












|و|طتوءذووا^^ةعم^|يسىبمات|

ةالفدم

ناأنفشرور من باس ونعؤذ ، ونستغفره تعٍنه وننحمده س الحمد إن 
له،هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا النه حده من أعإلما، وّسئامأ، 
عبدهمحمدا أن وأشهد له، ثريلث، لا وحده اش إلا إله لا أن ؤاثهد 

.تسليناوملم وصحبه آله وعل عاليه، الض صل ورسؤله، 
همسلمون وأنتم إلا تموتن ولا تقاته حق افه اتقوا آمنوا الذين أ>ااا 

[.١٠٢ت الأية عمران، آل ]صورة 

مماوحلق واح^جة مس من حلقكم اكي اتقوا الاءاس أيها ؤؤ؛ا 
والأرحامبه تساءلون الذي افه واتقوا اء ونكئمآ رحالا ممعا وث زوحها 

.١[. الأية: ، ، ٧١]سورة رماه عليكم كان اف إن 
أع،الكملكم بملح سديدا قولا وهولوا اس اتقوا أمنوا الذين أنها ^يا 
]سويةعملتنا^ فودا قان قفل ورسوله اف خ ومن ذنوبكم لكم ويغفر 

.•ب،اي[.الأتان: الأحزاب، 

Iبعد أما 
عليهالنه صل محمر، هدي الهدي وحر الله، كلام الكلام حر فإن 
.وسلم، 

الأزمانسائر ل نجاتها سبيل وهما قدينا، الأمة اهتديت، الأصلين ؤتهذين 
•وهوى غوى عمها صل ومن واستقام، رشد -ه،ا تمك من والأحوال. 
الذيالوايز هذا مجن الأمة لهذه خادصر لا أنه يوم بعد يؤما يٌتقا ؤيزداد 

إلاللناس، أحرجت، جمرأمة كانت، كعا لتعود نحياه، الذي والبؤمى تعينه، 
سوهاديها حلاصها، وحبل نجاتها، سبيل الكريم القرآن نحعل بأن 



|||وا|سه|ة|ادد

مماجهوعل ير، نصوثه ول نحيا، به رقيما، من ومنقذها حثرم_ا، 
الحشر،]سورة فانتهواه عته ماكم وما فخدوه الرسول آتاكم وما ؤ تمؤينج، 

.٧[. الأية: 

ْعأعيش هلفمت، اليقن هدا ْع وتفاعلا القناعة، هده مع وانسجاما 
هداياته.إل وأشير دلالاته، وأين آياته، أفر اممه، كتاب، 

عندماأناملها ، الحجرالت، سورة ْع لعيد زمن مند وشته أني ذلك ومن 
دروسإل التامل هدا تحول ثم ومقاصدها، يرها نفل وأبحث، أقرأها، 

التاملأُت،هده أنمج أن رأيتؤ وأخيرا ا، آياتهمن آية كل عند ا ألقيه
ملت،مما ليملوا والخاصة، العامة منه تقيد يكتاب، ل وا،لباحثإ والدروس 

.شربت، منه مما ويشربؤا منه، 
أصحابحصحئها ل تربى متكاملة، مدرسة الحجرات، سورة أن ذللث، 

جاءتأياما عدد وقلة قصرها، مع فإما وسالم، عليه اند صل محمد، 
.سواهاسورة ل محتمعة نحدها لا ونواه وأوامر وآداب، لأحكام شاملة 
سموعل الأمة لتربي( جاءت متكاملة، ة مدرّسالحجرات سورة إن 

الهمم.وعلو الأعإل وفضائل الأحلأي،، 
نرىأن عجسإ فلا ولدللثا ؤتريوية، وتشريعية عقيدية ة مدرّسإما 
ذلكوإْام إمامنا أحلأ3، هي الق القرأن، أحلأقا هي الأول الحيل آخادق( 

قادواوليلك، القرآن. حلقه كان الذي وسلم، عليه الد صل محمد، الحيل 
منالمستمدة خلاقهم يا ولكن ياموالهم، ولأ بيؤفهم لا ياسرها, الدنيا 

•وسلم علميه الد صل بيهم، وسنة رحم كتاب، من المأخوذة ومثلهم ديمم، 
بينوالزاد جائعة فيه هي مما لها منقذ إل تكون ما أحؤج اليوم وأمتنا 

محمول.ؤلهورها فوق والماء عهلئى يدحا، 



ممس|اتخس ئ، ٠ سملما1طت ات |،،.د| 

إلاأولها صلح وما أولها، به صلح بإ إلا الأمة هده آخر بملح ولن 
أبدا،بمدي تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم ررتركت والسنة، بالكتاب 

.ومني((افه كتاب 
ممرحل ل تسهم وأمورا قضايا تعالج — الحجرات سورة - السورة وهده 

المضيعل عزمت سبق ما ولكل اليوم. الأمة تواجهها الق المعضلات من 
-اهللاعى حب - أر ل؛ حيث السورة، هده كنوز بعضن إحراج ل قدما 

موصوعاماومع وممرا، محللا آياتيا مع يقف السورة، لهده شاملا جرا تف
ومحقما.ؤميينا دارنا 

م؛ن؛قق السورة لهده دراسق فجاءت 
.تحليلياجرا تفوضرها الايات دراسة فيه تناولت الأول! الشم 

شاملة.موصؤعية دراسة السورة دراسة فيه تناولت ؛ الثانيروالشم 
الأوائلبه تات لر بإ التحليل جر بالتفيتعلق فيإ أتيت أنق أدعي ولا 

والتعليقوالاختصار والانتقاء الحمع هو وإنإ والقرين، العلياء من 
وأحسنالد رحمهم - عليهم عالة وأنا القام، يقتضيه ما حب والمجح 

مثوبتهم-•
أشمل،والحمل أوصح، فيه الحهد كان فقد ال! الئالشمم أما 

البحث،من مزيدا مف اقتضت، موصؤعات إل تهلرقت، أنق وبخاصة 
،والعلياء الأئمة ممه ما صوء والتفكجرل ، والحناء والسبر والاستقصاء، 

الأمة.سلف، وفقه والسنة، بالكتاب متهيئا 
I— والؤصؤعى التحليق جر— التفنؤكى عل مشتملا الكتاب هدا فجاء 

Iيل ما الأول م الفل تناولت، وقد 
أراهما ورجحنخ التزول أسباب أهم ذكرت وقد آيانيا، نزول أسباب - ١ 



|اتا|وددءو؛؛س

نزولها.أّساب تعددت إذا أية كل عند 
سوىالتواترة، القراءات عل واقتصرت السورة، ل الواردة القراءات — ٢ 

.الحاجة عند القراءة حجة بيان مع قليلة، مواصع 
نهلقها،ل القراء بعض اختلف، الق وبخاصة التجويد، أحكام بعض - ٣ 

أفردتما.القراءة، من أخص وهى 
قالتزمته الذي الشمول، 0ع ينسجم المحث، وهذا ، والابتداء الوقم، _ ٤ 

البائس،،هذا ل كشرا نحهرء من هناك أن وبخاصة السورة، لهذه درامي 
.الؤقف حقه موصع ل ؤيمل الوصل، حقه مؤصع ل فيقف 

يغا،وتفالايات بمعان يتعلق ما فيه تناولت، وقد ، والأعراب، اللغة - ٠ 
إليهؤمحناج ، المقام يستدعيه مما الايات ؛عذس إعراب، عند ، الوقوفمع 

العلم.محنالب، 
لهم ت، بلاغية وقفات ثان عل فيه اقتصرت وقد ط بلاغية وقفات — ٦ 

المراد.وبيان المعنى فهم 
أحكام.من السورة j، ورد ما - ٧ 

وهذاقليلة، السورة هذه ل التشريعية الأحكام أن يتصور من وهناك 
هذاj بينتها والنواهي، والأوامر الأحكام من حملة فيها ل صحيح، غثر 

٠الا^،س^ 

ةالدراسوهو ، الأول، القسم ل ا اولتهتنالمح، احث البهي هذْ 
للدراسةمنطلقا تكون أن عل القسم هذا ل ركزت وقد اكحليلية، 
مالفاستيعاب، دون اكان القسم فهم يصعس، إنه بث إ الؤصؤكية 

الأخر.عن أحدهما فصل يصعب، ، والتال، بالقاعدة أشبه إنما بل الأول، 
الدرامةأغلب، امتغرؤ، فقد ، المؤصؤعية الدرامحة وهو الثان م القأما 



استمددبموصوعات إل القسم هذا ق تطنقت الكتاب، ل ورد ما وأكثر 
وهداياتبما.السورة هذه آيات من 

ظروفمن ا،لرء يعينه ما صوء ل طاقى وأفرغت ومص فيها بذلت وقد 
وقدمنه، ه نفيتنع أن المرء تطح يلا هائج، مضملرب ■ءالم ل وأوضغآ، 

الواقعيةوالعالخة الدراسة، هذه شمول ق اهم ّمما الآوصاع هذه تكون 
.أوحفاء غلو دون الموضوعات، هذه تناول عند 

موصؤعاتعدة عل اشتملت قد ورة الأن بينت القسم هذا ول 
المؤصؤمماتفمما مستقلة، دراصة إل محتاج مما موصؤع كل ووقفات، 
والأخلاق.السلوك ل وأحرى التشريعية، ومما العقيدية، 

هى!السورة هذه ل تناولتها الى والوقفات والموصوعات 
.للسورة الموصؤعية الؤحدة ت أولا 

ثلاثوقفت المبحث هذا وق الحجرات، مورة مع وقفات ثانيا؛ 
;وقفات 

,للدعاة مغج _ ١ 
.وصفاته افه أسإء هع _ ٢ 
,الحجرات مورة صوء ق ان اللم- ٣ 

هوبل السورة، مباحث أهم وهذا الحجرات، سورة موصؤعات ثالثا; 
تةم فيه تناولت وقد ومتمم، له مكمل عداه وما وجوهره، البحث، صلب 

مؤصؤكات!
ورسوله.افه يدي ي؛زا التقدم - ١ 
.العلياء ْع الأدب - ٢ 
القلوب.وامتحان التقوى - ٣ 









ر|،ط،رحايليا،وسمذووءهات
;(١٥);

الرحيمالرحمن الله م ب

الحجرات.محورة السورة امحم 
منالتامحعة نة الز أنا كشر ابن ذكر وقد الدينة، نزولها! مكان 

مدفهي الهجرة، 
أية.عشر ثإنية عددأياما؛ 

٢٠٧ممر؛/ابن تر شانظر: 











|وددر|د■ورة س

هوالراد،ليس أنه ذلك بعد أيقن فإنه فيه، نزلت الأية أن حاف وإن — عنه 
.تعمدا لا حالفة صؤته حهورية فإن وأيضا 

الصحيحةللاثار وعمر، بكر أبير ق نرلت، أما الصحح والقول 
ذلك.ز الواردة 

بنناس؛ حدثنا اللخمي، صفوان بن برة حدثنا ت البخاري قال 
رصي- وعمر أبوبكر ت|لكا أن الخمدان كاد I قال مليكة أي ابن عن عمر 

عليهقدم ح؛ز، وملم، عليه اس صل ، الّتي عند أصوامإ رفعا — عمإ الله 
بىأحي - محه الد رصي حابس. بن بالاقرع أحدهما فاثار تميم بي ركب 

أبوفقال اّمه، أحفظ لا ; نافع؛قال آخر، برحل الأحر وأثار محاشعر، 
أردتما ت قال حلال، إلا أردت ما I - عمإ اهد رصي - لعمر بكر 

الذينأما ^؛١ ت - تعال - اممه فانزل ذلك ل أصوامإ فارتفعت، حلأفلاخ، 
٢[.الابن; الحجرات، ]صورة . صوتفوق أصواتكم ترفعوا لا آمنوا 

-عنه اس رصي - عمر كان فإ ت - عنه الله رصي - الريثر اين، قال 
ول؛يتفهمه حض الأية هدم بعد وسلم، عليه الد صل الق، رسول يسمع 
بهانفرد كشر: ابن قال - محه اض رصي كر أبا يعي أبيه. عن ذلك، يذكر 

اJخارىر١(.

حدثنامحمد، بن حسن حدثنا قال: للبخاري أحرى رواية ول 
الزبثربن همداس أن مليكة أن ابن حدثي جريج، ابن عن حجاج، 

الدصل الني، عل تميم بي من ركب، قدم أنه أخره - عمإ الد صي ر- 

ممر)؛ابن ضر وانفلر; التمر. كتامئ ( ٤٦)آ"/البخاري احرجه ١( 



ت|اوطترثمل^^^^ءهممذرمم^^ت

وقالمعبد، بن القعقاع أمر ت - عنه اممه رصي — بكر أبو فقال وملم، عليه 
رصيبكر- أبو فقال حابس، بن الأقرع أمر بل عنه-؛ الد عمر-رصي 

أردتما _ت عنه اس —رصي عمر فقال حلال، إلا أردت ما — عنه اس 
الذينأءأا ^يا ت ذلك ل فنزك أصواما، ارتفعت حتى فتإريا خلافك، 

حم١[. الأية; الحجرات، رمورة ورٌولهه. افه ثدي ي؛ن تقدموا لا آمنوا 
الحجرات،زمورة . إلهمب<نحرج حتى صروا أنم ؤواو الأية: انقضت 

أبما)ا(.به منفردا ههنا رواه وهكذا ممرت ابن قال ه[. الأية! 
رصي— بكرؤعمر أي قصه النزول سبب أن يتضح الخدثن ؤبهذين 

اسءضا_.

افهرسول عند أصواتم يغضون الذين ^إن ت — تعال - قوله - ٣ 
٣[.الأية: الحجرات، ]سورة للتقوى^. قلومم اف امتحن الدين أولئك 

ترفعوالا ؤ ت قوله نزل لما عمإ اه رصي - عباس ابن مال 
اهد،رسول يكلم ألا أبوبكر تال • ٢[ ت الأية الحجرات، رّورة ه. أصواتكم 

وانبكرت أي ل اه فانزل الرار، كاخي إلا ؤبملم، عليه اش صل 
.٣[ الأية! الحجرات، رسورة أصواتمه. يغضون الذين 

.٢( • ٦ / كشر)٤ ابن شر وانفلر: التمر، كتان ( ٤٧/الخارتم،)٦ صحح )١( 
■عليها حلف أمح، ه، نفعل آل أمح، )٢( 
بغيِس، ٢١٩الزول أساب ي الواحدي ذكرء ؤبمد افرما/يه؛ط زاد انظر: )٣( 

منمردؤيه وابن البرار وأخرجه ت الكشاف أحاديث، نحرج ل حجر ابن الحافظ وثال، 
رفعوالا آمنوا الذين أبما ءؤي١ نزل لما فال: أن؛،كر عن مهاب بن طارق، طريق، 

الرارحشكاض إلا أكلمالث، ألا أيتح اه! رمول يا ،: Jiiالأيت أصواتكم^. 



ا|وا|لح^ه|؛؛س
®==ةءءءءءذثخغ

]سورة• الحجرات4 دراء من ينادونك الذين ^إن تعال-ث - قوله 
أقوال;ثلاثة نزولها سب ل . [ ٤ الأية; الحجرات، 

وملم،عليه اس صل اممه، رسول إل جاءوا تميم بي( أن الإوو؛ 
سن،ذما ؤإن زنن، مدحا فإن إلينا، انمج محمد يا اياب: عل فنادوا 
جئناتمثم بي من ناس نحن : فقالوااف« ذلكم ارإنا يقول: وهو قمح 

بالفخارولا بعثت يالشعر )رما ت فقال ؤنفاحرك. نشاعرك ؤحطيبنا بشاعرنا 
فاذكرقم ; مغم لشاب بدر بن الزبرقان فقال . هاتوا((ولكن أمرت، 
عليهالض صل اش، رمول قام ذلك، فدكر فقام قؤمك وفضل فضالك 
فقالحان، فاحابه شاعرهم، وقام فاحابه، قيس بن ثابت وملم، 

فكانحهليبنا تكلم الأمر، هدا ما أدري ما واش ث حابى بن الأفؤع 
دناثم أمعر، شاعرهم فكان ا، شاعرنوتكلم قولأ، أحن خطيبهم 
وارتفعتوكساهم، وسلم، عليه اه صل اش، رسول فأعطاهم فاسلم، 

فنزلتوسلم، عليه اه صل اش، رسول عند اللغْل وكثر الأصوالتا، 
الأة.

11قال: هريرة أيى حديث من الدخل ل واليهقي الحاكم وأخرجه ذال،ت الد، ألض 
ي1الكتاب ءاوالئ>< أنزل والدين بكرت أبو نال الأية، ينضونيم. الذين ؤ نزك 
علصحح ونال: وجل، عز الد ألقى حض الرار كاحي إلا أكلمك لا اث رصول 
لم.مشرط 

والتدرك(، ٣٠٢/٤)الحجرات محورة شر الكشاف، احاديث، ءذرج انظرن 
(nY/Y ،)وفالبزار: إمحناد عن الهشس قال ١(،  ١١)؟/الزوائد ومحمع ؛

رجالرجاله وبقية العجل، وثقه وند متروك، وهو الأحمى عمر بن حمان 
.اه— الصحيح. 



د|اووط؛وءدإلاليختوم^خصىطة

* ٢١وآحرينلعيداس بن جابر محول هذا 
بنالأهمع فيهم وكان تميم، بي جفاة ل نزلت إمحاق: ابن ومحال 

الفريعاصم بن وقيس بدر، ن والزبرقان حصن، ن وعيية حابس 
وغرهم؛أر
رصي- النميمي، حابى بن الأفرع ل نزلت أما ذكر كثثر؛ ابن وقال 

نالأيؤع عن بسنده أحمد الإمام روى محقد واحد، غر أورده محيإ - عنه الق 
يامحمد يا فقال وملم، عليه اش صل الد، ول رسنائي أنه حابس 
حمدىإن اض رسول يا فقال; محبه، قلم الله رسول يا رواية ول محمد، 

•، دجل«١٣عر ال؛ه ذاك ١١فقال؛ لشئن، ذني ئن لزين 
بيإل مرية بعث وملم، عليه الله صل الله، رسول أن الثانس: 

هربوابدلك علموا محلمإ الفزارى، حصن ن عيينة عليهم ؤأمر السر، 

عنعبدالرحمن بن معل رواية من مطولا، ٢ ٢ ٠ ص الزول، أساب و الواحدي رواه ( )١ 
صعقهالوامهلي معل منيم ول جابر، عن الحكم بن عمر عن جعفر بن عبدالحميد 

المنثورالدر ل السيوطي ؤذكره . ®؛ a/uالمسير زاد وانفلرت ، وغيرْ الدارفهلي 
هماس•ابن عن مردمحنه وابن إسحاق، لأبن وعزاه ٩( ٠ / )ا" 

بدونإسحاق ابن عن ذكره ففد  ٢١٩النزول وأساب افرم\/مه؛ زاد انظرت )٢( 
سند.

لالهيئس فال (. iAA/r)أحمد الإمام وسند ممر)أ/ما.آ( ابن تضير انظر: )٣( 
رجالرجاله أحمد إسنادي وأحد والaلراني، احمد رواه ; ( ١ ١ ١ / )U الجمع 

الأحر.أحمل كإسناد فهومرسل ؤإلأ الامع، من صمع أبوسالمة كان إن الصحيح، 
القاسموأبو جرير، وابن أحمد أحرجه : ( )آ■/٩٨المنثور الدر ق السيوطي قال 

■صحيح ند بوالطراف مردليه وابن النوى 





؛؛٦٣قص و فث او|طت|حإيالوءر

جهورقال كإ معيط أبي( بن عقبة بن الؤليد ق نزلت الأية هذه 
الممسرين•
ابنيال كإ - أحسما من محالفة ؤلرى من آثار عدة ذلك ق ورد وقد 

وهوالمطلق، بي ملك رواية من مسنده ل أحمد الإمام رواْ ما ممر-ت 
المؤمننأم الحارث بتت ميمونة والد صرار، أبير بن صرار بن الحارث 

حدثناصابق، أيى بن محمد حدثنا I أحمد الإمام قال - عم—ا اهد صي ر- 
-رصيالخزاعي صرار بن الحارث سمع أنه أي حدثي دينار، بن عيي 

إلفدعاني( ؤمحلم، عليه الد صل اممه، رسول عل قدمت ت يقول — عنه الض 
تفقلت، ما، فاقررن الزكاة إل ودعانير به، وأقررت فيه فدحالت، الإسلام، 

فمنالزكاة، ؤأداء الإسلام إل فادعؤهم إليهم أرجع الند، رسول يا 
لياتيكوكدا كذا إبان ، ٥١رسول يا إئ وترسل زكاته، دفعت ل استجاب 

الإبانوبلغ له استجاب ممن الزكاة الحارث جع قالعا الزكاة، من حمعت، ؛،ا 
عليهاحتبس إليه يبحث أن ؤصلم، عليه ، ٥١صل ، ، ٥١رسول أراد الذي 

—تعال - الله من سخطة فيه حدث قد أنه الحارث وظى ياته، ؤلر الرسول، 
عليهاس صل ، الض رسول إن • لهم فقال ط قؤمه بروات فدعا ورسؤله، 

الزكاة،من عندي كان ما ليقبض رسوله إل يرمل وقتا ل وهت كان وسلم، 
حبسأري( ولا الخلف، وسلم، عليه اس صل اهنه، رمحول من وليس 
وسلم.عليه ، ٥١صل، ، ، ٥١رسول ناق بنا فانطلقوا سخهلة، من إلا رسوله 
الحارثإل عقبة بن الؤليد ط ؤبملم عليه الله صل إ ، ٥١رسول وبحث 

بغحتى الؤليد ار مأن فلعا الزكاة، من جع مما عنده، كان ما ليقبفس 
اشصل الق، رسول أتى حض فرحع - حاف فرق-أي الهلريق بعض 



||و1|ووة|احجس
^^ءء^==؛ءءء^ةة=غ

قل،ؤأراد الزكاة منعي قد الحارث إن إ اثد رسول يا I فقال ؤسلم، عاليه 
-عنه الق -رصي الحارث إل البعث وبعث ه، الله، رمول فغضب 
الديةعن وقمل البعث، استقبل إذا حتى باصحايه، الحارث ؤأقثل 
بعثتم؟من إل ت قال غشيهم فلما الحارث، هذا فقالوا الحارث، لقيهم 

بعثوملم، عليه ايد صل الد، رسول إن I قالوا ولر؟ ت قال إليك، ت قالوا 
ايدرصي - قال قكه، وأردت الزكاة منعته أنلئ، فزعم عقثة بن الوليد إواش< 

بتة،رأيته ما بالحق وملم، عليه الد صل محمدا، بعث والدي لا ؛ - عنه 
قالوسلم، عليه اس صل الله، رسول عل الحارث دخل قالعا أتاق، ولا 

رأيتهما بالحق والدي؛عثانا لا قال; رمول((؟ قتل وأردت الزكاة ررمنمت، 
عليهاس صل الله، رسول عئ احتبس حين إلا أقثاJنV وما اق، أتولا 
تقال ورسوله، - تعال - الله من سخطة كانت، يكون أن حشست، الم، وس

]صورةينياه. فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أييا مريا I الحجرات ت، فنزل
٨[.الأية؛ الحجرات، ]محورة ؤحكيم؟هلاأ. I قؤله إل ٦[. الأيةت الحجرات، 

روايات.عدة بحده وذكر ؛ الحديث، هدا ساق أن بعد كثير ابن قال 
رومان،بن لنزيد لد أنجا ابن ممم لف المن غثرواحد ذكر وكدا 
بنالوليد ل نزلت، أما الأية هده ل وغَهم حيان بن ومقاتل والضحاك، 

واسأءالمر٢،.عقبة، 

الثورالدر ق اليوطى غال ٢( • /٨ ممر)٤ ابن شر وانظر (. ٢٧٩/ )٤ المشد )١( 
•جيد ند بمردؤيه وان منيه وابن والهلراف حاتم أيير وابن أحمد أحرجه ؛ ٩( ١ إ  ٦١
ثقات.احد ورجال، (! ١١٢)U/الجمع ؤ، الهيثمي ، ١١٧

النزولوأساب ١(،  ٢٣/ ٢٦)وضر؛_ ٢(، ١ ٠ / ممر)٤ ابن ضر اظر: )٢( 



٣^٠قم و ينلطليخت راو|طأ 

فاصالحوااهتتلوا الؤ0نين من طائفتان ؤوإن —I تعال — قؤله 
٩[.الأية; الحجرات، زصورة يضاه. 

Iقولان الأية هذه تزول ب سز 
بنلعبداس الم، وسعاليه الد صل الله، رمول ذهاب قصة ل الإول: 

الدرصي - مالك بن أنس عن ؤضهما لم ومالخاري روى فقد امحأ، 
بنعداهد أنست، لو ت وسالم عليه اممه صل الله، لرسول قيل ت قال — عنه 
اهصل النيئ، أتاه ءال،ا يمشون، المسلمون معه وانهللق حمارا فركس، أن، 
منرحل فقال حمارك، نتن آذال لقد فوالد عي، إليك ت قال وملم، عليه 

منلئا،رمحا أطسبا وملم، عليه الله صل الله، رسول لحمار والله الانصارت 
فكانأصحابه، مبمبعا واحد لكل وغضب قومه، من رحل لعبدالد فغضت، 

ءؤوإنفيهم؛ نزلتر أما فبلغنا والمعال، والأيدي بالحريد صرب بيمم 
٩[.ت الأية الحجرات، ]صورة , طائفتانه١١٢
هده)م.من قريبة وهي زيد بن أسامة عن أحرى رواية وردت وقد 

لمماراة يضا كان الأنصار من رجلهأ، ل نزلت أما اكانس: القول 

افر)U/«\■؛(.وزاد (، ٢٢٢) =
رنمالحهاد كتاب ١( )•آ/أمأأ لم ومانملح، ئاب )•ا/ا"ا*ا( البخاري رواْ )١( 

-ضرْو اللهري حرير وابن ( ٢١٩)مآ/ماْا، المد ل واحمد (، ١٧٩٩)
YA/Yn  المر 3اد وانظر ١nY/U لأبنالموطئ، ونب ٩ ٠ الثور!/ والدر ، ؛

محهاث رصي - أنس عن ته ز والبيهقى مردؤثه وابن المدر 
 )Y( البخاري عند وهى•/U(١٢ ) الحهاد،كتاب لم ومالأدب تماب

(^١٧٩٨ )•



||وا|وددءوة سا

ودعاها عشمته لكثرة ؤذلك عنؤة، حقي لآخدI 0 أحدهما فقال بيسمإا حئ 
بيمإالأمر يزل فلم وملم، عليه الق صل الد، رسول إل لحاكمه الأحر 

والعال.بالأيدي بعصا بعضهم تناول حتى 
. ٢١لقتادةرالقول وهذا 

وغمعّا.الصححن ل لثبؤته والأرجح هوالأظهر الأول والقول 
الثور.الدر ق هو كإ سايه ثم لآ، ذكر قتادة: قال ففد اكاJ^ أما 

أنعص قوم من قوم ينو لا آمنوا الذين أييا ؛اؤيا - تعال - قوله 
لزولهاالعناء ذكر وقد [. ١١الأيةت الحجرات، زمحورة مأ<أمه, حمآ يكونوا 
•ّببغا 

رمولالدنومن يريد يوما جاء شاص بن قس بن ثابت أن الأوو؛ 
،أفح يديه! لرحل؛\ن فقال صمم، به وكان وملم، عليه الق صل الق، 
منللرحل; قال ثم مغصا، فجلس محلنا، أصبت قد الرحل; له فقال 

يعجركان له أما فذكر فلانة، ابن أنت ت ثابت فقال فلأن، أنا قال! أنت، 
>اؤلأ; _ تعال - قوله ونزل رأسه، ونكس الرحل فاغضي الحاهلية، ل ببما 

ابنعن صالح أبو قاله [. ١١الأية; الحجرات، ]محورة ٠ ه قوم من قوم بخر 

سروزةمدينحدواين٩0/٦سمنيفيانمر
نتادة.عن انذر وابن جرير 

ورسد بغير ( ١٣٢٣]الرول، أسباب ل الواحدى يكره ؤقد ٤ /٠٦ السير زاد انفلر )٢( 
عنتبعه ومن الثعالي ذكره الكشاف: أحادث نحرج ل الحاط ونال، لأحد، يعزه 
الحجراتمحورة الكشاف، أحاديث نحرج انظر؛ . سند بغير عبامحي ابن 

(.٣٧)؛/•



اتء|ذس س ٠ تحلمليطت نن اسد| 

صلاض، رسول أصحاب بفقراء استهزءوا تميم وفد أن وااثاذس: 
الضحاكقاله الأية، هذه فنزلت حالهم، رثاثة رأوا لما وسلم، عليه اش 

ومناتلُم.
.الأية هده آخر ل أراه ما ومارجح صعيفان، السان وهذان 

[.١١الأية الحجرات، وسورة . نساءه من اء نولا ؤ I — تعال — قوله 
•نزولها مب ق أقوال ثلاثة اكرين بعض ذكر 

ملمةأم عزن وسلم، عليه الله صل الله، رسول اء نأن الأول: 
.مالاث،رأ* بن أنس قاله الأية، هده فزلت، بالقصر، 

.معنا0ا"آ؛ ول الأول من وهوقريب اكانس: 
الضمحل ، الض رسول أتت؛ أخهل_ا بن حيي بنت صفية أن اكاك: 

يرودي؛ن،بنت يرودية يا • ؤيقلن ي*أرني( الماء إن ت فقالت، وسالم، عليه 
وإنهارون، أي إن قلت، ررهلأ ت وملم عاليه اش صل الق، رسول فقال 
ابنعن عآكرمة رواه الأية، هده فنزلتا محمد(( زوجي وإن موسى، عمي 

•ض'ء
.أسانيدها لضعفا صعيفة، الأسباب وهده 

من\*/U؟ الدر ل اليوؤلي وأورده يحرسني، الضحاك عن والحازن الغوي ذكره )١( 
. U٤٦٠/المسر زاد وانغلرت مقاتل، عن حاتم ابى ابن رواية 

. ٤٦٦المثرب/زاد وانظرت بغارإساد، والخازن والواحدى البغوي ذكره رل 
إناد.بلا المقرين بعض ذكره ومد  ٤٦٦/٧ال^رزاد انغلر: )٣( 
بلاتماسي ابن عن عكرمة عن شره ق والبغوي النزول، أساب ل الواحدي ذكره )٤( 

. ٤٦٦/٧ا،Jرزاد وانظر: إناد، 



،اات،ه|ة|لحدس

.الألقاب^ تتابروا ولا أنفكم تلمزوا >؛ؤولأ -I تعال - قؤله 
[.١١الأية! الحجرات، ]محوره 

أقوال:ثلاثة زولها نل 
ألقابولهم الدية قدم وسلم، عليه الله صل اللة، رسول أن الأوو؛ 

إممالدا رسول يا له فقيل بلقبه، يدعوالرجل الرجل فجعل ببما، يدعون 
]محورة. دالآلقابه؛• تنابزوا ^ولأ ت - تحال - قؤله فنزل هدا يكرهون 
الضحاك)١(.بن أبوجبثرة قاله [. ١١الأية: الحجرات، 

ياالرجل; له فقال منازعة، رجل وبين بينه كان ذر أبا أن الثانس؛ 
الخسنلأ،.قاله فنزلت، اليهؤدية ابن 

ijJLjJI بنعبداه أن وبين بينه كان الأنصاري مالك بن كعب ان ؛
تبوئي،يا عبداه له فقال اعراي، يا له؛ فقال كلام، الأملمي حيري أي 

مقاتل)"؟(.قاله الأية، فيهإ فنزلت 
وأنشذكر ص خالشاكم إنا الناس وما ي نمال - قول 

اهأ(كتابالآدبرتموأبوداود)؛/•؟(؟، (. VA'/o)أخرجهأخمد)أ/ها■(، )١( 
والترمذي(. ١٠٠٧٤١رنم)الأدب اب كت\( yT\/y)ماجه وابن (. ٤٩٦٢)

والحاكمصحح. حن ; الترمذي قال (، ١٠٢٦٨)رقم الشبر، كتاب ( ١٣٦٦/ )ه 
تفسروانظر; النهي. ووافقه لم، ممحرحل عل صحيح وفال؛ (، ٤٦٣)٣/'

ابنوتفسر ،(، nU/"Uالمتر)وزاد والِرادثور)أ/با<(، (، ١١٠٢/٢٦)الطتري 
كثثر)؛/مأاأ(.

المبر)مؤ/ملأأئ(.زاد انظر: )٢( 
زادافر)؟/يأ؛(لأانظر: )٠١( 



س_ةءء|د|ه س ٠ سلمو|سق اسة  ٠٥

نزولهاق ■ [ ١ ٣ ت الأية الحجرات، زمحورة ه. لتعارفوا وقيائل عوثا ش وحعاJنصا 
نلاثةأقوال:

له،يفح لم الذي الرحل وق قيس بن ثابت ل نزك أما الأول: 
.، ءلأنة١١ابن أنت، ثابت،: قال، حسن، 

يؤمأدن عندما وعروه يلأل، ل تكلموا قوم ل نزلت، أما اوث_انس: 
مليتكةرآ<.أيير وابن مقاتل قاله . الكعبة ظهر فوؤ، القح 

عليهاثد صل النه، رسول فعاده مرصس أسؤد عبدا أن ؛ الثالث، 
الصحابة،عند ذلانا فأثر ودفنه، وتكفينه له غفتول قبض ثم وملم، 
.شجرهل"آ، بن يزيد قاله الأية، هده فنزك 

.مما واحد باي بجزم فلا صعيفة، الاثار هده ؤكل 
قولواولكن تومتوا لر قل آمثا الأعراب أ؛ؤةالت -! تحال - قوله 

[.١٤ت الأية الحجرات، وسورة , المتاه أس
حينأمد، بي أعراب، ق نزك الأية هده أن عل اشرين حمهور 

اممة،رسول عل يمنون وكانوا . آمنا وقالوا بإسلامهم وامتنوا المدينة، قدموا 

عننعه من الثعلي ررذكره I ( ٣٧' / ٤ ) الكشاف أحاديئ، غنويج j، حجر ابن فال، )١( 
الثرزاد وانظر؛ إسناد، بدون واحد غثر ذكره وكذ.للث، إسناد((، بدون عباس ابن 

Ur/U.؛

والبيهقيحاتم ابى وابن الذر لابن وعزاه: ( ١٠٧/الثور)٦ الدر ل اليوطي ذكره )٢( 
ابنوذكره (، ٣٢٨)؛/للمهقي المبوة دلائل اظر؛ ش،لمكة. ابن عن لدلائل اي 

سكاو،سالزول)؛؟أ(عنثتل•الخوزكاو،زاد 
بغروالواحدتم، الثعلبي ذكره ; ( ٣٧٠/ ٤ ) الكشاف أحاديث، نحرج ل حجر ابن هال، )٣( 

(.٤٧٣/٧المتر)زاد وانظر: ند. 



Id—dl  1اده—|1تاة

نقاتلك،ولر والعيال بالأنفال أساك ؤيمولون: وسلم، عليه الق صل 
iJjJ ، وغيرْرا(.محاهد قال كإ الأية

ؤأشجع،وأسلم، لجهينة، مزينة، أعراب ل نزلت I السيئ وقال 
عليهالض صل الق، رسول استنفرهم ولما الإيإن يدعون كانوا حيث وغفار، 
ذنزلتأالأآ،.نحلفوا الحديبية ق ؤسالم، 

الأول)؟،.والصحيح ممرن ابن قال الأول. هو والراحح 

الطريشر انغلر: محاهد. عن المدر وابن حرير وابن حيد بن همد أخرجه )١( 
الثوروانمر ممر ابن وضر ، ٤٧٦/٧المتر وزاد 

انظر:بغثرإناد. المدى عن والخانق المنوي وذمْ ، ادثري/ألأ؛ زاد انظر: )٢( 
(.٢١٨/٤للمغوي)المزيل معالز 

. ٢١٩كئثر؛/ابن تفسثر )٣( 







ووأطئ ا ر

\لقو\ع\ت:
ولأهميةالحجرات، محورة آيات بعض ق سعية قراءات عدة وردت 

القراءاتهده فاذكر المعنى فهم عل يساعد مما بالتمثر ولعلاقتها بيانبا 
بعضإل أشير وقد الحاجة، عند القراءة علة بيان ْع بيا، قرأ ومن 

وهوقليل.بعية الغر القراءات 
]محورةفتئواه. بشا فامحق حاءكم ^إن تعال - قوله - ١ 

٦[.الأية: الحجرات، 

تاءبعدها مؤحدة، باء بعدها مثلثة بثاء فتثبتوا(( ١) والكامحى حمرة قؤأ 
التثبت.من فوقية، مثناة 

مننون، بعدها نحتية مشاة ؤياء مؤحدة بباء رافتثينوا(( الباقون 
التثين)ا(.

الحجرات،]محورة . <^؛ ٥١أمر إل تفيء "• تعال ~ قوله - ٢ 
٩[.الأية: 

وزأ، تير1، لتنا الثانية، الهمزة بمهيل وأبوعمر كثثر وابن نافع قرأ 
؛.١١بتحقيقهاالباقون 

الحجرات،]محورة ٠ أخويكم ؛؛j، فاصلحواؤ تعال - قوله ٣- 
ا[.«الآة:

٤٣٩ص محسن ّالم لمحمد الخلة والإشارات ، ٦٨١ص لمكى التمرة اظر: )١( 
. ٤٣٩ص لحسن الحلية الإرشادات انفلر: )٢( 



1 س—— d I a__أنأ ودد

.' ١١الحا•ءةتاء عل إخوتكم(( رربين ه: وحد عامر ابن قرأ 
•امح، عل ه أخويكم الباقون: وقرأ 

شوالحجة المنى، عل لا اللفظ عل رده أته بالياء قرأه لمن فالحجة 
وإنجع الطائفة أن وحجته اللفظ، عل لا المعنى عل رده أنه بالتاء قرأه 
ا-لج،]سورة ه. اخصموا ت قال، كا اللفظ، ل واحدا كان 
]صورة. اقتتلوا؟؛< المومتن من طائفتان ءؤوإن فلها! ههنا وقال [• ١٩ت الأية 

اللمففل.عل لا المعي عل ٩[. الأين; الحجرات، 
فردوهواحد حنس طائفة كل لأن أخ، تثنية — بالياء — التثنية قراءة أما 

الممىر٣،.دون الكفل عل 
الحجرات،]سورة . والآلقاب،ب؛•تنابزوا >ؤولأ -I تعال - قوله - ٤ 

اا[.الآة;

وقرأللساكن، المشع المد مع التاء، تشديد وصلا البني قرأ 
القصررم.مع بالتخفيف الباقون 

الحجرات،]سورة اكسوق؟ه. الأمم ؤ,شرأ -• تعال - قوله - ٥ 
اا[.الآة;

ءام؛ابل، عن بحي م، أيوب عن سويد عن مار بن هشام وردتما ت محاس ابن غالخ )١( 
.'٦ ٦ ص القراءات ق المعة كتان، انظرت الماس. مثل أخويكم^ ؤ؛غا 

لوالحجة ،  ٦٧٠ص زنجاله لأبن القراءات وحجة  ٦٠٦ص السبعة كتاب انظرن )٢( 
.٣٣٠ص حالويه لأبن المع القراءات 

لضالمبع القراءات وجوم عن والكنف ،  ٤٣٩ص الحلية الإرشادات انظرت )٣( 
•YAt/Y



رتم|إطلهنةوسمذصىطتاو|ط،

عند'حمرة ؤكدا ٠ اُبىل]ن ل بمي همزة بإبدال والمح؛مى ورثى مأ 
وجهان!القراء فلجميع _)رالأمم(ا اولوابتدأت الوقف، 

مفتؤحة.الوصل حمزة الابتداء الأول؟ 
مكسورةرا؛.باللام الابتداء واكانس: 

[.١٢الأية الحجرات، ومحورة نحسواه. ءؤولأ ! — تعال — قؤله — ٦ 
وقرأللساكن، المشبع الد مع التاء، بتشديد وصلا البزي قرأ 

القصررآدمع بالتخفيف الباقون 
ميتاأحيه لخم ياكل أن أحدكم >اؤأنحب _! تعال - قوله - ٧ 

[.I١٢ الأية الهجرات، ]محورة , ه فكرهتموه 
بالتشديد.ررميتا(( I يحده نافع قرأ 

٠الياء ساكنه }رميتا(( الباقون؛ ؤقرا 
فحدقالنشيط. , استتما حمق وم<', التشاديل.، , الاصا لغتان، وهما 

الشاعر:ذال، ،، ٧١
يتبمفاسراح مات من ليس 

اءالأحيمست، ايست، إ إن
.اللغت؛نلم؛بين فجمع 

\م)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

.٤١٠٩ص الحلة الإرشادات 
. ٢٨٤/ ٢ السبع القراءات وجوه عن والكشف ،  ٤٣٩ص الحلية الإرشادات 

زوالحجة ،  ٦٧٧ص زنجالة لابن القراءات وحجة  ٦٠٦صى جعة الكتاب 
.٣٣١ص السح القراءات 



||و،|وددووة ،م

]سورة• لتعارفوا^ وقائل شعوبا ا؛ؤوجدلتاكا تعال-! - قوله ٨- 
[.١٣الأية! الحجرات، 

بتخفيمهارا؛.الباقون وقرأ وصلا، التاء بتشديد البري قرأ 
مننبتكم لا ورموك اف تطيعوا ووان تعال - قوله - ٩ 
[.١٤الأية: الحجرات، ]سورة شيئاه. أعإلكم 

ؤيبدلواللام، الياء  ٧٢٠٠ساكنة حمرة يالتكم(( ررلأ عمرو- أبو قرأ 
ساكة.همزة كل سهل إذا ألفا ْيما 

٠مكسورة لأم الياء وبعد همز، يلتكم(( لا رر الباقون! وقرأ 
همزفن يالت، وألت يكيل. ككال، يليت، لات يقال، لغتان، وهما 

الومعناهما ،، L_1لات من أخدم الهمز ترك ومن يالتا، ألن، من أخدم 
'.٢١يمحكم 

قوله:عل الحميع إحماع عمرو- أي أي - وحجته ننجاة! ابن وقال 
فيهاحتلم، ما فرد [. I٢١ الأية الطور، زسورة عمبهمه. من الساهم ما وؤ 

•أول عليه أجع ما إل 
بغيرمكتوبة أخا وذللشا الممحاحفا، مرسؤم اتببع الباقن؛ وحجة 

،>م.الآلف

لكيالسع القراءات وجوه عن والكشف—، ، ٤٣٩ص الحلية الإرشادات انظر! )١( 
.YTA/؛

وجوْعن ا والكثف، ٣١ص حالؤيه لابن والحجة ، ٦٠٦ص بعة الكتاما انغلر؛ )٢( 
.W. /  Yالمع القراءات ي والإقناع ، YYA/؛المع القراءات 

ّ ٦٧٦ص زنجلة لابن القراءات حجة انظر: )٣( 



قتد||ساتآتمل^لّاتمسذسىو

الحجرات،زمحورة تعملوزه. بإ يصر ؤواا؛ه _؛ تعال — ميه — ١ ٠ 
[.١٨الابن: 

يممخيمهارا،.الباقون وقرأ )ومره ق الراء بترقيق ورش قرأ 
بالياء.يعملون(( رربإ I عاصم عن وأتان ممر ابن وقرأ 
.بالتاء تعمالوزه ؛ربإ I الباقون وقرأ 

]محورةأمنواه. الذين الومتون ^١^١ I قبلها قؤله ممر ابن ؤحجة 
المؤم،ون.يعمل واش؛صربا ت أي [. ١٠الأية:الحجرات، 

]محورةإمحلأمكم؟ب. عل تمتوا ^لأ ت قثالها قؤله الساقين ؤحجة 
ه.تعملون بإ بصر ؤواف قال! ثم فخامحلبهم [. ١١^الأية: الحجرات، 

[.١٨الأية: الحجرات، ]محورة 

.٤٤٠ص س الإرشادات انظر: )١( 
والتمرة، ^١^١٦ ص زنجلة لابن ' القراء'■ ؤحجة ، ٦٠٦ص المعة كتاب، انفلر: )٢( 

•اخاُ لكم،صرا



'CD
أ1أتا1اددءوة سم

الخجؤيد:أحك\م يعص 
القراءاختلف الي المهمة التجؤيد أحكام يعص السورة هذه ل ورد 

هدْتفر ل التزمته الذي وللمممج ولأهميتها، ا، آياتبمبعض طق نل 
Iمؤجرا ذللئح ل ورد ما أهم فاذكر الإبحار ْع الشمول ؤهو السورة، 

اوظلواوسالّ،أولاء 
.٣[ ت الأية الحجرات، وره ّ] .>اؤللتال تع- ه قول

الحجرات،]محورة أأؤأنش؟ه. ٩[. الأيةت الحجرات، ]محورة ءؤإحداهما؟بم, 

بالإمالة.والكائي حمزة قرأ 
•والتقليل بالفتح ورش وقرأ 

وةرأأبوءمرو:اصل•
أبومأ . ٤٩الأية! الهجرات، ]محورة ءؤالآحرى؟ه. I — تعال — قؤله 

والكائي.حمزة وكذللث، بالإuلة عمرو 
بالتقليل•ورش وقرأ 

حمزةقرأ ٦[. الأية! الحجرات، ]محررة >اؤحاءكمه. — تعال - قوله 
بالإuلة.ذكوان وابن 

[.١١الأية! الحجرات، ]ّورة . أسىى أؤ'ءت — ال تع— ه قؤل

- ٤٣٩ص الحلية الإرشادات انغلر: 



الحجرات.زمحورة  [.١٣ت الأية الحجرات، زمحورة ه, وأماكم 

بالإمالة.والكسا؛ى حمرة قرأ 
•والتقليل بالفتح ورش وقرأ 

|لدءمرادثانيا: 

الحجرات،]محورة , فاولةائ،ه ويتب _ت تعال - قوله الصغيرت 
عمرووالكاش.لأبير بالإدغام [. ١١الأية: 

•لخلاد والإدغام و؛الإءلهار 
و؛الإظهارلاواةين.

٧[.الأية: الحجرات، ]محورة ااؤالآمرلعثمه. قوله_تعال-أ الكبير؛ 
وياكلI ومله [. ١١الأية الحجرات، ]محورة • ي؛اسه والألقاب • محبمؤله 

]محورةلتعارفواه. ووقيائل I ؤقؤله [. ١٢الأية". الحجرات، ]محورة ه. لخم 
والأمرقوله: ل الاختلاس وله لاسوسا، بالإدغام [. ١٣الأية: الحجرات، 
٧[.I الأية الحجرات، محررة ] ,

. ٤٣٩ص الحلية الإرشادات 



ء|د||وعدووة م

ااو1قفواساع:
وقففكم الراد، المنى فهم عل ولاثرْ والابتداء، الوقف لأهمية 

صده.إل العني فةاو_إ به، يتدأ لا فيإ أواتديء الومم،، غيرمكان عل 
ذلكأحل من ، والابتداء الوقف، تذكر لا التفر كتب، أكثر ولأن 

علفوقمت، والدقة، الأصالة ْع محتصر، جامع -اب، كتعن ؛حشت، كله
والابتداء.الؤقف، بيان ل الهدى منار الاثمول كتاب 

زكرياأبومحيى ذكره بإ مة_اروا الأثموق كتاب ل ما وسأذكر 
والابتداء.الوقف، ل الرشد ل ما لتلخيص القتصد كتابه ل الأنصاري 

وعلتأ.كفاية ^^ ٠١١بهيين وحبلثا 
فيهحالف، ما ساذكر والأنصاري أصلا، الأشمول كلام وساحعل 

بيمإ.الاتفاق دليل فإنه أذكره لر وما الأشموق، 
الراديتضح حتى الؤقفط، أنولغ بعض أين أن الناب، من ولعل 

الحجراُت،.سورة ل الؤقؤف، ذكر عند 
واختاري:واخضاري، اصهلراري إل يشم فالوقمخ 

منلبّج نحرورة للقاريء يعرض ذي الهو فالاصطراري 
منج ؤنحودللالنفي ؤصمق والنان، والنؤم، كالعهلامى، اثب الأسي

السب،.حدويث، حال يتلوها كان الى الكلمة عل مضطثا فيقف، الأسباب 
قبلها،، وقفالؤ، الكلمة من سب، الزوال عند القراءة يبتديء ثم 

.به الابتداء يصالح مما قبلها أومن 7اا، الابتداء و2نبح كان إن 
لبيانعليه، ؛الؤهؤف، القاريء يؤمر الذي هو والاحتباري؛ 



دوا||طوى|إواببتوم^ذصم^ات

والثابتوالمحدوف، والربوط، والمجرور، والمؤصول، اكلؤع، 
للاختبار.

•إل م فينف~ هنا المعي محهو ~ الاختتارى أْا 
وقبيح.وحسن، وكاف، تام، 

لفظا،ولا معز لا به بعدم ما يتعلق ل؛ الذي هو التام فالوقف 
المفلحوزه.هم »ؤوأولئك القرة؛ سورة ل - تعال - قؤله عل كالؤقف 

ماوغالتا الكافرين، وصف ل بعدها الي فالأية 0[. الأية: البقرة، ]سورة 
القصص.ومائة الايات رؤوس ل يكون 

علكالوقف لفظا، لا معنى به بعدم ما تحلق هوما I الكال والوقف 
لأن. [ ١ • ت الأية ص، ]محورة . ؟ا<يؤمنون لا تتدرهم لر ؤرأم تعال - قؤله 

لفظا،لا معنى بما متعلقة وهى اوكافرين، وصف ل بعدها الي الأية 
بعاوها.بإ ؤييتدأ عاليها فيؤقف 

فيحسنولفقا، معنى به بعده ما تحلق ما هو ت الخن الوقف 
المعنىناحتة من به بحده ما لارتباط بعده، بإ يتدأ ولا عليه، الوقف 

تثنىملتثنى أوملمؤصؤف، صفة الثانية الحملة ق يكون كان والإعراب، 
مومثايقتل ومن ؤ ؛ - تعال - قوله مثل لهللب، أو لشرحل جواب أو منه، 

الفاتحة،]سورة ءؤالحمدف؟بم, وكقوله؛ [. ٩٣الأية: الماء، ]سورة متعمئ.ا؟<. 
•٢[ الأية: 

ارتباطامرتبهله كلمة عل القاريء ، يقفأن هو القبح؛ واسمهم، 
ضؤلوغثر فانا معنى أفاد بعده ط لوابتدأت، بحيث بإ؛عاJها، وثيما 

[.١٧الأة:االائدة، ]محمورة قالواه. الدين كفر ; قوله عل كالهقف، 



||تا|وددسو|ة 

اينالسح هو اف ت بقؤله يبتدأ كان بعدم بإ الابتداء منه وأقبح 
التوبة،زمورة , اف؟ا؛ ابن المسح وؤ [. ١٧الأية! ا،ل—اندة، ]محورة . مريم؟ا<

ونحوهما.[. ٣٠الأية: 

.واسداء وقف من السورة ق ورد ما إل ناتى والأن 
كاف.الأنمحاري وعند ١[. الأية; ااؤوراسول4هلّورةابرات، 

منه.أحن افب<. ؛اؤواتقوا 

بؤقفليس ٢[• ت الأية الحجرات، ]محورة * الن؛يىيم صوت وق نؤ 
قوله؛لأن . ؤلبعص؟4 الؤقف لعدم ومثله قبله، ما عل ؛عد0 ما لعطف 

مفعولنصب موصع موضعه تشعروزه. لا وأنتم أعإلكم نحبي وأن 
حبؤطها.لخثية أي به، 

تام.ؤلأتش٠رونه. 
لأنيوقف، ليس ٣[. I الأية ، الخجراين، ]محورة ٠ ١)؛^^ رسول 

.بعد يات لر إف، خثر 
ؤلالتقوىه.كاف.

تالأنصاري قال كاف، [. ٤ ; الأية ، الحجرائت، ]محورة ه. يعقلون لا ؤ 

لأنبوقف؛ ليس ٥[. ت الأية الحجرات، ]محورة • ه إليهم نحرج 
وهوكاف.ه. لهم خرا لكان وهوؤ بعد، يات لر لو، جواب 



 Iييةخم و وطيالضت |،ط، ر

مله!لأن بؤقف، ليس ٦[. الأية; الحجرات، ]سورة ؛اؤهتأيشوا؟بم, 
.، الوقفعاسم ل ومئله قبله، بإ نصب مونحعه تصيبواه. ءؤأن 

تصيبواه.^أن عل بالعطف نصب مؤصعه . فتصبحوا؟4 ؤ لأن 
ؤنادم؛نه.حس.

الاستدراكلأداة أول وصله ٧[. الأية! الحجرات، ]صورة ^. ^١٠٠٢
,صالح . I الأنصاري قال ، بعده 

ؤوميكم4سن•
,كاف، ؤوالعصيانه 

الحجرات،]محورة ^٥٥(^^ نصب إن حن، ؤالراثدونيم 
وليسونعمة، فضلا هدا بكم الد فعل تقديره! مقدر بفعل . ٨[ الأية: 

،فته والعامل أحله، من مفعولا ؤفض-لأه نصت، إن ا بوقف
إل>!ؤحثس،؟ا< من ثيء عل يوقفا فلا إ وعليه ٧[. الأية; الحجرات، ]محورة 
فاعلغم الرشد فاعل لأن الفاعل؛ ، اختلافمع حاز وربإ الموصع، هدا 

الفضل.
كافا.٨[. الآ؛ة: الحجرات، سورة ]ه 

٠اف؟4 أمر ^إل ؤمثله ؟[.كاف، الأة! الحجرات، ]صورة يمإه يؤ 
صالح.; الأنصاري قال 

عل، الوقفوللث، كاف،، الأنصاري! قال حسن، >اؤبالعدل؟ب 

قبله.مما أحن ؤوأنعلواه 



|لحد—،|تووة س

تام.ءؤوالمسطإنه 
كاف.[. ١٠الأية! الحجرات، زمورة أحويكم؟١؛ ُؤيين 

ليس[. ١١الأية: ا"ومات، زمورة ^. ٢٠٠٣٥حمآ يكونوا أن ءؤعسيى 
قالكانه ه قوم ؤ عل يالعطف مرفؤع نساءه ولا ؤ ت قؤله لأن بؤقف، 

اكردات.عطف ياب وهومن ، اء نمن اء نيخر ولا 
كاف.: الأنصاري قال محن، ممزه. ؤح؛را 

ءؤبعدالآلقابه. ءؤ؛وكدا >ؤأشكمه ومثاله I الأثمونر قال 
حن.الأنصاري وقال بالشرط، للابتداء حاتم أبير عند كاف الإيإزه 

تام.ءؤالفلاإلونه 
;الأنصاري قال حن، [. ١٢الأية:الحجرات، ]صورة الفلزه 

كاف.الأنصاري! قال قبله، مما أحن ه ثم إؤ 
كاف.نحسواه ءؤولأ 

ماجعل إن بوقف وليس ، الأراستفهام امتئناف عل ، تام 
.؛4 ؤمتعلما قبله با متصلا بعدم 

.صالح I الأنصاري وقال كاف، ،^ ١٥١^واتقوا 

حائز.[. ١١٠الأية؛ الحجرات، ]محورة ؤوأنشه 
تالأنصاري وقال , >ذأماكمه ؤمثله كاف، ؤكم_ارذواه 



ةوم.ذد.ىياتوا||ط؛أثماإاوي
•(©

.حسن وؤ|تهاكمه< تام، لتعارفواه ؤ
تام.>ؤامره 

٠حن [. ١٤ت لاية ١ لحجرات، ا صورة ] متاه اؤ 
,قبله مما أحسن ؛ؤأسالمتاه 

ءؤشساه.ومثله بالشرط، حاتم.للأتداء |بي عند كاف لويكم^ يض 

•حن • t ١ ٥ • الأية الحجرات، ]سورة يرتابواه لم م ثؤ 
واحد.والعنى صالح، ت \لأنم\وي وقال جائز، افب< سل 

جعلفإن ؤالومتونه خبمر الدين جعل إن تام، ؤالصادةونه 
خارءؤا،لومتونه.كون لأن زالصادقوزه إل ثيء عل يوقف إ نعتا 

•حن [• ١٦■ الأية الحجرات، ]سورة ^ يديّكم أؤ 
 jكاف.ه لأرض ا

قبله.بإ متصلا جعل إن وجائر يعده، ما استئناف عل تام، 
ؤمثلهكاف، [. ١٧الأية;الهجرات، ]سورة ه أسلموا 

قبله.ما جوابه يعده الذي الشرط لأن بؤقف، 

كاف.[. ١٨الأية! الحجرات، ]سورة 

أعلم.'امرا(.واش آحراوورة:
لْا لتلخيص والمضي الحجرات، سورة ا*ا*'م ص للأتموف الهدى منار انظر; 
١ ٣٦٦ص الهيثم( مار حاشية عل الآض١رثم، لزكريا ، والابتداء الوهف ق  ١٧١













^^٠و ا|ءطترتمر^^وق دو 

]سورةأعالكم^• تحط ^أن قال؛ ت البصرة نحؤض بعض وقال 
الحائطأسمني يقال; وقد أعإلكم، تحط أن محافة أي • ٢آ الأية؛ الحجرات، 

يميلرا<.أن 
 I—٢[ الأية; الحجرات، ]سورة ه. يسعرون لا ءؤوأنتم قوله-تعال.

تدرون.ولا تعلمون لا وأنتم يقول! 
الحجرات،]محورة أصواتمم؟و. يغضون الدين ^إن —؛ تعال - قؤله 

أنه نفعل أبوبكر آل حيث انمؤت، حفض هوت الغفس . ٣[ ت الأية 
للدين،هونعت وقل الدين؟ا< وحمرررإزا( الرار. كآحمح، يكلمه 

جمرموصع ق وجمر ابتداء وهو عفليم^• يأجر مغفرْ ^لهم والخثرث 
ررإن((ءآا.

]محورةبماكيناتحنافضبإسوىه. قوله-تعال 
تفرحقيقةعل جميج وارهم؛٠ قلمحتم، أخلصن • أي ٣[• الأية؛ الحجرات، 

قدI تقول كإ محنم.ان، فؤحدهم قلؤبمم اش احتثر والمعنى؛ اللغة، 
حشأذبتهإ بان احت،رمإ قد تاؤيله؛ الفضة، ؤهذه الدهم، هدا امتحنت، 
مما.واحد كل حقيقة فعلمت، والفضة، الدهم، حلصتا 

ودربت،حربتج أي للتقوى؟ا< قلؤحم افه ؤامتأحن I أبوحيان وقال 
؛.حا١٣مضطلعة فهي للتقوى، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

V'/r

.ضراسريا-؟/.ماآا
القرآنمشكلإعراب، 

لاإفرا،القرآن ومعال ، /٢٢٣ لالزجأج القرآن ومعال ، ١ ٠  ٦/٨المحيهل البحر 



||تووةاوعدمنح 

أوالتقوى، لأجل خالصة جعلها أي للتقوى، أحلصها I المراد أو 
ملكاخلصتا القلؤي، كأن حق، فيها التقوى لغير يبق فلم لها، أخلصها 
ليخلصؤإذابته الزهبا امتحان من اصتعارة وهو أبلخر، وهذا للتقوى، 

إبريرْمنبمحأم•
]سورة. الحجرات^ وراء من ينادونلث، الذين ^إن ت - تعال - قوله 

قوخثر وهوابتداء ءؤأكثرهملأيعقلونه. أ[.خثرررإن((الأة: الحجرات، 
منالبدل عل ررأكئرهم(( نصتا الكلام ق ؤقبوز ؛ ررإن(( خثر مؤضع 

بعضه.والتانير الثيء، من الثيء ؤهوبدل )رالذين(( 
ررالخجرامحث،((من والخيم الحاء تضم أن الكلام وجه ؛ الفراء قال 

قيقال كان حمع وكل - الحيم بفتح - الحجرايت، ت يقول انمريت، وبعض 
أجؤدفالرفع ثانية، نصبت، بالتاء حمعته فإذا ؤحجر، غرف عشره إل ثلاثة 

مزذلك•
ولا- الحيم بتسكثن - الحجرالن، ت اللغة ل ؤمحوز ت الزجاج قال 

بالتسك؛ن.مأ أحدا أعلم 
حجرجع الحجرامحت، تكون أن ؤمحوز حجرة، الحجرالت، وواحد 

حجرة.*م الحجرائت، تكون أن والاجؤد ، ؤحجرالت، 
ؤحفلمةعليها، محو؛ءل بحائط المحجورة الأرض من الرقعة I والحجرة 

.٢٢١والقبضة كالخرفة مفعولة، يمعنى فعيلة وهي حجرة، مى نالإبل 

.١٣٨/٢٦انغلر:روحالمعافللأني)١( 
إعرابومشكل ، ٧٠مآ/ للفراء القرآن ومعاف  ٣٣/٢للزجاج القرآن معاق اننلر؛ )٢( 

.١ ٠  a/aالمحتط والبحر ،  ٣١ ٠/٢لكي القران 



وملم،عليه اش صل المي، اء نحجرات والمراد الرنحشري؛ قال 
حجرة.ممن واحدة وكل وكانت 

متطلبإنالحجرات، عل تفرقوا قد أمم محمل ورائها من ؤمنادامم 
أتوهامحي وأمم تلك، وراء من وبعض هده، وراء من بعض قناداْ له، 

كانالي الحجرة وراء من نادوه أمم أو ورائها، من فنادوه حجرة، حجرة 
ولمكانوسلم، عليه الق صل الق، لرسول، إحلألأ جعت، ولكمحبما فيها، 

حرمته.

بعضهم،يتولاه محوزأن فإنه - حميعهم إل نيا مكان ؤإن - والفعل 
•جينارا، تولؤ؟ فكامم راصئن،، الباقون ؤكان 

٤[•الأية؛ الحجرات، ]سورة ه. يعقلون لا ؤؤأكثرهم قوله_تحال_ت 
وليسعقلاء، فيهم أن عل دليل أكثرهم عن العقل انتفاء أيوحيان: هال 
ؤمحتملقال: حث حميئا، عمم العقل نفي امحإل محن الزمحشري ذكر كإ 
منفيهم يكون أن نفي إل قصدا فيهم العقلاء قلة الحتكم يتكون أن 

كلامهم.ل القي مق نير القلة فإن يعقل، 

مطوهاالحقل بقلة الحكم الأية 3، وليس عليه: رده ل أيوحيان قال 
يعقلوزهلا ؤأكئرهم محوله: من مفهوم هو ؤإنإ القي، فيحتمل به 

فلاالمفهوم، من لا القليل لففل صريح هومن إنإ المستفاد المحض والقي 
البقرة،ورة لّيشكروزه. لا النامي أكثر ءؤولكن ه: محؤلمحمل 

ها/آاالقاسس وتفر 'م/حهه، الكشاف انفلرت )١( 



المج—واتووة سنح 

صرحمن تقد يب النفي لأن للشكر، المحمى القي [• ٢٤٣ت الأية 
•اكقليل١١٢

حمآلكان إليهم نحرج حتى صثروا أمم ت - تمال - قوله 
٠[.; الأية الحجرات، ]سورة ه. لهم 

الفاعلية،عل الرفع موصع ؤ، صثرواه ^أنمم • الرمحثري قال 
صؤهم.لوثبت • المعنى لأن 

مذهبليس وهدا -ت الزمحثري كلام عل معصا - حيان أبو قال 
فاعل،موصع ق لا مبتدأ موصع ل ررلو(( بعد بعدها وما ررأن(( لأن سيبويه؛ 
واممالزمحشري، زعم كإ محذوف بفعل فاعل موصع ل أنما الجرد ومذهب 

أيهو، لآكان أي; صروا، من المفهوم المصدر عل يعؤد صمثر كان 
لهمرآ؛.حرا صرهم 

صمثرقاعلإما كان ق : الزمحشري قال لهم^. حم( >ؤتكان قوله: 
كذبمن كقولهم: ررصروا((، صمثرمصدر ؤإما ، ررلو(( بعد المضمر الفعل 

كان

ةتستوا؛و.ينيا قاس حاءكم إن آمنوا الذين أيها ؤيا —I —تعال مؤله 
هوالخرجر؛؛عناكلاعةإلالعصيةت المسق . ٦[ الأية; الحجرات، ]مورة 

مأ/حهه.والكشاف ، ١ •  a/aاليط البحر انظرن )١( 
مآ/؟هه.والكشاف ، ١ ٠ a/؟ الحط البحر انظر: )٢( 
الكشاف'م/ههه.)٣( 

ومنقشرها، عن الرطة فسقت يقال: ، الثيء من الخرمحج الفرق النفي؛ قال ، ٤ ر 
عنالحربج ل استعمل ثم فيها، ما وأخرجت، كرما إذا التفة فقست مقلوبه؛ 



|طلأودساتدو|م^^ت 
^^ة=؛ء؛=ءء=ءء@ء

مراداليس ولكنه الكفر، به ؤيراد الفسق طالق وقد الكفر، إل يصل لا بما 
هنا.

