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╝ 

 تنالم

 اإلمام ابن كثري يف كتاب عمدة التفسري عند قوله تعاىل:قال 

َر َنار  ﴿"  ْ
َ  َانَ ر ْتدرْداا َما يَف َنفرْفسَََّّ َضر َر َوَااَ  َاَما يَف ا  َما يَف السََّّه

َ
ه
َ

َنر ْتر  ّلِل
َ
َفْ  َ ْ َيَغفر َر بََه اّلِله درْ 

ْفوْه ُْيَاسَََّّ

 ْ ْب َمنر َيَشاْء َااّلِله  َقَدي    َعََل َيَشاْء َاْيَعذِّ
ٍ
ء  [. ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ ْكلِّ ََشر

ْ ال َف عَل مَّا يغأن    تف    َر خيرب تعَّاىل ن  لَّه ْم َّل السَََََََََََّّّّّّّّّّّموا  ااَض  امَّا يغأن امَّا بغنأن  انفَّه ا

ْغىلاسََََََّّّّّّه عداوه عَل ما يع وه اما  السََََََّّّّّّ ع غه الظواه  ا   رَب نفه سَََََََّّّّّّ ئ  االضََََََّّّّّّوئ  ان  َوقالف َاَتَفَغف  َاَنتر ا

ْ  ﴿ال: نتفوه يف صَََّّّداضهَ كو ق ْه اّلِله َ مر َر َنار ْتدرْداْه َيعر ْداَضْك َْ ْقلر نَ ر ْترْفوا َما يَف صَََّّّْ  َ َوَااَ   سَََّّّه َما يَف ال َاَيعر

لِّ  ْ َعََل كََََّّّّْ َ  َااّلِله َضر َر ا يَف ا َدي    َامَََََّّّّ  قَََََّّّّ
ٍ
ء َف  ﴿اقََََّّّّال:  [  ٢٩آل عم ا : ]  ﴾ ََشر ه َاَنتر َْ السَََََََََََِّّّّّّّّّّّّ  َ  [  ٧طَََّّّه: ]  ﴾ َيعر

ا.  ااآليا  يف ذلل كثرية جدًّ

 اقد نترب يف هذه بمزيد عَل الع َ؛ اهو: اَىلاسدة عَل ذلل.

دة  اسََََََّّّّّّ   اتايوا منأا امن حم-ضيض اهلل عنأَ-اهلذا ََلها َنَزلف هذه اآلية اشََََََّّّّّّتد ذلل عَل ال ََََََّّّّّّىلابة 

ة نيوهنَ انيقاهنَ"اهلل هلَ عَل ج غل ا  .َعول اَحقريها  اهذا من َشدال

 الشرح 

احلمد هلل ضب العاَني  اصََََََّّّّّل اهلل اسَََََّّّّّ َ اباضو عَل عدده اضسَََََّّّّّوله ندغنا حممد  اعَل آ ه اصَََََّّّّّىلده  

  نما بعد اس َ تس غوا كثرياا.

َمَواَ  اَ  ﴿: -جل اعال  -يقول اهلل   َما يَف السََََََّّّّّّه
َ
ه
َ

َ  َانَ ر ْتدرْداّلِل َر َنار ْترْفوْه  َما يَف اََضر  ْ
ا َما يَف َنفْفسَََََََّّّّّّ

َر   َقَدي   ُْيَاَسدرْ 
ٍ
ء ْ َعََل ْكلِّ ََشر ْب َمنر َيَشاْء َااّلِله َنر َيَشاْء َاْيَعذِّ

َ
َفْ  َ ْ َيَغفر  [. ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ بََه اّلِله
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يف  -جَّل اعال  -  اهَّذه ال بوبغَّة ذك هَّا اهلل - تدَّاضو اتعَّاىل -هَّذه اآليَّة يغأَّا بغَّا  تق ي  ضبوبغَّة اهلل 

ٍ  يف الق آ  عَل ت تغََّّه اَ َََََََََََّّّّّّّّّّّىل بََّّل ن  نال نَ   آيََّّاٍ  كثرية يف الق آ  م   مر هو يف تق ي  هََّّذا اَم   انلزا

َذ    ﴿: -جَّل اعال  -توحغَّد اَلوهغَّة  قَّال اهلل  :النَّا  بو ي زم منَّه  اهو َْ الَّه  ْ دَّْْداا َضبه َا النَّهاْ  اعر ا َنهَّا يََّ

َر لَ َت  َذيَن َمنر َقدر َْ  َر َااله َر َتتهْقو َ َ َقْ   ْ  [. ٢١الدق ة: ]  ﴾ َع ه

 -يإ  ا عرتاف بال بوبغة ابأ  اهلل هو اخلالق ال ازق اَدب  اَترصََََّّّّف يف ال و  ي زم منه اإلق اض له 

 بالعداوة. -سدىلانه اتعاىل  -بتوحغد اَلوهغة  اهو ني اوه  -جل اعال 

َدبِّ  ال و   اهو الََّّذ  بغََّّده كََّّل هو تََّّالقََّّه  اضازقََّّه -جََّّل اعال  -د ن  اهلل يََّّإذا َنَق ال العدََّّ    اهو مََّّْ

د اهلل  ه عَل العدَّد ن  ْيَوحَِّّ يف عدَّاوتَّه؛ يال يرصَََََََََََّّّّّّّّّّّف ن   -جَّل اعال  -َشء  اهو اَلَّالَّل ل َّل َشء؛ َاجََّ

  نا توٍف  نا صََََّّّّالٍة نا صََََّّّّدقٍة نا صََََّّّّغاٍم نا َح   نا تشََََّّّّغةٍ  :من - تداضو اتعاىل -نوٍع من العداوة ن  هلل 

ل  نىل غري ذلَّل من العدَّاوا   يدتفك بَّذلَّل اجَّه اهلل  ضغدٍَّة  نا ضهدٍَّة  نا ضجَّاء  نا تدَّاضو   -ننَّابَّة  نا َتَوكَّال

 .- اتعاىل

نر  توحغد ال بوبغة يسََّّت زم توحغد اَلوهغة  كو ن  توحغد اَلوهغة يتضََّّمن توحغد ال بوبغة  يمَ   يإذ

هو اخلالق اهو  -جل اعال  -يعتقد بأ  اهلل هذا ْمتضََََََََََّّّّّّّّّّمن نفه  احده يإ  نق اضه -جل اعال  -َعَدد اهلل 

 ال ازق.

ْب َمنر   ﴿: -جل اعال  -يقال  اْء َاْيَعذِّ َنر َيشََََََّّّّّ
َ
َفْ  َ ْ َيَغفر َر بََه اّلِله درْ 

َر َنار ْترْفوْه ُْيَاسََََََّّّّّ  ْ
َانَ ر ْتدرْداا َما يَف َنفْفسََََََّّّّّ

اءْ    -جل اعال  -  اهذه اَشَََّّّغ ة صَََّّّفته - تداضو اتعاىل -هلل اهذا يغه نثدا  اَشَََّّّغ ة   [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ َيشََََّّّ

   اُي َ ما ي يد  تالياا ل قدضية ْنفاة اَشغ ة.-جل اعال  -يإنه يفعل ما يشاء 
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ا نزلف اشََََّّّّتد اَم  عَل ال ََََّّّّىلابة  اذلل يف قول هلل  َر بََه  ﴿: -جل اعال  -هذه اآليا  ََلال درْ 
ُْيَاسَََََّّّّ

 ْ   ضيض اهلل عنأَ -ي َّا  اَم  عظغوا عَل ال َََََََََََّّّّّّّّّّّىلَّابَّة   نتفوا مَّا يف نففسَََََََََََّّّّّّّّّّّأَ ن ا :ن  [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ اّلِله

ٍ    ي ضََّّاه  - انضضََّّاهَ ثه نفسََّّه بَأمر َدال َْ اكو جاء عن بعض ال ََّّىلابة ن  اإلنسََّّا    ؛ َ  اإلنسََّّا  ضبو 

ده  بد ن   ل ن     ااخلواط  التك ت و  يف النهفرس ته  اهك الوسَََََََّّّّّّّوسَََََََّّّّّّّا يقدل ن  يت  َ هبذا اَم  من شََََََََّّّّّّّ

ده عَ َ ن  حَّديَّا النفس لغس عَل م يْ  تَّه عََّ ة  يىلَّديَّا النهفس نذا كَّا  يَّا ي  ن  تدٍَّة ااحَّدة  بَّل هو عَل م ا

 يأذا   يرض. ؛اْيدَيفعَل النهفس 

   ما جيدانه يف نففسأَ -ملسو هيلع هللا ىلص -ش وا نىل ضسول اهلل  - ضيض اهلل عنأَ  -ايف احلديا ن  ال ىلابة 

َذاَو )) قالوا: نعَ  قال:  ((َقد َاجدمتوه؟)): - غه ال ََََََّّّّّّالة االسََََََّّّّّّالم ع -يقال    من اخلواطنحغاناا  يعنك

يرح اإَليو  اليشَََََّّّّّء الذ  ي  ن عَل النهفس من بعض الوسَََََّّّّّوسَََََّّّّّة اْيدَيف؛ يأذا ولغل  عَل نيو   اهو   (( ََصَ

 العدد.

اَل يف نفسََََََّّّّّّه ن  يفعل احل اممن حديا النها ل احل ام  َهَ يأذا له    يعهدي ثَ  فس ما ي و  يغه اهلََ بَفعر

َر يفع أا ْكتََدف  - كو جاء يف احلديا -جر ؛ َفه اََ   له َحسنة.نفه َمنر َنَوى سغ ة يَ 

ثته َنفسَََََََّّّّّّّه باَع َََََََّّّّّّّغةاحلال الثالث:  امل يفعل نسَََََََّّّّّّّداهبا  ل نه مل يرتكأا ابتفاء    اَعَزم عَل ذلل  َمنر َحدال

 يأذا ْيؤَثَ. ؛- تداضو اتعاىل -اجه اهلل 

َه  ة:الرابع ةواحلال دها َمنر َه يإ  هذا حاله   ؛ل ن ما تغسَََََّّّّّ  له نسَََََّّّّّداهبا  بالسَََََّّّّّغ ة اَعَزم ع غأا اَق ََََََّّّّّ

.  نعظَ انشد نثوا
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ل السَََََََََََّّّّّّّّّّّغ َّة  - تدَّاضو اتعَّاىل -ال ن من ضمحَّة اهلل  م نقوى من جم و  -ن  العدَّد نذا َعَزم عَل يَعَّر االَعزر

اَل  انقوى من قضَََّّّغة حديا النالفس  العزم: هو نضاوة الفعل   ؛يفعل لعدم َتَغسَََّّّا نسَََّّّداب اَع َََّّّغة ملا  - اهلَ

 .- تداضو اتعاىل -يإهنا ْت ته ع غه سغ ة ااحدة؛ يأذا من ضمحة اهلل 

ل اَع ََّّغة نا نىلو ذلل ايديعأا  يال شََّّل نفه   ءا يف يَعر نما جم و اخلواط  التك ت   عَل اإلنسََّّا  سََّّوا

 يؤج  عَل ذلل  يْت ته له حسنة.

