أنهدا ،^^؛ ٤٤الئعدي وقاد 
نوىالوجوه، جمح من القوي بالثني الوجوأ، جميع من العاجر الفقير 

حياهولا نوثا، ولا صرا، ولا نمنا لغيره ولا لنفسه يمللئ، لا من 
الملمك،،مالالئ، المانع، النععلي الثار، النافع هو بمن سورا ولا 

التصريم،اارأنولع بجمع فته والمتصرف 

(.٦٣٧/١٦)او؛ان: جامع )٢( (. ٤٩٠)ا/ الرحنن: الكريم نمر )١( 
(.١١١٧/٣)الرUن:الكريم يم )٣( 



٦فيرو خى لئي ا فدر عدم 
===—=—==^=فُى=

منوالتحدير بالتوحيد الأمر سياق في فجاءت الثالثه، الأيه أثا 
فيالونؤع في سبب مدره حى افي ندو عدم أل على أيما فثدل الشرك؛ 
الشرك•

ثثمئنلقجت لن ملدثك ين آقن ثإد إقش يى جوه تعالى؛ ناد 
وما. آلشتكدن يكن ه، ءأغثد آه بؤ، . همهن ثث همك 
ثلو4تإئوئ آلمنمؤ نحم ؤثتم جمعا وآ'لآلأر( قو،ء ؤ أثن  ١٥

.[ ٦٧-  ٦٠زالزم؛ دئيمُىه عما وتق ّهحض يص-نيء 
يقودحى آثت مدؤعأ جو، • ُروذوله •' ظه جرير ابد قاد 

الذينباطو؛ المشركون هؤلاء عْلمته حى افن ععلم وما ذكره؛ تعالى 
الأوثاناال١،.عبادة إل يدعوناك 

حىافن المشركون يدر وما تعالى! اريقود ئه؛ كثير ابن، وناد 
علىالهادر منه، \ءقرز لا الذي ١^٥^٢ وهو ءيرْ، معه عبدوا حيد ندرأ؛ 

،•^^٠١٢ثهرة تث شكب؛ وكث شي،ء، لكز المالث شي،؛، كز 
عظمتهحى ثعفليمه وعدم قدره، حى اط5 ندر عدم أف يثبيذ وبهيا 

مولوعدم دينه عن الإعراصرا في ب المعرنة: حق معرفته وعدم 
هداة.

...

(»t/Tجامع )؛( :jUl.)Y؛
)يمم؛؛:شيراممحاص:)٢( 





ًد

ااقكقآلأ\لأ

الهدموم

يجعزالتي الأساد-ا أعظم من المذموم والأساع الانموم التةالسد 
عليهأر الذي لأناف ا ذلك يتع بل نتنه، ولا الحي عن يعرض الإتسال 

وقدبرهان، ولا حجة غير من يئسنه ل؛ وتعظيما حبا ثلتة وملأ 
حاءئهمعذما الأقوام فأولئك الكريم؛ كتابه في الأمن هذا اممه. تين 

وردوها،عنها، أعرصوا الواصحات، والحض^ اليينايت،، يالايات رسلهم 
ذلكفعبهم في الأسانم، أكبر من وكاف بها، جاءهم من آذوا بل 

الذيايذموم الأساغ هر وهذا ورومانهم، وكبرائهم لأيابهم ايباعهم 
ييائه:وإلك، الحؤ، بماومحس صاحيث يجعل 

الئالين:الأباء فاغ ولا: 
وعدمالص رد في العفليم أثره وتقليدهم الصالص الأياء لأساع كاف 

موله.

:أحدها ام: أقال<كمر أف المرآل بيى اروءد فءزفؤ: المي-م ا؛ن ناد 
الأتباعأكثر كغر وهو الأسلاف، وتقليد وصلال جيل عن صادر كمر 

ا.والعواماال
ثهألثا ثآ تئ ى قاوأ آشُ أنزل ثآ آينوأ م ظ ^١ "مالى: قاد 

،٥٠)ا/ المJادةت دار مفتاح 



I——ء.ج

[.١٧٠]اوقرْ: يأ_تاووناه ولا سقا ت-نلمرى لا ءاباوثم كارك أوأو ءابآ»ؤ 
امرواإذا الحري؛ حاو عن تعالى ررأحين ت الئعدي محاد 

يآ نمع ؤة : وقالواذلك، عن رغثوا رسوله عر اممت أنزل ما باساع 
ومعبالأنبياء؛ الإيمان في وزهدوا الأباء، تثقليد فاكتموا ءاخا»أ'يم؛ قي 
الحقلني ئبهة وط، صلألأ، وأسدهم الناس، أجهل فآباوهم هذا 

وعدمعنه، ورضيهم الممحذ، عن إء-راصهم على دلهل، فهدا واهيه؛ 
القصد،هو الحق لكال قصدهم؛ وحسس لرشدهم، هدوا فلو إنصافهم؛ 

واتثعهمئلئا، الحق له سن غيره وبين بينه ووازف محضده، الحي جعن ومن 
ئضئا«أاا.كاف إذ 

ثبماما ئبع هالا؛ل أئه أرد نآ أئمإ ^٢ نل  ١٥٧^ت تعالى وفاد 
[.٢١]_)،: أشيره ^١>-، إك يلمهم ألشتثن حقاث أنلر ءاباءنا قه 

فياشحادلين لهزلأ؛ أي: ٠؛ نل إتا و>محُ: تحر ابن قاد 
المعلهرةالشراع مى رسوله على أي' أثءه؛ أيند •آ ؤأب<وأ اممه: توحيد 
اساغإلا حجه لهم بكن لم أي: ءاداتنايم؛ قه ؤيدئا ما ئى دل ^قألأ 

;لإء ٩ أ\ص كاث ووؤ ١^: قال الأثدمين، اء الآ؛
آبائهم،بمنع المحتجوذ أيها ءلسكّم فما أي* [؛ ١٧٠؛ يهتدول<؟< 

فيه((كانوا فيما لهم •ئث وأنتم صلألة، على كانوا أنهم 
كثيرينأقوام قصص الكريم كتابه في عليما W  ٥١قص وقد 

يالاياتذلك على وجاءتهم ٌ اقو عند من بالمص رسلهم حاءيهم 
بهجاءئهم ما الأقوام أولئك من كثير فزد الواصحات والحجج البينان 

الصالوذ.آباؤهلم عليه كاذ لما مخالث بأيه ذلك في محتجين الرنز 

(.XiUh)الشم: ،^ ٢٥١تمر )٢( (. ١٢٥)ا/ارحنن: ام؛م سير )١( 



ءثج٠- ٦ ثوم ممن ا ليقليت ا
—مح1ْ![ً—

الحجةبهذه احتجوا رحيم اممي عبادة إلى قومه دعا عندما فّوح 
الأيين•آبائهم في بذلث سمنوا لم أيهم الاءلاة 

ذؤC أثث آعتدؤأ يضئ قال ميمحء إل همثا ؤ»ثJ^ 0؟_ تعالى؛ ناد 
0ق؟محمحامحص:اح!يئثت

ؤآتثنيا سؤعنا ما /مل،لإة أثن ثة وؤ هثبمكم نئ>ثل ل محي ٠؛^ 
[.٢٤، ٢٣لاوؤ.تون: ٢^^ ئاثوا 

شيءفي ينولول لا أمواتا كائوا *ريهم تةة/فؤت الرازي اشم نال 
فييجدوا لم فلما الاثاء؛ قول إلى والرجؤع المميد على إلا ذابمهم مس 

مادها*لحكموا الطريقة، هذه . ئوح نبوة 
وأنكنوحدة، اممي عبادة إلى نوتة دعا عندما . إدراملم وهذا 

حجةمن لها ؤيا الصالي آبائهم بصجتع احثجوا للأصنام، هماذثهم عليهم 
١^١،غ.الص مقابلة في واهيؤ• 

إل. عيه؛ هء دثثا من ين رقيم إمحم ءانمآ تعالى؛ قاد 
ت١تا;ةئا ثدأ  ٧١٠و ذكزن a أم ؤ آصل مِ نا م لأيه هآل 

[.٥٤.  ٠١]الأنياء: صقي ؤ، أنثن لثدَكثن ءال عسى. 
يكنلم شيخي U تانا;ثا هذأ »ؤ،الوأ ه: كم ابن قال 

أنتنكتر . Ju؟،ؤءال قادت ولهذا الضلال؛ آبائهم صنح سوى حجه لهم 
امحمح(الذين آبادكم مع الكلام أي؛ مح'©ه؛ م ق، وص 

الثلريقغير على صلال ني وهم فأنتم معكم؛ كالكلأم يضئيعهم 
المتةيم<،لآ،.

.ا؛رمحح ثأ ظبهم ج ؛ - الشعراء نورة في - تعالى وقال 

)ه/\ا؛م(.الطم: القرآن تمر )٢( (. ٩٣٣)الخب: ثانح 



٦—-ساتء
-محع=د==س=====^^===

هاد. ئبجة ئا قلل لناما مثل ثانإ . م، ثبجهوء اخي قاد إي 
ن;نآ؛^؛١ثق ٥^! 0 بجلأ و و؛ئتوم 0 ص رذ سرء ثل 

0ألأشمح ن،%ج أنت 0  ٥٥٠ثاَمح مح;مح ثتمحن.ةد ^؛4 
.[ ٧٧.  ٦٩زاكعداء: ^ ٤٨٠٥١رب إي ق ءور ؤؤلإ 

دوو«لا،.ولا حجة غير من الممليد إلى ®قرعوا المرؤلئ قاد 
بماود1نهم وحدة، افني عبادة إلى دعاهم لئا . هود وقوم 

كا0ما ئرك إلى يدعوهم كيت بأيه ذلك، عليه أنكنوا عليهم، افه أنعم 
اأباوهم؟ تعبده 

إلمتن أء نا آلة اعتدوا قاد ئودأ تام عاد قف ت تعالى قاد 
مِفى لزُه اكا محً ين كثثوأ أك أتلا ةد 0 ثأمحن ق أط 
تنوثوث وحم أتتثاثذ إ< وو دوم »ال ألكيه. يرث> ظؤة وإدا 
أنأرمحتم . ليإ ثاخ ثك وآئأ ني يثكت آنثدأطم . رث 

ينئلمآ؛ كذم' إي وآدحفثوا كذيمحإ مذم وء عق يذؤأ ين ذًًكر ؛١؛^ 
.ميمن ئتؤ أش ^٠ ١٠أدْتفثوا بميثله ، ٣١ؤ ورادؤم مج ممّ بمي 

يدآ^١ ه ;ا;ثآؤآ ٠ ْفان ن١ قبمد; أق تثد لِيئتا ^١ 
•٧[,-  ٦٥]الأعراف: .ه المنيفين ية َكت إن 

أوين،هو الذي الأ> بذلوا افن! »قبمهلم ص: اشدي قاد 
وبدواما بها بعارصوف لا التي الأمور مى الأمور وأكنذ الواجات، 

الأصناموعبادة الشرك مى الصالون الأباء عليه ما فقدموا آباءهم؛ عليه 
وكدبواله، ثريالئ، لا وحده افلو توحيد من الثنز؛ إليه يغث، ما على 

نيمءص,

(.٥٥٧/٢)الونن: الكريم يسر )٢( )آا/ص. امآن: لأحكام الجامع )١( 



وء ٦ لثقليد ا

نيإف إذ الداحصة، الحجة بهذه سهم واجهوا صالح قوم وكذلك، 
الأيوب•أعظم س آبائهم عقيدة مح، الثدخ أل ورعيهم رأيهم 

يندؤ •؛١ أثن آعثدإ يتموص ثال صنيحأ نائم ئتود ث تعالى ناد 
يبرث( إة إقو ^١ قز أنتثغثوث دبما نآنثع أش تذ آقأم ئر ءهه أمخ 

محتتآ ي أن ص ذأ ئز َ>ؤ( بم، كث ق بمئ \ إل. بجت 
[.٦٢، ٦١: ٥٠٢٠]إقو ئنمؤ نثا كف( ش ؤإقا »اباقيا 

العةااأفيلث( ويونل ئرجوف ثمنا ند *١^٠؛ ظلإت النعيي قاد 
بمكاومنعروئا زال ما أمحه صالح لسنهم متهم فهاده وهدا والنفع، 
بهياجاءهم لما ولكنه نومه، خيار من وأيه الئيم، ومحاسن الأخلاق 

مضموثهاالتي المقالة هده قالوا الغامدة، أهواءهم يوافق لا الذي الأمر 
يرجىلا بحالة وصرت، فيل؛(، ظننا أحلمت( والأن كاملا ؤنث( قد أيل؛، 

محيمد؛؛١ 1ن ؤشكآ قولهم: وهو عنه؛ قالوه ما وذتنة حير، منلث، 
فيقدخ كيما صالح؛ في المدح أعثلم من هدا أل وبزعمهم »اذأإياه، 
الصاون«لا،.آJائهلم وعقوو عقولهم، 

أن٤ئواوحده، اممه عبادة إلى قومه دعا لما .ل سعيب وكدللنا 
اعتقادهم.فى عفليم شيء آياوئم عاليه كان ما رل؛ قاف ذللث،؛ 

.نثث؛ا؛آؤ؟:١ هق أن ص ص قمح، >ثازأ ■سالى: قاد 
[.٨٧]مود: ألث؛ثمثيم آسن لأنت دقوا ^١ أنو.يثا ؤآ سد أن أر 

فرعونإلى اليامت( ؛الآيا'ت، افن. أرسلهما L وهارول وئونى 
مخالفهيريدون لا الهم الهداية نور عن إعراصهم أساب، من فكان ومليه 

آبانهءالئالن.

)آ/آهب(.ابق: انالمدر 



ا===ًص=^====س=س=مح\1_]

وتالاه،محبمدن إث دكئاث محونئ >ع-م ين بث، ولأ ث الى تعئاد 
ننيال)؛ هاو هندءا ين ألص إآ؛هلم ثأثا . مم؛ن وا ذلأ\ ؤاما 
بمئولأ ئدا محر جأءْظم  ١٥بمي أثولرن تهمئ ، ١١٠. نتن فيم 

ؤآوو ذئ نظ>؛ ه ه ئ ئ ِقوا ١^١ ثاوأ 0 أكبجك 
[.٧٨. ٧٥تمس: يثوبجزه قة؛ا عى ها ءو 

ؤيمالا بما لقوبه رائ؛ن لئونى »قاووا ه: اشدي قاد 
من،آبا^ uUزخذنا ث ِئا أجئثنا أي; :م.، ه ئ حما ِثوثا 

فجعلواله؟! سرياك لا رحيم افن يعتد بأن ويأمرنا اممي، غير وعبادة الشرك 
.موتىبه حاءهم الذي المحي بها  hjiy,حجه الصالي محولآبائهم 

والدلائلوالبيان بالهدى . محمد يبينا حاءهم لما مريس وثمار 
عليهكان لما مخالم، لأنه ذللث،؛ ردوا أن إلا منهم كاف ما الواصحة، 

١^١لون.آباؤئلم 
أنئي تثث إلأ هندآ م! هالا مؤ ه عير مك ^٥١ ت تعالى قاد 

نلإ\:ا؟وإ 
[.U٤٣: هه بمن ِللأ ندآ 4 م قا ممو 

منهيستحقون أمهم اوكمار عن تعالى يخمر  I١١ كثير ابن قاد 
سناترآيامة عليهم سلى إذا كاموا لأمهم العاوار_،؛ من والألي؛إ العقوبة 

أنيئد تحل إلا هتدآ ما ^٠١^١ . رموله لسان من ئلرمه عمة نمحويها 
ماوأن الحي، هو آبائهم دين أف تعنون؛ ؟^،؛^؛ ١٠بمد كاث •نما بمدلإ 
،•الأبأ*ل لعاين آبائهم لعلى عليهم ؛اُلأ، عندهم الرمود. يه جاءهم 

(.UYl/Y)الوحنن: الكريم سير )١( 
 )Y( (.٥٢٥.  ٥٢٤)ا•/الطيم: القرآن شتر



استوماومليذ 
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تعالى؛فقاد الرحرف؛ نورة في كذلك عنهم تعالى يأخبر 
تآوةو؛هث . ةهتثمح< ؛١^٥٠! عق ؤإثا أشت ءق ثابمحُأ وندآ إنا ياو 

ؤؤإيا أثؤ عق ءاتآ؛ثا و؛تآ لJا ثئتمدآ  JSايُ ثم؛ر تن مثن ي( ثلأ، ين 
[.٢٣، ٢٢تمثتدرزه ؛١^٠٠؛ 

الثّرلإمحن فيه هم فيما ثني نلهم لجز *أي: ؛ةقفلأ كثير ابن فاد 
الدينبها والمرائ أنة، عالي كانوا بأنهم والأجداد الأباء تقاليد سوى 
أشباههمإليها نتفهم قد هؤلاء مناله أ0 تعالى بثي ثم • ٠ • هاهنا 

بثزفقالوا فلونهم؛ نشانهت، لإحب اسثة الئالفة الأنم س ونفiراؤئم 
.من أر تجر *الرا إب ثبمولؤ ثن محم بن ألإة أف *آ مقالتهم؛ 

oLUlJL]ط\ظث0ه م،ا هم أق دء أوامؤإ  Jl :تهاهنا ناد وهكلوا [، ٥٣، ٥٢
»انآءثاوحت.آ اثا محميآ ءو بلا قو نن ؤتؤ ي، ٠؛^، ين، رستا أآ 

تمقتدوقث١ثمدم عق يإئا محت عق 
نصهوتقليدهم الأباء ايباع حظر على ئدث القي الأمثلة ومذ 

منهتطلن، . الثى وكاف الوفاة حصنيه عندما .؛ الئى عم عتاب أبى 
منحوئه ذللث، في الأمباي، أعثلم من وكاف فآبى افن إلا إله لا يقود؛ أن 

الابالأى.نخالفة 

١^٢في أف تغثز ٣،: الناس ®١^، ه: السم ابن قاد 
هووهدا لهم، ودما وأحيائه، آياته على منه ونلعا إزراء الرسول ومتابعة 

وأجدادهمآباءهم امقعظموا الإسلام؛ عن وأمثاله ءلاو_، أبا مثع الذي 

باخمار.( ٢٢٤)U/المدر )١( 
رصرٍر*با(,انظرن . تخريجه سبق )٢( 
العلم.حصول ■ع الأساء من تمنع التي الأساب صمن السبب هذا ؛ءقفأ ذكر )٣( 



\—'م
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أولتكاحتاو ما حلاف يختاروا وأن والصلأل، بالكفر عليهم يشهدوا أن 
وصللواأولتك، أحلام نمهوا أسلموا، إن أيهم ورأوا لأنسهم، 
قادولهذا والشرق؛ اليمن وهو القبائح؛ بأمح ورموهم عقولهم، 

الممب،؟!عجي ملة عن الخوت عذ - طالب لأبي افي أعداة 
اطيأعداء يذعة فلم المهلل_اا؛ عبد ملة على ءهو بهI كلمهم ما آجر فكا0 

اشمحار إثما وأل المثلين،، عبد أباه ضفليمه لعلمهم البايت، هذا من إلا 
ناد!ولهذا وذمه؛ ئنقيصه غايه منه بلرم أمرا يأيي، فكيمه يه؛ والقرف 

كماأو ^J؛،0 بها لآئننثا المثللت،، عبد بني على منبه تكوف أن ®لولا 
/١١تال«

سست،أثه وعلى الأياء، اساع حظر على كلها ثدذ الأمثله نهذه 
الحذ•عن يعرص صاحبث يجع}؛ عظيم 

ائاغاشزبئئا:
نكذللث،الصلاد، في مسي، واساعهم الصالص الأباء تقليد أف كما 

تينهمالناس، سد مكانه لهم الذين القالي والوجهاء المحراء اناغ 
وصلالا.وحهلأ تقليدا الناص بعص 

ئركواثوح. نقوم الكريم؛ كتابي في، لهذا أمثله اممث. يكر وند 
الأموال.أهل واثعوا ائياعه 

إبددلد؛ال محالا، رت» ؤ تن محإقتوأ عتؤذ إئ؛م رن مح تعالى؛ ناد 
[.٢١• توح تاياه 

فخالخوا_^j^، إمم ي مح ؤ،اد *وقوله: حرير ابى ناد 

١٥٤)ا/ ت المJادة دار مفتاح 



سم ٦ تمذموم ا لثقليد ا
———^^ورى=

٠٧ؤ نن  ١٢٥^؟والرثاؤ، الهدى من إله دعوهم مجا علي وردوا أمجري، 
دعائممجن إياي معصيتهم في واثبموا يقولن •صارا.٤٠؛ إثُ ^٠١١ مجالا' 
حارا،إلا وولده ماله كثره يزده فلم وولده؛ ماله كمر ممن ذلك إلى 

،•الطريقُل محجة عن ودهانا الني، مجن وبمدا 
الحير،الدائ؛،L_ الناصح الئنود *عصوا ئه.' الئعدي وهاد 

إلاأولأم ولا \مو\لذ ئزذئم لم الذين والأشراف النلأ؟ وايغوا 
لهمانقاد بمن نكيت للارباح؛ ويمويئا هلاكا ت أي ارا؛ ح

وأءلاعهم؟!ءأآ،.
التثنات،بالايات قس هود رٌمولهم جاءهم لما عاد قوم وكدلث 

عنيد.حار كذ أمر واثعوا ائاعه وثركوا رسولهم، وعصوا بها، جحدوا 
أمنآبمأ رثلةُ وعمنرا رغم بماثيب يءثوأ عا؟ تيقة ت تعالى فاد 

S'  ربجم'كثيأ عاداان ألا أكمي وقم لعنه ألدتا ه؛فيء ف، محأبمإ محق. جثاي
[.٦٠، ٠٩^ y،] ^^،y،همو ثتاؤ بندا ألا 

