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ماقدماة:

بييالله وأنعييوذ إليييه، وأنتوب وأنستغفره، وأنستهديه وأنستعينه نحمده لله، الحمد
فل يضلل وأمان له، ماضل فل الله يهده مان أعمالنا، وأسيئات أنفسنا شروأرأ مان

ًا وأأن لييه، شييريك ل وأحييده اللييه إل إلييه ل أن وأأشييهد لييه، هادي عبييده ماحمييد
ًا تسليما وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأرأسوله كثير

 بعد أماا
النفع، عظيمة المقدارأ، جليلة الكريم، القرآن تفسير في وأقواعد أصول فهذه
مان أجل وأماخبرها به، وأالهتداء الله، كلما فهم على وأماتأمالها قارأئها تعين

يغني الله: ماا عن الفهم وأمانهاج التفسير، طرق مان للعبد تفتح . فإنها وأصفها
.  النافعة البحوث هذه مان الخالية التفاسير مان كثير عن

وأكرماه جوده خزائن مان لنا وأيفتح إيراده، قصدنا ماا يتم أن وأأسأله الله أرأجو
ًا يكون ماا .  الكامال وأالهدى النافع، العلم إلى للوصول سبب
وأأحبها وأأوأجبها وأأفضلها الطلق، على العلوما أجل التفسير علم أن اعلموأ

وأأثانى ،بآياته وأالهتداء ماعانيه، في وأالتفكر ،كتابه بتدبر أمار الله نل ،الله إلى
المواهب، أسنى وأوأعدهم المراتب، أعلى في وأجعلهم بذلك، القائمين على
ًا ذلك يكن لم الفن، هذا في عمره هراجو العبد أنفق فلو ماا جنب في كثير
أساس وأقاعدة كلها، الصول وأأصل المقاصد، وأأعظم ،المطالب أفضل هو

لعبدل يتحقق وأبه ،وأالخرة وأالدنيا الدين أماورأ وأصلحا الدارأين، في السعادة
وأالباقيات الحياة طيبأ له الله يهيءوأ وأالرحمة، وأالخير بالهدى زاهرة حياة

. الصالحات
به يحصل الذي اليجاز وأجه على وأالضوابط القواعد بذكر الن فلنشرع

وأتدرأب السباب، القاعدة بفهم وأتمهدت ،الباب للعبد نفتحا إذا لنه ،المقصود
البسط زيادة إلى يحتج لم ،وأمانهجها طريقها وأتبين توضحها أماثلة ةبعد مانها

يجعلنا وأأن ،وأتوفيقه وألطفه بعونه يمدنا أن تعالى وأنسأله التفاصيل، وأكثرة
.  وأإحسانه وأكرماه بمنه ماهتدين هادين

الوألى القاعدة
التفسير تلقي كيفية في

ًا سلك مان كل ً وأعمل طريق فل إليه، الموصلة وأطرقه أبوابه مان وأأتاه ،عمل
ُتواتعالى: {  قال كما غايته، إلى به وأيصل وأينجح يفلح أن بد أأ ُيوَت َوأ ُب أل أن ا مِا

َها ِب َوا أب ] . 189} [البقرة:  َأ
قوماوأأ أماثل عن التاما البحث وأتعين المار، هذا تأكد المطلوب عظم وأكلما

هو بل وأأجلها، الماورأ أهم هو فيه نحن ماا أن رأيب وأل ،إليه الموصلة الطرق
. وأأصلها أساسها

في وأأنه ،شادهمرأإوأ الخلق لهداية الله أنزله العظيم القرآن هذا أن فاعلم
َذا ِإّن{  وأأقوماها الماورأ أهدى إلى رشدي وأماكان وأزماان وأقت كل أرآَن َه ُق أل ا

ِدي أه ِتي َي ّل َومُا ِهَي ِل أق  . ]9} [السراء:  َأ
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ي عنهم الله رأضي ي الصحابة تلقاه كما الله كلما ماعني يتلقوا أن اسالن فعلى

يعرفوا حتى يتجاوأزوأها لم أكثر، أوأ أقل أوأ آيات، عشر اأوأقر إذا كانوا نهمإف
الحوال على فينزلونها وأالعمل، وأالعلم اليمان مان عليه دلت ماا وأيحققوا
لوأامارها وأينقادوأن الخبارأ،وأ العقائد مان عليه وتتحا ماب ونيؤمان الواقعة

الموجودة وأالوقائع الحوادث مان يشهدوأن ماا جميع على طبقونهاوأي وأنواهيها،
بحقوقها ماخلون أوأ بها قائمون هم أنفسهم: هل وأيحاسبون وأبغيرهم، بهم

نقص ماا وأتدارأك النافعة، الماورأ على الثبات إلى الطريق وأكيف ؟وأماطلوبها
بأخلقه وأيتخلقون بعلوماه، فيهتدوأن الضارأة؟ الماورأ مان التخلص وأكيف مانها؟

إليهم، ماوجه وأالشهادة الغيب عالم مان خطاب أنه وأيعلمون وأآدابه،
. يقتضيه بما وأالعمل ماعانيه، بمعرفة وأماطالبون

انفتح الله، كلما تدبر في وأاجتهد َّدوأج ،سلكوه الذي الطريق هذا سلك فمن
بصيرته، ستنارأتوأا ماعرفته وأقويت التفسير، علم في العظم الباب له

،الخارأجية البحوث وأعن التكلفات، كثرة عن الطريقة بهذه وأاستغنى
ًا ًا العربية علوما مان أخذ قد كان إذا وأخصوص ًا جانب إلماما له وأكان ،قوي
،وأأعدائه أوأليائه ماع وأأحواله ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي بسيرة وأاهتماما

. المطلب هذا على عون أكبر ذلك فإن
المصالح بجميع كفيل وأأنه ،شيء كل تبيان فيه القرآن أن العبد علم وأماتى
نصب القاعدة هذه وأجعل كلها، المضارأ عن زاجر عليها، حاث لها، مابين

ماواقعها عظم له ظهر لحق، أوأ سابق وأحادث وأاقع كل على وأنزلها عينيه،
.  وأثامرتها فوائدها وأكثرة
القاعدة: بهذه وأيلحق

الثانية القاعدة
السباب بخصوص ل ظالفأال بعموما العبرة

ًا، نافعة قاعدةال وأهذه غزير، وأعلم كثير خير للعبد يحصل بمراعاتها جد
. الخطير وأالرأتباك الغلط وأيقع كثير، علم يفوته مالحظتها وأعدما وأبإهمالها

رأاعيت فمتى ،وأغيرهم الصول أهل مان المحققون عليه اتفق الصل وأهذا
إنما النزوأل ابيأسب مان المفسروأن قاله ماا أن وأعرفت ةالرعاي حق القاعدة

اليات وأ اللفاظ ماعاني ليست وأ ،اللفاظ حييتوضل المثيال سبيل وعلىه
يدخل ماما هذا ماعناه: أن كذا، وأ كذا في . فقولهم: نزلت عليها ًماقصورأة

أوأل لهداية نزل إنما ي تقدما كما ي القرآن فإن بها، يراد ماا جملة وأمان ،فيها
.  تكون وأأنى تكون حيث وأآخرها، الماة
العاماة، اللفاظ تدبرنا فإذا لكتابه، وأالتدبر بالتفكر أمارنا قد تعالى وأالله

المعاني، هذه بعض خرجن شيء فلي كثيرة، أشياء يتناوأل ماعناها أن وأفهمنا
عنه الله رأضي ي ماسعود ابن قال لهذاوأ ؟1فيها وأنظيرها ماثلها هو ماا دخول ماع

قطعية السبب العلماء:  وأصورأة قال أفراده، لجميع شامال العاما أن " الصل عثيمين ابن الشيخ قال 1
أجلها مان الية نزلت التي السبب فصورأة ماتعددة، صورأا يشمل العاما ظني، فدخولها عداها ماا وأ الدخول
في الدخول قطعية زوأَجها السلما وأ الصلة عليه الرسول إلى اشتكت التي . ماثال:  المرأة الدخول قطعية

جميع بالعموما يراد ل أن لحتمال الية في الدخول ظني غيرهما ظهارأ وأ المجادلة، سورأة في الظهارأ آية
" الفارأق لعدما القياس هو وأ المعنوي بالعموما إماا وأ الصحيح اللفظي بالعموما إماا يشملها الحكم لكن أفراده
.  بتصرف انتهى

5

http://www.Quranway.net/


القواعد                                            الشرعية للعلوم الفرقان معهد 
القرآن تفسير في الحسان

www.Quranway.net 
َها َيايقول: {  الله سمعت " إذا ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا خير إماا فإنه سمعك، رأعهاأ} ف آمَا
" .  عنه نهىُت شر وأإماا به، ؤمارُت

وأماا الكمال، مان يستحقه وأعما وأأسمائه، الله صفات عن خبر بك مار فمتى
أثابته الذي الكامال المعنى ذلك جميع له فأثابت.  النقص مان عنه يتنزه

عن خبر بك مار إذا وأكذلك عنه، نفسه نزه ماا كل عن ههّوأنز لنفسه سبحانه
ًا جزمافا وأاللحقة، السابقة الماورأ جميع وأعن الخر، وأاليوما وأكتبه رأسله جزما

وأ قيل وأالصدق، الحق أنواع أعلى هو بل حقيقته، على حق أنه فيه شك ل
.  حديثا

أن علمتوأ ،يدخل ل وأماا فيه يدخل وأماا ،ماعناه إلى نظرت بشيء أمار وأإذا 
.  النهي في وأكذلك ،الماة جميع إلى ماوجه المار ذلك

وأالفلحا، الخير كل َأصل رأسوله على الله أنزل ماا حدوأد ماعرفة كانت وألهذا
.  الخسرانوأ الشر كل أصل بذلك وأالجهل

رأسوله على الله أنزل ماا حدوأد ماعرفة على عون أكبر القاعدة هذه فمراعاة 
اللفاظ بأوأضح وأأصدقها وأأنفعها المعاني أجل جمع قد  وأالقرآن. بها القياما وأ

َنَك َوألتعالى: {  قال كما وأأحسنها ُتو أأ َثٍل َي َناَك ِإّل ِبَم أئ ّق ِج ألَح أحَسَن ِبا َأ ًا َوأ أفِسير َت
ته: طريق وأينهج وأيبينه ذلك يوضح ]،33[الفرقان: }

الثالثة القاعدة
الجناس أسماء وأ الوأصاف على الداخلة وأاللما اللف

عليه دخلت ماا بحسب الستغراق تفيد 

أهييل ذلييك اعتبييارأ على وأاتفق العربية، وأأهل الصول أهل ذلك على نص وأقد
ِلِميَن ِإّنتعالى:{  قوله ُ فمثل.  وأاليمان العلم أس ألُم ِلَماِت ا أس ألُم ِنيَن َوأا أؤمِا ألُميي َوأا

َنيياِت أؤمِا ألُم ّد ييي تعييالى قييوله إلييى ييي َوأا َعيي ّلييُه َأ أم ال ُهيي ًة َل أغِفييَر ًا مَا أجيير َأ ًا َوأ ِظيميي } َع
السييلما ماعيياني مايين تنيياوأله ماييا كل الوأصاف هذه في ] يدخل35[الحزاب: 

يكمييل الوأصياف هيذه بكميال نأ. وأ آخرهيا إليى وأالصييدق وأالقنوت وأاليمان
ينقييص، وأبنقصييانها ،العظيييم وأالجيير المغفييرة مايين عليهييا رأتييب ماييا لصيياحبها
يقابل ماا وأكذلك وأثاواب، وأأجر خير عليه رأتب وأصف كل وأهكذا يفقد، وأبعدماها

ًا عقوبيية بييه المتصييف وأعلييى عليييه وأرأتب عنه الله هىَن وأصف كل ذلك وأشيير
ًا، وأكييذلك المييذكورأ، الوصييف مايين بييه قيياما ماا بحسب ذلك مان له يكون وأنقص

أنَساَن ِإّنتعالى: {  قوله ماثل ِأل َق ا ِل ًا ُخ ُلوع َذا*  َه ًا الّشيّر مَاّسيُه ِإ َذا*  َجُزوأعي ِإ َوأ
أيُر مَاّسُه ألَخ ًا ا ُنوع .  النسان جنسل عاما ]،21: 19 مان } [المعارأج مَا
ّلين ِإّلبقييوله: {  اللييه اسييتثنى مايين إل وأصييفه هييذا إنسييان فكييل ألُمَصيي }َ ا

ِرقوله:{  أن كما خرهاآ ] إلى22[المعارأج: أص َع أل أنَساَن ِإّن*  َوأا ِأل ِفي ا ٍر َل أس } ُخ
ِذيَن ِإّل{  الخسارأ إلى وأماآله عاقبته إنسان كل أن على دال]يي 1،2 [العصر ّليي ا

ُنوا ُلوا آمَا َعِم ِلَحاِت َوأ .  كثير ذلك ] وأأماثال3} [العصر: الّصا
القييرآن فييي فييإن الحسيينى، السييماء القاعدة: في هذه به تعتبر ماا وأأعظم 

ًا مانها ًا، شيئ .  للقرآن الوأل المقصد هي بل القرآن علوما أجل مان وأهي كثير
ً وأالعليييم الملييك وأأنييه القيييوما، الحييي الييرب نفسييه: أنييه عيين الله يخبر فمثل

هيو  فيالله. المجييد وأالحمييد السيلما، وأالقدوأس وأالرحيم، وأالعزيز وأالحكيم،
صييفات وأهييي لجلهييا يييؤله أن يسييتحق الييتي الربوبييية ماعيياني جميع له الذي
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ِكشييارأُي ل وأأنه كله، وأالحسان كله، وأالفضل له، كلها وأالمحاماد كلها، الكمال

أيييَس{  الربوبييية ماعيياني مان ماعنى في أحد َالله ِه َل ِليي أث ٌءْء َكِم أي َو َشيي ُهيي ُع َوأ الّسييِمي
َبِصيُر أل ًا هييم بييل ك،َييَلما وأل بشيير ] ل11} [الشييورأى:  ا ماربوبييون عبيييد جميعيي
أن ينبغييي فل ،وأعظمته لجلله خاضعون ماقهورأوأن ،الربوبية أنواع بكل لربهم
ًا، مانهم أحد يكون سييبحانه فييبربوبيته وأإلهيتيه، عبيادته فيي للييه شييريكا وأل ند

ًاً اقوأغيرهم: خل وأأنبياء مالئكة مان الجميع ييرب ة،وأإمااتيي حييياءإوأً اوأتدبير وأرأزق
يتخييذوأن وأل فيؤلهونه وأحده، له كلها العبادة بإخلص ذلك على يشكروأنه وأهم
ًا دوأنه مان ًا وأل وألي رأبييوبيته، بصييفة عبادته على سبحانه له حق فاللهية ،شفيع
،النافذ وأالتصرف الكامال الملك وأهو ،الملك ماعاني جميع له الذي الملك وأأنه
وأالشييرعية القدرأييية مالكييه أحكيياما تحييت عبيييد للييه، ماماليك كلهم الخلق وأأن

وأل الرأض فييي شيييء عليه يخفى ل الذي شيء، بكل العليم وأأنه ،2وأالجزائية
وأالجليييات وأالخفيييات وأالظييواهر بييالبواطن علمييه أحيياط الييذي السييماء، في

.  وأالجائزات وأالمستحيلت، وأالواجبات
. وأالجزئيييات وأالكليييات وأالسييفلي العلييوي وأالعالم وأاللحقة السابقة وأالماورأ

شيياء بمييا إل علمييه مايين بشييئ يحيطون ل وأ{  يعلمون ل وأماا الخلق يعلم وأماا
َع ّيُه َوأِس أرِس َوأاِت ُك أرأَض الّسَما أل

َ ُه َوأل َوأا ُد ُؤوأ ُهَمييا َييي ُظ أف َو ِح ُهيي ِلييّي َوأ َع أل ِظيييُم ا َع أل } ا
قضيياه ماا لجميع الشامالة التاماة الحكمة له الذي الحكيم ] وأأنه255[البقرة: 

،ماشييروأع وأل ماخلييوق ل حكمته، عن يخرج ل شرعه ماا وأجميع وأخلقه، وأقدرأه
،وأجييه كييل مان التاما الكمال وأجه على العزة ماعاني جميع له الذي العزيز وأأنه
غاييية فييي الخلييق جميييع وأأن وأالغلبيية، القهر وأعزة الماتناع، وأعزة القوة عزة
الرحميين وأأنييه رأبهييم، إلييى وأالضييروأرأة الحاجيية وأمانتهييى الفقيير، وأنهاييية الذل

وأليم شييء، كيل رأحمتيه وأسيعت اليذي الرحمة ماعاني جميع له الذي الرحيم
{ علمييه يبلييغ حيييث رأحمتييه بلييغ. ت عين طرفة وأبره إحسانه مان ماخلوق يخل
َنا ّب أعَت رَأ ٍء ُكييّل َوأِس أي أحَمييًة َشيي ًا رَأ ألميي السيلما، القييدوأس ] وأأنييه7} [غيافر:  َوأِع

يكييون أن وأعيين أحد، ماماثالة وأعن وأنقص، وأآفة عيب كل عن المنزه المعظم
.  خلقه مان ند له

بيياب لييك ينفتييح الجليليية القاعدة بهذه هاأاعتبر الحسنى، السماء بقية وأهكذا
تحتييوي ماييا ماعرفيية تعييالى الله ماعرفة أصل بل ،الله ماعرفة أبواب مان عظيم
عليييه يقدرأ ماا بحسب العظيمة، المعاني مان وأتقتضيه ،الحسنى أسماؤه عليه

بييل عليه، ثاناء أحد يحصي نوأل بذلك، الخلق مان أحد علم يبلغ نفل وأإل العبد،
.  عباده عليه يثني ماا وأفوق ،نفسه على أثانى كما هو

ُنواتعالى: {  قوله ذلك وأمان َوأ َعا َت َلى َوأ ِبّر َع أل َوى ا أقيي ّت ُنوا َوأل َوأال َوأ َعييا َلييى َت ِم َع أثايي ِأل ا
َوأاِن أد ُع أل التقيوى وأتشيمل وأالخيير، اليبر أنواع جميع يشمل ]،2} [المائدة:  َوأا

. وأالثاييم: وأالمحرماييات المعاصي وأ الَمُخوفات أنواع مان هؤاتقا يجب ماا جميع
جيياماع العييدوأان: اسييم أن . كما المعصية في وأيوقع يؤثام، ماا لكل جاماع اسم

،وأالعييراض وأالماييوال الييدمااء فييي الناس على التعدي أنواع جميع فيه يدخل
.  الله حدوأد على وأالتعدي الحكوماات وأعلى ،الماة ماجموع على وأالتعدي

ًا حسيينه عرف ماا لكل جاماع القرآن: اسم في"  المعروأف" وأ  وأعقلً، شييرع
.  وأالفاحشة وأالسوء وأعكسه: المنكر

القدرأية، في داخلة الجزائية لن قدرأية وأ كونية وأ شرعية عثيمين: " الحكاما ابن الشيخ قال ]2[2
.  بتصرف " انتهى البسط باب مان هذا لكن العمل، هذا على قدرأه ماما الله يقدرأه ماما لنها
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إلى وأأرأشدهم القاعدة، هذه إلى أماته ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي نبه وأقد

وأعلييى علينييا السيلما : (الصييلة في التشهد في يقولوا أن علمهم إذ اعتبارأها
 فقال: ) الصالحين الله عباد

 [) وأالرأض السماء أهل مان صالح عبد كل على سلمتم ذلك قلتم إذا فإنكم (
]  البخارأي رأوأاه

ًا كثيرة القرآن في وأأماثلتها . جد

الرابعة القاعدة
 الشرط أوأ النهي أوأ النفي سياق في النكرة وأقعت إذا

العموما على دلت الستفهاما أوأ

ُدوأاتعالى: {  كقوله ُب أع ّلَه َوأا ُكوا َوأل ال ِر أش ِه ُت ًا ِب أيئ نهى ] فإنه36} [النساء:  َش
وأالصغر الكبر، الشرك وأعن وأالفعال، وأالقوال النيات، في به الشرك عن

ًا لله العبد يجعل . فل وأالجلي وأالخفي، ًا ند .  ذلك مان شيء في وأماشارأك
ُلوا َفل { قوله: وأنظيرها َع أج ِه َت ّل ًا ِل َداد أن ] . 22} [البقرة:  َأ

أومَا { :القياماة يوما وأصف في وأقوله  ِلُك ل َي أم ٌءْس َت أف أفٍس َن َن ًا ِل أيئ } َش
ًا تملك ل وأأنها نفس، كل يعم ]،19[النفطارأ:  نفس لي الشياء، مان شيئ

مان شيء دفع وأل ،المنافع مان شيء إيصال ل الصلة، كانت ماهما أخرى،
.  المضارأ
أنتعالى: {  وأكقوله ِإ أسَك َوأ أمَس ّلُه َي َو ِإّل َلُه َكاِشَف َفل ِبُضّر ال أن ُه ِإ أدَك َوأ ِر ٍر ُي أي ِبَخ

ّد َفل ِه رَأا ِل أض َف في ليس العبد على الله قدرأه ضر فكل ]،107} [يونس:  ِل
.  الوجوه مان بوجه كشفه كان مان كائنا الخلق مان أحد ةاستطاع

أجزاء مان جزء هو وأالدوأية: إنما السباب مان المخلوق عليه يقدرأ ماا وأنهاية
.  وأقدرأه الله ءقضا في داخلة كثيرة
َتِح مَاا{ :وأقوله أف ّلُه َي ّناِس ال أن ِلل ٍة مِا أحَم أمِسَك َفل رَأ َها مُا أك َوأمَاا َل أمِس أرِسَل َفل ُي مُا

أن َلُه ِه مِا ِد أع أم َوأمَاا{  ] وأقوله2}[فاطر:  َب ُك أن ِب ٍة مِا أعَم ِه َفِمَن ِن ّل } [النحل: ال
ماحبوب، حصول فيها نعمة وأكل العبد، وأيصيب العبد في خير كل ] يشمل53
.  وأحده بذلك فردنالم هو الله فإن ماكروأه، دفع أوأ

أل{  وأقوله أن َه ِلٍق مِا أيُر َخا ِه َغ ّل أم ال ُك ُق أرُز ِء مِاَن َي أرأِض الّسَما أل
َ َلَه ل َوأا } ُهو ِإّل ِإ

َفَماالية: {  كهذه العموما فيً انص ] صارأت [ مان دخلت وأإذا ]،3[فاطر: 
أم ُك أن أن مِا ٍد مِا أنُه َأَح ِزيَن َع أم مَاا{  ] وأقوله47} [الحاقة: َحاِج ُك أن َل ٍه مِا َل ُه ِإ أيُر } َغ

ًا كثيرة أماثلة وألها ]،59[العراف:  . جد
  

الخاماسة القاعدة
 العموما يفيد المضاف المفرد أنالمقررأ: 
الجمع اسم ذلك يفيد كما 

أت: { ىتعال قوله أن فكما أم ُحّرمَا ُك أي َل أم َع ُك ُت َها آخرها إلى] 23[النساء:  } ُأمّا
ي نزلت وأإن إليك انتسبت بنت . وأكل علت وأإن إليها، انتسبت أما كل يشمل
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َأمّاا{ : تعالى قوله فكذلك ي المذكورأات خرآ إلى ِة َوأ أعَم ِن ّبَك ِب أث رَأ ّد } َفَح

أل { :قولهوأ ،وأالدنيوية الدينية النعم تشمل ] فإنها11[الضحى: ِتي ِإّن ُق َصل
ِكي ُنُس َي َوأ َيا أح ِتي َوأمَا ِه َوأمَاَما ّل َلِميَن رَأّب ِل َعا أل تعم ] فإنها162} [النعاما: ا

وأماماته، حياته في وأعليه فيه العبد ماا وأجميع ،كلها وأالنساك كلها، الصلوات
ً الله مان الجميع ًا، فضل وأأخلصته وأأوأقعته مانه أتيت ماا أتيت قد وأأنك وأإحسان

. له شريك ل وأحده، لله
ُذوأاوأقوله: {  ّتِخ أن َوأا ِما مِا َقا ِهيَم مَا أبَرا ّلًى ِإ أحد ] على125} [البقرة:  مُاَص

ًا الحج: اتخذوأه ماشاعر في ماقامااته جميع يشمل القولين: إنه .  ماعبد
َنا ُثاّم{  :تعالى قوله هذا مان حَارأوأأص أي أوأَح أيَك َأ َل أع َأِن ِإ ِب ّت ّلَة ا ِهيَم مِا أبَرا ًا ِإ ِنيف } َح

لله وأالخلص التوحيد مان عليه هو ماا لكل شامال وأهذا ]،123[النحل: 
.  العبودية بحق وأالقياما تعالى،
ِئَكالنبياء: {  ذكر لما تعالى وأأشمل: قوله ذلك مان وأأعم َل ِذيَن ُأوأ ّل َدى ا ّلُه َه ال

ُهُم َدا ُه ِب أه َف ِد َت أق عليه ماا بجميع يقتدي أن الله ] فأماره90} [النعاما:  ا
وأالعمال الزاكية، وأالخلق النافعة العلوما هو الذي الهدى، مان المرسلون
المعروأف: [ الصل على الدلة أحد الية . وأهذه المستقيم وأالهدى الصالحة،

النبياء ] وأشرع بخلفه شرعنا يرد لم ماا لنا شرع قبلنا مان شرع نأ
َأّن { :تعالى قوله وأكذلك وأفروأعه، الدين أصول في هداهم هو السابقين َوأ

َذا ِطي َه ًا ِصَرا َتِقيم أس ُه مُا ُعو ِب ّت شرعه ماا جميع يعم وأهذا ،]153النعاما: [}  َفا
ً لعباده، ًا، فعل ًا وأترك ًا، اعتقاد لكونه الية هذه في نفسه إلى هضافأوأ وأانقياد

ِصَراَط{  قوله في عليهم أنعم الذين إلى أضافه كما ،لعباده نصبه الذي هو
ِذيَن ّل أمَت ا َع أن أم َأ ِه أي َل . فصراط له السالكين هم ] لكونهم7} [الفاتحة:  َع
ماا وأالصالحين وأالشهداء وأالصديقين النبيين مان عليهم الله أنعم الذين

َوأل قوله وأكذلك وأالعمال وأالوأصاف خلقأوأال العلوما مان به اتصفوا  }
أك ِر أش ِة ُي َد َبا ِع ِه ِب ّب ًا رَأ العبادات جميع ذلك في ] يدخل110} [الكهف:  َأَحد

لرسوله الله وأصف أن كما وأالعملية، العتقادية العبادات وأالباطنة، الظاهرة
أبَحاَن{ كقوله:  الله إلى المضافة بالعبودية ي وأسلم عليه الله صلى ي ِذي ُس ّل ا

أسَرى ِه َأ ِد أب َع أن{  ] وأكقوله1} [السراء:  ِب ِإ أم َوأ ُت أن أيٍب ِفي ُك َنا مِاّما رَأ أل َلى َنّز َع
َنا ِد أب َبارَأَك{  ] وأقوله23[البقرة: } َع ِذي َت ّل َقاَن َنّزَل ا أر ُف أل َلى ا ِه َع ِد أب } َع

أشرف نال حيث ،العبودية ماقاماات جميع يّوأف أنه على دلت] 1[الفرقان: 
أيَس { وأقوله: ة،العبودي ماقاماات لجميع بتوفيته المقاماات َل ّلُه َأ َكاٍف ال ُه ِب َد أب َع

له الله كفاية كانت العبودية بحقوق أقوما العبد كان ] فكلما36} [الزمار: 
.  بحسبه الكفاية مان نقص مانها نقص وأماا وأأتم، أكمل

َنا َوأمَااوأقوله: {  أماُر ٌءْة ِإّل َأ َد أمٍح َوأاِح َل ِر َك َبَص أل ]50} [القمر: ِبا
ّنَماوأقوله: {  َنا ِإ ُل أو ٍء َق أي َذا ِلَش ُه ِإ َنا أد أن َأرَأ ُقوَل َأ أن َلُه َن ُكوُن ُك َي ]40} [النحل: َف

.  كثير شيء القرآن في . وأهذا الكونية القدرأية أوأاماره جميع يشمل

السادسة القاعدة
ضده وأنفي التوحيد تقرير في القرآن طريقة في

توحيد فيها الله يقررأ اليات وأأكثر ،ضده وأنفي التوحيد لتقرير كله القرآن
إنما الرسل جميع أن وأيخبر ،له شريك ل ،وأحده لله العبادة وأإخلص ،اللوهية
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تعالى الله وأأن شيئا، به يشركوا وأل الله يعبدوأا أن إلى قوماها تدعوا أرأسلت

وأالعقول الفطر بل وأالرسل الكتب وأأن ليعبدوأه، نسلوأا الجن خلق إنما
مان نأوأ ،كلها الصول أصل هو الذي ،أصلال هذا على اتفقت كلها السليمة

فعمله وأحده لله العملوأ وأالقلب العبادة إخلص هو الذي الدين بهذا أنَِدي لم
أن{  باطل ِئ أكَت َل أشَر َطّن َأ َب أح َي ُلَك َل أو] { 65} [الزمار:  َعَم َل ُكوا َوأ أشَر ِبَط َأ َلَح
أم ُه أن ُنوا مَاا َع ُلوَن َكا أعَم في تقررأ ماا إلى العباد وأيدعوا ،]88[النعاما:  } َي

بالنعم فردنوأالم وأالتدبير بالخلق المنفرد الله أن مان وأعقولهم فطرهم
شيء يكون أن ينبغي وأل ،وأحده العبادة يستحق الذي وأالباطنة: هو الظاهرة

وأل ،نفع وأل ،خلق على قدرأة أي عندهم ليس الخلق سائر وأأن ،لغيره مانها
.  شيئا الله مان غيرهم أحد عن يغنوا أن عن فضل أنفسهم عن ،ضر دفع

ًا وأيدعوهم َتَمي بما الصل هذا إلى أيض مان الكريمة، نفسه على ثنيُوأي به، حّادَ
الكمال هذا له مان وأأن وأالكمال، وأالجلل وأالمجد، العظمة بصفات تفرده

الظاهرة العمال له خلصتُأ مان ماشارأك: أحق فيه يشارأكه ل الذي المطلق
.  وأالباطنة

ًا غيره يحكم فل وأحده، الحاكم هو بأنه التوحيد هذا وأيقررأ { جزاء وأل شرع
أكُم ِإِن ألُح ِه ِإّل ا ّل ُدوأا َأّل َأمَاَر ِل ُب أع ُه ِإّل َت ّيا ] .40[يوسف:  } ِإ

ًا الواجب الوحيد الدين وأأنه التوحيد، ماحاسن بذكر هذا يقررأ وأتارأة شرع
ً وأاختلل وأقبحه، الشرك ماساوأئ وأبذكر ،العبيد جميع على وأفطرة، وأعقل
النعاما مان أضل وأكونهم أفئدتهم، وأتقليب نهم،اأدي ختللا بعد أصحابه عقول
.  سبيل
،وأالخرة الدنيا في الحسن الجزاء مان عليه رأتب ماا بذكر إليه يدعو وأتارأة

العاجلة العقوبات مان ضده على رأتب وأماا الثلث، الدوأرأ في الطيبة وأالحياة
.  وأشرها العواقب أسوأ المشركين عواقب كانت وأكيف وأالجلة،