٠الخال، يتضح حتى والتعرف البيان طلب ت والبج، 
الحال.يتضح حتى والتأق الئبا>ءته هوطالس، والتتت; 

حتىنا الأصل ق للخر يقال لا I الراغس، وقال الخثر، ت واليا 
ظن.أوغلبة علم به محصل عظيمة، فاثده ذا يكون 

وهيالشرط، محياق ل نكرة لأنه للتعميم، و)رنبأا( ))فامحق(( وتنك؛ر 
•هو٠^^١، كإ الٌموبم، تميد المي، سياق( ن، كالنكرة 

منمفعول لأنه نصت، موصع ل أن محوماه تمسوا ؛^أن ت قؤله 
عليه,ا عْلفوءؤءتصاي٠حواه أجاله، 

منصرب، ت الدم نادم؛زه. فعلتم ما عل >اؤءتصحوا ; قؤله 
يصحب،غم وهو يقع، لر أنه تتمنى متلثا وير ما عل تغتم أن وهو النم، 

• ٢٢١دواملها صحبة الإنسان 
كثيرل لويهليعكم القه رمحول فيكم أن ءؤواعال٠وا ت - تعال - قؤله 

والخهد.المشقة هو I العنت، ٧[. ت الآية الحجرات، ]ّورة لعسمه. الأمر من 
لأثمتم.I مقاتل وقال عليكم، لشق أى؛ 
تنافرإل لأداثه نما، تأ مكلاما تكون لا بلو المصدرة والحملة 

.١  ٤/٦٣ في النضر انظر الكبار• ركؤيب القصد 
.١  ٤٠/٢٦المعاق اننلررؤح 

. ١٦٣/٤المني ضر انفر: 









]سورةةو؟ه. من قوم يخر لا آمتوا الذين أبما ^ ت - تعال - قوله 
[.١١الأيت: الحجرات، 

وصحكتبه، سخرت I زيد أبو ؤحكى الاستهزاء، I السخرية 
به.وهزأت به، 

وصحكتلأ.وصحكتت، وسخرتبه، سخرت>0، وذالالآحقس; 
والخرى.الحرية I والأمم 

وجهعل والقائص العيوب وذكر الاحتقار السخرية اراغي; قال 
.يضحلث، 

الحجرات،وصورة أنفسكم^. تلبمروا ءؤولأ — تعال — قؤل 
اا[.الآة:

الع؛ن،.أو باليد وبالاثارة بالقول ؤيكون العتب، اللمز! 
الحجرات،]صورة . دالآكاب؟ا<تتابروا ولا ؤ ; - تعال - قؤله 

[.١١الابن: 

أنيكره بلقب ؤيلقبه أخاه، أحدكم يعثر لا أي التعيبمر، التتايز؛ 
ءيه)آ(.يقال 

وبنونبزه، من تفاعل ما، التداعي بالألقاب: التنابز البحر! ل قال 
منالشخص به يدعى ما واللقص، السوء، لقب والنبز! يتنابزون، فلأن 
الثخهس،يكرهه وهوما قبيح، ؤبموتمإن! ؤغثركنيته، اسسمه غثر لنقل 

١٣٣/٢٥الراعي وضر ، ٦٤م/القديرللئؤؤكاق فح انظر: )١( 
ء ١٣٣ه٢/'وضرالراعي \، r\/vعيي الضر انظر: )٢( 



رانالحبمءوة 
^^ة؛ةء؛ء

لأيلكلصديق ذلك، بخلاف وهو وحس، له. وذما به تقصرا لكونه 
لعمرراء.والفاروق كر، 

الثلزه.من كثمآ اجتنبوا آمنوا الذين أتبما ^يا ت - تعال - قوله 
[•١٢ت الأية الحجرات، ]سورة 

دليل،ولا قرينة عل لا يض ، والمح، الشك بض الأمر هو الظن؛ 
.'كدللث، وليس دليل أنه يتو؛ُم ما أو صعيفة، قرينة عل يبنى وقئ 

لها)م.محبب لا الي التهمة هومحرد هنا: الفلن الثوكاق: هال، 
الظن؛حقيقة إن ؛ قال الظن، حقيقة ت المربي( ابن قال 

عنعبارة والشلئ، الأحر، عل ترحح لأحدهما القس j، أمرين نحؤيز 
.الاحرأ؟؛ وتعيين، أحدهما ا هوحذف; والعالم استواثهإ، 

[.١٢الأية! الحجرات، لّورة . نحسوا؟ا< >ؤولأ ت قؤله 
٠ؤإفشائها الملم،رإ عورامت، هونتع ٠ التجسن 

،عنكء يكتم عثأ الثحث، - بالختم - تجمؤر الالاخفس! قال 
.عما والثحث، الأحبار طلبا I - بالحاء - واكحس 

أنوبالحيم! لنمه، الإنسان يطلبه فيإ ; بالحاء ؛ ثعال؛,، ونال 
لفيه؛'؛.رسولا يكون 

.a/؛•؛انمط البحر انظرت )١( 
.اكويره/؛آ•فتح )٢( 
١٧٢٤ص؛/لأبن القرآن أحكام انظر: )٣( 
.انظر;فحالقاليرْ/ها•)٤( 



هرام_ةدشبوسمضبت
^^ة=ءءةء=ءءءء==^ةةصك

الحجرات،وسورة . يعضاه يعضكم يغتب ^ولأ —I تعال — قؤبه 

يكرهه.بإ الرجل تذكر أن ت العيية 
لخم.من الحال عل ميتا انتصب ءكرهتهو0ه  ١٠٠٠^؛ مله 

قالذلك فإ تعلق، وجود تقتفي ءؤءكر٠ت٠و٥ه قوله; ل الماء 

ستةثمصٍدٍ>يه.ص.،،ل:
•ذلك جوابه ل قيل 
كأنهللانكار، ؤأمحس،ه ؛ مله ق الاستفهام يكون أن ؛ وثانيها 

إلمحتاج ولا ، إدا فكرهتمؤه ميتا أحيه لحم يأكل أن أحدكم بحب لا ؛ قال 
إصار•

ؤترتبه، سب بالالمثبف تعلق هو التعلق ذلك يكون أن ث وثالثها 
ملهفكذا التعب يورُث، المثى لأن ، فتعب ماشيا فلأن جاء تقول كإ عليه 

كراهةإدا ففيه منه، ليأكل يقربه فكيف المقرة، يورث الوُن، لأن ؤمٍتا؟4 
ثاوداوة)ا(.

وصورةلمعارفواه. وقبائل شعويا وجعلناكم ؤ _ت تعال — مله 
[.١٣الأية: الحجرات، 

الهلمامتؤمن الأول الهلبقة ت الشمس، حيان؛ أبو قال  '•الشمب، 
والعلن،والعإرة، والقبيلة، الشعب،، وهم،؛ الرب عليها الق الست 

والفصيلة.والفخذ، 

. Wofrvفرالرازي انفلر: 



||او|واة|وددس

نجمعوالعإرة العإثر، نحمع والقبيلة ائل، القببجمع فالشعب 
الفصائل.بجمع والفخذ الآفخاذ، يجمع والطن البطون، 

ونمي'•عارة، ت وقريش فيلة، ت وكنانة شعب، ; حزيمة ت مثال( 
٠فصيلة ت والعباس فخذ، وهاثم؛ بطن، 

مما.تشعبت القبائل لأن الشعؤُب وسميت 
Iالمعنى١١٢ هذا عن الشاعرمعإنا فال 
حير أكثفهو شم—، الاقصد 

لةالفيئم الح—راء ل عددا 
الثم إرة ماللوهما يثم 

فصيلةوالا بعدهفخذ والبطن 
لكنعشرة الا دهبعثم 

لةفليا ذكرنما حنب ل هي 
بيل والأسباط الحرب، ل والقبائل العجم ل الشعوب فيل; وفد 
•عليه دليل لا نحكم ؤأمثاله القول، وهذا إسرائيل، 

أساءمن والشعب واحتاعهم، لتشعبهم شعوبا; وسموا 
الأنحدادر؟،.

]-ورةأ-امتاه. فولوا ولكن تؤمنوا لر تعال فوله. 

.١  ٣٦/ ١ ٠ القامحمي ضر انظرت )١( 
بنللزم القول، وهذا ه/يآ*، القدير وفح ، ١  ١٦، ١ • a/؛ الحيهل البحر انظر: )٢( 

. ١١٠٦/ ١ ٠ القاسمي تضر انظر برى، ابن الشح  ciliكإ بكار 





■(S)
||تغ|اددووة م

عئتمنوا لا قل أسلموا أن ء.ايائ، ويمنون _ت تعال - ه قول
[.١٧الابن; الحجرات، ]محورة ه. إسلامكم 

العروقوالإحسان.هوذكر الن: 
•قوله ل إليه تعدى وليلك المفعول، موصع ل أسالمواه وأن 

ؤتللأضاءلأإّالآخاه.
يتفضلون؛ أي أجله، من مفعولا ءؤأّالمواه يكون أن ئبوز 

بإسلامهم.عليلث، 
اعراحا[• ١٧ت الأية الحجرات، ]سورة للايإزه. هداكم وأن I قؤله 

الوجه؛نلم•فتها فإن أسلمواه وأن مثل 

. ٦٩،ونياضيرo/١١٧/٨ادمطالبحر انظرت 





سه|ةاوددا|اوا
ء)ةت(ءء=ءت=ءءءءةءض!ضض

أقدموائا والحهل ، فه يال، به المجل الفلم عل محيثها ت مبميا ءو 
عليه.

حلؤتهموصع عن كناية وإيقاعها، لحجرامن،(( ا ١) لفغل ممات وه 
.نسائه بعض ْع ومقيله 

مابه تب؛ن الذي القدر عل بالاقتصار لمغلها عل المرور I ميإ وه 
•عليهم استنكر 

. ٠١١الإصافة دون باللام التعريف، وعمات ث:ت■ 
الحجرات،وسورة , نادمإنه فعلتم ما عل ؤفت3بحوا إ قوله ل — ٣ 

تقائدان ٦[. الأية: 

؛قال، لما - تعال - أنه ووجهه ، وتأكيده التحدير تقرير إحداهما؛ 
وليسإ بعده قال . ٢٦الأية! الخجرايتح، ومحورة . قوما تصمحوا ؤرأن 
قوما،أصحتن، أن هب، يقول؛ أن للعاقل محوز ولا ، إليه يلتممحتنج لا مما ذللئ، 
عئ؟فاذا 

واجبالثيء هذا محبمثل المقيم، والحزن الدائم، الهم منه عليكم بل 
منه.الاحتراز 

يلتفتونلا سيئة فعلوا إذا ممن لتم أي ا،لؤمتين، مدح • والثانية 
.٠٢١عليها نادم؛ن بحون ته بل إليها، 

.^٢^< من قوم يخر ءرلأ ؛ - تعال - قوله ق عود الأبو قال - ٤ 

.١ ١ ٢ / ١ ٥ القامحمى وتضر .( ooA/X"، الكشافانغلر؛ )١( 
١.١ /٧ ١ ٠ القاسمي وتسبر ، ١٢١/ ٢٧الرازي تفر انغلر! ( )٢ 









|لحدو|دغ،|حوة 

]سورةأملمناه. قولوا ولكن تؤمنوا لر -ل ؤءتعال - قوله 
أماتقولوا لا قل I يقول أن الغلاهر مقتضى ث قيل [. ١٤الأية:الخجرات، 

الفلمهذا إل عنه فعدل أسلمتم، ولكن تؤموا لر أوت أسلنا، قولوا ؤلكن 
شرطفقد وقد بإسلامهم، والجرم بالإيان، القول عن المي من أحترارا 
,شرعا اعشاره 

ولكنآمنا، تقولوا فلا تؤمنوا لر ; وأصله الاحتباك، من إنه وقيل; 
الأحر.ل اثبت ما نغلر مبمهإ كل من فحذف أملنا، : فقولواأسلمتم، 

عليهاستدرك ثم عمم، فنفى الإيإن ادعوا لأمم أبلغ، والأول 
يصدرأن ينبغي الذي فإنه الإسلام، وادعوا الإيإن، ادعاء دعوا فقال: 
الاتصافت.ون الإسلام، قول لهم وأبتنا الإيإن، فنمى فه، ما عل عنكم 
بلاالحذف من سلامته مع الاحتاك، من ذكر مما أبلغ وهو به)ا(، 

لكنهلهم، أثبته فقد أسلمنا، قولوا لهم قال دام فا نظر، فته به يتمحموا إ بامم القول آ ر١ 
■ل؛سمالإمحان 

وحواشيه.القاصى ل ما هازا ; وقال ، ١ ٤ ٠ / ١ ٠ يرْ تفل القاصس ذكره )٢( 







؛؛سد_ةوسمضءي

 Uأحكام;من السورة ؤ رد و
ممجاختلف وقد الشرعية، الأحكام بعض ورة الق ورد 

منفممم السورة، هذه ل وردت الق، الأحكام تناولوا الذين المقرين 
السورة،3، ترد لر الق الأحكام يعص حاء حتى بتونع، الأحكام تناوله 

.وبياماعرصها j، الاختمار مع فيها ورد ما عل، اقتصروا وآخرون 
الأحكامأهم فاذكر الهدمة، 3، ذكرته الدى، المج مع وانسجاما 

موضوعها.أصل إؤ، الإثارة أوتمت السورة، 3ا وردت الهمر 
أرادلمن الأحكام كتب إل؛ الرحؤع عن يغي لا سأذكره ما أن مع 

٠والتفصل التؤسع من مريدا 
ورسولهافه يدي ي؛ن تهدموا لا آمنوا الدين أييا ^يا • — تعال — قؤله 

١[.الأية: الحجرات، ]سورة افمم؛عصمر إن اف واتقوا 
لأقوالالتعرض ترك 3، أصل الأية هدم : العربي(ابن قال - ١ 

قالولذلك ، و4 والاقتداء اتباعه، ؤإمحاب وملم، عليه اه محل، ، النم، 
ياكاس،فليصل يكر أيا مروا ت مرصه 3، وملم، علميه الد ًزا ، النم، 

يمممتى وإنه ، ٢ ١ ر أسيفه رحل بكر أبا إن I له قول( لحفصة؛ عائشة فقالته 
—عمر فمر لم موق ~ علميا ذْر ، البكاء من، النامي يمع لا امك مق

لأنتن٠اإنكر، ؤسلممI علميه اينه هل، النهم،، فمال ؛السام،، فليمن، 

•والكاء الحزن مريع ونل: حزين، أميف: 



الحيس—_،|تغ|||سو|ة 
@ء=ءءء^ءءاء=ءءءء؛

:العربيرابن قال بالاساالم. فليصل يكر ا أبمروا يوسف، صواحس، 
.الحائز١٢٢ غثر إل الحائز عن بالرد الفتة، يوسف! صواحّس، ت بقوله يعي 

لأنهنا، بالتقوى ؤأمر والعلزر؛،، السر ل الض تقوى وجوب - ٢ 
إلاذلك من يعمم ولا أومعنوي، حسي إما ورسوله الق يدي ض التقدم 

فهوواجب.به إلا الواجب يتم لا وما التقوى، 
صؤبت،فوق أصواتكم ترفعوا لا آمنوا الدين أحها ^يا I - تعال - قوله 

وأنتمأعإلكم تحط أن لعض يعضكم كجهر له؛القول، نحهروا ولا الني 
٢[.ت الأية الحجرات، ]صورة ٠ تشعروزه لا 

حيا.كحرمته ميئا ييلم، عليه ائد صل الني، حرمة - ١ 
عليهاممه صل - وفاته بعد االأثور_ كلامه أن ^١ء ٠٠١١بعض ذكر - ٢ 
ؤعدم، الإنمامحت، وجوب حيث، من لففله، من الممؤع كلامه مثل يلم، 

عنه.الإعراض محوز لا كإ يتلوكلامه، من عند الصؤبم، رفع جواز 
القرآنقريء '؛ؤوإذا I — تعال - وبقوله الأية، بمذْ هؤلاء واستدل 

الرسول،وكلام . ٤٢٠٤ت الأية الأعراف، مررة ل وأنصتواه. له فاستمعوا 
معاقإلا للقرآن ما مثل الحرمة من وله الوحي، من وملم، عليه الله صل 

لثخصفإن نفلر، فيه القول وهذا المقهل؛؛ٍ كتب وبيانها اة، تثنم

الصلاةمحاب ( ٤٣١ ، ٣١٣/)١ لم ومالأنياء، كتاب ( ١٢٢)؛/الخاوي وئام )١( 

. ١٧١٣اس؛/لابن القرآن أحكام اطر: )٢( 
ثاءاض.إن الوصوعي المم ل التقوى عن الحدث ساق )٣( 
لأبنالقرآن أ-صكام انظر عليه، يعلق ولر القرطى وذكره العوق، ابن بدلك قال، ممن )٤( 





ّ—ء1؛؛الحو—ءاتنح 

الشصل ، قرْ عند وبخاصة والمشركون، البتدعة يفعل كإ وسلم، عليه 
•وسلم عليه 

وصفهعن محردا اسمه ذكر يليق لا أنه ، العل،اء ذكرْ مما يستفاد ولكن 
ذلكإو حيث وسلم، عليه اممه صل عليه، الصلاة أو الرسالة، أو بالموة 

السامعين،نفورس ل المء تاثثره له يكون مما الأدب، ؤبمؤء الحفاء من 
واحترامه، وتعظيمه، حبه، عل الناس زي أن بجب بينا ، أوالقراء 

.وآله وسلم عليه الد صل الرفيعة، بمكانته يليق مما 
الاستخفافبه يقصد الحهرما ولا الصوُت، برفع الغرص ليس - ٤ 

.مومنون والمخاطبون كفر، ذلك لأن وسلم، عليه الق صل به، والاستهانة 
تدعولحاجة ، وسلم عليه الق صل بحضرته، الصويتإ رفع أن كا 

جائز،فإنه ؤسلم، عليه اش صل ، الش لرسول أذى فيه وليس ذلك، إل 
أوالعدو، لاخافة الحرب وأثناء كالأذان، ماجورا، صاحبه يكون قد بل 

عليهالد صل الد، رسول أن ورد فقد الصحابة، من المجاهدين نداء 
لينادي أن أمره - الملمون امزم عندما - حنتن يوم العباس أمر وسلم، 
الناسأجهر انماس وكان دالنا'س« ءاصرخ الروايات بعض وؤا الناس، 

. ٢١١-عنه الله رصي - الشجرة بأهل فنائي صوتا، 
عليهالق صل ، فا؛ر0 عند الصويتؤ رفع الخاء بعض كرْ - ٥ 

)م/\>؟*اا(انممح j لم مأخرجه والحدث ها/ب«مآ، تفرالقرطى انظر: 
وابن( ٣٨•)ه/ا،مام، المش j ومدالرزاق (، ١٧٧٥)رنم اد الجهكتاب 

.٠( ٤ ه / ١ ر٠ المال كزل ل عساكرك،ا 







ل؛العدول إلا العاني( هدم j( الخالهم، ( jUيتصرف لر لو فإنه إليه، الداعية 
،.٢١ذلك ل إعدمهملا< ثيء مما محصل 

الفامقحر قبول جواز عل العلم أهل واتفؤ، الخناص! قال ٧- 
نحوؤذلك القاسي، حبمر فيها يقبل المعاملات أمور ا فمنه، شياء أل 

ونحووقبضه، قبوله له محوز هدا، إليك أهدى فلأيا إن قال إذا الهدية، 
لالإذن ونحو منه، شراؤه فيجوز هدا عبده يبيع فلأن وكلي ه! قول

أخبارمع وكيلك العدالة، تعتثرفيه لا ادخل، قال: له قال إذا الدخول 
السائقةالمقرة ل العري( ابن ذكره مما قريب القول وهدا . ، ٣١المعاملات 

الخائف.نفى والأخر الأنفاق حكى أحدهما أن وبخاصة وناكدا، إيضاحا ذكرته 
بيمإفاصالحوا اقتتلوا الومتين( من ءلائفتان ءؤوإن -I تعال( - قوله 

الحجرات،]سورة سم،ه. المح، فقاتلوا الأحرى عل إحداهما بمن فان 

قتالj( الأصل هي الأية هده : العربي(ين بكر أبو قال - ١ 
وإليهاالصحابة، عول ؤعلميها المتأولن، حرب ل والعمدة ا، ر لمين( الم

وملم،عليه الق صل النبي، عنى وإياها الملة، أهل مجن الأعيان لخأ 
اك!ةالياغية((رْآ.)اايقتلءءارا1 بقوله 

سهم.الأول )١( 
. ١٧١٦الُربي؛/لأبن القرآن أحلكم انغلر: )٢( 
ساصم/؟وم.القرآن أحكام اتغلر: )٣( 
الإسلام.من محرجهم لا قتالهم ووجوب ملمون، لأمم ونحوهم، البناة من أتم، )٤( 
(.٢٩١٦^)الفن ياب ( ٢٢٣٦/)٤ لم مأحرجه )٥( 



||ت||ودد،|ء|ة 

الباغية،الفئة قتال جواز عل الاستدلال ل الخصاص أفاض وقد 
نفيسوهوكلام الخالقون، ذكره دليل كل ل الشبهة ورد الأدلة وذكر 

لدكرته'ا،.التفصيل بعدم والتزامي محلوله ولولا بجملته، 
والضرون،الفقهاء ذكرها كفرة، أحكام له الغاة قتال - ٢ 

الإماممع القتال وحكم وكيفح، قتالهم؟ يكون منى كيان فتها، وفصلوا 
أمرى؟ممم يوخد وهل وحكممحانمهم، ممايةأومح،، هوفرض وهل 

الأحوال،هذه مثل ل إليها محتاج الي الاحآكام مجن ذلك غيرّ إل 
إليها.اهدشرايحج كفاظ 

ينفاصالحوا احوة الومتون ؤإنءا  '•بعدها والي الأية هده ل — ٣ 
امميزيل لا الغي أن عل دليل [• ١٠الأبة: الحجرات، ]سورة احويكم؟ا<. 

قالباغن، كؤنم ْع مؤمت؛را أمحؤة مإهم — تعال - اه لأن الإيان، 
الحجةوهو - عنه الله رصي - ؤنالب أي بن عل سئل الأعورت الحارثر 
الشركمن لا، أمشركونهم؟قال: اض: أهل قتال عن مثل والقدوة، 

الكفرلوا[.من ]ولرواية: فنوا، 
قليلا.إلا اممه يذكرون لا النافقين، لأن لا، قال: أمنافقون؟ فقيل: 

علينارأ؛.بغوا إخواننا قال: حالهم؟ فإ له؛ قيل 
الأيةهذه أحكام عن الحدستا أختم أن اّج، النمن لعل - ٤ 

أحدإل ّ_ا ينأن محوز لا فقال: تفسثره ق القرطي، لكرم نفيس بكلام 

..٤ .القرآن وأحكام س'ا/با؟ا، _لأس أم ام؛ راآ 
.Tir/\oالمرض شر انظر؛ ( ٢١



^ه_ةوسمضبت

ؤأرادوافعلؤْ فيإ اجتهدوا كلهم كانوا إذ ^١١٢ مقطؤع خطأ الصحابة من 
بميم،شجر عإ بالكما تعبدنا وقد أئمة،  LJكلهم وهم اس_عزوحل_، 

الشصل الض، ولمى الصحبة، لحرمة الذكر، بأحسن إلا ندكرهم إلا 
•، ٢١٢٠٢٠^ؤأحثربالرصا لهم، غفر الق وأن سبهم، عن وسلم، عليه 

شهيد،طلحة أن محتلمة طرق من الأحبار من ورد قد ما مع هدا 
النار.ل النيجر قاتل بأن عل إخبار من وانتثر صح ما ذلك، عل يدل، ومما 

يمهم،وتقممم والراءْ لعمم ذللثا يوجب نر لثا كذلكان وإذا 
اسرض - الدين محا غناثهم وعغلم وجهادهم، ضائلهم، ؤإطال، 
عيمم-.

ؤتللثحفقال،; بيمم فيإ أريقت الي( الدماء عن بعضهم مثل وقد 
كانوامأ تالون ولا كسبتم ما ولكم كبت ما لها خالت، قو أمة 

[.١٣٤ت الأية المرة، ]محورة . يعملون؟4 
ميمياافه طهر قد دماء تللئح ت فقال، - أيما - عيمها بعضهم ومثل 

حطأ،ل الوقؤع من التحرز من يعي اف، لمسبيا أحضج، فلا يلمح،، 
فيه.مميتا يكون لا بإ بعضهم عل والحكم 

بع،جرى ما سل إن ت ءال، من أصحابنا ومن فورك: ابن قالط 

بهالنص ورد مما خطأ فعله كان إذا أما الاجتهاد، مكان ل >الخ-ْلا نمير لا أى )١( 
وأقيمأخطاء ز يعضهم وير وقئ ياحادهم، معصؤمن لموا الصحابة لأن فيجوز، 

الخدود.بعضهم عل 
•معيم لا الرصوان بيعة وأهل در أهل وهم )٢( 





فيهدرالنثر ؤيصعد مشيته، ل ؤنحهلر حمته، يرجل ايد، سبيل ل عنان فيها 
اض،فوقه يتحي، الناس س ولا يتقي، الله من لا الصلاة، تفؤته حتى 
قالثم الرحل، أييا الصلاة ت قائل له يقول لا أويزيدون، ألف مائة ونحته 

.، والوءل١٢اليف ذلك دون حال واسر١،، هيهات ت الحسن 
والضحكالغثر، استحقار إل ير~ح هذا وكل ت القامحس قال 

>ؤعسىت — تعال — بقؤله نبه معليه له، والاستصغار به، والاستهانة عليه، 
تحقرهتلا أي• [• ١١الأية؛ الحجرات، زمحورة مي|مه. حمآ يكونوا أن 

منفأما به، يتاذى من حق ل محرم إنإ وهذا خثرمنك، فلعله امحتصغارا، 
حقهل السخرية كانت به، يخر أن س قيح وربإ مسخرة، نفسه جعل 

,يمدح وما رم يذم ما وم1ه المؤج، حملة من 
التحقثرس فيه لما به، المتهزأ به يتاذى استصغار المحرم ؤإنإ 

أوينتظم، ولر فيه، تحبهل إذا كلامه عل يضحك بأن تارة ؤذلك والتهاون، 
أوصنعته، ؤكل حففله، عل كالضحك مشوشة، كانت، إذا أفعاله عل 
،العيوي، من لعيب ناقصا، أو قصثرا كان إذا وحلقته، صورنه عل 

عمارم.المييي السخرية 3، داخل ذللمثا حميع من فالفحك 
فإنمما، يكرم بإ التداعي وهو بالألقاب، التنابز حرمة — ٢ 

الحجاجزمان ل للناس دعتن-ر كأنه ذلك، له يقول، أن عل بجروأحل- أن مهان أي )١( 
الإنكار.عن لكومم 

.٤ • ٤ للجماص"ا/ القرآن أحكام انفلر: )٢( 
نالنمها.نمة هن.ه )٣( 
. ١٢٦/١٠القامس نفير انفلرت )٤( 



و|وع|احدسء|ة 

أنولع:ثلاثة عل الألقاب 
محرمفهذا يه، يعثر ما وهو وسغضه، الأنان يكرهه نم - ١ 
ألقابغثر وسلم، عليه الله صل الرسول، إن بل النداء. أو به التسمية 

هشاما،I وشهابا عبدالله، ت العاص فمي وأمإءهم، أصحابه بعض 
حرثاطا.ومس 

المسوقالاسم بئس بالألقاب تنايزوا ولا ؤ ; بالأية هوالمراد وهدا 
[.١١الأة: الحجرات، ]سورة بعدالإيإزه. 

اللهرصي "" طالب أبي( ين لعل تراُب كاب صاحبه محبه قم ٠ ٢ 
,به ؤبسالم، عاليه الق صل الرسول، لقبه حسثإ — عنه 

أبيامن يه يدعى أئنا عل إل أحب امم كارن، ما ت معد بن سهل قال 
,يكرم لا فهدا تراب. 

يكنؤم والأحدب، كالآعرج الأستعإل، عاليه غالب وفم ٣- 
الأمة،فجوزته ; العربي(ابن قال علميه، منه ه نفل محي كمسس، فيه لصاحبه 

الملة.أهل قوله عل واتفق 
ابنقال ، ونحؤْ واللمز التعيثر قائله يقصد ألا بنرط ت قالت، 

الأذيةر١ا.لأجل الكراهة من قدمناه ما كله هدا يضبهل والذتح، العرب; 
ل- الض رحمه ِ البخاري ترحم المعنى هدا وعل القرطي: قال 

نحوالناس ذكر س محوز ما ؤ،)باب الصحيح الجامع من، الأدب كتاب 
صلالني، وقال قالI الرجل( شين( به يراد لا ثر والفص الطؤيل • قولهم 

. ٤/١٧٢٣ العربي( لابن القرآن وأحكام ، ٤ ٠ م/ْ للجصاص القرآن أحكام انظر: 



د||،هطتأنم1إطدةتوم^ذوهصدات

خويزبن عبداه أبو قال الادين(()ا(. ذو يمول ررما I وسلم علته الد 
باتلقيبه ؤمحوز ، يكره با الإنسان تلقيب من المغ الأية تضمنت منداد، 
وأبابالفاروق، عمر لقب وسلم، عليه الق صل الض، أن ترى ألا محب، 
وأباالت-هادص، بذي وحريمه النورين، بذي وعثان بالصديق، بكر 

.ذلل أشباه ل ، اليدين وبذي الشإلين، بذي هريرة 
قالالحسن، والأدب السنة من الكنية كانت، ولهدا : الزمحشري قال 

منبهة.فإنها الكنى أشيعوا ت — عنه الله رصي ء عمر 
بامحدوهمزة بالفاروق، وعمر والصديق، بالعتيق أبوبكر لقب ولقل 

ليسن والإسلام الحاهلية المثاهثرل من وقل اس، بسيمر وخالد اق، 
العرب-من كلها الأمم ل الحنة اب الألقهذه تزل ولر لمج، له 

غرم.من ومكاتباتهم محاطاتيم ل نحري - والعجم 
ؤقديكره، محلا ؤمتحغها الالقايب مستحبمب محاما ت ١الاوردى قال 

بأوصافأصحابه من عددا وسلم، عليه الق صل الله، رمول وصم، 
ظاهرهاكون ما قاما القرطبي: قال الألقاب. أحل من لهم صارت 

ممر.فذلك، العيب، لا الصفة حا رد إذا الكراهة 
القلؤيل،حميد يقول؛ الرجل عن المارك ن •مداه مثل وفد 

أردتإذا I فقال الأصغر، ومروان الأعؤج، وُحميد الأعمش، وساليإن 
•به باس فلا عتبة ترد ول؛ صفة 

الأصلعرأيت، قال: مرجس ن عبداه عن لم مصحح وق 

,الأدب كتاب ( ٨٥)U/ البخاري صحح انخلر* 



الحؤ——واتورة سيح 

الآصياعرا<.رواية: ول الحجر، يقبو عمر- عي ي- 
يعصإن الظن من كؤرأ اجتتيوا آمنوا الذين أييا ^يا ؛ - تعال - قوله 

الحجرات،]سورة يعناه. يعضكم يغتب ولا نحسوا ولا إثم القلي 
[.١٢الأية: 

إليه،ومندوب به، ومامور محظور، أصرب؛ أربعة عل الظن " ١ 
وماح•

القرصي - جابر روى بالي، الغلن سوء فهو الحفلور الفلن قاما 
يثلأتمؤنه قبل وسلم، عليه اهد صل الق، رسول، سمعسإ قال،: — عنه 

وجلا(اأا.عز باق الفلن وهومحن إلا أحدكم بموتن »لأ يقول،؛ 
ظاهرهمالدين بالمسالم؛ن الغلن سوء المحفلور الظن من وكذلك 

صلاهد، رسول حديث يشمله ما وكذلك بالأية، هوالمراد وهذا العدالة، 
الق،رسول أن هريرة أن عن الصحيحين، ل الثابت وملم، عليه الق 

؛.٣١الحديث(( أكذب الفلز فإن والفلز راإياكم قال؛ وسلم، عليه الد صل 
بعالمهتعبد مما معرفته، إل سبيل له فيإ ظن وكل الحصاص: قال 

يتعفلم عليه الدليل له ونصب بحلمه تعبد متعبدا كان لما لأنه فهومحغلورإ 

القرطبيتضر وانظر; (، ١٢٧٠)رنم ا-لج كتائب، )أ/ْأبم( لم مصحيح )١( 
ْا/ا،آ-اا

ممابداود)مأ/ا،ا/ا( وأبو (، ٢٨٧٧)رنم الخة ياب، ( ٠٢٢ )أ/ه ملم أحرجه )٢( 
(.٣١)م١١ رنم الحاثز، 

الركتائب ( ١٩٨٠)؛/لم ومّ الادبح ياي، ( ٨٩، ٨٨/٧)البخاري أحرجه )٣( 
رنم)خخآا(.المرواس، محاب والأرمذي)؛/مام( (. ٢٥



تهآإُ•للمأمور تاركا كان الظن عل وحصل الدليل 
العلمإل يوصله دليل عليه له ينصب لر ما هو به؛ االامور ا وأم

وإجراءالظن غالب فالاقممبمارعل فيه، الحكم بتنفيد تعبد وقد به، اليقيي 
العدول،شهادة قبول من به تعبدنا تحوما وذلك واجب، عليه الحكم 
لمقاديرهايرد ب الي الخنايات ؤأرش المستهلكارح، وتقويم القبلة، ونحري 

غالبأحكام بتنفيد فيها تحبينا قد نذلائرها مجن كان وما فهده توقيفا، 

تقيل فإن السلم، بالأخ الظن فهوحسن إليه الندوب الظن وأما 
تله قيل واحما، الظن حن يكون أن خواحب محغلورا الظن سوء كان إذا 
الظنأحن فإذا شيئا، به يظن لا وهوأن واّطة، بممإ لأن ذللث، محب، لا 
رم.إليه مندوبا فعل ففد به 

علغلب بإ يعمل أن له بجون الصلاة ق فالتكاك الباح الظن وأما 
•٠٤١امح،عل بخ، أن له ؤبحوز ظنه، 

ذلك،j، نص الأية وهده ، الحوراُت، ؤتتبع التجثس حرمة _ ٢ 
•وملم عليه اض صل قال قال؛ هريرة أن حديثا من الصحيح ل ورد وقد 

متقاربمعناهما والتجسس والتحس رْء, وا(( نحئولا وا تحئررولأ 

.٤( ٠ )"ا/٦ للجماص القرآن أحلكم انظرت )١( 
للجماصالقرآن أحلكم انغلر: )٢( 
للجماصالقرآن أحلكم انغلر: )٣( 
مكانه.هذا ليس تفصيل فيها والمألة ، ٤ ٠  U/rالخم.اص نال، هكذا )٤( 

كتاب(، ٨٩، aa/u)البخاري أحرجه والظزا السابق»إياكم الخدبث، عوتكمالأن ( ٠١





مزجلو كلمة قالت J_ln  Iوسلم عليه الف صل الّثي، لها فقال سموق، 
اوأملزجت4«)ا(.-ها

العيب.به أريد إن غيبة ذلك أن عل العلعاع أجع وقد 
أولمن العاياء لأن العال،اء، حيع عند - أيصا - فمردؤد الثال وأما 

لريعدهم والتاJعين وسلم، عليه اش صل الق، رسول أصحاب من الدهر 
الدينعيب ولأن الدين، ق العيية من أعفلم ثيء ق عندهم الغيبة تكن، 

.، ^^١٢ق يكره مما أشد دينه ل يذكر أن يكرم مؤمن وكل العيب، أعفلم 
فعليهأحدا اغتاب من وأن الكبائر، من الغيبة أن حلاف لا - ٥ 

•- وجل عز - اللة إل يتوب أن 
ذلك،:ل احتلم، الغتاب؟ يتحل وهل 

ربه،وبان بينه حْليئة هى وإن،1 استحلاله، عليه ليس فرقة فقالتؤ 
•سنة أو كتاب من دليل فيها وليس الضعيفة، الحجج ببعض واحتجت، 

الذيلصاحبها الاستغفار وكفارما مقلمة، هي قرفة: وقالت، 
أنالغيبة )ركفارة ت قال الحسن، عن يروى ؛حدين، واحتجت، اغتابه، 

٠للحسءن هويول وإتما بحديحج لس ؤهدا ، اغتبه(( لمن غمر ت
بقولواحتجت، مما، الاستحلال وعليه مقلمة هى 1 فرقة وهالتج 

والتر.دى)؛/'يه(ىاب(. ٤٨٧0(ىبالآدبرقإ)٢٦٩/٤أرحبمأمداود))١( 
لكٍا الألبان وصححه (، ١٨٩/٦)ند الل وأخمد (. ٢٠٠٢)رقم القيامة، صفة 

(.٠١٤)•رغم الحامع صحح 
عليه.ودلل ذلك j توسع فقد ( ١/٣٣٧ )٠ القرطي شر انظر: )٢( 



،|داه|ه|وددس
^^ء=====ثضت=

أوعرصى ل مظالمه عنده لأخيه كاست< رامن ت وملم عليه الد صل ، الٌثي 
درهم((ولا دسار محاك ليس يوم أل( أن نل من منه سحلله مال 
الحد

امتثنىولكن الصحح، هو والثالث نحعيفان، الأولان والقولان 
أوماتامحابه، أنه إخباره من مضمدة حدوث حثي إذا ما العلكاء بعض 

له،كفارة ؤياكون له، تغفر ؤيبضر، ؤيدكره له يدعو فإنه تحلله، قبل 
.والقهوالرا-ح، وهدا 

بهالمعلن القاص ة غيباب البهدا من ليس العلياء: قال - ٦ 
قال:أنه الحسن عن وروى الأحاديث بعض ذلك ل ورد وقد المجاهر، 

الحائر.والإمام المعلن، والفاسق الهوى، صاحب حرمة: لهم ليس ثلاثة 
محوته.بعد الحجاج ل الحسن كلام ذكر مبق وقد 

البدعلأهل ليس قال: الحسن عن صح بن الربع وروى 
،.٢١غيبة 

أوينصفك، ترجوأن لن ظلمك، من ذكر الغيبة: نه تحوز ومما - ٧ 
القولمن بالسوء الحهر افه بحب ر؛ؤلأ -: سبحانه - قال عنك التهمة لنفي 

عرضهنحل الواحد ررئ وملم: عليه الق صل وقال ظلم4. من إلا 

الصححل البخاري أحرجه والحديث . ( ١/٣٣٧ )٠ القرطي تضر انظر• )١( 
ؤ٠( ٠  ٦/٢افد)j وأحمد االظالم. مماب ( ٩٩/٣)

(•٤٢ٌس)للفحطاف اللسان آفات انغلر؛ )٢( 
.( ١/٣٣٩ )ه القرطى تضر انظرن )٣( 



1|،طتوطد^^^تهسدهم^^ت
^ءءة؛ءء^ةة©(;

أباارإل وسلم! عليه الله صل اه، لرسول هند وقالت '، ١١((وعقويته 
•' الحديث؛ وولدتما(( أنا يكميي ما يعهليي لا شحيح رحل سفيان 

غالبةمصلحة فيه مؤء من ندكره ما كان إذا الغيبة فيه تحوز ؤثما — ٨ 
•نحوْ أو عرض أو مال عل لياتمنه رحل عن يسال كمن صرورة، أو 

وسلم:عليه الله صل لقوله، مه أويتزؤج ان إنتزؤج يريد وكمن 
عنعصاه يضع فلا جهم أبو وأما له، مال لا فصعلوك معاوية ررأما 

رم.عاتقه(( 

الني،ؤيذكرعن فقال؛ التمريض بميغة الصمحح ل الخاري عنقه الحديث هذا )١( 
ابكت(، Ao/V)البخاري صحح ظر; انفيكره. وسلم، عليه الد صل 

وأبومدبم،ا ل وإسحاق أحمد وصله ; ( ٧٦/ )ه القح ل الخاففل قال الاستقراض. 
ؤإسادهبلففله، أبيه عن الثقفي أؤم ين الشريد عمروبن حديث من ائي والنداود 

٠حسن 

(.٣٦٢٨رقم)الأفقية، كاب ( r\r/rداود)أي ذن انفلر: 
(.٤٦٩٠،  ٤٦٨٩رقم)البيؤئ، (كاب ٣١٦/٧)اكائي ّن 
٢(.٤  ٢٧رقم)الصدقات، كاب ( ١٨١ / ماجه)٢ ابن نن 
صححق ما الألباق حشه والحديث ( ٣٨٩، ٣٨٨،  ٢٢٢/)٤ أحمد الإمام مند 

(.٠٤٨٧رقم)الحامع 
(٤١٩ ،  ١٩٣/٦)الخاري أخرجه والحدث (٠ ٣٣٩/ ١٥)القرطي ضر انظر: )٢( 

داودوأبو (• ١٧١٤)رقم الأفقية، كتاب ( ١٣٣٨/٣)لم ومالفقات. كاب 
آدابكاب (، ٢٤٦/٨)والنسائي (. ٣٠٣٢)رقم البيوع، كاب ( ٢٨٩/٣)

(.٥٠، ٣٩/٦)ني المق وأحمد (. ٥٤٢٠)رقم القضاة، 
الصحيحل لم مأحرجه والحديث، ّ ( ١/٣٣٩ )٥ المرطبي شر فلر: ان)٣( 

(l/y )\\\ كاب:( ٢٨٦)أ/هخأ، داود ^١^ (. ١٤٨٠)رقم الهللاق كاب

















اااورا،مت|1وصتعتز
ثملتليه، نحالدراسة الورة ة درامالأول م الفل اؤلك ين

بعضبيان مع التجؤيد، أحكام وبعض والقراءات، النزول اب أسب
ثمالبلاغية، الأوجه بعض وذكر الأيات، بعض ؤإعراب اللغوية، المعال 

السورة.ل ورديت، الي الأحكام بأهم ذللت، حتمت، 
غامضةتكن ول؛ - آياتبما مدلولأيت، وصحت، قد السورة تكون ؤثبمدا 

معانيها.وفهمت - نل من 
مناسبا،مؤصؤكية دراسة السورة دراسة إل الانتقال أصح ؤييذا 

مواتية.والفرصة 
أعدولا بل الأهمية، من كثير جانب عل الموصؤعية ة والدراس

لفهموسبلة - التحليلية وهوالدراسة - الأول الفم إن I قلت، إذا الحقيقة 
المجصوء ق وبخاصة بعده، يال لما اس الأسؤكانه المؤصوعية، الدراسة 

الدراسة.تللثا ق سلكته الذي 
مؤصؤعكل ، ووهفامت، موصؤكات، عدة عل السورة اشتملت، وقل 

ؤمماالعقدية، الؤصؤمايتؤ فمم—ا مستقلة، ة دراسإل نحتاج مم—ا 
والأخلاق.السلؤك ي وأحرى التشريعايتج، 

انحذلبهلبيعة مرتبهلا موصؤع كل اول تنل ممجي وسيكون 
بإفيه التفصيل سأحاول ما ومما باحتمار، ساتناوله ما فمما الموصؤع، 

المقام.مع يتناب 
•الأمرين كلأ ل المخل والإبحاز الممل الإطناب ماتحاشى أني ْع 



ه،ة|1دس|او،س

ماقفثم ؤمن السورة، تناؤلتها الي والؤقفات الؤصؤعات ؤإهم 
تهى ؤمحليا دارما معها 

للسورة.ا،لوصوءية الؤحدة _ ١ 
ثلاثساقف البحث هذا ول الحجرات، سورة مع وممات _ ٢ 
وممات;

سعاة.ص الأول: الوسن 
وصماته.اش أمإء ْع الثانية: الوممة 
الحجرات.سورة صؤء ق اللسان الثالثة؛ الوممة 

بلالسورة، مباحث، أهم وهدا الحجرات، سورة مؤصؤعات — ٣ 
لتناولتا وقد ؤبمتم، له مكمل عداه ؤما ، وحوهر0 البحمت، صلب هذا إن 

:وهي موصحعات ستة م الفهذا 
ورسوله.الله يدي لن التقدم الأول: الوصؤع 
العلعاع.مع الأدب الثاق: الوصؤع 
.القاوي، وامتحان التقوى الثالث، الوصؤع 
الأحبار.ق التتسث، الراح: الوصؤع 
الأحؤة.الخامس: الموصؤع 
•والإيان الإسلام السادس الوصؤع 

مناسبة.بخاتمة حتمتا ثم 







مورة:الوصوس اتوحدة 
قدالسورة هده أن لصاحبها توحي قد السورة ق العجل النفلرة 

تصلالواعية التانية النفلرة ولكن متفرقة، مؤصؤكات عدة عل اشتملت 
موضوعاتعدة عنه واحدا، موصؤعا تتناول السورة أن إل بصاحبها 
ذلكؤيؤكد وآخرها أولها بين بجمع والتلاحم التجانس نحد حيث مترابهلة، 

a

لقصايامعالختها خلال من للسورة المؤصؤعيه الؤحدة نلمس إننا 
هوالذي الإيإن، محوصؤع مهدمتها وق المسالم، المجتمع ق امية أم

الموضوعاتجاءت ئم ومن السورة، أجله من جاءت الذي الأساس 
\يل كإ ذلك وبيان إليه، ؤموصلة عنه متفرعة الأحرى 

بعضعند حوله الخ_اءلىء المفهوم ؤتصحح الإيإن، اء بنأولا؛ 
.والإيإن الإسلام بين وخلطهم المسلمين، 

منآية كل ق بل آخرها، ق كإ السورة أول ق تثرن القضية وهزه 
.مقاحنمها من مقير وكل آياتبما 

.أفواجا اممه دين ق الماس ودخل معالمه، اتضحت، قد الإسلام إن 
بحاجةيزال لا فإنه العملية تلزماته ومالدقيق، بمفهؤمه الإيإن أما 

غروقولا ، قالت، ما الأءراد_، قالت، لما ذلك ولولا ، وجلاء بتان مزيل إل 
.الودلع حجة ق إلا يكتمل لر الدين فإن ذللثا>ا(، 

الآماب.س حدث ما ل لا اكت،اله عدم ل رو لا أك، 



الميسراتمسورة 
^^ء=ةة

احرل بل متأ-توره، نزلت السورة أن علمنا إذا الحقيقة هذه ؤتمرز 
قكلمة أول ق الحانب هذا ألمس ؤإني • الو؛"إع حجة وقبل الملف، العهد 

وقد. امواه الذين أيإ ب — ؤعلأ جل ~ ائد يناديهم عندما السورة، 
النداءبهذا بدأت أية كل ل أنه أجد حيث مرات، عدة النداء هذا تكرر 

إنكميقول وكانه المؤمن، من تقع أن يليق ولا الإيإن، تنال حصلة إل ينه 
لذهابسنا يكون قد بل ، إيإنكم ق يؤثر منكم يفر ما ولكن مؤمنون 
الداءهذا تكرر وقد تثعروزه. لا وأنتم أع—إلكم نحيط ؛رأن الإيإن 

.السورة هذه ل مرات خمسي 
والتقدمورسوله، الله يدي ب؛ن الممدم عن يماهم الأول المرة ففي 

للايإن.ؤمذها للعمل، ي1\ يكون قد 
اتلصل المي، صوت فوق الصوت رفع عن ض الثانية؛ ول 

أعإلكمتحيط ^أن صاحبه إيإن عل خطر هذا أن ؤسن وملم، عليه 
.[ ٢ الأية: الحجرات، ]صورة ه. تشعرون لا وأنتم 

فيهوتؤثر الإيإن تضعف العجلة فإن بالثبت، يامر الثالثة! ول 
ولو٦[. الأية: الحجرات، ]صورة نادم؛زه. فعلتم ما عل ؤفتهب٠دوا 

٧[.الأية: الحجرات، ]صورة الأمر من ممر ل بمليعكم 
أنيليق لا الق الخصال بعض عن يمي والخامة الرابعة ول 

فاولئلث،يتب نر ومن الإبجان بمد المسوق الاسم ؤب؛س المؤمن من تصدر 
لحميأكل أن أحدكم وبجت [. ١١الأيةت الحجرات، ]صورة الظانينه. هم 

كالمحنمع وهل [. ١٢ت الأية الحجرات، ]محورة ه. فكرهتموه ميتا احيه 
الت،هذا كان إذا الضرورة-يكيف ق -إلا المتة لحم وأكل الإيان، 



.أخو0 أنه ذلك من وأبشع ، ايا إن
اره،ملتصحح وسلة الإيان باسم داء النحاء كيف أرأيتم 

ناداهمالذين أولئك بعض نفوس ل نقصه ؤإكإل اعؤحاحه، وتفؤيم 
الإيإن؟من هذا هل مؤمنون يا I يقول وكانه الإيإن، بامم 

باساليببل - أيصا آخر_ باسلؤمب ياق السورة هذه ل الإيإن ورِناء 
ذلك:فمن أحر 

ينالعجلة، عن ونس التشت إل الإيإن باسم دعاهم ئا أنه - ١ 
قلويهليعكم ؤ فيهم ؤبلم، عليه اش صل الله، رسول ؤأثر مكانة لهم 

يلفتكله ذلك بعد ٧[. الأبة; الحجرات، ]محورة الأمر من ممر 
قلويكمه.ز وزينه الإيإن إليكم حيس، اممه اؤولكى عجيبة إيإنية لفتة 

أرأيتمالدعية، هذه من أقوى للايإن دعية أي ٧[. الأية; الحجرات، ]محورة 
،الإغراء هذا يقاوم أن مؤمن يستملح هل محببا، مزبما الإيإن يعرض كيف 

التحتب.هذا عن ؤينصرف 
إيقاعهاق محلجلة مدلولها، ل عميقة أحرى نقلة ينقلنا وفجأة 

ثم■ ٧[ ■ الأية الحجرات، ]محورة والعصيازه. واشوق الكفر إليكم >؛ؤوكره 
ه.الراشدون هم ؤأوكك< — للبعيد ارة الإثبامحم - ارة إثيشر 

المؤمنون.هم والراثدون 
الضم؛ر،وخلجان القس، ل ؤأثرها مغزاها لها للبعيد والإثارة 

•بعيد قريب وكاته الممتنع، بالسهل الإيان لما يعرض ؤكائه 
المؤثرة،التعدية بالأمالسسؤ وبنائه الإيإن عرض ل ويستمر . ٢ 

فقال;امحتانف الؤمنن، من طائفتن اقتتال حال ل محب ما ذكر أن فبعد 



م|ة|لحدا|تس

أنبالمؤمن يليق وهل [. ١٠الأية: الحجرات، ]سورة اخوه. المؤمنون ؛^١^ 
سلبيامؤقما ؤيقف إحؤته اقتتال يرى أن بالمؤبمن يليق هل بل ، أحاْ يقاتل 

١الأية; الحجرات، ]محورة ه. أخويكم بين اصلحوا فؤ  قأرى وإني [. ٠
الإيإنار ملونصحح بل بالصانح، للقيام الدعؤة محرد ليس الأية هذه 

محتمعان،لا والإيإن لبية الموكان الملمين، من ممر عند ومفهؤمه 
فتامل.

بلبدأها، الي بالحقيقة مصرحا محورة، الهده ختام وياق - ٣ 
ميةؤتمواصعها، غر ل الأمور وصع ومستنكرا الممهؤم، لهذا ومحددا 
أسلمناقولوا ولكن تومتوا ب قل آمئا الأعراب ءؤءالت ؛غارمسمياما الأشياء 

بحمثم [. ١٣٤ت الأية الحجرات، ]محورة ٠لوبكمه. ل الإيإن يدخل يلما 
باقأمنوا الذين المؤمنون ؛^١^١ ت فيه لبس ولا بعدم حيال لا حسنا القضية 
همأولئك افه سيل ل وأنمهم بأموالهم وجاهدوا يرتابوا ب نم ورموله 

لبسلأي إزالة ثم ؤتاكيد حمر [. ١٠الأية' إ الحجرات ]محورة . ^ الصادقون 
ؤحدهم.الصادقون فهم • الصادقوزه هم >اؤأولثك أوتشكيك 

بتصاريفهالإيعاز لنقل أن إل ير أثأن المناب من وأجد . ٤ 
ث،انتتجاوز لا أياما أن مع مرة عثرة خمس السورة هذه ل ورد قد المتعددة 

أوعبقا لكبه ق حرف، يأق أن ض ؤحاثا ذلك،؟ يدل فعلام آية، عثرة 
٠*حنوا 

قبلالأية وهي الإيعاز، لففل فيها ورد آية أخر فإن وأخ،مآ - ٥ 
أنعليكم يمن افه ؤ؛ل مؤثرة بدلالة جاءُتؤ ورة المهذه من الأخمة 
منالسورة هذه أليمحصتؤ [. ١١^الأية! الحجرات، ]محررة للأيمانه. هداكم 



دو||،طتىإلوالإبتوسمفمىيخت
^ءةءةةءءو<—

غيبيعلم افه >ؤإن السورة حتام إن بل للايان، هداية آخرها إل أولها 
نعلمأن الإيان حقيقة ومن تعملوزه. بإ يصير واف والأرصن السإوات 

ومانعلم يصربإ وأنه والأرض، الساوايتإ غيب يعلم الق أن ونؤقن ونومن 
نومنأن باش الإيإن من أليس ؟ . باش. نومن أن الإبان من أليس نمل، 

الماواتغيب بعلم الم أن نؤبمن أن بالغيب الإيإن ومن غيب؟ بال
.خافية عليه نحفى لا ؤأنه سرائرنا، نحفى وما بعملنا بصير وأنه والأرض، 

الملم،قلب ل الإيإن بناء ق لبنة تضع هذٍْالسورة ل آية كل إن أقل ألمر 
.تقيا ومحنا بل مؤمنا، ل، ميصح وهنالك 

لمعالحةحاءيت، أنيا السورة هذْ ل انيصوعية الؤحدة معال؛ ؤمن ثانيل 
تكونأن تكاد بل المسلم، المجتمع فيها يقع الي؛ الأخهناء من كثير 

٠دلل ق متخهسصه 

القضايا،تلك من قضية وهويعالج إلا مقاحنمها من مقطع من فإ 
.الأخهناء هذه من وختلما 

نعمالشأن، هذا ق مستقلة حاءين، القرآن سور من مورم أعلم ولا 
المسلم،المجتمع ق الفلواهر بحض تعالج السور من كثير ل آيالت، جاءت 

٠أخرى لمؤصؤعاتت أخر اياُت صمن لكنيا 
,وانتهاء ابتداء الشان هذا ق مقاطعها فكل السورة هذه أما 
الصيامكحكم ، ابتداء تشريعي حكم لبيان ^ ٥٥٥أي يات ب بل 
إلونفلرة كية. ؤبور آيات ق هومؤحؤد تما أوغيؤها أوالج، أوالصلاة 

.الحقيقة هذه نحل ذكرها سق الق النزول أسباب 
ومقاطعها;أياتيا مع نقف، الأمر لهذا وإيضاحا للفاثدة ؤإتماما 



ءاد<ااددسء|؛؛ 

•وقع وقد ورسول، الق يدي متن التقدم عن المي ل الأول فالأية 
الدصل الني، صؤت فوق الصوت رفع قضية ق ٣( ، )٢ والأيتان 

•الخنين من حدث وقد وسالم، عليه 
وملم،عليه الد صل الرسول، مناداة موصؤع ل ٥( )٤، والأيتان 

حفاةمن حدث وهوما يمج، حتى الانتظار وعدم الحجرات، وراء من 
ّيق.ي ؛^، 

ومسبوالعجلة، التثبت قضية تتناول فإنها ٨( - )٦ الايات أما 
معروفا.ولها نر 

بعضبان الاقتتال فتنة من وقع ما لعالحة حاءنا ( ١٠، )٩ والأيتان 
ذلك.نحاه يئسا وما الصحابة، 

أفرادبعض من حدستح مهمة أمورا تناولتا ،  ١٣—  ١١)والأيات 
والتجسس،الغلن، وسوء والتنابر، واللمز كالمخرية، الؤبمن المجتمع 

بالأنساب.والتفاخر والغيبة، 
الإبانقضية j، فهي ( ١ ٧ - ١ ر٤ الأيات عل يشتمل المقاطع وآخر 

أسد.بي وأعراب والإسلام 
محيت،قد وما حدت، ما كل لتلاق الخمانة فإنها ( ١ )٨ الأية أما 

محعلبان كفيل يعملون، ؤما لعياله ورؤيته ؤإحاطته، الق بعلم فالإبجان 
مانعا.ؤحصنا واقيا سياحا عيها الييى بق ٌالق الأمور هدْ وبيرنا الؤ؟ن ب؛ز، 

الأستاذذكرْ ما السورة، هده ق الموضوعية الؤحدة دلائل من ثألثل 
قال!حستا السورة ثر تفمقدمة ق اللة. رحمه — قْلب سيد 

بؤضعتستقل تكاد هوأنها ورة، المهلالعة عند للتفنرة يمرر ما ؤاول 



هو|مةطصوسمضب

والأصول،القواعد، متضمنة مليم، تغليف كريم رفح لٌالم كاملة، ٌعالم 
أولا،قيامه تكفل والي العال؛، هدا عليها يقؤم الق والمناهج ، والماديء 

.أنيراوصيانته 
•الأه إل ينب أن ؤيليق الله، إل ؤيتجه الله، عن يصدر عال؛ 
عم،ذلك، وقبل اللسان، عم، المشاعر، نظيف القالب، نقي عالم 

الررر0ء
معؤأديح ه، نفمع ؤأدب، رمؤله، مع وأديبا الله، مع أدبا له ءال| 

لهذاته الوقت، ول حوارحه، حركالتا ول صم،يمه، هواجس ل أدبح ، غ،يه 
شرائعوهي صياغته، تكفل الق نظمه وله لأوصاعه، المنظمة شراثعه 

هداباطن فيتوال معه، ؤتتسق منه، ؤتنبثق الأديج، ذللئخ عل تقؤم ؤنفلم 
وزواجره،دوافعه ؤتتوازن ومشاعره، شرائحه ؤتتلاقى وظاهره، 

.، ١١٠٥١إل ؤيتحرك يتجه وهو ، وحهلاْ أحاميه ؤتتنامق 
عنحديثها السورة هذه ل المؤصوعية الؤحدة ملامح من إن رابعا; 

منأعل درجة والتقوى والإي،ان، بالتقوى العامر للقاو_ح بناؤها بل القيبج، 
غثرجميل حديثج ل كإ والإحسان الإحسان، هي التقوى لأن الإيإن، 
منه.وأحص الإيإن 

قال:حيث فيها آية أول من الخانما هدا فيها يثرن السورة وهده 
غيبيعلم افه ^إن -؛ -تعال قوله وهي فيها، آية آخر إل اف؟، ^واتقوا 

[.١٨الأية:الحجرات، زصورة ه. تعملون بإ بصير واف والأرض الماوات 

,!/؛،•امآمآالقرآن، ظلال ل، )١( 



||ن،،س|ت|وهد

ترامتكن لر فإن ترام كأيك اف تعد ررأن جمّيل; حديث ل كإ والإحان 
هها(()آ(والقوى القلب ومكانيا القوى، حقيقة وهده يراك(()ا<. فانه 

٠يلم عليه افٌ صل صدره، وسّرإل 
أمرةمواصع عدة ل الايات جاءت وآخرها الورة أول و؛—؛ن 

المحنتزعزعه لا بناء القلب هدا بناء ل ومعتنية وتالميحا، تصرمحا بالقوى 
والأحداث.

صماءنحول؛؛ن الق العوائق حميع ة لإزالالايات جاءت كإ 
والتجس.والغيبة، والت]ا؛ز، واللمز، خرية كالؤنقائها، القلؤيب، 

يفيفداخلها ق يثؤبيا فد مما القلؤي، ؛تخلي2ص امرة جاءت بل 
للقلؤبممدة -يا وكفى ، اممه عل والمنة والتفاخر، الظن، كسوء تقواها، 
.لها ومدمره 

قديإالمقرين من للسورة المؤصؤعة الؤحدة إل أشار ؛سما ^٠٠،^؛ 
،الأخلاق مكارم إل الومن\ن إرشاد فيها السورة هده ت قال حيث ؛ ٣٠الرازّى 

معأو وملم، عليه الض صل الرسول، مع أو - تعال - الق مع إما وهي، 
طريقةعل يكونوا أن إنا لأمم صنفن، عل وهم الخنس، أبناء من •ضرحم\ 

كتاب)؛،/٨(، والترمذي )٨(، رقم الإبجان، كتاب ( ٣٧)ا/اب، لم ماخرحه )١( 
■يغرهم (  ٤٦٩٥)رنم الة، محاب ( ٢٢٣/)٤ محأبوداود . ( ١٢٦ ٠ > رنم الإبجان، 

،٢٨٦/٤)والترمذي (. ٥٦٤)رقم واكلة الر محاب ( ١٩٨٦)؛/لم مب )٢( 
.( ١٩٢٧)رنم الروالصالة، كتاب ( ٢٨٧

الحجراتسورة الرازي ح تفوانغلر؛ ، ١  ٤٦/ ١ ٠ ضره ؤ، القاسس ينه ونقله )٣( 
١١٨/٢٧.



الفاسق.وهو عما، خارجا أو الطاعة رتبة ل المومتين 
حاصرايكون أن إما لطريفتهم، السالك طائفتهم، ق والداخل 

,أقام خمسة فهدم عمم، أوغائبا عندهم 
.- وعلا حل - اممة بجانب يتعلق I أحدها 

وسلم.عليه الله صل الرسول، بجانب يتعلق ت ثانيها 
القناق.بجاب ثالثها؛ 

الخاض!المؤمن رامها؛ 
الغاثب.بالمؤمن ت حامها 
الدينأ«با قا ت مرات خمس السورة هذه ل تعال — اش فيكرهم 

فقالالخمسة الأقسام من م قمع مكرمة، إل مرة كل ل ؤأرشدهم ه آمنوا 
]محورة. ورسوله^ افه يدي ييرأ، تقدموا لا آمنوا الذين أبما ^يا ت أولا 

طاعةلبيان كان وسلم، عليه الق صل الرسول، وذكر • ١[ • الأية الحجرات، 
تثانيا وقال وملم. عليه اس صل ايد، رمول بقول إلا تعلم لا لأما الض، 
]محورةالسييم. صوت فوق أصواتكم ترفعوا لا آمنوا الذين أبما ويا 

وسلم.عليه الله صل الثي، احترام وجوب لبيان • ٢[ • الأية الحجرات، 
]محورةبتباه. فاسق حاءكم إن آمنوا الذين أييا ا؛ؤيا ت ئاث وفال 

فإممأقوالهم، عل الاعتإد عن الاحتراز وجوب لبيان . ٦[ الأية؛ الحجرات، 
طائفتانءؤوإن قوله! ثر تفعند ذلك وين بينكم، الفتنة إلقاء يريدون 

؟آ.ت الأية الحجرات، ]محورة , اةتتنياه المومنن من 
]محورةه. قوم من قوم يخر لا آمنوا الذين أتبما ويا ت رابعا وقال 

إيذاءترك وجوب لبيان ابرواه. تنوولأ ت ال وق[. ١١ت الأية الحجرات، 



|اسه|ةااددس

•ومنصهم بحالهم والازدراء حضورهم، ل المومنتن 
بعضإن الظى من كثمآ احشوا آمنوا الدين أتبما حاث; وقال 

وقال;نحنواه. وولأ ت وقال [. ١٢الأية: الحجرات، ]صورة الظن 
جابإهانة عن الاحتراز وجوب ليال بعصاه. بعمكم يغتب لا وؤ 

ٌنالخن غاية وهول • التاذي حاصر لوكان ما وذكر غيته، حال المؤمن 
التنيب.