َر   ﴿: -جل اعال  -يف قول اهلل  - انضضَّاهَ نأَع هللضيض ا -ياشَّتد اَم  عَل ال َّىلابة   ْ در
ُْيَاسََّ

 ْ يجاء  بعد ذلل اآليا  التك ت غأا  االتك قال بعض نهل الع َ بأهنا ناسخة هلذه    [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ بََه اّلِله

ثف بَه نففسأانَ ال اهلل ََتَاَاَز )) : -ملسو هيلع هللا ىلص -اآليا ؛ لد لة قوله  تك َما َحدال علنا تَ  لقْ ما مَلر تَ  عن ْنمال )) نا  (( فر

 .(( َما مل تت  َ به نا َتفعل

 المتن 

ا َنزلف عَل ضسَّول اهلل  " َ    ﴿: -ملسو هيلع هللا ىلص -َضَاى اإلمام نمحد  عن نيب ه ي ة  قال: ََلال َمَوا  َما يَف السَّه
َ
ه
َ

ّلِل

َ  َانَ ر ْتدرْداا َما يَف  َر بََه َاَما يَف اََضر درْ 
َر َنار ْترْفوْه ُْيَاسَََّّ  ْ

ْ َنفْفسَََّّ ْب اّلِله اْء َاْيَعذِّ َنر َيشَََّّ
َ
َفْ  َ ْ  َيَغفر اْء َااّلِله َمنر َيشَََّّ

 َقَدي   
ٍ
ء  -  َيَأتَوا ضسََََََّّّّّّول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص -اشََََََّّّّّّتد ذلل عَل نصََََََّّّّّّىلاب ضسََََََّّّّّّول اهلل   [  ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ َعََل ْكلِّ ََشر

ه  -ملسو هيلع هللا ىلص كََّ نََّا من اَعول مَّا ْن غق: ال" اقَّالوا:   ثَ َجثوا عَل ال ا اال َََََََََََّّّّّّّّّّّغَّام  ة َََََََََََّّّّّّّّّّّاليَّا ضسَََََََََََّّّّّّّّّّّول اهللم ْك ِّفر

َنتَْ يداَ  َن ر  )) : -ملسو هيلع هللا ىلص -  يقال ضسََّّول اهلل " ا  ن غقأا  هذه اآليةااجلأاو اال ََّّدقة  اقد ْنفرَزَل ع غل 

ْل  نَا َانَ َتْقولوا َكَو َقاَل َنهر َنَل َضبه َ ا نَا  ْغفر نَا َاَنَطعر َمعر ْلوا: سَََّّ غرنَا؟ َبلر ْقور نَا َاَع َََّّ َمعر َ َتاَبنير َمنر َقدر َ َ: سَََّّ غرَل  لَ الر

ََ رير  َر  .(( ا
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نتأَ َنفرَزَل اهلل يف ن  هَََّّّا:  ا َن رسََََََََََََّّّّّّّّّّّ َ
ف هبََََّّّ َه مَ  ﴿َيَ وال َنَق ال هبَََّّّا القوم َاَذلَََّّّه وْل بََو ْنفرَزَل نََلغَََّّّر سَََََََََََّّّّّّّّّّّْ َه آَمَن ال ه نر َضبَََِّّّّ

َ َنحََّ  ْق َبنير َه َ  ْنَف ِّ َه َاْضسَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ََّ َه َاْكْتدََّ  َاَماَلئََ تََّ
َ
ل  آَمَن بََّاّلِله َمنْوَ  كَّْ ْؤر َر ا   دٍ َاا نَََّّ ا َاَنَطعر نََّ َمعر اْلوا سََََََََََََّّّّّّّّّّّ َه َاقََّ َمنر ْضسَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ََّ

ََ ريْ  َر نَا َانََلغرَل ا َنَل َضبه َ ا  [. ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ ْغفر

َخأَّا اهلل ا  ﴿ يَّأفزل: َيَ وال َيع وا َذلَّل َنسََََََََََََّّّّّّّّّّّ ا مََّ دََّفر َاَعَ غرأََّ ا َكسََََََََََََّّّّّّّّّّّ َا مََّ ا هلََّ َعأََّ ا نَ ه ْاسَََََََََََّّّّّّّّّّّر سَََََََََََّّّّّّّّّّّا ْ َنفر َ  ْيَ  ِّْ  اّلِله

نَا َتَسَدفر َضبه َ أرفَا اكر َنا نَ ر َنَسغنَا َنار َنتر  .نىل آت ها" [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َ  ْتَؤاَتذر

 الشرح 

ص ال ََََّّّّىلابة    :اعَل َاَج َأَ  اهذا َاصََََّّّّر  اَؤمنني - ضيض اهلل عنأَ -هذا احلديا يدل عَل َح ر

َر َاَجَ ة   ﴿ ْتوَ  َما آَتوا َاْقْ وهْبْ َذيَن ْيؤر  [. ٦٠اَؤمنو : ]  ﴾ َااله

ن َتَعدالدهَ هلل  -انضضََََََّّّّّّاهَ  ضيض اهلل عنأَ -ة با ََََََّّّّّّىلال ما جاء يف هذا  : -تداضو اتعاىل  -من ْحسََََََّّّّّّر

ل ن اشََّّتد ع غأَ اَم ؛ اذلل َهنَ   -ملسو هيلع هللا ىلص -احلديا من تويأَ  يإهنَ مف عداوهتَ ااقتدائأَ بالندك 

-ملسو هيلع هللا ىلص -ك لندو اامف ذلل كا  نضشَََََّّّّّا    ي َ ي غقوا ما يف هذه اآلية- تداضو اتعاىل -ي جو  ما عند اهلل 

نَاَنتَْ يداَ  َن ر )) :  نَا َاَنَطعر ْلوا: َسَمعر نَا َاَعَ غرنَا؟ َبلر ْقور َ َتاَبنير َمنر َقدر َ َ: َسَمعر ْل الر  .(( َتْقولوا َكَو َقاَل َنهر

نذا قىضَََّّّ قضَََّّّاءا يأو   -سَََّّّدىلانه اتعاىل  -هو اخلدري بعداوه  انفه  -جل اعال  -اهذا يغه بغا  ن  اهلل 

  يَّأم  عدَّاوه اَؤمنني بو يغَّه مشَََََََََََّّّّّّّّّّّقَّة ع غأَ  نا بو يغَّه   -جَّل اعال  -ل عدَّاو  ان  اهلل  ح ي َََََََََََّّّّّّّّّّّ  نع َ بو

  عوه  -جل اعال  -بو يأم   اهو نع َ بعداوه  ا  ْيسَََََََّّّّّّّأل  -سَََََََّّّّّّّدىلانه اتعاىل  -نضهاق هلَ  اننو هو نع َ 

 يفعل.

ل اآليا  حل مة اينسَََّّّخأا حل مة  -جل اعال  -الذلل اهلل  َأا نَ  َما ﴿ْينَزال مر َمنر آَيٍة َنار ْننسََََّّّ َنأرَ   نسََََّّّ

 َقَدي   
ٍ
ء َ َعََل ْكلِّ ََشر َر َن ه اّلِله  َ ٍ َمنرَأا َنار َمثر ََأا َنمَلر َتعر  [. ١٠٦الدق ة: ]  ﴾ بََخرير
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م   -جل اعال  -ياهلل  م تالاة يق   انما َنسَََََََّّّّّّّر م لف  اتالاة اْح َ  انما َنسَََََََّّّّّّّر ينسَََََََّّّّّّّم اآلية نما َنسَََََََّّّّّّّر

 .احل مة الدالفة -عال ل اج -ْح َ  اله يف ذلل 

تداضو   - ه بالعداو  ابغا  َتَفضََََّّّّا  -جل اعال  -امن احَلَ َ التك اسََََّّّّتند أا نهل الع َ: بغا  ضمحة اهلل 

 ما كا  من اآلصاض ااَغالل التك كانف عَل اَمَ السابقة. ةع غأَ  ي َ جيعل عَل هذه اَْمه  -اتعاىل 

ئعأَ ن  َمنر نذنكا نفهيمن ت ل اآلصَََّّّاض عَل اَمَ السَََّّّابقة:  ه انضاو ن  يتوب يقتل    يف بعض رشا

َر  ﴿نفسه   َر َيَتاَب َعَ غرْ  َر َعنرَد َباَضئَْ  َر َترير  َلْ  َر َذلَْ  ْتْ وا َنفْفَسْ   [. ٥٤الدق ة: ]  ﴾ َياقر

كا  نذا اقعف النجاسََََََّّّّّّة   - حت  يف َنمر  ال أاضة االنجاسَََََّّّّّا  -اكا  من اآلصَََََّّّّّاض التك يغَمنر سَََََّّّّّدق 

َضَيف عن هذه  -جل اعال  -فسََََّّّّ هم ا  شََََّّّّل ن  هذا يغه من اَشََََّّّّقة  ياهلل يق ف الثوب    يْ  ثوبال عَل

ا عَل العداو ة ما يغه من اَشََََّّّّقة نا ما ي و اَْمه  ا ْمَتَ  الفا ْ  ﴿  اننو كانف هذه الرشََََّّّّيعة يسََََّّّّرية  َنمر ا ْيَ يْد اّلِله

 َ َْ الرْعسر َ َا  ْيَ يْد بَْ  َْ الرْغسر  [. ١٨٥دق ة: لا]  ﴾ بَْ 

ن  ت و    -ملسو هيلع هللا ىلص -نا من الندك  -جََّّل اعال  -ي ََّّا  الواجََّّه عَل العدََّّد: نفََّّه نذا َبَ فََّّه َنمر   من اهلل 

  ؛(  امعن  ذلل: نفه   ْيعاض  الن ََّّوص الرشََّّعغة سََّّمعنا انطعنا لقاعدة التك يسََّّري ع غأا يف حغاته: )ا

التقََّّالغََّّد  ا  بََّّاَع اف  ا  بََّّأقوال   بََّّ ا    بََّّاَعََّّاضضََََََََََََّّّّّّّّّّّّا  العق غََّّة  ا  هبَوى النهفرس  ا  بََّّالعََّّاوا  

 ال اَكاب   ا  بأقوال اَذاهه  ا  غري ذلل.الشغوخ  ا  بأقو

َ َنمر  اهلل  اَنمر  ضسوله ع غه ال الة االسالم؛ اهذا الذ     -جل اعال   -ننو الواجه ع غه: ن  ُْيَ ال

