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 مقدمة

 ٘ــمكدم

 .. وبًد، الة وافسالم ظذ رشقل اهللاحلّد هلل، وافه

، وأؾوؾ افًِؿ: افًُِؿ بُتٚب اهلل افًِؿ حٔٚة افَِقب، وٕقر افبهٚئرؾ٘ن 

إِنٍّ َهََٰشا ٱىُۡلصَۡءاَن حمس، اهلٚدي إػ أؿقم ضريؼ يف افًَٚئد وافًبٚدات وافسِقك، ▐
ِسي  ۡٓ كَۡٔمُ َح

َ
ء] ىجسلِيٍّتِط ِؽَؿ أ  .[9: اإلرسا

ز وُيبؼِّ  ٍِّ َٜ ثؿ إن ممٚ حي ٌٜ مـ ظالمٚت اخلريٜ. : أن مدارش  مًٚين افَرآن ظالم

ْرآَن »ؿٚل:  ☺أنَّ رشقل اهلل  ظـ ظثامن بـ ظٍٚن ؓ َُ ََِّؿ اف ًَ ـْ َت ْؿ َم ـُ َخْرُ

فُ  َّ َِّ  .(1)شَوَظ

ـ   ِ   يي افَرآن وتًِّٔٓٚ ؾَط، وافقاؿع أن ؿ أخٍٚظ بًض افْٚس أن هذا احلديٞ يف تً

 وادًٚين، بؾ ادًٚين أوػ. ،إفٍٚظ: احلديٞ ينّؾ إمريـ

ُّ »: ؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ ؒ ِ ؿ افَرآن وتًِٔ ِ  وتً ؿ حروؾف وتًِّٔٓٚ، ف يتْٚول تً

  ِ ِ  وتً ل تً َّ ادًْك هق ادَهقد،  ّف وتًِّٔف: ؾ٘نَّ ؿ مًٕٚٔف وتًِّٔٓٚ، وهق أذف ِؿس

 .(2)شظ وشِٜٔ إفٔفوافٍِ

 ج بتٚج اخلريٜ.قَّ تَ ٕتًِؿ وٕتدارس مًٚين افَرآن، وٕرجق أن ُٕ  هْٚؾْحـ 

 :، ربام يَقل ؿٚئؾوؿبؾ افُالم ظذ افْهٚب إول مـ افسقرة

ملاذا بدأىا بطْزٗ الكَف؟
 وَؿَع آختٔٚر ظذ شقرة افُٓػ ٕشبٚب:واجلقاب: 

                                                           

 (.5227أخرجف افبخٚري ) (1)

 (.74/ 1) شمٍتٚح دار افسًٚدة» (2)
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أن تُقن  دَّ ؾال بُ  :- حيٍيٓٚ ب٘تَٚنوأؽِبْٚ  -هل افسقرة افتل َٕرأهٚ ـؾ مجًٜ  (1)

 ؿراءتْٚ هلٚ بٚفتدبر وافتٍٓؿ.

 هذه افسقرة ترشؿ مْٟٓ افتًٚمؾ مع افٍتـ: (2)

َوٱۡضعِۡر َجۡفَعَم حمس :ؾتْٜ افهٚحٛ واجلِٔس)ؿهٜ أصحٚب افُٓػ(،  :افٍتْٜ يف افديـ
ًۡ دُصِيُس  ُٓ ِۡ ۥۖ َولَا َتۡػُس َخۡيَِةَك َخ ُّ َٓ ًُٓ ثِٱىَۡؾَسوَٰةِ َوٱىَۡػِضّطِ يُصِيُسوَن وَۡج ََ يَۡسُغَٔن َربٍّ ٍِّذي َع ٱز ٌَ

ۡجَية َٰٔةِ ٱزدَّ )ؿهٜ صٚحٛ اجلْتغ(،  :- احٚل وافقفد  -ؾتْٜ افدٕٔٚ، [28]افُٓػ: ىجسزِيََِح ٱدۡرَيَ

 )ؿهٜ ذي افَرٕغ(. :ؾتْٜ افسِىٜ وادْهٛ)ؿهٜ مقشك واخلرض(،  :ؾتْٜ افًِؿ

ًٜ مـ أظيؿ افٍتـ. ـٌ متْقظٜ، ؾال ظجٛ أن ـٕٚٝ هذه افسقرة ظٚصّ  ؾت

َظ َظْؼَ آي»: ☺رشقل اهلل  ؿٚل
ٍِ ـْ َح ـَ َٚم ِػ ُظِهَؿ ِم ْٓ َُ ِل ُشقَرِة اْف ـْ َأوَّ ٍت ِم

جَّ   .(1)شلِ ٚافدَّ

رات، وصقارَف ومِٓٔٚت، ٕحـ هذه افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ مـ ؾتـ ومُدِّ  ؾٍل ِخَوؿ

ِ  بحٚجٜ أن ٕٖوي إػ ـٓػ يُ  افذي ٕٖوي إفٔف  هل ذفؽ افُٓػ شقرة افُٓػْٚ، ؾُٕٚٝ ي

ِّٔ  يف ـؾِّ  ئ فْٚ مـ أمرٕٚ رصًدا، وئًذٕٚ مـ أشبقع شٚئِغ اهلل أن يٗتْٔٚ مـ فدٕف رمحٜ، وهي

 افٍتـ مٚ طٓر مْٓٚ ومٚ بىـ. 