عاجل شر وأكل التوحيد، ثامرات مان فإنه وأآجل، عاجل خير وأبالجملة: فكل
.   أعلم وأالله الشرك ثامرات مان فإنه وأآجل،

السابعة القاعدة
وأسلم عليه الله صلى ي ماحمد نبوة تقرير في القرآن طريقة في

بهييا يعييرف الييتي المتنوعيية بييالطرق كتييابه فييي الله رأهرالكبير: ق الصل هذا
إلييى وأدعييا المرسلين، صدق أنه فأخبر ي وأسلم عليه الله صلى ي صدقه كمال

الله صلى ي ماحمد نبينا في النبياء في التي المحاسن جميع وأأن إليه، دعوا ماا
الله صلى ماحمد فرسولنا وأالعيوب، قائصالن مان عنه هواُّزن وأماا ي وأسلم عليه
جميييع علييى ماهيمنيية شييريعته وأأن ،التنزيييه بهييذا وأأحقهييم أوألهم وأسلم عليه

قييد وأالكتب الديان ماحاسن . فجميع الكتب كل على ماهيمن وأكتابه الشرائع،
لييم وأأوأصيياف بمحاسيين عليهييا وأفيياق الدين، وأهذا الكتاب هذا في الله جمعها
مايين ًاأحييد جييالس وأل يقييرأ، وأل يكتب ل أماي بأنه نبوته وأقررأ ،غيره في توجد
أفَجي لم بل ابقة،يالس بالكتب العلم أهل الكتيياب بهييذا جيياءهم وأقد إل الناس أيَ

هييو وأل رأوأا،ِدَييق وأل تييواَأ ماا بمثله يأتوا أن على وأالجن نسإال اجتمعت لو الذي
يكييون أن هييذا مايع ماحال وأأنه ،ظهيرا لبعض بعضهم كان وألو استطاعتهم في
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الغيييب عليى يكييون أن أوأ ،رأبييه عليى هلّتقييو قييد يكون أن أوأ نفسه، تلقاء مان

ًا .  ظنين
النبياء بقصص يخبر بأنه ذلك وأقررأ ،النوع هذا في ىوأأبد القرآن وأأعاد

يخبر ثام ،أحد فيه يستريب ل الذي الواقع، جميع على ماطولة السابقين
،الوحي مان هلال تاهآ بما إل هذا إلى وأصول وأل طريق له ليس تعالى: أنه

أنَت َوأمَاا{  ماطولة ماوسى قصة ذكر لما تعالى قوله كمثل ِنِب ُك ِبّي ِبَجا أر َغ أل أذ ا ِإ
َنا أي َلى َقَض أماَر مُاوَسى ِإ َأل وأإخوته يوسف قصة ذكر ] وألما44} [القصص:  ا

 :قال ماطولة
َوأمَاا{ أنَت   أم ُك ِه أي َد أذ َل ُعوا ِإ أجَم أم َأ ُه أماَر أم َأ ُه ُكُروأَن َوأ أم ]102} [يوسف: َي

عليه الله صلى ي الرسول يفصلها التي المفصلة وأالخبارأات الماورأ فهذه
في كانت التي وأالحوادث بارأخال أكثر به صحح تفصيلً، إليه أوأحي بما ي وأسلم
وأأساطير، خرافات مان إليها أضافوا بما ماشوهةوأ ماحرفة الكتاب أهل كتب
وأوألدته وأبموسى وأنشأتهما، وأوألدتهما وأأماه بعيسى مانها يتعلق ماا حتى

جاء حتى حقيقته على الكتاب أهل هيعرف يكن لم وأغيره ذلك كل وأنشأته،
وأغيرهم، الكتاب أهل أدهش ماما وأحصل، وأقع ماا على ذلك فقص ،القرآن

كانوا مامن وأل وأقته، في كان مامن مانهم أحد يقدرأ لم حتى ألسنتهم وأأخرس
رأسول أنه على الدلة أكبر مان ذلك فكان مانها، بشيء يكذبوا أن ذلك، بعد
ًا الله .  حق

وأنصره لرسوله تأييده وأأن ،قدرأته وأتماما الله، حكمة بكمال نبوته يقررأ وأتارأة
،الحكيم العزيز ِوأرأحمة ِحكمة ماقتضى هو الرأض في وأتمكينه أعدائه، على
مته،حرأ . وأفي قدرأته وأفي الله حكمة في قدحا فقد رأسالته في قدحا مان وأأن
.  رأبوبيته وأفي بل

المام على وأسلم عليه الله صلى النبي لهذا الباهر وأتأييده نصره وأكذلك
ظاهر هو كما توحيده، وأأدلة رأسالته، آيات مان الرأض أهل أقوى هم الذين

.  للمتأمالين
هو وأماا الكمال، أوأصاف مان به هوأكمل له جمع بما وأرأسالته نبوته يقررأ وأتارأة
الله صلى ي الله فلرسول ساما عال خلق كل وأأن الجميلة، الخلق مان عليه
. وأأكمله أعله همان ي وأسلم عليه
أعلها: الصدق تيلا الخلق جميع نعوته وأفاقت صفاته، عظمت فمن

وأالمصطفى العالمين، رأب رأسول أنه على الدلة َأكبر هذا أليس وأالماانة،
؟ أجمعين الخلق مان المختارأ

وأالمرسلين النبياء وأبشارأات الوألين، كتب في ماوجود هو بما يقررأها وأتارأة
افيوأأوأص أماته افيوأأوأص الجليلة، بأوأصافه أوأ علمال باسمه إماا السابقين،

 ىيتعال قوله في كما دينيه،
ًا{  َبّشر ِتي ِبَرُسوٍل َوأمُا أأ أن َي ِدي مِا أع أسُمُه َب ُد ا أحَم ] . 6} الصف:  َأ

المستقبلة، وأالغيوب الماضية الغيوب مان به أخبر بما رأسالته يقررأ وأتارأة
تزال ل وأالتي زماانه في وأقعت أوأ ،زماانه على ماضى زماان في وأقعت التي
وأل له كان وأل هذا، مان شيء إليه وأصل ماا الوحي فلول وأقت، كل في تقع

.  به العلم إلى طريق لغيره
العداء تكالب ماع الخلق، مان له وأعصمته ،إياه بحفظه يقررأها وأتارأة

وأالله ،وأسعهم في ماا بكل به اليقاع في التاما همِّدوأج عليه، وأضغطهم
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وأأماينه حقا، رأسوله لنه إل ذاك وأماا ،عليهم وأينصره مانهم وأيمنعه يعصمه

.  به أمار ماا وأالمبلغ وأحيه على
ِه ل{  الذي القرآن وأهو به جاء ماا عظمة بذكر رأسالته يقررأ وأتارأة ِتي أأ ِطُل َي َبا أل ا

أن أيِن مِا ِه َب أي َد أن َوأل َي ِه مِا ِف أل ٌءْل َخ ِزي أن أن َت ٍم مِا ِكي ٍد َح ] وأيتحدى42} [فصلت: َحِمي
،وأاحدة بسورأة أوأ ماثله سورأ بعشر أوأ بمثله يأتوا أن به كفر وأمان ،أعداءه
في زوأنّرـُبالم اللسان أهل وأهم ،وأالفشل بالخيبة وأباءوأا وأنكصوا فعجزوأا
 هميحرص شدة ماع ي واياعياستط ماا ذلك وأماع احة،يوأالفص وليالق مايدان

ِتهم شدة ماع ي قدرأوأا وأل واياعياستط وأماا مانه بسورأة أتواي أن ي وأماحاوأل
ِتهم هميحرص ًا فيه يجدوأا أن ي وأماحاوأل ًا أوأ نقص درأجات أعلى عن به ينزل عيب

وأماا دماائهم، وأإرأاقة السيف إلى وأاأفلج ،قلوبهم أزماة مالكت التي الفصاحة
ً يجدوأا لم أنهم لول هذا إلى يعمدوأن كانوا وأماا بالقول، ماحارأبته إلى سبيل
ًا عندهم يزعمونه كانوا ًا علوما وأإرأاقة السيف إلى عدوألهم فكان ،وأحكم

ينطق ل وأأنه ي وأسلم عليه الله صلى ي الرسول صدق على الدلة أكبر الدمااء
مان وأالهدى الحق أنه على البراهين وأأقطع يوحى، وأحي إل هو إن ،الهوى عن
سعادة لهم يكفل ماا كل به وأللمؤمانين لرسوله فيه الله جمع الذي الله عند

هاّوأأجل رأسالته أدلة ُلكبر القرآن هذا . وأأن شئونهم كل في وأالخرة الدنيا
. هاّوأأعم
ًا كاف القرآن أن يقررأ تعالى وأالله صدق على الوحيد الدليل هو يكون أن جد

أم { :قوله مانها ،عدة ماواضع في ي وأسلم عليه الله صلى ي رأسوله َل َوأ أم َأ ِه ِف أك َي
ّنا َنا َأ أل أنَز أيَك َأ َل َتاَب َع ِك أل َلى ا أت أم ُي ِه أي َل ِلَك ِفي ِإّن َع أحَمًة َذ أكَرى َلَر ِذ ٍما َوأ أو َق ُنوَن ِل أؤمِا ُي
] . 51[العنكبوت: }

مان له أجرى وأماا المعجزات، مان يديه على أظهر بما رأسالته يقررأ وأتارأة
على ي اجتمعت إذا فكيف ي بمفرده مانها وأاحد كل ّالدال وأالكراماات، الخوارأق

ينطق ل الذي المصدوأق، الصادق ي وأسلم عليه الله صلى ي الله رأسول أنه
.  يوحى وأحي إل هو إن الهوى عن

وأأنه أماته، على الكامال ّهنوُوأح الخلق، على شفقته بعظيم يقررأها وأتارأة
شفقة أعظم الخلق مان أحد يوجد وألن يوجد لم نهأوأ ،رأحيم رأؤوأف المؤمانينب

ًا وأل ًاإوأ بر .  للناظرين ظاهرة ذلك ثاارأآوأ ،مانه الخلق إلى حسان
بعبارأات وأقررأها كتابه في ذكرها مان الله أكثر قد وأالطرق الماورأ فهذه

. وأالحصاء العد تفوق وأأماثلتها ،عجيبة وأأساليب مافصلة وأماعاني ماتنوعة،
.  أعلم وأالله

الثامانة القاعدة
المعاد تقرير في القرآن طريقة

كلها وأالشرائع الرسل عليها اتفقت التي الصول مان الثالث الصل وأهذا
.  العباد وأحشر المعاد وأأمار ،وأالرسالة وأهي: التوحيد،

: ماتنوعة بطرق وأقررأه ،الكريم كتابه في ذكره مان الله أكثر قد وأهذا
ماع الوأفى، الجزاء مان فيه يكون وأعما عنه القائلين أصدق وأهو مانها: إخبارأه

ل: { كقوله ،كتابه مان ماواضع ثالثاة في عليه أقسم فقد ،ذكره مان الله إكثارأ
أقِسُم ِما ُأ أو َي ِة ِب َيامَا ِق أل ] . 1} [القياماة: ا
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،شيء يعجزه ل وأأنه ماشيئته، وأنفوذ تعالى، الله قدرأة بكمال الخبارأ مانهاوأ 

.  قدرأته آثاارأ أفراد مان فرد ماوتهم بعد العباد فإعادة
ًا يكونوا وألم أوأجدهم الذي وأأن الوألى، بالنشأة العباد تذكيره وأمانها شيئ

ًا، هذا أعادوأ عليه، أهون العادة أنوأ ،بدأهم كما يعيدهم أن لبد ماذكورأ
.  ماتنوعة بأساليب كثيرة ماواضع في المعنى

سيحي أحياها الذي وأأن ،ماوتها بعد الميتة الهامادة َالرأض هؤوأمانها: إحيا
السماوأات خلق وأهو ذلك، مان أكبر هو ماا على بقدرأته ذلك وأقررأ الموتى،
يقدرأوأا وألن ذلك، كروأننالم أثابت فمتى ،العظيمة وأالمخلوقات ،وأالرأض

علمه، بسعة ذلك وأقررأ الموتى؟ إحياء يستبعدوأن شيء فلي ،إنكارأه على
ل ماهملين، سدى خلقه يترك أن يحسن وأل به، يليق ل نهأوأ حكمته، وأكمال

وأأمار النبوة به قررأ طريق . وأهذا يعاقبون وأل يثابون وأل ينهون، وأل ؤماروأنُي
. المعاد
تهم: ماائبإسا وأالمسيئين نهم،ابإحس المحسنين وأماجازاة البعث به قررأ وأماما
. الغابرة وأالقروأن الماضية المام في سبحانه سننه وأ أياماه مان به أخبر

َعّوأنو ،للبعث المنكرين لهم المكذبين وأأهلك وأأتباعهم، النبياء نجى وأكيف
جزاء مان وأنموذج ماعجل جزاء فهذا ،لتَُثالم بهم وأأحل العقوبات، عليهم
.  بينة عن حي مان وأيحي بينة، عن هلك مان ليهلك عباده، الله أرأاه الخرة

عن الله ذكره كما الدنيا في الماوات هئحياإ مان عباده الله أرأى ذلك: ماا وأمان
خاوأية وأهي قرية على مار وأالذي ،إسرائيل بني مان وأاللوف البقرة صاحب

ماريم بن عيسى وأإحياء وأالطيورأ، الخليل إبراهيم وأقصة عروأشها، على
ذوأ قوي أنه ليعلموا الدارأ، هذه في عباده الله أرأاه ماما وأغيرها للماوات
.  النارأ أوأ الجنة إماا ،القرارأ دارأ دوأاَِري أن لبد العباد وأأن اقتدارأ،
.  أعلم . وأالله كثيرة ماحال في وأأعادها الله أبداها المعاني وأهذه

التاسعة القاعدة
الشرعية بالحكاما وأخطابهم المؤمانين أمار في القرآن طريقة في

طريق بأقرب أي أحسن، هي بالتي سبيله إلى بالدعاء تعالى الله أمار قد
الله سلكها التي الطرق أن شك وأل ،للمطلوب ماحصل للمقصود، ماوصل

.  وأأقربها أحسنها هي الشرعية بالحكاما المؤمانين عباده خطاب في
به عليهم مان الذي بالوصف الشر عن وأينهاهم الخير إلى يدعوهم ماا فأكثر
ذلك في لن كذا وأاتركوا كذا افعلوا آمانوا الذين أيها فيقول: يا ،اليمان وأهو

 :وأجهين مان لهم دعوة
وأماكملته، وأشروأطه اليمان، بلوازما القياما على الحث جهة مان أحدهما

الوأامار، اماتثال مان إيمانكم يقتضيه بما قوماوا آمانوا الذين أيها يقول: يا فكأنه
.  رأذيل خلق لكل وأالتجنب حميد خلق بكل وأالتخلق النواهي، وأاجتناب

يزيد اليمان أن السلف أجمع وألهذا يقتضي، هكذا الحقيقي اليمان فإن
كما وألوازماه، اليمان مان وأالباطنة الظاهرة الدين شرائع جميع وأأن وأينقص،

حيث ي أحدها وأهذا ي وأالسنة الكتاب مان الكثيرة، الدلة الصل هذا على دلت
بقوله: ؤمانينالم أمار الله يصدرأ
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َها َيا{  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا إل اليمان يتم ل وأأنه اليمان على ذلك فعل يعلق } أوأ آمَا
.  المذكورأ بذلك

َها َيا{  بقوله يدعوهم أن الثاني وأالوجه ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا اتركوا أوأ كذا، } افعلوا آمَا

أجل هي التي المنة، بهذه عليهم بمنته يدعوهم باليمان، ذلك يعلق أوأ كذا،
بفعل النعمة، هذه بشكر قوماوا باليمان، عليهم الله ّمَان مان أي: يا المنن،

.  كذا وأترك كذا
الظاهرة بالشرائع وأيكملوه نهم،اإيم يتمموا أن لهم الوأل: دعوة فالوجه

.  وأالباطن
،الشكر هذا تفصيل ببيان اليمان، نعمة شكر إلى لهم الثاني: دعوة وأالوجه

عن وأينهاهم الخير، إلى المؤمانين يدعوا وأتارأة ،وأنهيه لماره التاما النقياد وأهو
الشر، آثاارأ وأبذكر وأالجلة، العاجلة الحميدة وأعواقبه الخير، آثاارأ بذكر الشر،

.  وأالخرة الدنيا في الوخيمة وأعواقبه
النعم وأإن الجزيلة، لئهوأآ المتنوعة، نعمه بذكر ذلك إلى يدعوهم وأتارأة

.  اليمان بحقوق القياما هو وأشكرها بشكرها، القياما فهم تقتضي
للمؤمانين الله أعد ماا وأيذكر وأالترهيب، بالترغيب ذلك إلى يدعوهم وأتارأة

.  العقاب مان لعصاةل وأماا الثواب مان الطائعين
الحق مان له وأماا ،الحسنى السماء مان له ماا بذكر ذلك إلى يدعوهم وأتارأة

ًا بعبوديته يقوماوا أن عليهم حقه وأأن ،عباده على العظيم ًا، ظاهر وأباطن
.  المقدسة وأصفاته الحسنى بأسمائه وأيدعوه ،وأحده له وأيتعبدوأا

وأتقرب إليه، وأتودد وأإكراما، وأإجلل تكبير،وأ وأتعظيم لله شكر كلها فالعبادات
.  مانه

ًا وأحده يتخذوأه أن لجل ذلك، إلى يدعوهم وأتارأة عاذا،َوأما وأمالذا وأمالجأ، وألي
هو هذا أن وأيخبرهم حال، كل في إليه ينيبواوأ كلها، الماورأ في إليه وأمافزعا

وأتوليه الله وألية في يدخل لم إن وأأنه وأفلحه، وأصلحه العبد سعادة أصل
تهّيفو حتى ،وأيغره وأيمنيه وأالشقاء، الشر له يريد الذي عدوأه توله الخاص
.  المهالك في وأيوقعه وأالمصالح المنافع

.  ماتنوعة بعبارأات القرآن في مابسوط كله وأهذا
وأالديان عراض،إوأال الغفلة بأهل التشبه مان وأيحذرأهم ذلك على يحثهم وأتارأة

َنّن{  . كقوله القواما أوألئك لحق ماا اللوما مان يلحقهم لئل ،لةَّدُبالم ُكو َت َل مِاَن َوأ
ِريَن ألَخاِس َنا{  ]65} [الزمار:  ا ُكو َت ِلِمين مِاَن َف ّظا َوأل] { 35[البقرة: ة } ال

أن ُك ِليَن مِاَن َت ِف َغا أل أم] { 205} [لعراف:  ا َل أأِن َأ ِذيَن َي ّل ُنوا ِل أن آمَا َع َأ أخَش َت
أم ُه ُب ُلو ِر ُق أك ِذ ِه ِل ّل ّق مِاَن َنَزَل َوأمَاا ال ألَح ُنوا َوأل ا ُكو ِذيَن َي ّل ُتوا َكا َتاَب ُأوأ ِك أل أن ا أبُل مِا َق
َطاَل ِهُم َف أي َل ُد َع َألمَا أت ا َقَس أم َف ُه ُب ُلو ٌءْر ُق ِثي َك أم َوأ ُه أن ُقوَن مِا إلى ]،16} [الحديد: َفاِس

. اليات مان ذلك غير

العاشرة القاعدة
 ماللهم اختلف على الكفارأ دعوة إلى القرآن طرق في

مان يصفه بما ي وأسلم عليه الله صلى ي بمحمد وأاليمان السلما، إلى يدعوهم
عليه الله صلى ي ماحمد رأسالة براهين مان يذكره وأماا وأدينه، شرعه ماحاسن

.  المعاند على الحجة وأتقوما وأالنصاف، الحق قصد أمان ليهتدي ي وأسلم
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. السلما لدين المخالفين جميع بها يدعى طريق أعظم وأهذه
وأآياته ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي وأماحاسن السلما دين ماحاسن فإن

وأماا شبههم، إبطال عن النظر بقطع للدعوة، تاماة كفاية فيها وأبراهينه
.  وأضلل باطل فهو خالفه ماا كل أن علم اتضح إذا الحق فإن ،به يحتجون

في وأبما وأالخرة، الدنيا وأعقوبات المام حداثأ مان يخوفهم بما وأيدعوهم
على تقوما إنما وأأنها ،الخبيثة وأالعواقب الشروأرأ، أنواع مان الباطلة الديان
الجهل سلطان تحت بالوقوع وأالعلمية الكونية الله ليات وأالتكذيب الغفلة

هؤلء طاعة مان وأيحذرأهم ،ادةسوأال وأالشيوخ للباء العمى وأالتقليد
نفوسهم تتقطع أن لبد وأأنهم ،النارأ وأدعاة الشر، رأؤساء نهمإف ،الرؤساء

ي الرسول أطاعوا لو أن يتمنون وأأنهم حسرات، وأقدماوه عملوه ماا على
ماودتهم وأأن وأالرؤساء، السادة يطيعوا وألم ي وأسلم عليه الله صلى

.  وأعداوأة بغضا ستتبدل وأماوالتهم وأصداقتهم
ًا وأيدعوهم المنفرد وأأن ،وأنعمه آلئه بذكر المؤمانين يدعوا ماا بنحو أيض

طاعته، العباد على يجب الذي هو وأالباطنة الظاهرة وأالنعم ريوأالتدب بالخلق
.  نهيه وأاجتناب أماره وأاماتثال

ًا وأيدعوهم القبح، مان عليه احتوت وأماا الباطلة، نهماأدي في ماا بشرحا أيض
يتعين وأماا إيثارأه، يجب ماا وأيتضح ليتبين السلما، دين وأبين بينها يقارأنوأ

العناد إلى الحال بهم وأصلت . فإذا أحسن هي بالتي وأيدعوهم ،اختيارأه
التي طريقتهم للناس وأبين الصوارأما، بالعقوبات توعدهم الظاهرة وأالمكابرة

ً الدين يخالفوا لم وأأنهم عليها، كانوا لهم أوأجبت شبهة لقياما أوأً اوأضلل جهل
.  وأعناد وأماكابرة جحود ذلك وأإنما ،التوقف

رأياسات وأأنها ،الهدى ماتابعة مان مانعتهم التي السباب ذلك ماع وأيبين
وأختم قلوبهم على طبع الحق على الباطل آثاروأا لما وأأنهم نفسية، وأأغراض

وأتوليهم عراضهمإ على لهم عقوبة الهدى قيطر عليهم وأسد ،عليها
.  لنفسهم تولوا ماا وألهم وأأنه ،الرحمن عن وأإعراضهم لشيطان،ا

وأتدبر فتأمال كثيرة، ماواضع في القرآن في مابسوطة الجزيلة المعاني وأهذه
.  أعلم وأالله جلية، وأاضحة تجدها القرآن

عشرة الحادية القاعدة
وأاللتزاما وأالمطابقة التضمن دللة ماراعاة

في دخل وأماا ،ماطابقة ألفاظه عليه دلت ماا يراعي للقرآن المفسر أن كما 
التي المعاني مان تستدعيه وأماا المعاني، تلك لوازما يراعي أن هفعلي ،ضمنها

. ذكرها على اللفظ في يعرج لم
فكر، قوة وأتستدعي ،وأأنفعها التفسير قواعد أجل القاعدة: مان وأهذه

بكل العالم هو وأالرحمة للهدى أنزله الذي . فإن قصد وأصحة ،تدبر وأحسن
المعاني، مان القرآن تضمنه وأبما الصدوأرأ، تكن بما علمه أحاط الذي شيء،

.  عليه هي وأتتوقف ،يتقدماها مااوأ يتبعها وأماا
.  السبب لهذا الله كلما في زماوابالل الستدلل على العلماء أجمع وألهذا

مان اللفظ عليه دل ماا تفهم النافع: أن الصل هذا سلوك إلى وأالطريق
ًا فهمتها فإذا المعاني ًا فهم وأل ،عليها تتوقف التي الماورأ في ففكر ،جيد
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يتفرع وأماا ،عليها يترتب فيما فكر . وأكذلك لها يشترط وأماا ،بدوأنها تحصل

مالكة لك صيرت حتى ،عليه وأداوأما التفكير هذا مان وأأكثر ،عليها وأينبني ،عنها
،حق الحق وألزما ،حق القرآن . فإن الدقيقة المعاني على الغوص في جيدة

.  وألبد حق كله ذلك حق، الحق نع يتفرع وأماا ،حق الحق على يتوقف وأماا
ًا الله وأأعطاه الطريقة لهذه وأفق فمن ًا توفيق القرآن في له انفتحت ،وأنورأ

الكريمة وأالداب ،الساماية وأالخلق ،الجليلة وأالمعارأف النافعة، العلوما
.  العالية
توضحه:  أماثلة الصل لهذا وألنمثل

على بلفظها تدل ] فإنها الرحيم [ الرحمن الحسنى الله أسماء مانها: في
.  رأحمته وأسعة ،ةبالرحم وأصفه

أوأصل وأأنه ،الثابت وأصفه رأحمة: هي يشبهها ل التي الرحمة أن فهمت فإذا
هذا أن عين: عرفت طرفة رأحمته مان أحد يخل وألم ماخلوق، كل إلى رأحمته

،ماشيئته وأنفوذ ،علمه وأإحاطة ،قدرأته وأكمال ،حياته كمال على يدل الوصف
رأحمته بسعة استدللت ثام ،كله ذلك على الرحمة لتوقف حكمته، وأكمال

ًا تعالى الله يعلل . وألهذا وأرأحمة نورأ شرعه أن على الحكاما مان كثير
.  اوأأثاره اماقتضاه مان لنها وأإحسانه برحمته الشرعية

ّلَه ِإّنتعالى: {  قوله وأمانها أم ال ُك أأمُاُر أن َي ّدوأا َأ َؤ َناِت ُت َألمَاا َلى ا َها ِإ ِل أه َذا َأ ِإ أم َوأ ُت أم َك َح
أيَن ّناِس َب أن ال ُكُموا َأ أح أدِل َت َع أل بأداء أمار الله أن فهمت ] فإذا58} [النساء:  ِبا

وأعدما الماانات، حفظ وأجوب على بذلك أهلها: استدللت إلى الماانات
.  بذلك إل لهلها الداء يتم ل وأأنه ،فيها وأالتعدي وأالتفريط إضاعتها

أن على بذلك استدللت بالعدل، الناس بين بالحكم أمار الله أن فهمت وأإذا
ًا يكون أن لبد وأالصغارأ، الكبارأ الماورأ في الناس بين حاكم كل بما عالم

ًا كان به: فإن يحكم ًا حاكم ،ذلك إلى يؤهله ماا العلم مان يحصل أن فلبد ،عاما
ًا كان وأإن الله أمار حيث الزوأجين، بين كالشقاق الجزئية الماورأ ببعض حاكم
ًا نبعث أن ًا أهله مان حكم ًا يكون أن بد فل ،أهلها مان وأحكم الماورأ بهذا عارأف

.  مانها الصواب إلى توصله التي الطريق وأيعرف ،هافي يحكم أن يريد التي
أمار كل في عين فرض وأأنه العلم، طلب وأجوب على نستدل بعينه وأبهذا

. كثيرة أماورأ عن وأنهانا كثيرة بأوأامار أمارنا الله فإن ،العبد يحتاجه
به المأماورأ ماعرفة على يتوقف نهيه وأاجتناب أماره اماتثال أن المعلوما وأمان 

أوأ يعرفه، ل الذي َالمار الجاهل يمتثل أن يتصورأ فكيف ،وأعلمه عنه وأالمنهي
يعرفه؟ ل الذي النهي يتجنب

ذلك يتوقف المنكر، عن وأينهوا بالمعروأف يأماروأا أن لعباده أماره وأكذلك 
يتم ل فما ،هذا عن اأَووأينه بهذا ليأماروأا ،وأالمنكر بالمعروأف العلم على

.  وأاجب فهو به إل عنه المنهي ترك يحصل ل وأماا وأاجب، فهو به إل الواجب
ذلك بضد موأالعل ،به القياما على ماتقدما الصالح وأالعمل باليمان فالعلم
ًا العبد يعرفه ل ماا ترك لستحالة ؛تركه على ماتقدما ًا قصد ًا وأتقرب حتى وأتعبد
.  غيره عن وأيميزه يعرفه
يتم ل ماا بكل المار ذلك لزما مان ،عليه وأالحث بالجهاد، المار ذلك وأمان

ركب،ُي ماا لكل وأالركوب ،به يرماى ماا بكل الرماي تعلم مان ،به إل الجهاد
تعالى: قوله في ماطابقة َدخول داخل كله ذلك أن ماع ته،اوأصناع آلته وأعمل

ّدوأا{  َأِع أم َوأ ُه أم مَاا َل ُت أع َط َت أس أن ا ٍة مِا ّو قوة كل تتناوأل ] فإنها60} [لنفال:  ُق
.  نحوها وأ وأماالية صناعيةوأ وأسياسية وأبدنية، عقلية
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شهادتهم وأقرن توحيده، على العلم بأهل استشهد الله أن ذلك وأمان

الله مان حجة وأأنهم عدالتهم على يدل . وأهذا مالئكته وأشهادة بشهادته،
.  وأأدلته آياته بمنزلة كذب مان على تعالى

يقتضي إمااماا، للمتقين يجعلهم أن رأبهم الرحمن عباد سؤال ذلك مان وأ
جليلة ماعارأف وأ علوما مان ،الدين في المااماة به تتم ماا جميع اللَه سؤالهم
ل وألما له سؤال شيئا لربه العبد سؤال لن ؛فاضلة وأأخلق صالحة وأأعمال

يقتضي فإنه النارأ، مان به وأاستعاذ ،الجنة اللَه العبد سأل إذا كما به، إل يتم
.  هذه مان ّديبع وأ هذه إلى يقرب ماا كل سؤاله

ل أنه وأأخبر ،المصلحين على وأأثانى ،وأالصلحا بالصلحا أمار الله ذلك: أن وأمان
في للعباد صلحا فيه أمار كل أن على بذلك تدلأسُفي ،المفسدين عمل صلحُي

وأترغيبه، الله أمار في داخل فإنه ذلك على يعين أمار وأكل ،وأدنياهم دينهم أمار
يجب وأأنه ،عنه وأالتحذير نهيه في داخل فإنه وأشر، وأضررأ فساد كل وأأن

قال كما العبد، استطاعة بحسب وأالصلحا، الصلحا إلى يعود ماا كل تحصيل
أن{  ي لمايالس عليه ي شعيب ُد ِإ ِرأي أص ِإّل ُأ ِأل أع مَاا لحَايا َط َت أس }  ُتيا
] . 88[هود: 

ِر{  تعالى قوله ذلك وأمان َبّش ِنيَن َوأ أؤمِا ألُم َحّرِض] { 47 الحزاب:} [ ا
ِنيَن أؤمِا ألُم َلى ا َتاِل َع ِق أل إل البشارأة تتم ل ماا بكل المار ] يقتضي65} [لنفال: ا

ذلك، على يتوقف وأماا القتال على وأتحريض حث فيه ماا بكل وأالمار ،به
وأالقوة وأالسعي الشجاعة أسباب على وأالتمرن الستعداد مان وأيتبعه

.  ذلك وأنحو الكلمة وأاجتماع التآلف مان المعنوية
أمار كل فإن وأتعليمها، بها، وأالتذكير الشرعية، الحكاما بتبليغ المار ذلك وأمان