جل اعال    -يأفزل اهلل انطعنا(  نا سمع  يقالوا ْهَ: )- انضضاهَ ضيض اهلل عنأَ -ساض ع غه ال ىلابة 

م هلذه اآلية -  كو هو اتتغاض مجاعة من نهل الع َ.  بعد ذلل آيا  التخفغ  ع غأَ االنهسر
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 المتن 

ا به عن نيب ه ي ة  َيَذَك  مث ه  الفظه:  َخأا اهلل  يأفزل )) "اضااه مسََََََََََّّّّّّّّّّ َ منف وا َيَ وال َيَع وا َذلل َنسَََََََََََّّّّّّّّّّ

ْ   ْيَ  ِّْ   ﴿ اهلل: سََََََََّّّّّّّّا اّلِله غنَا َنار  َنفر َنا نَ ر َنسَََََََََّّّّّّّّ نَا   ْتَؤاَتذر َدفر َضبه َتسَََََََََّّّّّّّّ َدفر َاَعَ غرَأا َما اكر َعَأا هَلَا َما َكسَََََََََّّّّّّّّ ا نَ ه ْاسََََََََّّّّّّّّر

َ أر  َذيَن َمنر َقدر َنَا ﴿ قال: نعَ   [   ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ فَاَنتر َتْه َعََل اله ا َكَو مَحَ ر ا رَملر َعَ غرنَا نََصر ََ نَا َا      [   ٢٨٦الدق ة:  ]  ﴾ َضبه

َة َلنََّا بََّهَ  ﴿قَّال: نعَ   اقََّ ا   طََّ نََّا مََّ َمِّ ر َْ نََّا َا   ْ   ﴿ قَّال: نعَ   [  ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َضبه ا  َااعر مَحرنََّ َف ر َلنََّا َااضر ا َااغر َعنَّه

َ ايََ ينَ  َم الر َقور َنا َعََل الر  .(( قال: نعَ  [  ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َنفرَف َمور َنا َيانرْصر

ه إلمَّ ى اَاَضاَ  َر َنار ْترْفوْه   ﴿ا نزلَّف هَّذه اآليَّة: ام نمحَّد  عن ابن عدَّا  قَّال: َلََّ  ْ
ا يَف َنفْفسََََََََََََّّّّّّّّّّّ َانَ ر ْتدَّرْداا مََّ

َر بَ  ْ ُْيَاَسدرْ   قال: َوَتَل ق وهبَ منأا َشء مل يدتل ق وهبَ من َشء.  [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ َه اّلِله

يأ ق  اهلل اإليو  يف ق وهبَ     (( امن ه قولوا: سَّمعنا انطعنا اسََّ )) : -ملسو هيلع هللا ىلص -قال: يقال ضسَّول اهلل 

وْل بََو ْنفَزَل نََلغرَه َمنر  ﴿يأفزل اهلل:  سََّّْ ْق آَمَن ال ه  َاَمالئََ تََه َاْكْتدََه َاْضسََّّْ ََه   ْنَف ِّ
َ
َمنْوَ  ْكل  آَمَن بَاّلِله ْؤر َر َه َاا َضبِّ

نَ نَا َاَنَطعر َمعر َ َنَحٍد َمنر ْضسََّّْ ََه َاَقاْلوا سَََّّ ريْ فر ا غْ َبنير َََّّ َ َر نَا َانََلغرَل ا َنَل َضبه َنا   ﴿نىل قوله:  [  ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ َ ا ر َيانرصََّّْ

َ ايََ ينَ َعََل  َم الر َقور  [. ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ الر

َ أرفَا ﴿اه ذا ضااه مس َ  ازاو:  َنا نَ ر َنَسغنَا َنار َنتر نَا   ْتَؤاَتذر   ﴿قال: قد يع ف    [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َضبه

َذيَن َمنر َقدر َنَا انََضبه  َتْه َعََل اله ا َكَو مَحَ ر ا رَملر َعَ غرنَا نََصر ََ نَا َا   ﴿قال: قد يع ف    [  ٢٨٦ ة: الدق]  ﴾ َا   َمِّ رنَا َضبه َْ

مَحرنَا َنفر  ﴿قال: قد يع ف    [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َما   َطاَقَة َلنَا بَهَ  َف ر َلنَا َااضر ْ  َعنها َااغر َنامَ  َف َااعر ر  ﴾ ور َنا َيانرصَََََّّّّّْ

  ."(( قال: قد يع ف  [ ٢٨٦الدق ة: ] 

 الشرح 

  نا يف (( قال: نعَ)) يف احلديا القديس  -جل اعال  -يعنك يف هذين احلديثني سََََََّّّّّّواء يف قول اهلل 

 ي يف اإلثَ عن العدد نذا َنَِس نا نذا نت أ. -جل اعال  -؛ يغه بغا  ن  اهلل (( قد يع ف)) قوله: 
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ل العدَّاو مَّا كَّانَّف من اآلصَََََََََََّّّّّّّّّّّاض ااَغالل -تدَّاضو اتعَّاىل  -اهلل لَّل اكَّذ التك كَّانَّف عَل َمنر     ُْيَمَِّّ

ة. -جل اعال  -قد أَ  يإ  اهلل   ضيعأا عن هذه اَْمال

 المتن 

"ثَ َذَكَ  احلاي  ابن كثري هنا ضااية نت ى عن ابن عدا  من اَسَََََّّّّّند  اضاايتني عنه من ال رب   ثَ  

 ق  صىلغىلة عن ابن عدا   اقد َثَدف عن ابن عم  كو ثدف عن ابن عدا . ْ قال: يأذه طْ 

اا  اَصَََََّّّّّف   عن ضجل من نصَََََّّّّّىلاب الندك   -نحسَََََّّّّّده ابن عم - -ملسو هيلع هللا ىلص -ي اى الدخاض   عن َم ر

َر َنار ْترْفوهْ  ﴿  قال: َنَسَختأا اآلية التك بعدها. [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ َانَ ر ْتدرْداا َما يَف َنفْفَسْ 

عدك  اَع  مة  اسََََّّّّعغد بعن عيل  ا اه ذا ْضا  ن جدري  اقتاوة: نهنا منسََََّّّّوتة  ابن مسََََّّّّعوو  االشََََّّّّه

 بالتك بعدها.

نَ ه اهلل  )) : -ملسو هيلع هللا ىلص -تة عن نيب ه ي ة قال: قال ضسَََََََََّّّّّّّّّول اهلل اقد ثدف بو ضااه اجلوعة يف ْكْتدأَ السَََََََََِّّّّّّّّّّ 

َثفر بَه َنفرْفَسأا َما مَلر َتَ  ه  تَك َما َحده َملََتَاَاَز ََل َعنر ْنمه  .  (( َ َنار َتعر

غال ٍة َياَل )) : -ملسو هيلع هللا ىلص - ايف ال ََّّىلغىلني عن نيب ه ي ة قال: قال ضسََّّول اهلل َه َعدرَد  بَسَََّّ َقال اهلل: نََذا َه

َإ ر َعمَ  نَّة  يََّ ْتدوهَّا َحسََََََََََََّّّّّّّّّّّ اكر م أَّا يََّ َر َيعر نٍَّة َيَ  َه بَىَلسََََََََََََّّّّّّّّّّّ غال َّة  َاَنَذا َه ْتْدوهَّا سََََََََََََّّّّّّّّّّّ اكر َإ ر َعَمَ أَّا يََّ ْتدوهَّا َع غَّه  يََّ َ أَّا  َت ر

تْ يَ  ا اكر ا  .(( َدوها َعرشر

 اضاى ابن ج ي   عن احلسن الدرص  نفه قال: هك حْمرَ مة مل ْتنرَسم.

َت ال َعََل َنفه ااتتاض اب ف    ن ج ي  ذلل  َااحر ه َ  َي رَزم َمن اَىلاسََّّدة اَعاَقدة  انفه تعاىل قد ُْياسََّّه َاَيفر

ه َاْيَعاَقه بَاحلَديا الذ  ضااه عن صَََََََََّّّّّّّّّفوا  بن   ز  قال: بغنا نىلن ن وف بالدغف مف عدد  حْمر َاَقد ُْيَاسََََََََََّّّّّّّّّ

يقول   -ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل بن عم   اهو ي وف  نذ َعَ   له ضجل يقال: يا ابن عم م ما سَََََََّّّّّّّمعف ضسَََََََّّّّّّّول اهلل 

ْؤَمن َمنر َضبَِّّ )) يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص -يقَّال: سَََََََََََّّّّّّّّّّّمعَّف ضسَََََََََََّّّّّّّّّّّول اهلل   يف النجوى؟ َر نو ا در حت    -عز اجَّل  -ه يََّ
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ضه بذنوبه يغق م نعر ف يضََََّّّّف ع غه َكنََفه  َيْغَق ال   حت  نََذا َبَ َغ به - م تني -ول: هل تع ف كذا؟ يغقول: ضبِّ

ا ع غََّّل يف الََّّدنغََّّا انفََّّا نغف هََّّا لََّّل الغوم هتََّّْ رَتر َ    ))   قََّّال: (( مََّّا شََََََََََََّّّّّّّّّّّّاء اهلل ن  يد غ قََّّال: يََّّإ  قََّّد سََََََََََََّّّّّّّّّّّ َيْغعر

ىلغفة حسََََََََََّّّّّّّّّّناته نا كتابه بغمغنه  انما ال فاض    هَ  ﴿ااَنايقو  يْغناوى هبَ عَل ضؤا  اَشََََََََََّّّّّّّّّّأاو: صَََََََََََّّّّّّّّّّ
َ
ْؤَ ء

نيَ 
َ َ
اَ  َعََل الظَّه

َ
ْة اّلِله نََّ َر َنَ  َلعر َ َذْبوا َعََل َضهبِّ َذيَن كََّ اهَّذا احلَّديَّا     يف ال َََََََََََّّّّّّّّّّّىلغىلني    [ ١٨هوو: ]  ﴾ الَّه

 اغريمها".

 الشرح 

اغريه من نهل التفسَََََََََّّّّّّّّّري يهنر قالوا بأ  اآلية غري منسَََََََََّّّّّّّّّوتة    - ضمحه اهلل -يف قول ابن ج ي  ال رب  

ُيَّاسَََََََََََّّّّّّّّّّّه العدَّد اَؤمن ْيق ضه بَّذنوبَّه  نمَّا   -عز اجَّل  -يَّإ  اهلل   " من احلسَََََََََََّّّّّّّّّّّاب اَعَّاقدَّةزمي قَّالوا: "  

ب)) حماسََََََََََّّّّّّّّّّدة ال اي  يإهنا عقوبته؛ الذا جاء يف احلديا:  انما اَوق  مف    "(( َمنر ْيناقش احلسََََََََََّّّّّّّّّّاب ْعذِّ

 اَؤمن: يإنو هو تق ي ه بذنوبه  ثَ يعفو عنه.