مدرجة،الراتب لكون الفامزرا(؟ قبل ا،لزمن يذكر ٦ ر قيل: فإن 
ثمالغائب، بالمؤمن ثم الحاصر، بالؤمن ثم ورسوله، بالله الابتداء 

بالفاص؟
ذكرثم اس، جنب فدكر دونه، ما عل الأهم هو ما اللة قدم نقول؛ 

بانالاقتتال إل يمضى ما ذكر ثم وملم، عليه الض صل الرسول، حابا 
فإنهعليه، والامحإد الغاسق، كلام إل الإصغاء ب، بالمالم؛ن؛ؤلواشح 

للصدور.نقارا أشد كان ما كل يذكر 
إليلهمى حن إل المؤ,مز، يمحذي فلا الغائب أو الحاصر المؤبمن١٢٠ وأما 

الاقتتال،اية الفاسق نبأ عقبب ذكر - تعال - اممه أن ترى ألا القتل، 
٠•٩[؛ الأية؛ الحجرات، ]صورة ؟ ه اقتتلوا المومت؛ن، من طائفتان ااؤوإن فقال! 

بعضعل يطرأ قل. ت-.-اؤلا ولكنه - حاشا - الاقملح أو الأعراض باب من ليس )١( 
عنه.فاحاب الافهام. بعض تستحسنه أو الأذهان، 

لعلهاتوأطذكرامحس•)آ(
.١  ٤٦/١٠القاس وشر ، \^اخ\١ ضرالرازي انظر: )٣( 











|متط|لمتمسصست

ممدعاق:منهج الأود؛ الوقفة 
امتوقفىوقد والنواهي، الأوامر من كشر عل تشتمل السورة هذه 

حسثامرامت عدة دلل ؤتكرار بل . امنواه ١^!؛^ أب وا ب بدؤها فها 

،للمخلوش الخالق من النداء ، الفوس إل الحثب النداء أنه 
إنه، إليهم الأمإء بامحس، عباده نحاحلب والأرض السإوات فاحلر من النداء 
•الإبان امم 

يفتحنداء يناديرم ، ؤيماهم ؤيامرهم ، يعاتبهم وهو — سبحانه — إنه 
طائعةتستجيب أن إلا تملك لا حتى ، المعرصة والقوس ، المغلقة القلؤُب 
محتارة.

صل، رسوله يدي وبين - سبحانه - يديه بين يتقدمون وهم إ"|م 
أتياؤو\ ذلك وْع ، جرما به وحسبك ، معصية به وكفى ، لم وسعلميه الله 

.[ ١ الأية; الحجرات، ]محورة ه. ورسوله افه ياي بين تقدموا لا آمنوا الدين 
ؤسلم،عليه الله صل محمد، الحبيب عند الأصوات نزني ؤحين 

-آمتواه الذين أتبما ربيم ينادبمم بدلك ؤيتأذى 
ويق١زحونالدين لهدا المتحمسة النفيس بعض العجلة تاخد وعندما 

ؤحيمة،عواهبها تكون قد أمورا لم، ومعليه الله صل الله، رسول عل 
آمتواه.الدين أييا ويا ب ؤيوحههم خالقهم يعاتبهم محيفة، ونتائجها 

وياأتياب رحم يودحم بالألقاب ؤيتنابزون ؤيلمزون يخرون وهم 
آمنواه.الدين 



ا|نا،،|ع|ة|ودد

والتجسسالضعيفة، الملؤب بعض يغشى المرء والظن كيلك 
اهية،مألنة ما تنطق والغيبة المريضة، والأذان العيون بعض من يقع 
علامآمنوا^ الذين، أيبما >أؤيا — ١ ذلك مصدرا المثالب هنْ حكم لهم يلان، 
بالمعروف،للأمرين، أسنا ؤيضع للدعاة، مبمبجا يرمم إنه ذلك، يدل 

المدكر.عن والناهين 
.باخلاقناالناس ننقد قد ولكننا ب1موالا، الناس نع لن، إننا 
الرباف؟والمجيه القرآف، الأسلؤب هدا عن، الدعاة كشرس أين، 

،العقاب، شديد اللاإئv مالك غرنا، وعن عنا الغير الرازق، الخالق 
ّالوكنا،وحدي< عثراتنا، س ؤيقيلنا اءوحاحنا ليقؤم ينادينا الملول، ذى 

إلينا.والألقامحب الأوصاف باحمط ذللثح ؤيكون 
الناسمحاطون - ممم أغثر والله - ديمم عل الغيورين وبض( 

آذانيم.وناباه نفوسهم، منه تثمثز بإ ؤينادونم ، والخفاء بالغلظة 
خمالءير بغه نفدي وال

جيلاشنا وجوب ال3، يرى لا 
حراكؤ، فارفنصوح الا نفيأنت، 

الآأا(سسيأهدى، رفنر فالخثرا اف 
مماوالمنة الكتاب، ق باررا نراه الذي الر؛ارا، المج ص هؤلاء أين، 
الناJم^ن،توقفل إشارة أثثرإليه ولكنر القصر، ؤيعلوعل، الحصر يعدوعل، 

;الصادقين،للدعاة دليلا ؤزكون الغافلين، وتنبه 

,٨ ص للقرف النميحة آداب ١( 



)®(؛

الماسأفجر إل - الملام عليهإ - وهارون موص اف أرسل - ١ 
ربكم؛^أنا وقال: عبادته، عل الماس وأحم الألوهية، ادعى س مانه، زل 

وهارونميص اهنة أمر فبإذا [• ٢٤ت الأية الت—انع—ات، ]سورة • الآءل؟ب 
_؟الملام ليهإ ع- 

شلا؟وإردائه علمه المار بإطلاق أمرهما هل 
ووعيدا؟مديدا له الفول ؤتغاليظ بتعنيفه أمرهما أو 
إنهفرعون إل ؛اؤاذما -: سبحانه - لهإ هال ؤإنإ ذاك، ولا هدا لا 

، ٤٣الأيتان: طه، ]مررة . نحص4 أو يتذكر لعله لثا قولا له فقولا طص 
ولاإسرائيل بي معنا فأرسل ربك رسولا إما فقولا ماذا؟ ثم . [ ٤٤ 

طه،]سورة الهدىه. ائح ص عل واللام ربك ص بائه جثتاك هد تعدبمم 
[.٤٧الأية: 

ذلك؟بعد وماذا 

طه،]سورة ونوله. كدب س عل العياب أذ إلينا اوحي فد ؛ؤإنا 
[.٤٨الأية: 

اللمن؟هدا بعد لمن أي الخاطبة؟ وهدم الخطاب هدا أرأيتم 
سباية »اؤج؛ناك [. ٤٧الأية: طه، ]سورة ر؛كه. رسولا -ا 4إن

كدبس عل العياب 4أن الهدىه. امحع من عل ^واللام ٠ ر؛كه 
وتؤليت؟كدبت إن عليك العياب إف I يقولا ولر وتوله. 

الطاغية،- فرعون نحد لر وليلك اب، بالألبياحد أملؤير إنه 
إلاالرائع الأسلوب هدا أمام محي لم - إسرائيل بي ومقتل الألوهية، ومدعي 
لكنهيؤس، ل( كان ؤإن أحن، هي بالي والمجادلة الحوار، أسلمؤب 



، I O il  1تااللص ة

'ْوٌُّىيم يا ربكإ ولوظاهرا حواره ق ه نفمن ؤأنصؤف لم امت
طه.محورة ل ك،ا آخر إل . [ ٤٩الأية! طه، ]سورة 

أقصدولا هوفرعون، ؤمن فرعون، ل أر اوب الآٌهذا كان إذا 
بعدموسى ومنازلة ومحاورتبمإ علهإ الرد أسلوب ل ولكن الإيان، تأثثر 

محلكهما وهو حياته، ق هوممجه كا وطغيانه، جبمرؤته يستخدم ولر ذلك، 
عاليه.الحجة قامت أن يعد ذلك، بعد 

فقالالعباسي، الخليفة ا،لامونرا( عل ولحل واعظ رحل حاء ولقد 
.عليك مشدد لكي واعظك إل المؤمنين أمثر يا الواعفل له 

هوخثرمن اممه أرمحل فقد لك، أمحبمع لا واش I المامحون له فقال 
لهفقولا طغى إنه فرعون إل ااؤاذهبا ت لهعا فقال مي هوسن من إل منك 
.[ ٤٤،  ٤٣الأ'ظن: طه، ]محورة أ ^،؛_^ أو يتذكر لعله لتا قولا 

لكم>ؤوتصعصت، قائلا؛ قومه ءذاءو_ا . السلام عاليه - وصالح - ٢ 
[.٧٩الأية: ،، j^Vl]محورة التاصح؛نه. تحيون لا ولكن 

فيقول!ربه علميه يثن وملم، علميه افه صل افه، ورمول ٣- 
حولكّْر، لانفضوا القلب غليظ فظا ولوكنت، لهم لنت، افه من رحمة 

•مروان بن عدالمللئ، مع القصة أن وقيل )١( 
استخدمعندما اللام، عليه موبّى أن إل ؤأستر ، ٣١صى النصيحة آداب انفلر؛ )٢( 

^1]؛؛(بقؤله! فرعون أساء لم سيمحا، نحدمعه وب فرعون، مع والآساليّ—ا الؤمّائل خميع 
فرعونيا لآظتلأث< أؤوإل ت يناسبه ردا مؤمحص عليه رد محوراه موسى يا لأظنك 

فليعلم.مقال مقام ولكل مشوراه. 



تسمستءمءضبت
ار@

عمران،آل، ]محورة . الآمرب< ل وشاورهم لهم واستغفر عمم فاعف 
[.١٥٩الأية: 

القلم،]محررة ؟ه. عظيم حلق لعل >اؤوإنك ت - محبحانه - ؤيقول 
عنتمما عليه عزيز أنفسكم من رسول حاءكم ٠^^ I ؤيقول . [ ٤ الأية! 

[.١٢٨الأية;التؤبة، ]محررة رحيمه. رووف بالومت؛ن عليكم حرص 
والوعظةبالحكمة ربك سبيل إل ُؤامع *سحانه - وفال — ٤ 

[.١٢٠الأية؛ النحل، ]محورة ه. أحسن محي ثالي وجادلهم الحسة 
باليإلينا أمحاء من عل نرد أن( - وتعال بحانه . افه ويامرنا . 0 

وماذا؛"ا[. الأية; ضلت،، ]محررة ه. أحسن هي بالي ^١٥^ أحسن هي 
]محررة١ حميم؟؛آ وئ كأنه عداوة وبينه بيتك الذي ءؤءإذا النتيجة؟ تكون، 

أمحاءمن مواجهة ق أسملؤمبؤ أمثل هو هذا كان إذا ؛"ا[. الأية; غمالت،، 
إلونل.عوه إليه نحن أن نريد من محاطة ق الآسالوب_، يكون فإذا إلينا، 
هوفيه؟مما وننقذْ ربه، دين 

تلماهاوما صروا الذين إلا يالماها ؛روما العظيم اممه صدق ولكن 
■[ ٣٠الأية؛ فصك، ]ررة إلأذوحظءظيم؟بم. 

ولمميسرين بعثتم ررإن؛إ ت وسلم عليه افه صل افه، رسول قال - ٦ 
•معسرينءرا، تي*ثو.ا 

رنمالطهارة كتاب ١( • /٣ )١ وأرداود الآد.ب. محاب ١( 
واخمد١؛؟ 

.افخاري)ي/أِ أخرجه )١( 
٤٧)رقم الطهارة، كتاب ( ٢٧٦)\أ0س والترماوتم، (. ٣٨)•

(.٢٨٣)آ/بم*اأ، 



|لددي|تار،ءاة 

ولاويثرا تمرا، ولا برا ؤ ت وسلم عليه اس صل وقال 
تممرا«لا'.

ومازانه، إلا ئيء ل الرفق وحل ررما وسلم; عليه الد صل وقال 
رأ(ٍشانه(( إلا ثيء من نزع 

 vجدا ممره هدا ل والآحادي٠ث.
دعوتمل الريال المج تحفروا ي أن الJءاة عل فإن هنا ومن 
•للناس ومحاطبتهم 

اف؟عن مبلغين ألمسوا 
يكونكيف ؟ ونق—خرفوم أم اس النهداية أيريدون يريدون؟ ماذا 

ومعاملتهلويه وأمأخلاقه ق تأملوا بضاعتنه، تسويق عل منا أقدر التاجر 
إلأماء ثمن ننتفلر لا إننا إل، أسانا الاس إن يقول لمن حجة ولا لياس. 

اواولوأّالداعية من الإساءة يقبلون لا الناس إن بل إلينا، محسن أن ربه 
إليه.

أومكابر.لمتأول محالا يدٌء لا الحجرات سورة ممج إن 
هدهل الؤحيد الأسلؤب هو الإيإن يام النداء أسالؤب فليس 

نظرهمولفت الفاسق، حر عند التتست، إل دعاهم عندما هو فها ورة، ال

رقمالخهاد، كاب لم ومالخهادء كاب ( Yn)؛/الخاري أحرجه )١( 
(١٧٣٣.)

وأبوداود)ل/ههآ(والصالة،رذم)؛؟هأ( الر كاب ٢( ٢ ٠ ٤ / لم)٤ مأحرجه )٢( 
(.٤٨٠٨)رنم الأدب، كاب 



ةوم^ور^ىيإتةى|هالهدوا||را

تستحقنعمة وهي بييمبم، وسلم، عليه الق صل الرمول، وجود إل 
لدوبمه الإبان إليكم حبب افه ءؤولكر^ ت لهم يقول والعرفان، الشكر 

ؤحأب؟ا<مغاليقها ؤيفتح القالؤتح، بمجامع ياخد اإوب أّإنه 
والمسوقالكمر إليكم وكره ؤ ماذا ثم ةالويكم؟ب، ^5؛، ثأين 

التايالأملؤيب فه ؤثر فالأول الاّلوي، فه رو؛ر ز ؤمن ٠ ه والمصان 
انتهتوهل • ؛! ٣٣ت الأية الرعد، ]سورة هاده. من له فا افه بملل 

افمن >اؤفضلأ بل لا، واحدة؟ قضية معالخة ق الخميلة اليب الأسهذه 
ومراميه.دلالته له وهذا ٨[. الأية; الحجرات، ]سورة ه. ونعمة 

سلت،عندما — عما الله رصي ~ عائشة عن ثن، بإ الؤقفة هده ؤأحتم 
حلقهرركان فأحابنؤ؛ وسلم، عليه الق صل الق، رسول حلق عن 

القرآن((را(.
عليه- فإبراهيم القرآن، بأخلاق فلنتخلق أيدينا ؛،ن القرآن فهدا 
أبت،هويا ; الإيعإن إل فيه يدعوه - مشرك وهو - اه أبنائي اللام. 

الحجر.ؤيفلق الصخر يلن مما مرايتؤ عدة وكررها 
وبيمإعديدة، مرامتؤ  ٠٤؛^،^؛١ ت يعظه وهو لأبنه يقول ولمإن 

ناصحلكم ءاؤوأنا ت رسالتنا نبلغ لئبح الأمهدا وبمثل دعؤننا، فلتكن 
[.٦٨الأيةI الأعراف، ]سورة امازه. 

٤(• )Y/ وأبوداود ( ٧٤٦)رقم السافرين، صلاة محاب ( T\0)\/ملم أخرجه 
رقماللل، قيام محاب )م/هها( واكاثي (. ١٣٤٢)رقم الصلاة، كتاب 



|||وا|لحد،|ءوة 

اسالوقسااظممس 
بعضآياما من كشر حتام ل نجد الكريم، القرآن سور أغلب 

,ه حليم غفور اف ^إن , ه عليم سيح واف ؤ كقؤله — تعال — اس أمإء 
كاناف ^إن العليم^. العزيز تقدير ؤذلك رحيمه• غمور اش ^إن 

حكيملثs رب>؛ؤإن . ه حكي، عزيزا كان اف ؤؤإن . بص؛/آه سبميما 
.- تعال - اش أسإء من ذلك غر إل ه. عليم 

الحسنىالد أمإء ببعض الايات بعض حتمت السورة هذه ول 
ل• 4 رحيم ءؤوهوغفور الأول الأية ل • 4 عليم ّميع اف ^إن وهي؛ 

تواباف وءؤإن حكتم4. عليم 4واف الثامنة ١^؟^ ول ة، الخام١^٠^ 
الثالثةالأية افعليمحبر4ل ىؤإن عثرة، الثانية الأية ل رحيم4 
أما4• رحيم غفور الاه ءؤإن ت عثرة الرابحة الأية ول عشرة، 

السورةؤحتمت . 4 عليم ء مي بكل واف 4 هكذا فجاءلتف عثرة السادسة 

ولاالد، كتاب ق الايات هذه يفرأ الناس س كشرا أن الملحوفل ومن 
الحسنى.الأسإء حذْ ختامها س عند ا يقف

بدون- الاسإ•، هذه ل عنلهل قد القرآن، يقرأ ثمن الكبر إن بل 
ؤيقرأالحبر((، رابدل ررالصبر(( أو ررالحليم(( بدل ررالرحيم(( فيضع - عمد 

لواف وهكذا، علءأ4. باق مكان شهيئا4 باذلا 4^، 
حتمتالق ذلك؛الآيارتح وعلاقة ، الاسإء هذه مدلولأت فهم عدم ذلك 
يوسوسقد الشيهلان إن حتى الأية(( تذييل ))_ العلياءيميه مما نيا، 



ثيثا،الأمر من يغر لا تلك أو الأمحإء ببمدْ الأية هدم حتام بان للبعض 
يؤّسؤسعإ اش ؤتعال ذلك، من لف ا حاش، مصادفة جاءت وكأنيا 

Jالتبطانعالئاتي
قرابةأن وبخاصة الوقفة هذه أقف أن أحييت القضية هده ولأهمية 

ثانيةبلغت وقد ، الحسنى الد بأماء حتمت المورة هذه آيات نصف 
.اسا ( ١٤)ومحمو^ا مرات، عدة بعضها كرر ، أماء 

المراد،تحقيق ليسهل متسلسلة عناصر صمن الؤقفة هده ؤماجعل 
.الغاية إل والوصول 

وذروا»أا فادعوه الحض الأمإء -ت تعال - اف قال - ١ 
الأعراف،]سورة يعملوزه. كانوا ما سيجزون أمإئه ل يلحدون الدين 

[.١٨الابن: 
ولهالمعروفة، التؤحيد أقسام أحد والصفات، الأماء تؤحيد إن 

الدينأولئك الله تيدد ولذلك ه، ؤإيانالملم عقيدة ق عفليم شان 
مصرا،وساءت جهنم وجزاوهم الأحرة، ل بالحناء أسإئه، ق يلحدون 

Iفانزل عليهم اه رد يدعوإله؛ن إنه الرحمن، وما المشركون قال لما وليلك 
]سورةالحنى؟و. الأسإء فله تدعوا ما أيا الرحمن ادعوا أو اف ادعوا >ؤمحل 

عنثبت وليلك - وعلا حل - أساوم ا فكله[• ١١٠• الأية ، الأمراء 
مناسا وتعين تعه ف ارإن ت قال أنه وسلم، عليه افر مجل المصطفى، 

ا-لحة«>ا(.دخل أحصاها 

الدعوات،كتاب ( ٤ ٩ ٦ / ٥ ) والممذي ٠ التؤحيد كتاب ( ١ ٦ ٩ / )٨ البخاري أحرجه 
(٣٥٠٧)رقم 



،المج—lljس_—و|ة ؤع؛ 

اسهو واحد، لممى كلها — وعلا حل — افه إء أمإن — ٢ 
وتقدس،تنزه صفاته من صفة عل يدل مغبما امم كل ولكن مبحانه، 
عليدل والعلم الصر، عل يدل والبصر المع، عل يدل فالميع 

يدلوالكريم المغفرة، عل يدل والغفور الحلم، عل يدل والحليم العلم، 
.سبحانه له الأمؤإء بقية وهكذا — ؤتعال محبحانه — بالكرم اتصافه عل 

الؤحهعل يتم لا وصفاته - ؤحل عز - افه بامإء الإيإن إن - ٣ 
الئنقيهرالشيخ ذكرها مهمة أسس عل فيها الفهم بمي أن إلا الصحيح 

؛ئلأيئ،تلتزموا وأن اش، بتقوى نا وأنفنوصيكم قال! حيث - الد حمه ر- 
اهد:كتاب من آيات 

فنزهوا[. ١١ت الأية الشورى، محورة ] ثيءه. كمثله ؛^J__ الأولى؛ 
•الخلن( مشابأة عن والأرض المإوات رب 

[.١١: الأية الشورى، ]سورة اليصثره. الميع وهو ؤ اكانية: 
التنزيهأماس عل والمنة بالكتاب الثابتة والكإل الخلال ؛صفارث، فتؤمنوا 

,ثيءه كمثاله >ؤليس إ قوله بعد الصيره. المح ^وهو جاء كإ 
إدراكلأن الكيفية، حقيقة إدراك عن أءلإءكم تقطعوا أن الثاكة: 

قالحيث طه مورة ل عليه الله نص وهدا مستحيل، الكيفية حقيقة 
]صورةعلئأه. به محيطون ولا حلفهم وما أيدبمم يؤ، ما ^؛^٠١ ؛ - عال ت- 

[.١١الأية: طه، 

اممهأمإء لفهم وأساس وقاعدة أصل الئنقيهلي العلامة ذكره ما إن 

•لا ص الجليل ■مدالعزيز للشخ عليم® حكيم ربك *إن رسالة انظرت 



•وعمل إبجان إل الفهم هدا نحول ثم ومن وصفاته، 
هوبيا والإيان ~ وعلا جل — اس أّإء معرفة ثإر أعظم من إن - ٤ 

بحيثالفهم، وهذا الإيإن هذا ْع والتجاوب لدلولأما، الصحيح الفهم 
والأمة.الفرد عل الحياة واقع ق لها رصيد لا ذهنية فهؤم محرد تصح لا 

ْعيتجاوب المسلم نحعل الصفة معرفة ثم ومن الأمم، معرفة إن 
القلي،والإيإن ، الذهمح، العلم من لابد إنه ببما، ؤيتاثر الحقائق تلك 

الرزقوهويطلب الرزاق، هو الله إن معرفة يفيد ماذا الواقعي، والتفاعل 
ؤيدرك، محمواْ من العزة ؤيطلب الخيار، القوى العزيز أنه ؤيعلم ، غبمر0 مجن 
ولاصغ،رة ق وعلا. حل منه. يستحي ولا العلم، الصر السميع أنه 

الهلاءةل معه ؤيشرك الؤحدانية، وصفته الواحد إنه ؤيقول كب_مة، 
والأموات.الأحياء من الشرك أنولع من وغرذلك والعبادة، 

;- افه رحمه - القيم ابن يقول ولذلك 
العبؤديةمن لاثارها مقتضية العل ات والصفالحستى والأمإء 

عبوديةصفة فلكل والتكؤين، الخلق من لائارها اقتضاءها والأمر، 
بهاالعلم مؤحبات من اعي ؤمقتضيابا، اما مؤجبمن هي خاصة، 
•بمعرذها والتحقن، 

فعلموالحوايح، القلب عل الي؛ العبؤدية أنولع بجميع مطرد وهذا 
والخلق،والغ،ٍ ، وانمتاء والمفع، بالضر - تعال - الرب بتفرد العبد 

ولوازمباطنا، عليه التؤكل عبؤدية له يتمر والأمانة، والإحياء، والرزق، 
.ظاهناؤثمراته التؤئل 

ذرةمثقال عليه نحفى لا أنه وعلمه وبصره، _ تحال - محه بوعلمه 



||تا|||و|ةاودد

الاضحائنة ؤيعلم وأحفى، السن يعلم وأنه الأرض، ل ولا لسإوات ال 
كلعن قلبه وحطرات وحوارحه لسانه حففل له يثمر الصدور، نحفى وما 
فيثمرؤيرصاه، الد محبه بإ الأعضاء هذه تعلق بجعل وأن اممه، يرصى لا ما 
.والقبائح الحرمات اجتنايح الحياة له ؤيثمر باطنا، الحياة ذلك له 

لاسعةله تؤحب ورحمته ؤإحانه وبرم ؤكرمه وحودْ بغناْ ومعرفته 
معرفتهبحب والباطنة الظاهرة العثؤدية أنولع من ذللثا له ؤيثمر ، الرجاء 

ؤمحلمه.

الخضؤعله تتمر وعزه وعفلمته الد بجلال معرفته وكاولك 
العبؤديةمن أنواعا الباطنة الأحوال تللث، له ؤتتمر والمحبة، والاستكانة 

موجباتها.من هى الذلاهرة 
خاصةمحبة له يوجب الحل وصفاته وحماله بكإله علمه 

الحثؤدية.أنولع بمنزلة 
-|اوارتبهلت^ والصفات، الأمإء مقتضى إل كلمها العبودية فرجين 

لوصفاته أسإئه موص_ا هو وأمره - سبحانه - فخالقه -ها، الخالق ارتبامحل 
ومقتضاها)ا(ٍوآثارها 
الأمإءتأمل أهمية عل يدل القيم ابن العلامة من البيان وهدا 

إلببما والعلم الإبان يتحول ثم ومن ببما، العلم بعد 7يا والإيان والصفات 
الخثروالعملإل دافعة ويافعة، مانعة قؤة فهي المسلم، حياة ل مؤثرة قؤة 

الردى.ومهاوى الشر محن ومانحة الصالح، 

ءاوماأحكتم ربلثا »إن ورسالة: ، ٤٢٤ص عادة الدار مفتاح انظر؛ 
للجل؛لصد



^نوسمذمىيرثمووالد^^ت دواهم^^ 
^^ةء=^ةةءء^=ةءت©(ء

حيلإل التؤحيد أنولع من النؤع هذا نحول أن الوسف من - ه 
قية.ملوبحؤث كلامي، 

مليئةوالممات إء الأماول تتنالي المؤلفات أكشر فأصبحت 
وقومانحد أن دون والحهمية، والمعتزلة الأشاعرة ْع الكلامية، يالناقثات 

اليس،ر.النزر ق إلا وآثارها، حول، ؤتربويا إيإنيا 
أنولعؤيدرمون يدرسو0 الذين إل الآملوُب هذا انتقل ثم ومن 

•والخإُعة نة الأهل ممج صؤء ل يتلقوغأا أنبم التؤحيد، 
منكشثر تناولها كإ والصفات الأسإء تناول أهمية من أملل لا إني 

إثباما،مبل آثارها نجد وكيف الواجبات، أهم من ذلك إن بل السلف، 
لهأثبته وما والصفات، الأسإء من لنفسه، أثبته ما لد نثبت، أن محب إننا 

عنهنفاه ؤما ه نفعن ماه ما عنه وننفيئ وسالم، عليه الد صل رمؤله، 
البدعأهل مع الوقوف ذلك، يقتضى وقد وسلم، عليه اش صل رّموله، 

علنرد وأن وصفاته، الد أمإء ق وأولوا ، السلم، معج عن حرجوا الذين 
وحولها.فيها أحدثوه وما شبههم 

السنةلأهل المخالفة الفرق دراسة بإلغاء يهلال٠ون الذين ْع ولت، 
كان- عنه اش رصي فحذيفة. لاتقائه، وسيلة الشن معرفة فإن والخإعة، 

عمرعن وروتم، ، ٠  ١٧الومع محاقه الثر عن ٠ وملم عليه الله صل الله، رسول يسال 
أرىولكني الجاهلية. يعرف لا من الإسلام يعرف لا قال: أنه عنه اللة رصي 

رنمالأمارة، كتاب لم)'م/هي؛ل( ومالفتن. كتاب ٩( ٣ / )٨ البخاري أخرجه 
(١٨٤٧.)



||ت— المج مووة 

أحله.من فيه لحل الذي الهدف عن تمج الأمر هذا ل الإغراق أن 
والصفات،الأسإء ق الإيإق الخاتب تناول من لأبد وكذلك 

صلرمؤله، له وأثبتها ه لنمأثبتها كا لد إثباتها يعد لها، العمل والحانب 
وسلم.عليه اض 

الإثباتهو القرآن ل والصفات الامإء ممج أن نجد ولذلك 
اصلالقي ات ور - الإسلام ئلشيخ _ك،ا الجمل والنفي المفصل 

صوءق كان السلف، ممج فإن هنا ومن أساحا. لها قليلة مواضع ل إلا 
بنأخمد كالإمام المج، هذا سلكوا ممم ألفوا الذين وأغاو_ا ، لث، ذل

•الأعلام من وغثرهم واللألكائي عاصم، أي وابن حنثل، 
ودواعيه)آ(،أسبابه فله _ الله رحمه ء الأسلأمر١، شخ سلكه ما وأما 

يؤمناإل بعده ولا قبله أحد به يات ز بإ الإسلامية الكتبة أنرى ولقد 
البإ عله وبوبينه كاملا، نحريرا السنة أهل ممج حرر فهوثمن الحاصر، 

معاند.إلا مححده ولا مكابر، إلا ينكره 
ؤيفردوهاوعنايتهم، اهتامهم العالهاء لها يمرق أن آمل قضية وهذه 

غرها.أفرد كا والثحث، بالتاليف 

أهلُمج تاصيل j والكتب الرسائل س عدد له بل كلها، لا مؤلفاته بعض ل، أي )١( 
.التوحيد أنولع وبيان واب،اعة، السنة 

مافاغلب وكيلك الناس، عل ونأيها زمانه، ل الكلامية الدارس انتشار ذلك س )٢( 
هذاسالك، ولر ، وامعة لقضية معالخة أو لوال،، إجابة كان الخانب هدا ل كتب 

.الحناء خثر الإسلام وعن عنا وجزاه ايد ؛رحمه سبب بدون ابتداء المتجج 



إبرازق خاصة ئولية موالدعاء وا،لعلمين الرب؛ن عل فإن وكيلك 
الخاب،لأأصال،اأ'.هدا 

لفالممج صؤء ق والصفات، الأسإء توحيد دراسة إن - ٦ 
السنةأهل جلمهؤم الرحب والدان الواسع، الأفق إل ينقلنا الصالح 
.)السالفية( لمعنى الحقيقية الأبعاد ؤيعهلينا والحإعة، 
إليها،التسن كشرمن أذهان و ضاق قد )السالفة( مفهوم إن 

حقإليها ينتسبون ولا يعرفوما، لا كثثرثمن وأفهام عقول تشوقت ثم ومن 
.الانتساب، 

عبدالعزيزالشيح عنه يعثر ما هو السلفية لمعنى الواعي المهوم إن 
]يقول عندما الخليل 

نحريرالمواح يعفى ل الدعؤة تستهدف أن تقبل لا الحقة السلفية إن 
الأحياءشرك عن صفحا وتضرب والتإئم، الأموات شرك من العقائد 
الثركثنوكلأ الأصنام، شرك عن ^١ تقل لا والي والنظم، والأوضاع 

حهلثر.
اهصفات ق والتعهليل التشبيه تحارب أن الحقة السلفية تقيل لا كإ 

الشريعةتعهليل عل الحرب تعلن ولا لتا، ذلعند ا ؤتقف- وحل ز ع- 
الدولة.عن الدين وقمل الوضعية، القوانين وتحكيم 

عقيدتناؤتسالم لم ن)الواعية( لفئة والالشامل المج حدا ؤإنتا 
ولكماالأيام، هدْ ل الحاصل هو كإ اهتزاز، أو حلهل أي مجن الثابتة 

اث.وفقه وأفاد أحاد ولقد ١ ١ ص علم، حكيم ربك ^١ ١٠ت رسالة انفلر: 







؛)@؛
المج—__||داورة س

يجهوثإلا الخطي يب يهل 
الخل—ا فاني ل إلا رس غوت

هتغرممن كر المحنؤ، أن 
أنامتطعنا وأفهامنا، عقولنا ق الأمر هذا استقر فإذا وأخرا - ٨ 

.وغثرهاالحجرات سورة ل الأسمإء هذه ورود مدلولأت لعض ندرك 
ءؤالمسعه،م اس— سبق كإ — ورة الهزه ق ورد ففد 

ويعضهامرتن، وبعضها واحدة، مرة حاء بعضها الأسمإء وهذه 
أربعا,وبعضها مرات، ثلاث 

وبذلكلالصفات، التلزئ الأسإء هذه مع لم الميعيش ا وهن
عليمبمحثر سمح الد أن أيقن فإذا ؤمراميها، السورة هذه أهداف محقق 
أولمزا؟همزا الملم أحيه عرض من أوينال صوته، يرفع هل حمر، 

٠نماه وهوقد ؤيراْ يمعه والله المسلمان ، illعورا*عل يتجمس وهل 
النهيدي يتقدم هل حبر حكيم الله بان حقيقة آمن وإذا 

ؤحاشا.كلأ ورسوله؟ الد عل يقمح وهل ورسوله؟ 
القالأنام هذه من فيه وقع ما سب، وأخهلاJه، ذنوبه إل نظر ؤإذا 

الإصرار،أو الهاؤية إل يوصلمه أن اليأس ؤكاد الحجرات، صورة ذكرتيا 
رحيم^ءؤتوامب ؤأنه ه رحيم الله؛اؤغفور أن السورة هذه حلال من فتذكر 



والغفران.الرحمة ينئي ذنوبه عن ؤعاد الأبواب، له انفتحت 
أهدافتتحقق و؟يدا السورة، مهمصؤعات كل ل ذللئ، مثل ؤبمل 

,واالتال_ا الئوائّس، من ؤننقيته اعؤحاحه ؤتقؤيم المجتمع لإصلاح السورة 
لتحقيقهالسورة حاءمن، الذي الإيإن يبنى والصفايت، الأمإء ؤحذه 

•الأجيال نفوس ل وغرسه 
ؤعملأ،ؤكبادة عقيدة والصفايت، الأسإء هذه ْع اعل نتفؤحدا 

.ؤحلما ؤبملمؤكا تصورا 



ؤ|ت،|لحجووة م

افجرات:سورة صوء ي اممسان اس: ١^٥٠٨ 
السورةهده أن الحجراين لورة معاسي اء أثننغزي لمك مما 

ارتباطلها موصؤعاما كل إن حيث شاملة، معالحة اللسان مؤصؤع عالحت 
موصؤعوهو موصؤع، آخر إل قضية أول من باللسان وؤثيق مباشر 

الأعراب.
أمامحيطرف فاللسان السورة هذه ل وؤدت قصية كل أن اث دل

فإنالمهم، الخانب هذا مراعاة من لأيد القضايا لهذْ معالحتنا فعند فيها، 
والمعالحة.الطر ل قصور عنه الغفلة 

مبمها،قضية بكل اللسان صلة ونبثن السورة هذه مؤصؤعات ولاحذ 
تآما إليه أشرت ما ليتضح 

وسلم،علميه اس صل ورمحؤله، الق يدي ي؛ن التقدم موصؤع - ١ 
يل;ما ذللث، سن بالكلام، التقدم ذللمثج ومن متعددة، صوره 

نيكو ل والقو ، والسةاا؛ ، الكتايخلاف تقولوا لا ت عاس اد* قال 

غالئارا(.باللسان 
يديبن يتكلموا أن موا عباس: ابن عن أخرى رواية ول 

>م.كلامه 

١١٦/٢٦انذلر;ضراسرى)١( 
.ونحوها كتابة يكون قد لأنه )٢( 
١١٦/٢٦ضراسرى انظر: )٣( 



٣٥مء و ^ت تطهإؤي|س^ة در 

يدلك.اللسان علاقة ل صرح وهذا 
لووصعكذا ق لوأنزل ت يقؤلون كانوا نانا أن لنا ذكر ت قتادة وتمال 

وهذامناكولوهوبالدانأ*ر. وكذا كذا 
.عته المييي التقدم ق اللسان أثر يتضح سق ما حلال ومن 

الني،صوت فوق الصؤت رفع ل فهو الئاف الوصؤع أما - ٢ 
ترفعوالا آمنوا الذين أييا ^يا بالقول له والخهر وملم، عليه اس صل 

بعضكمكجهر بالقول له روا نحهولا الني صوت فوق أصواتكم 
٢[.I الأية الحجرات، ]محورة • ؟ب لبعضن 

وذلكذلك، أداة هو اللسان أن عل الدلالة ق صرمحة الأية وهذه 
.الخواؤح بقتة دون فحب، اللسان أداته به والخهر الصويت، رفع لأن 

وسالم،عليه اممه صل الرسول، فهومناداة الثالثة القضية أما - ٣ 
الأكثرهم الحجرات وراء من ينادونك الذين ^إن ت الحجرات وراء من 

وراءمن كان إذا وبخاصة ؛[.والنداء، الأية! الحجرات، زمحورة يعقاون؟ا<, 
.اللسان هى آلته فإن حجاب 

والأخبار،الأنباء موصؤع تعالج جاءت ة ادمايوالأية - ٤ 
بنيافاسق جاءكم إن أمتوا الذين أيها ^يا ت فيها والتشت النب؛ز، ووحوُب 
هواليان،ؤتبليغها ؤنقلها إيصالها وسائل من والأنباء والأخبار . تمتبيتواه 

بيمع فحله وما ببه بالأية نزلتإ الذي معيهل أي بن عقبة بن الوليد وقمة 
للرسول،جاء بل رسولا، ولا رسالة يرمل فلم باللسان نبؤه كان المصْللق 

١٧/٢٦تمراسرىانفر: 



|ات|وددووة س

ذلكوحدثه اكطلمق، بي عل ادعاه U له وذكر وملم، عليه الض صل 
ذلك.ق أسانا طرمحا اللسان فكان يلسانه 

قضيةفهي السورة ثنايا ق جاءت الي الخامة القضية أما - ٥ 
بيمإ.الصالح ووحودسا المؤمنين من ءلائفين اقتتال، 

بالنعال،صربا كان ؤإنإ باللسان، ليس حدث الذي والقتال، 
صلأح)ا(.دون ونحؤهما والعصي 

ابتدأأنه نجد والخلاف، الاقتتال، هدا سبب ندرس عندما ولكن 
ونحوها.بالأيدي الاشتباك إل وصل حتى تهاور ثم باللسان بالكلام 

إليه.وصلت ما الأمورإل تصل لر أئ ابن من الكلام محدث فلولم 
واللهوسلم عله الله صل اه، لرسول، أبير بن عبدالله قال، حيث، 

رسولحار لنتن والق الأنهار! من رحل عاليه فرد حمارك، نتن أذال لقد 
هنامن كلمة جاءت ثم ا، منلثا١٢ؤمحا أحليبمب ؤملم، عاليه الله مجل الق، 

والخريدبالأيدي الاقتتال إل الأمور وصلت حتى هناك من لمة كو 
والمحال.

واللمزالسخرية موصؤع تعالج ذلك بعد الأيات جاءت نم - ٦ 
بالألقابواكابز 

والغيبة.والمجس الظن سوء وكيلك 
.ونحؤهاايثؤ بالأنالمفاخر مضى فيإ يسلك ومما 

.١٢٨/١٦تمرالطيمح، انظر: )١( 
الحادثة.هذه نحرج تقدم وقد ١  ١/٢٨ ٦ الُلرتم، تفثر اننلر؛ )٢( 



هدا،كل ق الرحى قطب اللسان أذ وحدنا —ك ذلتاملتا وإذا 
لهان فاليواللمز، الحرية وكدلاإئ\ والتفاخر، والتنابز الغيبة وبخاصة 

ليسذلائ< أصل فإن القلن وسوء التجس أما نصبسه، أول يلد من 
نتيجةعن خر ما فغالبا النتيجة، ق اللمان يشمك ولكن ان، بالي

أثرلآكان اللسان اهمة مولولا بأخيه، ظنه  ٩٣عن الحديث أو التجسس، 
.الأعم الغالب ق محدودا الظن وسوء التجسس 
ملنتأ أن فيكفي الأعراب إسلام وهو الأحثر الموصؤع أما - ٧ 

>اؤةالتالأمر، هدا ق اللسان دور لنرى القضية هذه ل نزلت الي الأيات 
الخج_رات،زمحورة أملمتاه. قولوا ولكن تؤمنوا ب قل آمئا الأعراب 

إلاالقول وهل ؤةاكهوؤئلهوؤةونياه< لفظة: إل فانظر [. ١٤الأين: 
ؤولما: - سبحانه - قال ولذلك، قول، ل قول القضية فكأن باللمان، 

الإ؛ءائفيميكم4•يدخل 
هؤلاءإل تقدم اتض أن بالصواب: الأقوال وأول الطثرى: قال 

بعملهمقولهم بمققوا ول؛ بالقول، مم-م إقرارا الملة ل دخلوا الذين الأعراب 
.٢١إلخلآمنا. بالإطلاق يقولوا أن 

وبعد:

مكانةوبيان السورة ؤعات لمؤصالامتعراصى هذا حلال فمن 
هذاعن للحديخ، مناسبة وقفة ، نقفأن ا بنمحير ذلكؤ، من اللسان 
محاهه.محب وما الخثروالشر، ل وأثرْ منزلته، وبيان اللسان، 

اظر;فرالطرى\-آا/^



||ات،المدصووة 

الأسان:سضانة 

لعادهالة< من وهبة عفلمى نعمة فهو جدا، عظيمة مكانة للسان 
يل;ما خلال من الالسان مكانة ؤبمضح الؤمنان، 
إلاإله ررلأ ; التؤحيد كلمة وهي كلمة، بأعظم ينطق به أنه - ١ 

.الد((رسول محمد الله، 
,عيتقن له نجعل ءؤألم ت عباده عل ممتنا - سبحانه - يقول — ٢ ٍ 

٩[٨، الأيتان؛ البلد، ]صورة وشمت؛نه. انا وي
كيا-بما يقررك ، اس من نعم ; الأية ضر ق قتادة قال 

.٢١١٥تشكر

لعثا فيعر به بمطق ت أي ؤولسادايم ضره: ل كشر ابن وقال 
صمير؟)م.

عليه— مؤمحمى عن ايزه ذكره ما الخارحة هذه مكانة عل يدل ؤمما — ٣ 
•ه قول يمقهوا • اف نمن عقيم ءؤواحلل ت ربه نائي عندما - اللام 

لسانيه.يتهيلؤ ؤولأ آخر! موصع ق وقال . [  ٢٨،  ٢٧الأيتان! طه، ]محورة 
منوزيرا معه محعل أن ربه من طلب وعندما [. ١٣الأية; الشعراء، ]محورة 
هوهارون ءؤوأحي طلبه! ثنايا ق قال - السالآم عليه - وهوهارون أهله 

القصص،]محورة . يصدةي؟أ< ردءا معل محارمعله لسائا مي أفصح 
[.٣٤الأية: 

انظرضرالطري)١( 
. ٠١كم؛/٢ اظرشراس )٢( 



وموموءه__،؛^؛؛'ضالهاوه_؛؛ 

جل- الد وندعوإل النكر عن وض بالمعروف نأمر -بارا، أنه - ٤ 
•ؤجهرا علانية اش ونذكر -، وعلا 

لعإ ونعم ا، حوائجنجل نقضى الصممة ة الأل-إذْ - ٥ 
.وثش؛ينه ادا >ؤولءالاينممرفيمس؛رملخ-تعال-ت ولدك نفوسنا، 

صمار0.ل فيعرعإ به ينطق أي؛ ٩[. الأية: البلد، ]ّورة 
اهنعمة وعظم الألة هذه مآكانة عل المحسومة الأدلة ومن _ ٦ 

عظمندرك فإننا الأكم(( وهوررمما المحروم حال ل مل نتأ عندما حا علينا 
ه؟نفل يعرعنا أن الأبكم يستطع هل الإلهية: المنة هذه 

أعضائه;من كشرا يستخدم فإنه ثيء عن اكسر يريد محيما إنه 
ذكومع أحيايا، جمه ؤحركة بل والرأس، والشفتي، والفم، اليدين، 

يعرىمض عن فيها ليعم فترة يجلس وقد يريد، أن يستطيع لا 
كلمتثن.أو واحدة بكلمة السليم 

يعمأن يريد ومن الأبكم من الأنفس بشق ولكن مراده عن يعم وقد 
له.

لما يعم أن يستطع لر لأنه كثيبا حزينا الأبكم ذهب مرة من ؤكم 
•يريد غرما منه مهم إن موءا الأمر ؤيزداد ه، نف

>؛ؤوإنالخارحة هده ومكانة العمة، هده قيمة ك يتضح سبق ؤثما 
تحصوهاه.لا افه نعمه ثندوا 

الالسان,وهى الحارحة، بادْ أي 



|اد<|اددووة سنح 

اوج1وطت:يخه 

عليها،ؤحافظ الحر ل استخدمها لمن الد من نعمة الآلة هذه 
محولأوهولوا اف اتقوا آمنوا الذين أيبما ويا _تعال_أ مله حاء وليلك 

منيالكلممة ليتكلم أحدكم ررإن المحح؛ الحديث ل ؤحاء سديداه. 
رضوانهبما له وحل. عر - اف فيكتب دلJتا ما تياغ أن يظن ما افه رضوان 

الحديث.يلقاه((لاد يوم إل 
وسلم،عليه الد صل الني، عن - عنه الد رصي - هريرة أبير وعن 

افيرفع بالا ئ يالخي لا اف رضوان من بالكلمة لمكالم المد ررإن قال: 
الحديث.حادرجاتءرآ(. 

عليهاه صل اض، رسول أن — عنه اش رصي — مسعؤد ابن ؤعن 
عنهرواية ول صديئاءرآ،. يكتب حض يصدق الرجل ءإن  '■قال وّملم، 

الثر،إل بمدي الصدق ررإن وسلم: عليه اس صل الض، رسول قال ت قال 
صديتا(()؛،.يكون حتى ليصدق الرجل وإن الحنة، إل حدي البر وإن 

الحديث؛.

صحح.حن وقال: ( ٢٣١٩)رقم الزهد، محاب، الترمذي اخرحه )١( 
(.٣٩٦٩)رنم الفتن، (كتاب، ١٣١٣/٢ماجه)وابن 

أبجعل، مونوئا الموطأ ؤ، مالك وأحرجه الرقاق،. كتاب، )ي/هما( البخاري أخرجه )٢( 
.)٦( رقم الكلام، ئاب، ( ٩٨٠/مريرة)٢ 

.( ٠٢٦ )٦ رقم الروانمالة كتاب، ٢( ٠ ١ /٢ )٤ لم مأخرجه )٣( 
المكتاب •٢(،  ١٢)؛/لم ومالأدب، كتاب )م\/ه؟( البخاري أخرجه )٤( 

(.٢٦٠٧)رقم والصالة، 





،|د|سه|ة|لحم

القلم،]سورة سميم اء مشؤهم_از ال: وق[. ٣٧الأية: الأعراف، 
وهذاحلال هذا الكذب المتتكم تصف لما تقولوا ؛^ولأ وقال: [■ ١١ت الأية 

وافبحائل من الناس ءؤدس وقال: [• ١١٦الأية: الحل، ]سورة ^١٢^• 
•الغاوون ئعهم ءؤوالشعراء : وقال . ٣[ الأية; الحج، ]سورة ه. علم بغم 

تّوا-ة• يفعلوزه لا ما يمولون وأمم • يييمون واد كل ز أمم تر أل؛ 
الهمزة،]سورة ؤو؛للكلمةمح4ْ. وقال؛ [. ٢٢٦-١٢٢٤الأيات: الشعراء، 

.سإلا القول س يالوء الحهر اف بحب ^لأ وقال؛ [• الأيةت 
سقوم يسعحر لا آمنوا الذين أها ءؤيا وقال: [. ١٤٨الأية! النساء، ]صورة 
.جداممرة الباب هذا ل والاياينه [. ١١الأية; الحجرات، ]محورة . ةوم؟< 

يسنتما مغبما بعصا أذكر ولكن حصرها، فيصعّ_ا الآحادي٠ث، أما 
.الق ءلاعة ل يستخدم لر إذا اللسان هذا خطورة 

رواهالذي الحديث، ذللث، ل ورديت، الق الآحاديثإ أعظم ومن 
وهلقائلا: وملم، عليه الق صل الله، رسول معاذ سال عندما ال^رمدى 

وسلمعليه الد صل أجابه، الض، رسول يا به نتكلم بإ مؤاخذون نحن 
إلاوجوههم عل النار ق الناس يكب وهل معاذ، يا أملت، )ايكلتلثط I قائلا 

. ٢١١٠ألتهم(حصاني 
سحهلمن يالكلمة ليتكلم أحدكم ررإن ؤسلم: عليه الله صل ؤقال 

(١٣١ماجه)٢/هوابن (، ٢٦١٦رقم)الإبجان، كتاب، الترمذي)ه/ما( أخرجه ;١( 
jم الألباو وصححه (. ٢٣٧، ٢٣١وأحمد)ه/(. ٣٩٧٣رقم)الفتن، كتاب، 

(.١٠٣٦رنم)الحامع صحيح 



 Iيهةخص وص سملميص سة ر

'.١١يلقاه(( يوم إل ّخطه حا عاو4 اف، فيكتب بلغت ما تيير أن يقلى ما اف 
الدصل الله، رمول ممعن قال! - عنه الله رصي - هريرة أب ؤعن 

ؤمحإ يرل قيئ، يتسئن ها بالكلمة ليتكلم العيد )رإن I يقول ؤمملم، عليه 
.٠٢١المشرق(( ؛؛ن ما أبعد النار 

تيوىفيها، ييتن ما بالكلمة ليتكلم العيد ررإن •' لم لرواية ول 
)رلماوملم: عليه اف صل وقال والغرب((؛؛؛. المشرق ي؛ن ما أبعد النار ل ييا 

وجوههمعنمشون نحاس، من ار أظفلهم بقوم مررت با عرج 
لحومياكلون الذين محولا■، قال! حريل؟ يا محولأء من فقلت، وصدورهم، 

١أعراضهم((ر؛، ق ويقعون الناس 
رروإنقال؛ أنه وسلم، عليه الله صل عنه، عود مابن حديث ول 

الرجلوإلنا النار، إنا :يدي الفجور وإن الفجور، إل :يدي الكذب 
١كداوا((آْ' افه عند يكتمث، حتى ليكذب 

صامْذي: وقال (، ٢٣١٩)رقم الزهد، كتاب ( tMfl)الترمذي أخرجه )١( 
(.٣٩٦٩)رقم الض، محاب ( ١٣١٣/٢ماجه)وابن صحتح، 

ا)يزل،بفيسل: لم ومالريان،، كتاب )ب/؛\/ا( له واللفظ الخاري أخرجه )٢( 
(.٢٩٨٨)رقم الزهد، كتاب ( ٠٢٢٩ )٤/ والمغرب((الثرف، بيح، ما أبعد ١^ 

(.٢٩)٨٨ رقم الزهد، كتاب ( ٢٢٩٠)؛/لم مصحيح )٣( 
(.ryi/r)وأحمد (. ٤٨٧٨رقم)الأدب، كتاب )أ/؟ا*أ( أبوداود أخرجه )٤( 

(.٥٢١٣رقم)الخامم صحيح ف، ك،ا الألباف وصححه 
حرالكتاب (. ٢٠ ١٢وسلم)؛/الأدب. كتاب )U/®؟( الخارى ^^٠ رْ< 

(.٤٩٨٩)رقم الأدب، وأبوداود)؛/ي؟آ(ئاب (. ٢٦٠٧رف()وس، 



||دا|اددمو|ة 

رويال ث - الخاري رواه الذي - الطويل ممره حديث ول 
وملم!عليه اش صل قال ! آخره ول وسلم، عليه الله صل الرسول، 

شق،رأيته الذي أما ؛ النعم« قالا: رأيت عا فاجمراو الليلة طوفتاف »قلت 
مابه فيصغ الأفاق، تبغ حتى عنه فتحمل يالكذية نحديثح فكذاب، شدقه 
القيامهءا*؛.يوم إل رأيت، 

اروأماوملم! عليه الله صل للض، قيل أنه للخاري رواية ول 
وعينهقفاه، إل ومنخره قفاه، إل شدقه شرشر عاليه أتيت الذي الرجل 

. ٠٢٠الأفاق(( تبغ الكدية فيكدمح، ييته يغدومن الرجل فانه ، قفاه إل 
ل،ضحلثحيالحديثا نحدث، للذي ١لويل • وسلم عليه الله صل وقال 

.٠٣؛له(( ويل له، ويل فيكذب، القوم يه 
الآحاديثا!-هده أحتم ؤأحثرا 

عليهالق صل اش، رسول قال قال; عمإ الد ض عمر_ ابن عن 
مالكثرةاصمشرذكراف فإن ذ/اف شر وملم: 

القامى((ر؛،.القلم، تعال اف من الناس أبعد وإن للقلم،، قوة 

الأدب،.كتاب ( ٩٥)U/البخاري أحرجه )١( 
٩(.)®/٨، وأحمد التعبار. كتاب ( )a/٦٨البخاري أحرجه )٢( 
والترمذي(، ٤٩٩٠رقم)الأدب، كتاب ( ٢٩٨، ٢٩٧داود)،/أبو أخرجه )٣( 

)ْ/ه(،وأحمد حن، حدث وغال! ( ٢٣١٥)رقم الزهد، اب كت( ٤٨٣)؛/
.٧( ١ )٦٣ رقم الخامع صحيح ل ك،ا الألثاف وحسنه 

حدثهدا ; الممدي قال ( ٢٤١١)رقم الزهد كتاب ه( ٢٠/٤زالترمذي أحرجه )٤( 
=حاطب. بن عبدالد بن إبراهٍم حديث من إلا تعرفه لا غريب، حن 



(٢)

حبمصوممات و٣ ة طييي
ك( ١٤٩^^========^===ة=^ةةس^=^اةآ)

ينوما لحييه ين ما ل يضمن ررمن وملم; عليه الد صل ومال 
،.١١الحنة(( له أصمن فخديه 

ويده*لسانه من الملمون سلم من ارالسلم ; وملم عليه الله صل وقال 
عامربن لعقبة وملم، عليه الله صل الله، رسول وصية ختام وحير 

تله فقال النجاة، ما وسلم؛ عليه الله صل الله، رسول سال ا عندم
. ٢٣١ح3ليثتلثا(( عل وابلن، بيتك، وليمك، يانلئ،، عليلث، ررأملث، 

نحاهه،محبا ؤما اللسان هذا حهلورة تبن الي الآحادي>ثا بعفبر هذه 
الحصر،عل تعدو ذلك، ق وردمت، الي الأحادسثج فإن سابقا ذكرت ؤكإ 

.، ٤١المستعان والق للمقام، منامتا رأيته ما بعض مما اخشت ولكن 
.هداإبراهيم ل لاختلافهم الحديث هدا تصحح ل العلهاء احتلم، وند لت،; ق =

لكعا الحدبث، هذا صحح ثم ومن له، حبان ابن تونق شاكر أخمد الشح فاعتمد 
ابنقول عل معتمدا الحدث هن.ا صعق فقد الألبان أما ١(  ٦٨/التمر)١ ءما..ة 

ةاJU(، ٦٢٦٥)رقم الحامع ، صعيفانفلر؛ حاله«. يعرفا الأ فيه اكْلان 
(.٩٢)•رقم الضعيفة 

يابه( ٢٤/٤)الترمدى واحرجه الرقاق، كتاب، البخاري أخرجه )١( 
ّمتقاربة بالفافل ( ٣٦٢/)٠ وأحمد . ٢( ٤ ٠ ٩ ، ٢ ٤ ٠ )٨ رقم الزهد، 

رقمالابجان، كتاب، (، ٦٠/١)لم ومالإبجان، كتاب، )ا/خ( الخاوي أخرجه )٢( 
وأ؛وداود)م/أ(كتاب(، ٢٦٢٧)رقم الإبجان، )ْ/حا(كتاب، والترمذي (، ٤١)

.( ٢٤٨١)رقم الحهاد، 
حن،حديث، وقال: ( ٢٤٠٦)رقم الزهد، كتاب، ( ٠٢٣/٤)ايرمذي أخرجه ( ٣١

(.١٣٩٢)رقم الحامع صحح ل، يا الآلاف وصححه 
بنعيد لاللسان ^، liiكتاب ومما اللسان آفامتج كتب، إل فيرجع التوسع أراد محن )٤( 

.نصرامؤلفه الله جزى بابه ل قيم فانه القحهلانى، ا وهفبن عل 



|در|ك3___أ ة I _م اأ،

^:LiLIIفي ألمك 1قو1و 

الخارحة،هذه ؤخطورة أهمية عل تدل اللسان، ل أقوال للعلياء 
هازهلتكون بعدهم، ومن لف المن العالياء هؤلاء أقوال بعض وسأذكر 
شرميتقي وكيف لمانه حفظ ق الهلريق للمسلم جر تنإنحاءة الأقوال 
٠خدره)ا( ؤيسحمر 

ماهو إلا إكه لا الذي باش محلف ٠ محه اف رصي - مسعود ابن كان 
•؛ ٧^١١٢من سجن طول إل أحمحج ثيء الأرض عل 

بلسانهآخذ - عمإ اش رصي - عباس ابن رأيت ت ^^"٥ ابن وقال 
فاعلمؤإلأ لم، تمؤء عن أوأسكت تغنم، حثرا قل ؤنحك، وهويقول؛ 

أنبلغي إنه ت قال هذا؟ تقول لر عباس ابن يا له! فقيل متندم. أنك 
القيامةيؤم وغيظا حتما أشد جده من ثيء عل ليس I قال أراه الإنسان 

حثرارم.به أمل أو جمرا، قال من إلا لمانه عل منه 
-عنه الق رصي - بكر أي عل لحل أنه - عنه اف رصي - عمر وعن 

هذاإن بكرت أبو فقال لك، ، ٧٥١غفر مه عمر• له فقال لسانه، نحبذ يمحو 
المواردل؛؛•أوردل 

محدثأن الكذب من ا،لرء بحب -؛ عنه اف رصي - عمر وقال 

منه.أفدت فقد بعدها، وما  ١٦١ص القحطان لسعيد اللسان أفان انظرت )١( 
.٢ ٤ ٢ ص والحكم العلوم جامع )٢( 
.٢ ٤ ١ ص والحكم العلوم جامع )٣( 
٨٨٨ماك؟/الإمام موطأ انغلر! )٤( 



ُكلماممعءا؛.
حدثرحل لم يليس أنه اعلم ن مالك ل قال I وهب ابن وقال 

.، مؤمع١٢ما بكل محدث وهو أبدا إماما يكون ولا سمع، ما بكل 
حشبه شدى إمانا الرحل يكون لا مهدى: بن عيدالرخمن وهال 

.، ٣١سمع ما يعفى عن يمك 
وألنهافيها، با تغل كالقدور القلوب معاذ: بن محص ونال 

قله،ق مما لك يغترف لسانه فإن يتكلم، حنن الرجل إل فانظر مغارفها، 
اعتراففلبه طعم لك ؤسن ذلك، وغر واجاج، وعذب وحامض حلو 

،.لانه١٤

والفللم،الفواحش عن متورع رحل من ترى وكم : القيم ابن وقال 
.يقولاُ" ما يبال ولا والأموات الأحياء ل يغرى ولسانه 

رأيتإلا بال عل منه لسانه أحدا رأت ما I عبيد بن يونس وقال 
ّمائرق ذلك عرفت إلا فهل رحل منهلق د فولا عمله، سائر ق ذلك 

ءماله>'"<.

.١ ١ / ١ لم ممقدمة انظرت 
.١  ١/١مسلم صحيح مقدمة 
.١ ١ / ١ لم مصحح مقدمة 
. ٦٣/١•الأرب، حلية انظر: 

.٢٧٧ص الكاف الخراب 
٤٢ ٢ ص والحكم العلوم جامع 

انفلر
انظر



|ات|اددو|؛ت س
^^^؛ءةةةةء؛ء^^ة؛ة؛؛ءءة

لنومحار، يوم ت قوله ل ه نفأحدهم محاب السالف كان وقل 
باردام.