هُص ُُمبَّبٜ إػ افٍْس، هصشقرُة ؿَ  هل (3) ََ أصحٚب افُٓػ، ، ؾٔٓٚ ؿهص: واف

 .افَرٕغ يذومقشك واخلرض، وآدم وإبِٔس، وصٚحٛ اجلْتغ، و

 يف وؿٍٚت،  وشُٔقن مْٓجْٚ بتَسٔؿ افسقرة إػ مَٚضع، ثؿ افُالم ظذ ـؾ مَىع

وهل وؿٍٚت هدايٚت وتٖمالت مـ وحل افسقرة، وفٔس تٍسرا هلٚ بٚدًْك 

 فِتٍسر. آصىالحل

                                                           

 (.829أخرجف مسِؿ يف صحٔحف ) (1)
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ٕسٖل اهلل افٍَف يف ـتٚبف، وافًّؾ بف، وافدظقة إفٔف ظذ بهرة، وافهز ظذ ذفؽ ـِف 

 .. آمغ

│
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 املكطع األّل

لِ  ًۡ لَجَ حمس :▐إػ ؿقل اهلل  ،افسقرة مـ أوَّ ۡمصِِْ
َ
ْ عَؼَؽٰٓ أ ٔا ََ َؽيَجُ ٍِّذي ذٍِّزَشنٍّ كَةَل ٱز

ۡعِجٗسا ٌٍّ  ًِٓ  .[21: افُٓػ] ىجسَغيَۡي

 افُالم ظِٔف يف افقؿٍٚت أتٜٔ:و 

 .هلل الْقف٘ األّىل: احلند
 .ٜ وتًئامبَّ َُم  ،بٚفُامل ادحّقد احلّد: هق وصُػ 

ادحبٜ وافتًئؿ، ؾَد يّدح اإلٕسٚن صخهٚ بخالف اددح افذي ٓ يِزم مًف وهق 

 وهق يبٌوف فُـ ضِبٚ دًٍْٜ، أو خقؾٚ مـ مرضة.

ٍِينَ حمسواؾتتح اهلل ـتٚبف بٚحلّد  ِ َرّبِ ٱىَۡعَٰيَ ُس ّلِِلٍّ ٍۡ ، واؾتتح مخس شقر [2]افٍٚحتٜ:  ىجسٱدۡرَ

واشتحَٚق احلّد ؾٔٓٚ جٚء ظذ  .وؾٚضر( ،وشبٖ ،وافُٓػ ،وإنًٚم ،بٚحلّد )افٍٚحتٜ

مـ إثبٚت افربقبٜٔ، واخلِؼ، وإٕزال افَرآن، ومتٚم ادِؽ  :جِٔؾ إمقر وظئّٓٚ

 وافتدبر.

 : احلّٔد.-تًٚػ  - ومـ أشامئف 

 مَتَْلُ »، ؾـ- تًٚػ -: أن ُٕثر مـ محد اهلل ْٚه افٍٚئدة ادسُِٜٔ
ِ
ُد هلل ّْ  احلَ

ِ
ـام  ،(1)شزانَ ْٔ  اد

 .☺رشقل اهلل ؿٚل 

• • • 

                                                           

 (.223أخرجف مسِؿ يف صحٔحف ) (1)
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 .الْقف٘ الجاىٔ٘: أّصاف الكسآٌ
ََٔجۜة حمس :-تًٚػ  -ؿٚل اهلل  ٍُّرۥ ِغ ًۡ َيجَۡػو ز َ َُضَل عَؼَؽَٰ َخجِۡسهِ ٱىۡهَِتََٰت َول

َ
ٍِّذٓي أ ِ ٱز ٍُۡس ّلِِلٍّ َ  ١ٱدۡر

 ََ ٍِّذي ۡؤٌِِِيَن ٱز ٍُ ۡ َػ ٱل ُّ َويُبَّضِ ٍُّدُۡ َِ ز ٌّ ٗظة َشِسيٗسا 
ۡ
ة لُِّحِِشَر ثَأ ٍٗ ِ ۡجًصا َرّي

َ
ًۡ أ ُٓ َ نٍّ ل

َ
َٰيَِدَِٰخ أ ٍَئَُن ٱىصٍّ َحۡػ

ة ِٗ  .[2-1]افُٓػ:  ىجسَخَع

 جٚء يف هٚتغ أيتغ وصٍٚن فَِرآن:

 أن افَرآن مستَٔؿ ؽٚيٜ آشتَٚمٜ، ٓ ِظَقَج ؾٔف. (1)

 أنف ٕذير وبنر. (2)

، وـالمهٚ ☺ حيتّؾ أن تًقد ظذ افُتٚب أو ظذ ظبده ىجسلُِّحِِشرَ حمس :-تًٚػ  -وؿقفف 

فُـ افسٔٚق ينر إػ َظْقِدِه ظذ افُتٚب، ؾٓذا افَرآن يْذر  حٔٞ ادًْك.صحٔح مـ 

 افُٚؾريـ وافًهٚة، ويبؼ ادٗمْغ.