نهإ حتى ذلك، في يدخل المكلفين إلى الحكاما وأإيصال التبليغ به يحصل
عادة تخفى وأكانت أسبابها، جدتُوأوَأ ة،يالشرعي الحكاما ثابتت إذا فيه يدخل
إبلغها بالهلة وأغيره وأالحج وأالفطر الصياما كثبوت الناس، أكثر على

.  وأنحوها كالبرقيات ذلك، مان أبلغ هو بما وأإبلغها ،يوأالرما بالصوات
اللت مان الساماعين، إلى الصوت إيصال على أعان ماا كل فيه يدخل وأكذلك

يمنعه، ل القرآن فإن الناس ينفع أمار لفك ،مانعها يقتضي ل فحدوأثاها الحادثاة،
.  به وأالنتفاع الستدلل أحسن لمن عليه يدل بل

ينقض صحيح علم يحدث أن يمكن ل أنه ،براهينه وأأكبر القرآن آيات مان وأهذا
ًا ً جملة العقول به تشهد بما يرد فإنه ،مانه شيئ تهتدي ل بما يرد وأأ ،وأتفصيل
.  العقول إليه
وأالتجربة وأالحس ،ماحال فهذا وأتمنعه الصحيحة العقول تحيله بما وأرأوأده وأأماا

وأتبحرت الصناعات، وأعظمت الختراعات توسعت ماهما فإنه ،بذلك شاهدان
قبل يجهلونه كانوا ماا الوأقات هذه فى للناس وأظهر الطبيعية، المعارأف

فيها اليات بعض نجد بل ،بإحالته يخبر ل ي الحمد وألله ي القرآن فإن ذلك،
.  عليه تدل إرأشادات أوأ إجمال

ًا ذكرنا وأقد وأبالله وأأحكم أعلم . وأالله الموضع هذا غير في ذلك مان شيئ
.  التوفيق

عشرة الثانية القاعدة
التعارأض:  النظر ارأّقص مانها يفهم التي القرآنية اليات
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المقاما وأيناسب يليق ماا على مانها نوع كل حمل يجب
 بحسبه كل

: القرآن مان ماتعددة ماواضع في وأهذا
،القياماة يوما يتكلمون وأل ينطقون، ل الكفارأ أن اليات بعض في خبارأإمانها: ال

كلماهم وأيعترفون: فمحمل وأيعتذرأوأن ونّوأيحاج ينطقون  أنهم:بعضها وأفي
عليه هم ماا ينكروأن وأقد وأيعتذرأوأن، يتكلمون المار أوأل في وأنطقهم: أنهم

وأأفواههم، ألسنتهم على ختم إذا ثام ،ذلك على وأيقسمون ،الكفر مان
لهم مافيد غير الكذب أن وأرأأوأا ،يكسبون كانوا بما همُجوارأح عليهم وأشهدت

.  ينطقوا فلم سواِرأخُأ
أنه ماع ،القياماة يوما إليهم ينظر وأل ،يكلمهم ل تعالى الله بأن خبارأإال وأكذلك

لهم وأيجعل يسرهم، الذي الكلما على وأاقع فالنفي ،ماعه لهم الكلما أثابت
.  اعتبارأ نوع

وأجه على وأبينهم الله بين الواقع الكلما على وأاقع وأالثابات النظر وأكذلك
رأاض غير عليهم، ساخط الله أن على يدل فالنفي ،وأالتقريع لهم التوبيخ
يضع هو إذ ،همفي الله عدل كمال للعباد وأيبين ،أحوالهم يوضح وأالثابات ،عنهم

.  ماوضعها العقوبة
} ٌءْنأاَج اَلوَأ ٌءْسأنِإ ِِهبأنَذ أنَع ُلَأأسُي ل { أنه أخبر اليات بعض في أن ذلك وأنظير

أم مَاا{  يسألهم نهأبعضها:  وأفي ، ]39[ الرحمن:  ُت أن ُدوأَن ُك ُب أع } [الشعراء: َت
َذا{ وأ ]92 ُتُم مَاا أب ِليَن َأَج أرَس ألُم كلها أعمالهم عن وأيسألهم ]،65[القصص:  } ا

 .
،المجهولة الماورأ عن وأالستفهاما الستعلما سؤال المنفي: هو فالسؤال

ظاهرهم على وأاطلعه الله، علم كمال ماع سؤالهم، إلى حاجة ل فإنه
.  وأدقيقها أماورأهم وأجليل وأباطنهم
الله أن ِوأإظهارأ وأتوبيخهم بأعمالهم تقريرهم على ت: وأاقعَبأُثالم وأالسؤال

.  وأحكمته بعدله فيها حكم
وأفي ،القياماة يوما الناس بين أنساب ل نهأ اليات بعض في ذلك: الخبارأ وأمان

بين الحاصل وأالنسب الواقع المار هو فالمثبت ذلك، لهم بعضها: أثابت
أومَا { :كقوله ؛الناس ِفّر َي ُء َي أر ألَم أن ا ِه مِا ِه َأِخي ُأمّا َوأ ِه *  ِبي أ

َ ]35 ،34} [عبس: َوأ
تنفعهم أنسابهم أن يدعون الكفارأ فإن ،بها النتفاع وأالمنفي: هو آخرها، إلى
أومَا{  أنه تعالى فأخبر القياماة يوما ُع َل َي َف ٌءْل َين ُنوَن َوأَل مَاا ِإّل* َب أن   َتى مَا ّلَه َأ ال

ألٍب َق ٍم ِب ِلي  ] . 89-88} [ الشعراء:  َس
في كما ،القياماة يوما نافع النسب اليات: أن بعض في ذلك: الخبارأ وأنظير
الله وأأن ،مانزلتهم يبلغوا لم وأإن ،الدرأجات في بآبائهم المؤمانين ذرأية إلحاق
وأأزوأاجهم آبائهم مان صلح مان العالية وأالدرأجات الجنات لهل يجمع
فضله مان دهماز الصلحا وأأصل اليمان في اشتركوا لما فهذا تهم،اوأذرأي

ًا لهم السابقين أجورأ مان ينقص أن غير مان وأكرماه، .  شيئ
مان ماواضع في وأنفاها ماواضع، عدة فى أثابتها فإنه ذلك: الشفاعة وأمان

حمل فتعين ،خلقه مان ارأتضى وألمن بإذنه المواضع بعض في وأقيدها القرآن،
مان وألغير إذنه، بغير الشفاعة فهي نفيت حيث وأأنها ،المقيد على المطلق

رأضيه لمن بإذنه التي الشفاعة فهي أثابتت وأحيث ،وأعمله قوله الله رأضي
.  فيه وأأذن الله
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الكافرين القوما يهدي ل أنه كثيرة آيات فى أخبر الله ذلك: أن وأمان

فتعين ،وأيوفقهم يهديهم بعضها: أنه وأفي ،وأنحوها وأالظالمين وأالفاسقين
ِذيَن ِإّن { :تعالى لقوله الله، كلمة عليه حقت مان على المنفيات ملح ّل ا

أت ّق أم َح ِه أي َل ِلَمُت َع ّبَك َك ُنوَن ل رَأ أؤمِا أو ُي َل َوأ أم *  ُه أت َء ٍة ُكّل َجا َي ،96} [يونس:  آ
.  3الكلمة عليهم تحق لم مان على المثبتات ملحوأ ]،97

التقليد حمأة في ارأتكسوا مان على وأالطرد بالعذاب الله كلمة حقت وأإنما
وأالعلمية الكونية الله آيات لداعي يستجيبوا أن وأأبوا الغفلة بحر في وأغرقوا

َلّما{  ُغ َف َغ وايَزا ّلُه َأَزا أم ال ُه َب ُلو ِذيَن] { 5} [الصف:  ُق ّل أوأا َوأا َد َت أه أم ا ُه َد ًى َزا ُهد
] . 17} [ماحمد: 

.  فيه رأيب ل الذي الحق هو وأهذا
وأعلى عباده فوق وأأنه ،العلى العلي اليات: أنه بعض في ذلك: الخبارأ وأمان

وأالصادقين الصابرين ماع وأأنه ،كانوا أينما العباد ماع أنه :بعضها وأفي عرشه،
ّوهُفع وأنحوهم، وأالمحسنين .  ذاته لوازما مان وأهو له، ثاابت أمار تعالى ل

عرشه على فهو ،الورأيد حبل مان أحد كل إلى أقرب لنه لعباده وأماعيته وأدنوه
بين مانافاة وأل ،أحوالهم كل في ماعهم فهو ذلك وأماع خلقه، على ٌءّْيَلع

بخلف يتوهم وأماا ،نعوته جميع فى شيء كمثله ليس تعالى الله لن ؛المارين
.     المخلوقين حق في فإنه ذلك
العاماة، المعية مان أخص ماعية فهي وأنحوها، بالمحسنين المعية تخصيص وأأماا

فحيث أحوالهم، كل في وأإعانتهم وأكلءتهم، وأتوفيقهم، ماحبتهم تتضمن
سياق في وأقعت وأحيث النوع، هذا مان فهي وأالثناء المدحا سياق في وأقعت

.  الوأل النوع مان فهي وأالترهيب وأالترغيب التحذير
تهمّوادُما وأعن الكافرين ماوالة عن اليات مان كثير في ذلك: النهي وأمان

النسان على حق له مان إلى بالحسان المار بعضها وأفي بهم، وأالتصال
.  وأنحوهم وأالجارأ كالوالدين بالمعروأف، وأماصاحبته مانهم،
{ قوله في التوضيح غاية الله وأضحها قد الطرفين، مان العاماات اليات فهذه

ُكُم ل َها أن ّلُه َي ِذيَن َعِن ال ّل أم ا أم َل ُك ُلو ِت َقا ّديِن ِفي ُي أم ال َل أم َوأ ُك ِرُجو أخ أن ُي أم مِا ُك ِرأ َيا أن ِد َأ

أم ُه َبّروأ ُطوا َت أقِس ُت أم َوأ ِه أي َل ّلَه ِإّن ِإ ِطيَن ُيِحّب ال أقِس ألُم ّنَما ا ِإ ُكُم *  َها أن ّلُه َي َعِن ال
ِذيَن ّل أم ا ُك ُلو َت ّديِن ِفي َقا أم ال ُك أخَرُجو َأ أن َوأ أم مِا ُك ِرأ َيا َهُروأا ِد َظا َلى َوأ أم َع ُك أخَراِج أن ِإ َأ

أم ُه أو ّل َو أن َت أم َوأمَا ُه ّل َو َت ِئَك َي َل ُأوأ ِلُموَن ُهُم َف ّظا ]9 ،8} [الممتحنة:  ال
وأاقع وأالبر بالحسان وأالمار الدين، لجل وأالمحبة التولي على وأاقع فالنهي

خلُي ل وأجه على النسانية أوأ الجيرة لجل أوأ القرابة لجل الحسان على
.  النسان بدين
إلى استوى ثام الرأض خلق الله أن اليات بعض في أخبر ذلك: أنه وأمان

خلق عن أخبر لما أنه بعضها وأفي سماوأات، سبع فسواهن السماء
.  دحاها ذلك بعد الرأض أن أخبر السماوأات

ثام ،السماوأات خلق على ماتقدما الرأض خلق وأأن ،المراد تفسر الية فهذه
المحتاج ماصالحها فيها فأوأدع الرأض، دحا ذلك بعد السماوأات الله خلق لما

.  سكانها إليها
ببعض علمه بتعلق يخبر وأتارأة عليم، شيء بكل أنه يخبر تارأة ذلك: أنه وأمان

على يدل وأهو ماعنى، زيادة فيه الخير وأهذا أحوالهم، وأببعض العباد أعمال

" يؤمانون ل فهم النارأ في أنهم جل وأ عز قدرأ الذي يعني الزلية، عثيمين:  " كلمته ابن الشيخ قال 3
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ًا كان سواء العمل، ذلك على المجازاة ًا، أوأ خير علمه إحاطة ماع فيتضمن شر
.  وأالترهيب الترغيب

بكف المار اليات بعض وأفي كثيرة، آيات في بالجهاد  المار:ذلك وأمان
وأل قوة، لهم ليس المسلمون كان حين فهذه السكون، إلى وأالخلد اليدي،

؛ المصلحة عين ذلك وأصارأ قووأا حين الخرى وأاليات ،باليد الجهاد على قدرأة
.  العداء قمع إلى وأالطريق

وأتارأة ،بها وأتقع وأقعت التي أسبابها إلى الشياء يضيف تارأة ذلك: أنه وأمان
فيفيد وأماشيئته، هبإرأادت وأاقعة الشياء جميع وأأن قدرأه، عموما إلى يضيفها
،وأماشيئته بقدرأته الشياء بإيقاع البارأي وأتفرد ،حيد التو إثابات المارين ماجموع
المكروأه، عن وأالنهي مانها، بالمحبوب َوأالمار ،اتّوأالمسبب السباب وأإثابات
بالسباب الخذ في وأالجتهاد الجد المؤمان فيستفيد الطرفين ماستوى َوأإباحة
على يتكل ل وأأن أحواله، كل في الله فضل وأمالحظة النظر وأتدقيق النافعة
.  بربه وأيستعين الله على يتكل بل الماورأ مان أمار في نفسه

فمن سيئة مان أصاب وأماا الله، فمن حسنة مان العبد أصاب ماا أن يخبر وأقد
فضله بمحض تقع وأالمحاب وأالحسنات الخير أن عباده ليعرف نفسه،

أنعم الذي هو فإنه العباد، مان الواقعة السباب ببعض جرت وأإن وأجوده،
العبد تصيب التي المصائب وأهي السيئات وأأن يسرها، الذي وأهو بالسباب

،لحدوأده وأتعديه ،رأبه حقوق في وأبتقصيره ،العبد نفس مان أسبابها فإنما
،يداه كسبت بما العبد على أجراها قد . فإنه لها المقدرأ هو كان وأإن فالله
.  عدها يطول أماثلة وألهذا

عشرة الثالثة القاعدة
الباطلة الديان أهل ماع وأالمجادلة الحجاج في القرآن طريقة

الله نصب التي الطرق تأمال وأمان ،أحسن هي بالتي بالمجادلة الله أمار قد
وأأقواها، الحجج أوأضح مان رأآها رأسله أيدي على المبطلين ماع بها ّةالمحاج

فيه تشويش ل وأجه على الباطل، وأإزهاق الحق إحقاق على وأأدلها وأأقوماها
.  إزعاج وأل

ل وأحده الله عبادة إلى همأَودع وأكيف ،أمامهم ماع الرسل ماحاجة فتأمال
الذي وأهو ،بالنعم وأالمتوحد بالربوبية، فردتالم أنه جهة مان له، شريك

أصناف وأسائر وأالرأزاق، وأالعقول وأالبصارأ، وأالسماع العافية، أعطاهم
ًا وأأن النقم، بدفع المنفرد أنه كما النعم، رأفع على يقدرأ ليس الخلق مان أحد

أن لبد به وأاعترافه ذلك العبد ماعرفة بمجرد فإنه نفع، وأل ضر وأل دفع، وأل
.  لشكرها الوحيد الطريق وأهو النعمة، تتم به الذي الحق، للدين ينقاد

ًا رأبهم دوأن مان للهتهم وأعبادتهم شركهم في المشركين على يحتج ماا وأكثير
،شيء لكل وأالرازق ،شيء لكل الخالق وأأنه ،بربوبيته باعترافهم بإلزاماهم

.  وأحده المعبود هو يكون أن فيتعين
عبادة وأجوب إلى وأهلة بأوأل مانه الذهن ينتقل وأكيف البرهان، هذا إلى فانظر

.  له الخلص بوجوب تنادي رأبوبيته آثاارأ أن ذلك شأنه، هذا مان
ًا المبطلين وأيجادل تغنى ل وأجه، كل مان ناقصة وأأنها ،آلهتهم عيب بذكر أيض

ً نفسها عن ًا عابديها عن فضل .  شيئ
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ل ماا لرسلهم المخالفات سوابق مان لهم بأن الكتاب أهل على الدلة وأيقيم

الذي ي وأسلم عليه الله صلى ي ماحمد الخاتم لرسوله ماخالفتهم ماعه يستغرب
ًا جاء ًا ماقصدها التي الرسالت مان سبقه لما ماصدق فك وأهو وأاحد، جميع

وأأفئدتهم وأأبصارأهم بسمعهم لينتفعوا دماآ بني قلوب عن التقليد أغلل
اتخذه ماا كل وأأن الحق، الله أنه بذلك فيعرفوا رأبهم، آيات في بالتفكر
أن عن مانها شيء يخرج فل آلهة، مان وأالجن نسإال شياطين بوحي الناس
ًا يكون رأبها لمشارأكة وأجه بأي تليق ل لذلك وأأنها اليات، هذه آثاارأ مان أثار

. وأالعبودية المخلوقية في حقها إل تعطى أن ينبغي وأل لهية،إال فى وأخالقها
ل وأأن ،العبادة أنواع لكل المستحق هو شيء كمثله ليس الذي الخالق وأأن
.  وأشرع أحب بما إل يعبد

همتوأتزكي الباطلة دعاوأيهم الباطل وأدعاة المشركين رأؤساء على وأينقض
وأيجادلهم ،وأأوأصافهم أحوالهم مان ذلك يضاد ماا ببيان بالزوأرأ، لنفسهم
الشبه جميع بمجردها تدفع َتهوأحقيق قهصد وأأن براهينه، وأبيان الحق بتوضيح

َذا{.  له المعارأضة َد َفَما أع ّق َب ألَح ّ ا ّنى الّضلَُل ِإل َأ ُفوَن َف أصَر ] 32} [ يونس:  ُت
باطل كل وأرأد ،للحق الدعوة فى يفيد فإنه ،كثير القرآن في الصل وأهذا

.  ينافيه
العبد للمخلوق يجعل أن يليق ل وأأنه ،مانازلها الماورأ تنزيل بوجوب وأيجادلهم

ًا وأجه كل مان العاجز الفقير مان الكامال الغني الخالق الرب حقوق مان شيئ
.  الوجوه جميع

هذه وأمان الكتاب هذا مان وأأحسن أهدى شريعة أوأ بكتاب يأتوا أن وأيتحداهم
.  صادقين كانوا إن بمثله فيأتوا القرآن يعارأضوا وأأن ،الشريعة

أنه لعلمهم عنها، فينكصون وأعناده ماكابرته ظهرت مان بمباهلة نبيه وأيأمار
.  لهلكوا باهلوه لو وأأنهم الهوى عن ينطق ل الذي الصادق الله رأسول

ًا تجد ل الجملة وأفي ًا طريق وأقد إل الباطل وأإبطال الحق إحقاق فيه نافع
.  الوجوه أكمل على القرآن رأسمه

عشرة الرابعة القاعدة
له المناسب المعنى تعميم فيه: يفيد المعمول المتعلق حذف

ًا، مافيدة قاعدة وأهذه أكسبته القرآنية اليات في النسان اعتبرها ماتى جد
.  جليلة فوائد
،تعالى الله أطلقه فإذا ،به تقيد بشيء قيد ماتى ماعناه هو وأماا الفعل أن وأذلك

أحسن هنا الحذف وأيكون ،التعميم ذلك مان القصد كان المتعلق وأحذف
ًا وأأفيد .  النافعة للمعاني وأأجمع بالمتعلقات، التصريح مان كثير

ًا: يج رةيكثي يةأماثل وألذلك د
أم{  آيات عدة في قال مانها: أنه ُك ّل َع ُلوَن َل ِق أع أم{ }،َت ُك ّل َع َل ّكُروأَن   َذ ،} َت

أم{ ُك ّل َع َل ُقوَن   ّت المراد: أن على ذلك ] فيدل151،152،153: النعاما[ } َت
أنزل ماا وأكل علمكموه، ماا وأكل إليه أرأشدكم ماا كل الله عن تعقلون لعلكم
تغفلون، وأل تنسون فل تذكروأن، لكمعوأل ،وأالحكمة الكتاب مان عليكم

ًا فتكونون سنن مان به تمروأن ماا كل تحسون الحواس هفيأُرما ماتيقظين دائم
جميع تتقون وألعلكم ،وأالدنيوية الدينية ماصالحكم جميع فتذكروأن وأآياته، الله
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أن عدوأكم يحاوأل ماا وأكل وأالتقليد، وأالجهل الغفلة مان اتقاؤه يجب ماا

سياق كان ماا ذلك في وأيدخل ،وأالمعاصي الذنوب جميع مان فيه يوقعكم
.  العاما المعنى هذا أفراد مان فرد وأهو فيه الكلما
َها َيا { :تعالى قوله كان وألهذا ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِتَب آمَا ُكُم ُك أي َل َيامُا َع ِتَب َكَما الّص ُك
َلى ِذيَن َع ّل أن ا أم مِا ُك ِل أب أم َق ُك ّل َع ُقوَن َل ّت في قيل ماا كل ]: يفيد183} [البقرة: َت

ًا، المحارأما تتقون لعلكم أي الصياما، حكمة الله حرما ماا تتقون وألعلكم عموما
وأالصفات الحوال كل وأمان ،وأالممنوعات المفطرات مان الصائمين على

ماا كل على وأتحصلون ،التقوى بصفة تتصفون وألعلكم وأالخبيثة، السيئة
اللفظ هذا فيه ذكر ماا سائر وأهكذا ،بأخلقها وأتتخلقون تكرهون، ماما يقيكم

ًى{ قوله ماثل ُهد ّتِقيَن   ألُم الكفر مان تقىُي ماا لكل المتقين ] أي2} [البقرة:  ِل
.  التقوى خصال هي التي وأالنوافل لفرائضل المؤدين ،العصيان وأ الفسوق وأ

ِذيَن ِإّن{  قوله وأكذلك ّل أوا ا َق ّت َذا ا أم ِإ ُه ٌءْف مَاّس ِئ َطاِن مِاَن َطا أي ّكُروأا الّش َذ َذا َت ِإ أم َف ُه
أبِصُروأَن وأاليقظة وأصفهم، التقوى كانت الذين إن ] أي201} [العراف: مُا

لهم زين ماتى شعارأهم المحارأما وأترك حالهم، وأآياته الله لسنن وأالتدبر
أوأ بالشبهات تخديرهم وأحاوأل الطريق، عليهم وألبس الذنوب بعض الشيطان

ً المتاب إلى المبادرأة لهم يوجب أمار كل تذكروأا الشهوات، لعظمة إجلل
وأتذكروأا وأنكاله، عقابه وأتذكروأا التقوى، توجبه وأماا اليمان يقتضيه وأماا ،الله
هم فإذا الكمالت، مان تسلبه وأماا وأالنقائص العيوب مان الذنوب تحدثاه ماا

الذنب هذا مان التخلص فيه الذي الوجه مابصروأنوأ توا،ُأ أين مان مابصروأن
،المستقيم الله صراط إلى وأالرجوع النصوحا بالتوبة فبادرأوأا ،فيه وأقعوا الذي

ًا الشيطان وأعاد مارتبتهم إلى فعادوأا ًا خاسئ .  مادحورأ
 وأبلفظ"  المؤمانين" بلفظ المؤمانين عن الطلق وأجه على ذكره ماا وأكذلك

ِذيَن ِإّن{  ّل ُنوا ا يجب ماا جميع فيه يدخل هفإن ،] وأنحوها62} [البقرة:  آمَا
بعض في ذلك قيد أنه ماع وأالحكاما، وأالعمال وأالعقائد الصول مان به إيمانال

ُلوا {قوله:  ماثل اليات ّنا ُقو  ]136[ البقرة الية}  ِبالله آمَا
وأالفساد الفساد مان عنه نهى مااوأ وأالصلحا، الصلحا مان به أمار ماا وأكذلك
ًا، .  كذلك فساد كل النهي في يدخل كما صلحا كل فيه يدخل ماطلق
ِإّن{ قوله وأكذلك ّلَه   ِنيَن ُيِحّب ال أحِس ألُم ُنوا ] {195} [البقرة:  ا أحِس َأ } َوأ

ِذيَن{  ،]195[البقرة:  ّل ُنوا ِل أحَس َنى َأ أس ألُح أل]{ 26} [يونس:  ا ُء َه َجَزا
أحَساِن أل أحَساُن ِإّل ا أل ]60[الرحمن: } ا  

فإن تراه كأنك الله تعبد بأن الخالق عبادة في الحسان كله ذلك في يدخل
مان الحسان وأجوه بجميع المخلوقين إلى وأالحسان ،يراك فإنه تراه تكن لم

.  وأغيرها وأماال وأعلم وأجاه، وأفعل قول
ُكُم { :تعالى قوله وأكذلك َها أل أ

ُثاُر َ َكا ّت ليعم به َرالمتكاثا ] فحذف1} [التكاثار: ال
وأالجاه وأالماوال الرياسات المكاثارة: مان فيه الناس يقصد ماا جميع

عن ذلك فيلهيها النفوس راضغأ به تتعلق ماما وأغيرها وأالوألد، وأالضيعات
.  الله طاعة

ِر{  تعالى قوله وأكذلك أص َع أل ِإّن َوأا أنَساَن *  أل ٍر َلِفي ا أس ] أي1،2} [العصر: ُخ
الصالح، وأالعمل باليمان اتصف مان إل الوجوه جميع مان لزماة خسارأة في

.  بالصبر وأالتواصي بالحق وأالتواصي
َألوا{  وأقوله أس أهَل َفا ِر َأ أك ّذ أن ال أم ِإ ُت أن َلُموَن ل ُك أع ] فذكر43} [النحل:  َت

.  يعلمه وأل العبد هيحتاج ماا كل ليعم ،عنه المسئول وأأطلق المسئولين
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كثرة وأبيان ،عليهم وأثاناؤه ،للصابرين وأماحبته ،بالصبر تعالى أماره وأكذلك

الصبر وأهي الثلثاة، الصبر أنواع ليشمل بنوع، ذلك يقيد أن غير مان أجورأهم،
.  المؤلمة الله أقدارأ وأعلى الله، ماعصية وأعن الله، طاعة على

وأالمنافقين وأالمشركين وأالفاسقين وأالظالمين للكافرين ذماه ذلك وأماقابل
.  المعنى ذلك جميع ليشمل ئبش يقيده أن غير مان وأنحوهم، وأالمعتدين

أن{ قوله هذا وأمان ِإ َف أم   ُت أر أحِص وأمانه ،حصر كل ] ليشمل196} [البقرة:  ُأ
أن{  قوله ِإ أم َف ُت أف ً ِخ ِرَجال أوأ َف ًا َأ َبان أك .  خوف كل ] ليعم239} [البقرة:  رُأ
.  لجله الكلما سيق ماا به فيتقيد الماورأ ببعض ذلك يقيد وأقد

الباب، لك فتح قد وألكن لطالت، عليه أماثلة نذكر ذهبنا لو كثير شيء وأهذا
.  4العلوما أصناف مان بهيجة رأياض إلى المفضي السبيل هذا على فاماش

عشرة الخاماسة القاعدة
القلوب لتطمين مابشرات العالية للمطالب السباب الله جعل

 اليمان وأزيادة

 ذلك: فمن ،كتابه مان ماواضع عدة في وأهذا
َلُه َوأمَاا{ : به الملئكة إنزال في قال النصر َع ّلُه َج أشَرى ِإّل ال ِئّن ُب أطَم َت ِل ِه َوأ ِب

أم ُك ُب ُلو أن { :المطر وأنزوأل الرزق أسباب في ] وأقال10لنفال: ا} [ ُق َوأمِا
ِه ِت َيا أن آ أرِسَل َأ َياحَا ُي َبّشَراٍت الّر أم مُا ُك َق ِذي ُي ِل أن َوأ ِه مِا ِت أحَم ] . 46} [الروأما:  رَأ

َء ِإّن َأل{ :قوله كله ذلك مان وأأعم َيا ِل أوأ ِه َأ ّل ٌءْف ل ال أو أم َخ ِه أي َل أم َوأل َع ُنوَن ُه أحَز * َي
ِذيَن ّل ُنوا ا ُنوا آمَا َكا ُقوَن َوأ ّت ُهُم َي َل أشَرى *  ُب أل ِة ِفي ا َيا ألَح َيا ا أن ّد ِفي ال ِة َوأ ألِخَر } ا

همب أرأاد قد الله أن على تدلهم وأعلماة دليل كل هي] وأ64: 62 مان [يونس
،الصالحة وأالرؤيا الحسن الثناء فيه فيدخل ،وأصفوته أوأليائه مان وأأنهم ،الخير

وأتجنيبهم لليسرى، وأالتيسير وأالتوفيق، اللطف مان يشاهدوأنه ماا فيه وأيدخل
َأمّاايقول: {  الله لن ؛العسرى َطى مَان َف أع َقى َأ ّت َق5{ َوأا ّد َوأَص َنى }  أس ألُح { ِبا

ُه6 َيّسُر ُن َفَس أسَرى }  ُي أل ّتِق َوأمَانيقول: {  وأ  ]،7-5} . [ الليل:  ِل ّلَه َي َعل ال أج َي
أن ّلُه ِه مِا ِر أما ًا َأ أسر لك ماتيسرة الماورأ رأأيت فإذا  ]،4} . [ الطلق:  ُي

أنها شك ل فهذه تحتسبه، ل كنت وأإن حتى الخير لك يقدرأ الله وأأن وأماسهلة،
ًء، فيك فإن ماسارأك فصحح بالعكس المار رأأيت وأإذا بشرى، ماا وأالنعم بل

ِذيَنتعالى: {  قال كما الله، ماعصية على أقاما لمن إل استدرأاكا تكون ّل َوأا
أا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ُهم ِبآ ِرأُج أد َت أس َن أن َس أيُث مّا َ َح َلُموَن ل أع  ]،182} . . . .[ العراف:  َي

.  استدرأاجا فليست المؤمان مان كانت إذا أماا
وأالعسر بالفرج، ةمابشر الشدائد يجعل أنه ذلك مان ألطف مان ذلك: بل وأمان
ًا اشتدت لما وأكيف ،وأأصفيائه أنبيائه عن قصه ماا تأمالت وأإذا ،باليسر ماؤذن

أا { رأحبت، بما الرأض عليهم وأضاقت الحال، بهم ُلو ِز أل ّتى َوأُز ُقوَل َح الّرُسوُل َي
ِذيَن ّل أا َوأا ُنو َعُه آمَا َتى مَا أصُر مَا ِه َن ّل أصَر ِإّن َأل{  ] 214} . [ البقرة:  ال ِه َن ّل ال
ٌءْب ِري .  العجاب العجب ذلك مان ] رأأيت214} [البقرة:  َق

ّلق الحكم أن القاعدة بهذه عثيمين: " يلتحق ابن لشيخ قال 4 فيه، الوصف ذلك علية على يدل بوصف المع
المعلق فالحكم تقواهم أجل مان ] أي45" [الحجر:  عيون وأ جنات في المتقين قلت:  " إن إذا فمثل

كلما يقوى أنه وأ الوصف هذا بعموما يعم أنه على أيضا يدل وأ الحكم لهذا الوصف ذلك علية على يدل بوصف
"  ضعف كلما يضعف وأ الوصف ذاك قوي
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ِإّن { :تعالى اليوأق َع َف ِر مَا أس ُع أل ًا ا أسر ِإّن ُي َع *  ِر مَا أس ُع أل ًا ا أسر ،5رحا:ي} . [الش ُي
الفرج وأأن الصبر، ماع النصر أن وأاعلم ( ي وأسلم عليه الله صلى ي الي] وأق6