ك3أنن واتبموا ١^، ن-ولهم اباغ »ضكوا ه: محير ابن قاد 
المومنصعباده ومن الني، مجن لعنه الدنيا هده في أئبعوا فلهيا عنتي؛ جبار 
،.الأثهاد«أ رءوس على القيامة يوم عليهم ؤيتادى يكروا كلما 

جاءهملما . مجوسي اياغ يرؤوا فرعوف ثوم من الملأ وكدللث، 
حارتهمذللئ، في فكاف فرعورز؛ واسعوا اقب، عند من البينان، بالأيايتؤ 

والأحرة.لدنيا اش 

ذنعنىإل ين. وحص بماثثا رّئ ت تعالى قاد 

)1اس\{.سيرامِماس: )٢( \'ه. ! ٦٢)ي.■ جاح )١( 
(.٣٣١)٤; العظم: امان ضير )٣( 



——'لإا
ى—=^س^=—صسس——ذس

آكنتؤأ 'غممه. بميم . نثيد محبموى أنث وتآ ؤمن أتن آبوا 
آثتإ^٢ شنئ دثذءء ير يبيعوا . آلنوررد أرزي نيئس الثار نأنردئم 

[.٩٩-  ٩٦]مود: ايزوده أزهد يم 

علىبأدلتنا موسى أرنالنا ولمد جق؛ ايقود I ظه جرير اثى قاد 
علىئدل أئها صحيح مكر وائلها عاينها لمن سن وحجه توحيدنا، 

اشرفنن ئول وبقول دونه، الربوبيه ادعى من كز وكزب اممب، توحيد 
جنب؛أفراق 1لى بمتي؛ رثلإبمح،ه؛ ينعمحى ول غيره الألوهيؤ في معه 

موسى،وملؤه نرعوف مكين! ت يقود ^،^٤٠؛ ر >ؤةبا،وا وأتباعه 
واقحاممي، عند مى موسى به أتاهم ما مود وأبوا اممب، وحداتيه وجحدوا 

ماورد موسى، تكدسن، ني وأمحناعوه الني، أمر دول فرعول أمن مرعول ملأ 
.ه؛اس؛ني محبموى أنث ؤوج .٠^ يقود عليه؛ افن عند من به جاءهم 

حير،إلى موسى تكدب في منه مله من فرعول أمن يرشد لا أيه ت بعم 
جهنم*أا،•نار يوردْ بل صلاح، إل5، ي،بلأ ولا 

حيناينوه أيهم عقولهم ونمه فرعول ملإ جهل على يدل ومما 
ننلطم عيتث ث أتلا يتأيثثا تيؤة ^٩>؛ تعالى• نال إله؛ أيه دعم 

إلوإي أطئ د-ي، تمتما 4< ^٠^، ١٠آلْليرن ^i، ييتذ ؤ، ثأنة عيه إليخ 
[.٣٨]القمص: آلكذ،وبميم يى /يلنث نإف لامك 

ماالتي اممو على العفلمة الجراءة هاز0 ارذان3لن ظه الئعدى ناد 
|الإإه؛jp نه كوف أن ونمى ، ٥١١أنه وادعى موس، كدب آدمي؛ نلنها 

ولكنيرويح؛ هذا وكز مؤنك،، إلي إلى ؟يتوصلا الأساب وسلا الحذ، 
المدJنول^، ٠٠١١كبار أيهم يزعنوف الذين الملأ هولا؛ مى العجن، 

(Y)؛(جا.ع  ;jUl/٠٦١؛)



'®•"أ•-;,١٥أ الثقالياJاممذمم 

ىء
وهذاأحلامهم، واستحث بنقولبم، الث-جل هدا لعب كيت لئ-ؤويها 
فادذلش ئح ثم دينهم، مد فيهم؛ راسخة صمه صار الذي لفنهم 

إذبعد فلوسا تزيغ لا وأن الإيمان، على الشامحث، اللهلم فنأللئ، عقولهم؛ 
.الوهارسااا أست، إيلئ، رحمه؛ لدللت، من لنا وئهن، هديثا، 

كبيرهمتسعوو ومكان؛ زمان كل* في الئلاو في الأتباع شأو وهذا 
اثبمواأيهم القيامة يوم ثم برهان، ولا حجة همر من شك،؛  ١٢مح، 

الص•ُلريؤب عن دأ؛عدوهم فاصلوهم، محراءهم 
فأترت!s؛؛؛، ممتا ٩ زئآ ^٠١^؛ تعالى: ىد 

[.٦٧]الأحزاب: 

القيامةيوم الكافرول وفاد ذكره: تعالى 'ريفود • ظه جرير ابن قان 
الشركفي وثمثناءنا الئلألة في أدمتنا أء1عنا إئا رسا جهنم: في 

والإيمانالهدى، وطريق الحق، محجة عن فأرالونا يقول،: الثبيلأ.ه؛ 
الدنيا(\م.في طاعتك ؤإحلاص بوحداشلث،، والإقرار يك، 

إلاإضلالهم لهم تأز ما »لأل هُ: عاشور ابن وقاد 
والاستدلالالقظر عن بطاعيهم واشتغالهم إياهم، العمياء طاعقهم بتسبب 

،.،®أ مثبول ، ووحامةأ اد نمن إليؤ يدعويهم فيما 

شهن.همة ي إقهم وق> وةست>ةئ الى: تمنوله يثير؛لى )١( 
[.٠٤ال\إذخمف.■ 

(.١٨٩)ا<؛/ااا/؛_ حا.عاوان:)٣( (. ١٢٨٢)"Y/الرحنن: سرالكريم )٢( 
الّعرب:لسان اتفلر: رديء. ثقيد أي؛ العاب؛ رحيم الأمّ هذا يقال؛ وحامة؛ )٤( 

jLانفلر: آجِ؛. )لى صار الأم: وهمئ، وآجره، ءامته ونمته: الأم غب نعثة: )٥(  J
)،ا/ه(.الخرب: 

)أآ/ماا(.واكوير:التحرير )٦( 



ا=ً^صدد=^=======-محثأ:

اىغُقاثلأ:ئلثا:
عن}(القريق هذا مئابو دفي واحدا، طربما للمص  uHاة جعد 

الحيطريق بلروم مسحاه أمر فلدللش المص؛ نور عن بعيده صاله كثيره 
الهلنق.من عداه ما واحتناب المستقيم، 

آلئثث٠ثئعرا وث!ُ قأئعخ ثتّتمثا ها>؟ر كدا ؤوأة ت الى تعاد ق
[.١٥٣زالأسام: ينقوزه دء وصكم قلكم سييلأ ص قكم ثمرق 

س_لمحواولا يقولن ألقثثره؛ ثقعوا دةءلبمؤأ جرير ابى قاد 
الثهوديةمى حلاقه دينا ثيعوا ولا غيره، منهيا يرلإوا ولا سواه، طريما 

ينعفائها الملل؛ مى ذلالئأ< وغير الأوثان، وعبادة واتجوسثؤ واشرانية 
اسنترإن - لمكم ينثئث، يقود: ش؛إتجه؛ عن يم' وصلألأت 

\ي\و\م - أديان ولا عري ولا ء ؤ لت التي الثحدثق المحل 
وهووارتضاه؛ ^٠١ دغئ الذي ودينه طريقه عن يعني: _^^^؛ ؛ؤءى 

ملكم((را،.الأم به وأنن الأنبياة، به زصى الذي الإسلام 
المخالفةالهلدق أي: آلقثده؛ ثقعو١ راورلأ هءزلؤ: الئحدي وقال 

وتميلكمعنه، تضمحر أي: _،-^^؛ عن يلإ ؤءلأ الثلريق، لهذا 
إلانإ فليس المستقيم؛ الصراط- عن صللتم فإذا وشمالا؛ يمينا 

^^٢^٢١إر وصلا 
والمنعالأهواء أهز ئعم الأيه اروهذه ظه: عطية ابى وقال 

شوالخوض الجتل في اشئق أهل من ذللن، وغين المرؤع، في والشدوذ 
العممد<<رم.لنوء ونقلنه للزلل عرصه كلها هذه الكلام، 

)ا/إمأه(الرحش: ام؛م سر )٢( )\،/هأا■(. اليان: جامع )١( 
)م/هه£(.الوحٍز;السرد )٣( 



المدنوما1دقايت 

عليهكال وما والسنة، الكنامحت، لزوم وهو وامحح الحي طريق إل 
ثخاض،>يق لإ من ولبمذن ١^، اوسللم،^١ فؤزم ١^؛ طث 
ذلالث،.





ا.وكق(وخ

الهوىائباغ 

لهواة،اياغة الحق تتل لا الأنمان تجل الم الأساب م إن 
ذللت،عن صدة لكن ووضوحي، ظهوره مع الص عن ال إنأعرص فكم 

لهواة.اناعت 
الغيرعن فإثث الهوى، اوأنا ال٠اوزديل١، الخض أبو ناد 

الأ٠عاJ(س ؤتظهن مائحها، الأخلاق من يتيح لأنه مضاد؛ رللعمل صاد، 
ملوكا®الشئ ومدحإ؛ مهتوكا، النروءة سنن ؤيجعل فضائحها، 

شايالأمن ئهوى ما مخالفة أف اوذلل؛، هءيفؤت الشاطئ ؤيقود 
مساعديهفي الهوى أهل تلإ ولدللث، عنه؛ خروجها وصعب عليها، 

بثمن وحاد المحتين، حاد ذلل؛، على شاهدا وكمي هم، غين نلعها لا 
صنممثن وغيرهم الكتام،، وأهل المشركين من اممه. ود رم إليهم 
برصواولم والأموال، النفوس بإهلاك رضوا حتى عليه، هو ما على 

حدثالثايعي، الماوردي المري حسب ين محي بن ص الماوردي؛ الخض ايو )١( 
الوزارةوقانون اوسالعلانية، الأحكام الممانيفت من له ووثقه، الخطيب يكر أبو عنه 

تالنبلاء أعلام مسر انفلرت ه(.  ٤٥٠)منة؛ توفي ذلك( وغير . .الملك.وصيامه 

العلامةبالثايي، الشهير الغرنا٠لي موسى بن ابرامم إسحاق أبو هو ت الشاطم )٣( 
الموافقأتالمؤ1اوات؛ من له المفسر الأصولي الفقيه المحنى، لف المؤ

(.)ص١٣٢الزتمة: الور شجرة انظر: .(. ٠٧٩٠)سة: ّ والامحصام، 



٣.——I

الهؤى«لا،.نخالفة 

)إثنافمادت .؛ العبي منه حدر فقد الهوى، اباع جُلر ليبية 
•الهوى(ل^ دنملأت ذؤ/آطإ تطيفم قي ام شهيات علبجم أحض 

باقيليكفر ب الهوى اتباغ أ0 الكريم كتايه في ه افن تص يند 
ثابأممن أن بحانه يكر ففد رسله؛ وتكذيب دينه عن والإعراض 

لأهوابهم•اباعهم مريش ممار تكذب 
وحقدمحأ. سشز محخر إيمولأ محمحإ ءايه بى ؤذإ0 ت تعالى ناد 

٣[.٢، ل\ذسم: ئت_تهثه أنم وْظد ممودمر وأبرا 
المشركودزهؤلاء وكدب ذكره• تعالى ُيمود • فقفؤ جرير ابن ماد 

صحتهاعالي الدلالة وعاينوا حقيقتها، أثئهم ما بعد اطي بآبامت، مريس من 
ماائباغ وآروا يقولن أمدمره؛ ^ؤوآبوا فلمسن ننملما المنن 

أيمنواقد بما التصديق على ذللئ، تكذب، من أنفسهم؛ أهواء إليه دعتهم 
زتهمأأم.مجن به جاءهم ما وحقيقة محني.، نبئ؛ من صفته 

قبولوعدم الشرك أسباب من أل الكريم ممابو مي ه. يكر ومد 

ؤتك؛ملكئ ما من لغ ،V، أثكأمذ مثلا ثع ت تعالى إل 
أدئ1ثةإكضعممكم ثوآء فيه فاَنثر ما ؤ( ش/حقاء من 

أنناآئمفثلثتأ أسى أدع بو . سازبم لثزمو آ'لآثن، قيل يتتكذك 

 )١((Yni/Y.)

صحيح.الأuني: نال (، ١٩٧٨٧)رنم: حدث m/٣٣( احمد: الإمام .ند )٢( 
(.١٣٠)ا/ والرم،: الترمب صحح انظر: 

)'اما/(اا(.حا.عاوان:)م(



•,اق!!

[.٢٩، ٢٨]١^٣: ةممي،ه تن مح؛ رم\ أس تتل؛ تن ِ.يدى ثت> عو يعتد 
مناحد من أ0 المثاو هذا من ء4لم اوإذا طه.' الئعدي قاد 

المصمى معه ليس فإله أمووة؛ ني عليه ؤيتوكل تعبده ثريكا اقو دون 
وظهنبطلأيه له Jزصح باطل أمر على الإقدام له أوجن، الذي فما شيء؛ 
آئعؤي فادت نبهدا الهوى؛ ايباغ ذلاف، لهم أوجت، لمد برها 

محنظهر اليي الئانمه أنمنهم هوين، ^^؛ icيعتر أههمآءهم خلدثإ أسى 
علمبغير بردة والبملر ادة بقالقاى "جزم أّرا هواها' يه يتلى ما مصها 

تائهمبرهان ولا عليه دلهم 

وةتعالى؛ ناد بالثاعة؛ التكاوي__، في أوسر سبب الهوى واباع 
شعما )نإلاقئ ،؛ئ مق. يثا شن َةو فنزى ل>غما أحاد ءامة آلكاءه 

[.١٦، ١٥]طه: هنبنه محآقح ثنا يؤمى لا 
بالئاعةالإيمان عن ويث.علائ، بمدك فلا ءآي؛ ئه! الئعدي تال 

فينعى لونوعيا، معممي ضر بها، كافرا كاف من لدللث، والعمل والجزاء 
تقدرما الشنه مى ؤيقيم بالباطل، فيها ؤيجادد والتشكلث،، فيها الشالث، 
يتثاراهؤإيما العص، إلى الوصول يصده ليسل هواه ذلل؛، في متنا عليه، 
حاله®هده من إلى مغي أن فإيالث هواه؛ ائياع 

لدصابايهم يعدم اليهوؤ نحلال في سبا الهوى اياع كال وقد 
لإح}1''به جاءئهم الدى 

تتدوءمى وممت_نا ألكثث، موش تاتينا الى1 تعاد ف
ييثا رنو3 جآنهم محقل1ا ألئدة يبج وأيكه آلحت ء آة عيش و٠اتين١ 

AWTi/V)الرحش: الكريم سر )٢( باطل. انه يرئ؛،- ظهر يخي: )١( 
١(.• ٢١)•ا/_: U1المدر )٣( 



[.٨٧]القرْ: قذث>كأه ويى كدتم همي آسةةؤrأ قثثلإ* -fJ؛؛؛؟ 
أسوأL الأنبياء 6)ا»يلأ إمرا بنو ررفكانت هوت كثير ابى ناد 
يأتوئهمكانوا لأيهم إلا ذاق رما متلوثه، وفربما يكذبوثه فمريئا المعاملة؛ 

قدالتي التوراة بأحكام وبإلزامهم وآرائهم، لأهوانهم المخالخة بالأمور 
وربمادغزئووةم.أ عليهم؛ ذلك يشق كاف فلهذا مخالفتها؛ في مرمحوا 

.٢ ءر بعشهم هثلوا 
رفلآُإيم وأرسلنا إتكأثد بؤ، سق لثدنا تعالى• وناد 

يثتلو0هورمما ءقد؛دا رما أمسيم ^٥٦ لأ يما رسدل، ؛آءئم ْفدا 
٧٠.]

علىوالمواثيق العهود أحد أنه تعالى ®يذكر فهبجؤت كثير ابن ناد 
العهودتلك فنقضوا ولرسوله؛ في والْلاعة الئمع على إسرائيل ببمحا 

واممهمفما الشراع؛ على ويدموها وأهواءهم آراءهم وايبموا والمواثيمح،، 
.ردوهءرآ، حالمهم، وما ملو0، منها، 

.؛محمد لسنا تكذيثهم في ستا لأهوائهم اليهود اساع كاف بل 
مننلنؤ وثن سمذك< أثا ٣ أك ت،؛بمحإ ؤ ؤ؛ن تحالى: قان 
آو؛؛يدك، لا آثت إى الإ نث هدى منه أع 

[.٥٠]القصص: 

بكنناين،يأتوا فلم ؛ يسهببإؤ ®^؛I )j ظه الئحدى قال 
ئركهمأف فاعلم ت أي ممحى أثا ؤ٠اعلم ا متهمأميتم، 

مجردذللث، ؤإثما هدى، إلى ولا يعرفوثه، حن إلى ذاهبين لينوا ادأا■ءائ٠، 
فهذاآوه؛ يث فدى ؤتبو مينث أبع مثن محل ءؤوس لأهوائهم اساع 

)'ي/أه\:انماورالض:)٢( (. ٣٢١)؛/اوذاسم: شمر ;١( 



—ءءا اتباtال٠فى 

الموصلالمستقيم والئراظ الهدى عليه عرصز حيث الناس؛ آصز هن 
هواةودعائ عليه، بمد ولم إليه، نلتفئ، فلم كرامته؛ داو ؤإلى الني إلى 
فهلالهدى؛ وئرق فانعه والثناء؛ الهلاك إلى الموصلة اثرق نلوك إلى 

ا.وصمه؟*ر هدا ممن أصل أحد 
اطب؛عند من الرسرد جاءهم المتانموذ؛ وكذلك 

٠صلالهم سب ذلك فكان أهواءهم؛ وانعوا عنه، فأعرصوا 
أدراهدث،ؤإ ين -ممحإ إدا ؤ إوى ميع ثن  ١٠٣٠٠^؛: قاد

[.١٦]معد: ١^^^ ثأبتثأ محبمم عق »و٥ أقي، أولجق، ثا.بما ^١، ^١ أنذ 
دعتهمما واسموا الني، أنن ورمقوا ايقود! ةة<ابجت جرير ابن ناد 

ونوىبرهان، ولا حقيقة إلى عليه هم مما يرجنوف لا مهم أمنهم؛ إليه 
إثماجمينهم أف قمح، المشريى؛ ومحن المناشد هرلأء صمة محل ثناؤْ جن 

.محمدا به ائتمن، الدي الثو دين فرانهم من عاليه هم فيما يتسعون 
يمعل أثه 'و أقي( -ت المنافقين هؤلاء في - فقال أهواءهم؛ 

جن-؛ الشرك أهل من به الغمر أهل في - وماد .ه أدءآءمحّ ثأبمأ 
]_:تآم تأقوا مم، نتث لت )ند 

الصالة،الفن3، من كنير نشأة أسيامحت، أهم من الهوى ٠اوادباع 
السميععلى أهواءهم مدموا الفنق طْ أصحان، لأن المنحرفة؛ والعلوانم، 

وخريراأهوائهم، على بالئريعة يستدلوا أن جاهدين حاولوا تم أولا، 
الأدلهيأحدوا فلم البيع؛ مد عليه هم ما لتوافق والأدله النصوص 

تقريرفي وعقولهم آرائهم على اعثندوا بل إليها، الافتقار تاحد الئرعثه 
ناءفيها دعلنوا يانويا، مصدرا الئريعه جعلوا ثإ عليه، هم ما 

(.٢٠٥)اآ/إ'أآ. ،: jUlجاح )٢( (. ١٢٨٥)■T/الرحنن: ام؛م سر )١( 
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•، وأصلوْاال مروْ ما على 
الحكمت فيها الهوى ائيع من 'بحانه افث حدر التي الأحوال لبى 

ويركالظلم على لحبل الحالة هذه ني الهوى اساغ لأي الناس؛ بيى 
٣١.

