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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقدمة:
هلل من شرور أنفسنا احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ با

إال  إله  وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال
اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم  

 تسليما كثرياً 
 أما بعد 

ار، عظيمذذذة النفذذذ ، تعذذذ  يفار هذذذا فهذذذأه أصذذذوع ويفواعذذذد ق تفسذذذري القذذذرآن ال ذذذر ،  ليلذذذة ا قذذذد
ومتأملها على فهم كالم اهلل، واالهتذدا  بذه، وهاهذا أ ذل مذن وصذفها   فتحذا تفذتم للعبذد مذن 

هذأه البحذو   منطرق التفسري، ومنهاج الفهم عن اهلل: ما يغين عن كثري من التفاسري اخلالية 
 النافعة   

لنذذا مذذن نذذوا ن  ذوده وكرمذذه مذذا ي ذذون سذذبباً  أر ذو اهلل وأسذذأله أن يذذتم مذذا يفرذذدنا إيذراده، ويفذذتم
 للوصوع إىل العلم الناف ، واهلدى ال امل   

ن اهلل أل ،اعلم أن علم التفسري أ ل العلوم علذى اططذالق، وأفضذلها وأو بهذا وأحبهذا إىل اهللو 
 وأثىن على القا م  بألك، و علهذم ق ،والتف ر ق معانيه، واالهتدا  بآياته ،أمر بتدبر كتابه

هر عمذذره ق هذذأا الفذذن،   ي ذذن اأعلذذى ا راتذذو، ووعذذدهم أسذذىن ا واهذذو، فلذذو أنفذذ  العبذذد  ذذو 
وأعظذم ا قاصذذد، وأصذذل األصذوع كلهذذا، ويفاعذذد   ،ذلذك كثذذرياً ق  نذو مذذا هذذو أفضذل ا  الذذو

لعبد حيذا  ااهذر  ل ، وبه يتحق أساس السعاد  ق الدارين، وصالح أمور الدين والدنيا واآلنر 
 طيو احليا  والبايفيات الراحلات  يهي  اهلل له أري والرمحة، و باهلدى واخل

ألنذذه إذا  ،فلنشذذرا اآلن بذذأكر القواعذذد والضذذوابه علذذى و ذذه اط ذذاا الذذأي  رذذل بذذه ا قرذذود
أمثلة توضحها وتب    ومتهدت بفهم القاعد  األسباب، وتدرب منها بعد  ،نفتم للعبد الباب ا

  البسذذذه وكثذذر  التفاصذذذيل، ونسذذذأله تعذذذاىل أن  ذذذدنا بعونذذذه    ذذذتىل إىل ايذذذاد ،طريقهذذا ومنهاهذذذا
 وأن  علنا هادين مهتدين مبنه وكرمه وإحسانه    ،ول فه وتوفيقه
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 القاعد  األوىل
 ق كيفية تلقي التفسري

 
وأتذذذاه مذذذن أبوابذذذه وطريفذذذه ا وصذذذلة إليذذذه، فذذذال بذذذد أن يفلذذذم  ،كذذذل مذذذن سذذذلك طريقذذذاً وعمذذذل عمذذذالً 

 [   189{ ]البقر :  َوأُْتوا اْلبُذُيوَت ِمْن أَبْذَواِِبَاكما يفاع تعاىل: }   وينام ويرل به إىل غايته،
ال ذذرق ا وصذذلة  يفذذوموكلمذذا عظذذم ا  لذذوب تأكذذد هذذأا األمذذر، وتعذذ  البحذذو التذذام عذذن أمثذذل وأ

 وال ريو أن ما حنن فيه هو أهم األمور وأ لها، بل هو أساسها وأصلها   ،إليه
وأنذذذه ق كذذذل ويفذذذ  وامذذذان  ،شذذذادهمر إولذذذه اهلل هلدايذذذة اخللذذذ  و فذذذاعلم أن هذذذأا القذذذرآن العظذذذيم أن

َوُم إىل أهدى األمور وأيفومهذا }  رشديوم ان  َي أيفذذْ ِِ هذِ ِدي لِلذَّ ْرآَن يَذهذْ َأا اْلقذُ { ]اطسذرا : ِإنَّ هذَ
9]    

إذا كذذانوا حم  تاس أن يتلقذذوا معذذين كذذالم اهلل كمذذا تلقذذاه الرذذحابة ذ رضذذي اهلل عذذنهم ذ فذذ فعلذذى النذذ 
ما دل  عليذه مذن اط ذان و ققوا عشر آيات، أو أيفل أو أكثر،   يتااواوها حىت يعرفوا ا أو يفر 

األنبذار، العقا ذد و وت عليذه مذن تذ حاا مبذ ون يؤمنذ والعلم والعمل، فينولوحذا علذى األحذواع الوايفعذة 
مجي  مذا يشذهدون مذن احلذواد  والويفذا   ا و ذود   على  بقوحاوينقادون ألوامرها ونواهيها، وي

؟ وكيذذ  حبقويفهذذا وم لوِبذذا م وبغذذريهم، و اسذذبون أنفسذذهم: هذذل هذذم يفذذا مون ِبذذا أو هلذذونِبذذ 
ال ريذذ  إىل الثبذذات علذذى األمذذور النافعذذة، وتذذدارا مذذا نقذذخ منهذذا؟ وكيذذ  الذذت لخ مذذن األمذذور 
الضذذار ؟ فيهتذذدون بعلومذذه، ويت لقذذون بأناليفذذه وآدابذذه، ويعلمذذون أنذذه ن ذذاب مذذن عذذا  الغيذذو 

 م، وم البون مبعرفة معانيه، والعمل مبا يقتضيه  والشهاد  مو ه إليه
وا تهذذد ق تذذدبر كذذالم اهلل، انفذذتم لذذه البذذاب  َ  دََ وج ،فمذذن سذذلك هذذأا ال ريذذ  الذذأي سذذل وه

برذذريته، واسذذتغىن ِبذذأه ال ريقذذة عذذن كثذذر   سذذتنارت األعظذذم ق علذذم التفسذذري، ويفويذذ  معرفتذذه وا
 ،أنذأ مذن علذوم العربيذة  انبذاً يفويذاً  ونروصاً إذا كذان يفذد ،الت لفات، وعن البحو  اخلار ية

فذذتن  ،وكذذان لذذه إ ذذام واهتمذذام بسذذري  النذذل ذ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ذ وأحوالذذه مذذ  أوليا ذذه وأعدا ذذه
 ذلك أكا عون على هأا ا  لو  
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وأنذذه كفيذذل  ميذذ  ا رذذا، مبذذ  هلذذا، حذذا   ،ومذذىت علذذم العبذذد أن القذذرآن فيذذه تبيذذان كذذل شذذي 
كلهذذذا، و عذذذل هذذذأه القاعذذذد  نرذذذو عينيذذذه، ونوهلذذذا علذذذى كذذذل وايفذذذ    عليهذذذا، اا ذذذر عذذذن ا ضذذذار

 ساب  أو الح ، ظهر له عظم موايفعها وكثر  فوا دها ومثرهتا    وحاد  
 ويلح  ِبأه القاعد :
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 القاعد  الثانية 
 ظ ال خبروص األسباب الفالعا  بعموم األ

 
غويذذذذر، وبت اهلذذذذا وعذذذذدم قاعذذذذد  نافعذذذذة  ذذذذداً، مبراعاهتذذذذا  رذذذذل للعبذذذذد نذذذذري كثذذذذري وعلذذذذم الوهذذذذأه 

 مالحظتها يفوته علم كثري، ويق  الغله واالرتباا اخل ري  
 ةفمذىت راعيذ  القاعذد  حذ  الرعايذ  ،وهأا األصل اتف  عليه احملققون من أهل األصوع وغذريهم

ذاعاب النذووع إاذا هذ ذوعرف  أن ما يفاله ا فسرون من أسب ذتوضل وعلى سذبيل ا ثذ ، و م األلفذاظيذ
عليهذذا   فقذوهلم: نولذ  ق كذذأا و كذأا، معنذذاه: أن  ًَ مقرذور و اآليذات أللفذذاظ امعذا  ليسذ  

ومن مجلة ما يراد ِبا، فذتن القذرآن ذ كمذا تقذدم ذ إاذا نذوع هلدايذة أوع األمذة  ،هأا مما يدنل فيها
 وآنرها، حيو ت ون وأىن ت ون   

لعامذذة، وفهمنذذا أن معناهذذذا واهلل تعذذاىل يفذذد أمرنذذا بذذالتف ر والتذذدبر ل تابذذذه، فذذتذا تذذدبرنا األلفذذاظ ا
مذذا هذذو مثلهذذا ونظريهذذا  دنذذوعرج بعذذه هذذأه ا عذذا ، مذذ  نذذ يتنذذاوع أشذذيا  كثذذري ، فذذ ي شذذي  

{ يَا أَيذَُّها الَِّأيَن آَمنُذوا هلأا يفاع ابن مسعود ذ رضي اهلل عنه " إذا مسع  اهلل يقوع: } و ؟ 1فيها
 "   حى عنه َُ ؤمر به، وإما شر ت َُ رعها مسعك، فتنه إما نري ت أف

فمذذىت مذذر بذذك نذذا عذذن صذذفات اهلل وأمسا ذذه، وعمذذا يسذذتحقه مذذن ال مذذاع، ومذذا يتنذذوه عنذذه مذذن 
هذه عذن كذل مذا َ  لنفسذه ونذوسذبحانه أثبتذه فأثب  له مجي  ذلذك ا عذىن ال امذل الذأي النقخ   

نذذا عذذن رسذذله وكتبذذه واليذذوم اآلنذذر، وعذذن مجيذذ  األمذذور مذذر بذذك نذذوه نفسذذه عنذذه، وكذذألك إذا 
 وم  ومذذاً ال شذك فيذه أنذه حذذ  علذى حقيقتذه، بذل هذذو أعلذى أنذواا احلذذ  فذا، السذابقة والالحقذة

    يفيال و حديثاوالردق، 
األمذذذر أن ذلذذك علمذذذ  و  ،ومذذا يذذذدنل فيذذه ومذذذا ال يذذدنل ،وإذا أمذذر بشذذذي  نظذذرت إىل معنذذذاه 

 وكألك ق النهي    ،مو ه إىل مجي  األمة
اخلذري والفذالح، والهذل بذألك  كذل ََ وهلأا كانذ  معرفذة حذدود مذا أنذوع اهلل علذى رسذوله أصذل

 اخلسران   الشر و كل أصل  
 

يشمل صورا متعدد ،  يفاع الشيخ ابن عثيم  " األصل أن العام شامل لمي  أفراده، يفاع العلما :  وصور  السبو يف عية الدنوع و ما عداها فدنوهلا ظين، العام 1
ة الدنوع   مثاع:  ا رأ  الِ اشت   إىل الرسوع عليه الرال  و السالم اوَ ها يف عية الدنوع ق آية الظهار ق سور  فرور  السبو الِ نول  األية من أ لها يف عي

ي و هو و إما بالعموم ا عنو  اجملادلة، و ظهار غري ا ظين الدنوع ق اآلية الحتماع أن ال يراد بالعموم مجي  أفراده ل ن احل م يشملها إما بالعموم اللفظي الرحيم
 القياس لعدم الفارق " انتهى بتررف   
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 و القيذذام ِبذذا   فمراعذذا  هذذأه القاعذذد  أكذذا عذذون علذذى معرفذذة حذذدود مذذا أنذذوع اهلل علذذى رسذذوله 
والقرآن يفد مج  أ ذل ا عذا  وأنفعهذا وأصذديفها بأوضذم األلفذاظ وأحسذنها كمذا يفذاع تعذاىل: } 

نذذذَ  ل  ِإالَّ ِ ئذْ َك مبَثذذذَ رياً َوال يَْأُتونذذذَ َن تَذْفسذذذِ احلََْ  َوَأْحسذذذَ ذلذذذك ويبينذذذه  يوضذذذم[، 33]الفريفذذذان: { اَا بذذذِ
 ته: وينهىل طريق
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 القاعد  الثالثة 
 على األوصاف و أمسا  األ ناس األل  والالم الدانلة

 تفيد االستغراق حبسو ما دنل  عليه 
 

     م واط انوأهل العربية، واتف  على اعتبار ذلك أهل العل  ويفد نخ على ذلك أهل األصوع
أََعدَّ ذ تعاىل ذ إىل يفوله  ِإنَّ اْلُمْسِلِمَ  َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَ  َواْلُمْؤِمَناتِ يفوله تعاىل:}  َُ فمثل

[ يدنل ق هأه األوصاف كل ما تناوله من  35{ ]األحواب:  اللَُّه هَلُْم َمْغِفَرً  َوَأْ رًا َعِظيماً 
ن ب ماع هأه األوصاف ي مل  أنوت والردق إىل آنرها   و معا  اطسالم واط ان والق

وبنقراحا ينقخ، وبعدمها يفقد، وه أا   ،لراحبها ما رتو عليها من ا غفر  واأل ر العظيم
هى اهلل عنه  ََ كل وص  رتو عليه نري وأ ر وثواب، وكألك ما يقابل ذلك كل وص  ن

ه من ذلك حبسو ما يفام به من ورتو عليه وعلى ا تر  به عقوبة وشرًا ونقراً، ي ون ل
ْنَساَن ُنِلَ  َهُلوعاً الوص  ا أكور، وكألك مثل يفوله تعاىل: }   ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َ ُووعاً *  ِإنَّ اأْلِ

ُر َمُنوعاً *   نس اطنسان    ل[، عام 21: 19{ ]ا عارج من َوِإَذا َمسَُّه اخْلَيذْ
نرها  آ [ إىل 22{ ]ا عارج: َ ِإالَّ اْلُمَرَل له: } ف ل إنسان هأا وصفه إال من استثىن اهلل بقو 

ْنَساَن َلِفي ُنْسر  *  َواْلَعْررِ كما أن يفوله:}  كل إنسان داع على أن  [ 1،2{ ]العرر  ِإنَّ اأْلِ
[ وأمثاع ذلك  3{ ]العرر: ِإالَّ الَِّأيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الرَّاحِلَاتِ اخلسار } عايفبته ومآله إىل 

 كثري    
عظم ما تعتا به هأه القاعد : ق األمسا  احلسىن، فتن ق القرآن منها شيئاً كثرياً، وهي وأ 

 من أ ل علوم القرآن بل هي ا قرد األوع للقرآن   
فمثاًل خيا اهلل عن نفسه: أنه الرب احلي القيوم، وأنه ا لك والعليم واحل يم، والعويو والرحيم،  

الِ يستح  أن يؤله  الربوبيةفاهلل هو الأي له مجي  معا     والقدوس السالم، واحلميد اجمليد
أل لها وهي صفات ال ماع كلها، واحملامد كلها له، والفضل كله، واطحسان كله، وأنه ال  

 لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌ  َوُهَو السَِّميُ  اْلَبِرريُ أحد ق معىن من معا  الربوبية }  ََ ا اهللَِ شارَُ ي
ا، بل هم مجيعًا عبيد مربوبون لرِبم ب ل أنواا ََ عََ  بشر وال م[ ال 11{ ]الشورى: 

فال ينبغي أن ي ون أحد منهم نداً، وال شري ا   ،مقهورون ناضعون لالله وعظمته ،الربوبية
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ًا ورايفاً  قالمي  من مال  ة وأنبيا  وغريهم: نل  فابوبيته سبحانه يريبوإهليته، عبادته  هلل ق
وهم يش رونه على ذلك بتنالص العباد  كلها له وحده، فيؤهلونه وال   ة،حيا  وإماتإو  اً وتدبري 

فاطهلية ح  له سبحانه على عبادته برفة ربوبيته، وأنه   ،يت أون من دونه وليًا وال شفيعاً 
وأن اخلل  كلهم  ،وهو ا لك ال امل والتررف النافأ ،ا لك الأي له مجي  معا  ا لك 
، وأنه العليم ب ل شي ،  2ل ه القدرية والشرعية والوا ية مماليك هلل، عبيد حت  أح ام م

الأي ال خيفى عليه شي  ق األرض وال ق السما ، الأي أحاط علمه بالبواطن والظواهر 
 واخلفيات والليات والوا بات وا ستحيالت، والا وات    

وما يعلم اخلل  وما واألمور السابقة والالحقة والعا  العلوي والسفلي وال ليات والو يات   
َوِسَ  ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوال و ال  ي ون بشئ من علمه إال مبا شا  }  ال يعلمون

[ وأنه احل يم الأي له احل مة التامة  255]البقر :  {يَذُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم 
ي  ما شرعه ال خيرج عن ح مته، ال هلوق وال الشاملة لمي  ما يفضاه ويفدره ونلقه، ومج

عو  القو    ،وأنه العويو الأي له مجي  معا  العو  على و ه ال ماع التام من كل و ه ،مشروا
الفقر، ومنتهى احلا ة   غاية الأع وحاية ق وعو  االمتناا، وعو  القهر والغلبة، وأن مجي  اخلل  

الأي له مجي  معا  الرمحة الأي وسع  رمحته كل   الرحيم الرمحن والضرور  إىل رِبم، وأنه 
َربذََّنا  علمه }  يبلغرمحته حيو  بلغطرفة ع    توبره شي ، و  خيل هلوق من إحسانه 

[ وأنه القدوس السالم، ا عظم ا نوه عن كل عيو 7{ ]غافر:  َوِسْعَ  ُكلَّ َشْي   َرمْحًَة َوِعْلماً 
 ن ي ون له ند من نلقه    وآفة ونقخ، وعن مماثلة أحد، وعن أ
ها ِبأه القاعد  الليلة ينفتم لك باب عظيم من أبواب َْ وه أا بقية األمسا  احلسىن، اعتا

من ا عا    وتقتضيه ،بل أصل معرفة اهلل تعاىل معرفة ما حتتوي عليه أمساؤه احلسىن ،معرفة اهلل
 ري  نول بألك، اخلل  يبلغ علم أحد من نالعظيمة، حبسو ما يقدر عليه العبد، وإال فل 
 وفوق ما يثين عليه عباده     ،أحد ثنا  عليه، بل هو كما أثىن على نفسه

{   َوتَذَعاَونُوا َعَلى اْلِاَ َوالتذَّْقَوى َوال تَذَعاَونُوا َعَلى اأْلِْثِْ َواْلُعْدَوانِ ومن ذلك يفوله تعاىل: } 
ه من أنواا  ؤ وى مجي  ما  و اتقا[، يشمل مجي  أنواا الا واخلري، وتشمل التق2]ا ا د : 

ُ وفات و 
َ
ا عاصي واحملرمات   واطْث: اسم  ام  ل ل ما يؤْث، ويويف  ق ا عرية   كما  ا 

 

قال الشيخ ابن عثيمين: " األحكام شرعية و كونية و قدرية ألن الجزائية داخلة في القدرية، ألنها مما يقدره اهلل مما قدره   [2]
 على هذا العمل، لكن هذا من باب البسط " انتهى بتصرف . 
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التعدي على الناس ق الدما  واألمواع مجي  أنواا أن العدوان: اسم  ام  يدنل فيه 
 دود اهلل    حعلى وعلى احل ومات والتعدي  ،والتعدي على جمموا األمة ،واألعراض

ق القرآن: اسم  ام  ل ل ما عرف حسنه شرعًا وعقاًل، وع سه: ا ن ر  " ا عروف " و 
 والسو  والفاحشة    

إذ علمهم ويفد نبه النل ذ صلى اهلل عليه وسلم ذ أمته إىل هأه القاعد ، وأرشدهم إىل اعتبارها 
 فقاع:  ( الراحل  السالم علينا وعلى عباد اهلل : ) ق التشهد ق الرال أن يقولوا 

] رواه   (  فتن م إذا يفلتم ذلك سلمتم على كل عبد صا، من أهل السما  واألرض )
 [   الب اري

 وأمثلتها ق القرآن كثري   داً   
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 القاعد  الرابعة
 أو الشرط  الن ر  ق سياق النفي أو النهيإذا ويفع  

 أو االستفهام دل  على العموم
 

[ فتنه حى عذن الشذرا بذه ق 36{ ]النسا :  ُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َواْعبُ كقوله تعاىل: } 
  فذذال  عذذل العبذذد  النيذات، واأليفذذواع واألفعذذاع، وعذذن الشذرا األكذذا، واألصذذغر واخلفذذي، واللذي

 هلل نداً ومشاركاً ق شي  من ذلك   
 [   22لبقر : { ]ا َفال ََتَْعُلوا لِلَِّه أَْنَداداً }  يفوله: ونظريها

ْيئاً }  :ويفولذذه ق وصذذ  يذذوم القيامذذة  ٌس لذِذنَذْفس  شذذَ ْوَم ال مَتْلذذُِك نَذفذذْ [، يعذذم  19{ ]االنف ذذار: يذذذَ
كل نفس، وأحا ال متلك شيئاً من األشيا ، ألي نفس أنرى، مهما كان  الرذلة، ال إيرذاع 

 وال دف  شي  من ا ضار    ،شي  من ا ناف 
ِلهِ َوِإْن  َْ وكقوله تعاىل: }  َرْي  فَذال رَادَّ لَِفضذْ َو َوِإْن يُذرِْدَا خبذِ  َسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَ  لَذُه ِإالَّ هذُ

كا نا من    أحد من اخلل  ة[، ف ل ضر يفدره اهلل على العبد ليس ق است اع107{ ]يونس: 
 كشفه بو ه من الو وه     كان

إاذا هذو  ذو  مذن أ ذوا  كثذري  دانلذة ق وحاية ما يقذدر عليذه ا  لذوق مذن األسذباب واألدويذة: 
 ويفدره      اهلليفضا
ِدهِ } :ويفولذذه ْن بَذعذذْ ُه مذذِ َل لذذَ ْك فذذَال ُمْرسذذِ ا ُ ْسذذِ َك هلذذََا َومذذَ ة  فذذَال ممُْسذذِ ْن َرمحذذَْ اِس مذذِ ُه لِلنذذَّ َتِم اللذذَّ ا يَذفذذْ  مذذَ

هِ [ ويفولذذه } 2{]فذذاطر:  َن اللذذَّ ة  َفمذذِ ْن نِْعمذذَ ْم مذذِ ا ِب ذذُ كذذل نذذري ق [ يشذذمل  53{ ]النحذذل:  َومذذَ
فذذرد نفيهذذا حرذذوع حمبذذوب، أو دفذذ  م ذذروه، فذذتن اهلل هذذو ا  نعمذذةالعبذذد ويرذذيو العبذذد، وكذذل 

 بألك وحده   
وويفولذذه }  َماِ  َواأْلَْرِض ال إِلذَذَه ِإالَّ هذذُ َن السذذَّ ُر اللذذَِّه يذذذَْرايُُفُ ْم مذذِ اِل   َغيذذذْ ْن نذذَ ْل مذذِ [، 3{ ]فذذاطر:  هذذَ

اِ وِينَ هأه اآلية: } ق العموم ك اً وإذا دنل  ] من [ صارت نر ُه حذَ د  َعنذْ  َفَما ِمْنُ ْم ِمْن َأحذَ
 [، وهلا أمثلة كثري   داً  59{ ]األعراف:  َما َلُ ْم ِمْن إَِله  َغيذْرُهُ [ ويفوله } 47{ ]احلايفة:
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 القاعد  اخلامسة
 ا فرد ا ضاف يفيد العموم أن ا قرر: 

 كما يفيد ذلك اسم الم    
 

اُتُ مْ }  :ف ما أن يفوله تعاىل ْ  َعلَذْيُ ْم أُمَّهذَ يشذمل كذل أم إىل آنرهذا [ 23]النسذا :  { ُحَرمذَ
نذذذذر ا ذذذذأكورات ذ آانتسذذذذب  إليهذذذذا، وإن علذذذذ    وكذذذذل بنذذذذ  انتسذذذذب  إليذذذذك وإن نولذذذذ  ذ إىل 

[ فتحذا تشذمل الذنعم الدينيذة 11{ ]الضذحى: َوأَمَّا بِِنْعَمِة َرَبَك َفَحَد ْ } : ف ألك يفوله تعاىل
اَلِمَ  }  :يفولذذذذذذذذذهو  ،والدنيويذذذذذذذذة ِه َرَب اْلعذذذذذذذذذَ اِْ لِلذذذذذذذذذَّ اَي َوممذذذذذذذذََ ِ ي َوحَمْيذذذذذذذذذَ الِْ َوُنسذذذذذذذذُ ْل ِإنَّ صذذذذذذذذذَ { يفذذذذذذذذُ
ومجيذذذ  مذذذا العبذذذد فيذذذه وعليذذذه ق  ،[ فتحذذذا تعذذذم الرذذذلوات كلهذذذا، واألنسذذذاا كلهذذذا162]األنعذذذام:

ته حياته ومماته، المي  من اهلل فضالً وإحسذاناً، وأنذك يفذد أتيذ  مذا أتيذ  منذه وأويفعتذه وأنلرذ 
 هلل وحده، ال شريك له  

ل ىً ويفولذه: }  رَاِهيَم ُمرذَ اِم ِإبذذْ ْن َمقذَ ُأوا مذِ [ علذى أحذد القذول : إنذه يشذمل 125{ ]البقذر :  َواَّتذَِّ
 مجي  مقاماته ق مشاعر احلىل: اَّتأوه معبداً   

رَاهِ }  :ح مذذن هذذأا يفولذذه تعذذاىلََ رَْ وأص َك َأِن اتَّبذذِْ  ِملذذََّة ِإبذذذْ نذذَا إِلَيذذْ { ]النحذذل: يَم َحِنيفذذاً ُْثَّ أَْوَحيذْ
[، وهأا شامل ل ل ما هو عليه من التوحيد واطنالص هلل تعاىل، والقيام حب  العبوديذة 123
   

َداُهُم ايفْذتَذِدْه وأعم من ذلك وأمشل: يفوله تعاىل  ا ذكر األنبيا : }  َدى اللذَُّه فَِبهذُ أُولَئِذَك الذَِّأيَن هذَ
ميذ  مذا عليذه ا رسذلون مذن اهلذدى، الذأي هذو العلذوم [ فأمره اهلل أن يقتذدي  90{ ]األنعام: 

النافعة واألنالق الواكية، واألعماع الراحلة، واهلدى ا ستقيم   وهأه اآليذة أحذد األدلذة علذى 
ن شذذذرا مذذذن يفبلنذذذا شذذذرا لنذذذذا مذذذا   يذذذرد شذذذرعنا خبالفذذذه [ وشذذذرا األنبيذذذذا  أاألصذذذل ا عذذذروف: ] 

رَاِطي }  :ألك يفولذذذذه تعذذذذاىلالسذذذذابق  هذذذذو هذذذذداهم ق أصذذذذوع الذذذذدين وفروعذذذذه، وكذذذذ  َأا صذذذذِ َوَأنَّ هذذذذَ
َتِقيماً فذَذاتَِّبُعوُه  وهذذأا يعذم مجيذذ  مذا شذذرعه لعبذاده، فعذذالً وتركذاً، اعتقذذاداً ، [153األنعذام: ]{ ُمسذْ

كمذا أضذافه إىل الذأين   ،الذأي نرذبه لعبذادههو إىل نفسه ق هأه اآلية ل ونه  هضافأوانقياداً، و 
[ ل ذوحم هذم السذال   لذه 7{ ]الفاحتة:  لَِّأيَن أَنْذَعْمَ  َعَلْيِهمْ ِصرَاَط اأنعم عليهم ق يفوله } 

  فرراط الأين أنعم اهلل عليهم من النبي  والرديق  والشهدا  والراحل  ما اترذفوا بذه مذن 
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داً { العلذذذذذوم واأل ِه َأحذذذذذَ اَدِ  َربذذذذذَ رِْا ِبِعبذذذذذَ نذذذذذالق واألوصذذذذذاف واألعمذذذذذاع وكذذذذذألك يفولذذذذذه } َوال ُيشذذذذذْ
[ يذذذدنل ق ذلذذذك مجيذذذ  العبذذذادات الظذذذاهر  والباطنذذذة، العبذذذادات االعتقاديذذذة 110]ال هذذذ : 

كقولذه:   والعملية، كما أن وص  اهلل لرسوله ذ صذلى اهلل عليذه وسذلم ذ بالعبوديذة ا ضذافة إىل اهلل
ِدِه }  َرى ِبَعبذذْ ْبَحاَن الذذَِّأي َأسذذْ ُتْم ِق َريذذْو  ممذذَِّا نَذوَّ [ وكقولذذه } 1{ ]االسذذرا : سذذُ ا َعلذذَى َوِإْن ُكنذذْ ْلنذذَ

دع علذى ت[ 1{]الفريفان: تَذَباَرَا الَِّأي نَذوََّع اْلُفْريفَاَن َعَلى َعْبِدِه [ ويفوله } 23]البقر : {َعْبِدنَا 
ة، حيذو نذاع أشذرف ا قامذات بتوفيتذه لميذ  مقامذات العبوديذ  ، مجي  مقامات العبوديةأنه وقَّ 
َدهُ }  ويفولذذه: اف  َعبذذْ ُه ِب ذذذَ ْيَس اللذذَّ [ ف لمذذا كذذذان العبذذد أيفذذذوم حبقذذوق العبوديذذذة  36مذذذر: { ]الو  أَلذذذَ

 ال فاية حبسبه   من كان  كفاية اهلل له أكمل وأمت، وما نقخ منها نقخ 
 [50{ ]القمر:َوَما أَْمرُنَا ِإالَّ َواِحَدٌ  َكَلْمم  بِاْلَبَرِر ويفوله: } 
وَع لذذَ ويفولذذه: }  ْي   ِإَذا أََرْدنذَذاُه َأْن نَذقذذُ وُن ِإاذذََّا يفَذْولُنذذَا ِلشذذَ ْن فَذَي ذذُ [ يشذذمل مجيذذ  40{ ]النحذذل:ُه كذذُ

 أوامره القدرية ال ونية   وهأا ق القرآن شي  كثري   
 
 

 القاعد  السادسة
 ق طريقة القرآن ق تقرير التوحيد ونفي ضده 

 
وإنذالص  ،األلوهيةوأكثر اآليات يقرر اهلل فيها توحيد  ،القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده

تذدعوا يفومهذا إىل أن يعبذدوا إاذا أرسذل  وخيا أن مجيذ  الرسذل  ،ال شريك له ،دهالعباد  هلل وح
بذل نس ليعبدوه، وأن ال تو والرسذل طاهلل وال يشركوا به شيئا، وأن اهلل تعاىل إاا نل  الن وا

ن أ، و األصذذوع كلهذذا ، الذذأي هذذو أصذذلصذذلهذذأا األاتفقذذ  علذذى  الف ذذر والعقذذوع السذذليمة كلهذذا
العمذذذل هلل وحذذذده فعملذذذه و العبذذذاد  والقلذذذو ا الذذذدين الذذذأي هذذذو إنذذذالص ِبذذذأ َْ نَِ دََ مذذذن   ي
َبَ نَّ َعَملذذَُك باطذذل }  رَْكَ  لََيحذذْ انُوا [ } 65{ ]الومذذر: لذذَِئْن َأشذذْ ا كذذَ ُهْم مذذَ نذْ ِبَه عذذَ رَُكوا حلذذََ َولذَذْو َأشذذْ
نفذذرد ا اهلل ويذذدعوا العبذذاد إىل مذذا تقذذرر ق ف ذذرهم وعقذذوهلم مذذن أن ، [88]األنعذذام:  {يَذْعَملذُذوَن 

وال ينبغذذي  ،فذذرد بذذالنعم الظذذاهر  والباطنذذة: هذذو الذذأي يسذذتح  العبذذاد  وحذذدهنبذذاخلل  والتذذدبري وا 
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وال  ،وال نفذ  ،نلذ أي يفذدر  علذى وأن سذا ر اخللذ  لذيس عنذدهم  ،أن ي ون شذي  منهذا لغذريه
 من اهلل شيئا   غريهم يغنوا عن أحد عن أنفسهم فضال عن أن  ،ضردف  

ََ دَتمذذَ أا األصذذل مبذذا يذَ ويذذدعوهم أيضذذاً إىل هذذ  ثذذين علذذى نفسذذه ال ر ذذة، مذذن تفذذرده َُ ح بذذه، ويَ 
برذذفات العظمذذة واجملذذد، والذذالع وال مذذاع، وأن مذذن لذذه هذذأا ال مذذاع ا  لذذ  الذذأي ال يشذذاركه 

 نلر  له األعماع الظاهر  والباطنة   َُ فيه مشارا: أح  من أ
ِإِن احلُْْ ُم ِإالَّ لِلَِّه  وال  وا  } ويقرر هأا التوحيد بأنه هو احلاكم وحده، فال   م غريه شرعاً 

 [  40]يوس :  {أََمَر َأالَّ تَذْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه 
وتذار  يقذرر هذذأا بذأكر حماسذن التوحيذذد، وأنذه الذدين الوحيذذد الوا ذو شذرعاً وعقذذالً وف ذر ، علذذى 

حم، انذذتالع أديذذ اوبذذأكر مسذذاوش الشذذرا ويفبحذذه، وانذذتالع عقذذوع أصذذحابه بعذذد  ،مجيذذ  العبيذذد
 وتقليو أفئدهتم، وكوحم أضل من األنعام سبيال   

واحليذذا  ال يبذذة ق  ،الذذوا  احلسذذن ق الذذدنيا واآلنذذر مذذن وتذذار  يذذدعو إليذذه بذذأكر مذذا رتذذو عليذذه 
الذذدور الذذثال ، ومذذا رتذذو علذذى ضذذده مذذن العقوبذذات العا لذذة واآل لذذة، وكيذذ  كانذذ  عوايفذذو 

 أسوأ العوايفو وشرها   ا شرك  
ل نري عا ل وآ ل، فتنه من مثرات التوحيد، وكذل شذر عا ذل وآ ذل، فتنذه مذن وبالملة: ف 

 واهلل أعلم     الشرامثرات 
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 القاعد  السابعة
 صلى اهلل عليه وسلمذ ق طريقة القرآن ق تقرير نبو  حممد 

 
  ره اهلل ق كتابه بال رق ا تنوعة الِ يعرف ِبا كماع صديفه ذ صلى اهلل ر هأا األصل ال بري: يف

ذ فأنا أنه صدق ا رسل ، ودعا إىل ما دعوا إليه، وأن مجي  احملاسن الِ ق  عليه وسلم
والعيوب، فرسولنا  قا خهوا عنه من النوَ حممد ذ صلى اهلل عليه وسلم ذ وما نذُ نبينا األنبيا  ق 

وأن شريعته مهيمنة على مجي    ، حممد صلى اهلل عليه وسلم أوالهم وأحقهم ِبأا التنويه
اهلل ق  لشرا  ، وكتابه مهيمن على كل ال تو   فامي  حماسن األديان وال تو يفد مجعها ا

ويفرر نبوته بأنه   ،   تو د ق غريه هأا ال تاب وهأا الدين، وفاق عليها مبحاسن وأوصاف
الناس   أذْفاَ ابقة، بل   يذَ ذمن أهل العلم بال تو الس  اً أمي ال ي تو وال يقرأ، وال  الس أحد

توا وال نس والن على أن يأتوا مبثله ما أَ  ا هم ِبأا ال تاب الأي لو ا تمع  اط إال ويفد
وأنه حماع م  هأا أن ي ون من  ،روا، وال هو ق است اعتهم ولو كان بعضهم لبعه ظهريادِ يفَ 

ََ يفد تقوأن ي ون تلقا  نفسه، أو        ظنيناً أو أن ي ون على الغيو  ،على ربه هلَ 
ويفرر ذلك بأنه خيا بقرخ األنبيا  السذابق  م ولذة علذى  ،هأا النوا ق ىوأعاد القرآن وأبد

ْث خيا تعاىل: أنه لذيس لذه طريذ  وال وصذوع إىل هذأا  ،الوايف ، الأي ال يسرتيو فيه أحد مجي 
ا ُكنذَْ  ِ َانِذِو كمثل يفولذه تعذاىل  ذا ذكذر يفرذة موسذى م ولذة }   ، من الوحيتاه اهللآإال مبا  َومذَ
َر اْلغذذَْريبَ إِ  ى اأْلَمذذْ َنا ِإىَل ُموسذذَ يذْ [ و ذذا ذكذذر يفرذذة يوسذذ  وإنوتذذه م ولذذة 44{ ]القرذذخ: ْذ يَفضذذَ
  :يفاع
 [102{ ]يوس :َوَما ُكْنَ  َلَدْيِهْم ِإْذ َأمْجَُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم َ ُْ ُروَن  }

يذه فهأه األمور واطنبارات ا فرذلة الذِ يفرذلها الرسذوع ذ صذلى اهلل عليذه وسذلم ذ مبذا أوحذي إل
مشذوهة و بذار واحلذواد  الذِ كانذ  ق كتذو أهذل ال تذاب حمرفذة نتفرياًل، صحم به أكثر األ

مبا أضافوا إليها من نرافات وأساطري، حذىت مذا يتعلذ  منهذا بعيسذى وأمذه ووالدهتمذا ونشذأهتما، 
أهذل ال تذاب علذى حقيقتذه حذىت  ذا  ه ومبوسى ووالدته ونشأته، كل ذلذك وغذريه   ي ذن يعرفذ 

خ ذلك على ما ويف  وحرل، مما أدهذ  أهذل ال تذاب وغذريهم، وأنذرس ألسذنتهم فق ،القرآن
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حىت   يقدر أحد منهم ممن كذان ق ويفتذه، وال ممذن كذانوا بعذد ذلذك، أن ي ذأبوا بشذي  منهذا، 
 ف ان ذلك من أكا األدلة على أنه رسوع اهلل حقاً   

رسذذذوله ونرذذذره علذذذى أعدا ذذذه، وأن تأييذذذده ل ،يقذذذرر نبوتذذذه ب مذذذاع ح مذذذة اهلل، ومتذذذام يفدرتذذذه وتذذذار 
وأن مذن يفذدح ق رسذالته فقذد  ،العويذو احل ذيم َِ ورمحة َِ ومت ينه ق األرض هو مقتضى ح مة
 ته، بل وق ربوبيته   محيفدح ق ح مة اهلل وق يفدرته   وق ر 

صلى اهلل عليذه وسذلم علذى األمذم الذأين هذم أيفذوى أهذل هلأا النل وكألك نرره وتأييده الباهر 
 ات رسالته، وأدلة توحيده، كما هو ظاهر للمتأمل    األرض من آي

من أوصاف ال ماع، وما هو عليه من األنالق به ه مج  له وكمل يقرر نبوته ورسالته مبا  وتار 
 أعاله وأكمله   هالميلة، وأن كل نل  عاع سام فلرسوع اهلل ذ صلى اهلل عليه وسلم ذ من

ِ أعالهذذا: الرذذدق واألمانذذة، ألذذيس هذذأا لذذ افمذذن عظمذذ  صذذفاته، وفايفذذ  نعوتذذه مجيذذ  اخللذذ  
 األدلة على أنه رسوع رب العا  ، وا ر فى ا  تار من اخلل  أمجع  ؟ ََ أكا
كتو األولذ ، وبشذارات األنبيذا  وا رسذل  السذابق ، إمذا بامسذه ق  يقررها مبا هو مو ود  وتار 
 ى ذما ق يفوله تعالكدينذه،  اف ذاف أمته وأوصذأو بأوصافه الليلة، وأوص علمال
 [   6{ الر : َوُمَبَشراً ِبَرُسوع  يَأِْْ ِمْن بَذْعِدي امْسُُه َأمْحَُد } 
 يقذذرر رسذذالته مبذذا أنذذا بذذه مذذن الغيذذوب ا اضذذية والغيذذوب ا سذذتقبلة، الذذِ ويفعذذ  ق امذذان وتذذار 

وصذل  أو ويفعذ  ق امانذه والذِ ال تذواع تقذ  ق كذل ويفذ ، فلذوال الذوحي مذا ،مضى على امانذه
 إليه شي  من هأا، وال كان له وال لغريه طري  إىل العلم به   

هم دَ وعرمته له من اخلل ، م  ت الو األعدا  وضغ هم عليذه، و ذِ  ،يقررها حبفظه إياه وتار 
ومذا ذاا إال  ،وينرذره علذيهم منهم واهلل يعرمه و نعه ،ق اطيقاا به ب ل ما ق وسعهمالتام 

 ه على وحيه وا بلغ ما أمر به   ألنه رسوله حقا، وأمين
ْن بذذَْ ِ يََديْذِه يقرر رسالته بأكر عظمة مذا  ذا  بذه وهذو القذرآن الذأي }  وتار  ُل مذِ ال يَْأتِيذِه اْلَباطذِ

يذذد   يم  محَِ ْن َح ذذِ ِه تَذْنوِيذذٌل مذذِ ْن َنْلفذذِ ومذذن كفذذر بذذه أن  ،[ ويتحذذدى أعذذدا ه42{ ]فرذذل :َوال مذذِ
وهذم  ،فعاذووا ون رذوا وبذا وا باخليبذة والفشذل ،بسور  واحذد يأتوا مبثله أو بعشر سور مثله أو 

َِ رذَ بذذ َُ أهذذل اللسذذان ا  مذذ  شذذد  ذ وا ذاعذذ ذمذذا است  ذلذذك احة، ومذذ  ذوع والفرذذ ذاون ق ميذذدان القذذ َ 
 هم ذحرص
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أن  ذ هم وحمذذاولِتهمذمذذ  شذذد  حرصذذ  وال يفذذدروا ذوا ذاعذذ ذومذذا است أتوا بسذذور  منذذه أن يذذ  ذ وحمذذاولِتهم
وا أفلاذ  ،اً ينوع به عن أعلى در ات الفرذاحة الذِ مل ذ  أامذة يفلذوِبمفيه نقراً أو عيب دوا 

إىل السذذي  وإرايفذذة دمذذا هم، ومذذا كذذانوا يعمذذدون إىل هذذأا لذذوال أحذذم    ذذدوا سذذبيالً إىل حماربتذذه 
ف ذذان عذذدوهلم إىل السذذي  وإرايفذذة الذذدما   ،بذذالقوع، ومذذا كذذانوا يوعمونذذه عنذذدهم علومذذاً وح مذذاً 

إن هذو إال  ،رسذوع ذ صذلى اهلل عليذه وسذلم ذ وأنذه ال ين ذ  عذن اهلذوىأكا األدلة على صذدق ال
مجذذ  اهلل فيذذه لرسذذوله الذذأي وحذذي يذذوحى، وأيف ذذ  الااهذذ  علذذى أنذذه احلذذ  واهلذذدى مذذن عنذذد اهلل 

 وللمؤمن  به كل ما ي فل هلم سعاد  الدنيا واآلنذر  ق كذل شذئوحم   وأن هذأا القذرآن ألكذاُ 
 ها  ها وأعمُّ أدلة رسالته وأ لُّ 

واهلل تعاىل يقرر أن القرآن كاف  ذداً أن ي ذون هذو الذدليل الوحيذد علذى صذدق رسذوله ذ صذلى 
لذذَى }  :منهذذا يفولذذه ،اهلل عليذذه وسذذلم ذ ق مواضذذ  عذذد  اَب يُذتذْ َك اْلِ تذذَ ا َعَليذذْ ْم أَنذذَّا أَنْذوَْلنذذَ أَوَ َْ َيْ ِفهذذِ

 [   51]العن بوت: {ْؤِمُنوَن َعَلْيِهْم ِإنَّ ِق َذِلَك َلَرمْحًَة َوذِْكَرى لَِقْوم  يذُ 
يقذرر رسذالته مبذا أظهذر علذى يديذه مذن ا عاذوات، ومذا أ ذرى لذه مذن اخلذوارق وال رامذات،  وتار 
َِ الذذداع كذذل واحذذد منهذذا مبفذذرده ذ ف يذذ  إذا ا تمعذذ  ذ علذذى أنذذه رسذذوع اهلل ذ صذذلى اهلل عليذذه   َ 

 حى   وسلم ذ الرادق ا ردوق، الأي ال ين   عن اهلوى إن هو إال وحي يو 
رؤوف  ا ؤمن ه ال امذذذل علذذذى أمتذذذه، وأنذذذه بذذذ نذذذوَ َُ يقررهذذذا بعظذذذيم شذذذفقته علذذذى اخللذذذ ، وح وتذذذار 
 ،حسذاناً إىل اخللذ  منذهإو  نذه   يو ذد ولذن يو ذد أحذد مذن اخللذ  أعظذم شذفقة وال بذراً أو  ،رحيم
 ثار ذلك ظاهر  للناظرين   آو 

بعبذارات متنوعذة، ومعذا  مفرذلة  فهأه األمور وال رق يفد أكثر اهلل من ذكرها ق كتابذه ويفررهذا
 وأمثلتها تفوق العد واطحرا    واهلل أعلم    ،وأساليو عايبة
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 القاعد  الثامنة
 طريقة القرآن ق تقرير ا عاد 

 
وهذذأا األصذذل الثالذذو مذذن األصذذوع الذذِ اتفقذذ  عليهذذا الرسذذل والشذذرا   كلهذذا وهذذي: التوحيذذد، 

 وأمر ا عاد وحشر العباد    ،والرسالة
 : ويفرره ب رق متنوعة ،أا يفد أكثر اهلل من ذكره ق كتابه ال ر وه

منهذا: إنبذذاره وهذذو أصذذدق القذذا ل  عنذذه وعمذذا ي ذذون فيذذه مذذن الذذوا  األو ، مذذ  إكثذذار اهلل مذذن 
ِة : } ، كقولذذذذهفقذذذذد أيفسذذذذم عليذذذذه ق ثالثذذذذة مواضذذذذ  مذذذذن كتابذذذذه ،ذكذذذذره ْوِم اْلِقَيامذذذذَ ُم بِيذذذذذَ { ال أيُْفسذذذذِ

 [   1]القيامة:
فتعذذاد  العبذذاد  ،اطنبذذار ب مذذاع يفذذدر  اهلل تعذذاىل، ونفذذوذ مشذذيئته، وأنذذه ال يعاذذوه شذذي  منهذذاو  

 بعد موهتم فرد من أفراد آثار يفدرته   
ومنهذذذا تذذذأكريه العبذذذاد بالنشذذذأ  األوىل، وأن الذذذأي أو ذذذدهم و  ي ونذذذوا شذذذيئاً مذذذأكوراً، البذذذد أن 

عذذذىن ق مواضذذ  كثذذذري  بأسذذذاليو أعذذذاد هذذأا ا أن اطعذذذاد  أهذذون عليذذذه، و و  ،يعيذذدهم كمذذذا بذذدأهم
 متنوعة   

 وأن الأي أحياها سذيحي ا ذوتى، ويفذرر ذلذك  ،اهلامد  ا يتة بعد موهتا ََ ه األرضؤ ومنها: إحيا
 ،وا  لويفذذات العظيمذذة ،وهذذو نلذذ  السذذماوات واألرض بقدرتذذه علذذى مذذا هذذو أكذذا مذذن ذلذذك،

بعدون إحيذذا  ا ذذوتى؟ فذذ ي شذذي  يسذذت ، ذذرون ذلذذك، ولذذن يقذذدروا علذذى إن ذذارهنفمذذىت أثبذذ  ا 
نذذه ال يليذذ  بذذه، وال  سذذن أن يذذرتا نلقذذه سذذدى أويفذذرر ذلذذك بسذذعة علمذذه، وكمذذاع ح متذذه، و 

ؤمذذرون وال ينهذذون، وال يثذذابون وال يعذذايفبون   وهذذأا طريذذ  يفذذرر بذذه النبذذو  وأمذذر َُ مهملذذ ، ال ي
 ا عاد  

و أنذذا بذذه مذذن أيامذذه  تهم: مذذا حم، وا سذذيئ  بتسذذااوممذذا يفذذرر بذذه البعذذو وجمذذااا  احملسذذن  بتحسذذ 
ق األمذذذذم ا اضذذذذية والقذذذذرون الغذذذذابر    وكيذذذذ   ذذذذى األنبيذذذذا  وأتبذذذذاعهم، وأهلذذذذك سذذذذننه سذذذذبحانه 

  اَ ونوَّ ، ا  أب  هلم ا ن رين للبعو
َ
فهذأا  ذوا  معاذل ، الت ثُ عليهم العقوبذات، وأحذل ِبذم ا ذ

 ن حي عن بينة   واوذج من  وا  اآلنر  أراه اهلل عباده، ليهلك من هلك عن بينة، و ي م
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ه األمذوات ق الذدنيا كمذا ذكذره اهلل عذن صذاحو البقذر   ذ حياإومن ذلك: ما أرى اهلل عباده من 
والذذأي مذذر علذذى يفريذذة وهذذي ناويذذة علذذى عروشذذها، ويفرذذة إبذذراهيم  ،واأللذذوف مذذن بذذين إسذذرا يل

لذذذدار، اخلليذذل وال يذذذور، وإحيذذا  عيسذذذى بذذن مذذذر  ل مذذذوات وغريهذذا ممذذذا أراه اهلل عبذذاده ق هذذذأه ا
 النار    أوإما النة  ،القرار داردوا َِ رََ ليعلموا أنه يفوي ذو ايفتدار، وأن العباد البد أن ي

 وهأه ا عا  أبداها اهلل وأعادها ق حماع كثري    واهلل أعلم   
 

 القاعد  التاسعة
 ق طريقة القرآن ق أمر ا ؤمن  ون اِبم باألح ام الشرعية

 
  إىل سذذبيله بذذالِ هذذي أحسذذن، أي بذذأيفرب طريذذ  موصذذل للمقرذذود، يفذذد أمذذر اهلل تعذذاىل بالذذدعا

وال شذذك أن ال ذذرق الذذِ سذذل ها اهلل ق ن ذذاب عبذذاده ا ذذؤمن  باألح ذذام  ،حمرذذل للم لذذوب 
 الشرعية هي أحسنها وأيفرِبا   

 ،فذذأكثر مذذا يذذدعوهم إىل اخلذذري وينهذذاهم عذذن الشذذر بالوصذذ  الذذأي مذذن علذذيهم بذذه وهذذو اط ذذان
  :الأين آمنوا افعلوا كأا واتركوا كأا ألن ق ذلك دعو  هلم من و ه فيقوع: يا أيها 

أحد ا من  هة احلذو علذى القيذام بلذواام اط ذان، وشذروطه وم مالتذه، ف أنذه يقذوع: يذا أيهذا 
الذذأين آمنذذوا يفومذذوا مبذذا يقتضذذيه إ ذذان م مذذن امتثذذاع األوامذذر، وا تنذذاب النذذواهي، والت لذذ  ب ذذل 

 ل  رذيل   نل  محيد والتانو ل ل ن
فذذتن اط ذذان احلقيقذذي ه ذذأا يقتضذذي، وهلذذأا أمجذذ  السذذل  أن اط ذذان يويذذد ويذذنقخ، وأن مجيذذ  
شرا   الدين الظاهر  والباطنة من اط ان ولواامه، كمذا دلذ  علذى هذأا األصذل األدلذة ال ثذري ، 

 بقوله: ؤمن حيو يردر اهلل أمر ا ذ وهأا أحدها ذ من ال تاب والسنة 
إال بذألك ا ذأكور  اط ان{ أو يعل  فعل ذلك على اط ان وأنه ال يتم  َها الَِّأيَن آَمُنوايَا أَيذُّ } 
   

ا الذَِّأيَن آَمنُذوا والو ذه الثذا  أن يذدعوهم بقولذه }  { افعلذوا كذأا، أو اتركذوا كذأا، أو يعلذ  يَذا أَيذُّهذَ
نذلذذك باط ذذان، يذذدعوهم مبنتذذه علذذيهم ِبذذأه ا نذذة، الذذِ هذذي أ ذذل ا ذذنن،  ََ أي: يذذا مذذن مذذَ اهلل  َ 

 عليهم باط ان، يفوموا بش ر هأه النعمة، بفعل كأا وترا كأا   
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 حم، وي ملوه بالشرا   الظاهر  والباطن   افالو ه األوع: دعو  هلم أن يتمموا إ 
وهذو االنقيذاد التذام ، والو ه الثا : دعو  هلم إىل ش ر نعمة اط ان، ببيان تفريل هأا الش ر

وتذذذار  يذذذدعوا ا ذذذؤمن  إىل اخلذذذري، وينهذذذاهم عذذذن الشذذذر، بذذذأكر آثذذذار اخلذذذري، وعوايفبذذذه  ،يذذذهألمذذذره وح
 احلميد  العا لة واآل لة، وبأكر آثار الشر، وعوايفبه الونيمة ق الدنيا واآلنر    

الويلذذذة، وإن الذذذنعم تقتضذذذي فهذذذم القيذذذام  ال ذذهوتذذار  يذذذدعوهم إىل ذلذذذك بذذذأكر نعمذذذه ا تنوعذذذة، وآ
 هو القيام حبقوق اط ان   بش رها، وش رها 

وتار  يدعوهم إىل ذلك بالرتغيو والرتهيو، ويأكر ما أعد اهلل للمذؤمن  ال ذا ع  مذن الثذواب 
 من العقاب    لعرا وما ل

 ،ومذا لذه مذن احلذ  العظذيم علذى عبذاده ،وتار  يدعوهم إىل ذلك بأكر ما له من األمسا  احلسىن
، ويذدعوه بأمسا ذه احلسذىن وحذده هراً وباطناً، ويتعبذدوا لذهوأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظا

 وصفاته ا قدسة   
 ت بري، وإ الع وإكرام، وتودد إليه، وتقرب منه   و وتعظيم ش ر هلل فالعبادات كلها 

عذاذا، ومفوعذا إليذه ق وتار  يدعوهم إىل ذلك، أل ل أن يت أوه وحده ولياً وملاأ، ومذالذا ومَ 
إليذذذه ق كذذذل حذذذاع، وخيذذذاهم أن هذذذأا هذذذو أصذذذل سذذذعاد  العبذذذد وصذذذالحه  ينيبذذذوااألمذذذور كلهذذذا، و 

وفالحذذذذه، وأنذذذذه إن   يذذذذدنل ق واليذذذذة اهلل وتوليذذذذه اخلذذذذاص تذذذذواله عذذذذدوه الذذذذأي يريذذذذد لذذذذه الشذذذذر 
َِ حىت يفو ،والشقا ، و نيه ويغره  ته ا ناف  وا را، ويويفعه ق ا هالك   َ 

 وهأا كله مبسوط ق القرآن بعبارات متنوعة   
 ار   ذذثهم علذذى ذلذذك و ذذأرهم مذذن التشذذبه بأهذذل الغفلذذة واطوتذذ 

ُ
لذذئال  ،لذذةدَّ بَ عذذراض، واألديذذان ا 

}   [65{ ]الومر: َولََتُ وَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن يلحقهم من اللوم ما حل  أولئك األيفوام   كقوله }  
َن الظذَّاِلِم  َن اْلغَذاِفلِ [ } 35]البقذر :   { فَذَتُ ونَا مذِ ْن مذِ َأ َْ [ } 205{ ]ألعذراف:   َ َوال َت ذُ

ِأيَن أُ  وا َكالذذذَّ َ  َوال َيُ ونذذذُ َن احلذذذَْ َوَع مذذذِ ا نذذذذَ ِه َومذذذَ أِْكِر اللذذذَّ وبُذُهْم لذذذِ َ  يفُذلذذذُ وا َأْن ََّتْشذذذَ ِأيَن آَمنذذذُ ْأِن لِلذذذَّ وا يذذذَ وتذذذُ
ُهْم فَاسذِ  نذْ ْ  يفُذلُذوبُذُهْم وََكثِذرٌي مذِ ُد فَذَقسذَ [، 16{ ]احلديذد: ُقونَ اْلِ َتاَب ِمْن يفَذْبُل َف َاَع َعَلْيِهُم اأْلَمذَ

 إىل غري ذلك من اآليات  
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 القاعد  العاشر 
 ق طرق القرآن إىل دعو  ال فار على انتالف مللهم 

 
يذذدعوهم إىل اطسذذالم، واط ذذان مبحمذذد ذ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ذ مبذذا يرذذفه مذذن حماسذذن شذذرعه 

يفرذذد احلذذ   َْ مذذنليهتذذدي ودينذذه، ومذذا يذذأكره مذذن بذذراه  رسذذالة حممذذد ذ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ذ 
 واطنراف، وتقوم احلاة على ا عاند   

 وهأه أعظم طري  يدعى ِبا مجي  ا  الف  لدين اطسالم  
فتن حماسن دين اطسالم وحماسن النل ذ صلى اهلل عليه وسلم ذ وآياته وبراهينه فيها كفايذة تامذة 

مذا كذل حل  إذا اتضم علذم أن  فتن ا ،للدعو ، بق   النظر عن إب اع شبههم، وما  تاون به
 نالفه فهو باطل وضالع   
األمذم وعقوبذات الذدنيا واآلنذر ، ومبذا ق األديذان الباطلذة مذن  حدا  ويدعوهم مبا خيوفهم من أ

وأحذذذا إاذذذا تقذذذوم علذذذى الغفلذذذة والت ذذذأيو آليذذذات اهلل ال ونيذذذة  ،أنذذذواا الشذذذرور، والعوايفذذذو اخلبيثذذذة
و ذأرهم مذن  ،اد سذ التقليد األعمذى لببذا  والشذيوا والوالعلمية بالويفوا حت  سل ان الهل و 

مذا وأحم البد أن تتق   نفوسذهم علذى  ،حم رؤسا  الشر، ودعا  النارتف ،طاعة هؤال  الرؤسا 
حسذذذرات، وأحذذذم يتمنذذذون أن لذذذو أطذذذاعوا الرسذذذوع ذ صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم ذ و   عملذذذوه ويفذذذدموه

 ستتبدع بغضا وعداو    ومواالهتم هم ي يعوا الساد  والرؤسا ، وأن مودهتم وصدايفت
 والذنعم ريوأن ا نفذرد بذاخلل  والتذدب ،ويدعوهم أيضاً بنحو مذا يذدعوا ا ذؤمن  بذأكر آال ذه ونعمذه

 الظاهر  والباطنة هو الأي  و على العباد طاعته، وامتثاع أمره وا تناب حيه   
بينهذا وبذ   يقذارنه مذن القذبم، و حم الباطلذة، ومذا احتذوت عليذ اويدعوهم أيضاً بشرح مذا ق أديذ 

ويدعوهم بذالِ هذي أحسذن    ،دين اطسالم، ليتب  ويتضم ما  و إيثاره، وما يتع  انتياره
فتذا وصذل  ِبذم احلذاع إىل العنذاد وا  ذابر  الظذاهر  توعذدهم بالعقوبذات الرذوارم، وبذ  للنذاس 

أو لقيذذام شذذبهة أو بذذ  هلذذم  ضذذالالً طذذريقتهم الذذِ كذذانوا عليهذذا، وأحذذم   خيذذالفوا الذذدين  هذذالً و 
 وإاا ذلك  حود وم ابر  وعناد    ،التويف 
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وأحا رياسذات وأغذراض نفسذية، وأحذم  ،ويب  م  ذلك األسباب الِ منعتهم من متابعة اهلدى
  اهلذدى عقوبذة هلذم يذ وسد علذيهم طر  ، ا آثروا الباطل على احل  طب  على يفلوِبم ونتم عليها

 وأنه والهم ما تولوا ألنفسهم    ،لشي ان، وإعراضهم عن الرمحنام عراضهم وتوليهإعلى 
وهذأه ا عذذا  الويلذذة مبسذذوطة ق القذذرآن ق مواضذذ  كثذذري ، فتأمذذل وتذذدبر القذذرآن َتذذدها واضذذحة 