.  أعلم وأالله ،كثيرة ذلك  وأأماثلة) ًيسرا العسر ماع وأأن الكرب، ماع

عشرة السادسة القاعدة
ماقاماات في وأشدته المار تعظيم على يدل الشرط جواب حذف

الوعيد

أو { :كقوله وأذلك َل ِذ َتَرى َوأ ِرمُاوَن ِإ أج ألُم ِكُسو ا أم َنا ِه ُؤوأِس َد رُأ أن أم ِع ِه ّب } رَأ
أو] { 12[السجدة:  َل أذ َتَرى َوأ ُعوا ِإ ِز أوَت َفل َف أو] {51} [سيبأ:  َف َل َوأ َيَرى  

ِذيَن ّل َلُموا ا أذ َظ أوأَن ِإ َذاَب َيَر َع أل َة َأّن ا ّو ُق أل ِه ا ّل ًا ِل أو] { 165} [البقرة:  َجِميع َل َوأ
أذ َتَرى ُفوا ِإ ِق َلى ُوأ أم َع ِه ّب أو] { 30} [النعاما:  رَأ َل أذ َتَرى َوأ ُفوا ِإ ِق َلى ُوأ ِرأ َع ّنا }  ال

ليدل ،رهأكِذ مان أوألى وأشبهها اليات هذه في الجواب فأفحذ ] .27[النعاما: 
وأل بلفظ هنع ّريعب ل وأفظاعته وأشدته لهوله وأأنه ،المقاما ذلك عظمة على

 :تعالى قوله ماثله ،بالوصف درأكُي
أو َكّل{  َلُموَن َل أع ألَم َت َيِقيِن ِع أل عليه أنتم ماا على أقمتم لما ] أي5} [التكاثار: ا

 وأاللهو وأالغفلة التفريط مان
 

عشرة السابعة القاعدة
 دل أفرد إذا القرآن في الوارأدة السماء بعض

 دل غيره ماع قرن إذاوأ له، المناسب المعنى على
باقيه على ماعه قرن ماا وأدل ،المعنى بعض على

 كثيرة أماثلة القاعدة وألهذه
آيات في الصالح العمل ماع رنُوأق رة،يكث آيات في وأحده ُأفرد مانها: اليمان،

.  كثيرة
الظاهرة وأشرائعه الدين عقائد جميع فيه يدخل فيها فردُأ التي فاليات

وألول ،العقاب مان وأالنجاة ،الثواب حصول عليه الله يرتب وألهذا ،وأالباطنة
وأاللسان القلب السلف: قول عند . وأهو آثاارأه حصلت ماا المذكورأات دخول
.  وأالجوارأحا وأاللسان القلب وأعمل

ِذيَن ِإّن{  الصالح: كقوله العملب فيها اليمان قرن التي وأاليات ّل ُنوا ا آمَا
ُلوا َعِم ِلَحاِت َوأ مان القلوب في بما فيها اليمان ّرفسُ] ي277} [البقرة:  الّصا

الشرائع بجميع الصالح . وأالعمل وأالنابة وأالعتقاد وأالتصديق، المعارأف
.  وأالفعلية القولية
الوأامار اماتثال فيه دخل البر أفرد  فحيث" وأالتقوى  البر" لفظ وأكذلك

البر على الله يرتب  وألهذا. التقوى أفردت إذا وأكذلك النواهي، وأاجتناب
على يرتبه كما المطلقة وأالنجاة المطلق الطلق: الثواب عند التقوى وأعلى

.  اليمان
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في وأكذلك ،المعاصي وأترك الخير أفعال يتناوأل بما البر أعمال ّرفسُي وأتارأة
ُعوا { :قوله في كما التقوى، خصال تفسير اليات بعض ِرأ َلى َوأَسا ٍة ِإ ِفَر أغ مَا

أن أم مِا ُك ّب ٍة رَأ ّن َها َوأَج أرُض َوأاُت َع أرأُض الّسَما أل
َ أت َوأا ّد ِقيَن ُأِع ّت ألُم ِذيَن ِل ّل ُقوَن * ا أنِف ُي

ِء ِفي ِء الّسّرا مان ذكره ماا آخر ] إلى134 ،133عمران:  } [آل َوأالّضّرا
. التقوى بها تتم التي أوأصافال

ُنوا { :تعالى قوله ماثل وأالتقوى البر بين جمع وأإذا َوأ َعا َت َلى َوأ ِبّر َع أل َوى ا أق ّت } َوأال
 ] كان2[المائدة: 

ًا [ البر ًا ] اسم الظاهرة وأالفعال القوال مان وأيرضاه الله يحبه ماا لكل جاماع
ًا [ التقوى . وأكانت وأالباطنة ًا ] اسم .  المحرماات جميع ترك يتناوأل جاماع

بين التي بالمعاصي الثام فسر قرنا، ] إذا [ العدوأان  وأ] [ الثام لفظ وأكذلك
. وأإذا وأأعراضهم دماائهم في الناس على بالتجرىء وأالعدوأان رأبه، وأبين العبد
بينه كانت سواء صاحبها، ّمؤثاُت التي المعاصي كل فيه ] دخل [ الثام أفرد
] .  [ العدوأان رديأف إذا وأكذلك ،الخلق وأبين بينه أوأ رأبه وأبين

أفردت ] إذا الستعانةوأ العبادة[  ] وألفظ وأالتوكل [ العبادة لفظ وأكذلك
ًا وأيرضاه الله يحبه ماا جميع تناوألت القرآن في العبادة وأمان ً،وأباطنا ظاهر

التوكل وأبين بينها معُج . وأإذا وأالستعانة فيها: التوكل يدخل ماا وأأهم أوأل
ّياَك{  نحو وأالستعانة ُد ِإ ُب أع ّياَك َن ِإ ِعيُن َوأ َت أس ] 5} [الفاتحة:َن

ُه{  أد ُب أع أل َفا ّك َو َت ِه َوأ أي َل المأماورأات بجميع العبادة ] فسرت123} [هود:  َع
حصولها في الله على القلب باعتماد التوكل وأفسر ،وأالظاهرة الباطنة

. ي حصولها في بالله التاماة الثقة ماع ي المضارأ وأدفع المنافع جميع وأحصول
أكثر في كما الخر فيه دخل أحدهما فردُأ ] إذا وأالمسكين [ الفقير وأكذلك
ّنَما { :قوله وأهي الصدقات آية في كما بينهما جمع وأإذا اليات، َقاُت ِإ َد الّص
ِء َقَرا ُف أل ِكيِن ِل ألَمَسا ل وأكان حاجته اشتدت بمن الفقير ّر] فس60} [التوبة:  َوأا

ًا يجد مان أوأ ً،شيئا يجد ] بمن [ المسكين ريوأفس ًا،يماوقع مانه يقع ل شيئ
. ذلك دوأن حاجته
وأيشمل اتباعه، وأهو به وأالتمسك الكتاب تلوأة على الدالة اللفاظ ذلك وأماثل

أتُل {:تعالى قوله في كما الصلة ماعه نتُِرق فإذا ،كله بالدين َذلك: القياما مَاا ا
أيَك ُأوأِحَي َل َتاِب مِاَن ِإ ِك أل ِم ا ِق َأ َة َوأ ِذيَن{  ] وأقوله45} [العنكبوت:  الّصل ّل َوأا

ُكوَن َتاِب ُيَمّس ِك أل َقامُاوا ِبا َأ َة َوأ الصلة ذكر ] كان170لعراف: ا} [ الّصل
ًا ًا لها تعظيم ًا لشأنها، وأتأكيد وأهو العاما السم في داخلة فهي وأإل ،عليها وأحث
.  السماء مان ذلك أشبه وأماا به وأالتمسك التلوأة

عشرة الثامانة القاعدة
وأتقييدها وأالضلل الهداية إطلق

وأفي يشاء، مان وأيضل ،يشاء مان يهدي بأنه الله يخبر اليات مان كثير في
الموجبة أوأ للهداية الموجبة بالعبد، المتعلقة السباب ذلك ماع يذكر ضهاعب

في وأذلك وأتقديره، الرزق وأبسط وأضدها، المغفرة حصول وأكذلك ،للضلل
لمن وأيغفر يشاء، مان وأيضل يشاء مان يهدي أنه أخبر فحيث كثيرة، آيات
وأيقدرأه يشاء لمن الرزق وأيبسط ،يشاء مان وأيرحم ،يشاء مان وأيعذب ،يشاء
. يشاء مان على
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الماورأ، جميع وأتدبير الشياء، بخلق وأانفراده توحيده كمال على ذلك يدل 

ذلك ماع فيقتضي وأيرفع، وأيخفض وأيمنع يعطي بيده، كلها الشياء خزائن وأأن
حصول في وأحده به وأرأجاءهم أمالهم يعلقوا وأأن ،بذلك يعترفوا أن العباد مان
ًا يسألوا ل وأأن يكرهون، ماا كل وأدفع مانها، يحبون ماا كل في كما ،غيره أحد

) أهدكم فاستهدوأني هديته، مان إل ضال كلكم عبادي يا ( :القدسي الحديث
.  5آخره إلى

وأالطرق السباب العباد ليعرف ذلك، أسباب فيها : يذكراليات بعض وأفي
َأمّاا { :تعالى كقوله ،الضارأ وأيدعوا النافع فيسلكوا ،إليها المفضية أن َف مَا

َطى أع َقى َأ ّت َق َوأا ّد َوأَص َنى *  أس ألُح ُه ِبا َيّسُر ُن َفَس أسَرى *  ُي أل َأمّاا ِل َوأ أن *  َبِخَل مَا
َنى أغ َت أس ّذَب َوأا َك َوأ َنى *  أس ألُح ُه ِبا َيّسُر ُن َفَس أسَرى *  ُع أل }  ِل

ّين] 10: 5 مان [الليل: اليات العبد إيمان وأالتيسير الهداية أسباب أن فب
لماره وأانقياده السنن بهذه وأأخذه وأشرعه وأخلقه سننه في رأبه بحكمة

.  ذلك ضد وأالتعسير الضلل أسباب وأأن ،الشرعي
ِدي { :القرآن صفة في تعالى قوله وأكذلك أه ِه َي ّلُه ِب َع مَاِن ال َب ّت َنُه ا َوا أض } ِرأ

] 16[المائدة: 
ِه ُيِضّل{  ًا ِب ِثير ِدي َك أه َي ِه َوأ ًا ِب ِثير ِه ُيِضّل َوأمَاا َك ِقيَن ِإّل ِب َفاِس أل ]26} [البقرة:  ا

ًا { :وأقوله ِريق َدى َف ًا َه ِريق َف ّق َوأ ِهُم َح أي َل َلُة َع ُذوأا ُمُهّنإ الّضل ّتَخ ِطيَن ا َيا الّش
َء َيا ِل أوأ أن َأ ِه ُدوأِن مِا ّل كان مان بالقرآن يهدي الله أن ] فأخبر30} [العراف:  ال
ًا قصده فسق مان يضل وأأنه الله، رأضوان وأاتبع الخير، في رأغب وأمان ،حسن

نسإال شياطين مان أعداءه وأتولى الله، على وأتمرد الحكيمة، الله سنن عن
.  العالمين رأب وألية عن بوليتهم وأرأضي وأالجن،
َلّما { :تعالى قوله وأكذلك ُغوا َف َغ َزا ّلُه َأَزا أم ال ُه َب ُلو ّلُه ُق ِدي ل َوأال أه أومَا َي َق أل ا

َفاِسِقيَن أل ّلُب{ : ] وأقوله5الصف:  } ا َق ُن أم َوأ ُه َت َد ِئ أف أم َأ ُه أبَصارَأ َأ أم َكَما َوأ ُنوا َل أؤمِا ُي
ِه ّوأَل ِب ٍة َأ ] . 110} [النعاما:  مَاّر

وأالتي ،وأالرحمة المغفرة بها تنال التي َالسباب اليات بعض في يذكر وأكذلك
ّني{ : كقوله العذاب، كلمة بها تحق ِإ ٌءْرأ َوأ ّفا َغ أن َل َعِمَل َوأآمَاَن َتاَب ِلَم ًا َوأ ِلح ُثاّم َصا

َدى َت أه ]82} [طيه: ا
ِتي{   أحَم أت َوأرَأ َع ٍء ُكّل َوأِس أي َها َش ُب ُت أك َأ ِذيَن َفَس ّل ُقوَن ِل ّت ُتوَن َي أؤ ُي َة َوأ َكا ِذيَن الّز ّل َوأا

أم َنا ُه ِت ُنوَن ِبآيا أؤمِا ِذيَن ُي ّل ُعوَن * ا ِب ّت ِبّي الّرُسوَل َي ّن ُألمّاّي ال } [العراف: مان ا
أحَمَت ِإّن { :] وأقوله157 ،156 اليات ِه رَأ ّل ٌءْب ال ِري ِنيَن مِاَن َق أحِس ألُم } ا

ُعوا { :] وأقوله56[العراف:  ِرأ َلى َوأَسا ٍة ِإ ِفَر أغ أن مَا أم مِا ُك ّب ٍة رَأ ّن َها َوأَج أرُض َع
َوأاُت أرأُض الّسَما أل

َ أت َوأا ّد ّتِقيَن ُأِع ألُم َالسباب ذكر ] ثام133عمران: } [آل ِل
الية هذه في المذكورأة التقوى خصال وأهي وأالرحمة، المغفرة بها تنال التي

ِذيَن ِإّنوأغيرها: {  ّل ُنوا ا ِذيَن آمَا ّل ُدوأا َهاَجُروأا َوأا َه ِبيِل ِفي َوأَجا ِه َس ّل ِئَك ال َل ُأوأ

أرُجوَن أحَمَت َي ِه رَأ ّل ]218} [البقرة:  ال
َذا{   ِإ َئ َوأ ِر أرآُن ُق ُق أل ُعوا ا َتِم أس ُتوا َلُه َفا أنِص َأ أم َوأ ُك ّل َع أرَحُموَن َل } [العراف: ُت

ُعوا { :تعالى قوله كله ذلك مان ] وأأعم204 ِطي َأ ّلَه َوأ أم َوأالّرُسوَل ال ُك ّل َع َل
أرَحُموَن الله طاعة سلوك وأالمغفرة الرحمة ] فطريق132عمران: }  [آل ُت
ًا وأرأسوله ًا المذكورأة السباب وأهذه ،عموما . خصوص

لله شيئين: التكذيب إلى رأاجعة وأكلها ،ماتعددة أسباب له العذاب أن وأأخبر 
َها ل{ : تعالى كقوله له،ووأرأس الله طاعة عن وأالتولي ،وأرأسوله أصل ِإّل َي

.  ذرأ أبي  عن2577ماسلم:  - أخرجه 5
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َقى أش َأل ِذي ا ّل ّذَب * ا ّلى َك َو َت َها َوأ ُب ّن ُيَج َوأَس َقى *  أت َأل ِذي ا ّل ِتي * ا أؤ َلُه ُي ّكى مَاا َتَز } َي

ّنا { :] وأقوله18:15 مان [الشمس أد ِإ َنا ُأوأِحَي َق أي َل َذاَب َأّن ِإ َع أل َلى ا أن َع ّذَب مَا َك
ّلى َو َت ] . 48} [طيه: َوأ
الجميل وأالسعي ،وأرأسوله الله طاعة لزوأما وأأنها الرزق، أسباب يذكر وأكذلك

أن{ :تعالى كقوله التقوى لزوأما ماع الرأض ماناكب في ّتِق َوأمَا ّلَه َي أل ال َع أج َلُه َي
أخَرجا أقُه*  ًمَا أرُز َي أن َوأ أيُث مِا َتِسُب ل َح أح ] وأانتظارأ2،3 اليات } [الطلق: مانَي
َعُل { :تعالى كقوله وأالرزق الفرج أج َي ّلُه َس َد ال أع ٍر َب أس ًا ُع أسر ]7} [الطلق:  ُي
َأِن { :وأالستغفارأ الذكر وأكثرة ِفُروأا َوأ أغ َت أس أم ا ُك ّب ُبوا ُثاّم رَأ ِه ُتو أي َل أم ِإ ُك أع ّت ًا ُيَم َتاع مَا
ًا َلى َحَسن أؤِت مُاَسّمًى َأَجٍل ِإ ُي أضٍل ِذي ُكّل َوأ َلُه َف أض ألُت] { 3} [هود:  َف ُق َف

ِفُروأا أغ َت أس أم ا ُك ّب ّنُه رَأ ًا َكاَن ِإ ّفارأ أرِسِل*  َغ َء ُي أم الّسَما ُك أي َل ًا َع أدرَأارأ ،10} [نوحا: مِا
وأضد ،وأخيره وأرأزقه الله ماغفرة به ستجلبُي سبب الستغفارأ أن ] فأخبر11
. للعسرى وأالتيسير للفقر سبب ذلك

.  فالزماه طريقها عرفت وأقد كثيرة القاعدة هذه وأأماثلة 

عشرة التاسعة القاعدة
اليات ختم في الحسنى السماء

تعلق له المذكورأ الحكم أن على يدلل الحسنى الله بأسماء اليات الله يختم
. الكريم السم بذلك

،بها المختوماة اليات جميع في بتتبعها عليك ،نافعة لطيفة القاعدة وأهذه
صادرأ كله وأالخلق وأالمار الشرع أن على لكوأتد ،المناسبة غاية في تجدها

 . بها وأمارتبط وأصفاته أسمائه عن
المعارأف أجل مان وأهو أحكاماه، وأماعرفة الله ماعرفة في عظيم باب وأهذا

. العلوما وأأشرف
ماختوماة وأالعذاب العقوبة وأآيات الرحمة، بصفات ًماختوماة الرحمة آية تجدف

. وأالقهر وأالعلم وأالحكمة وأالقدرأة العزة بأسماء
ماا بحسب ماناسبتها إلى وأنشير ،هذا في اليات بعض نسوق أن هنا بأس وأل

مان لنها هنا الماثلة طالت وألو ،الضعيفة وأعبارأتنا القاصر علمنا إليه وأصل
ًا إل التفسير كتب في تجدها تكاد وأل ،المهمات أهم .  مانها يسير
ُهّن { :تعالى قال ّوا َع َفَس أب َوأاٍت َس َو َسَما ُه ُكّل َوأ ٍء ِب أي ٌءْم َش ِلي ]29} [البقرة:  َع

علمه إحاطة على يدل وأالسماوأات للرأض خلقه ذكر بعد علمه إحاطة ُفذكر
صنعها وأأحكم ،لعباده وأضعها حيث حكيم وأأنه ،العظيمة العوالم مان فيها بما
في قال كما علمه، أدلة مان لها خلقه وأأن ،نظاما وأأكمل خلق أحسن في

َلُم َأل { :الخرى الية أع أن َي َق مَا َل َو َخ ُه ِطيُف َوأ ّل ِبيُر ال ألَخ ] فخلقه14}  [الملك: ا
وأجماد: مان وأنبات وأحيوان إنسان مان عليه هي ماا على وأتسويتها للمخلوقات

؟ يعلمها ل وأهو يخلقها فكيف ،علمه على العقلية الدلة أكبر
وأماراجعتهم خليفة، الرأض في جاعل أنه أخبرهم حين الملئكة َكلما ذكر وألما

له الله جعله ماما شيء كل أسماء وأعلمه آدما خلق فلما ،ذلك في همربل
ُلوا { :بها آدما وأأنبأهم ماعرفتها عن الملئكة وأعجزت يديه، وأبين َنَك َقا أبَحا ل ُس
ألَم َنا ِع َنا مَاا ِإّل َل َت أم ّل ّنَك َع أنَت ِإ ِليُم َأ َع أل ِكيُم ا ألَح لله ] فاعترفوا32}  [البقرة: ا
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في رأبهم ماراجعتهم في ماخطئون وأأنهم الحكمة، وأكمال العلم، بسعة

.  لنزوأله وأهيئت له خلقت التي الرأض في آدما استخلفه
أنب اعترفوا بربهم ماعارأفهم وأسعة عظمتهم على الملئكة هذا: أن وأفي

اليات هذه فختم ،مانه إل لهم علم ل وأأنه رأبهم، علم بجانب تضمحل علوماهم
خلق وأماا له خلق وأماا بآدما الله علم على الدالين الكريمين، السمين بهذين
المتنوعة: المصالح مان ذلك على يترتب وأماا خلقه، في حكمته وأتماما عليه
.  المناسبات أحسن مان
ّقى { :آدما عن قوله وأأماا َل َت َدمُا َف أن آ ِه مِا ّب ِلَماٍت رَأ َتاَب َك ِه َف أي َل ّنُه َع َو ِإ ّواُب ُه ّت ال

ًا ] وأختمه37}  [البقرة: الّرِحيُم [ التواب السمين بهذين اليات مان كثير
وأماغفرته، رأحمته مان التعرض إلى العبد به يدعو ماا ذكر ] بعد الرحيم

الرحيم، التواب هو كان لما وأأنه ،أحد لكل جليلة تهفمناسب ،وأحلمه وأتوفيقه
الفطرة إلى ترجعهم التي بالسباب للخذ موأوأفقه إليه، التائبين بقلوب أقبل

لما وأيستجيبون وأيشكروأنها فيقدرأوأنها رأبهم نعمة بها يعرفون التي السليمة
رأبهم، إلى وأأماورأهم شئونهم كل في فيرجعون سبحانه، إليه بها يدعوهم
فتاب وأيرحمهم، لهم يغفر ثام عليهم وأيتوب فضله مان وأيزيدهم بهم فيفرحا
ً عليهم ًا عليهم وأتاب وأأسبابها، للتوبة بتوفيقهم أوأل ماتابهم قبل حين ثااني
أم َتاَب ُثاّم { :الخرى الية في قال وألهذا ،سؤالهم وأأجاب ِه أي َل ُبوا َع ُتو َي } ِل

إلى قلوبهم وأجذب توفيقه لول فإنه عليه، بقلوبهم أقبل يأ] 118[التوبة: 
عليهم استولت حين ذلك إلى سبيل لهم يكن لم وأالعلمية الكونية بنعمه ذلك

وأمان هامان عاذهأف الله رأحم مان إل بالسوء، إل تأمار ل فإنها ،الماارأة النفس
.  الشيطان نزغات

أم{  . فقال بالملك وأتفرده قدرأته كماله عن أخبر النسخ الله ذكر وألما َل أم َأ َل أع َت
ّلَه َأّن َلى ال ٍء ُكّل َع أي ٌءْر َش ِدي أم*  َق َل أم َأ َل أع ّلَه َأّن َت ألُك َلُه ال َوأاِت مُا أرأِض الّسَما أل

َ } َوأا
،كاليهود النسخ أنكر مان على رأد هذا  ] وأفي106،107 اليتين [البقرة:مان

في يتصرف تعالى فإنه ،مالكه وأتماما قدرأته آثاارأ مان ينسخه لما نسخه وأأن
في عليه حجر فل الشرعية، وأأحكاماه القدرأية بأحكاماه بينهم وأيحكم ،عباده
. ذلك مان شيء
ِه { :قال وألما ّل ِل ُق َوأ ِر أش ألَم ِرُب ا أغ ألَم َنَما َوأا أي أ

َ ّلوا َف َو َثّم ُت أجُه َف ِه َوأ ّل } [البقرة: ال
ّلَه ِإّن] قال: { 115 ٌءْع ال ٌءْم َوأاِس ِلي الفضل،  وأاسع:] أي115} [البقرة:  َع
مالكه في سعته وأماع مالكه، بعض وأالسفلي العلوي العالم جميع الملك، وأاسع

الماضية بالماورأ علمه وأماحيط كله، بذلك علمه ماحيط فهو وأفضله
الحكمة، مان المتنوعة لَِبالق إلى التوجه في بما علمه وأماحيط ة،ََلوأالمستقب

القبلة أخطئوا إذا الجهات مان جهة لكل المستقبلين بنيات علمه وأماحيط
.  رأبه وأجه إل قصد فما مانهم المصلى وألى فحيث المعينة،

مان القواعد يرفعان وأهما ي السلما عليهما ي وأإسماعيل الخليل قول وأأماا
َنا{  البيت ّب أل رَأ ّب َق ّنا َت ّنَك مِا أنَت ِإ ُع َأ ِليُم الّسِمي َع أل توسل ] فإنه127} [البقرة:  ا

يعلم الله كان حيث الجليل، العمل هذا قبول إلى السمين بهذين الله إلى
في بالسميع يراد فإنه دعاءهما وأيجيب كلماهما، وأيسمع وأماقاصدهما، نياتهما
قال . كما المستجيب ماعنى ي المسألة وأدعاء العبادة الدعاء: دعاء ماقاما

ّبي ِإّن { :الخرى الية في الخليل ُع رَأ ِء َلَسِمي َعا ّد ] . 39} [ابراهيم:  ال
َنا { :قوله ختم وأأماا ّب أث رَأ َع أب أم َوأا ِه ً ِفي أم رَأُسول ُه أن { ] بقوله129} [البقرة:  مِا
ّنَك أنَت ِإ ِزيُز َأ َع أل ِكيُم ا ألَح الرسول لهذا بعثك أن ] فمعناه: كما129} [البقرة:  ا
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مان ليس هفإن ه،حكمت وأكمال الله ةعز تماما ففيه ،السابغة الرحمة فيه

،رأسول إليهم يرسل ل ،عبثا سدى الخلق يترك أن الحاكمين أحكم حكمة
،حجة الله على للناس يكون لئل حكمته حقق كما ببعثه، حكمته الله فحقق

.  حكمه وأنفوذ الله، بعزة إل تقوما ل وأشرعيها، كلها: قدرأيها وأالماورأ
زائها،وأج أحكاماها بذكر التصريح عن الحسنى أسمائه بذكر الله يكتفي وأقد
عليه يترتب ماا عرفوا العظيم، السم ذكرب الله عرفوا إذا أنهم عباده لينبه
أن { :تعالى قوله ماثل ،الحكاما مان ِإ أم َف ُت أل َل أن َز ِد مِا أع ُكُم مَاا َب أت َء َناُت َجا ّي َب أل } ا

َلُموا{ :اليق بل كذا، ةبيالعقو مان ميكلل: فييق ] لم209[البقرة:  أع َأّن َفا

ّلَه ٌءْز ال ِزي ٌءْم َع ِكي وأغلبته قهره وأهي عزته عرفتم ذا فإ:] أي209} [البقرة:  َح
وأتنزيلها ،ماوضعها الشياء وأضعه وأهي-  حكمته وأعرفتم ،وأاماتناعه وأقوته
مان لن وأزللكم، ذنوبكم على البقاء مان الخوف ذلك لكم أوأجب-  ماحالها
وأأنه علمه، ماع الذنب على المصر العقوبة: وأهو يستحق مان ماعاقبة حكمته

. وأعزته قهره لكمال وأجزائه، حكمه عن خروأج وأل عليه، ماتناعا لكم ليس
ِذيَن ِإّل { :المائدة سورأة في قال لما وأكذلك ّل ُبوا ا أن َتا أبِل مِا أن َق ِدرُأوأا َأ أق َت
أم ِه أي َل :قال بل ،وأنحوها اتركوهم أوأ عنهم يقل: فاعفوا ] لم34} [المائدة:  َع

َلُموا{ أع َفا ّلَه َأّن   ٌءْرأ ال ُفو ٌءْم َغ ذلك عرفتم  فإذا:] يعني34} [المائدة:  رَأِحي
عنه فيدفع وأيرحمه، له يغفر الله فإن وأأناب تاب مان أن عرفتم وه،موأعلمت

.  العقوبة
ً { :آخرها في قال السارأق عقوبة ذكر وألما َكال ِه مِاَن َن ّل ّلُه ال ٌءْز َوأال ِزي ٌءْم َع ِكي } َح

المعتدي فعاقب وأحكم وأعز السارأق، يد فقطع وأحكم  عز:] أي38[المائدة: 
ًا ًا شرع .  وأجزاء وأقدرأ
ِريَضًة {:قال وأقدرأها الورأثاة ماوارأيث ذكر وألما َف ِه مِاَن   ّل ّلَه ِإّن ال ًا َكاَن ال ِليم َع

ًا ِكيم ًا ] فكونه11} [النساء:  َح ًا عليم وأيضع العباد، يعلم ل ماا يعلم حكيم
أعله، قاله لما فاخضعوا ،ماواضعها الشياء ِف على الماوال توزيع في لهّوأفص وأ

إلى َالعباد َلَكَوأ فلو وأحكمته، الله علم حسبب يستحقونها الذين ماستحقيها
وأالهوى الجهل لدخلها اجتهادكم بحسب أنتم لهم: وأزعوها وأقيل أنفسهم،

به الله ماا الضررأ مان ذلكب وأحصل ،فوضى الموارأيث وأصارأت الحكمة، وأعدما
.  للنفع هاواوأأق للحوال وأأوأفقها قسمة بأحكم وأقسمها تولها وألكن ،عليم
في قادحا فهو وأكذا كذا كان قال: لو أوأ أحكاماه، مان شيء في قدحا مان وألهذا
.  حكمته وأفي الله علم

الوعيد آيات في يذكرها كما الحكاما، ذكر بعد وأالحكمة العلم الله يذكر وألهذا
.  علمه عن خارأج غير بحكمته، ماربوط وأالجزاء الشرع أن للعباد ليبين

بالسماء الدعاء مان . وأهذا المطلوب تناسب بأسماء الدعية وأيختم
ِه { :الحسنى ّل ِل ُء َوأ أسَما َأل َنى ا أس ألُح ُه ا ُعو أد َها َفا :] أي180} [العراف:  ِب

. لمطلوبكم ماناسب اسم بكل وأاطلبوه بها، بدعائه لله دوأاّتعب
أم { :الحج سورأة في تعالى وأقوله ُه ّن َل أدِخ ُي ً َل أدَخل َنُه مُا أو أرَض ِإّن َي ّلَه َوأ ٌءْم ال ِلي َع َل
ٌءْم ِلي سميناب ختمت وأاحدة كل ،بعدها التي المتتابعة ] وأاليات59} [الحج: َح

.  كريمين
وأأعمالهم الجميلة، بنياتهم علمه وأالحلم: يقتضي بالعلم مانها: ختمها فالوأل
وأيعفو العظيم، بالفضل لكذ على فيجازيهم الشاماخة، وأماقامااتهم الجليلة
.  فعلوها ماا فكأنهم سيئاتهم عن وأيحلم
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ماقاما إلى وأندب ،بالمثل المعاقبة أباحا فإنه ،الغفورأ بالعفو الثانية وأختم

لله عبدوأاتت أن لكم ينبغي وأأنه المسيء، ماعاقبة وأعدما العفو وأهو الفضل،
.  وأماغفرته عفوه لتنالوا الجليلين الوصفين بهذين اتصافبال

في سكن ماا أصوات لجميع سمعه يقتضي البصير بالسميع الثالثة الية وأختم
.  الحالت وأتباين الوأقات اختلف على بحركاتهم وأبصره وأالنهارأ، الليل
وأعظمته هءوأكبريا مطلقال علوه لن ،الكبير الرابعة: بالعلي الية وأختم

دوأنه، مان عبد ماا كل ماعها وأيبطل ،المخلوقات جميع ماعه تضمحل وأماجده
.  الباطل هو سواه وأماا الحق هو أنه يتعين وأكبريائه، علوه كمال وأبإثابات