Jlj  وأدأب ئمدآء ألبنط مؤ,أيرا ئزا »امتوا هأ ^٤^٦١ ت تعالى
ثلأ,٢٤ أوق ةذةُ سرا أو يمنتا عن إن وآ'لآرإأبم إؤ؛فةا أؤ ظاؤ عق 

حياهمعرة تا َغن أثن ؛ل قيبموا أد يلؤآأ ؤإن "^٧ أن آلوقآ سعوأ 
[.١٣٥لاس: 

علىوأدث الأمور، أعظم من بالقسط »والقيام الئعدي فاد 
نفته،صح من على فيتعين الإسلام؛ في ومقامه وورعه به، القائم دين 

ومحتعينيه منا يجعله وأن الاهتمام، غاية له يهتم أن نجالها وأراد 
أوالقط إرادة عن تعويه وعاتق مانع كل مجه عن يزيل وأن إرادته، 
إزالإعلى تعالى ي ولهذا الهوى، اياغ لذللث، عائق وأعظم به، العمل 

شهوايتجقبعوا فلا • أي تزلوأه؛ أن آثوقآ ثبمأ وقث بقولهI ١^١ع ٥^٠١ 
ولمالمواين،، عن عذلتم اقتعتموها إن فإثكم للحى؛ المعارصه أنمساكم 
الحييرى حتى صاحبه بصيرة يعمي أن إما الهزى فإف للعدل؛ م٠موا 
نلمفنن هواه؛ لأجل محنتركه الٍيى يحرفن، أن ؤإما حقا، والماطل باطلا 

.٠ المتمم المرامحل إلى وهدي للحق وفق نفيه وى هس 

الهوى؛اساع عن ونهاة الناس، بص بالعدل . داود افن. وأمن 
.١^^١؛، عن يصد لأثه 

(.٤٣٨)ص7مأ. مها: الطم و.رس الفتة )١( 
)ا/ا<أم(.الرحش:الكريم تسر )٢( 
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مح.ُا

لوكقأتقا؛ش

السهتاتباع 

أتمسهمفي يقلوا الثح[كلم؛ ^^١ الشبهات الأقوام بعض الخ 
الكريم،كتايه ني هولا؛ بحانه افن يكن وند الناص من كث؛نا وأضلوا 

امحيمنهم يحدو 
إلثن ئ،قئ إث ص قف أدو آك وم الى: عتاد ن
ألإئنتأهد نث مثله ٠^١ سئنن يى ءديؤم ي أرين ^؛١ مثسهتت ولر ألكلهف 

tyئمث  ٠٨ءامنا ثملأ أير ق، ناوسمن آذة إلا دأإيلت'ل وم، دأُيإبجء ؛؛♦ ؛
٧[.صران: ]آو الآ4ء،ه محلوأ ٩ ه دنا رتآ هد 

فيوردت فمد الأية؛ بهدم عنوا الدين ثيع نلوبهم في الدين أما 
بدك،نط تضلا الثثهات اقع ص م ٣ الآِة وتكن ، ١٢١٧١^ذك 

ومثبع.ومنافق كافر بن الثاص؛ إضلال بدك مبثغيا 
دحيتالحذ ص نل نلوبهم في الدين ُفأٌا ه•' جرير ابى ناد 

وجوهفي فه صن واحتمل ألفاظه، تثابهش ما الكتان أي ص فسعوذ عنه؛ 

؛،®و،ِ في رحاجوْ الرسول. على قدموا الذين نجران، نصارى إنهم نيل؛ 
كلبذلك .نمي ومل: أحطب، بن حؤ وانب احطب بن يام أبي ني نزلت، رمل: 
لنيل؛الخوارج، إنهم ونيل؛ رسوله.، به ابتمث لما مخالمة دينه؛،-٧ غي بيع 

وانظر:(، ٢٠٦. )ه/0«آ المان: جامع انظر: الٍهود. إنهم وثل: الماسون، إنهم 
.(.roT)\/المر: زاد 
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غيرهوعلى نفسه على اللبس إرادْ المختلفه؛ المعايى باحتماله الئأؤيلأت 
اللت؛أيانه الذي المص دو0 قلثة إليه ماد الذي باطله على به احتجاجا 
فيمننزلت كانت ؤإن الأيه وهذه كتايه، آي من ؛المحاكمات فأوصحه 

النيدين في نثدع كخ بها نمى فإنه الشرك؛ أهل من فته رلث أنحا 
بهحاج نم المران، آي متشايه لبعض منه تأؤيلأ إليها؛ قالثه فمال ئدعه؛ 

إرادةالمحكمات؛ آيه أدلة من الواضح عن وعدد الحق، أهز يه وجادل 
تشابهما تأؤيل لبلم وظلبا المؤٌغى، من المص أهل على اللبس ؛ذللث، منه 

.لكل«لا، البدعة أصناف وأي كاذ، من كائنا ذلل؟، من عليه 
كزبمم 5^؛ ٌن ؤ، وقة ث تعالى قوله ه•' عمليه ابن وقال 

بدعة٠١لصاحس، وجاهل وزنديق كافر من طائفة 
ينقلويم م >امح: سش!١؛؛ ثي هذر، شض. دت^د 

فثجدهمالمتشالأ؛ تسعول ؤإيما المص، يريدول لا فهم الحق؛ عن 
يقربواحتى اشتباه؛ فيها اليى الئرآلؤ آياُج، يأحذوف - بالني العيال و- 

الثامنؤيسككوا الله، ٌييل عن لمصدوا هؤلاءا اكثر وما بٍهضبى، بعصي 
•ءق'ُ■" افر لام كم 

ذ٢١٤-٢١٣/٥)حا٠عالLن:)١(
)آ/ا،ها(.السورالوجيز: )٢( 
(.٣٣/١)عمرازت ( jTسورة عثيمين، لأبن الكريم القرآن تفسير )٣( 



السهواتاساغ 

وسميه؛دينه على الإنسان على عفلم أثر من للشهوات ما نخمى لا 
عنوصدئه افي، ذكر عن ثغلته الشهوات، هذه ايبع إذا اذ الإنفإف 
•اش دين 

الشهوات١^١٢ ايغ فقد الكريم؛ كتابه في ذللث، . افث يكن وقد 
الصلاة.ومي الحقوق؛ أءْلم عن صدئهم حى 

منذؤأئعؤأ سؤأ لثاعإ حلم، بميم بن !، ٥٥^-ت تعالى هات( 
[.٥٩]•ريم: ءثاه ؟مق 

الواحٍاُت،من سواها لنا فهم أمحاعوها، ارؤإذا كثير ابن قاد 
علىوأملوا العباد، أعماو وحير وقوامه، الدين عماد لأيها أصغ؛ 

فهولاعبها؛ واطنأتوا الدنيا يالحياة ورمحوا وملادها، الدنيا شهوات 
،.١١القيامواايوم -خنانا أي: عثا؛ طموف 

المخإص.ول، الأنبياءل هؤلاء تعالى يكر ®لما هءدفؤ؛ الثحدي وقاد 
وبدلوابعدهم، ائى من ذكر إليه، المنيبوف ربهم، لمراصي المتسنوف 

)ه/"اأأ(.الطم: م\0 ض )١( 
حنثدا دإّثذ •ادم ينم ين ألبجق يق ءيم ه أقم أكين ؤهيقأ تعالى: نوله ممد: )٢( 

ُمحايمثقا محأ •ايث ؛ ٥٠محك ايأ نبموة سا نينن دإنمحإأ صم يته ثن مج 
[-٥٨]مريم: 



—مأ

تس^===سضضض==
والوراء؛الحلف إلى رجعوا حلم،، بمدهم من حلت وأثه به، أمروا ما 
بهافتهاوئوا ؤإهامتها؛ عليها بالمحانفلؤ أمنوا التي الصلاة محاعوا فآ 

الإيمانومحيزاف الدين، عماد هي التي الصلاة صبموا ؤإذا وصبموها، 
الخصال،وأنشز الأعماو، آكد هي التي العالمص، لرب والإخلاص 

•أرمحن وله أضيع، دينهم من سواها ينا كانوا 
ؤإراداتها؛أنميهم ثهوات، اسعوا أيهم ^ui، الداعي والثني، 

ذللث،من فنشأ اض؛ حقوق على لها مقدمه إليها، منصريه هممهم فصاريت، 
لهم،لاحن، مهما أمسهم، نهوامحت، على والإقبال لحقوقه، التمييع 

. ١١ثناولوهااممئ،، وجه أي وعلى حصالوها، 

الحق،عن صادا الباطل إلى داعله لالشهوا١ت، النتبع يصمح قد بل 
الشهوايت،.اساع حثلر يبين وهذا 

شعيفألخبجى ويربي عثبمكم  CJpJآن ينئي ؤوأهع الى؛ تعقاد 
[.٢٧: ٠٧١]قظيئاه تلا |يأوأ آن آيثيوت 

أي؛آلثةوذ،هأآ،؛ شئوف ؛J'Jw مجو,/بئ ظه•' الث_عدي قاد 
ؤئمدوفمحبوبهم، رضا فيه ما على ؤيئدمولها مالتا، حبشا معها يميلول 

طاعةعلى لأهواثهم المقدميى والعاصص، الكمن؛ أصنافي، من أهواءهم 
عنئتحريوا أن أي؛ عظيما.ه؛ تأد ثيوأ ^آن يريدوف فهولأ■؛ ريهم؛ 

أنيربدوف والصاليى، عليهم المغضوم، صرامحل إلى المستقيم المرامحل 

)م0««ا(.-سراميمأرلمن:)١( 
١ليهود• ونيل ، الرنا٥ • فقيل ٠ ١لشهرات يبعون يالذين ١لمقصود في الممرون ١حتلف )٢( 

له،أيح الذكا لغير لمحي في شهوة متع كل لنيل: خاصة، اليهود ومل: وانمارى، 
ؤإصلالهم.الاس إناد وابتغى؛ل.اك الشهوات اتبع من كل تعم نالأية كل: وض 
(.٦٢٣. ٦٢٢)٦; المان: حاُع انظر: 
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منحديد التزام وعن الشطان، طاعة إلى الآحنن طاعة عن ثصرئوكم 
فإذاايباعه؛ ني كلها الئماوة من إلى اوامرْ، امتثال في كلها الثعاده 

وأفومعادهم، وفلاحكم صلاحكم فيه بما نآمركم تعالى ايله أل عنيتم 
والثناء؛او الخغايه فيه بما يأمرويكم لشهواتهم المتبعص هؤلاء 

الهلربمتئن*لا،•أحس وثحيروا الدامحن، أولى لأنسكم فاحتاووا 
إليهاماد إذا القالب فإن الشهوات؛ ايباع حظر هقنئأ وبهذا 

الحي.يبير أن عليه عزيزا صار وأنربها، 

)؛/؟؟Y(.ارض: لكريم اض 





س

بالسوالنمس 

عنومده اJا الإنمذ التي الأ»سااسا مى بالسوء الأثار0 الثمنر 
الأمارةالننز افرت كتاب ني سينذ ولذش يالمواحش؛ وئأمرْ العص، 

نتثةفي هدا عن اممت أحنن وند بالنوء، الأمر كثيره أي؛ بالنوء؛ 
إفمى 1رءة ،ت رقا ا۶^٠^، حص العزيز؛ امرأة مع وه يونت 

[.٥٣]يوسف: ه قم عمر إن يؤآ رجم ما إلا ألثثء لآمارْ ألثس 
النمنرفإف مسي؛ أبرئ ولت، المرأه! ارتةواL فقبمب! كثير ابن قاد 

ربالثوء*أ أمارْ لأئها راودJه ولهذا وتمص؛ تتحدمث، 
لكثينْت أي ألثيءه؛  ojcSjألثس ُؤإة ت هءزذيؤ الثمدي وناد 

كب jAفإيها الذنوب؛ وانر القياحنة، أي' بالنوء؛ لماحثها الأمر 
ازارالإنعر يلحن ومنها الشيهلان، 

هداوفي بالنوء؛ أمارة إيها I النمس عن نال أف افب لنلم، ®ومن 
أيهابنعص ، يالسوء آمره لينت، فهي الثنى؛ عمل لعليمة كاف توضيح 

لهوالعزيز امرأة ثرل من أنه لنيل؛ .، يوسف قول من الفول هدا إن نيل؛ )١( 
القولهذا ورجح ءال؛ه، ساق الولادلألان القرآن، لظ-اهر موانق لأته الراجح 

القرآنسر تفغي كثير وابن (، ٢٩٨/١)•الفتاوى؛ مجمؤع انظر؛ سمته. ابس 
انظر؛لترجيحه. كثيرة أدلة وذكر القيم، ابن ايشا ورجحه (، ٣٩٥)؛/ العظيم؛ 

(.)_UYYالمحض؛ روضة 
 )Y( (. ٣٩٤)؛/ الخظيم: امآن نفير )الرحنن.الكريم تيسير )٣



هو' 71ا

مم==^=ضضضصضد=
أيهااي بل لا، الأمن؛ ؤستهي واحدة مئْ المعصيه مه يم الإنساو ثأنت 

أفتعلم وأنث بالسوء، أثاوه دائما قهي النفس؛ عمل حقيقة إلى الإناو 
كتكلم،الأوا> تستمل وقد تزاة، أو أوامن إنا كلها الإللأ الأكليفات 

تكوفقد انعاو من ثمنعلأج النواهي أو تعلم وأث ذمسالثه، على يشق 
،.ازلأ الإنغرائز نداء وئلي ممتعه، هرها  ١١٠فى لأئها _؛ مرغوبه 

قتلعلى أحدهما أقدم حيث، ادم؛ ابثي قصه ذللث، على الأمثلة ومي 
بالسوء.الأمارة النمس سست، إلا ذللث، وما الص؛ عن ذللث، قي معرصا أحيه 

لقيهتآهبن ئلنبح ثثلم لحيه نتل ئنهُ لهُ ؤثلنءئأ تعالى! قاد 
[LJI :_٣٠,]

عغليممتصعس، ذاته في المتن أن ٠اوالمعنىت ظؤؤت غطيه ابى ناد 
منقاداطائعا وء بالالأمارْ اللجوجهل٢، النأس هنْ ، ٧٧الفوس على 
،.٣١٠النمرراهده صاحن، واقعت حس 

يوسم،به عصز الذي التفضيز يملوا لم يوسم، إ-حوْ وكذللثؤ 
بمجبوذلك أجيهم؛  'ضحاولوا أن إلى الأمر بهم انتهى حتى علمهم، 
سوكؤ؛أا لهم)ثوب غال ولذللث، الفع3؛ ذللث، لهم ذئ التي أنسله( 

[.١٨زيومف؛ ]»ثتإه قيئ لكم 
نيثبيحا ا أمت أنمثغر لكم 3_؛، رأي; هءدفب: اوئ_عدي قاد 

ومحثهُمحي الممريمح، 

)اا/آآههأ(.شءراكراوي:)١( 
)ا/سم.الصحاح: انظر: اشاديفيالخمر.ة. اشمحويق: )٢( 
)'ا/ب؛ا(.السردالوجٍز:)٣( 
^١(.)أ/٢٨الرحش:الكريم تسر )٤( 



■بمآ■

وسوص ادسقذ 

الناس؛واحتقار الحي رد على صاحبها يطأ ذميمة صمه الكنت 
مهماوقلثه ئي كان نى الحن4 يدحل )لا ةا3<ت أثه . امحي عن درئ كما 
ويعلةحننا يوثة يكرل أن يحب الرجل إف رجلان قاد محر،؛ تن دية 

وعطالخق، :طن ادئن الجماق، يجب جمل؛ الهَ )إن ناد: خنثه؟ 
٦٥١
؛_i،Jؤإنكاره؛ دفعه نهو ت المص بثلر ءوأما النووي ناد 

وبجئتا«ل^.

الخقإنكار دوايع من الكبت أن الحدث ط؛ في امحق. مثن 
ونصمنها، وخدر الكريم كتابه قي الصمه هده . يكر ونل موله، وعدم 

المص.رد على محاحثه تحملا الكر أ0 سبحانه 
حملهلأدم، بالجود تعالى افن أمره محتدما - اطه لعنه عليه - فإبليس 

ومعصيةجود، العدم على لائم واحتقاره نفسه، في الدي الكبر 
وتعالى.ثبازق رثه 

[.٧٤]ص: أأكنينيم من وان إئيش ولا ت تعالى قاد 

رقم؛حديث وبيانه، الكبر تحريم باب الإيمان، كتاب )ا/هه(، مسلم؛ صحيح )١( 

)آ/'ُآو(.النووي؛ بث-رح سلم صحح ، ٢١



ئا—•• 
|========ذ=^=====ذ=== ٢٩٤=ا- 

و-ُ̂ا

ء؛ليثأ.ه؛ثن قان ٢تثةت إتيس ُؤللأ >ةءلمحت جربر ابن اد ن
وئكبتا٠ئعظما له الجود عن اسمحن تجد، لم فإثه إبالسز؛ غين يقود; 

اثتهمالذين الأقوام بمص المبارك كتابه ني سبحانه اممت يكن وند 
تهجاءيهم الذي للحى مبوبهم عدم قي ٌسيبا الكبر فكاف باليات رسلهم 
ءانوح ثوم الأقوام تلش ومن رنلهم 

إلادءده تجت> م . y؛،، ثؤ ى دمت إؤ ين ^٠١١، ت تعالى ناد 
تآستئشتإءاداخم و لنعم -بملرأ لهم لعقت دعويهم ًًكدا ناؤ . يتإئإ 

-٧[.٠ ]نوح: سث\ هى ذا:لإ 
يقودIأسثكائا.ه؛ ؤواسةك؛/هأ اوقولهت ^٠ت ٤١جرير ؛؛ ٣٠١قال 
منإليه ذعزئهم ما وئبوو للحى، الإذعان عن نثعامحلموا وJنكئنوا؛ 
.، النصيحهءأ 

فينبتا ذلك فكال وئعاظنوا ئكثتوا - .ل هود قوم عاد وكذلاش 

مناآسي مذ و»اؤأ لي -أميو ١^^، ؤ، ناست١غميإ تعالىتَإةما ال د' 
سوتي<%١^١ قاو وأ متم أثث ئن م أك ه آئ جإ أق وة 

[.١٥تكلت: 

لأوالاستكبار؛ اؤيهم ممن يكن ®ؤإيما هقفج; عاشور ابى قان 
•عقاب ئومع وعن رسولهم ائاع عن صنمهم الذي هو ئكبرهم 

فحملهمالمحراء أما الصعفاء، به آْن .ل صالح قوم ثمود وكذلث 
معه.آنن ونن . صالح ومعازصة التحر على ^٠!؛ 

(.٢٩٢)■آآ/ايان: جامع )٢( )'أ/إإا(. حا.عاوان:)١( 
(.٢٥٦/٢٤)واكوير: انمرير )٣( 





١—■■وي
 .:=٢٦٦

وءا

.٠ وقومه فرعون اسعيدم مستعبدين؛ 
نئرأ\و>في كيو آهم، في> محبمنيدم ئو ت تعالى وناد 

[.٣٩]الهصص: ينبمثويك>ه لا إثنث أدهم 
مكي٢^؛؟^،  s_i^٠٢^٠, ئر >ةءلفؤت لنعيي ١ اد ن

واعسكينواالراناُت،، سوء وناموئم افي، عباد على ا<سكبنوا ،^؛ ٣١
همما أل ورعموا فكدبوها، الأيات؛ س به جاءوهم وما افي، رنل على 
وأفصر؛((لآ،,ضها أعر عليه 

وهاماف؛ناووف فعز كدللد وتكثره موسى تكذيبه قي فرعوف ومث}؛ 
نوني•وكدثوا الخ، همدوا 

يكأأئئم مإمد همبمنارئخ مفتعمحزك ؤو»تحاوت الى؛ عتال ن
[.٣٩تانمك؛وتت تثدقإت,ه َ؛امأ همتا أإتيس ؤ( ثد،تئارإ اتقت 

افنبمث، جين وهاماف ؤفرعوف ٠ارول ®وكذلاك ئهI الئعدي قال 
فلمالئاؤلعات؛ والبراهين التينات، يالأيات عمراذ بى موسى إليهم 

الحيوعلى فآدلوهم، اقو؛ عباد على الأرض في واسكبروا ينمادوا، 
القووهااأ"أ،.ى ثزلت حين النجاء على يقدروا فلم فنيوه؛ 

اشالأمبايت، أعثلم من الكبر كاد محمد. ستا مخالئو وكذلش 
ائايب•عن صدئهم 

أهدك،ي^؛ءا نذ.ير جلمهم ليحج فيثكم جهد اقو ؤؤآممؤأ تعالىت نان 
آهم،4 آ'سلإاك . صإ إي )؛٣ تا ممئ ث1ئم ظتا آلأنم ^uj;، من 

الأتيننك ه نص قل يلذ ي آقئ أنو محق َه الم نذكن 
١٢٨٢)مالرحش:الكريم سر )٢( )اا/ما؛أ(. واكوير:التحرير )١( 
(.١٣١٤/٣)الرحش:الكريم سر )٣( 



ى1— الذغ4ثواممثورواصب 
===—ً^^=ًًً=ًًً

[.٤٣، ٤٢مائه أف إث0ت، يد ثق بديلا أف ,بثيت ين. ثق 
وهو؛؛5؟<؛ C{؛ بحب تعالى: افئ »اذاد ص: نمر ابن قاد 

ؤا؛\الثميى القرآن وهو العظيم؛ الكتام، مس معه أنزل بما محمد 
ذكثن لإ ، ^٠٣!لى ^"١ )لا ازئائوا .L أي: محق.٠؛ ي :م \ن

اضال١،. oIjTاماع عن اسك؛نوا أي: ي ►ؤأنتتةا;إ بمولب؛ 
ثلمايغز أس ءايك،تي ؤآ بجنيلمحن قه ^٠٤ الى: تعاد وغ

يوإركثُ لأف ،آسكبد ثفو ثم ئا ميجؤ إلا ممييم ي، إن أثنهم 
[.٠٦لغأم: ألمسؤيم الكميح 

يخاصموكالذيس إف ذكرْ؛ تعالى 'ربمود هءدفؤ: جربر ابن ناد 
أدن4لمه؛حنما ءؤ)غ_إر الأيات مس رباك عند من به أثئثهم فيما محمد يا 

ثلهبؤ ؤ0 فيها بمخاصتلثا اممي عند من حاءيهم حجة بعير ت يقود 
عنأجله من ةذمحو'وذ كر إلا صدورهم لي ما يقولن ْكأره؛ إلا 

الن.يالنقل على منهم حسدا يه أسهم الذي الص ويول اساعث، 
،.١^٥٠١٢من بها أكزتخ، الى والكرامة افن، آتاف 

لتبعاللهاآياته في حائد من أف تعالى *يخمر ئه: الئحاو.ي وفاد 
صدوويمفي تمر من صادر هذا أف حجة دلا أمرة من سؤ شر !الا'م 

منمعهم بما علته الاسعلأء يريدول به، حاء من وعلى المص، على 
ببالغيه؛ولينرا لهم تم لا هن.ا ولكس ومرادهم؛ ؛ ٠٥٧فهذا الباطل؛ 

منوكل مغلوب،، أئه الص حاذي من كن بأل وبشارة صرخ، ص فهذا 
دلت^،•نهامحؤ في فهو عله؛ ءث 

(.٣٤٩)«آ/\ا؛م.حا.عاوان:)٢( )أ/بمهه(. -فرامآناسم:)١( 
الرحنن:الكريم سر )٣( 



I——ري
 ,'=٢٩٨ ■=====_==^===_=======^^^^i

ءة7ُا

LJU؛J ،دعوةعن إعراصهم أسامحت، من الكمن كاف المناسوف ؛

وواأم رمؤل م متثغز تاؤأ لم ند ^٥١ ت عنهم تعالى ُداد 
٥[.نالناسون: 4ثقلإونه ننم بمدوق ئفيهم لإمحسم 

عليهم- المناشن عن مخبرا تعالى رريقود ت ئه كثير امحى قاد 
م؛دسمه؛ورأ أممي رنوي م منتفز ^٢^١ ثم ند ^^؛١ أيهم - اه لعائن 