  لية، واهلل أعلم   
 

 
 القاعد  احلادية عشر 

 مراعا  داللة التضمن وا  ابقة وااللتوام
 

أن  هفعليذ  ،ومذا دنذل ق ضذمنها ،عذي مذا دلذ  عليذه ألفاظذه م ابقذةكما أن ا فسذر للقذرآن يرا  
 يراعي لواام تلك ا عا ، وما تستدعيه من ا عا  الِ   يعرج ق اللفظ على ذكرها  

وصذحة  ،وتسذتدعي يفذو  ف ذر، وحسذن تذدبر ،وهأه القاعد : مذن أ ذل يفواعذد التفسذري وأنفعهذا
عذذا  ب ذذل شذذي ، الذذأي أحذذاط علمذذه مبذذا ت ذذن يفرذذد   فذذتن الذذأي أنولذذه للهذذدى والرمحذذة هذذو ال

 وتتويف  هي عليه    ،يتقدمهاما الردور، ومبا تضمنه القرآن من ا عا ، وما يتبعها و 
 ام ق كالم اهلل هلأا السبو   واوهلأا أمج  العلما  على االستدالع بالل 

فذذتذا فهمتهذذا  وال ريذذ  إىل سذذلوا هذذأا األصذذل النذذاف : أن تفهذذم مذذا دع عليذذه اللفذذظ مذذن ا عذذا 
ومذا يشذرتط هلذا   وكذألك  ،وال حترذل بذدوحا ،فف ر ق األمور الِ تتويف  عليهذا ،فهماً  يداً 

، وداوم عليذذهوأكثذر مذذن هذأا التف ذذري  ،وينبذين عليهذذا ،ومذا يتفذذرا عنهذذا ،ف ذر فيمذذا يرتتذو عليهذذا
احلذذ   والام ،رذذري لذذك مل ذذة  يذذد  ق الغذذوص علذذى ا عذذا  الديفيقذذة   فذذتن القذذرآن حذذ تحذذىت 
 ،ح 

 احل  ح ، ذلك كله ح  والبد    نوما يتفرا ع ،وما يتويف  على احل  ح 
العلوم النافعة، وا عارف ق القرآن انفتح  له  ،فمن وف  هلأه ال ريقة وأع اه اهلل توفيقاً ونوراً 

 واآلداب ال ر ة العالية    ،واألنالق السامية ،الليلة
 ولنمثل هلأا األصل أمثلة توضحه: 
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، وسذذعة ةنهذذا: ق أمسذذا  اهلل احلسذذىن ] الذذرمحن الذذرحيم [ فتحذذا تذذدع بلفظهذذا علذذى وصذذفه بالرمحذذ م
 رمحته   

وأنذذه أوصذذل رمحتذذه إىل كذذل  ،فذذتذا فهمذذ  أن الرمحذذة الذذِ ال يشذذبهها رمحذذة: هذذي وصذذفه الثابذذ 
 ،هلذوق، و  خيذذل أحذذد مذن رمحتذذه طرفذذة عذذ : عرفذ  أن هذذأا الوصذذ  يذدع علذذى كمذذاع حياتذذه

 ،وكمذاع ح متذه، لتويفذ  الرمحذة علذى ذلذك كلذه ،ونفوذ مشيئته ،وإحاطة علمه ،درتهوكماع يف
تعذاىل كثذرياً مذن األح ذام اهلل ْث استدلل  بسعة رمحته علذى أن شذرعه نذور ورمحذة   وهلذأا يعلذل 

    اوأثره االشرعية برمحته وإحسانه ألحا من مقتضاه
ُتْم بذذَْ َ النذَّاِس َأْن ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَ ومنها يفوله تعاىل: }  ا َوِإَذا َحَ مذْ ْن تُذَؤدُّوا اأْلََمانَذاِت ِإىَل أَْهِلهذَ

ْدعِ  وا بِاْلعذذذذذَ [ فذذذذذتذا فهمذذذذذ  أن اهلل أمذذذذذر بذذذذذأدا  األمانذذذذذات إىل أهلهذذذذذا: 58{ ]النسذذذذذا :  حَتُْ مذذذذذُ
وأنذه  ،استدلل  بألك علذى و ذوب حفذظ األمانذات، وعذدم إضذاعتها والتفذريه والتعذدي فيهذا

 إال بألك   ألهلها  دا ال يتم األ
وإذا فهم  أن اهلل أمر بذاحل م بذ  النذاس بالعذدع، اسذتدلل  بذألك علذى أن كذل حذاكم بذ  
 ،الناس ق األمذور ال بذار والرذغار، البذد أن ي ذون عا ذاً مبذا   ذم بذه: فذتن كذان حاكمذاً عامذاً 

ر الو يذذذذة  وإن كذذذذان حاكمذذذذاً بذذذذبعه األمذذذذو  ،فالبذذذذد أن  رذذذذل مذذذذن العلذذذذم مذذذذا يؤهلذذذذه إىل ذلذذذذك 
فذال بذد  ،كالشقاق ب  الوو  ، حيو أمر اهلل أن نبعذو ح مذاً مذن أهلذه وح مذاً مذن أهلهذا

ويعذرف ال ريذ  الذِ توصذله إىل الرذواب  ،هذافيأن ي ون عارفاً ِبأا األمور الِ يريذد أن   ذم 
 منها   

فذتن  ،دوِبأا بعينه نستدع علذى و ذوب طلذو العلذم، وأنذه فذرض عذ  ق كذل أمذر  تا ذه العبذ 
   اهلل أمرنا بأوامر كثري  وحانا عن أمور كثري 

 ،ومن ا علوم أن امتثذاع أمذره وا تنذاب حيذه يتويفذ  علذى معرفذة ا ذأمور بذه وا نهذي عنذه وعلمذه 
 يعرفه؟ال الأي  النهيالأي ال يعرفه، أو يتانو  ََ الاهل األمر تثل ف ي  يترور أن 

ف وينهوا عن ا ن ذر، يتويفذ  ذلذك علذى العلذم بذا عروف وكألك أمره لعباده أن يأمروا با عرو  
فمذذذا ال يذذذتم الوا ذذذو إال بذذذه فهذذذو وا ذذذو، ومذذذا ال  ،ا عذذذن هذذذأاَْ وََ وينذذذه ليذذذأمروا ِبذذذأا ،وا ن ذذذر

  رل ترا ا نهي عنه إال به فهو وا و   
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 ؛بضذذد ذلذذك متقذذدم علذذى تركذذه موالعلذذ  ،فذذالعلم باط ذذان والعمذذل الرذذا، متقذذدم علذذى القيذذام بذذه
 الة ترا ما ال يعرفه العبد يفرداً وتقرباً وتعبداً حىت يعرفه و يوه عن غريه   الستح

من  ،من الام ذلك األمر ب ل ما ال يتم الهاد إال به ،ومن ذلك األمر بالهاد، واحلو عليه
ته، مذذ  أن اركذذو، وعمذذل آالتذذه وصذذناعَُ والركذذوب ل ذذل مذذا ي ،تعلذذم الرمذذي ب ذذل مذذا يرمذذى بذذه

وَّ   م ابقذذذة ق يفولذذذه تعذذذاىل: }  ََ ذلذذذك كلذذذه دانذذذل دنذذذوع ْن يفذذذذُ َت َْعُتْم مذذذِ ا اسذذذْ دُّوا هلذذذَُْم مذذذَ {  َوأَعذذذِ
 حنوها   صناعية ومالية و [ فتحا تتناوع كل يفو  عقلية وبدنية، وسياسية و 60]ألنفاع: 

ومذذذن ذلذذذك أن اهلل استشذذذهد بأهذذذل العلذذذم علذذذى توحيذذذده، ويفذذذرن شذذذهادهتم بشذذذهادته، وشذذذهاد  
دالتهم وأحذذم حاذذة مذذن اهلل تعذذاىل علذذى مذذن كذذأب مبنولذذة آياتذذه مال  تذذه   وهذذأا يذذدع علذذى عذذ 

 وأدلته   
سذذؤاع عبذذاد الذذرمحن رِبذذم أن  علهذذم للمتقذذ  إمامذذا، يقتضذذي سذذؤاهلم اهلَل مجيذذ  مذذا  و مذذن ذلذذك 

ألن  ؛مذذن علذذوم و معذذارف  ليلذذة وأعمذذاع صذذاحلة وأنذذالق فاضذذلة ،تذذتم بذذه اطمامذذة ق الذذدين
واسذذتعاذ بذذه  ، ذذا ال يذذتم إال بذذه، كمذذا إذا سذأع العبذذد اهلَل النذذةسذؤاع العبذذد لربذذه شذذيئا سذذؤاع لذه و 

َِ من النار، فتنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إىل هأه و يب   د من هأه   َ 
رذلم عمذل وأنا أنذه ال يُ  ،وأثىن على ا رلح  ،ومن ذلك: أن اهلل أمر بالرالح واطصالح

 ،لعبذذاد ق أمذذر ديذذنهم ودنيذذاهمتذذدع بذذألك علذذى أن كذذل أمذذر فيذذه صذذالح لَْ سَُ ق، ا فسذذدين
وكذذل أمذذر يعذذ  علذذى ذلذذك فتنذذه دانذذل ق أمذذر اهلل وترغيبذذه، وأن كذذل فسذذاد وضذذرر وشذذر، فتنذذه 

وأنه  و حتريل كذل مذا يعذود إىل الرذالح واطصذالح، حبسذو  ،دانل ق حيه والتحأير عنه
 {   ُ ذالَح َما اْسَت َعْ ذصْ ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اأْلِ } ذ الم ذذ عليه الس  است اعة العبد، كما يفاع شعيو

 [   88]هود: 
ْؤِمِنَ  ومن ذلك يفوله تعاىل }  ِر اْلمذُ ْؤِمِنَ  َعلَذى اْلِقتَذاعِ [ } 47 األحذواب:{ ]َوَبشذَ َرِض اْلمذُ  حذَ

واألمذذذر ب ذذذل مذذذا فيذذذه حذذذو  ،[ يقتضذذذي األمذذذر ب ذذذل مذذذا ال تذذذتم البشذذذار  إال بذذذه65{ ]ألنفذذذاع:
ذلذذذك، ويتبعذذذه مذذذن االسذذذتعداد والتمذذذرن علذذذى أسذذذباب وحتذذذريه علذذذى القتذذذاع ومذذذا يتويفذذذ  علذذذى 

 الشااعة والسعي والقو  ا عنوية من التآل  وا تماا ال لمة وحنو ذلك   
ومذذن ذلذذك األمذذر بتبليذذغ األح ذذام الشذذرعية، والتذذأكري ِبذذا، وتعليمهذذا، فذذتن كذذل أمذذر  رذذل بذذه 

ه إذا ثبتذ  األح ذام نه يدنل فيذ إالتبليغ وإيراع األح ام إىل ا  لف  يدنل ق ذلك، حىت 
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 ذذدت أسذذباِبا، وكانذذ  َّتفذذى عذذاد  علذذى أكثذذر النذذاس، كثبذذوت الرذذيام والف ذذر َُ وة، وَ ذالشرعيذذ 
، وإبالغهذذا مبذذا هذذو أبلذذغ مذذن ذلذذك، كالايفيذذات يواحلذذىل وغذذريه باألهلذذة إبالغهذذا باألصذذوات والرمذذ 

 وحنوها   
ت احلادثذذذة، وكذذذألك يذذذدنل فيذذذه كذذذل مذذذا أعذذذان علذذذى إيرذذذاع الرذذذوت إىل السذذذامع ، مذذذن اآلال

أمذذذر ينفذذذ  النذذذاس فذذذتن القذذذرآن ال  نعذذذه، بذذذل يذذذدع عليذذذه  ذذذن  لف ذذذ  ،فحذذدوثها ال يقتضذذذي منعهذذذا
 أحسن االستدالع واالنتفاا به   

 ،أنذه ال   ذن أن  ذد  علذم صذحيم يذنقه شذيئاً منذذه ،وهذأا مذن آيذات القذرآن وأكذا براهينذه
 ال هتتدي إليه العقوع   يرد مبا  وأ ،فتنه يرد مبا تشهد به العقوع مجلة وتفريالً 

 ،واحلذذس والتاربذذة شذذاهدان بذذألك  ،وأمذذا وروده مبذذا حتيلذذه العقذذوع الرذذحيحة ومتنعذذه فهذذأا حمذذاع
فتنذذذه مهمذذذا توسذذذع  االنرتاعذذذات وعظمذذذ  الرذذذناعات، وتبحذذذرت ا عذذذارف ال بيعيذذذة، وظهذذذر 

 ،ا بتحالتذهال خيذ ذ وهلل احلمذد ذ للناس   هأه األويفات ما كانوا  هلونه يفبل ذلك، فذتن القذرآن 
 بل  د بعه اآليات فيها إمجاع أو إرشادات تدع عليه   

 ويفد ذكرنا شيئاً من ذلك ق غري هأا ا وض    واهلل أعلم وأح م وباهلل التوفي    
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 القاعد  الثانية عشر  
 ار النظر التعارض:  اآليات القرآنية الِ يفهم منها يفرَّ 

 اسو ا قام و محل كل نوا منها على ما يلي  وين
  كل حبسبه
 

 : وهأا ق مواض  متعدد  من القرآن
 :وق بعضها ،نبار ق بعه اآليات أن ال فار ال ين قون، وال يت لمون يوم القيامةمنها: اط

ون ويعتذذذأرون ويعرتفذذذون: فمحمذذذل كالمهذذذم ون قهذذذم: أحذذذم ق أوع األمذذذر أحذذذم ين قذذذون و ذذذا ُّ 
ْث إذا نذتم  ،ويقسذمون علذى ذلذك  ،ليذه مذن ال فذريت لمون ويعتأرون، ويفد ين ذرون مذا هذم ع

ورأوا أن ال ذذأب  ،هذذم مبذذا كذذانوا ي سذذبونَُ علذذى ألسذذنتهم وأفذذواههم، وشذذهدت علذذيهم  ذذوارح
 سوا فلم ين قوا   َِ رَْ اَُ غري مفيد هلم أ
مذ  أنذه أثبذ  ال ذالم  ،وال ينظذر إلذيهم يذوم القيامذة ،نبار بأن اهلل تعاىل ال ي لمهموكألك اط
 ي وايف  على ال الم الأي يسرهم، و عل هلم نوا اعتبار   فالنف ،هلم معه

وكذذذذألك النظذذذذر واطثبذذذذات وايفذذذذ  علذذذذى ال ذذذذالم الوايفذذذذ  بذذذذ  اهلل وبيذذذذنهم علذذذذى و ذذذذه التذذذذوبيخ هلذذذذم 
 ،واطثبات يوضم أحواهلم ،فالنفي يدع على أن اهلل سانه عليهم، غري راض عنهم ،والتقري 

 ض  العقوبة موضعها   إذ هو ي ،همفيويب  للعباد كماع عدع اهلل 
] الذذرمحن:  { نٌ اْ   ذذَ اَل وَ  سٌ نذْ إِ  هِ بذذِ نْ ذَ  نْ عذذَ  عُ أَ سذْ ال يُ  ونظذري ذلذذك أن ق بعذذه اآليذات أنذذا أنذذه }

ُدونَ نذذذه يسذذذأهلم } أ، وق بعضذذذها: [ 39 ُتْم تَذْعبذذذُ ا ُكنذذذْ ُتُم } و [92{ ]الشذذذعرا :  مذذذَ اَذا َأَ بذذذْ مذذذَ
 م كلها   [، ويسأهلم عن أعماهل65]القرخ:  { اْلُمْرَسِل َ 

فتنذذذه ال حا ذذذة إىل  ،فالسذذذؤاع ا نفذذذي: هذذذو سذذذؤاع االسذذذتعالم واالسذذذتفهام عذذذن األمذذذور اجملهولذذذة
 سؤاهلم، م  كماع علم اهلل، واطالعه على ظاهرهم وباطنهم و ليل أمورهم وديفيقها   

أن اهلل ح ذذم فيهذذا  َِ  : وايفذذ  علذذى تقريذذرهم بأعمذذاهلم وتذذوبي هم وإظهذذاربذذَ َْ   َُ والسذذؤاع ا 
  مته   بعدله وح

وق بعضها: أثب  ، نه ال أنساب ب  الناس يوم القيامةأومن ذلك: اطنبار ق بعه اآليات 
ْن }  :كقولذه  ؛هلم ذلك، فا ثب  هو األمر الوايف  والنسو احلاصل ب  الناس ْرُ  مذِ رُّ اْلمذَ يذذَْوَم يَفذِ
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ِه َوأَبِيذذهِ  فذذتن ال فذذار  ،االنتفذذاا ِبذذاوا نفذذي: هذذو إىل آنرهذذا، [ 35، 34{ ]عذذبس: َأِنيذذِه * َوأُمذذَ
ِإالَّ َمْن  *يَذْوَم اَل يَنَفُ  َماٌع َواَل بَذُنوَن } يدعون أن أنساِبم تنفعهم يوم القيامة فأنا تعاىل أنه 

 [    89-88{ ] الشعرا :  أََتى اللََّه ِبَقْلو  َسِليم  
حلذذذاق ذريذذذة كمذذذا ق إ  ،ونظذذذري ذلذذذك: اطنبذذذار ق بعذذذه اآليذذذات: أن النسذذذو نذذذاف  يذذذوم القيامذذذة

وأن اهلل  مذ  ألهذل النذات والذدر ات  ،وإن   يبلغذوا منذولتهم ،ا ؤمن  بآبا هم ق الدر ات 
هتم، فهذذأا  ذذا اشذذرتكوا ق اط ذذان وأصذذل الرذذالح االعاليذذة مذذن صذذلم مذذن آبذذا هم وأاوا هذذم وذريذذ 

 دهم من فضله وكرمه، من غري أن ينقخ من أ ور السابق  هلم شيئاً   اا 
الشذذفاعة فتنذذه أثبتهذذا   عذذد  مواضذذ ، ونفاهذذا ق مواضذذ  مذذن القذذرآن، ويفيذذدها ق ومذذن ذلذذك: 

وأحذا حيذو نفيذ   ،فتع  محل ا  ل  علذى ا قيذد ،بعه ا واض  بتذنه و ن ارتضى من نلقه
وحيذذو أثبتذذ  فهذذي الشذذفاعة الذذِ  ،فهذذي الشذذفاعة بغذذري إذنذذه، ولغذذري مذذن رضذذي اهلل يفولذذه وعملذذه

 ذن فيه   بتذنه  ن رضيه اهلل وأ
والفاسذذذق  والظذذذا    ومذذذن ذلذذذك: أن اهلل أنذذذا   آيذذذات كثذذذري  أنذذذه ال يهذذذدي القذذذوم ال ذذذافرين

ل ا نفيذذات علذذى مذذن حقذذ  عليذذه كلمذذة محذذ فتعذذ   ،وق بعضذذها: أنذذه يهذذديهم ويذذوفقهم ،وحنوهذذا
ُ  َربَذَك ال يُذْؤِمنذذُ }  :اهلل، لقولذه تعذاىل ْ  َعلذَذْيِهْم َكِلمذَ لُّ آيذَذة  ِإنَّ الذذَِّأيَن َحقذَّ اَ تْذُهْم كذُ وَن * َولَذْو  ذذَ
    3ل ا ثبتات على من   حت  عليهم ال لمةمح[، و 97، 96{ ]يونس: 

وإاا حق  كلمة اهلل بالعأاب وال رد علذى مذن ارت سذوا ق محذأ  التقليذد وغريفذوا ق حبذر الغفلذة 
ا اَاغذذذذُ }  وأبذذذذوا أن يسذذذذتايبوا لذذذذداعي آيذذذذات اهلل ال ونيذذذذة والعلميذذذذة وبَذُهْم و ذفَذَلمذذذذَّ ُه يفُذلذذذذُ { ا أَاَاَغ اللذذذذَّ

 [   17{ ]حممد: َوالَِّأيَن اْهَتَدْوا اَاَدُهْم ُهدًى [ } 5]الر : 
 وهأا هو احل  الأي ال ريو فيه   

وأنذذه فذوق عبذاده وعلذى عرشذذه، وق  ،ومذن ذلذك: اطنبذار ق بعذه اآليذذات: أنذه العلذي األعلذى
لذذذوُّه ابرين والرذذذاديف  واحملسذذن  وحنذذذوهم، فعُ وأنذذذه مذذ  الرذذذ  ،أنذذذه مذذ  العبذذذاد أينمذذذا كذذانوا :بعضذذها

 تعاىل أمر ثاب  له، وهو من لواام ذاته   

 
 يعين الأي يفدر عو و  ل أحم ق النار فهم ال يؤمنون " يفاع الشيخ ابن عثيم :  " كلمته األالية، 3
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علذذى  ي  لذذ فهذذو علذذى عرشذذه عَ  ،ودنذذوه ومعيتذذه لعبذذاده ألنذذه أيفذذرب إىل كذذل أحذذد مذذن حبذذل الوريذذد
ألن اهلل تعذذذاىل لذذذيس   ؛وال منافذذذا  بذذذ  األمذذذرين ،أحذذذواهلمنلقذذه، ومذذذ  ذلذذذك فهذذذو معهذذذم ق كذذذل 

 وما يتوهم خبالف ذلك فتنه ق ح  ا  لويف        ،مجي  نعوته كمثله شي   
معيذذة أنذذخ مذذذن ا عيذذة العامذذة، تتضذذمن حمبذذذتهم  وأمذذا َّترذذيخ ا عيذذة باحملسذذن  وحنوهذذذا، فهذذي

وتذذوفيقهم، وكال هتذذم، وإعذذانتهم ق كذذل أحذذواهلم، فحيذذو ويفعذذ  ق سذذياق ا ذذدح والثنذذا  فهذذي 
 أير والرتغيو والرتهيو فهي من النوا األوع   من هأا النوا، وحيو ويفع  ق سياق التح

هتم واالترذاع ِبذم، وق وادَّ َُ ومن ذلك: النهي ق كثري من اآليات عن مواال  ال افرين وعن م
باطحسان إىل من له ح  على اطنسان منهم، ومرذاحبته بذا عروف، كالوالذدين األمر بعضها 

 والار وحنوهم   
اُكُم اللذَُّه ، يفد وضذحها اهلل غايذة التوضذيم ق يفولذه } فهأه اآليات العامات من ال رف  هذَ ال يَذنذْ

ُ وا إِلذَذْيهِ  رُّوُهْم َوتُذْقسذذِ ْن ِديذَذارُِكْم َأْن تَذبذذذَ وُكْم مذذِ اتُِلوُكْم ِق الذذَديِن وَ َْ خُيْرِ ذذُ ِن الذذَِّأيَن  َْ يُذقذذَ ْم ِإنَّ اللذذََّه عذذَ
اُكُم اللذذذَّ  هذذذَ ا يَذنذْ ِ َ  * ِإاذذذََّ وُّ اْلُمْقسذذذِ ارُِكْم  ذذذُِ ْن ِديذذذَ وُكْم مذذذِ اتَذُلوُكْم ِق الذذذَديِن َوَأْنَر ذذذُ ِأيَن يفذذذَ ِن الذذذَّ ُه عذذذَ

 [9، 8{ ]ا متحنة:  َوظَاَهُروا َعَلى ِإْنرَاِ ُ ْم َأْن تَذَولَّْوُهْم َوَمْن يَذتَذَوهلَُّْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
ن والذذذا وايفذذذ  علذذذى اطحسذذذان فذذذالنهي وايفذذذ  علذذذى التذذذوا واحملبذذذة أل ذذذل الذذذدين، واألمذذذر باطحسذذذا

 ل بدين اطنسان   أل ل القرابة أو أل ل الري  أو اطنسانية على و ه ال خيُ 
ومذذن ذلذذذك: أنذذذه أنذذذا ق بعذذذه اآليذذذات أن اهلل نلذذذ  األرض ْث اسذذذتوى إىل السذذذما  فسذذذواهن 
سب  مساوات، وق بعضها أنه  ا أنا عن نل  السماوات أنا أن األرض بعد ذلذك دحاهذا 

   
ْث  ذذذذا نلذذذذ  اهلل  ،وأن نلذذذذ  األرض متقذذذذدم علذذذذى نلذذذذ  السذذذذماوات  ،فهذذذذأه اآليذذذذة تفسذذذذر ا ذذذذراد

 السماوات بعد ذلك دحا األرض، فأودا فيها مراحلها احملتاج إليها س احا   
خيذذا أنذذه ب ذذل شذذي  علذذيم، وتذذار  خيذذا بتعلذذ  علمذذه بذذبعه أعمذذاع العبذذاد تذذار  ومذذن ذلذذك: أنذذه 

 فيه اياد  معىن، وهو يدع على اجملااا  على ذلذك العمذل، سذوا   وببعه أحواهلم، وهأا األنري
 كان نرياً أو شراً، فيتضمن م  إحاطة علمه الرتغيو والرتهيو   
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األمذر بالهذاد ق آيذات كثذري ، وق بعذه اآليذات األمذر ب ذ  األيذدي، واطنذالد  :ومن ذلك 
واآليذات  ،لذى الهذاد باليذدإىل الس ون، فهذأه حذ  كذان ا سذلمون لذيس هلذم يفذو ، وال يفذدر  ع

 األنرى ح  يفووا وصار ذلك ع  ا رلحة ؛ وال ري  إىل يفم  األعدا    
وتذار  يضذيفها إىل عمذوم  ،ِبذاوتق  ومن ذلك: أنه تار  يضي  األشيا  إىل أسباِبا الِ ويفع  

وتفذرد  ،ومشيئته، فيفيذد جممذوا األمذرين إثبذات التذو حيذد هيفدره، وأن مجي  األشيا  وايفعة بترادت
ََ وإثبذات األسذباب وا سذبو ،الباري بتيقاا األشيا  بقدرتذه ومشذيئته بذاحملبوب  ََ واألمذر ،ات َ 
مسذذذتوى ال ذذذرف  فيسذذذتفيد ا ذذذؤمن الذذذد واال تهذذذاد ق  ََ منهذذذا، والنهذذذي عذذذن ا  ذذذروه، وإباحذذذة

األنأ باألسباب النافعة وتديفي  النظر ومالحظة فضذل اهلل ق كذل أحوالذه، وأن ال يت ذل علذى 
 سه ق أمر من األمور بل يت ل على اهلل ويستع  بربه   نف

ويفد خيا أن مذا أصذاب العبذد مذن حسذنة فمذن اهلل، ومذا أصذاب مذن سذيئة فمذن نفسذه، ليعذرف 
عبذذاده أن اخلذذذري واحلسذذذنات واحملذذذاب تقذذذ  مبحذذه فضذذذله و ذذذوده، وإن  ذذذرت بذذذبعه األسذذذباب 

وأن السذذذيئات وهذذذي أي يسذذذرها، الوايفعذذذة مذذذن العبذذذاد، فتنذذذه هذذذو الذذذأي أنعذذذم باألسذذذباب وهذذذو الذذذ 
وتعديذذه  ،وبتقرذذريه ق حقذذوق ربذذه ،ا رذذا و الذذِ ترذذيو العبذذد فتاذذا أسذذباِبا مذذن نفذذس العبذذد

وهلأا أمثلة  ،فاهلل وإن كان هو ا قدر هلا   فتنه يفد أ راها على العبد مبا كسب  يداه ،حلدوده
 ي وع عدها   

 
 القاعد  الثالثة عشر 

 اجملادلة م  أهل األديان الباطلةطريقة القرآن ق احلااج و 
 

ة ِبا م  ا ب ل  ومن تأمل ال رق الِ نرو اهلل احملا َّ  ،يفد أمر اهلل باجملادلة بالِ هي أحسن
علذذى أيذذدي رسذذله رآهذذا مذذن أوضذذم احلاذذىل وأيفواهذذا، وأيفومهذذا وأدهلذذا علذذى إحقذذاق احلذذ  وإاهذذاق 

 الباطل، على و ه ال تشوي  فيه وال إاعاج   
هم إىل عباد  اهلل وحده ال شريك له، من  هة َْ وََ وكي  دا ،ة الرسل م  أممهمفتأمل حما 

وهو الأي أع اهم العافيذة، واألمسذاا واألبرذار، والعقذوع  ،فرد بالربوبية، وا توحد بالنعمتأنه ا 
واألرااق، وسا ر أصذناف الذنعم، كمذا أنذه ا نفذرد بذدف  الذنقم، وأن أحذداً مذن اخللذ  لذيس يقذدر 
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ال دفذذ ، وال ضذر وال نفذذ ، فتنذه مباذذرد معرفذة العبذد ذلذذك واعرتافذه بذذه البذد أن ينقذذاد علذى رفذ  و 
 للدين احل ، الأي به تتم النعمة، وهو ال ري  الوحيد لش رها   

وكثذذرياً مذذا  ذذتىل علذذى ا شذذرك  ق شذذركهم وعبذذادهتم آلهلذذتهم مذذن دون رِبذذم بذذتلوامهم بذذاعرتافهم 
 فيتع  أن ي ون هو ا عبود وحده    ،لرااق ل ل شي وا ،وأنه اخلال  ل ل شي  ،بربوبيته

و ذوب عبذاد  مذن هذأا شذأنه، فانظر إىل هأا الاهان، وكي  ينتقل الأهن منه بذأوع وهلذة إىل 
 ذلك أن آثار ربوبيته تنادي بو وب اطنالص له   

فضاًل وأحا نايفرة من كل و ه، ال تغىن عن نفسها   ،عيو آهلتهمبأكر و ادع ا ب ل  أيضاً 
 عن عابديها شيئاً   

ويقذذيم األدلذذة علذذى أهذذل ال تذذاب بذذأن هلذذم مذذن سذذواب  ا  الفذذات لرسذذلهم مذذا ال يسذذتغرب معذذه 
ذ الذذذذأي  ذذذذا  مرذذذذديفاً  ذذذذا سذذذذبقه مذذذذن  ذ صذذذذلى اهلل عليذذذذه وسذذذذلم هذذذذالفتهم لرسذذذذوله اخلذذذذامت حممذذذذد

ينتفعذذوا دم لآالرسذذاالت الذذِ مقرذذدها مجيعذذاً واحذذد، وهذذو فذذك أغذذالع التقليذذد عذذن يفلذذوب بذذين 
بسمعهم وأبرارهم وأفئدهتم بالتف ر ق آيات رِبم، فيعرفوا بألك أنه اطله احل ، وأن كل مذا 

نس والن من آهلة، فال خيرج شي  منها عن أن ي ون أثذراً مذن اَّتأه الناس بوحي شياط  اط
 ينبغذذي هليذذة، والآثذذار هذذأه اآليذذات، وأحذذا لذذألك ال تليذذ  بذذأي و ذذه  شذذاركة رِبذذا ونالقهذذا   اط

 أن تع ى إال حقها ق ا  لويفية والعبودية  
وأن ال يعبد إال مبذا أحذو  ،وأن اخلال  الأي ليس كمثله شي  هو ا ستح  ل ل أنواا العباد 

 وشرا   
هم ألنفسذهم بذالوور، ببيذان توينقه على رؤسا  ا شرك  ودعا  الباطل دعاويهم الباطلة وتذوكي

 يفهو ذذذادهلم بتوضذذذيم احلذذذ  وبيذذذان براهينذذذه، وأن صذذذد ،هممذذذا يضذذذاد ذلذذذك مذذذن أحذذذواهلم وأوصذذذاف
َرُفونَ }تدف  مباردها مجي  الشبه ا عارضة له    َتهوحقيق اَلُع فَذَأىنَّ ُترذْ َد احلذََْ  ِإالَّ الضذَّ  َفَماَذا بَذعذْ

 [ 32{ ] يونس: 
 ورد كل باطل ينافيه    ،فتنه يفيد   الدعو  للح  ،وهأا األصل ق القرآن كثري

وأنذذه ال يليذذ  أن  عذذل للم لذذوق العبذذد الفقذذري العذذا و  ،هلم بو ذذوب تنويذذل األمذذور منااهلذذاو ذذاد
 من كل و ه شيئاً من حقوق الرب اخلال  الغين ال امل من مجي  الو وه   
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وأن  ،ويتحداهم أن يأتوا ب تاب أو شريعة أهدى وأحسن من هأا ال تاب ومن هأه الشذريعة
 ن كانوا صاديف    يعارضوا القرآن فيأتوا مبثله إ

ويأمر نبيه مبباهلة من ظهرت م ابرته وعناده فين رون عنها، لعلمهم أنه رسذوع اهلل الرذادق 
 الأي ال ين   عن اهلوى وأحم لو باهلوه هلل وا   

وق الملذذذة ال َتذذذد طريقذذذاً نافعذذذاً فيذذذه إحقذذذاق احلذذذ  وإب ذذذاع الباطذذذل إال ويفذذذد رمسذذذه القذذذرآن علذذذى 
 أكمل الو وه   

 
 

 عد  الرابعة عشر القا
 حأف ا تعل  ا عموع فيه: يفيد تعميم ا عىن ا ناسو له 

 
 وهأه يفاعد  مفيد   داً، مىت اعتاها اطنسان ق اآليات القرآنية أكسبته فوا د  ليلة   

وحذأف ا تعلذ    ،فذتذا أطلقذه اهلل تعذاىل ،وذلك أن الفعل وما هو معناه مىت يفيد بشي  تقيد به
وي ذذذذون احلذذذذأف هنذذذذا أحسذذذذن وأفيذذذذد كثذذذذرياً مذذذذن الترذذذذذريم  ،ك التعمذذذذيمكذذذذان القرذذذذد مذذذذن ذلذذذذ 

 با تعلقات، وأمج  للمعا  النافعة   
 داً: ذر   ذكثيذة  ولألك أمثل 

وَن  }، { َلَعلَُّ ْم َتأَكَُّرونَ  {، }َلَعلَُّ ْم تَذْعِقُلونَ منها: أنه يفاع ق عد  آيات }  ْم تَذتذَّقذُ  {َلَعلَّ ذُ
يذذذدع ذلذذذك علذذذى أن ا ذذذراد: لعل ذذذم تعقلذذذون عذذذن اهلل كذذذل مذذذا [ ف151،152،153: األنعذذذام]

ل ذم تذأكرون، عول ،أرشدكم إليه وكل ما علم موه، وكل ما أنوع علي م من ال تاب واحل مة
هفذي احلذواس حتسذون كذل مذا متذرون بذه َْ رَُ فال تنسون وال تغفلون، فت ونذون دا مذاً متيقظذ  م
ولعل م تتقون مجيذ  مذا  ذو  ،نية والدنيويةمن سنن اهلل وآياته، فتأكرون مجي  مراحل م الدي

اتقذذاؤه مذذن الغفلذذة والهذذل والتقليذذد، وكذذل مذذا  ذذاوع عذذدوكم أن يذذويفع م فيذذه مذذن مجيذذ  الذذأنوب 
 ويدنل ق ذلك ما كان سياق ال الم فيه وهو فرد من أفراد هأا ا عىن العام    ،وا عاصي

ا الذَِّأيَن آَمنذُ }  :وهلأا كان يفوله تعاىل ْن يَذا أَيذُّهذَ ا ُكتِذَو َعلَذى الذَِّأيَن مذِ َياُم َكمذَ وا ُكتِذَو َعلَذْيُ ُم الرذَ
وَن  ْم تَذتذَّقذذذُ ْبِلُ ْم َلَعلَّ ذذذُ [: يفيذذذد كذذذل مذذذا يفيذذذل ق ح مذذذة الرذذذيام، أي لعل ذذذم 183{ ]البقذذذر :يفذذذذَ
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، ا ف ذذرات وا منوعذذات تتقذذون احملذذارم عمومذذاً، ولعل ذذم تتقذذون مذذا حذذرم اهلل علذذى الرذذا م  مذذن 
وحترذلون علذى   ،والرذفات السذيئة واخلبيثذة، ولعل ذم تترذفون برذفة التقذوىومن كل األحواع 

وه ذأا سذذا ر مذذا ذكذر فيذذه هذأا اللفذذظ مثذذل  ،كذل مذذا يقذي م ممذذا ت رهذذون، وتت لقذون بأناليفهذذا
دًى لِْلُمتَّقذذِ َ  يفولذذه } مذذن ال فذذر و الفسذذوق و تقذذى َُ [ أي ا تقذذ  ل ذذل مذذا ي2{ ]البقذذر :  هذذُ
 لنوافل الِ هي نراع التقوى   لفرا ه واا ؤدين ل ،العريان

ُرونَ وكذذألك يفولذذه }  ْم ُمْبرذذِ ْي َاِن تذَذأَكَُّروا فذذَِتَذا هذذُ َن الشذذَّ ُهْم طذَذاِ ٌ  مذذِ ْوا ِإَذا َمسذذَّ {  ِإنَّ الذذَِّأيَن اتذَّقذذَ
[ أي إن الذذذأين كانذذذ  التقذذذوى وصذذذفهم، واليقظذذذة والتذذذدبر لسذذذنن اهلل وآياتذذذه 201]األعذذذراف:

ىت ايذذذن هلذذذم الشذذذي ان بعذذذه الذذذأنوب ولذذذبس علذذذيهم ال ريذذذ ، حذذذاهلم، وتذذذرا احملذذذارم شذذذعارهم مذذذ 
وحذذذاوع َّتذذذديرهم بالشذذذذبهات أو الشذذذهوات، تذذذذأكروا كذذذل أمذذذذر يو ذذذو هلذذذذم ا بذذذادر  إىل ا تذذذذاب 

اط ان وما تو به التقوى، وتذأكروا عقابذه ون الذه، وتذأكروا مذا  وما يقتضيه ،إ الالً لعظمة اهلل
به مذذن ال مذذاالت، فذذتذا هذذم مبرذذرون مذذن أيذذن حتدثذذه الذذأنوب مذذن العيذذوب والنقذذا خ ومذذا تسذذل 

فبذذادروا بالتوبذذة  ،مبرذذرون الو ذذه الذذأي فيذذه الذذت لخ مذذن هذذأا الذذأنو الذذأي ويفعذذوا فيذذهو تذذوا، أُ 
 فعادوا إىل مرتبتهم وعاد الشي ان ناسئاً مدحوراً    ،النروح والر وا إىل صراط اهلل ا ستقيم

ِإنَّ الذَِّأيَن آَمنُذوا وبلفذظ }  "ا ذؤمن   "وكألك ما ذكره على و ه اططالق عذن ا ذؤمن  بلفذظ 
بذذذه مذذذن األصذذذوع والعقا ذذذد   ذذذانه يذذذدنل فيذذذه مجيذذذ  مذذذا  ذذذو اطفتنذذذ  ،[ وحنوهذذذا62{ ]البقذذذر : 

اآليذة {  يُفولُذوا آَمنذَّا بِذاهلل }واألعماع واألح ام، م  أنه يفيد ذلك ق بعه اآليات مثذل يفولذه: 
  [136] البقر 

مذا حذى عنذه مذن الفسذاد واطفسذاد م لقذاً، يذدنل و اطصالح، وكألك ما أمر به من الرالح و 
 فيه كل صالح كما يدنل ق النهي كل فساد كألك   

،  [195{ ]البقر :  َوَأْحِسُنوا [ }195{ ]البقر :  ِإنَّ اللََّه  ُِوُّ اْلُمْحِسِن َ  وكألك يفوله }
 {   ُ اْطْحَساِن ِإالَّ اْطْحَسانُ َهْل َ وَا[} 26{ ]يونس: لِلَِّأيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىَن } 

[  60]الرمحن:  

يدنل ق ذلك كله اطحسان ق عباد  اخلال  بأن تعبد اهلل كأنك تراه فتن   ت ن تراه فتنه  
واطحسان إىل ا  لويف   مي  و وه اطحسان من يفوع وفعل و اه، وعلم وماع  ،يراا

 وغريها    
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ر به ليعم مجي  ما  ََ [ فحأف ا ت ا  1{ ]الت اثر:  َ اثُذرُ أهَْلَاُكُم التَّ }  :وكألك يفوله تعاىل
يقرد الناس فيه ا  اثر : من الرياسات واألمواع والاه والضيعات واألوالد، وغريها مما تتعل  

 راض النفوس فيلهيها ذلك عن طاعة اهلل    غبه أ
[ أي ق نسار   1،2عرر:{ ]الَواْلَعْرِر * ِإنَّ اْطْنَساَن َلِفي ُنْسر  وكألك يفوله تعاىل } 

الامة من مجي  الو وه إال من اتر  باط ان والعمل الرا،، والتواصي باحل  والتواصي  
 بالرا    
وَن ويفولذذذه }  ُتْم ال تَذْعَلمذذذُ َل الذذذأَْكِر ِإْن ُكنذذذْ أَلوا أَهذذذْ [ فذذذأكر ا سذذذئول  وأطلذذذ  43{ ]النحذذذل: فَاسذذذْ

 مه   يعل  والالعبد  هليعم كل ما  تا  ،ا سئوع عنه
وبيذان كثذر  أ ذورهم، مذن غذري أن  ،وثنذاؤه علذيهم ،وحمبتذه للرذابرين ،بالرذاتعاىل وكألك أمره 

يقيد ذلذك بنذوا، ليشذمل أنذواا الرذا الثالثذة، وهذي الرذا علذى طاعذة اهلل، وعذن معرذية اهلل، 
 ا ؤ ة   وعلى أيفدار اهلل 

ا نذذافق  وا عتذذدين وحنذذوهم، مذذن ومقابذذل ذلذذك ذمذذه لل ذذافرين والظذذا   والفاسذذق  وا شذذرك  و 
 ليشمل مجي  ذلك ا عىن   ئ غري أن يقيده بش 
ُتْم ومنه يفوله }  ،[ ليشمل كل حرر196{ ]البقر : فَِتْن ُأْحِرْرمُتْ  ومن هأا يفوله } فَذِتْن ِنفذْ
 [ ليعم كل نوف   239{ ]البقر :  َفرَِ االً أَْو رُْكَباناً 

 به ما سي  ال الم أل له   ويفد يقيد ذلك ببعه األمور فيتقيد 
وهذذأا شذذي  كثذذري لذذو ذهبنذذا نذذأكر أمثلذذة عليذذه ل الذذ ، ول ذذن يفذذد فذذتم لذذك البذذاب، فذذام  علذذى 

    4هأا السبيل ا فضي إىل رياض ِبياة من أصناف العلوم
 
 

 
 نات و عيون " يفاع لشيخ ابن عثيم : " يلتح  ِبأه القاعد  أن احل م ا علَّ  بوص  يدع على علية ذلك الوص  فيه، فمثال إذا يفل :  " إن ا تق  ق  4

لك الوص  هلأا احل م و يدع أيضا على أنه يعم بعموم هأا الوص  و أنه يقوى كلما [ أي من أ ل تقواهم فاحل م ا عل  بوص  يدع على علية ذ45]احلار: 
 يفوي ذاا الوص  و يضع  كلما ضع  " 
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 القاعد  اخلامسة عشر 
 واياد  اط ان   لت م  القلوب  للم الو العالية مبشرات  األسباب   عل اهلل

 
  فمن ذلك:، ق عد  مواض  من كتابهوهأا 

ألنفاع: ا{ ]َوَما َ َعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشَرى َولَِتْ َمِئنَّ ِبِه يفُذُلوُبُ ْم } : النرر يفاع ق إنواع ا ال  ة به
رَات  َولِيُذِأيَق ُ }  :[ ويفاع ق أسذباب الذراق ونذووع ا  ذر10 َل الرَيَذاَح ُمَبشذَ ْن آيَاتِذِه َأْن يُذْرسذِ ْم َومذِ

 [   46{ ]الروم: ِمْن َرمْحَِتِه 
ْم َ َْونذُذوَن * الذذَِّأيَن آَمنذُذوا } :وأعذم مذذن ذلذذك كلذذه يفولذه ْوٌف َعلَذْيِهْم َوال هذذُ َأال ِإنَّ أَْولِيذَذاَ  اللذذَِّه ال نذذَ

َرِ   نْذَيا َوِق اآْلنذذِ َرى ِق احْلَيذَذاِ  الذذدُّ ُُم اْلُبشذذْ وَن * هلذذَ انُوا يَذتذَّقذذُ كذذل   هذذيو [ 64: 62]يذذونس مذذن  {وَكذذَ
فيذذدنل فيذذه  ،وأحذذم مذذن أوليا ذذه وصذذفوته ،م اخلذذريِبذذ دليذذل وعالمذذة تذذدهلم علذذى أن اهلل يفذذد أراد 

ويذذذذدنل فيذذذذه مذذذذا يشذذذذاهدونه مذذذذن الل ذذذذ  والتوفيذذذذ ، والتيسذذذذري  ،الثنذذذذا  احلسذذذذن والرؤيذذذذا الرذذذذاحلة
ن أَْع َذى َواتذَّقذَى }؛ ألن اهلل يقذوع: } لليسرى، وَتنيبهم العسرى ا مذَ دَّقَ 5فََأمذَّ ىَن { َوصذَ  بِاحلُْسذْ

رِِه [، و يقذوع: }  7-5{   ] الليل:  { َفَسنُذَيَسرُُه لِْلُيْسَرى6} ْن أَمذْ ن يَذتذَِّ  اللذََّه َ ْعذَل لذَُّه مذِ َومذَ
راً  [، فذذتذا رأيذذ  األمذذور متيسذذر  لذذك ومسذذهلة، وأن اهلل يقذذدر لذذك اخلذذري  4{   ] ال ذذالق:  ُيسذْ

وإذا رأيذذذ  األمذذذر بذذذالع س فرذذذحم  حذذذىت وإن كنذذذ  ال حتتسذذذبه، فهذذذأه ال شذذذك أحذذذا بشذذذرى،
مسذذارا فذذتن فيذذك بذذالً ، والذذنعم مذذا ت ذذون اسذذتدراكا إال  ذذن أيفذذام علذذى معرذذية اهلل، كمذذا يفذذاع 

ونَ تعذذذاىل: }  ُو الَ يَذْعَلمذذذُ ْن َحيذذذْ َتْدرُِ ُهم مذذذَ ا َسَنسذذذْ بُواْ بِآيَاتِنذذذَ أَّ ِأيَن كذذذَ {        ] األعذذذراف:  َوالذذذَّ
   استدرا ا   [، أما إذا كان  من ا ؤمن فليس  182

 ،بذالفرج، والعسذر مؤذنذاً باليسذر  أنذه  عذل الشذدا د مبشذر  مذن ذلذك  أل ذ من ومن ذلك: بل 
وكيذذذ   ذذذا اشذذذتدت ِبذذذم احلذذذاع، وضذذذايف  علذذذيهم  ،وإذا تأملذذذ  مذذذا يفرذذذه عذذذن أنبيا ذذذه وأصذذذفيا ه

{   ] البقذر :  َمىَت َنْرُر اللذ هِ  َواُْلوُِلواْ َحىتَّ يَذُقوَع الرَُّسوُع َوالَِّأيَن آَمُنواْ َمَعهُ  }األرض مبا رحب ، 
 [ رأي  من ذلك العاو العااب   214{ ]البقر : َأال ِإنَّ َنْرَر اللَِّه يَفرِيٌو } [  214
راً }  :اع تعاىلذويف ِر ُيسذْ َ  اْلُعسذْ راً * ِإنَّ مذَ اع ذ صذلى ذ[ ويفذ 6، 5رح:ذ{   ]الشذ  فَِتنَّ َمَ  اْلُعْسِر ُيسذْ

 ( النرذر مذ  الرذا، وأن الفذرج مذ  ال ذرب، وأن مذ  العسذر يسذراً واعلذم أن  )اهلل عليه وسلم ذ 
 واهلل أعلم    ،وأمثلة ذلك كثري 
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 القاعد  السادسة عشر 
 وشدته ق مقامات الوعيد يدع على تعظيم األمرالشرط حأف  واب 

 
ْم }  :وذلذذك كقولذذه َد َرِبذذَِ ِهْم ِعنذذْ و ُرُؤوسذذِ وَن نَاِكسذذُ َرى ِإِذ اْلُمْارِمذذُ [ } 12{ ]السذذاد : َولذذَْو تذذذَ

ْوَت  وا فذذَال فذذذَ َرى ِإْذ َفوِعذذُ ذذبأ: َولذذَْو تذذذَ َأاَب َأنَّ  [ }51{ ]سذ َرْوَن اْلعذذَ وا ِإْذ يذذذَ َرى الذذَِّأيَن ظََلمذذُ َولذذَْو يذذذَ
يعذاً  وا َعلَذى َرِبذَِْم [ } 165{ ]البقذر :  اْلُقوََّ  لِلذَِّه مجَِ َولَذْو [ } 30{ ]األنعذام: َولَذْو تذذََرى ِإْذ ُويِففذُ

 { ْذ ُويِفُفوا َعَلى النَّاِر تَذَرى إِ 
ليذدع علذى عظمذة  ،رهكذْ ف الواب ق هأه اآليذات وشذبهها أوىل مذن ذِ فحأْ  [  27]األنعام: 
مثلذذذه يفولذذذه  ،درا بالوصذذذ ه بلفذذذظ وال يذذذُ نذذذ ع وأنذذذه هلولذذذه وشذذذدته وفظاعتذذذه ال يعذذذاَّ  ،ذلذذذك ا قذذذام

  :تعاىل
  {  ِ َم اْلَيقذذِ وَن ِعلذذْ الَّ لذَذْو تَذْعَلمذذُ [ أي  ذذا أيفمذذتم علذذى مذذا أنذذتم عليذذه مذذن التفذذريه 5:{ ]الت ذذاثركذذَ

 والغفلة واللهو 
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 القاعد  السابعة عشر 
 إذا أفرد دع بعه األمسا  الوارد  ق القرآن 

 إذا يفرن م  غريه دع  على ا عىن ا ناسو له، و 
 ودع ما يفرن معه على بايفيه ،ا عىن على بعه

 
 وهلأه القاعد  أمثلة كثري  

 رن م  العمل الرا، ق آيات كثري     ، ويفُ ري وحده ق آيات كث أُفرد منها: اط ان،
وهلذذأا يرتذذو  ،فذذرد فيهذذا يذذدنل فيذذه مجيذذ  عقا ذذد الذذدين وشذذرا عه الظذذاهر  والباطنذذةفاآليذذات الذذِ أُ 

ولذذوال دنذذوع ا ذذأكورات مذذا حرذذل  آثذذاره    ،والناذذا  مذذن العقذذاب  ،اهلل عليذذه حرذذوع الثذذواب 
 واللسان وعمل القلو واللسان والوارح    وهو عند السل : يفوع القلو
احِلَاِت العمذل الرذا،: كقولذه } بواآليات الِ يفرن اط ان فيهذا  { ِإنَّ الذَِّأيَن آَمنُذوا َوَعِملُذوا الرذَّ

ر اط ان فيها مبا ق القلوب من ا عارف والترذدي ، واالعتقذاد واطنابذة   فسَّ [ يُ 277]البقر : 
 لشرا   القولية والفعلية   والعمل الرا،  مي  ا

فحيذذو أفذذرد الذذا دنذذل فيذذه امتثذذاع األوامذذر وا تنذذاب النذذواهي،  "والتقذذوى  الذذا "وكذذألك لفذذظ 
وهلذذأا يرتذذو اهلل علذذى الذذا وعلذذى التقذذوى عنذذد اططذذالق: الثذذواب    وكذذألك إذا أفذذردت التقذذوى

 والناا  ا  لقة كما يرتبه على اط ان    ا  ل 
وكذألك ق بعذه اآليذات تفسذري  ،اع الا مبا يتناوع أفعاع اخلري وترا ا عاصذير أعمفسَ وتار  يُ 

َماَواُت }  :نرذذذاع التقذذذوى، كمذذذا ق يفولذذذه َها السذذذَّ ة  َعْرضذذذُ ْم َوَ نذذذَّ ْن َرَب ذذذُ َر   مذذذِ ارُِعوا ِإىَل َمْغفذذذِ َوسذذذَ
رَّاِ  وَ  وَن ِق السذذَّ َ  * الذذَِّأيَن يُذْنِفقذذُ دَّْت لِْلُمتَّقذذِ رَّاِ  َواأْلَْرُض أُعذذِ [ 134، 133{ ]آع عمذذران: الضذذَّ

  التقوى  ِباتتم  وصاف الِاألإىل آنر ما ذكره من 
  [ كان2{ ]ا ا د : َوتَذَعاَونُوا َعَلى اْلِاَ َوالتذَّْقَوى }  :الا والتقوى مثل يفوله تعاىلب  وإذا مج  

الظذاهر  والباطنذة   وكانذ  ] الا [ امساً  امعاً ل ل مذا  بذه اهلل ويرضذاه مذن األيفذواع واألفعذاع 
 ] التقوى [ امساً  امعاً يتناوع ترا مجي  احملرمات   

فسذر اطْث با عاصذي الذِ بذ  العبذد وبذ  ربذه،  يفرنذا،] العذدوان [ إذا  و وكألك لفذظ ] اطْث [
علذذذى النذذذاس ق دمذذذا هم وأعراضذذذهم   وإذا أفذذذرد ] اطْث [ دنذذذل فيذذذه كذذذل  بذذذالتارى والعذذذدوان 
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رد ] ذوكذألك إذا أفذ  ، صاحبها، سوا  كان  بينه وب  ربه أو بينذه وبذ  اخللذ ؤْثَ  تُ ا عاصي الِ
 العدوان [   

االسذذتعانة [ إذا أفذذردت العبذذاد  ق القذذرآن العبذذاد  و وكذذألك لفذذظ ] العبذذاد  والتوكذذل [ ولفذذظ ] 
توكذذذل ومذذذن أوع وأهذذذم مذذذا يذذذدنل فيهذذذا: ال ،تناولذذذ  مجيذذذ  مذذذا  بذذذه اهلل ويرضذذذاه ظذذذاهراً وباطنذذذاً 

َتِع ُ   بينهذذذذا وبذذذذ  التوكذذذذل واالسذذذذتعانة حنذذذذو } واالسذذذذتعانة   وإذا مجذذذذُ  اَا َنسذذذذْ ُد َوِإيذذذذَّ اَا نَذْعبذذذذُ { ِإيذذذذَّ
 [ 5]الفاحتة:

ِه }  ْل َعَليذذْ ْدُه َوتَذوَكذذَّ  ،[ فسذذرت العبذذاد   ميذذ  ا ذذأمورات الباطنذذة والظذذاهر 123{ ]هذذود: فَاْعبذذُ
مذذ   ذ ا وحرذذوع مجيذذ  ا نذذاف  ودفذذ  ا ضذذاروفسذذر التوكذذل باعتمذذاد القلذذو علذذى اهلل ق حرذذوهل

   ذالثقة التامة باهلل ق حروهلا 
فرد أحد ا دنل فيه اآلنر كما ق أكثر اآليات، وإذا مجذ  وكألك ] الفقري وا س   [ إذا أُ 

اِكِ  }  :بينهمذذذا كمذذذا ق آيذذذة الرذذذديفات وهذذذي يفولذذذه رَاِ  َواْلَمسذذذَ َديفَاُت لِْلُفقذذذَ : { ]التوبذذذةِإاذذذََّا الرذذذَّ
اً، ذ د شيئاً ال يقذ  منذه مويفعذ  من، أو ر الفقري مبن اشتدت حا ته وكان ال  د شيئاً [ فسٍّ 60
 ر ] ا س   [ مبن حا ته دون ذلك  ذوفس 

 ومثل ذلك األلفاظ الدالة على تالو  ال تاب والتمسك به وهذو اتباعذه، ويشذمل ذلذك: القيذامَ 
َن اْلِ تذذَاِب } :ه تعذذاىلنذذ  معذذه الرذذال  كمذذا ق يفولذذ رِ فذذتذا يفُ  ،بالذذدين كلذذه َك مذذِ َي إِلَيذذْ ا أُوحذذِ اتذذُْل مذذَ

ال َ  ِم الرذذذذَّ الَ  [ ويفولذذذذه } 45{ ]العن بذذذذوت:  َوأيفذذذذِ اُموا الرذذذذَّ اِب َوأيفذذذذَ ُ وَن بِاْلِ تذذذذَ ِأيَن ُ َسذذذذَ { َوالذذذذَّ
وإال فهذذذي  ،[ كذذذان ذكذذذر الرذذذال  تعظيمذذذاً هلذذذا وتأكيذذذداً لشذذذأحا، وحثذذذاً عليهذذذا170ألعذذذراف: ا]

 لعام وهو التالو  والتمسك به وما أشبه ذلك من األمسا    دانلة ق االسم ا
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 القاعد  الثامنة عشر 
 إطالق اهلداية واطضالع وتقييدها

 
ضذذها يذذأكر مذذ  عوق بويضذذل مذذن يشذذا ،  ،ق كثذذري مذذن اآليذذات خيذذا اهلل بأنذذه يهذذدي مذذن يشذذا 

وكذذألك حرذذوع ا غفذذر   ،ذلذذك األسذذباب ا تعلقذذة بالعبذذد، ا و بذذة للهدايذذة أو ا و بذذة ل ضذذالع
وضذذدها، وبسذذه الذذراق وتقذذديره، وذلذذك ق آيذذات كثذذري ، فحيذذو أنذذا أنذذه يهذذدي مذذن يشذذا  

ويبسذه الذذراق  ذذن  ،ويذذرحم مذن يشذذا  ،ويعذأب مذذن يشذا  ،ويضذل مذذن يشذا ، ويغفذذر  ذن يشذذا 
   يشا  ويقدره على من يشا 

ألمذذذور، وأن نذذذوا ن يذذذدع ذلذذذك علذذذى كمذذذاع توحيذذذده وانفذذذراده خبلذذذ  األشذذذيا ، وتذذذدبري مجيذذذ  ا 
األشذذذيا  كلهذذذا بيذذذده، يع ذذذي و نذذذ  وخيفذذذه ويرفذذذ ، فيقتضذذذي مذذذ  ذلذذذك مذذذن العبذذذاد أن يعرتفذذذوا 

وأن يعلقذذوا أملهذذم ور ذذا هم بذذه وحذذده ق حرذذوع كذذل مذذا  بذذون منهذذا، ودفذذ  كذذل مذذا  ،بذذألك 
يذذا عبذذادي كل ذذم ضذذاع إال  ) :كمذذا ق احلذذديو القدسذذي  ،ي رهذذون، وأن ال يسذذألوا أحذذداً غذذريه

    5إىل آنره ( يته، فاستهدو  أهدكممن هد
 ،: يذذأكر فيهذذا أسذذباب ذلذذك، ليعذذرف العبذذاد األسذذباب وال ذذرق ا فضذذية إليهذذابعذذه اآليذذات وق 

ىَن * }  :كقولذذه تعذذاىل  ،فيسذذل وا النذذاف  ويذذدعوا الضذذار دََّق بِاحلُْسذذْ ى * َوصذذَ ْن أَْع ذَذى َواتذَّقذذَ ا مذذَ فََأمذذَّ
 {  ا َمْن خبََِل َواْستَذْغىَن * وََكأََّب بِاحلُْْسىَن * َفَسنُذَيَسرُُه لِْلُعْسَرىَفَسنُذَيَسرُُه لِْلُيْسَرى * َوأَمَّ 
إ ان العبد حب مذة ربذه ق سذننه أن أسباب اهلداية والتيسري  فب َّ [ 10: 5]الليل: اآليات من 

، وأن أسذباب الضذالع والتعسذري ضذد ونلقه وشرعه وأنأه ِبأه السنن وانقياده ألمذره الشذرعي
 ك   ذل

 [ 16{ ]ا ا د :  يَذْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتذََّبَ  ِرْضَوانَهُ }  :وكألك يفوله تعاىل ق صفة القرآن
ِق َ ُيِضلُّ ِبِه َكِثرياً }  لُّ بِذِه ِإالَّ اْلَفاسذِ ا ُيضذِ َفرِيقذاً }  :[ ويفولذه26{ ]البقذر :  َويَذْهِدي ِبِه َكثِذرياً َومذَ