خبرته وأدقيق علمه سعة على الدالين الخبير، الخاماسة: باللطيف الية وأختم
وأألوان البذوأرأ أصناف مان الرأض عليه تحتوى وأبما . كالظواهر، بالبواطن
مان أنزله بما الرأزاق، أصناف لهم أخرج حيث بعباده لطف نهأوأ النباتات،

. الغزير وأالخير مير،ّالن الماء
وأالرأض، للسماوأات مالكه ذكر ماا بعد الحميد، السادسة: بالغني الية وأختم

ماطلق، غني فإنه ،لها مانه لحاجة يخلقها لم وأأنه المخلوقات، مان فيهما وأماا
مان إليه فقراء كلهم أنهم على وأليدلهم الكامال، الحميد . فإنه بها لّليتكم وأل

فله جزائه، في حميد شرعه، في حميد أقدارأه، في حميد وأأنه الوجوه، جميع
ً وأصفات ذاتا المطلق الحمد .  وأأفعال
تسخيره وأرأحمته رأأفته  مانأي: الرحيم، السابعة: بالرؤوأف الية وأختم

فتختل تزوأل، لئل وأإبقاؤها وأالرأض السماوأات وأحفظ آدما لبني المخلوقات
مانافعهم في الفلك فيها لتجري البحارأ لهم سخر رأحمته . وأمان ماصالحهم

ماا كل فيه لهم وأأوأدع ،المسكن لهم خلق حيث فرحمهم ،وأماصالحهم
.  وأأبقاه عليهم وأحفظه يحتاجونه،

:بقوله قصة كل ختم أمامهم، ماع النبياء قصص الشعراء سورأة في ذكر وألما
ِإّن{  ّلَه َوأ َو ال ُه ِزيُز َل َع أل ِكيُم ا ألَح تضمنت قصة كل ] فإن68عمران:  } [آل ا

،له المكذبين إهلك وأتضمنت وألطفه، الله برحمة وأذلك ،وأأتباعه النبي نجاة
. عزته آثاارأ مان وأذلك
وأأتباعه لوالرس نجى فإنه ،الحالتين مان بكل السمين ماقتضى يتعلق وأقد

ذكر . وأيكون متهكوأح بعزته المكذبين وأأهلك وأرأحمته، وأعزته قوته بكمال
ً الرحمة بآياته رأحمته أبواب لهم فتح طالما وأأنه جرماهم، ظمِع على دال
فلم وأشركهم وأكفرهم الله على بتمردهم دوأنهم فأغلقوها وأرأسله وأنعمه

. الصارأما العقاب هذا بهم حل لما ذلك وألول إليها، طريق لهم يكن
أن{  ي السلما عليه ي عيسى قول وأأماا أم ِإ ُه أب ّذ َع ُدَك نهمإَف ُت َبا أن ِع ِإ أر َوأ ِف أغ أم َت ُه َل
ّنَك ِإ أنَت َف ِزيُز َأ َع أل ِكيُم ا ألَح ،الرحيم الغفورأ يقل: أنت ] وألم118} [المائدة: ا
وأانتقاما غضب ماقاما هو إنما ،وأاسترحاما استعطاف ماقاما سيل المقاما لن

وأصارأ ،وأالحكمة العزة ذكر فناسب ،الله دوأن مان إلهين وأأماه تخذها مامن
.  وأالمغفرة الرحمة ذكر مان أوألى
ثام العقوبة، وأأسباب الرحمة أسباب يذكر الرجاء: أن ماقاماات ألطف وأمان

ِفُر { :قوله ماثل ؛الرحمة على يدل بما يختمها أغ أن َي ُء ِلَم ّذُب َيَشا َع ُي أن َوأ ُء مَا َيَشا
ّلُه ٌءْرأ َوأال ُفو ٌءْم َغ ّذَب { :] وأقوله129عمران:  } [آل رَأِحي َع ُي ّلُه ِل ِقيَن ال ِف َنا ألُم ا

َقاِت ِف َنا ألُم ِكيَن َوأا ِر أش ألُم َكاِت َوأا ِر أش ألُم ُتوَب َوأا َي ّلُه َوأ َلى ال ِنيَن َع أؤمِا ألُم َناِت ا أؤمِا ألُم َوأا
َكاَن ّلُه َوأ ًا ال ُفورأ ًا َغ سبقت رأحمته أن على يدل ] فذلك73}  [الحزاب: رَأِحيم
مان سبب أدنى فيه مان كل ينتهي وأإليها الظهورأ، لها وأصارأ وأغلبته غضبه
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مان خردل حبة أدنى قلبه في كان مان النارأ مان يخرج وألهذا ،الرحمة أسباب
.  بذلك الستدلل صفة بها يعرف فإنه الماثلة هذه على وألنقتصر اليمان

العشروأن القاعدة
باعتبارأ ماتشابه وأكله باعتبارأ، ماحكم كله القرآن

ثاالث باعتبارأ ماتشابه وأبعضه ماحكم وأبعضه

.  الثلث الوأصاف هذه مان وأاحدة بكل تعالى الله وأصفه وأقد
أتوأأنه: {  آيات، عدة في ماحكم بأنه فوصفه ِكَم أح ُتُه ُأ َيا أت ُثاّم آ َل أن مِان ُفّص ُد ّل

ٍم ِكي ٍر َح ِبي النتظاما، نهايةوأ حكاماإال غاية في أنه ذلك ماعنىوأ] 1}[ هود:  َخ
وأبركة خير كلها وأأوأاماره وألاختلف، فيها تناقض ل ،وأصدق حق كلها خبارأهأف

السيئة وأالعمال الرذيلة وأالخلق وأالضرارأ بالشروأرأ ماتعلقة نواهيهوأ وأصلحا،
.  إحكاماه فهذا

ّلُه { :الزمار سورأة مان قوله في ماتشابه بأنه وأوأصفه أحَسَن َنّزَل ال ِديِث َأ ألَح ا
ًا َتاب ًا ِك ِبه َتَشا ،وأالحق وأالصدق الحسن في  ماتشابها:أي ]23} [الزمار:  مُا

صلحةُالم ،للقلوب المطهرة للعقول، المزكية النافعة بالمعاني وأوأرأوأده
 . المعاني أحسن وأماعانيه اللفاظ أحسن فألفاظه ،للحوال
أنُهبأن{  وأوأصفه ٌءْت مِا َيا ٌءْت آ َكَما أح َتاِب ُأمّا ُهّن مُا ِك أل ُأَخُر ا ٌءْت َوأ َها ِب َتَشا } [آل مُا

بالكتاب العلم أهل وأأن ،هكذا وأبعضه هكذا بعضه بأن وأصفه ا] فهن7عمران: 
ًا كله فيصير ،المحكم إلى مانه المتشابه يردوأن أن ُكّل { :وأيقولون ماحكم مِا

ِد أن َنا ِع ّب اشتبه فما فيه، تناقض فل عنده مان كان  وأماا:] أي7عمران:  } [آل رَأ
. الشكال وأزال العلم فحصل ،المحكم الخر الموضع فسره ماوضع، في مانه

ماا وأأن قدير، شيء كل على بأنه الخبارأ مان تقدما مانها: ماا ؛أماثلة النوع وألهذا
.  يشاء مان وأيضل يشاء مان يديه وأأنه يكن، لم يشأ لم وأماا كان الله شاء
يكون وأإضلله هدايته وأأن الحكمة، خلف به ظن مان على اشتبهت فإذا

ًا لها هدايته أن على الدالة الخر لياتا الطلق هذا وأضحت سبب لغير جزاف
ِدي { :المائدة سورأة في قوله ماثل بها وأيتصف العبد يفعلها أسباب، أه ِه َي ِب

ّلُه َع مَاِن ال َب ّت َنُه ا َوا أض ُبَل ِرأ له لعبده إضلله ] وأأن16} [المائدة:  الّسلما ُس
ًا { :العراف سورأة في قال ،ناللشيط توليه وأهو العبد، مان أسباب ِريق َف

َدى ًا َه ِريق َف ّق َوأ ِهُم َح أي َل َلُة َع ُذوأا نهمإ الّضل ّتَخ ِطيَن ا َيا َء الّش َيا ِل أوأ أن َأ ّله ُدوأِن مِا } ال
َلّما {:الصف سورأة ] وأفي30[العراف:  َف ُغوا   َغ َزا ّلُه َأَزا أم ال ُه َب ُلو } ُق

] . 5[الصف: 
يها،عل ماجبورأوأن العباد أفعال أن يرى الذي الجبري على آيات اشتبهت وأإذا

أعمالهم وأأن العباد، يجبر لم الله أن على الدالة الكثيرة الخر اليات بينتها
.  مانحصرة غير آيات في إليهم وأأضافها وأقدرأتهم، باختيارأهم وأاقعة

وأسيئها، حسنها العباد إلى العمال فيها الله أضاف التي اليات هذه أن كما
وأقدرأه، الله ءقضا عن مانقطعة أنها فظنوا النفاة، القدرأية على اشتبهت إذا

الصريحة الكثيرة اليات عليهم تليت ،قدرأها وأل مانهم شاءها ماا الله وأأن
خالق الله وأأن وأالوأصاف، وأالعمال العيان مان شيء لكل الله قدرأة تناوألب

.  شيء كل
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العالمين رأب الله يشاء أن إل يشاءوأن ل العباد وأأن العباد، ذلك: أعمال وأمان

 .
ماسلم كل على وأيجب حق، كلها وأالنصوص اليات للطائفتين: إن وأقيل

وأبقدرأتهم مانهم وأاقعة فهي تتنافى، ل وأأنها ،اهكل بها وأاليمان تصديقها
. وأإرأادتهم قدرأتهم وأخالق خالقهم تعالى وأالله وأإرأادتهم،

ماوضع في يتوضح لم وأماا ،أخر آيات فسرته اليات بعض في َلِمأجُأ وأماا
ًا كان وأماا ،خرآ ماوضع في توضح ًا القرآن فيه وأوأرأد الناس بين ماعروأف وأأ أمار

ًا،ان لنه ماجملً، فليس يفصله وألم وأالظلم، وأالزنا وأالزكاة كالصلة هي
فيه فليس ماتلبسين، هب كانوا ماا على وأأحالهم يعرفون، كانوا ماا إلى أرأشدهم
.  أعلم وأالله بوجه إشكال

وأالعشروأن الحادية القاعدة
وأالحوال ناالزما ماع إرأشاداته في يجري القرآن

وأالعوائد للعرف الراجعة أحكاماه في

،بالمعروأف عباده أمار الله فإن ،النفع عظيمة المقدارأ، جليلة قاعدة وأهذه
ًا حسنه عرف ماا وأهو ً شرع ًا وأعقل مااظهر وأهو المنكر، عن وأنهاهم ،وأعرف

. وأعرفا وأعقل شرعا قبحه
.  بذلك وأوأصفهم المنكر، عن وأالنهي بالمعروأف بالمار المؤمانين وأأمار 

وأالزكاة، كالصلة وأالوأقات الحوال في يتغير ل المعروأف مان كان فما
. وأقت في ٌءْ كل:به أمار فإنه الراتبة، الشرائع مان وأغيرها وأالحج، وأالصوما

كان . وأماا الماة هذه مان الوألين على الواجب نظير ينِِرالخ على وأالواجب
وأالزنا حق، بغير وأالقتل كالشرك لوأقاتا بتغير كذلك يتغير ل المنكر مان

يختلف وأل يتغير ل وأماكان زماان كل في أحكاماه تتبثا وأنحوها الخمر وأشرب
.  حكمه

.  هناه المراد فهو وأالحوال، وأالزماة الماكنة باختلف يختلف كان وأماا
ذلك في المتعينة وأالمصلحة وأالعادة العرف إلى فيه يردهم تعالى الله فإن

.  الوقت
لعباده يعين وألم وأالفعال، بالقوال الوالدين إلى بالحسان أمار أنه وأذلك
ًا ًا نوع وأالحوال، الوأصاف مان تجدد ماا كل ليعم وأالبر، الحسان مان خاص
حق وأفي الخر، الوقت في الحسان غير وأقت في إليهم الحسان يكون فقد

. الخر لشخصا حق دوأن شخص
وأماكانك، وأقتك في المعروأف الحسان في الله: النظر أوأجبه الذي فالواجب

. وأالديك حق في
وأالصحاب وأالجيران القارأب إلى الحسان مان به أمار ذلك: ماا ماثلوأ

الناس يتعارأفه ماا إلى وأأفراده وأجنسه نوعه في رأاجع ذلك فإن ،وأنحوهم
ًا . إحسان
تعالى قوله وأكذلك العرف إلى فيه ينظر وأالساءة، العقوق مان ضده وأكذلك

النساء سورأة في
ُهّن{   َعاِشُروأ أعُروأِف َوأ ألَم ُهّن{  البقرة سورأة ] وأفي19} [النساء:  ِبا َل أثُل َوأ مِا

ِذي ّل ِهّن ا أي َل أعُروأِف َع ألَم عشرتهما في الزوأجين الله فرد ]،228} [البقرة:  ِبا
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في الناس عند عارأفالمت المعروأف لىع الخر على مانهما كل حق وأأداء

.  وأحالك وأبلدك قطرك،
ًا يختلف وأذلك ًا اختلف ًا إحصاؤه يمكن ل ،عظيم .  عد
وأبراهين القرآن آيات مان وأهذا ،المختصرة النصوص هذه في كله ذلك فدخل
. صدقه
ُلوا{  العراف سورأة في تعالى وأقال ُك ُبوا َوأ أشَر ُفوا َوأل َوأا ِر أس } [العراف: ُت

ِني َيا] { 31 َدمَا َب أد آ َنا َق أل أنَز أم َأ ُك أي َل ًا َع َباس ِرأي ِل َوا أم ُي ُك ِت أوآ ًا َس ِرأيش } [العراف: َوأ
ًا يعين وألم وأاللباس، وأالشرب الكل لعباده أباحا ] فقد26 الطعاما مان شيئ

،الحوال باختلف ختلفت الماورأ هذه أن يعلم وأهو وأاللباس، وأالشراب
ًا كان ماا إلى ينظر وأل كانت، حيث أماره بها تعلقيف نزوأل وأقت مانها ماوجود

.  فقط القرآن
ّدوأا { :النفال سورأة في قوله وأكذلك َأِع أم َوأ ُه أم مَاا َل ُت أع َط َت أس أن ا ٍة مِا ّو } ُق

نزوأل وأقت موجودةال وأالقوة السلحا المعلوما: أن ] وأمان60[النفال: 
.  ذلك بعد وأجدت التي القوة نوع غير القرآن

وأيليق يناسبه وأبما وأقت كل في القوة مان ستطاعي اما كل يتناوأل النص فهذا
.  به

أن ِإّل { :النساء سورأة في تعالى قال لما وأكذلك ُكوَن َأ ًة َت أن ِتَجارَأ َتَراٍض َع
أم ُك أن ًا لنا يعين ] لم29} [النساء:  مِا ًا، وأل التجارأة مان نوع لنا يحدد وألم جنس

ًا لم ماا تجارأة عد ماا كل أباحا الله أن على يدل وأهذا الرضى، بها يحصل ألفاظ
به انعقدت وأالفعال القوال مان الرضى به حصل ماا وأأن ،الشارأع عنه ينه

المعاوأضات به انعقدت فعل، أوأ قول مان الرضى حقق فما التجارأة،
.  وأالتبرعات

.  كثير شيء النوع هذا مان القرآن وأفي

وأالعشروأن الثانية ةالقاعد
 القرآن أماثلة ماقاصد في

يحتاج التي المواضيع وأأنفع وأأكمل أعلى على احتوى الكريم القرآن أن علما
وأإيصال التعليم، طرق أحسن على احتوى فقد النواع، جميع في إليها الخلق

. وأأوأضحه شيء بأيسر القلوب إلى المعاني
سبحانه البارأي يذكره النوع وأهذا الماثال، : ضربةالعالي ليمهاتع أنواع فمن
وأالعمال أهله، وأحال وأالشرك الموحد وأحال كالتوحيد المهمة، الماورأ في

بالماورأ وأتمثيلها النافعة، المعاني توضيح كله بذلك . وأيقصد الجليلة العاماة
عناية مان . وأهذا العين رأأي ماعانيها يشاهد كأنه لبالق ليصير المحسوسة،

.  وألطفه بعباده البارأي
بالغيث آيات عدة في رأسوله على أنزله الذي وأالعلم الوحي الله لّماث فقد

عمل نإوأ وأالوأدية، يضابالرأ الناس وأقلوب السماء، مان النازل وأالمطر
ٍضافمنها: أرأ الرأض، في وأالمطر الغيث كعمل القلوب في وأالعلم الوحي
التي الفاهمة القلوب . كمثل الكثير وأالعشب الكل وأتنبت الماء تقبل طيبة
ًا به وأتعمل وأتعقله، ،وأكلماه وأحيه هوأرأسول الله عن تفهم ًا علم بحسب وأتعليم
الكل، تنبت وأل الماء تمسك ضاأرأ . وأمانها حالها بحسب يضا. كالرأ حالها
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،ضهماوأأرأ ماواشيهم وأيسقون فيشربون تمسكه الذي بالماء الناس ينتفعف

ليس وألكن الماة إلى وأتلقيه وأالسنة القرآن مان الوحي تحفظ التي كالقلوب
وألكنهم خير على وأهؤلء الوألين عند ماا بمعانيه وأالمعرفة الدرأاية مان عندها
. أوألئك دوأن

ل بالوحي تنتفع ل التي القلوب كمثل ،كل تنبت وأل مااء تمسك ل ضامانها: أرأوأ
. عمل وأل حفظا وأل علما

الوحي هتشبيه ماناسبة . وأأماا الظهورأ في ترى كما للقلوب يضاالرأ وأماناسبة
فيه وأالوحي الحسية، وأأرأزاقهم وأالعباد الرأض حياة فيه الغيث لن بالغيث

. المعنوية أرأزاقهم وأماادة وأالرأوأاحا القلوب حياة
بإذن حين كل أكلها تؤتي التي الطيبة بالشجرة التوحيد كلمة الله لّماث وأكذلك

وأإيمانا وأتصديقا ماعرفة صاحبها بقلب ثاابتة التوحيد شجرة فكذلك.  رأبها
الطيبة النيات مان وأقت كل مانافعها وأهو أكلها وأتؤتي ،لموجبها وأإرأادة

وأانتفاع صاحبها نفعوأ ،المستقيم أيوأالهد الصالحة وأالعمال الزكية، وأالخلق
.  وأيقينه وأعلمه صاحبها لخلص السماء إلى صاعدة . وأهي به الناس

ًا الله ماع تخذا الذي وأالمشرك الشرك الله لّوأماث أنه وأيزعم ،به يتعزز إله
ًا اتخذت كالعنكبوت الضررأ وأدفع النفع، مانه سينال البيوت أوأهن وأهو بيت

ازداد ماا المشرك . كذلك ضعفها إلى ضعفا إل باتخاذه ازدادت فما ،وأأوأهاها
ًا باتخاذه ًاوأ وألي ًا إل الله دوأن مان نصير وأمان ،الله عن انقطع قلبه لن ،ضعف
ًا زاده بالمخلوق . وأتعلقه وأجه كل مان الضعف ّهحل الله عن قلبه انقطع وأهن

وأانقطع ظنه فخاب المنافع، حصول مانه وأظن عليه تكلا فإنه وأهنه، إلى
وأحده، بالله هتعلقوأ وأتوحيده بالله إيمانه بقوة قوي فإنه المؤمان وأأماا أماله،
العبدك ،كلها أحواله في المتصرف وأهو الضررأ، وأدفع وأالنفع المار بيده الذي
الرأادة مانطلق وأأفعاله، أقواله في ماستقيم صراط على استقاما الذي

المشرك بخلف الوجوه، مان بوجه لهم ماقيد غير المخلوقين، رأق تحررأعن
يأت ل يوجهه أينما ماوله، على وأعالة ّلَك هو الذي البكم الصم كالعبد فإنه

تصرف وأل انطلق له ليس لهم، رقَتأسُما للمخلوقين ماتقيد قلبه لن بخير،
. به شعورأ وأل الخير في

ًا هوأماثل .  مامزق كل وأمازقته رأوالطي فتخطفته السماء مان خر الذيك أيض
خلق على كلهم اجتمعوا لو يدعونوأ ينفعون آلهة أنهم زعموا الذين وأهؤلء
فكيف خلقه، على باجتماعهم يقدرأوأا لم الذباب وأهو ،المخلوقات أضعف

لو الذباب أن ذلك مان  وأأبلغ!!مانهم اللوف مائات مان بفرد  فكيف!!ببعضهم
ًا يسلبهم الضعف هذا فوق فهل وأرأده، مانه استخلصه على ايقدرأوأ ل شيئ
ماع وأهو ؟شئ المشرك فيه وأقع الذي الغروأرأ هذا مان أعظم وأهل ضعف؟

بين كالعبد ،آلهة عدة بين قلبه ّمقستما وأالضعف الوهن وأهذا الغروأرأ هذا
ماعهم . فهو الخر دوأن أحدهم إرأضاء مان يتمكن ل ،المتشاكسين الشركاء

الحوال هذه بعض المشرك استحضر . فلو ماتراكم وأشقاء دائم شر في
أضاع بعدماا وأرأأيه عقله أضاع قد أنه وألعلم عليه، هو عما بنفسه لربأ الوخيمة

غيره يرجو وأل وأبارأئه خالقه إل يعبد وأل لربه، خالص فإنه الموحد . وأأماا دينه
وأأن الحق هو الدين أن وأعلم وأاستراحا، قلبه نأطما قدوأ ،سواه يخشى وأل

حياة في فهو البدية، وأالسعادة وأالفلحا الخير وأماآله ،بالعواق أحمد عاقبته
. مانها أطيب حياة في وأيطمع طيبة،
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لم الذي له الخالص الكامال العمل فذكر ،بالبساتين العمال الله لّوأماث

الرياحا تنتابه ،وأأعلها المواضع أحسن في كبستان يفسده ماا له يعرض
فإن ،المتدفقة الجارأية النهارأ خلله وأفي للشمس، وأبرز ىََحض وأقد النافعة،

ذلك وأماع ،السماء مان ينزل الذي كالطل له ٌءْكافية فإنها ًغزيرة تكن لم
هو عما تسأل ل الشروأط هذه توفر  فمع. وأأزكاها الرأاضي أطيب ُهفأرأض
وأرأغد نعيم في فصاحبه الثمارأ، وأوأفورأ الظلل وأطيب الشجارأ ِهاءَز مان عليه

كبر قد لنسان البستان هذا كان فإن ،وأتلفه انقطاعه مان آمان وأهو ،ماتواصل
وأقد كفاءة، وأل مانهم ماساعدة ل ضعاف عائلة وأعنده العمل، مان وأضعف
أحرقه وأإعصارأ آفة جاءته إنه ثام عائلته، وأماادة ماادته كان حيث به اغتبط
ماصيبته؟ تكون وأكيف ؟      المغروأرأ هذا حسرة تكون . فكيف آخرهم عن وأأتلفه
أوأ النفاق أوأ الشرك مان الصالح عمله يبطل بما العمل بعد جاء الذي هو وأهذا

أيس قد تالفا أصبح زاكيا بستانه كان ماا بعد وأيحه، . فيا المحرقة المعاصي
. عائلته ماع بحسرته وأبقي عوده مان

الله ثابته مان بستان صفة الله ذكر فقد . وأأنسبها الماثال أحسن مان فهذا
،وأيضاده ينافيه بما عمله أبطل مان بستان . وأ الصالح وأالعمل اليمان، على

بستان له ليس أنه أصل للعمل وأل لليمان يوفق لم الذي أن ذلك مان وأيؤخذ
ً .  أصل
المحل وأطيب المياه تمدها البساتين بالبساتين: أن العمال تشبيه وأوأجه

الطيبة القلوب حياة مان زلاالن الوحي يمدها العمال فكذلك الموقع، وأحسن
وأالخلص الجتهاد مان العمل قبول شروأط جميع العامال جمع . وأقد

. بهيج زوأج كل ُهعمل فأثامر ،وأالمتابعة
وأقد فيأتيه ،مااء الظمآن يحسبه الذي بالسراب الكافر عمل الله لّماث وأقد

ًا يجدهف ،العياء وأأنهكه ،الظمأ به اشتد . سراب
. وأهذا باقية مانه تبق فلم فذرأته الرياحا فجاءته المحترق، الشيء برمااد لهّوأماث

النارأ بمنزلة وأماعاصيه كفره فإن ،عمله وأبطلن الكافر لحال ماناسب
يعتقده كان وأهو له، حقيقة ل الذي وأالسراب الرمااد بمنزلة وأعمله ،المحرقة

عنده الله وأوأجد حسرات، نفسه تقطعت شيئا يجده وألم وأصله فإذا له، نافعا
.  حسابه فوفاه

.  الزاهي الذكي البستان بذلك المخلصين نفقات لّماث كما
شديد ماطر فأصابه تراب، مان شيء عليه َلسأأما بحجر المرائين نفقات لّوأماث

ًا فتركه وأل تصديق وأل فيه إيمان ل المرائي قلب لن عليه، شيء ل صلد
رأياء عن بل إيمان، عن تصدرأ لم حيث فنفقته كالحجر، قاس فهو ،إخلص
اهذ في يؤثار لم الذي المطر . كهذا ًزكاة وأل ًحياة قلبه في تؤثار لم وأسمعة
ًا المالس الحجر .  شيئ

مان ماراتبها وأبينت هاوأبينت حتهاّوأض لتهاَّثمُما على طبقت إذا الماثال وأهذه 
. وأالنقصان وأالكمال وأالشر الخير

ًا فاستوقد ،ظلمة في هو مان بحال المنافقين حال الله لّوأماث غيره، مان نارأ
م،ضوءه وأانطفأ منورأه ذهب ،الطريق له وأتبين ،حوله ماا أضاءت لما ثام

ً عليها كان التي الظلمة مان َأعظم عظيمة ظلمة في وافبق  وأهكذا. أوأل
الشقوة، عليه غلبت الهدى له تبين فلما ،اليمان بنورأ استنارأ المنافق

ةظلم في يوأبق ،إليه هو ماا أحوج نورأه عنه فذهب ،الحيرة عليه وأاستولت
ًا الهدى، له بان مان أن عباده في الله سنة لن يرجعون ل  فهم. ماتحير
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الحق رأأى لنه للهداية، ذلك بعد يوفقه ل هأن عنه رأجع ثام الحق له وأاتضح
. فاتبعه الضلل وأعرف فتركه،

عليهم غلبت ثام وأعرفوا، تبصروأا الذين المنافقين على ينطبق المثل وأهذا
.  اليمان فتركوا الضارأة العراض
أوأ{ : قوله وأهو الثاني وأالمثال ّيٍب َأ ِء مِاَن َكَص ِه الّسَما ُلَمات ِفي ٌءْد ٌءُْظ أع ٌءْق َوأرَأ أر َب َوأ
ُلوَن َع أج أم َي ُه َع ِب َذ ِفي َأَصا َواِعِق مِاَن نهماآ َذرَأ الّص أوِت َح ألَم ّلُه ا ٌءْط َوأال مُاِحي

ِريَن ِف َكا أل الذين المتحيرين الضالين لمنافقينا على ] ينطبق19} [البقرة: ِبا
سماعه وأكرهوا عنه، أعرضوا همنل ،مانه المراد يعرفوا لموأ القرآن يسمعون

ًا .  وأسادتهم لرؤسائهم اتباع
تعجب الربيع، زهرة بحالة بها وأالغترارأ وأزهرتها الدنيا الحياة الله لّوأماث

عما بها واَهََلف ،زوأالها ونّنماَيؤ وأل ،بقاءها يظنونوأ ،الجاهلين وأتغر ،الناظرين
وأقت أسرع في مافارأقين لنعيمها وأأضحوا زائلة عنهم فأصبحت ،له خلقوا
ًا، الخضرارأ بعد أصبح اإذ الربيع كهذا ًا الحياة وأبعد هشيم ًا يبس . رأمايم
سكر وألكن ،وأالفاجر البر به وأاعترف الخلق شاهده قد الوصف وأهذا

.  الجل على العاجل إيثارأ اقتضى اليمان داعي وأضعف الشهوات

وأالعشروأن الثالثة القاعدة
نوعين على القرآن إرأشادات

ًا يرشد : أنأحدهما ًا أمار ًا وأنهي ًا ماعروأف أمار إلى وأخبر ماعروأف أوأ شرع
ًا .  تقدما كما عرف

ماعروأفة، أصول مان النافعة الشياء استخراج إلى يرشد : أنالثاني والنوع
. مانها المنافع استفادة في الفكر وأيعمل
.  القدرأ جليلة شريفة القاعدة وأهذه

وأالماورأ الخبرية الماورأ في القرآن إرأشادات : فأكثرالول النوع أماا
فيها داخلة الحكمية

إلى كثيرة آيات في عباده دعا فإنه هنا، المقصود  وأهو:الثاني النوع وأأماا
وأإلى العوالم، مان فيها الله خلق وأماا وأالرأض، السماوأات خلق في التفكر
. فيها النظر
وأمانافع شديد بأس فيه الحديد وأأنزل ،وأمانافعنا لمصالحنا سخرها أنه وأأخبر
أم َوأَسّخَر { :للناس ُك َوأاِت ِفي مَاا َل أرأِض ِفي َوأمَاا الّسَما أل

َ ًا ا أنُه َجِميع } مِا
العلوما أنواع وأاستخراج فيها، التفكر على العقول ] فنبه13[الجاثايية: 

. مانها وأالفوائد
شيء ليوأ ،وأانتظاماها وأأوأصافها حالها وأنظرنا فيها، فكرنا إذا نناأ وأذلك

مان عليه احتوت وأماا اليات مان فيها وأمااذا أبقيت؟ فائدة وألي خلقت
:جليلين علمين هافي الفكر هذا أفادنا المنافع؟
وأالحكم وأالعظمة، الكمال صفات مان لله ماا على بها نستدل : أنناأحدهما
به أخبر ماا صدق وأعلى ،المتكاثارة وأاليادي الواسعة النعم مان له وأماا البالغة،

. به جاءوأا ماا ةقوأحقي رأسله صدق وأعلى ،وأالنارأ وأالجنة المعاد مان
الله فإن علمه، إليه وأصل ماا ذكر ّ. وأكل العلم أهل همان أكثر قد النوع وأهذا
. اللباب أوألو بها ينتفع إنما اليات أن أخبر

36

http://www.Quranway.net/


القواعد                                            الشرعية للعلوم الفرقان معهد 
القرآن تفسير في الحسان

www.Quranway.net 
.  وأأكملهما وأأعلهما، مينأِلالع أجل وأهذا

الله فإن ،المتنوعة المنافع مانها نستخرجوأ فيها نتفكر : أنناالثاني العلموأ
وأالخيرات المنافع مان فيها لنا ماا جميع استخراج على وأسلطنا ،لنا سخرها
وأنستخرج وأنغرسها، وأنزرأعها لنحرثاها أرأضها لنا . فذلل وأالدنيوية الدينية
الصناعات مانها لنستخرج وأأعمالنا علومانا طوع وأجعلها وأبركتها، ماعادنها
في لسيما ي وأتفوقها وأتنوعها كثرتها على الصناعات فنون  فجميع. النافعة

بل الحاجة رفتُع . وأقد لنا تسخيرها في داخل ذلك كل ي الوأقات هذه
حد ل ماا إلى الصنائع وأترقية المنافع استنباط إلى الوأقات هذه في الضروأرأة