ِّٔ  :أن ِٕزم هذا افَرآن وهنتدي بفافٍٚئدة ادسُِٜٔ هْٚ:  ؿ ٓ ظقج ؾٔف، وأن ٕسًك ٕنف ؿ

 فٍِقز بٕٚجر احلسـ، وافًْٔؿ إبدي. :يف حتَٔؼ اإليامن وافًّؾ افهٚفح

• • • 

 .الجالج٘: تيصُٓ اهلل عً اليكائص الْقف٘
ٌَِؿ طٚهر يف افدِّ  ًْ يـ، وهق ِذـٌر ظئؿ، ومًْٚه: تْزيف اهلل ظـ ـؾِّ ٍَٕص افتسبٔح َم

 وظٔٛ.

 !- تًٚػ -ومـ أظيؿ افَْٚئص وافًٔقب، وأنقاع افٍُر: ٕسبٜ افقفد إػ اهلل 

ْ حمس :-تًٚػ  -ؿٚل اهلل  ٔا ُ ََ كَةل ٍِّذي ُ َوزَٗدا َويُِِشَر ٱز خََش ٱّلِلٍّ َۡ ِغيٖۡم َولَا  ٤ٱتٍّ ًُٓ ثِِّۦ ٌِ َ ة ل ٌٍّ

 ۡۚ ًۡ ِِٓ َْٰ ـَۡن
َ
َۡ أ ٗح َتخُۡصُج ٌِ ٍَ ِ ۚۡ َنعُرَۡت شَط ًۡ ٍّا َنِشثٗة ٓأِلثَةٓنِِٓ ْسبٜ افقفد ؾ .[5 - 4]افُٓػ: ىجسإِن َحُلٔلَُٔن إِل

 إػ اهلل ؾريٜ ظئّٜ، وـِّٜ صًْٜٔ، أبىِٓٚ اهلل بٖصد افًبٚرات يف ـتٚبف.
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َُ َوزَٗدا حمس :-تًٚػ  -ل وؿٚ خََش ٱلصٍّۡخَمَٰ ْ ٱتٍّ ٔا ُ ا  ٨٨َوكَةل ًۡ َشۡيـًٔة إِّدٗ دَصَضُد  ٨٩ىٍَّلۡس ِجۡبذُ
ا  سًّ َْ ۡرُض َوَتخِصَّ ٱدِۡذَجةُل 

َ
ُّ َودَجَشقَّ ٱلۡأ ِۡ ٌِ ۡصَن  َُٰت َحذََفؽٍّ َمََٰن ٔۡاْ لِيصٍِّنَٰمۡح َوزَٗدا  ٪٨ٱلعٍّ ن َدَغ

َ
 ٨٫أ

ة يَۢنجَِغظ لِيصٍّ  ٌَ ن َحذٍِّزَش َوزًَدا ِنَٰمۡحَو
َ
  .[92-88]مريؿ:  ىجسأ

 : هذه افُِّٜ اصسك ؾٔٓٚ: افٔٓقد افذيـ ؿٚفقا: ظزير ابـ اهلل، وافْهٚرى افذيـ ؿٚفقا

: ادالئُٜ بْٚت اهلل.  ادسٔح ابـ اهلل، وبًض ادؼـغ افذيـ ؿٚفقا

 ؾٓٗٓء أضَِقا هذا افُذب بال ظِؿ ظْدهؿ، وٓ ظْد آبٚئٓؿ.

 افَقل مـ ثالثٜ أوجف:وجٚء إبىٚل هذا 

 أنف ؿقٌل ٓ دفٔؾ ظِٔف. (1)

ًۡ حمس :تًئؿ هذا افَقل واشتنْٚظف (2) ِٓ ِ َْٰ ـَۡن
َ
َۡ أ ٌِ ٗح َتخُۡصُج  ٍَ ِ  .ىجسَنعُرَۡت شَط

ٍّا َنِشثٗةحمس :احلُؿ بٖنف ـذب بٖشِقب افٍْل وآشتثْٚء (3)  .ىجسإِن َحُلٔلَُٔن إِل
ْٚ يف ؿِقبْٚ، وِٕٟٓ أن ًٕيِّ افٍٚئدة ادسُِٜٔ هْٚ:   بٚفتسبٔح وافتْزيف فف.ؿ ربَّ

• • • 

 .ابع٘: العربٗ بالعنل دٌّ األثسالْقف٘ الس
ؾحْٔام  بٚفًّؾ بْنٚط ومهٜ، وٓ تٗثر ظِْٔٚ افْتٚئٟ. هذه ؿٚظدة دظقيٜ، ترصدٕٚ أن هنتؿ

ٚ ـتًِٔؿ ؿرآٍن أو   أو ٕؼ فِخر، ؾٚفْتٚئٟ ؿد تُقن: ظِؿتسِؽ ظّاًل دظقيًّ

. امحدُمبٓرة   اهلل، وٓ تًجٛ بًِّؽ. ، ؾٓذه ترس  وٓ تٌر 

ًِ ، ؾال تُ ُمبىٜ  َ.ٚ ًٍ ٚ وأش  ْدك ظـ افًّؾ، وٓ تَتؾ ٍٕسؽ ؽامًّ ومهًّ

ًۡ يُۡؤٌُِِ حمس :-تًٚػ  -ؿٚل اهلل  ًۡ إِن ىٍّ َِٰزٞع جٍّۡفَعَم عَؼَؽٰٓ َءاَثَٰصِِْ ََٰشا ٱدۡرَِسيِر ـَيََػيٍَّم َب ْ ثَِه ٔا
َظًفة