ْيِهمُ  َدى َوَفرِيقذذاً حذذَ َّ َعلذذَ الَلُة هذذَ هِ  مُ هذذُ نذَّ إ الضذذَّ ْن ُدوِن اللذذَّ اَ  مذذِ َياِطَ  أَْولِيذذَ { ]األعذذراف:  اَّتذذََُّأوا الشذذَّ
ومذن رغذو ق اخلذري، واتبذ  رضذوان  ،[ فأنا أن اهلل يهدي بالقرآن من كان يفرذده حسذناً 30

 
 عن أيب ذر    2577أنر ه مسلم:  - 5
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وتذذوىل أعذذدا ه مذذن شذذياط  سذذنن اهلل احل يمذذة، ومتذذرد علذذى اهلل، اهلل، وأنذذه يضذذل مذذن فسذذ  عذذن 
 نس والن، ورضي بواليتهم عن والية رب العا     اط

ِق َ }  :وكألك يفوله تعاىل ْوَم اْلَفاسذِ الرذ :  { فَذَلمَّا اَاُغوا أَاَاَغ اللَُّه يفُذُلوبَذُهْم َواللَُّه ال يَذْهِدي اْلقذَ
 [   110{ ]األنعام:  َمرَّ   َونُذَقَلُو أَْفِئَدتَذُهْم َوأَْبَراَرُهْم َكَما  َْ يُذْؤِمُنوا ِبِه أَوََّع } : [ ويفوله5

والذذِ حتذذ  ِبذذا كلمذذة  ،الذذِ تنذذاع ِبذذا ا غفذذر  والرمحذذة وكذذألك يذذأكر ق بعذذه اآليذذات األسذذبابَ 
 [82{ ]طذه: َوِإَ  َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً ُْثَّ اْهَتَدى} : العأاب، كقوله

ْكتُبُذَها لِلَِّأيَن يَذتذَُّقوَن َويُذْؤُتوَن الوََّكاَ  َوالَِّأيَن ُهْم بِآياتِنَذا يُذْؤِمنُذوَن َوَرمْحَِِ َوِسَعْ  ُكلَّ َشْي   َفَسأَ }  
يَّ  وَع النذذَِّلَّ اأْلُمذذَ ِإنَّ }  :[ ويفولذذه157، 156{ ]األعذذراف: مذذن اآليذذات  * الذذَِّأيَن يَذتَِّبعذذُوَن الرَّسذذُ
ِن َ  َن اْلُمْحسذِ ْم }  :[ ويفولذه56ف: { ]األعذرا َرمْحََ  اللَِّه يَفرِيٌو مذِ ْن َرَب ذُ َر   مذِ ارُِعوا ِإىَل َمْغفذِ َوسذَ

دَّْت لِْلُمتَّقذذذِ َ  َماَواُت َواأْلَْرُض أُعذذذِ َها السذذذَّ ة  َعْرضذذذُ  [ ْث ذكذذذر األسذذذبابَ 133{ ]آع عمذذذران: َوَ نذذذَّ
َن ِإنَّ الذَِّأيالِ تناع ِبا ا غفر  والرمحة، وهي نرذاع التقذوى ا ذأكور  ق هذأه اآليذة وغريهذا: } 

 [218{ ]البقر :  آَمُنوا َوالَِّأيَن َهاَ ُروا َوَ اَهُدوا ِق َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك يَذْرُ وَن َرمْحََ  اللَّهِ 
[ وأعذم مذن ذلذك  204{ ]األعراف: َوِإَذا يفُرَِش اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِرُتوا َلَعلَُّ ْم تُذْرمَحُونَ }  

[ ف ريذ  الرمحذة 132{  ]آع عمذران:ُعوا اللََّه َوالرَُّسوَع َلَعلَُّ ْم تُذْرمَحُوَن َوَأِطي}  :كله يفوله تعاىل
   وهأه األسباب ا أكور  نروصاً  ،وا غفر  سلوا طاعة اهلل ورسوله عموماً 

والتذوا  ،وكلها را عة إىل شيئ : الت ذأيو هلل ورسذوله ،وأنا أن العأاب له أسباب متعدد  
َوىلَّ * } : كقولذذذذه تعذذذذاىل  له،و اهلل ورسذذذذ طاعذذذذة عذذذذن  أََّب َوتذذذذذَ ِأي كذذذذَ َقى * الذذذذَّ الَها ِإالَّ اأْلَشذذذذْ ال َيرذذذذْ

ى ُه يَذتَذوَكذذذَّ ْؤِْ َمالذذذَ ى * الذذذَِّأي يذذذذُ ُيَانَّبُذَها اأْلَتْذقذذذَ ْد }  :[ ويفولذذذه18:15{ ]الشذذذمس مذذذن  َوسذذذَ ا يفذذذَ ِإنذذذَّ
َنا َأنَّ اْلَعَأاَب َعَلى َمْن َكأََّب َوتَذَوىلَّ   [   48{ ]طذه:أُوِحَي إِلَيذْ

والسذعي الميذل ق مناكذو األرض  ،وكألك يأكر أسباب الراق، وأحا لووم طاعة اهلل ورسذوله
وُ  * َوَمْن يَذتَِّ  اللََّه َ َْعْل َلُه َهَْر اً } :م  لووم التقوى كقوله تعاىل ْن َحيذُْو ال َ َْتسذِ { َويَذْرايُْفُه مذِ

ر  }  :تعذذاىل [ وانتظذذار الفذذرج والذذراق كقولذذه2،3]ال ذذالق: مذذن اآليذذات  َد ُعسذذْ َيْاَعُل اللذذَُّه بَذعذذْ سذذَ
راً  ِه  ذذَُتَذْعُ ْم }  :الذذأكر واالسذذتغفار وكثذذر [ 7{ ]ال ذذالق: ُيسذذْ ْم ُْثَّ ُتوبذُذوا إِلَيذذْ تَذْغِفُروا َربَّ ذذُ َوَأِن اسذذْ

َلُه  ل  َفضذذْ لَّ ِذي َفضذذْ م ًى َويذذذُْؤِت كذذُ ل  ُمسذذَ ناً ِإىَل َأ ذذَ ُ  ا[ } 3{ ]هذذود: َمَتاعذذاً َحسذذَ تَذْغِفُروا فَذُقلذذْ سذذْ
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[ فذأنا أن االسذتغفار 11، 10{ ]نذوح: يُذْرِسِل السََّماَ  َعَلْيُ ْم ِمْدرَاراً *  َربَُّ ْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً 
   وضد ذلك سبو للفقر والتيسري للعسرى ،ستالو به مغفر  اهلل ورايفه ونريهسبو يُ 

 وأمثلة هأه القاعد  كثري  ويفد عرف  طريقها فالومه    
 

 
 قاعد  التاسعة عشر ال

 األمسا  احلسىن ق نتم اآليات 
 

 أن احل م ا أكور له تعل  بألك االسم ال ر على يدع لاآليات بأمسا  اهلل احلسىن خيتم اهلل 
  

َتذذذدها ق غايذذذة  ،عليذذذك بتتبعهذذذا ق مجيذذذ  اآليذذذات ا  تومذذذة ِبذذذا ،وهذذذأه القاعذذذد  ل يفذذذة نافعذذذة
    واخلل  كله صادر عن أمسا ه وصفاته ومرتبه ِبا على أن الشرا واألمر لك وتد، ا ناسبة

 وهأا باب عظيم ق معرفة اهلل ومعرفة أح امه، وهو من أ ل ا عارف وأشرف العلوم  
برذفات الرمحذة، وآيذات العقوبذة والعذأاب هتومذة بأمسذا  العذو  والقذدر   تاد آيذة الرمحذة هتومذةً ف

 واحل مة والعلم والقهر  
ونشذذذري إىل مناسذذذبتها حبسذذذو مذذذا وصذذذل إليذذذه  ،بعذذذه اآليذذذات ق هذذذأا وال بذذذأس هنذذذا أن نسذذذوق

وال ت ذذاد  ،ولذذو طالذذ  األمثلذذة هنذذا ألحذذا مذذن أهذذم ا همذذات  ،وعبارتنذذا الضذذعيفة علمنذذا القاصذذر
 َتدها ق كتو التفسري إال يسرياً منها   

يمٌ }  :يفذذاع تعذذاىل ْي   َعلذذِ َل شذذَ َو ِب ذذُ ْبَ  مسذذََاَوات  َوهذذُ وَّاُهنَّ سذذَ إحاطذذة  [ فذذأكرُ 29]البقذذر : {  َفسذذَ
 ،مبا فيها من العوا  العظيمةعلمه علمه بعد ذكر نلقه ل رض والسماوات يدع على إحاطة 

وأن نلقذذه  ،وأح ذذم صذذنعها ق أحسذن نلذذ  وأكمذل نظذذام، وأنذه ح ذذيم حيذو وضذذعها لعبذاده
وَ }  :هلذذا مذذن أدلذذة علمذذه، كمذذا يفذذاع ق اآليذذة األنذذرى ْن َنلذذََ  َوهذذُ {   اللَِّ يذذُ  اخْلَبذذِرُي َأال يَذْعلذذَُم مذذَ

[ ف لقذذذه للم لويفذذذات وتسذذذويتها علذذذى مذذذا هذذذي عليذذذه مذذذن إنسذذذان وحيذذذوان ونبذذذات 14]ا لذذذك:
 ف ي  خيلقها وهو ال يعلمها ؟ ،ومجاد: من أكا األدلة العقلية على علمه
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 ،م ق ذلذك رِبا ال  ة ح  أناهم أنه  اعل ق األرض نليفة، ومرا عتهم لذ  و ا ذكر كالمَ 
نلذذذ  آدم وعلمذذذه أمسذذا  كذذذل شذذذي  ممذذذا  علذذه اهلل لذذذه وبذذذ  يديذذه، وعاذذذوت ا ال  ذذذة عذذذن  فلمذذا

يفَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَذنَذا ِإنذََّك أَنْذَ  اْلَعلِذيُم احلَْ ذِيُم }  :معرفتها وأنبأهم آدم ِبا
م ه ئذذون ق مذذرا عتهم رِبذذم [ فذذاعرتفوا هلل بسذذعة العلذذم، وكمذذاع احل مذذة، وأحذذ 32{  ]البقذذر :

 ق است الفه آدم ق األرض الِ نلق  له وهيئ  لنووله   
أن علذذذومهم تضذذذمحل بذذذ وق هذذذأا: أن ا ال  ذذذة علذذذى عظمذذذتهم وسذذذعة معذذذارفهم بذذذرِبم اعرتفذذذوا 

ف ذذذتم هذذذأه اآليذذذات ِبذذذأين االمسذذذ  ال ذذذر  ،  ، انذذذو علذذذم رِبذذذم، وأنذذذه ال علذذذم هلذذذم إال منذذذه
 بذذآدم ومذذا نلذذ  لذذه ومذذا نلذذ  عليذذه ومتذذام ح متذذه ق نلقذذه، ومذذا يرتتذذو الذذدال  علذذى علذذم اهلل

 على ذلك من ا را، ا تنوعة: من أحسن ا ناسبات   
وَّاُب الذذذرَِّحيمُ }  :وأمذذذا يفولذذذه عذذذن آدم َو التذذذذَّ ُه هذذذُ ِه ِإنذذذَّ اَب َعَليذذذْ ات  فَذتذذذَ ِه َكِلمذذذَ ْن َربذذذَ ى آَدُم مذذذِ {   فَذتَذَلقذذذَّ

اآليات ِبأين االمس  ] التواب الرحيم [ بعد ذكذر مذا يذدعو بذه [ ونتمه كثرياً من 37]البقر :
وأنه  ا كان  ، ليلة ل ل أحد تهفمناسب ،العبد إىل التعرض من رمحته ومغفرته، وتوفيقه وحلمه

ل نذذذأ باألسذذذباب الذذذِ تذذذر عهم إىل  مهذذو التذذذواب الذذذرحيم، أيفبذذذل بقلذذذوب التذذذا ب  إليذذذه، ووفقهذذذ 
ا نعمذذة رِبذذم فيقذذدروحا ويشذذ روحا ويسذذتايبون  ذذا يذذدعوهم ِبذذا الف ذذر  السذذليمة الذذِ يعرفذذون ِبذذ 

إليذذذه سذذذبحانه، فري عذذذون ق كذذذل شذذذئوحم وأمذذذورهم إىل رِبذذذم، فيفذذذرح ِبذذذم ويويذذذدهم مذذذن فضذذذله 
ويتوب عليهم ْث يغفر هلم ويرمحهم، فتاب عليهم أوالً بتوفيقهم للتوبة وأسذباِبا، وتذاب علذيهم 

ُْثَّ تَذاَب َعلَذْيِهْم لَِيُتوبُذوا }  :وهلذأا يفذاع ق اآليذة األنذرى ،ثانياً ح  يفبذل متذاِبم وأ ذاب سذؤاهلم
فتنذذه لذذوال توفيقذذه و ذذأب يفلذذوِبم إىل ذلذذك بنعمذذه  عليذذه، ي أيفبذذل بقلذذوِبمأ[ 118{ ]التوبذذة: 

فتحذذا ال  ،ال ونيذذة والعلميذذة   ي ذذن هلذذم سذذبيل إىل ذلذذك حذذ  اسذذتول  علذذيهم الذذنفس األمذذار 
 ومن نوغات الشي ان    هاعاذه منأف اهلل تأمر إال بالسو ، إال من رحم

َل وتفرده با لك   فقاع }  و ا ذكر اهلل النسخ أنا عن كماله يفدرته َأ َْ تَذْعلَذْم َأنَّ اللذََّه َعلَذى كذُ
ِديرٌ  ْي   يفذذذذذذذذَ َماَواِت َواأْلَْرِض *  شذذذذذذذَ ُك السذذذذذذذَّ ُه ُملذذذذذذذذْ َه لذذذذذذذذَ ْم َأنَّ اللذذذذذذذَّ { ]البقذذذذذذذذر :من اآليتذذذذذذذذ  َأ َْ تَذْعلذذذذذذذذَ
وأن نسذذ ه  ذذا ينسذذ ه مذذن آثذذار  ،[ وق هذذأا رد علذذى مذذن أن ذذر النسذذخ كذذاليهود 106،107

و  ذذم بيذذنهم بأح امذذه القدريذذة وأح امذذه  ،فتنذذه تعذذاىل يترذذرف ق عبذذاده ،يفدرتذذه ومتذذام مل ذذه
 فال حار عليه ق شي  من ذلك  الشرعية، 
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ُه اللذَِّه َولِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيْذَنَما تُذَولُّو }  :و ا يفاع َثمَّ َو ذْ ِإنَّ [ يفذاع: } 115{ ]البقذر : ا فذذَ
يٌم  ٌ  َعلذذذِ َه َواسذذذِ واسذذذ  الفضذذذل، واسذذذ  ا لذذذك، مجيذذذ  العذذذا  العلذذذوي  :[ أي115{ ]البقذذذر : اللذذذَّ

والسفلي بعه مل ه، وم  سذعته ق مل ذه وفضذله فهذو حمذيه علمذه بذألك كلذه، وحمذيه علمذه 
مذن احل مذة، وحمذيه ا تنوعذة ل بذَ ه مبذا ق التو ذه إىل القِ ة، وحمذيه علمذ لَ باألمور ا اضية وا سذتقبذَ 

علمه بنيذات ا سذتقبل  ل ذل  هذة مذن الهذات إذا أن ئذوا القبلذة ا عينذة، فحيذو وىل ا رذلى 
 منهم فما يفرد إال و ه ربه   

 ِمنذَّا َربذَّنَذا تَذَقبذَّلْ وأما يفوع اخلليذل وإمساعيذل ذ عليهمذا السذالم ذ و ذا يرفعذان القواعذد مذن البيذ  } 
ِميُ  اْلَعلِذيُم  [ فتنذه توسذل إىل اهلل ِبذأين االمسذ  إىل يفبذوع هذأا 127{ ]البقذر : ِإنََّك أَْنَ  السذَّ

العمذذل الليذذل، حيذذو كذذان اهلل يعلذذم نياهتمذذا ومقاصذذد ا، ويسذذم  كالمهمذذا، و يذذو دعا  ذذا 
ا سذتايو   كمذا يفذاع معذىن  ذفتنه يراد بالسمي  ق مقذام الذدعا : دعذا  العبذاد  ودعذا  ا سذألة 

 [   39{ ]ابراهيم: ِإنَّ َريَب َلَسِميُ  الدَُّعاِ  }  :اخلليل ق اآلية األنرى
ُهْم }  :وأما نتم يفوله ِإنََّك أَْنَ  اْلَعوِيُو [ بقوله } 129{ ]البقر : َربذََّنا َوابْذَعْو ِفيِهْم َرُسوالً ِمنذْ

يُم  ففيذذه متذذام  ،هلذذأا الرسذوع فيذذه الرمحذذة السذابغة [ فمعنذذاه: كمذا أن بعثذذك 129{ ]البقذذر : احلَْ ذِ
، ال عبثاليس من ح مة أح م احلاكم  أن يرتا اخلل  سدى  هفتن ه،وكماع ح مت  اهلل عو 

فحقذ  اهلل ح متذه ببعثذه، كمذا حقذ  ح متذه لذئال ي ذون للنذاس علذى اهلل ، يرسل إليهم رسذوال
 هلل، ونفوذ ح مه   واألمور كلها: يفدريها وشرعيها، ال تقوم إال بعو  ا ،حاة

لينبه عباده أحم إذا وا ها،  ويفد ي تفي اهلل بأكر أمسا ه احلسىن عن الترريم بأكر أح امها و 
فذَذِتْن }  :مثذذل يفولذذه تعذذاىل، االسذذم العظذذيم، عرفذذوا مذذا يرتتذذو عليذذه مذذن األح ذذام أكرعرفذذوا اهلل بذذ 

اَ ْتُ ُم اْلبَذيَذنذذَاُت  ا  ذذَ ِد مذذَ ْن بَذعذذْ ُتْم مذذِ ذم مذذن العقو ذ ذذ ل ل: فذ[   يقذذ 209: { ]البقذذر اَلَلذذْ ة كذذأا، بذذل بذذ
يٌم } :اعذيفذذذ  َه َعوِيذذذٌو َح ذذذِ اْعَلُموا َأنَّ اللذذذَّ عذذذرفتم عوتذذذه وهذذذي يفهذذذره  ذافذذذت :[ أي209{ ]البقذذذر : فذذذَ

 -وتنويلهذذا حماهلذذا  ،وهذذي وضذذعه األشذذيا  موضذذعها -وعذذرفتم ح متذذه  ،وغلبتذذه ويفوتذذه وامتناعذذه
والل ذذذم، ألن مذذذن ح متذذذه معايفبذذذة مذذذن  أو ذذذو ل ذذذم ذلذذذك اخلذذذوف مذذذن البقذذذا  علذذذى ذنذذذوب م

متنذذاا عليذذه، وال نذذروج ايسذذتح  العقوبذذة: وهذذو ا رذذر علذذى الذذأنو مذذ  علمذذه، وأنذذه لذذيس ل ذذم 
 عن ح مه و وا ه، ل ماع يفهره وعوته  
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ْيِهْم }  :وكذذذألك  ذذذا يفذذذاع ق سذذذور  ا ا ذذذد  ِدُروا َعلذذذَ ِل َأْن تَذقذذذْ ْن يفَذبذذذْ ابُوا مذذذِ ِأيَن تذذذَ { ]ا ا ذذذد : ِإالَّ الذذذَّ
يٌم  } :بذذل يفذذاع ،[   يقذذل: فذذاعفوا عذذنهم أو اتركذذوهم وحنوهذذا34 وٌر َرحذذِ { فذَذاْعَلُموا َأنَّ اللذذََّه َغفذذُ

وه، عذرفتم أن مذن تذاب وأنذاب فذتن اهلل يغفذر لذه مذ فتذا عرفتم ذلك وعلمت :[ يعين34]ا ا د : 
 فيدف  عنه العقوبة    ويرمحه،

يٌم َنَ االً }  :و ا ذكر عقوبة السارق يفاع ق آنرها [ 38{ ]ا ا ذد : ِمَن اللَِّه َواللذَُّه َعوِيذٌو َح ذِ
 عو وح م فق   يد السارق، وعو وح م فعايفو ا عتدي شرعاً ويفدراً و وا     :أي

{ ]النسا : َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِ يماً  } :ويفدرها يفاع و ا ذكر مواريو الورثة
فانضذذعوا  ذذا  ،ويضذذ  األشذذيا  مواضذذعها يمذذاً يعلذذم مذذا ال يعلذذم العبذذاد،[ ف ونذذه عليمذذاً ح 11
علذذذذم اهلل سذذذو له ق توايذذذذ  األمذذذواع علذذذى مسذذذتحقيها الذذذذأين يسذذذتحقوحا حبوفرذذذَّ  وِفْعلذذذه، يفالذذذه

إىل أنفسذذهم، ويفيذذل هلذذم: واعوهذذا أنذذتم حبسذذو ا تهذذادكم لذذدنلها  العبذذادَ  لَ كذذَ وح متذذه، فلذذو َو 
ألك مذذن الضذرر مذذا اهلل بذذه بذذ وحرذل  ،رت ا واريذو فوضذذىوصذذا وعذدم احل مذذة، الهذل واهلذذوى

 ها للنف    واول ن توالها ويفسمها بأح م يفسمة وأوفقها ل حواع وأيف ،عليم
وهلذأا مذذن يفذدح ق شذذي  مذذن أح امذه، أو يفذذاع: لذذو كذان كذذأا وكذذأا فهذو يفذذادح ق علذذم اهلل وق 

 ح مته   
يذأكرها ق آيذات الوعيذد ليبذ  للعبذاد  وهلذأا يذأكر اهلل العلذم واحل مذة بعذد ذكذر األح ذام، كمذا

 علمه   عن أن الشرا والوا  مربوط حب مته، غري نارج 
َولِلذذَِّه اأْلَمسذذَْاُ  }  :وخيذذتم األدعيذذة بأمسذذا  تناسذذو ا  لذذوب   وهذذأا مذذن الذذدعا  باألمسذذا  احلسذذىن

ا  اْدُعوُه ِبذذذذَِ ىَن فذذذذَ اطلبذذذذوه ب ذذذذل اسذذذذم دوا هلل بدعا ذذذذه ِبذذذذا، و تعبذذذذَّ  :[ أي180{ ]األعذذذذراف: احلُْسذذذذْ
   مناسو   لوب م

[ 59{ ]احلىل: لَُيْدِنَلنذَُّهْم ُمْدَنالً يَذْرَضْونَُه َوِإنَّ اللََّه َلَعِليٌم َحِليمٌ }  :ويفوله تعاىل ق سور  احلىل
 مس  كر     اكل واحد  نتم  ب  ،واآليات ا تتابعة الِ بعدها

اهتم الميلة، وأعماهلم الليلذة ومقامذاهتم فاألوع منها: نتمها بالعلم واحللم: يقتضي علمه بني
 ف أحم ما فعلوها    لك بالفضل العظيم، ويعفو و لم عن سيئاهتمذالشاهة، فيااايهم على 
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ونذذدب إىل مقذذذام الفضذذل، وهذذو العفذذذو  ،فتنذذه أبذذاح ا عايفبذذذة با ثذذل ،ونذذتم الثانيذذة بذذالعفو الغفذذذور
ِبذذذأين الوصذذذف  الليلذذذ   ترذذذافهلل باال عبذذذدواتوعذذذدم معايفبذذذة ا سذذذي ، وأنذذذه ينبغذذذي ل ذذذم أن ت

 لتنالوا عفوه ومغفرته   
يقتضذذي مسعذذه لميذذ  أصذذوات مذذا سذذ ن ق الليذذل والنهذذار،  ونذذتم اآليذذة الثالثذذة بالسذذمي  البرذذري

 وبرره حبركاهتم على انتالف األويفات وتباين احلاالت   
عظمتذذه وجمذذده تضذذمحل معذذه ه و   لذذ  وكايذذاا ألن علذذوه  ،ونذذتم اآليذذة الرابعذذة: بذذالعلي ال بذذري

ويب ل معها كل ما عبد من دونذه، وبتثبذات كمذاع علذوه وكايا ذه، يتعذ  أنذه  ،مجي  ا  لويفات 
 هو احل  وما سواه هو الباطل   

ونذذذتم اآليذذذة اخلامسذذذة: بذذذالل ي  اخلبذذذري، الذذذدال  علذذذى سذذذعة علمذذذه وديفيذذذ  ناتذذذه بذذذالبواطن    
نذذه ل ذذ  بعبذذاده أالبذذأور وألذذوان النباتذذات، و  كذذالظواهر، ومبذذا حتتذذوى عليذذه األرض مذذن أصذذناف

 مري، واخلري الغوير  حيو أنرج هلم أصناف األرااق، مبا أنوله من ا ا  النَّ 
ونتم اآلية السادسذة: بذالغين احلميذد، بعذد مذا ذكذر مل ذه للسذماوات واألرض، ومذا فيهمذا مذن 

ل ِبذذا   فتنذذه احلميذذد يت مذذَّ م لذذ ، وال ل فتنذذه غذذين ،ا  لويفذذات، وأنذذه   خيلقهذذا حلا ذذة منذذه هلذذا
محيذد ق أيفذداره، محيذذد ق وأنذه ال امذل، وليذدهلم علذى أحذم كلهذم فقذرا  إليذه مذن مجيذ  الو ذوه، 
 شرعه، محيد ق  وا ه، فله احلمد ا  ل  ذاتا وصفات وأفعاالً   

مذذذن رأفتذذذه ورمحتذذذه تسذذذ ريه ا  لويفذذذات لبذذذين آدم  أي:ونذذذتم اآليذذذة السذذذابعة: بذذذالرؤوف الذذذرحيم، 
حفذذذظ السذذذماوات واألرض وإبقاؤهذذذا لذذذئال تذذذووع، فت تذذذل مرذذذاحلهم   ومذذذن رمحتذذذه سذذذ ر هلذذذم و 

وأودا  ،فذذرمحهم حيذو نلذذ  هلذذم ا سذذ ن ،البحذار لتاذذري فيهذذا الفلذك ق منذذافعهم ومرذذاحلهم
 هلم فيه كل ما  تا ونه، وحفظه عليهم وأبقاه   

َوِإنَّ اللذذََّه هلذذََُو }  :بقولذذه و ذذا ذكذذر ق سذذور  الشذذعرا  يفرذذخ األنبيذذا  مذذ  أممهذذم، نذذتم كذذل يفرذذة
يمُ  وذلذذك برمحذذة  ،[ فذذتن كذذل يفرذذة تضذذمن   ذذا  النذذل وأتباعذذه68{ ]آع عمذذران:  اْلَعوِيذذُو احلَْ ذذِ

 وذلك من آثار عوته   ،اهلل ول فه، وتضمن  إهالا ا  أب  له
وتذذه ع وأتباعذذه ب مذذاع يفوتذذه وعو فتنذذه  ذذى الرسذذ  ،ويفذذد يتعلذذ  مقتضذذى االمسذذ  ب ذذل مذذن احلذذالت 

ظذذم  ذذرمهم، وأنذذه متذذه   وي ذذون ذكذذر الرمحذذة داالً علذذى عِ  ورمحتذذه، وأهلذذك ا  ذذأب  بعوتذذه وح
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فأغلقوهذذا دوحذذم بتمذذردهم علذذى اهلل وكفذذرهم  طا ذذا فذذتم هلذذم أبذذواب رمحتذذه بآياتذذه ونعمذذه ورسذذله
 وشركهم فلم ي ن هلم طري  إليها، ولوال ذلك  ا حل ِبم هأا العقاب الرارم  

َأبْذُهْم فذَ ذ عليذه السذالم ذ } وأما يفوع عيسى  ُْم فَِتنذََّك أَنْذَ  اْلَعوِيذُو تِإْن تُذعذَ ْر هلذَ حم ِعبَذاُدَا َوِإْن تَذْغفذِ
يُم  س مقذذذام اسذذذتع اف يألن ا قذذذام لذذذ  ،[ و  يقذذذل: أنذذذ  الغفذذذور الذذذرحيم118{ ]ا ا ذذذد :احلَْ ذذذِ
فناسذو ذكذر العذو   ،َّتذأه وأمذه إهلذ  مذن دون اهللاإاا هو مقام غضو وانتقام ممذن  ،واسرتحام
 وصار أوىل من ذكر الرمحة وا غفر     ،واحل مة

ومن أل   مقامات الر ا : أن يأكر أسباب الرمحة وأسباب العقوبة، ْث خيتمها مبا يدع على 
يٌم }  :مثذذل يفولذذه؛ الرمحذذة وٌر َرحذذِ ُه َغفذذُ اُ  َواللذذَّ ْن َيشذذَ َأُب مذذَ اُ  َويُذعذذَ ْن َيشذذَ ُر ِلمذذَ { ]آع عمذذران: يَذْغفذذِ
رَِكاِت َويَذتُذوَب اللذَُّه َعلَذى }  :[ ويفوله129 لِيُذَعَأَب اللَُّه اْلُمَناِفِقَ  َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَ  َواْلُمشذْ

وراً َرِحيمذذاً  اَن اللذذَُّه َغفذذُ ْؤِمِنَ  َواْلُمْؤِمنذَذاِت وَكذذَ [ فذذألك يذذدع علذذى أن رمحتذذه 73{  ]األحذذواب:اْلمذذُ
هذذور، وإليهذذا ينتهذذي كذذل مذذن فيذذه أدىن سذذبو مذذن أسذذباب وغلبتذذه وصذذار هلذذا الظ سذذبق  غضذذبه

وهلأا خيرج من النار مذن كذان ق يفلبذه أدىن حبذة نذردع مذن اط ذان ولنقترذر علذى هذأه  ،الرمحة
 االستدالع بألك    صفةاألمثلة فتنه يعرف ِبا 

 
 القاعد  العشرون

 القرآن كله حم م باعتبار، وكله متشابه باعتبار 
 ابه باعتبار ثالووبعضه حم م وبعضه متش 
 

    ويفد وصفه اهلل تعاىل ب ل واحد  من هأه األوصاف الثال  
يم  َنبذذِري  وأنذذه: } فوصذذفه بأنذذه حم ذذم ق عذذد  آيذذات،  ن لذذَُّدْن َح ذذِ َلْ  مذذِ ْ  آيَاتذُذُه ُْثَّ ُفرذذَ  ُأْحِ مذذَ

، نبذاره كلهذا حذ  وصذدقأفحايذة االنتظذام، ح ذام و أنذه ق غايذة اطمعىن ذلذك و [ 1{] هود: 
متعلقذذذذة بالشذذذذرور نواهيذذذذه و  تنذذذذايفه فيهذذذذا والانذذذذتالف، وأوامذذذذره كلهذذذذا نذذذذري وبركذذذذة وصذذذذالح، ال

    واألعماع السيئة فهأا إح امهواألضرار واألنالق الرذيلة 
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اِِباً }  :ووصذذفه بأنذذه متشذذابه ق يفولذذه مذذن سذذور  الومذذر ِديِو ِكَتابذذاً ُمَتشذذَ َن احلذذَْ وََّع َأْحسذذَ ُه نذذذَ { اللذذَّ
ووروده با عذا  النافعذة ا وكيذة للعقذوع،  ،ِبا ق احلسذن والرذدق واحلذ متشا :أي [23]الومر: 

  ،ا  هر  للقلوب 
ُ
    فألفاظه أحسن األلفاظ ومعانيه أحسن ا عا  ،رلحة ل حواعا 

اِِبَاٌت ووصفه بأن}  ُر ُمَتشذَ نَّ أُمُّ اْلِ تَذاِب َوُأنذَ اٌت هذُ  ا[ فهنذ 7{ ]آع عمذران: ِمْنُه آيَذاٌت حُمَْ مذَ
يذذذردون ا تشذذذابه منذذذه إىل  أهذذذل العلذذذم بال تذذذاب وأن  ،بذذذأن بعضذذذه ه ذذذأا وبعضذذذه ه ذذذأاوصذذذفه 
ِد َربَذنذذَا }   :فيرذذري كلذذه حم مذذاً ويقولذذون، احمل ذذم ْن ِعنذذْ ل  مذذِ ومذذا كذذان  :[ أي7{ ]آع عمذذران: كذذُ

فحرذذل ، مذذن عنذذده فذذال تنذذايفه فيذذه، فمذذا اشذذتبه منذذه ق موضذذ ، فسذذره ا وضذذ  اآلنذذر احمل ذذم
 ع   العلم وااع اطش ا
كذان اهلل  منها: ما تقدم من اطنبار بأنه على كل شذي  يفذدير، وأن مذا شذا  ؛ وهلأا النوا أمثلة

 ي من يشا  ويضل من يشا    دوما   يشأ   ي ن، وأنه يه
 وافذاً لغذري سذبو ي ذون فتذا اشتبه  على من ظن به نالف احل مذة، وأن هدايتذه وإضذالله 

لذذذذة علذذذذى أن هدايتذذذذه هلذذذذا أسذذذذباب، يفعلهذذذذا العبذذذذد آليذذذذات األنذذذذر الداوضذذذذح  هذذذذأا اططذذذذالق ا
الم }  :ويترذذ  ِبذذا مثذذل يفولذذه ق سذذور  ا ا ذذد  ُبَل السذذَّ َوانَُه سذذُ َ  ِرضذذْ ِن اتذَّبذذَ ُه مذذَ ِه اللذذَّ ِدي بذذِ { يَذهذذْ

يفذذاع ق سذذور   ،ناالعبذذد، وهذذو توليذذه للشذذي  مذذن[ وأن إضذذالله لعبذذده لذذه أسذذباب 16]ا ا ذذد : 
ْن ُدوِن اللذَّه إيقاً َح َّ َعَلْيِهُم الضَّالَلُة َفرِيقاً َهَدى َوَفرِ }  :األعراف َياِطَ  أَْولِيَذاَ  مذِ حم اَّتََُّأوا الشذَّ

 [   5{ ]الر : فَذَلمَّا اَاُغوا أَاَاَغ اللَُّه يفُذُلوبَذُهْم  } :[ وق سور  الر 30{ ]األعراف: 
بينتهذذا اآليذذات  يهذذا،العبذذاد جمبذذورون عل أفعذذاع وإذا اشذذتبه  آيذذات علذذى الذذاي الذذأي يذذرى أن 

األنذذذذر ال ثذذذذري  الدالذذذذة علذذذذى أن اهلل    ذذذذا العبذذذذاد، وأن أعمذذذذاهلم وايفعذذذذة بانتيذذذذارهم ويفذذذذدرهتم، 
 وأضافها إليهم ق آيات غري منحرر    

كمذذا أن هذذأه اآليذذات الذذِ أضذذاف اهلل فيهذذا األعمذذاع إىل العبذذاد حسذذنها وسذذيئها، إذا اشذذتبه  
ويفذذذدره، وأن اهلل مذذذا شذذذا ها مذذذنهم وال    اهللعذذذن يفضذذذاعلذذذى القدريذذذة النفذذذا ، فظنذذذوا أحذذذا منق عذذذة 

تنذذذذاوع يفذذذذدر  اهلل ل ذذذذل شذذذذي  مذذذذن األعيذذذذان بتليذذذذ  علذذذذيهم اآليذذذذات ال ثذذذذري  الرذذذذر ة  ،يفذذذذدرها
 واألعماع واألوصاف، وأن اهلل نال  كل شي    

 يشا ون إال أن يشا  اهلل رب العا      الومن ذلك: أعماع العباد، وأن العباد 
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: إن اآليذذات والنرذذوص كلهذذا حذذ ، و ذذو علذذى كذذل مسذذلم ترذذديقها واط ذذان ويفيذذل لل ذذا فت 
وايفعذذذة مذذذنهم وبقذذذدرهتم وإرادهتذذذم، واهلل تعذذذاىل نذذذالقهم ونذذذال   فهذذذيوأحذذذا ال تتنذذذا ،  ،اهذذذ ِبذذذا كل 

 يفدرهتم وإرادهتم  
ِ ومذذا أُ  ومذذا   يتوضذذم ق موضذذ  توضذذم ق موضذذ   ،ق بعذذه اآليذذات فسذذرته آيذذات أنذذر لَ مجذذْ

هياً، كالرال  والوكا  والونذا والظلذم، ان وأن معروفاً ب  الناس وورد فيه القرآن أمراً وما كا، نرآ
ه بذذذذ و  يفرذذذذله فلذذذذيس جممذذذذاًل، ألنذذذذه أرشذذذذدهم إىل مذذذذا كذذذذانوا يعرفذذذذون، وأحذذذذاهلم علذذذذى مذذذذا كذذذذانوا 

 متلبس ، فليس فيه إش اع بو ه واهلل أعلم   
 

 القاعد  احلادية والعشرون
 ن واألحواعام  الوم القرآن  ري ق إرشاداته

 ق أح امه الرا عة للعرف والعوا د
 

وهذو مذا عذرف حسذنه  ،فتن اهلل أمر عباده با عروف ،وهأه يفاعد   ليلة ا قدار، عظيمة النف 
 وحاهم عن ا ن ر، وهو ماظهر يفبحه شرعا وعقال وعرفا   ،شرعاً وعقالً وعرفاً 

  ر، ووصفهم بألك   وأمر ا ؤمن  باألمر با عروف والنهي عن ا ن 
فما كان من ا عروف ال يتغري ق األحواع واألويفات كالرذال  والوكذا ، والرذوم واحلذىل، وغريهذا 

ين نظذذري الوا ذذو علذذى رِ ق ويفذذ    والوا ذذو علذذى اآلنذذِ  كذذلٌ   :مذذن الشذذرا   الراتبذذة، فتنذذه أمذذر بذذه
ت كالشذذرا والقتذذل ألويفذذاااألولذذ  مذذن هذذأه األمذذة   ومذذا كذذان مذذن ا ن ذذر ال يتغذذري كذذألك بتغذذري 

ق كذل امذان وم ذان ال يتغذري وال خيتلذ  أح امذه تذ  ببغري ح ، والونا وشرب اخلمر وحنوها ث
 ح مه   

 هنا   هوما كان خيتل  بانتالف األم نة واألامة واألحواع، فهو ا راد 
 فتن اهلل تعاىل يردهم فيه إىل العرف والعاد  وا رلحة ا تعينة ق ذلك الويف    

نذذذه أمذذذر باطحسذذذان إىل الوالذذدين بذذذاأليفواع واألفعذذذاع، و  يعذذذ  لعبذذاده نوعذذذاً ناصذذذاً مذذذن وذلذذك أ
اطحسذذان والذذا، لذذيعم كذذل مذذا َتذذدد مذذن األوصذذاف واألحذذواع، فقذذد ي ذذون اطحسذذان إلذذيهم ق 

 لش خ اآلنر  ح  اويف  غري اطحسان ق الويف  اآلنر، وق ح  ش خ دون 
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طحسذان ا عذروف ق ويفتذك وم انذك، ق حذ  والذديك فالوا و الذأي أو بذه اهلل: النظذر ق ا
  
فذذتن ذلذذك  ،مثذذل ذلذذك: مذذا أمذذر بذذه مذذن اطحسذذان إىل األيفذذارب والذذريان واألصذذحاب وحنذذوهمو 

  را   ق نوعه و نسه وأفراده إىل ما يتعارفه الناس إحساناً 
 لنسا وكألك ضده من العقوق واطسا  ، ينظر فيه إىل العرف وكألك يفوله تعاىل ق سور  ا

اْلَمْعُروفِ }   ُروُهنَّ بذذذذِ ْيِهنَّ [ وق سذذذذور  البقذذذذر  } 19{ ]النسذذذذا :  َوَعاشذذذذِ ِأي َعلذذذذَ ُل الذذذذَّ َوهلذذذذَُنَّ ِمثذذذذْ
اآلنذر علذى [، فرد اهلل الوو   ق عشرهتما وأدا  ح  كل منهما 228{ ]البقر : بِاْلَمْعُروِف 

    عند الناس ق يف را، وبلدا وحالك  عارفلى ا عروف ا تع
 ال   ن إحراؤه عداً    ،ك خيتل  انتالفاً عظيماً وذل

 آيات القرآن وبراه  صديفه   منوهأا  ،فدنل ذلك كله ق هأه النروص ا  ترر 
رُِفوا ويفذذاع تعذذاىل ق سذذور  األعذذراف }  َربُوا َوال ُتسذذْ يذَذا بذَذيِن آَدَم [ } 31{ ]األعذذراف: وَُكلذُذوا َواشذذْ

ْيُ ْم لَِباسذذاً  ا َعلذذَ ْوآِتُ ْم َورِيشذذاً  يفذذَْد أَنْذوَْلنذذَ َوارِي سذذَ [ فقذذد أبذذاح لعبذذاده األكذذل 26{ ]األعذذراف: يذذذُ
ال عذذذام والشذذذراب واللبذذذاس، وهذذذو يعلذذذم أن هذذذأه األمذذذور  والشذذذرب واللبذذذاس، و  يعذذذ  شذذذيئاً مذذذن

حيذو كانذ ، وال ينظذر إىل مذا كذان مو ذوداً منهذا  أمذره تعلذ  ِبذايف ،تل  بانتالف األحذواعَّت
    فقهويف  نووع القرآن 

وَّ   }  :كذذألك يفولذذه ق سذذور  األنفذذاعو  ْن يفذذذُ َت َْعُتْم مذذِ ا اسذذْ دُّوا هلذذَُْم مذذَ [ ومذذن 60{ ]األنفذذاع: َوأَعذذِ
 ويف  نووع القرآن غري نوا القو  الِ و دت بعد ذلك    و ود ا علوم: أن السالح والقو  ا 
  ست اا من القو  ق كل ويف  ومبا يناسبه ويلي  به  ا يفهأا النخ يتناوع كل م

ْنُ ْم }  :وكذذألك  ذذا يفذذاع تعذذاىل ق سذذور  النسذذا  رَاض  مذذِ ْن تذذذَ اَرً  عذذَ وَن َتذذَِ { ]النسذذا : ِإالَّ َأْن َت ذذُ
[   يعذذ  لنذذا نوعذذاً مذذن التاذذار  وال  نسذذاً، و   ذذدد لنذذا ألفاظذذاً  رذذل ِبذذا الرضذذى، وهذذأا 29

ل بذه الرضذذى مذذن وأن مذذا حرذذ ، َتذذار  مذذا   ينذه عنذذه الشذارا عذديذدع علذذى أن اهلل أبذاح كذذل مذذا 
األيفذذذذواع واألفعذذذذاع انعقذذذذدت بذذذذه التاذذذذار ، فمذذذذا حقذذذذ  الرضذذذذى مذذذذن يفذذذذوع أو فعذذذذل، انعقذذذذدت بذذذذه 

 ا عاوضات والتاعات   
 وق القرآن من هأا النوا شي  كثري   
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 الثانية والعشرون   القاعد

 القرآن  أمثلةق مقاصد 
 
الذذِ  تذذاج اخللذذ  إليهذذا ق  احتذذوى علذذى أعلذذى وأكمذذل وأنفذذ  ا واضذذي ال ذذر  علذذم أن القذذرآن ا

مجي  األنواا، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم، وإيراع ا عا  إىل القلذوب بأيسذر شذي  
 وأوضحه  

: ضرب األمثاع، وهأا النوا يأكره الباري سبحانه ق األمور ا همة،  ةليمه العاليافمن أنواا تع
لعامذذة الليلذذة   ويقرذذد بذذألك كلذذه كالتوحيذذد وحذذاع ا وحذذد والشذذرا وحذذاع أهلذذه، واألعمذذاع ا

كأنذذذه يشذذذاهد معانيهذذذا رأي   لذذذوتوضذذذيم ا عذذذا  النافعذذذة، ومتثيلهذذذا بذذذاألمور احملسوسذذذة، ليرذذذري الق
 الع    وهأا من عناية الباري بعباده ول فه   

ل اهلل الذذوحي والعلذذم الذذأي أنولذذه علذذى رسذذوله ق عذذد  آيذذات بالغيذذو وا  ذذر النذذااع مذذن فقذذد مثذذ  
ن عمذل الذوحي والعلذم ق القلذوب كعمذل الغيذو إواألودية، و  يضاوب الناس باألر السما ، ويفل 

طيبذذذذة تقبذذذذل ا ذذذذا  وتنبذذذذ  ال ذذذذ  والعشذذذذو ال ثذذذذري   كمثذذذذل  ض  اوا  ذذذذر ق األرض، فمنهذذذذا: أر 
وتعقلذذذه، وتعمذذل بذذذه علمذذاً وتعليمذذذاً  ،وحيذذذه وكالمذذه هالقلذذوب الفا ذذة الذذذِ تفهذذم عذذذن اهلل ورسذذول

ينتفذذ  ف ض متسذذك ا ذذا  وال تنبذذ  ال ذذ ،احبسذذو حاهلذذا   ومنهذذا أر  يضذذ احبسذذو حاهلذذا   كاألر 
كذذالقلوب الذِ حتفذذظ الذذوحي   ،ضذذهماالنذاس با ذذا  الذذأي متسذ ه فيشذذربون ويسذذقون مواشذيهم وأر 

مذذذن القذذذرآن والسذذذنة وتلقيذذذه إىل األمذذذة ول ذذذن لذذذيس عنذذذدها مذذذن الدرايذذذة وا عرفذذذة مبعانيذذذه مذذذا عنذذذد 
  أولئك وهؤال  على نري ول نهم دون  األول 

كمثذذل القلذذوب الذذِ ال تنتفذذ  بذذالوحي ال علمذذا وال   ،ض ال متسذذك مذذا  وال تنبذذ  كذذ امنهذا: أر و 
 حفظا وال عمال  

ألن الذذذوحي بالغيذذذو  هللقلذذذوب كمذذذا تذذذرى ق الظهذذذور   وأمذذذا مناسذذذبة تشذذذبيه يضذذذ اومناسذذذبة األر 
األرواح ومذذاد  والذذوحي فيذذه حيذذا  القلذذوب و  الغيذذو فيذذه حيذذا  األرض والعبذذاد وأراايفهذذم احلسذذية،

 أراايفهم ا عنوية  
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 ف ذألك أكلها كذل حذ  بذتذن رِبذا   تْؤ ل اهلل كلمة التوحيد بالشار  ال يبة الِ وكألك مث  
وتذْؤ أكلهذا وهذو  ،وإراد   و بهذامعرفذة وترذديقا وإ انذا شار  التوحيد ثابتذة بقلذو صذاحبها 

، ا سذذتقيم يعمذذاع الرذذاحلة واهلذذدْ منافعهذذا كذذل ويفذذ  مذذن النيذذات ال يبذذة واألنذذالق الوكيذذة، واأل
نف  صاحبها وانتفاا الناس به   وهذي صذاعد  إىل السذما  طنذالص صذاحبها وعلمذه ويقينذه و 
   

ويذوعم أنذه سذيناع منذه النفذ ، ودفذ   ،َّتذأ مذ  اهلل إهلذاً يتعذوا بذهال اهلل الشرا وا شرا الأي ومث  
فمذا اادادت باَّتذاذه إال ضذعفا إىل  ،الضرر كالعن بوت اَّتأت بيتاً وهو أوهن البيوت وأوهاهذا

ألن يفلبذه انق ذ  ، نرذرياً مذن دون اهلل إال ضذعفاً و ضعفها   كألك ا شرا ما ااداد باَّتاذه وليذاً 
ه الضع  من كل و ه   وتعلقذه بذا  لوق ااده وهنذاً إىل ومن انق   يفلبه عن اهلل حل   ،عن اهلل

ظنذذه وانق ذذ  أملذذه، وأمذذا ا ذذؤمن فتنذذه ت ذذل عليذذه وظذذن منذذه حرذذوع ا نذذاف ، ف ذذاب اوهنذذه، فتنذذه 
بذاهلل وحذده، الذأي بيذده األمذر والنفذ  ودفذ  الضذرر، وهذو  هتعلقو يفوي بقو  إ انه باهلل وتوحيده 

العبد الأي استقام علذى صذراط مسذتقيم ق أيفوالذه وأفعالذه، من لذ  ك  ،ا تررف ق أحواله كلها
الو ذذوه، خبذذالف ا شذذرا فتنذذه كالعبذذد اطراد  حتذذررعن رق ا  لذذويف ، غذذري مقيذذد هلذذم بو ذذه مذذن 

وعالذذة علذذى مذذواله، أينمذذا يو هذذه ال يذذأت خبذذري، ألن يفلبذذه متقيذذد  ل  األب ذذم الذذأي هذذو كذذَ األصذذم 
 ق هلم، ليس له ان الق وال تررف ق اخلري وال شعور به  رتَ سْ للم لويف  مُ 

 ومويفته كل مموق    رو الأي نر من السما  فت  فته ال يكأيضاً   هومثل 
يذذذذدعون لذذذذو ا تمعذذذذوا كلهذذذذم علذذذذى نلذذذذ  أضذذذذع  و ينفعذذذذون آهلذذذذة   الذذذذأين اعمذذذذوا أحذذذذم وهذذذذؤال

ف يذذ  بفذذرد  !!وهذذو الذذأباب   يقذذدروا با تمذذاعهم علذذى نلقذذه، ف يذذ  ببعضذذهم ،ا  لويفذذات 
علذذذى  اوأبلذذذغ مذذذن ذلذذذك أن الذذذأباب لذذذو يسذذذلبهم شذذذيئاً ال يقذذذدرو  !!مذذذن مئذذذات األلذذذوف مذذذنهم

ع ؟ وهل أعظذم مذن هذأا الغذرور الذأي ويفذ  است الصه منه ورده، فهل فوق هأا الضع  ض
كالعبذد   ،ب  عد  آهلة يفلبهم قسَ ت؟ وهو م  هأا الغرور وهأا الوهن والضع  مشئفيه ا شرا 

أحدهم دون اآلنر   فهو معهذم ق شذر دا ذم  ال يتم ن من إرضا  ،ب  الشركا  ا تشاكس 
ة لربأ بنفسه عمذا هذو عليذه، وشقا  مرتاكم   فلو استحضر ا شرا بعه هأه األحواع الونيم

ولعلم أنه يفد أضاا عقله ورأيه بعدما أضاا دينه   وأما ا وحذد فتنذه نذالخ لربذه، وال يعبذد إال 
 الذذدين هذذو ن يفلبذذه واسذرتاح، وعلذذم أنأطمذذ ايفذد و  ،غذريه وال خيشذذى سذذواه نالقذه وبار ذذه وال ير ذذو
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األبديذذة، فهذذو ق حيذذا  طيبذذة، ، ومآلذذه اخلذذري والفذذالح والسذذعاد  واحلذذ  وأن عايفبتذذه أمحذذد العوايفذذ 
 وي م  ق حيا  أطيو منها  

فذأكر العمذل ال امذل اخلذالخ لذه الذأي   يعذرض لذه مذا يفسذده   ،ل اهلل األعمذاع بالبسذات ومثَّ 
ى وبذذرا للشذذمس، وق حَ تنتابذذه الريذذاح النافعذذة، ويفذذد ضذذَ  ،كبسذذتان ق أحسذذن ا واضذذ  وأعالهذذا

لذذذه كال ذذذل الذذذأي ينذذذوع مذذذن  فتحذذذا كافيذذذةٌ  ت ذذذن غويذذذر ً  فذذذتن   ،ناللذذذه األحذذذار الاريذذذة ا تدفقذذذة
فمذذ  تذذوفر هذذأه الشذذروط ال تسذذأع عمذذا    ه أطيذذو األراضذذي وأاكاهذذاومذذ  ذلذذك فأرضذذُ ، السذذما 

 ،األشذذاار وطيذذو الظذذالع ووفذذور الثمذذار، فرذذاحبه ق نعذذيم ورغذذد متواصذذل هذذا ِ هذذو عليذذه مذذن اَ 
ن يفذذد كذذا وضذذع  مذذن العمذذل، فذذتن كذذان هذذأا البسذذتان طنسذذا ،وهذذو آمذذن مذذن انق اعذذه وتلفذذه

وعنذذده عا لذذة ضذذعاف ال مسذذاعد  مذذنهم وال كفذذا  ، ويفذذد اغتذذبه بذذه حيذذو كذذان مادتذذه ومذذاد  
عا لتذذذه، ْث إنذذذه  ا تذذذه آفذذذة وإعرذذذار أحريفذذذه وأتلفذذذه عذذذن آنذذذرهم   ف يذذذ  ت ذذذون حسذذذر  هذذذأا 

مذذن ؟ وكيذذ  ت ذذون مرذذيبته؟ وهذذأا هذذو الذذأي  ذذا  بعذذد العمذذل مبذذا يب ذذل عملذذه الرذذا، ا غذذرور
الشرا أو النفاق أو ا عاصي احملريفة   فيا و ه، بعد ما كان بستانه ااكيا أصبم تالفا يفذد أيذس 

 من عوده وبقي حبسرته م  عا لته  
مذذذن ثبتذذذه اهلل علذذذى اط ذذذان،  صذذذفة بسذذذتانفقذذذد ذكذذذر اهلل  فهذذذأا مذذذن أحسذذذن األمثذذذاع وأنسذذذبها  

، ويؤنذذأ مذذن ذلذذك أن الذذأي   دهمذذن أب ذذل عملذذه مبذا ينافيذذه ويضذذا بسذذتان والعمذل الرذذا،   و
   يوف  ل  ان وال للعمل أصال أنه ليس له بستان أصالً 
ف ذألك  وحسن ا ويفذ ، وطيو احملل ا ياهوو ه تشبيه األعماع بالبسات : أن البسات  متدها 

حيذذا  القلذذوب ال يبذذة   ويفذذد مجذذ  العامذذل مجيذذ  شذذروط يفبذذوع مذذن اع االذذوحي النذذ  األعمذذاع  ذذدها
 ه كل اوج ِبيىل  فأمثر عملُ  ،اال تهاد واطنالص وا تابعة العمل من
، فيأتيذذه ويفذذد اشذذتد بذذه الظمذذأ ،ل اهلل عمذذل ال ذذافر بالسذذراب الذذأي  سذذبه الظمذذآن مذذا ويفذذد مثذذ  

 ياده سراباً  ، فوأح ه اطعيا 
لذذه برمذذاد الشذذذي  احملذذرتق، فاا تذذه الريذذذاح فأرتذذه فلذذم تبذذذ  منذذه بايفيذذة   وهذذذأا مناسذذو حلذذذاع ومث  
وعملذذه مبنولذذة الرمذذاد والسذذراب  ،فذذتن كفذذره ومعاصذذيه مبنولذذة النذذار احملريفذذة ،افر وب ذذالن عملذذهال ذذ 

الذذذأي ال حقيقذذذة لذذذه، وهذذذو كذذذان يعتقذذذده نافعذذذا لذذذه، فذذذتذا وصذذذله و   ذذذده شذذذيئا تق عذذذ  نفسذذذه 
 حسرات، وو د اهلل عنده فوفاه حسابه   
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 الواهي   الأكي ل نفقات ا  لر  بألك البستان كما مث  
عليذذه شذذي  مذذن تذذراب، فأصذذابه م ذذر شذذديد فرتكذذه صذذلداً ال  لذذسَ ل نفقذذات ا ذذرا   حباذذر أمْ ومثذذ  

فهو يفاس كاحلار، فنفقتذه  ،شي  عليه، ألن يفلو ا را ي ال إ ان فيه وال تردي  وال إنالص
  كهذذأا ا  ذذر  وال اكذذا ً  عذذن إ ذذان، بذذل عذذن ريذذا  ومسعذذة   تذذؤثر ق يفلبذذه حيذذا ً  حيذذو   ترذذدر

 احلار األملس شيئاً    ار ق هأالأي   يؤث
مراتبهذذذا مذذذن اخلذذذري والشذذذر  هذذذا وبينذذذ حتها وبينتالهتذذذا وضذذذَّ ثَّ وهذذذأه األمثذذذاع إذا طبقذذذ  علذذذى ممَُ  

 وال ماع والنقران  
 ذذا أضذذا ت مذذا ْث فاسذذتويفد نذذاراً مذذن غذذريه،  ،ل اهلل حذذاع ا نذذافق  حبذذاع مذذن هذذو ق ظلمذذةومثذذ  
مذذذن  ق ظلمذذذة عظيمذذذة أعظذذذمَ  وافبقذذذ  م، فذذذأ ضذذذو هوانم ذهذذذو نذذذوره ،وتبذذذ  لذذذه ال ريذذذ  ،حولذذذه

فلمذا تبذ  لذه اهلذدى غلبذ   ،وه ذأا ا نذاف  اسذتنار بنذور اط ذان عليهذا أواًل  الظلمة الذِ كذان 
 ةق ظلمذذذ  يوبقذذذ  ،إليذذذههذذذو فذذذأهو عنذذذه نذذذوره أحذذذوج مذذذا ، عليذذذه الشذذذقو ، واسذذذتول  عليذذذه احلذذذري 

مذذن بذذان لذذه اهلذذدى، واتضذذم لذذه احلذذ  ْث فهذذم ال ير عذذون ألن سذذنة اهلل ق عبذذاده أن    متحذذرياً 
 بعد ذلك للهداية، ألنه رأى احل  فرتكه، وعرف الضالع فاتبعه   يوفقه ال هر   عنه أن

وهأا ا ثل ين ب  على ا نافق  الأين تبرروا وعرفوا، ْث غلب  علذيهم األعذراض الضذار  فرتكذوا 
 اط ان   

َيو  مذِ } : وا ثاع الثا  وهو يفولذه اتٌ أَْو َكرذَ َماِ  ِفيذِه ظُُلمذَ اِبَعُهْم  َن السذَّ ٌد َوبذذَْرٌق َ َْعلُذوَن َأصذَ َوَرعذْ
اِفرِينَ اِق آذَ  يٌه بِاْل ذذذَ ُه حمذذذُِ ْوِت َواللذذذَّ َأَر اْلمذذذَ َواِعِ  حذذذَ َن الرذذذَّ [ ين بذذذ  علذذذى 19{ ]البقذذذر : حذذذم مذذذِ

أعرضذذوا عنذذه،  محذذ أل ،  يعرفذذوا ا ذذراد منذذهو   نذذافق  الضذذال  ا تحذذريين الذذأين يسذذمعون القذذرآنا
 وكرهوا مساعه اتباعاً لرؤسا هم وسادهتم   

 ،وتغذر الذاهل ، ل اهلل احليا  الدنيا واهرهتا واالغرتار ِبا حبالة اهر  الربي ، تعاو الناظرينومث  
فأصذذبح  عذذنهم اا لذذة وأضذذحوا  ،وا ِبذذا عمذذا نلقذذوا لذذههذذَ لَ فذَ  ،ون اواهلذذانذذ مَ وال يؤَ ، يظنذذون بقا هذذاو 

أصذذبم بعذذد االنضذذرار هشذذيماً، وبعذذد احليذذا   ا أسذذرا ويفذذ  كهذذأا الربيذذ  إذلنعيمهذذا مفذذاريف  ق
 يبساً رميماً  

ول ذذن سذذ ر الشذذهوات وضذذذع   ،وهذذأا الوصذذ  يفذذد شذذاهده اخللذذ  واعذذرتف بذذه الذذا والفذذا ر
 داعي اط ان ايفتضى إيثار العا ل على اآل ل   
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 القاعد  الثالثة والعشرون
 إرشادات القرآن على نوع 