لماواحتقارا ذلك،، عن استمحارا لهم؛ ^3 عما وأعرصوا صدوا أي؛ 
،•كذي.هُأننم بمدوة ^^4^1 غاد؛ ولهدا لهم، ت؛و 

•لتجهم ولبهم بالرنل اليهود تكذيب في نثا ادتجر لكف وفد 
إر؛نفي ٠٠بمي يئ وثمنا آلكئتث، نوش »اىنا تع__ال_ى؛ اد ف

ثُيما رنوت جآءم آذئديئ يبج أكشؤ، زواِ أن عيتى رءاتبما 
[.٨٧]١^: هوته ويما كدتم سريبما أتقكإديم ١^^ موئ 

هناوهو بالكبر الامحماف والاستكبار  ١٠^؛ ١٤٤عاشور ابن قال 
أعلىأهم واعتماد بأنمسهم، النتكترين وإءجاب، ١^٠^؛ اساع عن الترثع 

،.لهم«ل أقاعا ؤتمحونوا الثنل، يطيقوا أن من 
ثنثايد وثيد بم، أس بمد بذ إنك0 أرءتكر ءؤ،ل تعالى؛ وقال 

ألْسنهأثمغ هدى ي أثآ إك ^!^٦ ثاس عق إتىيثا تؤآ 
[.١٠]الأحناف: 

فامنيقول؛ محي ^٥١ ؛ اروقولة ؛ جربر اوس قال 
اللي،عند من به حاء وبما .، بمحمد وصدق هع سلام بن اقو عبد 

>جهبمسلام بى اممي عبد يه آمن بما الإيمان على أنتم واستخلندم 

)ا/حبمه(.والخور: التحرير )٢( (. ١٢٦/٨)اسر: اكرآن -ضر )١( 



ئ• ٦ واثغجب والئرود القفبر 
—نمم=

اليقووأرا،•معنر 
ائديفإف العص؛ عن مد التي الأمبامت، أعثلم من الكبن أف وبما 

الحئ•بى ئريب الم صمه فته لتس 
وألهىألمحي ءامزأ هآ عذو، آفا؛تدا أتي ؤلث؟-نف تعالى• قاد 

داللكتثينئ إقا ئالوا آل؛إك>  ١٠٣١٠للذبذ ثوي؟ آربهد وتجيز 
[.٨٢_: ]IUنممكإاث(ه لا وآئثنّ ورمثايا نتسة يثمحم يآة 

مهمليز أي: .؟<؛ دققإد0 لا أؤدأده،ر ه■' الئعدي قاد 
وثنلمين الممن لمربهم نوجب وذلك للحن، الامياؤ عن عثو دلا 
منالخر إلى ي اشواضغ فإن نخهم؛ 

ومماالمص؛ قبوو عن مد الص الأساس أعظم محن فالمجر 
والئرور.العجب الكير: تحث 

.٠

(.١٣٦)\y/\ب0: ج\ح )١( 
.ارض:تسوالكريم )٢( 





■تء•

لوحقاس

\س؛

الثمل4.ت رثؤ ذكر عن ؤإعراصؤ اإلآنسان صلأو أساب من 
الحي،عن غفاله إما نجبازت له الصلاد افإل ؛^: ٤٤المم ابى يقود 

.١^^١٢أهل تقاليد ؤإثا 
ذم؛عن ط الغنله أف الكريم كتايه غي افن. يكن وقد 

بآياته.والاعتار 

القلدب ثم ولأي آيين تك حقبجا لجهنم ددأئا تعالى؛ ناد 
بوؤبجك  tfjم»مث ب »ادان وكم :4، محمون لا ،؛؟ ■١وكم 1؟ بمثهدن 

[.١٧٩ألثيشن>ه ئئ ؤقإئ أثو ئتر 
وصمنالذين هؤلاء ذكره؛ تعالى أيقول • ئلإ حرير ابن قاد 

وثركوادحجم؛ض، آبائي عن نهوا ت بمني عملوا؛ الذين القوم صمتهم، 
ربها،توحيد من عاليه دلت، ما على والاستدلال ، بها والاعتبار ئدبرها 

له«لآ،.نخزها ما زئها عزلها غد النير الهام لا 

٧٣^٠: - Jyعلى كلامه محي الكلام محيا وذم (، ٩٥• )Y/ اس: امحل احكام )١( 
شهن؟ص ثازا هذم أنتق يجخ ْث نوثم ديبيم ^؛٨ بن  ٣١٠بجآ بى ^٠ لّد 
مدثن »ابال، اتة إءآ مإهمأ أز . ء-؛إهث ندا ئق ًئا إيأ ١?؛؛^ هأ ^١ ٠ل 

[.١٧١•، ١٧٢تالأءراف: آكيثدده قل ها آئا تدم تن ذيق زْفثا 
)*ا/ه؟ه(.)آ(جا-عاوان:



ب7تآما
~م—أ

نم^١^، ت تعالى بئوله بثي انم رمحمحت عطثة ابن وناد 
وهوالأنعام؛ من ' ٢١صاووا به الذي الغريق ألثغمحك.ه؛ 

والممصين«را/المله 

منالأهوال مى فيه وما الأجر اليوم عن الثملة أف مبينا تعالى وقاد 
عنيني رنم جثثابهم ممثاين وق ت ذكرة عن الإعراض أساس 
١[.لالأنساءت ت،،رءتبمونه 

علىالناس اب حدثا ت ذكره تعالى ارJقود ظه! جرير ابن قال 
فىفيها عليهم أشنها التي ننم دنياهم في فلوها التي أعمالهب 

ننموس ذك وغير وملابمهم، ونثاريهم ومطاعمهم وأجسامهم أبدانهم 
إلىفانتهوا فيها؛ أطاعون وهل فيها، عملوا ماذا إياهم ومسألته عذهم، 

عنئمؤ، فيها؟ أمره فحالموا عصوه أم جميعها، فى ويهيه أمرو 
يومذلك مجن بهم فاعز اممه عما الدنيا فى وهم يقود؛ روه؛ مثؤف 

وتدوعملة، نهو في لهم واقترايه إياهم، محانبته دم وض القيامة، 
جهلاوالتآهن، له، والاستعداد فيه، المكر فثركوا ذلك؛ عن أعزمحوا 

الأهواواوشديد اليلأء، عظيم س ذك عند لأقوم هم بما متهم 
الوم ععئؤ ؤ، نم ألأمر قني إي تثتمق بجم تعالى؛ وناد 

•٢٣٩تم؛م؛ محؤذه 
هذاعن عملة في الدنيا في أيهم ءوالحاد ؛ ^^ الئحدي قان 

قدالعملة، نميل فعلى حملن ولو بملويهم، يخعلز لا العفليمل"أ، الأمر 
رسله؛تتبثوف ولا يافه، يومنوف لا فهم الثكرة؛ وثمالتهلم ١لنقله، عمتهم 

n(YY.)؛/؛ايان: جامع )٢( )؛/0ا<(. اوحررالوج؛ز:)١( 
•الأصال من قيه ومحا القيامة يوم ت يقصد )٣( 



ع==^==^^====اآ">ر
ج-ُا

الثنمضيهنهوايهم الإيمان وبيى بينهم وحاك دنياهم، ألهتهم ند 

تؤم*بآر يبُهم ض لأف الملؤ أهل اباع عن . افن نهى اوقد 
أليألئدؤء ربهم دمك أؤ؛0 ح ثسك ؤوأ»ني ت الى تعاد ن

أعثلئاتن نيغ ولأ ألثئ1 آلصزو زينه رد عنثم تناف ثد ولا محنهث ثبمدون 
[.٢٨]الكهف: مءقاه أنرم جان هوض ولي دؤثا عن قثُ 

أي:دؤئا؟ا<؛ ءن هثثُ آعيتا مذ نيع >ةة/فبت كثير ابن اد ن
مثا.ه؛أتثث قاش ثوف بالدنيا ربه وعبادة الدين عن نغل 

نجباولا له مطيعا ثكن ولا وصناع، وتفريق نمه وأفعاله أعماله ت أي 
هوبما j*^ ولا لثلربمته، 

...

0/ا'ا،بم(.الرحش: الكريم يم )١( 
)ْ/أها(.-ضيرامآناسإ:)٢( 
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امحن\ةفى

اتاواح1ئةالأسباب 4ى ا1وقايات شتل 

م1حف:سعة عر لحوي 
افر.الإشراك من الوقاية نتل الأزل: بث ا٥ 
فذر؛,حى افر قذر عدم من الوقاية نتل النائي: لمس«مث، ا0 
منالوقاية تل الثالث: لبحث اه 
منالوقاية حجل ' ظوءبح لبحغ ا0 
مىالوقاية حبل ' التحامي لبحث اه 
منالوقاية حجل * السادس لبحث ا0 
مىالوقاية نتل النابح: لمحث اه 
والمرورالئكئر من الوقاية نتل : الشامن لبحت، ا0 

واشم،.

الغفلة.من ازقاية تل التاسع: لبمئ، ا0 

لدثوم.اص 
امحدى•ئاع 

ليثهات.

لشهوامت،.

بالسوء.الأنان؛ لتفي 





مح\تاً؛ص

ا1ككق\لآف

بأسالإشراك من الوقاية سبل 

 Iيضئ;ولأ سح لا ^ ٥١دون من يمد ٠! أو ثدكن أولا
ثمناتملك لا افي دون من يعبد ما كز أن أيمي إذا الإساي! فإل 

ذلك.ني منه ثوبغ لن العاقو فإف ؛ ١٢ولا 
مهات؛ن التي الازات من ^١ المارك كتابؤ في M افن ذم وند 

يفر.ولا ينمع لا يؤته من يعبد ما أف 
صثإيظم لا *iI آم دوت من آثثدوت ه تعارت نوله منها 

[.٧٦]\سأ:  ٠٢آشخ م ثأثب ثأ ثي 
مىعيره عبد من على منكرا - تعالى ءيفود ظهت كثير ابن قاد 

الإل!هثةمن شبما تشحق لا أنها له وثبتنا والأوان، والأنداد الأصنام 
آدم،ض ؤرق سائر من افن غير لهولا؛ محئد يا رن ؤش^؛ 
ينلأ،ث أم يئن ين وأقثدوت وغيزهم: ال1صازى ذلك في ويحل 
ولاإيجادصزرإليكم، لايقدرعرإيصاو رن صثإولأمناه؛ يظم 
الثميعإفراد عن ةأكا ف4لم أي: وه؛ ص آلثيخ م نفع، 

يبصرولا نع يلا حماد عبادة إلى ثيء العلتم؛؛كز عبادة، لأقوال 
٠،١لفلأولا ِمْ شا ولا  ١٢ولا:ملك ضئا، تم ولا 

)م/آها-فرامآناص:



Iآو—
~قحًًً~ً^ص~=====ص~ً

ثتنثبمتثق؛ن ي تا أف دون بن ثيغ ؤو؛لآ تعالى: وناد 
[.١٠٦]يونس: آلظنبيزه تى إدا ؛٤٥ 

لكيالأصنام، حاو فاد إ0بوِ\ الأيه اروهدْ >ةقابج: عمليه ابى قاد 
.،  ١٠٠معائجلب ولا صرا ئكثث لا أيها تةينا يعرف ميز أدئى مميز ؤت 

ئئثلا التي الأصنام لهذه ماديهم ثومه على إبراهيم أنكر وند 
•عقولهم نمه على ثدل والي ثممع، ولا 

ويشبما شج لا ما أف دؤيميح ين قيوئ ؤثثا)ا تعالى: اد ن
[.٦٦]الأني1ء: بمؤأه 

لقومه:إبرامثر قال ذكره: تعالى اريقود : جريرابس قال 
أثهاعلمتثر قد وأشر يضركم؟ ولا ثيتا تنمعيم لا ما العوم أيها أهتعبمول 

عمىنتلت إن ثنهلى أن مدر هي ولا بسوء، أرادها ممن منها ئمح لر 
ا. ١١٠اهكذا؟ كاف ما عيادة من سشحيول أفلا به، فثخير وء بيأيها 

الدنيا:في الئشركين عانة قي النفث ^؛١: 
مل،من أكن عنته م0 َكن، ، ٢٥١ف، تجيأ وش ت تعالى قال 

•[ ٤٢]الردم؛ شريزو أحفسهمِ مان 
ثلمحمد لنبيه ذكره تعالى ®يقود هءدفب: جرير ابد نال 

إلىظنثلنوا البلاد، في طوا هوملث،: من باقي اشركين لهزلأي حئد ما 
أمريم،اجر كاف كيم، رمله وكدبوا ثبلكها، من بايئي كثروا اليين اكن م

ويجعلهثرمنا، بعذارب، يهبيهم ألم وتحريم، اش ينز ثكذييهم وعانه 
دهأا؛ذللث، ٠عأنا يقود: ؛ مسركأنأءقس!ر وماز بعدهم؟ لمي، يبرم 

(.٣٠٤.٣•٣/١٦)اUن:جامع )٢( (. oTi/Oاوحردالوج؛ز: 



.ء٠• ٦ اس الإشراك تتل 
=۴٣٠٩=ض===شم^==س=======إ 

وُا

؛،٥؛ظثمأر'ء..^Sj■ ط\ امحن؛نم لأن 

الأظنفيام'لأ؛اف'ساكا:'اث: 

الشركُآ،؛عدا من آلتخلص اراد إذا اولكن ؛أقفب؛ سيثقابى قاد 
يظن، ٣٥١من ارلأ؛ ٠، ض فيم؛ م اشيلي؛لأم إل لهم 

أندى)عن، ت قس لغرلي عليه؛ قبمافثت الم،ضوداأ إليه أمدى من إلى 
١٧حش له ئادموا ثكافقوة، ما ثحترا لم قإن قكافم،؛ نننوو\، إليكم 
وئتعالى: < 3liكا تعالى؛ في ظها ١^ لأف كاف1تنهمت(ص؛ لت أنكب 
ذتوا؛عئد جلا تعالى: وناد [، ٥٣لال_ح_ل; أقره ئيى سؤ تن يمم 

حماليالم.ععفى هو بحانه فاقت •٢[؛ لالإممِاء: عثو عذ ؤهتؤاة 
منيشاء من إلى وساقها وقد.رثا، الأرزاق حلق الذي هر فإلا الحقيقة؛ 

الأودفهو غيره؛ لعءiاء ثلته وحرف أعطاه، الذي هو ذالنععلي^ صاده؛ 
والآحن«رأ،.

الثشركة:او؛ثت من الخدن رابثا: 

ولذلكفيها؛ يعيش الذي حملي كير تأثير من للميثة ما يخمى لا 
اشركن.تخالطة عن .، ٥١ش

الرئوية.الشرك؛ي ضد: )٢( (. ٠١٤)A\/السابق: الما.ر )١( 
رقم:حدت باه، ال من طة باب، الزكاة، كتاب، (، r\r/y)داود: أبي سنن )٣( 

رقم:حديث باه، ال من باب، الزكاة، كتاب، (، ٦٥)م المائي: نن (، ١٦٧٢)
الأحادثميالة انظر: صحح. الأuتي: غال )ه/آأآ(، احمد: مند >ا'ه'اأ(. 
)ا/*اه(.اكح؛حة: 

)ا/آبم(..جمرعاكاوى:)أ(



رجI——ء

ت==^===مضض====
4<ءمبمدأ •٠٥ ْمم أءغس ءاثثا ؤآ ؛^٠٠>؛، أق!بم يأذ ^٥١ ت تعالى ناد 

أإئإوذ0هألمو،ي خ \الإٍقتنما بمن نقعد ثلأ ألتتبملثن يسنق ؛^؟1 شي ثلث 
[.٦٨]الأنعام: 

النهيعلى الواصحه الدلاله الأية هذه *وني •' ظه جرم ابى قاد 
حوصهمعند والنسمة المثدعة مى ئؤع كزإ من الباطل أهل مجالسة عن 
سنوغد ويجالنهم، يخالثلهم من عر  yjjذلك لأف ،؛ أ ا؛ باطلهم في 
٠نضى فيما هدا 

تالقيامة يوم باقر الئشرك نصير ئدكن حامئا 
الجنهبه النشرك على حئ؛ أثه النيين كنايه في بحانه اطن ذكن 

باض!والعياد النار مأواه وجعز 
ا.نآئتسغ ئو ه إكي ؛١^١ آل؛زتث« محكنت ؤق3و قاد 

ثدأقه يثرق من إئهُ درنعكم رز أقه آعبميثأ لّىيث( يتبخآ المسؤح وعال 
[.٧٢لالماتل.0: أنتكاره يى لأءلثل4اإأت. وم، ^لئار وتأوُته ألبمنه نثو أس حرم 

ال٠خلوثير٠،مى أحدا إقوه يقيك من ااؤلدمُ فإزفؤ! الئعدى قاد 
وذلك٢^^؛ ومأدق أثجقه ءيد آقه حثم ءؤسن. ء-؛نْ ولا عيني لا 

العبادةوهو - له افه حلمه ما وصنف بالخالق، الخلي نرى لأيه 
النار،في يحلي أن فانتحى له؛ هي من لعبر - الخالمه 

عنهمودُعول أو افب، عداين، من يشدويهم .ه؛ أتتكاي بى لاكييت 
ثريما بحص 

(.٢١٢)صا؛آ_ انظر: )٢( )يم'آ•!(. جا.عاوان:)١( 
(.٤٣٧/١)الرحش: الكريم تسر )٣( 



تذ• ا باض ءس اثوقاية تبل 
.= ٣١١=غ=^==^س========:=' 

L S

والاسغفان:افو إلى التوبه ّادنا: 

الأياتساق في والاسغفار التوبة عر المشركين حص 8لث فاقت 
الممات.ينقعاهم؛j^ والاستغفار التوبة لأف باممي الشرك حهلر يث اش 

رجّثهثعود وأثث قتليثن آس إل .ءث ^١٠^ ت تعالى ناد 
[.٧٤]ازس: 

علىإيائم بثحضمه بهم وعلا جز وثى أثم ظلإ•' عطية ابى ناد 
استجلاباوالثحمة؛ بالعمران نفسه وصم، ثم المغفرة، وءلد_، التوبة 

،.؛توتتهم»ل الانتفاع من ثقة على لتكونوا لهم؛ وئأسا للتايبص، 

...

)م؛/0أأ(.الممرالوجٍز:





}؛ك{

للمحق\فق

يقدره حى اش فدر عدم من الوقاية تل شج 

وصفاتوتافن أساء معاني قي التأمل أولاث 
فيكبير أثر له معانيها لي والقأمل وصفاته الاه أسماء معرفة إن 

بهحتم ما الأسماء تلث ومن المعرفة، حق سبحانه ومعرفته هق افه تعظيم 
[.٧٤]ال>ج: ؤؤإه لقكت> آس إن ثثت-به ظ أق كديعأ و تعالى؛ توله 

يقود:عهر.ه؛ لثنث أق ؤلا0 *وتوله؛ .؛ جرير اين قاد 
وكبيره،حلمه يشاء ما صغير من يشاء ما حنق على لقوي الله إل 

ملكهثن نبه يأن دويه شيء يقدر لا ملكه ني ميع يقود؛ وعنجوه؛ 
الذينيؤبه محن ئدعوف الذيى المشركوف أيها كالهتخم وليس سيئا، 

انثيهاإذا الدبايف من الامتناع عر ولا دباص،، خلق على لا 
.، ومهاJهاالصنما ثنتا؛ 

صفتانوهما وعزته، اس يقوة أخبر *ثم ^^؛ ععلية ابن وناد 
لعجزالأصنامال٢،.مناقضتان 

منقانوا ند والإيمان العالم أمل كان ءولئا ك: المم ابن ونال 
لمعرفتهبها ووسيم بها، أعانهم التي ومحنامحتهث( يدنيهم بمس ذلك 

)أ/أي:آ(.الممرالوج؛ز:)ما((.٦٣٨. : uUlجاسر 



4..ح

سبحانهله التعفلهم فإن الوصف؛ هذا لتناولهم لم وتعفليمه، وعبادته 
عباده،به أنن قد نمه به وصم، بما ووصمه والعبادة والمعرقة 

مدروئهلا كاثوا ؤإن ذللث،، من بمقدورهم منهم ورصي عليه، وآعايهم 
الثعالئماواُتح كانتج إذا فإئه قدره؛ العباد مى أحد نمير ولا قدره 

الأحرىيده في الئبع والأرصوف أحدنا، يد في كالغردلة يده ني 
يصلايدان له يكوف أن أنكر من قذوة حئ يئدرْ فكيما ؛ كدللثج 

الحقيقةفى مص ولا المعظلة، عند ند فلا ثيئا؛ بهما تمص أن عن 
منالصفا'ت، ماة والمعئللة وللجهمئة له، حقيقه لا مجار ذللئ، ؤإئما 

ينوم،مثن ذنوب ؛ ٠۴وأنتاوأثراجه*| وللمفلهمة نصتب أوثر الأم هذا 
وأكثت«لى.أصحادهم 

فيسبب ومعرفتها اطه صماُت، إساث أف بهذا رلألّفؤ بيس 
افهيدر عدم في مست، صفاته إنكار أف كما يدره، ومعرفة اممي تعغليم 

•َثدرة حئ 
اممهصفامحت، معرفه أف يبين مما الصحابة عن رردمحت، الص الاثار ومي 

نوبؤقمح، قاد ألا ها ع؛ا-م، ان ص روي ما -ت اللب ئدر معرفو مح، قب 
يؤمنوالم ال،كمار؛  ۴٠نادت حى آس كدمحقأ ^ما ت تعالى 

حؤافن ثدر فقد ندين؛ شيء كز على افن أف آس فنن عليهم؛ اس مدرة 
،•ثنر؟ُل حؤ، النم بمدر فل( بدلك، يؤس لت؛ وش ثدرة، 

نيالنبع والارصود الثغ اوات النانا ه: ماص ابن عن للأم ينير  ٢١)
(،Y11/Y)•تفسير،: في حرير ابن أحرجه أحدكم•، يد ني كغردلة إلا اش يد 

فيالإسناد ارهدا آل سليمان الشيح قال ١(، )^٠٠٧١ العلو' ني والذهبي 
,٣( ٠ )_U ت التنديد إبطال انظر! ٠ صحح،ا نقدي 

(.٣٩٧)ه/أهمآّ جا.عاويان:)٣( )ة/؛أما(. المرسلة: الصواعق )٢( 



ئ' ٦ فذره حذ اض فذر غيم من الوقاية تبو 
ا=,ْت!ضسضسض==—==نح.