أنمكلف لكل ينبض أنه اعلم ت - الض رحمه - النووي الإمام وقال 
استويومتى فيه، المصلحة تظهر كلاما إلا الكلام، حميع عن لسانه محففل 

المباحالكلام يجن فد لأنه ، عث، الإمساك مالئ الصالحة ق وتركه الكلام 
يعدلهالا واللأمة دلهداممرأوغاففيالمادة، أومكرو0، ، حرام إل 

<.٢١ثيء 
اللسانمكانة حول بإحسان تبعهم ومن السالف أقوال بعض هدْ 
لهؤلاءعملية نحربة عن تعثر وهى عليه، المحافظة ووجوب وخهلورنه 

أومتدكر؟معتر من فهل ونحاربيم، علمهم بثمرة أمحفونا الأعلام 

• ١٦٠ص الفحطاف لسعيد اللسان آفات انظر: )١( 
.١  ٠٧ص اللسان ؤإفات ،  ٢٨٤ص للتووى الأذكار انظر: )٢( 



 Iيطنقم و تط|طلطت يطن ر

وألقم:اا1سان 

حك،الأبيات من كشر فجاءت باللسان، الشعراء من كئثر اهتم 
والتكياتالمزالق من خوفا ا، ألتنيه نحيهل أن محب ما حول ذاءإقة، 

.إليهارا، ؤترشد الحقيقة هده عل تدل الي الأبيات بعض ؤبساختار 
الشاعر:فال 

هانبلسرة عشمن تى فاليصاب 
رجلالرة عثمن المرء اب يصيس ول

رأمحهندهب قول بالرته ثفع
مهلعل ما بالرجل ه رتثوع

,لإسب ,أش 
ونما ه إنغناك  jJuلا 

هلسانيل قتمن ر ابقالو كم 
اوعءحئالاءه لقناي، كانت 

■

ةملامكون والزين الصمت، 
ارامكنتكن محلا نطقت، فإذا 

مرةمكوئلث، عل ندمت، فإذا 
مراراكلام العف فلتنذس 

. ٢٤٨٤/ للهاشمى الأدب جواهر ل الأبيات هذه انظر ١( 



ر1دا1وعجسوأ؛، 

تى
وإنحى 

منا ومصمت ذو زو 
اوميزل إلا 

منناطق يمطق كان 
درلصمت فا 

آخر!وقال 
العتواملساداثا احفءل 

إن

ما

إن

الههيا 

كفره

رمك
ابيع

فضة

هزان

شرْمن 

ممقوت

صموت

الساقون

كلامالوزن 
فإذا

Iسادس وقال 
اى^^يعود 

اسحكالعدو الهو ان ملال
بمجالسنطقت إذا 

راجحالثا حلماك نفهاستوي 

رم ك ث ثء 
هادمتنحل من ايك ملواحذر 

خدمالمن لمنمث م المديإن 
اللكوب)ا(:ص ^١ آخر وقال 

يزلب بالكدُب الإنسان عرف إذا 
صادياكان و ولا كدايالماس لدى 

٢/٤٧٩ الأدب جوامحر ؛عده وماالين لهدا انظر )١( 



وسمخ|وءهةته ^^ييي

اوْجلسله تصغ لر قال فإن 
اناطقكان و وله منعرا ميولر 

آحرتوقال 
هتانمهمن إلا رء الميكذب لا 

الأدبهالة من أو وء الاله فعأو 
الكذبمن ومحذرا بالصدق موصا ثالث وقال 
الصدقعن تعدل فلا عز الصدق 

الخالقق ذموم المكذب المن واحذر 
الشعرمن ارإن ؛ وّملم عليه اممه صل الله، رسول وصدق 

.٢١(()حكمة 

وبعه:

عفليمتانآفتان فيه اللسان أن ببيان اللسان عن الحديث فاحتم 
عنمضى فيإ الحديث حل انصب وقد يالياطل الكلام آفة - ١ 

الأفة.هذه 

شيهنانالحق عن الس—اكسنؤ فإن الحق، عن الكون ة آف- ٢ 
ونحوC الفتل ه نفعل حاف إذا إلا مداهن، مراء، لله، عاص أحرس، 

.وغرم إكرام من ذلك 
لمنحرف البشر وأكثر لف، عاص ناطق، شيطان بالباطل واالتكالم 

عنألسنتهم كفوا اليسهل ؤأهل بن، المؤع هذين ؛؛ن ومكؤنه كلامه 

رممالأدب، كتاب ٣( • /٣ ٤ ) وأبوداود ■ الأدب محاب ١( ٠  U/U)البخاري أحرحه ( ١) 
(.٢٨٤٤)رقم الأدب، )0إ\'^\(ك\ب والترمذي (. ١٥٠ ر. 



|اد■ه|ة|وددس

. ٢١ذ٠ع١٠رعليهم يعود فيإ وأطلفوها الباطل، 
يكونومض الكؤت يكون مش يعرف أن السالم عل فإن ولذلك 

حديثنفهم ومدا الكلام، ؤيكون كؤت، اليكون كيف ثم الكلام، 
الما تركه ء الر إسلام حن رامن ت وسلم عليه اس صل الد، رسول 

.يعنيه((رآ، 

.ه ص للقحْلأل اللسان وآفات ، ٢٨١ص القيم لأبن الكاؤ، الجواب انظر ( ١ ) 
غرب.حدث وفال: (. ٢١٠١٧)رقم الزهد، مماب ( ٤٨٣)؛/الترمدمح، ب )٢( 

(صشهريرةرسم٣٩٧٦اضرسم)تحاب ،، ١٣١٦، ١٣
حنمحاب الموظ j ومالك •٢(، أخمد وأحرجه عنه• اث 

وصححهمرملا• طالب أن بن عل بن حع، ص ءن كلاهما )٣( رذم ، الخلر< 
(.٤٨٤٠،  ٤٨٣٩)رثم المشكاة أحادث نحرج ف يا ١^ 











يطرقص و^ اسطت 

الأول:الوضؤخ 
|كةهمريتييمإاسوو^ك:

افهيدي ي؛ن تقدموا لا آمنوا الذين —ا أي؛ -١ ؛^؛-I تعال - قال 
١[.ت الأية الحجرات، ]محورة ه. ورسوله 

-عمإ اش رصي - عباس بن عبداس القرآن وترحمان الأمة حبمر قال 
الآكتابخلاف تقولوا لا الأية; هده معنى ق عنه الهلرى روى كإ 

والسنة.

ءبثي وسلم، عليه اس صل الله، رسول عل تفتاتوا لا I محاهد وقال 
لسانه.عل الذ يقضيه حش 

ورسوله.الله دون الأمر تقطعوا لا ت زيد ابن وقال 
اس.رسول دون أمرا تقضوا لا ت الثوري سفيان وقال 
دينكم.شراع من ورسوله اممه دون أمرا تقضوا لا الضحاك وقال 
الالمعاق; هده موصحا الشري حرير ابن المقرين إمام قال 

ورسؤله،لكم ايثه يقفي أن قبل أودينكم، حروبكم ل أمر بقضاء تعجلوا 
رسوله.وأمر اس أمر بخلاف فتقضوا 

. ٢١^)الخوزي ابن قال ذلك وبمثل 
التقدموصور الأية، هدم محنى ق التفسير أئمة لأقوال حلاصة هدم 

ممرابن ؤضر ٤ يرU/٠ه ا وزاد ١ ١ /٦  ٢٦الطري ضر سبق ما لكل اتغلرت )١( 
أ/ه•؟.



.|ة|احدا||تاس

والتفصيلحصرها، مسيل ق ؤلت حدا، كش؛رة ورمؤله الق يدي 
فيها-

إلالتحاكم وهي الصور هده من واحدة صورة ْع ا محاقفولكني 
افشرع غير 

إنعباس ابن يقل أل؛ الأية، هده ق أصلا مرادة القضية وهده 
فعل.أو بقول سميان وقال والمسنة؟ الكتاب حلاف، تقؤلوا لا ت معناها 

منورسوله اهنة دون أمرا تقضوا لا I معناها ل الضحاك يقل ألر 
دينكم؟ثرائع 

•المعنى لهذا ثامل المسرين أقوال من مضى ما يجيع 
بغيرالحكم أن عل الأية هذه دلالة من المقرون ذكره ما أقوى ومن 

Iيل ما ورمؤله الله يدي التقدم من الله أنزل ما 
الأعلاممن وغيره عباس، ابن الأمة حير تفسير من ذكرته محا - ١ 
وسفيان.والضحاك زيد وابن كمجاهد 
.المقرين وهوإمام الطبري، نمير - ٢ 
يديه،بين الأشياء ل ترعوا لا قال حي٠ثا كثير ابن تفسير - ٣ 

الأدبذلك، ق يدخل حتى الأمور، جيع ل له بثا كونوا بل نله، • أي 
ونظرهواجتهاده رأيه أحر أنه منه والغرض I قال ثم معاذ، حدينثا الشرعي 

بابمن لكان عنيا الثحنثح قبل قدمه ولو والسنة، الكتاب بعد ما إل 
.ورسؤله الله يدي بين التقديم 

ولوقدمهت وقوله الأمور، حميع j، له بنا كونوا ل قوله؛ إل فانظر 
كلامه.. إلخ. عمإ اوحن!ا قبل 



ااو|طت|خلالئتمم^ذسٍودير

الشهور،معاذ بحديث الأية لهذه تضرْ أكد كثير ابن أن - ٤ 
الخديثل١،،تحكم((؟ رايم وسلم• عليه الد صل الرسول، حيث 

إستادهكان ؤإن معناه لصحة واعتمدوه كتبهم ق الفقهاء ذكره مشهور حديث هدا )١( 
قال( ١٢٢٧)رقم الأحكام، كاب )ّا/ا*اا■( المبمذي أخرجه فقد بن-اك، لس 

بمتصل.عندي إمناده وليس الوجه، هذا من إلا نعرفه لا حديث هدا ت الترمذي 
وازني(. ١٠٥٩٣، ٣٥٩٢)رقم الأقضة، كتاب رم/م'م( أبوداود وأخرجه 

(.٢٤٢، ٢٣٦وأحمد)ه/،مأ، رفم)بمبممْ(، القضاة، )م/امآ(كتابآداب 
معاذ.عن معاذ أصحاب من ناس عن عمرو بن الحارين، عل الحديث، هدا ومدار 

العون أبو وعنه معاذ، أصحاب عن عمرو بن الحارث تارينه! ق البخاري قال 
•بذا إلا بعرف ولا بمح 
مهل.يابن وأرمله هكذا، عون أي عن شعبة رواه العلل; ل الدارنهلي ونال 

أصح.والمرمل عنه، وحماءاُت، 
وادعىقال: يعرفون، لا وثيوحه محهول الحارث لأن يمح لا ت حزم ابن وقال 

عونغ،رابي أحل. رواه ما لأنه التواتر؛ هوصد بل ب كلم. وهدا التواتر، فيه بعضهم 
وجهمن يوجد ولا يسند، لا عثدالحق: وقال أ متواترا؟ يكون فكٍف الحارث عن 

كلهمالفقهاء كان ؤإن يصح لا ت المتناهية الحلل ق الحوزي ابن وقال • صحيح 
لءإا٠ر ابن ونال صحيحا. مضاه كان ؤإن عليه، ويعتما.ون كتبهم ل يخكرونه 
والصغار،الكبار المسانيد ل الحديث، هدا عن فحضت، أني اعلم ٠ مفرد له تصنيف 
الوكلاهما ؤلريقين، غر له أحل- فلم بالنقل، العلم أهل من لقيته من عنه وسألت، 

علمتفق المحاح ل مل-ون الحديثه هذا أن فزعم الحرمتن إمام أخْلآ وقل■ • يصح 
التأؤيل.إليه يتطرق لا صحته 

أتمةتلقي إل صحته ل القامحى ابن العباس أبو امتني وقد حجر; ابن الحاففل فال 
مالكل انغلر • الرواية جرد عن القا-رمغن وهذا قال; بالقبول، له والاجتهاد الفقه 

٢،٢•١/٤)الحبثر تلخيص سبق:  (ا٢،



الحيرانسووة 

Ljالحكم وحوب ق نص والحديث الأية، ل داخلا الحديث هدا فجعل 
اه^'.أنزل 

هبللكليح الحزيات من بجزثتة الأية فروا الذين وحتى - ٥ 
ثممعلغر الحاكم فإن كدا، ق كذا أنزل لو ت فال من قول أو الصلاة، 

يدخللم، وسعلته اللة صل رمحؤله، وسة اش كتاب عن والإعراصى الد 
فيأخذواحدا، درهما تاخد لا لرحل; تقول أن يليق فلا الأول، باب من 

منأخذت وأنا واحد، درهم عن منتي إنك لك ؤيقول ار، دينمليون 
يقولهلا هدا . واحداوامآخذ مليؤيا وأخذت الدراهم، من الدنان^رولمآخذ 

..أيصا - محون ولا عاقل 
اششرع غر إل اكحاكم قضية إن وحيث كذلك، الأم لكن إذا 

ورمؤله.الق، يدي من التقدم أنولع أخطر من 
تمثيلا،يص الذي المجاز من صرب العبارة هذه وق ت النفي قال 

الأقداممن عنه نيوا فيإ والتناعة الهجنة تصوير وهي جليلة، فائدة وفيه 
والسنهءم.الآكتاب أمثلة عل الاحتذاء دون الأمور من أمر عل 

منكثر ابتعد حيث اليوم الإسلامية الأمة تعيشه الذي المر وللمواغ 
انيروالدمالوضعية، القوابن وطبقوا والسنة، الكتاب تحكيم عن حكامها 

ورسوله،الد كتاب نبذوا بل ورسوله، الله يدي بن ؤتقدموا الأرضية، 
•ظهربا حلفهم وحعلموْ 

تنسراينهمأ/ْ.^اننلر:)ا(
.١٦١النفي؛/تضر انفلرت )٢( 





و|نغ|اددووة م

واوءقيد؛ت.و|رسإ؛ |كتإب |كطضرإض  dsycاولأ: 
وكلالعملية، الأمور من الشريعة تحكيم أن المالم\ن بعفس يتمور 

دامما الإسلام عن صاحبها تحؤج لا الي المعاصى قبيل من ما يتحلمق ما 
• Iccمحننطق :اكهادمحن .وا

الناس،من كشر يتصوره مما أختلر والأمر كذلك، الأمر وليس 
Iذلك ل العالهاء قاله ما بعض عل ولقف 

وجههأسلم ص >ؤدل تحال.; قوله. ضر ل التلرى يقول - ١ 
التذللالؤجه بإسلام يعي [. ١١٢ت الأية البقرة، زمحورة . محن؟ا< هو وف 

استسلمتس لأنه الاستسلام، الإسلام ؤاصل لأمره، والإذعان لطاعته، 
لطاعةجوارحه بخضؤيع ل، ملم السمعي ؤإنإ الخضؤع، وهو لأمره، 

ربه)آ(.

]سورة،^. ٧١مسلمين ؛ؤواحعلنا _ت تحال — لقؤله نفخره وعند 
لأمرد،مستسلين واجعلنا ت بذلك يعنيان قال! [. ١٢٨ت الأية البقرة، 

العبادةل ولا سواك، أحدا الطاعة ل معلث، نشرك لا }طاعتك، خاصمن 
غرك)م.

ادخلواآمنوا الذين أمحيا ء؛ؤيا — تعال — قؤله عند آخر مؤصع ل ؤقال 
دعاءوجه فإ قيل: فإن [. Y.Aالأية: البقرة، ]سورة ؟4. كافة للم ال 

•السل، بمتللم الحممح، الإقرار )١( 
طظكر. y/ '\0الطري تفر انفلر: )٢( 
انذإر:ضراسرىأ/م7؟.)٠١( 





||تا|ادج_،مسورة 

اسصل بمحمد، ؤإيإنك ببمم، إقرارك الرسل• بائر إيانك الرسل، 
اتبعتفإذا به، حاء ما واتباعاك ، إياه وتصديقك به، إقرارك وسالم، عاليه 

ووقفتالحرام، ؤممت الحلال، الفراثض، أدت به، حاء ما 
بالتصديقالايإن فر ففد '، ١١الخ؛رات ل ارعت، ومات، الشبهعند 

تعال.الله لأمر والخضؤع واللسان بالمك، 
تيميةابن الإسلام شيخ وقال — ٣ 

ؤلعيمهله استسلم فمن ، ؤحده لض الاستسلام يتضمن فالإسلام 
بهوالمشرل ، عبادته عن تكمرا مكان له يستسلم ب ؤمن مركا، كان 

كافر.عبادته عن والمستكاّر 
وهداوحده، وطاعته وحده، عبادته يتضمن وحده له والاستسلام 

كلل يطاع بان يكون إنإ وذلك غا؛ره، اس يقبل لا الذي الإسلام دين 
؛.الوةت١٢ذللث، ل به أمر ما بفعل ومت،، 

ألاأمر ف إلا الحكم وان ! - تعال - قؤله عند آحر مؤصع ل وقال 
سفالحكم [• ٤٠ت الأية يوسف، زسورة اكيمه, الدين ذلك، إياه إلا تعبدوا 
و؟لاءتهمأمره، ؤأمرهم حكمه، فحكمهم عنه، يبالغون ورسله ، ؤحدْ 

علوحب الدين من وشرعه به، وأمرهم الرسول، به حكم فإ طاعننه، 
،,٣١حلقه عل الد حكم هو ذلك فإن وطاعته، اتثاعه الحلائق حميع 

. ٣٩٣-١/٣٩٢ الصلاة ندر تعفليم انظر: )١( 
السعوى.محمد د. نحمق  ١٦٩ص التدمرية اننز: )٢( 
ومامدها. ٣٦ْم/االفتاوى انفلر: )٣( 



ء^ا^اتله مه ٠ وطدلدسق |س^^ة د| 

الرسلببعض الكفر أن كإ أنه بيانه موصع ل آخر موصع ل ومحال 
ثمأيما، كامحر بعض دون الرسالة ببعض الؤبن خكذلك ؛بقيتهم، كفر 
يمكونوهم كلها، بالكتب الإيإن الدع؛ن ذم وكإ I كلامه آخر ل محال 

المعظمةالطواغيت بعض إل ؤيتحاكمون والسنة، الكتاب إل التحاكم 
قؤينتحلمه الإسلام يدعي ممن كئبمر ذلك يصيب كإ الد، دون من 

بحفرسياسة إل أو أوضهم، الفلأسة الصابثة مقالات إل تحاكمهم 
لهمقيل ئذا وغثرهم، الترك ملوك من الإسلام شريعة عن الخارجي الملوك 
, ٢١إعراصالذلك عن أعرصوا رسؤله ؤسنة اه كتاب إل تعالوا 

منإن حيث جدا، واصح بالعقيدة الإسلام شخ ذكره ما وعلاقة 
علميهاش صل رمؤله، نة ؤباش كتاب إل التحاكم العقيدة مقتضى 

•محبملم 
حيثآخر موصع ل الإسلام شيخ قاله ما خلال من هدا ؤيتمح 

محال:

أخثر،ما كل ل تصديقه تتضمن اللة، رسول محمدا بأن والشهادة 
محبك،ا نفيه، ؤجب نفاه ؤما إناته، لجب أثبته محا أمر، ما كل ل وطاعته 

نفاهما عنه ؤينفوا ، ٠٢١والصفات، الاسإء من أثبتته ما ه يثبتوا أن الخلؤ، عل 
لؤيكونون والتمثيل، التعْليل من فيخلمصون الخلوقاتح، مماثلة من عنه 

ينتهواوأن به أمر ما يفعلوا أن وعلميهم تعهليل، بلا ؤتنريه تشبيه، بلا إثبات 

• ٣٣٩/١٢الفتاوك، انغلر: )١( 
•يتجزأ لا واحد ثيء وأما الأمور، هذه ب؛ن ربطه انظرإل، )٢( 



|ودج__||نووة م

حرمهما إلا حرام فلا حرمه، ما ؤنحرموا حلله، ما فيحللوا عنه، نهم؛ عإ 
صورةل المثرين ذم ولهذا ورسوله، الذ شرعه ما إلا دين ولا ورمؤله، الد 

شرعواؤلكونبم الق، محرمه ب ما حرموا لكون|م ؤضهما، والأعراف الأنعام 
والأنعامالخ_نث من ذرأ مما ف >ؤوحعلوا I كقوله اممه به ياذن لر دينا 

شركاءلهم ؤرأم •' الشورى محورة ول . [ ١  ٣٦ت الأية الأنعام، ]محورة نصيباه. 
[.٢١الأية: الشورى، ]محورة '. ^٠١٥١١١به ياذن لر ما الدين س لهم شرعوا 

منعدة مواصع ق والتحاكم العقيدة فربط القيم ابن أمحا - ٤ 
رياياف رصي من الإي،ان طعم ررذاق شرحالحديث قاله ما ذلك ومن كتيه، 

وأماطويل; كلام بعد قال حيث ، ٢١رسولا(( وبمحمد دنا وبالإمحلأم 
إليه،المهللق والتسليم له الانقياد كإل فيتضمن رمحمسولأ، بنبيه الرمك؛ 

ولاكلماته، مواقع من إلا الهدى يتلقى فلا نفسه، من به أول يكون بحيث 
.البته غير0 بحكم يرصؤ؛ ولا ، غيرْ عليه يمكم ولا ، إليه إلا يماكم 

رصينهمر أو أمر أو أوحكم قال فإذا بدينه، الرصى وأما قال؛ ثم 
،.تسليئا١٣له وسلم حكمه، من، حثمج قلبه ل يق ولر الرصى، كل 

لهروملم وقؤله الطلي،( )السليم وقوله الانقياد، )ك،ال قؤله؛ وتأمل 
الراد.لك يتضح ليئا( ت

بابالها عقد فقد عبدالوهأبخ، بن محمد الإسلام شيح ا أم— ٠ 

ذلك.بيان ل الإسلام شح أطال وتد  ٨٣٤/ ٢ المتمم الصراط اتتضاء انغلر: )١( 
وأحمد)ا/ىآ(.(، )٤٣رنم الإبجان، كتاب ( ٦٦١١)ملم أحرجه )٢( 
مدارجاواممانآ/\با.انظر:)٣( 



تحريمل والأمراء العلإء أطيع من باب ت بعنوان التؤحتد كتاب ل مستقلا 
اسرا<.دون من أربابا اتحدهم فقال الق حرم ما تحليل أو الق أحل ما 

يزعمونالذين إل تر ءؤألم تعال قؤله باب • بعنوان آخر بابا وعقد 
إلتحاكموا أن يريدون قيالك من أنزل وما إليك أنزل بإ آمنوا أمم 
[.٦٠الأية! ، النساء ]سورة . يكفرواأن امروا وقد ^۶ ٧٥١١

الشحالعلامة قاله بإ القضية هده حول العاناء أقوال ونختم - ٦ 
منفكشر الله رسول محمئ.ا أن شهادة وأما قال؛ حيث باز ابن عبدالعزيز 

عنوأعرصوا الوصعية، القوان؛ن ؤحكموا حقيقتها، عل يفهمها لا الناس 
لها.ونحاهلا ما، جهلا بما، يبالوا ول! اض، شريعة 

اللهصل الد، برسول الإيإن تقتفي الله رسول محمدا أن شهادة إن 
وألاأحباره، ؤتمحديق نواهيه، واجتناب أوامره، ل وطاعته وسلم، عليه 
عز- قال ك،ا واللام. الصلاة عله حا. جاء الي بالشريعة إلا اث يعبد 

لكمويغفر افه بحيكم فاتيعوف افه تحبون كنتم إن ^٠!( وجل-ت 
آتاكم>اؤوما بحانه: وقال [. ٣١الأية: عمران، أل ورة ]ّ؟ا<. ذنوبكم 
فالواجب. ٧[ ; الأية الحشر، ]محورة . ه فانتهوا عنه يإكم وما ف؛طوْ ارمول 

نبيهمحكموا وأن ؤحده، اش يعبدوا أن الثقلن حمح وعل الملم؛زا عل 
الوربك ; - سبحانه - قال كإ - واللام الصلاة عاليه ■ محمدا، 
مماحرجا أنفهم j محدوا لا ثم يمم شجر فيا محكموك حتى يؤمنون 

.١٠٢ص التؤحيد كتاب انفلرت )١( 
.الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة طبعة  ١١٠ ٠ ٤ ص التؤحيد كتاب انظرت )٢( 



||تاه|ة|ادد،||

^٦٠ت الأية ، النساء لمح|ورة ٠ واليإه)اآ ومحنهوا قضيهت 
،وحدْ لد والعبؤدية  '.اثض همع تحكيم وجوب كتاب ل ؤيقول 

إلاإلنه ألا شهادة مقتضى من إليه والتحاكم ، الطاغوُت، عبادة من والثراءة 
هوربسبحانه فالق ورمؤله، عبده محمدا وأن له، شريلث، لا ؤحده الله 

ؤمحيهمؤئماهم، يامرهم ومالذي حلقهم، وهوالذي ، الماس
سواه،ما كل دون للعبادة، وهوالمستحق ؤمحانتم، ؤتحامحبهم ؤيميتهم، 

أنهفكإ [. ٠٤الأية: الأعراف، ]صورة والأمره. الخلق له ءؤألأ تعال_أ محال 
رم.أمره محياعئ والواجب سبحانه، الأءر فهو ، وحد.ْ الخالق 

الإمامبجامعة العقيل.ة أستاذ — المحمؤد عبدالرحمن الدكتور/ محال 
نقلناممن القضية هده ق العلياء أموال بعض عل معما محال - بالرياض 
*وغثرهمم كلامهم 

لقضيةتضخيثا ليس المسألة هده ل الكلام أن إدراك ا هنوالهم 
•الدليل عل ممح، موصل هوكلأم  bbالعض، يدعي قد كا جرئتة، 

لثارسيا،منقصة أما يرى لأنه الحمر، يشرب لا الذي كان bذا 
دائرةعن حارجا محرمة، غير أما يرى ذللئ، ومع العقل، تدهج، وأما 

علمما إنكار فيه عقدى، حاسب، إل تحول الأمر لأن رم، بالاتفاق الإسلام 

الثؤيعر.محمل. الدكتور جع  r-Y-U/Yباز ابن الشح فتاوى انفلر: )١( 
.٧ ص الد شريعة نجكيم لجلب الة رّاذءمّ )٢( 
الخمر،شرب عداس بن ندامة المحابير ناول( ك،ا أو جاهلا يكون ألا بنرط )٣( 

انفلر:فهوكافر. ذللا، عل أصن فإن اللبس وأزيل علم عتاولأ أد جاهلا لكن فإن 
./٩٣شيبةأف ابن ومضف ٢ ٤ ٠ ؟/ عدالرزاف، ، ممنف



فكدلكالد، حرم ئا امتحلأل فيه أو بالضرورة، الدين من تحريمه 
•أول هي بل ، غرْ إل لا الق ثممع إل التحاكم قضية الكثرى، القضية 

أقوالهم،نقيا ثمن الأمر حدا العلعام لتم نمن ذلك عل أدل ولا 
•' ١١غثرهم ومن 

قضيةق الد أنزل بإ الحكم ارتباهل يتضح مبق ما حلال ومن 
.فيها للعميدة يحل لا فقهل عملية مسألة ليت ؤأخا العقيدة، 

قضيةق للتحقيق الوصؤع، هدا من الثان الحانب إل الأن ؤأنتقل 
اعرضمن وأن كلها، الحياة مئون ق الق ثميع تحكيم قضايا من أحرى 

.ورسوله اش يدي يمن تقدم فقد ذلك عن 

محطوط.١ ٢ ص يالعقيدة وصلته الشريعة تحكيم بحث انفلرت ( ١ ر 



 I—س d 1او،1ف—_أ ة

وو،،وك؛ dillإض اكحاضم وجوب طس 1اإهاة يانيا: 

عنونيت الله، ثممع إل التحاكم وجوب ل جدا كم؟ آيات وردت 
أوالايان، كنفي ذلك خالف من عل حكم يعضها وق سواه، ما اتباع 

ونحوذلك.اش دون من الآرباب انحاذ أو الكفر، 
مماآية مع أقف ثم عليها، تعليق دون الايات هده بعض وّماذكر 

مثلق غرها ق قيل ما ذكر عن يغى حولها ساذكره وما وموصحا، مفصلا 
قذلك فيجد التؤمع ؤأراد المريد ل رغب ؤمن المؤجز، البحث هدا 

٠مذ1اذه 

وادباعالذ 'مع إل التحاكم وحؤبب عل الدالة الآيات يعفى . ١ 
يسلم؛عليه اش صل رمحؤله، 

فقديافه ويؤمن غوت يكفريا _؛ تعال _ قوله رأآ 
[.٢٠٦الأيةت البقرة، ]محورة اترم،ه. يالروة امتمسك 

افهنحيبكم فاتيعوني افه تحيون كنتم إن ^٥١، ت - تعال - قؤله )ب( 
تولوافإن والرمول، افه أؤليعوا قل رحيم. غفور والاه ذنويكم لكم ويغمر 

[.٣٢، ٣١الأيتان: عمران، آل، ]محورة الأهلأنحبالكافرينه. فإن 
ينكحكم بالحق الكتاب إليك أنرلتا أؤإنا -I تعال - قوله )ج( 

[.١٠٥الأية; ، الماء ]محورة حصيناه. للخائشن تكن ولا افه أراك بإ الناس 
الأنعام،]محورة حكناه. أيتغي الاه ءؤأفغ^ر _ت بحانه — قوله رد، 

[.١١٤الأية: 





،|او|د|ة|لحدم

،وسورة , الفاّقوزه هم ءاوكلث.ا اف أنزل بإ نحكم إ من وؤ 
[.٤٧الأية: 

افأطيعوا آمنوا ١^٠؛^ ا أيهت الماء سورة ل ؤفال ره، 
افإل فردوْ ثيء j تنازعتم فإن منكم الأم وأول الرمول وأطيعوا 
الر• تأويلا وأحن محر ذلك الأحر واليوم باق تؤمنون كنتم إن والرسول 

يريدونقللث، من انزل وما إليك انزل بإ امنوا امم يزعمون الذين إل تر 
أنالشيطان ويريد يه يكفروا أن اموا وقئ الهلاغوت إل يتحاكموا أن 

الرسولوإل اف أنزل ما إل تعالوا لهم قيل وإذا . بعيداصلألأ يضنهم 
بإمصييه أصابتهم إذا فكيف . صدوداعنلث، يصدون الماففن رأين< 

أولئكوتوفيها. إحسانا إلا أردنا إن باق نحالفون جاءوك ثم أيديهم فدمت 
أشهمل لهم وقل وجظهم عمم فأعرض شم ل ما اف يعلم الذين 

ظالمواإذ ولوأتهم اف بإذن ليطاع إلا رصولء من أرسلنا وما بليعا. فولا 
تواباافه لوجدوا الرسول لهم واستعمر افه فاستغفروا جاءوك أنمنهم 

لبجلوا لا ثم يمم شجر فيا يمكموك حتى يؤمنون لا ورثك فلا • رحما 
ا,-٠٩٠٦الايات؛ النساء، زمورة سلمناه. وينموا قضيت مما حرجا أنفسهم 

انلرادليتضح ذكرئ سبق الي الايات إحدى مع نقف والأن ٣- 
الحجة.ؤتنقعير 

نحكموكحتى يؤمنون لا ورثك ^فلأ تعال-! - فوله اخشت وفد 
ويسلموامحيت مما حرجا أنمهم ل يجدوا لا نم بجمم شجر م—،ا 

أولتاؤيل محالا يلح لا لها مثرالعلعاء لأن [. ٦٠الأية:]الماء، تليماه. 



حت

وم^ذصىداتدو|سساتأطاالهس^ 

;قولان الأية هذه نزول سبب ل ورد 
الأنصار،من رحل الربثرمع قصة وغثرْ الخاري أورد الأوو؛ 

الحرةمن سراج الزبترو خاصم الأمار م، رجلا الزبثرأن بن عروة روى 
زب،ر،يا اسق ت وسلم عليه الق صل اش، رسول فقال النخل، به ليقي 

فتلونعمتك، ابن كان أن 1 الأنصاري فقال جارك، إل الماء أرمل ثم 
حتىاحبس ثم اسؤ، قال؛ ثم وسلم، عليه الد صل الله، رسول وجه 

الأيةهذه إن واش الزبثرت فقال حقه. له وامتوعي الحدر إل الماء يرجع 
.شجر فيإ محكموك حتى يؤمنون لا وربلث، ^٥١١ ذلك؛ ل أنزلت 

،.٢١ذلك ق نزلن، الأية هذه فاحسب، ت قال أن رواية وق 
تعال؛قؤله فيهم نزل الذي واليهوجي المنافق، ق نزلت أما اكانس: 

بلكمن أنزل وما إليك أنزل بجا آمنوا أمم يزعمون ^٠^، ١١إل تر ا؛ؤألم 
قولوهذا [. ٦٠الأية! ، الماء ]محورة . الطاغوا-ت،ه إل يتحاكموا أن يريدون 

هد.محا 

ابنقال كعا صحح بإسناد - تضر0 ق راهؤيه بن إسحاق، رومح، 
منورجل اليهود من رجل ض لكن مال؛ النم، عن، روى حجر- 

عليهاه صل المي، إل النافق اليهؤدي فدعي خصومة، اد_اففن 

الضروؤ،  i(\v\/r)الملح وق (، ٧٧, الماقاة)٣إ٦vل البخاري أ-؛مج، )١( 
وأيوداود(. ٢٣٥٧)اسلرقا ص ن 

وغرهم.( ٣٦٣٧)رقم اص، كتاب )؟إ0\م 
رقمالفضائل محاب ( ١٨٣)٤/•لم ومالملح. مماب ( ١٧١/٣)البخاري )٢( 

(٢٣٥٧.)



|ا|تاسم|ة|لمد

حكامهمإل اليهؤدي المنافق ودعى الرشوة، يقبل لا أئه علم لأنه وملم، 
وسلمواؤ قوله! إل الأيات هذه اس فأنزل يأ-خذونما، أمم علم لأنه 

و1غهرا(.
القولوهدا I محال حيث، الثاق القول - الله رحمه - الهلجري رجح وند 

محيتناولهاذللث، أثناء ونمتج الزبثر قصة تكون أن يمغ ولا ، بالصوامحب، أول 
عمومالآة)آ(.

سبأن أي الهلرىل'ا، رجحه ما ترحح إل حجر ابن مال وقد 
وايامحق.اليهودي قصة ق كان النزول 

صدرعمن الإيإن الله نفى حيث حدا، واضح الأية هدْ ؤمعنى 
الكتابإل يتحاكم أن أبى من كل ل عامة فهي ذلك، من ثيء منه 

وسلم،عليه اممه صل الرسول، بتحكيم إلا يتم لا الإيإن وأن والسنة، 
*ليمله والتأ

بعفرعن ورد ما أنقل ألة المهده وتحقيق الأمر، هدا ولبيان 
المفسرين.ضر من العلياء بعض ذكرْ ما وكدللث، الأية، هدْ ق المفسرين 

جليعي ت - الق رخمه - العلري الإمام المقرين شيخ يقول، - ١ 
إليك،أنزل، بإ يينون أنبمم يزعمويء كا الأمر فليس ^فلاه بقوله ثناق 

ابرىْ/يم.نتح )١( 
براممرىه/أآْ.تقانظر: )٢( 

محزم؛ذللن،.ااز؛ارلأ أن رجح ■بث ْ/٨٣ الارى فح انظر؛ )٣( 



د|ا||طرىوالولبب^وم^قروىبق

محمد،يا إليك دعوا إذا عنك ؤيصدون الطاغوت، إل يتحاكمون وهم 
أى. يومتوزه محمد يا ءؤوريكه ت فقال ذكره حل المم واستأنف 

•تجر محا نحكموك ءؤ"حنى إليك أنزل وبا وبك، نجا يصدقون لا 
 Iفالتبسأمورهم من بيمم احتلط فيا بيمم، حك، نحعلوك حتى يقول
حكم4اام.عليهم 

منأن عل دلالة الأية هدْ وق ت - اض رحمه _ الحصاص وفال - ٢ 
فهووملم، عليه اش صل رمحؤله، أوأوامر - تعال - اض أوامر من شيقا رد 

تركجهة أومن فيه، الشك جهة من رده سواء الإسلام، من حاؤج 
التسالسمرآلمن والامتنلع القبول، 

فيقول;- اس رحمه - القيم ابن أما - ٣ 
قثابتا كان كإ مؤنه، بعد ثابت بل بمؤنه، يمط لر تحكيمه وفرص 

أهليقوله كا العلميات،، دون بالعمليات، خاصا تحكيمه وليس حياته، 
الزغوالإلحاد.

مؤأفقبله، بالنفي المؤكد الحربالقسم هدا _ سبحانه _ افتح ؤقد 
قوسلم، عليه الله صل الله، رسول نحكموا حش ممم الإيان انتماء عل 

ايكتفلر ثم ؤأصوله، ؤفرؤعه ؤجليله، الدين دقيق من فيه، تنازعوا ما جع 
فتشرحبه، حكم تما الضيق وهو الحمج ينتفي حتى التحكيم 7اذا ميبمم 

رم.لي، تويّإموا جج معه يبقى لا انشراحا حكمه لقبول صدورهم 
انفر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

ه.١  a/aالطبري ضر 
.لاوجماصا/ماآآالقرأن أحكام 
. ٠٤/١الؤتض وأعلام ، rox/Yا،لرطة الصواعق محصر 



ه،ة|لددا||و|||ا|

تعليظالنمير عمدة ق — ايد رحمه — شاكر أحمد العلامة ؤقال — ٤ 
;الأية لهذه - الق كثير-رحمه ابن تفسير عل 

الالناس أن القيمة الكريمة بنفسه - ؤتعال تبارك - ربنا م يقيم 
عليهاللي صل الق، رسول إل كله مم شأ ق محتكموا حض مؤمنان يكؤنون 
حرجاحكمه ق نحدون لا حاصعان طاثعين بحكمه يرصوا ؤحش وسلم، 

بلقط، مؤمنين يكونوا لر ذلك يفعلوا لر إن وأمم - قال أن إل - نفسهم أل 
المناضن.الكافرين عداد ق دخلوا 

حسثلم\ن، المبلاد كثيرمن ل المهلبقة الؤصعة القواJ^ن يكر يم 
عنبديلا حديدا دينا  ١٦٠أصحاعند أصبحت بل ؤتئريعا، محقها أصبحت 

قال:ثم الإسلام، دين 
إليهايتحاكم الي الأساسية القواعد هو الحديد الدين هذا وصار 

بعفسق وافق ما مما سواء بما، ؤنحكمون الإسلام، بلاد أكثر ق لمون الم
مالأن ؤحرؤج، باطل ؤكله حالفها، وما الشريعة أحكام من شيئا أحكامه 

وأمراممه لأمر طاعة ولا لها، اتباعا لا مصادفة، وافقها إنإ الشريعة وافق 
صاحبهيقؤد الضلالة، حماة ل مرتكس كلاهما والخالق، فالموافق رمؤله، 

ره)ا(ٍأويرصى له أن؛نضع بحوولملم لا النار، إل 
مفيقاله بإ الأية هذه حول والقرين العالإء أقوال ؤنختم — ٥ 

نفىوقد _ت الق رحمه - إبراهيم بن محمد الشيخ العلامة العؤدية الديار 
فيإؤبسلم، عليه الق صل النبي، محكموا ل؛ عمن الإبان سبحانه"" — الزه 

الضرم/؛ا؟_هاآ.عمدة انفلر: 



أؤفلأ; - تعال - فقال وبالفم النفي، أداة بمكرار مؤكدا نفيا ئجربييمم، 
أشهمو نحدوا لا ثم يمم شجر فيا نحكمرك حتى يومندن لا دربك 
[.٦٠; الأية ، اء الت]محورة . ؟4 تسل، ويسلموا قضيت مما حرجا 

صلللرسول، التحاكم بمجرد ممم - وتقدس تعال - يكتفا وب 
فاالحلج من ثيء وجود عدم ذلك إل يضيفوا حم وسلم، عليه الد 

ءضٍته.مما حرجا أمهم ل نحدوا لا ت - مبحانه - بقوله نفوسهم 
إليهإضموا حض الأمرين مدين هنا أيضا - تعال - يكتف لم ت يقول ثم 

ينخلونوحسثا وسلم، عليه الد محل لحكمه، الانقياد وهوكإل التسليم، 
أنمالحق الحكم إل ذلك ؤيلموا ، الثيء مدا للنفس تعلق أي من ههنا 

افنلقاه. تؤ شأنه حل وهوقوله المؤكد، بالمصدر أكثر ولهدا تسليم، 
يقول;ثم الطلق. التسليم من لابد بل بالتسليم، ههنا يكتفي لا أنه 

الوصولاسم فإن . شجر  ١۴٥^ت - تعال - قوله محا ما أيضا وتأمل 
العمؤمؤذللثا وفردُم، الأصؤلمن عند العمؤم صيغ من محلته مع 

فلاالقدر، ناحية من أنه كإ والأنولع، الأجناس ناحية من هو والشمول 
والكثثررا(.القليل بن فرق لا ك،ا ونؤع، نؤئ ؛؛ن ههنافرق 

ثرعتحكيم عن أعرض من حكم لنا اتضح سما ما حلال ومن 
بذللثخيرض ب ما تحاكم أد حكم لو حتى بل إليه، التحاكم عن أو اله، 

.أبداذلاائا ينفعه لا فإنه تساإيإا ؤيسالم 
فسمنإل م ينقاممه أنزل ما بغير الحكم ئاكا: 

الملة.عن عمج أكبر كمر ١- 
•١ ءس امانغ( تحكتم رسالة انغلرت )١( 





|ثمل^^^^روموذصىبتد|ا||طت

عملهمن أوإن كفر، العمل هذا إن نقول أن بتن فرقا هناك أن - ٣ 
منإلا يطيقه لا فيه خهل^رواترني باب فهذا . تكضرالمعن وبن ؛هوكافر، 

جهابدةإلا عليه يقدر لا وهذا وشروطه، بضواطه لذلك العدة يملك 
العناء.

عنفضلا - والدعاة العلم طلاب أنصح فإني محبق، ما ولكل - ٤ 
الأموراشتباه عند العناء إل يرجعوا وأن الأمر، لهذا محتاطوا أن - العامة 

إلامداها يحلم لا وأثارها حطثر، باحا الفتنة فإن باكاطل، الحق والتباص 
حاءفإذا برهان، الد من فيه عندنا ء بثي إلا غرنا، ومع ما وليحنا اش، 

خراسبءللي|رذل•
منحومحا سأذكره، ما ذكر ق كثذا ترددين، لقد أقول: وأح،را - ٥ 

محمله،غر عل كلامي فيه محمل قد مما مقيم، فهم أو متعجل، تعجل 
ليسماذكره ما أن ؤإعذاري تاكيدي ْع الد، عل ؤتؤكلت، عزمنف ؤلكني 

اممهثممع غر إل التحاكم قضية لأن وتحذير، تنبيه هو ؤإنا فصلا، ^١٠ 
قؤبمع بل والعناء، البحث، سمتحق لا لمن الممن كثير لدى أصثحبمت، 

الأموارأإبشرك الاهتام أن رأينا حتى والدعاق، العلم طلاب بعض ذلك 
الأحياء.بشرك اهتامه من أكثر البعفى عند 

أقول؛ذللث، بحد 
الكفرق داخلا صاحبها يكون حالأيته عدة العناء ذكر أولا: 

تبا؛لءا؛ أحلمها الأكثر، 

السنةومماج تنمية ابن الإسلام شيخ ذاوثم، لذللث،"• انظر )١( 
=. ١٣٠ه/تيمية لأبن 



راتالمجءُة م٨

ورسوله،اش حكم أحقية اس أنزل ها بغر الحاكم بجحي أن - ١ 
أهلض فيه نزنع لا وهذا 

حما،ورسوله اس حكم كون الد أنزل يغرما الحاكم يجحد ألا - ٢ 
منأحسن وملم، عليه اس صل الرسول، غثر حكم أن اعتقد لكن 

إماالتنانع، عند بييميم الحكم من الناس يمتاجه لما وأشمل وأتم حكمه 
الزمان،تهلور عن نشات الي الحوادث من استجد لما بة يالنؤإما معللمقا، 

الأحوال.وتغر 
محضهي الي المخالومن أحكام لتفضيله كفره، ز ريب لا وهدا 

.٠٢١الحميدالحكم حكم عل الأفكار حثالة وصرف الأذهان، زبالة 
أنهاعتقد ل؛كن ورسوله، الله حكم من أحسن كونه يعتقد ألا - ٣ 

.٠٣١فبله اللذين كالؤمن فهذا مثله، 

القيملأبن السالكين ومدايج إبراهيم، بن محمد للشيخ القوان؛ن تحكيم رسالة و ء

.١ ١ /٠ ٤ _j، والفروق ،  ١/١٧٦ ٢ قيامة لأبن والض 
.^٧٢  ١٣٧وا/٤  ٤/١٦ باز ابن فتاوى ومحموع 

كمابن محبمثر ، ٣٢٨/١للتاطي والاعتصام ّا/ْ؛آ، حزم لأبن والقمل 
-YT/r  نية الوالدرر ، ١ ١ ٩ / هم٣١ لأبن والماة والواية ، ١ /a وأضواء، ٢ ٤ ١

الضرداخمدوعمدة ، ١ ٧ ٠ - ١ ٦ وي/٢ ٩ ١ / و؛  ٤٣٩م/ مطرقة مواضع ق ايان 
٣٦/١التمثنلأ؛نضن والمجموع ، ١٦٨إل ١٤٦/٤وثاكرم/ْآا 

.٣٠٨، ٣٠٧/١•الهلهى وضر ه، ص القوالإن نحكيم انظرت )١( 
.٥٨/٢٧والفتاوىنحكيمااقوانع(صْ، انغلر: )٢( 
•٠ ص القوان؛ن نجك؛م انْلرت ، ٣١



I٣^٠|ء|يم و |ثم|إيرإذة |طت

اسسم تماثلا اه أزل بميرما الحاكم عم كون يخفي ألا - ٤ 
الحكمجواز اعتقد لكن منه، أحس كؤنه يعتقد أن عن فضلا ورمؤله، 

اض.حكم نحالف بإ 
ماجواز لاعتقاده عاليه، يصدق ما عاليه يصدق قبله كالذي فهذا 

,، نحريمه١١القاطعة الصرمحة الصحيحة بالصؤصن علم 
الحاصرالعصر ل تهلبيقه يصلح لا الإسلام نظام أن اعتقد مجن - ٥ 

. ٢٢الإسلأمرمن خارج كان فهو 
فهوالمسالم\ن، لتخلف سب الإسلام تطبيق أن اعتقد من — ٦ 

.؛،)"؟( diكالذي 
أندون بربه، الملم علاقة ق ينحصر الإسلام أن اعتقد من ~ ٧ 

٠أيضا)،( كافر فهو الأخرى الحياة شئون ببقية علاقة له يكون 
أوالسارق، يد ةْني ل الله حكم إنفاد أن ؤيرى يعتقد من - ٨ 

.؛ ٠١أيصافهوكافر الحاصر، العمر يناسب، لا الحصن، الزاف رجم 
احماعكافر فهو اممه، ريعة ث بغثر الحكم استحل من - ٩ 

المساإمانرم.

١٤ ٦ / ٤ باز ابن ناوي ومحمؤع ، ٦ ص ن؛ن  امانحكم  انظر (١)
.\ذ\إس. ابنفتاوى  انظر (٢)

. ١٣٧ازا/ ابنفتاوى  انظر (٣)

.ا3ا/يما ابنفتاوى  انظر (٤)
.ازا/لأما ابنفتاوى  انظر (٠)

.١٣٧/١از ابنفتاوى  انظر (٦)



الحموانوو>؛ م)٥( ؛
العاملات،ق الق أنزل يضرما الحكم يجوز أنه اعتقد من - ١ ٠ 

.فهوكامحرا*' ونحؤها، والبنؤك والشراء كالسع 
دونس والتحريم، والتحليل التشريع حق لنمه جعل من - ١ ١ 

بحيثيوط، أو يرلمانية هيئة أو محمؤكة أو قرئا كان سواء تع—ال، الد 
علؤيفرصحنبما الد، المخالفة!^٠^٤ العامة القوان؛ن نون يهذلأء يصح 

.٠٢١الق،شرع إل التحاكم عليهم ؤيابون الناس، 
يجعلاش، كئ محالما أوقانؤبا نظاما وصع من ذلك ؤمثل - ١ ٢ 

. ١٣١إليهيتحاكموا أن عليهم ؤأؤجب الناس، ب؛ن الحاكم هو القانون هازا 
كانتإذا ؤتوارثؤها اعتادؤها الق )سلؤبهم( القبائل عوائد —  ١٣

أنإلا ؤأبوا عنه، فأعرصوا فيها الله بحكم ؤعلموا اممر، محالفة 
اسصل رمؤله، ؤحكم الق لحكم ، هومحالفثما اعتادوه، ما إل يتحاكموا 

وسلم>؛<.عاليه 

تيميةلأبن الفتاوى أينا سق ما لعض وانفر ،  ١٣٧/١باز ابن فتاوى اطرت )١( 
a/yu.،«

وغاوى. y'\/y^/١٨ , x-w/yوالأعمام ، ٢ ٤ ٥ *ا/ حزم لأبن الممل ذلك j افز; ٤( - ر٢ 
والمائةوالداه \, rr/TjcSj\؛jJcj ، inA/YA ,TAA/ro ، Ynv/vالإسلام شخ 

بازابن لقتالي ص،'، الموانع، وتحكيم ، yu\/a ،Y٤١/٨واللدراJنة، ١١٩/١٣
،١٧٣م/بممأ، ، ٩١يفر؛/الهيان وا، واخ\إ{<-م ا/ْيآ، 

وذاوىاينضنا/%م_بمآ، ١٦٨. ١٤٦؛/، ١Yهمسةابي٣/ْ















قصوم رطيا^ة ا،طن و

امحانى:الوصؤخ 
م£اوءل0اء:الأدب 

أصواتكمترفعوا لا آمنوا الدين أيبما ت - تعال - قوله نزل عندما 
نحبيأن لعضٍ بعضكم كجهر يالقول له نجهردا ولا الض صوت محدق 

أبوالصديق تأثر ٢[. ت الأية الحجرات، ]محورة ه. تشعرون لا وأنتم أعالكم 
صلاس، رسول يكلما ألا والتزما - عما اس رمي ~ عمر والفاروق بكر 

ؤتفصيلمه.بيانه سق كإ أوهمنا، مرا إلا ؤسلمم، عليه الله 
الأيةهد0 أن تصور عندما ساس بن قيس بن ثابت فعل ؤكدلك 

رسولاستدعاه حتى بيته لزم حيث ، الصويت، جهوري كان لأنه فيه، نزلت 
, J٢١١الخنةوبثثره وسلم، عليه الد صل الله، 

عندأصوامم يغضون الدين ؛^إن ت - تعال - قوله نزل نم ومن 
الحجرات،]محورة . للتقوى^ قلؤمحهم افه اتحن الدين أولئك افه رسول 
"ا[.الآة:

بهزم التوسلم، عليه الله صل الد، ول رمْع الأدب إن بل 
قر0عند الصؤبتف رفع كرهوا حيث ، وفاته بعد حص بعدهم ومن الصحابة 

عمرقصه أورد حيهث ، وع؛/،ه كثر كابن المرين من كشر دلل ذكر كإ 
٠٢٢١الطاثم. أشل من الرحالن مع - عنه الد صي ر~ 

.البحث، أول، ق الايات ذرولا أمباُبج رامع )١( 
الأتهذا نحرج تقدم وقد ، ٢ • /٧ ٤ ممر ابن ضر انظر: )٢( 



ء|تا|لدجب1ق نح 

نجاوزواحيث لف الوعام قد الأدب هدا أن المقرين بعض وذكر 
منوعالم شيخ كل إل وملم، علميه اش صل اس، رسول مخصي به 

عليهالد صل الد، رسول ميراث محملون إمم حيث لهم، احتراما ، العلمإء 
منجاء من مغها أفاد الحجرات، *آية نزلت عندما حص وهومنته، ومسالم، 
المحاتجيرإل يدهب - عمإ الق رصي — عباس ابن فكان ذلك، بعد العلمإء 
محملص مع تائبا ثمج حض بابه عند فيجلس الحديث، عنه يروي 
•- تعال - بقوله وتاثرا وملم، عليه الله صل الله، رسول حديث 

.٠[ الأية: الحجرات، ]سورة . لهم^ ح،مآ لكان إليهم نحرج حص صيروا أمم 
الأدبس فإن وسلم، علميه الق صل الق، برمول خاصة كانت وإن وهى 

بابادققت ما ; أبوعبيد قال ذلك. بمثل العلمإء ْع التعامل الحلق ؤحن 
'•٠١حروجهوقت ل بحج حتى نمل عال؛ عل 

هذاعفلمة نجد السورة هدْ ق ايات من سبق ما حلال س إننا 
-وعلا جل - الض ْع الأدب الحم، الأدب عل لم المالمرد بناء ل الدين 

محملس مع الأدب ثم وس وملم، علميه الله صل رسوله، مع والأدب 
،الأنبياء ورثة فالعلمإء ؤملم، علميه الض صل رمؤله، سنة ؤيرث الله كتاب 

الحديثل جاء كإ العلم. ورثوا ؤإنإ درهما ولا دينارا يورثوا ل؛ الأنبياء فإن 
وّلمرم.علميه الق صل المصطفى، عن 

.٣٣٤• ا■/ القرآن فللأل ل انفلر: )١( 
)ه/بإ(ىابوالترمذي (. ٣٦٤١)رنم العلم، كتاب ( T^U/V)أبوداود أحرجه )٢( 

حديثمن إلا الحديث هذا نعرف ولا الترمذي; قال (. ٢٦٨٢)رقم العلم، 
=المقدمة، ؤ، ٨( ١ / ماجه)١ وابن ■ بمتصل هوعندي وليس حيوه بن رجاء بن عاصم 



وم.ذووءهطت^، كطيييدو|سطت 

علمار ومن - اهد رحمهم - السلف أموال جاءت المنهللق هذا ومن 
وتادحإعبيد، وأب عباس، ابن قصة ذكرت وقد أثرهم، واقتفى نبمجهم 

العل،اء.مع 
رسولأذى فقد فقيها آذى من قوله: - أينا - عاص ابن عن وورد 

وسالم،عليه اش صل الله، رمول آذى ومن وملم، عليه اش صل الد، 
.- وحل عز - الله آذى فقد 

لرإن ت قالا أما والشافعي حنيفة أب عن البغدادي الخطب وروى 
•وإ\ا' لثُ فليس الله أولياء الفقهاء يكن 

قال;- عنه الله رصي - هريرة أبا عن الصحح الحديث ل ورد ؤكا 
الحديثل — ؤحل عز — الله قال وملم، عليه الله صل الق، رسول قال 

هذهخلال ومن . ٠٢١بالحرب(( آذنته فقد ولثا ل عادى ررمن القدمي; 
صلرسوله، ْع وأدب الله، مع أدب العلياء مع الأدب أن نعلم الصوص 

افهيدي ي؛ن تقدموا ؤرلأ ت - تعال - مله أن وندرك وسلم، عليه الق 
فوقأصواتكم ترفعوا ؤرلأ ت ومله ١[• الأيةت الحجرات، ]صورة • ورسوله؟^ 

]سورةبض4. بعضكم كجهر بالقول له نحهروا ولا الشي صوت 
الحجراتوراء من ينادونك الذين ؛^إن وقوله! ٢[. الأية! الحجرات، 
التلاوةلمجرد ليت، ٤[. الأية: الحجرات، ]صورة يعقلوزه. لا أكثرهم 

ممجاترمم هي بل وسلم، عليه الش صل الله، رسول وفاة بعد فقهل، 

(.٦٢٩٧)رقم الحامع صحح j ك،ا الاياف الحديث هذا يصحح • ( ٢٢٣)رذم 
للمولض.مومة مالعلهاء لحوم ت ر'ااة ١نفلر )١( 
الرقاق.الخارى)؟/'بما(ىاب أخرجه )٢( 





ييخدفيء و وطاالي^اة هطة I ر

•ااءو0اءوفيكم مضانغت اولأ؛ 
٠^-• تمال - اش قال  الوالذين يعلمون الذين يستوي هل  ٠٢

مناف نحشى  ١٢٠^؛- مسحاه - ؤيقول ٩[. الأية: الزر، ]مودة يعلموزه. 
>اؤوأءليعوا: - وعلا حل - ؤيقول . [ ٢٨الأية; فاؤلر، ]محورة العالإء؟بم. عباده 

وأولو[. ٠٩الأية; النساء، ]محورة ه. منكم الأمر وأول الرسول وأؤلمرا اف 
أولوالمرين: بعض وقال العلياء. هم -: العلم أهل يقول ك،ا - الأمر 

والعلياء.الأمراء الأمر! 
اوتواوالذين متكم آمنوا الذين الاه ءؤيرغ • ~ عرؤجل — الق ؤيقول 

[.١١الأية! الجائلة، ]محورة درحاتيم. العلم 
يردااٌن • قال وسلم، عليه الق صل ، الك، عن الخاري وروى 

رامن: - حجر ابن يذكر اكر-كيا ابن قال الدين((لا<، ز يفمهه حم( به افه 
.حثرا((به يرد فلم الدين ل الذ يفقهه لر 

قال:أنه وملم، عاليه الد صل الض، عن الدرداء أبو وروى 
البدر.ليلة الكواكعب، سائر عل القمر كفضل العابد عل العانر راذضل 

ورثواإنيا درهما، ولا دينارا يورثوا لي الأنيتاء إن • الأنثياء ورثه هم العلياء 
واهر((لآ،.بحظ أحذ فقد به أحذ فمن العلي، 

كتاب( ١٠٢٤/)"١ لم موأحرجه العلم. كتاب ( ٢٦)ا/ه؟، البخاري صحح إ ١ ر 
١(.• رقم)٧٣الإمارة، 

كتاب( ٣١٧/٣)وأبوداود (. ٢٦٨٢)رقم العلم، كتاب ؛( U/o)الترمذي أخرجه )٢( 
والدارص(. ٢٢٣رقم)المقدمة، 3، ( ماجه)ا/١٨وابن (، ٣٦٤١رقم)العلم، 

رقمالخامع صحح ل كإ وصححه ٠ ( ٣٤رقم)٢ المقدمة، )\إ'ااافي 
(٦٢٩٧.)



بنعبدالرحمن الشيخ يقول كا ~ واب،اعة السنة أهل عقيدة ومن 
أنأى الهداة((، العلياء باحترام الق يدينون ررأمم الد-؛ رحمه - معدي 

وتعظيمالعلياء، بتؤقثر - تعال - الق إل يتقربون واياعة السنة أهل 
حرمنهم•

يدهالا الإملأم ق ئلمة الحالم مؤت يقولون )ركانوا I الخن قال 
,والمهار(( الليل ا اختلفما ثيء 

فلاسواهم وس العلم, أهل عندنا الماس ١١الأوزاعي؛ وقال 
ثىء«•

هولكان حبل؛ رأس عل فقيها أن ®لو الثوري؛ سفيان وقال 
.الخياعة((

تالشاعر يقول المحاق هدْ ؤحول 
حواءوالأم آدم م وهأبآكفاء التمثال حهة من اس الم

اءوالمط؛ن فاليه اخرون يفلما أصلهم ل لهم يكس فإن 
أدلأةاسهدي لن الهدى عل إم العلم لأمل إلا القمل ما 
أعداءالعالم لأهل والجاهلون نحنه كان ما امريء كل در ون

تتسنالمحفؤظة؛ الأقوال هده س ثم الكريمة، الممؤصى هده من 
هناوس الأمة؛ عليإء حا يتمع الق الحالية، والدرجة العفليمة، المكانة لما 

وحفغلوالإجلال والقدير، المعمليم س حقهم الماس يوفيهم أن وجب 
عندله خر فهو اف حرمات يعظم ؤومن I - تعال - الد قال الحرمات، 

ثعائريعظم ءؤومن ؛ - وعلا جل - ؤيقول • ٣[ ٠ الآية؛ ]سورٍْالخج،• ربه؟؛*
قالكإ - والثعثرة . [ ٣٢الأية: الحج، ]سورة القلوب،ه. تقوى من فإما اه 



سط'صا|و،اتهسضست 

-ريب بلا - والعلياء وتعفلمه. بفضله وأشعر الق أذل ما كل -I العل،اء 
التمؤصىبدلالة ؤتعظيمه، بفضله ؤأثعر اش أذن فيعا أولثا دحولأ يدخلون 
الإيراد.السالفة الكريمة 

تعفليمل أوتهص؛را إعراصا يعل. ؤإيداوهم العناء هن فاليل إذن، 
علالعلياء ررأعراض I العلياء بعض قول أبلغ وما • اللة شعائر من شع،/؟ 
.من-ثمرجر((حفرة 

رواهما )العلياء(، الأمة مصابيح إيداء حهلورة عل يدل مما وإن 
الدصل اش، رمول قال قال; - عنه الق، رصي - هريرة أي عن البخاري 

وليال عادى ااس القدسي: الحديث ل - وجل عز - افه قال وسلم: عليه 
ؤيالحرب((را< آذثته فقد 

اممهآذنه فمد الربا أكل من أذ يدرك كلنا الكريم القاريء أخي 
ؤلكن؛ هدايدرك كلنا العفليم، الجرم ذلك عن ؤيتب ينته ل؛ إن بالحرب، 

-وعلا جل - النه حارب فقد الله أولياء آذى من أن - أيصا - ندرك نحن هل 
الشديد،الوعيد هدا نستحضر نحن هل ؟ إ السابق الحل.يثا من تسن كعا 

االعلياء؟ من عالآ ل بالحدث يز عندما 
_أم،االض رحمهيا - والشافعي حنيفة أب عن البغدادي الخهليب روى 

الشافعي:قال . ول((هد فليس اش، أولياء الفقهاء يكن لر ررإن قالا: 
العاملون.العلياء هم المراد: أن أي : العاملون((ررالفقهاء 

رمولأذى فقد فقيها أذى ارمز ؛ - عميا الله رصي - عباس ان وقال 

قرنا.نحرمحه تقدم !١( 



،|د<ع|ة|اددس

ؤبملم،عليه الف صل الق، رسول آذى محمن لم، ومعليه الله صل الد، 
._({ وحل عز - الض آذى فقد 

محبما ببعض ؤتدكرا ، العناء لفضل نسينا المصوص هذه ق لعل 
الحقوق.من علينا لهم 



اكوط<:لموم اهل أسباب يانيا؛ 
الءأةةواكإوأة:.ا

منؤينفعل الرء يغار أن وهي محمؤدة، فهي - بالفح - الخرة أما 
لرإن - صاحبها نحن قد لكما - وعلا حل - اهنه وحرمات الد، دين أحل 

يشعر.لا حنث من العل،اء لحوم ل يقع حتى فشيئا، شيئا يتحرز- 
واكؤدالحد، قرينة وهى مذمومة، فهي - بالكر - الغرة وأما 

-صر:بن معيد قال )الأقران(. بعض ل بعضهم العلياء كلام هوإ 7اا 
نقميفوالدي بعض، عل بعضهم تصدقوا ولا العل،اء، لعلم اراستمعوا 

علممن امتفيدوا أي؛ . صرا7يااا ل التيوس من تضايرا أشد لهم بندم 
ولذلكالأقران. من بعض، عل بعضهم كلام تصدقوا لا ولكن ، العلياء 

كانإذا ميعا لا به، يما لا بعض ل بعضهم الأقران رركلأم الذهي: قال 
•أوهوى،ا أومذهب لحد 

انمح:. ٢ 

مال،أو حاْ عل للحصول التنافس ومنه ؤيصم، يعمي والحد 
أجلمن بعض، j بعضهم ؤنطعن بعض، عل الأقران بعض يطغى ففد 

مال.أو جاه عل الحصول أو لهلان، '>من القرب 
انموس:. ٢ 

وإن،ا- تعال - لأل يتجردوا لر العلياء لحؤم يأكلون الذين بعض إن 
إل-زلي لا الهوى واتاع • الأمة ضاء أعراض ل للوقوع الهوى، دفعهم 

زصورة٠ افه سييل مئ فيصلك الهوى تتح ؤردلأ "٠ تعال ~ قال ح2ر، 
أنإفاعلم لك ستحييوا لر وفإن وةالسٌبحانمست [. ٢٦الأية; ص، 



،1او■0أة1وهدم

[.٥٠الأبة: القمص، ]محورة أهواءهم^. يشعون 
الهوىيعميه الهوى ررصاحب تيمية! اين لأم الإمشيخ قال 

صاحبصضن; الناس من اراحذروا I يقولون اللف وكان . ؤيصمه((
.دنياه((أعمته دنيا وصاحب هواه، قننه قد هوى 

اكظيه:. ٤ 

الضلال:عل أ؛اقهم تقاليدم المثرين عل - تعال - الض نص لقد 
الزخرف،]سورة صونيم. آثارهم عل وإنا أمة عل آباءنا وحدنا ؤإنا 
[.٢٢الأية: 

لولكني العلياء، ذكره تفصيل فيه بل مدمؤما، كله والتقليدٍليس 
فإكالعلياء، لحوم مش إل يودى الذي التقليد من احذر المقام هذا 

استمعت،هل قتاله: عالر، عرض ل يقع الناس بحض تجع - حيانا أ- 
حالهس علمتح ، كيفإذن فتقول: واس. لا فيقول: الع-الم؟ هذا إل 

تقليداالعالم ق يطعن هكذا فلازرا،. ل قاله فيقول; أ وكذا؟ كذا ؤأقواله 
العالم.حرمة مربع غثر هؤلة، المذْ لفلان، 

أس،آس إل رجلا، دينه أحدكم يقلدل لا ررألأ •' عؤد مابن قال 
يفقلن محل ررلأ حنيفة: أبو وقال الشن((. ق اموْ لا فانه كفر، كفر وإف 
ررس؛Uأحمد: الإمام وقال . قث(اأين س يعلم حتى يمي أن تي كس 

.الرحال((دينه يقلذ أن الرجل علم 

الا3للكن إذا صحح وهومصدر هوالمد فهدا - كلامه له نقل فلأنا أن الراد وليس 
سين.دون له تبنا به نفيه، وقدح سه فلائا أن الراد ولكن ثقة، 



اةو|دوذصىذنرتماإطلهدو|،|طت
^^|ة؛ءءءئ(,

 Q .اكءْبو

وبخاصة- ل يتحدثون الدين لأقوال مثري حلال من 
ذلك.أسباب أبرز من التعصب أن ل نبن - والدعاة العلم محللأب 

أوقبيلة أو حماعة أو لمدهب الحزبية الحزبية، هو التعصب عل والباعث 
بعضهمعل صدق حى ا شيعا لمن المفرقتا الق الضيقة الحزبيه بلد، 
الشاعر؛قول 

عوتإن عزبة من إلا ا أنوهل 
أرسيغزيه ترسي وإن غويت، 

وفجأةالحالعاع، بعض ق يتكلمون العلم حللأب بحفس أن سممنا 
فاثنواعليه؛ يئي فلأيا أن سمحوا لأنيم عليه؛ يثنون وصاروا تغثرموقفهم، 

.الأحوال مغير اللة وسبحان عليه، 
للصواب،اهتدى ؤإذا معه، صلوا له، يتعصبون من صل إذا 

لوقلدوا لغثرهم، عقولهم والدعا؛ الهللأب بعض سلم لقد معه. اهتدوا 
•الرجال ديمم 

البلادعار\ء ل ؤيقدح بلده، لعلياء ينتصر من قرنا ا رأينولقد 
منهدا أليس واحدة! اللبن بلاد أليت إ الله سبحان الأحرى، 

لعلعاعالشرق أهل يتعصب، أن الشهلعل من أليس ا المذموم التحمحسبح 
الوسط!لعلياء الوسقل وأهل الغرب، الغرب وأهل الشرق، 

أنإل يدعؤتا الذي الصحح، للممج محالما التعمحسثا هذا إن 
تالتعصب، ذم ل الغزال أبوحامد قال ولهذا قائله، كان مهإ بالحق ناحذ 

.بالحق((الرحال لا بالرحال، الحق يعرفون العقول، صحفاء عائم رروهذه 



|وعد||داورة سنتح 
أكالم:- ٦ 

لنقديتصدر حدي ثابا نحد وأصبحت عصرنا، ل التعالون كثر لفد 
أجهلمن فإن حهلر؛ أمر وهدا قوله، وتقوية أرائهم ولتفنيد ، العلإء 
.حدودْ ؤيتعدى شه، قدر بجهل مى الناس 

1وفاووضإ1ٌلمق:اا.