ءا القول بال يمآل التفسََََّّّّريين ل ن    يغه َضيرف احل   عن نهل اإليو  سََََّّّّم نا عدم القول بالنهسََََّّّّمنهسََََّّّّوا

اهذا الواجه    انضضاهَ من شدة حماسدتأَ ل نهفس استعظموا هذا اَم  - ضيض اهلل عنأَ  -ال ىلابة 

 ن  ُياسه نفسه عَل كل حال  حت  يف نعوله التك يقوم هبا. الواجه عَل العدد  عَل العدد

 سبة النَّفس على العمل على نوعني:احمإن اقال نهل الع َ: 

هبق لبل العمل - سب  نف يغنظ  ني و  اَضجح ن  يفعل هذا العمل نا ن    يفع ه؟ اهل هو   :أن حيا

نا   يدتفك بَّه  - تدََّّاضو اتعََّّاىل -اهلل  مقََّّداض  ع غََّّه نا غري مقََّّداض  ع غََّّه؟ اهَّل هَّذا العمََّّل يدتفك بَّه اجَّه

 -يغىلاسَّه نفسَّه قدل ن  عمل يتق ب به نىل اهلل  ق العمل سَّدي ؟ اهذا اَم - تداضو اتعاىل -اجه اهلل 

م غريها ع غأا؛ نذ اَعول لغسَََََََََّّّّّّّّّف عَل م تدٍة    ذه اَموضهب -تداضو اتعاىل  امن اَعول ال َََََََََّّّّّّّّّاحلة ما ْيقدال

 ااحدة.
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 اهذا عَل ثالثة نفواع كو قال نهل الع َ: حياس  نفهق كذلك بعد العمل:ثم أيًضا  -

 يغأَّا؛ اهذا كثري  من النَّا  يففَّل عنَّه  يمج و قغَّامه بالعدَّاوة    َقرصَََََََََََّّّّّّّّّّّه  ةٍ اعَّ يغىلَّاسَََََََََََّّّّّّّّّّّه نفسَََََََََََّّّّّّّّّّّه عَل طَّ 

  يغأا؟ُياسه نفسه هل كانف هذه العداوة عَل متامأا اكوهلا  َنمر كانف ناق ة َقرصه 

 يو احلل؟

ل يغه من الَعَج ةاحلل: ن  جي   ربها؛ ي و َقرصََّّال مثالا يف صََّّالة الف ائض  مل يؤوها بخشََّّوٍع تام  نا ح َََّّ

 مأا بالنوايل  نا با ستففاض من التق ري.نىلو ذلل  ان  ْقدَ ف منه ال الة يْغَتمِّ ا ن

ا من يَعر ه  يغىلاسه نفسه ن  لو يع ْف ذاو كا  كه تريا   اكذلل ُياسه نفسه عَل كل عمٍل كا  َت ر

ىَل من هذا.  َنار

ق العمل ات ىلق سََّّدت اكذلل ُياسََّّه نفسََّّه بعد الفعل: )ماذا نضوْ  هبذا الفعل؟(؛ اهذه اَىلاسََّّدة

  ثَ ُياسَََََََّّّّّّّه نفسَََََََّّّّّّّه بعد ذلل عَل  - تداضو اتعاىل -العمل؛ يغجاهد نفسَََََََّّّّّّّه قدل ذلل عَل نضاوة اجه اهلل 

 ؟- تداضو اتعاىل -هذا الفعل هل نضاو به اجه اهلل 

َر  ﴿: -اعال  جل -يف قول اهلل  َقَأ در اَوَقنَي َعنر صَََََََّّّّّّ َأَل ال ََََََّّّّّّه ا   ك ذاقال الع وء: ن [  ٨اَحزاب: ]  ﴾ لََغسََََََّّّّّّر

قأَ -جل اعال  -اهلل  در ي غ  السََََّّّّؤال ل  اذبني؟م نذا هذا سََََّّّّؤال ال ََََّّّّاوقني    يسََََّّّّأل ال ََََّّّّاوقني عن صَََََّّّّ

ْعَ ضََّّني  يسََّّأهلَ –جل اعال  -اهلل  َر عه؟م ؟اكغ  بال اذبني ؟ي غ  با ر ياإلنسََّّا    كغ  باَخالفني لرشَََّّ

 وائَ النظ  يف حال نفسه  اُياسه نفسه.

 يا ْيعني العدد عَل ال اعا   يغو نظن يف كتابه ال اح نا يف غريه: ن ه   -  ضمحه اهلل  -اقد َذَك  ابن القغَ 

عه ن  ُياسَََََََّّّّّّّه نفسَََََََّّّّّّّه يف آت  يومه  ي و  له اقفة حما سَََََََّّّّّّّدة قدل النوم   اا سَََََََّّّّّّّتقامة عَل َنمر  اهلل اعَل رَشر
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  من  يغىلاسََََّّّّه نفسََََّّّّه يغو ح ََََّّّّل يف يومه ذاو  يغو نتذ انع    يغو َيَعل اَت و  يغو ح ََََّّّّل له من نموض

ٍص نا من نىلو ذلل.  تق ري نا من َنقر

ا يففل عنأا كثري من النا : نهنَ يستفف ا  ايتوبو  من اَعايص  ال نأَ   ثَ من اَموض التك نيضا

 اض من التق ري يف ال اعا  االواجدا .يفف و  عن التوبة اا ستفف

: لو نفه ياتته صََّّالة الفج  بسََّّده تف ي  منه عنده من  ىلاسََّّدة  ا  جيد َا يال جيد يف نفسََّّه من  يمثالا

 واايف التوبة اا ستففاض ما جيده نذا َيَعل مع غة.

ا سَََََََََََّّّّّّّّّّّتففَّاض من  يف ن  : - ضمحَّه اهلل -ه ع غأَّا نهَّل الع َ امنأَ شَََََََََََّّّّّّّّّّّغم اإلسَََََََََََّّّّّّّّّّّالم ابن تغمغَّة اهَّذه َندَّه 

ل اَعايص؛ َ  هذا اَم  يففل عنه النا     التق َََََّّّّّري يف ال اعا  قد ي و  نعظَ من ا سَََََّّّّّتففاض من يَعر

ا نىل ا سَّتففاض انىل التوبة  ل ن لو َيعل شَّغ اا من اَ و َقرصَّه ي عايص جيد نفسَّه  يف طاعة   جيد نفسَّه مداوضا

ا ْمنغداا   العدد ن  ُياسه يغأا نفسه.يأذا من اَموض التك يندفك عَل  مستفف ا

 المتن 

 قال ضمحه اهلل:

 ب  قال: حدثنا محاو بن سََّّ مة  عن عيل  ح بن"اقال ابن نيب حاتَ: حدثنا نيب  قال: حدثنا سََّّ غو  

َأ رْف عائشََََّّّّة عن هذه اآلية: بن زيد  ع َر َنار  ﴿ن ْنَمغالة قالف: سَََََّّّّ  ْ
َر بََه َانَ ر ْتدرْداا َما يَف َنفْفسَََََّّّّ درْ 

ْترْفوْه ُْيَاسَََََّّّّ

 ْ ذه هَ  ))عنأا يقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ضسَََََََََّّّّّّّّّول اهلل  يقالف: ما سَََََََََّّّّّّّّّأ نك عنأا نحد منذ سَََََََََّّّّّّّّّأ ْف   [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ اّلِله

عأا يف َيَد ْكمِّ ْمَتاَبعة اهلل العدد  اما ْي ََََََََّّّّّّّّغده من احلْمه  َدَة  َاالدَضََََََََّّّّّّّّاعْة َيضَََََََََّّّّّّّّ َه  ه    َاالنه ر َزع هَلا  ْث َيَغفتقدها َيَغفر

درنَتََّه  حت  ن  اَؤمن لغخ   من ذنوبَّه كو خَير   التِّربر اَمح 
َدهَّا يف ضََََََََََََّّّّّّّّّّّ اكَّذا ضااه الرتمَّذ   اابن   (( جيََّ

 .غ يه    :مذاقال الرت  ج ي 
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ة ن غَّه:   َ ب يف ضااياته اهو ي ا  هذا احلديا عن ام ن عا  ضَََََََََََّّّّّّّّّّّعغ   ْيفر ق َّْف: اعيل بن زيد بن ْجدر

 .م حممد نمغة بنف عدد اهلل  عن عائشة  الغس هلا عنأا يف ال ته سواه"ن

 الشرح 

 احلديا   ي ح.

 المتن

وْل بََو ْنفرَزَل نََلغرَه َمنر َضبِّ  ﴿" سَََََّّّّّْ ْ َه آَمَن ال ه َر  َاَماَل َاا
َ
َمنْوَ  ْكل  آَمَن بَاّلِله َ ئََ تََه َاْكْتدََه َاْضسَََََّّّّّْ ََه َ  ؤر ْق َبنير ْنَف ِّ

رْي ) ََََّّّ َ َر نَا َانََلغرَل ا َنَل َضبه َ ا نَا ْغفر نَا َاَنَطعر َمعر َعَأا  ٢٨٥َنَحٍد َمنر ْضسَََّّّْ ََه َاَقاْلوا سََََّّّ ا نَ ه ْاسَََّّّر سَََّّّا ْ َنفر ( َ  ْيَ  ِّْ  اّلِله

نَا َ  َكسَََََّّّّ  ا َماهَلَ  َدفر َضبه َتسَََََّّّّ غنَا َنار َدفر َاَعَ غرَأا َما اكر َنا نَ ر َنسَََََّّّّ َتْه   ْتَؤاَتذر ا َكَو مَحَ ر ا رَملر َعَ غرنَا نََصر ََ نَا َاَ   َ أرفَا َضبه  َنتر

ْ  َعنه َمِّ رنَا َما َ  َطاَقَة َلنَا بََه َااعر َْ نَا َاَ   َذيَن َمنر َقدر َنَا َضبه فَ ا اَ َعََل اله َنا َعََل  اغر َ َنا َيانررْصر مَحرنَا َنفرَف َمور  ر َلنَا َااضر

َ ا َم الر َقور  [ ٢٨٦ -٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ يََ ينَ الر

ْ  اَحاويا الواضوة يف يضل هاتني اآليتني ال  يمتني نفعنا اهلل هبو"  .َذكر

 الشرح 

وْل بََو ْنفَزَل  ﴿: -جل اعال  -يف قول اهلل  سَََََََََََّّّّّّّّّّّْ ْ َه َمنر  نََلغر آَمَن ال ه َر َه َاا َمنْو َ  َضبِّ نىل آت   [  ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ ؤر

وْل   ﴿ااإلق اض له بَأمر  اإليو   يقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -هذه اآليا  يغأا من الثناء عَل الندك   اآليا  سَََََََََََّّّّّّّّّّّْ آَمَن ال ه

هَ  َه َمنر َضبَِّّ عَل العدَّد عَل   -ال جَّل اع -هَّذه ال بوبغَّة  قَّال نهَّل الع َ: ن  ال بوبغَّة من اهلل  ﴾ بََو ْنفَزَل نََلغَّر

 قسمني:

 ة عامة؛ اهذه تشمل مجغف العداو: اَؤمن اال اي   االرب االفاج .ضبوبغ -

 اضبوبغة تاصة؛ هك َهل اإليو . -

 وليل: بل الربوبية ثالثة أنواع:

 ضبوبغة عامة: جلمغف العداو. -
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 اضبوبغة تاصة ل  سل. -

 ني.اضبوبغة تاصة اخلاصة؛ اهك لدقغة اَؤمن -

هَ ﴿قَّال:  -جَّل اعال  -اآليَّة بغَّا  َسَََََََََََّّّّّّّّّّّأ َّة الع و  يَّاهلل يف ثَ  َه َمنر َضبَِّّ وْل بََو ْنفَزَل نََلغَّر سَََََََََََّّّّّّّّّّّْ    ﴾آَمَن ال ه

 ااإلنزال: ي و  من نعَل نىل نسفل؛ اهذه من و ئل مسأ ة الع و.