ام:ايوم ثاث:مممأحواو 
يووثمما الأهواو مس غيه وم! الأخر اا-؛-وم أحواو مدكن إو 

لمالمثركن أف الزمر آية في يكز لئا سحاه < ٥١فإل ، iUiJj^؛ ١١طز 
أحوالمن الأتان مى بعدها وما الأية نمى فى يكز ثدوة، ص يمدووة 

ؤيعهلئه.اممة يخاث الأناف نجعذ ما القيامة يوم 
بجمثعبمتهر حعيع_ا و\يعض هديثآ ■ص آه ثديعأ • الى عتاد ف
•[ ٦٧]١^؛ ععا نبمثك سبمممر ِسيينوء مثلييثت إلثثزق آلمنمؤ 

كانؤإف بالدكر القيامة يوم حص *ؤإيما ظؤؤ: المرؤلبي قاد 
اليوم®ذلك في ثنمهخ الدعاوى لأن أيصا؛ شيء لكل، شاملة ئدزثه 

القيامة.يوم عن تتحدث فإثها الأية؛ هذه بعد اش الأتان وكيلك 
قؤو؛و{ي يمن آلثمنؤه ؤ، نن يتمي ألقؤيو ؤ( ووؤآ ت تعالى قاد 

ؤأستبمتممحأ. مام نم لإدا قمئ يته لإح م أة ثآء ش إي 
يونم إدءؤ يثئم ومحي ألثتذ ووايى» أونث، ؤمحع رجتا إبجي 

اؤ؛بمرمبمث . صلنف نا اقم نئو عمك ما نمى َةل ؤينت . ي"للعوة 
بأحرلإآ م نبماد أبيبجبما فيثت جلاؤكا إدا ثئ رمي جثم إق ًقعثوأ 

تق^١ ١٠ثدأ قيمؤ لثاء قمحمحيلإ' رذكم ءاثت، هؤ يثلوف محم رثت يوم 
حتإد;بمجهنز آؤب آدحأوأ نق . عق كثه حقت 

حئرما ألهك إل رمم أقعوأ آلمحنتك نسى . ألتكّن مثوى ئئس م،ا 
»آدخازكاجنثن تثم حزئئ؛ا كل نبال ١؛^؛، ونحت ،؟وه إدا 

ثأنةآمح، و3ةآ نعدم صدهثا آوى  ٠١١ألكثند.وثالإا ح؛يبم.( 

(.٣١• )ا/ا/ا<>م. القران; لاذكام الجامع 



٦—■•ة

حؤليى حائيي آلماتكآث ثيه . آلشلؤن ثتر ئنم يشاء حيق آلبمنت 
ألتفيزهي ق أفند ثنل بمو يئم وئئ ئ بمي بميئ أمحنح، 
[.٧٥. ٦٨]النص: 

احواوحوثهم غظمته، من تعالى حوتهم ارلما ت رةة/مح الئعدي قاد 
ونمهم«لا،.وزعيم القيامة، يوم 

(.١٥٣٠)أ/ب\ُم\س: ;١( 



الملمومسليل من الوقاية قتل 

تالمستقيم ١^١^ اساغ أولات 
مىعيره ائباع عن وئهى المتمم، صراطو بائاع تعالى افن أمر 

الصالة.الستل مى نجاة صراؤله اساع في نإن البل؛ 
أيقيثرثئئوا ولا ئأئئة تسمنا بميل ئدا ووأة ت الى تعاد ن

[.١٥٣م: لالأ5jUن>نونيم !أتلخكلم يدء وصنكم يلكم سجيه عن يم ثعرمح، 
والئراتعالكبار، الأوا٠ر س كث؛تا ثن ءولثا ه: الئعدى ناد 
ب>ءلثدا ؤوآن فقادت منها؛ أعم هو ما ؤإلى إليها أشار المهمة 

كتايه،ني افن ثئنه مما أشنهها وما الأحكام هل،0 أي: ثنّتمثايم؛ 
الئهئالمعتدد كرامته دار ؤإلى إليه، النوصز اممه صرائل لعباده ووصحه 

الأمالوئدركوا والملاح، الموز لتنالوا ونأئعوءه؛ المخثصن، 

ثتةه• ٥^١ ألا ءك=ظم رتحظم كرم ثا محل ةثاؤا ؤئذ نعالي: نوله ني ؛عني؛ 
س_ثبجاري را4اخر محقًقم قن لتقي تت أذلدْقم قثأدأ دلأ ل-ءثآ يأثئدي 
ذأؤبمق ه %ز أم أقش يئنا ة بجخ ث:ظ ه ص ء ص 

(٥٢٤)١;الرش: الكريم بسر )٢( 



إ========^==ذ=^^^=د=======^^ ٢١٨=■■ 
ج'خما

افرثدون من أولياء ائييع عدم ث ثانيا 
مىالكثير صلاو فى محبب تعالى افي دون من الأوليا؛ ايخاد إل 
امحاعهم•عن نهى فلدلث اثس؛ 

أئنا؛دومحء ثن ثئمأ ولا رثؤ ين أنذل تآ ت تعالى ناد 

اُوالخلمالو.خأم لأثب؛وا>يضد: ث؛قاسمرمح: ً"' 
.نهاووثكم،،زا، ولا ئضثوةكم فائهم الأوثان؛ وعبادة باممي بالشرك تأمرودكم 

أي:دوتيء ين ثئمأ لأولا رةة/محت التعدي وقاد 
„)آ(الصلأجلها ويتركوف أهواءهم، وتتبعول 

الخشوع:النظنفىصفات ،الثا:
ثألسيأيندؤء ربهم دعوكت آك؛ن ح َث-ش وتنو الى؛ تعاد ن

أعثت،من  'ه^١ آلدئا ألثيوؤ زثه رد عمم عيتاف تد ولا محيهث هغدين 
[.٢٨]ص: ؤه آيثُ قاى هيئ نآلإ دو، ص، مح 

منطاعة عن نهى . اممه أف رروالمقصود ئه: المم ابن يقود 
وتتبوعه؛ومحدؤته شيخه في ينظر أن مبلجب فتنتغي الصفا0؛ هده جمع 

تعالىافه ذكت عليه علب ممن وجاده ؤإف عنه، ثليبعد كذللئ،؛ وجيم فإل 
أمرة؛ني حازم هو ل عليه؛ مفردئل غين دأمنْ الئنة، وامحاغ وض' دعر 

صد

(.oXi/r)-سرالكرِمارئن: )٢( )'\/آ-ه(. حا.عاوان:)١( 
أنهه•' بكر أ؛يى حديث ومنه أيحلها؛ ت وغرزها غررا، الثء،ء فى الإبرة غرز غرز•؛ )٣، 

وغع،وننوله وامحبع وأميكه به اغثلز أي! ينرز؛•؛ 'انثتساش هد؛ لعمر نال 
(.)ص٩١٥المحٍط! القاموس اتئلر! تخالئن. ولا 

)صها<(.اف: الوابل )٤( 



جث ٦ ممن ا سد 

——^مح\لثا=

القيامة:يوم شيئا أناعهم ص يغتوو لا المشرعين أو ثدكر رابئات 
أثق؛تلأللازنك ألثعقوا يثمل آثار 4، بمكمف جالأ !_: L*jءاد 

أك;؛كيهاد أانار. تى ييثا عنا قعنؤينك آثر يهل بثا ؟٣ ةا ٩َ 
[.٤٨، ٤٧]غام: ١^^ بجي ■ذمحأ م. آثئ إُى مهآ َةو إنا أنققسمأ 

الئار،في الئار أمل ثخاغ عن تحار ءثخر ه: كثير ابن فاد 
وهمألئعثتJ١يم؛ ؤقيم4 جملتهم؛ من وقومة ونرعول وتخاصمهم، 

مَقا وإ؛ا _؛ واJكتراء والثادْ القادة وهم أنهق؛رثاه ؤ,لةومك الأتباع 
والصلأو،الكفر من الدنيا في إليه تجسو0 فيما أثلخناكم أي: أتاه؛ 
JتحماJودهنسثلا آي: آلقافي.ه؛ تن شمما عنا ثئلجبك أثر ويهل 

شيئاعنكم نثحثن؛ لا أي: ^؛t^؛ َةئ لثا أثقمدا آك؛كن ؤهاد عنا، 
-^٢هت. أق، ؤؤاُك والنكاJ(، العدام، مى حملنا وما عننذا، ما بنا ئى 
،٠ل١١مناكيأ نتحمه ما مدو العدابا تيننا تمم أي: ؛ أثبم—اؤبجي 

تمار:قاد كما القيامة؛ يوم أتاعهم من بمبروول المتوهمى إل بل 
يهمظك< 'دأكداب ورأوا آمثئوأ ١^^ ين أت؟عوأ أق؛بم ترأ واد 

[.١٦٦امحاذه 

عشالمتتعص أن أحبر ثناؤء جن؛ افه ®إن : جريرابى فاد 
يخصصولم اش، عذانر يعاينون حيى أتباعهم من باض الفرك 
كئذللث، ر فداحل حمينهم؛ غإ بل بعض، دول بعصا متهم بذلك 
يسعونهكانوا الديى ثباعه محن يثبرأ أيه والملأل؛ باض الكفر عر متبؤع 

الآجرأ*لأ،*في اض عذاب عاينوا إذا الدنيا في الملأو على 

(ro.n/rجاح )٢( )لإ/ه؛ا(. ابما:الهمان تمر )١(  :dUi.)



--'ءا

تالقيامؤ يوم الصلأو في الآساع مصير ئذكر ت حامنا 
الصلأل.في متبوعيؤم اثار اققوا لليين الئديد الوعيد ورد 

^^َكامحلأداأظ
[.٦٧، ٦٦]الأحزاب: آشلأي حه تائنا منآ إثآ ئن1 ت .

الكانرولهولا؛ يجد لا ت ذكره تعالى أيقول • y؛،'؛^ جرير ابن ناد 
يقولونحال بعد حالا الثاو ش وجوههم يقلب بوم في ميرا ولا محا 

زسولنالدنيا، في ١^ أظتا '^١ ا _: النار' في حام تلأ، و- 
لهايا الجنة، في الجنة أهل ْع فكثا وئهيه؛ أئرأ من عنه به جاءنا فبما 

،. ١١١وأجلهاأعثلمها ما وندامة، حننْ 
بقعهملا •مص ورسوله اممي طاعه العوم القيم؛؛٤-؛^ت ابن وناد 

غذزلا بأنهم واءثزثوا مح.زاأئم أطاغوا بأنهم واعثدنوا ذللأ،، 
،illjوآلت، الثسود، ومحوا والمحراء الئاداج، وأJهمأءلاعوا ،، ^jlLفي لهم 

تثاكناهتأتبر آتياي، ض صنم ي ءؤثةاّ قولهم: إلى والنوالأة الئلاءه 
الثوفيق"وباقي ثافيه، وموعهله للعاقل عبره هدا بعض وفي تالأحزابا؛لأآا، 

إةج -ت الشلال في آباءهم يثبعوف الذين حق في - غإإلآ وناد 
غثمحاهءامم عق ئثم ق ثاقث ألممحإ إئبم ق انجع لإث، منيعثم 

\ّآ-'يا.]الماظ-ت،:

آباءهموجدوا لأثهم ؛ جانيناهم إيما أي:  ١٠ظه: كثير ابن قال( 
.ولا دليل غير من ذللأ، فيها فاسنوهم الئلألة؛ على 

)ص0دامحوي■: الرسالة )٢( )\،ا/ا/حا(. السان: جاح )١( 
)يماآ(.;مءرامآناّا:)٣( 



P'yt؛]
محُ_1

ااممقًخ

الهوىاتماع من الوقاية سل 

ٌافن س الحيف أولات 

•الهوى اساع س يمغ حشيته أف الكريم كتايه في هه؛ اممث يكر 
آثةؤ0 آثؤئ. م، آفتس دُثى ردء ممام حآق من ^^٤ تعالىت قاد 

[.٤١•٤، ]الأزء1ت: 'لأنئه آى 

الهوى٠٠اباع ثمغ ءءوالحشه •' فقبمؤ ئيميه ابن قاد 
بالائللاععبد؛ على الرب مقام رروهو ظهت المتم ابى وقاد 

الميساحثؤغ له يوج_ا المقام هازا من فخوفه والثبودية؛ والقدرة 
وإدم-احشوعا، أشد كا0 له، امتحذارا أند كال وكأن_ا محاله، لا 

إوه«رآ،.وئهلرو عيي الله اؤللاع عن عمو إذا الْالنا يفارق 
Jالغدل؛ومجازاته عليه القيام حاف ظه! الئعدي وقاد 

عنيمنيها الذي هواها عن نمنمه فنهى ملبه؛ في الخوفث، هذا فأين 
الهوىوجاهد .ؤ، الرسول به حاء لما يبنا هوا0 وصار افه، طاعن 

الشراررعن الصادين والئهوْ 

)ا/آا'أله(الكين:سارجال)٢( )•ا/0أه(. الخاوي: مجموع )١( 
(.١٩٣٥)أ/الرخن: الكرم تسر )٣( 
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هواها:عن نمه ثهى من مأوى الجنه أو ئدكن ت يانيا 
أيةؤ0 . آليئ عن أقس ديآى رتدء  ٢١٤٠تاق من ^١١٤ تعالى؛ قاد 

[.٤١، ٤٠]١٧^^،: أ'هه هز 
وحافهق، اش يدي بص القيام حاف • ررأي • فقبمؤ كثير ابن قاد 

آيةؤؤ0 مولاها طاعة إلى وردها هواها، عن شنه وثهى فيه، اه لختيز 
المحاء((لالجنة إلى ومرجيه ومصيره منمثث أي؛ .ه؛ ها 

Iالنفس ومجاهده الهوى مى الحدر ثالثا؛ 
منهؤيجعلت الهوى، يحدر أن للحاكم ^! ١٤٤الئعدي قاد 

الحييكورن بأن نمنه يجاهد بل منه، ثخالو لا النفوس فإف بال؛ على 
لأحدبغض أو محئة كز الحكم وقت عنه يالئى وأن مقموده، 

،.١١الحصنين 
الهوىاساع من يحدر أن ان للأنينتغي أته ت على ىدل< أيصا والأيه 

١ذللث، على منه ؤيجاهد الحي يقصد وأن الأحوال، جمح في 
كافؤإن هواها مخالفة أنمنهم يعودون الحزم أهين كان اوقد 

فيالأرباح ؤلثشن، ثهللئا، الهزى ترك َءلى للنفس اشرين لثمغ ثباخا؛ 
.، النباحلأ يثرك المعاملة 

يقادولا رايث، انمنزث وثحاتا ومحا وقوحاثا وثووحا فوحا المساش فاخ ت الميحاء )١( 
(.)_UYr\ب: اكاصس انظر: الدور. س الوامعئ والمحاة: الكريهة، في 

تحتذكرها فواتل. صمن الماولأة هل.ه )سه ذكر الرحمي: الكريم تيسير )٢( 
ألهنئدج وي إ-لي ؛؛,، ٥١ير ءلم ٢؛^، ؤ، نيثة -؛ثتأثق< إما تعالى: نوله 
أيثابيئم ئإ يتا ئاواب تهم ه ش ثتيئل أق؛)، إة م لمي ش لمهتث 
الآيا>ت،.من اسنامحك دفة عر يدل وهذا [، ٢٦]ص: .ه 

)صس•)مذمالهوتم،:



الشنهاتمى الوقاية قتل 

اشكم:را\صار ائي:
نىأكثن.L وئن نخكمات آيات الكتاب ض أف ذكن .  ٥١إف 
اهتدى.فقد اشمكم، إلى النتشالأ زد ض الكتاد_،؛ 

أمئى يته؛١؛^< أليمئإ ءثلث« أذو ٢^؛، »ؤهئ ت_اء__الى: ان ث
ثتثلأألبجفه 

ننمو ي،  ١٤٠١ثئنذ؛آيز ؤ آته إلا تتام وما ئآمحيدء نأسا» 
٧[.]1J ألآكء،ه محإ ٩ ه هآ و هي 

محكمات،آيات القرآن في أف تعالى اايخبر طه: كثير ابن ناد 
أحدعلى فيها الناس لا الدلالة واضحات يات أي: الكتانم،؛ أم هى 
أوالناس س كثتر على الدلالي في اشتباه فيها احر آيات ومنه لناس، اس 

علىمحكمه وحاكم منه، ١لواصح إلى عليه اثتبه مجا رد فمن بعضهم؛ 
جؤوتعار• ناد ولهذا انعكس؛ عكس ومن اهتدى، نقد عنده؛ مجتثايهه 

\1ذيأصله أي: آلغشء،ه؛ أم ثن سنإ ثاس يته آممف ءثلث< أزد آدكآ 
،.الأشتباْااأ عند إليه يرنير 

المتشايه؛إزاء المحكم إلى الرحؤع رريجب ظه: قفين ابن وقاد 

٧(..  Y/1)الطم: القرآن -ض 
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بلبالقرآن يختص لا وهذا نرجغة، ت تعيي ألكغ؛yه؛ أم ياأ ت لموله 
فالواحج،واصحه؛ وأحادث متشايهه أحاديث، وجدت إذا الئنة في حس 

محكما"الجمع لتكوف المحكم؛ إلى المتشاخ رد 

الثّوغشمإثاثث
بالنتثاُهنضلوف لا أنهم وثن العلم، في الثا'خيى . افن ندخ 

العلم•في رنوجهم مضل يم إيانم اممب يتومحق 
أمثة هذتمنت فه؛اتقت آلكثب ءثلث< آ؛نو ٢^؛، جئ ع_الى: تاد ن
أكنقآيتآء نه مشده نسمن،؛١ ر؛خ ثلويهن ؤ( آك؛ت لأمأ مثثنيهشتن ولر أنكئف 

ثذمو ٨" ءاثنا بجأدث آيز ف، والقس٠رة آهة إلا دأويل؛«'ل بم-لم ^١ ^؛^٠ ثآبماء 
٧[.ممران: ]Tj، ^٥^٠٤٠ أوأنإ إي أم وما رؤا عند 

وصلالذيى فيه الرامخوف العلم أهز اروأما ظهت الئعدي ناد 
ألفنعلموف والمعاريته؛ العمل لهم فآثمز أفئدتهم؛ إلى والشن ١^!^؛ 

الحيىوأف ومتشابم، محكمة حق كئت وأيه ، 4jjlعند من كلة الئرآل 
الصراحةغاية في مضاها المحكمات، أن فليالمهئر يختلم،؛ ولا تتناقض لا 

ونانصالعلم لنافص الحيره فيه ثحئز الذي المئشه إليها والبيان 
مخكنا*رآ/كله فبمود النحكم إلى المتئاJه ف؛ندول المعرفة؛ 

>

الدعاء:: ٥٧

تدعووالعلم في الثا-خى أف المجيد كتاخ في وتعالى ناوف أحنن 
النتثايه.ياتباع يلونهم ثزيغ أن من تحمثلهم أن رثهم 

•( ٤ ٤ / ١ ) ت عمران آل صورة عثتمين، لأبن الكريم القرآن تفسير )١( 
ارضالكريم بسر )٢( 
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1^:القرآن حاث: 
ِفىِدا نه لإلإ محله:_ ٣ ق أص ؤ£ي ص.■ قاد 

[,٥٧لمس: محنته وئدى آلثدوو 

قصما المطعثؤ والبراهين الثات مى ارشه ظه: المم ابى يقود 
والنمورللعالم الممساوة اJبيؤ أمراض فثزود السامحلل؛ مس آلمحى 

أديمتحت ولسن عاليه، هي ما على الأشياء زى بحيث، والإدراك 
مىالعالية: المهلاJس٠ عالي والأيات للبراهين متضمن كثات، الئماء 

النحلورد والسوات، المعاد، ؤإثبات الصفات، ؤإثبات التوحيد، 

لهثتصنن كله بدلف، كفيث فإلا ١^؛ مئذ الفاّدة والآراء ابْللة 
فهوتانا؛ وأفصحها العقوو، إلى وأماها وأحسها، الوجوه أثم على 

علىموئوث دللذ ولكن والشكوك؛ الئبؤ أدواء من الحقيقة على الشفاء 
منه٠المراد ومعرفة لهمه 

وئعلما،وئدبرا، ثزاءة، الكريم؛ بالمرآن يعنى أن الملم فعلى 
الشتهات.من الثالمين من هق افه بإذن يكوف حص وئعليما؛ وعملا، 

•للرمول. المتابعة تجريد مادئا: 

اثباعتجريد إلا الفتنة هذه من ينجى ررولأ ظه•' الميم ابن يقود 
عنائدءوبامحلمه، محياهره رجاله؛ الدين دق في وتحكيمه الثمول 
الإمحلأم،وشراع الإيمان، حقائق عنه مثلمهى وشرائعه؛ حقائقه وأعماله، 

يتلمىكما عنه، ينفيه وما والأسماء، والأفعال الصفات من في يمته وما 
الزكاةنئب ومقادير وأعدائها، وأويائها الصلوات وجوب عنه 

)ا/ا،ا<(.الأهفان;إغاثة 



،ي-1 ٦ الشبهات مس اثوقابة تبل 
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رممال؛وصوم الجناخ، مى ل والغالوضوء ووجوب ومنجمها، 
نيرسول ص بل الدين؛ أهور من شي؛ دول شيء في رنولأ نجنله فلا 
ولا:>-مم_، إلا لا:ظو والختل، الخم في الأئ إل -حاج ي؛ ش> 
نهوعنها؛ حرغ ما وكئ وأفعالي، أنواله على دائر كله فالهدى منه؛ إلا 

صلأد«لا،.