اقهفرادهم مرض قلؤحم ء؛ؤفي I النافقذن عن - تعال - الق قال 
الناسآمن كإ آمنوا لهم قيل >اؤوإذا [• ١٠ت الأنة البهمة سورة ل . مرصا؟ا< 

يعلموزه.لا ولكن السفهاء هم إمم ألا السفهاء آمن كإ أرمن قالوا 
إل-و}نا وإذا أمنا قالوا آموا الذين لقوا ؛^وإدا [. ١٣الأية: الغرة، ]سورة 

[.١٤الأية'. البقرة، ]سورة ■ متهرئوزه نحن إنإ معكم إئا قالوا شياطييهم 
والحداثين،اانلc^محا من للحق؛ الكارهين تن افقالنإن 

منقشم ل لما ؛ العلمإء لحوم أكل أمباب أقوى س وأمثالهم، والقوميين، 
وأهله.للحق والبغض المرض 

أحدإل المجالس س محلس ل استمعت أني المص المؤسف ؤمن 
منبعض فقلده الحلمإء، أعراض ل يتهلل الناشز، هؤلاء 
•المجلس ذلك ل علميه رد حتى يقول، ما عل ووافقه يشعر، لا حيث 

القلميعم، ، بذيء بكلام علم،اثنا ق يتحدثون الأن العلءاذيين إن 
،الأنبياء ورثة ومعاداة الدعل، س قشم ل ما عل يدل مما ، تسْلره عن 
الحق.س محملونه وما 



I ييختقم و سااالمات ||طت

هاووفم ض1وءلذت |اإءحا< مذطط1تا تْ،يء - ٨ 
قاثمة،لم تقوم أن يمكن لا أنه - اش أحزاهمم ~ العلإنيون أدرك 

العناء،من النيل ل فاحدوا البلد، ل وهيبة وهيئة شان لهم والعناء 
واللمز،يالدص قيمتهم، وتحهليم ، العلياء صورة تشويه ل وشرعوا 

هوذلك ولخن بالغيب، رخما ولا يزائا هذا أقول، لا والأفتراءوالاخلأف. 
عقليقبله لا العلياء ل كلام من العلكانين، عن ات الثقا إليننقله ما 

العلم.طاو_، عن فضلا العاص، 



|اد<|ادجمو|ة 

:lUldlقس ااء9يءأن طس التءتبة ا|أثاو ياكا: 

علتمتب سلبية، وآثاوا حطيرة، ونتائج ؤخيمة، عواهب هناك إل 
لتأمل مذ الاثار تلك يدرك • أعراصهم ل والوقؤع ؛ العناء لحوم أكل 

تأهمها وإليالثا ، نظره وأبعد أفقه، ووسع الواقع، 
الهؤ:هن يقوك ها ود قس سبب اكالم جأء ؛ن - ا 

عامي،رجل ل "مح كاي شخصيا، جرحا لتس الدالم -مح إن 
العالممحمله ما رد إل الشخصية، الخدود يتعدى الأثر، بلخ جممح ولكنه 

قيطعنوا فلم الأمر، هدا قريس من المشركون استغل وليلك . الحق من 
لأمموملم، عليه الق صل ، الرسول، شخحى ق طعنوا بل أولا، الإسلام 
اللهصل ، الرصول، صورة يشؤهوا أن استهلاءوا إن أنبم — يقنا — يعلمون 

إنهت قالوا . الحق من يقوله ما يقبلوا فلن الناس، أذهان ؤ، وسلم، عليه 
كاJواؤقد ٠ دلل ق — الحمل ؤلله — فشلوا ؤلكمم ٠ ٠ محنون كاهن، احر، س

بحدتغر الذي فا الثقة. الحكم، الصادق، بالأمن، يصفونه يعتته قبل 
ثخصيقصدون لا إمم ماحر؟ محنون، كاهن، إل حوله الذي ما بعثته؟ 
رسولابصفته يقصدونه ولكمم هوهو، أنه يعلمون فهم اض، عبد بن محمد 

قصورته تشويه اّتْلاعوا إن أمم فعلموا محاربونه، هم ممجا محمل 
هووهدا الحق. من معه وعا عنه، صدهم ل نجحوا فقد الناس؛ نفؤس 

اليؤم.النافق،ن لؤيب أم
1 ج جو اكالم جرج أن . ٢  ^lieU محلالنبي، مثراث وهو  ٠٥٥٥كس

عليهللنبي، جلمح العال؛ فجرح ، الأنبياء ورثة العلياء إذ ؤملم، عليه الله 
فقدفقيها آذى راس عباس: ابن قولط هومعنى وهدا واللام، الصلاة 



د||،سة|تملهنيهننوم^ئوىبت

الدصل الق، رمول آذى ومن محبمّلم، عليه الله صل الله، رسول اذى 
._(( وعلا حل - اش آذى فقد وّالم، عليه 

معه.الذي العلم بجح العال؛ بحح فالذي إذن، 
عليهالق صل البي، إرث جهمح د ففالعلم؛ هذا جرح ؤمن 

يشعر.لا حين، من الإسلام ل فهويهلعن ذللن، وعل وسلم، 
٠الأمن ءل0ا، ص اكلم  tjlJIlsبس الس ساؤهمإ اكلط. ج ج، ان . ٣ 

للآحهلارفيتعرصون مرثيين، بدون ؤلريمهم ق العللأيب، ثر يؤحيئنذ 
اليوم.سبابنا عل نخشاه ما وهذا والزلل، الشعلط ق ؤيقعون ، والآحهلاء 
لهيبتهم،وذهاب، اكامة. نظء قس نمم تقلمو اكلما، تجءيه ان . ٤ 
أحديقول ؤيفرحهم، الله، أعداء يمل وهذا صدورهم، ق وقيمتهم 

تهآرام، العالياء عل إعلامه سلط أن بعد عربية دولة ق الهالكين الزعإء 
اليبالفتوى لك فيفي ؛ فرحمح، أعمله . . شيخ • • ررعال؛ ت - ببمم تهزيا م

.تريد((

.الإسلامية الدول ممرمجن ل العامة عند العلياء قيمة ّسقعلتؤ لقد 
الماسوحييت، قعا ، الحلعاء عن وسألت، الدول، تللث، بعض إل ذهبتؤ 

عليهم،سهامها سلعلتإ العلمنة لأن ؛ للعلعاء يابيون ولا ، العل،اء يعرفون 
ننلرق ، المتيع سقط س فأصبحوا ؛ ّمعتهه؛ ولطخت، ، صورتبه؛ فشحهت، 
الماص-كثثرمن 



||د،عاة|لحد،،،

تجاه L_icمايجب وابهاء 

وانالأمة، قيادة قس وفاءايممم مضانتمم، ففظا1ءلاء أن .  ا
سمم*سالب 

وإل?بما، الاقتداء بحب لنا، لفدوة ١^^^٠؛ السلف معاملة ل إل 
أنالعلم لشداة ينبغي لنورا، العلم طالب لاداب بيان من سطروه فيا 

الطالب.طريق ل به تنثروا ي

هوأولس بحضرة محدث أن للمحدت سغي ارلأ ايراش؛ مال، 
.بثيء(( إبراهيم يتكلم لر اجتمعا إذا والشعبي إبراهيم وكان بذلك. منه 

.صوته((فرفع فهل أحدا ناظر أي ممعت ارما الشافعي; ابن وقال 
منههوأول( مذ وفتها ياللد يمديث، واليتما ممتن؛ ين يمنى لمال، 

.فهوأحمق((لتحديث با 
ب- الامتهزاء بيل عل - ِلم ت لشيخه قال قس الئعلوكي: يقال 

,أبدا((؛٥^ 
اممهرصي - الخطاب بن عمر مع - عته ايد رصي - هماس ابن وتأدب 

العلم،ائل ممن مسألة عن يسأله أن وهويريد منة مكث حيث - عنه 
يفعل.فلم 

العالمُه.يزم أن الئنة ررمن كيان: بن طاووس ومال 
عل،بذلك قحرم عباس؛ ابن يارتم، صنمه اركان الرهرك،! ومال 

.كشذا((
بنبمص س للمحدنن أوقر أحدا رأيت ارما اليخارك،ت وقال 

•ممتن،ا 



|ثم|هاليتوصخ|وىيخت|،،ط،
^^^ءءءءءت0,

.الآمير_(اماب كإ إبراهيم نبماب ))كنا العثرة؛ وقال 
فأنصتبالحديث، ليحديي الرجل #إن I رباح أبي( بن عهياء وقال 

,يؤلد(( ألت( قبل سمعته وقد . أيا أسمعه لر كاق له، 
الحقالد تحري أن نميت إلا قط أحدا ناظرت ررما الشافعي: وفال 

.لسانه((عل 

-علة متآكئامن وكان - حنبل بن أخمد الإمام عند العلعاء أحد ويكر 
فنتكيء.الصالحون يدير أن ينبغي لا ؤقال؛ جالسا فامحتوى 

,قط((ورغ حاصم )رما ت الحرري وقال 
فهداهماف هدى الذين ؤأولئائs الاقتداء محن هؤلاء وبمثل 

[•٩٠الأية؛ الأنعام، زسورة اةتده؟ه. 
اا؛ساءل'،ومم  dillًيم هن الأ سموم لا انه نطم ان . ٢ 

والاإ؛ثة:

حنفنعذرْ ، _ait ممءس العالم أن ندرك أن فبمت، ذك وعل 
.عليهم ونحصيها العلياء أنؤهناء نتلمس ندهب ولا فيخشء، محتهد 

الأمر،هدا يستحضرون - الله رحمهم - الأمة لما مكان ولقد 
الفقه.حى ؤيففهونه 

,أحد(( الغلط من يثبت يكاد ))ليس ت الثوري مفيان الإمام قال 
.(( أا والتصحيف الخهلآ من يعرى ))وس I أخمد الإمام وقال 

العصمةهدم حدود ول الأنبياء عصمة موصؤع ل السنة أهل عقيدة نحفى لا 
الءلحاوي؛ن.العقيدة 'ئ/ح إل، فباح بيانا مزيد أراد دْن فليعلم، 



|اد|مه|ة|وحد

معالأئمة من كبثرأحل والغلط الخطأ من يننم )رلر الترمذي؛ ومحال 
.حفظهم((

ثبتشخ حديث ترك الإنصاف من رروليس ان; حباين وئال 
حديثترك لك، المهذا بملكنا ولو روايته، ق يم باوهام عدالته صحة 

يكونواوب وإتقان، حفظ أهل لأنبمم وشمه؛ واكورتم، جريج وابن الزهري 
•روايامم« ل :بموا لا حتى معصومن 

تقوما'ن اض اك،حابة، صص ضذ موجود ف ١٣اأن ندوض أن - ٣ 
الماس:

واحدفلكل العاوإء)ا( من للخلاف صدورنا نتع أن محب لذلك 
لنظرته واحد ولكل الأدلة، عل اطلاعي واحد ولكل فهمه، ميبم 

ذكرهما وانظر بيبمم، الخلاف يؤحد أن الطبيعي فمن الأمور؛ ملابسات 
الأئمةعن الملام )ررفع ككتاب الموصؤع، هذا ل العلياء من كشر 

.- اس رحمه - تيمية ابن الإسلام لثخ ، الأعلام(( 
مقامدممإض ءننتبه ،، l^eyiءلس اكرصد نقون أن - ٤ 

محشناتتمرير وسائل من نكون أن لا ضاما، ع>ن ندافع ءاء|اخمم،وأن 
نشعر.لا حيث من الأعداء 

ءني وألا الممن. الميل طس وآإا£مم طْالنا أقواو نحل أن - ٥ 
بأقوالهم.نأخذ ل؛ وإن فيهم، الظن 

أدبل حمد بن صالح الدكتور ربمالة وانظر الأصول، لا الفرؤع حلاف به وأعي 
الخلاف.



ا*||،|طر'صلوال|ةمسذسء^^ت

كراقرئا ثمة لكي ، العل،اء أقوال بكل بالأخد طز»و؛ن نا لأننا حما 
قلافيه، محالفه.والحرج دليل هاك كان العالم_إذا بقول الأخذ دم عض 

كانولفد . لحمه ونأكل عرصه، نتييح أن العال؛ برأي اقتناعنا عدم يعي 
ومل. فهومدهى(( الحدث صح ررإذا -يقول; النه رحمه الشافعي. الإمام 
متحبداأحد ليس أنه يدركون كانوا ففد الأئمة؛ من واحد غر عن ذلك 

تبقىلكن - مثلا - يبلغه ل؛ لأنه ليل، لذو محالئا قوله يكون فقد ، عال؛ بقول 
والوقيعةالطعن من مصونة العال؛ حرمه 

أحيكمن حرجت بكلمة تظى رالأ عنه الض رصي - عمر قال 
,الخثرمحملأ((ل لها محي وأنت، سوءا السل؛ 

صوبص بما ويسغو نحن، بنا وصي امطأسا ألن ننص ان . ٦ 
lc _Lill ،_ ناطت.اوءوْاء اهظا، وعن

نامتهأصبحت قد اس نالواعظ يا 
هايتاتأنت، أمورا م مبمبعبت، إن 

لمهنعالشرك  JUuم الإثوأء_ذللم 
 jاسامعن ا عامص ل ك

اتبصرهاس نالبعسيويح ا عرفته
امهذي الالسن، تبصر ولا م، ميي

قالكإ إلا ه نفؤينى العناء أعراض ق يقع س متل ؤما 
الشاعر:

انوهيبما يومصخر؛ اطح كن
وبلاله قرنوأوهى ا، نضرهفلم 







|ه|ع|ةاودص|وا

واكدءمناقسي، وان |اءاام، و بم |اإخذ ان نعرف ان . ٢ 
عظيمالأمرين يئن فالفرق اكلطء، فم اككن ص ما نط يمك المو، بييان 

لتامحوز لا لكن الدليل، توافق ب إذا بالفتوى، ناخذ ألا لتا محوو • جدا 
.ق العلعن 

-وطأ -جو الاه وجه وظاس التسس يقمد ان - ٣ 
العارصةالشخصية الأغراض من ؤمحدر الإخلاص، تحضر في
فليعملربه لقاء يرجو كان الفلهور، وحب والتشفي، كالهوى، 

[.١١٠الأية: التكهف، ]سورة أحداه. ربه بعبادة يشرك ولا صالحا عملا 
أعراضعليه تدخل نم لد، ونحرد بإخلاص الأصل ؤ، ردم يكون قل فإنه ولبنته 

للنية.الممدة الأفات من وغيِْ الثروز حب من الشيهتان، ؟٦١ إليه يوسوس 
واكدو:الانحاف . ٤ 

ماكل يأخذوا أن إما هم محل العلم طلاب بعض واقع ل التامل 
منبه - تعال - الق أمر مجا خلاف، وهذا يقؤله، ما كل أويردوا العانر، يقوله 

ألاعل قوم فتان محرمتكم ولا ؤ ; - تعال - قال والإنصاف، العدل 
والعدل٨[. الأية; المائدة، ]سورة ه. للتقوى أقرب هو اعدلوا تميلوا 

تتيمية ابن الإسلام شخ قال والحإعة، السنة أهل ممج هو والإنصاف 
.بعض((مع بعضهم المبتدعة من المبتدعة مع اعذل السنة ررأهل 

Iأمورا يتضمن العابياء مع والإنصاف والعدل 
اكا،ءاساكاومبطم9أملك.)أ( 

أحدوقع فإذا فيه، وقع الخم الخطا بيان فم التجاور عدم )ب( 
أخطاثه،حمح محمي تذهب، فلا خطأه، تبين أن وأردت ختلمأ، ق العناء 



|ااد<|سم|ه|ادع

الحقبيان تريد اّ القضية ق حديثك احصن ؤإنإ عرصه، ل وتتهليل 
•نجاوزها إل أحد يتجرك أن وإياك تتجاوزها، ولا فيها، 

ا1،جاو:تقويم قس __ flوحاو ضمي نمك ان . 0 
العناء،أحد فيها مسالة ل الحق لبيان يتصدى س عل إذ 

-الق رحمهم - الحديث رحال رسمه الذي النصف الدقيق الميهج الك يأن 
اهد ، jvjقيمتها، ل يرة حجمها، ق صنية محتصرة، حميلة رسالة ؤئمة 

1اأجاوضمي|هوالمنةوالهاس وعنواما: المج، 
يغنيرما المر ففي إليها، الكريم الفاريء فاحتل • ويان المح أحمد للشيخ 

عزالؤبمل•
ونطاا1فأوء. قس خط ءاس اكاكر خط أن نطم ان . ٦ 

ااإ3ءوو:قس 

فإذاالخلاف، فيها محوز اجتهادية، مسائل فهي الفرؤع ائل مأما 
لشخصه.تهرص بدون فيها، حهلأْ بينا العالم؛ فيها أحهلأ 

ؤنحذرفيها، الصحيح القول فيبتن ، )العقيدة( الأصول ائل موأما 
بدونبدعته، إل الداعي حطورة إل ؤينبه الحملة، ل البلع أهل من 

منالبتدعق ْع أعدل السنة ررأهل ت الإسلام شيخ يقول تفريط. ولا إفرامحل 
فئةوكل يعص، لحوم بعضهم ياكل فالبتيعة . بعض(( مع بعضهم المسدعة 

فضلاالكفار، مع حتى فينصفون، السنة أهل وأما حقها، الأحرى تغمهل 
الكفر.دون  ٧٥٢•محهلئا كان عمن 

السنةأهل طريق عن عفلمإ ميلا يميلون اليؤم الناس بعضي إن 
وهىمحزنة، مؤلة قصة إل ذنو0 مند استممت، فقد ، الثاب، هدا ل والحإعة 



م|ة|ادد،|داس

بيانعل يقصروا ولر العقيدة، ل بأحطاء الدعاة أحد اتيموا نمرا أن 
عنI بيته ل شخصية قصصا عنه يدكرون مضوا بل العقدية، أخطائه 
زوجتهعن الخدث لماذا إ الض محبحان أولاده. وعن بنته، وعن زوجته، 

علنحث لا إننا حما إ شخصه؟ ق للطعن الداعي ما إ وأولاده؟ وبنته 
الحق،لبيان الصحح، الآسلوب_ا ندعوإل ولكننا الخهلآ، عن السكؤُت، 
الخهلآ.وتوضيح 

 .Vاثناٌأألصوٌضاك1ا.صاءضالأمو
فمفااواس:أكواب، ي،جءاوس .كك اوغأو£ آو 

وإعلانهقؤله عن ه ينفالمخهليء لجؤع ول اكصؤد، هو الحق لأن 
يقتغفقد الحق؛ وبيشت، علميه، ردديت، إن لأنلمثا ممر، خثر للناس ذاالث، 

إياهونحؤيفلمث، له، متاصحتك، بعد ه بنمهو رمع إذا أما الناس، نصما 
.بقؤله أخذوا الدين الناس كل فيسقتغ باه؛ 

فلممسالة، ل اختلفا العلمإء س ادنين أن المقام هدا ق يذكر ومما 
وتناحلرا،اجتمعا بل الناس، عند صاحبه نحْليء مجمإ واحد كل يذهب، 
هومرادهما لأن الأخر؛ بقول ممإ واحد كل أخد أن المناؤنرة نبماية فكانتخ 

.الحق(



بيانييمن لأبد سائمي؛٠٠! 
عنالتغاصى أو الأشخاص، تقديس إل ندعو لا ا أنن- ١ 
بيانل الصحح المج إل ندعو بل الحق. عن كؤت الأو ، الأحْلاء 

غلوولاولا تفريهل، ولا إفراط فلا . العلياء لأعراض انتهاك بدون الحق، 

منأكثر العلياء أخطاء تثرز لماذا - ٢ 
،وقدوتها ، ؤخيارها ، الأمة صفؤة هم العلياء أن هو ، دللل السبب 

القطةبمثابة لأنه جليا؛ واصحا كان حطا متهم وقع فإذا ، ٠٣ؤأحمدها 
مضروبالحالم زلة محيل وليلك . البيضاء الناصحة صفحتهم ل الحداء 

:٠٣١ ١٦،•
مهيا- نضلمة أصابته إذا الأبيض، الثوب كمثل إلا الحالم مثل وما 

يتئهواأن العلياء عل وجب، هنا ومن وظهرمحت،. فيه برزت - صغرها كان 
وأقوالهم.ؤتصرفاتهم لأع،الهم ؤيتفطنوا هم، أنفيتفقدوا بان الأمر؛ لذلك 

ينفخواولا عليائهم، هفوايت، يضحموا ألا الناس عل - كدللث، - ؤجب، كيا 
•فها 

تالدح ينبه الدؤ، الدم من احدر - ٣ 
عليهؤنحالع المشايخ، من شخ عل الثناء ل يسهب، الناس بعفن 

رلكن- مثلا - يقول ثم كشرا، شيئا التوقر وألفاب الفضل حويته نس 
ذللث،غثر أو يتغفل، قد أنه وهويقصد القلبج، أوطيب، حسآح( الشيخ 

الدينهؤلاء عل وإف للتنمص. وهي المدح، بغلاف المغلفة الأسالببح من 
ماحطورة يدركوا وأن ، ؤيتقحْ اممه نحافوا أن الأمالببح، هده يستخدمجون 



||او•ع|ةاادادم

انتقموه.ممن يعذروا وأن ؤيتغفروه، الد، إل يتوبوا وأن يقولون، 
أوعاجلا ، جزاءه فسيلش العالإء مم الأدب أساء من أن - ٤ 

آجلا:

وناظركثمة، كنا اروصنف حزم: ابن ترحمة ل الذهي الإمام قال 
فججبل الخطاب. ل الأئمة ْع يتأدب وام وقلمه، لسانه وبسمل عليه، 

أعرضإنه بحيث فعله، جنس من جزاوْ فكان وجئع، وب العبارة، 
قواحرقت مما، ونفروا وهجروها، الأئمة، من حماعة تمحانيفه عن 

وقته«.

منيقمل عليهم، ؤيتجرأ ، يسب الذي أن يشهد والواير 
والخاصة.العامة أع؛ن 

برمن فإن بذلك، يشهد رروالواغ رجب: ابن الحاففل ؤيقول 
مكرهفعاد بأخيه، مكر من أخبار عل ا وقفالعال؛؛ ؤتوارح الناس، أخبار 
بهالمكور لنجاة سببا أي• ؤبملامته((. لنجاته محببا ذللثح ؤكان عليه، 

ؤمحلامته.

للهلحن،يبتلون؛التعرض الذين العلم وطلاب ^^، ٨١١عل - ٠ 
ليسواأسمم يعلموا وأن الق، ؤيتقوا يصثروا أن عليهم فيهم؛ الناص وكلام 
يني؛لر وسلم، عليه اممه صل فالرسول، ليرأا، والرّالأنياء من أفضل 

زأسوة الإفلثح. حادثة ق أهله، ل حتى وطعن فيه، الكلام من 
العاقثةأن وليعلموا به، فليقتدوا وسال؛، عليه الق، صل الد، رمحول 

إنهعليتا افه مى قد أحي وهذا يوسم، أنا ءؤةال : - تعال - ال ق ،
يوسمح،ومحورة , ؟4 الحسن أجر يضيع لا افه فإن ويصم يثق، من 



ةتىائ^^^توم^ذرمى^اتت|اوس

اسعيتوالقومه موصى قال ؤ I موسى عن - ؤعلأ جل - وقال • ٩[ ' الأية؛ 
.والعائه عياله من يشاء من يورثها ف الأرض إن واصثروا باق 

السيءا،لكر محي ولا ؤ سبحانه - وقال [. ١٢٨: ١؛؛'^ الأعراف، ]سورة 
[.٤١٠الأية: فا>، ]مورة ^. aULإلا 

•قال من وصدق 
ؤئاعنة المقمن اج بننا ول

دعر—لء ج عل غار ق كنت و ول
امان—اص الم ينجومن ذي الذا ومن 

نرحائي بتن عمم غاب و ول
اه،إل توبوا الله، اتقوا ت العناء ل للمتحدين أقول أحيرا - ٦ 

فأنتموإلا لهم، غيبتكم دار بمقالعناء عل وا اثناش، إل وا أنيب
الأول;قال كا إلا مثلكم وما للمشن. والعاقبة الخاسرون، 

اليوهنما يومصخرة اطح كن
وعلاله قرنوأوهى ا، يضرهفلم 

،ثل;ثومبم
الحلصل نمق لا رأس الءل أشفق 

حرماتواحفظوا العواقب، ل وانفلروا المج، وصحمحوا فتنبهوا، 
لكم.ؤيغفر الد، محففلكم اس، 











الحم—||تغورة س

ماعل ^فتصبحوا السادصة: الأية وق القالب>ا<. عل دلالة هدا ول 
بلالحواؤح، عل يفلهر كان وإن القلب، مكانه والدم نادم؛ن؟ه. فعلتم 

الوليلك له، أثر فلا الخواؤح عل يظهر ولا القلب مكانه يكون أمر كل 
نتكإ جوارحهم، عل يظهر ز إذا قلؤبمم كسبته ب،ا المؤمنتز، اس يواخل 

من( jySءؤاجتشوا عشرة: الثانية الأية وق والة)آ(, امماب ق ذللث، 
الخامسةالأية وق . القل_، مكانه والظن . ؟!<إثم الظى بعض إن الفلز 
القالب.يصيب، ثالث، والريبة يرتابواه. ب ^ثم ■ عشرة 

السخريةعن كالمي بالقلب علاقة لها أحرى آيات من ورد ما مع 
منلم؛كما إلا الخواؤح عل نظهر لا الأمور فهده والفاخر، واية، واللمز 
.والرشد الصدق ذللث، ومثل أولا، القلب، 

للأسبابوذللث، حميعا القلؤبت، وعن القوى عن ماتحديث، ولدللث، 
الالة:

•ض كا آيات م، فيها ورد ما - ١ 
مكانباالقوى إن بل والقلب،، القوى ب؛ن الؤثيقة العلاقة - ٢ 

سيأق.كإ القلب، 
وبالقلؤببالقوى مرتبهل السورة هده ق ورد ما مدار أن - ٣ 

صإنةالقلبح وسلامة فالقوي ورودهما، كثر لث، ولدلوثلما، اطا ارتب

تلازمامحاك فإن القولن أتم، عل ولكن أوغره، القلم، هر العقل هل خلاف هناك )١( 
.ممراالأخر عل أحدهما ؤبمللق بيضا، 

نزولهإ.وأسباب ، ٢٨٦-٢٨٤الأيتان؛ البقرة سورة تقبراخر انظر: )٢( 









||ت<ووةااادحس

عن- عث، اذ، رصي - كعب بن أبأ - عث، اه، رصي - عمر سأل وهد 
فإذات قال بل، I قال شؤك؟ ذا طريما تملكت أما I أبير فأحاب التقوى؟ 
•، التقوى١١فدلك قال واجتهدت. شمرت هال؛ عملت؟ 

فقالرآ<:انممر ابن انمي هدا وء،؛رءن 

التضذاك ا وكبرهثرها صنوب الدنحل 

يرىما بمذر الشوك ض أر فوق كإش واصنع 
الحمحكامن ايبال إن صغيره رن نحقلا 

ياءراف، ر؛ؤإن تعال-: - هول، ل القوى خماع ; اليإء أحد هال 
دالضوالنكر الفحشاء عن ويبمس القرض ذى وإيتاء والإحسان بالعدل 
[■٩٠الأية؛ الحل، زمحورة لماماممكرونه. يعظكم 

مضل قال أنا، وسلم، عليا، اف، صل اش، رسول عن روي وقد 
ررأن. [ ١ • ٢ الأية; عمران، أل ]سورة ه. تقاته حق اف اتقوا ؤ : _ تعال - هوله 

•يكفررارم فلا يشكر وأن يشي، فلا يدكر وأن يعصى، فلا يطاع 

المرطيوذكر0 هريرة لأيٍر وعزاه ( ١ )٨٣ ص والحكم العلوم جامع ل رحب ابن ذكره ( ١ ) 
•- عنه الد رصي - لعمر وعراه ١ اُ ١ / ١ فسره تل 

(.١٣٨)ص والحكم العلوم جامع )٢( 
ثم- محه الد رصي _ عود مابن عن موقوفا والحكم العلوم جامع ل رجب ابن ذكره )٣( 

صوالحكم العلوم جامع انفلر: أصح. والموقوف مرفوعا، الحاكم وخرجه قال: 
(١٣٨.)



إاو|طو|تمإإطلبروموذمىطت

اكمحوىآيات 
أكثرالكريم القرآن ز - التعدية بمماريمها - )وقى( كلمة وردت 

منةرا<.وخخن من 
بعضهاأذكر ولكن - هنا - ذكرها يصعب حدا، كمه التقوى وآيات 

بالتقوى:الأمر فيها ورد مما وبخاصة 
تموتنولا تقاته حي افه اتقوا امنوا الدين أيبما ؛^يا ! - بحانه - محال 

•[ ١ ٠ ٢ • الأية عمران، أل ]سورة • ه لمون موأنتم إلا 
وأءليعواه.واممعوا امتطعتم ما افه ^فاتقوا ! - وعلا جل — وقال 

■[ ١٦ت الأنة التغابن، ]سورة 

واحدةنمس من حلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أتيا '^يا • وقال 
،اء الم]سوره . اف؟ا<واتقوا اء ونكشرا رجالا مما وث زوجها مما وحلق 
١[.الأة: 

محولأوهولوا اف اتقوا آمنوا الذين أما ؛ؤيا • - ذكره جل - ال ون
[.٧٠الأية: الأحزاب، ]سورة . مديداه< 
ْعلكونوا اف اتقوا آمنوا الذين أما ا ^ي—• ه انبي— ال وف

[.١١٩الأيتI التوبة، ]سورة الصاده؛زه. 
ه.عظم ثيء الساعة زلزلة إن ريكم اتقوا الناس أما >اؤيا ت وقال 

ا.١ الأية; ايآ، ]محورة 

ميمم٣ أن ^إلأ -ت تعال - كقوله التقوى ل ليس ما مما ولكن ( ٢٠٦إنما)نل 
نتحدثالق التقوى هي لت هنا الواردة التقوى فإن ه. ه نفاف وئيذركم تقاة 

•باّكمه تقثكم دّرايل الخر تقيكم اؤّرايل ومثلها؛ عما، 



ء©(ءءءءءءءءءصثمح؛ث

قدتما نفز ولتنظر اف اتقوا آمنوا الدين أبما ^يا ت - تعال - وقال 
[.١٨الأية:الخثر، ]سورة تممالوزه. يا صر - اف إن اف واتقوا لغد 

الإثمالعزة أخذته اف اتق له قيل ؤو\د'\ وعلا حل - وقال 
[.٢٠٦الأية: الغرة، ]سورة الهاه. ولبئس جهم نمه 

منالكتاب أوتوا الدين وصيتا ؤولقد I والإكرام الحلال ذو وقال 
[.١٣١الأية: اكء، ]سورة ١^. اتقوا أن وإياكم ملكم 

٠معالؤمة كمة والآيات 



لدءحتدئ^همتتسإ
؛مما حا، وتام التقوى عل نحث كيره أحاديث وردت 

وأتعكنت، حيئإ افه رراتق I وسلم عليه الق صل الق، رسول مال 
.٢١١حسن((خلق الناس وحالق تمحها، الخسته اليئه 

صارية;بن اض العربروى كإ وسلم، عليه الد صل ال، وق
عليكمناثر وإن والهناعق، والمع - وحل عر - افه بشوى »أوصكم 

.الحد عيد،( 

افهوإن حضرة، حلوة الدنيا ررإن وملم; عليه اتله صل وقال، 
.، النساء((١٣واتقوا الدنيا فاتقوا تعملون، كيفإ فينظر فيها متخلفكم 

وأخمد(. ١٩٨٧ريم)الروالصلة، كتاب ( ٣١١•، ٣١٢)،/الترمذي أخرجه )١( 
الترمذي:غال (، ٢٧٩١ريم)الرقاق، كتاب )آ/ها؛(، والدارمي )ه/مْا(، 

.( ٩٧)رقم الخامع صحح ؤا يا الآلاف وحسنه صحيح حن 
كتاب( ٤٣/٥)والترمذي (، ٤٦ ٠٧)رقم السنة، كتاب ( ١٢٠ / أبوداود)٤ أخرجه )٢( 

وأحمد(. ٤٢)رقم اكدمة، ق ماجه)ا/ْا( وابن (، ٢٦٧٦)رقم العلم، 
الأثمة.من واحد غر صححه صحيح >دوث وعذا (، ١٢٧، ١٢٦)،/

صحح.حن الترمذي; قال، 
الشام.أهل ل حدث أجود من وهذا الهروي: وقال، 
.صحيح ثابت حديث الزار؛ ومحال 
ثابت.حديث عبدالبمرت ابن ومحال 

.( ٢٤٠٠رقم)الغليل إرواء 3، كيا وصححه 
\(rro/rماجه)وابن (، ٢١٩١رقم)الفتن، كتاب ( ٤١٩)؛/الترمذي أخرجه )٣( 

١صحح حن : الترمذي قال، ، ٢( ٢ )م/ وأحمل. (، ٤٠•)•رقم الفتن، كتاب 
(.٩١١رنم)الصحيحة السلسلة ل كا لم، مشرحل عل أحمد اد نإمحان الألبوصحح 







||تا|ودجو|ة س

الممات،هده واحتلال االتقون، ما يتصف كم؟ صفات هناك 
منتميه موهي الصمات تلك أهم وماذكر التقوى، حقيقة ل احتلال 

وسلمعليه اش صل رسوله، وسنة - وعلا حل - الله كتاب 
أحصدرحة الإحسان لأن والإيإن، الإسلام باركان القيام - ١ 

الإبانيتمور فلا هردونه، ما يتم أن بعد إلا الأعل يتم ولا ؤأعل، مما، 
•التقوى هو والإحسان دوما، الإحسان يتصور ولا C الإسلام يدون 

والناس.الد مع والصدق والعهد بالؤعد الوفاء ِ ٢ 
لنفسه.بحب ما لاحيه بحب أن - ٣ 

المسالين.عن الأذى كفئ ٤- 
والرضي.الغضب، ل العدل - ٥ 
والإحسان.الناس والعفوعن الغيفل كظم - ٦ 
والاستغفار.التوبة - ٧ 
.اش شعائر تعظيم - ٨ 
.والضراء الباساء ل الصثر ء ٩ 
المذكر.عن والميي بالمعروف، الأم - ١ ٠ 
لائم.لومة اممه j 'أخده ألا . ١ ١ 
•والهو.ى الشيْلان ومزالق والشبهات الشهوات نحنب - ١ ٢ 

تقواهتقل المحقات هده نحلف وبمقدار التق،ن، صفات أهم هده 
المتقان.عداد من عمج ؤتقد ، وتمعم، 



وسمذ،وء|سق|طىفطت قت دإ|،م

وأهمها:القوى، معنى تحقيق عل لم المتعن وصائل هناك 
.ورحاوه وخوفه ، ذكر0 من والإكثار اش مراقبة - ١ 
وشريعة.عقيدة بالإسلام الكامل الالتزام _ ٢ 

لهداوالاتإء الأمة لف بالانداء والأنتإء، الامحداء صدق ٣. 

•الدمح، 
فاطر،]سورة العل،اءه. عباده من افه نحشى ءؤإن،ا العلم - ٤ 

[.٢٨الأية: 

صلقال، كإ السوء، 1ء حالعن والابتعاد الأخيار، صحبة — ٥ 
المن^كياغ السوء والحلسس الصالح الحلسس ررمسل إ يسالم عليه الض 

الحديث،.الكثر((لاا ونافح 
الومنونؤإن،ا والعمل والاعتبار التدبر مع القرآن قراءة - ٦ 

لعلإيايا زادمم آياته عليهم للين وإذا قلؤيم وجلت افه ذكر إذا الذين 
علأم القرآن يتدبرون اؤأفلأ ٢[. الأيةت _؛Vl ،،J]محورة يتوكلون؟ا<. رمحبمم 

[.٢٤الأيةت ]محورةمحمد، , أقفالهاه قلوب 
بنوالوقؤف —، وعلا حل — اس عفلمة وامتقعار المحامية، _ ٧ 

ونحوه.كالاعتكاف والخلوة يديه، 
أملوقمل والشبهات، الشهوات من المؤبقات، عن البعد — ٨ 

الرواكلة،كتاب وملم الٍؤع. كتاب ( ١٦البخاري)ّآ/أخرجه 
(.٢٦٢٨)رقم 



|ودد|ا؛ووة ص

.اش حرم عإ الطرف وغفى بالعزيمة، ؤأخدها ، ذللن، ل النفس 
وكترة- وعلا حل - الق يدي ين والبكاء والخشؤع، الدعاء - ٩ 

الأبتدلع.عن والبعد التابعة حس ْع العبادة 
والمشرب.والملبس المطعم إطابة - ١ ٠ 

اا_ضرالآملوالزئدةفيالدتيا.
واثاوط:1كقرس دْواس 

نصيبمن ؤأحرى متقيا، كان إذا الفرد عليها محمل JمرادنS هناك 
المتقن.من عليه والقائمون أهله يكون الذي المجتمع 

اكوي:جانب قس اولأ: 
.[ ٤ الأية التوبة، ]محورة التقن؟ه. محب افه ^إن له الق محبة — ١ 
محنوزه.هم والدين اتقوا الذين مع اف ^إن الله معية - ٢ 

البقرة،]محورة 

مسهمإذا اتقوا الذين اوسه؛^إن وومالشيهنان من الخفغل - ٤ 
الأعراف،]محورة ميصروزه. هم فإذا تذكروا الشيطان من طائم 

٢٠الأية:  ١.]

عليهمحوف فلا وأصلح اتقى والحزن الحوف انتفاء - ٠ 
[.٣٠الأية: الأعراف، ]محورة دلأهمتمنون4. 

المائدة،]محررة . من اف يتمل وانإ العمل قبول ٦" 
[.٢٧الأية: 



كبعلافه يتق >ؤومن I الضيق بعد وايمج المسر، بمد اليسر - ٧
أمرهمن له بجعل افه يتق ومن ؤ ٢[. الأية: العللاق، ورة زّمحرجاه. له 

٤[.ت الأية الطلاق، ]محررة يراه. 
محملاف، تتقوا إن آمنوا الذين أييا قا والنور والحكمة الفرامحة - ٨ 

[.٢٩الأيةت ،، Jl_Viزمحررة فرقاناه. لكم 
اعدتوالأرصن إوات السسعرصها وجنة ؤ الحنة دخول - ٩ 

[.١٣٣ت الأية عمران، آل ]محورة للمتق؛نيم. 
فيهاالفلاأل؛ن وندر اتقوا الدين تجي، وثم النار من المجاة - ' 

[.٧٢^; ١١١مريم، صورة 

الأعراف،]سورة . ؤوالعاقة واذب العاقة ن ح- 
[.٤٩الأية! ص، ورة ]محه. مات لحس ؤوإئ [• 

الزخرف،]محورة التقيزه. إلا عدو لبعضن بعضهم يومئذ 
٢٨الأية: 

٦٧الأية: 

يومفوقهم اتقوا والذين ؤ القيامة يؤم الية العة زلالمن-٢
[.٢١٢الأية: البقرة، ]محورة 

الفمحْء: jdeاكقواو اث، يانيا: 

الأمنلهم أولئك بفللم إيامم يلبسوا ولر آمنوا الأمن - ١ 
القرىليهللث، ربك كان وما ؤ ّ [ ٨٢ت الأية الأنعام، ]محورة مهتدوزه. وهمم 

.[ ١ ١ ٧ الأية: هود، ]محورة ه. مصالحون وأهلها يفللمم 
؟لأزيذئكمه شكرتم ولثن والعافية والصحة العيش رغد _ ٢ 

الآة:ب[ؤإبراهيم،]محورة 









قوم^خإصىطتثواساترخإإطله،

٠ ٢١له؛إلا تصلح لا أصبحت حتى للتقوى، 
اللهصل محمد، أمة أفضل هما لر-جاان نظرنا ل جر يواحد موقف 

ممإ.بدرت لغفلة جر يوامتحان وسلم، عاليه 
نقولعنأحوالا؟^،!^١ 

إعر؟ يلا ونحن فيه رسبتا امتتحان من كم 

محبطقد لأنه تنعروزه. لا >ؤوأنتم الأية! هدم ل بدع مر وهنا 
العمل،بدلك عماله نحبط أن بتصور لا فهو يشعر، لا وهو الإنسان عمل 

بالا.نمله أولأبلقي 
يشعر.لا ؤهو بصاحبها أودت كلمة أو عمل من ؤكم 

كادوسالم، عليه الق صل الد، رمحول عند الصحن رغ كان وإذا 
يرغمن، حال سيكون فإ - عمإ الله رصي - وعمر بكر أبيا عمل بحط أن 

علالهلاغوءت^ شريعة يهدمون الدين أولئك الحق؟ صحت فوق صحته 
,الشيهلان سبيل ق ؤيوالون يعادون الدين أولئك اش، شريعة 

الحديثهدا لتتامل القلوب^ رامممحان معاني إيضاح ل نزيد وحتى 
اللةصل ، الك، عن - عنه الد رهممح، ~ اليان بن، حديقة رواه الدمحا العظيم 

عوداالحصير عرض القلوب عف الفتن ررتعرض قال; أنه وسلم، عليه 

j (Jli ) لأجلحالمة حعلها أتم، للمموتم،، أحلمها والمراد ت الأية شر
ملكاحلصت الفلؤبب كان حق، فيها التقوتم، لغثر يبق فلم لها، أوأحلمها التقوى، 
الحجرات,سورة تفسير ، ره انظر للتقوى. 



راتغالحبسو|ة 

أنكرهار"ا<قلب وأي سوداء، نكتة فته نكت، اشرحارم قالب فأي عودارا(، 
فلاالصفا، مثل أييض عل ئديرأ،! عل محير حص ، بيضاء نكتة فيه نكت 
كالكوزمرنادار؛( أسود والأخر والأرصى، الموامحت، دامت، ما فتنة تضرم 

مواهءر؛"(.من أشرب ما إلا متكرا، يتكر ولا مرويا، يعرف لا ، لميخيارْ( 
علبدل، هنا وهو ، )تعرض( الضاؤع بالفعل التعبير الحدفث، ففي 

وإنإواحدة، دفعة تاق لا الفتن هذه أن كإ ت والامتحان البلاء استمرار 
فيتجحالنه أويلمه - باه والعياذ - أسؤد القالجؤ يصح حتى فثيثا سيئا 

والأرض.الموامحتج دامت، ما فتنة تضرم فلا لامتحان ال 
إلتدعو ارفالنفس _ت اش رحمه — تيمية ابن الامحلأم شيخ يق—ول، 

خوفه،إل يدعوعبده - وعان حل - والرب الدنيا. الحياة وإيثار الهلغيان، 
والابتلاء.الفتنة هوموصم وهدا . اللاعي\ن(اب؛ن والقلم، الهوى، عن النفس ومي 

الدعؤةمدم وابتلائه القلم، امتحان محنى ل اكدمة هذه ونختم 
فاستجيبوا آمنوا الذين أما ^يا ت مخيما تحذيرا متضمنة الربانية 

وأنهوقلبه المرء ؛؛ن مخول افه أن واعلموا ثيييكم لما دعاكم إذا وللرسول 
.[ ٢٤الأية: الآمال،، لّورة تحشروزه. إليه 

بعدقيء.تعادوتتكرميثااي؛ عؤداعؤدا، ر١ 
ولزمه.فيه دخالت، ; أي أشر-را )٢( 
أي:ردها.أنكرها )٣( 
.بياض ل راد الشديد ؛ أي مربادا )٤( 
وحكمة.حرا به يعلق لا المكوس، كالكأس ; أي محخئا )٠( 
١٤٤)رقم الإي،ان، كتاب (، ١٢٩- لممروا0 )٦، 



اثماإالبتوموذدوىذتدو|،،طت

والأدواع:اسل من انقلب ض يطرأ ما أنواع 
القالبإهدا شبه وما عجيب، أمرها رالقلب( الصغ\رة الضغة وهذه 

ذاته،بحد عال! الحقيقة ل لكنه مهلحيه، روية الذلاهر ل نراه بالبحر، إلا 
البحار.عناء حز ما العجيبة والنباتامحتح الحيوانات أنولع من ففيه 

للعجبمشر أمره أن وجد التأمل حق تامله من فإن ، القلب، وهكذا 
أحوالمن الناس فيه ضاين وبإ وانفعالات، أحوال من له محمل بإ 

الصضرالقلب، هذا عاب ل فيض من غيض وهذا وصفات، ومقامات 
اص

،وأدواء علل س القلبح عل يطرأ ما لبعفس قرآنية إشارات وهذه 
الإقفال،الاشمئزاز، التقلب،، الزيغ، العمى، الغفلة، لت،; ذلفمن 

.حراوهلم . الحمد.الفاق، الرياء، اللهو، الفؤة، 
يكشر.ذللثط من وأعظم نعم، القلب،؟ عل هذا كل الله! مبحان 

نزولبعد والمئت، والختم للطع القلب هذا يتعرض أن ت والنتيجة 
أسود.قليه فيكون لها، الإنسان مدافعة وعدم الأمراض، هذه 



ورة|لحد||ت|صؤغ( 
وأوصافه:السليم القلب أحوال من 

محصلالقالب هذا فإن والعلل، للامراض يتعرض القالب أن وكإ 
مثل!المحمودة الصمات هن التعبدة والمقامات الإيإنية، الأحوال من له 

والتقوى،ند، والحب والإخلاص، والخشؤع، ات، والإخبالدن، 
كشر.وغرها والإنابة، والرجاء، والخوف، والثبات، 

،الئعراء زمحورة ه. صأليم ملب اف أتى من إلا ؤ اللأمة I والنتيجة 
أبيض.صاحبه ءاو_، وصفة والإيإن، والحياة، . [ ٨٩الأية: 



دو|ه|طترحالإالهقإوسمذسمىوة

اهلوب:امتءكان صواطن 
إلمريعة نشرإشارات أن ؤحبتا كثيؤة، القلؤب امتحان ؤمواطن 

أنيتصور الناس من كشرا لأن المجالات هذه إل أشرنا ؤإنإ مغبما، حملة 
منهذا أن نرى سوف ولكننا والمعاصي، بالشهوات يمتحن إنإ القلب 

يقول;- ؤتعال بحاف - والق القلب، ا فيهيمتحن الي المواطن 
هم[.الآة:]ّررةالآنيا،،. كة4 دالخثر بالشر ^يبلوكم 

اس،)ا(:فيها يتحن الي المواطن فمن 
I  ..أكاد؛؛

موصعوغرها والحج والصيام، والصدقة، الصلاة، مثل; فالعبادة 
الماسمراعاة وعدم لد، الإخلاص نحقين، 3، ابتلاء فميها ، وابتلاء امتحان 

هباءفجعلمتاه عمل من عملوا ما إل وهدمنا ؤ ت - تعال - اش يقول ببما، 
وشركارإياكم : المرفؤع الحديث ول [. ٢٣الأية: القرنان، ]صورة متثوراه. 

فيصلالرجل يقوم قال؛ رائر؟ الثرك وما الق، رسول يا ؛ قالواالرائر 
الرائر((لآأ.ثرك هذلك، إليه، الرجل نفلر من يرى لما جاهرا 

المىعن جاءت كإ ؤأدائهسا ا، بتصحيحهابتلاء ادة العبول 
ينالهؤولكن ت - تعال - يقول فيها، المقوى بتحقيق وابتلاء الأمن، 

والشهواتسبتا، وليس مومحلنا نالعلم ذللئ،، س أعم فهي الأسامح، غر الموامحلن )١( 
يسبا.مطنا 

.( ٨٩/ ١ ) الترغيب صحيح ل كا الألباف وحسنه ( ٩٣٧)رقم خزيمة ابن صححه )٢، 



|ا|وا|لحب__ووة م

الابتلاءمن يمثر جرء وهذا [. ٣٧الأية! ايآ، ]مورة . ؟؛*منكم التقوى 
الومحلن.هدا ل محدث الذي 

 r .:اكلمر٠؛
هذال أناس فشل وكم القلؤب، لامتحان حصب موأًلن وهذا 

الخفية،الشهؤة إل النية نحؤلت ثم هد، العالم ءلذوا فهلائفة الامتحان، 
والخيل،ا،لراء الأفران، عل النعال التصدر، الشهرة، الرئاسة، حب 

ويرط.. الخصؤم. ق القدح 
إلايتعلمه لا افه، وحه به يبتغى مما عالنا تعلم ررْن الحديث؛ ول 

•يعنى القيامة(( يوم الحتة عرف محي لر الدنيا، من عرصا يه ليصيس، 
.٠٢٠يمحها 

الحم؛؛:. ۴ 

الدعوةوأصحاب القلوب، امتحان محالأيت، أشد من الجال وهذا 
تؤحههفشهؤة ٠ الامتحان ا لهن. معازة النامحي اش_د من عها المشتغلون 
الدعرةمحعل قد امتحانات كلمها الخلق عل والتعال والشهرة، الأخرين، 

أوتؤحيههاالدعوة، عن النكؤصى وفتنة _ بالي والعياذ - صاحبها عل وبالا 
عصال.داء الض غثررصى إل 

•أبوزيد بم للعلامة رسالة انظر )١( 
j( ٩٣/)١ ماجه وابن . ( ٣٦٦)٤ رقم العالم، كتاب داود أبو أخرجه )٢( 

رنمالخامع صحح ل ك،\ الألماف وصححه ( ٣٣٨/)٢ وأخمل. . ( ٢ ٠ )٢ رقم القيمة، 
(٦١٠٩)



اوذاإفواوْوء

الدنبهنا ولذلك مزارعه، من ومزرعة الشيهلان، مراغ من وهومرغ 
هيبالي ^وجادلهم ن فقال الجائلة ل الأمثل الأسلوب إل - وعلا ل ج- 

هوللجدال الباعث يكون قد ولأنه [. ١٢٥الأية; الحل، ]محورة ه. أحسن 
قالالداء مكمن وهنا للمنفس، انتصار إل يتحول ثم للحق، الانتصار 

]محورةه. أحن هي بالي إلا الكتاب أهل نجادلوا ^ولأ •' — بحانه س— 
[•٤٦الأيةت العنكبوت، 

شر، الخلافإن قال؛ حيث، - عنه الذه رصي - عؤد مابن وصدق 
كله.

•السموات، - ٥ 

علالقلؤي، امتحان يقصر الناس س ممرا لأن قهت.ا؛ أحرما وإن،ا 
أماشك لا وهدم والبنيان، والبنين، والنساء، والركب،، اثال، ت الشهواُتؤ 

[.١٠الأية! التغابن، ]سورة ه. فتنة وأولادكم أموالكم ءاؤإنإ وابتلاء فتنة 
افهوأن حضرة، حلوة الدنيا )رإن I يقول ؤسملم، عليه الله صل والرسول، 

فإن، النساء واتقوا الدنيا، فاتقوا تعملون، كيف فنافنر فيها مستخلفكم 
لوأوقع أثرا أعغلم سبق ما لكن ، ٢١١النساء(( ل كانت، إسرائيل بي فتنة 

عافيته.وسلبه القلب،، هدا أمراض 
اوقبمازواكنن:. ٦ 

العللس لكثير وسبب، القيبج مرض محالأُت، س رحب، محال ؤهما 
•بيانه مياق كإ 

(.٢٧٤٢)رقم الذم، اجحهيم)؛/حبىآ(ىاب، )١( 



|||و،|وددمروة 

 ٧ .|||d،،iLi والنايب؛

الهمطنهدا سب قلوُؤ_ا من ؤآباغفبمت نفورس، من نغمت فكم 
مبعثهاأمراض والغل والخفي والفرة فالحال أحل، منه يلم أن قل الذي 
والأحيان.الأحوال غالب و الأم هذا 

1كأسو1نمبو1لماه:. ٨ 

والكثروالتفاخر فالتعال ، وأدواثه القلوب_s لأص١ض مثمرة أرض وهو 
ومماتنبت ففيها الأرض، هذه من تنهللق القالوب أراض من وغثرها 

القلبامتحان يكثر الى والأدواء الأماضإ من شيئا نين الأن ولعلنا 
ب.



يطرقيو م. و سم1هلمسات ا|،طا؛ 

وأسابها:اهلوب أمراض 
||قاوبواساب؛م|ام اولأ: 

;١( أهمها) من ادها، وفالقلوب لأمراص كثرة أساب هناك 
■ا-بهل ا-
الض.٢- 

والمعاصي.الشهوات _ ٣ 
الشبهات.— ٤ 

اش.ذكر عن العملة . ٠ 
الهوى.٦- 
 _U السيئة.الرفقة

ونيهما.والرشوة كالربا الحرام أكل - ٨ 
الله.حرم فيإ البصر إمحللاق - ٩ 

,والنميمة الغيبة - ١ ٠ 

.ونمدْ همه جل وجعلها يالدنيا الانشغال ِ ١ ١ 

اوق1وب:امءاض ثانيا: 
1 . I:وفاق

وأففلعها)الأسان، فتكا وأشدها الأمراض، هذه أحطر من وهو 
الأحرة.ل عاقبة 

القصل النبي، عهد بمائة انتهى قد الفاق أن أحد يتمور ولا 

التكرار.فتحاثست - متفرقة أحرى_ مواضع ل ساما وسياق حاء لأته فيها، أجلت ( ١ إ 



||ناو|ة|ودجسؤّح 
بل، وغثؤ؟ صلول بن أيى بن كعبداس البارزة ثخصاته ومائة وملم، عليه 

الماصى.ق عنه حطورة يقل لا الأن النفاق إن 
وهداالنفاق، من خوقا الناس أشد من الصالح السلف كان ولقد 

يناشد- وإخلاصا وعملا وعلئا صحبة هو وهومن - الحطاب بن عمر 
تفقال النافقين؟ من وّملم، عليه اممه صل الله، رسول عدق هل I حديقة 

.؛أطامدك١١أنش ولا لا، 
التا؛ع؛نسادايتح من سيد وهو - الله رحمه — مليكة أيى ابن وهدا 

علالفاق يفشى كلهم الني، أصحاب من ثلائن أدركت يقول; 
شسهرم,

الرياءء- ٢ 
سومحلة العمل، اد إمحق ولأثره لخفائه، حطثر حد مرض وهدا 

عنالرلكء أغنى ررأتا ت — تعال — الله يقول الحديث ق حاء ومحي منه، لم ي
.؛ وشركه((١٣تركته غري معي فيه أشرك عملا عمل من، الشرك، 

افهيراش يرائي دمن ١^٩، ّءع ّءع رامن الاحرث الحديث ول 
افهيدكرون ولا الناس ^يراءون المنافق^زا صفات من اش ذكر وقد ،، ٤١به((

•رت إل، ( ٣٤٤/ ١٣المال)كز ق ب )١( 
المحق حجر ابن وقال، الإي،ان، ئاب ١( /٧ هه)١ نعالنا البخاري أحرجه )٢( 

وكداالعدد، أحم لكن تارينه، ؤ، خيثمة أي ابن وصله التعليق وهذا ت ( ١٣٦/)١ 
له.الإي،ان كتاب ل مهلولأ الروزى نصر بن محمد أحرجه 

.( ٢٩٨٠رقم)الزهد، كتاب ( ٢٢٨٩/لم)٤ مأحرجه )٣( 
الزهد،محاب (، ٢٢٨٩لم)؛/ومالرقاق، كتاب البخاري أحرجه )٤( 

(.٢٩٨٦رقم)



ةييقص وم اطه1دءة ا|طث 

[.١٤٢الأية: ]الماء، قليلاه. إلا 
الليلةل ال_ود.اء الصخرة عل ؤيواء السسالشعرة من أدق وهو 

]صورةمتثوواه. هباء فجعلناه عمل من عملوا ما إل ^وهدمنا الظناء; 
'*اآ[.الآة:الفرئن،

وااقضوااJيبه:اونم،م موض . ۴ 

تشابهما فيتبعون زيغ فلؤثم ل الذين ؤفاما —I تعال — اممه يقول 
.٧[ '. الأية عمران، أل ]سورة . تاودلهه وابتغاء الفتنة ايتغاء منه 

١يترددوزه ريبهم ق فهم قضم ووارتابت سبحانه - ؤيفول 
لرينه بتوا الذي بتياشم يزال ولا • ؤيفول [• ٤٠ت الأية التوبة، ]محورة 
^١^٠وقال! [. ١١٠الأية؛ التوبة، ]محورة . قلو٠رمه تق_3ني أن إلا يلهمحم 
المنافقونيقول ورإد [• ٠٠ت الأية النور، ]محورة ارتابواه• أم مرمل قاضم 

]سورةغروراه. إلا ورسوله افه ا وعدنما مرض قضم ز والدين 
وليقولوالمؤمنون الكتاب، أوتوا الدين يرتاب وولأ [• ١٢الأية; الاحزايح، 

المدثر،]محورة مثلاه. محيذا افه أراد ماذا والكافرون مرضن تملؤحم ق الذين 
[.١٠١الأية: 

حتىان بالأنيزال ولا فتكا، وأشدها الأمراض، أخطر وهومن 
والكفر.الشرك ل يؤقعه 

الوارد،هدا وكراهية الشيهلان، من بالي اذة الاستعكثرة ودواوه 
والاعترافورسوله، باش الإيإن إل والرجؤع باه، ؛الاستعانة ؤمدافعته 

'•يقال حص يتساءلون، الناس يزال ررلأ الحديث! ول وصفاته، بؤحدانيته 
•فليقل قسا ذلك من وجد فمن افه؟ حلمح، فمن الخلق، افه حلق هدا 



||سووة|اددسؤح 

وليتته((رم.ررفلجتداف، ; رواية ول ؛ ١١ورسوله((باق آمضتا 
ة.سو<اوظتي:

وقفةنقف هنا القلب، أمراص أعظم من باس الظن وسوء 
.حطورته وليان منه، للتحذير حؤله، سرة 

،بوعده الظن صء حيث - تعال - بالي الظن سيء من الماس فمن 
المجاهدين.وليعانه المومنن، لعباده ونصره 

أيديل با يثق فتجده يرزقه، أن بربه الظن سيء ص الماس وص 
أوالخآكومة بيد هو إنإ رزقه أن ويقلن اس، عند بإ ثقته س أعظم الماس 
اتلهعل التؤكل نامسا الحسابات، لدللث، يضع ونحيه الماس، أو الشركة 

هود،]مورة رزدها4. افه عل إلا الأرض و داية من ^دما به والمقة 
٦[.الأية: 

أمرمن ؤحعله به، الظن يسيئون س - ونعال بحانه - اس ذم وقد 
عمران،أل، ]سورة ٠ الخاهليةه< ظن الحق غير بافه >ؤيذلتون الحاهلمية 

[.١٥٤الأية: 

السوءظن وظننتم قلوبكم ل ذلك ؛ؤورين بحانه-؛ - وقال 
ظننتمالذي ظنكم ^^^٠٢ [. ١٢الأية:ط القح ]سورة بوراه. قوما وكنتم 

[.٢١٠الأية: فصلت، ]سورة الخاسمين4. س فاصحتم أرداكم بربكم 
الظنوناهياف ونشوز الحناجر القلوب وبلمتؤ الأبصار زاغت، ^واذ 

.١( ٣ )٤ رقم الإي،ان كتاب ، ١( ١ ٩ / )١ لم مرمحااْ )١( 
١(."١ )٤ رقم الإبجان كتاب ، ١( ٢ • / )١ لم مرواه )٢( 



وسمضوءي_اتة نوامدسدلب

منيغي لا الظن إن ظئا إلا أكثرهم ينع وما ؤ ■ [ '١ ت الأية ٠ الأحزاب زسورة 
عليهمالسوء ظن يافه أ؛ؤالظانين [. ٣٦الأية; يونس، ]سورة شيئاه. الخق 
كثرأاجتنبوا آمنوا الذين أيها ^يا ٦[• ت الأية الفتح، ]محورة الوءه. دارة 

[.١٢الأية;الحجرات، ]محورة ٠ إثمه الفلز بعض إن الظن من 
فإفوالظن أاإياكم أمنته؛ ناصحا ؤسلم، عليه اهله صل ؤيقول، 

ؤالخدث((را، أكذب الظى 
صلقال، ُه; عبده ظن عند فالق بالله، الفلز نحن أن وعلينا 

نجامدي ظن عند راأنا ث - وعلا جل - رثه عن يرؤيه محأ وملم، عله اهه 
الحديث.شاء(()أأ( ما بير فليفلن 

والغيرة:السع .٥ 

I_ الله رحمه _ تيمية ابن الامحادم شخ يقول مغهإ. ينجو منا ومن 
إلامنه نحلص محلا غالب، وهومرض النفس، أمراض من مرض رروالحد 

اللئيملكن حسد. من جسد حلا ما يقال؛ ولهذا الماس، س القليل 
محيون^أم وعلا-؛ جل - الله يقول ولذلك  ٢٣١عنفيهوالكريم يبديه، 

ؤأمرنا[. ٠٤الأية; ، اء الن]محورة فضلههٍ س افه آتاهم ما عل الماسر 
٥[.الأية; الملق، ]محورة حده. إذا حامحد مر ءؤوْن اء مصباح بالممذ 

نحرمحهتقدم )١( 
والحاكم( ٢٧٣١)رقم الرقاق، كتاب )؟/ها،م( والدارُي ( ١٤٩  IX)أحد ب )٢( 

لك،ا الألباف وصححه نحرجاْ. ول! الإمحناد صحح وقال،; ( ٠٢٤ / )٤ لمستدرك ال 
(.١٣١٦)رقم الحاح صحح 

الامحلأم.لشيخ وشفاؤها القلوب أمرامحى رسالة انغلر؛ )٣( 



||وا|ودج،|حاه 

أيىوعن نحاّدوا((اا'. ولا تباغضوا ررلأ عليه المممق الحديث ول 
ررإياكمI قال وسلم، عليه اس صل ، الله رسول أن — عنه النه رصي ~ مريرة 

قال:أو . الحطب((المار نص كا افات 1كل الخد فإذ والحد 
ررالعشب((لم.