 
 : أن يرشد أمراً وحياً ونااً إىل أمر معروف شرعاً أو معروف عرفاً كما تقدم   أحدهما

: أن يرشذذد إىل اسذذت راج األشذذيا  النافعذذة مذذن أصذذوع معروفذذة، ويعمذذل الف ذذر ق والنوو ا النووا  
 استفاد  ا ناف  منها  

 وهأه القاعد  شريفة  ليلة القدر   
 دانلة فيها األمور اخلاية واألمور احل مية ق : فأكثر إرشادات القرآنالن ا األولأما 
وهذذذو ا قرذذود هنذذا، فتنذذه دعذذا عبذذذاده ق آيذذات كثذذري  إىل التف ذذر ق نلذذذ   :النووو ا النوووا  وأمذذا 

 السماوات واألرض، وما نل  اهلل فيها من العوا ، وإىل النظر فيها  
َوسذَ ََّر }  :ف  للنذاسوأنذوع احلديذد فيذه بذأس شذديد ومنذا ،وأنا أنذه سذ رها  رذاحلنا ومنافعنذا

ُه  يعذاً ِمنذْ ا ِق اأْلَْرِض مجَِ َماَواِت َومذَ ا ِق السذَّ ْم مذَ ذية:  {َل ذُ [ فنبذه العقذوع علذى التف ذر 13]الاثذ
 فيها، واست راج أنواا العلوم والفوا د منها  

 فا ذد ألي شذي  نلقذ  وألي و  ،وانتظامها ننا إذا ف رنا فيها، ونظرنا حاهلا وأوصافهاوذلك أ
علمذذ   هذذابقيذذ ؟ ومذذاذا فيهذذا مذذن اآليذذات ومذذا احتذذوت عليذذه مذذن ا نذذاف ؟ أفادنذذا هذذأا الف ذذر فيأ

 : ليل 
: أننذذا نسذذتدع ِبذذا علذذى مذذا هلل مذذن صذذفات ال مذذاع والعظمذذة، واحل ذذم البالغذذة، ومذذا لذذه أحوودهما

ى وعلذ ، وعلى صذدق مذا أنذا بذه مذن ا عذاد والنذة والنذار ،من النعم الواسعة واأليادي ا ت اثر 
 ة ما  ا وا به  قصدق رسله وحقي

فذتن اهلل أنذا أن اآليذات علمذه، ذكر ما وصذل إليذه  أهل العلم   وكل   هوهأا النوا يفد أكثر من
   إاا ينتف  ِبا أولو األلباب 

 م  وأعال ا، وأكملهما   لْ وهأا أ ل العِ 
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وسذل نا  ،اهلل سذ رها لنذافذتن  ،نسذت رج منهذا ا نذاف  ا تنوعذةو : أننا نتف ذر فيهذا العلم النا  و
فيهذذذا مذذذن ا نذذذاف  واخلذذذريات الدينيذذذة والدنيويذذذة   فذذذألل لنذذذا أرضذذذها لنذذذا علذذذى اسذذذت راج مجيذذذ  مذذذا 

معادحا وبركتها، و علها طوا علومنا وأعمالنا لنسذت رج لنحرثها ونورعها ونغرسها، ونست رج 
تفويفهذذا ذ السذذيما ق فاميذذ  فنذذون الرذذناعات علذذى كثرهتذذا وتنوعهذذا و  منهذذا الرذذناعات النافعذذة  

رفذذ  احلا ذذة بذذل الضذذرور  ق هذذأه هذذأه األويفذذات ذ كذذل ذلذذك دانذذل ق تسذذ ريها لنذذا   ويفذذد عُ 
األويفات إىل استنباط ا ناف  وتريفية الرنا   إىل ما ال حد له   ويفد ظهر ق هأه األويفات مذن 

 فوا د عظيمة لل ل     افيه أمورموادها وعناصرها 
  وهذذأا  أن مووا ت مووألم األموو ل المإل بووف وت بووب   وو  مإلوو  ام: ويفذد تقذدم لنذا ق يفاعذد  الذال

كمذا هذي م لوبذة   ،يدع على أن تعلم الرناعات وا  رتعات احلادثة من األمور ا  لوبة شرعاً 
 وأحا من الهاد ق سبيل اهلل، ومن علوم القرآن    ،الامة عقالً 

ف  للنذذذاس، وأنذذذه سذذذ ر هلذذذم مذذذا ق فذذذتن اهلل نبذذذه العبذذذاد أنذذذه  عذذذل احلديذذذد فيذذذه بذذذأس شذذذديد ومنذذذا
معروفذة  وهذي إىل حترذيلها، األرض   فعليهم أن يسعوا لتحريل هأه ا نذاف  مذن أيفذرب ال ذرق

    بالتاارب 
وح متذه ورمحتذه بعبذاده بذأن أبذاح  اهللمن آيات القرآن   وهو أكا دليل علذى سذعة علذم  اوهأ

حتذد  ويفتذاً بعذد ويفذ    ويفذد أنذا أن هلم مجي  النعم، ويسر هلم الوصوع إليها ب رق ال تذواع 
، وأنذذذه هدايذذذة مذذذا يذذذنفعهم فيسذذذل ونه ومذذذا يضذذذرهم فيرتكونذذذهالقذذذرآن تذذذأكر  يتذذذأكر ِبذذذا العبذذذاد كذذذل 

 لمي  ا را،   
 

 
 القاعد  الرابعة والعشرون
 التوسه واالعتداع وذم الغلو

 
 كل األمور  القرآن يرشد إىل التوسه واالعتداع وذم التقرري والغلو وجماوا  احلد ق  

اِن }  :يفذذذذاع تعذذذذاىل ْدِع َواأْلِْحسذذذذَ ْأُمُر بِاْلعذذذذَ َه يذذذذَ َر َريَب }  :[ ويفذذذذاع90{ ]النحذذذذل: ِإنَّ اللذذذذَّ ْل أَمذذذذَ يفذذذذُ
 [ واآليات اآلمر  بالعدع واطحسان والناهية عن ضد ا كثري    29{ ]األعراف: بِاْلِقْسِه 
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ال يقرذر ويذدا بعذه  اا احلذد، كمذ وأن ال يغلذو ويتاذاو  والعدع ق كل األمور: لذووم احلذد فيهذا
 احل   

ففي عباد  اهلل أمر بالتمسك مبا كان عليذه النذل ذ صذلى اهلل عليذه وسذلم ذ ق آيذات كثذري  وحذى 
 ق آيات كثري    عنه احلدود وذم ا قررين  يعن جماوا  ذلك، وتعد

تذا نلذذذ  مذذذن فذذذ  ،اهلل ِبذذذا مذذذا مجعذذذ  اطنذذذالص للمعبذذذود وا تابعذذذة للرسذذذوع فالعبذذذاد  الذذذِ أمذذذر
 األمرين أو أحد ا فهي الغية   

اط ذذان ِبذذم، وحمبذذتهم  ووق حذذ  األنبيذذا  والرسذذل ذ صذذلى اهلل علذذيهم وسذذلم ذ أمذذر باالعتذذداع وهذذ 
تبذاعهم، ومعرفذة أيفذدارهم ومذراتبهم الذِ أكذرمهم اهلل ِبذا   اوتذويفريهم و  ،ا قدمة على حمبة اخللذ 

و عذذل هلذذم  ،رفعذذوا فذذوق منذذولتهم الذذِ أنذذوهلم اهللن يُ أوهذذو  وحذذى ق آيذذات كثذذري  عذذن الغلذذو فذذيهم
  كما حى عن التقرري ق حقهم بت ذأيبهم  شي  من حقوق اهلل الِ ال يشاركه فيها مشارا

الغذذال  فذذيهم كالنرذذارى وحنذذوهم ق عيسذذذى،   وذمَّ    تبذذاعهماأوعذذدم  أو تذذرا حمبذذتهم وتذذويفريهم
مذن فذرق بيذنهم فذآمن بذبعه  عيسذى مذا يفذالوا، وذمَّ الذاف  هلذم كذاليهود حذ  يفذالوا ق  كما ذمَّ 

 وأنا أن هأا كفر  ميعهم    ،دون بعه
 اذذو حمبذذتهم ومعرفذذة أيفذذدارهم، وال  ذذلُّ تاألمذذر ق حذذ  العلمذذا  واألوليذذا  فيتعلذذ  هذذأا وكذذألك 

هم وال ؤ  فذذذذا وال  ذذذذلُّ  ،خلوإع ذذذذاؤهم شذذذذيئاً مذذذذن حذذذذ  اهلل، وحذذذذ  رسذذذذوله اخلذذذذا ،الغلذذذذو فذذذذيهم
 عادى هلل ولياً فقد باراه باحلرب   فمن  ،عداوهتم

كمذذا حذذى عذذن   ،وحذذى عذذن اطمسذذاا والتقرذذري والب ذذل ،وأمذذر بالتوسذذه ق النفقذذات والرذذديفات 
 اطسراف والتبأير  

وحذذى عذذن الذذ ، وذم البنذذا  وأهذذل اخلذذور وضذذعفا   ،وأمذذر بذذالقو  والشذذااعة بذذاأليفواع واألفعذذاع
 يديهم إىل التهل ة   النفوس، كما ذم ا تهورين الأين يلقون بأ

كما حى عن التاا   ،وأمر وحو على الرا ق آيات كثري ، وحى عن الوا واهلل  والتس ه
    ق آيات كثري وعدم الرمحة  والقسو 

واأليفذذذارب واألصذذذحاب وحنذذذوهم وأمذذذر بذذذأدا  احلقذذذوق ل ذذذل مذذذن لذذذه حذذذ  عليذذذك: مذذذن الوالذذذدين 
كمذا ذم مذن   ، حقهم أو أسذا  إلذيهم يفذوالً وفعذالً من يفرر ق وذمَّ  ،واطحسان إليهم يفوال وفعالً 

 غال فيهم وق غريهم حىت يفدم رضاهم على رضا اهلل وطاعتهم على طاعة اهلل   
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حى عن التقرري كما   السرف والرتف،وحى عن  ،وأمرنا بااليفتراد ق األكل والشرب واللباس
  بدن  وال قلوالضار بال
    6تفريه وإفراط :ب  نلق  ذميم  إال كانشي  باهلل فما أمر وبالملة 

 
 

 القاعد  اخلامسة والعشرون
 وحى عن تعديها ويفرباحا   اأمر حبفظهيفد حدود اهلل 

 
ِه }  :يفذذذذاع تعذذذذاىل ُدوِد اللذذذذَّ اِفُظوَن حلذذذذُِ ال }  :[ ويفذذذذاع112{ ]التوبذذذذة: َواحلذذذذَْ ِه فذذذذَ ُدوُد اللذذذذَّ َك حذذذذُ تِلذذذذْ
 [   187{ ]البقر : ُحُدوُد اللَِّه َفال تَذْقَربُوَها تِْلَك }  يفاع:[ و 229{ ]البقر : تَذْعَتُدوَها 

أمذذذذا حذذذذدود اهلل: فهذذذذي مذذذذا حذذذذده لعبذذذذاده مذذذذن الشذذذذرا   الظذذذذاهر  والباطنذذذذة، الذذذذِ أمذذذذرهم بفعلهذذذذا، 
واحملرمات الِ أمرهم برتكها   فاحلفظ هلا ي ون بأدا  احلقوق الالامذة، وتذرا احملرمذات الظذاهر  

 والباطنة  
مذذذذا يذذذذدنل ق  ليعذذذذرفَ  ،علذذذذى معرفذذذذة احلذذذذدود علذذذذى و ههذذذذاالذذذذرتا  الفعذذذذل وهذذذذأاويتويفذذذذ  هذذذذأا 

رذذذة، ومذذذا يذذذدنل ق احملرمذذذات نايفغذذذري  الوا بذذذات واحلقذذذوق، فيؤديهذذذا علذذذى ذلذذذك الو ذذذه كاملذذذة
وأثذىن علذى مذن  ،اهلل من   يعرف حذدود مذا أنذوع اهلل علذى رسذوله ليتم ن من تركها، وهلأا ذمَّ 

 عرف ذلك   
ُدوُد اللذَِّه فَذال تَذْعتَذُدوَها تِْلكَ }  :وحيو يفاع اهلل تعاىل [ كذان ا ذراد ِبذا: مذا 229{ ]البقذر :  حذُ

 أحله لعباده، وما فرله من الشرا     فتنه حى عن جماواهتا وأمر مبالامتها  
وحى عن تعذدي ذلذك إىل مذا  ،كما أمر مبالامة ما أحله من ال عام والشراب واللباس والن اح

 حرم من اخلبا و  
وحذذى عذذن  ،وال ذذالق والعذذد  وتوابذذ  ذلذذك  امذذة مذذا شذذرعه مذذن األح ذذام ق الن ذذاحوكمذذا أمذذر مبال

 تعدي ذلك إىل فعل ما ال  وا شرعاً   
 

أه القاعد  أن القرآن يأمر باالعتداع يفاع الشيخ ابن عثيم :  " التوسه معناه: أن ت ون موافقا للشرا ق ال مية وال يفية   " و يفاع أيضا: " و االنالصة من ه 6
 ا ب  التهاون و التفريه، ق األمور ال تود وال تنقخ                            فاحلاصل أن هأا أمر  و أن نتف ن له أيضا حىت ق الدعو   إىل اهلل، ن ون وس

 ب  الغلو والتشديد، فت ون بالعدع واحل مة " 
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وكمذا أمذر باحملافظذة علذذى مذا فرذله مذن أح ذذام ا واريذو ولذووم حذده   وحذذى عذن تعذدي ذلذذك، 
 وتبديل ما فرضه وفرله بغريه    ،وحرمان من ير   ،وتوريو من ال ير  

ا }  :تعذذذاىل وحيذذذو يفذذذاع ال تَذْقَربُوهذذذَ ِه فذذذَ ُدوُد اللذذذَّ َك حذذذُ [ كذذذان ا ذذذراد بذذذألك: 187{ ]البقذذذر : تِلذذذْ
ا }  :احملرمذذذات   فذذذتن يفولذذذه ال تَذْقَربُوهذذذَ قذذذدماهتا وعذذذن أسذذذباِبا ي عذذذن محفعلهذذذا،و عذذذن  ي{ حذذذ فذذذَ

 ا وصلة إليها وا ويفعة فيها   
ُدوُد اللذَِّه فَذال }  :اعوبذ  هلذم ويفذ  الرذيام فقذ  ،كما حاهم عن احملرمات على الرا م تِلذَْك حذُ

ا  وكمذا حذرم علذى األاواج أن يأنذأوا ممذا آتذوا أاوا هذم شذيئاً إال أن يذأت  بفاحشذة    {تَذْقَربُوهذَ
ا }  :مبينذذذة، يفذذذاع ال تَذْقَربُوهذذذَ ِه فذذذَ ُدوُد اللذذذَّ َك حذذذُ وا }  :{ وكمذذذا بذذذ  احملرمذذذات ق يفولذذذهتِلذذذْ َوال تَذْقَربذذذُ

 [ 34سرا : { ]اط تَذْقَربُوا َماَع اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِِّ ِهَي َأْحَسُن َوال[ } 32سرا : { ]اطالَوىنَ 
فذذذاخلري والسذذذعاد  والفذذذالح ق معرفذذذة حذذذدود اهلل، واحملافظذذذة عليهذذذا   كمذذذا أن أصذذذل كذذذل الشذذذر 

 واهلل أعلم    أو الم  ب  الشرين  وترا احملافظة عليهاأوأسباب العقوبات الهل حبدود اهلل، 
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 د  السادسة والعشرونالقاع
 األح ام ق اآليات ا قيد  

 
إال ق آيذذات  األصذذل: أن اآليذذات الذذِ فيهذذا يفيذذود ال تثبذذ  أح امهذذا إال بو ذذود تلذذك القيذذود،

يسري    وهأه يفاعد  ل يفة   فتن اهلل مىت رتذو ق كتابذه ح مذاً علذى شذي ، ويفيذده بقيذد، أو 
 شرط لألك 

 الأي وصفه اهلل تعاىل   شرطاً، تعل  احل م به على ذلك الوص ،
وهأا ق القرآن ال حرر له   وإاا ا قرود ذكر ا ستثىن من هأا األصل الأي يقوع كثري من 

فتن كل لفظة ق  ؛ العبار  نظر هأه هأا يفيد غري مراد   ففي: - إذا ت لموا عليها -ا فسرين 
ويفذد َّتفذى   وإاذا مذرادهم   اطذوويفذد تظهذر للم ،كتاب اهلل فتن اهلل أرادها  ا فيها من فا د 

    هلابقوهلم ] غري مراد [ ثبوت احل م 
فذذاعلم أن اهلل تعذذاىل يذذأكر األح ذذام الشذذرعية مذذن أصذذوع وفذذروا، ويذذأكر أعلذذى حالذذة هلذذا ليااهذذا 

 منهياً عنها     لعباده، وليظهر هلم حسنها، إن كان  مأموراً ِبا، أو يفبحها إن كان
 الردد يظهر لك هأا منها عياناً    وعند تأمل هأه اآليات الِ ِبأا

اَن لذَذُه بذِذِه }  :فمنهذذا يفولذذه تعذذاىل َر ال بُذْرهذذَ اً آنذذَ َ  اللذذَِّه ِإهلذذَ ْن يذَذدُْا مذذَ [ ومذذن 117{ ]ا ؤمنذذون: َومذذَ
ا علذذوم أن مذذن دعذذا مذذ  اهلل إهلذذاً آنذذر فتنذذه كذذافر، وأنذذه لذذيس لذذه برهذذان م لقذذاً   وإاذذا يفيذذدها اهلل 

، الشذذرا وا شذذرا وأن الشذذرا لذذيس لذذه دليذذل شذذرعي، وال عقلذذي يف عذذاً ِبذذأا القيذذد بيانذذاً لشذذناعة 
 من ذلك    يئاً غ له شسوَ وا شرا ليس بيده ما يُ 

ففا د  هأا القيد: التشني  البليغ على ا شرك  من ا عاند  وهالفة الااهذ  الشذرعية والعقليذة، 
وا أدىن التفات لعرفذوا أن مذا تفومقاصد سيئة، وأحم لو الت نفسيةوأنه ليس بأيديهم إال أغراض 

 ع   و عقال مو  إ انه من له أدىن و ياهم عليه ال يست
ِْ َدَنْلُتْم ِبذِِنَّ }  :ومنها يفوله تعاىل ِْ ِق ُحُاورُِكْم ِمْن ِنَساِ ُ ُم الالَّ { ]النسذا : َوَربَا ُِبُ ُم الالَّ

فتحا حترم م لقاً   ول ذن  ،غري حاره ليس شرطاً لتحر هاق [ م  أن كوحا ق حاره أو 23
الربيبذذذة الذذذِ هذذذي ق حاذذذر  إباحذذذةذكذذذر اهلل هذذذأا القيذذذد تشذذذنيعاً هلذذذأه احلالذذذة، وأنذذذه مذذذن القبذذذيم 

بثياب يفبحها، لينفر عنها ذوي األلباب، م  أن  اطنسان مبنولة بنته   فأكر اهلل ا سألة متاليةً 
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سذوا    ،ن مباحة م لقاً، أو حمرمذة م لقذاً   مبثل هأه احلالة   فاألنثى إما أن ت و علَّ التحر    يُ 
 كان  عند اطنسان أم ال   كحالة بقية النسا  احمللالت واحملرمات   

الق   } :[ و31{ ]اطسرا :  َوال تَذْقتُذُلوا أَْوالدَُكْم َنْشَيَة ِإْمالق  ومنها يفوله تعاىل: }  { ِمْن ِإمذْ
د علذذذى أي حذذذاع   فالفا ذذذد  ق ذكذذذر ا علذذذوم النهذذذي علذذذى يفتذذذل األوال أن[ مذذذ  151]األنعذذذام: 

بلذ  النفذوس علذى  ُ  نْ هأه احلالة: أحا حالذة  امعذة للشذر كلذه: كونذه يفتذل بغذري حذ ، ويفتذل مذَ 
وكذذون ذلذذك صذذادراً عذذن التسذذ ه لقذذدر اهلل، وإسذذذا    ،ال نظذذري هلذذا شذذد  الشذذفقة عليذذه شذذفقة  

ا يقتلذوحم تامذاً وتسذ  اً الظن باهلل   فأولئك الأين يقتلون أوالدهم نشية الفقر واطمالق إا
فهم يفد تاموا بالفقر هأا التام، وأسا وا ظنذوحم بذرِبم حيذو ظنذوا أحذم إن أبقذوهم  ،بقدر اهلل
 واشتدت فايفتهم، فرار األمر بالع س   ، ااد فقرهم

 ،وأيضذذاً فتنذذه إذا كذذان منهيذذاً عذذن يفذذتلهم ق هذذأه احلذذاع الذذِ دفعهذذم إليهذذا نشذذية الفقذذر وحدوثذذه
 سعة الراق من باب أوىل وأحرى   ففي حاع 

ق فذذالتعرض لذذأكر األسذذباب ا و ذذود   ،وأيضذذاً ففذذي هذذأا: بيذذان للحالذذة ا و ذذود  غالبذذاً عنذذدهم
 احلادثة ي ون أ لى وأوضم للمسا ل   

الحاً }  :وأمذذا يفولذذه تعذذاىل ق الر عذذة ولَتُذُهنَّ َأحذذَ ُّ بذِذَرَدِهنَّ ِق َذلذِذَك ِإْن أَرَاُدوا ِإصذذْ البقذذر : { ]َوبُذعذذُ
نذه يسذتح  ردهذا سذوا  أراد اطصذالح أم إو  ،نذه مذن هذأا النذواإ[ فمن العلما  مذن يفذاع: 228
ردهذا ل اً وحتر  ،في ون ذكر هأا القيد حثاً على لووم ما أمر اهلل به من يفرد اطصالح ،  يرده

ُروف  وإن كذذان  لذذك ردهذذا، كقولذذه تعذذاىل: }  ،علذذى و ذذه ا ضذذار  ُ وُهنَّ مبَعذذْ َرُحوُهنَّ  فََأْمسذذِ أَْو سذذَ
 [   231{ ]البقر : مبَْعُروف  

ر عذذة او تذذه ق  سذذتح ومذذن العلمذذا  مذذن  عذذل هذذأا القيذذد علذذى األصذذل العذذام، وأن الذذووج ال ي
وهذذأا هذذو  ،عذذدهتا إال إذا يفرذذد اطصذذالح   فأمذذا إذا يفرذذد ضذذد ذلذذك فذذال حذذ  لذذه ق ر عتهذذا

 الرواب   
ُتْم َعلذذَ }  :ومنهذذا يفولذذه تعذذاىل ٌة َوِإْن ُكنذذْ اٌن َمْقُبوضذذَ ُدوا َكاتِبذذاً َفرِهذذَ َفر  وَ َْ َتذذَِ [ 283{ ]البقذذر : ى سذذَ

مذذذ  أن الذذذرهن يرذذذم حضذذذراً وسذذذفراً   ففا ذذذد  هذذذأا القيذذذد: أن اهلل ذكذذذر أعلذذذى احلذذذاالت، وأشذذذد 
احلا ذذات للذذرهن، وهذذي هذذأه احلالذذة ق السذذفر، وال اتذذو مفقذذود، والذذرهن مقبذذوض، فذذأحوج مذذا 

التوثيقذذات إال بذذالرهن ا قبذذوض، وكمذذا  فيهذذاه احلالذذة الذذِ تعذذأرت  تذذاج اطنسذذان للذذرهن ق هذذأ
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النذذاس ق يفيذذد السذذفر ف ذذألك علذذى الرذذحيم ق يفيذذده بذذالقبه، وأن يفبضذذه لذذيس شذذرطاً  هيفالذذ 
 لرحته، وإاا ذلك لالحتياط واياد  االستيثاق، وكألك فقد ال اتو   

اِل ُ }  :ومنهذذا يفولذذه ْن رِ ذذَ ِهيَدْيِن مذذِ ِهُدوا شذذَ اِن ممذذَِّْن َواْسَتشذذْ ٌل َواْمرَأَتذذَ ْ ِ فَذَر ذذُ ِتْن  َْ َيُ ونذذَا َرُ لذذَ ْم فذذَ
َهَداِ   َن الشذذذذُّ ْوَن مذذذذِ مذذذذ  و ذذذذود و  وا ذذذذرأت [ مذذذذ  أن احلذذذذ  يثبذذذذ  بالر ذذذذل 282{ ]البقذذذذر : تَذْرضذذذذَ

الذذر ل ، ول ذذن ذكذذر اهلل أكمذذل حالذذة  رذذل ِبذذا احلفذذظ للحقذذوق، بذذدليل أن النذذل ذ صذذلى اهلل 
اهد الواحد م  اليم ، واآليذة لذيس فيهذا ذلذك هلذأه احل مذة، وهذو أن عليه وسلم ذ يفضى بالش 

وحسذذذذم  اآليذذذذة أرشذذذذد اهلل فيهذذذذا عبذذذذاده إىل أعلذذذذى حالذذذذة  فظذذذذون ِبذذذذا حقذذذذويفهم، لتمذذذذام راحذذذذتهم
    انتالفهم ونواعهم
ِ  الذذأَْكَرى }  :وأمذذا يفولذذه تعذذاىل [ فتحذذا مذذن أصذذل هذذأه القاعذذد ، 9{ ]األعلذذى:فذذَأََكْر ِإْن نَذَفعذذَ

ن بعه الناس أحا من هأا النوا، وأنه  ذو التذأكري، نفعذ  الذأكرى أو   تنفذ    ول ذن ويظ
الأكرى إذا كذان  رذل ِبذا اخلذري كلذه أو بعضذه أو يذووع ِبذا  نف ، ف7يفرر اآلية على هأا غله

فتنذذذه منهذذذي عنذذذه ق هذذذأه  الشذذذر كلذذذه أو بعضذذذه   فأمذذذا إذا كذذذان ضذذذرر التذذذأكري أعظذذذم مذذذن نفعذذذه
اهلل عن سو آهلة ا شرك  إذا كان وسيلة لسذو اهلل   وكمذا ينهذى عذن األمذر احلالة، كما حى 

وكذألك  ،با عروف إذا كان يرتتو عليه شر أكا أو فوات نري أكثذر مذن اخلذري الذأي يذؤمر بذه
  فالتذأكري ق هذأه احلذاع  أو ضذرر شذرمذن ترتو عليذه مذا هذو أعظذم منذه  إذاالنهي عن ا ن ر 

 ادُْا ِإىَل َسِبيِل َرَبَك بِاحلِْْ َمةِ }  :وكل هأا من تفريل يفوله تعاىل ،هغري مأمور به بل منهي عن
 لم أن هأا يفيد مراد ويرتبه احل م به ثبوتاً وانتفا  واهلل أعلم   [ فعُ 125{ ]النحل: 

م إال بغري [ م  أنه ال يق  يفتله61{ ]البقر : َويَذْقتُذُلوَن النَِّبَيَ  ِبَغرْيِ احلَْ   }  :ومنها يفوله تعاىل
احلذذذ    فهذذذأا نظذذذري مذذذا ذكذذذره ق الشذذذرا، وأن هذذذأا إاذذذا هذذذو لتشذذذني  هذذذأه احلالذذذة الذذذِ ال شذذذبهة 

 وأشدهم إسا      ،لراحبها، بل صاحبها أعظم الناس  رماً 
مذن [ فليس  151 { ]األنعام: َوال تَذْقتُذُلوا النذَّْفَس الَِِّ َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْ َ }  :وأما يفوله تعاىل

دها اهلل بذذه  ذذا  هذذأا النذذوا وإاذذا هذذي مذذن النذذوا األوع الذذأي هذذو األصذذل، ] واحلذذ  [ الذذأي يفيذذ  

 
" هأه فيها نالف ب  العلما ، هل إن يفوله:" إن نفع  الأكرى " يفيد؟ وا عىن: أنه ال  و التأكري إال إذا نفع  الأكرى، فتن كان  ال  يقوع الشيخ ابن عثيم : 7

حه الشيخ رمحه اهلل أي ر تنف  ال تأكر   أو أن هأا القيد للندا  عليهم بأن هؤال  ما ينف  فيهم اخلري، ل ن أن  ذكر على كل حاع          وعلى القوع األوع ال
ال تضر    إن نفع  و و التأكري، ي ون يفيدا مرادا، وأنه إذا   تنف  الأكرى   َتو، وق هأا ا قام ال َّتلو احلاع من ثالثة أمور: إما أن تنف  أو تضر  أو ال تنف  و 

ها   ل ن هل األوىل أن يأكر إظهارا للح  وبيانا له، ولعلهم ير عون إىل وإن ضرت فال تأكري،  ينهى عن التأكري، وإن   تضر و  تنف  فتحا ال َتو وال ينهى عن
 احل  فيما بعد، هأا هو الظاهر ؛ إذا   ي ن مضر  فتنه ينبغي أن يأكر أما إذا نفع  فتنه  و أن يأكر "  
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الذذذنفس بذذذالنفس، والذذذوا  احملرذذذن، والتذذذارا لدينذذذه  )ذ:  راً ق يفولذذذه ذ صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلممفسذذذَّ 
 [ [ 1676[ ومسلم ]  6878] رواه الب اري ]    ( ا فارق لماعة

اِ ِه أَْو َوإِ }  :ومنهذذذا يفولذذذذه تعذذذاىل َن اْلغذذذذَ ْنُ ْم مذذذذِ ٌد مذذذِ اَ  َأحذذذذَ َفر  أَْو  ذذذَ ى سذذذذَ ى أَْو َعلذذذذَ ُتْم َمْرضذذذَ ْن ُكنذذذذْ
وا اً  فَذتَذَيمَّمذذُ ُدوا مذذَ اَ  فَذلذذَْم َتذذَِ ُتُم الَنسذذَ [ مذذ  أن فقذذد ا ذذا  لذذيس مذذن شذذرطه 43{ ]النسذذا :  الَمسذذْ

يذذان احلالذذة الذذِ قذذد  ذذاا التذذيمم حضذذراً وسذذفراً، ول ذذن ذكذذر السذذفر لبفتنذذه إذا فُ  ،و ذذود السذذفر
 أما احلضر فتنه يندر فيه عدم و ود ا ا   داً   ،يغلو أن يفقد فيها ا ا 

 ،ظذذن بعذذه العلمذذا  أن السذذفر وحذذده مبذذيم للتذذيمم وإن كذذان ا ذذا  مو ذذوداً ومذذن هذذأا السذذبو 
 الرسوع وأصحابه هال  هلأا القوع    يق غاية الضع ، وهد أاوه

الِ  َوِإَذا ضذَ }  :ومن ذلك يفوله تعذاىل َن الرذَّ ُروا مذِ َربْذُتْم ِق اأْلَْرِض فَذلَذْيَس َعلَذْيُ ْم ُ نَذاٌح َأْن تَذْقرذُ
ُروا ِأيَن َكفذذذَ َنُ ُم الذذذَّ ُتْم َأْن يَذْفتذذذِ [ مذذذ  أن اخلذذذوف لذذذيس شذذذرطاً لرذذذحة 101{ ]النسذذذا :  ِإْن ِنفذذذْ

صذديفة  )القرر ومشروعيته باالتفاق   و ا سئل النل ذ صلى اهلل عليه وسلم ذ عن هأا أ اب 
إحسذذانه ق كذذل امذذان وم ذذان ال و  صذذديفة اهللو ويعذذين  (ترذذدق اهلل ِبذذا علذذي م، فذذايفبلوا صذذديفته 

 يتقيد خبوف وال غريه   
ومذذذن العلمذذذا  مذذذن يفذذذاع: إن هذذذأا القيذذذد مذذذن القسذذذم األوع وأن القرذذذر التذذذام ذ وهذذذو يفرذذذر العذذذدد 

و د اخلذوف وحذده  فتن ،ماا السفر واخلوف كما ق اآليةت ا هويفرر األركان واهليئات ذ شرط
  يقرر عدد الرال  وإاا تقرذر هيئاهتذا وصذفاهتا   وإن و ذد السذفر وحذده   تقرذر هيئاهتذا 

حم إاذذا توال ينذذاق هذذأا كذذالم النذذل ذ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ذ فذذ    وشذذروطها وإاذذا يقرذذر عذذددها
 سألوه عن يفرر العدد فقه فأ اِبم بأن الرنرة فيه عامة ق كل األحواع   

 ا تقرير مليم مواف  لظاهر اآلية غري هال  حلديو الرسوع فيتع  األنأ به   وهأ
 
 

 السابعة والعشرون  القاعد
 احلا ة إليها  ق أشداحملرتاات ق القرآن تق  ق كل ا واض  

 
 وهأه القاعد   ليلة النف ، وعظيمة الويف    
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من األنبار فيتشوف الأهن  موض  يسوق اهلل فيه ح ماً من األح ام أو نااً كل   وذلك أن
األذهذان، فيبينذه أحسذن  يعلذ  قن به ذلذك األمذر الذأي فيه إىل شي  آنر، إال و دت اهلل يفرَ 
إشذذ االً إال أاالذه، وال احتمذذاالً إال أوضذذحه    يال يبقذ  الذذأيبيذان   وهذذأا أعلذى أنذذواا التعلذيم، 

    ق القرآن كثري  داً  ذلك اهلل وح مته   و  سعة علموهأا يدع على 
 ، وحتسن للدانل الدنوع إليها  ولنأكر بعه أمثلة توضم هأه القاعد 

ا فمن ذلك يفوله تعاىل: }  َدِ  الذَِّأي َحرََّمهذَ ِأِه اْلبَذلذْ ْرُت َأْن أَْعبُذَد َربَّ هذَ َا أُمذِ [ 91{ ]النمذل: ِإاذَّ
 َولَذهُ ولذه:} بالأكر رمبا ويف  ق بعه األذهان َّتريخ ربوبيته ِبا أااع هأا الذوهم بق نرهاا  َّ 

 [   91{ ]النمل: ُكلُّ َشْي   
ُؤال ِ }  :ومنهذذا يفولذذه تعذذاىل ا كذذان يفذذد يقذذ  ق [  ذذَّ 109{ ]هذذود:  فذَذال تذَذُك ِق ِمْريذَذة  ممذذَِّا يَذْعبذُذُد هذذَ

ْن يفَذبذْلُ }  :أبذان بقولذهفالأهن أحذم علذى حاذة وبرهذان  ا يَذْعبُذُد آبَذاُؤُهْم مذِ ا يَذْعبُذُدوَن ِإالَّ َكمذَ {  مذَ
أحذذم ق طمأنينذذة مذذن ا تذذوهم يفذذد يتذذوهم كذذان ْث  ذذا   ايفتذذدوا مبذذثلهم،ع الَّ ضذذُ  م[ أحذذ 109]هذذود: 
 مذأهبهم، ورمبذا يتذوهم أيضذاً أن األليذ  أال يبسذه هلذم الذدنيا احذرتا مذنوعلذى يقذ  مذن  ،يفوهلم

َر َمنذُْقوص  }  :ذلك بقوله َنا ُموَسى  *َوِإنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِريبَذُهْم َغيذْ اْلِ َتاَب فَاْنُتِلَ  ِفيذِه َوَلَقْد آتَذيذْ
ُه ُمرِيذذذو   كٍّ ِمنذذذْ ي شذذذَ نَذُهْم َوأحذذذم َلفذذذِ َي بَذيذذذذْ ْن َربذذذََك َلُقضذذذِ بَذَقْ  مذذذِ ٌة سذذذَ ْوال َكِلمذذذَ ، 109{ ]هذذذود:  َولذذذَ

110  ] 
ْؤِمِنَ  : } تعاىلو ا يفاع  َن اْلمذُ َتِوي اْلَقاعذُِدوَن مذِ [ رمبذا يظذن الظذان أحذم 95{ ]النسذا : ال َيسذْ

ُر أُوِا ولذذو كذذان القاعذذدون معذذأورين   أااع هذذأا الذذوهم بقولذذه: }  اجملاهذذدينال يسذذتوون مذذ   َغيذذذْ
 [   95{ ]النسا : الضََّرِر 

َن }  :وكألك  ذا يفذاع ًة مذِ ْتِم َويفَاتَذَل أُولَئِذَك أَْعظَذُم َدَر ذَ ِل اْلفذَ ْن يفَذبذْ َ  مذِ ْن أَنْذفذَ ْنُ ْم مذَ َتِوي مذِ ال َيسذْ
ُد وَ  ْن بَذعذذْ وا مذذِ [ رمبذذا تذذوهم أحذذد أن ا فضذذول  لذذيس هلذذم عنذذد 10{ ]احلديذذد: يفذَذاتَذُلوا الذذَِّأيَن أَنْذَفقذذُ

ىَن اهلل مقام وال مرتبة، فأااع هأا الوهم بقوله: }  ً َوَعَد اللَُّه احلُْسذْ [ ْث  ذا  10{ ]احلديذد: وَُكال 
هذأا العمذل ا ذأكور، ولذو نذال مذن اطنذالص،  اذردسذتح  مبكان رمبذا يتذوهم أن هذأا األ ذر يُ 

 [   10{ ]احلديد: َواللَُّه مبَا تَذْعَمُلوَن َنِبرٌي }  :الوهم بقولهأااع هأا 
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ُدوَن ِق اأْلَْرِض }  تعاىل:ومنها: يفوله  ه  يُذْفسذِ [ رمبذا 48{ ]النمذل: وََكاَن ِق اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرهذْ
ِلُحوَن يفذذذد يرذذذلحون، فذذذأااع هذذذأا الذذذوهم بقولذذذه: } يفسذذذدون و ويفذذذ  ق الذذذأهن أحذذذم   {َوال ُيرذذذْ

 ال نري فيهم أصالً م  شرهم العظيم    :[ أي48]النمل: 
مَّ الذذدَُّعاَ  ومنهذذا: أنذذه يفذذاع ق عذذد  مواضذذ  }  ِمُ  الرذذُّ { فرمبذذا تذذوهم أحذذد أحذذم وإن   َوال ُتسذذْ

ْدِبرِيَن يفهمذذون اطشذذار    فذذأااع هذذأا االحتمذذاع بقولذذه: }  تحميسذذمعوا فذذ  { ]النمذذل: ِإَذا َولذذَّْوا مذذُ
 عراض   ال تقبل مساعاً وال رؤية لتحرل اطشار ، وهأا حاية اط [ فهأه احلالة80

اُ  ومنهذا يفولذه: }  ْن َيشذَ ِدي مذَ { رمبذا تذوهم أحذذد أن هدايتذه تذأْ  وافذاً مذن غذذري َوَل ذِنَّ اللذََّه يَذهذذْ
ِديَن  } :سذذذبو   فذذذذأااع هذذذأا بقولذذذذه ُم بِاْلُمْهتذذذذَ َو أَْعلذذذَ مبذذذذن يرذذذذلم  :[ أي56{ ]القرذذذخ: َوهذذذذُ

فأبذان أن هدايتذه تابعذة حل متذه الذِ هذي وضذ  األشذيا   ممن ليس كألك، ه ونريهتاللهداية لوك
 شيئاً كثرياً   النوا رأى من هأا  حسن الفهممواضعها   ومن كان 

 
 

 القاعد  الثامنة والعشرون
 ق ذكر األوصاف الامعة الِ وص  اهلل ِبا ا ؤمن

 
 ،ده يفقذذد كذذل نذذري ديذذين ودنيذذوي وأنذذرويفذذالح، وبفقذذ الو كلذذه ري  اخلذذ  ذذا كذذان اط ذذان أصذذل كذذل 

وبيانذذاً ألوصذذاف  ،وترغيبذذاً فيذذه، وحيذذاً عذذن ضذذده ،أكثذذر اهلل مذذن ذكذذره ق القذذرآن  ذذداً: أمذذراً بذذه
 وما هلم من الوا  الدنيوي واألنروي    ،أهله
إثبذذات األح ذذام الدنيويذذه  أو مقذذامَ  ،ن ذذاب للمذذؤمن  بذذاألمر والنهذذي إذا كذذان ا قذذام مقذذامَ أمذذا ف
صذذذ  اط ذذذان، فتحذذذا تتنذذذاوع كذذذل مذذذؤمن، سذذذوا  كذذذان متممذذذا لوا بذذذات اط ذذذان وأح امذذذه، أو بو 

 منها       شيق  نايفراً 
ا راد بألك ا ذؤمن حقذاً  اكان ا قام مقام مدح وثنا  وبيان الوا  ال امل للمؤمن: فتا  إذاوأما 

    8الام   عا  اط ان

 
ون اب يراد به م ل  اط ان،  -2د به اط ان ال امل    ن اب يرا -1يقوع الشيخ ابن عثيم : " هأه القاعد  مفيد  أن اخل اب باط ان ينقسم يفسم :  8

 ا أشبه ذلك  فاألمر و التهي واألح ام ا تعلقة باط ان تشمل اط ان ال امل وغري ال امل، كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالرال  ويؤمر باخلري وم
 ال يدنل فيه الفاس     "وأما إذا كان السياق سياق مدح وثنا ، فا راد به اط ان ال امل، ف
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 وهأا هو ا راد بيانه هنا   فنقوع: 
 ،مذا  بذه اهلل ويرضذاهتراد  مي  عقا ذد الذدين وبذ  ترديقه اعرتافه و   اهلل ا ؤمن ق كتابه بوص

وبرتا مجي  ا عاصي، وبا بادر  بالتوبة مما صدر منذه منهذا، وبذأن  ،وبالعمل مبا  به اهلل ويرضاه
   إ احم أثر ق أناليفهم وأيفواهلم وأفعاهلم اآلثار ال يبة 

وكتبذه ورسذله واليذوم  ،ومال  تذه ،اط ذان بذاهلل يوهذ  :ان باألصذوع الامعذةفوص  ا ؤمن  باط 
بذذذه الرسذذذل كلهذذذم ويؤمنذذذون بالغيذذذو،  أتذذذ وأحذذذم يؤمنذذذون ب ذذذل مذذذا  ،اآلنذذذر والقذذذدر نذذذريه وشذذذره
ِإاذذََّا اْلُمْؤِمنذُذوَن الذذَِّأيَن }  :ووصذذفهم بذذأحم ،واالنقيذذاد ظذذاهراً وباطنذذاً  ،ووصذذفهم بالسذذم  وال اعذذة

الذَِّأيَن  َر اللَُّه َوِ َلْ  يفُذُلوبُذُهْم َوِإَذا تُِلَيْ  َعَلْيِهْم آيَاتُُه اَاَدتْذُهْم ِإ َاناً َوَعَلى َرِبذَِْم يَذتَذوَكَّلُذوَن *ِإَذا ذُكِ 
 [    2،3،4{ ]األنفاع:  يُِقيُموَن الرَّالَ  َوممَّا َرَايفْذَناُهْم يُذْنِفُقوَن * أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق اً 

وعيذوحم تفذيه مذن الذدم ، ويفلذوِبم تلذ  وت مذئن آليذات اهلل  ،صفهم بأن  لذودهم تقشذعروو 
وذكره، وبأحم خيشون رِبم بالغيو والشهاد ، وأحم يؤتون ما آتوا ويفلوِبم و لة أحم إىل رِبم 

 را عون   
ا  وللوك ،وق الرال  نروصاً وأحم عن اللغو معرضون ،ووصفهم باخلشوا ق أحواهلم عموماً 

حم   وأحذذذذم بشذذذذهاداهتم افذذذذاعلون، ولفذذذذرو هم حذذذذافظون إال علذذذذى أاوا هذذذذم أو مذذذذا مل ذذذذ  أ ذذذذ 
 راعون   مُ يفا مون، وألماناهتم وعهدهم 

 ووصفهم باليق  ال امل الأي ال ريو فيه، وبالهاد بأمواهلم وأنفسهم ق سبيل اهلل   
 ووصفهم باطنالص لرِبم ق كل ما يأتون ويأرون   

لسذذابق  والالحقذذ ، وأحذذم جمتهذذدون نذذواحم مذذن ا ذذؤمن  اة ا ذذؤمن  والذذدعا  طووصذذفهم مبحبذذ 
ق إاالة الغل من يفلوِبم على ا ؤمن ، وبأحم يتولون اهلل ورسوله وعبذاده ا ذؤمن ، ويتذاؤن مذن 
مذواال  مجيذ  أعذدا  الذدين، وبذأحم يذأمرون بذا عروف وينهذون عذن ا ن ذر، وي يعذون اهلل ورسذذوله 

 ل أحواهلم   ق ك
فامذذ  اهلل هلذذم بذذ  العقا ذذد احلقذذة واليقذذ  ال امذذل، واطنابذذة التامذذة الذذِ آثارهذذا االنقيذذاد لفعذذل 

 والويفوف احلدود الشرعية    ،وترا ا نهيات  ا أمورات 
فهأه األوصاف الليلة هذي وصذ  ا ذؤمن ا  لذ  الذأي سذلم مذن العقذاب، واسذتح  الثذواب، 

  ان   و على اطتَ وناع كل نري رُ 
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كذذذل   ،فذذذتن اهلل رتذذذو علذذذى اط ذذذان ق كتابذذذه مذذذن الفوا ذذذد والثمذذذرات مذذذا ال يقذذذل عذذذن ما ذذذة فا ذذذد 
 منها نري من الدنيا وما فيها     واحد

ورتذو عليذه دنذوع النذة والناذا  ، رتو على اط ان نيذل رضذاه الذأي هذو أكذا مذن كذل شذي 
، والبشذرى ال املذة وتعثذر أحذواهلم ةالقيامذ  صذعوبات من النار، والسالمة مذن عذأاب القذا ومذن 

ق احليذذا  الذذدنيا وق اآلنذذر ، والثبذذات ق الذذدنيا علذذى اط ذذان وال اعذذات وعنذذد ا ذذوت وق القذذا 
ورتذذذو عليذذذه احليذذذا  ال يبذذذة ق الذذذدنيا والذذذراق علذذذى اط ذذذان والتوحيذذذد والذذذواب النذذذاف  السذذذديد، 

أنينذذذة القلذذذوب وراحذذة النفذذذوس والقناعذذذة لليسذذذرى وَتنيبذذذه للعسذذرى، وطمالعبذذَد واحلسذذنة وتيسذذذريه 
والرذذذا عنذذذد احملذذذن و علهذذذم يفذذذر  عذذذ  للمذذذؤمن،  ،وصذذذالح الأريذذذة ،وصذذذالح األحذذذواع ،التامذذذة

 وا را و   
ورفذذذذ   ،ومدافعذذذذة اهلل عذذذذنهم مجيذذذذ  الشذذذذرور، والنرذذذذر علذذذذى األعذذذذدا  ،ل اهلل عذذذذنهم األثقذذذذاعَ ومحذذذذْ 

و  يفذذد وضذذ  عذذنهم اآلصذذار واألغذذالع ، وأن اهلل ئ مذذنهم  ذذ وا والاهذذل سذذي اا ؤانذذأ  عذذن الن
  ملهم ما ال طايفة هلم فيه، ومغفر  الأنوب بت احم والتوفي  للتوبة  

ا وسذذذذيلة للقذذذرب مذذذن اهلل والقذذذذرب مذذذن رمحتذذذذه، ونيذذذل ثوابذذذه، وأكذذذذا وسذذذيلة  غفذذذذر  كذذذ فاط ذذذان أ
 وَّتفيفها   أالأنوب، وإاالة الشدا د 

وبالملذة نذريات الذدنيا واآلنذر  مرتبذة علذى اط ذان،  ومثرات اط ذان علذى و ذه التفرذيل كثذري ، 
 كما أن الشرور مرتبة على فقده، واهلل أعلم  

 
 

 القاعد  التاسعة والعشرون
 وفهمه أل ناس علوم القرآن معرفته قق الفوا د الِ  تنيها العبد 

 
مشذذتمل وهذذأه القاعذذد  ت ذذاد ت ذذون هذذي ا قرذذود األعظذذم ق علذذم التفسذذري وذلذذك أن القذذرآن 

كذل نذذوا   ا قرذود مذذن أن يعذذرف بذد، وأصذذناف  ليلذة مذذن العلذوم   فعلذذى العةعلذى علذذوم متنوعذ 
ل ا راد منها: علماً وترذديقاً وحذاالً فيحرَ  ،ويتتب  اآليات الوارد  فيه ،ويعمل على هأا ،منها

 وعمالً 
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ا مذرت عليذه فذتذ ،وما هلل من صفات ال ماع ،علوم القرآن على اططالق: علم التوحيد فأ لُّ 
فذتذا فهمهذذا وفهذذم ا ذراد ِبذذا أثبتهذذا هلل علذذى  ،اآليذات ق توحيذذد اهلل وأمسا ذذه وصذفاته أيفبذذل عليهذذا

وامت   ،صفاته قليس له مثيل ف مثيل ق ذاته هللليس كما أنه   فَ رَ وعَ  ،و ه ال  اثله فيه أحد
علذذى حمبذذة  جمبولذذةٌ  ب مذذاع اهلل وعظمتذذه   فذذتن القلذذوبَ  هيفلبذذه مذذن معرفذذة ربذذه وحبذذه حبسذذو علمذذ 

  ويعذرف أن أصذل األصذوع هذو  اعوَ ال ماع؟ ومنه مجيذ  الذنعم الذِ كل ف ي  مبن له   ،ال ماع
وأن هذذأا األصذذل يقذذوى وي مذذل حبسذذو معرفذذة العبذذد لربذذه، وفهمذذه  عذذا  صذذفاته  ،اط ذذان بذذاهلل

    ونعوته وامتال  القلو مبعرفتها وحمبتها
صذل أأصذل العلذم و أا هذو وأعمالذه   فذتن هذ  ه مذل علومذ وأيضاً يعرف أنه بت ميله هذأا العلذم ت

 التعبد   
ومذذن علذذذوم القذذرآن: صذذذفات الرسذذل وأحذذذواهلم، ومذذا  ذذذرى هلذذم وعلذذذيهم، مذذ  مذذذن وافقهذذم ومذذذن 

عذذذرف ِبذذذا هذذذأه اآليذذذات عليذذذه  مذذذرت يذذذة   فذذذتذا فاو عليذذذه مذذذن األوصذذذاف ال هذذذمنذذذالفهم   ومذذذا 
نروصذذاً مذذن األنذذالق واألعمذذاع  وعذذرف مذذا هذذم عليذذهاادادت معرفتذذه وحمبتذذه هلذذم، أوصذذافهم و 

حبسذذذو مذذذا   فيقتذذذدي بذذذأناليفهم وأعمذذذاهلم  ذ إمذذذامهم وسذذذيدهم حممذذذد ذ صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم
تبذذاعهم   ابذذأحواهلم وحمبذذتهم و التامذذة ويفهذذم أن اط ذذان ِبذذم متامذذه وكمالذذه: مبعرفتذذه  يقذذدر عليذذه،

     فايةوق القرآن من نعوهتم الشي  ال ثري الأي  رل به متام ال
 ذذواِبم  وإرشذاداهتم لل لذذ  وحسذن ن ذذاِبم ول ذ َ  بتعليمذاهتم العاليذذةيفتذذدا  ويسذتفيد أيضذاً اال

 وإاا القرد أن ت ون عااً    !!ومتام صاهم   فليس القرد من يفررهم أن ت ون مسراً 
وق معرفته هلم وألوصذافهم ومن علوم القرآن: علم أهل السعاد  واخلري وأهل الشقاو  والشر   

والفريفذان بذ  هذؤال  م فوا د الرتغيو وااليفتدا  باألنيذار، والرتهيذو مذن أحذواع األشذرار، ونعوهت
وبيان الرفات وال رق الِ وصل ِبا هؤال  إىل دار النعيم، ووصل ِبا أولئك إىل دار  ،وهؤال 
وحمبة هؤال  األتقيا  من اط ان، كما أن بغه أولئك من اط ان   وكلما كذان العبذد  ،الحيم

 عرف بأحواهلم مت ن من هأه ا قاصد  أ
 ومن علوم القرآن: علم الوا  ق الدنيا والااا واآلنر  على أعماع اخلري وأعماع الشر   
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 فتن متامَ  ،اهلل وسعة فضله واط ان باليوم اآلنر عدعوق ذلك مقاصد  ليلة: اط ان ب ماع 
الذذِ  األعمذذاعق  و والرتهيذذو والرغبذذةرتغيذذ اط ذان بذذألك يتويفذذ  علذذى معرفذذة مذذا ي ذون فيذذه، وال

 من ضدها    ، والرهبةُ الويلرتو اهلل عليها الوا  
 ومن علوم القرآن: األمر والنهي   

فتن العباد حمتذا ون إىل معرفذة  ؛وق ذلك مقاصد  ليلة: معرفة حدود ما أنوع اهلل على رسوله
وطريذذ  ذلذذك: إذا مذذر علذذى  مذذل،عالعمذذل بذذألك والعلذذم سذذاب  لل بو  ،عنذذها حذذو مذذا مذذا أمذذروا بذذه و 

م ما يدنل فيذه ومذا ال يذدنل فيذه، وحاسذو نفسذه: هذل هِ القارش نخ فيه أمر بشي  عرفه وفَ 
هو يفا م بألك كله أو بعضه أو تاركه؟ فتن كان يفا ماً به فليحمد اهلل، ويسأله الثبات والوياد  

 ،فليسذذتعن بذذاهلل علذذى فعلذذهاخلذذري   وإن كذذان مقرذذراً فيذذه فلذذيعلم أنذذه م الذذو بذذه وملذذوم بذذه    مذذن
 وليااهد نفسه على ذلك   

ْث لينظذذر إىل  الذذأي حذذى اهلل عنذذه، وكذذألك ق النهذذي ليعذذرف مذذا يذذراد منذذه، ومذذا يذذدنل ق ذلذذك 
ه علذى تذرا ا نذاهي كمذا ثبتذ نفسه فتن كان يفد ترا ذلك فليحمد اهلل على توفيقه، ويسذأله أن ي

 ي لذذه علذذى الذذرتا امتثذذاع طاعذذة اهلل، لي ذذونَ لياعذذل الذذداعو  ؛يسذذأله الثبذذات علذذى فعذذل ال اعذذات 
توبذذذة منذذذه إىل اهلل  فليتذذذوْ ، كمذذذا كذذذان فعلذذذه لل اعذذذة عبذذذاد ، وإن كذذذان غذذذري تذذذارا لذذذه تركذذذه عبذذذاد ً 

    و إليه النفس األمار  بالس  هتدعو  ماال متنعه الشهوات الدنية و ، وليبادر نروحا  اامة
علذى الرذراط ا سذتقيم  ماشفمن كان عند هأه ا  الو وغريها عامالً على هأه ال ريقة فتنه 

    وحرل له بألك علم غوير ونري كثري من االسرتشاد ب تاب اهللوال ريقة ا ثلى فيما عليه 
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 القاعد  الثالثون 
 أركان اط ان باألمسا  احلسىن ثالثة: إ اننا باالسم،  

 ومبا تعل  به من اآلثار  ،ا عىنومبا دع عليه من 
 

 وهأه القاعد  العظيمة: ناصة بأمسا  الرب سبحانه وتعاىل   
ررت ق آيذات متعذدد ، حبسذو مذا   عذن مثذان  امسذا ذ كذُ وق القرآن من األمسا  احلسىن ما ينيذَ 

 يناسو ا قام، كما تقدم بعه اطشار  إليها   
 احلسىن ا تعلقة باخلل  واألمر، والثواب والعقاب   سم من أمسا هاوهأه القاعد  تنفعك ق كل 
وذو يفذذذدر  ويفذذذو   ،وحمذذذيه ب ذذذل شذذذي ، يفذذذدير ،علذذذم عظذذذيم وذو ،فعليذذذك أن تذذذؤمن بأنذذذه علذذذيم

كذذل شذذي  والثالثذذة ورمحتذذه وسذذع    عظيمذذة ةرمحذذ ذو و ويقذذدر علذذى كذذل شذذي ، ورحذذيم، عظيمذذة 
 متالامة 

الثالثذة األمذور واحذداً مذن هذأه  وذلك دع على ا تعل    فمذن نفذى ،فاالسم دع على الوص 
 يتم إ انه بأمسا  الرب وصفاته، الأي هو أصل التوحيد    فتنه  

    النمه ولن ت  ِبأا األاوذج ليعرف أن األمسا  كلها على هأا
 
 

 القاعد  احلادية والثالثون 
 عامة وناصة : ربوبية اهلل ق القرآن على نوع 

 
 عباده ومتعلقاهتا ولواامها   وهي على نوع : كثر ق القرآن ذكر ربوبية الرب ل

حذذىت  ،يذذدنل فيهذذا مجيذذ  ا  لويفذذات: برهذذا وفا رهذذا بذذل م لفوهذذا وغذذري ا  لفذذ  :عامذذة ربوبيذذة
إليذه أو تضذ ر المادات   وهي أنه تعاىل ا نفرد خبلقها ورايفها وتدبريها، وإع ا ها ما حتتا ه 

 رتبية ال خيرج عنها أحد   وحروع منافعها ومقاصدها فهأه ال ،ق بقا ها
 ه، ويذذذذذوفقهم لت ميلذذذذذ ال امذذذذذل اط ذذذذذانبفريبذذذذذيهم  ،ق تربيتذذذذذه ألصذذذذذفيا ه وأوليا ذذذذذه :والنذذذذذوا الثذذذذذا 

وييسذذذذرهم لليسذذذذرى و نذذذذبهم  ،الرذيلذذذذة وُي ملهذذذذم بذذذذاألنالق الميلذذذذة، ويذذذذدف  عذذذذنهم األنذذذذالقَ 
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بذذذات العا لذذذة وإنالذذذة احملبو  ،واحلفذذذظ مذذذن كذذذل شذذذر ،التوفيذذذ  ل ذذذل نذذذري :العسذذذرى   وحقيقتهذذذا
 واآل لة، وصرف ا  روهات العا لة واآل لة   

اَلِم َ }  :مثذل يفولذه تعذاىل ،ا عذىن األوع اطلقذ  ربوبيتذه تعذاىل فذتن ا ذذراد ِبذ فحيذو أُ  {  َرَب اْلعذذَ
 [ وحنو ذلك   164{ ]األنعام: َوُهَو َربُّ ُكَل َشْي   [ } 2]الفاحتة: 
فذتن ا ذراد ِبذا النذوا  ،لسذؤاع ِبذا مذن األنبيذا  وأتبذاعهميدت مبا  بذه ويرضذاه، أو ويفذ  اوحيو يفُ 

لفذظ األنبيذا  وأتبذاعهم ق القذرآن ب سئلةوهلأا َتد أ ؛الثا    وهو متضمن للمعىن األوع واياد 
 غالباً فتن م البهم كلها دانلة حت  ربوبيته اخلاصة   فمالحظة هأا ا عىن نافعة الربوبية

 أعظم النف  للعبد   
لُّ }  :ا عىن الليل: أن اهلل أنا ق عد  آيات أن اخلل  كلهم عباده وعبيذده ونظري هأا ِإْن كذُ

ولذيس هلذم مذن  ،[ ف لهم ممالي ذه93{ ]مر :َمْن ِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آِْ الرَّمْحَِن َعْبداً 
ِعبذذَاُد الذذرَّمْحَِن وَ }  :ا لذذك واألمذذر شذذي    وخيذذا ق بعذذه اآليذذات أن عبذذاده بعذذه نلقذذه كقولذذه

أَلَذْيَس }  :كقولذهو    [ ْث ذكر صفاهتم الليلة63{ ]الفريفان: الَِّأيَن َ ُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوناً 
ِدِه }  :{ ويفوله عبِدهِ [ وق يفرا   } 36{ ]الومر: اللَُّه ِبَ اف  َعْبَدُه  َرى ِبَعبذْ ُسْبَحاَن الذَِّأي َأسذْ