َ
ِِ ، أي: [6]افُٓػ:  ىجسأ ْٓ ٚ إن مل يٗمْقا هبذا افَرآن، ؾال فًِؽ ُم ًٍ ًٕٚ وأش ؽ ٍٕسؽ حز
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َْۡت حمسأجوٚ:  - تًٚػ -تًٍؾ، ؾِٔس ظِٔؽ هدايُتٓؿ، وإٕام ظِٔؽ افبالغ. وؿٚل   ـَلَا دَۡش
ٍَٰت  ًۡ َخَعَر ِٓ  .[8]ؾٚضر:  ىجسَجۡفُعَم َغيَۡي

وإشػ افذي جيده بًض افدظٚة حْٔام يرى ضًػ أثِر دظقتف: يًُْس  إن افٌؿَّ 

 ك فًِّؾ.شًِبٚ ظذ مّٓتف، حٔٞ توًػ ؿقاه، وتتٖثر ٍٕسٔتف، ؾٍَٔد افداؾَع وادحرِّ 

ٚ وظدم محٚسؾّثاًل: حْٔام تبدأ يف حَِٜ تًِٔؿ ثؿ ٓ ترى  ًٍ ، أو ترى ضً ًٓ ، أو إؿبٚ

ٚ، ؾؾال ُُتِِ  = يٜحْٔام ٓ ترى تٍٚظاًل مع مْنقراتؽ افدظق ًٍ ًٕٚ وأش ٖنٝ ؽ ٍٕسؽ حز

 ظِّؽ، ويريد مْؽ أن تًّؾ، وفٔس ظِٔؽ افْتٚئٟ.تًّؾ هلل، واهلل يراك ويًِؿ 

َٞ ٕقٌح  َُ َّٓ  ♠م ـَ مًف إٓ ؿِٔؾ، ويٖيت افْبل  مـ مخسغ ظًٚمٚ  أخػ شْٜ إ ومٚ آم

 أنبٔٚء اهلل يقم افَٔٚمٜ وفٔس مًف أحد!

بٕٚثر افيٚهر، وإٕام ٕحـ مىٚفبقن بٚفًّؾ، وافْتٚئٟ ؾَّٔٚس افْجٚح ظْدٕٚ فٔس 

 فٔسٝ إفْٔٚ.

أن ًّٕر أوؿٚتْٚ بٚفًِؿ وافًبٚدة وافدظقة، وافْتٚئٟ أمُرهٚ إػ افٍٚئدة ادسُِٜٔ هْٚ: 

 اهلل.

• • • 

 .ط٘: التحرٓس مً فتي٘ الدىٔاالْقف٘ اخلام
سف وٕحـ ٕتِق أيٚت: ُس مـ مْٟٓ افَرآن افذي حَي  َّّ تهحُٔح مْٟٓ افْير ـ أن ٕتِ

َُ حمس: -تًٚػ  -ؿٚل اهلل  وافٍُر. ۡخَع
َ
ًۡ أ ُٓ حَّ

َ
ًۡ خ ُْ َٔ ة لَِججۡيُ َٓ ٍّ ۡرِض زِيَِٗح ل

َ
ة عَؼَؽ ٱلۡأ ٌَ إٍُِّة َجَػيَِۡة 

لٗا  ٍَ ة َضػِيٗسا ُجُصًزا َوِإٍُّة ىََخَٰػِئُنَ  ٧َخ َٓ ة َغيَۡي  . [8-7]افُٓػ:  ىجسٌَ
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وأشقاق وؿهقر، شٔٚرات ـؾ مٚ تراه مـ زيْٜ ومجٚل وهبرج وزخرف، أبراج 

ـِف شٍْٔك ويذهٛ، وتهر إرض  ،وضٚئرات، جمقهرات وحُتَػ وأجٓزة، وؽر ذفؽ

 جرداء.

 ـؾ  هذا امتحٚن وابتالء، مآخف إػ افزوال وافٍْٚء.

 ٜ أصحٚب افُٓػ فتهحٔح افَٔؿ وادبٚدئ، فتَقل فْٚ:تٖيت هذه أيٜ متًٓٔدا فَه

 .مع افٍُر وافوالل: خٌر مـ ؿٍك منٔد ؾٚخر مع اإليامنـٌٓػ ميِؿ يف جبٍؾ مقحش 

ب افٍُُر وافْير.  هُذا ُيهْع افقظل، وهُذا هُيذَّ

• • • 

 .الْقف٘ الطادض٘: قص٘ الكَف
 .ثؿ تٍهٔال جٚءت افَهٜ مرتغ، إمجٚٓ

ًِ حمس :-تًٚػ  -، ؿٚل اهلل آيٚتاإلمجٚل يف أربع  ِٓۡؿ وَٱلصٍّرِي ۡضَدََٰت ٱىَۡه
َ
نٍّ أ