فوائد افيه أماورأ وأعناصرها ماوادها مان الوأقات هذه في ظهر . وأقد له
.  للخلق عظيمة

به إل المطلوبة المور تتم ل ما أناللزما:  قاعدة في لنا تقدما وأقد
مان الحادثاة وأالمخترعات الصناعات تعلم أن على يدل . وأهذا مطلوب فهو

ًا المطلوبة الماورأ ً لزماة ماطلوبة هي كما ،شرع في الجهاد مان وأأنها ،عقل
.  القرآن علوما وأمان الله، سبيل

سخر وأأنه للناس، وأمانافع شديد بأس فيه الحديد جعل أنه العباد نبه الله فإن
أقرب مان المنافع هذه لتحصيل يسعوا أن . فعليهم الرأض في ماا لهم

.  بالتجارأب ماعروأفة وأهي تحصيلها، إلى الطرق
وأرأحمته وأحكمته الله علم سعة على دليل أكبر . وأهو القرآن آيات مان اوأهذ

تزال ل بطرق إليها الوصول لهم وأيسر النعم، جميع لهم أباحا بأن بعباده
ًا تحدث ماا كل العباد بها يتذكر تذكرة القرآن أن أخبر . وأقد وأقت بعد وأقت
.  المصالح لجميع هداية وأأنه ،فيتركونه يضرهم وأماا فيسلكونه ينفعهم

وأالعشروأن الرابعة القاعدة
الغلو وأذما وأالعتدال التوسط

في الحد وأماجاوأزة وأالغلو التقصير وأذما وأالعتدال التوسط إلى يرشد القرآن
. الماورأ كل
ّلَه ِإّن { :تعالى قال أأمُاُر ال أدِل َي َع أل أحَساِن ِبا ِأل أل { :] وأقال90} [النحل:  َوأا ُق
ّبي َأمَاَر أسِط رَأ ِق أل وأالحسان بالعدل المارة ] وأاليات29} [العراف:  ِبا

.  كثيرة ضدهما عن وأالناهية
ل اكم الحد، وأيتجاوأز يغلو ل وأأن فيها الحد الماورأ: لزوأما كل في وأالعدل
. الحق بعض وأيدع يقصر
ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي عليه كان بما بالتمسك أمار الله عبادة ففي
عنه المقصرين وأذما الحدوأد يوأتعد ذلك، ماجاوأزة عن وأنهى كثيرة آيات في
.  كثيرة آيات في

،للرسول وأالمتابعة للمعبود الخلص جمعت ماا بها الله أمار التي فالعبادة
.  لغية فهي أحدهما أوأ المارين مان خلت فإذا
ووأه بالعتدال أمار ي وأسلم عليهم الله صلى ي وأالرسل النبياء حق وأفي

تباعهم،اوأ وأتوقيرهم ،الخلق ماحبة على المقدماة وأماحبتهم بهم، اليمان
عن كثيرة آيات في . وأنهى بها الله أكرماهم التي وأماراتبهم أقدارأهم وأماعرفة

مان لهم وأيجعل ،الله أنزلهم التي مانزلتهم فوق رفعواُي أن وأهو فيهم الغلو
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في التقصير عن نهى . كما شيء ماشارأك فيها يشارأكه ل التي الله حقوق
فيهم الغالين ّ وأذما. تباعهما أوأعدما وأتوقيرهم ماحبتهم ترك أوأ بتكذيبهم حقهم

في قالوا حين كاليهود لهم الجافين ّذما كما عيسى، في وأنحوهم كالنصارأى
هذا أن وأأخبر ،بعض دوأن ببعض فآمان بينهم فرق مان ّوأذما قالوا، ماا عيسى

.  بجميعهم كفر
وأماعرفة ماحبتهم جبتف وأالوألياء العلماء حق في المار هذا يتعلق وأكذلك

ًا وأإعطاؤهم ،فيهم الغلو ّيحل وأل أقدارأهم، رأسوله وأحق الله، حق مان شيئ
ًا لله عادى فمن ،عداوأتهم وأل همؤجفا ّيحل وأل ،صلالخا بارأزه فقد وألي

.  بالحرب
وأالتقصير الماساك عن وأنهى ،وأالصدقات النفقات في بالتوسط وأأمار

. وأالتبذير السراف عن نهى كما ،وأالبخل
الجبناء وأذما الجبن، عن وأنهى ،وأالفعال بالقوال وأالشجاعة بالقوة وأأمار
إلى بأيديهم يلقون الذين المتهورأين ذما كما النفوس، وأضعفاء الخورأ وأأهل

.  التهلكة
،وأالتسخط وأالهلع الجزع عن وأنهى كثيرة، آيات في الصبر على وأحث وأأمار
.  كثيرة آيات في الرحمة وأعدما وأالقسوة التجبر عن نهى كما

وأالصحاب وأالقارأب الوالدين عليك: مان حق له مان لكل الحقوق بأداء وأأمار
ً قول إليهم وأالحسان وأنحوهم إليهم أساء أوأ حقهم في قصر مان ّوأذما ،وأفعل

ً ً قول رأضا على رأضاهم قدما حتى غيرهم وأفي فيهم غل مان ذما كما ،وأفعل
.  الله طاعة على وأطاعتهم الله

وأالترف، السرف عن وأنهى ،وأاللباس وأالشرب الكل في بالقتصاد وأأمارنا
 . بدنوأال قلببال الضارأ التقصير عن نهى كما

.  6وأإفراط  تفريط:ذمايمين خلقين بين كان إل شيءب الله أمار فما وأبالجملة

وأالعشروأن الخاماسة القاعدة
 وأقربانها تعديها عن وأنهى ابحفظه أمار قد الله حدوأد

ُظوَن { :تعالى قال ِف ألَحا ِد َوأا ُدوأ ِه ِلُح ّل ألَك { :] وأقال112} [التوبة:  ال ُد ِت ُدوأ ُح
ِه ّل َها َفل ال ُدوأ َت أع ألَك { قال:] وأ229} [البقرة:  َت ُد ِت ُدوأ ِه ُح ّل َها َفل ال ُبو أقَر } َت

] . 187[البقرة: 
التي وأالباطنة، الظاهرة الشرائع مان لعباده حده ماا الله: فهي حدوأد أماا

بأداء يكون لها . فالحفظ بتركها أمارهم التي وأالمحرماات بفعلها، أمارهم
. وأالباطنة الظاهرة المحرماات وأترك اللزماة، الحقوق
ماا َليعرف ،وأجهها على الحدوأد ماعرفة على الترك وأهذا الفعل هذا وأيتوقف

صة،ناق غير كامالة الوجه ذلك على فيؤديها وأالحقوق، الواجبات في يدخل
يعرف لم مان الله ّذما وألهذا تركها، مان ليتمكن المحرماات في يدخل وأماا

.  ذلك عرف مان على وأأثانى ،رأسوله على الله أنزل ماا حدوأد

أيضا: " قال . " وأ وأالكيفية الكمية في للشرع ماوافقا تكون ماعناه: أن عثيمين:  " التوسط ابن الشيخ قال 6
.  . . . . . . . . . . . . تنقص وأل تزد ل الماورأ في بالعتدال يأمار القرآن أن القاعدة هذه مان الخلصة وأ

وأ التهاوأن بين وأسطا نكون الله، إلى  الدعوة في حتى أيضا له نتفطن أن يجب أمار هذا أن فالحاصل
"  وأالحكمة بالعدل فتكون وأالتشديد، الغلو بين التفريط،
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ألَك { :تعالى الله قال وأحيث ُد ِت ُدوأ ِه ُح ّل َها َفل ال ُدوأ َت أع ] كان229} [البقرة:  َت
ماجاوأزتها عن نهى . فإنه الشرائع مان فصله وأماا لعباده، أحله بها: ماا المراد
. بملزماتها وأأمار
عن وأنهى ،وأالنكاحا وأاللباس وأالشراب الطعاما مان أحله ماا بملزماة أمار كما

. الخبائث مان حرما ماا إلى ذلك تعدي
وأتوابع وأالعدة وأالطلق النكاحا في الحكاما مان شرعه ماا بملزماة أمار وأكما
ًا يجوز ل ماا فعل إلى ذلك تعدي عن وأنهى ،ذلك .  شرع
. وأنهى حده وألزوأما الموارأيث أحكاما مان فصله ماا على بالمحافظة أمار وأكما
فرضه ماا وأتبديل ،يرث مان وأحرماان ،يرث ل مان وأتورأيث ذلك، تعدي عن

.  بغيره وأفصله
ألَك { :تعالى قال وأحيث ُد ِت ُدوأ ِه ُح ّل َها َفل ال ُبو أقَر ] كان187} [البقرة:  َت
َها َفل { :قوله . فإن بذلك: المحرماات المراد ُبو أقَر هينفعلها،وأ عن ي} نه َت

.  فيها وأالموقعة إليها الموصلة أسبابها وأعن قدمااتهاما عن
ألَك { :فقال الصياما وأقت لهم وأبين ،الصائم على المحرماات عن نهاهم كما ِت

ُد ُدوأ ِه ُح ّل َها َفل ال ُبو أقَر آتوا ماما يأخذوأا أن الزوأاج على حرما  وأكما .} َت
ًا أزوأاجهم ألَك { :قال مابينة، بفاحشة يأتين أن إل شيئ ُد ِت ُدوأ ِه ُح ّل َها َفل ال ُبو أقَر َت
ُبوا َوأل { :قوله في المحرماات بين } وأكما أقَر َنى َت َوأل] { 32سراء: إ} [الالّز
ُبوا أقَر ِم مَااَل َت ِتي َي أل ِتي ِإّل ا ّل أحَسُن ِهَي ِبا ] 34سراء: إ} [ال َأ
أن . كما عليها وأالمحافظة الله، حدوأد ماعرفة في وأالفلحا وأالسعادة فالخير

عليها المحافظة وأتركأ الله، بحدوأد الجهل العقوبات وأأسباب الشر كل أصل
.  أعلم  وأاللهالشرين. بين الجمع أوأ

وأالعشروأن السادسة القاعدة
المقيدة اليات في الحكاما

إل القيود، تلك بوجود إل أحكاماها تثبت ل قيود فيها التي اليات الصل: أن
ًا كتابه في رأتب ماتى الله . فإن لطيفة قاعدة . وأهذه يسيرة آيات في حكم

لذلك شرط أوأ بقيد، وأقيده شيء، على
ًا، . تعالى الله وأصفه الذي الوصف، ذلك على به الحكم تعلق شرط

الصل هذا مان المستثنى ذكر المقصود . وأإنما له حصر ل القرآن في وأهذا
. ففي ماراد غير قيد هذا-:  عليها تكلموا إذا-  المفسرين مان كثير يقول الذي
مان فيها لما أرأادها الله فإن الله كتاب في لفظة كل فإن ؛نظر العبارأة هذه

] ماراد [ غير بقولهم مارادهم . وأإنما تخفى وأقد خاطبللم تظهر وأقد ،فائدة
.  لها الحكم ثابوت

أعلى وأيذكر وأفروأع، أصول مان الشرعية الحكاما يذكر تعالى الله أن فاعلم
ًا كانت إن حسنها، لهم وأليظهر لعباده، ليبرزها لها حالة قبحها أوأ بها، ماأماورأ

ًا تكان إن .  عنها مانهي
ًا مانها هذا لك يظهر الصدد بهذا التي اليات هذه تأمال وأعند .  عيان
أن { :تعالى قوله فمنها ُع َوأمَا أد َع َي ِه مَا ّل ًا ال َله َهاَن ل آَخَر ِإ أر ِه َلُه ُب } [المؤمانون: ِب
ًا الله ماع دعا مان أن المعلوما ] وأمان117 له ليس وأأنه كافر، فإنه آخر إله

ًا برهان ًا القيد بهذا الله قيدها . وأإنما ماطلق وأالمشرك الشرك لشناعة بيان
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ًا عقلي وأل شرعي، دليل له ليس الشرك وأأن ماا بيده ليس وأالمشرك ،قطع

ًاش له غّسوُي .  ذلك مان يئ
وأماخالفة المعاندة مان المشركين على البليغ القيد: التشنيع هذا ففائدة

وأماقاصد نفسية أغراض إل بأيديهم ليس وأأنه وأالعقلية، الشرعية البراهين
له مان هزيجيست ل عليه هم ماا أن لعرفوا التفات أدنى واتالتف لو وأأنهم سيئة،
.  لوعقما لوأ إيمان أدنى
ُكُم { :تعالى قوله وأمانها ُب ِئ َبا ِتي َوأرَأ أم ِفي الّل ُك ِرأ أن ُحُجو ُكُم مِا ِئ ِتي ِنَسا أم الّل ُت أل َدَخ
ِهّن ًا ليس حجره غير في أوأ حجره في كونها أن ] ماع23} [النساء:  ِب شرط

ًا تحرما فإنها ،لتحريمها ًا القيد هذا الله ذكر . وألكن ماطلق الحالة، لهذه تشنيع
. فذكر بنته بمنزلة النسان حجر في هي التي الربيبة إباحة القبيح مان وأأنه
لم التحريم أن ماع اللباب، ذوأي عنها لينفر قبحها، بثياب ًماتجلية المسألة الله

ًا، ماباحة تكون أن إماا . فالنثى الحالة هذه بمثل قّعلُي ماحرماة أوأ ماطلق
ًا المحللت النساء بقية . كحالة ل أما النسان عند كانت سواء ،ماطلق

.  وأالمحرماات
ُلوا َوألتعالى: {  قوله وأمانها ُت أق أم َت ُك َد أوأل َيَة َأ أش أمالٍق َخ :] وأ31} [السراء:  ِإ

أن{ أمالٍق  مِا على الوألد قتل على النهي المعلوما أن ] ماع151} [النعاما:  ِإ
كله: كونه للشر جاماعة حالة الحالة: أنها هذه ذكر في . فالفائدة حال أي

ل ٍشفقة عليه الشفقة شدة على النفوس بلتُج أنَما وأقتل حق، بغير قتل
ًا ذلك وأكون ،لها نظير . بالله الظن وأإساءة الله، لقدرأ التسخط عن صادرأ

ًا يقتلونهم إنما وأالمالق الفقر خشية أوألدهم يقتلون الذين فأوألئك تبرما
ًا ظنونهم وأأساءوأا التبرما، هذا بالفقر تبرماوا قد فهم ،الله بقدرأ وأتسخط

المار فصارأ فاقتهم، وأاشتدت ،فقرهم زاد أبقوهم إن أنهم ظنوا حيث بربهم
.  بالعكس

ًا ًا كان إذا فإنه وأأيض خشية إليها دفعهم التي الحال هذه في قتلهم عن مانهي
.  وأأحرى أوألى باب مان الرزق سعة حال ففي ،وأحدوأثاه الفقر
ًا ًا الموجودة للحالة هذا: بيان ففي وأأيض لذكر فالتعرض ،عندهم غالب

.  للمسائل وأأوأضح أجلى يكون الحادثاة في الموجودة السباب
ُهّن { :الرجعة في تعالى قوله وأأماا ُت َل ُعو ُب ّق َوأ ِهّن َأَح ّد ِلَك ِفي ِبَر أن َذ ُدوأا ِإ َأرَأا

ًا أصلح نهإوأ ،النوع هذا مان نهإقال:  مان العلماء ] فمن228} [البقرة:  ِإ
ًا القيد هذا ذكر فيكون ،يرده لم أما الصلحا أرأاد سواء رأدها يستحق على حث

،المضارأة وأجه على ردهالً اوأتحريم ،الصلحا قصد مان به الله أمار ماا لزوأما
ُهّنتعالى: {  كقوله رأدها، يملك كان وأإن ُكو أماِس َأ أعُروأٍف َف أوأ ِبَم ُهّن َأ َسّرُحو

أعُروأٍف ] . 231} [البقرة:  ِبَم
ستحقي ل الزوأج وأأن العاما، الصل على القيد هذا جعل مان العلماء وأمان

حق فل ذلك ضد قصد إذا . فأماا الصلحا قصد إذا إل عدتها في زوأجته رأجعة
.  الصواب هو وأهذا ،رأجعتها في له

أن { :تعالى قوله وأمانها ِإ أم َوأ ُت أن َلى ُك ٍر َع َف أم َس َل ُدوأا َوأ ًا َتِج ِتب ٌءْن َكا َها ِر ٌءْة َف ُبوَض أق } مَا
ًا يصح الرهن أن ] ماع283[البقرة:  ًا حضر الله القيد: أن هذا . ففائدة وأسفر

السفر، في الحالة هذه وأهي للرهن، الحاجات وأأشد الحالت، أعلى ذكر
هذه في للرهن النسان يحتاج ماا فأحوج ماقبوض، وأالرهن مافقود، وأالكاتب

في الناس هقال وأكما المقبوض، بالرهن إل التوثايقات فيها تعذرأت التي الحالة
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ًا ليس قبضه وأأن بالقبض، قيده في الصحيح على فكذلك السفر قيد شرط

.  الكاتب فقد وأكذلك الستيثاق، وأزيادة للحتياط ذلك وأإنما لصحته،
ُدوأا { :قوله وأمانها ِه أش َت أس أيِن َوأا َد ِهي أن َش أم مِا ُك ِل أن ِرأَجا ِإ أم َف َنا َل ُكو أيِن َي َل ٌءْل رَأُج َفَرُج

َتاِن َأ أماَر أن َوأا أوَن مِاّم أرَض ِء مِاَن َت َدا َه يثبت الحق أن ] ماع282} [البقرة:  الّش
بها يحصل حالة أكمل الله ذكر وألكن الرجلين، وأجود ماعوأ وأالمرأتين بالرجل
بالشاهد قضى ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي أن بدليل للحقوق، الحفظ
أرأشد الية أن وأهو الحكمة، لهذه ذلك فيها ليس وأالية اليمين، ماع الواحد

وأحسم رأاحتهم لتماما حقوقهم، بها يحفظون حالة أعلى إلى عباده فيها الله
.  وأنزاعهم اختلفهم

أر { :تعالى قوله وأأماا ّك َذ أن َف َعِت ِإ َف أكَرى َن ّذ أصل مان ] فإنها9} [العلى: ال
التذكير، يجب وأأنه النوع، هذا مان أنها الناس بعض وأيظن القاعدة، هذه

إذا الذكرى نفعف ،7غلط هذا على الية قصر . وألكن تنفع لم أوأ الذكرى نفعت
إذا . فأماا بعضه أوأ كله الشر بها يزوأل أوأ بعضه أوأ كله الخير بها يحصل كان
نهى كما الحالة، هذه في عنه مانهي فإنه نفعه مان أعظم التذكير ضررأ كان
عن ينهى . وأكما الله لسب وأسيلة كان إذا المشركين آلهة سب عن الله

الخير مان أكثر خير فوات أوأ أكبر شر عليه يترتب كان إذا بالمعروأف المار
مان مانه أعظم هو ماا عليه ترتب إذا المنكر عن النهي وأكذلك ،به يؤمار الذي
هذا وأكل ،عنه مانهي بل به ماأماورأ غير الحال هذه في . فالتذكير ضررأ أوأ شر
ُع { :تعالى قوله تفصيل مان أد َلى ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ِة رَأ أكَم ألِح ]125} [النحل:  ِبا
ًا به الحكم وأيرتبط ماراد قيد هذا أن لمُفع .  أعلم وأالله وأانتفاء ثابوت

ُلوَن { :تعالى قوله وأمانها ُت أق َي ّييَن َوأ ِب ّن ِر ال أي َغ ّق ِب ألَح ل أنه ] ماع61} [البقرة:  ا
هو إنما هذا وأأن الشرك، في ذكره ماا نظير . فهذا الحق بغير إل قتلهم يقع

ًا الناس أعظم صاحبها بل لصاحبها، شبهة ل التي الحالة هذه لتشنيع ،جرما
.  إساءة وأأشدهم

ُلوا َوأل { :تعالى قوله وأأماا ُت أق أفَس َت ّن ِتي ال ّل ّلُه َحّرمَا ا ّق ِإّل ال ألَح } [النعاما: ِِبا
الصل، هو الذي الوأل النوع مان هي وأإنما النوع هذا مان ] فليست151

ًاّمافس جاء به الله دهاّقي ] الذي [ وأالحق ي: وأسلم عليه الله صلى ي قوله في ر
 .) لجماعة المفارأق لدينه وأالتارأك المحصن، وأالزاني بالنفس، النفس (

 ] ]1676[   ] وأماسلم6878[  البخارأي [ رأوأاه
أن { :تعالى قوله وأمانها ِإ أم َوأ ُت أن أرَضى ُك أوأ مَا َلى َأ ٍر َع َف أوأ َس َء َأ ٌءْد َجا أم َأَح ُك أن مِاَن مِا

ِئِط َغا أل أوأ ا ُتُم َأ أس َء لمَا ّنَسا أم ال َل ُدوأا َف ًء َتِج َيّمُموا مَاا َت فقد أن ] ماع43} [النساء:  َف
ًا التيمم جاز قدُف إذا فإنه ،السفر وأجود شرطه مان ليس الماء ًا، حضر وأسفر
فإنه الحضر أماا ،الماء فيها يفقد أن يغلب التي الحالة لبيان السفر ذكر وألكن
ًا الماء وأجود عدما فيه يندرأ . جد

" قيد؟ الذكرى نفعت قوله:" إن إن هل العلماء، بين خلف فيها عثيمين: " هذه ابن الشيخ يقول 7
عليهم للنداء القيد هذا أن . أوأ تذكر ل تنفع ل كانت فإن الذكرى، نفعت إذا إل التذكير يجب ل وأالمعنى: أنه

الشيخ رأجحه الذي الوأل القول .  . . . وأعلى حال كل على ذكر أنت لكن الخير، فيهم ينفع ماا هؤلء بأن
أماورأ: ثالثاة مان الحال تخلو ل المقاما هذا وأفي تجب، لم الذكرى تنفع لم إذا وأأنه مارادا، قيدا يكون الله رأحمه

التذكير، عن ينهى  تذكير، فل ضرت وأإن التذكير، وأجب نفعت . إن  تضر وأل تنفع ل أوأ  تضر أوأ تنفع أن إماا
وألعلهم له، وأبيانا للحق إظهارأا يذكر أن الوألى هل . لكن عنها ينهى وأل تجب ل فإنها تنفع وألم تضر لم وأإن

يجب فإنه نفعت إذا أماا يذكر أن ينبغي فإنه ماضرة يكن لم إذا ؛ الظاهر هو هذا بعد، فيما الحق إلى يرجعون
"   يذكر أن

41

http://www.Quranway.net/


القواعد                                            الشرعية للعلوم الفرقان معهد 
القرآن تفسير في الحسان

www.Quranway.net 
كان وأإن للتيمم مابيح وأحده السفر أن العلماء بعض ظن السبب هذا وأمان
ًا الماء لهذا ماخالف وأأصحابه الرسول يوأهد الضعف، غاية في ذاوأه ،ماوجود

.  القول
َذا { :تعالى قوله ذلك وأمان ِإ أم َوأ ُت أب أرأِض ِفي َضَر أل

َ أيَس ا َل أم َف ُك أي َل ٌءْحا َع َنا أن ُج َأ

أقُصُروأا ِة مِاَن َت أن الّصل أم ِإ ُت أف أن ِخ ُكُم َأ َن ِت أف ِذيَن َي ّل َفُروأا ا ] ماع101} [النساء:  َك
ًا ليس الخوف أن النبي سئل . وألما بالتفاق وأماشروأعيته القصر لصحة شرط

عليكم، بها الله تصدق صدقة ( أجاب هذا عن ي وأسلم عليه الله صلى ي
يتقيد ل وأماكان زماان كل في إحسانهوأ الله صدقةوأ  وأيعني) صدقته فاقبلوا
.  غيره وأل بخوف

وأهو ي التاما القصر وأأن الوأل القسم مان القيد هذا قال: إن مان العلماء وأمان
في كما وأالخوف السفر ماعتجا هشرط ي وأالهيئات الرأكان وأقصر العدد قصر
هيئاتها تقصر وأإنما الصلة عدد يقصر لم وأحده الخوف وأجد فإن ،الية

يقصر وأإنما وأشروأطها هيئاتها تقصر لم وأحده السفر وأجد . وأإن وأصفاتها
سألوه إنما نهمإف ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي كلما هذا ينافي  وأل. عددها

.  الحوال كل في عاماة فيه الرخصة بأن فأجابهم فقط العدد قصر عن
فيتعين الرسول لحديث ماخالف غير الية لظاهر ماوافق ماليح تقرير وأهذا
.  به الخذ

وأالعشروأن السابعة ةالقاعد
إليها الحاجة أشد في المواضع كل في تقع القرآن في المحترزات

.  الوقع وأعظيمة النفع، جليلة القاعدة وأهذه
ًا فيه الله يسوق ماوضع كل أن وأذلك ًا أوأ الحكاما مان حكم الخبارأ مان خبر

الذي المار ذلك به نَقر الله وأجدت إل آخر، شيء إلى فيه الذهن فيتشوف
ييبق ل الذي التعليم، أنواع أعلى . وأهذا بيان أحسن فيبينه الذهان، في يعلق

ً ً وأل أزاله، إل إشكال الله علم سعة على يدل . وأهذا أوأضحه إل احتمال
ًا كثير القرآن في ذلك. وأ وأحكمته .  جد
. إليها الدخول للداخل وأتحسن ،القاعدة هذه توضح أماثلة بعض وألنذكر

ّنَماتعالى: {  قوله ذلك فمن أرُت ِإ أن ُأمِا َد َأ ُب أع ِه رَأّب َأ ِذ ِة َه َد أل َب أل ِذي ا ّل َها ا } َحّرمَا
رأبوبيته تخصيص الذهان بعض في وأقع رأبما بالذكر خصها اّ] لم91[النمل: 

َلُهبقوله:{  الوهم هذا أزال بها ٍء ُكّل َوأ أي ] . 91} [النمل:  َش
ٍة ِفي َتُك َفل { :تعالى قوله وأمانها َي أر ُد مِاّما مِا ُب أع ِء َي ُؤل كان اّ] لم109} [هود:  َه

ُدوأَن مَاا { :بقوله أبانف وأبرهان حجة على أنهم الذهن في يقع قد ُب أع َكَما ِإّل َي
ُد ُب أع أم َي ُه ُؤ َبا أن آ أبُل مِا كان لما ثام بمثلهم، اقتدوأا الُّلض هم] أن109} [هود:  َق
ماذهبهم، مان يقين وأعلى ،قولهم مان طمأنينة في أنهم المتوهم يتوهم قد

ًا يتوهم وأرأبما ّنا { :بقوله ذلك مان احترز الدنيا لهم يبسط أل الليق أن أيض ِإ َوأ
أم ُه ّفو َو أم َلُم ُه َب أيَر َنِصي ُقوٍص َغ أن أد* مَا َق َل َوأ َنا   أي َت َتاَب مُاوَسى آ ِك أل ِلَف ا ُت أخ ِه َفا أول ِفي َل َوأ

ٌءْة ِلَم أت َك َق َب أن َس ّبَك مِا ُقِضَي رَأ أم َل ُه َن أي ِفي َوأأنهم َب أنُه َشّك َل ِريٍب مِا ،109} [هود:  مُا
110 [ 
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ِوي ل: { تعالى قال وألما َت أس ُدوأَن َي َقاِع أل ِنيَن مِاَن ا أؤمِا ألُم ] رأبما95} [النساء:  ا
. ماعذوأرأين القاعدوأن كان وألو المجاهدين ماع يستووأن ل أنهم الظان يظن
أيُربقوله: {  الوهم هذا أزال ِلي َغ ِرأ ُأوأ ] . 95} [النساء:  الّضَر

ِوي ل { :قال لما وأكذلك َت أس أم َي ُك أن أن مِا َق مَا َف أن أن َأ أبِل مِا أتِح َق َف أل َتَل ا َقا ِئَك َوأ َل ُأوأ

َظُم أع ِذيَن مِاَن َدرَأَجًة َأ ّل ُقوا ا َف أن أن َأ ُد مِا أع ُلوا َب َت َقا أحد توهم ] رأبما10} [الحديد:  َوأ
بقوله: { الوهم هذا فأزال مارتبة، وأل ماقاما الله عند لهم ليس المفضولين أن

ً ُكّل َد َوأ َع ّلُه َوأ َنى ال أس ألُح الجر هذا أن يتوهم رأبما كان لما ] ثام10} [الحديد:  ا
الوهم هذا أزال الخلص، مان خل وألو المذكورأ، العمل هذا مجردب ستحقُي

ّلُه { :بقوله ُلوَن ِبَما َوأال أعَم ٌءْر َت ِبي ] . 10} [الحديد:  َخ
َكاَن { تعالى: وأمانها: قوله ِة ِفي َوأ َن ِدي ألَم َعُة ا أس أهٍط ِت ُدوأَن رَأ أفِس أرأِض ِفي ُي أل

َ } ا
هذا فأزال يصلحون، قدوأ يفسدوأن أنهم الذهن في وأقع ] رأبما48[النمل: 

ِلُحوَن َوألبقوله: {  الوهم أص ً فيهم خير  ل:] أي48} [النمل:  ُي ماع أصل
.  العظيم شرهم

ُع َوأل{  ماواضع عدة في قال وأمانها: أنه أسِم َء الّصّم ُت َعا ّد أحد توهم } فربما ال
بقوله: { الحتمال هذا . فأزال الشارأة يفهمون إنهمف يسمعوا لم وأإن أنهم

َذا أوا ِإ ّل ِريَن َوأ ِب أد ًا تقبل ل الحالة ] فهذه80} [النمل:  مُا لتحصل رأؤية وأل سماع
.  عراضإال نهاية وأهذا الشارأة،

ِكّنقوله: {  وأمانها َل ّلَه َوأ ِدي ال أه أن َي ُء مَا تأتي هدايته أن أحد توهم } رأبما َيَشا
ًا َو {:بقوله هذا . فأزال سبب غير مان جزاف ُه َوأ َلُم   أع ِديَن َأ َت أه ألُم } [القصص: ِبا

هدايته أن فأبان كذلك، ليس مامن وأخيره هتلزكا للهداية يصلح  بمن:] أي56
رأأى الفهم حسن كان . وأمان ماواضعها الشياء وأضع هي التي لحكمته تابعة
ًا النوع هذا مان ًا شيئ .  كثير

وأالعشروأن الثامانة القاعدة
المؤمان بها الله وأصف التي الجاماعة الوأصاف ذكر في

ديني خير كل يفقد وأبفقده فلحا،الوأ كله خيرال كل أصل اليمان كان لما
ًا القرآن في ذكره مان الله أكثر ،وأأخروأي وأدنيوي ًا: أمار ًا ،به جد عن وأنهي

ًا ،ضده ًا ،فيه وأترغيب الدنيوي الجزاء مان لهم وأماا ،أهله لوأصاف وأبيان
.  وأالخروأي

إثابات َماقاما أوأ ،وأالنهي بالمار للمؤمانين خطاب َماقاما المقاما كان إذا أمااف
ماتمما كان سواء ماؤمان، كل تتناوأل فإنها اليمان، بوصف الدنيويه الحكاما

ًا أوأ وأأحكاماه، اليمان لواجبات .  مانها ٍءشي في ناقص
ماللمؤمان: فإن الكامال الجزاء وأبيان وأثاناء مادحا ماقاما المقاما كان إذا وأأماا