 [ ويفوله 1{ ]اطسرا : 
ِدنَا َوإِ }  ى َعبذذذْ ا َعلذذذَ ا نَذوَّْلنذذذَ و  ممذذذَِّ ُتْم ِق َريذذذْ [ فذذذا راد ِبذذذأا النذذذوا مذذذن يفذذذاموا 23{   ]البقذذذر : ْن ُكنذذذْ

 ، وأنلروا له الدين على انتالف طبقاهتم   اهلل ةبعبودي
 فالعبودية األوىل: يدنل فيها الا والفا ر   

: أن الربوبيذذة وصذذ  الذذرب يذذة والعبوديذذةبذذ  الربوب الفذذرق والعبوديذذة الثانيذذة: صذذفة األبذذرار   ول ذذنَّ 
 والعبودية وص  العبيد وفعلهم    ،وفعله
 
 

 القاعد  الثانية والثالثون 
 األمر بالشي  حي عن ضده
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مذراً بضذده، وإذا أثذىن علذى آإذا أمر اهلل بشي  كذان ناهيذاً عذن ضذده، وإذا حذى عذن شذي  كذان 
 خ كان ذلك إثباتاً لل ماع  نفسه أو على أوليا ه وأصفيا ه بنفي شي  من النقا 

أنذذه ال   ذذن امتثذذاع األمذذر علذذى و ذذه ال مذذاع إال بذذرتا ضذذده، فحيذذو أمذذر بالتوحيذذد بوذلذذك: 
والرذذال  والوكذذا  والرذذوم واحلذذىل وبذذر الوالذذدين، وصذذلة األرحذذام، والعذذدع واطحسذذان، كذذان ناهيذذاً 

والق يعذذذة  وقوعذذذن تذذذرا الرذذذال  وتذذذرا الوكذذذا  وتذذذرا الرذذذوم وتذذذرا احلذذذىل وعذذذن العقذذذ  عذذذن الشذذذرا
نذر ا ذأكورات   كذان آمذراً آإىل        ، وحيو حى عذن الشذرا وتذرا الرذال  والظلم واطسا 

    هانر آبالتوحيد وفعل الرال  إىل 
اهلل إنابذة وحمبذة ونوفذاً ور ذا ، كذان ناهيذاً عذن  على القلووحيو أمر بالرا والش ر، وإيفباع 

وحيذو حذى    بغذريه ق تعل  هأه األموراهلل  الوا والس ه وكفران النعم وإعراض القلو عن
 نر ا أكورات   آكان آمراً بالرا إىل   ،عن الوا وكفران النعم وغفلة القلو

وكذذألك ا ذذدح ال ي ذذون إال  ،وإال ف ذذل األوامذذر والنذذواهي علذذى هذذأا الذذنمه ،مثذذل   وهذذأا ضذذربُ 
كذذذالنوم   :العيذذذوب وذكذذذر تنوهذذذه عذذذن النقذذذا خ و  ،بتثبذذذات ال مذذذاالت، فحيذذذو أثذذذىن علذذذى نفسذذذه

 ،غريهذذذااألعمذذذاع و ونفذذذا  شذذذي  ق العذذذا  مذذذن األعيذذذان والرذذذفات و  ،غذذذوب وا ذذذوت نة واللُّ والسذذذَ 
 ،والظلذذم والعبذذو واللعذذو ونلذذ  شذذي  بذذاطالً وأن ي ذذون ع ذذاؤه أو  ذذواؤه  وافذذاً بذذال ح مذذة

لذه وكمذاع عد ،وسذعة علمذه ،ويفدرتذه ،كمذاع يفيوميتذه، و ذلك الثنا  عليه ب ماع حياته نفَلَتضم
 ت ميالً لل ماع    يحىت ينف ،ألن العدم احمله ال كماع فيه ؛وح مته
خبذالف الوايفذ  كذان ذلذذك  والشذك واطنبذارَ  عذن كتابذه الريذو واالنذذتالفَ اهلل نفذى  إذاوكذألك 

االنتظذذذذام التذذذذام ل مذذذذاع داللتذذذذه علذذذذى اليقذذذذ  ق مجيذذذذ  ا  الذذذذو، واشذذذذتماله علذذذذى األح ذذذذام، و 
    ن صفات كتابهإىل غري ذلك م،  املالردق الو 

تبذذاا اهلذذوى او  ،والتقذذوع علذذى اهلل ،ال ذذأب صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم نفذذى عذذن رسذذوله  ذاوكذذألك إ
وأنذذه ال ين ذذ  عذذن  ،كذذان ذلذذك أل ذذل إثبذذات كمذذاع صذذديفه  ،والنذذون والسذذحر والشذذعر وحنوهذذا
 كل ما يقدح ق كماع نبوته ورسالته     لوواع ماع عقله و لو  ،اهلوى، إن هو إال وحي يوحى
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نل ذتذذ  ،ف ن هلذذأه القاعذذد  ق كذذل مذذا  ذذر عليذذك مذذن اآليذذات القرآنيذذة ق هذذأه األمذذور وغريهذذافذذت
    9نرياً كثرياً   واهلل أعلم

 
 

 القاعد  الثالثة والثالثون 
 ا رض ق القرآن ذ مرض القلوب ذ نوعان:  

 حمرمات ومرض شهوات و  ، مرض شبهات وش وا
 

 درا من السياق   يُ ذ ا ق القرآن د ورو كثر  م   ذ  وال ري  إىل متيو هأا من هأا
 كذذذذان مذذذذرضَ   ،فذذذذتن كذذذذان هذذذذأا السذذذذياق ق ذم ا نذذذذافق  وا  ذذذذالف  ق شذذذذي  مذذذذن أمذذذذور الذذذذدين

الشذهوات   وو ذه  الش وا والشذبهات، وإن كذان السذياق ق ذكذر ا عاصذي وا يذل كذان مذرضَ 
ال املذذة وصذذحة القلذذو  ،احنرذذار ا ذذرض ق هذذأين النذذوع : أن مذذرض القلذذو نذذالف صذذحته

 رادته وحبه  ا  به اهلل ويرضاه   إبشيئ : كماع علمه ومعرفته ويقينه، وكماع 
 اً شذ  هعلمذ  كذانن  تفالقلو الرحيم: هو الأي عرف احل  واتبعه، وعرف الباطل وا تنبذه، فذ 

كذذان علمذذه منحرفذذاً وكذذان   ،أصذذوع الذذدين وفروعذذه مذذنعذذارض مذذا أنذذا اهلل بذذه وعنذذده شذذبهات تُ 
  وإن كانذذذ  إرادتذذذه وحمبتذذذه ما لذذذة  هذذذأه الشذذذ وا والشذذذبهات  سذذذوحبضذذذعفاً مذذذرض يفلبذذذه يفذذذو  و 

 رادته ومرضاً   إكان ذلك احنرافا ق   ،من معاصي اهلل لشي 
 ويفد  تم  األمران في ون القلو منحرفاً ق علمه وق إرادته  

َرضٌ }  :فمن النوا األوع: يفولذه تعذاىل  ليذد والشذ وا [ وهذي التقا10{ ]البقذر :  ِق يفُذلُذوِِبِْم مذَ
ُه َمَرضذذذاً } ذ ذ صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم  والشذذذبهات ا عارضذذذة لرسذذذالة حممذذذد وَاَدُهُم اللذذذَّ {]البقذذذر :  فذذذذَ

وهذذذذم فيهذذذذا غذذذذري  ،كلهذذذذا مذذذذنهم  ،[ عقوبذذذذة علذذذذى ذلذذذذك ا ذذذذرض النذذذذاتىل عذذذذن أسذذذذباب متعذذذذدد 10
 معأورين   

 
نهي، وهلأا ال نقوع: إن يقوع الشيخ ابن عثيم :  " هأه القاعد  ليس  على عمومها عند التتب ، فتن ترا ا ستحبات وا ندوبات ال يستلوم أن يق  اطنسان ق ال 9

ان تركه حراما، وأما إذا كان الشي  مستحبا فتنه ال يلوم من تركه أن ترا ا ستحو م روه   فا  روه شي  وترا ا ستحو شي  آنر    نعم إذا كان األمر وا با ك
 يق  اطنسان ق النهي   "  
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وِبِِ }  :ونظذذذري هذذذأا يفولذذذه تعذذذاىل ق سذذذور  بذذذرا   ِأيَن ِق يفُذلذذذُ ا الذذذَّ وَاَدتْذُهْم رِْ سذذذاً ِإىَل َوأَمذذذَّ َرٌض فذذذذَ ْم مذذذَ
 [   125{ ]التوبة: رِْ ِسِهْم 

َنًة لِلَِّأيَن ِق يفُذُلوِِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة يفُذُلوبُذُهْم }  :وكألك يفوله تعاىل لَِيْاَعَل َما يُذْلِقي الشَّْي َاُن ِفتذْ
 نتويذؤثر فيذه ويفتذ  الش وا وضع  العلم أيفل شي  يريبذهب[ فتن مريه القلو 53{ ]احلىل: 

 ه   ب
َرٌض }  :ومن الثا : يفوله تعاىل ق سور  األحواب  َفال ََّتَْضْعَن بِاْلَقْوِع فَذَيْ َمَ  الذَِّأي ِق يفَذْلبِذِه مذَ

ْوالً َمْعُروفذذذذاً  َن يفذذذذذَ أيفذذذذل شذذذذي  مذذذذن  ،مذذذذرض شذذذذهو  وإراد  للفاذذذذور :[ أي32{ ]األحذذذذواب: َويفُذلذذذذْ
فعذذالً   ف ذذل مذذن أراد شذذيئاً مذذن معاصذذي اهلل فقلبذذه أسذذباب االفتنذذان يويفعذذه ق الفتنذذة طمعذذاً أو 

مريه مرض شهو ، ولو كان صحيحاً الترذ  برذفات األذكيذا  األبريذا  األتقيذا  ا وصذوف  
يُ ُم اِط ذذذَاَن }  :بقولذذذه ق سذذذور  احلاذذذرات  َو إِلذذذَ ْيُ ُم َول ذذذنَّ اهلَل َحبذذذَّ رََّه إِلذذذَ وِبُ ْم وَكذذذَ ُه ِق يفُذلذذذُ َوَايذَّنذذذَ

َر َوالْ  ُدوَن اْلُ فذذْ ُم الرَّاشذذِ َياَن أُولَئذذَِك هذذُ وَق َواْلِعرذذْ ًة * ُفسذذُ َن اللذذَِّه َونِْعمذذَ الً مذذِ { ]احلاذذرات: مذذن َفضذذْ
 [   8، 7اآليت  

فمن كان يفلبه على هأا الوص  الذأي ذكذره اهلل، فليحمذده علذى هذأه النعمذة الذِ ال يقاومهذا 
 فضل اهلل ورمحته   الوياد  من و  ،شي  من النعم   وليسأع اهلل الثبات على ذلك 

 
 

 القاعد  الرابعة والثالثون 
 من ترا ما ينفعه م  اطم ان  القرآن ق عد  آيات أنَّ  دعَّ 

 األوع م األمرَ ر  ابتلى باالشتغاع مبا يضره، وحُ 
 

بعباد  األوثان، و ذا وذلك أنه ورد ق عد  آيات: أن ا شرك   ا اهدوا ق عباد  الرمحن ابتلوا 
نقيذاد للرسذل، بذوعمهم: أحذم بشذر، ابتلذوا باالنقيذاد ل ذل مذارج العقذل والذدين، االاست اوا عذن 

فذال ونذتم،  اوطبذ  عليهذ  ،يفلذو اهلل يفلذوِبم ،ْث تركذوه ،و ا عرض عليهم اط ان أوع مذر  فعرفذوه
 يؤمنون حىت يروا العأاب األليم   
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طريذذذ  اهلذذذدى علذذذى غذذذي ب ريذذذ  ال وااغذذذوا عنذذذه انتيذذذاراً ورضذذذىً  ،و ذذذا بذذذ  هلذذذم الرذذذراط ا سذذذتقيم
    والرشد، عويفبوا بأن أااغ اهلل يفلوِبم، و علهم حا رين ق طريقهم

 حم اهلل بالعأاب ا ه    او ا أهانوا آيات اهلل ورسله أه
    و ا است اوا عن االنقياد للح  أذهلم ق الدنيا واآلنر 

أن يذذدنلوها إال  ذلذذك  م بعذذدن هلذذ اكذذ   امذذ وهذذا نربأو  ،و ذذا منعذذوا مسذذا د اهلل أن يذذأكر فيهذذا امسذذه
 نا ف    

احلِِ َ }  َن الرذذَّ وَننَّ مذذِ دَّيَفنَّ َولََن ذذُ ِلِه لََنرذذَّ ْن َفضذذْ َد اللذذََّه لذَذِئْن آتَانذَذا مذذِ ْن َعاهذذَ ُهْم مذذَ نذْ ا آتذَذاُهْم *  َومذذِ فَذَلمذذَّ
وا فَذَأْعَقبَذُهْم نَِفايفذاً ِق *  ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتَذَولَّْوا َوُهْم ُمْعِرضذُونَ  َا َأْنَلفذُ  يفُذلُذوِِبِْم ِإىَل يذذَْوِم يَذْلَقْونَذُه مبذِ

 [ 75،76،77{ ]التوبة:اآليات اللََّه َما َوَعُدوُه َومبَا َكانُوا َيَ ِأبُونَ 
واآليذذات ق هذذأا ا عذذىن كثذذري   ذذداً، خيذذا اهلل فيهذذا أن العبذذد كذذان يفبذذل ذلذذك برذذدد أن يهتذذدي  

ا، ون خ عنها بعد أن سل ها عويفو بتبعاده ق طري  ال ري  ا ستقيم ْث تركها بعد أن عرفه
    الضاللة الأي ارتضاه لنفسه وترا به طري  اهلدى

 ق طري  غوايته ممعناً ق سبيل ضاللته    10فاالهتدا  غري مم ن ق حقه ما دام سادراً 
َن الذَِّأيَن أُ }  : وا  على فعله، كقوله ق اليهود ق سور  البقر  وتُذوا اْلِ تَذاَب ِكتَذاَب نَذبَذَأ َفرِيذٌ  مذِ

وَن  أحم ال يَذْعَلمذذذذُ ورِِهْم كذذذذَ ِه َورَاَ  ُظهذذذذُ َلْيَماَن * اللذذذذَّ ِك سذذذذُ ى ُملذذذذْ َياِطُ  َعلذذذذَ وا الشذذذذَّ لذذذذُ ا تَذتذْ وا مذذذذَ { َواتذَّبَذعذذذذُ
م  ذذا تركذذوا اتبذذاا كتذذو اهلل ا نولذذة مذذن عنذذده هلدايذذة تح[ فذذ  102، 101]البقذذر : مذذن اآليتذذان: 

وأفت هذا ق ، ابتلوا باتباا أرذهلا وأنسئها وأضذرها للعقذوع ،عادهموإصالح شئوحم وإس العباد،
ابذتالهم بتنفايفهذا  ،إفساد اجملتمذ ، و ذا تذرا احملذاربون هلل ورسذوله إنفذاق أمذواهلم ق طاعذة الذرمحن

 ق طاعة الشي ان   
 

 
 أي: متحرياً   10
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 القاعد  اخلامسة والثالثون 
 تقد  أعلى ا رلحت  وأهون ا فسدت 

 
ت ق احلو على أعلى ا رلحت  وتقد  أهون ا فسدت ، ومن  مذا كانذ  ق القرآن عد  آيا

 مفسدته أر م من مرلحته، وهأه يفاعد   ليلة   نبه اهلل عليها ق آيات كثري    
َتِوي }  :فمن األوع: ا فاضلة ب  األعماع وتقد  األعلذى منهذا كقولذه ق سذور  احلديذد ال َيسذْ

ْن يفذَ  َ  مذذِ ْن أَنْذفذذَ ْنُ ْم مذذَ ْتِم َويفَاتذذََل مذذِ ِل اْلفذذَ ُتْم }  :[ ويفولذذه ق سذذور  التوبذذة10{ ]احلديذذد: بذذْ َأَ َعلذذْ
ِبيِل اللذذَّ  َد ِق سذذَ ِر َوَ اهذذَ ْوِم اآْلنذذِ َن بِاللذذَِّه َواْليذذذَ ْن آمذذَ ِاِد احلذذَْرَاِم َكمذذَ اَرَ  اْلَمسذذْ َقايََة احلذذَْاَج َوِعمذذَ { ِه سذذِ

تَ }  :[ وكقوله ق سور  النسا 19]التوبة:  َرِر ال َيسذْ ُر أُوِا الضذَّ ْؤِمِنَ  َغيذذْ َن اْلمذُ ِوي اْلَقاعذُِدوَن مذِ
 [  95{ ]النسا :  َواْلُمَااِهُدوَن ِق َسِبيِل اللَّهِ 

ْهِر احلذَْرَاِم يِفتَذاع  ِفيذِه يفُذْل يِفتَذاٌع ِفيذِه }  :ومن الثذا : يفولذه تعذاىل ق سذور  البقذر  أَلوَنَك عذَِن الشذَّ َيسذْ
ِبي د  عذَْن سذَ نَذُة َكبِذرٌي َوصذَ َد اللذَِّه َواْلِفتذْ ُر ِعنذْ ُه َأْكبذذَ رَاُج أَْهلِذِه ِمنذْ ِاِد احلذَْرَاِم َوِإنذْ ٌر بِذِه َواْلَمسذْ ِل اللذَِّه وَُكفذْ

ال فذار علذى ا سذلم  مذن يفتذاع ق  ه[ بذ  تعذاىل أن مذا نقمذ 217{ ]البقذر :  َأْكبَذُر ِمَن اْلَقْتلِ 
الرذذد عذذن سذذبيل اهلل وال فذذر بذذه وبسذذبيل فمذذا أنذذتم عليذذه مذذن ذ  وإن كذذان مفسذذد ذ الشذذهر احلذذرام 

عند اهلل، وفتنت م ا ذؤمن  بشذديد  هداه وبا ساد احلرام وصدكم عنه، وإنراج أهله منه أكاُ 
 من القتاع ق الشهر احلرام    األذى حماول  إر اعهم إىل الشرا أكاُ 

اٌ  ُمْؤمِ }  :ويفولذذذذذه ق سذذذذذور  الفذذذذذتم وَن َوِنسذذذذذَ اٌع ُمْؤِمنذذذذذُ ْوال رِ ذذذذذَ وُهْم َأْن َت َ َولذذذذذَ اٌت  َْ تَذْعَلمذذذذذُ و نذذذذذَ  ُهمْ ئذذذذذُ
[ ف   اهلل ا ذؤمن  عذن القتذاع ق ا سذاد احلذرام ق صذلم احلديبيذة مذ  و ذود 25{]الفتم: 
مذذذذن ال فذذذذار اتقذذذذا  للمفسذذذذد  ا رتتبذذذذة علذذذذى ذلذذذذك: مذذذذن إصذذذذابة ا ذذذذؤمن  وا ؤمنذذذذات  يا قتضذذذذ 

مذذن األذى أو القتذذل، مذذا ي ذذون  ا ستضذذعف  الذذأين حبسذذهم ا شذذركون مب ذذة عذذن اهلاذذر  بذذأنواا
 سبباً ق حلوق ا عر   ي  ا ؤمن    

وكألك مجي  ما  رى ق صلم احلديبية من هأا الباب: من التذوام تلذك الشذروط الذِ ظاهرهذا 
 الضرر على ا سلم    ول ن تب  هلم بعد أحا ع  ا رلحة هلم والفتم ا ب    
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اع يفبذذذل أن يهذذذا ر الرسذذذوع إىل ا دينذذذة، ألن األمذذذر ومذذذن هذذذأا: أمذذذره ب ذذذ  األيذذذدي عذذذن القتذذذ 
بالقتاع ق ذلك الويف  أعظم ضرراً من الرا واطنالد إىل الس ينة، م  متابعة تبليغ الرسذالة 

 وإيفامة احلاة والهاد ال بري بالقرآن   
[ يعذين 9ى:{ ]األعلذ فَذأََكْر ِإْن نَذَفعذَِ  الذأَْكَرى }  :ولعل من هأا مفهوم يفوله ق سور  األعلى

فتن ضرت فرتا التأكري ا و و للضرر ال ثري هو ا تعذ    واآليذات ق هذأا النذوا كثذري   ذداً 
   

ا ِإْْثٌ }  :ومن النوا الثالو: يفوله تعاىل ق سذور  البقذر  ِر يفُذْل ِفيِهمذَ ِر َواْلَمْيسذِ أَلوَنَك عذَِن اخْلَمذْ َيسذْ
 [   219{ ]البقر :  َا َكِبرٌي َوَمَناِفُ  لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأكْ 

فتن رمحذة اهلل وح متذه البذد  ،التعليل العام أن كل ما كان  مضرته وإمثه أكا من نفعهكوهأا  
 أن تقتضي ا ن  منه وحتر ه على عباده   

وهذذذذأا األصذذذذل العظذذذذيم كمذذذذا أنذذذذه ثابذذذذ  شذذذذرعاً فتنذذذذه هذذذذو ا عقذذذذوع بذذذذ  النذذذذاس ا ف ذذذذورون علذذذذى 
 الدينية والدنيوية، واهلل أعلم    استحسانه، والعمل به ق األمور

 
 

 القاعد  السادسة والثالثون 
 مقابلة ا عتدي مبثل عدوانه 

 
مبثذذذذل عدوانذذذذه، والنهذذذي عذذذذن ظلمذذذذه،  تذذذهطريقذذذة القذذذذرآن: إباحذذذذة االيفترذذذاص مذذذذن ا عتذذذذدي ومقابل 

   والندب إىل العفو عنه واطحسان
ا عذُويِفْبُتْم بِذِه  َوِإنْ }  :وهأا ق آيات كثري ، كقوله تعاىل ق سور  النحل  ايِفُبوا مبِثْذِل مذَ ايفَذْبُتْم فَذعذَ عذَ

اِبرِيَن  ٌر لِلرذذَّ بَذْرمُتْ هلذذََُو َنيذذذْ َيَئة  }  :[ ويفولذذه ق سذذور  الشذذورى126{ ]النحذذل:َولذذَِئْن صذذَ وَاُ  سذذَ َو ذذَ
وُّ الظذَّا َلَم فَذَأْ رُُه َعلَذى اللذَِّه ِإنذَُّه ال  ذُِ ا َوَأصذْ [ فذأكر 40{ ]الشذورى:ِلِمَ  َسَيَئٌة ِمثْذُلَها َفَمْن َعفذَ

 ا راتو الثالثة 
فذَذِتْن يفذَذاتَذُلوُكْم فذَذايفْذتُذُلوُهْم }  :و ذذا كذذان القتذذاع ق ا سذذاد احلذذرام حمرمذذاً يفذذاع تعذذاىل ق سذذور  البقذذر 

اِفرِينَ  وَاُ  اْل ذذذَ َأِلَك  ذذذَ يمٌ *  كذذذَ وٌر َرحذذذِ َه َغفذذذُ ِتنَّ اللذذذَّ ْوا فذذذَ ِتِن انْذتَذهذذذَ ىتَّ ال*  فذذذَ اتُِلوُهْم حذذذَ ٌة  َويفذذذَ نذذذَ وَن ِفتذْ َت ذذذُ
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اِلِم َ  ى الظذذذَّ ْدَواَن ِإالَّ َعلذذذَ ْوا فذذذَال عذذذُ ِتِن انْذتَذهذذذَ ِه فذذذَ وَن الذذذَديُن لِلذذذَّ رَاِم *  َوَي ذذذُ ْهِر احلذذذَْ رَاُم بِالشذذذَّ ْهُر احلذذذَْ الشذذذَّ
 [ وهو كل ما حرم اهلل وأمر باحرتامه   194: 191{ ]البقر :  َواحْلُُرَماُت يِفَراصٌ 

ِن }  :ويفولذذذه   االيفترذذذاص منذذذه، بقذذذدر مذذذا اعتذذذدى بذذذه ال أكثذذذرفمذذذن انته ذذذه فقذذذد أبذذذاح اهلل  َفمذذذَ
وا اللذذََّه  ْيُ ْم َواتذَّقذذُ ا اْعتذذََدى َعلذذَ ِه مبِثذذِْل مذذَ ْيُ ْم فَاْعتذذَُدوا َعَليذذْ [ ويفولذذه ق 194{ ]البقذذر : اْعتذذََدى َعلذذَ

ِد يَا أَيذَُّها الَِّأيَن آَمُنوا ُكِتَو َعَلْيُ ُم اْلِقَراُص ِق الْ }  :سور  البقر  ُد بِاْلَعبذْ لَذى احلذُْرُّ بِذاحْلَُر َواْلَعبذْ َقتذْ
اأْلُنْذَثى ا َأنَّ الذذذنذَّْفَس }  :[ ويفولذذه ق سذذذور  ا ا ذذذد 178{ ]البقذذذر : َواأْلُنْذثذذَى بذذذِ ْيِهْم ِفيهذذذَ ا َعلذذذَ نذذَ وََكَتبذْ

النذَّْفِس  ْد َ َعلْ }  :[ ويفولذذذه ق سذذذور  اطسذذذرا 45{ ]ا ا ذذذد : بذذذِ َل َمْظُلومذذذاً فَذقذذذَ ْن يفُتذذذِ ِه َومذذذَ ا ِلَولِيذذذَ نذذذَ
ال }  :[ ويفولذه ق سذور  النسذا 33{ ]اطسذرا :  ُسْل َاناً َفال ُيْسِرْف ِق اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُروراً 

يعذذاً َعِليمذذاً  ُه مسَِ اَن اللذذذَّ َم وَكذذَ ْن ظُلذذِ ْوِع ِإالَّ مذذذَ َن اْلقذذَ وِ  مذذِ َر بِالسذذذُّ ُه الَْهذذْ وُّ اللذذَّ [ 148{ ]النسذذذا : ذذُِ
 ا ا عىن كثري ، واهلل أعلم   واآليات ق هأ

 
 

 القاعد  السابعة والثالثون 
 اعتبار ا قاصد ق ترتيو األح ام

 
وهذأا األصذل العظذيم: صذرح  ،عتا اهلل القرد واطراد  ق ترتيو األح ذام علذى أعمذاع العبذادا

    متف  عليه (إاا األعماع بالنيات  ) :به النل ذ صلى اهلل عليه وسلم ذ ق يفوله
أنذذذه رتذذذو ذ  وهذذذو أعظمهذذذاذ  قرذذذود هنذذذا: أنذذذه ورد آيذذذات كثذذذري   ذذذداً ق هذذذأا األصذذذل فمنهذذذا وا

 ف،حرذذذذوع اآل ذذذذر العظذذذذيم علذذذذى األعمذذذذاع بذذذذتراد  و هذذذذه تعذذذذاىل،  ذذذذا ذكذذذذر الرذذذذديفة وا عذذذذرو 
ْوَف }  :يفذاع ق سذور  النسذا  ،واطصالح ب  الناس اِت اللذَِّه َفسذَ ْن يَذْفعذَْل َذلِذَك ابِْتغَذاَ  َمْرضذَ َومذَ

راً َعِظيمذذاً نذُ  َواهَلُُم ابِْتغذَذاَ   } :[ ويفذذاع ق سذذور  البقذذر 114{ ]النسذذا : ْؤتِيذِه َأ ذذْ وَن أَمذذْ الذذَِّأيَن يُذْنِفقذذُ
 [   264{ ] البقر : رِ َاَ  النَّاِس }  :[ وق مقابله يفاع265{ ]البقر :  َمْرَضاِت اللَّهِ 

ومذذن تذذبعهم بذذأحم يبتغذذون فضذذالً ووصذذ  اهلل نبيذذه ونيذذار نلقذذه الرذذحابة ذ رضذذوان اهلل علذذيهم ذ 
َك ِإْن }  :مذذذن اهلل ورضذذذوانا   ويفذذذاع ق الر عذذذة ق سذذذور  البقذذذر  َرَدِهنَّ ِق َذلذذذِ ولَتُذُهنَّ َأحذذذَ ُّ بذذذِ َوبُذعذذذُ
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اَل يُذَؤاِنأُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِق أَْ َاِنُ ْم }  :[ ويفاع ق سور  البقر 228{ ]البقر : أَرَاُدوا ِإْصالحاً 
 [   225{ ]البقر :  يُذَؤاِنأُُكْم مبَا َكَسَبْ  يفُذُلوُبُ ْم َوَلِ نْ 

ار  ْ }  :ويفذذاع ق سذذور  النسذذا  َر ُمضذذَ ى ِبذذَِا أَْو َديذذْن  َغيذذذْ يَّة  يُوصذذَ ِد َوصذذِ ْن بَذعذذْ [ 12{ ]النسذذا : مذذِ
ُه نَذْفسذاً َفُ لذُذوُه َهِنيئذاً َمرِ }  :ويفذاع ق سذور  النسذا  ْي   ِمنذْ ْم عذذَْن شذَ ْ َ َل ذُ { ]النسذذا : يئذاً فذَذِتْن طذِ

ِل }  :[ وق سذذذذور  البقذذذذر 4 َنُ ْم بِاْلَباطذذذذِ َواَلُ ْم بَذيذذذذذْ ْأُكُلوا أَمذذذذْ [ وق سذذذذور  188{ ]البقذذذذر : َوال تذذذذَ
 :البقر 
ِلِم }   َن اْلُمرذذْ َد مذذِ ُم اْلُمْفسذذِ [ وق دعذذا  220{ ]البقذذر : َوِإْن َّتذذَُاِلُ وُهْم فذذَِتْنَواُنُ ْم َواللذذَُّه يَذْعلذذَ

يَنا أَْو َأْن َْأنَذا }  :البقر  ا ؤمن  ق سور  ْأنَا ِإْن َنسذِ [ فقذاع اهلل 286{ ]البقذر : َربذَّنَذا ال تُذَؤانذِ
ا }  :ويفذاع ق سذور  األحذواب  11] يفذد فعلذ  [ ا َأْن َذْأمُتْ بِذِه َوَل ذِْن مذذَ َولَذْيَس َعلذَذْيُ ْم ُ نَذاٌح ِفيمذَ

 [ 5{ ]األحواب:  تَذَعمََّدْت يفُذُلوُبُ مْ 
ْن يَذْقتُذْل ُمْؤِمنذاً }  :ورتو عليه الديذة وال فذار ، ْث يفذاع ق سذور  النسذا وذكر اهلل يفتل اخل أ  َومذَ

َأاباً َعِظيمذذذذاً  ُه عذذذذَ دَّ لذذذذَ ُه َوأَعذذذذَ ِه َوَلَعنذذذذَ ُه َعَليذذذذْ َو اللذذذذَّ ا َوَغضذذذذِ داً ِفيهذذذذَ نَُّم َنالذذذذِ وَاُؤُه َ هذذذذَ داً َفاذذذذَ { ُمتَذَعمذذذذَ
نْ }  :[ ويفاع ق  ذوا  الرذيد ق سذور  ا ا ذد 93]النسا : وَاٌ  ِمثْذُل  َومذَ داً َفاذَ ْنُ ْم ُمتَذَعمذَ يفَذتَذلَذُه مذِ

ا ِق }  :[ ويفاع ق سور  البقر 95ذ اآلية {]ا ا د : َما يفَذَتَل ِمَن النذََّعِم  َواْعَلُموا َأنَّ اللذََّه يَذْعلَذُم مذَ
َأُروُه  ُ ْم فَاحذذذْ [   إىل غذذذري ذلذذذك مذذذن اآليذذذات الدالذذذة علذذذى أن أعمذذذاع 235{ ]البقذذذر : أَنْذُفسذذذِ

ن وأيفذذواع اللسذذان، وصذذحتها وفسذذادها، ورتذذو أ رهذذا أو وارهذذا: حبسذذو مذذا يفذذام بالقلذذو األبذذدا
 من القرد والنية  

 
 

 

 
 [126رواه مسلم بريفم ] 11

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                        معهد الفرقان ل 

 80 

 القاعد  الثامنة والثالثون 
 ا ا ن سر يفلبه،  يفد دل  آيات كثري  على 

 من تشوف  نفسه ألمر من األمور إ اباً أو استحباباً و 
 

 ده إليها ق عد  آيات وهأه يفاعد  ل يفة،  اعتاها الباري وأرشد عبا
 لَّقذذة: فتحذذا  ذذا كانذذ  ق الغالذذو من سذذر  القلذذو حوينذذة علذذى فذذراق بعلهذذا،  أمذذر اهلل 

ُ
منهذذا: ا 

 بتمتعها على ا وس  يفدره وعلى ا قرت يفدره،  متاعاً با عروف 
وكألك من مذات او هذا عنهذا،  فذتن مذن متذام  ذا ناطرهذا: أن مت ذو عنذد أهلذه سذنة كاملذة 

 و فيها ة مرغ  وصية ومتع
وكألك أو و اهلل للوو ذة علذى الذووج النفقذة وال سذو  ق مذد  العذد ،  إن كانذ  ر عيذة،  أو  

 كان  حامالً م لقة 
اِكُ  فَذاْرايُُفوُهْم  ويفاع تعاىل ق سور  النسا :}  ْرَو َواْلَيتَذاَمى َواْلَمسذَ َمَة أُولُذو اْلقذُ َوِإَذا َحَضَر اْلِقسذْ

ويذدنل الوا ذو وا سذتحو ق مثذل يفولذه ق   [، 8النسذا :  {، ]  يفَذْوالً َمْعُروفذاً ِمْنُه َويُفوُلوا هَلُمْ 
  [، 141األنعام: من اآلية {، ] َوآُتوا َحقَُّه يَذْوَم َحَراِدهِ سور  األنعام:} 

وكألك إنباره عذن عقوبذة أصذحاب النذة الذأين أيفسذموا ليرذرمنها مرذبح ،  وتواصذوا أن ال 
    مس عليهم يدنلنها اليوم 
ا ُأفٍّ  : }ق سور  اطسرا ويفاع تعاىل  ْل هَلُمذَ ُدُ َا أَْو ِكال ذَُا فَذال تَذقذُ َر َأحذَ ُلَغنَّ ِعْنَدَا اْلِ بذذَ ِإمَّا يَذبذْ

ْوالً َكرِ ذذاً  ا يفذذذَ َهْر ذذَُا َويفذُذْل هَلُمذذَ َن الرَّمحذذَِْة *  َوال تَذنذْ ا َ نذذَاَح الذذأَُّع مذذِ ْه هَلُمذذَ اطسذذرا : مذذن  ]{،  َواْنفذذِ
ِبيِل إىل يفولذذه:}  [، 24، 23اآليذذة  ِ َ  َوابذْذَن السذذَّ ُه َواْلِمسذذْ ْرَو َحقذذَّ اطسذذرا :  ]{،  َوآِت َذا اْلقذذُ

  [، 26من اآلية
بتفذذذذذريىل  ويفذذذذد ذكذذذذذر اهلل  ذذذذذاه لقلذذذذذوب أنبيا ذذذذذه وأصذذذذفيا ه أويفذذذذذات الشذذذذذدا د وإ ابتذذذذذه ألدعيذذذذذتهم

   ال ربات  وأمر عباده بانتظار الفرج عند األامات 
ويفذذذذ   اه اهلل،  وأرشذذذد إليذذذذه فينبغذذذي للعبذذذذد أن ي ذذذون هذذذذأا علذذذى بالذذذذه قفهذذذأا أصذذذذل يفذذذد اعتذذذذ  

  ويعتاه عند و ود سببه  ا ناسبات 
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 القاعد  التاسعة والثالثون 
 ق طريقة القرآن ق أحواع السياسة الدانلية واخلار ية 

 
 طريقذذذة القذذذرآن ق هذذذأا أعلذذذى طريقذذذة،  وأيفذذذرب إىل حرذذذوع مجيذذذ  ا رذذذا، ال ليذذذة،  وإىل دفذذذ 

 عمران:  ا فاس،  ولو   ي ن ق القرآن من هأا النوا إال يفوله تعاىل ق سور  آع
ِر }  اِوْرُهْم ِق اأْلَمذذْ ور  ذوإنبذذاره عذذن ا ذذؤمن  ق سذذ   [، 159آع عمذذران: مذذن اآليذذة ]{،  َوشذذَ
نَذُهْم  } ورىذالشذ  وَرى بَذيذذْ رُُهْم شذُ ىل فذاألمر مفذرد ومضذاف إ [، 38الشذورى: مذن اآليذة ]{، َوأَمذْ

ا فيذذد  للعمذذوم واالسذذتغراق،  يعذذين أن  [، اعا ذذؤمن ،  وق اآليذذة األوىل: يفذذد دنلذذ  عليذذه: ] 
بالشذذذورى  مجيذذذ  أمذذذور ا ذذذؤمن  وشذذذئوحم واسذذذتاالب مرذذذاحلهم واسذذذتدفاا مضذذذارهم،  معلذذذ ٌ 

والتعذذاون علذذى االهتذذدا  إىل األمذذر الذذأي  ذذرون عليذذه ق حذذل مشذذ الهتم،  وتذذدعيم سذذل احم 
 خلالف ا فضي إىل تف ك يفواهم واحنالع عراهم وَتنيبهم ا

 ويفد اتف  العقال  أن ال ري  الوحيد للرالح الديين والدنيوي هو طري  الشورى 
فا سذذلمون يفذذد أرشذذدهم اهلل أن يهتذذدوا إىل مرذذاحلهم وكيفيذذة الوصذذوع إليهذذا بأعمذذاع أف ذذارهم 

ضذذر  ق طريذذ  تركذذوه،  وإذا  جمتمعذذة،  فذذتذا تعينذذ  ا رذذلحة ق طريذذ  سذذل وه،  وإذا تعينذذ  ا 
وإذا رأوا أمذذراً مذذن  ، وأحسذذن عايفبذذةوأوىل  ،  نظذذروا: أيهذذا أيفذذوىكذذان ق ذلذذك مرذذلحة ومضذذر 

األمور هو ا رلحة ول ن ليسذ  أسذبابه عتيذد  عنذدهم وال هلذم يفذدر  عليهذا نظذروا بذأي شذي  
 تدرا األسباب وبأي حالة تناع على و ه ال يضر  

سعوا لذألك  ، لى االستعداد بالفنون احلديثة واالنرتاعات الباهر وإذا رأوا مراحلهم تتويف  ع
 وا ذذوإذا عرفذذ  ، رهم ا لقذي إىل التهل ذةذحبسذو ايفتذدارهم،  و   ل هذم اليذذأس واالت ذاع علذى غيذذ 

ويفد عرفوا ذ أن السعي التفاق ال لمة وتوحيذد األمذة هذو ال ريذ  األيفذوم للقذو  ا عنويذة  ذدوا ق 
رأوا ا رذذذذذلحة ق ا قاومذذذذذة وا هامجذذذذذة أو ق ا سذذذذذا ة وا دافعذذذذذة حبسذذذذذو  وإذا هذذذذذأا وا تهذذذذذدوا، 

ق موضذذذ   نق موضذذذ  اطيفذذذدام،  و امذذذو  ناطم ذذذان،  سذذذل وا مذذذا تعينذذذ  مرذذذلحته فيقذذذدمو 
ا و وبالملذذة ال يذذدعون مرذذلحة دانليذذة وال نار يذذة،  ديفيقذذة وال  ليلذذة إال تشذذاور  ، اطحاذذام

 ودف  ما يضادها وينقرها  فيها،  وق طري  حتريلها وتنميتها، 
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فهأا النظام العايو الأي أرشدهم إليه القرآن: هو النظذام الذأي يرذلم ل ذل امذان وم ذان،  
وَّ   ومذذذن ذلذذذذك يفولذذذه ق سذذذذور  األنفذذذاع:}  ول ذذذل أمذذذذة  ْن يفذذذذذُ َت َْعُتْم مذذذذِ ا اسذذذْ دُّوا هلذذذَُْم مذذذذَ ] {، َوأَعذذذذِ

ل عذدا  ب ذل مذا نسذت يعه مذن فهأه اآلية تررح بو ذوب االسذتعداد  [، 60ألنفاع:من اآليةا
يتع  سذلوا مذا يال ذم وق كل ويف   ، هأفراد   ن حررال يفو  عقلية،  ومعنوية ومادية،  مما 

ْأرَُكْم ومن ذلك يفوله: } ذلك الويف  ويناسبه  ُأوا حذِ النسذا : مذن  ]{، يَا أَيذَُّها الذَِّأيَن آَمنُذوا نذُ
ف ذل طريذ  ا إىل شد  التحرا من األعذدا ،  وحنوها من اآليات الِ أرشد اهلل فيه [، 71اآلية

ومذن عايذو مذا نبذه  وسبو يتحرا به من األعدا  فتنذه دانذل ق هذأا،  ول ذل ويفذ  لبوسذه، 
وٌع يفَذْد َنلَذْ  إليه القرآن من النظام الوحيد،  أن اهلل عاتو ا ؤمن  بقوله:}  ٌد ِإالَّ َرسذُ َوَما حُمَمذَّ

ا ِتْن مذذذَ ُل أَفذذذَ ِه الرُّسذذذُ ْن يفَذْبلذذذِ اِبُ مْ مذذذِ ى أَْعقذذذَ ُتْم َعلذذذَ َل انْذَقَلبذذذْ  [، 144آع عمذذذران: اآليذذذة ]{،  َت أَْو يفُتذذذِ
فأرشد عباده إىل أنه ينبغي أن ي ونوا حبالة من احل مة واستقامة األمور على طريقهذا،  حبيذو 

  وإن عظمال يوعوعهم عنها فَذْقُد ر يس 
أنذاس،  إذا فقذد لدنيويذة بعذد  وما ي ون ذلك إال بأن يستعدوا ل ل أمر من أمذورهم الدينيذة وا

مجيذذذذ  وأن ت ذذذون األمذذذذة متوحذذذد  ق إرادهتذذذا وعومهذذذا ومقاصذذذدها و أحذذذدهم يفذذذام مقامذذذه غذذذريه،  
 يفردهم مجيعاً أن ت ون كلمة اهلل هي العليا،  وأن تقوم مجي  األمور حبسو يفدرهتم  شئوحا 

َت َْعُتمْ ويفذذاع تعذذاىل:}  ا اسذذْ َه مذذَ عقابذذه غضذذبه و اتقذذوا : أي [، 16آليذذةالتغذذابن: ا ]{،  فذذَاتذَُّقوا اللذذَّ
ف ذل مرذلحة أمذر اهلل  ، بالقيام مبا أمر به من كل ما فيه اخلري والرالح ل م مجاعة ومنفردين

فتنذه  ذو ،  ِبا وهي متويففة ق حرذوهلا أو ق كماهلذا علذى أمذر مذن األمذور السذابقة والالحقذة
كذذألك كذذل مفسذذد  ومضذذر  ال فذذال ي لفهذذم اهلل مذذا الي يقذذون  و   االسذذت اعة حبسذذوحترذذيلها 

  ذذذن ا تناِبذذذا إال بسذذذلوا بعذذذه ال ذذذرق السذذذابقة والالحقذذذة فتحذذذا دانلذذذة ق تقذذذوى اهلل تعذذذاىل،  
 وذلك بأسباِبا،  الام احل  ح ،  والوسا ل هلا أح ام ا قاصد 

كألك كل ما حاهم عنه،  فتنه أع اهم من القوى واألسباب ما   ذنهم مذن البعذد عنذه ومذن 
ْأُمرُُكْم َأْن يفولذذه تعذذذاىل:}  ومذذن اآليذذذات الامعذذذة ق السياسذذذة يسذذذتغنون بذذذه احلذذالع مذذذا  َه يذذذَ ِإنَّ اللذذذَّ

ا ْم بِذِه  تُذَؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَ ْمُتْم بَذْ َ النَّاِس َأْن حَتُْ ُموا بِاْلَعْدِع ِإنَّ اللََّه نِِعمذَّ يَِعُظ ذُ
يعاً   واآلية الِ بعدها  [، 58النسا :  ]{،   َبِررياً ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ
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فاألمانذذذذات يذذذذدنل فيهذذذذا أشذذذذيا  كثذذذذري ،  مذذذذن أَ لَّهذذذذا: الواليذذذذات ال بذذذذري  والرذذذذغري  وا توسذذذذ ة،  
فا  هلا،  وكذل الدينية والدنيوية  فقد أمر اهلل أن تؤدى األمانات إىل أهلها بأن  عل فيها األكْ 

ال ريذذذ  الذذذأي أمذذذر اهلل بذذه ق الواليذذذات مذذذن أصذذذلم ال ذذذرق  فذذذا  هروصذذذون  فهذذأاواليذذة هلذذذا أكْ 
لرذذذالح مجيذذذ  األحذذذواع،  فذذذتن صذذذالح األمذذذور برذذذالح ا تذذذول  والرؤسذذذا  فيهذذذا وا ذذذدبرين هلذذذا 

َر َمِن اْسَتْأَ ْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِم ُ  والعامل  عليها،  فياو تولية األمثل فاألمثل:}   ]{،  ِإنَّ َنيذْ
  [، 26القرخ: 
 ا تول  للواليات ال اى والرغرى عنوان صالح األمة وضده بضده  فرالح

ْث أرشذذذذدهم اهلل إىل احل ذذذذم بذذذذ  النذذذذاس بالعذذذذدع الذذذذأي مذذذذا يفامذذذذ  السذذذذموات واألرض إال بذذذذه،  
 فالعدع يفوام األمور وروحها،  وبفقده تفسد األمور كلها وخيتل ا يوان ل ل شي  

أمذذر مذذن األمذذور،  فذذتن فهمذذ  األمذذة حقيقذذة  واحل ذذم بالعذذدع مذذن الامذذه معرفذذة العذذدع ق كذذل
العدع وعرف  حدوده وضع  كل شي  ق موضعه،  وكان ا تولون للواليات هم ال مذل مذن 

َرْت تذذدابريهم وأفعذذاهلم علذذى العذذدع والسذذدادالر ذذاع واألكْ  متانبذذ  للظلذذم  ، فذذا  ل عمذذاع َفاذذَ
ة األنذذذرى الذذذِ أمذذذر اهلل فيهذذذا ح  أحواهلذذذا،  ومتذذذام ذلذذذك ق اآليذذذ لَ والفسذذذاد،  تريفذذذ  األمذذذة وصذذذَ 
ِر ب اعذذذذة وال  األمذذذذور بقولذذذذه:}  وَع َوأُوِا اأْلَمذذذذْ وا الرَّسذذذذُ َه َوَأِطيعذذذذُ وا اللذذذذَّ وا َأِطيعذذذذُ ِأيَن آَمنذذذذُ ا الذذذذَّ ا أَيذُّهذذذذَ يذذذذَ

ْنُ مْ  فهذذل يو ذذد أكمذذل وأغذذىن مذذن هذذأه السياسذذة احل يمذذة الرشذذيد  الذذِ  [،59النسذذا : ]{، مذذِ
 عوايفبها أمحد العوايفو ؟ 

يات ا تعلقة بالسياسة الشرعية: مجي  اآليات الِ شذرا اهلل فيهذا احلذدود علذى الذرا م،  ومن اآل
العقوبذذذات علذذذى ا تاذذذر   علذذذى حقويفذذذه وحقذذذوق عبذذذاده وهذذذي ق غايذذذة العدالذذذة واحلسذذذن وردا 

وتنقيتذه مذن  ، وت هذري اجملتمذ  مذن فسذادهم ، اجملرم  والن اع والت وي  ألهذل الشذر والفسذاد
 نة لدما  اخلل  وأمواهلم وأعراضهم مهم صيا  را

واآليات الِ فيها األمر با عروف والنهي عن ا ن ر والت لم باحل  مذ  مذن كذان وق أي حذاع 
 من األحواع 
مذذذن النهذذذي عذذذن الظلذذذم فيذذذه إرشذذذاد طع ذذذا  النذذذاس احلريذذذة النافعذذذة الذذذِ معناهذذذا  هذذذاوكذذذألك مذذذا في
كمذا أن احلذدود ق األمذور الذِ ال حمظذور فيهذا،   و  ، والذدعو  إىل الرذا، ل مذة ، الت لم بذاحل 

الذِ الباطلذة والعقوبات والنهي عن ال الم القبيم والفعل القبيم فيهذا رد احلريذة الوا فذة ال اذبذة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                        معهد الفرقان ل 

 84 

،  فذال يذرون مذا حذل بذأمم الغذرب مذن الذدمار وايتشدق ِبا احلمقى والسفها  الأي عموا وصم
ميذذوان احلريذذة الرذذحيحة النافعذذة هذذو مذذا أرشذذد إليذذه  إن  مذذن مثذذرات هذذأه احلريذذة الفذذا ر  اخلاسذذر 
 القرآن والنل صلى اهلل عليه وسلم 

نان الهل والظلم واأليفواع الضار  احملللة ل نالق،  فتن من أكا أسباب الشر وأما إطالق عِ 
 والفساد،  ا ؤدية إىل الفوضى احملضة واحنالع األنالق الِ هي يفوام كل أمة 

ونتذا ىل احلريذة الفاسذد  أيفذبم النتذا ىل،  فالشذارا فذتم  ، رذحيحة أحسذن النتذا ىلفنتا ىل احلريذة ال
 وأغلقه عن الثانية،  حتريالً للمرا، ودفعاً للمضار وا فاسد،  واهلل أعلم  ، الباب ل وىل

 
 

 القاعد  األربعون
 ق داللة القرآن على أصوع ال و

 
عذذة،  واحلميذذة مذذن األمذذور الضذذار ،  أصذذوع ال ذذو ثالثذذة: حفذذظ الرذذحة باسذذتعماع األمذذور الناف

 ودف  ما يعرض للبدن من ا ؤذيات 
 ومسا ل ال و كلها تدور على هأه القواعد 

َربُوا َوال  :} حفذذذظ الرذذذحة ودفذذذ  ا ذذذؤذيتعذذذاىل ق ق يفولذذذه  يهذذذاويفذذذد نبذذذه القذذذرآن عل  وا َواشذذذْ وَُكلذذذُ
رُِفوا لذذأي ال تسذذتقيم األبذذدان فذذأمر اهلل باألكذذل والشذذرب ال [، 31ألعذذراف: مذذن اآليذذة ]{،  ُتسذذْ
وأطلذ  ذلذك ليذدع علذى أن ا ذذأكوع وا شذروب حبسذو مذا يال ذم اطنسذان،  وينفعذذه  ، إال ِبمذا

  ا ذذذذذذأكوالت ثذذذذذذر وحذذذذذذى عذذذذذذن اطسذذذذذذراف ق ذلذذذذذذك،  إمذذذذذذا بالويذذذذذذاد  ق ك ق كذذذذذذل ويفذذذذذذ  وحذذذذذذاع 
  مذذا بذذالت ليه ق ا  عذذوم واألويفذذات،  وهذذأا محيذذة عذذن كذذل مذذا يذذؤذي اطنسذذانإوا شذذروبات،  و 

فتذا كان القوت الضروري من ال عام والشراب يرري حبالة يتأذى منه البدن ويتضرر من  منذه،  
 ف ي  بغريه؟ 

 وكألك أباح اهلل للمريه التيمم إذا كان استعماع ا ا  يضره،  محية له عن ا ضرات كلها 
إاالذة مذا وهذأا مذن بذاب االسذتفراغ و  وأباح للمحرم الأي بذه أذى مذن رأسذه أن  لقذه ويفذدي، 

 البدن،  ف ي  مبا ضرره أكا من هأا ؟  ييؤذ
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قا  باليد إىل التهل ة،  فيدنل ق ذلك استعماع كل ما يتضرر بذه اطنسذان مذن لوحى عن اط
والتحذذذرا عنذذذه ومبعالذذذة احلذذذاد   ، قذذذ   ي الذذذأيه دافعتذذذ األغأيذذذة واألدويذذذة،  ودفذذذ  مذذذا يضذذذر مب

 بال رق ال بية النافعة 
كلهذذذذا كالهذذذذاد والرذذذذال  والرذذذذوم واحلذذذذىل وبقيذذذذة  ق كتابذذذذه مذذذذن األعمذذذذاع  وكذذذذألك مذذذذا ذكذذذذره اهلل

وإن كان ا قرود األعظم منهذا نيذل رضذا اهلل ويفربذه وثوابذه،   فتحااألعماع واطحسان إىل اخلل  
واطحسذذان إىل عبيذذده،  فذذتن فيهذذا صذذحة ل بذذدان ومترينذذاً هلذذا،  ورياضذذة وراحذذة للذذنفس،  وفرحذذاً 

 حتفظ الرحة وتنميها وتويل عنها ا ؤذيات سراراً ناصة أللقلو و 
وبالملذذة فذذتن مجيذذ  الشذذرا   تر ذذ  إىل صذذالح القلذذوب واألرواح واألنذذالق واألبذذدان واألمذذواع 

  والدنيا واآلنر ،  واهلل أعلم 
 
 

 القاعد  احلادية واألربعون 
 يفرر النظر على احلالة احلاضر 

 
ر نظذرهم علذى احلالذة احلاضذر  الذِ هذم فيهذا،  يرشد اهلل عباده ق كتابه من  هة العمل إىل يفرذ 

مذن ا رذا،،  ومذن  هذة  اومن  هة الرتغيو ق األمر والرتهيو من ضده إىل ما يرتتو عليهذ 
 النظر إىل ضدها  إىلالنعم 

وهأه القاعد  الليلة دعا إليها القرآن ق آيات عديد ،  وهي من أعظم ما يدع على ح مة 
إىل كذل نذري ديذين ودنيذوي،  فذتن العامذل إذا اشذتغل بعملذه  لعذامل ااهلل،  ومن أعظم مذا يريفذى 
ويذذتم لذذه األمذذر حبسذذو  ، وباطنذذه عليذذه  ذذم ه ذذره وظذذاهر يفرذذر فِ فذذتن الذذأي هذذو وظيفذذة ويفتذذه،  

 حاله 
واحنلذذذ   تذذذه  ، فذذذرتت عو تذذذه   نفسذذذه إىل أعمذذذاع أنذذذرى    ذذذن ويفتهذذذا بعذذذدُ يفتشذذذو نظذذر و وإن 

 خ من إتقان عمله احلاضر ومج  اهلمة عليه وصار نظره إىل األعماع األنرى ينق
ْث إذا  ذذا ت وظيفذذة العمذذل اآلنذذر  ذذا ه ويفذذد ضذذعف   تذذه ويفذذل نشذذاطه،  ورمبذذا كذذان الثذذا  

خبذذذالف مذذذن مجذذذ  يفلبذذذه  ، متويففذذذاً علذذذى األوع ق حرذذذوله أو ت ميلذذذه،  فيفذذذوت األوع والثذذذا 
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فتنذذه إذا  ذذا  العمذذل الثذذا  وصذذار أكذذا  ذذه هذذو القيذذام بعملذذه الذذأي هذذو وظيفذذة ويفتذذه؛ ويفالبذذه،  
فذذتذا هذذو يفذذد اسذذتعد لذذه بقذذو  ونشذذاط ويتلقذذاه بشذذوق،  وصذذار يفيامذذه بذذاألوع معونذذة علذذى يفيامذذه 

  بالثا 
وا ومذذن هذذأا: يفولذذه تعذذاىل مرذذرحاً ِبذذأا ا عذذىن: }  وا أَيذْذِدَيُ ْم َوأيَِفيمذذُ َر ِإىَل الذذَِّأيَن يِفيذذَل هلذذَُْم ُكفذذُّ َأ َْ تذذذَ

ُهْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَ ْشَيِة اللَِّه أَْو َأَشدَّ الرَّالَ  َوآُتوا الوَّكَ  اَ  فَذَلمَّا ُكِتَو َعَلْيِهُم اْلِقَتاُع ِإَذا َفرِيٌ  ِمنذْ
  [، 77النسا : من اآلية ]{،  َنْشَيةً 

فلمذذا  ذذا  العمذذل الثذذا   ، فذذانظر كيذذ  حذذاهلم األوىل وأمنيذذتهم وهذذم مذذأمورون ب ذذ  األيذذدي
 ضعفوا عنه كل الضع  

ْوُه ري هأا ما عاتو اهلل به أهل ُأحد ق يفوله: } ونظ ِل َأْن تَذْلقذَ ْن يفَذبذْ ْوَت مذِ ْوَن اْلمذَ ُتْم مَتَنذذَّ ْد ُكنذْ َوَلقذَ
ُتْم تَذْنظذُذُرونَ  وُه َوأَنذذذْ ْد رَأَيْذُتمذذُ هذذأا ا عذذىن كذذل ال شذذ  ويفذذد كشذذ   [، 143آع عمذذران:  ]{،  فَذقذذَ

َنا َعَلْيِهْم َأنِ :} يفوله تعاىل ا فَذَعلُذوُه ِإالَّ يفَِليذٌل َوَلْو أَنَّا َكَتبذْ ْن ِديَذارُِكْم مذَ  ايفْذتُذُلوا أَنْذُفَسُ ْم أَِو اْنُرُ وا مذِ
دَّ تَذْثِبيتذاً  ُْم َوَأشذَ رْياً هلذَ اَن نذَ ُهْم َوَلْو أَنذَُّهْم فَذَعُلوا َما يُوَعظُذوَن بِذِه َل ذَ ألن   [، 66النسذا :  ]{،  ِمنذْ

 رناً على العمل الثا  فيه ت ميالً للعمل األوع،  وتثبيتاً من اهلل،  ومت
َن :} يفولذذذذه تعذذذذاىل ونظذذذذريه وَننَّ مذذذذِ دَّيَفنَّ َولََن ذذذذُ ِلِه لََنرذذذذَّ ْن َفضذذذذْ ا مذذذذِ ِئْن آتَانذذذذَ َه لذذذذَ َد اللذذذذَّ ْن َعاهذذذذَ ُهْم مذذذذَ نذْ َومذذذذِ

احلِِ َ  ونَ { 75} الرذذَّ ْم ُمْعِرضذذُ ِه َوتَذَولذذَّْوا َوهذذُ ِلِه خبَِلذذُوا بذذِ ْن َفضذذْ ا آتذذَاُهْم مذذِ َأْعَقبَذهُ {  76}  فَذَلمذذَّ ْم فذذَ
وِِبِم فذذذاهلل أرشذذذد العبذذذاد أن ي ونذذذوا أبنذذذا  ويفذذذتهم،  وأن   [، 75/77التوبذذذة:  ]{،  نَِفايفذذاً ِق يفُذلذذذُ

 ، يقومذذذذوا بالعمذذذذل احلاضذذذذر ووظيفتذذذذه،  ْث إذا  ذذذذا  العمذذذذل اآلنذذذذر صذذذذار وظيفذذذذة ذلذذذذك الويفذذذذذ 
وهذأا فا تمع  اهلمة والعو ة الراديفة عليذه،  وصذار القيذام بالعمذل األوع معينذاً علذى الثذا ،  

 ا عىن ق القرآن كثري 
وأمذذا األمذذور ا تذذأنر  فذذتن اهلل يرشذذد العذذامل  إىل مالحظتهذذا لتقذذوى  مهذذم علذذى العمذذل ا ثمذذر 

وهذذأا كالرتغيذذو ا تنذذوا مذذن اهلل علذذى أعمذذاع اخلذذري،  والرتهيذذو مذذن أفعذذاع   للمرذذا، واخلذذريات 
 الشر،  بأكر عقوباهتا،  ومثرهتا الأميمة 