َ
ۡم َخِعجَۡخ أ

َ
أ

َٰذَِِة َغَججًة  َۡ َءاَي ٌِ ٔاْ  ٍُّدَُم َرۡشضَٗح  ٩شَضُُ ٌَِ ز َِةٓ َءادَِِة  ٔاْ َربٍّ ُ ِؿ َذَلةل ۡٓ َوى ٱىۡفِۡذيَُح إِلَى ٱىَۡه
َ
إِۡذ أ
ۡمصَُِة رََشٗسا 

َ
َۡ أ ٌِ ّيِۡئ لََجة  َْ ِؿ ِظجِيَن َغَسٗدا  ١٠َو ۡٓ ًۡ فِى ٱىَۡه ِٓ ِ ًٍّ  ١١ـََغَػۡبَِة عَؼَؽٰٓ َءاذَاُ ُث

 ِ ًۡ ل ُٓ ۡخَص َبَػۡسَجَٰ
َ
يَّ ٱدۡرِۡضبَيِۡن أ

َ
ًَ أ ٗساَجۡػيَ ٌَ

َ
ٔٓاْ أ ة لَبِسُ ٍَ ِ  .[12-9]افُٓػ:  ىجسطَٰ ل

َُ َجُلصَّ حمس: -تًٚػ  -، بدءا مـ ؿقفف ثؿ جٚء افتٍهٔؾ بًدهٚ مبٚذة حۡ ًُْ  نٍّ
َ
َغيَيَۡم َججَأ

 .[13]افُٓػ:  ىجسثِٱدۡرَقِّ 

 وهل ؿسامن:. وؿهص افَرآن أحسـ افَهص

 .ؿهص إنبٔٚء (1)

 ، ومْٓٚ ؿهٜ أصحٚب افُٓػ.إنبٔٚءؿهص ؽر  (2)
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 ًِٜز يف هذه افَه  :ومـ افدروس واف

 .أوٓ: ديُْؽ أظز  مٚ فديؽ

وا إػ ـٓػ ميِؿ يف جبؾ مقحش، ٗترـقا حٔٚة ادديْٜ وافراحٜ، وجلؾٓٗٓء افٍتٜٔ 

را بديْٓؿ، وصٕٜٔٚ فًَٔدُتؿ   ☺، أنَّ رشقل اهلل ظـ أيب هريرة ؓ وإيامهنؿ.ؾرا

َْظامٚب»: ؿٚل ْٕ ِز ـِدُروا بِٚ ّْ ِمًْٚ َوُي ْٗ ُجُؾ ُم َِِّْٔؾ اْدُْيِِِؿ، ُيْهبُِح افرَّ َىِع اف
َِ ـَ ، َأْو ِٚل ؾَِتًْٚ  ؾًِرا

ِمًْٚ َوُيْهبُِح ـ ْٗ ِز ُم ّْ ُْٕٔٚي ـَ افد  َرٍض ِم ًَ ، َيبُِٔع ِديَُْف بِ  .(1) شٚؾًِرا

َّْفُ  َوِديََْؽ ٓ ،َس ٚفِِط افَّْ ٚخ»: ابـ مسًقد ؓوؿٚل  َّ
ِِ ُْ  .(2)شَت

 .افربط ظذ افَِٛ ًّٕٜ ٚ:ثٕٚٔ

، وؿد ورد يف افَرآن ثالث - تًٚػ -افربط ظذ افَِٛ ًّٕٜ ظئّٜ، ومدٌد مـ اهلل 

 .(3)مرات

 ومًْٚه: تَقيٜ افَِٛ بٚفهز وافثبٚت، وافسُْٜٔ وافىّٖنْٜٔ.

 ظذ ؿِقهبؿ، وأمدهؿ بّدده وظقٕف. ؾٓٗٓء افٍتٜٔ ربط اهلل

رَ  ُُ َٛ صديدٍة يف حٔٚتف، فُـ يْزل اهلل ظِٔف افثبَٚت وبًض افْٚس يهٚب ب ٍب ومهٚئ

َٜ وافرضٚ، وهُذا يُقن افربط ظذ افَِٛ.  وافهز، وئٍض ظذ ؿِبف افىّٖنْٔ

                                                           

 (.118أخرجف مسِؿ يف صحٔحف ) (1)

هد )أخرجف وـٔع يف ( 2) بٚب إٓبسٚط إػ (، ب٘شْٚد صحٔح، وظَِف افبخٚري  يف صحٔحف )531افز 

 (، جمزومٚ بف.8/32، افْٚس

َٰصِغًػۖ حمس :-تًٚػ  -يف ؿقل اهلل : - شقرة افُٓػ يف ؽر -ادقضًٚن أخران  ((3 ّمِ ُمَٔسطَٰ َػ
ُ
ۡضجََح ـَُؤاُد أ

َ
َوأ

ن 
َ
لَآ أ ۡٔ َ ٍُۡؤٌِِِينَ إِن شَضَدۡت لَُتۡجِسي ثِِّۦ ل ۡ ََ ٱل َٓة لَِتُهَٔن ٌِ ِ بَۡؽَِة عَؼَؽَٰ كَيۡج إِذۡ حمس: -تًٚػ  -وؿقفف  ،[12]افَهص:  ىجسرٍّ

َِصُكً ثِِّۦ َويُۡشَِْت َغِسُ  ّٓ ةٗٓء لُِّحَؽ ٌَ ةٓءِ  ٍَ ََ ٱلعٍّ ِ ٌّ ُّ َويُؼَّزُِل َغيَۡيُسً  ِۡ ِ ٌّ َِٗح  ٌَ
َ
ًُ ٱلجََّػةَس أ يُس ًۡ رِۡجَض ُحَؾّشِ