ًا المؤمان بذلك المراد .  8اليمان لمعاني الجاماع حق
. فنقول:  هنا بيانه المراد هو وأهذا

إرأادةوأب الدين عقائد جميعب تصديقهوأ اعترافهب كتابه في المؤمان الله وأصف
المعاصي، جميع وأبترك ،وأيرضاه الله يحبه بما وأبالعمل ،وأيرضاه الله يحبه ماا

به يراد - خطاب1قسمين:  ينقسم باليمان الخطاب أن مافيدة القاعدة عثيمين: " هذه ابن الشيخ يقول 8
تشمل باليمان المتعلقة وأالحكاما التهي وأ فالمار اليمان، ماطلق به يراد - وأخطاب2.   الكامال اليمان
. ذلك أشبه وأماا بالخير وأيؤمار بالصلة يؤمار فاسقا كان وأإن ماؤمان كل الكامال، وأغير الكامال اليمان

. "  الفاسق فيه يدخل فل الكامال، اليمان به فالمراد وأثاناء، مادحا سياق السياق كان إذا وأأماا
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وأأقوالهم أخلقهم في أثار إيمانهم وأبأن مانها، مانه صدرأ ماما بالتوبة وأبالمبادرأة
.  الطيبة الثاارأ وأأفعالهم
،وأمالئكته ،بالله اليمان ي وأه:الجاماعة بالصول باليمان المؤمانين فوصف

به أتت ماا بكل يؤمانون وأأنهم ،وأشره خيره وأالقدرأ الخر وأاليوما وأرأسله وأكتبه
ًا وأالنقياد ،وأالطاعة بالسمع وأوأصفهم بالغيب، وأيؤمانون كلهم الرسل ظاهر
ًا ّنَما { :بأنهم وأوأصفهم ،وأباطن ُنوَن ِإ أؤمِا ألُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ أت ال َل أم َوأِج ُه ُب ُلو ُق

َذا ِإ أت َوأ َي ِل أم ُت ِه أي َل ُتُه َع َيا أم آ ُه أت َد ًا َزا َلى ِإيَمان َع أم َوأ ِه ّب ُلوَن رَأ ّك َو َت ِذيَن َي ّل ُيِقيُموَن * ا
َة أم َوأمِاّما الّصل ُه َنا أق ُقوَن رَأَز أنِف ِئَك ُي َل ُأوأ ُنوَن ُهُم *  أؤمِا ألُم ًا ا ّق } [النفال: َح
2،3،4 . [ 

تلين وأقلوبهم الدماع، مان تفيض وأعيونهم ،تقشعر جلودهم بأن وأوأصفهم
وأأنهم وأالشهادة، بالغيب رأبهم يخشون وأبأنهم وأذكره، الله ليات وأتطمئن

.  رأاجعون رأبهم إلى أنهم وأجلة وأقلوبهم آتوا ماا يؤتون
ًا أحوالهم في بالخشوع وأوأصفهم ًا الصلة وأفي ،عموما عن وأأنهم خصوص

أوأ أزوأاجهم على إل حافظون وألفروأجهم فاعلون، وأللزكاة ،ماعرضون اللغو
.  راعونمُا وأعهدهم وألمااناتهم قائمون، بشهاداتهم . وأأنهم نهماأيم مالكت ماا

في وأأنفسهم بأماوالهم وأبالجهاد فيه، رأيب ل الذي الكامال باليقين وأوأصفهم
.  الله سبيل

.  وأيذرأوأن يأتون ماا كل في لربهم بالخلص وأوأصفهم
لسابقينا المؤمانين مان إخوانهمل وأالدعاء المؤمانين بمحبة وأوأصفهم

المؤمانين، على قلوبهم مان الغل إزالة في ماجتهدوأن وأأنهم وأاللحقين،
جميع ماوالة مان وأيتبرؤن المؤمانين، وأعباده وأرأسوله الله يتولون وأبأنهم
الله وأيطيعون المنكر، عن وأينهون بالمعروأف يأماروأن وأبأنهم الدين، أعداء

.  أحوالهم كل في وأرأسوله
آثاارأها التي التاماة وأالنابة الكامال، وأاليقين الحقة العقائد بين لهم الله فجمع

.  الشرعية الحدوأد وأالوقوف ،المنهيات وأترك المأماورأات لفعل النقياد
العقاب، مان سلم الذي المطلق المؤمان وأصف هي الجليلة الوأصاف فهذه

.  اليمان على ّبترُأ خير كل وأنال الثواب، وأاستحق
ماائة عن يقل ل ماا وأالثمرات الفوائد مان كتابه في اليمان على رأتب الله فإن

.  فيها وأماا الدنيا مان خير مانها ةوأاحد كل ،فائدة
دخول عليه وأرأتب ،شيء كل مان أكبر هو الذي رأضاه نيل اليمان على رأتب

القياماة صعوبات وأمان القبر عذاب مان وأالسلماة النارأ، مان وأالنجاة الجنة
في وأالثبات الخرة، وأفي الدنيا الحياة في الكامالة وأالبشرى ،أحوالهم وأتعثر
وأالتوحيد اليمان على القبر وأفي الموت وأعند وأالطاعات اليمان على الدنيا

وأالرزق الدنيا في الطيبة الحياة عليه وأرأتب السديد، النافع وأالجواب
َد وأتيسيره وأالحسنة وأرأاحة القلوب وأطمأنينة للعسرى، وأتجنيبه لليسرى العب
عين قرة وأجعلهم ،الذرأية وأصلحا ،الحوال وأصلحا ،التاماة وأالقناعة النفوس
.  وأالمصائب المحن عند وأالصبر للمؤمان،

على وأالنصر الشروأرأ، جميع عنهم الله وأمادافعة َ،الثاقال عنهم الله لأوأحم
قد الله وأأن ،مانهم ئخطموأال وأالجاهل سياالن عن المؤاخذة وأرأفع ،العداء

الذنوب وأماغفرة فيه، لهم طاقة ل ماا يحملهم وألم وأالغلل الصارأ عنهم وأضع
. للتوبة وأالتوفيق بإيمانهم
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وأأكبر ثاوابه، وأنيل رأحمته، مان وأالقرب الله مان للقرب وأسيلة بركأ فاليمان

.  وأتخفيفهاأ الشدائد وأإزالة الذنوب، لمغفرة وأسيلة
وأالخرة الدنيا خيرات وأبالجملة كثيرة، التفصيل وأجه على اليمان وأثامرات

. أعلم وأالله فقده، على مارتبة الشروأرأ أن كما اليمان، على مارتبة

وأالعشروأن التاسعة القاعدة
علوما لجناس وأفهمه ماعرفته في العبد يجتنيها التي الفوائد في

القرآن

أن وأذلك التفسير علم في العظم المقصود هي تكون تكاد القاعدة وأهذه
بدالع . فعلى العلوما مان جليلة وأأصناف ،ةماتنوع علوما على ماشتمل القرآن

الوارأدة اليات وأيتتبع ،هذا على وأيعمل ،مانها نوع كل مان المقصود يعرف أن
ًا المراد لّفيحص ،فيه ًا مانها: علم ً وأتصديق ً وأحال  وأعمل

،الكمال صفات مان لله وأماا ،التوحيد الطلق: علم على القرآن علوما ّفأجل
فإذا ،عليها أقبل وأصفاته وأأسمائه الله توحيد في اليات عليه مارت فإذا

كما أنه ََفَروأع ،أحد فيه يماثاله ل وأجه على لله أثابتها بها المراد وأفهم فهمها
رأبه ماعرفة مان قلبه وأاماتل ،صفاته في ماثيل له ليسف ذاته في ماثيل لهل ليس
ماحبة على ٌءْماجبولة َالقلوب . فإن وأعظمته الله بكمال هعلم بحسب وأحبه

أن . وأيعرف َالِزالج النعم جميع وأمانه الكمال؟ كل له بمن فكيف ،الكمال
ماعرفة بحسب وأيكمل يقوى الصل هذا وأأن ،بالله اليمان هو الصول أصل
.  وأماحبتها بمعرفتها القلب وأاماتلء وأنعوته صفاته لمعاني وأفهمه لربه، العبد

ًا أصل هو ذاه . فإن وأأعماله هعلوما تكمل العلم هذا بتكميله أنه يعرف وأأيض
.  التعبد صلأوأ العلم
مان ماع وأعليهم، لهم جرى وأماا وأأحوالهم، الرسل القرآن: صفات علوما وأمان

عليه مارت . فإذا يةفاوال الوأصاف مان عليه هم . وأماا خالفهم وأمان وأافقهم
هم ماا وأعرف لهم، وأماحبته ماعرفته ازدادتوأ أوأصافهم بها عرف اليات هذه
ًا وأالعمال الخلق مان عليه عليه الله صلى ي ماحمد وأسيدهم إمااماهم خصوص

اليمان أن وأيفهم عليه، يقدرأ ماا بحسب وأأعمالهم بأخلقهم . فيقتدي ي وأسلم
. وأفي تباعهماوأ وأماحبتهم بأحوالهم التاماة وأكماله: بمعرفته تماماه بهم

.  كفايةال تماما به يحصل الذي الكثير الشيء نعوتهم مان القرآن
ًا وأيستفيد خطابهم وأحسن للخلق وأإرأشاداتهم العالية بتعليماتهم قتداءاال أيض

ًا تكون أن قصصهم مان القصد . فليس صبرهم وأتماما جوابهم َوألطف !!سمر
ًا تكون أن القصد وأإنما .  عبر
وأفي.  وأالشر الشقاوأة وأأهل وأالخير السعادة أهل القرآن: علم علوما وأمان

وأالترهيب بالخيارأ، وأالقتداء الترغيب فوائد وأنعوتهم وألوأصافهم لهم ماعرفته
وأالطرق الصفات وأبيان ،وأهؤلء هؤلء بين وأالفرقان الشرارأ، أحوال مان

وأماحبة ،الجحيم دارأ إلى أوألئك بها وأوأصل النعيم، دارأ إلى هؤلء بها وأصل التي
العبد كان . وأكلما اليمان مان أوألئك بغض أن كما اليمان، مان التقياء هؤلء

. المقاصد هذه مان تمكن بأحوالهم أعرف
الخير أعمال على وأالخرة وأالبرزخ الدنيا في الجزاء القرآن: علم علوما وأمان

.  الشر وأأعمال
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وأاليمان فضله وأسعة الله عدل بكمال جليلة: اليمان ماقاصد ذلك وأفي

فيه، يكون ماا ماعرفة على يتوقف بذلك اليمان َتماما فإن ،الخر باليوما
الجزاء عليها الله رأتب التي العمال في وأالرغبة وأالترهيب ترغيبوأال

.  ضدها مان ُوأالرهبة ،الجزيل
.  وأالنهي القرآن: المار علوما وأمان
العباد فإن ؛رأسوله على الله أنزل ماا حدوأد جليلة: ماعرفة ماقاصد ذلك وأفي

سابق وأالعلم بذلك العملبوأ ،عنه انهو مااوأ به أماروأا ماا ماعرفة إلى ماحتاجون
ماا ِمهَوأف عرفه بشيء أمار فيه نص القارأئ على مار ذلك: إذا وأطريق مل،للع

بعضه أوأ كله بذلك قائم هو نفسه: هل وأحاسب فيه، يدخل ل وأماا فيه يدخل
ًا كان فإن تارأكه؟ أوأ . الخير مان وأالزيادة الثبات وأيسأله الله، فليحمد به قائم

ًا كان وأإن على بالله . فليستعن به وأمالزما به ماطالب أنه فليعلم فيه ماقصر
.  ذلك على نفسه وأليجاهد ،فعله

عنه، الله نهى الذي ذلك في يدخل وأماا مانه، يراد ماا ليعرف النهي في وأكذلك
وأيسأله توفيقه، على الله فليحمد ذلك ترك قد كان فإن نفسه إلى لينظر ثام
ليجعلوأ ؛الطاعات فعل على الثبات يسأله كما المناهي ترك على هثبتي أن

فعله كان كما ً،عبادة تركه َليكون الله، طاعة اماتثال الترك على له الداعي
أب له تارأك غير كان وأإن عبادة، للطاعة جازماة نصوحا توبة مانه الله إلى فليت
.  وءبالس الماارأة النفس إليه هتدعو ماا الدنية الشهوات تمنعه لوأ ،وأليبادرأ

ً وأغيرها المطالب هذه عند كان فمن مااش فإنه الطريقة هذه على عامال
بكتاب السترشاد مان عليه فيما المثلى وأالطريقة المستقيم الصراط على
.  كثير وأخير غزير علم بذلك له وأحصل الله

الثلثاون القاعدة
 بالسم، ثالثاة: إيماننا الحسنى بالسماء اليمان أرأكان

الثاارأ مان به تعلق وأبما ،المعنى مان عليه دل وأبما

.  وأتعالى سبحانه الرب بأسماء العظيمة: خاصة القاعدة وأهذه
في ررأتُك ي اسما ثامانين عن فّيني ماا الحسنى السماء مان القرآن وأفي
.  إليها الشارأة بعض تقدما كما المقاما، يناسب ماا بحسب ماتعددة، آيات
بالخلق المتعلقة الحسنى أسمائه مان سما كل في تنفعك القاعدة وأهذه

 وأالعقاب وأالثواب وأالمار،
وأذوأ ،قدير شيء، بكل وأماحيط ،عظيم علم وأذوأ ،عليم بأنه تؤمان أن فعليك
وأرأحمته عظيمة ةرأحم ذوأوأ وأرأحيم، شيء، كل على وأيقدرأ عظيمة وأقوة قدرأة

 ماتلزماة وأالثلثاة شيء كل وأسعت
ًا نفى . فمن المتعلق على دل وأذلك ،الوصف على دل فالسم هذه مان وأاحد
التوحيد أصل هو الذي وأصفاته، الرب بأسماء إيمانه يتم لم فإنه الثلثاة الماورأ

 .
.  النمط هذا على كلها السماء أن ليعرف النموذج بهذا وألنكتف
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وأالثلثاون الحادية القاعدة

وأخاصة عاماة: نوعين على القرآن في الله رأبوبية

على . وأهي وألوازماها وأماتعلقاتها لعباده الرب رأبوبية ذكر القرآن في كثر
نوعين: 

وأغير ماكلفوها بل وأفاجرها المخلوقات: برها جميع فيها  يدخل:عاماة رأبوبية
وأتدبيرها، وأرأزقها بخلقها المنفرد تعالى أنه . وأهي الجمادات حتى ،المكلفين
وأماقاصدها مانافعها وأحصول ،بقائها في إليه تضطر أوأ تحتاجه ماا وأإعطائها

.  أحد عنها يخرج ل التربية فهذه
،الكامال اليمانب فيربيهم ،وأأوأليائه لصفيائه تربيته  في:الثاني وأالنوع

ُيكملهم هلتكميل وأيوفقهم ،الرذيلة َالخلق عنهم وأيدفع الجميلة، بالخلق وأ
وأالحفظ ،خير لكل  التوفيق:. وأحقيقتها العسرى وأيجنبهم لليسرى وأييسرهم

العاجلة المكروأهات وأصرف وأالجلة، العاجلة المحبوبات وأإنالة ،شر كل مان
.  وأالجلة
:تعالى قوله ماثل ،الوأل المعنى ابه المراد فإن تعالى رأبوبيته طلقتُأ فحيث

َلِميَن رَأّب{  َعا أل َو] { 2} [الفاتحة:  ا ُه ٍء ُكّل رَأّب َوأ أي ]164} [النعاما:  َش
.  ذلك وأنحو

فإن ،وأأتباعهم النبياء مان بها السؤال وأقع أوأ وأيرضاه، يحبه بما يدتُق وأحيث
سئلةأ تجد وألهذا ؛وأزيادة الوأل للمعنى ماتضمن . وأهو الثاني النوع بها المراد
ًا الربوبية لفظب القرآن في وأأتباعهم النبياء داخلة كلها ماطالبهم فإن غالب
نافعة المعنى هذا . فملحظة الخاصة رأبوبيته تحت

.  للعبد النفع أعظم
عباده كلهم الخلق أن آيات عدة في أخبر الله الجليل: أن المعنى هذا وأنظير
أن { :وأعبيده أن ُكّل ِإ َوأاِت ِفي مَا أرأِض الّسَما أل

َ ِتي ِإّل َوأا أحَمِن آ ًا الّر أبد } [ماريم: َع
بعض في . وأيخبر شيء وأالمار الملك مان لهم وأليس ،ماماليكه ] فكلهم93

ُد { :كقوله خلقه بعض عباده أن اليات َبا أحَمِن َوأِع ِذيَن الّر ّل أمُشوَن ا َلى َي َع
أرأِض أل

َ ًا ا أون أيَس { :كقولهوأ . الجليلة صفاتهم ذكر ] ثام63} [الفرقان:  َه َل َأ

ّلُه َكاٍف ال ُه ِب َد أب ِه{  قراءة ] وأفي36} [الزمار:  َع ِد أبَحاَن { :} وأقوله عب ُس
ِذي ّل أسَرى ا ِه َأ ِد أب َع  ] وأقوله1} [السراء:  ِب

أن{  ِإ أم َوأ ُت أن أيٍب ِفي ُك َنا مِاّما رَأ أل َلى َنّز َنا َع ِد أب بهذا ] فالمراد23} . [البقرة:  َع
.  طبقاتهم اختلف على الدين له وأأخلصوا له،ال ةبعبودي قاماوا مان النوع

.  وأالفاجر البر فيها الوألى: يدخل فالعبودية
: أنوأالعبودية الربوبية بين الفرق ّ. وألكن البرارأ الثانية: صفة وأالعبودية
.  وأفعلهم العبيد وأصف وأالعبودية ،وأفعله الرب وأصف الربوبية

وأالثلثاون الثانية القاعدة
ضده عن نهي بالشيء المار

ًا كان بشيء الله أمار إذا ًاآ كان شيء عن نهى وأإذا ضده، عن ناهي بضده، مار
كان النقائص مان شيء بنفي وأأصفيائه أوأليائه على أوأ نفسه على أثانى وأإذا
ًا ذلك . للكمال إثابات
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أمار فحيث ضده، بترك إل الكمال وأجه على المار اماتثال يمكن ل أنهبوأذلك: 

الرأحاما، وأصلة الوالدين، وأبر وأالحج وأالصوما وأالزكاة وأالصلة بالتوحيد
ًا كان وأالحسان، وأالعدل الزكاة وأترك الصلة ترك وأعن الشرك عن ناهي

وأحيث ،ةوأالساء وأالظلم وأالقطيعة العقوق وأعن الحج وأترك الصوما وأترك
ًا . كان المذكورأات خرآ إلى. . .  الصلة وأترك الشرك عن نهى بالتوحيد آمار

.  هاخرآ إلى الصلة وأفعل
ًا وأماحبة إنابة الله على القلب وأإقبال وأالشكر، بالصبر أمار وأحيث وأخوف
ًا كان وأرأجاء، عن القلب وأإعراض النعم وأكفران وأالسخط الجزع عن ناهي

وأغفلة النعم وأكفران الجزع عن نهى  وأحيث. بغيره الماورأ هذه تعلق في الله
ًا كان ،القلب .  المذكورأات خرآ إلى بالصبر آمار
المدحا وأكذلك ،النمط هذا على وأالنواهي الوأامار فكل وأإل ٍ،ماثل ُضرب وأهذا

عن تنزهه وأذكر ،نفسه على أثانى فحيث الكمالت، بإثابات إل يكون ل
العالم في شيء وأخفاء ،وأالموت غوبّوأالل نةّوأالس  كالنوما:وأالعيوب النقائص

شيء وأخلق وأاللعب وأالعبث وأالظلم ،غيرهاوأ العمالوأ وأالصفات العيان مان
ً ًا جزاؤه أوأ عطاؤه يكون وأأن باطل َتضم ،حكمة بل جزاف عليه الثناء ذلك نَفل
؛وأحكمته عدله وأكمال ،علمه وأسعة ،وأقدرأته ،قيومايته كمالوأ ،حياته بكمال

ً يينف حتى ،فيه كمال ل المحض العدما لن .  للكمال تكميل
بخلف َوأالخبارأ وأالشك َوأالختلف الريب كتابه عن الله نفى إذا وأكذلك
وأاشتماله المطالب، جميع في اليقين على دللته لكمال ذلك كان الواقع
صفات مان ذلك غير إلى ،كامالال الصدقوأ التاما النتظاماوأ الحكاما، على
.  كتابه

،الله على وأالتقول ،الكذب وأسلم عليه الله صلى رأسوله عن نفى ذاإ وأكذلك
كمال إثابات لجل ذلك كان ،وأنحوها وأالشعر وأالسحر وأالجنون الهوى تباعاوأ

لزوأالوأ عقله كماللوأ ،يوحى وأحي إل هو إن الهوى، عن ينطق ل وأأنه ،صدقه
.  وأرأسالته نبوته كمال في يقدحا ماا كل

هذه في القرآنية اليات مان عليك يمر ماا كل في القاعدة لهذه فتفطن
ًا نليت ،وأغيرها الماورأ ًا خير .  9أعلم . وأالله كثير

وأالثلثاون الثالثة القاعدة
نوعان:  ي القلوب مارض ي القرآن في المرض

ماحرمااتوأ شهوات وأمارض ،وأشكوك شبهات مارض

مان درأكُي ي القرآن في اموأرأوأده كثرة ماع ي هذا مان هذا تميز إلى وأالطريق
.  السياق

أماورأ مان شيء في وأالمخالفين المنافقين ذما في السياق هذا كان فإن
المعاصي ذكر في السياق كان وأإن وأالشبهات، الشكوك َمارض كان ،الدين

النوعين: أن هذين في المرض انحصارأ . وأوأجه الشهوات َمارض كان وأالميل

المستحبات ترك فإن التتبع، عند عموماها على ليست القاعدة عثيمين:  " هذه ابن الشيخ يقول 9
. فالمكروأه ماكروأه المستحب ترك نقول: إن ل وألهذا النهي، في النسان يقع أن يستلزما ل وأالمندوأبات

ماستحبا الشيء كان إذا وأأماا حراماا، تركه كان وأاجبا المار كان إذا . نعم  آخر شيء المستحب وأترك شيء
."    النهي في النسان يقع أن تركه مان يلزما ل فإنه
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علمه بشيئين: كمال الكامالة القلب وأصحة ،صحته خلف القلب مارض

.  وأيرضاه الله يحبه لما وأحبه رأادتهإ وأكمال وأيقينه، وأماعرفته
نإف وأاجتنبه، الباطل وأعرف وأاتبعه، الحق عرف الذي الصحيح: هو فالقلب

الدين أصول مان به الله أخبر ماا عارأضُت شبهات وأعندهً اشك هعلم كان
ًا علمه كان ،وأفروأعه ًا قوة قلبه مارض وأكان مانحرف هذه حسبب وأضعف
ماعاصي مان لشيء ماائلة وأماحبته إرأادته كانت . وأإن وأالشبهات الشكوك

ًا رأادتهإ في انحرافا ذلك كان ،الله .  وأمارض
ًا القلب فيكون الماران يجتمع وأقد . إرأادته وأفي علمه في مانحرف

أم ِفي { :تعالى الوأل: قوله النوع فمن  ِه ِب ُلو ٌءْض ُق ] وأهي10} [البقرة:  مَاَر
عليه الله صلى ي ماحمد لرسالة المعارأضة وأالشبهات وأالشكوك التقاليد
ُهُم{  ي وأسلم َد ّلُه َفَزا ًا ال الناتج المرض ذلك على ] عقوبة10}[البقرة:  مَاَرض

.  ماعذوأرأين غير فيها وأهم ،مانهم كلها ،ماتعددة أسباب عن
َأمّاا { :براءة سورأة في تعالى قوله هذا وأنظير ِذيَن َوأ ّل أم ِفي ا ِه ِب ُلو ٌءْض ُق مَاَر

أم ُه أت َد ًا َفَزا أجس َلى ِرأ أم ِإ ِه أجِس ] . 125} [التوبة:  ِرأ
َعَل { :تعالى قوله وأكذلك أج َي ألِقي مَاا ِل َطاُن ُي أي َنًة الّش أت ِذيَن ِف ّل أم ِفي ِل ِه ِب ُلو ُق
ٌءْض ِة مَاَر َي َقاِس أل أم َوأا ُه ُب ُلو وأضعف الشكوكب القلب ماريض ] فإن53} [الحج:  ُق
.  هب نتوأيفت فيه وأيؤثار يريبه شيء أقل العلم
أعَن َفل { :الحزاب سورأة في تعالى الثاني: قوله وأمان أخَض أوِل َت َق أل َع ِبا أطَم َي َف
ِذي ّل ِه ِفي ا ِب أل ٌءْض َق ألَن مَاَر ُق ً َوأ أول ًا َق أعُروأف شهوة  مارض:] أي32} [الحزاب:  مَا

ًا الفتنة في يوقعه الفتنان أسباب مان شيء أقل ،للفجورأ وأإرأادة أوأ طمع
ً ًا أرأاد مان . فكل فعل وألو شهوة، مارض ماريض فقلبه الله ماعاصي مان شيئ
ًا كان في بقوله الموصوفين التقياء البرياء الذكياء بصفات لتصف صحيح

ّبَب اللَه َوألكّن { :الحجرات سورأة ُكُم َح َلي ِليَماَن ِإ َنُه ا ّي أم ِفي َوأَز ُك ِب ُلو َه ُق َكّر َوأ
ُكُم أي َل أفَر ِإ ُك أل َق ا ُفُسو أل َياَن َوأا أص ِع أل ِئَك َوأا َل ُدوأَن ُهُم ُأوأ ً*  الّراِش أضل ِه مِاَن َف ّل ال
أعَمًة ِن ] . 8 ،7 اليتين } [الحجرات: مان َوأ
النعمة هذه على فليحمده الله، ذكره الذي الوصف هذا على قلبه كان فمن
مان الزيادةوأ ،ذلك على الثبات الله . وأليسأل النعم مان شيء يقاوأماها ل التي

.  وأرأحمته الله فضل

وأالثلثاون الرابعة القاعدة
الماكان ماع ينفعه ماا ترك مان ّأن آيات عدة في القرآن ّدل

الوأل َالمار مٍاُروأح يضره، بما بالشتغال ابتلى

الرحمن عبادة في زهدوأا لما المشركين آيات: أن عدة في وأرأد أنه وأذلك
بشر، بزعمهم: أنهم للرسل، النقياد عن استكبروأا وألما الوأثاان، بعبادة ابتلوا
مارة أوأل اليمان عليهم عرض وألما وأالدين، العقل ماارأج لكل بالنقياد ابتلوا

حتى يؤمانون فل وأختم، اعليه وأطبع ،قلوبهم الله قلب ،تركوه ثام ،فعرفوه
.  الليم العذاب يروأا
ًا عنه وأزاغوا ،المستقيم الصراط لهم بين وألما الغي بطريق ًوأرأضى اختيارأ
حائرين وأجعلهم قلوبهم، الله أزاغ بأن عوقبوا وأالرشد، الهدى طريق على
.  طريقهم في
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.  المهين بالعذاب الله نهماأه وأرأسله الله آيات أهانوا وألما
.  وأالخرة الدنيا في أذلهم للحق النقياد عن استكبروأا وألما
ذلك بعد لهم ناك اما وهاخربأوأ ،اسمه فيها يذكر أن الله ماساجد مانعوا وألما

.  خائفين إل يدخلوها أن
أم{  ُه أن أن َوأمِا َد مَا َه ّلَه َعا أن ال ِئ َنا َل َتا أن آ ِه مِا ِل أض َقّن َف ّد َنّص َنّن َل ُكو َن َل ِلِحيَن مِاَن َوأ * الّصا

َلّما أم َف ُه َتا أن آ ِه مِا ِل أض ُلوا َف ِه َبِخ أوا ِب ّل َو َت أم َوأ ُه ِرُضوَن َوأ أع أم*  مُا ُه َب َق أع َأ ًا َف َفاق ِفي ِن
أم ِه ِب ُلو َلى ُق ِما ِإ أو َنُه َي أو َق أل ُفوا ِبَما َي َل أخ ّلَه َأ ُه مَاا ال ُدوأ َع ِبَما َوأ ُنوا َوأ ُبوَن َكا ِذ َك }َي

] 75،76،77 [التوبة:اليات
ًا، كثيرة المعنى هذا في وأاليات  ذلك قبل كان العبد أن فيها الله يخبر جد

بعد عنها وأنكص عرفها، أن بعد تركها ثام المستقيم الطريق يهتدي أن بصدد
به وأترك لنفسه ارأتضاه الذي الضللة طريق في بإبعاده عوقب سلكها أن

.  الهدى طريق
ًا داما ماا حقه في مامكن غير فالهتداء ًا غوايته طريق في 10سادرأ في مامعن

.  ضللته سبيل
َذ { :البقرة سورأة في اليهود في كقوله فعله، على جزاء َب ٌءْق َن ِري ِذيَن مِاَن َف ّل ا
ُتوا َتاَب ُأوأ ِك أل َتاَب ا ِه ِك ّل َء ال أم َوأرَأا ِه ِرأ ُهو َلُموَن ل َكأنهم ُظ أع ُعوا*  َي َب ّت ُلوا مَاا َوأا أت َت

ِطيُن َيا َلى الّش ألِك َع أيَماَن مُا َل همإن ] ف102 ،101اليتان:  } [البقرة: مان ُس
شئونهم وأإصلحا العباد، لهداية عنده مان المنزلة الله كتب اتباع تركوا لما

إفساد في وأأفتكها ،للعقول وأأضرها وأأخسئها أرأذلها باتباع ابتلوا ،وأإسعادهم
طاعة في أماوالهم إنفاق وأرأسوله لله المحارأبون ترك وألما المجتمع،
.  الشيطان طاعة في بإنفاقها ابتلهم ،الرحمن

وأالثلثاون الخاماسة القاعدة
المفسدتين وأأهون المصلحتين أعلى تقديم

أهون وأتقديم المصلحتين أعلى على الحث في آيات عدة القرآن في
. جليلة قاعدة وأهذه ماصلحته، مان أرأجح مافسدته كانت ماا وأمانع المفسدتين،

.  كثيرة آيات في عليها الله نبه
سورأة في كقوله مانها العلى وأتقديم العمال بين الوأل: المفاضلة فمن

ِوي ل { :الحديد َت أس أم َي ُك أن أن مِا َق مَا َف أن أن َأ أبِل مِا أتِح َق َف أل َتَل ا َقا ]10} [الحديد:  َوأ
أم { :التوبة سورأة في وأقوله ُت أل َع َيَة َأَج َقا ألَحاّج ِس َة ا ِد َوأِعَمارَأ أسِج ألَم ِما ا ألَحَرا ا
أن ِه آمَاَن َكَم ّل ِما ِبال أو َي أل ِر َوأا ألِخ َد ا َه ِبيِل ِفي َوأَجا ِه َس ّل ] وأكقوله19} [التوبة:  ال
ِوي ل { :النساء سورأة في َت أس ُدوأَن َي َقاِع أل ِنيَن مِاَن ا أؤمِا ألُم أيُر ا ِلي َغ ِرأ ُأوأ الّضَر

ُدوأَن ِه ألُمَجا ِبيِل ِفي َوأا ِه َس ّل ] .95} [النساء:  ال
َنَك { :البقرة سورأة في تعالى الثاني: قوله وأمان َألو أس ِر َعِن َي أه ِما الّش ألَحَرا ا
َتاٍل ِه ِق أل ِفي ٌءْل ُق َتا ِه ِق ٌءْر ِفي ِبي ّد َك أن َوأَص ِبيِل َع ِه َس ّل ٌءْر ال أف ُك ِه َوأ ِد ِب أسِج ألَم ِما َوأا ألَحَرا ا