ل من العدََََّّّّد نيو   حت  يؤمن بج مغف  اكََََّّّّذلََََّّّّل يغأََََّّّّا اجوب اإليو  بََََّّّّأضكََََّّّّا  اإليو   انفََََّّّّه   ْيقدَََََّّّّ

نَاْه بََقَدضٍ  ﴿   اهك ما جاء يف هذه اآلية  ات م تأا يف آياٍ  نت ى: ضكااَ  َتَ قر
ٍ
ء  [ ٤٩القم : ]  ﴾ نَنها ْكله ََشر

َن ر ْتؤَمن  )) يغو يتع ق بْ كن اإليو  بََّّالقََّّدض  اهو مََّّا ول ع غََّّه حََّّديََّّا جربيََّّل  قََّّال: )مََّّا اإليو ؟( قََّّال: 

م  اْكْتده  اْضْس َه  اَمالئ ته  بَاّلِل َغور ه  اآلَت  ابَالر  .(( ابالقدض تريه ارَشال

اإلمجََّّال  اي و  عَل  ان  اإليو  بََّّال سََََََََََََّّّّّّّّّّّّل  ااإليو  بََّّال تََّّه  ااإليو  بََّّاَالئ ََّّة ي و  عَل اجََّّه 

اجه التف َََََََََََّّّّّّّّّّّغل  انفه   ْيقَدل من عدٍد نيو  حت  يؤمن بجمغف هذه اَضكا   بل ا  ْيقَدل منه نيو   حت   

يََّّإ  نف      ََّّة  ايؤمن بجمغف مََّّا جََّّاء يف ال تََّّهبجمغف مََّّا َاَضو يف اَالئ يؤمن بجمغف ال سََََََََََََّّّّّّّّّّّّل  ايؤمن

ا يهنر َثدَ  َفه   ؛ف يف الن ََََّّّّوص الرشََََّّّّعغة َذكر ه يإ  هذا خْيَ جه من اَ ةكتاباا  نا نف   ضسََََّّّّو ا  نا نف   م  ا

ا ل ق آ . با  ْين   نا ي و  ْمَ ذِّ

 المتن

  قال: احدثنا ن و  (( َمنر َقَ نَ بَاآلَيتني)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -"َضَاى الدخاض  عن نيب مسَََََََََََّّّّّّّّّّّعوو  عن الندك 

ْنعغَ  قال: حدثنا سَّفغا   عن من َّوض  عن نب اهغَ  عن عدد ال محن بن يزيد  عن نيب مسَّعوو  قال: قال  

َدَقَ ة يَف َلغرَ ٍة َكَفَتاه)) : -ملسو هيلع هللا ىلص -ضسول اهلل   .(( َمنر َقَ ن بَاآلَيَتنير َمنر آَتَ  ْسوضَة الر

ََ  ))  : -ملسو هيلع هللا ىلص  -نيب ذض قال: قال ضسول اهلل  مام نمحد عنَبَقغالة اجلوعة ااإله اقد نت ج غر
تَ ْنعر َغرْف َتَوا

َ ْأَن َندَك َقدريَل  ش  مَلر ْيعر َع ر رَف الر ََ َدَق ة َمنر َكنرٍز   . اقد ضااه ابن م وايه.(( ْسوضَة الر
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َ  ب سََّّول اهلل ََاضاى مسََّّ َ عن عدد اهلل  قال: مَلال  َ ضة اَنتأ   اهك  تْ انر  -ملسو هيلع هللا ىلص -ا ْنْسر در أك به نىل سَََّّ

َدض منأا  انلغأا ينتأك ما ْهرَدْ  بََه من يوقأا   يف السَََّّّوء السَََّّّاوسَََّّّة نلغأا ينتأك ما َيعر  ْ   بَه من اَض   َيْغقر

َدض منأا  قال:  َش  ﴿يْغقر َضَة َما َيفر در َش  السِّ  قال: ي اش من ذهه. [  ١٦النجَ: ]  ﴾ نَذر َيفر

وضة الدق ة    -ملسو هيلع هللا ىلص -هلل ا قال: َاْنعر َك ضسََََّّّّول ا: ْنعر َك ال ََََّّّّ وا  اخلمس  َاْنعر َك َتواتغَ سََََّّّّْ َثاَلثا

ىلوْ " ْقر َر تَه َشغ اا ا و بَاّلِل َمنر ْنمال َ َنر مَلر ْيرشر
َ
 .َاْغَفَ  َ

 الشرح 

ْقىلو " َر ْقىلو ؛ َهنََّّا ْتقىَلَ  "ا َر : ال دََّّائ  التك ْتقىَلَ صََََََََََََّّّّّّّّّّّّاحدأََّّا يف النََّّاض  هََّّذه ال دََّّائ  ْتسَََََََََََّّّّّّّّّّّم  ا

غر اا"َغَف   -جل اعال  -ْتدَت ه يف الناض؛ يأذه اهلل  صَََََََّّّّّّّاحدأا  ته شََََََََّّّّّّّ و باهلل من ْنمال َنر ْيرشََََََََّّّّّّّ
َ
ا)شَََََََّّّّّّّغ اا( هنا    "َ

َفْ  َن ر   ﴿قال:  -جل اعال  -ن  ة  سَّواء كا  من الرشَّو اَكرب نا من الرشَّو اَصَّف   اهلل  َ   َيفر نَ ه اّلِله

َنر 
َ
َفْ  َما ْواَ  َذلََل َ َو بََه َاَيفر َ  [. ٤٨النساء: ]  ﴾ َيَشاءْ ْيرشر

 المتن 

ْسوْل بََو ْنفَزَل نََلغرَه َمنر َضبِّهَ  ﴿"يقوله تعاىل:   بذلل. -ملسو هيلع هللا ىلص -نتداض  عن الندك  [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ آَمَن ال ه

َمنْو َ  ﴿اقوله:  ْؤر َر ْسوْل  ﴿َع ر   عَل  [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ َاا  [. ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ ال ه

رَب عن اجل اَل َنتر َ َنَحٍد َمنر ْضسَََّّّْ َهَ  ﴿مغف يقال: ْث ْق َبنير  َاَماَلئََ تََه َاْكْتدََه َاْضسَََّّّْ ََه َ  ْنَف ِّ
َ
]   ﴾ ْكل  آَمَن بَاّلِله

قو   ؛ ياَؤمنو  [ ٢٨٥الدق ة:  دِّ َمد    نو غريه  ا  ضب سَََََََّّّّّّّواه  اْي ََََََََّّّّّّّ و صََََََََّّّّّّّ يؤمنو  بأ  اهلل ااحد نحد  َي ر

 ْ َر قو  بني نحد  ء عَل عداو اهلل اَ سَََََّّّّ َزلة من السََََّّّّونربجمغف اَفدغاء اال سََََّّّّل االْ ته ا  ني ااَفدغاء    ْيَف ال

ديو  هاوا  نىل منأَ  يغؤمنوا بدعض اي ف اا بدعض  بل اجلمغف عندهَ صََََّّّّاوقو  باضا  ا  ضاشََََّّّّدا  َمأر

ع حممٍد  م اجلمغف بَرشَََََََّّّّّّ ْدل اخلري  ان  كا  بعضََََََّّّّّّأَ ينسََََََّّّّّّم رشيعة بعض بإذ  اهلل  حت  ْنسَََََََّّّّّّ  -ملسو هيلع هللا ىلص -سََََََّّّّّّْ

ته عَل احلق ظاه ين"ا تاتَ  .َفدغاء ااَ س ني؛ الذ  تقوم الساعة عَل رشيعته  ا  تزال طائفة من ْنمال
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 الشرح 

قو  بني ال سَََََََََََّّّّّّّّّّّل من حغَّا اإليو  هبَ ااإلق اض ب سَََََََََََّّّّّّّّّّّالتأَ  ان  كاننهل هذا حال    وا اإليو    ْيَف ِّ

 يعتقدا  تفاض أَ  يإ  التفاضل حاصل  بني ال سل.

 -نالو العزم من ال سَََََّّّّّل؛ اْهَ: نب اهغَ  انوح  اموسَََََّّّّّ   اعغسَََََّّّّّ   احممد  انيضَََََّّّّّل ال سَََََّّّّّل: ْهَ

 انيضل ال سل عَل اإلطالق اتريهَ: هو ندغنا ع غه ال الة االسالم.  -ملسو هيلع هللا ىلص

اهذا من ا عتقاو ال َََََّّّّّىلغح؛ التفاضَََََّّّّّل بني اَفدغاء ابني ال سَََََّّّّّل َنمر   ااقف  اولف ع غه الن َََََّّّّّوص  

 ا  به.عغة  ااَؤمنو  يؤمنو  بذلل اْيَق ا الرش

 

 وعموًما أهل اإلميان يؤمنون بثالثة أمور:

 .-جل اعال  -يغؤمنو  باهلل  -

 ايؤمنو  ب سوهلَ. -

 ع غأَ. -جل اعال  -ايؤمنو  بال تاب الذ  نفزل اهلل  -

 يغؤمنو  باَ َسل  ااَ َسل  ااَ َسل به؛ هذا حال نهل اإليو  يف كل رشيعة.

 المتن 

نَامَ َاَقاْلوا َس  ﴿"اقوله:  نَا َاَنَطعر سمعنا قولل يا ضبنا  ايأمناه  اقمنا به  اامتث نا  :ن  [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ عر

 العمل بمقتضاه.