لرما يضرك، لا فإنه صدرك، ل عمه البصري: الحسن ؤيقول 
, ٢٣لسان؛أو يد به تعتد 

علاجه،ل ط1ا كلاما الامحادم شيخ ذكر فقد علاجه، عن وأما 
معهيستحمل أن فحليه ، نمر0 حساو.ا ه نفل ؤجد )رمن ت يقول حيث 

٢٠ ١ ه(( نفهن دلل فءو0 والصثر، ا المقوى 
أنأحببت والعوام، اء المخاصة أحد منه يسلم لا الحد كان ولما 

غبرواكال مبق، كإ مذمؤم فالأول والغبتلمة، الحد ؛_ الفرق عل أنثه 
مذموم.

صاحبه.من العمة تزول أن يتمنى I فالأول 
أحيه،من زوالها يتمنى أن دون يحطاها أن فهومحب الأحر! وأما 

هلكتهعل فسلطه مالأ افه آتاه رجل اكن: ق إلا حد ررلأ الحديث: وق 
٠أخرجاه ويعلمها(\ْ'. بما يقضى فهو الحكمة افه آتاْ ورجل لحق، اق 

والصلة،الم كتاب ( ١٩٨٣/٤رومسلم الأدب. كاب ( aa/u)البخاري أخرجه )١( 
(^٢٥٥٩.)

الإسلام.لشيخ وشفائها القلوب أمراض رسالة انفلر: )٤( )٣(، )٢(، 
صلاةكتاب ٠( 0 ٩ / ١ ر لم ومالعلم. كتاب ( ٢ ٦ / )١ البخاري حه أحم ؛ )٠ 

(.٨١٦)رقم المافرين، 



واومء^رأثملوإيءةوموذروىبة

بهفقام الكتاب، هدا افه آتاه رجل ت اثمن عل إلا حد »لأ رواية: وق 
ؤآناءالليل آناء يه فتصدق مالأ، افه آتاه ورحل المار، وآناء الليل أناء 

اّار((ام.
بمم:والأسمأاء الأخوين وافنقاو بالنفس وااإءجاب الضر - ٦ 

•ه ببالغيه هم ما كر إلا صدورهم ق أؤإن : - وحل اس-عز يقول 
[.٠٦الأية؛ ]محورةغافر، 

قيتكرون الذين أياق عن ءؤ-أءريى وعلا جل - ؤيقول 
[.١٤٦الأية: الأعراف، ]سورة الحنره. بغثر الأرض 

الللدين نجعلها الاخرْ الدار وعلا حل - ؤيقول 
القصص،]محورة للمتقيزه. والعاقية ادا فولا الأرض ق علوا يريدون 

متكمقلب كل عل الأة يملح ؤكذلك ت - سحانه - ال وق. [ ٨٣الأية; 
]محورة. المستكثرين^ محب لا 'وإنه ت وقال . [ ٣٠الأية! غافر، ]محورة جباره. 

كثريكمأعجيتكم إذ حنين ؛^ويوم ! — سبحانه - وقال ٠ [  ٢٣الأية; الحل، 
•[ ٢٠الأية؛ اكوبة، ]محورة شيساه. عنكم تغن فلم 

]سورةمرحاه. الأرض ق تمس ^ولأ لابنه; لق—،ان وصايا ومن 
وفلا: - وعاد حل - قال بلاء: وأي بلاء النفس وتزكية [. ١٨الأية;لق،ان، 
•[ ٣٢الأية؛ الجم، ]محورة اتقىه. بمن أعلم هو أنفكم تنكوا 

•يشاءو من يزكي افه بل أنفسهم يزكون الذين إل تر وأل( وقال: 

صلاةكتاب، ، ٠٥٩را/لم ومالؤحيد١ كتاب، ( ٢٠٩)خ/البخاري أحرجه 
(.٨١٥رقم)المافرين، 



ر|ت،|ادجو|؛؛ س

1ءبما^؛؛١ I فقال حرية العن — ّسحانه — ونهمر [• ٤٩الأية؛ ، التاء زمحورة 
مناء نولا ممم -؛^؛1 يكونوا أن همى قوم من قوم يخر لا آمنوا الذين 
والاستهزاء[. ١١الأية الحجرات، ]محورة ٌمنيم. حيرا يكل أن همي ناء 

قدتعتذروا لا . تتهزءون كتتم ورسوله وآياته أباق ا؛ؤءل  '•مهلك مرض 
أحرمواالذين ا؛ؤإن .[ ٦٦، ٦٠ت الابنان التوبة، ]محورة إيعانكمه. بعد كفرتم 
]محورة. يتغامزوزه• -م مروا وإذا يضحكون. آمنوا الذين من، كانوا 

[.٢٩الأية: اسن: 

قليهل كان من، الحنة يدخل ررلأ لم؛ ؤمحعليه اممه صل ؤيقول، 
امريءاربحب وسلم: عليه النه صل ؤيقول، . ٢١١كثرا(من ذرة مثقال 

<.٦١اللم(( أخاه محقر أن كر اس 
فتجدعليهم، والتكثر والتعالي الأخرين، احتقار زماننا ل كثر وقد 

الؤحليفة،أو المرتبة ل دونه لأنه أو العلم، ق دؤثه لأنه فلأيا محتقر أحدهم 
.حراوهلم . . كذاقبيلة من لأنه أو فقر، لأنه أو 

الرجليزال اءلأ ت قال أنه وملم، عليه الله صل عنه، ورد وفد 
٠ا ١ اصاحم(( ما فصييه الجبارين ق يكتب حتى ه بتفيذهب 

وهىبالصالحن، الاستهزاء قضية أيصا عليه التنبيه ينبغي ا وتم
محلؤة.قضية 

(.٩١رنم)الإبجان، كاب ملم أخرجه )١( 
٢٠( ٠ ٦ رقم)٤ والصالة، الر كاب ( ١٩٨٦لم)؛/مأحرجه )٢( 
حس; الارمالى قال ( ٢٠')*رقم الروالصلة، كاب ( ٣١٩)؛/الترمذي أحرجه )٣( 

آ.٤٦٢')٤ رقم الحامع صعتف ل ك،ا الألان وصعقه غريب، 





||نغ|لعدسووة 

لكنظإ الأول، الرة مثل الرحل ذلك فطلع ذلك، مثل وملم، عليه اممه 
أيما،مقالته مثل ؤسلم، عليه اللة صل ، الله رسول قال الثالث التؤم 

ايدصل اش، رسول قام ذل،ا الأول، حاله مثل عل الرحل ذلك فطلع 
أبي(لاحت إبي( ت فقال العاصي، عمروبن بن عبداس تبعه وسلم، عليه 
نووييأن رأين، فإن ثلاقا، عليه أيحل لا أق فاتمم!، حامحمت،( ; )أي 

أنهمحدث عبداس فكان ت أنس قال نعم. قال; فعلت، تمضى حتى إليلن، 
تعارإذا غيرأنه شيئا الليل من يقوم يرم فلم الثلاث، الليال تلائا معه بات 
الفجر.لمحالة يقوم وكرخى الله ذكر فراشه عل وتقلب استيقغل( : رأى 
الثلاثالليال مضت، فلمإ حذا، إلا يقول أسمعه نر أق غر عبداس: قال 

غضب،أب وبانا بيي يكن ب عبداللة، يا ةدت< عمله، أحتقر أن ؤكدت 
للئايقول وسلم، عليه اس صل الله، رسول سممتا ولكن هجرة، ولا 

أنت،فطلعتح الخنة(( أهل من رحل الأن عليكم )١^^ مرايت،I تلاث 
فلم، بلث، فاقتدى ، ؛، _lJ،Jما لأنفلر إليلئح آوى أن فاردُت، المرات، الثلاث 

عليهالق صل الض، رمول قال ما ؛، Jjبلغ الذي فإ عمل، كبثر تعمل أرك 
ماهوإلامات فقال ، دءاز، فلماوليت، ماهوإلامارأيتج، ت قال وسالم؟ 

أحداأحد ولا غنا، المسلمان من لأحد نقمي ل أحد لا أق غر ، رأيت، 
الالق وهى ، بلث، الق؛لغت، فهذ>ه عبدالله! قال . إياه اس حرأعطاه عل 

تطاق((را(.

الىوابن ( ٨٦٣)رنم واللة اليوم ق ائي والم( ١٦٦)م/المسد j أحمد أخرجه 
 ،j ائي النرواية ل كشر ابن قال . ٧(  ٠٩)رقم النوم I صححإساد هدا

المعرفة.دار ط! ( ٣٣٧/)٤ كشر ابن تمر انظر , الشيخين نرهل عل 





|ات،ع|ة|وهدم

أنيمكن لا والاقتصادية، السياسة الأوصاع عل وميطرب؛ الأمور، زمام 
قاثمة.له أوتقوم الإسلام ينتصر 

أوحياته مراحل من مرحلة كل ل تحكي - مثلا - موسى قصة وهده 
الدعوة،لهذه والتمكين ، اسواملأء وبالدعؤة، به الد عناية دعؤته 

إنوحزُا عدوا لهم ليكون فرعون آل ءؤفالممهله _ت تعال — محوله ولنتامل 
ومحوله. ٨[ ; الأية القصص، ]محورة . حاطثين؟ا< كانوا وجنودهما وهامان فرعون 

حقافه وعد أن ولتعلم نحرن ولا عيبميا تقر كي أمه إل فرددناه ؤ ! — عال ت— 
-عرومحؤله [• ١٣ت الأية القصص، ]محورة ه. يعلمون لا أكثرهم ولكن 
الملأإن موصى يا قال يعي المدينة أقصا من رحل ؛ؤوحاء -! وجل 

القصص،]محورة الناصحيزه. من للث، إق فاحرج ليقتلوك يلث، يأتمرون 
،الشعراء ]محورة . لمدركوزه ^إيا I محؤمه بعفس قال ا ؤلم[• ٢٠ت الأية 

الشعراء،]سورة ميهديزه. رب مص إن ت واثما لهم قال [• ٦١الأيةت 
للطغاةؤإمادءه لدعؤته، اس حففل ين الأنبياء محصص •؛ iSOU[. ٦٢;الأية 

الذينعل نمن أن ونريد ؤ الربانية الدعؤة هذه تتمكن حش الفللمة، 
]محورةالوارثثزه. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الأرض ل امتضعفوا 

ه[.الآة:القصص، 

ينساليوم ؤ -؛ تعال - قوله تثعر ولنالمرض، هذا إل محلننتبه 
دينكملكم أكملت الوم واحون محوهم فلا دينكم من كفروا الذين 

ؤالمائدة ]محورة ديناه. الإسلام لكم ورصيت نممي علميكم وأتممت، 
•٣[ الأية: 

يياصلا إنه افه روح من نياسوا ولا ؤ I - تعال - قوله فلنتامل وأخيرا 



رثمإإالطتو|صتىوىايدوا||طث

[.٨٧الأية: يوسف، ]سورة اللكفروزه. القوم إلا اف روح من 
الك:قير ومب المومر . ٩ 

محبةتكون أن يؤم القلب، لهذا الزعاف والسم الأفات، آفة فإنه 
و\خم\عهوأهوائه، ، دزيا0 مسل ق ومعاداته وموالاته الله، لغر الثجصى 

قمعي ؤتامل والبوار الهالك إل صاحبه موصل ثلث، لا وهذا الشخصية، 
;،الآيات١١هذه 

.١^^(^ رم من جاءهم وكد الأنفس موى وما الظن إلا يشعون ^إن 
الأرضحثرازه.ق الشياطن امتهوته ءؤكالذي . [ ٢٣الأية: الجم، ]سورة 
.،^ ١٥١من هدى بغر هواه انح ممن أصل ؤومن [. ٧١الأية: الأنعام، ]سورة 
علالله وأضله هواه إلهه انحذ من ^أفرأيت [. ٠٠الأية: القمص، ]محورة 

هلومحمعل اف طح الدين، ■وأولقك [• ٢١ت الأية ؤ الحاثية ورة ]مح■ ^٠٢٩ 
ليضلونكئجرا اؤوإن [• ١٦الأية؛ محمد، ]محورة ه. أهواءهم واتبعوا 

منمرض والهوى [. ١١٩الأية: الأنعام، ]سورة • ^'4 بسمر بأهوائهم 
الخاص.أو العام بمحناه الهوى أكان مواء القيسؤ أمراض 

يعميالخب كون بيان 3، - اس رحمه - تنمية ابن الإمالأم شيخ يقول 
الشاعر:قال ولذلك . . )رؤيصم; 

الهلأهلم ومعاديت، لن عدو 
؛٢١اربواقأحب ليل قربت ومن 

•الله ل وليس ليل، j( والراء الولاء جعل شهدا 

لذلك.فيب ذكر مما أعم الأيات هدم دلالة )١( 
الإلأم.لشخ وشفاؤها القلوب راض الة رّانفر: )٢( 



||اتااوعدووة م

عجيبا،حبا مؤداء امرأة أحب رحل قصة أيصا الإملأم شيخ محذكر 
الرجل؛هذا فيقول ، قلبه محاْع عليه أحدت 
الكلابمود ا لحسهأحب حتى الودان ا لحيهأحب 

وتركناوفعلنا، ومنعنا، وعطاؤنا، وبغضنا، حثنا يكون أن والواجب 
Iوسلم عليه اش صل قؤله، ممتثلتن له، شريك لا — ؤتعال سبحانه - هد 

استكملفقد ف، ومغ ف، وأعطى فه، وأبغض فه، أحب ررمن 
الإي،ان(لأا'.

.النه أعداء محبة الحب أنونع  ١٠٣ؤأ
:dillنمء من واوذوفأ ااضأ؛ . *ا 

المائدة،]محورة واحشون؛ه. الناس نحشوا ؛^٧١ - تعال - يقول 
[.٤٤الأية: 

•كنتم إن تحشوه أن أحز( قاف ؤ ! — ؤجل عز - ؤيقول 
[•١٣ت الأية التوبة، ]محورة 

نخشى^يقولون يقولون أنم مرض قضم ي الدين صفات ومن 
سلمتايدين صفات ؤبمن [• ٥٢ت الأية المائدة، ]محورة دائرةه, تصيبنا أن 

فاحمحوهملكم جعوا قد النامي إن النامن لهم قال الذين ۶ وامنت قلؤمحم 
عمران،آل، ]محورة . الوكيل؛بم ونعم اف حسبتا وقالوا إيءادا فرادهم 

.١١٧٣الأة: 

محاب( ٥٧٨/وال،رمن-د،)٤ ٤(  ٦٨)'رقم نة، الكتاب ٢( ٢ ٠ / أبو؛.اود)٤ أحرجه 
الأرض،ت والحديث، (. ٤٤٠؛، Ar/Tوأحمد)"(. yoy؟)\jjالقيامة، صفة 

(.٠٩٦رهرقم الحامع صحيح ز كعا الألبان وصححه 



دواسءقرطيالس^توسمذمىء^ء

عدوهمن الإنسان كخوف العتقد ق يقدح لا حبل خوف وهناك 
.اممه من إلا تكون فلا الختية أما أوحيوايا، ائا إن

علدليل أنه كإ وحارته، القالب قوة عل دليل الخوف وعدم 
منأي . أحدا((نحف لر صححت ررلو أحمدت الإمام قال الإيان، 

المخلوقن.

1 . II:اوسوا،س

عليهمويضع الماس، من بكم يلعب وصار وطم، عم بلاء وهو 
دواءعن له جواب ل عدى الالشيخ يقول اداتبمم، وعبفرائضهم 

منيالد اذة والأستعالعافية، اش موال إلا دواء له ليس الؤموامى! 
بجعلهاولا عما يتلهى وأن الوساوس، دفع j( والاجتهاد الرجيم، الشيطان 

وإذا، وامتحكمت، اشتدت الؤسماوس فيه تمادت إذا فإنه فكره، تشغل 
يقا،لشيثا اصمحلتنج القلب، ق يقع الذي عن والملهي دفعها عل حرصى 

أءلم)ا؛.واه 
الماس.برب أعود ^٢٠( "• الماس سورة ل كإ منه بالعؤذ أمنا وفد 

ؤيوسوس الذي الخناس. الوسواس شر ص الماس. إله الماس. ملك 
.٦[ - ١ الايات: الناس، ]سورة والاس؟ه. الخنة ص الماس. صدور 

وكيلكاللهفان، إغاثة القيم ابن العلامة ىأب ول الرجؤع المجال عدا ق يضح 
•العودة سل،ان للشيخ موّوس« إل أرماله محاصرة: 



||ت،ورة|اددس

منلم يولا أعراض، له وتظهر أمراض، عنه تنشأ مرض وهو 
منالداء هذا حطورة ؤتفلهر بالأسباب. وأحد النه سلمه من إلا ذلك 
الايات:هذه حلال 

,ه قسوة أشد أو كالحجارة فهي ذلك يعد من قلوبكم قت م *ؤ 
كانواما الشيطان لهم وزين قلؤحهم فت ؤولكن [• ٧٤• الأية البقرة، ]سورة 

ذكرمن قلؤثيم للقاسية فويل ؤ [. ٤٣الأية) الأنعام، ]محورة يعملوزه. 
ه.هلؤسبمم فمت، الأمد عليهم ءاؤفْلال [. ٢٢الأية; الزمر، ]محورة ^^. ١١

•[ ١٦الأيةت الحديد، ]محورة 

القامى.الةاوّ_ا اممه من القلوب وأبعد 

1لهؤ:ك! 1كمد■ . ٣! 

،مواء حد عل والأمة الأفراد ، iiij^jيقتل وداء حطبر، مرض وهو 
تنومن عل ومحو 

والعلمانيةوالوطنة كالقومية ; الأرضية الماديء لبعض التحزب - ١ 
هذهق خاصة وكثر، سوقها راج محي وهذه الضالة، المباديء من وغثرها 
أساسعل الحب، وهي الوطنية( رالوحدة يمي عنا نمع ونحن الأيام، 

فالهمأوكافرا، أوفاسما لنا مكان سواء تحبه وطلت، من كان فيا المواطنة، 
،وطنلث، غبر من لم ملأخ الشعور ا هذ تحمل لا يينعا . مثللن،مواطن أنه 

•الناس أتقى س ولوكان 



فص- أحدهم قال حتى الوطن، أساس عل ومعاداة موالاة فهي 
حبإلا يعي الوطن. حب إلا ؤيتلاشى يذهب حب كل إ - فاه اس 

حبكل : هكذاوصديدا، قيحا جوفه الق ملأ الأرض، حب التراب، 
حبإلا وسلم، عليه الله صل ورسوله، - وحل عز - الق حب حتى يذهب 

•جديد نهمع من فهوشرك الوطن، 
أييدا ؤتستؤ القرآن; ق نقرأ نزال لا أننا المكين هذا درى وما 

لهب،أي وسلم، عليه الم صل الني، عم ل نزلتا وقد وتج،يم لهب 
وصيبالحمى بلال عل نثي نزال لا ونحن • ونثغضه منه شرأ ونحن 

لنحشر أن الق ونال عمم، ونترض الفارمي، وّلإل الروٌك،، 
زمرrم•

فهوأمرحبلكلأ، الوطن، حجا لا أنتا الكلام هذا من يفهم ولا 
اسلحبج حاصعا يكون أن لابد ؤطن الحبج لكن النفس، ل مركور 
وأفضلوطنه من وسلم، عليه الش صل الق، رسول هاجر وهل • ورسوله 

وهكذاورسوله، لف اة مرصلث، ذلق كان لما إلا )مكة( الأرض بقاع 
•وغرهم المهاجرون 

الدعاةبعض فنجد ت بعضي صد الملمين بعض من التحزب - ٢ 
فيحم،بعض، صد يتحزبون العالم طلبة وبعض بعض، صد يتحزبون 

وأقفل.منه أتقى الثاف ولوكان حزبه، من الأول لأن هذا من أكثر هذا 
الأحرؤيعادي أوإمامه، شيخه يتبع لأنه ذاك بحبا وهذا كبير، حطا وهذا 

إآحر! شيحا أو إماما يتع لأنه 
ولالكفرهم، الكفار ومعاداة لإيإمم، الملمن موالاة فالواجب، 





وجوإلهل|اقورءذد^ىبتدواسة 

٠٠وعلامات اثمف صحاف علامات أولا: 
ونجاته;القلب صحة علامات ل ِ الد رحمه ِ القيم ابن قال 

•ؤننتب الله إل يتوب حتى صاحبه عل يضرب يزال لا أنه - ١ 
عبادته.من سام ولا ريه، ذكر عن يمر لا أنه - ٢ 
ماله.فوات من أشد أ1ا لفواته وحد ورده فاته إذا أنه . ٣ 

ورد،له ليس فيمن يقول ام عفإ القيم، ابن اش رحم إ وتفة وهنا 
وكانهوحسرة، أ-ئا محي لا المقروصة الصلاة فاتته إذا فيمن يقول ام عما بل 

العصرصلاة فاتته رامن ت وملم علميه الله صل اهذه، رسول حديث سجع ل؛ 
.وهلكواوماله أهله فقد كانإ ; أي وماله(()١( أهاله وتر فكانإ 

]فهلوالشراب. الهلعام لدة من أكثر العبادة ل لذة محي أنه - ٤ 
اأ ممحبما؟ ■"مج إذا اللذة محي أو إ العبادة؟ ق لذة أحدنا محي 

ال]ونحن . الدنياق وهمه غمه ذهب الصلاة ق يحل إذا أنه - ٥ 
إنهالأخوة; أحد ل قال حتى الصالة، ل إلا علينا والأعإل الأمور نحتمع 

يرامعوأخذ لحساب، فاتورة أخؤج الصلاة ل دخل أن بعد رحلا رأى 
الخشؤع،ذهاب تث؛ن كتمة فصحى إل — الصلاة ق ؤهو — ات ابالح

الصلأةآ.ق - وحل عز - الد يدي والخضؤع؛؛ن 
صلالرسول، كان الق الصالة واين هؤلاء؟ عند الصلاة لذة فاين 

المساحي،كاب لم ومالوامن،، كاب )\/\؟\( البخاري أخرجه ;١( 
(^٤٢٦.)



،O il  الحم ا؛؛ I—أنر

تويقول . ٢١١((بلال يا بالصلاة ررأرحتا ا؛ فيهيقول وسالم، عليه الض 
ررأرحناالصلن كتثرمن حال لسان فإن ،  ٢٢١الصلاة((ل عيي دة رروحعلت، 

لمحفوظاته عاليه مرد القراءة، الأمام أ٠لال لو أحدهم ونحي الصلاة(( من 
باداثهاالإمام أخل لو بينإ ، حالبرعاية تامر الي الاح—ادبن، 

,المستعان واس — الله ثاء ما إلا — ينبهه من محي لر وواحثاتها 
رفيع.مقام وهذا اس، ذايت، ول فه همه يكون أن - ٦ 
البخيلثم من أشد صايعا يدهب، أن بوقته أشم يكون أن - ٧ 

بإله.
بالعملاهتإمه من أكثر العمل بتصحح اهتإمه يكون أن - ٨ 
الإنساناهتإم يكون أن فيجب، . حدامهمة نقهلة ]وهذه ذادهر''آ،، 
وتحقيقإ التابعة ؤتحقيق القصد، تصحح ل؛ كبسثرا العمل بتصحيح 

١العمل[ من الغاية هو هدا فان العمل، ل العثؤدية 

)ْ/1ا"ّآ،وأخمد (. ٤٩٨٥)رقم الأدب، كتاب ( ٢٩٦)؛/أبويائي أخرجه )١( 
(.٧٨٩٢)رقم الخا،ع صحح ل ك،ا الألبان وصححه (، ٣٧١

وأحمد(. ٣٩٤•، ٣٩٣٩رقم)الماء، عشرة كتاب ( ٦١)لا/المائي أخرجه )٢( 
ّ( ٢٣١ )٤ رقم الخاح صحح ل يا الألمان 

ذلك.ذكر حث المم لابن وصحته القلب، مرض رسالة انظرت )٣( 



قنوموذروىبت|ثمإإطليو|و|طت

وشم\وتمحمرحس علامات ثانيا؛ 
.القباح جراحات توله لا أته - ١ 

لوآثام معاص من نقترفه وما قلوبنا، لخراحات نحن فهل 
الألُاسم؟

أذبا؟ما التوبة عل ونعزم نندم يهل 
ومنكرات؟معاص من محتمعنا ق نراه ما المنا وهل 
فإن، عظيم شك لا أمر وهذا استطعنا، ما تغيار؛محا عل عملنا وهل 

قلبمحتمحه ق ولا ه نفق منكتا ينكر ولا محروقا يحرف لا الذي القلبج 
.الأوان فوات قبل ه نفتدارك إل صاحبه محاج 

المؤمنحال ]وإنما عملها بعد وراحة العصية، ل لذة محل أنه - ٢ 
التوبةل ويسارع فات، ما عل ؤيتحر تغفر ؤييندم أن اللة عصى إذا 
•الدا إل 

القيم،ابن كلام علمه ينطبق من - للاصف - الناس من اك وهن
تلكتفارقه تكاد ولا مشاهدنيا، ل لذة محي نجده الأفلام مشاهدي فبعض 

,طؤيلة لمدة اللذة 

مشاهدتمال لذة محي س اريات المبمتابعي ص نجد ؤكذلك 
بعدنعي فهل — فريقه فاز إذا خاصة — لقمة النشؤة تفارقه ولا ؤحفورها، 

الأمر.هذا حطورة ذلك 
محالحاب عل ؛التوافه ؤهتم الأعل، عف الأدنى يقدم أنه - ٣ 

إخوانهبحال ييتم لا أصبح ثمن المس-لمن بعض عن نقول ف،اذا الأمور، 



ا1د،الحع0أ؛تس

وأخباردينه، أمور عن يعرف مما أكثر التوافه من يعرف بينإ أمته، وشئون 
وأثمته.الإسلام عناء 

بحبأغرم ممن شبابنا من كثثر أحوال عل الإنسان يتأث وكم 
لإخوانه لقصايا تيتم مما أكر ا ؤيعتم ؤمحرن لها ؤتيتم والفن، الرياصه 

بلليم، ٌقالبه هدا فهل ، الخ . أريميا. الفالب\ن، هلن، فلأفغانستان، 
تلهذا نقول 
هالكة.شفا عل فهو قاليك أدرك 

الفاق،طريق بداية وهدا C به صدره ويضيق الحق يكره أنه - ٤ 
.غايته بل 

والدنين،بالعصا٥ ؤيانس الصالحين، من ة وحشثبد أنه - ٥ 
بلببمم، يانس ولا لض، الصا-مع الحلوص يهلين، لا محن الناس س فتجد 

السوءأهل ة محالل إلا صدره ينشرح ولا ومحالمهم، بيم تهريء ي
ادفس صاحبه قلب ق ما عل دليل هدا أن ثلث، ولا ، المنكرات، وأرباب 
ومرض•

قراءةعن معروفه للجدل، وحثه ؟بما، وتاثرْ الشبهة، قبوله ٦- 
القرآن.

صححت،لو أحمد؛ الإمام يقول وليلك، افه، غير س الخوف - ٧ 
الملمؤكأحد أمام يتقدم عبدالسادم بن العز ]وهدا أحدا، محس ل؛ قلمكج 

حفتأما الناس; له قال مضى فلمإ شديد، بكلام معه ؤيتكالم الهلغاة، 
سنرى والأن كالهر، عندي فأصح افه، عظمة تصورت فقال؛ إمام، يا 

الد،س خوفه س أكثر وغممهما الضابهل المثول، س؛ محاق س الناس 



.ه[ نفخصيم والعاهل صاحبه، قلب ل دخن شك لا وهذا 
يالعشقيبتل ؤما الإسلام! شيخ قال قليه، ق العشق وجود - ٨ 

يصرفانهصارفان فيه المنيب فالقلب ؤإلأ ؤإيإنه، توحيده لقص إلا أحد 
الق.من ؤخؤفه له، ومحبته الق إل إنابته العشق، عن 

. ٢١١دموءفلةيتأثر ولا منكرا، ينكر ولا معروها يعرف لا أنه - ٩ 

-.اس رحمه - القيم لابن وصحته القلب مرض رسالة انغلرت ( ١ل 



||ت«|رددو|ة سؤغ( 

الداء،شحصن، فأث العلاج؟ ما ولكن قائل! يقول قد وأحرا 
الجاة؟محلريق وعلمتنا ، الدواء بينت فهلا 

ولكنالقالوب، أمراض علاج بجوانب أحيهل موف أني أدعي، فلا 
بإأحتصرها الأمراض، هده لعلاج الومائل من شيئا أذكر أن حى 

يأف•
عنهؤيتفميع باس، إيإنه ل وسلامته القلب صحة أسماس إن اولأء 

تيأق ما 
بغضهيكون وأن اهنة، وؤ، لنه، حبه يكون بأن I افه محبة كال - ١ 
علاجوسائل أعفلم من أن تيمية ابن الإسلام شيخ ؛ان، وقد لد، ومعاداته 

^4^حثا أشذ آمنوا ^والدين الد بحب الإنسان قلب يملء أن ت القد-ا 
مما!فكثيرة، اس محبة وسائل وأما [. ١٦٠الأية! القرة، ]سورة 

بعدبالوافل اس إل والتقرب معانيه، وفهم وتدبره القرآن قراءة 
شكهوى عل محابه وإيثار حال، كل عل اس ذكر ودوام الفرائفى، 

ومعرفتها،ومشاهدتها وصفاته، الله لأسماء القلم، ومطالعة ا، ومحاته
• ٢١١٠٢االؤسممن وغيرّها - ؤجل عر ~ اللة ييتما ب؛ن، القلب وانكسار 

ثانيا:

ربف ومماق ومحياي وسكي ملاق إن ث - وجل عر - يقول 
الأنعام،]سورة اللميزه. أول وأنا امريت، ويذلك، له شريك لا العالم،. 

[.١٦٣،١٦١rالآظن:

الفاني.دار ١ اكمج لأبن )"ا/خا( السالكض مدارج انظر: )١( 



لراحة ومتجدون أعإلكم، ل - وحل عز - ه أحلصوا 
افهليعبدوا إلا امروا >ؤوما ; - وحل عز - الق يقول ولذلك صدوركم، 

حنفاءه.الدين له نحلصين 

اسأمر ما وفق واعتقادْ عمله يكون بأن اوْتادءا؛: سن ثاكا: 
بحبكمفانعوق افه تحيون كنتم إن ^٢؛ ت - تعال - الد يقول ورموله، 

آتاكموما ؤ I - ؤحل عز - ؤيفول [. ٣١الأية: عمران، ال ]سررة . <^ ٥١
٧[.الابن: الخثر، ]سورة فانمهواه. محه ماكم وما فخدوْ الرسول 

لميكون أن أمرا ورسوله افه قضى إذا مؤمنة ولا لؤمن كان ء؛ؤوما 
[.٣٦الأية: الآحزاب،، ]مورةاير٥منأمرهمه. 

ماوفق ونياتنا وأعالنا تصرفاتنا كل ل ننطلق هل I نا أنففلومالنا 
اه؟شرع 

منء.؛عضهم زوجته، هوى من تصرفاته ل يتطلهم، الناس بعض إن 
أمرولوخالف، وهكدا حماعته ^!١٢ أو قبيلته ا أعرافوبعضهم رئيسه هوى 

ورمؤله.الض 
العمل؟هذا تعمل أحي يا لر ت له قفلت، ، مء أحدهم ناهئت، ولو 

أعرف،; لأجاب حرام، ولكنه ت فقلت، يه، أمجرف الذي هو رئيى ت لقال 
منأولفصلي للترقثة، وشص لما أفعل لول( أعمل؟ ماذا ولكن حرام، أنه 

رئيسههوى قدم الذي هذا من ولرسوله لله المتابعة فأين إلخ. . أو• الوخليفة 
,ربه مرصاة عل 

للرسول،المتابعة صدق وتحقيق أعالنا، مراجعة إل بحاجة ا إنن



،|ته|ةاودد،م

جئتلما شعا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن ررلأ وسلم، عليه الله صل 
.ده((لا؛

فهومنه ليس ما هذا أمرنا ز أحدث ررمن ت الصحح الحديث ول 
مهإؤينمو القلب، ليسلم الأصول هذه تحقيق عل يعبن ومم—ا . رد((لآ، 

•يأق ما وامتحان اتلأء من له يعرض 
الله:ذضر -  ا

ومعاصي،آثام من عليها ران ما ؤيدهب القلؤب، صدأ محلو فإنه 
لهمصاحبا للدكر، مستشعنا كان إذا ميإ لا لربه الإنسان قرب من ؤيزيد 

.وهيئاته ؤحركاته أحواله ل كل 
لذكرقلؤحم نحسع أن آمنوا للذين يان 'أؤألم • ~ يجل عز ~ الله يقول 

ت- وحل عز - ؤيقول [. ١٦الأية:الحشر، ]سورة ه. الحق من ل نز وما افه 
الأمراء،]محورة للمموتزه. ورحمة شفاء هو ما القرآن من ل، تنز وؤ 

علاجاش فذكر ه. ذكرهم لقلة كابه ق المامحقين اه ذم ومحي [. ٨٢الأية 

لالنووي وقال السنة ص/ح ل رواه )ا/؟ْ(؛ الشكاة ل اكبميزي الخطيب قال )١( 
الألبانوعراه صحيح. بإسناد الحجة كتاب، ل رؤيناه صحيح حديث هذا ااأر؛عينها( 

يعينهأر ل عساكر بن والقاسم إ ١ / ٦ ٠ له)ى الأربعيناا را ل سفيان بن للحن ايضا 
ندفالوهم هدا _أ الد رحمه — النووي متعقبا الألبان قال غربثا، حديثح وقال: 

العلةهده بغر رجب، ابن الحاففل وأعله ا، صعيفوهو حماد بن نمم فته صعيفح 
إياه.تصحيحه النووي عل متعقبا 

الأقفيةكتاب  OTir/r)لم ومالصلح. كتاب )مآ/بأا( البخاري أخرجه )٢( 
رفم)مام\ا(.



ةتهسضعادظ|و|

]سورة. القلوب^ تطمس اف بذكر ؛^١١١ وامتحانهالقلب لابتلاء حاسم 
[.٢٨الأية: الرعد، 

٠١٧١^! - تعال - يقول القرآن، قراءة اس! ذكر أنولع أعظم ومن 
ونحن[. ٢٤الابن: محمد، ]سورة أقفالهاه. قلوب عل أم القرآن يدبرون 

ومطالعةوالحراثد، المحق قراءة ل يستغرق السلمين من كشثرا نرى 
الواحدنحد بينإ ملل. ولا كلل ولا تعب بلا طويلا وقئا الإعلام ومانل 

لرالقرأن لقراءة وقتا لوحلس بل القرآن، من سرا ا حزء ولو يقرأ لا ممم 
•غثرْ إل محنعدوْ بمل، أن يلث 

القرأن.قراءة من مللتا ما قلوبنا لوطهرت واهي السلف؛ أحد يقول 
والحاسإتو|لؤ|قبأ؛ . ٢ 

القاو_العادج العوامل أهم من أتبما ت - النه رخمه - القيم ابن ذكر وقد 
واصتقامته.

موافقتهاؤمن محاسبتها، إهمال من النفو ؤهادك I القيم ابن يقول 
بعدئا وعمل ه، نفدان من )رالكتس الأثر: ل ورد وليلك هواها، واتباع 

عمروكان الأماو(«را، افه عل وتمنى هواها، ه نفأتح من والعاجز الوت، 
أنقبل أنفكم وزنوا تحامبوا، أن قبل أنفكم ررحامثوا يقول! 

ه((،نفمحاب وهو إلا المؤمن تلقى ررلأ الحسن؛ ؤيقول توزنوا((ام. 

ماجهوابن ( ٢٤٠٩)رقم القيامة، صفة كتاب ٠( ٥ ' / )٤ الترمذي احرجه )١( 
(oirr/y الترمذي.وحثه وأحد ( ٤٣٦٠رقم)الزهد، اب كت

(.٤٣•)٠ الخامعدّنم الألافك،اؤ،صعيس وصعقه 
=رءم)هه؛؛م( اكنف ق شسة اي ابن وأندم ٠( ٠ ٠ / جامعه)٤ ل الترمذي ذكره )٢( 



|لحد____||درمسيرة 

ولكنته، نفمن واعظ له لكن ما بخر يزال ما العبد ))إن ! أيناؤيقول 
لنمهمحاسبة أشد التقى )ران ت مهران بن ميمون ؤقال ، همته(( من الحاسبة 

شححnشريك من 
ويراقبومتابعته. إخلاصه، ل ت العمل قبل ه نفالإنسان فثراقب 

بحدمحاسبها كإ ذلك. عل ؤمحاهدها الله، ول هد للمحثة تحقيقه ل قالبه 
الإحلاصى.كال وعدم ا فيه التقصير عل العمل 

يقولالقلب، أمراض لعادج الوسائل أهم من هدين أن ريب ولا 
العنكبوت،]محورة , سيلنا؟4 لييديمم فينا بسوا ^والدين ؛ — عال ت— 

[.٦٩الأية: 

.و،،،اووأذأس:"ا
لخاصة الدعاء كثرة الليل، قيام القوى، تحقيق العالم، فمما 

فيهالإنسان فليكتر نحشء، لا اللمل سهام فإن الدل، الأخيرمن الثالث 
إطايةومما والتجاوز، والستر والنقرة الصفح ومواله الد، إل التضرع من 

وتزكيهمتطهرهم صدقة أموالهم من ؤحد الصدقة وكثرة واللبس، الطعم 
قالالثمر، غضي ! أعفلمهاومن [• ١٠٣الأية؛ التوية، ]محورة بماه. 

ذلكفروجهم ومحففلوا أبصارهم من يغضوا للمرمتين ؛ Ji^> I- بحانه ص- 
.٣[.الابن: الور، ]ّورةوأطهره. لهم أزكى 

•م يل( دجل دب 
وصحه.القلب مرض رالة اننلر: 



ص_اتلص و وط1وددسات ^ت |سار

أنإل ذلك قمري الوصؤع، هدا عرءس ق أطلت قد كنت لئن 
الخثر،عل وحملها نيا يالرفق قلوبكم، ل اس قاس باهتإمكم، تأثر ي

يضرها.مما وحمايتها أومنعها ببما والعناية 
حسييمرض مصاب أنه يعلم عندما بالحزن الإنسان يصاب وكم 

المعاصيمن وأمراصه، القلب جراحات من ذلك مثل حزنا فهل لبه، قل 
.اء مصباح قلوبنا عل يعرض الذي الامتحان من والأنام، 

ولامال يتثع لا يوم ؤ الجاة صلاحه ففي قلوبنا، ل الد فلنتق 
[.٨٩. ٨٨الأيتان: النعراء، ]سورة سليم4. يقلب اف أتى من، إلا بتون 

والمعاونةالربا، أكل ت من الذنوب من انتشر فيإ اس ا راقبنهل 
بالغيبةالناس اعراص ل الولؤخ ؤمن وإءهلادها، الرشوة وأخذ عليه، 

عاد.يعدها ولا محصٍ محصيها لا ذنوب ل والنميمة، 
القرآنقراءة بإكثار الد طاعة عل ولنحملها القلؤب، هذه ولنرحم 
عز- الد وذكر الصدقة، وكثرة والعبادات، النوافل وكثرة ومدارمنه، 

منالتحان.ير وأكرر أوابة، أواهة محبتة سليمة بقلؤب الله نلقى حتى - ؤحل 
النجاةفالجاة قلو؟رم، عن غافلن إحوانيم بقلؤبثا الناس كشرص انشغال 

.٣[ ١لآية: الحجرات، ]صورة للتقوى؟ب. قلؤبمم افه امتحن الذين حواوكك 











ه|ةاادد||وام

تخر.م عمن نبأ من أتاك ما والخرت 
الخمع.جع و|خاءارت أحبار والخمع النبأ، الخثر؛ ت ميده ابن قال 

,نبأْ ت ؤأحمأ بكذا ؤحيمه 
الخبمرمحرُت، ؤيقال؛ ، محر0 أن وءلل_، الخم عن محاله واستخيمْ 
حديثول الخم، عن وال الواكخم؛ ار والاستخبوامحتخاءنه، 

يقالا)تمى، أي قريش، خم يتخم خزاعت من عيئا بعث أنه الحديبية• 
. ٢١١ليعرفهاالأخيار عن محال إذا واسسخم؛ الحم نحم 

|كر؛؛يهيئن ثانيا: 
إذاحيلتنا ما ولكن ط البدهيايت، عن حديث الخم أهمية عن الحديث، 

العروق،وأصح الأمور، فيه ؤتيدلمح الحماس، فيه احتلهلت، عصر ل كنا 
•يل ما صؤء ل الخم أهمية محتثرو إ معرؤبما والكر منكرا 

وعلعليهم فالرمحل هوالخم، والأرنحى الهاء الوامحهلة؛ين، إن - ١ 
فيخبحون— ؤعلأ حل — اتل عن نحيمون ط واللام الصالة أفضل نبينا 

الغفورأنا أل ادي عبء جن • وشرعا قدرا اس بمراد واُبمن الإنس 
•٥[.، ٤٩الأيتان: الحجر، ]سورة ءذابيهوالعذابالأJمه. وأن الرحيم. 

٢[.، ١ الابمان: البأ، ]سورة . العظيم^ النأ عن تساءلون. يض 
آدمحلق، قل من، والأخر.>،، الأوليح أخار لنا حمل القرآن - ٢ 

مادة)نما.العرب، لسان انظر؛ ^١( 



الملأثكةوالأرض، الموات حلق الدين، قيام إل - لام ال-عليه 
والنارالحنة الس—اعة، قتام وأثمهم، الأبناء قصمحى وإبليس، آدم وآدم، 

النار.أهل وخثر ابنة، أهل خثر فيهإ، الناس ودخول 
الخثرصو\إ أهم س والهدهد، - اللام عليه - سليإن قصة - ٣ 

ّسأمن وحثتك به نحهل ب بإ أحطت، فقال يعيد غثر ؤفمكث، الشن، ومحنرق 
قالقمته وقمن بخثرْ أخثؤْ فلعا [. ٢٢الأية; النمل، ]محورة • يق؛ز،يم ينبأ 

٠اء^ديين؟ب ْن كثت أم أصدقت، منتظر ^قال ت — اللام عليه — سليإن 
دورجاء ثم الشت،، ل الشرعي المج ملانv ثم [. ٢٧الأية; النمل، ]محورة 
ؤتبليغه.الخمر تلقي ق انحدته الذي والمج مبا، ملكة 

وعفنات.عثر من فيها وما ، يوسم، قصة - ٤ 
فخمرالخمر، عل ؤيمى يمح عجيمحسا، عانر ل أصبحنا إننا - 0 

 )j لوحديث، ١ شرقها يم غر7ءا قيا وبأ شالها، ل يوثر الأدّض جنوب
ومّكنانامتؤج، غثر ملكا الخثر أصحى وبحق كلها، الأرض يثثر ومهلها 

هيالإعلام وسائل أصبحتج ولدللئ، واللاطن، والرؤساء الملوك تيابه 
يقولونرا<.كا الرابعة كانت، أن بعد الأرض ل الأول لعلة ال

أوالرسالة، تعد فلم ، الأنباء ائهل ووّالأخبار، وسائل تعدد - ٦ 
يؤكدهما أمره، ص حمم ق المرء وأصبح الؤحيدة، الوسائل هي المشافهة 

الفمىأثره له الأمر وهذا الشاق، يكذبه الأول يعلنه وما ذاك، ينفيه هذا 
هدهعن خلدون ابن العلامة عثر وكا والمجتمع، المرد عل والعمل 

بعد.ومن نل من ث وا،للائ، يكون، أن مح، الذي لا وانع أمر عن حديثي ( ١إ 





نرا،،طنسم|إيدطتوموذسمىات

ذكرىولكن ، وآثاره حطورته حصر يصعب شانه، هذا وأمر الملوك. كدب 
والتعريضمطيته، الكذب جعل لمن وتحذيرا ؤبميها للموشم،، 

حن،من ليحيى الحقائق، هذه أصع ومقصده، غايته والإشاعة سلعته، 
بمة،وبمم،مصبم

يومنونلا الذين الكذب يفتري ت - تعال - اس قال - ١ 
١الأية; الحل، ]محورة . الكاذبون؟ا<هم وأولئك افه يايات  ٠٥.]

]سورة. نادم؛نب'فعلتم ما عل فتصبحوا ؤ الحجرات آية - ٢ 
يعلمأن دون الكاذب، صدق قد الذي كان فإذا ٦[. الأية! الحجرات، 

متعمدا؟كذب يمن فكيف نائما، سينقلث، بكذبه، 
رسولإل أبغض حلق كان ما - عما الله رصي ~ عائشة قالت - ٣ 

عنديكذب الرجل كان ولقد الكذب، من وسلم، علميه الله صل ا الله 
حتىعلميه ه نفل يزال فإ الكذبة، وسلم، علمته الد صل الض، رسول 

.تو؛ةلا؛ مما أحدث قد أنه يعلم 
الضصل الك، رمول أن - عنه الض رصي - عود مابن روى - ٤ 

الفجور،إل بمدى الكذب فإن والكذب، راوإياكم ت قال وسلم، عليه 
الكذبويتحري يكذب الرحل يزال وما النار، إل :»دي الفجور وإن 
. ٢٢١كدايا((اف عند يكتس، حمٍر 

١(. ٥٢/٦)وأحمد ( ١٩٧٣رقم)والملة، اض محاب •٣( /٧ )٤ ١^^ أخرجه )١( 
الترمذي.وحسنه 

(.٢٦٠٧رنم)>أ(ممباوروافلة، ^جهتلم)إ/ما



I d ill  ا|تا|وعدة

حدثإذا ثلاث: النافق )رآية لم; وّعاليه اه صل وقال، - ٥ 
خان((راا.ائتمن وإذا أحلف، وعد وإذا كدب، 

فإنوالكذب أياكم — عنه اتل رصي — الهديق بكر أبو وقال — ٦ 
الإيءان)آء.محاب الكذب 

الكتابنموص وتف1اهرمحن، تحريمه، عل الأمة أحمعن، وقد ٧- 
خطنا)'ا(ٍبذلك وكفى تحريمه، عل والستة 

وأمرمحنلعت،، وأرحام وقعت، وفتن قامت، حروب من كم - ٨ 
ذلككل أكلت،، بالحرام وأموال أصيالتح، ودماء تنافرت، وقلؤب شردت، 

كذبات.تتلوها قد واحدة، كذبة بسب 
عرفهاثم واحدة، كذبة كذب من أن الكذب ثإر من يات لولر - ٩ 

،تميزْ عائمة الكذبة هذ0 تبقى وقد الأيإن، أقم ولو صدقه ردوا الناس 
المإت.حش تفارقه لا ؤحملة 

انالحناص أمالصدق اس_: رحمه — تيمية ابن قال - ١ ٠ 
ونفلامهاُ؛ُ.الميثان أماص والكذب وحماعيا، 

:الشما،قذلاك^؛قاله ومما - ١ ١ 

(٢)

(٣)

(٤)

رقمالإبجان، نحاب )\إ\لأ( وملم الإمحان، نحاب )ااأ\( الخارق خرجه 
(٠٩)

روىوقد الصحح وهو موقوف هذا قال; نم ١(  ١/٩٧ ننه)• ل اليهغى خرجه 
.مرفؤعا 

نظر

نغر
نظر

• ٣٢٤ص للنووف الأذكار 
•Y/؛U.الفتاوى 

. Y٤٧٩/الأدب جواهر 



I صنمفأ. هخلسيق

لهحيللكذاب يس ولم ينمن فيلة يحل 
لهقليه فيلي فحيه فولبملق لكن من 

آخر:وقال 
يزلل؛ كذب بالالإنسان عرف إذا 

اصادنلكن و ولا كداياسس لدى 
اؤهجلسله تصغ لر قال فإن 

اناطملكن و وله منعوا ميولر 
وقالءالث:

ت__همه_ائمن الأ رء الميكذب لا 
الأدبقلة من أو الموء نملة أو 

يل؛ما أوصح الكذب موصؤع عن الحدي>نا من أنتقل أن وقبل 
أنالمنة أهل مذهبا أن اعلم —• الق رحمه - النووي الإّْام قال 

،جهلته أم ذك تعمدت هو، ما الثيء عن الإخبار هو الكذب 
العمد)م.ز يأتم وإJا الخهل ل ياتم لا لكن 

ذكونلا قد أمور هاك ولكن صحح، النووي الإمام ذكرْ ا وم
إليهاأشر فإف وخطورما، ولشيوعها المائة، ل إليه توصل ولكن كذبا، 
فاقول:العبارة عن يغي با إثارة 

يؤحيما وهذا الكذب، إل يوصل فد فيه التوسع فإن ١^^^٢، - ١ 

.٣٢٦ص ليروي الأذكار انفر: )١( 
يكثريكن ول حما، إلا يقول لا ولكن يمنح وسلم، عليه الد صل الله، رسول كان )٢( 

.والسلام الصلاة عليه ذللنح من 





ولنوأمته، ملته عل وسلم، عليه الله صل الرسول، من ولا شريعته، 
أولها.به صلح بإ إلا الأمة هده آخر بملح 

وأغراصهامعالومةل١،، محددة الكذب جواز قيها ورد المح، الأمور ~ ٧ 
فيهافزاد وحجة، مالنا له جعلها من هناك ولكن مرسومة، بينة وغاياما 
الأصوليفهم ولر الضوابهل، ذلك ل يرنع ام مددا، فيها متوسع عددا، 

فهومسلم؛ن كانا وإن حربا، وكافر لم م؛؛ن ما كل فاصح والقواعد. 
.جراوهلم حدا، له بجعل لر الكذب من وزوجته الزبج بحم، وما صلحا، 

وبعه:

ومنحذر، عل فيها لم الميكون أن بجب الي الأمور بعض ذهذْ 
ففدالشبهات، عن ابتعد ومن فيه، يقع أن يوثلثا الخص حول حام 

الزللمن يعصمنا والد الحرام، من سالم المكروه ترك ومجن وعرصه، لدينه 
والأفعال.لأهوال او 

ؤحثم وكذلك ( ٠٨٦)ص الحدب فيه نحون ما باب للووى اكالخين رياض انظرت ( ١ 
, ٧٦صن للقحطان اللسان ؤآفات ، تفصيل ففيها الصالخبن رياصى 



ا|د(مع|ة|ادع

منبعياله سعلى الخمر صحه من نبت الان )تصور النامن من كنبمر 
به،الخبمروالخزم بصحة أولئك يقطع ما صرعان ثمة الخمر روى فإذا ، رواْ 
الخثر.ذلك يستدعيه با القيام ثم ومن 

لكيقول ما صرعان حمررواه ل هؤلاء أحد تناقش عندما وليلك 
،الحدرا، هذا عند ينتهي أن محب الأمر وكأن هدا، يقول الثقة، فيه حدثى 

محاولةمحرد حتى أو فيه، التشكيك أو ذلك بعد الخمر ل للطعن محال فلا 
لأصحتذلك ولوفعلت والتب؛ن، للتئبت والاستقصاء البحث من ا،لزيد 

والأدبالخلق لحدود متحديا عدالته، ل حناعنا روايته ل مشككا وظر0ا رل 
والب؛ن،للتثبت الشرعي المج ل الحهل هو الأمر هذا ؤبمنشأ . نحاهه 
يحتمرحيث والتسن، التثبت أهمسة إدراك عدم مع أفراده، أحد عل وقصره 

ؤمثالغة.تنطعا ذلك 

أذكرثم الأحبار، من الشن، أهمية فيها أبازا مقدمة صاذكر ولذلكا 
لذلك.الشرعي الممج 

:والب؛زاأ؛الشت، أهمية أولا: 

قالكإ الأية ل الخالقة مفهوم عليه يدل ما وهذا العدل، حبمر قبول هو الأصل )١( 
تثبتمجزيي إل تحتاج الأُمار بعض ولكن العل،اء، قرره وهوما الشنقيطي، الشيخ 
البيانأصواء انغلر: كذلك، الشهادة أن كيا الثقة، لالخبمر ردا ليس وهدا وتببمن، 

. \YU/U

أنأرى أني ذلك ؤ، والر متفردين، وأحيائا محمع؛ن والتبين( التثبت ) أحيائا اذكر ( )٢ 
;عند غمأ ل ليس معنى مجضا واحد كل ق إن حينا وحموصا، عمؤما بيم—،١ 





اودد__||ت||ء|ة ؤح 

الهالكطالس، ينرقه فإنه الغمحب، يؤحب فيإ خصوصا اسشارة، 
قوالظر الأمور، كل ق الشنق التثبت، اه، فاض العظم، الدم 

عواقبها^'.

يوافهم،الصريح والفل عقل، ونضج ثرعي،، ممج الشتا إن 
العقلر)أصل ; القفع الصخرلأن الأديبح ق جاء ولدللث، المححح، القل 

عنصاحبه يعقل لأنه عقلا، سهي فالعقل صحيح، وهدا ؛ ٢١الشن،(( 
•بج، لا ما فعل 

وجودميزة وهي السامة، الأمم فقدما بميزة الأمة هده تميزيتؤ ولقد 
وهومنديننا، علينا حففل مما الأحبار، من الشامل التكامل المج 
•الدين، يوم إل الدين لهدا الله حفظ 

قوالشن، الله رحمه - عيي العبدالرحمن العائمة الشيخ قال، 
نافع،كبر أصل عليها والبناء وإذاعتها، ونفلها وعحيصها الأحبار س،إع 

قاسجاءكم إن آمنوا الدين أما قا ت - تعال - هال، رسوله، به اينة أمر 
محورةل ٠ نادمازإه مافعلتم تصيبواقومايحهالأئتصؤيح^ااعل أن فتبينواينبأ 

عدمعل المتثة يالأصرار وأخر ، والشت< قامر ٦[. الأبة; الحجرات، 
!- تعال - قوله ل ذلائا ق اليران إل وأثار يندم، ز تتبت، من وأن ، الشن، 

العلمؤأنه ٦[. الأية; الحجرات، ]محورة حه_الةيم. قوما تصيبوا ِؤأن 
ينقلوكيفإ يسمع، كيف وعلم تحقهم، فمن، ؤعدمه، الإصابة ؤ، والتحقهم، 

.٣٧٤الخاطرص صيد انفر: )١( 
٨٦٨ص الصغر الأدب ١^٢،؛ )٢( 



رثمإإايةوموذ|وىيختاووطة

الطائشفهوالأحمق غرذلك كان ومن الصيب، الحازم فهو يعمل، ؤكيف 
الدامة)ا(.ماله الذي 

منالهائل ام ل ؤينفلر اليوم، الماس واقع ل ينامل من إن 
هذهمصادر ض والمباين الاختلاف ؤيرى يوم، كل ل نسمعها الي الأخار 

إليهدعا الذي المج هذا وسمسو الدين، هذا عفلمة يدرك ار، الأخب
.المسة به وحففك السنة، وحمفلته القرآن، به وأمر الإسلام، 

كلومن حار كل من المشت ! - ائد رحمه - فقلب سيد يقول ولذلك، 
وممجالكريم، القرآن هودعؤة عليها، الحكم قبل حركة كل وس ظاهرة، 

الدقيق.الإسلام 
للوهممحال يبق ب المج هذا عل والعقل القالب استمام ومتى 
الحكمعالإ ق والشبهة للظن محال يبق ولر العقيدة، ءالم ق والخرافة 

قالؤهمية والفروض السطحية للأذكام محال يثق وام والعامل، والقضاء 
iLp ٠٢١والعلومواكجارب، البحوث، ؛.

لبيانكاف الحجرات، أية نزول سس، ل والمعن المامل فإن ؤأخيرا، 
عليه- داود قصة قرأ وس والأمة، الفرد حياة ق ؤأثرهما واكبتن الشن، أهمية 

وسمؤء.المج هذا قيمة عرف )ص( سورة ل - اللام 

الأخبار،لتلقي شرعي رسالة)نحومنج واننلر■ ، ٦٦ص عيية الالفتاوى انغلرت )١( 
٢٢ص للمويان 

.ءؤولأمم،نضس،بمعالمب<ضرمله-تعال_:  YYYU؛/الفللألء انفر: )٢( 
.[ ٣٦الآية: الإمرا،،]سورة 



||ئ،|اددووة م

1 :LuLj واكسن:|كثبت قس |وقأءس و0ذدي

I، ١١؛؛^،مامراعاة بجب فإنه الخبمر ورود عند 
الروءة.وحوارم الفسق من بلاْته وذلك الراوي عدالة - ١ 

نصوالأية به، يعتد لا من إلا عنه من وقل واصح، أمر وهذا 
فيه.

حففله.وهوة واتقانه الراوي صط - ٢ 
أوالقضية، هذه عن يغفلون ؤيتلقؤبا الأخبار يروون ممن كثيرا إن 

دونوورعه، الراوي عدالة عل يتوقف عندهم والأمر حا، يتساهلون 
العدول،عن تروى متناقضة أخبارا رأينا وليلك واتقانه، صبهله ل النظر 

الأخبار.نقل عند الأمر هدا مراعاة عدم ذلك ق والسبب 
هذاسمو عل تدل فاثقة، اية عنالشرحل مذا السالف عي ولقد 

ومحادمته.المج 
مامون،كلهم ماثة بالمدينة أدركت، ت - الله رحمه - الزناد أبير ابن قال 

ُأهله من ليس ت يقال ، الخديت، عمم يؤحذ ما 
عمنفانظروا دين العلم هذا إن _ت الله رحمه - مالك، الإمام وقال 

عليهالض صل الد، رسول قال يقول ممن سبحان أدركته لقد تأخذونه، 
شنا،عمم أخذين، فإ ، السجل. إل وأشار اطين، الامهد.ه عند وسلم، 

أهلممج وكتاب للصويان وروايتها، الأخار لتلقي شرعي نحوٌمج رسالة انظرإ ( ١ ) 
الميي.لهشام الأخرين عل والحكم القد ل والح،اعة الة 

.٠ ١ / ١ لم مصحيح انغلر؛ )٢( 



ييقفم و راو|طت 

أهلمن يكونوا ل؛ أنم إلا أمينا، لكان مال بيت عل ائتمن لو أحدهم وإن 
الشأن'".هذا 

أحدرواه حديتا وذكر -! تعال الله رحمه - الخراح بن وكح ال وق
رحال'('٢'.وللحديث . صالح. رحل ررذاك لف; ال

مراعاةأهمية بيان المراد وإنإ ذلك، ل ورد ما حمر مقام المقام وليس 
والتلقي.الرواية ق والإتقان الضبتل 

;للمراد الاستيعاب ودقة الفهم حن - ٣ 
مايقمه لا لكنه حافغل ويع من فكم واكاق، الأول عن نحتلفا وهذا 

محففل.وما يروى 
الفهموص والاتقان، الضبعل التفريق؛،ن صعوبة البعض يتصور وقد 
التلملفان وإلا الإدراك، وصعق الفهم رداءة من ناثيء وهذا والإدراك، 

ولامحففل ما يدرك لا ذلك ومع الكبار، بعض عنه يعجز قد عجيئا حفظا محفل 
•يروي ما يفهم 

تلازمولا تفرقان، وقد نحتمحان قد منفصلتان، موهبتان والفهم فالخفغل 
محمإ•

بعكسوالفهم المكتسب،، الخانبؤ عل الخبل الخاسب، فيه يغلب والحفغل 
الخثلية.جانب، عل الاكتساب حاو_، فيه يغلب، ذللث، 

الشأنوهذا ماللأ،; عن وهب ابن رواه ما ذلالثا ل ، لفالعن ورد ومما 
وإتقان،وصيانة، وورع تقل معه رحل إل محتاج - والفتنا الهدث -يعمحا 

المداركترتيب، انظر: )١( 
• ١/٩٤ الحل رجب لأبن الترمذي علل ثرح انظرن ( ٢١



|ودده|تس__.رت 

إتقانبلا رحل قاما غدا، إليه مل وما رأسه من عمج ما فعلم وفهم( )وعلم 
.يؤخذ ولا حجة، هو ولا به ينتفع فلا معرفة( رولا 

ليسمن وكشر _ت اينه رحمه — تيمية ابن الإسادم شيخ ال وف
وسائرألفاظهم، غثرنقل من الماس أقوال بحقيقة المعرفة لكن اللكزب، قصده 

ا.ؤيتعدرعل؛عضهم١٢الماس، بعض عل يتعسر قد مرادهم يعرف به ما 
نعمأعغلم من القصد وحن الفهم صحة ! - الله رحمه - القيم ابن وقال 

قلبل ايد يقدفه نور الفهم وصحة قال! ثم عبده، عل ما أنعم الق الله 
والضادل،والهدى والماطل، والحق والقاسي، الصحح ين به يميز الحبي، 
والرشادرم.والغي 

لفظه،عموم من تارة يعرف التكلم بمراد والعلم أخرت موصع ل ؤيمول 

لأربابأوصح الماف وعل الألفاظ، لأرباب أوصح الأول عل والحوالة 
والمدبر.والفهم المحاق 

فيعرضالتكلم، مراد بمعرفة نحل ما الفريقن من لكل يعرض وقد 
أريدما فوق، ونحميلها تارة، وهممها عمؤمها، عن ما المقمثر الألفاظ لأرباب 

الألفاظ.لأر؛اب يعرض نغلمرما فيها المعاق لأرباب ةويعرض 
.الفريةينُ؛' غانمل مئثأ هي آفات أرع فهدم 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

, ١٣٨/١المدارك رتبب، 
المنةمباج 
. ٨٧/١المرسن أعلام 
٢٢٠ا/الوسن أعلام 



يطنموئص و ر

مافكثثرا _ت اس رحمه _ السبآش الإمام قال _ أيما _ السياق هذا وق 
،والولف الكتاب عل فيخر ، وجهها غر عل فيفهمها لفظة يسمع من رأيت 
هذاإليه وصل الذي الؤجه ذلك يرد لر ا،لولف أن مع نته، يواستن ء1سره ومن 

ارجل"■■
نيالمق أحمل الإمام وراه الذي الحدث أذكر أن المهام هذا ق ؤمحسن 

قولهوملم، عليه اض صل الرسول، عن ورد ففد الأخمين; الما؛٥^٧ حول 
فربسممها، لر من وبلغها ووعاها، فحفظها مقالي ممع عيدا افه ارمحر 
'.أحمدر رواه . منه((أفقه هو من إل فقه حامل ورب له، فقه لا فقه حامل 

قوله:ففي الحديث: هذا عل تعليما - الد وفقه _ الميي هشام قال 
المستقيم.والفهم السليم، الحففل إل إشارة ووعاها({ ررفحففلها 

بنصه.الكلام أداء إل إثارة يسمعها(( ب من ررويلمغها قوله; وق 
الفهمصاحب إل إثارة له(( فقه لا فقه حامل ارفرب قوله; وؤ، 
الضعيف.