َِ َوىِؽَۡربَِػ  ۡيَطَٰ كَۡسامَ  ٱلشٍّ
َ
ًۡ َويُسَّجَِخ ثِِّ ٱلۡأ .[11]إنٍٚل: ىجسعَؼَؽَٰ كُئُبُِس
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 !ادقحش افٍَُر ؾوًٚء ورمحٜ وراحٜوهق فىٌػ مـ اهلل افِىٔػ، ـٔػ صٚر افُُٓػ 

 .ٚفثٚ: تَرير إفقهٜٔ بٚفربقبٜٔث

إِۡذ حمس: -تًٚػ  -يف ؿقل اهلل صِٚهُده و وهذا أشِقب ؿرآين يف تَرير تقحٔد افًبٚدة.
 ۖ ة ٗٓ َٰ ۦٓ إَِؾ ٌَِ ُدوُِِّ  ْ َٔا ۡرِض ىََ ٍُّۡسُغ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن َِة َربَّ ٱلعٍّ ْ َربَّ ٔا ُ ْ َذَلةل ٔا ىٍَّلۡس كُۡيَِةٓ إِٗذا  كَةُم

 .[14]افُٓػ:  ىجسَشَؽًؽة

 .بًٚ: افتًِؼ بٚهلل وحسـ افيـ بفرا

ؾ ؿقهلؿ:  ًۡ حمسوهذا بٚب ظئؿ مـ أبقاب اإليامن، تٖمَّ ِؿ يَجُضۡػ ىَُس ۡٓ ْ إِلَى ٱىَۡه ا ۥٓ ُو
ۡ
ـَأ
ِۡصـَٗلة ٌّ ۡمصُِكً 

َ
َۡ أ ِ ٌّ ّيِۡئ ىَُسً  َٓ َِ رٍّۡشضَذِِّۦ َويُ ٌّ ٓ َءادَِِة حمس، وؿقهلؿ: [16]افُٓػ:  ىجسَربَُّسً  َة َربٍِّ

ٍُّدَُم  ۡمصَُِة رََشٗساٌَِ ز
َ
َۡ أ ٌِ ّيِۡئ لََجة  َْ  .[12]افُٓػ:  ىجسَرۡشضَٗح َو

ٍٛ يف بِده وبغ أهِف  ٍَّٔؼ ظِٔف يف ديْف، وؽري إن هذا درس ورشٚفٜ فُؾ مُروب، وُمو

ظٜ مع إخبٚت، وابتٓٚل مع إؿبٚل: أن يْؼ فف رمحتف، ويقشع  أن يتقجف إػ ربف يف ضا

 وافٍرج. ظِٔف ضَٔف، ويٍتح فف أبقاب اخلر وافٍْع

ــــــــــــــَدِث اجْلَِِٔــــــــــــــؾِ َٚأٓ ؾ  ْصــــــــــــــِزْ َظــــــــــــــَذ احْلَ
 

ٔــــــــــــــــــــــؾِ ا ِو َجــــــــــــــــــــــقاَود  ِّ ــــــــــــــــــــــْزِ اجْلَ  َك بِٚفهَّ

 

 ْرَت َيْقًمــــــــــــــــٚـْن ُأْظِســــــــــــــــَ٘وٓ ََتْــــــــــــــــَزْع َؾــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــْد أجْ ََ ِقيــــــــــــــؾِ ـَؾ  رسَت يِف افــــــــــــــزمـ افىَّ

 

  ـْ َُْوٓ َتْيـــــــــــــــــــ
ٍ
َـّ َشـــــــــــــــــــْقء ـــــــــــــــــــَؽ َطـــــــــــــــــــ بَِربِّ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾِ َ٘ؾ ِّ َ َأْوَػ بِٚجْلَ نَّ اَّللَّ
(1) 

 

 .ٚ: فىػ اهلل وـرامتف بٖوفٔٚئفمسخٚ

وطٓر هذا يف ظدة أمقر ومنٚهد مـ افَهٜ، مـ أظيّٓٚ هذه افُرامٜ افًئّٜ هبذه 

 افْقمٜ افىقيِٜ، ومٚ هٖٔ هلؿ مـ إشبٚب يف حٍيٓؿ وصٕٔٚتٓؿ.

                                                           

ئد ادْتَٚة وافٌرائٛ احلسٚن» (1)  .(، وإبٔٚت تْسٛ فًع بـ أيب ضٚفٛ 53ؓ)ص: ش افٍقا
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ـــــــــــــــــــــوَ    ؿْ ـَ
ِ
ـــــــــــــــــــــ هلل ـــــــــــــــــــــٍػ َخ ْىـــــــــــــــــــــفُ  ـْ ِم  ل  ٍِ

 

ـــــــــــــــِؿ َٚخٍـــــــــــــــ َيـــــــــــــــِدق    ْٓ ـْ َؾ ـِلِّ ُه َظـــــــــــــــ  افـــــــــــــــذَّ

 