َنا ﴿ َنَل َضبه َ ا  سؤال ل َففر  اال محة.: [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ ْغفر

ْسوْل بََو ْنفرَزَل َنَلغرهَ  ﴿َضَاى ابن نيب حاتَ  عن ابن عدا  يف قول اهلل:  َمنْو َ مَ  آَمَن ال ه ْؤر َر َه َاا ]  ﴾ نر َضبِّ

َنا ﴿نىل قوله:  [ ٢٨٥الدق ة:  َنَل َضبه َ ا  قال: قد غف   ل َ. [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ ْغفر

ََ ريْ  ﴿ َر  .نلغل اَ جف ااَلآب يوم يقوم احلساب" :ن  [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ َانََلغرَل ا
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 الشرح 

 ﴿َعَ   هذا اَم  عَل قوهلَ:  -جل اعال  - اهذا يغه ن  حال نهل اإليو : ا ستففاض؛ يإ  اهلل

نَا َنا َاَنَطعر نَا ﴿قال:  [  ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ َسَمعر َنا َاَنَطعر نَا  ﴿ثَ قال:   [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ َاَقاْلوا َسَمعر َنَل َضبه َ ا ْغفر

ََ ريْ  َر  -  اْي غعونه -جل اعال  -؛ حال نهل اإليو : نهنَ يستجغدو  َم  ضهبَ [ ٢٨٥الدق ة: ]  ﴾ َانََلغرَل ا

   انهنَ يستفف ا .-سدىلانه اتعاىل 

ع ا ستففاض يف انتأاء العداوا   َتفر  ﴿اقد رْشَ َه َنيَغْضوا َمنر َحغرْا َنَياَ  النهاْ  َااسر الدق ة: ]  ﴾ َفْ ااْث

١٩٩ .] 

ا. (امن نال اَذكاض بعد ال الة: )نستفف  اهلل  ثالثا

ا قد ي و  ح َََّّّل يف  ؛بعد العداوة -جل اعال  -سَََّّّا  يسَََّّّتفف  اهلل نن  اإل :اقالوا: يف ذلل ح مة َ
َ

َل

 العداوة من النهقص.

َنر َاَجد يَف )) يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص -االندك 
َ
َب  َ ا ْطور ا كثريا  .(( َصىَلغرَفتَه استففاضا

من نعظَ العداوا   اهك من نسََََََّّّّّّداب ال زق  امن نسََََََّّّّّّداب الفغا    -كو هو مع وم-اا سََََََّّّّّّتففاض 

ا ) ﴿ ق باَا و زامن نسَّداب ال  اضا ْه َكاَ  َغفه َر نَنه  ْ َفْ اا َضبه َتفر ا  ١٠َيْق رْف اسَّر َضاضا َر َمدر َوَء َعَ غرْ  َل السَّه سََّ ( ْي ر

ا ( َاْيمَََّّّر ١١) اضا َ َر َنهنَََّّّر لر َلْ  اٍ  َاجَيرعََََّّّ َر َجنَََّّّه لر َلْ  ٍل َاَبننََي َاجَيرعََََّّّ َوا َأمر َر بََََّّّ ْك ؛ يأَََّّّذا من آثَََّّّاض  [ ١٢-١٠نوح: ]  ﴾َدور

كا  يسََّّتفف  يف اَج س نكث  من   -ملسو هيلع هللا ىلص -االندك   ا  ْيالَزم ا سََّّتففاض عَل كل حالااإلنسََّّ   ضا سََّّتففا

 سدعني م ة  ايف بعض ال اايا  كا  يستفف  مائة م ة.

 ايالزم العدد ا ستففاض تاصةا نذا ح ل منه تف ي .

ة: ن  جعََّّل هلَ ْيسَََََََََََّّّّّّّّّّّىلََّّة؛ اهو َنمر  التوبََّّ  -جََّّل اعال  -امن نعمََّّة اهلل    مأو نذنََّّه ةعَل هََّّذه اَْمََّّال

 ما قد أا. تاَب اهلل ع غه  االتوبة ََتْها اإلنسا   حت  لو اقف يف الرشو  يَمنر تاب 
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اقد ي و  حال العدد بعد التوبة نعظَ من حاله قدل الذنه  ضبو ي و  قدل الذنه من ال ََََََََََّّّّّّّّّّاحلني   

ده  ُي َََََََََََّّّّّّّّّّّل لَّه من التوبَّة من   يَّإنَّه  ع غَّه الَّذنَّه يتَّاب منَّه -جَّل اعال  -ض اهلل عنَّده من العدَّاوة  ل ن نذا قََّ

   سَََََََّّّّّّّاض النهفس االدعاءهذا الذنه من ال جوء اا سَََََََّّّّّّّتففاض ااإلنابة اان العداوا  ما مل ي ن يواقعأا قدل 

نَه  يال شل ن  هذا من يضائل التوبة.  ا  شل ن  جْمَمل هذه العداوا  ما ح  ف ل عدد قدل ن  ْيذر

عداوا  ضبو   يفع أا كثري  من ال َََََََّّّّّّّاحلني  ا    من يضَََََََّّّّّّّائل التوبة: ن  العدد ي و  يف حاٍل يغأا ايف

 امن ضمحته بأهل اإليو . -جل اعال  -ذا من يضل اهلل شل ن  ه

 المتن

َعَأا ﴿"اقوله:  ا نَ ه ْاسََّّر سََّّا ْ َنفر ا يوق طاقته  اهذا من   :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾   ْيَ  ِّْ  اّلِله   ْيَ  ِّ  نحدا

ال ىلابة  منه  َق ال ايعة َلا كا  نشفَ َضنرَيته هَبَ انحسانه نلغأَ  اهذه هك الناسخة بََخ رقه اَ   -تعاىل  -ْل رفه 

َر َنار ْترْفو ﴿يف قوله:   ْ
ْ َانَ ر ْتدرْداا َما يَف َنفْفسََّ َر بََه اّلِله درْ 

َأل   :ن  [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ ْه ُْيَاسََّ َه َاسََّ هو انَ ر َحاسََّ

ب ن  بو يم ل الشََّّخص َوير  يأذا     فرس احديثأاا ما   يم ل َويرْعه من اسََّّوسََّّة النهعه  َيَأمه ل ن   ْيَعذِّ

 .ْيَ  ه  به اإلنسا   اك اهغة الوسوسة السغ ة من اإليو "

 الشرح 

يرح اإليو )) كو ذك نا يف احلديا قال:  "اك اهغة الوسوسة السغ ة"  .(( َذاَو ََصَ

 اَويعأا.ث يف نفسه نذا كا  جم و تاط ة ده   يؤاتذ اإلنسا  عَل ما َح  -عز اجل  -ياهلل 

 المتن 

 .من تري" :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ هَلَا َما َكَسَدفر  ﴿"اقوله: 

 الشرح 

َر َنار ْترْفوهْ  ﴿: -عز اجل  -يعنك قول اهلل   ْ
حديا النهفس:    [ ٢٨٤الدق ة: ]  ﴾ َانَ ر ْتدرْداا َما يَف َنفْفسََََََََّّّّّّّ

ا عَل   -جََّّل اعال  -ولََّّة عَل ن  كالم اهلل ََذَك  نهََّّل الع َ نفََّّه من ا لغس هو ال الم النفِسَََََََََََّّّّّّّّّّّ  اهََّّذا َضوًّ
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صَََََََََََّّّّّّّّّّّفََّّة ال الم  ايقولو : هو كالم  نفِسَََََََََََّّّّّّّّّّّ    -جََّّل اعال  -اَت  مني ال َََََََََََّّّّّّّّّّّفََّّاتغََّّة الََّّذين ينفو  عن اهلل 

 ة( نا يقولو : )ح اية عن كالم اهلل(.يغقولو : الق آ  عداضة نا ح اية عن كالم اهلل  يقولو : )عداض

  يسَّمك ال الم ما كا  يف النفس  اننو يقال: حديا َنفرس  نا ن  ْي َب  ال الم   -عز اجل  - هلليا

بالنهفس  ايقولو  يف نففسََََّّّّأَ  ل ن   يقال ل عدد: )يال  قال( اْي او بذلل حديا النهفس   ؛ نذا قغل:  

و به الن ق الذ و به ال الم.)قال( يإنه ْي ا    هو ال الم  ي ا

َْ  ﴿: -جَّل اعال  - يقول اهلل  ْ نقول نىلن: )قَّال اهلل تدَّاضو اتعَّاىل(  عقغَّدة    [ ٦٠غاي :  ]  ﴾ َاقََّاَل َضبا

نة ااجلوعة: نفه      ْيشََََََّّّّّده  -تداضو اتعاىل-ت  َ بىل ف اصَََََّّّّّو  ي غق بجالله  -تداضو اتعاىل-نهل السَََََّّّّّا

ت غق ب وله   - تعاىلا تداضو - ؛ يف مجغف ال ََّّفا  ن  صََّّفا  اهلل حال اَخ وقني  اهذا يف مجغف ال ََّّفا

فه اَنقر ه.  اجالله  ان  صفا  العدد ت غق بَضعر

ل ا  ي ىلقه نسََََّّّّغا   احغاته حغاة  كام ة    -جل اعال  -ياهلل  َ  كامل  مل يسََََّّّّدقه َجأر ع غَ  َع رمه َع ر

َ  ناقص  سَََّّّدَ  لمل يسَََّّّدقأا َعدم  ا  ي ىلقأا يناء  اَع رَ العدد َع ر َ انسَََّّّغا     قه َجأر عر    اضََََّّّ اي ىلقه َاهر

 امو   اكذلل حغاة العدد حغاة  سدقأا عدم  اي ىلقأا يناء.