ه،  وبذ  النظذر إىل ثذواب العمذل تذ ويف ى نظذر إىل العمذل اآلنذر الذأي    ذ عرف الفرق ب  الاف
،  اسذذتاد نشذذاطهرتتذذو عليذذه مذذن اخلذذريات يمذذا وتامذذل  ، احلاضذذر الذذأي كلمذذا فذذرتت  ذذة صذذاحبه
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ا وهانذذ  عليذذه مشذذقته،  كمذذا يفذذاع تعذذاىل: } عليذذه ويفذذوي  ِإْن َتُ ونذُذوا تذَذْأَلُموَن فذَذِتنذَُّهْم يذَذْأَلُموَن َكمذذَ
  [، 104النسا :  ]{،  وَن َوتَذْرُ وَن ِمَن اللَِّه َما ال يَذْرُ ونَ تَْأَلمُ 

اهلل بذالنظر إىل ضذدها ليعذرف يفذدرها،  ويذوداد  نَ علذى العبذد مذِ الذِ وأما إرشاده من  هذة الذنعم 
ر عباده نعمته عليهم بالدين واطسالم ومذا أكَ يُ  ، ش ره هلل تعاىل عليها،  ففي القرآن منه كثري

ْؤِمِنَ  ِإْذ } ك مذذذن الذذذنعم،  كقولذذذه ق سذذذور  آع عمذذذران:ترتذذذو علذذذى ذلذذذ  ى اْلمذذذُ ُه َعلذذذَ نَّ اللذذذَّ ْد مذذذَ َلقذذذَ
ةَ  اَب َواحلِْْ مذذَ ُم اْلِ تذذَ وََكيِهْم َويُذَعَلُمهذذُ ْيِهْم آيَاتذِذِه َويذذذُ و َعلذذَ لذذُ ِهْم يَذتذْ ْن أَنْذُفسذذِ والً مذذِ يِهْم َرسذذُ َو فذذِ َوِإْن  بَذعذذَ

 وق يفولذه ق سذور  آع عمذران:} [،  164آع عمذران:  ]{،  َكانُوا ِمْن يفَذْبُل َلفذِي ضذَالع  ُمبِذ   
َبْحُتْم بِِنْعَمتِذِه ِإنْ  َداً  فَذأَلََّ  بذذَْ َ يفُذلُذوِبُ ْم فََأصذْ ُتْم أَعذْ َ  اللذَِّه َعلَذْيُ ْم ِإْذ ُكنذْ ُتْم َواذُْكُروا نِْعمذَ َوانذاً وَُكنذْ

َها كَ  ْم تَذْهتَذُدونَ َعَلى َشَفا ُحْفَر   ِمَن النَّاِر فَأَنْذَقأَُكْم ِمنذْ ْم آيَاتِذِه َلَعلَّ ذُ آع  ]{،  َأِلَك يُذبَذَ ُ اللَُّه َل ذُ
  اهلل  نعملش ر وياد  الإىل  أي [، 103عمران: 

َعُفوَن ِق اأْلَْرِض َّتذََاُفوَن َأْن يذذََتَ  ََّفُ ُم ويفوله ق سور  األنفذاع:}  ُتْم يفَِليذٌل ُمْسَتضذْ ُروا ِإْذ أَنذذْ َواذْكذُ
  [، 26ألنفاع:  ]{،  ْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْررِِه َوَرَايَفُ ْم ِمَن ال ََّيَباِت َلَعلَُّ ْم َتْشُ ُرونَ النَّاُس فَآَواكُ 

ة    ويفوله ق سور  القرخ: ْرَمداً ِإىَل يذذَْوِم اْلِقَيامذَ اَر سذَ ُتْم ِإْن َ عذََل اللذَُّه َعلَذْيُ ُم النذَّهذَ  } يفُذْل أَرَأَيذذْ
 ،} 
ضد ما هم فيه من النعم إىل ات،  حيو يأكرهم أن ينظروا إىل آنر اآلي [،  72القرخ:  ]

 واخلري،  ليعرفوا يفدر ما هم فيه منها 
وهأا الأي أرشد إليه النذل صذلى اهلل عليذه وسذلم،  حيذو يفذاع: " انظذروا إىل مذن هذو أسذفل 

ويفوله  12ن هو فويف م،  فتنه أ در أن ال تودروا نعمة اهلل علي م "ذروا إىل مذمن م،  وال تنظ
ونَ فذذ عذذاىل:}  ت ْم تُذْفِلحذذُ ِه َلَعلَّ ذذُ َأ َْ ويفولذذه:}   [، 69األعذذراف:من اآليذذة ]{،  اذُْكُروا آالَ  اللذذَّ

   َِْدَا يَِتيماً فَآَوى
َدى { 6}  االً فَذهذذَ َدَا ضذذَ اِ الً فذَذَأْغىَن  { 7}  َوَو ذذَ َدَا عذذَ إىل  [، 6/8الضذذحى:  ]{،  َوَو ذذَ

 آنرها 
 
 

 
 أنر ه مسلم عن أيب هرير ذ  12
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 القاعد  الثانية واألربعون 
 وق هلل ولرسولهاحلق

 
 يفد ميو اهلل ق كتابه ب  حقه اخلاص وح  رسوله اخلاص واحل  ا شرتا 

 واعلم بألك أن احلقوق ثالثة: 
  وهو عبادته وحده ال شريك له  مي  أنواا العبادات : ح  هلل وحده،  ال ي ون لغريه

ه الال ذذ  واتباعذذه وهذذو التعويذذر والتذذويفري والقيذذام حبقذذ : وحذذ  نذذاص لرسذذوله صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم
  يفتدا  بهواال

 وهو اط ان باهلل ورسوله وطاعة اهلل ورسوله وحمبة اهلل وحمبة رسوله : وح  مشرتا
فأمذذا حقذذه اخلذذاص: ف ذذل آيذذة فيهذذا  ، ويفذذد ذكذذر اهلل احلقذذوق الثالثذذة ق آيذذات كثذذري  مذذن القذذرآن

 رى وهأا شي  ال   ، ذلك  قيو غله،  والرت  ملاألمر بعبادته وإنالص الع
ولِهِ ويفذذذذد مجذذذذ  اهلل ذلذذذذك ق يفولذذذذه ق سذذذذور  الفذذذذتم: }  ِه َوَرسذذذذُ وا بِاللذذذذَّ {، فهذذذذأا مشذذذذرتا }  لِتُذْؤِمنذذذذُ

فهذأا  [، 9الفذتم:  ]{،  َوُتَسَبُحوُه ُبْ َرً  َوَأِصيالً {، فهأا ناص بالرسوع }  َوتُذَعَوُروُه َوتُذَويفَذُروهُ 
 ح  هلل وحده 

 {، ق آيات كثري   وا الرَُّسوعَ َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيعُ ويفوله: } 
 {    آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِهِ وكألك: } 

وهوكذذذألك يفولذذذه ق سذذذور  التوبذذذة: }  ولُُه َأحذذذَ ُّ َأْن يُذْرضذذذُ ُه َوَرسذذذُ ويفولذذذذه  [، 62التوبذذذة:  { ] َواللذذذذَّ
 تعاىل: 
ولُهُ }  ِلِه َوَرسذذُ ْن َفضذذْ يُذْؤتِيَنا اللذذَُّه مذذِ  59التوبذذة: { ]  ِإىَل اللذذَِّه رَاِغبذُذونَ ِإنذذَّا  }  {، فهذذأا مشذذرتا  سذذَ
 هأا هتخ باهلل تعاىل و  [،

ول ذذن ينبغذذي أن يعذذرف العبذذد أن احلذذ  ا شذذرتا لذذيس معنذذاه أن مذذا هلل منذذه يثبذذ  لرسذذوله مثلذذه 
ونظريه ق كل نرا ره،  بل احملبة واط ذان وال اعذة هلل البذد أن يرذحبها التعبذد والتعظذيم هلل 

 واخلضوا رغبة ورهبة 
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وأمذذا ا تعلذذ  بالرسذذوع مذذن ذلذذك: فتنذذه حذذو ق اهلل،  وطاعذذة هلل فمذذن أطذذاا الرسذذوع فقذذد أطذذاا 
اهلل بذذل حذذ  الرسذذوع علذذى أمتذذه مذذن حذذ  اهلل تعذذاىل علذذيهم،  فيقذذوم ا ذذؤمن حبذذ  رسذذوله وطاعتذذه 

 امتثاالً ألمر اهلل،  وعبودية له 
اهلل به وحذو عليذه مذن القيذام  وإاا يفيل له ح  الرسوع،  لتعلقه بالرسوع،  وإال فامي  ما أمر

حبقوق رسوله،  وحقوق الوالدين واألوالد واألاواج واأليفارب والريان والعلما  والوال  واألمرا ،  
وال بري على الرغري والرغري على ال بري وغريهم،  كله ح  هلل تعاىل،  فيقوم به العبذد امتثذاال 

إحساناً إليه،  إال الرسوع فتن اطحسان منه كله ألمر اهلل وتعبداً له،  ويفياماً حب  ذي احل ،  و 
 إىل أمته فما وصل إليهم نري إال على يديه صلى اهلل عليه وسلم تسليماً 

 
 

 القاعد  الثالثة واألربعونُ 
 األمر بالتثب 

 
وعذذدم العالذذة ق األمذذور الذذِ خيشذذى مذذن سذذو  عوايفبهذذا،  ويذذأمر و ذذو علذذى بالتثبذذ  يذذأمر اهلل 

 ر اخلري الِ خيشى فواهتا ا بادر  على أمو 
 قاعد  ق القرآن كثري : الوهأه 

وايفذذذاع تعذذذاىل ق القسذذذم األوع: }  ِه فَذَتبَذيذَّنذذذُ ِبيِل اللذذذَّ َربْذُتْم ِق سذذذَ وا ِإَذا ضذذذَ ِأيَن آَمنذذذُ ا الذذذَّ ا أَيذُّهذذذَ  ]{،  يذذذَ
ٌ  يَا أَيذَُّها الَِّأيَن آَمُنوا إِ  {، ويفاع تعاىل: } فتثبتواوق يفرا  : }  [، 94النسا :  ا َُكْم فَاسذِ ْن  ذَ

  [، 6احلارات:  ]{،   بَِنَبأ  فَذَتبَذيذَُّنوا َأْن ُتِريُبوا يفَذْوماً ِ ََهاَلة  
َوِإَذا ويفذذذد عذذذاب اهلل ا تسذذذرع  إىل إذاعذذذة األنبذذذار الذذذِ خيشذذذى مذذذن إذاعتهذذذا،  فقذذذاع تعذذذاىل: } 

ُه َ اَ ُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخلذَْْوِف أََذاعذُوا بِذِه َولَذْو  ُهْم َلَعِلمذَ نذْ ِر مذِ وِع َوِإىَل أُوِا اأْلَمذْ َردُّوُه ِإىَل الرَّسذُ
ُهْم  نذْ تَذْنِبُ ونَُه مذذِ هِ ويفذذاع تعذذاىل:}  [، 83النسذذا :  ]{،  الذذَِّأيَن َيسذذْ بُوا مبذذَِا  َْ  ُِي ذُذوا ِبِعْلمذذِ أَّ  بذَذْل كذذَ

أر،  وأن ال ومذذذن هذذذأا البذذذاب: األمذذذر با شذذذاور  ق األمذذذور،  وأنذذذأ احلذذذ [،  39يذذذونس:  ]{، 
 يقوع اطنسان ما ليس له به علم،  وق هأا آيات كثري  
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َماَواُت َواأْلَْرضقولذه: } كوأما القسذم الثذا :   َها السذَّ ْم َوَ نذَّة  َعْرضذُ ْن َرَب ذُ َر   مذِ ارُِعوا ِإىَل َمْغفذِ  َوسذَ
رَاتِ ويفولذذه: }   [، 133آع عمذذران:  ]{،  َتِبُقوا اخْلَيذذذْ ويفولذذه: }    [، 148البقذذر :  ]{،  فَاسذذْ

اِبُقونَ  َا سذذَ ْم هلذذَ رَاِت َوهذذُ ارُِعوَن ِق اخْلَيذذذْ اِبُقوَن ويفولذذه: }   [، 61ا ؤمنذذون:  ]{،  أُولَئذِذَك ُيسذذَ َوالسذذَّ
اِبُقونَ  السذذذذذابقون ق الذذذذذدنيا إىل اخلذذذذذريات: هذذذذذم السذذذذذابقون ق : أيْ  [، 10الوايفعذذذذذة:  ]{،  السذذذذذَّ

 ا عىن كثري  اآلنر  إىل النات وال رامات  واآليات ق هأا 
وهأا ال مذاع الذأي أرشذد اهلل عبذاده إليذه،  هذو أن ي ونذوا حذاام  ال يفوتذون فذرص اخلذريات،  

 وأن ي ونوا متثبت  نشية الويفوا ق ا  روهات وا ضر ات 
 ومن أحسن من اهلل ح ماً لقوم يويفنون ؟ 

 
 

 القاعد  الرابعة واألربعون
 عالج ميل النفوس إىل ما ال ينبغي

 
ميذذل النفذذذوس أو نذذوف ميلهذذا إىل مذذذا ال ينبغذذي،  يذذذأكرها اهلل مذذا يفوهتذذا مذذذن اخلذذري،  ومذذذا عنذذد 

 حرل هلا من الضرر ِبأا ا يل 
القذذرآن كثذذذري،  وهذذو مذذذن أنفذذ  األشذذذيا  ق حرذذوع االسذذذتقامة،  ألن األمذذر بذذذا عروف ق وهذذأا 

لك مذا يفذوت مذن والنهي اجملذرد ال ي فذي أكثذر اخللذ  ق كفهذم عمذا ال ينبغذي،  حذىت يقذرن بذأ
احملبوبذذات الذذِ تويذذد أضذذعافاً مضذذاعفة علذذى الذذأي ي رهذذه اهلل،  ومتيذذل إليذذه الذذنفس،  ومذذا  رذذل 

 من ا  روه ا رتو عليه كألك 
ةٌ يفذذاع تعذذاىل: }  نذذَ ْم ِفتذْ َواُلُ ْم َوأَْوالدُكذذُ وا أَاذذََّا أَمذذْ فهنذذا  ذذا ذكذذر فتنذذة  [، 28األنفذذاع:  ]{،  َواْعَلمذذُ
اخللذ  عذن طريذ  االسذتقامة،  يفذاع مذأكراً هلذم مذا يفذوهتم إن ر بذأكث مالذ لذِ األمواع واألوالد ا

يمٌ افتتنوا ِبا،  وما  رل هلذم إن سذلموا مذن فتنتهذا }  ٌر َعظذِ َدُه َأ ذْ األنفذاع:  ]{،  َوَأنَّ اللذََّه ِعنذْ
28 ،]  

نذْ ويفذذذاع تعذذذاىل: }  اِ  الذذذدُّ ُهْم ِق احْلَيذذذَ نذْ اَدْلُتْم عذذذَ ُؤالِ   ذذذَ ُتْم هذذذَ ا أَنذذذذْ ْوَم هذذذَ ُهْم يذذذذَ نذْ َه عذذذَ اِدُع اللذذذَّ ْن  ذذذَُ َيا َفمذذذَ
يالً  ْيِهْم وَكذذِ وُن َعلذذَ ْن َي ذذُ ِة أَْم مذذَ اَن يُرِيذذُد  ويفذذاع تعذذاىل: }   [، 109النسذذا :  ]{،  اْلِقَيامذذَ ْن كذذَ مذذَ
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ا ا َومذذَ هذذَ نْذَيا نُذْؤتذِذِه ِمنذْ ْرَ  الذذدُّ اَن يُرِيذذُد حذذَ ْن كذذَ َرِ  نذَذوِْد لذذَُه ِق َحْرثذِذِه َومذذَ ْرَ  اآْلنذذِ ْن  حذذَ َرِ  مذذِ لذذَُه ِق اآْلنذذِ
يو   ِنَ  ويفولذذه تعذذاىل: }    [، 20الشذذورى:  ]{،  َنرذذِ اُهْم سذذِ ُْثَّ  { 205} أَفَذرَأَيذذَْ  ِإْن َمتذَّْعنذذَ

انُوا ُ َتذَّعذُونَ  { 206} َ اَ ُهْم َما َكانُوا يُوَعُدوَن  ا كذَ ُهْم مذَ نذْ  -205الشذعرا :  ]{،  َما أَْغىَن عذَ
207 ،]  

عذذىن الليذذل كثذذري   ذذداً  فذذتذا بذذان للنذذاظر أصذذلها ويفاعذذدهتا سذذهل عليذذه تنويذذل  واآليذذات ق هذذأا ا 
 كل ما يرد منها على األصل ا قرر،  واهلل أعلم 

 
 

 القاعد  اخلامسة واألربعون
 حو الباري سبحانه ق كتابه على الرالح واطصالح

 
هذذذا فذذذتن اهلل أمذذذر دانذذذالً حتتكلذذذه ي ذذذاد ي ذذذون  وهذذذأه القاعذذذد  مذذذن أهذذذم القواعذذذد،  فذذذتن القذذذرآن 

  بالرالح ق آيات متعدد  واطصالح،  وأثىن على الراحل  وا رلح  ق آيات أنر 
والرذالح: أن ت ذون األمذذور كلهذا مسذذتقيمة معتدلذة آنذأ  سذذبيلها الذأي سذذنه اهلل مقرذوداً ِبذذا 

 ،  ألن غايتها احلميد ،  الِ يفرد اهلل إليها  فأمر اهلل باألعماع الرذاحلة وأثذىن علذى الرذاحل
أعمذذاع اخلذذري ترذذلم القلذذوب واط ذذان،  وترذذلم الذذدين والذذدنيا واآلنذذر ،  وضذذدها فسذذاد هذذأه 

مذا أفسذد النذاس،  وا رذذلح   ا رذذلح كذألك ق آيذات متعذذدد  فيهذا الثنذا  علذى و  األشذيا ، 
 وأنا على و ه العموم أن الرلم نري والترا، فيما ب  ا تنااع ،  ب  الناس 
 من الشرور والضرر العام واخلاص مور الفاسد : السعي ق إاالة ما حتتوي عليه فتصالح األ

ومذذن أهذذم أنذذواا اطصذذالح: السذذعي ق إصذذالح أحذذواع ا سذذلم  ق إصذذالح ديذذنهم ودنيذذاهم،   
َت َْعُ  كمذذذا يفذذذاع شذذذعيو عليذذذه السذذذالم: }   ا اسذذذْ الَح مذذذَ هذذذود: مذذذن  ]{،  ِإْن أُرِيذذذُد ِإالَّ اأْلِصذذذْ

ل سذذذذاا  ق مرذذذذلحة دينيذذذذة أو دنيويذذذذة،  فتنذذذذه مرذذذذلم،  واهلل يهديذذذذه ويرشذذذذده ف ذذذذ  [، 88اآليذذذذة
 ويسدده،  وكل ساا  بضد ذلك فهو مفسد،  واهلل ال يرلم عمل ا فسدين 

ومن أهم ما حو اهلل عليه: السذعي ق الرذلم بذ  ا تنذااع ،  كمذا أمذر اهلل بذألك ق الذدما  
ويسذلك كذل طريذ  توصذل إىل  ، يرذلم بالعذدع واألمواع واحلقوق ب  الذوو  ،  والوا ذو أن
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ن اهلل أمذذر ا سذذلم  إذا إا ال مذذة بذذ  ا تنذذااع ،  فذذتن آثارالرذذلم بركذذة ونذذري وصذذالح،  حذذىت 
  نم ال فار احلربيون إىل ا سا ة وا راحلة أن يوافقوهم على ذلك متوكل  على اهلل 

ل مذذذذاع ا م ذذذذن حسذذذذو القذذذذدر  وأمثلذذذذة هذذذذأه القاعذذذذد  ال تنحرذذذذر،  وحقيقتهذذذذا: السذذذذعي ق ا
ال ليذذذذة منهذذذذا والو يذذذذة،  : بتحرذذذذيل ا رذذذذا، أو ت ميلهذذذذا أو إاالذذذذة ا فاسذذذذد وا ضذذذذار أو تقليلهذذذذا

 وا تعدية والقاصر ،  واهلل أعلم 
 
 

 القاعد  السادسة واألربعون
ما  فيه فهأا أمر له بالدنوع فيه،  وإ ه إىل من   يدنل ما أمر اهلل به ق كتابه،  إما أن يو 

ت ميل ما   يو د  فيه فهأا أمر به ليرحم ما و د منه،  ويسعى ق أن يو ه  ن دنل
 فيه  

 
 وهأه القاعد  م رد  ق مجي  األوامر القرآنية: أصوهلا وفروعها 

َا نَذوَّْلنَذافقولذه تعذاىل: }  ا الذَِّأيَن أُوتُذوا اْلِ تذَذاَب آِمنُذوا مبذِ ن مذذ  [، 47{ ] النسذا : مذن اآليذة يَذا أَيذُّهذَ
 القسم األوع 

ا الذذَِّأيَن آَمنذُذواويفولذه تعذذاىل: }  مذذن الثذذا  والثالذذو،   [، 104{ ] البقذذر : مذذن اآليذذة نُذواآمِ  يذَذا أَيذُّهذذَ
 ، فتنه أمرهم مبا يرحم وي مل إ احم من األعماع الظاهر  والباطنة،  وكماع اطنذالص فيهذا

 وينقرها  وحاهم عما يفسدها
ويروموا رمضان أمر بت ميذل ذلذك،   ، ويؤتوا الوكا  ، ا الرال وكألك أمره للمؤمن  أن يقيمو 

 عن كل مفسد ونايفخ لألك العمل  ينهالوالقيام ب ل شرط وم مل لألك العمل،  و 
وكألك أمره هلم بالتوكل واطنابة وحنوها من أعماع القلوب هو أمر بتحقي  ذلذك،  وإ ذاد مذا 

   يو د منه 
اد الأي يورد على طلو ا ؤمن  من رِبم اهلداية إىل الرذراط وِبأه القاعد  نفهم  واب اطير 

 ا ستقيم،  م  أن اهلل يفد هداهم ل سالم !! 
  وابه: ما تضمنته هأه القاعد  
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وال يقذذاع: هذذأا حترذذيل للحاصذذل،  فذذافهم هذذأا األصذذل الليذذل النذذاف ،  الذذأي يفذذتم لذذك مذذن 
 ن تف ن  أبواب العلم كنوااً،  وهو ق غاية اليسر والوضوح 

 
 

 القاعد  السابعة واألربعون
اهلل أن   م عليها   وأرادإذا كان سياق اآليات ق أمور ناصة  السياق اخلاص يراد به العام

 ويشمل غريها،   ا  اهلل باحل م العام   خيتخ ِبا،  بل يشملها الوذلك احل م 
 

 انتظامه العايو ،  وأكا دليل على إح امه و هوهأه القاعد  من أسرار القرآن وبدا ع
 وأمثلة هأه القاعد  كثري : 

ابُوا منهذذذذا:  ذذذذا ذكذذذذر اهلل ا نذذذذافق  وذمهذذذذم،  واسذذذذتثىن مذذذذنهم التذذذذا ب ،  فقذذذذاع: }  ِأيَن تذذذذَ ِإالَّ الذذذذَّ
ْؤِمِن َ  َ  اْلمذذُ َك مذذَ ِه فَُأولَئذذِ وا ِديذذنَذُهْم لِلذذَّ ِه َوَأْنَلرذذُ ُموا بِاللذذَّ َلُحوا َواْعَترذذَ  [، 146{ ] النسذذا :  َوَأصذذْ

 فلمذذذذا أراد اهلل أن   ذذذذم هلذذذذم بذذذذاأل ر   يقذذذذل: وسذذذذوف يذذذذؤتيهم أ ذذذذراً عظيمذذذذاً،  بذذذذل يفذذذذاع: } 
راً َعِظيمذذاً  ْؤِمِنَ  َأ ذذْ ْوَف يذذذُْؤِت اللذذَُّه اْلمذذُ غذذريهم مذذن كذذل مذذؤمن،  ولذذئال يظذذن و {، ليشذذملهم   َوسذذَ

  13انتراص احل م ِبم
لِ و ذا يفذذاع: }   ُروَن بِاللذذَِّه َوُرسذذُ ِلهِ ِإنَّ الذذَِّأيَن َيْ فذُ { ] النسذذا :  ِه َويُرِيذُدوَن َأْن يُذَفريفذُذوا بذذذَْ َ اللذَِّه َوُرسذذُ

َأاباً ُمِهينذذاً إىل يفولذذه:}  [، 150مذذن اآليذذة اِفرِيَن عذذَ اً َوأَْعتذذَْدنَا لِْل ذذَ اِفُروَن َحقذذ  ُم اْل ذذَ { ]  أُولَئذذَِك هذذُ
  [، 151النسا : 

ايفذذذذُ هذذذذا،  ومثلذذذذه: }  نا  يقذذذذل: وأعتذذذذدنا هلذذذذم،  للح مذذذذة الذذذذِ ذكر   هذذذذَ يُ ْم ِمنذْ ُه يُذَناذذذذَ { ]  ِل اللذذذذَّ
ْرب  هذأه احلالذة الذذِ ويفذ  السذياق أل لهذذا }  : أي [،  64األنعذام: مذن اآليذذة َل كذذَ ْن كذُ { ]  َومذِ
  [، 64األنعام: من اآلية

 
 

 
 ر ثب  من أ ل اط ان، ف ل مؤمن وإن   يست   يقوع الشيخ ابن عثيم  رمحه اهلل: " فا دته أن احل م عام هلم ولغريهم   وهناا فا د  أنرى أن هأا األ 13

 اطنفاق فتن اهلل تعاىل يؤتيه أ را عظيما  "
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 القاعد  الثامنة واألربعون 
 لوا  العلم الأي يرتتو عليه ا ا راد بألك  مىت عل  اهلل علمه باألمور بعد و ودها،  كان

 
وذلذذك أنذذه يفذذد تقذذرر ق ال تذذاب والسذذنة واطمجذذاا أن اهلل ب ذذل شذذي  علذذيم،  وأن علمذذه حمذذيه 

وا سذذتقبل،  ويفذذد  يبالعذذا  العلذذوي والسذذفلي،  والظذذواهر والبذذواطن والليذذات واخلفيذذات وا اضذذ 
 األعماع علم ما العباد عاملون يفبل أن يعملوا 

 ليعلم كأا  ؛كأاويفد ورد عد  آيات خيا ِبا أنه شرا ويفدر   
وأمذا علمذه بأعمذاع العبذاد ومذا هذم عذاملون  فو ه هأا: أن هأا العلم الأي يرتتو عليه الوا  

فذذذذألك علذذذذم ال يرتتذذذذو عليذذذذه الذذذذوا ،  ألنذذذذه إاذذذذا  ذذذذااي علذذذذى مذذذذا و ذذذذد مذذذذن  ، يفبذذذذل أن يعملذذذذوا
ا الذذَّ األعمذذاع،  وعلذذى هذذأا األصذذل نذذوع مذذا يذذرد عليذذك مذذن اآليذذات كقولذذه: }  ِأيَن آَمنذذُوا يذَذا أَيذُّهذذَ

ْن خَيَافذذُُه بِالْ  ُه مذذَ يَذْعَلَم اللذذَّ اُحُ ْم لذذِ ِديُ ْم َورِمذذَ ْيِد تَذَنالذذُُه أَيذذْ َن الرذذَّ ْي   مذذِ ُه ِبشذذَ َونَُّ ُم اللذذَّ لذذُ ولََيبذْ { ]  َغيذذْ
ا ِإالَّ لذذِنَذْعَلَم مذذَ  ويفولذذه: }   [، 94ا ا ذذد : مذذن اآليذذة هذذَ َ  َعَليذْ ِِ ُكنذذْ َة الذذَّ لذذَ ا اْلِقبذْ ا َ َعْلنذذَ ُ  َومذذَ ْن يَذتَّبذذِ

َقِلُو َعَلى َعِقبَذْيهِ  َوأَنْذوَْلنَذا احلَِْديذَد ويفوله تعذاىل: }    [، 143{ ] البقر :من اآلية الرَُّسوَع ممَّْن يَذنذْ
 25{ ] احلديد: من اآلية ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُ  لِلنَّاِس َولِيَذْعَلَم اللَُّه َمْن يَذْنُررُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيوِ 

ويفولذه: }    [، 11]العن بوت:َولَيَذْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّأيَن آَمُنوا َولَيَذْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقَ  { ويفوله: }    [،
  [، 12{ ] ال ه :  ُْثَّ بَذَعثْذَناُهْم لِنَذْعَلَم َأيُّ احْلِْوبَذْ ِ َأْحَرى ِلَما لَِبُثوا أََمداً 

 وما أشبه هأه اآليات كلها على هأا األصل 
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 القاعد  التاسعة واألربعون 
 إذا من  اهلل عباده ا ؤمن  شيئاً تتعل  به إرادهتم، 

 منه وأسهل وأوىل  فتم هلم باباً أنف  هلم
 
اِع هذذأا مذذن ل فذذه،  يفذذاع تعذذاىل: }  و  ه  لِلَر ذذَ ى بَذعذذْ ُ ْم َعلذذَ ِه بَذْعضذذَ ُه بذذِ َل اللذذَّ ا َفضذذَّ ْوا مذذَ َوال تَذَتَمنذذذَّ

ُبوا وَ  يٌو ممذذَِّا اْكَتسذذَ ِلِه { َنرذذِ ْن َفضذذْ أَُلوا اللذذََّه مذذِ ْ َ َواسذذْ يٌو ممذذَِّا اْكَتسذذَ اِ  َنرذذِ النسذذا : مذذن  ]14 لِلَنسذذَ
فنهاهم عن متين ما ليس بناف ،  وفتم هلم أبواب الفضل واطحسان،  وأمرهم أن  [، 32اآلية

 يسألوه بلسان احلاع 
ه هذا،  وبلسذان ا قذاع سذال  عليه السالم ربَّه الرؤية ح  مس  كالمه،  ومنعذه من ىو ا سأع موس

االِْ مبذذا أع ذذاه مذذن اخلذذري العظذذيم،  فقذذاع: }   ى ِإَ  اصذذْ ََفْيُتَك َعلذذَى النذذَّاِس ِبرِسذذَ يفذَذاَع يذَذا ُموسذذَ
اِكرِيَن {  َن الشذذَّ ْن مذذِ ا آتَذْيتذذَُك وَكذذُ ْأ مذذَ ي َف ذذُ ا ويفولذذه تعذذاىل: }   [، 144] ألعذذراف: َوِبَ المذذِ مذذَ

َها أَْو ِمْثِلَهانَذْنَسْخ ِمْن آيَة  أَْو نُذْنسِ  ويفوله تعاىل:   [، 106{ ] البقر : من اآلية َها نَْأِت خِبَرْي  ِمنذْ
َعِتهِ }   ْن سذَ ً مذِ ال  ِن اللذَُّه كذُ وق هذأا ا عذىن آيذات   [، 130{ ] النسذا : مذن اآليذة َوِإْن يَذتَذَفرَّيفَا يُذغذْ

 كثري  
 
 

 القاعد  اخلمسون
 يها هي الِ يبديها الباري ويبتد: آيات الرسوع

 
وأمذذذا مذذذا أبذذذداه ا  ذذذأبون لذذذه وايفرتحذذذوه،  فليسذذذ  آيذذذات  وإاذذذا هذذذي تعنتذذذات وتعايذذذوات  وِبذذذأا 

الرسذوع وغذريه مذن الرسذل،   وهذي الااهذ  واألدلذة علذى صذدق: يعرف الفرق بينها وب  اآليات 
أنذذا اهلل بذذه،  وأحذذا األدلذذة والااهذذ  الذذِ يلذذوم مذذن فهمهذذا علذذى و ههذذا  نذذاصذذدق كذذل  لذذىوع

 ما دل  عليه ويقينه صدق 
 

قوله تعاىل: " وال يقوع الشيخ ابن عثيم : " وهأا يعرف اطنسان به فضل ربه عو و ل وإحسانه إىل نلقه أنه إذا منعهم من شي  فتم هلم أبوابا نريا منه، ف 14
بعض م على بعه " يعين من العلم وا اع والاه والر اسة وغري ذلك، اهلل سبحانه وتعاىل فضل الناس بعضهم على بعه، فال تتمىن أن ي ون تتمنوا ما فضل اهلل به 

مىن مثل ما فضل اهلل به أن يت ما أع اه اهلل أناا لك دون أنيك، وهلأا يفاع:  " وال تتمنوا ما فضل اهلل " و  يقل:  وال تتمنوا مثل ما فضل اهلل، ألن اطنسان  وا
 بعه عباده " 
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مذذا أرسذذل اهلل مذذن رسذذوع إال أع ذذاه مذذن اآليذذات مذذا علذذى مثلذذه آمذذن )  ى احلذذديو:ذوِبذذأا ا عنذذ 
اهلل حممداً صذلى اهلل عليذه وسذلم مذن اآليذات فهذي ال حتذد وال تعذد مذن   ى،  وأما ما آت(  البشر

 فلم يب  ألحد من الناس بعدها عأر ذ  وهلل احلمدذ  كثرهتا ويفوهتا ووضوحها
فعلم بألك أن ايفرتاح ا  أب  آليذات يعينوحذا ليسذ  مذن هذأا القبيذل،  وإاذا مقرذودهم ِبذأا 

 أحم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباا النل صلى اهلل عليه وسلم 
فلمذذذا دعذذذاهم إىل اط ذذذان وأراهذذذم شذذذواهد اآليذذذات أرادوا أن يذذذاروا مذذذا هذذذم عليذذذه عنذذذد األغمذذذار 

وإن   تذأت بذألك  ، م: ا تنذا باآليذة الفالنيذة واآليذة الفالنيذة إن كنذ  صذاديفاً والسفها ،  بقوهل
فهأه طريقة ال يرتضيها أدىن منر ،  وهلأا خيا تعاىل أنذه لذو أ ذاِبم إىل فتننا ال نرديفك،  

 ما طالبوا   يؤمنوا ألحم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم بعدما عرفوا احل  ورفضوه 
 هلهم ق احلاع وا آع وأيضاً فهأا من  

هذذأه اآليذذات الذذِ يقرتحوحذذا  ذذرت العذذاد  أن ا قرتحذذ  هلذذا   ي ذذن يفرذذدهم  تنأمذذا احلذذاع: فذذ 
 احل ،  فتذا  ا ت و  يؤمنوا عو لوا بالعقوبة احلاضر  

وهذأا يفلذو للحقذا  ،    وأما ا آع: فتحم  وموا  وماً ال تردد فيه أحا إذا  ا ت آمنوا وصديفوا
  الأي ق يفلوِبم،  فلو  ا هتم كل آية ايفرتحوها   يؤمنوا إال أن يشا  اهلل تعاىل وإنبار بغري

َويفَذاُلوا لَذْن نذُذْؤِمَن وهأا النوا ذكره اهلل ق كتابه عن ا  أب  ق آيات كثذري   ذداً،  كقذوهلم: } 
َن اأْلَْرِض يَذْنُبوعذذاً  َر لَنذَذا مذذِ ىتَّ تَذْفاذذُ َولذَذْو أَنذَّنذذَا نَذوَّْلنذَذا إِلذَذْيِهُم }  ويفولذذه:  [، 90{ ] اطسذذرا :  لذَذَك حذذَ

ُبالً  ْي   يفذذذُ لَّ شذذَ ْيِهْم كذذُ ْرنَا َعلذذَ ْوَتى َوَحشذذَ ُم اْلمذذَ َة وََكلََّمهذذُ [، ،   111{ ] األنعذذام: مذذن اآليذذة اْلَمالِ  ذذَ
 إىل آنرها 

نذذه أرسذذذل أوأيضذذاً إن ايفذذرتاحهم هذذأا ينذذذادي صذذر اً بذذأحم ينسذذبون إىل اهلل العاذذذو والعبذذو،  إذ 
   يؤيذذده باآليذذات ال افيذذة ق الداللذذة علذذى صذذديفه،  و  يع ذذه مذذن الااهذذ  واحلاذذىل مذذا رسذذوالً 

 يب ل دعاوى نرمه 
 وهأا يناق احل مة، وال يتف  م  الغرض الأي من أ له أرسل اهلل رسوله 

وهأا أعظم كفراً وإ رامذاً وأشذد مذن شذركهم وفسذويفهم،  ومذا كذان يتذوىل كذاه مذنهم إال السذاد  
الأين تب  هلم صدق الرسوع بدون أي نفا ،  ول نهم  اولون بألك صرف العامة الرؤسا   
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م اخلذوي عقذو كذل سذَ ي  والد ا  عن االستماا إليذه واطصذغا  إىل يفولذه،  ولذألك يذدمغهم اهلل مبَ 
 آلية،  بعد أن ينوه نفسه سبحانه عما ينتقرونه به  وايفرتاح   حتد  

ْبَحاَن َريَب حوا من آيات: }  اطسرا  يقوع عقو سرد ما ايفرت   ففي سور  {]اطسذرا :من  يفُذْل سذُ
م اً ْث يقذذذذوع: }  [، 93اآليذذذذة وِهِهْم ُعْميذذذذاً َوُبْ مذذذذاً َوصذذذذُ ى ُو ذذذذُ ِة َعلذذذذَ ْوَم اْلِقَيامذذذذَ رُُهْم يذذذذذَ { ]  َوحَنْشذذذذُ

 {    97اطسرا :من اآلية
َأِلَك أَنْذوَْلنَذا إِلَيذَْك اْلِ تَذاَب فَالذَّ ويقوع ق سور  العن بوت: }   نَذاُهُم اْلِ تَذاَب يُذْؤِمنُذوَن وَكذَ ِأيَن آتَذيذْ

اِفُروَن  ا ِإالَّ اْل ذذَ ُد بِآياتِنذذَ ا َ ْحذذَ ْؤِمُن بذذِِه َومذذَ ْن يذذذُ ُؤالِ  مذذَ ْن هذذَ ْن  *بذذِِه َومذذِ ِه مذذِ ْن يفَذْبلذذِ لذذُو مذذِ َ  تَذتذْ ا ُكنذذْ َومذذَ
َو آيَذاتٌ  *ِكَتاب  َوال ََّتُ ُُّه بَِيِمينِذَك ِإذاً الْرتَذاَب اْلُمْبِ لُذوَن  ُدوِر الذَِّأيَن أُوتُذوا بَذْل هذُ  بَذيَذنَذاٌت ِق صذُ

َد  *اْلِعْلَم َوَما َ َْحُد بِآياتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُموَن  َا اآْلياُت ِعنذْ َويفَاُلوا َلْوال أُْنوَِع َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن َربَِه يُفْل ِإاَّ
َا أَنَا نَِأيٌر ُمِبٌ   لَذى َعلَذْيِهْم ِإنَّ ِق َذلِذَك َلَرمحذًَْة  أَوَ َْ َيْ ِفِهْم أَنذَّا *اللَِّه َوِإاَّ أَنْذوَْلنَذا َعَليذَْك اْلِ تَذاَب يُذتذْ
ْوم  يُذْؤِمنذذُوَن  َرى لِقذذَ َماَواِت َواأْلَْرِض  *َوذِكذذْ ا ِق السذذَّ ُم مذذَ ِهيداً يَذْعلذذَ َنُ ْم شذذَ يِن َوبَذيذذذْ ِه بَذيذذْ ى بِاللذذَّ يفذذُْل َكفذذَ

  [، 52-47العن بوت:  ]{،   ِه أُولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ َوالَِّأيَن آَمُنوا بِاْلَباِطِل وََكَفُروا بِاللَّ 
وأيضاً إذا تدبرت االيفرتاحات الِ عينوها   َتدها ق احلقيقة من  نس الااه ،  وإاذا هذي ذ 
 ، لذذو فذذرض اطتيذذان ِبذذا ذ شذذبيهة بآيذذات االضذذ رار الذذِ ال ينفذذ  اط ذذان معهذذا،  ويرذذري شذذهاد 

اط ذذذان بالغيذذذو ف مذذذا أن اهلل ا نفذذذرد بذذذاحل م بذذذ  العبذذذاد ق أديذذذاحم،   وإاذذذا اط ذذذان النذذذاف  هذذذو
وحقويفهم وأنه ال ح م إال ح مه،  وأنه من يفاع ينبغي أو  و أن ي ون احل ذم كذأا وكذأا،  

أح امذذذه ال  ف ذذذألك بذذذراه ُ ،  ح امذذذهأفهذذذو متاذذذرش علذذذى اهلل،  متوثذذذو علذذذى حرمذذذات اهلل و 
دعذذى مشذذاركة الذذرب ق ح مذذه،  ومنااعتذذه ق ا عنذذده فقذذد يتوالهذذا إال هذذو،  فمذذن ايفذذرتح شذذيئاً 

َي ال رق الِ يهذدي ويرشذد ِبذا عبذاده: }   ِأباً أَْو يفَذاَع أُوحذِ َرى َعلَذى اللذَِّه كذَ ْن َأْظلَذُم ممذَِِّن افْذتذذَ َومذَ
  [، 93نعام: من اآلية{ ] األ ِإَاَّ وَ َْ يُوَح إِلَْيِه َشْيٌ  َوَمْن يفَاَع َسأُْنوُِع ِمْثَل َما أَنْذَوَع اللَّهُ 

 
 

 القاعد  احلادية واخلمسون
ما ورد ق القرآن من األمر بالدعا ،  والنهي عن دعا  غري اهلل،  والثنا  على الداع   كل  

 يتناوع دعا  ا سألة،  ودعا  العباد   
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ة وهذأه يفاعذد  نافعذة،  فذتن أكثذر النذاس إاذا يتبذادر هلذم مذن لفذظ الذدعا  والذدعو : دعذا  ا سذذأل

 فقه،  وال يظنون دنوع مجي  العبادات ق الدعا  
مْ :} : يفولذذذذه تعذذذذاىلويذذذذدع علذذذذى عمذذذذوم ذلذذذذك  َتِاْو َل ذذذذُ وِ  َأسذذذذْ ُم اْدعذذذذُ اَع َربُّ ذذذذُ غذذذذافر:من ]{ َويفذذذذَ

  [، 60اآلية
اَدِْ  أسذذذذتاو طلذذذذب م،  وأتقبذذذذل عمل ذذذذم ْث يفذذذذاع تعذذذذاىل:} أي ْن ِعبذذذذَ َتْ ِاُوَن عذذذذَ ِأيَن َيسذذذذْ ِإنَّ الذذذذَّ

َيْدُنُلوَن  َ  رِينَ سذذذذَ نََّم َدانذذذذِ ذلذذذذك عبذذذذاد ،  وذلذذذذك ألن  ىفسذذذذم [، 60غذذذذافر:من اآليذذذذة ]{،  هذذذذَ
له بلسذذان ا قذذاع،  والعابذذد ي لذذو مذذن ربذذه القبذذوع والثذذواب،  ئو سذذ مالذذداعي دعذذا  ا سذذألة ي لذذو 
 ومغفر  ذنوبه بلسان احلاع 

فلو سأل  أي عابد مؤمن: ما يفردا برذالتك وصذيامك وحاذك وأدا ذك حلقذوق اهلل وحذ  
ريب  ى: بذأن يفرذدي مذذن ذلذك رضذذ -  ؟ ل ذان يفلذذو ا ذؤمن ناطقذاً ذ يفبذذل أن  يبذك لسذذانهاخللذ 

وهلذذأا كانذذ  النيذذة شذذرطاً لرذذحة األعمذذاع ويفبوهلذذا،  وإمثارهذذا   ، ونيذذل ثوابذذه والسذذالمة مذذن عقابذذه
 الثمر  ال يبة ق الدنيا واآلنر  

ُه الذذذذذذذَدينويفذذذذذذذاع تعذذذذذذذاىل:}  َ  لذذذذذذذَ َه ُهِْلرذذذذذذذِ اْدُعوا اللذذذذذذذَّ فوضذذذذذذذ    [، 14فر: مذذذذذذذن اآليذذذذذذذة{ ] غذذذذذذذا فذذذذذذذَ
{، وهذو ق القذرآن كثذري  ذداً: يذدع علذى أن الذدعا   العبذاد {، موض  كلمة } الَدينكلمة:}

 هو لو الدين وروح العباد  
  وال اعة اومعىن اآلية هنا: أنلروا له إذا طلبتم حوا ا م،  وأنلروا له أعماع ال

رْ فَذَدعَ   : }ويفذد يقيذد أحيانذاً بذدعا  ال لذو،  كقولذه  10{ ] القمذذر:  ا َربذَُّه َأَ  َمْغلُذوٌب فَانْذَترذِ
 وأما يفوله:  [،
داً أَْو يفَا ِمذذاً   اطنسذذانَوِإَذا مذذَسَّ }    رُّ َدَعانذَذا ِلَْنبذذِِه أَْو يفَاعذذِ  [، 12{ ] يذذونس: مذذن اآليذذة الضذذُّ

ويذدنل اآلية،  فيدنل فيه دعا  ال لو،  فتنذه ال يذواع ملحذاً بلسذانه،  سذا الً دفذ  ضذرورته،  
فيه دعا  العباد  فتن يفلبه ق هأه احلاع ي ون را ياً طامعاً،  منق عذاً عذن غذري اهلل،  عا ذاً أنذه 

 ال ي ش  ما به من السو  إال اهلل،  وهأا دعا  عباد  
ةً ويفولذذذه: }   رُّعاً َوُنْفيذذذَ ْم َتضذذذَ وا َربَّ ذذذُ يذذذدنل فيذذذه األمذذذران،   [، 55{ ] ألعذذذراف: مذذذن اآليذذذة اْدعذذذُ
كماع دعا  ال لو،  كثر  التضرا واطحلاح،  وإظهذار الفقذر وا سذ نة،  وإنفذا  ف ما أن من  
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ذلذذك وإنالصذذه،  ف ذذألك دعذذا  العبذذاد  فذذتن العبذذاد  ال تذذتم وال ت تمذذل إال با داومذذة عليهذذا 
 ومقارنة اخلشوا واخلضوا هلا وإنفا ها،  وإنالصها هلل تعاىل 

 {،  ا ُيَسارُِعوَن ِق اخْلَيذْرَاِت َويَْدُعونَذَنا َرَغباً َوَرَهباً ِإنذَُّهْم َكانُو وكألك يفوله عن نالصة الرسل:} 
فذتن الرغبذة والرهبذة وصذ  هلذم كلمذا طلبذوا وسذألوا،  ووصذ  هلذم    [، 90األنبيا : من اآليذة ]

 كلما تعبدوا وتقربوا بأعماع اخلري والقرب 
اَن ويفوله: }  َر ال بُذْرهذَ اً آنذَ َ  اللذَِّه ِإهلذَ ْن يَذدُْا مذَ َد َربَذهَومذَ ابُُه ِعنذْ َا ِحسذَ { ] ا ؤمنذون:من  لَذُه بِذِه فَِتاذَّ

َواَل َتدُْا َمَ  اللَِّه ِإهَلاً }  [، 18{ ] الذن: من اآلية َفال َتْدُعو َمَ  اللَِّه َأَحداً }    [،  117اآلية
 يشمل دعا  ا سألة ودعا  العباد   [، 88: من اآليةالقرخ { ]آَنرَ 

اهلل  حا ذذة ال يقذذدر عليهذذا إال اهلل فهذذو مشذذرا وكذذافر،  ف ذذألك ف مذذا أن مذذن طلذذو مذذن غذذري 
 من عبد م  اهلل غريه فهو مشرا وكافر 

َن الظذَّاِلِمَ  ومثله: }   رَُّا فَذِتْن فَذَعلذَْ  فَِتنذََّك ِإذاً مذِ َفعذَُك َوال َيضذُ ا ال يَذنذْ ْن ُدوِن اللذَِّه مذَ  َوال َتدُْا مذِ
 ،} 
 مران هأا يدنل فيه األ كل  [، 106يونس:  ]

اْدُعوُه ِبذذذَِاويفولذذذه تعذذذاىل:}  ىَن فذذذَ اُ  احلُْسذذذْ ِه اأْلَمسذذذَْ يشذذذتمل   [، 180مذذذن اآليذذذة { ] ألعذذذراف: َولِلذذذَّ
 دعا  ا سألة ودعا  العباد  

اهلل تعاىل ق كل م لوب باسم يناسو ذلك ا  لوب ويقتضذيه،  ه يسأع أما دعا  ا سألة: فتن
غفذور الذرحيم  ومذن سذأع الذراق سذأله باسذم الذرااق،  فمن سأع رمحة اهلل ومغفرتذه دعذاه باسذم ال

 وه أا 
وأما دعا  العباد : فهو التعبد هلل تعاىل بأمسا ه احلسىن،  فيفهم أوالً معىن ذلك االسم ال ر ،  

 منه  يفلبهْث يد  استحضاره بقلبه،  حىت  تلئ 
 إ الالً هلل تعاىل القلو تعظيماً و  فاألمسا  الدالة على العظمة والالع وال ايا  مت 

ه حذذِ وْ لرَ  واألمسذذا  الدالذذة علذذى الرمحذذة والفضذذل واطحسذذان متذذ  القلذذو طمعذذاً ق فضذذل اهلل ور ذذا ً 
 ورمحته 

 واألمسا  الدالة على الود واحلو وال ماع مت  القلو حمبة ووداً وتأهلاً وإنابة هلل تعاىل 
 يفبة اهلل تعاىل واحليا  منه واألمسا  الدالة على سعة علمه ول ي  ناه تو و للعبد مرا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                        معهد الفرقان ل 

 100 

وهأه األحواع الِ تتر  ِبا القلوب هي أكمل األحواع،  وأ ذل وصذ  يترذ  بذه القلذو 
وينرذذذبغ بذذذه،  وال يذذذواع العبذذذد  ذذذرن نفسذذذه عليهذذذا حذذذىت تناذذذأب نفسذذذه وروحذذذه بدواعيذذذه منقذذذاد  

 راغبة،  وِبأه األعماع القلبية ت مل األعماع البدنية 
  يفلوبنذذا مذذن معرفتذذه وحمبتذذه واطنابذذة إليذذه،  فتنذذه أكذذرم األكذذرم  وأ ذذود فنسذذأع اهلل تعذذاىل أن  ذذ 

 الوادين 
 
 

 القاعد  الثانية واخلمسون 
   يب  للمعارضة العلمية،  وال العملية حمل  ، إذا وضم احل  وبان 

 
 وهأه يفاعد  شرعية عقلية ف رية،  يفد وردت ق القرآن وأرشد إليها ق مواض  كثري  

وموضذذ  التويففذذات وويفذذ   مذذن ا علذذوم أن حمذذل ا عارضذذات وموضذذ  االستشذذ االت وذلذذك: أنذذه 
ا شذاورات إذا كذذان الشذذي  فيذذه اشذذتباه أو احتمذذاالت فذرتد عليذذه هذذأه األمذذور؛ ألحذذا ال ريذذ  إىل 

 البيان والتوضيم 
إذا كذذذان الشذذذي  ال  تمذذذل إال معذذذىن واحذذذداً واضذذذحاً،  ويفذذذد تعينذذذ  ا رذذذلحة،  فاجملادلذذذة أمذذذا ف
،  ألنذه يشذبه ا  ذابر ا ن ذر اعرتاضاتهلتف  إىل هنا ال يُ  عارضة من باب العبو،  وا عارضُ وا 

 للمحسوسات 
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيَ يفاع تعاىل:}    يعذين [، 256{ ] البقر : من اآليذة ال ِإْكرَاَه ِق الَديِن يَفْد تَذبَذ َّ

 كذذراه إاذذا ي ذذون علذذى أمذذر فيذذه مرذذلحةوإذا تبذذ  هذذأا مذذن هذذأا   يبذذ  ل كذذراه حمذذل،  ألن اط 
تضم أن مرا، وسذعاد  الذدارين مربوطذة ومتعلقذة بذه،  فذأي داا ل كذراه ا،  فأما أمر يفد نفية
 فيه ؟ 

رْ ونظذذذري هذذذأا يفولذذذه تعذذذاىل:}  اَ  فَذْلَيْ فذذذُ ْن شذذذَ ْؤِمْن َومذذذَ اَ  فَذْليذذذذُ ْن شذذذَ ْم َفمذذذَ ْن َرَب ذذذُ ِل احلذذذَْ ُّ مذذذِ  ]{  َويفذذذُ
تذه فمذن شذا  يَّ هأا احل  الأي يفام  الااه  الواضحة علذى حقَ  يْ أ [، 29ال ه : من اآلية

 فليؤمن ومن شا  فلي فر 
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  [، 42{ ] ألنفذاع: مذن اآليذة لِيَذْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَذيَذَنة  َوَ ََْي َمْن َحيَّ عذَْن بَذيَذنَذة  كقوله: }  
 ويفاع تعاىل: 

رِ }   اِوْرُهْم ِق اأْلَمذذذْ األمذذذور الذذذِ حتتذذذاج إىل  : قأيْ  [، 159ن اآليذذذةآع عمذذذران: مذذذ  ]{،   َوشذذذَ
ع ا لذذو فيهذذا و ذذه ا رذذلحة،  فأمذذا أمذذر يفذذد تعينذذ  مرذذلحته،  وظهذذر و وبذذه فقذذ مشذذاور ،  ويُ 

  [، 159{ ] آع عمران: من اآلية فَِتَذا َعَوْمَ  فَذتَذوَكَّْل َعَلى اللَّهِ فيه:} 
َ ُ َاِدلُ ويفذذد كشذذ  اهلل هذذأا ا عذذىن غايذذة ال شذذ ،  ق يفولذذه:}  ا تَذبذذذَ َّ َد مذذَ { ]  ونذَذَك ِق احلذذََْ  بَذعذذْ

،  عملذذهف ذذل مذذن حذذاوع ق احلذذ  بعذذد مذذا تبذذ  علمذذه،  أو طريذذ   أيْ  [، 6ألنفذذاع: مذذن اآليذذة
 فتنه غاله شرعاً وعقاًل 

{ ]  رََّم َعلَذْيُ مْ َوَما َلُ ْم َأالَّ تَْأُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َويَفْد َفرََّل َلُ ْم َما حذَ ويفاع تعاىل:} 
م علذذى عذذدم التذذوام األكذذل ممذذا ذكذذر اسذذم اهلل عليذذه،  وذكذذر  [، 119األنعذذام: مذذن اآليذذة فالَمهذذُ

فمذا   يذأكر حتر ذه فتنذه  ، السبو هلأا اللذوم؛ وهذو أنذه تعذاىل فرذل لعبذاده كذل مذا حذرم علذيهم
 حالع واضم ليس للتويف  عنه حمل 

َخ و ذذذا ذكذذذر تعذذذاىل اآليذذذات الدالذذذة علذذذى و ذذذو  ا تذذذويفف  عنذذذه بعذذذد البيذذذان،  والم ب اط ذذذان،  َوبذذذَّ
 فقاع: 
ا هلذذَُْم ال يُذْؤِمنذذُونَ }  ُاُدونَ  { 21}  َفمذذَ ْرآُن ال َيسذذْ ْيِهُم اْلقذذُ  21{ ] االنشذذقاق:  َوِإَذا يفذذُرَِش َعلذذَ
،]  

 و ا ب   الع القرآن وأنه أعلى ال الم،  وأوضحه بياناً وأصديفه وأنفعه مثر ،  يفاع تعاىل: 
  [، 6{ ] الاثذية: من اآلية فَِبَأَي َحِديو  بَذْعَد اللَِّه َوآيَاتِِه يُذْؤِمُنونَ } 
اَرىنعمذذه الظذذاهر  والباطنذذة،  يفذذاع تعذذاىل: }  عظذذمذكذذر  و ذذا َأَي آالِ  َربذَذَك تَذَتمذذَ { ] لذذنام:  فَبذذِ
55 ،]   
َأبَانِ }  ا ُت ذذذذذَ َأَي آالِ  َرَبُ مذذذذذَ َ  ِإالَّ عذذذذذاىل:} ويفذذذذذاع ت  [، 13{ ] الذذذذرمحن:  فَبذذذذِ َد احلذذذذذَْ اَذا بَذعذذذذذْ َفمذذذذَ

وكألك ق آيات كثري  يأمره مباادلذة ا  ذأب  و ذادهلم   [، 32{ ] يونس:من اآلية الضَّالعُ 
بالِ هي أحسن،  حذىت إذا وصذل معهذم إىل حالذة وضذوح احلذ  التذام وإاالذة الشذبه كلهذا انتقذل 

،  واآليذذات ق هذذأا ا عذذىن الليذذل كثذذري  مذذن جمذذادلتهم إىل الوعيذذد هلذذم بعقوبذذات الذذدنيا واآلنذذر 
  داً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                        معهد الفرقان ل 

 102 

 
 

 القاعد  الثالثة واخلمسون 
 العباد ،  ويب  م  طري األ ر والثواب على يفدر ا شقة ق أن من يفواعد القرآن: أنه يب   

 وإحسانه،  وأحا ال تنقخ من األ ر شيئاً  منته ذلك أن تسهيله ل ري  العباد  من 
 

  اهلل وإحسذانه بالعبذاد،  وح متذه الواسذعة مذا هذو أثذر عظذيم مذن وهأه القاعذد  تبذ  مذن ل ذ 
ْيُ ُم وأنذذه أرحذذم الذذرامح ،  يفذذاع تعذذاىل:}  مذذن نفحاتذذه،  عظيمذذة ونفحذذة تعريفاتذذه آثذذار  ُكتذذَِو َعلذذَ

ى َأن حتُِبذذُّواْ  ْم َوَعسذَ ٌر لَّ ذذُ َو َنيذذْ ْيئاً َوهذذُ واْ شذَ ى َأن َتْ َرهذذُ ْم َوَعسذَ ْرٌه لَّ ذذُ َو كذُ ر   اْلِقتَذاُع َوهذذُ َو شذذَ ْيئاً َوهذذُ شذَ
ونَ  ْم َواللذذ ُه يَذْعلذذَُم َوأَنذذُتْم الَ تَذْعَلمذذُ فبذذ  تعذذاىل أن هذذأه العبذذاد  العظيمذذة  [، 216البقذذر :  { ] لَّ ذذُ

لعظذذذم مرذذذلحتها وكثذذذر  فوا ذذذدها العامذذذة واخلاصذذذة أنذذذه فرضذذذها علذذذى العبذذذاد وإن شذذذق  علذذذيهم 
س واألمذواع،  ل ذن هذأه ا شذقات وكرهتها نفوسهم  ا فيها من التعرض ل ن ار وتل  النفو 

بالنسبة إىل ما تفضي إليه من ال رامات ليس  بشر بذل هذي نذري حمذه وإحسذان صذرف مذن 
اهلل علذذذى عبذذذاده،  حيذذذو يفذذذيه هلذذذم هذذذأه العبذذذاد  الذذذِ توصذذذلهم إىل منذذذااع لوالهذذذا   ي ونذذذوا 

ا ال ِإْن َتُ ونُوا تَذْأَلُموَن فَذِتنذَُّهْم يَذْأَلُموَن  يفاع تعاىل:} واصليها،   َن اللذَِّه مذَ وَن مذِ ا تَذْأَلُموَن َوتَذْر ذُ َكمذَ
ونَ  خ  ويفذذاع:}   [، 104{ ]النسذذا :من اآليذذة يَذْر ذذُ َن اخلذذَْْوِف َوالذذُْوِا َونَذقذذْ ْي   مذذِ لذُذَونَُّ ْم ِبشذذَ َولََنبذْ

اِبرِيَن  ِر الرذذَّ رَاِت َوَبشذذَ ِس َوالثَّمذذَ َواِع َواأْلَنْذفذذُ َن اأْلَمذذْ يَبٌة يفذَذاُلوا الذذَِّأيَن ِإَذا َأصذذَ  { 155} مذذِ ُهْم ُمرذذِ ابَذتذْ
وَن {  ِه رَاِ عذذذذُ ا إِلَيذذذذْ ِه َوِإنذذذذَّ ا لِلذذذذَّ اِبُروَن ويفذذذذاع: }   [، 155/156البقذذذذر :  ] ،  ِإنذذذذَّ َو َّ الرذذذذَّ ا يذذذذذُ ِإاذذذذََّ