تفاوتإل إثارة منه(( أفقه هو من إل فقه حامل راورب ت قوله وق 
منوهذا الراوي، تنبطه يمالم سمع مما يستنبهل قد الحر سامع وأن الأفهام، 

.'وسلمُ عليه الله صل أؤتيه، الذي الكلم جوامع 
والفهم- والضبقل العدالة وتوافر منتهاه، إل ند الامحال مراعاة - ٤ 

لكيرمح؛ا الاحار، من تروى وكم ند. الرجال حمثع ل - ذلك اقتفى إن 

. ٩٣ص والتعديل الجح j، قاعدة انفلرت )١( 
.( )٦٨رقم والمم_ا الزغيب وصحح ( ٨٢/ )٤ ند الانظر- )٢، 
المييلهشام الأحرين عل والحكم القد j( والح،اعة السنة أهل ممج محاب انظر: )٣( 

.٠٧ص



aU ؤ1تغ1ادد—_.|ة

لوولكن - أيما - خابط ثقة وهو فلأن لك فيقول حدثك من له وتقول ، الثقة 
الحر.علة نجلت ولا الوهن، سر لك لبان الثقة هدا حدث عمن ساك 

الالمحا الطل ْن ذلك غثر أو ، تدليس أو ، انقهناع الحر ل يكون وفد 
م•

والأحوالالإلهية، السنن عل ومدلوله متنه وعرض الحر، مقارنة - ٥ 
إن; حلدون ابن العلامة فال ونحوذلك العهودة يامات والبر والالحاوية، 
السياسةوقواعد العادة أصول نحكم ولر الفل، محرد عل فيها اعتمد إذا الأحبار 
مماالغانب قيس ولا الإنسان، الاحتإع ل والأحوال العمران، وطيعة 

القدم،ومزلة العثور من فيها يؤمن لر فربإ بالداهب،، والحاضر )الشاهد، 
المدق.حادة عن والحيد 

الحكاياتj المغالقل من الفل وأئمة واشرين للمورحى وقع ما وكثذا 
عليعرفوها ول؛ سمينا، أو غتا القل مجرد عل فيها لاعتإدهم والوقائع 
علوالؤقؤفؤ إ الحكمة بمعيار برؤها ولا بأشباهها، قاسوها ولا أصولها، 

ونامواالحق، عن فضلوا الأحبار، ل والمبرة الطر وتحكم اسات، 53اطبائع 
الوهميداء بل 

ونقلها،الأخبار تحمل ق متى طرائق وللناس المسويان: أحمد قال 
j،الخوض بحن، لا دءتزا، فت، الخمر نقل فإن يرا، تفاوئا ذلك ل ؤيتفاوتون 

ثموتثبت، حفغل إل تم وتيقفل، فتلة إل فهومحتاج الاس، س قلة إلا غإرْ 
إلصدقوأمانةلأ<.

الخمرمقارنة وجوب وهو الكثثر، عنه يغفل مهم محايهل إل أثبر - ٦ 

.٩ ص حلدون ابن مقدمة انفلر; رن 
•٠ الأبحارم، لمح، ّرعى نحومج رّالة انظر: )٢( 



ر|سا،؛تماهاوإيخ،وموئوىيق

وارْيليق لا تما ولكن قاطنا، الخثرثبؤئا نت فإن ، ابتداء إليه نسب من سمة 
الخمن،الحمل عل وحمياه مج م، له بحثنا عنه، عرف وما الرجل هذا 

أ.الحق١١ل أومداهنة محامله دون مسهلاعنا، قدر لصاحبه واعتدرنا 
فيتعجليقتدي، ^^١ من لبعض الأحبار بعض به نسمع ولازلنا 

الخثرمكذونم،هذا بان الحقيقة، ، نكتثفثم وروايتها، بتصديقها الناس يعفى 
يكونوفد W وجهه غم عل روى ولكن صحيحا يكون قد أو . وتفصلا حملة 

تلوم.وأنتج عذر لصاحبه 
ومعلوم.واضح الأمر هذا مثل ل السالف وممج 

ظاهره_ الض رحمه _ الحنيي عن كلام — الض رحمه — الامحلأم لشيخ نقل وقد 
قاله؟هل نظر وفيه الحنيد، لكلم س أعرفه ما فهذا تيمية! ان فقالج المخالفة، 

لو؛دأكذا فاراد هذا قال، قد كان فإن المعهؤد، كلامه س ليس أنه الأشبه ولعل 
وهذاهذا، يريد أن س أجل الحنيد فإن قال،; ئم والمخاؤج[ الحامل له يلتمس 
قاله.س عل مردود الكلام 

إلاؤيزح قوله من يوحد أحد كل ؛ نجاوزه محن لا كلاما قال ثم 
الرمول،غم ١^٧ من معصؤم ثم ؤما ؤبسلمم، عليه اه صل الد، رسول 

أنهمعلم حريقنهم صحة ح عرفالذين الثؤح لكن إ ؤصلم عله اتله صل 
والدين'م.العقل من بالضرورة اده فيعلم ما يقصدون لا 

مما- الق رحمه — التستري سهل عن كلام بلغه لما أحر مؤصع ل وقال 

أومشهودة ورسهرة محمؤدة مكانة لها مما الاعسارية لالهيثات ينب قد ما ذلك ومثل ا ١ ر 
.الهيثات تلك إل يتعدى مما إليها، المنتسين ص2ض 

الفتاوىانفلر: )٢( 



أ1او،1لمب،^!٥ 
^^ءةةض=ة؛

نختارالذي وهذا مهل، عل كذمحثح إما الحكاية وهذه شرعية؛ محالفة فيه 
'.١١ياممه إلا قوة ولا حول فلا منه غالطا تكون أو حما، يكون أن 

ثقةالرحل كان فإذا قال! - اه رخمه - بكي القاله ما أحسن وما 
كتاباتهوألفاظ لكلمه محمل أن يبنى فاد والاستقامة، بالإيإن له مشهوت.ا 

وحنالمالح، التاؤيل ينبغى بل أمثاله، ومن منه، تعؤد ما غمد عل 
.٠٢١وبأمثاله به الواجس، الغلن 

عندمثله يراعى هوما متج من ذكرته ما إن قائل; يقول قد - ٧ 
أنتريد فهل وروايته، وسلم، عليه اهلة صل اس، رسول حديثا نفل 

وسلم؟عاليه اض صل المصطفى، كحدينح الأحبار محعل 
أنمحب ما فممبما تتفاوُتح، الأحبار وإنإ بإطلاق، ذلانا أرد ل؛ ت أقول 

vUiالتؤثيق، ثروط من عليه نقدر ما فيه نطبق   y المكنةبل الخميع
•نادم؛ز،ه فعلتم ما عل فتصبحوا حهالة قوما تصيبوا ^أن والتثستا للتب؛ن 

ؤأثرها،مدلؤلها حّسج لئج ذلدون ؤأحرى ٦[• ت الأية الحجرات، ورة حمل 
،فاعلؤْ حديثا ولكل ، رواته خثر فلكل عنه، الرؤية أو رامحتبما ونحصص 

إفراطفاد بقدرها، حالة كل تقدر أن ؤمحب ومحروها، مصادرها جهة ولكل 
.تفري3ل ولا 

بمؤصؤعنا،صلة له تما الأية هذه أحكام ل ذكرته ما هنا أعيد ٠ ٨ 
•لبس من يقع قد لما وإزالة الحث، لهذا إكإلأ 

. ٢٨ص المويايا ورسالة ، ١/٣٦٦ ٤ الفتاوى انظرت )١( 
■ ٩٣ص داكُديل الجح ل ناعية انمّ؛ )٢( 
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إخماعا،الأحبار ل قوله بطل قه فثبت من ت \}مي ابن قال رأ، 
يبطلفلا ه نفعل الإنسان ق فأما تبطلها. قرينة والفسق أمانة الخر لأن 

إخماعا)ا(.

عنرسولأ يكون أن يصح أنه حالآف لا ت - أيصا - وقال )ب( 
حقعن نحرج لمر إذا يعلمه، أوإذن يوصله، أوثيء يبلغه، قول من ، غرم 

ازسلوا،لبلخرأ(.
حرقبول جواز عل العلم أهل واتفق الحصاص; قال )ج( 

. ٢٣١-بعضها عد ثم - الياملأت أمور فمما أشياء ل الفاسق 
ماإل فاني؛ع ازيد أراد ومن هناك ذكرته ما لبعض محضر هذا 

٠.٠٠ لد 

ما'

الإعلاموسائل ل أحبار من يرد ما حول افمحث، هذا وأختم - ٩ 
ولكنمآكانه، هذا ليس وتفرع تفصيل إل بحاج هذا إن •' فأقول العالية، 

بإبل؛ذلك أجل 
فانهأعلنته، الق الحهة إل منسوبا الأحبار مصادر من كان ما - ١ 

ه.نفعن الفاسق خثر مثل 
فيقبل.ا3كذب عل الخواض فيه بميل كان إذا ٢- 

١^٢٧من فلابد أحرى جهات أو للأفراد منسوبا كان إذا أما ِ ٣ 
والخئثت.

الضبي؛/هايملابن القران  أحكاء اظر: (١)
r\r/\oوفرالقرض ،  ١٧١٦العرن؛/لابن القرآن  أحكاء انغلر! (٢)
لالجماصم/؟؟م.القرآن  أحكاء انغلر: (٣)
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ااث1مس:ا1وصوع 
الأفوة

بينفأصلحوا إحوة الومنون ءؤإن،ا ت - وتعال ٌبحانه - اس قال 
[.١٠الأية: الحجرات، ]سررة . أحولكم^ 
اللم.ياخيه الملم عائقة تنظم الق الأصول من أصل الأية هدْ 

تتناولالق ورم الهذه ل ممهل الؤحيدة هي الأية هدْ ولمت 
لأيان عدة هناك إن بل لمين، المبين الروابهل وتقوية الأخوة موصؤع 

بتاءوهي الغاية، هذه تحقيق ل الأساليب احتلفت ولكن ه، نفالموصؤع 
فاقول;ذلك وأوصح الإيإنية، الأخوة 

السالمّين،بين بالصلح آمرة الموصؤع هذا ق الأول الأية جاءت 
إلالأمر وصل ولو وحمومات، خلافات من بيمم تقع اد الفتن وإزالة 

ؤتذكرهالسورة، ترسمه الذي والمنهللمق لذلك، يستجيب أن يايى من قتال 
إلالعودة عل الباغي لإجبار القتال حق الحق، هذا لاستخدام محببا 

,إحوة؟ا<الموهنون أأؤإنإ هو لمة، المالحكاعة محلك ل والأنتذلام الصف، 
*اآ•ت الأيه الحجرات، وسورة 

دلالاتعدة عل وسياقها ومفهومها مطوقها ل تدل الأية وهذه 
أمران:أهمها 

قررهاالق الأخؤة قاعدة عن خرؤج الملمثآن بين الاقتتال أن - ١ 
١الأية؛ الحجرات، ]صورة • ه إخوة المؤمنون ^؛^،١ بقوله: اس  فيجب[. ٠

ذلكأدى ولو القاعدة، إل هؤإ)*ء تعيد الق المشروعة الؤمحاثل حمح انحاذ 
علميه.ومحاففلة الأصل لهذا صيانة قتالهم، إل 





ال- حدث لو - الاقتتال إيقاف ومحرد آثارها، عل قضاء عليها والقضاء 
القوسكانت إذا وأحرى، لحفلة ين تشتعل فقد الفتنة، نار لإطفاء يكفي 

•وجذورها الفتنة أّساب عل تنهلوي 
لأسابوتلمنا القاعدة، هده ْع ؤتفاعلأ المج، هدا صوء ول 

ودع،لها ترسيحا الأخوة منهللقات عن وبحثا علاجها، إل للوصول الفتنة 
موصؤعْع محاقف الحجرات محورة ل الأيات هده خللأل ول لبقائها، 

والتوفيق.العون أستمد الق ؤبمن . ^ ٠۶؛^الومتون ءؤإن،ا 
بغيره؛السكر  dsjjeأولا: 

لممجا لهم يرم الأسادم ان غيمهم عن اللمن يمير مما إن 
.الخلق وحن والمدق الحيل عل يقوم ممجا بغمهم، العلاقة 

•يل ٌا المح هذا سال( أبرز ومن 
والحيواناتبل الكمار، مع حتى الغللم، وتحريم العدل . ١ 

اعدلواتعدلوا ألا عل قوم شتان نحرمنكم ء؛ؤولأ ! - سبحانه - يقول أيصا، 
.٨[ الأية; المائدة، ]سورة للتقوى؟ي. أقرب هو 

ربهعن وسلم، عليه الله محل يرؤيه، الذي القدسي الحدث ول 
محرمابينكم وجعك نمى عل الظلم حرمت إف همادي لأيا وعاد-: -جل 

ءلأتظالوا(()ا(,

كشرةأمونا يستلزم الغللم وتحريم العدل عل العائقة بماء إن 
ولاغشا، ولا كذبا محاد وغرهم، الملمن ين المعاملات بايج ل وبخاصة 

.( ٢٥٧٧)رقم الروالصلة، كتاب ١(  ٤٩٩ / )٤ لم مأحرجه 
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والواجبات.الحقوق أداء ق أوتوما ثماطالة ولا سرقة، 
الض،فرسول ا ١^^١^ سالمنا عن الناصع تارعذنا لنا مجاله ما وهدا 

.الملمين غر مع تعامله ق قدوتنا C وملم عليه الد صل 
الضصل وخليله، ونبيه حبيبه عل الق أثنى ت الخلق حن - ٢ 

.[ ٤ الأية! اكلم، ]سورة . ؟؛؛ عظيم خلق لعل موإدك ت فقال وملم، عليه 
بلفحب، المالم؛ن مع يكن لر ، وملم عليه الق صل حلقه، وحن 

فقابلالتعامل وفحش الخلق سوء من مسمم واجه وكم - أينا الكفار- مع 
بدلك،مليثة الؤة وصمحات الآحسن، والأسلوب الحسن بالخلق ذلك 

. ٠٠والرهان الحجة فيها الشإنل وكتب 
دخلتفقد الحيوان، إل ان الأتيتعدى أن محب الخلق حسن إن 

حتىأطعمتها هي ولا أطلقتها، هي فلا تها، حبهزة ل المار امرأة 
م>م.

عللعطفها الحنة دخلت، - رحل رواية ون، - بغي امرأة ودخلت 
<.٣١اقناء فاسقته عهلثانا وحدته كلب 

رطبةل'<.نفس كل إل الإحسان قفل j، ورد وك،ا 

المحمدية.الشإئل كتاب وأحص الشإئل كتب انغلرت )١( 
الركتاب ٣( ٠ ٢ ٢ / ٤ ) ومسلم الخلق، بدء كتاب ( ١ ٠ ٠ / ٤ ) البخاري أحرحه )٢( 

(.٢٢٤٢)رنم والملمة، 
رقماللام، كتاب ( ١  ١٧٦ / ٤ ) وسالم الأدب، كتاب ( UU/U)البخاري أخرجه )٣( 

(٢٢٤٤ ،)(٢٢٤٠.)

رقماللام كتاب ، ( ١  ١٧٦ / ٤ ) وسالم الأدب، كتاب ( UU/U)البخاري أخرجه ( ٤ ) 
(٢٢٤٤ ،)(٢٢٤٥.)
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أثررأينا ولذا ثر. لكل ومغادق خر لكل مفتاح الخالق حن إن 
كشردخل حيث ، غره مع المسالم من العاملة وصدق الخالق وحسن العدل 

حركإ المتق؛ن. ومعاملة الموة أخلاق من رأوه لما الإسلام، ل أولئك، من 
دينعن وبعدا نفورا لغرهم لمن المبعض من والظلم الحاملة، ٌموء 
منرأوْ لما وذلك الله، دين ل دخلوا أن بحد هؤلاء بعفر ارتد حتى الله، 

.لممن المام2ض أخلاق 
حسنخلطا هناك أن إل أثير المقدمة هده من أنتقل أن وقبل 

منأصل هو الذي والراء، الولاء مبدأ وبين العاملة، وصدق الخلق 
بيمإالتفريق وعدم الخلهل لهذا ونتيجة ولذلك، . الإسلام عقيدة أصول 

.وتفريهل إفراحل حديثج 
،الإسادم إل الكفار هؤلاء ودعوة الخلق، حمن باسم فعناثقة 

،ملموسة حقيقة له يبق م حتى وميعؤه بل والراء الولاء مبدأ أنحاعوا 
بازبل.الحابل واختلمهل 

،والراء الولاء لمبدأ وتحقيما الأصل، هذا عل ممم حرصا وآخرون 
الحفاءفرأينا ،  ٢٠٩•^.هع العاملة ؤأساءوا الحلّق، حمن معار ضاعمثج 
.طباعهم ل ليس مما ذللئ، بعضهم ، وتكلفبل موضحها، غر ل والملظة 

ولكل، والراء الولاء بمبدأ والالتزام الخلق حن بين فرق وهناك 
.أوتصادرا، أوتنافر تعارضي بيمإ وليس وآثاره، لوازمه ممإ واحد 

لكتاب،ذللثح ل التفصيل أراد من أحيل فإف - هنا - شاننا من ليس الموصؤع هذا لأن 
وأفاد.أحاد ففد القحهلان سعيد بن محمد للدكتور الإمحلأم ل والراء الولاء 
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ا|ووطنهة:الأخء؛؛ سانفأ ثانيا؛ 
تساميهالا رفيعة، عالية ودرجة محامية، ة مكانالايانية لأح-وة 

الرواطمن رابهلة تقار-أا ولا مكانة، 
مشرفة،ومواقف عدة، نصوص خلال من المكانة هدْ بروت ولمد 

تيل با منما أص 
ه.أخويكم يئن فاصيحوا إخوة المؤمنون ؛^١٢ ت - تعال - قوله ١- 

شرع_ الأخوة مقام - المقام لهذا وحماية [• ١٠ت الأنة الحجرات، ]محورة 
أحلمن الأمر وصل ولو - بياما سياق - عدة بوسائل ا عليهالمحانظة 

يدركوال؛ الدين المسالمن مع من؟ ومع القتال، إل عما والذود صيانتها، 
أسبابمن والصاح الأخوة تحقيق وجعل يفعلون، وما به يقومون ما خطورة 
عفلغ.فورا فاز فقد الق رحمه ومن الرحمة، 

:أخوةعل تقديمها - ٢ 
مننكتفي موصع، من أكثر 3، الكريم القرآن قووم قد الأمر وهمدا 

!'، r_bذللث،  ايض

آباؤكمكان إن تعال - قوله وهي التوبة سورة j الأول؛ 
ونجارةاقرفتموها وأموال ثرتكم وعثوأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم 

jوجهاد ورسوله افه من إليكم أحن، ترصوما وساكن كسادها ءدشون 
]سورةالفامشزه. القوم حدى لا واف بامره اف ياق حتى فتربصوا مميله 
[.٢٤الأية: التوبة، 

الأخرواليوم باق يؤمنون قوما تحد لا ؤ ت المجادلة سورة ق ت والثانية 
أوإخوامم أو أبناءهم أو آباءهم ولوكانوا ورسوله اف حاد من يوالون 



د||سة|تملوالدةهم^ذىىويت

ودخلهمْنه بروح وأيدهم الإيان قضم ل كتب أدكك ترم عن
عنهورصوا عمم افه رمى مها حاليين الأمار تحها س نجرى جنات 
الجائلة،]سورة . اسوزيم•هم اف حزب إذ ألا اش حزب أدكك 

[.٢٢الأية: 

يقررالآخ،رة الأية وبخاصة الأسن هاتئن نزول أمثاب إل والرجؤيآ 
ؤيوصحه.الأمر هدا 

ومثال.ودليل خرشاهد - عليهم الق رصوان - الصحابة وسترة 
أخوةفان النسب، أخوة من أثبن، الدين أخوة ت القرطبي قال 

بمخالفةتنقطع لا الدين وأحوة الدين، بمخالفة نفمخ المس، 
الب)ا(.

ارأوست قال أنه وسلم، عليه الله صل الصهلفى، عن ثبت - ٣ 
رآ'.اف(( j والبغض اف و الحب الإيان عرى 

.، ٢١ف(( إلا نحيه لا المرء محس، )روأن آخر: حدين، ول 
لتحابا رررحلأن القيامة: يوم ظله ل الله يظلهم الدين المعة ومن 

ر؛؛.عليه(( وتفرقا ذللئ، عل اجتمعا افه، 

تمرالقرطىانظر: )١( 
وصححهوالطيالى، والحاكم الطراز أينا وأحرجه ( ٢٨٦/٤)أحمد أحرجه )٢( 

(.٢٠٣٩)رقم الحامع صحتح ل كا 
رنمالابجان، كاب (، ٦٦/١)لم ومالإبجان، محاب ( ١١)ا/الخاري أخرجه )٣( 

(٤٣)
رنمالزكاة، كتاُِ، ( ٧١ ٠/٢)وملم الأذان، كتاب، ١( ٦ ١ / ١ ر البخاري أحرجه )٤( 
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القق الأخوة مكانة عل تدل وكلها الباب، هذا ل كشرة والأحاديث 
,اس عند ؤمنزلتها 

كالحقوقعاليها، ونحافظ الأخوة تقوى أمور من اهد شرعه ما - ٤ 
حوائجوقضاء الخالق ؤحن ، والتراحم والتواد ، لم المونصرة الت، 

يىالروابط ؤمحمي الؤثائج يقوى مما وغرذلك ، ومترعورامم المسلمن، 
٠لم\ن ال

وبترها،الأخوة إصعاف ل منا تكون الق الأمور تحريم - ٥ 
كالنيةوالبغضاء، والعداوة، ، والخصؤمامحت، اُت، الألأذلشؤء ووسيلة 

اببالأنوالتفاخر الظن، وسؤء واللمز، والهمز، ، والحرية والنميمة، 
تماذللث، وغر والهجر، والتجسس، والحد، وكالغل والأولاد، والأموال 

وصعقالأخؤة مكانة لاهتزاز ذريعة ؤيكون ، الباب هدا ل يدخل 
•منزلها 

الأخوة،انتمت، ثم ومن ، والإملأم الايان ذهب إذا ه أن٦- 
زوجها،من تهللق فالزوجة الأحرى، والؤثاج الروابط حميع تق—علمتا 

منكمبرءاء ءؤإدا منه مناص لا الراء وإعلان أ؛يهلا،، من يرُتا لا والابن 
الممتحنةوصورة ٤[. ت الأية المتمحة، ]سورة . افبميم دون من تعبدون ومما 

تكونكيما لنا وتحدد غمؤصس، ولا فيه لبس لا بإ المج هدا لنا ترمم 
ؤجؤداوآثارها الأخوة مكانة عل دليل التشريع وهدا . وحدودها العلاقة 
.وعدما 

ومتىحدودها القرآن رم فقد كفارا كانا إذا الوالدين مع العلاقة ذلك من يتثى ( ١ أ 
تكون.لا ومتى تكون 
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لأنالمسب، أحؤة من ألمت، الدين أحؤة بأن القرطي قول، ذكرنا وقد 
.عكس ولا الدين، لمخالفة ^٥٥^ المسسؤ أخوة 

ولهذهالإسلام، ل الأخؤة مكانة عل تدل الق العال؛ أهم هده 
فإلالمقدمة هده وبعد ، الخجراين، محورة ل ورد ولما والنزلة، المكانة 

وجهمحا:من الموضع -اعالج 
وتؤحدها.بل المومنن، بان الأخؤة تقوى الق؛ المشروعة الأمور - ١ 

أوزوالها.الأخوة إصعاف ؤ، محنا يكون مما عما اليم، الأمور ٢" 
معأقم، قد أني محوي والأسباب، الأمور هدْ عرض ؤ، أطيل ولن 

غثرها،محاتناول مما أوسع وأتناولها الخجراينؤ، محورة ل ورديت، الق، الأمور 
لها.تع وغ^رها الموصؤع ن، الأصل هي لأما 
القووس؛الأمور اولأ: 

،،3Uij، محببا تكون الق، الأعإل من، كشرا - وعلا جل - اس ثممع 
٠أخؤتيم وبقاء ا كلمتهم ويحدة قلمؤمم، وصماء اذسلم\ز، 
دونوالمنة، بالكتاب لها تدلا م، الأشياء هده أهم اذكر ومح

تفصيل.أو إطناب 
تاللممبن يثن الصلح — ١ 

وأصالحواافه ^فاتقوا ت الأنفال محورة ؤ، - وتعال سبحانه - يقول 
إخوةالمؤمنون ^١^ I ال وق١[. الأية؛ ،، JL_Vi]صورة ه. بيتكم ذامحت، 

[.١٠الأية: الحجرات،]صورة ه. أخويكم ب؛ن فاصلحوا 
يريداإن أهالها من، وحكنا أهله من حكنا ^فابعثوا النساء ول، 

.[ ٣٠الأبة; الماء، ]محورة يضاه. اف يوفق إصلاحا 
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فلاإعراصا أو نشورا يعلها من حافتا امرأة ءؤوإن أيصا! وفيها 
الماء،]سورة . خثر((والصلح صالحا بيمإ يصلحا أن عليها جناح 
[.١١٢٨الابن: 

Iعليه وتحث الصلح إل ترشد الي الآيات من القرآن ل ورد ؤثما 
أوبصدقة أمر من إلا نجواهم من كثير ق حير >أؤلأ -: تعال - قوله 

فوفافه مرصات ايتناء ذك يفعل ومن الناس بين إصلاح أو معروف 
[.١١٤الأية: الماء، ]محورة عقلياه. أجرا نوتيه 

.إصلاحا^ أرادوا إن ذك ق بردص أحق أ؛ؤو؛عولتهن ت ال وف
إثاأو حتما موصن من خاف ^٠٠^؛ ت وقال [. ١٢١٢٨الأية: القرة، ]محورة 

المقرة،]محورة رحيمه. غفور افه إن عليه إثم فلا بيمم فاصلح 
[.١٨٢الأية: 

علفاحره وأصالح عفا فمن مثلها ميتة محسئة وحزاء ؤ وقال! 
[.٤٠الأية; الشورى، ]محورة اف؟ي. 

الأنفال،]محورة . ي،بكمه<ذات وأصلحوا اف ^فاتقوا وقال: 
١[.الأية: 

قوأثرْ مكانته مبينة ^ ٠٥١١ق وردت الي الايات من ذلك غير إل 
الأخؤة.وروابهل الالم\ن حياة 

وقدالحجرات، محورة ل كا وحنا فرشن ب؛ن يكون قد والصلح 
كاؤمحمؤممة فرد لنز يكون ؤقد ، النساء محورة ايات، ق كا فردين بان يكون 

•القرة لهمك،1فيآية أوصى أومن وورثته الورث بئن 
منمحعلامي #كل قال: أنه ومحلم، عليه اس صل عنه، ورد وقد 



رتملالبءوم.ذسمىبتإا||طت

صدقة((ائين ب؛ن فيه تعدل الشمس قيه يوم كل صدقة، عليه الناص 
الحديث)ا(.

فيهامحوز الق المواضع ص أن وأثره الملمح مكانة عل الأدلة ومن 
معيطأي بن عقبة بنت كلثوم أم عن المتخاصمن، أين الصلح الكذب: 

وسلم،عليه الض صل اممه، رمول سمعت ت قاك - عبا الد صي ر- 
يقولأو خثرا، فينمي الناس، يثن يصلح الذي الكذاب ليس ١١ت يقول 

-؛ما((رآآ(.

لإلا الناص يقوله ثما ء ني ل يرخص أسمعه ولر لم: ملرواية ول 
امرأته،الرحل وحديث الماس، ب؛ن والإصلاح الحرب، تحير ت ثلاث 

زوحهارم.المرأة وحديث 
قولهضر j - الله رحمه - سعدي بن عبدالرحمن الشيح ومحال 

زمورة. ترحمون؟ا<لعلكم افه واتقوا أخويكم يض ^فأصلحوا عال ت- 
والاحرة،الدنيا -خر حصل الرحمة حصلت إذا ت محال [. ١٠الأية: الحجرات، 

ِالرخمة)؛( حواجب أعظم ص الومن؛ن بحقوق القيام عدم أن عل ذلك ودل 
ونتاحنحلاف ص بيمم ما يرمح، اليوم لممهما الملرا؛ع امل والن

صلاةمحاب ( ٤٩٩لم)\/ومالصلح، اب كتالبخاري أخرجه )١( 
(.٧٢٠رنم)الم—اقرين، 

والصلةالر كاب ٢( ٠  ١١لم)؛/ومالصلح، كتاب ايخارى أخرجه )٢( 
رقم)ْ-ا-آ(.

. ٢٢٦ ٠٥)رم الرواكلة كاب ( ٢٠١٢/٤لم)مبح )٣( 
)؛(شبرابنضي)ب/أمان



أ1دأ0أة1اددم
^ذءغ؛غ

القبائلمستوى عل هذا ، بيمم الاقتتال إل عديدة مرات ل وصل 
٠والشعوب 
مليئةفالمحاى؛ ■مج، ولا فحدث الأفراد وي نمعل ا أم

اليمن.الخمر ذلك من لديبما الشرهلة ودوائر والخلأفات، بالخصومات 
إنبل . قليلة فئة للصااح أشهم يندبون الدين فإن ذلك ومع 

الصالحوهو - تعال - الله ذكره الذي بالشرؤل يلتزمحون لا القلة هؤلاء بعض 
٩[.ت الأية الحجرات، ]محورة . ه' وأمطرا بالعدل بيمإ ءوفاصاحوا ت بالعدل 

إذاالفريمن أحد أن وذلك ولأثره، لأهميته كررم ولكن هوالعدل اط والإق
به.يقبل فلن بالعدل يلتزم إ المصلح أن شعر 

ونزغاتالهوى عن بعيدا منصما، حذرا يكون أن المصلح فعل ولذا 
الشيهلمان.

كلمتهمؤيوحدوا بيمم فيا يصهللحوا أن إل الأمة أحهمج والدعاة 
لماغرهم يدعوا أن قبل ممحبمجهم، ومقتضيات دعوتيم، لوازم من ذلك فإن 
بعيدون.عنه هم 

Iالخلق حسن - ٢ 
منفإنه الملمن، غر مع الخلق بحسن مامورا المسلم كان وإذا 

٠لمن المسمر حلقه محن أن أول باُب 
'وواحفُض• وملم عليه الله صل رّوله، آمرا ~ سبحانه - الد قال 

لعل•ؤوإنك فيه! وقال [. ٨٨الأية: الحجر، ]صورة للمؤمت؛نه. حناحلئ، 
أ[.الآة:اكلم،]مرةحلقمحليم4.
تثنوسلم، عليه الم صل المصهلفى، عن عفليمة أحاديث ووردت 



I ممفأفعه ه اسفأ

٠واثره لخلق ١ حمن منزلة 
حلقهبحسن ليدرك الؤمن )اإن ٠ وسلم عليه الض صل قال، فقد 

منررإن وقال: <. ((١٢الخلق ر)الزحن وقال: القاوم((را<. الصائم درحة 
عندماأجات فقد عائشة عن اممه ورصي . أحلأءا((ر'أ<أحسنكم خياركم 
جوامعفيه شاف بجواب وسلم، عليه الد صل الرسول، حلق عن مئلت 

راكانحلقهالقرآن((اأ؛.حيثقاك: اللكلم، 
يؤحدهاإنه بل مس،، فحؤيوثقها الروابط يقوى لا الخلق وحسن 

•بحبىعلحوار٢ا 
المت،:الحقوق - ٣ 

مماعليه بعالك وقيامه عليلثا، بإله وقيامك، المسالم، حقوق رعاية إن، 
عليهالد صل المصطفى، عن ثبت وقد وموجباما، الأخوة بحق قياما يعتر 

داتبيعا المربض وعيادة الملام، رد خمس: السلم ر)حق قال: أنه وسلم، 
ررحقلم: ملرواية ول '. ٠١العاطس(( وتشْست، الدعوة، وإحابة الخنائز، 

لك،ا وصححه ( ٤٧٩٨رثم)الأدب، كاب ( ٢٥٢/٤)أبوداود أحرجه )١( 
.( ١٩٣٢)الخامحعرقم صحيح 

٢(.٠  ٠٣)رقم والملة الم كتاب ١( ٩ ٨ ٠ / لم)٤ مأخرجه )٢( 
كتاب(، ١٨١لم)؛/•ومالأدب، كاب ( ٨٢، ٨١/٧)البخاري أخرجه )٣( 

(.٢٣٢١رقم)الخمائل، 
(.٧٤٦)رقم المسافرين صالة كاب ( o\X)\/'لم مأحرجه )٤( 
رقماللام، كاب ( ١٧•٤/٤)لم ومالخنانز، كاب ٧( * / )٢ البخاري أحرجه )ه( 

(٢١٦٢.)



||ت،ءمه|ة|ودد

له،(فانمح اّتنصحك وإذا — وزاد - ت، الملم 
أثرهافلنتصور الناس، نفؤص ل الحقوق هن0 أثر نعلم أن أردنا وإذا 

تصورنحادا، الناس بعض حاب س عدمت إذا وبخاصة نفوسنا، عل 
وليمةإل إخواك دعوُت، أنك أو اللام، أحد عليك يرد فلم سالمت، أjااثا 
ماتأو C أحد يزرك فلم - الله قدر لا - صر أمحابلن، أو ، أحد محقر فلم 
أوإليكإليه الناس أقرب أنه تتصور كنت، س حنازته محضر فلم قريب لك، 

عير.بدون 

تالملم نصرة — ٤ 
،بمكان الشهرة من وهو C البخاري رواه الذي الحديث، فيه ؤيكفى 

.٠٢١مظلوما(( أو ءلاأ١ أحاك ررانصر ; وملم عليه اممه صل ، tjl؛حيت، 
والتراحم؛التواد - ٥ 

]سورء٠ والأرحام^ به تساءلون الذي اممه ^واتقوا ; - مبحانه - قال، 
كتابز بيعص أول يعضهم الأرحام >؛ؤوأولوا وقال: ١[. الأية: الماء، 

المن  ١١ونم: عاليه اه صل وفال، [. ٧٠الأية; الأنفال، ]سورة ٠ ،^ ٠٥١
<.٣١اقه((يرحه لا الاس يرحم 

إذاالحد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم ز الوبنؤ مثل  ١١ت وقال 

(.٢١٦٢رقم)الملام، مماب ( ١٧٠ ٠/٤مسلم))١( 
الإكراه.كاب ( ٠٩)a/الخارتم، صحح )٢( 
الفضائل،كتاب ( ١ ٨ • ٩ / )٤ لم ومالتوحد. كتاب ( ١ ٦ ه / )A ب )٣( 

(^٢٣١٩.)



است'طلمسهسضسن.

والحئى((يالهر الحد ائر ّله عضوتداعى منه اشتكى 
.٠٢٠نرحم(( لا يرحم لا ررمن وقوله: 

منكشر عنه غفل أمر وهذا ت السلم؛ن حوائج لقضاء عي ال. ٦ 
قالوليلك النفوس، ل ناشرا الأمور أشد من أنه مع فيه، اهلوا ونالماس 

الشاعر:

قلوممد بعتتاس نالإل ن أح
انإحالحن قلب د بعتاسا فطالم

مماوأحادسث\ آيات فيه ورد وليلك 
،اء الت]محورة مماو. نصيب له يكن حنة شفاعة يشمع هرمن 

. ٠٣١فلتوجروا(()راشفعوا وسلم: عليه الله صل وقال، [. ٨٥الأيت; 
يْللبلا ان الأنلأن الهمة لحواج ا قضاء س الحنة والثماعة 

غالئا.الضرورة عند إلا الشفاعة 
الحوائج:قضاء ق ورد ومما 

زافه كان أحيه حاجة ل كان ررس : لم ومعليه الله صل قوله، 

الروانملة،)أرس\(£ت{ب لم ومالأدب. محاب ( UU/U)الخاري أخرجه )١( 
(.٢٠٨٦)رغم 

القفانل،كتاب -حا( )أ/ا،لم ومالأدب، كتاب )لأ/هلأ( الخاري أ-مجه )٢( 
(.٢٣١٨)رقم 

الروالملة،تاب ( ٢٠ ٢٦/)٤ لم ومالأدب، كاب •٨( )U/ المخاري أخرجه )٣( 
(.٢٦٢٧)رقم 



||تا|وعدمءوة 
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٠١حاجته  أنص إئ أحب أبها حض أم حاجة ل أش رركن وقوله؛ '• ٠٠
))ذمسحؤملم! عليه الله محل وفؤله، ر  ٠١شهراالجد ل أعتكف 

آ،.بالآحر(ار"اليوم الفهلرون 
العورة;ومر الر حفظ - ٧ 

مرهإلا الدنيا ل عيدا عبد مر ررلأ وملم عليه الد محل قال، 
ر؛،.القيامة(( يوم افه 

;الوعد وانحاز يالعهد الوفاء - ٨ 
]سورةمقولاه. كان العهد إن بالعهد ^وأوفوا — مسحانه - قال 

عاهدواه.إذا بعهدهم ؤوالوفون ت محبحانه — وقال [• ٣٤ت الأنة ، الإسراء 
اللهصل قال، العهد أنوبع من نؤع النير ولأن [. ١٧٧الأيةت البقرة، ]صورة 
بنيرك(("".))أوف، ندر; لليي وملم، عليه 

الرواكلة،تاب ( ١٩٩٦ولج؛)؛/الإماْ، الخارتم،)،ر/؟ه(ىب ب ا  ر

وابن/٢( ١ /  ١٨)الخارح ق ماكر وابن ( ٠Y/T امحرم/ا، مح، اممراف أخرجه ( ٦١
اليلةانظر الدنيا، زي ابن إناد الآلاذ، وحن ٨( )٠ ص الحوائج ل، •^ ٧١أبا 

(.٩٠٦)رم الصحيحة 
رقمالصام، كاب ( UAA/Y)وملم الخهاد، كتاب r(TY )/؛الخاري أخرجه )٣( 

(١١١٩.)

(.٢٥٩رقم).(كتاباJرواسم، ٢٠•٢/٤)٤(بَ)
اص،ا(كاب  YUU/f)ويلم الاعذكاف، كتاب )آ/ا"ْآ( الخاوي أخرجه ( ٥٦

(^١٦٥٦.)



ضوعهسةوص سململمست ^^٠ 

ه؛لتفبحب ما لأحيه بمب أن - ٩ 
أذكرولكن الأخوة، مكانة بيان عند ذلك ق الأيار بعض قدمنا وقد 

بمبما لأخيه بمب حض أحدكم يؤمن ارلأ يلم؛ عليه الض صل قوله، 
.٨١لشها( 

إفشاءالسلأم:ا_•
تدخلوارالن •' ولم عليه اه صل قال اللام، رد من أعم وهو 

فعلتموهإذا ثيء عل أدلكم ألا ، تحابوا حتى تومثوا ولا C تؤمنوا حض الحنة 
,' ُ بينكهر(( اللام أفشوا تحابتم، 

Iالتقية الخوان.، مراعاة - ١ ١ 

ءّيقوبما،الأخوة ؤينمي المسلمن، بثن العائقة يؤثق ما أهم من 
,الملم عند النقية الخواب، مراعاة والهجران، القطيحة أراساد_، ؤيبعد 

وهىوميا، أمرا عدة، أمور ل الحانسح حدا الامحلأم اهتإم برز ؤلفد 
.أوإيجابا لبا ، المرء نفس ل عظيم تأث،/ها لكي جدا ثرة ي أمورّ 

ماوكل عليها، حث، أو الإمحلأم حا أمر أفعال من ذكرته ما وكل 
القيالناثر يثرز ولكن نحفى، لا التي؛ ئة الفاثارها لها مناه من سأذكره 

ذلك:ومن غثرها من أكثر الأمور عض بل 

رنمالإبجان، كتاب ( ٦٧/١)لم ومالإمحان، كتاب )ا/بم( الخاري أحرجه )١( 

.٥( رقم)٤ الإي،ان، كتاب ٧( ٤ / ملم)١ أحرجه )٢( 



الحمواتغو|ة ،،|

أحيكوجه ؤ، راوبتمك ت وسلم عليه الد صل قال، اكبمم؛ .  ا
.٢١(()صدقة 

عليهالله صل كان وليلك الخيمة، تل والهدية - ب 
نفسق عفليم أثر من لها لما الهديةرأآ<، ؤيقبل الصدقة ياض وسلم، 

إليه.الهدى وشى المهدي، 
عليهالله صل الد، لرسول وأهدى الصحابة أحد حاء لما ولدللئ، 

فتاثروسالم، عليه الض صل الرصول، فرده محرم، وهر صيدا وملم، 
ررإناقال،; علميه ذللث، أثر وملم، علميه اممه صل رأى، فلمإ ، لدللث، الصحابي( 

وسالم،علميه الله صل منه، تْلييب وهذا حرم(('٣'، أنا إلا عليلئ، نردم لر 
٠الصحاب هذا ية لنف

وأثرسنة، وإفتاؤه واجب اللام ورد وافشاوه: fl ،y!!،،،ود ج. 
مشاهديلم من عل اللام رد وأثر ينكر، لا عليه لم يمن عل اللام 

محسوس.

;الممذب(مال( (، ١٩٠٦)رنم والملة، الثر كتاب ، ٢ ٩ ٩ / ٤ ر الممدتم، أح-رح-ه ( )١ 
(.٢٩ ٠٨)رنم الخامع صحح ؤا يا الألاف وصححه غرب، حن 

عليهالد صل الني، أن - عنه الد رصي - هريرة أب عن المحح ؤ، ملم روتما )٢( 
صدقةقيل; ؤإن مما، أكل هدية نيل: قإن عنه، سال( بطعام، اق إذا كان وسلم، 

(.١٠٧٧رقم)الزكاة محاب ( ٧٠٦/لم)٢ مصحح انظر . ممااكل يب 
الحجكتاب ( ٨٠١، ٨٥٠)Y/لم ومالهبة، كتاب ( ١٣٠)م/الخارق( أحرجه )٣( 

(.١١٩٣)رقم 



ييختخعو مو و سطت I ر

اللهصل مى، وقد : uJLj jبثواثنين بين اكاجس ص اكيس . د 
الأحردون اثنان يتناجى فلا ثلاثة كتم ررإذا • بقوله ذلك عن وسلم، عليه 

'.١١محزنه((أن أجل من بالاس، حنىتحالطوا
رالحواباالعناية عل تدل الق الايات بعض القران ل ورد ولفد 

ْع- اللام عليه - يوسف قصة ذلك ل ورد ما أوصح ومن النمسية، 
عليه- أبيه من وحرمانه البئر، ل الإلقاء من به، صنعوا ما ْع فإنه أخوته، 

ابنالكريم ابن الكريم ابن الكريم وهو للأستعباد وتعريضه - لام ال
وبعدومسه، جن الثم اللام، عليهم - كرام سليل كريم - الكريم 
الوهم - أمامه ؤيقولون وملكها، مصر عزيز وأصبح الله، نصره ذلك 

يرمق،زمحررة . ه مل من له أخ مرق فقد يسرق ^إن - رون يشع
القولعل قبل من يرق ل؛ ه أنمع بيوسف، يعرضون . [ UVالأية: 

هلذلك؟ ؤيتهلح اعتقلهم هل يومف؟ رد كان فإذا الصحيح؛٢'، 
الفموشيانمم متاعرهم راعى بل هدا؟ ل الحق ه ولوبخهم 

مكائاشر أنتم قال لهم يندها ولي ه نفل يوسف ؤفاّرها بحانه-I حم- 
وهذاالآكرم هذا أرأبتم . [ ٧٧الأين: يوش، ]محورة تصموزه. بإ أعلم واف 

الأنبياء.إنماأخلاق الخلق، 
ومراعاته.الحانب محبذا بالعناية خفلة والسنة 

اللام،ياي، ( ١٧١٨)؛/لم ومالامحتئدان، محاب ١( ٤ ٢ )U/ البخاري أخرجه )١( 
رقم)؛ماأآ(.

وضرهما. ٤٨٦/٢اينهموضر  ٢٩)٢( 



و|ت|لدجورة س

الأشياءبعض النفس ل ناشرا الأشياء أقوى من أن نفلرى لفت وتما 
ؤذلكأومعنوية، حية أو مالية أكانت سواء كشرا، تكلف لا الق 
شيئا؟يكلف فهل التبسم، مثل 

ذلكعل والدليل المادية، قيمتها أصعاف المعنوية قيمتها والهدية 
يعدهقد بل منك، يقبله لا فقد المال من مبلمعا ايا إنأعطيت لو أنك 

النفسق يؤثر لا فإنه قبله لو وحتى الماس أمام وبخاصة إهانة، البعض 
المال.هدا مقدار س ؟./ ٠ تتعدى لا قيمتها هدية ناشر 

يرهموقشرهم، غنيهم الماس: حمع نفوس ل توثر الهدية إن ثم 
منأحد يردها ولا • وبعيدهم قرسهم وأنثاهم، ذكرهم وصبرهم، 

•الشرعي حكمها يعرف يكن لوب حتى ، الأسوياء 
لاثارهوإمحابا سلمتا ورعايته الخانب -يدا العناية عل أؤكد فاق ولهدا 

أحمع؛ن.الماس نقوّى ل العظيمة 

سا:الندس 1اإهوو ثانيا: 

والهجران،للقطيعة سببا تكون الق الأمور حمح عن الميي ورد 
خر،فيه كان إن خره، عل شره يغلب، مما والإيإنل١ا، الأخؤة عرى وفصم 

حصرهاأستطع لا حدا ًرة الأشياء وهده ير. نزر فإنه وحد وإن 
سله كان أو الماس، ؛؛ن وفشا مما، اشتهر بإ ماكتفى وإنكا وتعدادها، 

فإنهكالطلاق مشروعة فهي ذلك وْع الأخوة علاقة ل تانر لها يكون قد أمور هناك 
فانههنا سأذكره عإ نحتلمف الأمور هدْ ولكن الله، إل الخلال، أبغض كان وإن جاثز 
.اصاد لذاته عنه ممى 



I ييختفم و سايالطن ||طت

سلبيا.تعلما الأخوة، ُموصوع يتعلق ما وبخاصة ، لسوا0 مما أعظم الأيار 
يناببإ اتبعه ثم الحجرات، محورة ل ذلك من ورد بإ ومابدأ 

والس!الموفق واس المقام، 
هد0بعض ذكرت أن سبق حيث سمد ما بعض ورد قد وحيث 

عنهأغنى ما لدكر هنا فأوجز القلؤب، امتحان عن الحديث ل الأمور 
.هناك 

لميمن وقليل وانتشارها، لشيوعها بالغيثة بدأت الغيبة؛ . ١ 
الحلم،ؤللأب وبعض بل الورع، والعروف؛ن القنا كئثرمن حتى مما، 

الواقع؛هدا عن معثرا - اس رحمه ء القيم ابن قال ولدللئ، 
ليفرى ولسانه والظلم، الفواحش عن متورع رحل من ترى وكم 

.يقوورا؛ ما يبال ولا والأموات، الأحياء أعراض 
.حرمهاوعفلم النية، حرمة بيان ل والأحاديث الايات وردت وقد 
أنأحدكم أمحب بعصا بعضكم يغتب ولا ؤ - تعال - الله قال 

[.١٢الأية الحجرات، زمحورة ه. فكرهتموه ميتا أحيه لحم يأكل 
مابغير والمؤمنات ؛!، ١^٠٠١يؤذون ؛اؤوالن"يز، -• سبحانه — ال وق
الآ'ة؛غهآ.ات، الآح>'اس4لة , مماى اثنا و منايا ا احتماله فقد ا اكتم 

والنيتسكالآذىذض.
الخوفذهب #فإذا ت النافق^ن عل مشنعا - وعالا حل - ؤيمول 

[•١٩•' الأيه الأحزاب، وسورة . حداده بالمنة مالقوكم 

• ٢٧٧صالكال اداب انفر■• 



الحج—واتوو؛ت سؤح 

مما;بعصا أذكر جدا كشرة فهي الأحاديث أما 
دمهحرام، السلم عل الملم راكل وملم: عليه الد صل قال، 

وماله((را،.وعرضه 

حراموأعراضكم وأموالكم دماءكم ررإن الوداع: حجة j وقال 
هلألا هذا، بلدكم ق هدا، شهركم ق هدا، يومكم كحرمة عليكم 

يالغت،((لآر

البعضيتؤهمه لما ومزيلا الغيبة، مبينا وسلم، عليه الد صل وقال، 
ماررأتدرون يوما: لأصحابه قال فقد غيبة، ليس فيه بإ الإنسان ذكر أن 

قيل:يكره((، بإ أحاك ررذكرك قال: أعلم، ورسوله اممه : قالواالغيبة((؟ 
كانررإن واللام: الصلاة عليه فقال، أقول؟ ما أحي ق كان إن أرأسن، 

حته(()^.فقد تقول ما فيه يكن لر وإن اغتبته، فقد تقول ما فيه 
صلذكرها، الي القاعدة لهده تثيائا ذااكا، عل الحية الأمثلة ومن 

عندصفية -ذكريت، عما الله رصي - عائشة أن الغيبة، ؤ، وسلم، عليه الله 
ؤكداكدا صفية من حيلث، : وقاJتا وسالم، عليه الله صل الله، رسول 

لوكلمة هلت، ررلقد وسلم: عليه اس صل ، البي، فقال - قصرة عي ت- 
عليهالد صل فقال، اُا إنله ؤحكيت، قالت،: . لنحته((البحر يإء مرجت 

.٢( ٥ ٦ رقم)٤ والخلة، الر كاب ١(  ٩٨٦/ )٤ ملم أخرجه )١( 
القامةكاب ( ١٣٠لم)م/ه ومالعلم، كاب ( ٢٠،  ٢٤/البخارتم،)١ أخرجه )٢( 

(.١٦٧٩رقم)
٢٠لم)مأخرجه )٣(  (.٢٥٨٩رقم)الموالخلة، كاب ( ٠١



رثم|ياليانوموقمءياندراسة 

وكاواا(لا؛.كذا ل وأن إمائا حكيت أق أحب راما وسلم؛ 
عليهالله صل C الله رسول قال ت قال - عنه  ٠٥١١رصي ~ أس وعن 

وجوههمعنمشون نحاس، س أظفار لهم بقوم مررت بير عرج رالما ت وسلم 
لحوميأكلون الذين هؤلاء ت قال حريل؟ يا هؤلاء س فقلت، وصدورهم، 

؛.٢١أعراضهم(( و ويقعون الناس 
عدداالحجرات ضرمورة ل - الق رحمه كشر— ابن الإمام ذكر ولقد 

.٠٣١مما الشديد والتحذير الغيبة، نحريم j، لأحاديث اس 
الحدثأحتم أن النية عن نتحدث ونحن المنامبإ س أن وأحد 

؛النميمة وهي كثيرا، ؟٦١ يقرن أنه ْع ما، مباشرة صلة له بأمر عتبا 
الماسكلام نقل المميمة العلياء; قال I المؤوي قال ت ال٠يمةر٤؛ - ٢ 

بيممرْ<.الإفساد جهة عل ض إل بعضهم 
;- تعال - قال والإج؛ع، والمسنة بالكتاب محرمة والمميمة 

.[ ١ ٢ ، ١ ١ ت الأيتان اكلم، ]سورة • ه أيم معتد للخر ملمع • بميم مساء 

(٥٧)أ/•والزمدى (، ٤٨٧٠)رقم الأدبح، كتاب، أبوداود أحرجه )١( 
وصححه١ صحيح حن ; الرمذي قال مل«هآ( ، Y0"Y)رقم القيامة صفة محاب 

(.٠١٤٠)رقم الجامع صحيح ل كإ الألباف 
،T'(YT/؛وأخمد رذم)حبخ؛(، الأدبط، .بآ(كابح أحرجهابوداود)؛/؟\-آآ، )٢( 

.( ٠٧٤)ص الصالحن رياض ل كا الأرناووطّ ئعييا وصححه 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انغلر)٥( 

نفراينممر)؛/مأامأ(ّ
بعدها.وما ٥ ٠ ص القحطاق عيد لاللسان افات 

.١ ١ ٢ / ٢ لم معل النووي سيح 



|لحج___ر|نء||؛ م

١[.الأية: الهمزة، ]سورة لزة^. همزة لكل وقال-تعال 
ارلأيقول! ؤبملم، عليه الند صل ، الثي، ٌمعت • قال ب-يفة وعن 

.قتاتءا*' الحنة يدخل 
عليهالد صل المى، سمعت محه اش رصي - حذيفة ال وق

١'؛.ءم(( الخة يدخل )رلأ يقول: وملم، 
فينهلها،القصة محضر الذي هو الثام وقيل؛ النإم، هو والقتات 

.ّسمعه ما ينقل ئم به يعلم لا حيث من يستمع الذي والقتات 
لكإ وهلة أول ل أي الخة(( يدخل ررلأ قوله: حجر: ابن قال 
نفلاثرْم.

الدصل محمدا، إن قال: - عنه الد رصي - عود مبن عبداس وعن 
دم'ّالقالة التممة هٍ العضة؟ ما أنثكم ررألأ قال: وملم، عليه 

ب

عليهالض صل الني، نمج قال: - عما الغد رصي - عباس ابن وعن 
قيعذبان إنسان؛ن صؤبت، فمعه المدينة، حيْنان بعفى من وملم، 
الأحدهما كان لكبير، وإنه كبثرة، ل يعذبان وما اريعذبان فقال: ق/تأءا، 
فكسرهابجريدة دعا نم بالنميمة، يمثى الأخر وكان البول، من يتر 

ريمالإيان، تاب ١( ٠ )ا/ا وسلم الأدب، كتاب ( A"،/U)البخارتم، أخرجه )١( 

(.١٠)ه رقم الإيإن كاب ( ١ ٠ ١ / ١ ) لم مأخرجه )٢( 
ذحالارف)-ا/*اب؛(.اظر:)٣( 
.( ٠١٢٦ )٦ رقم الروالملة، مماب ( ١٢• ١ /٢١ )٤ لم مأخرجه )٤( 



وموضوءد_ةنيلي دراسة 

تفقال فرهدا، ق ؤكرة قبمرهذا، ل كرة فجعل - اقنن أي - يكسرتتن 
'.١١يييا(( ب محا عبميإ عممف لعله 

والكذابالنإم د يفكئرفال: \لي بن محيى ابرعن عد ابن وذكر 
رآُ.محنه ل الساحر يمد لا ما اعة حمق 

منالمحبة ونبي الوشائج، ؤبمشد الروابط تقوي الي الأسباب ومن 
عرضعن رالدفاع وهو؛ والميمة، الغيبة بموصؤع صلة وله الملمين 

آ!ايلم 
مدهل أحمد الإمام رواْ محا مما كثرة أحادث ذلك ل ورد وقد 

منافقمن مؤمنا حمى رامن قال؛ وسلم، عليه ايد محل الد، رسول أن 
.١٣١جهنم(( نار من القيامة يوم لحمه بجمي ملكا إليه افه بعث يخابه 

صلاه، رسول أن الأنصاري وأبوطلحة عبداه ن جابر وروتم( 
تنتهكموصع ز لنإ م امرءا محذل امرك٠اء من ارما قال؛ وسلم، عليه اش 
محبموامحلن ل تعال افه خذله إلا عرصه، من فيه وينتقص حرمته، فيه 

منفيه ينتقص موصع ق لنا مامرءا ينصر امرتم(ء من وما نصرته، فيها 
فيهامحب مواطن ل وجل عز الله نصره إلا حرمته من فيه وينتهك عرضه، 

رقمالطهارة كتاب ، ٢( ٤ ٠ / )١ لم ومالأدب، كتاب ( ٨٦)U/ البخاري أحرحه )١( 
(٢٩٢)

.٣٢٥ص التوحي،و كتاب 'ثيح الجيد فتح انظر؛ )٣( 
وصعقه( ١٤٤ / )"ا وأحمد ( ٤٨٨٣)رقم الأدب، كتاب ( ٢٧١)؛/ أبوداود أخرجه )٣( 

رفم)إ1ْْ(.الحامع صعيف ل ك،ا الألاف 



ا|تاهات|ادد،،|

أحدأن عالم إذا الإنسان أن الأم، لهدا العاجلة الأم ومن نصرمم((را<. 
علموإذا ينكر، لا حبا أحبه المجالس من محلى ل عرصه عن ذب إخوانه 

سبعن له ولواعتذر عليه نمه ل ؤحد أحؤْ عنه يداير ول؛ فيه قدح أنه 

كلالغزال; عن نقلا النووي الإمام قال ففد للنميمة يالنسية أما 
فعليهكدا فيك أويفعل فيك، يقول فلأن I له وقيل نميمة، إليه حملت من 

تأمور ستة 
فاسق.المام لأن ألآسق، الأول: 
فعله.له ؤيقح ؤينصحه، ذللث،، عن يعياه أن الثال: 
ؤنحبتعال، الله عند بغيض فإنه تعال، الله ل يبغضه أن : الئالث،

•تعال اش أبغضه من بغض 
السوء.الغائب باحيه يقلن ألا الراح؛ 

ذللث،.عن والبحن، التجسس عل له حكي ما محمله ألا إ الخامس 
نميمتهمحكي فلا عته، الثإم نس ما ه لتفيرصى ألا ادرس: ال

.؛ ١ عنه آتيامانس ؤيكون نناما، فيصربه كدا، حكى فلأن فيقول: عنه 
يلماهاوما ؤ ولكن: مهدها، ل النميمة عل يقضى ذكر بإ والالتزام 

ضيتؤ،وصورة حظ ذو إلا يلماها وما صثروا الذين إلا 
[.٣٠الأية: 

وصححه)؛/•م( وأخمد ( ٤٨٨٤)رقم الأدب، مماب ( ٢٧١>؛/داود أم ب )١( 
.( ٠٦٩)• رقم الجاهع صحيح ل ك،ا الألاف 

.0ْ ص اللسان وآفات الغزال، عن نقلا ١ سالم عل الزوى ثرح اثمفلر: )٢( 



الظن:نسوء 
واستشهدتالقلوب، امتحان عن الحديث ل الأمر هذا ذكرت وقد 

فإلفيه الناس دعاس اهل ولتنلخهلورته ولكن والمسنة، الكتاب من له 
فأقول؛إيضاحا أزبده 

إنالظن من كثثرا اجتتبوا آمثوا الدين أتيا ٠^^ ت - سبحانه - قال 
[.١٢الأية: الحجرات، ]صورة . إثم4 اص ب*ص 

والقوادوالصر المع إن علم به لك لمس ما تقف ^ولأ وقال: 
[.٣٦الابن: الإسراء، ]مورة مسئولاه. عنه كان اولثك كل 

أكذبالظن فإن والظن ررإياكم وملم: عليه ايد صل وقال، 
.٢١١((الحديث 

اختياريوعمل نلرى علم كل مبدأ الض رحمه - الشم ابن وقال 
إلتدعو والتصورات المصورات، تؤحب فإما والأفكار، الخواطر هو 

العادة،نملي تكراره وكثرة الفعل، وقؤع تقتفي والإرادات الإرادات، 
رم.ضادها وفسادها والأدكار، الخواحلر ملاح المراتب هذْ فصلاح 

معهالقف، يتغجر أن الغلن سوء عقد أمارة الغزال: أبوحامد وقال 
وإكرامهوتفقده مراعاته ؤيفترعن تتقله، ؤيما، نفورا عنه فتنفر كان، عإ 

وتحقيقهرم.الغلن عقد أمارات فهذه يسببه، والاغتإم 

والملة،الر كتاب ١(  ٩٨٠/٤لم)ومالأدب، كتاب ( aa/u)البخاري أحرجه )١( 
(^٢٠٦٣)

٦•٣ءص الفوائد اظر: )٢( 
م/الدين علوم إحٍاء انفلر: )٣( 



||دا|اددورة سؤع 

للظنالنفسية الخلفية أن ؤيبدو ; ؤيان الصسأحمد الشخ ال ون
وحبكالأترة الفال، ألوان من عديدة يالوان عامر يقلب تني المء 
الملم؛ن.باعراص الؤقيعة ل والرغبة والحد، الدات، 

الطيب:قالأبو 
هظنونماءت رء المنمل ماء إذا 

توهممن تاده يعما وصدق 
عداتهمعل ه يمحبادى وع

مظلم'"ابهل من لل ق وأصح 
عداته(.بفعل محته )وعادى أبوالطيب وصدق 
الناسوحمل السيئة الظنون نحنب وجوب عل العلياء نص وليلك 

وظنون.أوهام من للخاؤلر يلج ما وؤلرد الحنة، المحامل عل 
بكلمةلا؛ظن • ~ عنه اس رصي ~ الخْلاب بن عمر  ١٧٥٠٩^أمير قال 

.٠ ر محملا الحر ل لها نحد وأنت خذا، إلا المؤمن أحيك من خرجت 
لهفالتمس ثيء أحيك عن بلغك إذا ّارين: بن محمد ال وف

م.لعللهءدنا فإنلمنحدفقل:ءدنا،
العيرله فالتمس تكرهه ثيء أخيك عن بلغك إذا أبوقلأبةإ وقال 

اطر)١( 
انظر)٢( 

انظر)٣( 

.٣١ص وروايتها الآ-خار لتلقى ترعى نحوممح 
تفراينكم؛/أاب

شرعيميج نحو ورالة ( ٩٧)رقم للأصهاف والتجته التوبخ 
.٣٢ص للممريان 



وموضويسدو|س^^تتطإيخإبمان 

'.١ ٠ أعلمه لا عدن! لأحي لعل نفك: ل قفل عدوا له نحد لر فإن جهدك، 
بنعبدالرحمن الشح ذكرها ة رسالعل الكرام الأخوة وأحيل 

حيثليكرما طولها ولولا تبتم ثمينة فهي عيية، الالفتاوى ل سعدى 
ُ.الظن١ سمؤء لمواجهة الأمالس.، أمثل سن 

تالتحى — ٤ 
إنالظن من 'كئذا اجتنبواآمنوا الدين أما -I تعال - اممه قال 

[.I١٢ الأية الحجرات، زمحورة ه. نحوا ولا إم الظن بعضن 
1كذت،الظن فإن والظن ررإياكم وسلم: علميه اند صل ال، وف
رم.الحديث وا(( حنولا تحسوا ولا ايديث، 

مرصنقلبه ق من إلا بما ا يتمنولا قبيحة، حصلة التجس إن 
طؤية.اد وف

عنالمي ومع أن ل فبدا الحجرات، سورة أية ل تامالنؤ ولقد 
مهمة.دلالة له الغيبة عن اض وين الظن سوء عن اش بن التجسس 

ونتعالفلز سوء أهمها متعددة خصالا محمع التجسس أن وذلك 
والغيبة.العورات 

ظنسوء محصل لر ولو الظن، سوء عن ينشا ما أول التجسس فإن 
وبعدالعورات، ؤتتع التجس يبدأ الظن سؤء بعد ثم التجن، وع ئا 

.١٠٢ص الخوان ورسالة , yAofyالأولياء حلية انظر: )١( 
٠٧١ص المعدة الفتاوى اظرت )٢( 
٠الماز الحديث اظرت نحرمحه، تقدم )٣( 



||د|مو،ة|لحدؤع 

وكفىالغيبة، هى وهده سممه، أو رآه عإ التجسس يتحدث ذلك 
وقحا.موءا الآدافي هده نحمع لخصلة 

صلاممة، رمول أن - عيمبمإ اممه رصي ~ عمر بن همدالد روى وقد 
تقليه ل الايإن يدحل وب ياته أملم من معشر رريا ت قال وملم عليه الق 

عورةنتع من فإن عوراتم، نبوا ولا تعثروهم، ولا ايلمتن توذوا لا 
جوفز ولو يفضحه عورته افه تتح دس عورته، اف تتح أحنه 
.٢١(()رحاله 

الدصل الد، رسول سمعت ت قال - عنه الد رصي — معاؤية وعن 
كدتأو ، أفدمم الناص عورات اتبعت إن )اإنائI s يقول ، وملم عليه 

.٢٢(()هم د تفأن 
الدرصي — معاؤية ممعها كلمة - عنه الد رصي — الدرداء أبو قال 

٠ما - تعال - اللة نفعه وملم، عليه الد صل الد، رمول من - همه 
ابتغىإذا الأمثر ررإن قال; أنه وملم، عليه الد صل همه، وروى 

أفدهم(()'ا(.الناص ل الرئة 

،٣٣١)؛/والرمذي ( ٤٨٨٠)رقم الأدب، كتاب ( ٢٧٠)؛/أبوداود أخرجه )١( 
وصححهغريب، حن الترمدتم،: مال ( ٢٠٣٢)ينم والصة المّ كت-اب ( ٣٣٢

.( ٧٩٨٠، ٧٩٨٤)رقم الخامع صحتح ل، ك،ا الألاذ، 
jي الأيان وصححه (، ٤٨٨٨)رقم الأدب، كتاب )؛/أَاأ( أحمدادد ب )٢( 

(.٢٢٩٠)رنم الخاح صحح 
وصححه)A/؛(، وأخمد (، ٤٨٨٩)رنم الأدب، كتاب ( ٢٧٢/)٤ أبوداود أخرجه )٣( 

.١(  ٠٨٥)رقم الحامع صحتح ل ك،ا الألاف 



الضغائنشر فهو C وأثرْ النجس عن ير كثكلام وللسلمؤ 
ولآكنموءا، به فلن أو اغتابه عمن ويصفح المرء يعفو وقد . والأحقاد 

وفضحه.عوراته ونتع عليه نحس يعفوعمن أن يصعس، 
الواجبقال؛ حيث حبان، ابن أبوحاتم الإمام قاله ما أحن وما 

الاشتغالمع الناص، عيوب عن النجس بترك اللأمة لزوم العاقل عل 
ول؛بدنه أراح غارْ عيؤب عن بموبه اشتغل من فإن ه، نفءيودس، بإصلاح 

أحيه،من متله يرى ما علميه هان لضمه عتب عل امحللع ^،-،١ قالبه، يتعب 
بدنه،وتعب قلبه، عمي نفه عيؤب عن الاس ؛عيؤي، اشتغل ص وأن 

بإالماس عاب ص الماص أعجز ص وإن ه، نفعيئب ترك عاليه ؤتعازر 
•عابوْرا؛ الماس عاب وس فيه، بإ عا:ام من منه وأعجز فيهم، 

أقوامارأيت I المدايي راذان قاله بإ المجس عن الحديث وأختم 
وزالتعيؤتيم، الق فتر الماص عيوب عن فسكتوا عيوب لهم لماص اص 

الماصبعيؤيبح اشتغلوا عيوب لهم تكن لر أقواما ورأيت العيئب، تلك عمم 
عيودب)مآ(ءلهم فصارت 

واكنابز!واللمز والهمز المنحرية ه_ 
قوممن قوم يخر لا آمنوا الذين أسيا ^يا _ت سبحانه — الله قال 

دلاميمم، حثرا يكن، أن همي اء نمن، اء نولا ميمهم حث0 يكونوا أن همي 

.١٢٥ص الفضلاء ونزهة العقلاء روضة انظر! 
نحوممجرسالة قبله ولما وله ، ١٢ص السلمي عبدالرحن ش القس عيوب انظر! 