ـــــــــــْؿ ُيْســـــــــــ ـَ ـــــــــــِد ُظْســــــــــــَو ًْ ـْ َب ـــــــــــ  رٍ ـٍر َأتَـــــــــــك ِم
 

ــــــــــــــــــِجلِّ   ِٛ افنَّ ــــــــــــــــــ ِْ ََ َٜ اف ــــــــــــــــــ ْرَب ـُ َج  ــــــــــــــــــرَّ ٍَ  َؾ

 

ــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــٍر تُ ْمـــــــــــــــــأَ  ؿْ ـَ  حٚٚبَصـــــــــــــــــ فِ ســــــــــــــــُٚء بِ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــَؽ اَدَســـــــــــــــــــــــــــــ  ْٔ
تِ ْٖ ِنــــــــــــــــــــــــــــــَوَت ًَ ُة بٚف  ـلِّ رَّ

 

ُل ْحــــــــــــــإَ  َؽ بِــــــــــــــ ْٝ إذا ضــــــــــــــٚؿَ   مــــــــــــــٚقْ يَ  قا

 

ـــــــــــــــــِعِّ   ًَ ـــــــــــــــــْرِد اف ٍَ ِحـــــــــــــــــِد اف َؾثِـــــــــــــــــْؼ بٚفقا
(1) 

 

 .إخذ بٕٚشبٚبشٚدشٚ: 

حٔٞ ؾروا بديْٓؿ، وجلٖوا إػ ـٓػ يٗوهيؿ، ومل يقاجٓقا ؿقمٓؿ فًدم ؿدرُتؿ ظذ 

 ذفؽ.

 .ٚ: آشتْٚد ظذ افًِؿ وافزهٚنشٚبً

خََش حمس: - تًٚػ - اهلل وهذا مْٟٓ ؿرآين شٍِل، ييٓر هْٚ يف ؿقل ْ ٱتٍّ ٔا ُ ََ كَةل ٍِّذي َوُيِِشَر ٱز
ُ َوزَٗدا  ًُٓ  ٤ٱّلِلٍّ َ ة ل َۡ ِغيۡ ٌٍّ ٌِ ًۡ ثِِّۦ  ِٓ ِ : -شبحٕٚف  - ، وؿقفف[5 - 4]افُٓػ: ىجسٖم َولَا ٓأِلثَةٓن

ًُ حمس ۡظيَ
َ
َۡ أ ٍَ ًِٓ بُِعيَۡطَِٰۭن َبيِّٖنٖۖ َذ دَُٔن َغيَۡي

ۡ
لَا يَد ۡٔ ۖ ىٍّ ٗح َٓ ِ ۦٓ َءال ٌَِ ُدوُِِّ  ْ خَُشوا َِة ٱتٍّ ٌُ ۡٔ ُؤلَآِء كَ  َهٰٓ

 َِ ٍٍّ ِ َنِشٗثةِم  .[15]افُٓػ:  ىجسٱۡذغََرىَٰ عَؼَؽ ٱّلِلٍّ

إػ افُتٚب وافسْٜ، وتْٓؾ مْٓام، وإيٚك  (2)زأن تٖرِ  - يٚ ضٚفٛ افًِؿ -ؾقضِّـ ٍَٕسؽ 

ًّٔٚ.أن تَدم ظِٔٓام  ًّٔٚ ؾِسٍ ًّٔٚ أو تْٚؿًوٚ ـالم ًٓ صقؾ ًّٔٚ أو خٔٚ ًّٔٚ أو بحًثٚ جدف  رأجًٚ ؾَٓ

• • • 

                                                           

 .ِحسـ بـ ُمّد بـ احلسـ بـ حبٔٛ(، وإبٔٚت ف996/  3) شمًجؿ إدبٚء»( 1)

(.325/ 5) شفسٚن افًرب»إفٔف. يْير:  َأَرَز إػ ادُٚن: جلٖ  (2)
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 سىرة الكهف .. وقفات وهدايات

 .زُّب علٙ تينٔ٘ َمَلك٘ االضتيباطالْقف٘ الطابع٘: التد
: -تًٚػ  -مـ ؿقفف  ،اشتْبط شبع ؾقائد مـ آيتغ ابـ شًدي ؒ ٕرى أن افنٔخ

ًۡ حمس ُٓ َٰلَِم َبَػۡسَجَٰ ًۡ  َوَكَذ ُٓ ْ ثَحَِۡ ٔا ُ ًۡ إِن حمس: -شبحٕٚف  -، إػ ؿقفف [19]افُٓػ:  ىجس... لَِحتََعةَٓءل ُٓ إِجٍّ
ٔٓاْ إِذًا  ًۡ َوىََ ُتۡفيُِد ِٓ ذِ

ًۡ فِى ِميٍّ ۡو يُػِيُسوُك
َ
ًۡ أ ًۡ يَۡصُسضُُٔك ُصواْ َغيَۡيُس َٓ ثَٗساَحۡظ

َ
 .[22: افُٓػ] ىجسخ

 وآشتْبٚط: اشتخراج مٚ خٍل مـ افْص بىريؼ صحٔح.