  [، 10{ ] الومر: من اآلية َأْ َرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساب  
لذذداعي إليهذذا،  وق الرذذا ق فعذذل ال اعذذات،  وق تذذرا احملرمذذات لقذذو  ا ةف لمذذا عظمذذ  مشذذق

يفذذاع تعذذاىل ق بيذذان ،  الرذذا علذذى ا رذذيبات لشذذد  ويفعهذذا،  كذذان األ ذذر أعظذذم والثذذواب أكذذا
اً  ل فه ق تسهيل العباد  الشايفة:}  َماِ  مذَ ِإْذ يُذَغَشيُ ُم النذَُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه َويُذنَذَوُع َعَلْيُ ْم ِمَن السذَّ

ْن ُ  رَُكْم بذِذِه َويذُذْأِهَو عذذَ وَ لُِيَ هذذَ ْرِبَه َعلذذَى يفُذلذُذوِبُ ْم َويُذثَبذذََ  بذِذِه اأْليفذذَْدام ِإْذ يذُذوِحي  ْم رِ ذذْ ْي َاِن َولِيذذذَ الشذذَّ
ُروا أُْلِقي ِق يفُذلذُذوِب الذذَِّأيَن َكفذذَ ْم فَذثََبتذُذوا الذذَِّأيَن آَمنذُذوا سذذَ ِة َأَ  َمَع ذذُ و َربذذَُّك ِإىَل اْلَمالِ  ذذَ  ]{،  الرُّعذذْ

  [، 12-11ألنفاع: 
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ا ذذذؤمن  بتيسذذذريه وتقذذذديره هلذذذأه األمذذذور الذذذِ يسذذذر ِبذذذا العبذذذاد ،  مويلذذذة حمرذذذلة  فذذذأكر منتذذذه علذذذى
 لثمراهتا 

ْم َ َْونذذذُونَ ويفذذذاع تعذذذاىل: }  ْيِهْم َوال هذذذُ ْوٌف َعلذذذَ ِه ال نذذذَ اَ  اللذذذَّ انُوا  {32} ِإنَّ أَْولِيذذذَ وا وَكذذذَ ِأيَن آَمنذذذُ الذذذَّ
نْذَيا *  يَذتذَُّقونَ    [، 64-62] يونس: َوِق اآْلِنَرِ  { هَلُُم اْلُبْشَرى ِق احْلََياِ  الدُّ

يسذر هلذم العبذادات  هفالبشرى الِ وعذد اهلل ِبذا أوليذا ه ق احليذا  الذدنيا مذن أشذرفها وأ لهذا: أنذ 
 و نبهم الشر بأيسر عمل ،  وهون عليهم مشقة القربات،  وأن ييسرهم لل ري

ىَن َوَصدََّق بِاحلُْ  {5} فََأمَّا َمْن أَْعَ ى َواتذََّقىيفاع: } و  َرى { } الليذل:  {6}سذْ رُُه لِْلُيسذْ َفَسنُذَيسذَ
5-7  ،}  
ْؤِمٌن  ل ل حالة فيهذا تيسذري أمذوره وتسذهيلها }  أيْ  َو مذُ ر  أَْو أُنْذثَذى َوهذُ ْن ذَكذَ احِلاً مذِ َل صذَ ْن َعمذِ مذَ

  [، 97النحل: من اآلية ] {،  فَذَلُنْحِييَذنَُّه َحَياً  طََيَبةً 
واسذذذتعأاب ا شذذذقات ق رضذذذا اهلل  ، حذذذالو  ال اعذذذات  ا: ذوقُ ال يبذذذة الذذذِ يرايفوحذذذ  احليذذذا ومذذذن 
َد اهلَل ،  تعذذذاىل فهذذذأه األحذذذواع كلهذذذا نذذذري للمذذذؤمن،  إن سذذذهل اهلل لذذذه طريذذذ  العبذذذاد  وهوحذذذا محذذذَِ

واحتسذذذو اخلذذذري ق عنا ذذذه و هذذذاده ور ذذذا  ، وشذذذ ره،  وإن يفامذذذ  العقبذذذات صذذذا ق ايفتحامهذذذا
  15آيات متعدد ،  واهلل أعلم وهأا ا عىن ق القرآن ق ، عظيم الثواب 

 
 
 

 القاعد  الرابعة واخلمسون
   وإن كان  صورته مو ود  ،  كثرياً ما ينفي اهلل الشي  لعدم فا دته ومثرته ا قرود  منه

 
وذلك أن اهلل نل  اطنسان وركو فيه القوى،  مذن السذم  والبرذر والفذؤاد وغريهذا ليعذرف ِبذا 

 ت مل وي مل صاحبها وبو ود ما نلق  له ا،  قرود منها ربه ويقوم حبقه،  فهأا 
 ه، وبفقذذد ذلذذك ي ذذون و ودهذذا أضذذر علذذى اطنسذذذان مذذن عذذدمها،  فتحذذا حاذذة اهلل علذذى عبذذذاد

ونعمته الِ تو د ِبا مرا، الدين والدنيا،  فتما أن ت ون نعمة تامذة إذا ايفذرتن ِبذا مقرذودها 
 

ل ال اعات من آثار يقوع الشيخ ابن عثيم : " نالصة هأه القاعد  أن األ ر على يفدر ا شقة، وفيها أيضا بيان ا نة على العباد بتسهيل ال اعات، وأن تسهي 15
 رمحته"
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وهلذأا كثذرياً مذا ينفذي   نلقذ  لذه ق غذري مذاإذا اسذتعملها أو ت ون حمنذة وحاذة علذى صذاحبها 
هذذذأه األمذذذور الثالثذذذة عذذذن أصذذذناف ال ذذذافرين ِبذذذا ا  بلذذذ  بسالسذذذل وأغذذذالع التقليذذذد تعذذذاىل اهلل 

األعمذذذى ل بذذذا  والسذذذاد  والرؤسذذذا ،  ا نسذذذل   مذذذن آيذذذات اهلل،  وإن تسذذذموا بأمسذذذا  إسذذذالمية 
 ص  ال فار وا نافق  ولبسوا ثياباً وألقاباً علمية،  فهم ا عنيون ق كالم اهلل بو 

َنا َعَلْيِه آبَاَ نَا أََوَلْو َكانَ كقوله: }  آبَذاُؤُهْم  َوِإَذا يِفيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنْذَوَع اللَُّه يفَاُلوا َبْل نَذتَِّبُ  َما أَْلَفيذْ
ُدونَ  ْيئاً َوال يَذْهتذذَ ُروا َكَمثذذَِل الذذَِّأي يذَ *  ال يَذْعِقلذذُوَن شذذَ اً  َوَمثذذَُل الذذَِّأيَن َكفذذَ َمُ  ِإالَّ ُدعذذَ ُ  مبذذَِا ال َيسذذْ ْنعذذِ

ْم ال يَذْعِقلذذُونَ  ٌي فَذهذذُ ٌم ُعمذذْ م  ُب ذذْ ويفذذاع ق سذذور  األعذذراف: }  [، 171البقذذر :  ]{،   َونذِذَداً  صذذُ
ُ  بِذرَ  ِهْم أََلسذْ َهَدُهْم َعلَذى أَنْذُفسذِ ورِِهْم ُذرَيذذَّتَذُهْم َوَأشذْ ْن ُظهذُ ْن بَذيِن آَدَم مذِ ] َبُ ْم { َوِإْذ َأَنَأ َربَُّك مذِ

  [، 172ألعراف: من اآليةا
وهذذذذذأه آيذذذذذات ربوبيتذذذذذه واضذذذذذحة ناطقذذذذذة فذذذذذي م،  وق ت ذذذذذوين م ق أصذذذذذالب آبذذذذذا  م وأرحذذذذذام 

ْث  ، أمهذذات م،  وإنذذرا  م منهذذا بشذذراً سذذويا،  وتسذذ ري مذذا ق السذذموات واألرض مجيعذذاً ل ذذم
 سايف  اآليات ق عايفبة غفلة اطنسان عن تلك اآليات 

ا لذذة بقولذذه: } وبذذ  سذذبو هذذأه الغف هذذَ َلَخ ِمنذْ ا فَاْنسذذَ اُه آيَاتِنذذَ نذذَ أَ الذذَِّأي آتَذيذْ ْيِهْم نَذبذذَ ُل َعلذذَ  ] {، َواتذذْ
  [، 175ألعراف: ا

َنا َلَرفَذْعَناُه ِِبَا ونلعها كارهاً هلا: } األقاه أيْ  فما أع يناهذا  [، 176ألعراف: ا ]{،  َوَلْو ِشئذْ
لى در ات ال ماع، ول نذه أنلذد إىل األرض له إال ليتف ر ِبا ق نل  اهلل وح مته فريتف  ع

ْث نتمهذا بسذو  عايفبذة هذأا  البهيمية ورضي بالتقليد األعمى الأي هو مذن نرذا خ األنعذام،
ُروَن ِبذذَِا َوهلذذَُْم آَذاٌن ال ا نسذذلخ ا قلذذد بقولذذه: }   ُ ٌ ال يُذْبرذذِ وَن ِبذذَِا َوهلذذَُْم أَعذذْ هلذذَُْم يفُذلذُذوٌب ال يَذْفَقهذذُ

ا أُ  َمُعوَن ِبذذذذَِ اِفُلونَ َيسذذذذْ ُم اْلغذذذذَ َك هذذذذُ لُّ أُولَئذذذذِ ْم َأضذذذذَ ْل هذذذذُ اِم بذذذذَ َك َكاأْلَنْذعذذذذَ األعذذذذراف: مذذذذذن  ]{،   ولَئذذذذِ
  [، 179اآلية

ال فذذأنا أن صذذور احلذذواس احليوانيذذة مو ذذود  ول ذذن فوا ذذدها اطنسذذانية مفقذذود  ولذذألك يفذذاع:} 
  [، 46{ ] احلىل: من اآلية تَذْعَمى اأْلَْبَراُر َوَلِ ْن تَذْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّ ِق الرُُّدورِ 

ْدِبرِينَ ويفذذاع:}  مَّ الذذدَُّعاَ  ِإَذا َولذذَّْوا مذذُ ِمُ  الرذذُّ ْوَتى َوال ُتسذذْ ِمُ  اْلمذذَ ا أَنذذَْ  ِبذذَِاِدي *  ِإنذذََّك ال ُتسذذْ َومذذَ
  [، 81النمل:  ]{   اْلُعْمِي َعْن َضاللَِتِهْم ِإْن ُتْسِمُ  ِإالَّ َمْن يُذْؤِمُن بِآياتَِنا فَذُهْم ُمْسِلُمونَ 

 واآليات ق هأا ا عىن كثري   داً 
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 ِإنَّ الَِّأيَن َيْ ُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يُذَفريَُفوا بَذْ َ اللَِّه َوُرُسِلِه َويَذُقوُلوَن نُذْؤِمنُ ويفاع تعاىل:} 
  {،  أُولَِئَك ُهُم اْلَ اِفُروَن َحق اً * الً بِبَذْعه  َوَنْ ُفُر بِبَذْعه  َويُرِيُدوَن َأْن يَذتَِّ ُأوا بَذْ َ َذِلَك َسِبي

مبذذا يقولذذون  ألن دعذذواهم اط ذذانَ  ؛فأثبذذ  هلذذم ال فذذر مذذن كذذل و ذذه [، 151-150النسذذا :  ]
ألن مثذر  إ ذاحم مفقذود   ؛آمنا به من ال تو والرسل   يو و هلذم الذدنوع ق حقيقذة اط ذان

لم،  وغذذذريه ممذذذن كفذذذروا بذذذه وحيذذذو حيذذذو كذذذأبوهم ق صذذذحة رسذذذالة حممذذذد صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذ 
وكذألك يفولذه  أن روا من براه  اط ان ما هو أعظم مما أثبتوا بذه رسذالة مذن اعمذوا اط ذان بذه، 

ْم مبذُِْؤِمِن َ تعاىل:}  ا هذُ ِر َومذَ  ذا   [، 8البقذر : ]{،  َوِمَن النَّاِس َمْن يَذُقوُع آَمنَّا بِاللذَِّه َوبِذاْليَذْوِم اآْلنذِ
نذاف  هذو الذأي يُغذرس ق يفلذو سذليم مذن الهذل والشذ وا والشذبهات والتقاليذد كان اط ذان ال

وُيسقى بعرار  تدبر آيات اهلل ال ونية والقرآنية فيثمر ق القلو والذوارح أطيذو الثمذرات مذن 
و ا كان اط ان الناف  هو الأي يتف  عليه القلو واللسان وهذو ا ثمذر ل ذل العباد  وال اعة،  

عذنهم اط ذان النتفذا  فا دتذه  ىنفذ  ، نافقون يقولون بألسنتهم ما ليس ق يفلذوِبموكان ا نري،  
 ومثرته 

َوَعلذذَى اللذذَِّه ويشذذبه هذذأا: ترتيذذو البذذاري كثذذرياً مذذن الوا بذذات والفذذروض علذذى اط ذذان  كقولذذه: } 
ْؤِمِن َ َوَعَلى اللَِّه فَذتذَ }   [، 122آع عمران: من اآلية ] {، فَذْلَيتَذوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ   وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم مذُ
هُ ،ويفوله: }  [،  23{ ] ا ا د :  ْي   فَذَأنَّ لِلذَِّه ُ ُسذَ ْن شذَ ُتْم مذِ َا َغِنمذْ وا أَاذَّ ألنفذاع:  ]{،  َواْعَلمذُ

ْوَم اْلُفرْ إىل يفولذذه: }   [، 41مذذن اآليذذة ِدنَا يذذذَ ا َعلذذَى َعبذذْ ا أَنْذوَْلنذذَ ِه َومذذَ ُتْم بِاللذذَّ ُتْم آَمنذذْ  ]{،  يفذذَانِ ِإْن ُكنذذْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّأيَن ِإَذا ذُِكَر اللذَُّه َوِ لَذْ  يفُذلُذوبُذُهْم َوِإَذا تُِليَذْ   ويفوله:} [، 41ألنفاع: من اآلية ِإاَّ

وَن * الَِّأيَن يُِقيُموَن الرَّالَ  َوممذَِّا َراَ *  َعَلْيِهْم آيَاتُُه اَاَدتْذُهْم ِإ َاناً َوَعَلى َرِبَِْم يَذتَذوَكَُّلونَ  يفْذنَذاُهْم يُذْنِفقذُ
اً  ُم اْلُمْؤِمنذُذوَن َحقذذ  وذلذذك أن اط ذذان الرذذادق يقتضذذي صذذدق  [، 4-2{ ] األنفذذاع:  أُولَئذِذَك هذذُ

وا تناب الشرا واحملرمات فما    رل ذلك فهذو بعذد    العقيد  وأدا  الفرا ه والوا بات،
   { َحق اً أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  }  يتم و  يتحق ، وهأا يفاع:

وكألك  ا كان العلم الشذرعي يقتضذي العمذل بذه، واالنقيذاد ل تذو اهلل ورسذله، يفذاع تعذاىل عذن 
َن أهل ال تاب ا نحذرف :}  ْم نَذبَذَأ َفرِيذٌ  مذِ ا َمَعهذُ َدٌق ِلمذَ ِد اللذَِّه ُمرذَ ْن ِعنذْ وٌع مذِ اَ ُهْم َرسذُ ا  ذَ َوَلمذَّ

  [، 101البقر :  ]{،   رَاَ  ُظُهورِِهْم َكأَنذَُّهْم ال يَذْعَلُمونَ الَِّأيَن أُوُتوا اْلِ َتاَب ِكَتاَب اللَِّه وَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                        معهد الفرقان ل 

 106 

ُوواً يفذَذاَع أَعذذُوُذ ونظذذري ذلذذك: يفذذوع موسذذى عليذذه السذذالم،   ذذا يفذذاع لذذه بنذذو إسذذرا يل: }  ُأنَا هذذُ أَتَذتَّ ذذِ
 [،67البقر : {، ]  بِاللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَاِهِل َ 

 مل به  هل يفبيم: ف ما أن فقد العلم  هل ففقد الع  
 
 

 القاعد  اخلامسة واخلمسون
باشره، وي مل له ما شرا فيه وعاو عن ت ميله يفهراً عنه،    الأي تو للعبد عمله يُ 

   عملهما نشأ عن وي تو له 
 

   الثالثة وردت ق القرآناألمور فهأه 
مبذذَِا : }  هكقولذذ النرذذوص الدالذذة عليهذذا،    حترذذى نأمذذا األعمذذاع الذذِ باشذذرها العبذذد فذذأكثر مذذن أ

ُتْم تَذْعَملذُذونَ  َب ْ }   [، 105ا ا ذذد :  ]{،   ُكنذذْ ا اْكَتسذذَ ا مذذَ هذذَ َبْ  َوَعَليذْ ا َكسذذَ َا مذذَ البقذذر :  ]{،  هلذذَ
 وحنو ذلك   [، 41يونس:  ]{،   ِا َعَمِلي َوَلُ ْم َعَمُلُ مْ }   [، 286

ْن : }  عاو العبد عن ت ميلها: ف قوله تعاىلشرا العبد فيها و أما األعماع الِ  َوَمْن خَيْرُْج مذِ
رُُه َعلَذى اللذَِّه  ْد َويفَذَ  َأ ذْ ْوُت فَذقذَ ُه اْلمذَ ولِِه ُْثَّ يُْدرِكذْ  100النسذا :  ]{،  بَذْيِتِه ُمَهاِ راً ِإىَل اللذَِّه َوَرسذُ

فذذأمت اهلل لذذه مذذا يفرذذد إليذذه  فهذذأا نذذرج يفاصذذداً اهلاذذر ،  وأدركذذه األ ذذل يفبذذل ت ميذذل عملذذه،  [،
وت أو عاذو ن شرا ق عمذل مذن أعمذاع اخلذري،  ْث عاذو عذن إمتامذه مبذ ف ل م ، وأع اه أ ره

ه فقذد ويفذ  إكمالذُ ذ لوال ا ذان  ذ ،  وكان من نيته بد  أو عاو ماا أو مان  دانلي أو نار ي
ِديَذنذَُّهْم   ،  ويفذذاع تعذذاىل: }16فتاذذا األعمذذاع بالنيذذات  أ ذذره علذذى اهلل  ا لَنَذهذذْ ُدوا ِفينذذَ َوالذذَِّأيَن َ اهذذَ

بُذَلنَ   تهذذذد ق اخلذذذري هذذذداه اهلل ال ريذذذ  ا وصذذذلة إليذذذه،  اف ذذذل مذذذن  [، 69العن بذذذوت:  ]{،   اسذذذُ
 سوا  كمل ذلك العمل أو حرل له عا   عنه 

ا يفَذدَُّموا وأما آثار أعماع العبد: فقد يفاع تعاىل: } يذ ذس:  ]{،  ِإنَّا حَنُْن حُنِْي اْلَمْوَتى َوَنْ تُذُو مذَ
12 ،] 

 
 1907ومسلم بريفم  1متف  عليه من حديو عمر:  الب اري بريفم  16
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{، الِ ترتب  على أعماهلم من نري وشذر ق الذدنيا واآلنذر ،    مْ هُ ارَ ثَ آَ وَ باشروا عمله }  : أيْ 
ِبيِل اللذَِّه َوال  َذِلَك بِأَنذَُّهمْ ويفاع ق اجملاهدين: }   ٌة ِق سذَ ٌو َوال َهَْمرذَ أٌ َوال َنرذَ يبُذُهْم َظمذَ ال ُيرذِ

ْن عذَُدوٍّ نذذَيْ  اِلٌم ِإنَّ اللذََّه ال َي َُأوَن َمْوِطئاً يُِغيُظ اْلُ فَّاَر َوال يَذنَذاُلوَن مذِ ٌل صذَ ُْم بِذِه َعمذَ الً ِإالَّ ُكتِذَو هلذَ
ِن َ  َر اْلُمْحسذذِ يُ  َأ ذذْ ف ذذل هذذأه األمذذور مذذن آثذذار عملهذذم ْث ذكذذر  [، 120: التوبذذة ]{،   ُيضذذِ

ِغريًَ  َوال َكبِذريًَ  َوال يَذْق َعذُوَن َواِديذاً ه: } ذأعماهلم الِ باشروها بقول ِإالَّ ُكتِذَو  َوال يُذْنِفُقوَن نَذَفَقًة صذَ
  [، 121التوبة:  ]{،   هَلُْم لَِيْاوِيَذُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َكانُوا يَذْعَمُلونَ 

 واألعماع الِ هي من آثار عمل العبد نوعان: 
: أن تقذذ  بغذذري يفرذذد مذذن اطنسذذان،  كذذأن يعمذذل أعمذذاالً صذذاحلة نرييذذة،  فيقتذذدي بذذه أحوودهما

عملذه وكمذن يتذووج بقرذد اطعفذاف فقذه،  فيع يذه اهلل غريه ق هأا اخلري، فتن ذلك من آثار 
 أوالداً صاحل  ينتف  ِبم وبدعا هم 

: وهذذذو أشذذذرف النذذذوع : أن يقذذذ  ذلذذذك بقرذذذده،  كمذذذن علذذذم غذذذريه علمذذذاً نافعذذذاً فذذذنفس والنوووا  
تعليمذذه ومباشذذرته لذذه مذذن أ ذذل األعمذذاع،  ْث مذذا حرذذل مذذن العلذذم واخلذذري ا رتتذذو علذذى ذلذذك،  

  فتنه من آثار عمله
رذذذوع الأريذذذة الرذذذاحلة،  فيحرذذذل حلوكمذذذن يفعذذذل اخلذذذري ليقتذذذدي بذذذه النذذذاس،  أو يتذذذووج للعفذذذة و 

وكألك مذن يذورا ارعذاً أو يغذرس غرسذاً أو يباشذر صذناعة ممذا  ، من آثار عملههأا مراده،  فتن 
ينتف  ِبا الناس ق أمر دينهم ودنياهم،  ويفد يفرد بألك حروع النف  له ولغريه،  فما ترتذو 

على هأا العمل فتنه من آثار عمله،  وإن كان يأنأ علذى عملذه أ ذراً وعوضذاً،  فذتن من نف  
  17اهلل يدنل بالسهم الراحد النة ثالثة: صانعه وراميه وا مد به

 
 

 القاعد  السادسة واخلمسون
 ا را، على يفدر الوس  وال ايفة حتاع

 

 
   وصححه احلاكم وابن نو ة 6/28والنسا ي بريفم  2513بريفم  دداو  أنر ه أبو 17

ي تو له  -3ي مل له ما شرا فيه و  ي مله   -2ي تو للعبد عمله الأي باشره   -1ولقد أورد ا ؤل  هنا ثالثة أمور، ويفد  علها ابن عثيم  أربعة أمور هي:  
 ه   وي تو له ما تركه لعأر وكان يعمل -4ما نشأ من عمله  
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ه إذا   ي ن حرذوهلا مذن الميذ  ا سلم  إىل إيفامة مجي  مراحلهم،  وأنال ر  يرشد القرآن 
 مذذن يقذذدر علذذى القيذذام ِبذذا،  وليذذوفر ويفتذذه عليهذذا لتقذذوممذذن مرذذاحلهم فليشذذتغل ب ذذل مرذذلحة 

 مراحلهم،  وت ون و هتهم مجيعاً واحد  
وهأه من القواعد الليلة ومن السياسة الشرعية احل يمة،  فتن كثرياً من ا را، العامة ال ليذة 

كلهذذذم ِبذذذا،  وال   ذذذن تفويتهذذذا،  فذذذال ري  إىل حرذذذوهلا مذذذا أرشذذذد اهلل ع النذذذاس  اشذذذتغاال   ذذذن 
اَن يفذذذاع تعذذذاىل ق الهذذذاد والعلذذذم اللذذذأين  ذذذا مذذذن أعظذذذم مرذذذا، الذذذدين:} ، عبذذذاده إليذذذه ا كذذذَ َومذذذَ

وا ِق  ٌة لَِيتَذَفقَّهذُ ُهْم طَا ِفذَ نذْ َل ِفْريفَذة  مذِ ْن كذُ َر مذِ ْوَمُهْم اْلُمْؤِمُنوَن لِيَذْنِفُروا َكافًَّة فَذَلْوال نَذفذَ ِأُروا يفذذَ  الذَديِن َولِيُذنذْ
 {،   ِإَذا َرَ ُعوا إِلَْيِهمْ 

فذذأمر أن يقذذوم بالهذذاد طا فذذة كافيذذة وبذذالعلم طا فذذة أنذذرى،  وأن ال ا فذذة  [، 122التوبذذة:  ]
 القا مة بالهاد تستدرا ما فاهتا من العلم إذا ر ع  

ٌة يذَذْدُعوَن إِ ى: } ذويفذذاع تعالذذ  ْنُ ْم أُمذذَّ َتُ ْن مذذِ رِ َولذذْ ِن اْلُمْن ذذَ ْوَن عذذَ هذذَ  ىَل اخلذذَْرْيِ َويذَذْأُمُروَن بذِذاْلَمْعُروِف َويَذنذْ
َوىويفذاع تعذاىل: }   [، 104آع عمران:  ]{،  اَونُوا َعلَذى الْذِاَ َوالتذَّقذْ  [، 2ا ا ذد :  ]{،  َوتَذعذَ

َت َْعُتْم ويفذذاع: }   ا اسذذْ َه مذذَ وَرى وَ ويفذذاع تعذذاىل: }    [، 16التغذذابن:  ]{،  فذذَاتذَُّقوا اللذذَّ رُُهْم شذذُ أَمذذْ
نَذُهمْ    [، 38الشورى:  ]{،  بَذيذْ

علذذى هذذذأا األصذذل الليذذذل والقاعذذذد  النافعذذة،  وبقيذذذام كذذذل  ت إىل غذذري ذلذذذك مذذن اآليذذذات الذذذداال
ألن كذذل فذذرد مذذأمور أن يراعذذي ا رذذا، ،  تقذذوم ا رذذا، كلهذذاطا فذذة مذذنهم مبرذذلحة مذذن ا رذذا، 

فلذذذذو وفذذذذ  ا سذذذذلمون لسذذذذلوا هذذذذأه ال ريذذذذ    وي ذذذذون سذذذذا راً ق مجيذذذذ  أعمالذذذذه إليهذذذذا،ال ليذذذذة،  
 الستقام  أحواهلم وصلح  أمورهم وا اب  عنهم شرور كثري ،  فاهلل ا ستعان 

 
 

 القاعد  السابعة واخلمسون
   التوحيد وا  الو العالية وما فيهما على واألرض ت السماواخبل   االستدالعق كيفية 
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 لويفذذات ق آيذذات كثذذري  وأثذذىن علذذى ا تف ذذرين فيهذذا،  يفذذد دعذذا اهلل عبذذاده إىل التف ذذري ق هذذأه ا 
َااً حنذذذن حمتذذذا ون إىل فهمهذذذا ومعرفذذذة مذذذا فيهذذذا  رذذذا، ديننذذذا ودنيانذذذا،   وأنذذذا أن فيهذذذا آيذذذات   وعذذذِ

 لنا أن نسلك هأا ال ري  ا نتىل للم لوب بأيسر وأوضم ما ي ون فينبغي 
ون العظذيم،  عرفنذا أنذه   يو ذد وحاصل ذلك على و ذه اطمجذاع: أننذا إذا تف رنذا ق هذأا ال ذ 

بغري مو د،  وال أو د نفسه ذ هأا أمر بديهي ذ فتيقنا أن الذأي أو ذده هذو األوع الذأي لذيس 
يفبلذذه شذذي  وهذذو اآلنذذر الذذأي لذذيس بعذذده شذذي ،  كامذذل القذذدر  عظذذيم السذذل ان واسذذ  العلذذم،  

ُر  خَلَلذْ ُ  : }ب ثذري مذن هذأاوأن إعادتنا ق النشأ  الثانية للاوا  أسهل  َماَواِت َواأْلَْرِض َأْكبذذَ السذَّ
 وعرفنا بألك أنه احلي القيوم  [، 57غافر: من اآلية { ] ِمْن َنْلِ  النَّاس

وإذا نظرنا ما فيها من اطح ام واطتقان واطبداا عرفنا بألك كماع ح مة اهلل وحسن نلقه 
نذذا هلذذأه احليذذا  يفرذذداً وعرفنذذا مذذن آثذذار ح متذذه فينذذا وق هذذأا الو ذذود أنذذه مذذا نلق ، وسذذعة علمذذه

 وإاا نلقنا لنستعد فيها للنشأ  األنرى 
وإذا رأينا ما فيها من ا ناف  وا را، الضذرورية وال ماليذة الذِ ال حترذى،  عرفنذا بذألك أن اهلل 

نذذذان،  وإذا رأينذذذا مذذذا فيهذذذا مذذذن متواسذذذ  الرمحذذذة،  عظذذذيم الفضذذذل والذذذا واطحسذذذان،  والذذذود واال
هذذأه  نْ اع علذذى إراد  اهلل ونفذذوذ مشذذيئته ونعذذرف بذذألك كلذذه أن مذذَ الت ريرذذات،  فذذتن ذلذذك د

وأنذذذه احملبذذذوب احملمذذذود،  ذو  إال هذذذوهذذذو الذذذأي ال يسذذذتح  العبذذذاد  أحذذذد  ؛أوصذذذافه وهذذذأا شذذذأنه
الذذالع واطكذذرام،  الذذأي ال تنبغذذي الرهبذذة إال إليذذه،  وال ينبغذذي صذذرف نذذالخ الذذدعا  إال لذذه؛ 

 تقرات إليه وحده ق مجي  شئوحا ألن غريه من ا  لويفات ا ربوبات مف
ْث إذا نظرنذذذا إليهذذذا مذذذن  هذذذة أحذذذا كلهذذذا نلقذذذ   رذذذاحلنا،  وأحذذذا مسذذذ ر  لنذذذا،  وأن عناصذذذرها 

عرفنذذا أن هذذأه  ، منهذذاا نذذاف  ومواردهذذا وأرواحهذذا يفذذد م ذذن اهلل اآلدمذذي مذذن اسذذت راج أصذذناف 
نلقهذذا اهلل لبذذين آدم فيهذذا،   االنرتاعذذات الديذذد  ق األويفذذات األنذذري ،  مذذن مجلذذة ا نذذاف  الذذِ
منهذذا،  حبسذذو القذذدر ،   نذذافسذذل نا بذذألك كذذل طريذذ  نقذذدر عليذذه مذذن اسذذت راج مذذا يرذذلم أحوال

و  نلد إىل ال سل والب الة،  أو نوعم أن علم هأه األمور واست را ها علذوم باطلذة،  حباذة 
دانلذة ق تسذ ري اهلل ال ذون  أن ال فار سبقونا إليهذا وفايفونذا فيهذا،  فتحذا كلهذا ذ كمذا نبذه اهلل ذ

 علم اطنسان ما   يعلم لنا،  وأن يُ 
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 القاعد  الثامنة واخلمسون

 ال ماع إاا يظهر إذا يفُرن بضده
 

مذذذن نقرذذذها ق غذذذريهم  أراهذذذمإذا أراد اهلل إظهذذذار شذذذرف أنبيا ذذذه وأصذذذفيا ه بالرذذذفات ال املذذذة 
 وذلك ق أمور كثري  وردت ق القرآن   ا ستعدين لل ماع

مذذتحن امنهذا:  ذذا أراد اهلل إظهذار شذذرف آدم علذى ا ال  ذذة بذالعلم،  وعلمذذه أمسذا  كذذل شذي  ْث 
 ا ال  ة فعاووا عن معرفتها،  فحينئأ نبأهم آدم ِبا،  ف ضعوا لعلمه،  وعرفوا فضله وشرفه 

ِلَك تلك الرؤيا،  وعرضها عرأو ا أراد اهلل إظهار شرف يوس  ق سعة العلم والتعبري 
َ
لى  ى ا 

هذذا يوسذذ  ذلذذك ْث بعذذد ذلذذك  ، كذذل مذذن لذذه علذذم ِبذذا ومعرفذذة فعاذذووا عذذن معرفتهذذا التعبذذري َعاَّ
 العايو،  الأي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم اخلل  له شي  ال   ن التعبري عنه 

فامذ  كذل  ، رسل ِبا موسذى،  واعذم أنذه سذيأْ بسذحر يغلبذهو ا عارض فرعون اآليات الِ أُ 
يذ  أحنذا  ا مل ذة،  وا تمذ  النذاس ق يذوم عيذدهم وألقذى السذحر  عرذيهم سحار عليم مذن مج

ُ َ النذَّاِس وحباهلم ق ذلك اجملم  العظيم،  وأظهروا للناس من عاا ذو السذحر }   َحُروا أَعذْ سذَ
يم   ْحر  َعظذذذِ اُ وا ِبسذذذِ تَذْرَهُبوُهْم َو ذذذَ فحينئذذذأ ألقذذذى موسذذذى عرذذذاه،   [، 116ألعذذذراف:  ]{،  َواسذذذْ

فظهذذذرت هذذذأه اآليذذذة ال ذذذاى،   ، وتبتلذذذ  مبذذذرأى النذذذاس مجيذذذ  حبذذذاهلم وعرذذذيهم فذذذتذا هذذذي تلقذذذ 
 وكان السحر  أهل الرنعة أوع من نض  هلا ظاهراً وباطناً 

و ذا ن ذذخ أهذذل األرض عذذن نرذذر  النذذل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم،  ومتذذاأل عليذذه أعذذداؤه،  وم ذذروا 
نرذر ا نفذرد الذأي أحذاط  نفذت  نرذره اهلل ذلذك النرذر العايذو، ، م رهتم ال اى ل يقاا بذه

،  القوي م ره،  الأي مج  كل كيده ليويفذ  بذه أشذد ذ الغضو والغيظ  هدُ رْ به عدوه الشديد حَ 
 األنأات وأعظم الن بات،  وَّتلره وانفراج األمر له،  من أعظم أنواا النرر 

ُروُه كما ذكر اهلل هأه احلاع الذِ عاتذو ِبذا أهذل األرض، فقذاع:}  َرُه اللذَُّه ِإْذ ِإال  تَذْنرذُ ْد َنرذَ فَذقذَ
َوْن ِإنَّ اللذذََّه مَ  اِحِبِه ال حتذذَْ وُع ِلرذذَ ْ ِ ِإْذ  ذذَُا ِق اْلغذَذاِر ِإْذ يَذقذذُ ُروا ثذَذاِ َ اثْذنذذذَ ُه الذذَِّأيَن َكفذذَ َعنذذَا فذَذأَنْذَوَع َأْنَر ذذَ

َي اْلُعْليَذا اللَُّه َسِ يَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِ ُُنود   َْ تَذَرْوَها َوَ َعَل َكِلَمَة ا ُة اللذَِّه هذِ ْفَلى وََكِلمذَ لَِّأيَن َكَفُروا السذُّ
  [، 40التوبة:  ]{،   َواللَُّه َعوِيٌو َحِ يمٌ 
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ا سذلم  كثذرهتم،  فلذم تغذن عذنهم شذيئا   ويفريو من هأا نرره لذه يذوم حنذ ،  حيذو أعابذ 
ليذذه وسذذلم فذذأنوع وضذذايف  علذذيهم األرض مبذذا رحبذذ  ْث ولذذوا مذذدبرين وثبذذ  اهلل نبيذذه صذذلى اهلل ع

عليذذه سذذ ينته ونرذذره ق هذذأه احلذذاع احلر ذذة،  ف ذذان هلذذأا النرذذر مذذن ا ويفذذ  ال بذذري مذذا ال يعذذا 
عنذذه،  وكذذذألك مذذذا ذكذذذره اهلل مذذذن الشذذذدا د الذذذِ  ذذذرت علذذذى أنبيا ذذذه وأصذذذفيا ه،  وأنذذذه إذا اشذذذتد 

ويفذذ  ق لذذألك م ليرذذريالبذذأس،  وكذذاد أن يسذذتوا علذذى النفذذوس اليذذأس،  أنذذوع اهلل فر ذذه ونرذذره 
 القلوب وليعرف العباد أل اف عالم الغيوب 

بلسذذذ ،   ويقذذذارب هذذذأا: إنوالذذذه الغيذذذو علذذذى العبذذذاد،  بعذذذد أن كذذذانوا مذذذن يفبذذذل أن ينذذذوع علذذذيهم 
وثنذذذا  علذذذى  فيحرذذذل مذذذن آثذذذار نعمذذذة اهلل واالستبشذذذار بفضذذذله،  مذذذا  ذذذ  القلذذذوب محذذذداً وشذذذ راً 

 تعاىل  الباري
َأ اللذذَُّه ىل تأمذذل ضذذدها،  كقولذذه: }  وكذذألك يذذأكرهم نعمذذه بلفذذ  أنظذذارهم إ ُتْم ِإْن َأنذذَ يفذُذْل أَرَأَيذذذْ

هِ  ْأتِيُ ْم بذذذِ ِه يذذذَ ُر اللذذذَّ ٌه َغيذذذذْ ْن إِلذذَ وِبُ ْم مذذذَ ى يفُذلذذذُ َتَم َعلذذذَ ارَُكْم َونذذذَ ْم َوأَْبرذذذَ  [، 46األنعذذذام:  ]{،   مَسَْع ذذُ
ْرمَ ويفولذذذه: }   َل سذذذَ ْيُ ُم اللَّيذذذْ ُه َعلذذذَ َل اللذذذَّ ُتْم ِإْن َ عذذذَ ْل أَرَأَيذذذذْ ِه يفذذذُ ُر اللذذذَّ ٌه َغيذذذذْ ْن إِلذذذَ ِة مذذذَ ْوِم اْلِقَيامذذذَ داً ِإىَل يذذذذَ

َمُعوَن  َيا   أَفذَذال َتسذذْ ْوِم  {71}يذَذْأتِيُ ْم ِبضذذِ ْرَمداً ِإىَل يذذذَ اَر سذذَ َل اللذذَُّه َعلذذَْيُ ُم النذَّهذذَ ُتْم ِإْن َ عذذَ يفذُذْل أَرَأَيذذذْ
ُر اللَِّه يَْأتِيُ ْم بَِلْيل  َتْسُ نُ  َوِمْن َرمْحَِتِه َ َعَل َلُ ُم  {72}وَن ِفيِه أََفال تُذْبِرُروَن اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغيذْ

ُ ُرونَ  ْم َتشذذْ ِلِه َوَلَعلَّ ذذُ ْن َفضذذْ ُ ُنوا ِفيذذِه َولَِتْبتَذغذذُوا مذذِ اَر لَِتسذذْ َل َوالنذَّهذذَ  73-71القرذذخ:  ]{،   اللَّيذذْ
،]  

لذى يوسذ ،  شذتدت ِبذم األامذة ودنلذوا عاونلمم مثل هأا ا عىن ق يفرة يعقوب وبنيه: حذ  
رُّ ويفذذذالوا: }   ا الضذذذُّ َنا َوأَْهَلنذذذَ وا اآليذذذة ْث بعذذذد يفليذذذل يفذذذاع: }   [، 88يوسذذذ :  ]{،   َمسذذذَّ اْدُنلذذذُ

ق تلك النعمة الواسعة والعذي  الرغيذد والعذو [،  99يوس :  ]{،   ِمْرَر ِإْن َشاَ  اللَُّه آِمِن َ 
 ه وديفي  بره أيفل القليل ا   ،  والاه العريه فتبارا من ال يدرا العباد من أل اف

بلهذذا مذذن الذذنعم،  اويناسذذو هذذأا مذذن أل ذذاف البذذاري: أن اهلل يذذأكر عبذذاده أثنذذا  ا رذذا و مذذا يق
والذنعم نفذ  عليهذا ا رذا و،   لئال تسرتسل النفوس ق الوا،  فتحا إذا يفابل  ب  ا رذا و

بوا مذذن ا شذرك  ببذذدر،  أصذاأصذيبوا بأحذد مذذا ر اهلل ا ذؤمن  حذذ  وهذان عليهذا محلهذذا،  كمذا ذكذذ  
َها يفُذْلُتْم َأىنَّ َهَأا يُفْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْذُفِسُ ْم { اع:} ذفق  أََوَلمَّا َأَصابَذْتُ ْم ُمِريَبٌة يَفْد َأَصْبُتْم ِمثْذَليذْ
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رَُكُم اللذ ُه بِبَذْدر  َوأَنذُتْم [، وأدنل هأه اآلية ق أثنا  يفرة أحد }  165] آع عمران:  َوَلَقْد َنرذَ
وكألك يبشر اهلل عبده بذا  رج  [،  123آع عمران:  {، ] ِذلٌَّة فَاتذَُّقوْا الل َه َلَعلَُّ ْم َتْشُ ُرونَ أَ 

يفذاع تعذاىل: } ،  ا رذا و،  لي ذون هذأا الر ذا  هففذاً  ذا نذوع بذه مذن الذبال منها ح  تباشذره 
مْ  َأا َوهذذذُ َأْمرِِهْم هذذذَ نذَُّهْم بذذذِ ِه لَتُذَنَبئذذذذَ ا إِلَيذذذْ نذذذَ ُعُرونَ  َوأَْوَحيذْ وكذذذألك رؤيذذذا  [، 15يوسذذذ :  ]{،   ال َيشذذذْ

وهلذذأا يفذذذاع: }   ، هذذذو علذذى يفلبذذذه نسذذيم الر ذذذا ر ذذذا  الفذذرج و يوسذذ  كذذان يعقذذذوب إذا ذكرهذذا 
  [، 87يوس :  ]{،   يَاَبيِنَّ اْذَهُبوا فَذَتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَ  َوَأِنيِه َوال تَذْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَّهِ 

ِ   سذذور  القرذذخ:} وكذذألك يفولذذه ألم موسذذى ق ِتَذا ِنفذذْ ِعيِه فذذَ ى َأْن أَْرضذذِ ا ِإىَل أَُم ُموسذذَ نذذَ َوأَْوَحيذْ
ِلَ   َن اْلُمْرسذذذذذذَ اِعُلوُه مذذذذذذِ ِك َو ذذذذذذَ ا رَادُّوُه إِلَيذذذذذذْ َوِ  ِإنذذذذذذَّ اِق َوال حتذذذذذذَْ َيَم َوال َّتذذذذذذََ ِه فَأَْلِقيذذذذذذِه ِق الذذذذذذْ  ]{، َعَليذذذذذذْ

  [، 7القرخ:
بذه هذون علذيهم يبتمذام األمذر وحسذن العايفبذة النرذر و بوعذد اهلل لرسذله أن م من هأا كلذه: ظعأو 

وأل ذذاف ،  سذذهل علذذيهم ال ريهذذات،  فيتلقوهذذا بقلذذوب م مئنذذة وصذذدور منشذذرحةيا شذذقات و 
 الباري فوق ما خي ر بالباع،  أو يدور ق اخلياع ول ن أكثر الناس ال يفقهون 

 

 

 القاعد  التاسعة واخلمسون
 { لَِِّ ِهَي أيفْذَومُ ِإنَّ َهَأا اْلُقْرآَن يَذْهِدي لِ } 

 
نرذذاً صذذر اً علذذى اهلل الذذأي نذذخ  العظذذيمَ  ،  ومذذا أح ذذم هذذأا األصذذلَ هذذأه القاعذذد َ  مذذا أعظذذمَ 

عمذذوم ذلذذك،  وعذذدم تقيذذد هذذأا اهلذذدى حبالذذة مذذن األحذذواع ف ذذل حالذذة هذذي أيفذذوم،  ق العقا ذذد 
دنيويذة فذتن اع الدينيذة والمذ نالق واألعماع والسياسات ال بار والرغار والرذناعات واألعواأل

 و و عليها ويأمر ِبا ويرشد إليها،   إليهاالقرآن يهدي 
 أكرم وأنفس وأصلم وأكمل استقامة،  وأعظم يفياماً وصالحاً ل مور  أيْ أيفْذَوُم {، معىن } 
عقا د القرآن هي العقا د النافعة الذِ فيهذا لرذالح القلذوب وحياهتذا وكماهلذا،  العقا د فتن فأما 

وشذرفها بت ررذها  ، ب عذو  وكرامذة بشذعورها بذالتارد مذن الذأع   لذوق مثلهذافتحا مت  القلو 
 وهأا ا عىن هو الأي أو د اهلل اخلل  أل له  ، حملبة اهلل تعظيماً له وتأهلاً وتعبداً وإنابة
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 وأمذذذا أناليفذذذه الذذذِ يذذذدعو إليهذذذا فتنذذذه يذذذدعو إىل التحلذذذي ب ذذذل نلذذذ  مجيذذذل،  مذذذن الرذذذا واحللذذذم
ويرشذد إليهذا اخللذ  ومجيذ  م ذارم األنذالق،  و ذو عليهذا ب ذل طريذ  والعفو واألدب وحسن 

فهذذي أحسذذن األعمذذاع الذذِ يفيهذذا القيذذام وأمذذا األعمذذاع الدينيذذة الذذِ يهذذدي إليهذذا: ب ذذل وسذذيلة  
 حبقوق اهلل وحقوق العباد على أكمل احلاالت وأ لها وأسهلها وأوصلها إىل ا قاصد 

يرشذذذد إىل سذذذلوا ال ذذذرق النافعذذذة ق حترذذذيل ا قاصذذذد  فهذذذووأمذذذا السياسذذذات الدينيذذذة والدنيويذذذة: 
ويذذأمر بالتشذذاور علذذى مذذا   تتضذذم مرذذلحته والعمذذل مبذذا  ، وا رذذا، ال ليذذة،  وق دفذذ  ا فاسذذد

حذذذىت ق سياسذذذة الوالذذذد مذذذ    تقتضذذذيه ا رذذذلحة ق كذذذل ويفذذذ  مبذذذا يناسذذذو ذلذذذك الويفذذذ  واحلذذذاع
يتفذذ   ذذن أنذذه و ذذد أو يو ذذد حالذذة ال  فذذ  ، ومعامليذذه أوالده واو ذذه وأهلذذه ونادمذذه وأصذذحابه
أو دنذذوالً حتذذ   ، القذذرآن يرشذذد إليهذذا نرذذاً وظذذاهراً  إالالعقذذال  أحذذا أيفذذوم وأصذذلم مذذن غريهذذا،  

 يفاعد  من يفواعده ال لية 
ف ذل التفاصذيل الذوارد  ق  ، يل هأا األصل ال   ن اسذتيفاؤه ق هذأه القواعذد اطمجاليذةروتف

 ا، تفريالً هلأا األصل احمليه ال تاب والسنة،  وما تقتضيه ا ر
 نذذاقصذذحيم أو معذذىن نذذاف  أو طريذذ  صذذالح ي موِبذذأا وغذذريه تبذذ  لذذك أنذذه ال   ذذن أن يذذرد علذذ 

 واهلل وا اطحسان   القرآن
 
 

 القاعد  الستون
 أنواا التعليم القرري ق القرآن

 
ملهذذذا ق كلمذذذات مذذن يفواعذذذد التعلذذيم الذذذِ أرشذذد اهلل إليهذذذا ق كتابذذه،  أن القرذذذخ ا بسذذوطة  

 أنوعيسري  ْث يبس ها،  وأن األمور ا همة ينتقل ق تقريرها نفياً وإثباتاً من در ة إىل أعلى أو 
  منها 

وهذذأه يفاعذذد  نافعذذة،  فذذتن هذذأا األسذذلوب العايذذو يرذذري لذذه مويفذذ  كبذذري،  وتتقذذرر فيذذه ا  الذذو 
د ،  ْث يقذذ  التفرذذيل ا همذذة،  وذلذذك أن القرذذة إذا أمجلذذ  ب ذذالم ي ذذون هلذذا كاألصذذل والقاعذذ 
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لذذألك اطمجذذذاع،   رذذذل بذذه اطيضذذذاح والبيذذذان التذذذام ال امذذل الذذذأي يقذذذ  مذذا يقاربذذذه لذذذو فرذذذل  
 القرة ال ويلة من دون تقدم صور  إمجالية هلا،  فتن الرور  تشوق إىل التفريل 

 ويفد ورد هأا ق القرآن ق َمواض : 
َن اْلَقرذذَخِ ق يفرذذة يوسذذ  عليذذه الرذذال  والسذذالم: ق يفولذذه:} منهذذا:  َك َأْحسذذَ ُن نَذقذذُخُّ َعَليذذْ   حنذذَْ
 ،} 
ا ِِلَ  ْث أنأ ق تفريلها: }   [، 3يوس :  ] َ  َوِإْنَوتِذِه آيَذاٌت لِلسذَّ اَن ِق يُوسذُ ْد كذَ  ]{، َلقذَ

 ْث ساق القرة بتمامها  [، 7يوس : 
َحابَ :} اامجذذ وكذذألك يفرذذة أهذذل ال هذذ : يفذذاع ق ترذذويرها اط ْبَ  َأنَّ َأصذذْ ِ  أَْم َحسذذِ  اْلَ هذذْ

ْن لَذُدْنَك َرمحذًَْة  {9}َوالرَّيِفيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَاباً  َيُة ِإىَل اْلَ ْهِ  فَذَقاُلوا َربذََّنا آتَِنا مذِ ِإْذ أََوى اْلِفتذْ
داً  ْن أَْمرِنذذذَا َرشذذذَ ا مذذذِ ْئ لَنذذذَ َدداً  {10}َوَهيذذذَ ِنَ  عذذذَ ِ  سذذذِ ْم ِق اْلَ هذذذْ ى آَذاحذذذِِ َربْذَنا َعلذذذَ ُْثَّ  {11}َفضذذذَ

داً {  ا لَِبثذُذوا أَمذذَ ى ِلمذذَ فهذذأه ال لمذذات  [، 12-9] ال هذذ : بَذَعثْذنذَذاُهْم لذِذنَذْعَلَم َأيُّ احلذذِْْوبَذْ ِ َأْحرذذَ
ُن نَذقذُخُّ َعَليذَْك نَذبَذَأُهْم بِذاحلَْ   القليلة يفد حوت مقرودها وابدهتا،  ْث بس ها بقوله: }  {،  حنذَْ

ْن يفرذة موسذى: يفذاع: }  اآليات إىل آنر القرذة وكألك [،   13ال ه :  ] لُذو َعَليذَْك مذِ نَذتذْ
ونَ  ْوم  يُذْؤِمنذذذُ احلََْ  لِقذذذَ ْوَن بذذذِ ى َوِفْرعذذذَ ِأ ُموسذذذَ َأُرونَ إىل يفولذذذه: }  [، 3القرذذذخ: } {،  نَذبذذذَ  ]{،   ذذذَْ

 ْث أتى بعد ذلك بالتفريل  [، 6القرخ: 
َي وَ َْ ويفاع ق يفرة آدم:}  ُل فَذَنسذِ ْن يفَذبذْ ْدنَا ِإىَل آَدَم مذِ ْد لَذُه َعْومذاً َوَلَقْد َعهذِ ذه:  ]{،   ذَِ  115طذ

مذذذن أمذذذر إىل مذذا هذذذو أوىل منذذذه،  األشذذيا  وأمذذذا التنقذذل ق التقريذذذر  ْث أتذذى بعذذذد ذلذذك بالقرذذذة  [،
 ف ثري 

منذذه: يفولذذه تعذذاىل ق اطن ذذار علذذى مذذن  عذذل مذذ  اهلل إهلذذاً آنذذر،  وإب ذذاع اعمذذه ال ذذاذب الذذأي 
ا  اهلل؛ ألحم النور الأي انبث  منذه َتسذدوا بشذراً هو أساس الوثنية: أن هؤال  األوليا  واآلهلةأبن

ْن ِعلذْم  ْث عادوا إىل النورانية، فيقذوع: }  ُم بِذِه مذِ ا هلذَ فأبذان  [، 5ال هذ :  ]{،  آلبَذا ِِهمْ  َوالَ  مذَ
ْث صذرح بقبحذه  أن يفوهلم هأا بال علم ومن ا علوم: أنه كذل يفذوع بذال علذم مذن ال ذرق الباطلذة 

ْث ذكذر لذه مرتبذة مذن الذب الن  [، 5ال هذ :  ]{،   َمًة ََّتْرُُج ِمْن أَفْذَواِهِهمْ َكبُذَرْت َكلِ : }   يفولُه
ِأباً أسذفل: }  بذَذِل : }  [، ويفذاع ق حذذ  ا ن ذرين للعبذو 5ال هذ :  ]{،  ِإن يَذُقولُذوَن ِإالَّ كذذَ

أحذه  علمهم فيها علم ضعي  سذافل إىل أيْ  [، 66النمل:  ]{،   ادَّاَرَا ِعْلُمُهْم ِق اآلِنَر ِ 
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ا  اع: } ذالذذدركات،  ال يعتمذذد عليذذه إال سذذفيه ْث انتقذذل إىل مذذا هذذو ابلذذغ منذذه،  فقذذ  هذذَ م َمنذْ بذَذْل هذذُ
 والضالع  والعمى آنر مراتو احلري  [، 66النمل:  ]{،   َعُمونَ 
يفَذاَع يَذا عن نوح ق تقرير رسالته وإب اع يفوع من كأبذه،  واعذم أنذه ق ضذالع مبذ : }  ويفاع 

ْوِم لذَذْيَس يب  الَلةٌ يفذذذَ ْث  ذذا نفذذى الضذذاللة مذذن كذذل و ذذه أثبذذ  اهلذذدى  [، 61األعذذراف:  ]{،   ضذذَ
اَلِم َ ال امل له،  فقاع:}  نتقذل إىل مذا اْث  [، 61األعذراف:  ]{،   َلِ يَن َرُسوٌع َمن رََّب العذَ

هو أعلى منه، وأن ماد  هأا اهلدى الأي  ئ  به من الوحي الأي هو أصل اهلدى ومنبعه،  
االِت َريَب  فقذاع:} ْم رِسذذَ مْ  أُبَذَلُغ ذُ ُم َل ذُ ونَ  َوأَنرذذَ ا الَ تَذْعَلمذُ َن اللذَِّه مذذَ األعذذراف:  ]{،  َوأَْعلَذُم مذذِ
ويفذاع ق تقريذذر رسذذالة أفضذل الرسذذل ونذذامتهم: }  ، والسذذالم وكذألك هذذود عليذه الرذذال  [، 61

َوى اِحُبُ مْ  {1} َوالذذنَّْاِم ِإَذا هذذَ لَّ صذذَ ا ضذذَ ا غذذََوى مذذَ فنفذذى عنذذه مذذا  [، 2-1نام: الذذ  ]{،  َومذذَ
 اآليات [،   4النام:  ]{،   َوْحٌي يُوَحى ِإْن ُهَو ِإالَّ يناق اهلدى من كل و ه ْث يفاع: } 

كريذذا علذذى كذذاه وعقذذم او تذذه،  إىل و كانتقالذذه مذذن ذكذذر هبذذة الولذذد لوهذذو ق القذذرآن كثذذري  ذذداً،   
ق اآليذات السذابقة حرمتهذا  بعذد أن يفذرر ر بالتو يذه إىل ال عبذةمذ ذكر مذر  وعيسذى،  وكذألك أ

 وعظمتها،  وهأا ق القرآن كثري 
 
 

 القاعد  احلادية والستون 
 معرفة األويفات وضب ها حو اهلل عليه، حيو يرتتو عليه ح م عام أو ح م ناص 

 
أامنة تتويفذ  األح ذام عمذالً ُمدد و اهلل رتو كثريأ من األح ام العامة واخلاصة على  أنوذلك 

 وحتديدها  وإحرا ها لك ا د ت وتنفيأاً على ضبه
  [، 189البقر :  ]{،   َواحلَْىلَ  َيْسأَُلوَنَك َعِن اأَلِهلَِّة يُفْل ِهَي َمَوايِفيُ  لِلنَّاسِ يفاع تعاىل: }  

{، يذدنل فيذه موايفيذ  الرذلوات والرذيام والوكذا  والعقذود وغريهذا،    َمَوايِفيُ  لِلنذَّاسِ فقوله: }  
وكذذذألك موايفيذذذ   تذذو عليذذذه مذذن األويفذذذات العامذذذة واخلاصذذة ونذذخ بالذذذأكر احلذذىل ل ثذذذر  مذذذل يرت 

دَّ َ ات وغريهذذذذا،  يفذذذذاع تعذذذذاىل  ذذذذا ذكذذذذر العذذذذد : } ر لعذذذذدد والذذذذديون واط ذذذذال وا العذذذذِ  {، ] َوَأْحرذذذذُ
رَ ويفولذذذذه ق الرذذذذيام: }   [، 1ال ذذذذالق:  ام  ُأنذذذذَ ْن أَيذذذذَّ ٌ  مذذذذَ دَّ ويفذذذذاع   [، 184البقذذذذر :  ]{،   َفعذذذذِ
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ونَ تعذذذاىل: }   ِأيَن يُذْؤلذذذُ ُهر  لِلذذذَّ ِة َأشذذذْ َربُُّخ أَْربَذعذذذَ ا ِِهْم تذذذذَ ن َنسذذذَ ِإنَّ }    [، 226البقذذذر :  ]{،    مذذذِ
ُْؤِمِنَ  ِكَتاباً مَّْويُفوتاً 

 {،  الرَّالَ  َكاَنْ  َعَلى ا 
داً ويفاع تعاىل:}  [، 103النسا :  ] ا لَِبثُذوا أَمذَ ى ِلمذَ  ]، {ُْثَّ بَذَعثْذَناُهْم لِنَذْعَلَم َأيُّ احلذِْْوبَذْ ِ َأْحرذَ

فلذذذو اسذذذتمروا علذذذى نذذذومهم     وذلذذذك  عرفذذذة كمذذذاع يفذذذدر  اهلل ق إفذذذايفتهم،  [، 12ال هذذذ : 
فمىت ترتو على ضذبه احلسذاب وإحرذا   رل االطالا على شي  من ذلك من يفرتهم،  

 كان مما حو وأرشد إليه القرآن   ا د ،  مرلحة ق الدين والدنيا، 
 {،  َوِهَي َناِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها الَِّأي َمرَّ َعَلى يفَذْريَة  أَْو كَ ويقارب هأا ا عىن: يفوله تعاىل:} 

ِن َ اآلية،  ويفولذه:} [،   259البقر :  ] َدَد السذَ وا عذَ ابَ  َولِتَذْعَلمذُ  [، 12{ ]  اطسذرا :  َواحلِْسذَ
 وحنوها من اآليات 

 
 

 القاعد  الثانية والستون 
 الرا أكا عون على مجي  األمور،

 ي  علما وناا هو الأي يع  على الرا واطحاطة بالش 
 

 : صر ا وظاهرا ق أماكن كثري وهأه القاعد  عظيمة النف  يفد دع القرآن عليها 
ْاِ يفذذاع تعذذاىل: }   َتِعيُنوا بِالرذذَّ ال ِ  َواسذذْ اسذذتعينوا علذذى مجيذذ  ْي: أ [، 45البقذذر :  ]{،   َوالرذذَّ

علذذى العبذذد القيذذام بال اعذذات،  وأدا   الرذذا يسذذهلبا  الذذو،  وق مجيذذ  شذذئون م بالرذذا،  ف
حقوق اهلل وحقوق عباده،  وبالرا يسهل عليه ترا ماهتواه نفسه من احملرمات،  فينهاها عن 

 هواها حأر شقاها،  وطلباً لرضى موالها،  وبالرا َّت  عليه ال ريهات 
وهذي معرفذة الشذي  : ول ن هلذأا الرذا وسذيلته وآلتذه الذِ ينبذين عليهذا،  وال يذتم و ذوده إال ِبذا