.الثن_وو مثائة من الكريم كتايه ني افن. حدو وند 
الوتؤعالصلأل ذلك ومن البمد، الصلأل إلى يودي ذلث لأف ونخالفتؤ؛ 

المحاج•في 
غبييتمغ أنهدئ أم ؛؛؛؟؛ ما بمد  ٤٢٠^^ ١٢ؤ3*و! ت تعالى قاد 

[.١١٠تالساءت تبخه وبما»ئ جهئم ونيدء وك ما فق، الّنهه بتل 
فيماؤبماذة الثنود.، ئخالف ونن ررأي: ه: التعدي فاد 

اقوية،والبراهين القرآنية بالدلائل آل4دئيم؛ له تمن ما بمي ^؛٢٤ به جاء 
وأعمالهمعمانيهم في ؤلريمهم هو ونجيلهم ألتزم؛نه؛ -يل ءت ءؤد؛ئأع 
يويئهفلا ويخدله؛ لنفسه، اختاره وما نتركه أي! وقره؛ ما جوف■، 

فىيقيه أن لا عي• اطو مى فجزاؤه وئركه؛ وعلمه الص رأى لكويي للحير؛ 
ووثرتعالى• قاد كما ضلاله؛ إلى صلالا ؤتزداد حائرا صلاله 

أفثدتبمالى؛ تعات وف٠[، لالم_ف: إقآٍ=غره آش رئإ، آي 
[.١١•]الأ؛عام: ِّ،ؤه آيل يهء يقبنوا ت ^^٢^٢^١ 
نبيلواثبع الرنود، يثانز، لم من أف على مفهومها ؤندث 

الملمس،حماعة ولزوم رسوله والباع اقو وجه ه قصي• فكال منيي؛ المؤ 
النفوس،مقتفيات من هو محا بها الهم أو الدنويت، مى منه صدر يم 

(.AAU/Y)اللهفان: إغاثت 
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ؤيمنيلطفه، تتداركه بل وشيطاثه؛ نفسه يوله لا افه فإل الئلساع، رئبامحتا 
.السوء٠ مى ؤيعصمه بحففله، عليه 

التيع؛أهل من الحدر صابئاث 
ئلأت نالت، ,هأ عائثه رويه الذي الحديث مدا على يدل 

ثقهتمأئ نه اوكئت، عثإض أزو آركآ ؤم الآيه: هازه افي. رسول 
أث؟ةآ»يته يكنه ما سين يى ٠؛^؛^ ؤ، آق،؛، لأث مثشننت ولر أيكثنمؤ لإ 

ي،»امشا يمؤلؤئ آداوّ ؤ، آلته إلأ ملم ومآ ئأالأٍإبجء رآةئا» ألفنن 
ادقمت،; الف٧[، ءما0: ]آو وأؤأ إلا ^١ ^١ عد بن مل 
الديىيآولثلث، منه، ئشامه ما تسعون الذيى وأيئم )قإدا .ت افي وث، رم 

ذامحونلم(ص.نشاشُ، 
تضلولأيهم ذللث، في والثبن، هؤلاء؛ من أمته حدر ند . فالثي 

•دمحابهم ببدعهم نال ألا 

ه

ك٣٥٦/١)ارض: الكريم -سر )١( 
هثباب، الشم، كتاب، (، ١٣٧٨- ١٣٧٧)f/اليخاري: صحيح )٢( 

عناض باب، العلم، كتاب، لم: مصحح (، ٤٥٤٧)ر»م: حدين، 
ريم؛حديث القرآن، في الاختلاف عن والنهي متبب، من والتحذير القرآن متشايه 

(٢٦٦٥.)





ا=_====ض=^=^==^==^=نجصحو—م١

مؤفؤإئعإ \كثؤ»' أتاعإ حف  ٣٥بن ءؤاظم< ت تعالى قاد 
بمل1ثونوإلا لثنه هءأو0 قأؤإتش صنتث نهمل وءامن ثاب من إلا . عئا كمرن 

[.٦٠، ٥٩تمريم: سكاه 
منضْاه؛ؤحمل محءامن ثاب من •' راونرله ت ظه ثثير ابى قاد 

يقنزافن فإف الشهوات؛ واساع الصلوات ثرك عن رجع من إلا أي: 
وؤةؤؤإ\إ(قادت ولهذا اشيم؛ جثي ورثو من ؤيجعلث عاقيثه، ؤبممص ئوثثه، 
د؛لهااالما ثجب الثوبه لأف وذلك سقا.ه؛ ؛ظ-من ولا ثلمه ينثلنث 

القرآنامم:ئلثا:
الشهوات.من شماء أيصا فهو الشتهاث،؛ من شفاء المران أن كما 

ِقِدا ^ تذم تزبمثه ث،٣ أص ه تعالى: قاد 
•[ ٥٧تيوس؛ همؤهنماه ؤئبمة محبمدى ٌحوو 

بماذنلائ، الشهوات؛ ثز'نموا شفاؤه ءوأما رهءلبجؤ: الميم ابى يقود 
فيوالقريبي والئرييب، بالئرؤبب الحننة والموعظه الحكمة من فيه 

العترأنواع فيها التي والقصص والأمثال الآ-محزة، في والترغب الدنيا، 
معاشهفي ينمعه فيما ذللث، أبصر إذا الثيم الملن، فترعب والاستبصار؛ 

ليعئ؛مبغصا للرثد محبا المالن، فتصين يضره؛ عما ؤترعب ومعاده، 
الهيت،؛فتصلح الفاسدة؛ للإرادايت، النوجتة للامراصن مزيذ فالمرآن 

عليهالأ،.يطز الي فطزتؤ إلى ؤتعود إرادته، فتصلخ 

(.٢٤٦/٥)ميرامآناّا:)١( 
)؛/؛•؛(.اللهفان: إغاثة )٢( 



rVn]ق-..س__ا

؛؛١^٢٣

دالسوأالنفس من الوقاية شتل 

امموتمن العصمة طلب أولا: 

لكفإيما ذللش وأن الدتب، ْس يما العزيز امرأة اعتزت لما 
نوهنجن C ٠ وىَلت: اذئش L^، ;الأئارة النفس ي، 

[.٥٣ت تيوصف 

النصفا0 مسي؛ اترئ ولسث، I المرأة ®تقود ظلإ! كثير ابى قاد 
رؤ،ه؛ئيند ما ^^٠ بالسوء، أثارة لأيها راودئه ولهدا ويتمنى؛ سحديثخ 

•٠١محأ.■'غص ي ءة "ماد: اه محنت نن إلا أي: 
ئغسبمن فئجاْ توه؛ نبمإ ما ٠^^ ظه•' الئعدي وقاد 

الهدى،لداءJي منقادة ربها، إلى مطمئنه تفنه صارث، حتى الأمارة 
اللبفضل ب>، بل النفس، من لهو فدلك الآلي؛ داعي عن متعاصه 

(٢)يعبدْااورحمته 

وأن، يالسوء الأمارة الثمن هن هق ياممه يعتصم أن للمسلم فيتبعى 
دينه.على ؤثته يعممه أن دائما اممه يدعو 

)؛/أهم.-فيرامآناسم;)١( 
(.٧٩٥. ٧٩٤)Y/ارحنن: الكرم سر )٢( 



I——-.و

ا==^^=^ع=======لأ1ت

تالنمس ثجانده ث ثانيا 
أصزهو أه ثإن ثثتأ ليدبمم مثا جهدمحأ ق تعار: قاد 
[.٦٩]الذكوت: 

الناسف\كنإأ Jالجهاد؛ الهدايه سيحاذ4 ررعلى ئه: الميم ابى قاد 
الهوى،وجهاد النمس، جهاد الجهاد وأفرص جهادا، أعثلمهم هدايه 
اللتهداه افي، في الأربعه هده جاهد فنن الدنيا، وجهاد الشيطان، وجهاد 

لحمتاالهدى مى فاثه الجهاد، ئرق ومن جثيؤ، إل، الموصله رصاه سل 
.، ااجهاداا١ من عثل ما 

تزطافس:ئقا:
ثركيةعلى حلم، هدا وفي بالملاح نمنه زكى من وصم، اممة. إ0 

*تفي ل١ 
أفلحئد و ومودتها -ؤيما فآاثها سو)تها ^١ ومس ؤ تعالى: نال 

]اكس:٧_٩[.اه حمش 
منونماها الدنويت،، من نمنه ئلهز ررأي: ظه: الئعدي قاد 

,\آ(الصالح٠١والعمل النالإ بالعالم وعلاها اممه، يطاعو ونماها العيويت،، 

)ص^(.الفوائد: )١( 
(.١٩٧٢)؛/الرحنن: الكريم تسر )٢( 



م ٣٣٣٦
ة'َ_ا

والعجبوافرور التكبر من الوقاية شتل 

قق:افر سة ض التأتل أولا: 
انشكننواأنهثر هود نرم عن تعالى اممث ذكنْ ما هذا على ندذ 
فيسنتا ذلك لكاو و•عءلمتة، افي ئوة إلى دْلنوا ولو بموتهم؛ وثعاؤلموا 

لثكثربم•ثرؤهم 
عنآأثث »ى و،ازأ ئي -أثقي آتئ؛في ؤ، عاٌ ^٠١٤ ناد 

عت<ءثوإاهيئائتنا قامإ قج ينثم أقد ئو •همهم أرى أكن أذى نجيأ أمحلن محؤ 
[.١٥]نمك: 

3L3 ، بشدةننوا أي: به؛ أقد،١ ءق مجو،ؤ\' ظه.' نمر ابى
أذىثنوا جف الني، بأس ص به تمثنثوف أيهم واعتقدوا وقواهم، ثركيبهم 

ببارردفغيمن بثمكروف أنما أي* ؤعه؛ ثتبم لني *و ئأمهم أرى أثن 
الحامالهمحواها فيها ووكب الأشياء، حلق الذي العفلتم فإيه بالعداوة؟! 

نديل.٠١بهلثه ؤإل لها، 

أحدكئ يعريه بما عليهم ردا - تعالى ُءاد ظه؛ الئعدي وقاد 
لمحلمة!ياهم، فلولا *أه؛ محتيم أثث نو ثكتم أرى أى أذى مثأ ج؛ 

بموتهم١١لتعثروا لم صحيحا، دهلنا الحال هده إلى ئثلروا فلو يوخدوا؛ 

\[o-\U/i)سيراتكريمارuن: )٢( )يمم\أالطم: القرآن تمر 



؛_ا^====^====^=====-ه،_ا

Iآياته عن ال٠٠كبرين بمرق اممه أف ثدكر ت ثانيا 

آلم،هسو آهم، ؤ، تجمدي أقن ثان؛ي عن بدئ ت تعالى قاد 
 ^[.١٤٦]١^١

عشوبهالايات عن الشرف *نأحن،ر؛ I ةة/ذبج عطثة ابس ناد 
زعلى؛٤^٠٣^ ذذئذؤنمح1لأ 

علىوالأدلة الغخج صز نأنئغ »أي: هُ: نمر ابن وناد 
طاعني،عن المثكئرض للرب وأحكامي وثربعتي عثلمتي 

حقشر انثكبروا كما ت أي حق؛ بغير الناس على وتكمح-قه؛ وت 
باّل«لى.اهُأذفيا

الأنقئةلأيات ا في الاعتبار عن ®أي: هءدفب: الثعدي وقال 
ا)يه؛ءو آلأزم ي تهئك ه الكتاف، ص والفهم وامحج، 

كاففمن به؛ جاء من وعلى الحذ، وعلى اممي هماد على يثكبروف آي• 
نتبعما افي آيات س مقة ولم وحدلن، ^١، •حيرا افن حرمه الصفة بهذْ 

المخ*أوانثغس الحقائق، عليه امآنن، ربما بل به، 

الأتاذةساعر:ئلثا:

أتنثيتاغم تم أش ؛١^٠ ؤآ .محيبف أل؛ى ه0 تعالى: نآن 
آلكميجيو ركم لأثي ثأنتهد منكسه ثم ئا ء^؛ذ إلا ؤ، إن 

آ0ا.]غام: آلم_ؤيم 

)أ/يأ(.الممرالوج؛ز;)١( 
(.٤٧٥.  ivilx)الطم: القرآن تمر )٢( 
<.٠٨١)آ/الرحش:الكريم بيو )*١( 



 ،4j_ ج1———, والئجب والئرود لخف4و ٠ ض ا [=rro=^=^=م=ذ=ذ^====و 

تأي للعموم؛ إرادة منه؛ تستعيد ما تدكر أولم •' هءيفؤ السعدي ناد 
منوالأوي وانثعد المص، على الثتجر يوجب الذي التجر مى باقي انتعي 

•الشرورلأ، جميع من باقي وامثعد والمم، الإنس شياطين 

اهربن:ثجث، لا اهَ أن  ءظرابئا: 
أل[ع قيزئ زثأ يثوث تلانا أقن ك ئن؛ >لأ تعالى: قاد 

[.٢٣زانمل: محن، 

محبونايكورن أن لم الميتمناْ ما اهمظم من أف ثلأ، لا 
الدينمن المرء يكوف أن العظيم والحران الجرمان نمى هك؛ الني عند 

الخلير.الداء هذا من يحير أن الملم فعر س؛ اللت يجهم لا 

\ذئذؤوئ:الأقوام عامة م النظن حامئا: 
١^،١^^ أحوال ني نفلن أن المارك كتائه في نازف افن أزل 

والاعتبار.الأJعا٠ل يه يحصن لأيه مصن،؛ 

عنمهَغ>كت، د=قثا أنهلئوأ ئث ألأينج، ي سيدأ جؤإ ت تعالى نال 
اا[.ألثكنبمهلالأنمام:

أنهظنوا حتى وجثنوا ت٤ننوا الذين هود قوم عاد هؤلاء ومن 
عادتعالى؛ افن يكر ما عامتهم فكاذ منهم؛ أقوى أحد يوجد لا 

أثكاأس أنى تجيإ أثلتِ ي ،١ أثد *)1 و»اؤأ للي سو آلض ق ةنت،ًقمحإ 
صنبمئإيبجا عير ة3بملثا . ، ^،؛؛JUبمايسا قرأ محتم لتي نو ءة 

\(.00ifi)الرحنن؛ الكريم سر  ٢١)
وايذشين.•'الكافرين في عام .ه اكئمحؤ0 ئب لا وإئم 'وتوله؛ ءْليهت ابن نال  ٢٢١

)ه/مأم(.الوحز: المحرر انفلر: شطه•. •نهم واحد كل غآ-؛ءد 



ا~'ه

جأ===دض=س==س=
وقمثننئ أية) وتداب ألدخ أتوق 1، آئنى عياب محثات.خئ.طآب' أيام ؤآ 
[.١٦، ١٠]فمالت: بمئثؤؤه لا 

عموقهمإتيو0 قويه؛ سديدة ؤيحا لكنت ررفإثها )؛^^1 كثير ابى ئاد 
جدارالالبرد شديدة باودة ولكنت هواهم، من به اءتثوا ما حس من 

تالقيامة يوم \ذئتؤويو؛ مصير ثدكر مائنا؛ 
عاقبةسوء على ئدف الكريم القرآن ني كثيرة آيات وردت 

.منهاالمسكترين؛ 
هميهأقرت< إة ظ آنثبمت، أدعؤغآ رتحظم ، ١١٥^^تعالىت قوله 

[.٦٠]غاز: دا:؛نياى'يم  ٢٠٩-اس1.خاويى عثادؤ، من 
حيثالعفلمة؛ ؤنعمته بعباده، لهلفه من ررهدا ت ؛هءزفاب الئعدي ناد 

العبادة،دعاء بدعائه وآنزهم ودنياهم، دينهم صلاح فيه ما إلى دعاهم 
١فمان عتها؛ ارسكبر من وثوعد لهم، يستجيب أن ووعدهم المسألة، ودعاء 
أي•.ه؛ دام؛مك< جثم اسدحلإ0 ما همكة أرمى وة 

علىجزاء والإهانه؛ العياب عليهب يجثجع ■هقويذ■' دللص 
ؤجوههم^ ٥١عق َةدبجإ آؤآمى ينتم( أمحضؤ ^^٢ الى؛ تعونوله 

•[ ٦٠]الزمرت لاثتكنخزه مؤك، جهث،ر ؤ، أليم، مسندة 
ومويلأ،سجنا لهم لكفيه جهم ألبمئ، »أي: كثير ابن فاد 

صيإبابهم وئجبرثم، ثكبرهم بلب والهوان؛ الجري دار فيها لهم 
لالخق«لم.الأنةياد 

)؛/ْههاارحنن: الكريم سر )٢( )ما/هأا(. العنلم: الارآن تمر )١( 
(.١١ ١٨)اسم: القرآن تمر )٣( 





I — ج—٢

مم=——==^=ضص——=

اءلأكئانينذمئذا:
ؤأنم ردمن محيثه همئ مسش ي، ثأك جولأئ ت تعالى قاد 

.٢[ • ٠ تا^^ءر١ف: مبيؤه تن ئم ؤث* رأ'لآصافي ألندؤ آمحرل 
العبادمن الدم كثرة على الحص ®المراد ) كثير ابن قاد 

الدينالمدثكه ندخ ولهدا الناقلين؛ من يكونوا لئلا والاصاد؛ بالغدئ 
الزض بمن أك ^٠٤ : jL،i '-.o/jiiلا.:والثهان الدد ننبموف 

لكزهممحإيما آ"•؟[، ]الأعراف: رثي هادة ءئ سقلإ؛ة 
وعباديهمءطاعتهم كثرة قي بهم لثثثن بهيا؛ 

القيامة:يوم اكلة م مصير ظ ،اث: 
الثم،أوب ^١٠>، ببأ بزتث حقثهما لجهثم درأ، ءاؤدلثل تعالى: قاد 

بر'ةلآمنيِ هأ ب ه وثم ^؛١ ييزون ب آعي وثم ها بمثهون 
[.١٧٩]الأماف: م أولغلى لثل ئتر 

عنعملوا الذين .ه؛ ألثفاوث م »ؤأرلبم الثعدي قال 
الأفئده٣ حلقت وذكره، وطاعته باض الإيمان عن عملوا الأشياء؛ أنقع 

وحقوقه؛افه بأوامر القيام على لهم عويا لتكوف والأبصار؛ والأسماع 
ممنيكونوا بأن حقيمول فهولأ؛ المقصود؛ هذا صد على بها فامتعانوا 

يعملورآراأهلها وبأعمال للنار، فحلقهم لها؛ وحلقهم لجهنم افه درأ 
وأتلمأمأ^،؛1 إٍ يهئؤأ أقل»ك إبجى ي أل!ت تعالى؛ ومال 

ًفارا؛^١ ألثاد تأزين أداؤك . كيزن ثاث٠نا عن محر رأل:ت ها 
٨٠؛! ٧، ٠ تيونس يآيّبونه 

(٥٩٤٨)ارض: اص بسر )٢( )مآ/همآه(. سر\ُ\0ص: 



تت-ة،ئتلالوقايءضاس- 
=ا  ٣٣٩=مح^^===^=^:=^=^===؛ 

L-• •®

علىأدكه وهي اممي؛ آيات عن هم ءالذيى ةقمحأ جرير ابن ياي 
.ه؛وءثيأدة له العبادة إحلاصن في عباد؛ على وحجية وحداشه، 

حقيقةبها معلموا لقسه؛ ناصح يتأملونها لا لاهوف، عنها معرصوف 
ثأو؛؛4>^١^^ مقيموذ عليه هم ما ثثلود بها ؤيعرئرا عاليه، يلتهم ما 

مصيرهمؤؤتأو؛؛همه؛ صمتهم هذه الدين هؤلاء ت ثناؤه حل يقولن( آلثاره؛ 
نارحةافىالآت>ة«را/الثار؛ إر 

العفالة؛أهل ثجانه رابئا؛ 
ندالغملة أهل ومجالنه ؤيجالنه؛ يخالثله بنن يثأر ال الإذلأو 

عنه افث نهى ولدللث، مثلهم؛ يكرف أن، إلى يجالنهم بمن يودي 
نخالئلتهم.عن والنهي بنجاسهم الأمن ذللث، صمن وفي طاعتهم، 

ص^ محت 5لإ ^؛١ ش ه ئ ناد 
[.٢٨]الكهف: 

للدكراستعداده لثهللأن عاقلا حعلثاة ءرأي! ; ظإلإ الفاسمي قاد 
,،(٢)اعنه العقلة إلى يودياك لئلا وذلك عنه؛ غافلا وحان.ناْ أو Jالنئة، 

)آا/لآا(.حا.عاوان:)ا(
(l_(Y اكأويل:من.)ي/٧٣(





ًتصً

اخاسة

ونبلالص مول عن ثقل التي الأماُب في البحث هذا نهاية في 
يوؤيقمن البحث هذا في علي به مى ما على ربي أحمد منها الوقائي 
يومبه يممعني وأن الكريم، لوجهه حالضا يجعله أن . وأسأله ؤإعانؤ، 

منومصير حلل !، ٢٠كاف عثا يتجاوو أف وأسأله بترف، ولا ماد هخ لا 
لتصير.ا الئمح هو إيه الفقير؛ العيد 

وأحكامه،لسائله وثطئتي الموصؤع، هذا في بحثي حلال، ومن 
التالية:الأمطر م أدكزئ الي والتوصيا^، التاءج بمس لي قمحزت 

واستتبامحلإليه، والرجؤع المبارك، الكتاب بهذا الاهتمام رورة حن• 
وجعلهالثJاسة، والمواب الإل!هثة، والحكم العفليمة، الفوائد من فيه ما 