 -جل اعال  -ا شََََّّّّرتاو ال فظك يف ال ََََّّّّفة لغس معناه ت اْبق احلقغقة  َيَ ه  يأذا ا شََََّّّّرتاو  نا جم و

فأَ.  ال فا  ال ام ة  ال عدغد ال فا  الناق ة التك ت غق بنَقر أَ ات غق بَضعر

 المتن

 من تري. :ن  [ ٢٨٦ق ة: الد]  ﴾ ا َما َكَسَدفر هَلَ  ﴿: تعاىل "اقوله

َتَسَدفر َاَعَ غرَأا َما  ﴿  من رش. :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ اكر

 .اذلل يف اَعول التك تدتل َف الت  غ "

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 21 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح 

 مل تفع ه  يَََََََََََّّّّّّّّّّّ  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ هَلَا َما َكَسَدفر  ﴿
ٍ
 ﴾ فر َسدَ هَلَا َما كَ  ﴿يعنك   ْتظَ َ  يال َاسه عَل َشء

 ايعفو اهلل عن كثري. [٢٨٦الدق ة: ]

 المتن 

ل هلَ باإلجابة  كو نضشََََََّّّّّّدهَ اع ه "ثَ  ا عداوه نىل سََََََّّّّّّؤاله  اقد َتَ فال :  قال تعاىل ْم شََََََّّّّّّدا مأَ ن  يقولوا

َنا نَ ر َنَسغنَا ﴿ نَا َ  ْتَؤاَتذر ا عَل جأة النسغا   نا :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َضبه نا َي ضا ا كذلل.يع نَ ر َتَ كر ما   نا ح ا

َ أرفَا ﴿ الا َمنالا بوجأه الرشعك.   :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َنار َنتر  ال واب يف العمل؛ َجأر

م يف صىلغح مس َ حلديا نيب ه ي ة:   .(( قال اهلل: نعَ)) اقد َتَقده

 .(( قد يع ف)) قال اهلل:   احلديا ابن عدا 

:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ن ابن عدا  قال: قال ضسََََََّّّّّّول اهلل  عاَضَاى ابن ماجه اابن حدا  يف صََََََّّّّّّىلغىله اال ربا 

َ هوا ع غه))  ْت ر غا   َاَما اسر ََ َأ َاالنِّسر تَك اخلر  .(( نَ ال اهلل َاَضَف َعنر ْنمال

 .ااهلل نع َ"  َاَنَع اله نمحد ان و حاتَ  اقد ْضَا  َمن ْطْ ٍق ْنَت َ 

 الشرح 

نََّا   ْتؤَ  ﴿: -عز اجَّل  -قَّال نهَّل الع َ يف قول اهلل  أرفََّااتََّ َضبه غنََّا َنار َنتر ََّ ا نَ ر َنسََََََََََََّّّّّّّّّّّ نََّ  [  ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ ذر

ََ أنَ ال اهلل)) ايف قوله ع غه ال َََّّّالة االسَََّّّالم:  تَك اخلر َف َعنر ْنمال َ هوا ع غه  َاضََََّّّ ْت ر غا  َاَما اسَََّّّر ؛ هذا  (( َاالنِّسَََّّّر

 نه ْح َ.سغايغه بغا  َضيرف اإلثَ  ال ن َضيرف اإلثَ يف النسغا  ااخل أ   ينايف ن  يرتته عَل ن

ا مثالا نِسََََََّّّّّّ ن  يتوضََََََّّّّّّأ ي َََََََّّّّّّل يإنه ْضيَف اإلثَ عنه هبذا النسََََََّّّّّّغا   ل ن هل ت ََََََّّّّّّح منه   ي و ن  شََََََّّّّّّخ ََََََّّّّّّا

 يَ يرف اإلثَ   ي زم منه ن  ْي َيف احلْ َ.  أ اَنَعد ال الةة  َتَوضه ال الة؟  ؛ يقال له: َنَعد ال ال

َ هوا ع غه))  ْت ر  :(( َاَما اسر
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 لع َ:ل اكو ذك  نه اإلكراه نوعان

ه مَّا   اتتغَّاض ل عدَّد لَّه بَّالْ  ِّ  - ا ن  ي و  لَّه يف من اإلك ا غَّة  ي َّأ  جْيرَب عَل َشء ا  يسَََََََََََّّّّّّّّّّّت غف ن َّدا

 نثَ ع غه.ذلل اتتغاض  يأذا   

ا  ْي َ هوه عَل ذلَّل  يَّإ  َقَت َّه   - ااحلَّال الثَّا : ن  ْي َ ه اعنَّده نوع اتتغَّاض  كَّأ  يقَّال لَّه: اقتَّْل يالنَّا

ىَل من ضاحََّّه ان  ْقتَ ََّّفف؛ قغََّّل: ْيقََّّاو بََّّه؛ َ  ضاحََّّل تال يىل ََََََََََََّّّّّّّّّّّّل بني نهََّّل الع َ اقََّّال    لغسََََََََََََّّّّّّّّّّّّف َنار

 مشأوض. بعضأَ:  ؛ ننو يقام احلد عَل َمنر نك هه  ايف اَسأ ة نزاع

 اهل ْي  ه اإلنسا  عَل الزنا؟

ه   َ قالوا:   ْي  ه اإلنسََََََّّّّّّا  عَل الزنا؛ َ  الزنا له واايف اضغدا   يال يم ن ن  ْي َ ه ع غه  ل ن تْ 

 اَ نة عَل هذا اَم .

 يأذا يغه نوع اتتغاض  ي و  يغه نوع اتتغاض.

ا اهلل  اإَليَوَ  َاَلَ نر َمنر   نَ ه  ﴿  َضَيف اإلثَ يف اإلك اه -جَّل اعال  -اعمومَّا ْه ْم رَم َن  بََّ دَّْ َ َه َاَق ر َمنر ْنكر

ا ضا َ  َصدر ْ فر َح بَالر  [. ١٠٦النىلل: ]  ﴾ رَشَ

 المتن 

ا ﴿: اىل"اقولَََّّّه تعَََّّّ  َذيَن َمنر َقدر َنََََّّّ ْه َعََل الَََّّّه تََََّّّ ا َكَو مَحَ ر ا ا نََصر لر َعَ غرنََََّّّ رمََََّّّ ََ ا َاَ   نََََّّّ     :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َضبه

عته لألمَ اَلاضََََََََّّّّّّّّغة قد نا من اَغالل ااآلصََََََََّّّّّّّّاض التك   -انَ ر َنَطقناها-ْتَ  الفنا من اَعول الشََََََََّّّّّّّّاقة  كو رَشَ

ا مكانف ع غأَ  التك َبَعثرَف ندغل حم عه الذ  نضسََََََََّّّّّّّّ ته به من الدين   -ملسو هيلع هللا ىلص -دا عه يف رَشر ندك ال محة بََوضََََََََّّّّّّّّر

ح. مر  احلنغ  السأل السه

 . (( قال اهلل: نعَ)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص - صىلغح مس َ  عن نيب ه ي ة  عن ضسول اهلل اقد َثَدَف يف

 .  (( اهلل: قد يع ف قال)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -اعن ابن عدا   عن ضسول اهلل 
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ىلةْبعثْف باحلنغفغة )) نفه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ضسول اهلل  ناجاء احلديا من ط ٍق ع مر  .(( السه

ا َ  طََّاقَََّة َلنََّا بََّهَ  ﴿اقولَّه:  نََّا مََّ َمِّ ر َْ نََّا َاَ   من الت  غ  ااَ َََََََََََّّّّّّّّّّّائَّه االدالء      :ن  [ ٢٨٦ق ة: الد]  ﴾ َضبه

 .تدت غنا بو   َقَدل لنا به"

 الشرح 

 م مف الرضاضة. حْمَ ه ا  القاعدة الرشعغة: نفه   ااجه مف العجز 

لِّ َقائَوا  َيَإ ر مَلر ))   ااجه مف العجز: يإ  الواجه يسَََََََََََّّّّّّّّّّّق  نذا َعَجز اإلنسَََََََََََّّّّّّّّّّّا   ايف احلديا:  صََََََََََََّّّّّّّّّّّ

ا  َيَإ ر مَلر َتست ف َيَعَل َجنره  .(( َتست ف َيقاعدا

َر نََلغرهَ  َمانَ ه ﴿: -عز اجل  -م مف الرضاضة: نذا اض   نلغه اإلنسا  كو قال اهلل ا  حْمَ ه  ْت ْ َ ضر   ﴾اضر

 [. ١١٩اَفعام: ] 

ا ْمَقغه  ض بَقَدضها.اهذه القاعدة نيضا  دة بأ  الرضاضة ْتَقده

 المتن

ْ  َعنها ﴿"اقوله:   يا تع مه َمن تق رينا ازل نا. يغو بغننا ابغنل :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َااعر

َف ر َلنَا ﴿  نا ابني عداوو  يال ْتظرَأ هَ عَل مسااينا انعولنا القدغىلة.بغنيغو  :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َااغر

مَحرنَا ﴿ َتقدل  يال ْتوقعنا  :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َااضر  يف ذنٍه آت . -بتويغقل-يغو ْيسر

 إن املذن  حمتاج إىل ثالثة أشياء: اهلذا قالوا: 

 ن  يعفو اهلل عنه يغو بغنه ابغنه. -

 يفضىله به بغنأَ. عداوه يالان  يسرته عن  -

  ان  يع مه يال يوقعه يف نظريه. -

 ."(( قال اهلل: قد يع ف)) ايف احلديا اآلت :  . (( نعَ)) اقد تقدم يف احلديا ن  اهلل قال: 
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 الشرح 

شبيباء: "قََََّّّّال:  نب  حمتباج إىل ثالثبة أ ملبذ اهََََّّّّذه كغ  من ط ق   ن  يعفو اهلل عنََََّّّّه يغو بغنََََّّّّه ابغنََََّّّّه"ا

 َعفا اهلل عنه. ؛اعْ  عن عداوه  َمنر َعَفا ؛ن  يعفو عنل -جل اعال  - نذا نضو  اهلل ؟َ غ أا

داو َ  َنَ   ﴿يف ق ة نيب ب   مف مس ح قال:  -عز اجل  -قال اهلل 
َ َف َ  َن  َْ ْ  َيفر َر  اّلِله    [ ٢٢: النوض]  ﴾ َلْ 

 يقول ن و ب  . ن يد( قالوا: )بَل

َمنر  ))   امن اسََََََّّّّّّائل ذلل: ن  يسََََََّّّّّّرت عداو اهلل  "عداوه يال يفضََََََّّّّّّىله به بغنأَ"ان  يسََََََّّّّّّرته عن قال: 

نغا ااآلت ة ؛َسرَت مس وا   .(( َسرَته اهلل يَف الدا

ىله اهلل؛ الذلل جاء يف احلديا  اجلزاء من جنس العمل  ن ه  ح مسََّّ وا َيضَََّّ ف مسََّّ وا  َمنر َتَتده )) َمنر َيضَََّّ

ىله الو يف ْعقر  واضهَتَتدالعه اهلل  اَمنر  اهذا يغه نشَََََََََّّّّّّّّّاضة نىل ن  الذين ينرشَََََََََّّّّّّّّّا  يضَََََََََّّّّّّّّّائح    (( َتَتدالعه اهلل َيضََََََََََّّّّّّّّّ

ايَعر ل هو    (م)يضََََّّّّغىلة :ه ذايقول     لدضََََّّّّاعته القدغىلة الذمغمةالنا   حت  بعض النا  صََََّّّّاض ْيَ اِّ 

 الفضغىلة.