 الثمرات وما يرتتو عليه من عليه،  ومعرفة ما فيه من الفضا ل  ا ربور
فمذىت عذذرف العبذد مذذا ق ال اعذات مذذن ايذاد  اط ذذان،  وصذالح القلذذوب واسذت ماع الفضذذا ل،  
ومذذذا تثمذذذره مذذذن اخلذذذريات وال رامذذذات،  ومذذذا ق احملرمذذذات مذذذن الضذذذرر والرذا ذذذل ومذذذا تو بذذذه مذذذن 
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نوعة،  وعلم ما ق أيفدار اهلل من الاكة وما  ن يفام بوظيفته فيها من األ ذور  إذا العقوبات ا ت
 عرف ذلك هان عليه الرا على مجي  الشدا د 

وِبأا فضل العلم،  وأنه أصل الفضا ل كلها وهلأا يذأكر اهلل تعذاىل كثذرياً ق كتابذه أن ا نحذرف  
 ،  وعدم إحاطتهم التامة ِبا ق األبواب الثالثة ما احنرفوا إال لقرور علمهم

ا ُ ويفذذاع: }  ْن ِعبذذَاِدِه الُعَلمذذَ ى اللذذََّه مذذِ ِإاذذََّا التذَّْوبذَذُة َعلذذَى ويفذذاع: }   [، 28فذذاطر:  ]{،   ِإاذذََّا خَيْشذذَ
م ليس معناه: أح [، 17النسا :  ]{،   اللَِّه لِلَِّأيَن يَذْعَمُلوَن السُّوَ  ِ ََهاَلة  ُْثَّ يَذُتوبُوَن ِمن يَفرِيو  

ال يعرتفون أحا ذنذوب وسذو ،  وإاذا يفرذر عملهذم ونذاهتم،  مبذا تو بذه الذأنوب مذن العقوبذات 
 وأنواا ا ضر ات واواع ا ان  

مبينذذذا أنذذذه متقذذرر أن الذذذأي ال يعذذذرف مذذذا  تذذذوي عليذذه الشذذذي  يتعذذذأر عليذذذه الرذذذا،  ويفذذاع تعذذذاىل 
يفَذاَع لَذُه : }  علمذه اهلل يفذاع وطلذو منذه أن يتعذ  ليذتعلم ممذا عن اخلضر  ا يفاع له موسىفقاع 

ْااً  {66}ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأن تُذَعَلَمِن ممَّا ُعَلْمَ  ُرْشداً  َتِ يَ  َمعِذَي صذَ يفَذاَع ِإنذََّك لَذن َتسذْ
فعدم إحاطته بذه  [، 68-66ال ه :  ]{،  وََكْيَ  َتْرِاُ َعَلى َما  َْ حتُِْه ِبِه ُنْااً  {67}

صاه ما َتلد فالبد أن يُعاع َتلد  معه الرا،  ولو ناا  تن   

َا  َْ   : }والردق ال امذل لةويفاع تعاىل مبيناً عظمة القرآن وما هو عليه من الال بُوا مبذِ أَّ بَذْل كذَ
هُ  ْأهِتِْم تَْأِويلذذذُ ا يذذذَ ِه َوَلمذذذَّ فبذذذ  أن األعذذذدا  ا  ذذذأب  إاذذذا كذذذان  [، 39يذذذونس:  ]{،    ُِي ذذذُوا ِبِعْلمذذذِ

يبهم بذذذه لعذذذدم إحذذذاطتهم مبذذذا هذذذو عليذذذه،  وأحذذذم لذذذو أدركذذذوه وأحذذذاطوا بذذذه كمذذذا هذذذو عليذذذه،  ت ذذذأ
ول ذنهم   يفقهذوه يفذد يفامذ  علذيهم احلاة  كان فهم وإن  ،  أللأهم إىل التردي  واطذعان

قذذاع ق ا عانذذدين الذذأين بذذان هلذذم علمذذه ،  فالفقذذه الذذأي ي ذذاب  معنذذاه،  و  يعرفذذوه حذذ  معرفتذذه
ُهْم ظُْلمذاً َوُعلُذو اً   وناوا صديفه: } َها أَنْذُفسذُ َقَنتذْ ويفذاع  [، 14النمذل:  ]{،   َوَ َحُدوا ِِبَا َواْستَذيذْ
ُدوَن اهلل تعاىل: }   َأبُوَنَك َوَل ذِنَّ الظذَّاِلِمَ  بِآيَذاِت اللذَِّه َ ْحذَ  33األنعذام:  ]{،  فَِتنذَُّهْم ال ُي ذَ

 تعانة علذذذذذى كذذذذذل أمذذذذذورهم مبالامذذذذذة الرذذذذذا، وا قرذذذذذود أن اهلل تعذذذذذاىل أرشذذذذذد العبذذذذذاد إىل االسذذذذذ [، 
واهلل  وأرشذذذدهم إىل حترذذذيل الرذذذا بذذذالنظر إىل األمذذذور،  ومعرفذذذة حقا قهذذذا وفضذذذا لها ورذا لهذذذا 

 أعلم 
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 القاعد  الثالثة والستون 
 العا  بردق اط ان وصالح األعماع

 
وأن  ، يرشذذذذذد القذذذذذرآن إىل أن العذذذذذا  حبسذذذذذن حذذذذذاع اطنسذذذذذان وإ انذذذذذه الرذذذذذحيم وعملذذذذذه الرذذذذذا،

بالرياسذذذات واألمذذذور  بتع ذذذا  اهلل للعبذذذد مذذذن الذذذدنيااالسذذذتدالع علذذذى ذلذذذك بالذذذدعاوى اجملذذذرد  أو 
مذذذن طذذذرق ا نحذذذرف ،  والقذذذرآن ي ذذذاد أن ي ذذذون أكثذذذره كذذذل ذلذذذك الدنيويذذذة والتقاليذذذد ا وروثذذذة:  

ى ِإالَّ  َوَما أَْمَواُلُ ْم َوال أَْوالدُُكْم بِالَِِّ ياًل هلأا األصل ويفد يفاع تعاىل: } رتف َدنَا اُْلفذَ تُذَقرَُبُ ْم ِعنذْ
َا َعِملُذوا ْعِ  مبذِ وَاُ  الضذَ ُْم  ذَ ذبأ:  ]{،  َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً فَُأولَئِذَك هلذَ ويفذاع تعذاىل:  [، 37سذ

َفُ  َماٌع َوال بَذُنوَن }   ِليم   {89}يَذْوَم ال يَذنذْ  89-88{ ] الشذعرا :  ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلو  سذَ
وأما ح اية ا عىن اآلنر عن ا نحرف  فقاع عن   ويفد أكثر اهلل هأا ا عىن ق عد  مواض  [،

 اليهود والنرارى: 
اَنُ ْم إِ }   اُتوا بُذْرهذذَ انِيذُُّهْم يفذُذْل هذذَ َك أَمذذَ اَرى تِلذذْ وداً أَْو َنرذذَ اَن هذذُ ْن كذذَ ْن َويفذَذاُلوا لذَذْن يذَذْدُنَل اْلَنذذََّة ِإالَّ مذذَ

ْث ذكر الاهان الأي من أيفامذه وأتذى بذه فهذو ا سذتح   [، 111البقر :  ]{،   ُكْنُتْم َصاِديِف َ 
 للانة فقاع: 

ْم َ َْونذُ }   ْوٌف َعلَذْيِهْم َوال هذُ َد َربَذِه َوال نذَ رُُه ِعنذْ ٌن فَذلَذُه َأ ذْ َو حُمْسذِ ُه لِلذَِّه َوهذُ َلَم َوْ هذَ  ونَ بَذَلى َمْن َأسذْ
َو بِذهِ لَْيَس بَِأمَ  ويفاع:} [، 112البقر :  ]{،    انَِيُ ْم َوال أََماِ َ أَْهِل اْلِ َتاِب َمْن يَذْعَمْل ُسو اً  ذُْ
ِأيَن }  [، 123النسذذا : مذذن اآليذذة ]{،  ُروا لِلذذَّ ا بَذيَذنذذَات  يفذذَاَع الذذَِّأيَن َكفذذَ ْيِهْم آيَاتُذنذذَ لذذَى َعلذذَ َوِإَذا تُذتذْ

ٌر َمَقاماً َوَأْحَسُن نَِدي     [، 73{ ] مر :  اً آَمُنوا َأيُّ اْلَفرِيَقْ ِ َنيذْ
يم   }   ْريَذتَذْ ِ َعظذذذذِ َن اْلقذذذَ ل  مذذذذِ ى َر ذذذُ ْرآُن َعلذذذذَ َأا اْلقذذذُ َوَع هذذذذَ ْوال نذذذذُ اُلوا لذذذذَ   [، 31الونذذذذرف:  ]{،   َويفذذذَ

وحنوها من اآليذات الذِ يسذتدع ِبذا ال فذار علذى حسذن حذاهلم،  بتفذويفهم ق األمذور الدنيويذة،  
هأه األمور الدنيوية الوا فة،  وهأا من أكا  والرياسات ويأمون ا ؤمن  مستدل  بنقرهم ق

 ها وفا رها ة: بَذرَ قمواض  الفنت؛ فتن الرياسات واألمور الدنيوية مشرتكة ب  اخللي
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 القاعد   الرابعة والستون
 األمور العارضة الِ ال يفرار هلا بسبو ا وعاات أو الشبهات 

 ول ن يفد َترُد على احل  وعلى األمور اليقينية 
 ووعن ما تضمحل وتسرعا

 
وهأه يفاعد  شريفة  ليلة يفذد وردت ق عذد  مواضذ  مذن القذرآن،  فمذن     مهذا حرذل لذه 
مذذن الغلذذه ق فهذذم بعذذه اآليذذات مذذا يو ذذو اخلذذروج عذذن ظذذاهر الذذنخ،  ومذذن عذذرف ح مذذة 

يفويذذة حتذذدثها ْث  ةاهلل ق ورودهذذا علذذى احلذذ  الرذذريم: ألسذذباب موعاذذة تذذدفعها أو لشذذبهتعذذاىل 
وويفع  اخلرومة بينهما،  وتقابل احل  والباطل،  ،  واحل  الرريم ذا ر   إىل اليق بعد هأا إ

فغلذذذو احلذذذُ  الباطذذذل،  ودمغذذذه فوهذذذ  الباطذذذل وثبذذذ  احلذذذُ ،  حرذذذل  العايفبذذذة احلسذذذنة،  وايذذذاد  
 بالغة،  وأياد  سابغة  اط ان واليق ،  ف ان ق ذلك التقدير ح مٌ 

 ولنمثل هلأا بأمثلة: 
رسذل صذذلوات اهلل وسذالمه علذذيهم أكمذل اخللذذ  إ انذاً ويقينذذاً،  وترذديقاً بوعذذد اهلل فمنهذا: أن ال

أحذذم يفذذد بلغذذوا الذذأرو  فيذذه،  مذذن ق الرسذذل،   اووعيذذده،  وهذذأا أمذذر  ذذو علذذى األمذذم أن يعتقذذدو 
وأحم معرومون من ضده،  ول ن ذكر اهلل ق بعه اآليات أنذه يفذد يعذرض هلذم بعذه األمذور 

ذ مذذذا يو ذذذو هلذذذؤال  ال مذذذل أن يسذذذتب ئوا معذذذه النرذذذر،  يقينذذذا حسذذذاً  ذذذا علذذذم  ا وعاذذذة ذ ا نافيذذذة
ُر اللذذَّهِ ويقولذذون: }   ىَت َنرذذْ علذذى ق هذذأه احلالذذة   ذذرويفذذد خي [، 214البقذذر : مذذن اآليذذة ]{،   مذذَ

قلوب شي  من عوارض اليأس حبسو يفو  الواردات وتأثريها ق القلذوب،  ْث ق أسذرا ويفذ  ال
ِه يَفرِيذذوٌ رج األامذذة ويذذأْ النرذذر مذذن يفريذذو }  تنالذذي هذذأه احلذذاع وتنفذذ  َر اللذذَّ  ]{،   َأال ِإنَّ َنرذذْ

لنرذذر اهلل وصذذدق موعذوده مذذن الويفذذ  والبشذذار  واآلثذذار العايبذذة  رذذريفعند ذذأ ي [، 214البقذر : 
ُل َوظَنذُّوا أَنذَّ وهلذأا يفذاع: }  ،  أمر كبري،  ال  رل بذدون هذأه احلالذة تَذْيَأَس الرُّسذُ ىتَّ ِإَذا اسذْ ْم حذَ هذُ

رُنَا اَ ُهْم َنرذذذْ ِأبُوا  ذذذَ ْد كذذذُ هذذذأا الذذذوارد الذذذأي ال يفذذذرار لذذذه،  ل ف [، 110يوسذذذ : مذذذن اآليذذذة ]{   يفذذذَ
 ةالفذذذذذ هوعنذذذذذدما حقذذذذذ  احلقذذذذذا   اضذذذذذمحل وتالشذذذذذى،  ال ين ذذذذذر وي لذذذذذو لبيذذذذذات تذذذذذأويالت 

 ظاهرها ل
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ْن رَ يفوله تعاىل: }   بل من صر ه ومن هأا الباب  وع  َوال نَذِلٍّ ِإالَّ ِإَذا َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن يفَذْبِلَك مذِ سذُ
مذن الشذبه مذا يعذارض  ييلقذ  أيْ  [، 52احلىل: مذن اآليذة ] 18{   مَتىنَّ أَْلَقى الشَّْي َاُن ِق أُْمِنيَِّتهِ 

 اليق  
ْث ذكر احل م ا رتتبة على اطلقا  ول ذن حايذة األمذر وعايفبتذه أن اهلل يب ذل مذا يلقذي الشذي ان،  

نا اهلل بويفوا هذأا األمذر لميذ  الرسذل واألنبيذا ،  أعليم ح يم،  فقد  و  م اهلل آياته،  واهلل
ذلذذك بنذذا  علذذى أن الرسذذل ال ريذذو وال شذذك أحذذم ويفذذوا ،  فمذذن أن ذذر هذذاهلذذأه احل ذذم الذذِ ذكر 

معرذذذذومون،  وظذذذذن أن هذذذذأا ينذذذذاق العرذذذذمة،  فقذذذذد غلذذذذه أكذذذذا غلذذذذه،  ولذذذذو فهذذذذم أن األمذذذذور 
يقذذذل إال يفذذذوالً خيذذذال  فيذذذه الوايفذذذ  وخيذذذال  بعذذذه اآليذذذات العارضذذذة ال تذذذؤثر ق األمذذذور الثابتذذذة   

 وي لو التأويالت ا ستبعدات 
 {،  َفَظنَّ َأْن َلْن نَذْقِدَر َعَلْيِه ومن هأا ذ على أحد يفوا ا فسرين ذ يفوله تعاىل عن يونس: }  

 ذان ق احلاع ْث ااع،  نظري الوساوس العارضة ق أصل اط عرضَ  وأنه ظنٌ  [، 87األنبيا :  ]
الِ ي رههذا العبذد حذ  تذرد علذى يفلبذه،  ول ذن  إ انذه ويقينذه يويلهذا ويذأهبها وهلذأا يفذاع صذلى 

احلمذد هلل  )اهلل عليه وسلم عنذدما شذ ى إليذه أصذحابه هذأه احلذاع الذِ أيفلقذتهم،  مبشذراً هلذم: 
 هأا صريم اط ان  أن،  وأناهم 19( الوسوسةإىل الأي رد كيده 

غضذذذو،  وأن  لذذذِ تعذذذرض ق إرادات اط ذذذان لقذذذو  وارد مذذذن شذذذهو  أوويشذذذبه هذذذأا: العذذذوارض ا
ا ؤمن ال امل اط ان يفد يق  ق يفلبه هم  وإراد ،  لفعذل بعذه ا عاصذي الذِ تنذاق الوا ذو ْث 

 يأْ برهان اط ان،  ويفو  ما م  العبد من اطنابة التامة،  فيدف  هأا العارض 
مَّ ِبذذَِا لذَذْوال َأْن الرذذال  والسذذالم: } ومذذن هذذأا: يفولذذه تعذذاىل عذذن يوسذذ  عليذذه  ْد  ذذََّْ  بذِذِه َوهذذَ َوَلقذذَ

اَن َربذَذهِ  ومرايفبذذة اهلل معذذه مذذن اط ذذان ر ذذ  إىل مذذا ا أنذذه  ذذ وهذذو  [، 24يوسذذ :  ]{،   رَأى بُذْرهذذَ
،  وصذذارت إرادتذذه التامذذة فيمذذا واضذذمحل عنذذه هذذأا اهلذذم ومو بذذهدفذذ  ،  ته ور ا ذذهونشذذي هونوفذذ 

ا مبرتبذذة الرذذديقية؛ لقذذو  إنالصذذه ويقظذذة إ انذذه بآيذذات ربذذه،  وانترذذر بعذذد وهلذذأا فذذا يرضذذي ربذذه 
ا عالة الشديد  من النسو  الِ ال يرا عليها إال سادات اخلل  حىت دعذا ربذه أن يبعذده عذن 

هِ مذذواطن الفذذنت،  فقذذاع: }   وُّ ِإَاَّ ممذذَِّا يذَذْدُعوَنيِن إِلَيذذْ ْاُن َأحذذَ  33يوسذذ :  ]{،   يفذَذاَع َرَب السذذَ
 

 تنااا الناس ق تفسري هأه اآلية تنااعا كبريا، ولقد يفاع الشيخ ابن عثيم  يفوال صا با إن شا  اهلل تعاىل حنو أن نأكره للقارش:  18
م اهلل آياته، وي ون هأا  " سياق اآليات يدع على أن الأي يلقيه الشي ان ق أمنيته يفوع ُيسم ، فيظن أنه يفرآن ْث بعد ذلك ينسخ اهلل هأا القوع ويب  ب النه و 

 القوع فتنة للأين ق يفلوِبم مرض، وأما الأين أوتوا العلم فتحم يعلمون أنه ليس بشي  وليس برواب" 

 147عن ابن عباس وصححه ابن حبان 668والنسا ي  5112أنر ه أبو داود  19
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 )وكان كل من يتشبه به ويق  أحد السبعة الأين يظلهذم اهلل ق ظلذه يذوم ال ظذل إال ظلذه  [،
  20( ر ل دعته امرأ  ذات منرو ومجاع فقاع إ  أناف اهلل

 {،  ِإنَّ الَِّأيَن اتذََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِ ٌ  ِمَن الشَّْي َاِن َتأَكَُّروا فَِتَذا ُهْم ُمْبِرُرونَ ويفاع تعاىل: }  
يشذذذذمل ال ذذذذا   الذذذذأي يعذذذذرض ق أصذذذذل اط ذذذذان أو الذذذذأي يعذذذذرض ق  [، 201األعذذذذراف:  ]

إرادتذذه،  فذذتذا مسذذذهم تذذأكروا مذذا يذذذدعو إىل اط ذذان ووا باتذذه،  مذذذن آيذذات اهلل وسذذننه وح متذذذه 
 وأح امه فأبرروا،  فاندفع  الشبهات والشهوات فر   الشي ان ناسئاً وهو حسري 

ِديد   يذه الرذال  والسذالم: } ولعذل مذن هذأا: يفذوع لذوط عل  ن  شذَ  80{ ] هذود:  أَْو آِوي ِإىَل رُكذْ
 21( لقذذذد كذذذان يذذذأوي إىل ركذذذن شذذذديدرحذذذم اهلل لوطذذا  )ويفذذوع النذذذل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم:  [،

ق تلذذذك احلالذذذة احلر ذذذة  عليذذذه السذذذالم يعذذذين: وهذذذو اهلل القذذذوي العويذذذو،  ل ذذذن غلذذذو علذذذى لذذذوط
  ذي العظمة والالع بقو التام يفاع،  م  علمه  مالحظة األسباب العادية،  فقاع ماو 
 
 

 القاعد  اخلامسة والستون
 يفد أرشد القرآن إىل ا ن  من األمر ا باح إذا كان يفضي

 ترا الوا و، أو فعل حمرم إىل
 

وهذذأه القاعذذد  وردت ق القذذرآن ق مواضذذذ  متعذذدد ،  وهذذي مذذن يفاعذذذد : الوسذذا ل هلذذا أح ذذذام 
  22ا قاصد

 {،   َوال َتُسبُّوا الَِّأيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَذَيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلم  اىل: }  فمنها: يفوله تع
ِتِهنَّ ويفولذذذذه: }    [، 108األنعذذذذام:  ] ْن اِينذذذذَ َ  مذذذذِ ا خُيْفذذذذِ يُذْعَلَم مذذذذَ َأْرُ ِلِهنَّ لذذذذِ رِْبَن بذذذذِ  ]{،   َوال َيضذذذذْ

  [، 31النور: 
  [، 32األحواب:  ]{،   ْعَن بِاْلَقْوِع فَذَيْ َمَ  الَِّأي ِق يفَذْلِبِه َمَرضٌ َفال ََّتْضَ ويفوله: }  

 
 1031ومسلم بريفم  1423متف  عليه رواه الب اري بريفم  20

 عن أيب هرير  151ومسلم بريفم  3372يفم متف  عليه الب اري بر  21

" وهأه القاعد  من يفاعد  الوسا ل هلا أح ام ا قاصد يعين ما كان وسيلة إىل شي  فله ح م ذلك الشي   فالأي يؤدي  :  يقوع الشيخ ابن عثيم    22
 إىل الوا و ي ون وا با، وما كان يؤدي إىل احملرم كان حراما "  
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ِر اللذذَِّه ويفولذذه تعذذاىل: }   َعْوا ِإىَل ذِكذذْ ِة فَاسذذَ ْوِم الُُْمعذذَ ْن يذذذَ الِ  مذذِ ا الذذَِّأيَن آَمنذُذوا ِإَذا نذُذوِدَي لِلرذذَّ يذَذا أَيذُّهذذَ
  [، 9: المعة ]{،   َوَذُروا اْلبَذْي َ 
باحذذة هذذي حبسذذو مذذا يتوسذذل ِبذذا إليذذه،  فذذتن توسذذل ِبذذا إىل فعذذل وا ذذو أو مسذذنون  فذذاألمور ا 

 كان  مأموراً ِبا 
وإن توسل ِبا إىل فعذل حمذرم أو تذرا وا ذو،  كانذ  حمرمذة منهيذاً عنهذا وإاذا األعمذاع بالنيذات 

  ا وف ة،  واهلل ياالبتدا ية والغا 
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 القاعد  السادسة والستون
 ع باأليفواع واألفعاع على ماصدرت عنه من يفواعد القرآن أنه يستد 

 من األنالق والرفات
 

وهذأه يفاعذذد   ليلذذة فذذتن أكثذذر النذذاس يُذْقرذذر ن ذذره علذذى نفذذس اللفذذظ الذذداع علذذى ذلذذك 
القوع أو الفعل من دون أن يف ر ق أصله ويفاعدته الِ أو ب  حضور ذلذك الفعذل والقذوع،  

هلذأا،  أو هذأا ملذوم هلذأا  ويفذد تقذدم مذا  والف ن اللبيو ينظر إىل األمذرين ويعذرف أن هذأا الام
يقذارب هذذأا ا عذذىن الليذل،  ول ذذن لشذذد  احلا ذذة إليذه أوردنذذاه علذذى أسذلوب آنذذر،  فمذذن ذلذذك 

اُلوا أن يفولذذذه عذذذن عبذذذاد الذذذرمحن أحذذذم: }  اِهُلوَن يفذذذَ اطَبَذُهُم الذذذَْ ى اأْلَْرِض َهْونذذذاً َوِإَذا نذذذَ وَن َعلذذذَ َ ْشذذذُ
درعن ويفارهم وسذ ينتهم ونشذوعهم وعذن محلهذم الواسذ  [، ذلك صا63]الفريفان:  { َسالماً 

َلْيَماَن ونلقهذذم ال امذذل وتنذذويههم ألنفسذذهم عذذن مقابلذذة الذذاهل ،  ومثذذل يفولذذه: }  َر ِلسذذُ َوُحشذذِ
ْنِس َوال َّرْيِ فَذُهْم يُوَاعذُونَ  [،  يذدع علذى ذلذك حسذن إدار  17]النمذل: {  ُ ُنوُدُه ِمَن الَِْن َواأْلِ

ْلك وكماع السي
ُ
 اسة وحسن النظام ا 

الٌم ويفوله تعاىل: }  اُلُ ْم سذَ ْم أَْعمذَ ُه َويفَذاُلوا لَنَذا أَْعَمالُنَذا َوَل ذُ وا َعنذْ َو أَْعَرضذُ َوِإَذا مسَُِعوا اللَّغذْ
اِهِل َ  ي الذذَْ ْيُ ْم ال نَذْبَتغذذِ [، يذذدع علذذى حسذذن اخللذذ  ونواهذذة الذذنفس عذذن 55{ ]القرذذخ:  َعلذذَ

و  محلهذم واحتمذاهلم ومثذل األنبذار عذن أهذل الاهليذة ق اخلالق الرذيلة وعلى سعة عقوهلم ويفذ 
تقتيل أوالدهم نشية الفقر أو من اطمالق يدع على شد  هلعهم وسذو  ظنذوحم بذرِبم وعذدم 

َويفَاُلوا ِإْن نَذتَِّبِ  اهْلَُدى َمعذََك نُذَتَ  ذَّْ  ثقتهم ب فايته،  وكألك يفوله عن أعدا  رسوع اهلل: }  
[،  يدع على ظنوحم باهلل وأن اهلل ال ينرر دينه وال يذتم كلمتذه،  57خ: { ]القر ِمْن أَْرِضَنا

 وأمثلة هأا األصل واضحة ل ل صاحو ف ر  حسنة 
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 القاعد  السابعة والستون
 يرشد القرآن إىل الر وا إىل األمر ا علوم احملق ،

 والتو ات  لل روج من الشبهات 
 

ال يذدف  ا علذوم،  وأن اجملهذوع ال يعذارض احملقذ    وهأه القاعد   ليلة يعا عنها: بأن ا وهذوم
 وحنوها من العبارات 

 ويفد نبه اهلل عليها ق مواض  كثري : 
آَمنذذَّا  منهذا:  ذذا أنذذا عذن الراسذذ   ق العلذذم،  وأن طذذريقتهم ق ا تشذبهات: أحذذم يقولذذون: } 

 مة ا علومة،  يتع  أن يرد إليها كذل فاألمور احمل [، 7آع عمران:  ]{،  ِبِه ُكل  ِمْن ِعْنِد َربَذَنا
ق ا ر ا ؤمن  عن جمارا  الشا عات الِ يقوهلا أهل السو  ق تعاىل ويفاع  أمر مشتبه مظنون 
 إنواحم ا ؤمن : 

 
كٌ  }  َأا ِإفذذْ اُلوا هذذَ رْياً َويفذذَ ِهْم نذذَ اُت بِأَنْذُفسذذِ وَن َواْلُمْؤِمنذذَ وُه ظذذَنَّ اْلُمْؤِمنذذُ ْعُتمذذُ ْوال ِإْذ مسَِ  ]{،    ُمبذذِ ٌ لذذَ

لذذم مذذن إ ذذان ا ذذؤمن  الذذأي يذذدف  السذذيئات،  وأن فذذأمرهم بذذالر وا إىل مذذا عُ   [، 12النذذور: 
 ،  وال يعتاوا كالم اخلبيث  مبا ينايفضه،  ويقدح فيه علوميعتاوا هأا األصل ا 

ا الذذَِّأيَن آَمنذذُوا ال َتُ ونذُذوا َكالذذَِّأيَن آَذْوا مُ  ويفذذاع تعذذاىل: }  اَن يذَذا أَيذُّهذذَ رَّأَُه اللذذَُّه ممذذَِّا يفذَذاُلوا وَكذذَ ى فَذبذذذَ وسذذَ
ِه َوِ يهذذاً  َد اللذذَّ مذذن كذذل عيذذو فو اهتذذه عنذذد اهلل تذذدف  عنذذه وتا ذذه  [، 69] األحذذواب: {،  ِعنذذْ

ونقذذخ يفالذذه مذذن آذاه ألنذذه ال ي ذذون و يهذذا عنذذد ربذذه حذذىت يسذذلم مذذن مجيذذ  ا نقرذذات ويتحلذذى 
مسذلك مذن  سل واأن ي اهلل هأه األمةيحأر وم  ف مي  ال ماالت الال قة بأمثاله من أوا الع

أعظذذذذم الرسذذذذل  اهذذذذاً عنذذذذد اهلل،  وأرفعهذذذذم مقامذذذذاً ودر ذذذذة،  موسذذذذى مذذذذ  و اهتذذذذه،  فيذذذذؤذوا  آذى
 وأرأفهم با ؤمن  وأكثرهم إحساناً إىل اخلل  

َ  ِإالَّ الضذذذَّ ويفذذذاع تعذذذاىل: }  َد احلذذذَْ اَذا بَذعذذذْ ُم احلذذذَْ ُّ َفمذذذَ ُه َربُّ ذذذُ َأِلُ ُم اللذذذَّ َرُفونَ فذذذَ َأىنَّ ُترذذذْ ] {،   الُع فذذذَ
 [،  32يونس: 

  [، 6] سذبأ: من اآلية{،   َويَذَرى الَِّأيَن أُوُتوا اْلِعْلَم الَِّأي أُْنوَِع إِلَْيَك ِمْن َرَبَك ُهَو احلَْ   }  
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 القاعد  الثامنة والستون 
 ذكر األوصاف ا تقابالت يغىن عن الترريم با فاضلة إذا كان الفرق معلوماً 

 
وهأه القاعد  ق القرآن كثري يأكرها ق ا قامات ا همة كا قابلة ب  اط ان وال فذر والتوحيذد 
والشذذذرا،  وبذذذ  إهليذذذة احلذذذ  وإهليذذذة مذذذن سذذذواه،  ويذذذأكر تبذذذاين األوصذذذاف الذذذِ يعذذذرف العقذذذال  

ُمتَذَفريفذذُوَن  أَأَْربذَذابٌ بالبداهذذة التفذذاوت بينهذذا ويذذدا الترذذريم با فاضذذلة للعقذذال ،  يفذذاع تعذذاىل: }  
ٌر أَِم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ  ٌر أَمَّا ُيْشرُِكوَن }  [، } 39]يوس :  {   َنيذْ أَمَّْن َنَلَ  {،  59آللَُّه َنيذْ

َماَواِت َواأْلَْرضَ  الً [،  واآليذذات الذذِ بعذذدها: } 60-59النمذذل: { ] السذذَّ َثالً رَّ ذذُ َرَب اللذذَُّه مذذَ ضذذَ
رََكا  ُمَتَشاِكسذذذذُ  َثالً ِفيذذذذِه شذذذذُ َتِويَاِن مذذذذَ ْل َيسذذذذْ ل  هذذذذَ َلماً َلَر ذذذذُ الً سذذذذَ ُل [، } 29]الومذذذذر: {  وَن َوَر ذذذذُ َمثذذذذَ

َثالً {  َتِويَاِن مذذذذَ ْل َيسذذذذْ ِميِ  هذذذذَ رِي َوالسذذذذَّ َم َواْلَبرذذذذِ اأَلْعَمى َواأَلصذذذذَ رِيَقْ ِ كذذذذَ [،  ويفذذذذاع 24هذذذذود: ]اْلفذذذذَ
هُ تعذذذذاىل:}  ُم أَِم اللذذذذَّ ُتْم أَْعلذذذذَ ْل أَأَنذذذذذْ ِه  ،  } [140البقذذذذر : { ] يفذذذذُ ى اللذذذذَّ ْم أَْم َعلذذذذَ ُه أَِذَن َل ذذذذُ ْل آللذذذذَّ يفذذذذُ
ُرونَ  وَن {  [، } 59]يذذونس: {  تَذْفتذذذَ وَن َوالذذَِّأيَن اَل يَذْعَلمذذُ َتِوي الذذَِّأيَن يَذْعَلمذذُ ْل َيسذذْ الومذذر: ]يفذُذْل هذذَ

َويَذْرُ و َرمْحََة َربَِه {  أَمَّْن ُهَو يفَاِنٌ  آنَا  اللَّْيِل َساِ داً َويفَا ِماً َ َْأُر اآْلِنَر َ [،  ويفاع يفبلها: } 9
[،  فهأا ا وض  ترا القسم اآلنر كما ترا الترذريم با فاضذلة،  لعلمذه مذن ا قذام،  9الومر: ]

{، إخل يعذىن كمذن لذيس كذألك،  واآليذات ق هذأا ا عذىن   أَمَّْن ُهَو يفَاِنٌ  آنَذا  اللَّيذِْل فقوله: } 
ِه كقولذذذه: } كثذذري ، وهذذذو مذذذن بالغذذذة القذذذرآن وأسذذذلوبه العايذذو،   ى َوْ هذذذِ اً َعلذذذَ ي ُمِ بذذذ  ْن َ ْشذذذِ أََفمذذذَ

َتِقيم   رَاط  ُمسذذْ ِوي اً َعلذذَى صذذذِ ي سذذَ ْن َ ْشذذذِ َدى أَمذذَّ [، و ذذذا ذكذذر أوصذذاف الرسذذذوع 22]ا لذذك: {  أَهذذْ
دًى أَْو ِق الذذداعي ومذذا يذذذدعو إليذذه وأعظذذذم النذذاس معارضذذذة لذذه يفذذذاع: }  ى هذذذُ َوِإنذذَّا أَْو ِإيذذذَّاُكْم َلَعلذذَ

الع  ُمبذذِ    ُروَن }  [،  } 24سذذبأ: { ] ضذذَ ُر َويُذْبرذذِ القلذذم: بذذِأَيَيُ ُم اْلَمْفتذذُوُن { ]{،  5َفَستُْبرذذِ
5-6  ،] 
َن اْلغَذيَ }   ُد مذِ َ الرُّشذْ ْم [،  } 256{ ]البقذر :  ال ِإْكرَاَه ِق الذَديِن يفَذْد تَذبذذَ َّ ْن َرَب ذُ َويفُذِل احلذَْ ُّ مذِ

اَ   ْن شذذَ ْؤِمْن َومذذَ اَ  فَذْليذذذُ ْن شذذَ رْ َفمذذَ [، وذلذذك أنذذه إذا ميذذوت األشذذيا  متييذذواً 29{ ]ال هذذ : فَذْلَيْ فذذُ
تاماً عرف  مراتبها ق اخلذري والشذر وال مذاع والذنقخ صذار الترذريم بعذد ذلذك أفضذل ال معذىن 

 له،  واهلل أعلم 
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 والستون  تاسعةالقاعد  ال
 من ترا شيئاً هلل عوضه اهلل نرياً منه 

 
 واض  كثري  وهأه القاعد  وردت ق القرآن ق م

 ، وأمواهلم وأحباِبم هلل فمنها: ما ذكره اهلل عن ا ها رين األول  الأين هاروا أوطاحم 
 فعوضهم اهلل الراق الواس  ق الدنيا،  والعو والتم   

وإبذذذراهيم صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم  ذذذا اعتذذذوع يفومذذذه وأبذذذاه،  ومذذذا يذذذدعون مذذذن دون اهلل،  وهذذذو لذذذه 
 راحل  إسحاق ويعقوب والأرية ال

ويوسذذ  عليذذه السذذالم  ذذا ملذذك نفسذذه مذذن الويفذذوا مذذ  امذذرأ  العويذذو،  مذذ  مذذا كانذذ  متنيذذه بذذه مذذن 
عذن دا ذر   هن وأحبذه وطلبذه ليبعذدااحلظو  ويفو  النفوذ ق يفرر العويذو ورياسذته وصذا علذى السذ 

مما اهلل أن م ن له ق األرض يتبوأ منها حيو يشا ،  ويستمت  مبا شا  ه الفساد والفتنة عوض
 النسا  والسل ان و أحل اهلل له من األمواع 

وأهذذذل ال هذذذ   ذذذا اعتولذذذوا يفذذذومهم ومذذذا يعبذذذدون مذذذن دون اهلل،  نشذذذر هلذذذم مذذذن رمحتذذذه وهيذذذأ هلذذذم 
 أسباب ا راف  والراحة و علهم سبباً هلداية الضال  

ومذذذر  ابنذذذة عمذذذران  ذذذا أحرذذذن  فر هذذذا أكرمهذذذا اهلل ونفذذذخ فيذذذه مذذذن روحذذذه و علهذذذا وابنهذذذا آيذذذة 
وسذليمان عليذذه السذالم  ذا أهلتذذه اخليذل عذن ذكذذر ربذه فأتلفهذا،  عوضذذه اهلل الذريم َتذذري  للعذا   

 بأمره،  والشياط  كل بنا  وغواص 
ومذن تذرا مذا هتذواه نفسذه مذن الشذهوات هلل تعذاىل عوضذه اهلل مذن حمبتذه وعبادتذه واطنابذة إليذه مذا 

 يفوق لأات الدنيا كلها 
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 السبعونالقاعد  
 بأصوله وفروعه وال يعرم من مجي  الشرور إال التمسكُ  كفيل مبقاومة مجي  ا فسدينالقرآن  

 وتنفيأ شرا عه وأح امه 
 

وق  ، يفذذد تقذذدم مذذن األدلذذة علذذى هذذأا األصذذل ال بذذري ق دعذذو  القذذرآن إىل اطصذذالح والرذذالح
 صل طريقته ق حما ة أهل الباطل،  وق سياسته الدانلية واخلار ية ما يدع على هأا األ

ويعذذذرف اخللذذذ  أن العرذذذمة مذذذن الشذذذرور كلهذذذا ال طريذذذ  هلذذذا إال التمسذذذك ِبذذذأا القذذذرآن وأصذذذوله 
  وعقا ده وأناليفه وآدابه وشرا عه

 ول ن نويد هنا بعه التفريالت،  فنقوع: أهل الشر والفساد نوعان؛
أحذذذذد ا ا ب لذذذذون ق عقا ذذذذدهم وأديذذذذاحم ومذذذذأاهبهم الذذذذأين يذذذذدعون إليهذذذذا،  ففذذذذي القذذذذرآن مذذذذن 
االحتاذاج علذذى هذذؤال  وإيفامذذة احلاذىل والااهذذ  علذذى فسذذاد يفذوهلم شذذي  كثذذري،  ال يذذأْ مب ذذل 
يقذذوع إال وق القذذرآن بيانذذه بذذاحل  الواضذذم والاهذذان اللذذي،  ففيذذه الذذرد علذذى مجيذذ  ا ب لذذ  مذذن 
الذذذدهري  وا ذذذادي  وا شذذذرك  وا تمسذذذ   باألديذذذان ا بدلذذذة وا نسذذذونة مذذذن اليهذذذود والنرذذذارى 

 ألمي وا
َناَا بِاحلََْ  َوَأْحَسَن تَذْفِسرياً }   [، يأكر اهلل حاذىل  33{، ] الفريفان:  َوال يَْأُتوَنَك مبََثل  ِإالَّ ِ ئذْ

هذذؤال  ويرفضذذذها ويبذذذدي مذذذن األسذذذاليو ا تنوعذذذة ق إفسذذادها مذذذا هذذذو معذذذروف،  وتفرذذذيل هذذذأا 
 بالملة ال  تمله هأا ا وض   
ديان والدنيا والسياسات واحلقوق الشذيوعيون الذأين انتشذر شذرهم النوا الثا : من ا قوم  ل 

وتفايفم أمرهم وسرت دعايتهم ق طبقات اخلل  سريان النذار ق العشذو اهلشذيم و  ي ذن عنذد 
األكثذذذذرين مذذذذا يذذذذرد صذذذذولتهم ويقمذذذذ  شذذذذرهم،  وإاذذذذا عنذذذذدهم مذذذذن األصذذذذوع والعقا ذذذذد واألنذذذذالق 

ساد العبذاد والذبالد،  ول ذن ذ وهلل احلمذد ذ القذرآن والسياسات ما   ن امثاع هؤال  الأين هم ف
العظذذيم والذذدين القذذو  يفذذد ت فذذل مبقاومذذة هذذؤال  كمذذا ت فذذل مبقاومذذة غذذريهم وفيذذه مذذن األصذذوع 
واألنذذذالق واآلداب الرايفيذذذة مذذذا يذذذردهم علذذذى أعقذذذاِبم منهذذذوم   فمذذذا فيذذذه مذذذن العذذذدع وو ذذذوب 

يذذذه مذذذن إ ذذذاب الوكذذذا  واطلذذذوام ِبذذذا،  احلقذذذوق العادلذذذة بذذذ  طبقذذذات النذذذاس حبسذذذو أحذذذواهلم ومذذذا ف
ودفذذذ  حا ذذذات الفقذذذرا  وا سذذذاك  وو ذذذوب القيذذذام با رذذذا، ال ليذذذة والو يذذذة وو ذذذوب ا ذذذالا 
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واحلقوق،  كل هأا أعظم صدق وأحسن ح ذم للويفايذة مذن شذرور هذؤال  ا فسذدين،  وكذألك 
هَّ عليذذذه القذذذرآن مذذذن لذذذووم اآلداب العاليذذذة واألنذذذالق السذذذامية واألنذذذو    الدينيذذذة والراب ذذذة مذذذا حذذذَ

اطسذذالمية  نذذ  مذذن تغلذذل شذذرورهم الذذِ طريقهذذا األيفذذوم حتليذذل األنذذالق واحنذذالع اآلداب وحتلذذل 
الذذروابه النافعذذة والثذذور  العامذذة علذذى الرأمسذذالي  الذذأين  معذذون و نعذذون،  فهذذؤال  وإن أبذذدوا مذذن 

  فذتحم ال ثبذوت هلذم علذى القو  ا ادية والتسله علذى العبذاد بذالقهر واالسذتعباد وال مذ  والشذ 
مقاومة هأا التيار ا وعىل ا  رب ا دمر ما مر عليه،  فما معهذم مذن سذالح يقذاوم سذالحهم،  
وال يفو  َتابه يفوهتم،  ل وحم   يتمسذ وا بذالقرآن الذأي فيذه العرذمة والقذو  ا عنويذة والرذالح 

توعوعهذذا عواصذذ  اخلذذراب،  واطصذذالح والعذذدع ودفذذ  الظلذذم واآلداب واألنذذالق العاليذذة الذذِ ال 
بذذل تقذذأف بذذاحل  علذذى الباطذذل فتدمغذذه فذذتذا هذذو ااهذذ ،  فذذتذا  ذذا  هذذؤال  ا فسذذدون بالتع يذذل 
احملرن واطن ار والررف أبذدى القذرآن مذن احلاذىل والااهذ  علذى و ذود اهلل وصذديفه وصذدق 

لتوسذه  من  ا  به ما تردا له الباع وَّتض  له فحوع الر اع،  وإذا تسرب هذؤال  األشذرار
األنذذالق الرذيلذذة واحنذذالع اآلداب الميلذذة وو ذذدوا مسذذل اً ق هذذأا ال ريذذ  يعيذذنهم علذذى تنفيذذأ 
باطلهم  ا هم هأا القذرآن باحلذو علذى األنذالق العاليذة واألعمذاع الرذاحلة واألداب الميلذة 

اذوا الِ ال تدا للشر على صذاحبه سذبياًل،  وإذا صذالوا بذالفقر والفقذرا  وو ذوب ا سذاوا  واحت
على أرباب األمواع باالحت ار والسي ر  واستعبادهم،  للعباد واسذتبدادهم بذاألمالا واألمذواع 
و   ذذد هذذذؤال  العظذذذيم بعدلذذذه ويفسذذ ه وإ ذذذاب احلقذذذوق ا تنوعذذذة الدافعذذة للحا ذذذات كلهذذذا بعذذذد 
يفيامها بالضرورات بردهم ومقاومتهم وإب اع كل ما به يرولون و ولون ْث إذا برا برذالحه 

الحه العظذذذيم ونظامذذذه احل ذذذيم وهديذذذه القذذذو  وحثذذذه علذذذى سذذذلوا الرذذذراط ا سذذذتقيم ونذذذوره وإصذذذ 
السذذذاط  وحااذذذه القواطذذذ    يبذذذ  ق و هذذذه باطذذذل إال حمقذذذه وال شذذذر إال سذذذحقه وال بقذذذى مذذذن 
يفرده احل  والرواب إال انتاره،  واعتنقه وال تأمله صاحو عقل إال صدا له،  فهو احلرن 

 وهو القام  ل ل من يفاومه ق كل األمور  احلر  من مجي  الشرور، 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                        معهد الفرقان ل 

 129 

 السبعونالواحد  القاعد  
 ق اشتماع كثري من ألفاظ القرآن على  وام  ا عا 

 
علذذم أن مذذا مضذذى مذذن القواعذذد السذذابقة هذذي ا قرذذود بوضذذ  هذذأا ال تذذاب،  وهذذو بيذذان ال ذذرق ا

عذ  ألفاظهذا،  وانتلفذ  وا سالك واألصوع الِ ير   إليها كثذري مذن اآليذات،  وأحذا وإن تنو 
 أساليبها وتفاصيلها،  فتحا  تر   إىل أصل واحد،  ويفاعد  كلية 

الوامذ ،  وهذي مذن أعظذم األدلذة  األلفذاظوأما نفس ألفاظ القذرآن احل ذيم فذتن كثذرياً منهذا مذن 
نترذر لذه ال ذالم ا وامذ  ال لذم،  و  يأع ذ مذن تنويل من ح ذيم محيذد وعلذى صذدق  اعلى أح

 انتراراً،  
 لنضرب هلأا أمثلة وااذج فمنها: و 

ايفولذذه تعذذاىل: }  هذذَ اَ  فَذَعَليذْ ْن َأسذذَ ِه َومذذَ احِلاً فَِلنَذْفسذذِ َل صذذَ ْن َعمذذِ لِلذذَِّأيَن }  [، 46: فرذذل  ]{،  مذذَ
اَد ٌ  ىَن َواِيذذذَ ُنوا احلُْسذذذْ انُ {،  }  26{ }  يذذذونس:  َأْحسذذذَ ْحسذذذَ اِن ِإالَّ اْطِ ْحسذذذَ وَاُ  اْطِ ْل  ذذذَ  ]{،  هذذذَ

اِبُقونَ }  [، 60الذذذذذرمحن:  اِبُقوَن السذذذذذَّ ْدِع }  [، 10الوايفعذذذذذذة:  ]{،  َوالسذذذذذَّ ْأُمُر بِاْلعذذذذذذَ َه يذذذذذَ ِإنَّ اللذذذذذَّ
ْحَسانِ  ْثِْ اآليذة،  }  [، 90النحل:  ]{،  َواْطِ اَونُوا َعلَذى اْطِ َوى َوال تَذعذَ اَونُوا َعلَذى الْذِاَ َوالتذَّقذْ َوتَذعذَ
ْؤِمٌن فَذَلُنْحِييَذنذَُّه َحيَذاً  َمْن َعِمَل صَ }  [، 2ا ا د :  ]{،  َواْلُعْدَوانِ  َو مذُ احِلاً ِمْن ذََكر  أَْو أُنْذَثى َوهذُ

  [، 97النحل:  ]{ طََيَبًة َولََنْاوِيَذنذَُّهْم َأْ َرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَذْعَمُلونَ 
ر اً يذذََرهُ َوَمْن يَذْعَمْل }  [، 7الولولة:  ]{،  َفَمْن يَذْعَمْل ِمثْذَقاَع َذرَّ   َنرْياً يَذَرهُ }  اَع َذرَّ   شذَ  ] { ِمثْذقذَ

راً }  [، 8الولولذذة: رْياً َوأَْعظذَذَم َأ ذذْ َو نذذَ َد اللذذَِّه هذذُ ُدوُه ِعنذذْ رْي  َتذذَِ ْن نذذَ ُ ْم مذذِ َدُموا أِلَنْذُفسذذِ ا تُذقذذَ  ]{،  َومذذَ
ُه اللذَّهُ }  [، 20ا ومل:  رْي  يَذْعَلمذْ ْن نذَ لْ }  [، 197البقذر :  ]{،  َوَما تَذْفَعلُذوا مذِ ْن يَذْعمذَ و اً مذَ  سذُ
اب }  [، 123النسا :  ]{،  ُ َْو ِبهِ  َرُهْم ِبغَذرْيِ ِحسذَ اِبُروَن َأ ذْ َا يذُذَو َّ الرذَّ  10الومذر:  ]{،  ِإاذَّ
ِإْن َ ا َُكْم }  [، 94النسا :  ]{،   يَا أَيذَُّها الَِّأيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربْذُتْم ِق َسِبيِل اللَِّه فَذَتبَذيذَُّنوا}   [،

نَذُهمْ }  [، 6احلاذرات:  ]{،  فَذَتبَذيذَُّنوا فَاِسٌ  بَِنَبأ   وَرى بَذيذذْ رُُهْم شذُ }  [، 38الشذورى:  ]{،  َوأَمذْ
َنًة [، }  159آع عمران:  ]{،  َوَشاِوْرُهْم ِق اأْلَْمرِ  ِإنَّ اللََّه ال َيْظِلُم ِمثْذَقاَع َذرَّ   َوِإْن َتُك َحسذَ

اِعْفَها رٌ } [، 40{ ] النسذذا :  ُيضذَ ْلُم َنيذذْ ِلُم }  [، 128: النسذذا  ]{،  َوالرذذُّ ِإنَّ اللذذََّه ال ُيرذذْ
ِدينَ  َل اْلُمْفسذذذِ ادَ }  [، 81يذذذونس:  ]{،  َعمذذذَ وُّ اْلَفسذذذَ ُه ال  ذذذُِ }  [، 205البقذذذر :  ]{،  َواللذذذَّ
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هِ  ُر يَذْوَمئذذِأ  لِلذذَّ ْيئاً َواأْلَمذذْ ٌس لذِذنَذْفس  شذذَ ُك نَذفذذْ ْوَم ال مَتْلذذِ  فذذَال تذَذْدُعو مذذَ َ }  [، 19االنف ذذار:  ]{،  يذذذَ
داً  ِه َأحذذذذَ ذذذذن:  ]{،  اللذذذذَّ َداداً } [، 18الذ ِه أَنذذذذْ وا لِلذذذذَّ ِه الذذذذَديُن }  [، 22البقذذذذر :] {،  ََتَْعلذذذذُ َأال لِلذذذذَّ
اِلخُ  َه ُهِْلرذذذذِ َ }  [، 3الومذذذذر:  ]{،  اخلذذذَْ اْدُعوا اللذذذَّ ا }  [، 14غذذذذافر:  ]{،  فذذذذَ َه مذذذذَ اتذَُّقوا اللذذذذَّ فذذذَ
َوال تَذْنَسُوا }  [، 3: هود ]{  ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضَلهُ َويُذْؤِت  }  [،  16التغابن:  ]{،   اْسَت َْعُتمْ 

َنُ مْ  َل بَذيذذذْ َياَ ُهمْ } [،  237{ ] البقذذر :  اْلَفضذذْ وا النذذَّاَس َأشذذْ  [، 85األعذذراف:  ]{  َوال تَذْبَ سذذُ
 {  فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ } 

هِ }  [، 11:21] هذذذود: َتِقيُموا إِلَيذذذْ ِاْ فذذذَ } [، 6فرذذذل :  ]{ فَاسذذذْ َر َواصذذذْ يُ  َأ ذذذْ َه ال ُيضذذذِ ِتنَّ اللذذذَّ
ِن َ  َيَئاتِ }  [، 115هذذذود:  ]{،  اْلُمْحسذذذِ َناِت يذذذُْأِهْ َ السذذذَّ }  [، 114{ ] هذذذود:  ِإنَّ احلَْسذذذَ

ْن ِعَباِدنَذا اْلُمْ َلرذِ َ  ِإنذَّا }  [، 24يوسذ :  ]{  َكَأِلَك لَِنْرِرَف َعْنُه السُّوَ  َواْلَفْحَشاَ  ِإنذَُّه مذِ
َر اللذَُّه بِذِه َأْن يُوصذَل}  [، 80الرذافات:  ]{  وِي اْلُمْحِسِن َ َكَأِلَك  َْ  ا أَمذَ ُلوَن مذَ  َوالذَِّأيَن َيرذِ

  {،  َوَ وَاُ  َسَيَئة  َسَيَئٌة ِمثْذُلَهااآليات، }  [، 21الرعد:  ، ]{
ٌر لِلرَّاِبرِينَ َوِإْن َعايفَذْبُتْم فَذَعايِفُبوا مبِْثِل َما ُعويِفْبُتْم ِبِه َولَ {،  }    40الشورى: }    ِئْن َصبَذْرمُتْ هَلَُو َنيذْ
ْيُ مْ }  [، 126النحذذل: ]{،  ا اْعتذذََدى َعلذذَ ِل مذذَ ِه مبِثذذْ ُدوا َعَليذذْ ْيُ ْم فَاْعتذذَ ِن اْعتذذََدى َعلذذَ  ] {،  َفمذذَ

َومُ }  [، 194البقذذر :  َي أيفذذذْ ِِ هذذِ ِدي لِلذذَّ ْرآَن يَذهذذْ َأا اْلقذذُ ِدي ِإىَل }  [، 9{ ] اطسذذرا :  ِإنَّ هذذَ  يَذهذذْ
دِ  والً }  [،2الذذذن:  ، ]{ الرُّشذذْ َو َرسذذُ عذذَ ىتَّ نَذبذْ َأِبَ  حذذَ ا ُكنذذَّا ُمعذذَ ا }  [، 15{ ] اطسذذرا :  َومذذَ مذذَ

ِبيل   ْن سذذَ ِنَ  مذذِ ِر }  [، 91التوبذذة: ، ]{ َعلذذَى اْلُمْحسذذِ ِن اْلُمْن ذذَ اُهْم عذذَ هذذَ يذَذْأُمرُُهْم بذذِاْلَمْعُروِف َويَذنذْ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَع الذَِِّ َكانَذْ  َعلَذْيِهمْ َو ُِلُّ هَلُُم ال ََّيَباِت َوُ َرَ  {،  ُم َعَلْيِهُم اخْلََباِ َو َوَيَضُ  َعنذْ

هِ اآليذذذة،}  [، 157األعذذذراف: ] ى اللذذذَّ َأْ رُُه َعلذذذَ َلَم فذذذَ ا َوَأصذذذْ ْن َعفذذذَ }  [،40الشذذذورى: ]{،  َفمذذذَ
َد َربَذَك ثَذَوابذاً  ٌر ِعنذْ الً َواْلَبايِفَياُت الرَّاحِلَاُت َنيذذْ ٌر أَمذَ َرد اً }  [،  46ال هذ :  ]{،  َوَنيذذْ ٌر مذَ  َوَنيذذْ

رَ }  [، 76مذذر :  ]{،  ُم اْلُعسذذْ َر َوال يُرِيذذُد ِب ذذُ ُم اْلُيسذذْ }  [، 185البقذذر :  ]{،  يُرِيذذُد اللذذَُّه ِب ذذُ
رَج   ْن حذَ ٌس ِإالَّ وُ }  [، 78احلذىل:  ]{،  َوَما َ َعَل َعَلْيُ ْم ِق الذَديِن مذِ َعَهاال ُتَ لذَُّ  نَذفذْ {،  سذْ

ا}  [، 233البقذذذر :  ] ا آتَاهذذذَ ُه نَذْفسذذذاً ِإالَّ مذذذَ ُ  اللذذذَّ ْ  ُذو }  [، 7ال ذذذالق:  ]{،  ال ُيَ لذذذَ لِيُذْنفذذذِ
ْ  ممذَِّا آتذَذاُه اللذذَّهُ  ِه رِْايفذُذُه فَذْليُذْنفذذِ ْن يفذُذِدَر َعَليذْ َعِتِه َومذذَ ْن سذَ َعة  مذذِ وُع [، }  7ال ذالق:  ]{،  سذَ َواللذذَُّه يَذقذذُ

َن }  [، 4األحواب:  ]{،  يَذْهِدي السَِّبيلَ احلَْ َّ َوُهَو  َناَا بِاحلََْ  َوَأْحسذَ َوال يَْأُتوَنَك مبََثل  ِإالَّ ِ ئذْ
رياً  َنةٌ }  [، 33الفريفذذان:  ]{،  تَذْفسذذِ َوٌ  َحسذذَ وِع اللذذَِّه ُأسذذْ ْم ِق َرسذذُ اَن َل ذذُ ْد كذذَ األحذذواب:  ]{،  َلقذذَ
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ُأوُه وَ }  [، 21 وا اللذَّهَ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُع َف ذُ ُه فَذانْذتَذُهوا َواتذَّقذُ اُكْم َعنذْ ا نَذهذَ  [، 7احلشذر:  ]{،  مذَ
هِ }  وَع اللذذذَّ ْؤُذوا َرسذذذُ ْم َأْن تذذذذُ اَن َل ذذذُ ا كذذذَ ْؤِمِنَ  }  [، 53األحذذذواب:  ]{،  َومذذذَ ْؤُذوَن اْلمذذذُ ِأيَن يذذذذُ َوالذذذَّ

ُبوا ا اْكَتسذذَ ْن َوأَعذذِ اآليذذة،  }  [، 58األحذذواب:  ]{،  َواْلُمْؤِمنذَذاِت ِبغذذَرْيِ مذذَ َت َْعُتْم مذذِ ا اسذذْ دُّوا هلذذَُْم مذذَ
وَّ    َأاَب النذذَّارِ }  [، 60ألنفذذاع:  ]{،  يفذذذُ َنًة َويِفنذذَا عذذَ َرِ  َحسذذَ َنًة َوِق اآْلنذذِ نْذَيا َحسذذَ  َربذَّنذذَا آتِنذذَا ِق الذذدُّ
  [ 201البقر :  ]{، 

منهذذا يفاعذذد ،  وأصذذل كلذذي  تذذوي علذذى معذذان  كلمذذة فهذذأه اآليذذات ال ر ذذات ومذذا أشذذبهها كذذل  
 ري  كث

ويفد تقدم ق أثنا  القواعد منها شي  كثذري،  وهذي متيسذر  علذى حذافظ القذرآن،  ا عتذين مبعرفذة 
 معانية وهلل احلمد 

واحلمد اهلل الأي بنعمته تتم الراحلات،  ويفد يسر اهلل تعاىل علينا ما من  معه،  فاا  ذ وهلل 
عذذذ  علذذذى فهذذذم كذذذالم رب احلمذذذد ذ علذذذى انترذذذاره وو ااتذذذه ووضذذذوحه كتابذذذا يسذذذر النذذذاظرين وي

العذذا  ،  ويبذذدي ألهذذل البرذذا ر والعلذذم مذذن ا عايفذذل وا سذذالك وال ذذرق واألصذذوع النافعذذة مذذا ال 
  ده جمموعا ق حمل واحد،  وها ال تاب يغين عن وصفه 

وأسأله تعاىل أن  عله نالرا لو ه ال ر ،  مقربا لديه ق  نات النعيم،  وأن ينف  به مؤلفذه 
والناظر فيه ومجي  ا سلم ،  مبنه وكرمه و وده وإحسانه وهو نري الذرامح ،  وصذلى ويفار ه،  

الذذه علذذى حممذذد وعلذذى آلذذه وأصذذحابه ال يبذذ  ال ذذاهرين،  وعلذذى التذذابع  هلذذم بتحسذذان إال يذذوم 
 الدين 

يفاع ذلك وكتبذه  امعذه العبذد الفقذري إىل اهلل ق كذل أحوالذه عبذد الذرمحن بذن ناصذر أبذو عبذد اهلل 
 سعدي ال

 هذ {  1365شواع سنة  6ويفد مت ذلك ق }   
 واحلمد هلل رب العا   
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