للحياة.ؤنبراسا منهجا 

التقينفا0 الملم، حياة في صروري الكريم القرآن ؤب أف ما ب٠ 
الكريمالقرآن قهم على الملم يعين وهو التفسير؛ ألوال أحد الموفرعي 

الماو1جتنور التي القرآنية الهدايايت، من فيه ما واستتبا؟ل ئدبر؛، وجمن 
والصلاح.الخيت فيه ما إلى المين0 وئهدى 

وردوتد كثيرة، الحق قبول عن الإنا)، وصّد التي الأسباب، ن أ٠ 
هذام، بكرة منتشرة وهي الأسجاُب، هذه عن كير الكريم المران فى 

والفتن.والثتجايتخ الصوارفت، فيه ممزق، الدى الزuن 
النيعلال؛ان الإنعلى تأثيرا وأبلعها الأّبايب، هذه أعظم ن أ٠ 



٦——مء

حميى—==سسسسكصسض=س
أيانااممت حلق أف فمني الحي؛ عن وصده الإنسان إصلاد أهدافه فأعظ-لم 

بوسعهما كذ ؤسدد الهدف، هذا لتحقق نعى والثسهلانى غم ادم 
منالكريم كتابه في هق افن حدونا ولذلك، أحله؛ من طاقته وتحث 

لأةذو>عدن ذؤ أاسطنبي تعالى• قاد تحذير؛ أيما الثحيم الثمطان 
علىيدث وهذا ٦[ لفاءل-ر؛ آلتعهمه آمحف ين إيم؛مإ برم بممإ إثا عد، 

وأنالئدود، العدو هذا من يحدو أن العد فعلى حظرأ؛ وشدة أثره عظيم 
وممائده.مكائد؛ من هق اقو بإذن ميه اش الأسباب يتخد 

أنوائها،بنش اليس الحي؛ عن مد اليى الأمبايب مى ف أ٠ 
ونتهالنساء، ونتنه الإنساف، فيها يعيثن التي الئشركة البيتة نمه و٠يت 

المرآلنثن وقد والجاه؛ الماللث، وفتنه والأولاد، الأزواج وفتنه الماو، 
•الحي عن المامحن بعض صد ش نثا كانت، القس هذْ أ0 الكريم 

و٠يتالكريم، المر1ل سها الحق عن مد أحنى أسبان، هناك و٠ 
والتنلسلقدرو، حق اطب ندر وعدم باقي، والإشراف اللمرء، يزناء 

والنمسالئهوات،، وايباع الشنهاج،، وايباع الهزى، وايباع النذموم، 
والغفله.والتكثن، باللموء، الأثارة 

فيوحاصة كثيرة؛ الحق ئبوو عن مد التي الأسبان، أف ما ب٠ 
العلمأهمل على يجب فإنه - ومقاهي فناهر أمر وهذا _ هذا زماننإ 

مىفإف والئونحيح؛ بالبيان الأمر هذا تجا0 بواحبهم يقوموا أن والدعوة 
الأسثايس،؛بهذْ معرفته الأّبامحت، هذه من العبد بها يتحصن التي اللمثل 

ه'اطي بإذن يتجنبها فوف حهلرها وءظيلم أثزها عزن إذا فإثه 
بينوفد الأسان،، هذه العبد بها نمقي اليي بل البيان ٌع هدا 

.منها١^١؛ نثق الكريئر المرآئ 



الخاتمة

ًتقتآً
المءبمات،ئهي;أثا
علىالموصؤع هذا حول والبحوث الدراسات من المزيد جراء إ• 

إليه.الناس حاجة لعثلم والتفصيل الإجمال وجه 
والندواتالمحاصرات ني الموصؤع هدا نلرح يكثر أن ق؛رح أ٠ 

وشيءالموصؤع هن.ا حتلوره انتثات فقد وعيرها؛ والحثف والمقالات 
إليه.الناس حاجة 

وباطنا...و٠لا٠را وآحرا، أدلا في والحمد 
اجتين.لصم؛ أل؛ رض سد، ئتا ض ُتللم اس رصر 

٠٠٠





■تْآىً

بنمحمد بن علي بن حمد التوحيد، كتاب شيح باحتصار التنديد إ؛ءلال، _ ١ 
الريامحن،الخضراء، طيية دار الشاع، عثمان بن الإله عبئ ت تحقيق عتيق، 
'Y؛Y؛\،الأولى، اسة  «r،j.،

 Y - يد،الممطغى بن محمد القرآن، بيان ني وآثار، اتواعه المذموم الأساع
.٢١٩٩٧^، ١٤٢١"الأولى، اسة الإملامي، المتدى 

تتحقيق البتا، يسد بن أحمد عشر، الأربع ؛القراءاُت، الشر فضلاء إتحاف _ ٣ 
-،٠١٤٠٧الأولى، الهلعة بيروت، الكتب،، عالم إمماعيل، محمد شعبان 

٢١٩٨٧.
تحقيق:الجونية، قيم ابن أيوب بن بكر أبى بن محمد الدمة، أمل أحكام - ٤ 

اليمام،للثر، رمادى العاوري، توفيق بن شاكر البكري، أحمد بن يومم، 
.٣١٩٩٧، ٠١٤١٨الأولى، الفة 

بيروت،العالمية، الكتب، دار الغزالي، محمد بن محمد الدين، علوم إحياء - ٠ 
.٣١٩٩٨، ٠١٤١٩الأول، الفة 

تعليه وعلق عيبه الماوردي، حبيب، بن محمد بن علي داليين، الدنيا أدب - ٦ 
الأول،العلعة ءلنaلا، للتراث، الصحابة دار محمد، بن إبراعيم حديقة أبو 

٣١٩٩٠، ٠١٤١٠.
اليمام،الجوزي، ابن دار العثيمين، صالح بن محمد التفسير، في أصول - ٧ 

.٠١٤٢٢"الثانية، الفة 

المختارمحمل. بن الأمين محمل بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء - ٨ 
مكةالفرائد، ع_الم دار العمران، محمل بن علي تحقيق* الثنفطي، 

الأولى،اتجة اوكر.ة، 
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قيمابن أبوب بن بكر أبي بن محمد العالمين، رب عن المرقسن إعلام - ٩ 
حنبن مشهور مدة أبو أحاديثه: وحرج عليه وعلق نرأْ البمونية، 

اه.٤٢٣الأولى، الطعة اليمام، الجوزي، ابن دار ملمان، آل 
قيمابن أبوب بن بكر أش بن محمد الشيعيان، مصايد من اللهفان إغاثة - ١ ٠ 

الجوزى،ابن دار الأثري، علي بن حن بن علي تعمق: الجرنية، 
ه.١٤٢٤الأولى، الفة اليمام، 

سليمانبن ناصر يوش، لمورة موضوعي تحليالي تمر للمائلمن آيات  ٠١١
.٢٢٠٠٨-، ٠١٤٢٩الأولى، الطبعة بيروت، الرسالة، مرسسة العمر، 

تحقيق:الأنيلي، حيان ابن علي ين ا يوصفبن محمد المحيط، البحر -  ١٢
الأولى،العلبعة بيروت، المربى، التراث إحياء دار المهدي، الرزاق عبا 

.٣٢٠٠٢مآ؛ا،و، 
وحرجحمعه الجونية، قم ابن الإمام ره نلما الجامع التفسير بيانع -  ١٣

الأولى،العلبعة اليمام، الجوزي، ابن دار محمد، يد الرى بأحاديثه: 
٠١٤٢٧.

تحقيق:الجونية، قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محي الفوائد، بيانع -  ١٤
الأولى،العلبعة المكرمة، مكة الفواتن.، عالم دار المران، محمد بن علي 

٠٠١٤٢٥

محمدزكي تحقيق: الزركشى، اش عبد بن محمد القرآن، عالوم ثى البرمان -  ١٥
؛٣٢٠ ٠٦، ٠١٤٢٧الأور، ائبعة الرياض، الحضارة، دار ّرع، أبو 

البرعبد بن محمد بن الد عبد بن يوصفا الجالس، وأنس الجالس بهجة -  ١٦
بيروت'المالية، الكتبا دار الخولى، مرسى محمي. تحقيق: القرؤلبى، 

الثانية.اسة 

تحقيق:الز؛يل.ي، الحسيتى مرتضى محمد القاموس، حواعر من العروس تاج -  ١٧
الكويت،،والآداب<، والفوز االثقانة الوطي الجالس الحلو، الفتاح عيد 

٠٣١٩٩٧، ٠١٤١٨
الرياض،الكتثا، عالم دار باز، بن الله عيد بن الخزيز يد وحطره، اكمج ء  ١٨

.٣١٩٩٢، ٠١٤١٣الأولى، الط؛عة
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تونس،للنشر، التوسية الدار عاشور، ين الهلاهر محمد والتنهمير، التحرير — ١٩
٣١٩٨٤.
أحمدتحقيذ(ت الجوزي، محمد بن علي ين الرحمن مد الوعظ، ني الأكره 

.٢١٩٨٦■، ٥١٤٠٦الأولى، الطعن يرون، المعرية، دار فتح، الوعاب عد 
وصححه:صبي الكلي، حزى ين أحمل بن محمد التتنيل، لملوم كهيل ا -

ا،و،٤١٥الأولى، الطيعة يروين،، العالمية، الكتب، دار هاشم، الم محمد 
١٢١٩٩٥

الثعراوى.متولمحا محمد الشعراوي، نمير 
محمدامي تحقيق: القرشي، كثير بن إسمامل العفليم، القرآن ير نف

.٣١٩٩٩•آ؛ا،و، الثانية، الفة دارية، اللأمة، 
الومام،الجوزي، ابن دار العثيمين، صالح بن محمد الكريم، القرآن ير نف

.٠١٤٢١"الأولى، اسة 
المعارف،دار ٠لنءلاوي، سيد محمد الكريم، للقرآن الوسيط ير لنفا -

القاهرة.

بشيرتحقيق: الجوزى، محمد بن علي بن الرحمن تمل إبليس، لبيس ت -
.٢٢٠٠٧ه، ١٤٢٨الثانية، الهلعة دمشق، الييان، دار مكتبة عيون، محمد 

الكتب،دار النووي، شرف بن ١^^ محيى واللغاُت،، الأسماء ث، هن.يت -
١يرولت، العلميه، 

ناصربن الرحمن تمد المنان، كلام ير نفني الرحمن الكريم يسير ت -
العلبعةاليمام، الجوزي، ابن دار المميل، يواز معد به: اعتنى عدى، ال

آأ؛اه.الأور، 
ناصربن الرحمن تمل المنان، كلام ير نفني الرحمن الكريم تيسير -  ٢٩

القاهرة،الهيثم، ابن دار اللويحق، معلأ بن الرحمن عيل. تحقيق: الحل.ى، 
٢٢٠.أ؛ا،و، الأولى، الطمة  ٠٠.

ناصربن الرحمن عبئ القرآن، ير نفحلاصة ني المنان اللعليف، تيسير - "٢ .
العلبعةوالإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة عدى، ال

٠٢٢٠٠١، ٥١٤٢٢الأور، 

٨
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اهحمد تحشق: اللرى، جرير بن محمد القرآن، آي تأؤيل عن اليان جامع -  ٣١
-،٠١٤٢٢الأولى، الْلبعة القاهرة، عجر، دار التركي، المحن همد ابن 

بنمحمد القرآن، وآي الئنة من تس4 لما والمسن القرآن لأحكام الجاح -  ٣٢
الرمالأن،•زمت التركي، المحن حمد بن اه حمد تحقيق: القرطي، احمد 

.٢٢٠٠٦ه، ١٤٢٧الأولى، اسة يرون، 
تحقيقه:على أشرنح البيهقي، الحين بن أحمد الإيمان، لشعج، الجا»ع -  ٣٣

-،٠١٤٢٣الأولى، الطبعت الرياض، الرشد، مكتبة المدوي، أحمد مختار 
٢٢٠٠٣.

تحقيق:الجونية، مم ابن أبوب بن بكر أبى بن محمد والدواء، الداء -  ٣٤
اه، ٤١٦الأولى، الفة اليمام، الجوزي، ان دار الأثري، حن بن على 

٢١٩٩٦.

الجمعية-إعداد: السعودية، العربية بالممالكة الجنرافية المواغ دليل - ٣٥
-،٠١٤١٩الأولى، الطبعة الرياض، العثيكان، مكتبة السعودية، الجغرافية 

٢١٩٩٨.

ارحمنصد حملاجها، ُسل الحري العهد في الحت، دعرأ إنكار يدافع - ٣٦
،٠١٤١٤الأولى، الطيعة الرياض، الكتب،، عالم دار الملاحي، يومض ابن 

٢١٩٩٣.

حاليتحقيق: الجرزي، محمد بن حملي بن الرحمن همد الهوى، ذم - ^١٣ 
،٠١٤١٨الأولى، الطيمة الرياض، الرشد، مكتبة العالمي، اللطيف عيد 

٢١٩٩٨.

نحفيق•'الجونية، نم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد الميوكية، الرّالة - ٣٨
،٠١٤١٩الأولى، العلبعة حدة، الخراز، مكتبة الهلالي، عيد بن مليم 

٢١٩٩٨.
محمودالمسير المثاني، والسبع العظيم القرأن ير نففي المعاني رؤح -  ٣٩

العلمية،الكتسبا دار ععلية، الباري همد علي، • وصححه صثعله الألومي، 
.٠١٩٩٤، ٠١٤١٥الأولى، الْلبعة بيروت، 
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يثمابن ايرب بن بم أبي بن محمد المشغاض، ونزهة المحسن روضة - ٤ ٠ 
دارالدين، شص أحمد حواشيه؛ ووضع وأحاديثه آياته حئج الجوزية، 

.٢٢٠٠٣، ٠١٤٢٤الثالثة، اتجة يرون، اسة، ١^ 

الجوزي،محمد بن علي بن الرحمن عبد جر، التفعلم في جر المذاد - ٤ ١ 
.٢١٩٧٨، ٠١٤٠٧الرامة، الفة يرون، الإملأس، الم، 

نيمابن أيوب بن بكر أبي بن محمد العال، حير هدى ني المعاد زاد -  ٤٢
الرسالة،مؤسسة الأرنووٍل، القادر عبد الأرنووط، شعيب، تحقيق؛ الجونية، 
.٢١٩٩٨، ٠١٤١٩الثالثة، الفة يرون، 

بكر،أبو كحي محمد تحقيق؛ الطرحلوشي، الوليد ين محمد الملوك، سراج _  ٤٣
.٢١٩٩٤، ٠١٤١٤الأول، الفة القاهرة، اللمانية، المرية الدار 

المعارف،،مكتبة الألبال، الدين ناصر محمل. الصحيحة، الأحاديث، ميالة -  ٤٤
٢١٩٩٥، ٠١٤١٥.

بنمحمل. الأمة، على السين وأثرها والموصوعة اكاسس الأحاديث، سالسالة  ٠٤٥
-،٠١٤٢٠الأول، الهلعة الرياض، الحارق، مكتبة الأjباني، الدين ناصر 

٢٢٠ ٠٤.

شعيبتحفيتات القرييني، ماجه بن بزيد بن محمد ماجه، ابن سن -  ٤٦
،٠١٤٣٠الأولى، العليعة دمشق، العالمية، الرسالة دار الأرنؤوءل، 

٢٢٠ ٠٩.

عييدعزلتا تحقيق؛ جتاني، الالأشعن، بن سليمان داود، أبي سن -  ٤٧
.٢١٩٩٧، ٠١٤١٨الأول، الفة حزم، ابن دار انمءاس، 

دارالأرنووحل، ثعيبا تحقيق؛ التر٠لبي، عيي بن محمد الترمذي، سنن -  ٤٨
.٢٢٠٠٩، ٠١٤٣٠الأول، اتجة دمشق، العالمية، الرسالة 

النعمعيد حن تحقيق؛ اش، النثعيت، بن أحمل الكبرى، الشال متن ء  ٤٩
.٢٢٠٠١، ٠١٤٢١الأول، ائبعة يرون، الرسالة، مؤّة شلي، 

الأرنووحل،ثحيتإ تحقيق؛ الد،مي، احمل. بن محمل النبلاء، أعلام صير _  ٥٠
.٢١٩٨٢، ٠١٤٠٢الأول، الهلعة يرون، الرمالة، محزمة 
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دارمخلوق، محمد بن محمد المالكية، يقالتا ني الزكية النور شجرة -  ٥١
ه؛ّااهر.الأولى، الطعة ي؛روتا، العربي، الكتاب، 

تحميق:العكري، أحمد ين الحي همد ذما، من امحار في الدم، شنرامتا -  ٥٢
—،٠١٤١٤الأولى، الهلبعة دمشق، كثير، ابن دار الأرنووْل، محمود 

*٢١٩٩١.

الحشمين،صالح بن محمد المرسلين، ميل كلام من الصالحين يياض شؤح - *١٥ 
الثانية،الطعة ءنٍزة، للشر، الوحلن مدار 

تحقيق:الجوهري، محمد بن اسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح -  ٥٤
الثانية،اليعة بيروت، للملأيين، العلم دار ءعلار، الغغور عبد أحمل. 

٠٢١٩٩٧، ٠١١٠٩٩
ونهرسه:وضبطه راجعه البخاري، إسماعيل بن محمد البخاري، صحيح -  ٥٥

،٠١٤٢٢بيرويت،، العمريه، المكتية البخاري، هشام القي،، على محمد 
..٢٢٢.

الطعةالمعارف، مكتبة الألباني، الدين ناصر محمد داود، أبي منن صحح -  ٥٦
.٢١٩٩٨، ٠١٤١٩الأور، 

المعارف،مكتبة الألباني، الدين ناصر محمل. الترمذاي، سن صحيح —  ٥٧
.٢٢٠٠٠، ٠١٤٢٠الأولى، الطعة الراض، 

تحقيق:المؤوي، شرف بن الدين محيي النووي، بشمح ملم صحيح -  ٥٨
الأولى،العلبعة الفاهرة، المخنار، ة مومرضوان، حامع رضوان 

الفالنابى،محمد نغلر ٠ تحقيق القشيري، الحجاج بن لم ممسلم، صحيح — ٥ ٩ 
.٢٢٠٠٦، ٠١٤٢٧الأولى، ائبحة الرياض، دارية، 

ابنأيوب بن بكر أبي، بن( محمد والمعهللة، الجهمية علهم، المرسلة الصواءو( -  ٦٠
الرياضن،العاصمة، دار الدخيل، محمل. بن علي، تحقيق،: المجونية، قيم 

.٠١٤٠٨الأولى، الطعة 
دارخاوي، الالرحمن عيد ين __،LJ المامع، الزنرن لأمل اللامع الضوء -  ٦١

ءبيروت الحياة، مكنية 
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النفاس،دار الأشقر، الذ مد يمان عمر رالقساين، الجن همالم -  ٦٢

٠٠٢٠،;، ١٤٢٣عثرة، الخامة الفة الأردن،  ٠٤.
انميد،صالح ين العزيز همد القرآن، ؛ي جاءت كما ان للإناك؛ءلان عداو؛ -  ٦٣

،;.١٤٢١الإسلأعي، العالم رابملة 
موغرهمة،يراصة الكريم القرآن صوء يي وعلاجها رإلآسان الشأبحلان ءا.اوأ -  ٦٤

الأولى،اللجعة الجوزي، ابن دار الحواس، حواس بن المنعم همد 
٢٢٠ه، ١٤٢٥ ٠٤.

نيمابن أبوب بن بكر أبمحا بن محمد الشاكرين، وذحيرأ الصابرين عدة -  ٦٥
بيروت،العمرية، المكية الفاصلي، القادر عبد محمد تحميق; الجونية، 

دارواس، المحمد ياسين تحقيق; الخطابي، محمد بن حمل العزلة، -  ٦٦
.٢١٩٩٠.ا؛اه، اكانية، الخلعة دمثز، كثير، ابن 

بنأشرف، به: اعتش الذهبي، أحمد بن محمد الغمار، للعلي العلو - ^١٦ 
،;،١٤١٥الأولى، الخلمة الرياض، لف>ا، الأمحواء مكتبة المقصود، عبد 

٢١٩٩٥.

غبطهالسي، احمد بن محمود البخاري، صحيح ثمٍح القاري عميأ -  ٦٨
الخلعةبيروت، العلمية، الكتب، دار عمر، محمد محمود اه عبد ت وصححه 
.٢٢٠٠١\^\ى الأولى، 

دارطهماز، محمود الحميد عبد الكهف،، صورة ني الفتن من العواصم -  ٦٩
.٢١٩٨٧ه، ١٤٠٧الأول، الخلعة القلم، 

به:امحش العقلاني، علي بن أحمد البخاري، صحيح بشمح ال؛اري فتح '٧- 
،;،١٤٢٥الأولى، الطبعة الرياض، طيبة، دار الفاريابي، محمل بن نغلر 

حنبن، مشهور الجان،، عن الأ-لأم شيخ كلام جمع في المنان نتح - ٧١
.٢١٩٩٩^، ١٤١٩الأول، الخلعة الختامة، التوحد، مكبة ملمان، آل، 

بنأحمد نبها، التئبت، وطرقا منها الميم وموقمؤ دمرة الوآثارها الفتنة -  ٧٢
٢٢٠ام،  ٤٢٥الأول، الخلعة ممر، دارئا، أحمل.، بن إبراهيم  ٠٤.