.٤ ٢ ص للمصويان فرعي 



الحم—||ت،،|،__ووة ؤغر 

ومنالايإن بعد الفسوق الاسم بثس بالألقاب تتابزوا ولا أنفسكم تلمزوا 
.١[ ١ الأة: الحجرات، ]مودة . الظا،لون؟إلهم فاولئك س لر 

ومعناهاواحدة، آية ل ابز والتنواللمز السخرية ؛_ الض جع 
عما.التحبثر أصالؤب اختلف وإن واحد وأصلها متقارب، 

فإذاالاحتقار، مرض من إلا التنابز ولا اللم ولا السخرية تنتأ فالا 
عليهالض صل هال، ؤلذللث، إ ونابره يلزه منه سخر أخس1ه اللم احتقر 
المالم(ارا(.أخاه نحمر أن الشر من امريء اريحب ت وملم 

احتقرلما كذلك يكن ولوب بنمه، المرء إعجاب منشؤه والاحتقار 
بهلر)١الكثر فقال؛ الكر وسلم، عليه اممه صل اس، رسول ذم وقد غجره، 
عليهالله صل اتله، رسول حعلهإ كيف فانفلر . ٠٢٠الناس((وغمهل الحق 

من>ما الممحّلن ق أعلم لا المبارك; بن عبداه وقال ، وملم،
العجّت،.

فقال؛الاحتقار عن وسلم، عليه اش صل اه، رسول ض وقد 
قوتامل الحديث،.  ٠٣١نحدله((ولا نحقره ولا يظلمه لا الملم أحو ررالسلم 

لوازمس وسلم، عليه اه صل اه، رسول جعل حيث الحديث هدا 
وسلم،عليه اممه صل قال، ثم والخذلان، والحقران الفللم انتفاء الأحوة 

 ،j الملم((أخاه نحقر أن الشر من امريء اربحب الحديث؛ مائة.

(.٢٠٦٤)رنم الروانملة، (ئاب ١٩٨٦/٤لم)مأخرجه )١( 
.٩( ر١ رقم الإي،ان، كتاب ( ٩٣/ر١ لم مأخرجه )٢( 
.( ٢ 0 ٦ ٤ ) رنم والملة، الر كتاب ( ١٩٨٦)؛/لم مأخرجه )٣( 



لمو ^ت تطلإالبم،سان I ر

حريةالعن - تعال - بمس ت الحجرات لأية ضره كشرق ابن يال 
رسولعن الصحيح ق ئت كإ مم، والاستهزاء احتقارهم وهو بالاس 

وغمصالحق يطر ررالكبر ت قال ه أنوسالم، عليه الد صل الله، 
ارهماحتقذلك من والمراد  ٠٢١اس(( المرروغمهل ؤيروى . اس((اآأالن
اللهعند قدرا أعظم المحتقر يكون قد فإنه حرام، وهذا تصغارهم، وام 

'٣؛.له المحتقر منه المماحر من إليه وأحب _ عال ت- 
الول،من والنسيب النفر، من الغى سخرية أن والخلاصة 

ونحوالقصرة، من واله1ويلة الدميمة، من والخميلة الأمي، من والتعلم 
والتقاطع.والبغضاء الشحناء ثب يذلك، كل هؤلاء 

اودهر سافإذا لوب قالإن 
محرلا ا كسزمزجاجة المئل 

إنبل ه، لفلزا الملم لأخيه لم الملمز وجعل الله، حرمه وليلك 
الأوأمر علميها، خلن، خلقة يسسبج ذلك كان إذا حرية والاللمز أعغلم 
وعيبالد، من فهدا والقصر، واليمامة، كالفقر، فيه، للمرء حيلة 

.وقدر0 خلقه عل واعآراض اممه مع أدب سؤء يدلك، الإنسان 

الكثرمنولكن ١١بلفغل \ذزمذؤوا رواها فقد ا١وغمص(( أما ااوغمءل(ا الصحيح ل الذي ( ١ ) 
رقمالروالملة، كاب ( ٣١)؛/٨ الترمذي ستر انظر الاساا وغص الحر نطر 

احممرم.; أي الناس وغمص ( ١٩٩٩)
إالتمريض؟ بهبنة كشر ابء■ الحافظ يورده فكيف الصحح لنقل هدا أل تقدم )٢( 
تفراُنهم)؛/مآاآ(.انظر: )٣( 



|اناااددمء|ة 

التفاحرت٦- 
وأشذكر من حلهناكم إنا الناص أبما ؛^؛—١ ت - سحانه - قال 
عليماف إن أتقاكم اف عند أكرمكم إن لتعارفوا ومحيائل شعوبا وجعاكاكم 
شعوباجعلناكم '> المسرون قال [. ١٣الأية! الحجرات، زمورة حميره. 

الموصؤعهذا حمت قد هذه إن لتماخروا لا ارفوا، لتعائل وقب
ركائر!ثلاث بتاصيل 

أفهمإني بل وحواء، آدم واحد، خميثا الناص حلق أصل إن - ١ 
أبيهمن أي وأش، ذكر ص حلق ان إنكل أن وهو ، آحراا< مض مما 

،حواء عدا شل أوذكر أوأشين، ذكرين من حلق ص هناك فليس وأمه، 
فابوكالفاخر، محال فاين لام(، العليه عيسى )ّموى شل أش أو 

فلمأمه، وأمك أ؛وْ فابوك المقرون! قال كإ أو كامه، وأمالث، كأبيه، 
الفاخر؟!

كذا،قبيلة أو كذا شعب إل يانتساحم الناص يه نحتج ما أما - ٢ 
يتربلما فحسب، التعارف لأحل وإنإ الفاخر، لأحل بذلك الله ياذن فلم 

•وواجامتا حفوق من، عليه 
والتفاصل؟للتفاخر ميدان هاك أليس مائل: أل يوهنا - ٣ 

وهوالفاخر، ومارموْ الماصر اعتاده هوما ليس ولكن بل، ت الحوالب، فيأق 
أكرمكم^إن بالتقوى والتقديم الفاصل يكون وإنإ والأصول، بالأنساب 

كثمةأحاديث، وردمت، وقد [. I١٣ الأية الحجرات، وسورة ه. أتقاكم افه عند 

التنوين.عليه يدل اليتم، لككير وذللن، 



.قوم^ذر^ىبتي|او|طت|تملال

بعضها:أذكر بالأنساب المماحر عن لميي اق 
الناسأي وسلم، عليه اش صل اش، رسول الصحابة سال فقد 

.أماهم((افه عند )رأكرمهم ; محال أكرم؟ 
مالك؟هدا عن ليس : قالوا
ابناقه مي ابن افه ني ابن 1ف ني يوسف: الناس ررفاكرم محال: 

تالوق((؟العرب معادن »ءعن قال: 

.هقهوا((را< إذا الإسلام ل خياركم الخاهلية ل ررفخياركم محال 
بنو)ركلكم محال: أنه ؤسلم، عليه الض صل عنه، حديقة روى ومحي 

أهونأوليكونن بابانهم يفخرون قوم وكه؛ن تراب، من خلق وآدم آدم، 
الخعلأن(('؟؛.من افه عل 

وكانتبامه الصحابة س رجال - عنه الله رصي - أبوذر عتر وعندما 
))أعخرتهقائلا: ومره لم، يععليه الله مجل الله، رسول غمسبج أعجمية، 

؛.٣٠جاهلية(( فيلث، امرؤ إنك أ بامه؟ 

١( ٢٢، ١ ٢ ٠ ، ١ ١ ١ / )؛ الخارق أخرجه اث، أو الإعجاب إل يؤدى ألا عل )١( 
(.٢٣٧٨رقم)الفضائل، لم)؛/أأما(ىاب ومالأنبياء، كاب 

(.٤٥٦٨الخاععرقم)الألبالك،اj(صحتح البزاروصححه أحرجه )٢( 
كاب(، ١٢٨٣\^ yAy/Y)لم ومالإيان، كاب ( ١٣/١)الخارق أخرجه )٣( 

(١٦٦١٠الأن،ان،رنم)



و|اوا|وحدسووة 

آياتثلاث ت مله — عمإ الض رصي - عيامحي ابن عن عطاء روى وقد 
.أتقاكم؟4 اف عند أكرمكم  tjl^وقال! كله، الإذن الناس، ححدهن 

وقالبيتا، أعظمكم أكرمكم الناص! وقال [. ١٣الأية; الحجرات، زمورة 
نسستاكاكءا'.عطاء! 

ؤثماالأية، لهده شمم ل _ الض رحمه س قطب سيد قاله ما أحمل ؤما 
ؤترحصالأرض، ل والخصوماُن، الزلع أمبايح حمح تتوارى وهكذا قال! 
للألفةصخم محب ؤيغلهر الماس، ا عليهتكالب الي القيم حمع 

لواءيرتفع كإ واحد، أصل من وحلقهم للجمع، اش ألوهية والتعاون، 
القد.ظل ق التقوى لواء نحته; ليقفوا الحمح يتسابق واحد 

عقاليلمن البشرية لينقي الإسلام رفعه الذي اللواء هو وهانا 
والعصبيةللقبيلة، والعصبية للأرض، والعصبية للجنس، عصبية ال

بشتىونص الأزياء، بشتى تتزيا وإليها، الخاهلية من وكلها للبيتا، 
الإسلامرم.ص عارية جاهالة وكلها الأسماء، 

فيه،له جهد لا بتيء يفتخر إنسان س عجبه ليزداد لم المإن 
٠همه له حله لا امر ل إنسان من ؤيئحر 

اادبواءكنمسسب ششت همن ابن كن 
نسبالعن محموده لثإ ييغن

أنداها يقول من تى فالإن 
}٧لكن شو,ل من تى فالليس 

.( ١٤٠/yi)اتجري شر انظرن )١( 
ظالآلالهمأن)ا-/ح؛مم(.j انظر: )٢( 



إاو|طت|ثمإإطليخ؛وم^خسمىسا؛

منالناس فيه يتفاخر مما غثرْ فسقؤط بالأنساب، التفاخر مقط وإذا 
والعمل.التنافس ميدان هي التقوى ؤتبقى أول، باب من الدنيا أمور 

يكونمما الحجرات، محورة ل وردت الي الأمور ذكرت أن وبعد 
المسلمثن،بثن الأخوة وثاق صعقا ثم ومن والتهاحر، التباغض ل محسنا 

مماوسلم، عليه الله صل رمحسؤله، أو عنه الله نهمر ما يعفى الأن أذكر 
وكإ*١[• ت الابن الحجرات، ]محورة . أحوة؛ه ا،لومتون ^١^١ أصل، افضر ين

.بإحمال، ذللئv سأذكر ؛ مابما أشرت 
اكل:ا-.
،القلؤي، عن، الحديث، مؤصؤع ق له والامحتدلال تفصيله محسن وقد 

والرحلعمرو بن عبراش قصة ق ماللثا ؛نر أنسر حديحv ذللئح ل ورد وقد 
حديثاهنا ؤأعيد .  ٢١؛الحنةر، ؤمحلم عليه الله محل الله، رّولا بشره الذي 
الرابطة.هده عل الغل ؤتأثر الأخؤة بموصؤع لعلاقته جابر 

عليهالق صل الد، رمحونا أن — عنه الله رصي - جابر روى فقد 
العرب،جريرة 3، الصلون يمده أن آيس قد الشيطان ل)إن : قال،وسلم، 
ييمم((رآ<.يثى النحر ل ولكن 

من،جاءوا ^والذين عليهم اس أثنى الذين ١^-^، دعاء ومن 

اليومj مح، الوان ( ٨٦٣)رقم والله الوم j ائي والن( ١٦٦/٣أحد أخرجه )١( 
الأحياءآحاديث، نحرج ل العراهم، الحافظ وصححه ( ٧٥٤)رقم واللءااة 

.(\AUIr■)
(.٢٨١٢رقم)النافقين، صفات كتاب ( ٢١٦٦لم)؛/مأخرجه )٢( 



||ناا|ددووة س

زنجعل ولا يالإيإن سمونا الذين ولاحواننا لنا اغمر رينا يقولون يعدهم 
١الأية; الحشر، ]محورة ه. رحيم رووف إنك، رينا آمنوا للذين غلا قلوينا  ٠.]

واسر1والخداع وامر والتدليس الخش ٧- 
فليسغشنا ررمن ت لم وسعليه الد صل قوله، الصحيح ل ستا فقد 

عليهالض صل وقال، . ، ٢١فليس^((غس ررمن أخرى: رواية ول . ٢١١متا((
لكلاريرفع القيامة: يؤم وعقوبته خهلورته ومبينا الغدر من محيرا وسلم، 

.٢٣١فلأن((غدرة هذه يقال؛ القيامة، يوم لواء غادر 
غدرعاهل إذا أنه ; المنافق صفاُت، من فإن ^٥ ذلك ل والآحادد>ت، 

وإظهاروالتدابر، واكناجس، واكحاسد، التباغض، . ٨ 'ذ 
الشإتة

ولاتباغضوا ررلأ قوله: وسلم، علميه اه صل محه، تبت وقد 
لأولاأخرى؛ رواية ول إخوادا((ر؛ا. افه عباد وكونوا يدابروا ولا تحاسدوا 

تحاسدوا((لْ،.ولا وا تئاف

.١( ٠ رقم)١ الإي،اذ، كتاب ٩( ٩ / لم)١ مأحرجه )١( 
١رقم)الأمان، لم)ا/هه(كاب مأخرجه )٢(  ٠١٢.)
كاب(، ١١٠٦٠، \ لم ومالأدب، كاب ١( )7/ها البخاري أخرجه )٠١( 

(.١٧٣٦، ١٧١٠٥)رقم الحهاد، 
واكلة،الم كاب )أ/ما/بما( لم ومالأدب، كاب ( AA/U)البخاري أخرجه )٤( 

رذم)؟ْْ؟(■
(.٢٠٦٣)والملة،رنم الم نحاب ( ١٩٨٥)؛/لم مأحرجه ( ٠ ,) 



ا||طرىإيطهقوموذءوىسق

ولايكذيه ولا محيله ولا لمه يولا بظضه ولا محقره لا أن - ٩ 
محونه:

محقرهولا يظلمه لا المسلم أحو السلم رر ؤيسلمم؛ عليه ايله صل قال، 
أنالمر من امريء يحب — صدره ؤيشرإل — ههتا المقوى محيله، ولا 

.المسلم(()١؛ أخاه محقر 
ولاجنونه لا اللم أحو المسلم رر ت وملم عليه اممه صل وقال، 

محنله((ر'أ(ِولا يكديه 

مبقوقد الأخؤة، عرى تمزيق ل ذلك وأثر الخذلان خطورة إل وأنبه 
ووجوبالغيبة عن الحديث بعد ذلك ل الواردة الأحادث بعض ذكرت أن 

المسلم.عرض عن الدفاع 
اكاجي:'ا-

عنوسلم، عليه النه صل الرسول، مي الأخلاق مكارم من إن 
مسعؤدابن رواه الذي الحديث ق وذلك، ثالث،، وعندهما اثنان بان المناجى 

فلاثلاثة كنتم ررإذا ت وملم عليه اممه صل قال، حيث - عنه الله صي ر- 
أيمحزنه((رم أن أحل من بالماس، نحتالطوا حتى الأخر دون اتحان يتناجى 

(.٢٥٦٤واكلة،رقم)الر كتاب ( ١٩٨٦لم)؛/مأحرجه إ ١ ز 
الترمذي:وقال (. ١٩٢٧)رقم واكلة، اور مماب ( ٢٨٧)؛/الترمذي أخرجه )٢( 

•( ٦٧ُ )٦ رقم الخامع صحثح ل كإ الألباو وصححه ■ترب، حن 
كاب(، ١٧١٨)؛/لم ومالأّتئذان كتاب \(، iU/U)البخاري أخرجه )٣( 

رقم)إا/اأ(.الألم، 



|لحد||تاووة س

دوناثنان يتناجى فلا ثلاثة كنتم ررإذا رواية; وق محزن. ألا أجل من 
محزنه(()ا(.ذلك فإن الأحر 

كانإذا فكيف الحر، أمور من أمر ق يكون قد التناجي أن مع هدا 
احا; - بحانه - قال حيث مواصع عدة ق منه الله حدر فقد بالشر، 
الرسولومعصية والعدوان يالاثم تتناجوا فلا تناجيتم إذا آمنوا الذين 
الجوىؤإنإ وقال; ٩[. الأية: الجائلة، ]محورة - والتقوى^ بالر وتناجوا 

١الأية: المجادلة، ]محورة آمنواه. الدين ليحرق الشيطان من  ٠.]
ووحدتمأخؤتم لمن للممحففل با الإسلام عي كيف أرايتم 

•ويفرقهم يوذتم مما ؤيعتسهم وتراحمهم، وتوالهم 
حهلبتهعل والخطبة شرائه، عل والشراء بيمه عل الثيع - ١ ١ 

ذلك:ونحو 
علميهالله صل كقؤله، صحِحة مشهورة معلومة أحاديث، هدا وق 

•باض«لم بيع عل بعضكم يع راولأ وسلم: 
الهجر:- ١٢
فوقأحاه تبجر أن لمسلم محل ررلأ وملم: علميه اللي صل قال، وقد 

مهمباب، الهجر وباب . المار(('٣' لحل فإن ثلاث فوق هجر من ثلاث، 

.٢( ١ ٨ رقم)٤ السائم، كتاب، ١( ٧ ١ ٨ / لم)٤ مأخرجه )١( 
رقمالبيوع، كتاب، ١(، لم)ّآ/؛ها ومالبيوع، المخاري)م/ا-\(كتاب، أخرجه )٢( 

(١٤١٢)

؟r(r/r)وأحمد (. ٤٩١٤رقم)الأدب، كتاب ( ٢٧٩/٤)داود أبو أخرجه )٣( 
.٩( ٤ الإرواء)U/ انفلر: ■ لم ومالبخاري ترهل عل الآلاوأ وصححه 



دو|و|اطتىوإيالهف،وم^ذسمءدقت

الض،ل الهجر وأصاعوا للدنيا فهجروا فيه اواس خالقل وقد لمقيدة، ال 
•شرعا الهجر تحق ب ومن والأهواء الدع أهل كهجر 

لالعالم وطلاب الدعاة من إخوانه بمجر من وجدنا بل 
البدعأهل هجر هؤلاء عن يعرف لا انه مع اد، للاجتهقابلة ائل م

ناأنفشرور من بالله ونعؤذ بالله، إلا قوة ولا حول فاد . ونحوهم والماق 
.الهدى بعل والأنتكاسة الأهواء وميهلرة أعإلنا وميئان، 

وبعد:

يفرقمما عما الممي الأمور باب اختم أل الناسب من أل فاجد 
معالناس س ممر عما غفل بمائل الومن^ن، أخوة ؤنحدش الملم\ن 

تآثارها وموء وانتشارها شيؤعها 
أوبلد أو - الله رسول سوى — ثخص أو لمدهب، التعصب، - ١ 

لغة.

؛المسبة- القرآن ز الحزب لفغل يرد فلم الحرمة، الحزبية - ٢ 
.الهالعحولب< هم افه حزب إن ألا افه حزب ءؤأولئائه مفردا إلا - للموسمن 

آمنواوالأ٠ين ورسول افه يتول ومن ؤ I ؤقؤله ؟؟إ. الأية! المجادلة، ورة حمل 
[.٥٦الأية: المائدة، ]محورة الغالبوزه. هم اف حزب فإن 

الشيطانحزب أولئك ؤ والخمع بالإفراد ورد ففد غرالسدين أما 
[■١٩الأية! ة، المجادل]محورة . الخامروزه هم الشيْلان حزب إن ألا 

ماءؤ"بماو [. ٣٧الأية: مريم، ]محررة من؛يممب<. الأحزاب 
المؤمنونرأى >؛ؤواا [. ١١ت الأية ص، ]محورة الآحزابه. من مهزوم هنالك 



ؤ|د■سو|؛تاودد

زسو;ة. ه ورسوله افه وصدق ورموله افه وعدنا ما هذا قالوا الأحزاب 
[.٢٢الأة: الأحزاب، 

نحالفبيعيه وحماعات ياهج والأنتإء التحزب ين الفرق إل وأنبه 
لأهلوالأنتاء الكفار صل، الملمن تحزب وب؛ن والحإعة، السنة أهل ممج 

والمحرم.المدمؤم هو فالأول والحإعة، السنة 
السنةأهل لحإعة والأنتإء وأهله الكفر صد المؤمبن تحزب أما 
واعتصمواؤ ومهللؤب محمود فهدا لف البممج والالتزام والحإعة، 

١الأية; ألعمران، ]مورة تفرقواه. ولا حميعا افه بحبل  طائفةتزال )رلا [. ٠٣
حربإن ألا افه حرب أولئك ؤ . الخايث١١٢ ظاهرين(( الحق عل أمي من 
[.٢٢الأيةت الجائلة، ]مورة . المفلحون؟؛؛هم افه 

للفرقةسبا والفرعية الاجتهادية المائل ل الاختلاف جعل _ ٣ 
والبغفاء)آ(.والعل،اوة والشحناء 

شيؤعمحبب مما الدين، أمور عل الدنيا أمور تقديم وأخبرا — ٤ 
ؤمحهم.وذهاب هيبتهم وصعق المسلمى ١>^ الخلاف 

وقتاعشنا أن وبعل، المؤمنن، الأخؤة عن البحث، هدا ختام ول 
سورةل ورد ما ْع انسجاما ر يل بإ أذكر فإل الموصؤع هدا 4ع منابا 

فاقول!الحجرات( 

الإمارة،كاب ر*ا/*اآْا( لم ومالوحيد، كاب >( M/A)الخارق أخرجه )١( 
(.١٩٢١، ١٩٢رنم)• 

الخلأفء٠أدب ت بعنوان حميد بن صالح / د كتبها الق القيمة الرماله بقراءة أنصح )٢( 
وكفاية.غنية ففيها 



هدممعالخة ل خاصة ئولية مالعلم وحللأب الدعاة عل إن - ١
والأفراد.الأمة توى م عل القضية 

ؤيؤحدوابيمم، ما فينيلوا هم يانفالدعاة يبدأ أن لأبد _ ٢ 
ذلكفعلوا وإذا ، الصالح السالف مغج والسنة الكتاب ممج عل صفوفهم 

•جينا ونجوا نجوا 
الحقيقيةالأمحباب إغفال مع الدعاة ُين الؤحدة محاولة إن _ ٣ 

يدهبما فرعان ءلاهنا ولونحقق الهدف، تحقق أن يمكن لا للخلاف، 
•محنتلأم 
هدال الحوهرية الأسباب مناقشة يتحامى الدعساة بعفى إن 

بالشكل.لا بالحومر أي بالممج، تتعلق الي الأمور وهي الشان، 
.تفرقواب؛ ولا جيما الاه بحبل واعتصموا ؤ _ت تعال - بقوله وأذكر 

•[ ١ ' ٣ • الأية عمران، آل، ]سورة 
الائمعل تعاونوا ولا والتقوى ثر العل ءؤوتعاونوا وبقوله; 

٢[.الأية: الاندة، ]ّّورةوالعدوازه. 
وعملواآمنوا الدين إلا حر. لفي الإنسان إن ؛روالعصر. ; ومله 

-١ 1 الايات العصر، ]سورة بالصحره. وتواصوا بالحي وتواصوا الصالخايت، 
]٣

.الأه؟أ<واتقوا أحويكم بين فأصلحوا إخوة الومتون ؤإن،ا ت ومله 
١الأيةت الحجرات،، ]سورة  ٠.]











||اداصووة|لعدؤع 

والأبان؛تءيق أولا؛ 
تتيمية ابن الإسلام شخ قال 

ودينوذل، خضع إذا دينا، يدين دان محير والدين دين، الإسلام 
،وحد0 س الامحتلأم هو رسله به وصث ، الد ارتضاه الذي الإسلام 

فمنسواه، ما دون وحده بعبادته وحدْ س الخضؤع هو القاو_إ ل فأصله 
عناصزكر بل يعبد0 ل؛ ومن لنا، ميكن ل؛ آخر النا معه وعبد ءبد0 

له،الخضؤع وهو ه، الاستسلام هو والإسلام الئا، مكن لز عبادته 
فالإسلاماستسلم، إذا الرحل أسلم ; اللغة أهل محال هكذا له، والعبودية 

cJ  وا"بموارح القلب عمل العمل، باب، من الأصل•
القيب،قول باب فهومن ومعرفة، وإقرار تصديق فاصله الإيمان وأما 

.لهر١( تابع والعمل التصديق، فيه والأصل القلس،، عمل الضمن 
اخر:موصع j( وقال 

وبلفظالر، بلفظ يراد ما به يراد والمنة القرآن ل أطلق إذا الإيمان 
بانوملم، عليه الض صل الني، فإن تقدم، ك،ا الدين وبلفظ التقوى، 

وأدناهاالق، إلا إله لا قول أفضلها شعثة، وسبعون بضع الإيعاز أن 
الطريق.عن الأذى إماطة 

الرلففل وكذلك الإيعاز، اسم ل يدخل اس محبه ما كل محكان 
أوالدين، وكد٧؛، التقوى، لفظ وكذللث، أطلق، إذا ذللئ، حح فيه يدخل 

دينالإملأمرآ<.
بالحنازم.والتصديق باللمان، الإقرار هو الإيعاز وذالالطحاوى: 

انفلر)١( 

انظر)٢( 
انفلر)٣( 

.٢٤٩ص الإي،ان محاب 
.١٧٠ص الإبجان كاب 
,٥٩/٢الطحاوية العقيارة 'ئ/ح 



رتملاليخ؛وم^ئومذءدواو|ط|

يقعفيإ الناس اختلف الطحاوي! كلام بعد الطحاوية ثارح قال 
:اخلأداهماالإيإن دام 

بنوإسحاق والأوزاعي، وأحمد، والشافعي، فالم،مالخؤ، 
الظاهر،وأهل - الله رحمهم - المدينة وأهل ، الحدين، أهل ومحاثر راهويه، 

وعملباللسان، وإقرار بالحنان، تصديق أنه; إل المتكلمين س وخماعة 
بالأركان.

الإقرارأنه: الهلحاوي ذكره ما إل أصحاسارا؛ س كشر وذب 
بالحنان.والتصديق ؛الالسان 

وإلبأصل، لجس زائد ركن باللسان الإقرار إن يقول؛ من وميمم 
. ٢٢١-الض رحمه - حنيفة أن عن ؤيروى الماتريدي، أبومنصور ذهب هدا 

أنإل يرجع الكل وحاصل قال؛ ثم والحهمية الكرامة أقوال وذكر 
ذهبكإ الحواؤح، وماثر از واللمبالقلمب يقوم ما يكون أن إما الإيإن; 

بالقلبأو الله، رحمهم وغرهم الثلاثة الأئمة س اوساإما حمهور إليه 
وأصحابهحنيفة أن عن الهلحاوي، ذكره كإ الحواؤح، دون از واللم

أو؛القلمسإ- الكرامية عن ذكره تقدم كإ ِ وحده باللسان أو ِ الله حمهم ر- 
أبومنصورقاله كإ التصديق أو _ الحهم قال كإ - المعرفة إما وهو وحده، 

.— الض رحمه _ الماتريدي 
ظاهر.صفوان بن والحهم ات5رام؛ة قول وفساد 

السنةأهل من الباقين والأئمة حنيفة أبير بين _ل.ى ال، والاحتلأف

•الحنفية ؛ أى )١( 
, y٦٥٩إالطحانة العقيدة ثممح انطرت )٢( 



||ت،|،-ءو؛؛الدجؤع 

،.الفلب١١لإيإن لازمة الحوايح أعإل فإن صورى، 
سمية!ابن الإملأم شخ وقال 

المالةهده ل نة الأهل بين التنانع أكثر أن يعرف أن ينبغي ومما 
بنكحإد الفقهاء من ، قوورآ؛ الإيإن بان فالقائلون وإلا لفظي، هونزلغ 

وغرهمالكوفة أهل من اتبعه ومن ذلك، قال من أول وهو سليإن، 1بي 
الذمنحت داخلون الذنوب أصحاب أن عل السنة عياء حمح ْع متفقون 
.٠٢٠والوعيد 

الذ1اهرة،بالاعإل يمر الأسادم أن هي إليها نصل الي والخلاصة 
والباطة.الظاهرة بالأعإل والإيإن 

بالطاعة،له والانقياد بالتوحيد، نله الاستلام هو فالإسلام 
ر؛'.الشرك من والخلوص 

والعمل؛الخنان، والتصديق باللسان، القول هو• والإيان 
بالاركازس.

عندوعمل قول الإيإن إن القول؛ كان ولهذا ت الإسلام شخ قال 
وقدذلك، عل الإجلع واحل• غير وحكى السنة، شعائر من السنة، أهل 

وكانالأم: ل قوله ذلك عل الإحماع من ذكرْ ما الشافعي عن ذكرنا 

. X٤٦٦/الطحاؤية العقدة ث/ح انظر• )١( 
الكرامة^j، عن يفرقه ما وهال.ا - التمييز وهو - القلب وقول اللمان، قول أي )٢( 

فمهل.اذ اللمبقول يقولون الل-ين 
.٢٨١ص الإي،ان محاب الم: )٣( 
. ٢٥٦ص الإي،ان كتاب انغلر: )٤( 
.٢٧١ص الإيعاز وانظركتاب ذلك، بيان بق ّحث )ْ( 



رتم|؛الهقومووءوىذزدواسءات

إنيقولون; أدوكنام ومن بعدهم من والتا الصحابة من الإحم؛ع 
.إلا الثلاثة من واحد بجزي لا ونية، وعمل قول الإيإن 

1اإم1ب:ا،،،اإم شقة ثانيا؛ 
الأملأمشخ بط وقد ، العناء فيها اختلف الي السائل من هل0 

لالقول محمل وماذكر ُا فيهار الحديث الحنفي العز أي وابن تيمية ابن 
الأقوال;هده من الراجح بيان مع المسالة هزه 

■؛أؤولكنالحجرات محورة ل ورد الذي الإسلام هل العناء اختلف 
هوأو علمه، يثابون هوإسلام .[ ١٤; الأية الحجرات، ]محورة أسلمتاه. قولوا 

التافقان؟كإسلأم 
الباقر،وأبوجعفر المخعي، وإبراهيم مميز، وابن الحز، فقال 

،المم، ط1ل_، وأبو التستري، وسهل حنبل، بن وأحمد زيد، وحماد؛ن، 
توالسنة الحديث، أهل من وكثير 

والمفاق.الكفر من، ؤنحرجهم علميه، يثابون إسلام إنه 
هوالإسلام هذا إن المروري; نصر بن ومحمد البخاري، ال وف

هؤلاءلأن وذللث، النافقين، إسلام مثل والقتل، المسي خوف الاستلام 
فهوكافر.قلبه ي الإيان يدخل ل؛ ومن شم، ي الإيان يدخل لمر 

هوالإسلام إن -! أيضا - القول هذا أصحاب، به احتج ؤمما 
مسلميناق الفجعل ومن لم، ممؤمن وكل مؤمن، لم موكل الإبان، 

الذينأب ت - تعال - قوله j( داحلن بجعلهم لا أن لزمه مومنتن غم 
؛- تعال - قوله ون، . ٦[ الأية: المائدة، ]محورة . الصلاة^ إل قمتم إذا آمنوا 

.٢٩٢ص الإبجان محاب انفلر: )١( 
٤٩• / y الهلحاوية العقيدة وبمرح ، ٢٢٠ص الإسلام لثخ الإيعاز كتاب انظر؛ )٢( 



|ات|مووة|ادد

الحمعة،]سورة . يوم من للصلاة نودي إذا آمنوا الذين أيبما يا نؤ 
الإسلام،باسم لا الإيإن، بامم دعوا إنإ فإمم ذلك، وأمثال . ٩[ الأية! 
.ذلك)ا( ي يدخل ل؛ موما يكن ل؛ فمن 

أدلةحقيقتها ق هى باجوبة الأول القول أصحاب بعض أحاب وقد 

ممءقتمبّ.ص؛ربمء.اء:
ومذهب، والعزلة الخواؤج قول هدا بل ، قيء الإيان من معهم يبق ل( إنه 

إيإيامعهم وأن ا بالشفاعة المار من نحرجون الغماق أن السنة أهل 
قيدخلون وهم ، الإيإن امم عليهم يطلق لا لكن المار، من به نحرجون 

بوإن الإيإن ل دخل هولن بدلك الحطاب لأن بالإيان، الخطاب 
.الإيإن تمام ليفعل خؤحلب إنا فإنه ، تكمله ي

،الإيإن ناقص مؤمن إنه ت يقال أن والمحقيق ت الإسلام شخ قال 
الكتابفإن ، المهللق الإيإن اسم يعتلى ولا ، ييرته فاسق بإيإنه مؤبن 

،ورسؤله به الله أمر فيإ يتتاؤله الإيإن واسم ، المعللق الامحم عنه نفيا والسنة 
.له'ُأأ، لازم وهو ، عليه ونحريم ، عليه إبجاب ذلك لأن 

قولهل كإ منافقين يكونوا أن يستلزم لا الطلق الإبان نفي إن - ٢ 
نكت،وإذا ءلو-ءم وحلمت، افه ذكر إذا الذين الومتون -تعاإ؛-ت 

ومماالصلاة يقيمون الذين . يتوكلون رحم وعل إيانا زادمم اياته عليهم 

,٢٢٥ص تيمية ابن الامحادم لشح ^١^٠ ١١١كتاب انظر• )١( 
.٢٢٨ص الإي،ان محاب اننلر: )٢( 



-٢ الايات: الأنفال، ]سورة حماه. الومون هم أوس يمحقون. رزقاهم 
منالأسفل الدرك أهل من منافقا ليس كيلك يكن لر من أنه ومعلوم ٤[. 

الأسإءمحاثر ينفى كإ عنه، فني، الواجب يالإيإن أتى يكون لا يل المار، 
الواجب،بالإيإن ياتوا لر الأعراب فكذلك فيها، بجب ما بعفس ترك عمن، 
عليه.يثايون ما الإيإن من معهم م،سلمان، كانوا ؤإن لدلك عمم فنفى 

علتعد ا فيهالني( اصي العمن جلة عن نمى السورة إن - ٣ 
أهلالماقين جنس من فيها المذكورون فالأعراب المومنين، وعل الرمحول 
منليسوا وأمثالهم الخجراُتح وراء من والمنادين والمسوق الساب، 

اداشز،را(.

ذكر;ما عل معما الإسلام شيخ قال 
تارةيكون المز فإن الملة، فساق من ٥^٦، أن عل يدل كله فهذا 

عليهماممه فرض ما تركوا لما وهؤلاء المحرمات، بفعل ؤتارة الفرائص يمك 
ل؛إيامم، أصعق الذي الريب محن نؤع عندهم وحصل اد، الخهمن 

الباطنل أمم ل صادقغ، كانوا وإن وصفهم، الدين الصادقن من يكونوا 
الإسلام.بدين متدينون 

الإيإن،من عمم الله ذفاْ لما ض، مؤضن يكونوا إ • المقرين وقول 
بوائقه،جاره يامن لا وعمن والشارب، والمارق، الزاف، عن نفاه ك،ا 

.هؤلاء ؤأمثال ه، لفبحبإ ما لأحيه بمبا لا وعمن 
٠الإيإزه بٌد الفوق الاسم بقؤله; ذللث، عل بمج ؤقد 

. ٢٣٧ص والإيإن ،  ٤٩آ/ا الطحارة العمدة شرح انفلر: 



الحم—||تو|ة س

وقتالهوق فايلم )رساب قال! كإ [• I١١ الأية الحجرات، ]مورة 
الالفاسق أن محيل الإيإن، بعد الفسوق اسم استبدل هن فدم كفر((را،. 

الال^كبادر أهل جنس من الأعراب هؤلاء أن عل ذلك فدل مؤمنا، مي ي
.ادامحقvنر٢( جنس من 

القتلحوف ألموا أمم من اشرين بعض ذكره ما ا وأم
والأنصار.الهاجرين سوى أسلم ممركن إسلام كان فهكذا ، ؛ والي؛ 

أنبعد قريش من الطالفاء كإّلأم رهبة أو رغبة أناس أسلم فقد 
ومنهؤلاء من قلؤحم المؤلفة وكإسلأم وسلم، علميه الق صل الني، قهرهم 
•غترهم 

قهم الدين النافقين من كان ورهبة رغة أملم من كل وليس 
رهبةأو رغبة الإسلام ل يدخلون إ"ام بل ار، النمن الأسفل الدرك 

اللهصل للرسول، أومعاداة تكذيب محلؤحم ل وليس إسلامهم، فيحسن 
.ؤبملم عليه 

كانواا، ١ محتال بعر أسلموا أنبم المقرين بعضر يكر ؤقد 
وأنزلبالإسلام، منوا 3كومم ذمهم اتل ولكن غرهم، من إسلاما أحن 

الإيان،كاب (، لم)ا/١٨ومالإي،ان، كاب ( ١٨الخارق أخرجه )١( 
رقم)-؛0■

(.٤٩١)Y/الطحاؤية العقيدة (وثرح ٢١٠٧ص)الإبجان تحاب - انظر )٢( 
.١٤٢/٢٦شراسرىانظر: )٣( 
•٤٨/١٦.١شبرالقرطى انفلر: )٤( 



اوطرى|هالطتوم^ذمىطت

أهلحنس من [. ٣٣الأية: محمد، ]سورة  أ؛تبطلوا ^ولأ فيهم: 

١^^،،]سورة يلويكم^. و الإيان يدخل  ١٧^ت قوله وأما 
كقؤله؛مآرقبا، حمؤله ؤيكون ينتظر ما بيا ينتفى إنإ رالما(( فإن [• ١٤الأية؛ 
ويعلممنكم جاهدوا الذين اف بملم ولما ابتة تدخلوا أن حبتم وأم 

يدخلولما ؤ فمؤله؛ وأمثالها، [. ١٤٢الأية) عمران، آل ]سورة الصابريزه. 
الذيفإن ممم، منتظر الإيإن ت-حول أن عل يدل ^؛^٠٢^. ل الإيان 
محصللكنه إيإن، قلبه ل حمل قد يكون لا ابتداء الإسلام ل يدخل 

الدنيا،ز رغبة البميار أول يلم الرجل رركان الحديث! ل كإ بعد، فيإ 
.الشمس(( عليه طلعت مما إليه أحب والإسلام إلا المار آخر خيء فلا 

بعدءالو-بم ل الإيإن لحل رهبة أو رغبة أسلموا الذين عامة كان ولهذا 
أمر[. ١٤الأية: الحجرات، ]سورة أسلمتاه. قولوا وقوله• ذلك، 

افتهليعوا أؤوإن قال! ثم بثيء، يؤمر لا والمنافق ذلك، يقولوا بان لهم 
والمنافق[. ١٤الأية;الحجرات، ]سورة شيئاه. أعإلكم من يلتكم لا ورسوله 

ا.أولأ١١يؤبن حتى ورسؤله اللة طاعة تنفعه لا 
لمونمبانبم أي الأول، القول هو الراجح أن يتضح مق، ومما 

الالذين الناشز كإسلأم إسلامهم وليس ضعيف، إيعامم ولكن حقيقة 
فهمالاحرة ق أما وأموالهم، دمائهم بعصمة الدنيا ل إلا إسلامهم ينفعهم 

.نصرالهم تحد ولن المار من الأسفل لدرك اق 
وبيايا.وصوحا الأمر يريد الأق المحن، ولعل 

٠ ٢٣٨ص الأسادم لشيخ الإي،ان كتاب انظر: )١( 



|ادد،|ت<م|؛،م

وافتراقصا.الآ،،،اإم أفد0ا£ ياكأ: 

الإملأمأن ترى قطاتفة والإيإن، الإيلام ل العلياء اختلف 
جعلواوطامة الحزت أبي( ابن محال بيما، فرق لا وأنه واحد، ثيء والإبجان 

عليهاه صل الرسول، محول معنى ؤحعالوا للايإن، مرادنا الإسلام 
شعائر ٢١١الصلاة((وإمحام افه إلا إله لا أن ثهادة ررالإسلام ت وسلم 

الإلأم)أأ(.
الإيإنأن يرى - البخاري أى - المؤلف أن تقدم حجرت ابن وقال 

عوانةأبو نقل وقد حجرت ابن قال ، واحدل'آ، معنى عن عبارة والإسلام 
عنعبارة بانبإ الحرم الشافعي صاّحب المرق عن صحيحه ق الإصمراييي 

.منهل٤، ذلك سمع وأنه واحد، معنى 
_؛ال تع- ه قولوالإييان الإسلام ترادف عل به استدل ا ؤمم

من،يتت غثر فيها وجدنا فا • المؤْنين من فيها كان من ا أخرجنفؤ 
[.٣٦، ٣٥الأيتان: الداريان،، الالم؛نيمأ!المرة 

ابنذكرها بائلة والإيان الإسلام ترادف عل البخاري استدل وقد 
فرهحيث قيس عبد ومحي حديث، ؤ، الإيان تفر مما! الفتح، ل حجر 

طولالم ومالضر، كتاب، ٢( • محممرا)٦/ الخاوي أحرجه جميل حديث انظر 
الامادم.مض شه رنم)٨( الإبجان تاب، ( ٣٨- /٦٣ )١ 

انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

انظر)ْ( 

.؛ aa/yالطحاوية العقيدة 'ئ/ح 
.ذحالارىا/؛اا

•ذحالاريصا/؛اا 
. y٤٩٣إالطحاؤية شرح 



الإسلامأن سفيان حا؛رأبي وكيلك حمل، حديث ق الإسادم به فر بإ 
'■صالدين١٠

عمؤمابيضا ؤأن الإيمان، غم الإسلام أن عل لف الوجهور 
ؤحصوصا.

الإسلاممسمى ل الناس صار وقد تيمية; ابن الإسادم شخ قال 
أقوال:ثلاثة عل 

•واحد لمص اممان ؤهما الإيعاز، هو قيل 
صلالني، بينه هوما ابتداء التحقيق ولكن الكلمة. هو وقل: 

بالأعمالالإسلام شر والإيمان، الإسلام عن سئل لما وسلم، عليه اممه 
بذنخمعنا إذا لنا فليس الخمسة، بالأصول بالإيعان والإيمان رة، ه ا

وسلم.عليه الد صل ، الني، به أجاب بغثرما نجيب أن والإي،ان الإسادم 
الإسلامأقرئ ؤإذا الإسلام، يتممن فإنه الإيمان، اسم أقرئ إذا وأما 

٠.ر الواجب، هو وهدا نزنع، بلا مؤمنا الإسلام ْع يكون فمد 
•بتغايرهما الجزم أحمد الإمام وعن، حجر؛ ابن وقال 
الأدلةمن وأكثرا كبيمان، إمامان المسالة ل صنف، : الخطابيرقال 

مؤمنفكل ؤحموصا، عمؤما بيم،ا أن والحق ذللئ،، ل ؤنباينا للقؤلن، 
؛.٣١موما لم مكل وليس لم، م

١اياري فح ل ذلك بيان انظر )١( 
. ٢٤٦ص الإبجان محاب انظر: )٢( 
.١  ١٥/١الباري فح انظر: )٣( 



و|نا|ودد،مسورة 

الأيةهذه من استفيد وقد ت الحجرات آية ضر ز كشر ابن وقال 
والحإعةالسنة أهل هومدهس( كإ الإسلام، من أحص الإيإن أن الكريمة 

الإسلامعن مال حين — واللام الصالة عاليه — جميل حدينح عاليه ؤيدل 
ثمالأخص، إل الأعم ص فترم الأسان، ص نم الإيان ص نم 

/١١للأحصمنه
غميالإيإن الإسلام اقتران حالة أن فالحاصل العزت أن ابن وقال 

الشهادتينكمثل الإيإن من الإسلام فمثل الأخر، عن أحدهما إفراد حالة 
سيئانفهإ الؤحدانية، مهالة غثر الرسالة فشهادة الأحرى، من إحداهما 

واحد،ء كثي والحكم، المعنى ل بالأحرى مرتبهلمة وإحداهما لأعيان، ال 
إيإنلا لن إسلام ولا له، إسلام لا لن إي،ان لا والإيإن الإسلام كيلك 

إبانمن، لم المنحلو ولا إيإنه، يتحقق به إسلام من المؤمن تنلو لا إذ له، 
الناسكلام ول ورسوله، الله كلام ؤ، ذلك وزغلاثر • إسلامه يصح به 

والاقتران.الإفراد ل أعي كشرة، 
والعداون،الإثم ولففل والروالتقوى، والفاؤ،، ا3كفر لفغل مما 

ذللئح.وأمثال والمكين، الفقجر ولففل والاستغفار، التوبة ولففل 
ءؤقاJت،_ت تعال - قوله والإيإن الإسلام بين للفرق ؤيشهد 

الخج_رااتلأ،]سورة أسالمناه. قولوا ولكن تؤمنوا ب قل آمنا الأعرامحسح 
فيهاكان من ؤفاحرحنا -; تعال - بقوله الاحتجاج أما وقال! [. ١٤الأيةت 

.٢١٨/٤اظر:شراينممر)١( 
. ٠٤٩ ٢/ الطحان، العقيدة شرح انفر؛ )٢( 



د|اواسا؛|تمإرإالاروم^ذر^ىضن

الداريات،زسورة . ه المسلمين من ييت غيم فيها وجئنا فا • الومت—ين من 
البيتلأن فيه، حجة فلا والإيإن الإسلام ترادف عل [. ٣٦، ٣٠الأتان: 
بيإالاتصاف من يلزم ولا والإيإن، بالإسلام موصوفين كانوا المخرح 

ترادفه،1اؤ'.
•والإيان الإسادم بترادف احتج من عل الرد ل الإسلام سيخ قال 

فيهافإن وسلم، عليه الله صل النبي، عن الحجة من ذكره ما ؤحميع 
حديثق كإ حميعا، ذكروا إذا والإسلام الإيإن مص بين التفريق 

وغرمجميل 
ُم.الإسلام فيه يحل أطلق إذا الإيإن اسم أن - أينا - وفيها 

الإيإنذكر حيث، ، عبد وفد حديث عن محاب وبزا قلت،; 
الإسلام.فيه فيدخل ؤحده 

ذكره،محن القولين بين الحمع ق نفينا كلاما حجر ابن ذكر وقد 
لكلأن الأدلة محمؤع من يظهر والذي قال؛ حيث المسألة، هذه به وأحتم 

. ٤٩٣/٢الهلحاؤية العقيدة ثممح انغلر؛ )١( 
.٣٥٢ص الإيان ئاب، انظر; )٢( 
وملم٠ الصجلأة مواقيت كتاب ، ١ /٣٣ ١ ر اليخارق أخرجه القير عبد وفد حدث )٣( 

وفدقدم قال: عباس ابن عن ظه ولف—. ١( )٧ رقم الإي،ان، محاب ٤( ٦ / )١ 
هداإثم، اس! رمحول يا ؛ فقالواوملم، عليه اثد صل الق، رسول عل عبدالقيس 

شهرؤب إلا إليك نخنمر فاد مضرج كئار وبينك بيننا حالت، وقد ربيعة من الحي 
وأماكمط باربع ارآمركم ■ قال وراءنا، من وندعوإليه به، نعمل بامر فمرنا الخرام، 

محمداوأن اقه، إلا إله لا أن شهادة فقال: فم فرها ثم باق، الإي،ان أرح، عن 
الحديث.. غنمتمi( ما خمس نودوا وأن إ الزكاة وإيتاء الصلاة، وإقام إ اف رسول 



|اد|وؤة|لحد،مؤع 

مستلزمممإ كل لض لغوية، حقيقة مما لكل أن كا شرعية، حفيقة مما 
إذاإلا لكملا مل، يكون لا العامل أن فكا له، التكميل بمعنى للاحر 
يطالقوحيث، عمل، إذا إلا لكملا مؤمنا يكون لا المعتقد فكذلك اعتقد، 
معاإرادتبما عل أحدهما يهللق أو العكس، أو الإسلام موصع ل الإبجان 

السؤال،مقام ل معا وردا فإن ، يالسياق، الراد الجاز، سبيل عل فهو 
الحملأمكن موال( مقام ل يكن ل؛ أو معا، يردا لر وإن الحقيقة، عل حملا 
القراثن.من يفلهر ما بحب الجاز أو الحقيقة عل 

إما; قالواوالحاعة السنة أهل عن الإماعيل لئ، ذلحكى وند 
فيه.الأحر يحل أحدهما أفرد فإن بالاقتران، دلالتها نحتلم، 

عنعبدالر ابن وتبعه نصر بن محمد حكام ما محمل لثإ ذلوعل 
حكاهؤما عبدقيس، وفد حديث، ؤ، ما عل بيما سووا أمم الأكثر 

لما عل بيما، فزقوا أمم الة أهل عن معاق( الوابن اللألكاثي 
الوفزرا(.واه ح،/يل، حدبثح 

واتفاقهاالأحتاع عند بتغايرهما القول، هو الراج^ أن يتضح ؤحذا 
السبيل.سواء إل الهادي واه ؤخصوصا، عمؤما بيما وأن الأفران(، عند 

انغلر:ذحالاريا/ه









|ادا|ادجورة صؤع 

•قبل من عليها وقفت تكن ب ربا اد الوقفات 
ُاركهأن محب الذي والأثر وصفاته، اممه بامإء يتعلق ما أكانت، مواء 

ولاهولازم الذي التصديق محرد عند الوقوف دون حياتنا، ل -٦١ الايان 
للدعاة،السورة هذه ترسمه الذي المج عند الؤقفة كانت، أو عنه. محيي 

تعددتحبث، دعوتنا، ق القرأن ممج إل نكون ما أحؤج نحن قتا ول 
الجلتتيعوا ولا فاتيعوه متقحا صراطى هذا رؤوأن الكلمه ؤتفرقت، بل ال

[.١٥٣الأية:الأنمام، ]سورة ه -ميله عن بكم فتفرق، 
تعالجالسورة هذه جاءت ، وكيفاللسان، مع الأخثرة الوقفة وكانت، 

إلفيها مقطع أول من وهدفه، مساره ونصحح اعؤجاحه، وتقؤم حهلله، 
به.جاءت مؤصؤع أحر 

انالإنسا أنهالثؤ انلساحففل 
انبثعه إنات_لثا ولدءلا 

هلسانيل قتمن ر ابقالمل كم 
الشجعانكاءه ؤ نحانكانت، 

يكلعاتإمحازه يصم، ما فيها رأينا فقد السورة هذه مؤضوعات أما 
فاقول;الذات، عن تغي لا إشارات ولكيما 

التقدمهذا صور وأن ورسوله، الد يدي بين، التقدم حطورة لنا اتضح - ١ 
نطلقأن يمكن ما لكل شامل هو ل أحر، دون معنى j، محصورة ليمت، 

هوورسوله، النه يدي ين التهدم أنوبع وأمد أومعنى، حسا تقدما، عليه 
توافرتإذا الملة من صاحبه نحؤج قد كفر وهو اس، أنزل ما بغير الحكم 

الموانع.الأّباب،وانتفتح 



د|ا،،طتءخلهليءاتوم^ق|وىذت

بهيلتزم أن بجب دين وسلم، عليه الد صل الض، رسول ْع الأدب - ٢ 
رممتوفد وفاته، وبعد وملم، عليه اض صل اش، رسول حياة ق لم الم
,ذلك من شيئا السورة هذه لنا 

وتوفيرهمالعالياء مع الأدب ومسلم، عليه اممه صل معه، الأدب ومن 
الموة،ميراثر محملون الذين هم لأمم وسابقتهم، بفضلهم والاعتراف 

ورثواؤانا درهما ولا دينارا يورثوا ب الأيياء فإن ، الأنبياء ورثة هم العلمإء لأن 
كفيبإ الموصؤع -يدا أفضت، وقد وافر، بحفل أحد أخدم فمن العلم 

•ؤيشفى 
محققولن بالتقوى، إلا أكدارها ؤتصنومن الحياة تميم تأن يمكن لا — ٣ 

السورةهده عناية رأينا وقد لد، وأخلصه قلبه تعاهد إذا إلا ربه مراد المرء 
امتحنالدين ءؤأولئلث، وإثارة: عبارة وإيإء، تصربجا وتقواها، بالقلوب 

٣[.الأية: الحجرات، ]مورة للتقوى^ قلهمبمم افه 
فشاقد والكذب حد، عند تتوقف لا السوء وقالة قاتل، داء الاشاعة - ٤ 

سورةموصوعات من الرائع الموصؤع ول اعتسه، بضموراجتا سوقه 
أيها^؛١ ت منها والشتا الأحبار نقل ل الشرعي المج عند وقفنا جرايت، حلا 

وتؤصلنا، ٦[ الأية؛ الح*مات، ]سورة قتيينواه ينبأ فامق جاءكم إن آمنوا الذين 
وترد، أثرْ ؤتلغي اكذب دابر تقطع شرعية وقواعد مهمة، نماثج إل 

•حامرين أعقاحم عل أصحابه 
إماآية، من أعغلمها ما [ ١ • الأية; الحجرات، ]سورة أحوةه المؤمنون ؤإنءا - ٥ 

علؤيصح ؤيمي والتدابر، ؛التقاءلح يمؤج عانإ وسهل الشال البلسم 
فقدلمون الموعام ما متى رباف ممج الإيءانية الإحوْ إن والتناحر، القتال 

والمثحدة،المقن؛ة اب الأسبالمثح،ث، ذلك، ل ؛ينت، وأفلحوا، صلحوا 



والخصامالتنابان دابر ودرأ والحبة، الأخوة محقق فيا هماك وفصلت 

ياكحقيقالعناء اوله تنطويل، مبحث والإيان ادم 'الأس مبحث - ٦ 
يممقان.ومتى محتمعان متى وبينوا والتدقيق، 

هداق ممجي مع منسجا بالعنق، أحاط با القلادة من اكتفيت وقد 
الأول;قال كا وكنت والتحليل، التفصيل مواطن عل وأحلت الكتاب، 

•بالوثل اجتراء الحر وعن 
تيمنا;فاقول أحتم بدأت وكا 

والحمدالين. المرر،عل وسلام , يصفون عط العزة رب ربك ؛ؤر>سحان 
.[.١٨٢-١٨٠الآات! اكافاتأ]سورة رب لاه 







وواو|طنىتإيطلبتوم^ذسمىيا،

ادروالهالراجع 

للقرنراوصسحة آداب - ١ 
للقطاف jU\]آفات . ٢ 
العربي(لأبن القرأن أحكام - ٣ 
للجصاصالقرآن أحكام - ٤ 
للٌراليالدين( علهمم إحياء - ٥ 
حميدبن عبدالد بن صالح / د. الخلاف أدب - ٦ 
المقفعابن الصغير الأدب - ٧ 

الأذكارليووى٨. 
محسن.مار نمد الخلية الإرشادات - ٩ 

للألبانالغليل رواء إ- 
للواحدىالنزول مياب أ- 
للشنقيطىالبيان ضواء أ- 
للشاطيلاعتصام ا -
القيملأبن الموهعبن، علام أ- 
تيميةلأبن المستقيم الصراءل قتفاء ا -
•باض بن، لخعفر السع القراءات j( لإقناع ا -
للمؤلفالقلويا متحان ا -

تيميةلأبن، لإيإن ا -
■حنان لأب المحثهل لحر ا -
ممرلأبن والمائة لبداية ا .

٢

٣

٤

0

٦

٧

٨

٩



||د|ووة|وددس

٢

٣

٤

٧

٨

٩

•طالب }ي بن لمكي لشصره ا -
الحمويالرحمن عبد / د. بالعقيد٥ وصلته الشريعة كيم حن_ 
حجرابن للحافظ الكشاف أحاديث ريج حن_ 
تيميةلابن لتدمرية ا -
المداركرتيب ت- 
•المروذي نمر بن لمحمد الصلاة فدر عظيم ت- 
عؤدالال م|سار ت- 
الرازير ض- 
السعدؤامسار لس 

كشرلابن الكريم القران ضر - ٣ ٠ 
اكرشضر - ٣١
شراتكشافللزمحشرى. ٣٢
rr _ المراعيصر
فيالنضر - ٣٤
حجرلابن الخبير تلخيص - ٣٥
العنيمذيبمداؤجالسالكانعبدالنعم - ٣٦
للاصهانوالتنبيه التوبيخ -  ٣٧
للهلثريالارآن تأؤيل ل البيان جامع -  ٣٨
رحبلأبن والحكم العلوم جامع -  ٣٩

المملأبن الكاي الخراب - ٤ ٠ 
للمهاشميالأدب جواهر - ٤ ١ 

زنجلةلأبن الاراءات حجة - ٤٢



يبخ،وموقم ُ|طتياوهق دواسة 

خالويهلابن السبع القراءات ق الحجة -  ٤٣
ِ-حليةالأوياءم ٤٤

•قاسم بن عبدالزهمن جع نية الالدرر — ٤ ٠ 
للسيؤطيالأJور الضر ق المنثور الدر - ٤ ٦ 

الحيلعبدالعزيز عليم« حكيم ربك ارإن ^١^ -  ٤٧
إبراهيمبن لحمد القوا)ين تحكيم رسالة -  ٤٨
أبوزيدلبكر رسالة -  ٤٩

للألهيالمعاق رؤح - ٥ ٠ 
حبانلابن الفضلاء ونزهة العقلاء روصة - ٥ ١ 

للمنوويالصالخن رياض -  ٥٢
الحوزىلأبن المر زاد -  ٥٣

للألبانالصحيحة السلسلة - ٥ ٤ 

ماجهابن ض - ٥٥
داودأب ض - ٥٦
الدارمي-ض ٥٧
للمهقيالكثرى السنن —  ٥٨
اصمنن - ٥٩

للنوويمسلم صحح ثممح — ٦ ٠ 
للطحاويالطحاؤية العقيدة همح - ٦ ١ 

رجبلأبن الترمذي علل مح -  ٦٢
البخاريصحيح -  ٦٣

للألبانروالرهبس، الرءيس، صحيح — ٦ ٤ 

,@1



س——4أت1ادد——_ا1س

الممديصحيح —  ٦٥
للألباقوزيادته الخامع صحح —  ٦٦

1.حص
ثاكرلأحمد التمر عمدة — ٦٨
السلميعبدالرحمن لابير النفس عيوب -  ٦٩

ابوريليسالقرآن غرابؤ - ٧ ٠ 
بلأبن الفتاوى - ٧١
الثويعرمحمد / . د حمع باز ابن الشيخ فتاوى -  ٧٢
عييالالرحمن عبد المعدية الفتاوى -  ٧٣
حجرلأبن فح -  ٧٤
للشوكاقالقدير فح -  ٧٠
الشخآل حض بن لعبدالرحمن التؤحيد كتاب 'ن/يح المجيد فح -  ٧٦

لالقرافيالفروق -  ٧٨
القيملابن الفواثد -٧٩

محطبيد لالقرآن ظلال ق - ٨ ٠ 
يونيللوالتعديل ابمح ل ناعية -  ٨١
عبدالوهاب.ض لمحمد التؤحيد كتاب —  ٨٢
محاهد.لابن القراءات ق السبعة كتاب -  ٨٣
طالب.أب بن لكي السبع القراءات وجوم عن الكشف -  ٨٤
للمؤلفمؤمة مالعلماء لحؤم —  ٨٥



دراوطتأتم|يطليختوموخصىءاأت

منظورلابن العرب لسان -  ٨٦
عبيدة.لأف القرآن محاز -  ٨٧
للمهضيالزوائد محمع -  ٨٨
عشمنلأن الثمن المجمؤع -  ٨٩
٠عطيه لابن الؤجيز لحرر ا ّ
للفاسالتاؤنل اسن حم- 

٢

٣

٤

٦

٧

٨

١

٢

٣

القيملأن ا،لرسالة الصواعق تصر حم- 
القيملأن السالكين داؤج م- 
القيملأن وصحته القلسؤ رص م- 
للحاكملمدرك ا -
حنبلن أحمد للأمام لمني ا -
طالب.أبي( ن لمكي القرآن إعراب شكل م- 
شيبةأبير ان صنف م— 

الرناقعبد مصنف — ٩٩
للبغويالتنزيل عالم م- 
للمزحاجؤإعرابه القرآن عان م- 
للفراءالقرأن عال م- 
قدامةلأن لغي ا -
القيملأن عادة الدار فتاح م- 
خلدونان قدمة م- 
لزكرياوالابتداء ؤقف الل د الرنل ما لتلخيصر لقصد ا -

الهدىمنار حاشية عل الأنصاري 



أانت0أةالددم

للاشمونرالهدى منار - ١ ٠ ٧ 
تيميةلابن نه المماج — ١ ٠ ٨ 
لهشامالأحرين عل والحكم القد ل والحإعة السنة أهل ممج - ١ ٠ ٩ 

مالكموطآ'ألإمام _ ١ ١ ٠ 
الصويانلأحمد وروايتها الأحبار لتلقي شرعي نحوممج - ١ ١ ١ 
s_Jaiلحمد المعاصر واقعنا ِ ١ ١ ٢ 

بازلابن الله ثريعة تحكيم وجوب - ١  ١٣