َُِٜ يٍتح اهلل هبٚ ظذ مـ ينٚء مـ ظبٚده، وهلٚ أشبٚب، مْٓٚ: افتدرب  وهذه َم

 ٓٓت، وإحُٚم ظِقم افٌِٜ وأصقل افٍَف.ومْٓٚ: مًرؾٜ أنقاع افدَّ ، وادامرشٜ

ًۡ لََجذٍِّزَشنٍّ حمسالْقف٘ الجامي٘: تْدُٔ االضتدالل بكْلُ تعاىل:  ۡمصِِْ
َ
ْ عَؼَؽٰٓ أ ٔا ََ َؽيَجُ ٍِّذي كَةَل ٱز

ۡعِجٗسا ٌٍّ  ًِٓ  .[21]افُٓػ:  ىجسَغيَۡي

ئٜٔ  -ؾٔٓٚ جف افدٓفٜ ، ووغهذه أيٜ مـ أصٓر أدفٜ افَبقريِّ : ؾ٘نَّ هذه مسٖخٜ إثرا

ۡعِجٗساحمس: -تًٚػ-: أن ؿقفف - ظْدهؿ ٌٍّ  ًِٓ : فْتخذنَّ مًْٚه، [21]افُٓػ:  ىجسلََجذٍِّزَشنٍّ َغيَۡي

، ومل يًَبف - تًٚػ -وذُع َمـ ؿبِْٚ ذٌع فْٚ، وؿد حُٚه اهلل  ا فًِبٚدة.ظذ ؿزهؿ مسجد

 بام يدل ظذ رده وإُٕٚره، ممٚ يدل ظذ رضٚ اهلل وإؿراره فًِّٓؿ.

 مـ وجٓغ:ظذ هذه افنبٜٓ اجلقاب و

بام إذا مل َيِرْد ذُظْٚ بخالؾف،  مَٔدظذ افتسِٔؿ بٖن ذع َمـ ؿبِْٚ ذٌع فْٚ، ؾٓق  (1)

ر  وؿد جٚء ذظْٚ ب٘بىٚل ذفؽ يف ٕهقص ـثرة، ؾٔٓٚ: افْٓل وافًِـ واحلُُؿ بٖهنؿ ذا

 مـ اختذ افَبقر مسٚجد.أظْل: ، اخلِؼ يقم افَٔٚمٜ

َِّؿ بٖن ذفؽ ذع هلؿ (2) : إذ فٔس يف أيٜ دٓفٜ ظذ أن ذاك ادذـقر -ٚأجو - ٓ ُيس

لََجذٍِّزَشنٍّ َغيَۡيًِٓ حمسـٚن ذًظٚ هلؿ، بؾ ؽٚيٜ مٚ يف أيٜ أن مجٚظٜ مـ افْٚس ؿٚفقا: 
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ۡعِجٗسا  بٖهنؿ افتسِٔؿ وظذ. مٗمْغ ـٕٚقا  بٖهنؿ تكيٌح  أيٜ يف فٔس، و[21]افُٓػ:  ىجسٌٍّ

 .هبؿ يَتدى صٚحلغ ـٕٚقا  أهنؿ يِزم ؾال ،مٗمْقن

افَرآن ظذ  وؿد دلَّ : »ؾَٚل ادْع، ظذ دفٔاًل  أيٜ هذه بؾ جًؾ ابـ رجٛ ؒ

يف ؿهٜ أصحٚب افُٓػ:  - ظز وجؾ -مثؾ مٚ دل ظِٔف هذا احلديٞ، وهق ؿقل اهلل 

ًۡ لَجَ حمس ۡمصِِْ
َ
ْ عَؼَؽٰٓ أ ٔا ََ َؽيَجُ ٍِّذي ۡعِجٗساكَةَل ٱز ٌٍّ  ًِٓ  اختٚذ ؾجًؾ ،[21]افُٓػ:  ىجسذٍِّزَشنٍّ َغيَۡي

 افَٓر مستْده بٖن ُينًر وذفؽ، إمقر ظذ افٌِبٜ أهؾ ِؾًؾ ِمـ افَبقر ظذ ادسٚجد

ًِؿ وافٍوؾ ادْتك حٚ أنزل اهلل ظذ اف أهؾ ؾًؾ مـ فٔس وأنف اهلقى، واتبٚع وافٌِبٜ

 .(1)شرشِف مـ اهلدى

ۖ حمس: -تًٚػ  - وجٚء ذفؽ بًد ؿقفف ًۡ ُْ ۡمَص
َ
ًۡ أ ُٓ ْ َغيَۡيًِٓ إِۡذ َحذََجَٰضَُغَٔن ثَۡحَِ ٔا ْ ٱۡبُِ ٔا ُ َذَلةل

ۡعِجٗسا ٌٍّ  ًِٓ ًۡ لََجذٍِّزَشنٍّ َغيَۡي ۡمصِِْ
َ
ْ عَؼَؽٰٓ أ ٔا ََ َؽيَجُ ٍِّذي ۚۡ كَةَل ٱز ًۡ ِٓ ِ ًُ ث

ۡغيَ
َ
ًۡ أ ُٓ بَّ ۖ رٍّ ة ِٗ َِۡحَٰ ]افُٓػ:  ىجسُب

 .وإَٓسٚم آختالف مـ افتْٚزع يف ُبد وٓ ضرؾغ، بغ تْٚزع ؾْٓٚك ،[21

│

                                                           

 (.397/ 2احلْبع ) بـ رجٛٓ ،شؾتح افبٚري» 1