I——'م

الرحمنعبد بن الحميد عيد القرآن، ضوء ني منها الملم وموسا الفتنة -  ٧٣
.٢١٩٩٦،;، ١٤١٧الأولى، اسة للشر، التام دار الحساني، 

الرشد،مكتبة الجونية، مم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد الفوائد، -  ٧٤
.٢٢٠٠١;، ٥١٤٢٢الأولى، اتجة الرياض، 

نوازت تحقيق تيمية، ابن الحليم عبد بن أحمد المحبة، م قاعدأ -  ٧٥
٠٢١٩٩٩'أأ\ى الأولى، اتجة الاّلاص، المكب ز،رلى، 

محمدوتقديم؛ إعداد النيروزآبادي، يعقوب بن محمل. المحيط، القاموس -  ٧٦
الأولى،الهلعة بيروُتج، الحربي، التراث إحياء دار المرعشلي، الرحمن عبد 

بنمحمود التأؤيل، وحو• ني الأتاييل دعيون التنريل حمائق عن الكشاف -  ٧٧
محمدبن ■علي الموجود، عبد أحمد ع-ادل تحقيق• الزمحشري، عمر 

٠٢١٩٩٨■، ٠١٤١٨الأولى، الهلعة الرياض، العييكان، مكتبة معرض، 
الجونيآ،نم ابن أيوب بن بكر أمحا بن محمد المماع، مسألة على الكلام -  ٧٨

النشرةالرياض، الخاصمة، دار الحمد، الخنين عبد بن راك ت تحقيق 
الأولى،

صادر،دار الجزري، الأثير بن الدين عز الأنساب، تهذيب ني اللباب -  ٧٩
.٢١٩٨٠ه.؛اه، ييروُت،، 

أمينبتصحيحها: اعتى منفلور، ابن علي بن مكث، بن محمد المرب، لمان -  ٨٠
الحربي،التراث إحياء دار انميال.ي، الصادق محمل.• الوهاب، عيد محمل. 
.٢١٩٩٧ه، ١٤١٧الثانية، الطمة 

محمل.ت عليه وعلق بأصوله عارضه التتمي، المثص بن معمر القرآن، مجاز —  ٨١
الفاهرة.، ١لحانجي، مكنية سزكين، فواد 

بنمحمد بن الرحمن عد جمع تيمية، ابن الأملأم شيخ فتاوى مجسمع -  ٨٢
٠٢٢٠ه، ١٤٢٥الشريف، \ذسحف لهلباعة فهد الملك، معبمع فامم،  ٠٤

وتهحيحهطعه على وقف القاعمي، الدين جمال، محمل• التاؤيل، محامن -  ٨٣
الفكر،دار الباقي، عبد فزاد محمل ت عليه وعلق وأحاديثه آياته دَج يرقمه 

١٢١٩٧٨ه، ١٣٩٨الثانية، الهلبعة بيروت، 



آهٌ ٦ جع تمرا وا لمصادر ا فهرس 

=====س^==^=س^^فممً
الأندلسي،عملية بن الحق عيد العزيز، الكتاب تسير في الوجيز المح^ر _  ٨٤

العال،عبد السيد الأنصاري، إبراميم بن اه عيد الفاروق، الرحالة ت تحقيق 
تعلر،بدولة الإسلامية واكزرن الأوُاف وزارة الثاتعي، الصادق محل 
،.٢٠٠٧>، ١٤٢٨الثانية، اسة 

دارابوري، لنج١ الحاكم اه عبد بن محمد الصحيحين، على المسيرك ء  ٨٥
.٣١٩٩٧>، ١٤١٧الأولى، اسة القاعرة، الحرمين، 

شعيبت تحقيقه على اشرف الثيباني، حنبل بن أحمد احمد، الإمام غد م-  ٨٦
.٢١٩٩٩>، ١٤٢•الأولى، الطيعة ، بيروت! الرسالة، موصسة الأرنووءل، 

بنمحم،- بن اه عيد أبي بن إبراهيم الشيطان، مكائد من الأسان ممالم، _  ٨٧
دارميز، أبو آل محمد بن ياسر عليه* وءلو^ أحاديثه حرج المقدسي، مفلح 

الإسكممرية.الإيمان، 

تتحقيق الكوني، شيبة أبي بن محمد بن اش عبد شيبة، أبي لأبن الصتفه -  ٨٨
٢٢٠>، ١٤٢٧الأولى، الطيعة حدة، القيلة، دار شركة محي  ٠٦•

الهتمد بن محمد ت تحقيق البغوي، عود مبن الحسين ، اكزيل معالم ■  ٨٩
الريامحن،طيبة، دار الحرشى، لم مسليمان ، ضميرية حمعة عثمان النمر، 
>.١٤٢١•الأولى، الخبعة 

مدْالجليل مد تضيثات الزجاج، السري بن إبراجم وإءرابم، القرآن ساتي -  ٩٠
.٢١٩٨٨>، ١٤٠٨الأور، اسان بيروت، الكتب، ء\ثم قالبي، 

المريرتمد فريد ت تحقيق الحموي، اض تمل. ين يانوت المدان، معجم —  ٩١
بيروت.الخالخية، الكتب دار الجندي، 

تأحاديثه وحرج نمه ضبْل الطبراني، أحمد بن ان مليالكبير، المعجم -  ٩٢
الأولى،الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار الأسيوطى، محمد أبو 

٢٢٠>، ١٤٢٨ ٠٧.
دارالباقي، تمد فواد محمد الكريم، القرآن لألفاظ الفهرس المعجم ء •١٩ 

.٢٢٠٠١>، ١٤٢٢القاهرة، الحديث،، 

محمدالملام تمد ت تحقيق زكريا، ين فارس بن أحمد ، اللمة مقاييس معجم -  ٩٤
.بيروت الفكر، دار هارون، 



Iو-——

=ج.مم=^===ص=ضً==د
بيروت،الفكر، دار الرازي، العين بن عمر بن محمد الغيب، مفاسح -  ٩٥

،(.١٩٨١^، ١٤٠١الأولى، اتجة 
تتحقيق الجونية، نم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد العادة، دار ٠فتاح ِ  ٩٦

—،٠١٤٢١^الثانية، الطبعة دمشق، البيان، دار مكنية عيون، محمد بشير 

تتحقيق الأصفهاني، محمل. بن العين ، الكربم( القرأن غريب في المفرداُت، - ^١٩ 
الطبعةالرياض، الباز، ممهلفى نزار بمكتبه والدراسات، البحواث، مركز 

.٣١٩٩٧\\ل\ى الأولى، 
عليهوعلق له وندم نمه محبط الثامحلبي، موسى بن إبراهيم الموافقاته، -  ٩٨

عفان،ابن دار سلمان، آل حن بن مشهور عبيدة أبو أحاديثه وحلج 
٠٣١٩٩٧ه، ١٤١٧الغر، الأول، الطعة 

المللث،دارة مودية، الالعربية الممالكة نى الأماكن أسماء موسوعة . ٩٩
.٣٢٠ ٠٢٠ه، ١٤٢٤الأول، اتجة الرإض، الرين، عبد 

محمدبن ين حوالئنة، الكتاب ضوء ني الفتن من السالم موقم، - ١ ٠ ٠ 
.٠٣٢٠٠ اه، ٤٢٠الأول، الفة السف، أضواء الحازمى، 

بنعلي بن الرحمن مد دالنفلام، الوجد• علم ني الواظر الأعين نزهة - ١ ٠ ١ 
العلمية،الكتبا دار المنصور، حاليل ت حواشيه وضع الجوزي، محمد 

.٣٢٠٠٠، ٠١٤٢١الأول، اممعة ؛؛روي،، 
نيماين( أيوب بن بم أبي بن محمد العب، الكلم من انمسا الوابل - ١  ٠٢

بيروت،الإسلامي، المكتب الشامي، أحمسله صالح ٠ يه عني ، الجرنية 
.0٣٢٠٠٤آأاه، الثانية، الفة 

أحمدت تحقيق الصفللأى، أ؛يلث، بن حليل الوين صلاح بالونياتء، الوالي _ ١ ٠  ١٠
،٠١٤٢٠الأولى، الهلثعة بيروت، العربي، الترايث، إحياء دار الأرنزوط، 

ال.امحغاني،محمد بن الحين العزيز، الكتاب لألفاهل واكتلاتر الوجو، . ١٠٤
التراث،،إحياء لجنة القاهرة، اpفيتي، العزم أبو حن محمل ت تحقيق 

٠١٩٩٢، ٠١٤١٢.



"حم:.هاالمصادروالمراجع فهرس 

—ض=—=^محمم=
مكتةبالي، السلام عبد وحيد والشيطان، الجن من الإنسان وقاية - ١  ٠٥

.٢٢٠٠٣أآ؛اه، عثر، الأمة الطبعة الشارقة، 





ٍتق1ً

|ووضمع

وعلومالكريم القرآن كرّم طدُة 
المشة

او،شءة

٩الموصؤع احتار أمياب 
٠١ للنرصوع الئايقئ الدراسات 

١٢اليحث حثله 

١٧البحث كناية نهج 
٩١ ومدير نكر 

الصوانب٠مران١ت اصريف ؤ، يمهبد 

٢١٠الأسباب الأزل: المحي 
٢٣الكريم الزآن الأماب؛ي *عاف س

٢٥الشد المحث 

٢٥الكريم المران ش العقد *عانح، 
٢٧الفول الثالث: المحذ 

٢٧القرآن فى الفول مص 
٢٩الخق الزاح: المحذ 

٢٩الكريم القرآن الحذ؛ي معاش من 
٣١الثنل الخامئ: المحث 

٣١القرآن في الئبتل معاثي من 
٣٣الونانه الثادس: المحق 



I——,ء
==ءمح===^== ٣٥٨=. 

الخغحةالوضع 

٣٣الكريم الهمان ش الوقائي مض 
٣٠الكزبي المراق الناخ: المحق 

امح'ولالباب 
الويايةوسيل الغارحئطت الأساب 

٣٩....*.......•..*•*••.•••*••*•••**■•ء••••**■■••■•■■•■■■ الخارجية يالأسياب المراد ييان تمهيدت 

٤١الخارحثث الأساب الأدو: الفصل 
٤٣........................ الحي عن الصد نى وأسال؛ثن  olia!^؛ءاواو0 الأولت الم٠ءث 
٤٠اشلان.ّ..ؤ.ؤب..ؤؤ...ؤ..........ؤ.....ب..ؤ.ب..ؤؤ.ّ....ب..ؤب.لأا......... عواوة \لأذو: المطالث 
^١٤الثنوةلآةمه إباؤثأئلأ:
٥" ...؟اّ...ا..........ا.............. الجنب س وخروجي . آدم إغواء في تنثن ثابا: 

١٥ ويؤتي ادم على ]لنداص ثضيدْ ت ثالثا 
٠٣الخبال راثا:سنعالىإمخل 

٥٩الخق عن الئد قي أسالنت الثاني; المطاث 
٥٩خثلواثاشلان لألا: 

٦٩المئ الخم تزيل : 'اتا
٨٠أولياتي عن الناس تخوما ثالثا; 
٨٤والأماني النغوئ راثا;

٩١...٠.......... ٠٠........................9؛^؛؛ خلال س الإنسان إلى ااال،->ود حامنا; 
٩٦النياذ ناينا; 
٩٨باقون الاستفزاز ماتا; 

١٠٢والأولاد الأُوال ش النثازئ ثاثنا: 
١٠٦الإنسان يتوب اسغلاد ت ناصعا 
١٠٩••■• ٠٠٠٠٠٠٠..٠٠٠.النونينبين والتغضاء العداؤة إيقاع ت عايرا 

١ ١٦بأوليايب الأسممانئ غشز: الحادي 
١٢٥الفثن الثاني: المحث 



ج، ١ الموضوعات فهرس 

——^=^==س^=ء.مم=
انممحتالموضؤع 

١٢٦رأنوامها عابها الفتن في التمهيد 
١٢٨الفتة تعريف 

١٢٩اعريم القرآن ش الفتة معاني 
١١٠١الشرك نشن ط اص; انمللث 
١٣٦الدنيا الحياة نتن ^٠: ١٤١١اJطالغ 
١٣٦اء التكة أولا: 

١٤٠»ثئاو1و :*اتا
١٤٤نانول فئة 

١٤٦الجتتتن صاحب نصه 

١٤٨والأولاد الأزواج يتتة ثاث: 
١٤٨الأزواج فتنث - أ

١٥٠لأي ٠^١٨

١٥٦,البجا النلك فتة الثالث: اكطلث 

١٥٦الص.. من صاحأه١ صد نى سبب الجاء أو الملك فتنة أ0 الأود: البجانب 
ثومهعلى فننأ بكون ند الجاه صاحب أو الملك أن الثاني: الجانب 
١٦٣الحي عن فمدهم 

١٦١^الئوء راث الثالث: المحث 
١٧١الخارجثي....................................... اس عن الوناية ني الثاني: النمل 

١٧٣...١.. ٠.١.٠.....١..٠٠.١١١الشي3لان.................عداوة من الوقاية نئ الأول: المحن 
١٧٤^١ اتخاذث الألأ: الطاث 
١٧٧هك ياض الإيماف الثاني: التعللب 
١٧٩هث افب على التولإ الثالث: الطلب 
١٨١هق ض الإخلاص الراح• التشب 
١٨٤ه اش طاعه الخاص: المطالب 
١٨٦هث اه ذم التحفن الثادس: الطالب 



-في؛حا======ض^=_=_===\—-م

المسنالرضع 

١٨٨القرآنام؛م أئلأ:
١٩١البملأ ناث: 
١٩١٠الملل *اث: 
١٩٤الهاو_، ئدكر • راينا 
١٩٥............................. ١^•؟؛، الشيطان من هق باه الاستعاذة الثابعت المطيث، 
١٩٧الامتعاذة مواضع 
١٩٩الفم، عنذ الاستعاذة ت ثاتا 

٢• ٢ اللب معميي من الحاو.ر ت الثامن النطيت، 
٢٠٤الشيطان حثلوايت، اماع عدم القا،ح؛ المطلب 
٢٠٧الخن من الوقاية  'عالثام: المحق 
٢٠٨والمعاصي...............ؤ...ؤ..ا... الشرك يشو نتنة من الوتاية نبز ؛ الأوو الخهللن، 
٢٠٨الهجر، الأولت الأمر 
٢١١............ والمعاصي البيع وأهل المشركين مخالتلة من الحذر ت الثاني الأمر 
٢١٣الدنيا الحياة يثن من الوقاية ء التام: الخللب 

٢١٢-اشاء فتة من الوقاية نز الأولى: الخالة 
٢١١٠......ؤ.؟.بب..اّ.....ا....ب...ب.....اب..اا. القيامةيوم افن أعدم ما ئدكئ - ١

٢١٤رالإخلاص 

٢١٥المر عص - ٣

٢١٦الرواج - ٤
٢١٨الصوم - ٥

٢١٩الحجام، ٦-التزام 
٢٢١كلابها في المرأء حضؤع عدم - ٧
٢٢٢اف فى القرار - ٨

٢٢٢.ا.ّ.....ب...بب.........ب....ب........ب...ب... الماو لخة من الوقاية نثن الثانية: الخألأ 
٢٢٢......................ا......ؤ...... اقو من اماتاو.راجا يكون قد الماد أن ثدكر - ١



-ئ•- ٦ الموضوعات فهرس 
آح ٣٦١=======^=====^^==^^=! 

و-َا

انمغحةايرضهمع 

٢٢٣التياّة آ.ممي 
٢٢٤اشامت يوم نفع لا ، 3UIاذ ؛دي . ٣
٢٢٥ JUIعلى زني طاعن آثن لن العظم الأجر  'ظ. ٤

٢٢٥والأولاد............................. الأزواج كي س الوتاة نم؛ الثائ: المالئ 
٢٢٥الأزواج ك؛ من الو؛اي؛ نك، الأيد•' المحور 
٢٢٩الأولاد كة من الوتايب نب3 ١^١^٠؛ المحور 
٢٣٥.اب..ؤب........ب.ا.........ؤ...ا.ب.. والجا، اثلك لخو س \فٌ' نني الثالث: انمئاث 

٢٣٥والجا، الملك نط س الوقائي نع؛ - أ
٢٤٠اطوكمح ءالوتاةسكي

٢٤٥الثو؛ ئرنا؛ من الوقاي؛ ّعا ■ القالث المحن، 
٢٤٥.....اب....ب.ب............ ٠٠٠اطو بإذن إلا التئامي يوم بم لا الخليل أل ئدكر أدلا• 
٢٤٦القيا؛ة يوم المو؛ زتاء حال ئدكر ثانيا: 

٢٤٦الصالحب الرقتي لروم : ثالثا
٢٤٨اطو بمحل الاعتصام رابنا: 

الئافي،الماب، 
الوقاية،،نهاوسل الذاخاليه امح'ساب 

٢٥١اااو.احاو؛ن يالأساب الراد بيان تمهيد؛ 
٢٥٣الداحالLن الأساب، الأول: الفصل 

٢٥٥بالي الإشراق الأول؛ الجث، 
٢٥٩ئار.ر؛ حق الل؛ قنر عدم اقاتي؛ الجث، 
٢٦٣المذثرم النحاليد الثالث،؛ الجث، 
٢٦٣الضالين اتاغالآباء أئلأ:
٢٧٠الصالي ال،كتناء ائياع ثانيا: 
١٢٧٤^ ١^٤ ثالثا: 
٢٧٧الهزى اتياغ اائابع: الجث، 
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الخغحتالموصوع 

٢٨٥الشتهات اثاع الخاص المحن 
٢٨٧الشيوات اناغ الئادّن: المحن 
٢٩١النوء الأثارة اشز الثاغ: المعد 
٢٩٣والعجب رالررر الةكثر الثاست المحي 
٣٠١النقلة الثامغ: المحي 

٣٠٥الداخث........................................ الأساب س الوقاية تل الأا:ي: الفصل 
٣٠٧باه الإشراك س الوئة تل \لأو'ذ: المحي 
٣٠٧نفث....ا...؛.......ب..ا.ؤ........ا ولا يقع لا اه ذون بن بمد U أن  'ظأئ'لأ: 

٣٠٨الدنيا ز اشركين ءاJة قي الئثلن 
٣٠٩اشم م اّت أولاث في.ا الم الثا: 

٣٠٩...1 الئثركة المثب بن الغدئ رانا: 
٠٣١ القيامة يوم باه المشرك مصير ثدكت حامنا! 
٣١١والأسمممان اه إر ال؛وبة uدنا: 

٣١٣.... ١١.١٠٠١١...............١٠٠.فدوء حى اش فدو غيم من الوقاية تل ت الثاني الحن 
٣١٣وصفاي؛ اه أساء معاني قي ال؛أثذ لإلأ: 
٣١٥ام اليوم تدكنأحواو 'اتا:
٣١٧......ؤ....ؤ.......ب....ّ............... المدتوم التقليد من الوقاية تل الثالث: العئ 
٣١٧المقيم الصراٍل اتاغ ]و'لأ: 
٣١٨........١............. ٠٠.ب......ّ.ر....ا......٠٠٠٠٠..ائو. دون ين أولياء اساع غيم ثانيا؛ 
٣١٨المشوع صفات في الأذلث الثا: 

٣١٩ب..بب...ؤ.....ب القيامة يوم شيثا أتابمم عن نموف لا انموعين أف  'ظرانا: 
٠٣٢ القيامة.ّّ.......ب...........ب..ؤ.......ب يوم الضلأو في الأتباع مصير يؤن ; حامنا
٣٢١س اتاع س الدثاة تل \زري: الجث 
٣٢١؛، Jiاطو من الغوث لألا: 
،;u : ٣٢٢.........ب........ّ..ؤ......ؤ... فواظ عن نفا نهى تن نآزى \ذط' أن ممكث
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اسءتالموضوع 

٣٢٢الم ومجاهده الهزى من الخدن ىلث1: 
٣٢٣اهات من الوقاية ء الخامئ: الجث 
٣٢٣اشخم إلى اكايؤ زئ \وب: 

٣٢٤الئّوخفيام :ىتا
٣٢٤الدصاة ثالثا: 

٣٢٥راثا:ممؤىاش.ق 
٣٢٦الئرآ0ام.ب حامنا:
٣٢٦المتابعة تجريد صائنا: 

٣٢٨المدع م من الخدن : صانا
٣٢٩الشهوات من الوقاية نتل الئادمث: المجث 
٣٢٩القيامة يوم الشهوات أتباع مصير ؛يؤن ]وب: 

٣٢٩افالح ال؛وبهوالننث :'اتا
٣٣٠الهمآذالكريإ ثالثا: 
٣٣١ا.....ب.ّ................ؤؤ.ّ... بالنوء الأثازة ام من الوقاية ء الثاخ: الجث 
٣٣١اف س العصمة ثللن : ١^ 

٣٣٢اهم ثجاغدةثاتا:
٣٣٢النفس تنئ : ثالثا

٣٣٣......ب.ؤ..........ب...؛ؤ... والثيب والغرور الأم من الوقاية ّغ الثاس: المبث 
٣٣٣با..؛...؛....ؤ....؛؛....؛1.ب...ّؤّ....ب...........؛ؤ..... ه اش غفلمة ش م أؤ'لأ: 
٣٣٤آياتي ص الككزين تصرث  ٥١أ0 ؛يكن ثاتا: 
٣٣٤الأّتعاذةساي ثااثا:

١٣٣٥^.>، ئجئ لا النن أف ندي راما: 
٣٣٥ؤ.....ؤّ.ّ...ّ..ّؤ...ب.............ؤ..ّاّ..... الئنجرين الأقوام عانية ني النذلن حامنا: 
٣٣٦القيامة......؛........ا.ؤ...ّ.ّ..ؤ...........لأ.لأؤ.ب... يوم المثكترين نصير ؛يؤن صائنا: 

٣٣٧النقالة من الوقاية الثاصغ: المجث 
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اسحةالوضرع 

٣٣٧ي : ٧١
٣٣٨ممار اض ذكر بن الإممان ثاتا: 

٣٣٨التام؛ يوم الثملة أهل عصير ئدكر • ثالثا 
٣٣٩النقالة ض تجالإ راقا: 

٣٤١................1 الخاشمة 
٣٤٥والمراجع المالئ فهرس 
٣٥٧الموضوعات فهرس 