 فأنت بني أمرين:

 يان ىله.  نما ن  تق  عَل ت أ اَس َ -

 تسرته يغو ضنيف منه.انما ن   -

وال ي و  عَل مسََََََّّّّّّاض    مسََََََّّّّّّالن  ما كا  رضضه عَل نهل اإل اَع َمف منه نفه ْم ابَ  انىلو ذلل؛ يإ  ال ه

. ا ا ي و  َْسًّ  اخل أ؛ ن  كا  عَ ناا ي و  َعَ ناا  ان  كا  َْسًّ

 يعنك من اخل أ. "ان  يع مه يال يوقعه يف نظريه"يقال: 

ْ  َعنها ﴿: -جل اعال  -اقال نهل الع َ يف قول اهلل  ما ي و  من التف ي    :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َااعر

 يف ال اعا .
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َف ر َلنَا ﴿ ل اَىل ما .: [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َااغر  ما ي و  من يَعر

مَحرنَا ﴿  يف مستقدل نيامنا يغو نىلن قاومو  ع غه.: [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َااضر

 المتن 

اَنفَّرَف  ﴿"اقولَّه:   غَّل توك نَّا  انفَّف اَسَََََََََََّّّّّّّّّّّتعَّا    اع نفَّف َالَغانَّا انََّاَصنَّا  :ن  [ ٢٨٦الدق ة: ]  ﴾ َمور نََّ

 .اع غل التا ال   ا  حول ا  قوة لنا ن  بل"

 الشرح 

 اَل الذين آمنوا  ااَؤمنو  نالغاء هلل. -جل اعال  -اهلل : ﴾ َنفرَف َمور َنا ﴿

 االو ية: هك النارصة ااَىلدة.

عه ابنَرصَََََََََّّّّّّّّّر وينه  اُيه ضبه  اُيه تا جل  -ايتق ب نلغه  ااهلل  لقه يالعدد ينرصَََََََََّّّّّّّّّ ضبه بنَرصَََََََََّّّّّّّّّر رَشر

 .ْيدايف عن عدده  اينرص عدده  اُيه عدده -اعال 

 المتن 

َ ايَ َيانررْصر ﴿ َم الر َقور الذين جىلداا وينل  انف  اا احدانغتل  اضسالة   :ن   [٢٨٦الدق ة:  ]  ﴾َ ينَ َنا َعََل الر

نا العاقدة ع غأَ يف الدنغا ل لندغل  اعدداا غريو  انرشكوا معل من عداوو  يانرصنا ع غأَ  ااجع

 .(( نعَ)) ااآلت ة  قال اهلل: 

 .(( قال اهلل: قد يع ف)) ايف احلديا الذ  ضااه مس َ  عن ابن عدا : 

ا ك َ ايََ ينَ ﴿ ا  نذا َيَ َغ من هذه السوضةَاَضاى ابن ج ي  ن  معاذا َم الر َقور َنا َعََل الر  [٢٨٦الدق ة: ] ﴾َيانررْصر

 قال: آمني".

 الشرح 

ه ب الٍم من تاض  ال َََّّّالة ن  ما جاء  اال َََّّّواب يف ذلل: نفه   ْيقال: )آمني( يف ال َََّّّالة  ا  ْيَعقه 

َاكََمنيَ  ﴿ل ن   القغامة: -جل اعال  -يف قول اهلل  ََ احلر  َ ْ بََأحر  مل ي ح يغأا َشء. [ ٨التني: ]  ﴾ َنَ غرَس اّلِله
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 هذا تتام سوضة الدق ة.

جل  -العديد من اَواضََََََّّّّّّغف  اَمنر َنَظ  يف هذه السََََََّّّّّّوضة َاَجد ن  اهلل  تضََََََّّّّّّمنفسََََََّّّّّّوضة الدق ة سََََََّّّّّّوضة 

َذَك  يغأَََّّّا مَََّّّا يتع ق بَََّّّالتوحغَََّّّد  اَذَك  يغأَََّّّا مَََّّّا يتع ق بَََّّّاَفدغَََّّّاء  اَذَك  يغأَََّّّا مَََّّّا يتع ق بَََّّّاَح َََّّّام   -اعال 

ل جَّ  -ا احلَّداو  ات  َ يغأَّ الرشَََََََََََّّّّّّّّّّّعغَّة  اَذَك  يغأَّا من ن واب الرتغغَّه االرتهغَّه  اَذَك  يغأَّا من ن واب 

َوض   -اعال  عن مسََََََََََََّّّّّّّّّّّّائََّّل يوم القغََّّامََّّة  اعن ن واب اجلأََّّاو  اعن غري ذلََّّل من اَ واب؛ يأك من السَََََََََََّّّّّّّّّّّا

َوض يف الق آ .  العظغمة  اهك نطول السا

هبور  ضبالبل هبذه ال ذهََّّا َب كََّّة  كو قََّّال الندك ومن ف اق ءاا سَََََََََََّّّّّّّّّّّوضة الدق ة؛ يََّّإ   )) : -ملسو هيلع هللا ىلص -: ن  َنتََّّر

ة  ا   حأا َحسر ذها َبَ كة  اَط ر ىل ة. :يعنك (( عأا الَد  ةتست غَنتر  السه

َ نْ يَغَه  )) اقال ع غه ال ََََّّّّالة االسََََّّّّالم:  َدغرَف الهَذ  ْتقر غرَ اَ  َينرَفْ  َمَن الر َر َمَقابََ   نَ ه الشََََّّّّه َ  ََترَعْ وا ْبْغوَتْ 

َدَقَ ةَ   .(( ْسوَضْة الر

َقَغا)) اقال:  َم الر ْه َيأرَِت َيور َ  َيَإنه آ ْق ر َ ْءاا الر َْو َتأرتََغاَ   َمَة اقر َ  َيَإهنه َ ا َدَقَ َة َاآل َعمر َ ْءاا الر ىَلابََه  اقر ا ََصَّر َفغعا شََّ

ا َ  َاجه َْ ٍ َصَوافه  َقاَ  َمنر َطرير  ر
َْو َغَوَمَتاَ   َنار َغَغاَيَتاَ   َنار يَ َقَغاَمَة َكَأهنه َم الر  .((  َعنر َصاَحدرأوَيور

 ن أوهلا جيد أنها تضمنت ما يلي:ور  مل يف مواضيع هذه الهوَمْن َتَأمَّ

 يف ناهلا: ال الم عن صفة نهل اإليو   اْتتَمف ب فة نهل اإليو .

 االتىلذي  منأَ.  ثَ كا  بعد ذلل ال الم عن حال ال اي ين  ثَ عن حال اَنايقني  اَذكر  صفاهتَ

َدال  اهلل  - تدَّاضو اتعَّاىل -ني او اهلل ثَ بغَّا  اجوب  ن  يَّأتوا بمثَّل   - اتعَّاىل تدَّاضو -بَّالعدَّاوة  اَََّ

 هذا الق آ .
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ع غه ال ََََََََّّّّّّّّالة   -يف هذه السََََََََّّّّّّّّوضة عن مسََََََََّّّّّّّّأ ة اخلالية  اَذَك  ق ََََََََّّّّّّّّة آوم  -جل اعال  -ثَ ت  َ اهلل 

 .- االسالم

ئغل  اَذَك  من ق َََّّّة موسَََّّّ  معأَ  امن  معاضضَََّّّتأَ ل دين  اَذَك  من  ثَ ت  َ عوال يتع ق بدنك نْسا

 مواقفأَ من اَاام  اإلهلغة.

مِّ ذلل تاك هلَ   -جل اعال  -غف هبا هذه السَََََّّّّّوضة  اَنمر ه   َ بعد ذلل عن ق َََََّّّّّة الدق ة  االتك سَََََّّّّّْ

 بََذبرىلأا.

 عن نحوال الغأوو مف ال سل  امواقفأَ منأَ بالت ذيه اباإلع ا . -جل اعال  -ثَ ت  َ 

 سىل  اانشفاهلَ به.اَذَك  بعد ذلل َنمر  ال

 ذلل. ثَ جاء َذكر  َنمر  الترشيف  االتدض  يف

داع اَ ة اإلسََّّالمغة ااصََّّغة اَفدغاء  ق ََّّة نب اهغَ انسََّّوعغل  ااجوب اتِّ  -جل اعال  -ثَ َذَك  اهلل 

 بذلل  ا الفة امفاضقة نهل ال ف  لذلل.

 ثَ جاء  مسأ ة الَقدر ة اما يتع ق هبا من نح ام  اَويل الَقدر ة.

 اَذَك  بعد ذلل مسأ ة السعك بني ال فا ااَ اة.

 لق اص االوصغة.أ ة اثَ جاء مس

 اال الم عن ال غام  اي ضغة ال غام  اا عت اف.

ل اَلال الداطل.  ثَ َ يَ َنكر

 ثَ جاء ال الم عن نح ام احل   ااَموض اَتع قة باَه ة.

 ثَ جاء َذكر  اجلأاو  اترشيف اجلأاو  اَ يَ العداا .
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 اجاء ال الم عن القتال يف اَشأ  احلْ م.

 الفقأغة كمسأ ة احلغض  امسائل اإليالء  امسائل ال الق.سائل ثَ جاء  بعض اَ

 .- ع غه السالم -اجالو   اوااو   اجاء بعد ذلل ق ة طالو 

 ثَ جاء اَم  باَم  بالنفقة.

 اجاء َذكر  آية ال  يس اما يغأا من يضائل.

 .ول نم ا - ع غه ال الة االسالم -ثَ كا  يا جاء بعد ذلل مناظ ة نب اهغَ 

ين  انح ام اإلشأاو ع غه.اء بغاج  ا  ت وضة ال با  اجاء َنمر  نح ام الده

   ابدغا  حال عداوه.- تداضو اتعاىل -هذه السوضة العظغمة بدغا  ْم  ه  -جل اعال  -ثَ َتَتَ اهلل 

ا اباطناا عَل ن  نتَ لنا هذه النعمة.ياحلمد هلل نا ا اآت ا   ا  اظاه ا

ا  ان  جيعل هذه اَجالس يف موازين حسنا   نلغأا ن  يتقد أا منه ايقناكو    -جل اعال    -ينسأل اهلل  

ح اَحارَض ااسَََّّّتمف  ااجتأد يف احلضَََّّّوض  ينسَََّّّأل اهلل اجلمغف يهنر َنسَََّّّه   -جل اعال  -ق اَقَ ن ات  َ ارَشَ

نا  ل عمل ال ََََّّّّالح  ان  يتجااز عن التق ََََّّّّري  ان  يفف  ل - تداضو اتعاىل -  يويقنا ن  يفف  ل جمغف  ان

 تقدم اما تأت   ان  يتجااز ما ح ل من َزلل نا ت أ نا ت ل. ما

ا.. . .   اصَل اهلل عَل ندغنا حممد  اعَل آ ه اصىلده اس َ تس غوا كثريا

 ااحلمد هلل ضب العاَني.
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