أخَراُج ِإ ِه َوأ ِل أه أنُه َأ َبُر مِا أك َد َأ أن ِه ِع ّل َنُة ال أت ِف أل َبُر َوأا أك أتِل مِاَن َأ َق أل ] بين217} [البقرة:  ا
وأإن ي الحراما الشهر في قتال مان المسلمين على الكفارأ هنقم ماا أن تعالى

هداه وأبسبيل به وأالكفر الله سبيل عن الصد مان عليه أنتم فما ي مافسدة كان
وأفتنتكم الله، عند ُأكبر مانه أهله وأإخراج عنه، وأصدكم الحراما وأبالمسجد

ًا 10 . أي: ماتحير
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في القتال مان ُأكبر الشرك إلى إرأجاعهم ماحاوألين الذى بشديد المؤمانين

.  الحراما الشهر
أول { :الفتح سورأة في وأقوله َل ٌءْل َوأ ُنوَن ِرأَجا أؤمِا ٌءْء مُا ِنَسا ٌءْت َوأ َنا أؤمِا أم مُا أم َل ُه َلُمو أع َت

أن َط َأ أمُئوَت المسجد في القتال عن المؤمانين الله ] فكف25}[الفتح:  ُه
للمفسدة اتقاء الكفارأ مان يالمقتض وأجود ماع الحديبية صلح في الحراما

الذين المستضعفين وأالمؤمانات المؤمانين إصابة ذلك: مان على المترتبة
يكون ماا القتل، أوأ الذى مان بأنواع الهجرة عن بمكة المشركون حبسهم

ًا .  المؤمانين بجيش المعرة لحوق في سبب
تلك التزاما الباب: مان هذا مان الحديبية صلح في جرى ماا جميع وأكذلك

عين أنها بعد لهم تبين . وألكن المسلمين على الضررأ ظاهرها التي الشروأط
.  المبين وأالفتح لهم المصلحة

المدينة، إلى الرسول يهاجر أن قبل القتال عن اليدي بكف هذا: أماره وأمان
ًا أعظم الوقت ذلك في بالقتال المار لن إلى وأالخلد الصبر مان ضررأ

.  بالقرآن الكبير وأالجهاد الحجة وأإقاماة الرسالة تبليغ ماتابعة ماع السكينة،
أر { :العلى سورأة في قوله مافهوما هذا مان وألعل ّك َذ أن َف َعِت ِإ َف أكَرى َن ّذ } ال

هو الكثير للضررأ الموجب التذكير فترك ضرت فإن ] يعني9[العلى:
ًا كثيرة النوع هذا في . وأاليات المتعين .  جد

َنَك { :البقرة سورأة في تعالى الثالث: قوله النوع وأمان َألو أس ِر َعِن َي أم ألَخ ا
ِر أيِس ألَم أل َوأا ِهَما ُق ٌءْم ِفي أثا ٌءْر ِإ ِبي ُع َك ِف َنا ّناِس َوأمَا ُهَما ِلل أثاُم ِإ َبر َوأ أك ] . 219} [البقرة:  َأ

رأحمة فإن ،نفعه مان أكبر وأإثامه ماضرته كانت ماا كل أن العاما التعليلك وأهذا
.  عباده على وأتحريمه مانه المنع تقتضي أن لبد وأحكمته الله

ًا ثاابت أنه كما العظيم الصل وأهذا الناس بين المعقول هو فإنه شرع
وأالله وأالدنيوية، الدينية الماورأ في به وأالعمل استحسانه، على المفطورأوأن

.  أعلم

وأالثلثاون السادسة القاعدة
عدوأانه بمثل المعتدي ماقابلة

وأالنهي عدوأانه، بمثل تهوأماقابل المعتدي مان القتصاص القرآن: إباحة طريقة
. وأالحسان عنه العفو إلى وأالندب ظلمه، عن

أن { :النحل سورأة في تعالى كقوله كثيرة، آيات في وأهذا  ِإ أم َوأ ُت أب َق ُبوا َعا ِق َعا َف
أثِل أم مَاا ِبِم ُت أب ِق ِه ُعو أن ِب ِئ َل أم َوأ ُت أر َب َو َص ُه ٌءْر َل أي ِريَن َخ ِب ] وأقوله126} [النحل: ِللّصا
ُء { :الشورأى سورأة في ٍة َوأَجَزا َئ ّي ٌءْة َس َئ ّي َها َس ُل أث أن مِا َفا َفَم َلَح َع أص َأ ُه َوأ أجُر َأ َلى َف َع
ِه ّل ّنُه ال ِلِميَن ُيِحّب ل ِإ ّظا  الثلثاة المراتب ] فذكر40} [الشورأى: ال
ًا الحراما المسجد في القتال كان وألما  {:البقرة سورأة في تعالى قال ماحرما
أن ِإ أم َف ُك ُلو َت أم َقا ُه ُلو ُت أق ِلَك َفا َذ ُء َك ِريَن َجَزا ِف َكا أل ِإِن*  ا أوا َف َه َت أن ِإّن ا ّلَه َف ٌءْرأ ال ُفو َغ

ٌءْم أم*  رَأِحي ُه ُلو ِت َقا ّتى َوأ ُكوَن ل َح ٌءْة َت َن أت ُكوَن ِف َي ّديُن َوأ ِه ال ّل ِإِن ِل أوا َف َه َت أن َوأاَن َفل ا أد ُع
َلى ِإّل ِلِميَن َع ّظا أهُر*  ال ألَحَرامُا الّش ِر ا أه ِما ِبالّش ألَحَرا ألُحُرمَااُت ا ٌءْص َوأا } ِقَصا

.  باحتراماه وأأمار الله حرما ماا كل ] وأهو194: 191[البقرة: 
: وأقوله. أكثر ل به اعتدى ماا بقدرأ مانه، القتصاص الله أباحا فقد انتهكه فمن

َدى َفَمِن{  َت أع أم ا ُك أي َل ُدوأا َع َت أع ِه َفا أي َل أثِل َع َدى مَاا ِبِم َت أع أم ا ُك أي َل ُقوا َع ّت ّلَه َوأا } ال
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َها َيا { :البقرة سورأة في ] وأقوله194[البقرة:  ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِتَب آمَا ُكُم ُك أي َل َع
ِقَصاُص أل َلى ِفي ا أت َق أل ألُحّر ا ألُحّر ا ُد ِبا أب َع أل ِد َوأا أب َع أل َثى ِبا أن ُأل َثى َوأا أن ُأل } [البقرة: ِبا

َنا { :المائدة سورأة في ] وأقوله178 أب َت َك أم َوأ ِه أي َل َها َع أفَس َأّن ِفي ّن أفِس ال ّن } ِبال
أن { :السراء سورأة في ] وأقوله45[المائدة:  ِتَل َوأمَا ًا ُق ُلوما أظ أد مَا َق َنا َف أل َع َج

ِه ّي ِل َو ًا ِل َطان أل أف َفل ُس ِر أس أتِل ِفي ُي َق أل ّنُه ا ًا َكاَن ِإ أنُصورأ ] وأقوله33} [السراء:  مَا
ّلُه ُيِحّب ل { :النساء سورأة في أهَر ال ألَج ِء ا أوِل مِاَن ِبالّسو َق أل أن ِإّل ا ِلَم مَا َكاَن ُظ َوأ
ّلُه ًا ال ًا َسِميع ِليم وأالله كثيرة، المعنى هذا في ] وأاليات148} [النساء: َع

.  أعلم

وأالثلثاون السابعة القاعدة
الحكاما ترتيب في المقاصد اعتبارأ

الصل وأهذا ،العباد أعمال على الحكاما ترتيب في وأالرأادة القصد الله عتبرا
العمال إنما ( :قوله في ي وأسلم عليه الله صلى ي النبي به العظيم: صرحا

.  عليه  ماتفق) بالنيات
ًا كثيرة آيات وأرأد هنا: أنه وأالمقصود ي أعظمها وأهو ي فمنها الصل هذا في جد

ذكر لما تعالى، وأجهه بإرأادة العمال على العظيم الجر حصول رأتب أنه
أن { :النساء سورأة في قال ،الناس بين وأالصلحا ف،وأالمعروأ الصدقة َوأمَا

أل َع أف ِلَك َي َء َذ َغا ِت أب أرَضاِت ا ِه مَا ّل أوَف ال ِه َفَس ِتي أؤ ًا ُن أجر ًا َأ ِظيم ]114} [النساء:  َع
ِذيَن {:البقرة سورأة في وأقال ّل ُقوَن  ا أنِف ُهُم ُي َل َوا أما َء َأ َغا ِت أب أرَضاِت ا ِه مَا ّل } ال

َء { :قال ماقابله ] وأفي265[البقرة:  َئا ّناِس ِرأ ] . 264} [ البقرة:  ال
بأنهم تبعهم وأمان ي عليهم الله رأضوان ي الصحابة خلقه وأخيارأ نبيه الله وأوأصف
ً يبتغون  {:البقرة سورأة في الرجعة في . وأقال وأرأضوانا الله مان فضل

ُهّن ُت َل ُعو ُب ّق َوأ ِهّن َأَح ّد ِلَك ِفي ِبَر أن َذ ُدوأا ِإ ًا َأرَأا أصلح في ] وأقال228} [البقرة:  ِإ
ُكُم َل { :البقرة سورأة ُذ َؤاِخ ّلُه ُي ِو ال أغ ّل أم ِفي ِبال ُك ِن أيَما أن َأ ِك َل أم َوأ ُك ُذ َؤاِخ ِبَما ُي
أت َب أم َكَس ُك ُب ُلو ] . 225} [البقرة:  ُق

أن { :النساء سورأة في وأقال ِد مِا أع ٍة َب ّي َها ُيوَصى َوأِص أوأ ِب أيٍن َأ أيَر َد أ} مُاَضارّأ َغ
أن { :النساء سورأة في ] وأقال12[النساء:  ِإ أبَن َف أم ِط ُك أن َل ٍء َع أي أنُه َش ًا مِا أفس َن

ُه ُلو ُك ًا َف ِنيئ ًا َه ِريئ ُلوا َوأل { :البقرة سورأة ] وأفي4} [النساء:  مَا ُك أأ أم َت ُك َل َوا أما َأ

أم ُك َن أي ِطِل َب َبا أل :البقرة سورأة ] وأفي188} [البقرة:  ِبا
أن{   ِإ أم َوأ ُه ُطو ِل أم ُتَخا ُك ُن َوا أخ ِإ ّلُه َف َلُم َوأال أع َد َي أفِس ألُم ِلِح مِاَن ا أص ألُم } [البقرة: ا

َنا { :البقرة سورأة في المؤمانين دعاء ] وأفي220 ّب َنا ل رَأ أذ َؤاِخ أن ُت َنا ِإ أوأ َنِسي َأ

َنا أأ َط أخ سورأة في  وأقال11] فعلت [ قد الله ] فقال286} [البقرة:  َأ
أيَس { :الحزاب َل أم َوأ ُك أي َل ٌءْحا َع َنا أم ِفيَما ُج ُت أأ َط أخ ِه َأ أن ِب ِك َل أت مَاا َوأ َد َعّم أم َت ُك ُب ُلو } ُق

] 5[الحزاب: 
:النساء سورأة في قال ثام وأالكفارأة، الدية عليه وأرأتب الخطأ قتل الله وأذكر

أن{  أل َوأمَا ُت أق ًا َي أؤمِان ًا مُا َعّمد َت ُه مُا ُؤ ّنُم َفَجَزا َه ًا َج ِلد َها َخا َغِضَب ِفي ّلُه َوأ ِه ال أي َل َنُه َع َع َل َوأ
ّد َع َأ ًا َلُه َوأ َذاب ًا َع ِظيم سورأة في الصيد جزاء في ] وأقال93} [النساء: َع

أن { :المائدة َلُه َوأمَا َت أم َق ُك أن ًا مِا َعّمد َت ٌءْء مُا أثُل َفَجَزا َتَل مَاا مِا ِم مِاَن َق َع ّن } الية ي ال
َلُموا { :البقرة سورأة في ] وأقال95[المائدة:  أع ّلَه َأّن َوأا َلُم ال أع ِفي مَاا َي

]126[ برقم ماسلم رأوأاه 11
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أم ُك ُفِس أن ُه َأ َذرُأوأ أح أن على الدالة اليات مان ذلك غير ] . إلى235} [البقرة:  َفا

وأزرأها: أوأ أجرها وأرأتب وأفسادها، وأصحتها اللسان، وأأقوال البدان أعمال
. وأالنية القصد مان بالقلب قاما ماا بحسب

وأالثلثاون الثامانة القاعدة
قلبه، المنكسر برج على كثيرة آيات دلت قد

ًا الماورأ مان لمار نفسه تشوفت مانوأ ًا أوأ إيجاب استحباب

آيات. عدة في إليها عباده وأأرأشد البارأي اعتبرها  لطيفة، قاعدة وأهذه
ّلقة: فإنها فراق على حزينة القلب مانكسرة الغالب في كانت لما مانها: الُمط

ًا  قدرأه، المقتر وأعلى قدرأه الموسع على بتمتعها الله أمار  بعلها، ماتاع
بالمعروأف.

أهله عند تمكث خاطرها: أن جبر تماما مان فإن  عنها، زوأجها ماات مان وأكذلك
فيها. ّبمارغ وأماتعة وأصية كامالة سنة

إن  العدة، مادة في وأالكسوة النفقة الزوأج على للزوأجة الله أوأجب وأكذلك
ً كانت أوأ  رأجعية، كانت ماطلقة. حامال
َذا النساء:{  سورأة في تعالى وأقال ِإ أسَمَة َحَضَر َوأ ِق أل ُلو ا َبى ُأوأ أر ُق أل َتامَاى ا َي أل َوأا

ِكيُن ألَمَسا أم َوأا ُه ُقو أرأُز أنُه َفا ُلوا مِا ُقو أم َوأ ُه ً َل أول ًا َق أعُروأف ]، 8 النساء: [ }، مَا
ُتواالنعاما:{  سورأة في قوله ماثل في وأالمستحب الواجب وأيدخل ّقُه َوأآ َح

أومَا ِه َي ِد .]، 141الية  النعاما: مان[ }، َحَصا
ماصبحين، ليصرمانها أقسموا الذين الجنة أصحاب عقوبة عن إخبارأه وأكذلك

ماسكين. عليهم اليوما يدخلنها ل أن وأتواصوا
َغّن ِإمّاا : {السراء سورأة في تعالى وأقال ُل أب َدَك َي أن َبَر ِع ِك أل ُهَما ا ُد أوأ َأَح ُهَما َأ ِكل

أل َفل ُق ُهَما َت ُهَما َوأل ُأّف َل أر َه أن أل َت ُق ُهَما َوأ ً َل أول ًا َق ِريم أض*  َك ِف أخ ُهَما َوأا َناحَا َل ّذّل َج ال
ِة مِاَن أحَم َبى َذا َوأآِتقوله:{  إلى ]، 24 ،23 الية السراء: مان [ }،  الّر أر ُق أل ا

ّقُه ِكيَن َح أس ألِم أبَن َوأا ِبيِل َوأا .]، 26الية السراء: مان [ }،  الّس
لدعيتهم وأإجابته الشدائد أوأقات وأأصفيائه أنبيائه لقلوب جبره الله ذكر وأقد

. الزماات عند الفرج بانتظارأ عباده الكربات. وأأمار بتفريج
باله على هذا يكون أن للعبد فينبغي إليه وأأرأشد  الله، اعتبره قد أصل فهذا 

. سببه وأجود عند وأيعتبره المناسبات وأقت في

وأالثلثاون التاسعة القاعدة
وأالخارأجية الداخلية السياسة أحوال في القرآن طريقة في
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المصييالح جميييع حصييول إلييى وأأقييرب  طريقة، أعلى هذا في القرآن طريقة
قييوله إل النييوع هييذا مايين القرآن في يكن لم وألو  المفاس، دفع وأإلى  الكلية،
عمران:  آل سورأة في تعالى

أم{  ُه أرأ ِوأ ِر ِفي َوأَشا أما َأل في المؤمانين عن وأإخبارأه  ]، 159الية عمران: مان  آل[ }،  ا
أم { ورأىيالش ورأةيس ُه أماُر َأ أم ُشورَأى َوأ ُه َن أي مافرد فالمار ]، 38الية الشورأى: مان [ }، َب

المفيييدة ]، العليييه: [  دخلت الوألى: قد الية وأفي  المؤمانين، إلى وأماضاف
وأاسييتجلب وأشييئونهم المييؤمانين أماييورأ جميييع أن يعني  وأالستغراق، للعموما

إلييى الهتييداء على وأالتعاوأن بالشورأى ٌءْماعلق  ماضارأهم، وأاستدفاع ماصالحهم
وأتجنيبهييم سييلطانهم وأتييدعيم  ماشييكلتهم، حييل فييي عليه يجروأن الذي المار

عراهم. وأانحلل قواهم تفكك إلى المفضي الخلف
طريييق هييو وأالييدنيوي الييديني للصييلحا الوحيييد الطريييق أن العقلء اتفق وأقد

الشورأى.
إليهييا الوصييول وأكيفية ماصالحهم إلى يهتدوأا أن الله أرأشدهم قد فالمسلمون

وأإذا  سييلكوه، طريييق فييي المصييلحة تعينييت فإذا  ماجتمعة، أفكارأهم بأعمال
،وأماضييرة ماصييلحة ذلييك فييي كييان وأإذا  تركييوه، طريييق فييي المضييرة تعينت

ًا رأأوأا وأإذا  ،عاقبيية وأأحسيين وأأوألييى أقييوى نظييروأا: أيهييا هييو الماييورأ مايين أمايير
بييأي نظييروأا عليهييا قدرأة لهم وأل عندهم عتيدة أسبابه ليست وألكن المصلحة

. يضر ل وأجه على تنال حالة وأبأي السباب تدرأك شيء
وأالختراعييات الحديثيية بييالفنون السييتعداد علييى تتوقييف ماصالحهم رأأوأا وأإذا

علييى وأالتكييال اليييأس يملكهييم وألم  اقتدارأهم، بحسب لذلك سعوا  ،الباهرة
لتفيياق السييعي أن ييي عرفييوا وأقد ي وايعرف وأإذا  ،التهلكة إلى الملقي رهميغي

هييذا فييي جييدوأا المعنوييية للقييوة القييوما الطريييق هييو المايية وأتوحيييد الكلميية
المسييالمة فييي أوأ وأالمهاجميية المقاوأمايية فييي المصييلحة رأأوأا وأإذا  وأاجتهدوأا،
ماوضييع فييي نفيقدماو ماصلحته تعينت ماا سلكوا  الماكان، بحسب وأالمدافعة

داخلييية ماصييلحة يدعون ل وأبالجملة  ،الحجاما ماوضع في نوأيحجمو  القداما،
وأتنميتها، تحصيلها طريق وأفي  فيها، اوأتشاوأرأ إل جليلة وأل دقيقة  خارأجية، وأل

وأينقصها. يضادها ماا وأدفع
لكييل يصلح الذي النظاما القرآن: هو إليه أرأشدهم الذي العجيب النظاما فهذا

ّدوأاالنفال:{  سورأة في قوله ذلك وأمان أماة. وألكل  وأماكان، زماان َأِع أم َوأ ُه مَاا َل
أم ُت أع َط َت أس أن ا ٍة مِا ّو الستعداد بوجوب تصرحا الية فهذه  ]،60الية لنفال:مانا[  }، ُق

يمكيين ل مامييا  وأماادييية، وأماعنوييية  عقلييية، قييوة مان نستطيعه ماا بكل للعداء
وأمان وأيناسبه الوقت ذلك يلئم ماا سلوك يتعين وأقت كل وأفي  ،هأفراد حصر
َها َياقوله: {  ذلك ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوأا آمَا أم ُخ ُك أذرَأ وأنحوها ]، 71الييية  النساء: مايين[ }، ِح
طريييق فكييل  العييداء، مايين التحرز شدة إلى فيها الله أرأشد التي اليات مان

وأمايين  لبوسييه، وأقييت وألكييل  هذا، في داخل فإنه العداء مان به يتحرز وأسبب
بقييوله: المؤمانين عاتب الله أن  الوحيد، النظاما مان القرآن إليه نبه ماا عجيب

ٌءْد َوأمَاا{  ٌءْل ِإّل مُاَحّم أد رَأُسو أت َق َل أن َخ ِه مِا ِل أب أن الّرُسُل َق ِإ َف أوأ مَاياَت َأ ِتيَل َأ أم ُق ُتي أب َل َق أن ا
َلى أم َع ُك ِب َقا أع يكونييوا أن ينبغي أنه إلى عباده فأرأشد ]، 144عمران: الية  آل[ }، َأ
عنهييا يزعزعهييم ل بحيييث  طريقهييا، على الماورأ وأاستقاماة الحكمة مان بحالة
ُد أق .عظم وأإن رأئيس َف
بعييدة وأالدنيوييية الدينييية أماورأهم مان أمار لكل يستعدوأا بأن إل ذلك يكون وأماا

إرأادتها في ماتوحدة الماة تكون وأأن  غيره، ماقاماه قاما أحدهم فقد إذا  أناس،
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ًا قصدهم شئونها. جميعوأ وأماقاصدها وأعزماها هييي اللييه كلميية تكييون أن جميع
 قدرأتهم بحسب الماورأ جميع تقوما وأأن  العليا،
ُقواتعالى:{  وأقال ّت ّلَه َفا أم مَاا ال ُت أع َط َت أس غضبه اتقوا: أي ]، 16 التغييابن: الييية[ }، ا

جماعيية لكييم وأالصييلحا الخييير فيييه مايا كييل ماين بييه أمايير بمييا بالقييياما عقيابهوأ
كمالها في أوأ حصولها في ماتوقفة وأهي بها الله أمار ماصلحة فكل  ،وأمانفردين

بحسييب تحصيييلها يجييب فييإنه  ،وأاللحقيية السييابقة الماييورأ مايين أمايير علييى
ل وأماضييرة مافسييدة كييل ليطيقييون. وأكييذلك ماييا الله يكلفهم فل .الستطاعة

فييي داخليية فإنهييا وأاللحقيية السييابقة الطييرق بعض بسلوك إل اجتنابها يمكن
أحكيياما لهييا وأالوسييائل  حييق، الحييق لزما  بأسييبابها، وأذلييك  تعالى، الله تقوى

المقاصد.
مايين يمكنهييم ماييا وأالسباب القوى مان أعطاهم فإنه  عنه، نهاهم ماا كل كذلك
السياسيية فييي الجاماعيية اليييات وأمايين به. يستغنون ماا الحلل وأمان عنه البعد
ّلَه ِإّنتعالى:{  قوله أم ال ُك أأمُاُر أن َي ّدوأا َأ َؤ َناِت ُت َألمَاا َلييى ا َهييا ِإ ِل أه َذا َأ ِإ أم َوأ ُتيي أم َك أيييَن َح َب

ّناِس أن ال ُكُموا َأ أح أدِل َت َع أل ّلَه ِإّن ِبا ِعّما ال أم ِن ُك ُظ ِع ِه َي ّلَه ِإّن ِب ًا َكاَن ال ًا َسييِميع َبِصييير
بعدها. التي وأالية ]، 58 النساء: [ }،

ّلهييا: الوليييات مايين  كثيرة، أشياء فيها يدخل فالماانات وأالصييغيرة الكييبيرة أَج
بأن أهلها إلى الماانات تؤدى أن الله أمار وأالدنيوية. فقد الدينية  وأالمتوسطة،

الييذي الطريق ماخصوصون. فهذا فاءأأك لها وألية وأكل  لها، فاءأالك فيها يجعل
صييلحا فييإن  الحوال، جميع لصلحا الطرق أصلح مان الوليات في به الله أمار

فيجب  عليها، وأالعامالين لها وأالمدبرين فيها وأالرؤساء المتولين بصلحا الماورأ
ِإّنفالماثل:{  الماثل تولية أيَر   أرَت مَاِن َخ أأَج َت أس ّي ا ِو َقيي أل َألمِاييُن ا 26القصييص:  [ }، ا

،[.

بضده. وأضده الماة صلحا عنوان وأالصغرى الكبرى للوليات المتولين فصلحا
السييموات قييامات ماييا الييذي بالعييدل النيياس بييين الحكم إلى الله أرأشدهم ثام

كلهييا الماييورأ تفسييد وأبفقييده  وأرأوأحهييا، الماييورأ قييواما فالعييدل  به، إل وأالرأض
شيء. لكل الميزان وأيختل

فهمييت فييإن  الماورأ، مان أمار كل في العدل ماعرفة لزماه مان بالعدل وأالحكم
وأكيان  ماوضيعه، فيي شيييء كيل وأضيعت حدوأده وأعرفت العدل حقيقة الماة

أت للعمال فاءأوأالك الرجال مان الكمل هم للوليات المتولون تييدابيرهم َفَجييَر
المايية ترقييت  وأالفسيياد، للظلييم ماتجنييبين  ،وأالسييداد العييدل علييى وأأفعييالهم

َلوأص وألة بطاعة فيها الله أمار التي الخرى الية في ذلك وأتماما  أحوالها، حتَ
َها َيابقوله:{  الماورأ ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعوا آمَا ِطي ّلَه َأ ُعوا ال ِطي َأ ِلييي الّرُسوَل َوأ ُأوأ ِر َوأ أمايي َأل ا
أم ُك أن الحكيميية السياسيية هييذه مايين وأأغنييى أكمييل يوجييد فهل ]،59 النسيياء:[ }،مِا

؟. العواقب أحمد عواقبها التي الرشيدة
فيهييا اللييه شييرع التي اليات الشرعية: جميع بالسياسة المتعلقة اليات وأمان

عبيياده وأحقوق حقوقه على المتجرئين على العقوبات  الجرائم، على الحدوأد
لهييل وأالتخويييف وأالنكييال المجرماييين وأرأدع وأالحسيين العداليية غاية في وأهي
صيييانة مهيمئجرا مان وأتنقيته  ،فسادهم مان المجتمع وأتطهير  ،وأالفساد الشر
وأأعراضهم. وأأماوالهم الخلق لدمااء

مايين مايع بالحق وأالتكلم المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المار فيها التي وأاليات
الحوال. مان حال أي وأفي كان
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النافعيية الحرية الناس لعطاء إرأشاد فيه الظلم عن النهي مان هافي ماا وأكذلك

ل الييتي الماييورأ وأفييي  ،للماة الصالح إلى وأالدعوة  ،بالحق التكلم ماعناها التي
وأالفعييل القبيييح الكلما عيين وأالنهييي وأالعقوبات الحدوأد أن كما  فيها، ماحظورأ

الحمقييى بهييا يتشييدق الييتي الباطليية الكاذبيية الزائفيية الحرييية رأد فيهييا القبيح
مايين الييدماارأ مايين الغرب بأمام حل ماا يروأن فل  ،واوأصم عموا الذي وأالسفهاء

هو النافعة الصحيحة الحرية مايزان  إن.الخاسرة الفاجرة الحرية هذه ثامرات
وأسلم. عليه الله صلى وأالنبي القرآن إليه أرأشد ماا

مايين فإن  للخلق، المحللة الضارأة وأالقوال وأالظلم الجهل نانِع إطلق وأأماا
الخلق وأانحلل المحضيية الفوضييى إلى المؤدية  وأالفساد، الشر أسباب أكبر
أماة. كل قواما هي التي

النتائييج، أقبييح الفاسدة الحرية وأنتائج  ،النتائج أحسن الصحيحة الحرية فنتائج
ً  الثانييية، عيين وأأغلقييه  ،للوألى الباب فتح فالشارأع ًا للمصييالح تحصيييل وأدفعيي
أعلم. وأالله  وأالمفاسد، للمضارأ

الرأبعون القاعدة
الطب أصول على القرآن دللة في

مايين وأالحمييية  النافعيية، الماييورأ باسييتعمال الصييحة ثالثاة: حفظ الطب أصول
المؤذيات. مان للبدن يعرض ماا وأدفع  الضارأة، الماورأ

القواعد. هذه على تدوأرأ كلها الطب وأماسائل
:{المييؤذي وأدفييع الصييحة حفييظ فييي تعييالى قييوله فييي يهاعل القرآن نبه وأقد

ُلوا ُك ُبوا َوأ أشَر ُفوا َوأل َوأا ِر أس وأالشرب بالكل الله فأمار ]، 31الية لعراف: مان [ }، ُت
المييأكول أن علييى ليييدل ذلييك وأأطلييق  ،بهمييا إل البييدان تسييتقيم ل اللييذي

عيين وأنهى وأحال. وأقت كل في وأينفعه  النسان، يلئم ماا بحسب وأالمشروأب
مايياإوأ  وأالمشييروأبات، المييأكولت ةثركيي فييي بالزيييادة إماا  ذلك، في السراف
 فإذا.النسان يؤذي ماا كل عن حمية وأهذا  وأالوأقات، المطعوما في بالتخليط

البييدن مانييه يتييأذى بحاليية يصييير وأالشييراب الطعاما مان الضروأرأي القوت كان
بغيره؟. فكيف  مانه، مانع وأيتضررأ
عيين له حمية  يضره، الماء استعمال كان إذا التيمم للمريض الله أباحا وأكذلك

كلها. المضرات
بيياب مايين وأهييذا  وأيفييدي، يحلقييه أن رأأسييه مايين أذى بييه الييذي للمحرما وأأباحا

؟. هذا مان أكبر ضررأه بما فكيف  البدن، ييؤذ ماا وأإزالة الستفراغ
يتضييررأ ماييا كل استعمال ذلك في فيدخل  التهلكة، إلى باليد قاءلال عن وأنهى

ن النسان به ا وأدفيع  وأالدوأيية، الغذيية ما ،قيعي ليم اليذي هميدافعتب يضير ما
النافعة. الطبية بالطرق الحادث وأبمعالجة عنه وأالتحرز
وأالصييوما وأالصييلة كالجهيياد كلهيا العمييال مايين كتابه في الله ذكره ماا وأكذلك
العظييم المقصييود كان وأإن فإنها الخلق إلى وأالحسان العمال وأبقية وأالحج

صييحة فيهييا فيإن  عبيييده، إلييى وأالحسيان  وأثاييوابه، وأقربييه الله رأضا نيل مانها
ًا للبدان ًا  للنفس، وأرأاحة وأرأياضة  لها، وأتمرين ًاأوأ للقلييب وأفرح خاصيية سييرارأ
المؤذيات. عنها وأتزيل وأتنميها الصحة تحفظ

وأالخلق وأالرأوأاحا القلييوب صيلحا إليى ترجيع الشييرائع جميييع فيإن وأبالجملية
 أعلم. وأالله  وأالخرة، وأالدنيا وأالماوال وأالبدان
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وأالرأبعون الحادية القاعدة

الحاضرة الحالة على النظر قصر

الحاليية علييى نظرهييم قصيير إلييى العمييل جهة مان كتابه في عباده الله يرشد
ضييده مايين وأالييترهيب المايير فييي الترغيب جهة وأمان  فيها، هم التي الحاضرة

ضدها. إلى النظر إلى النعم جهة وأمان  المصالح، مان اعليه يترتب ماا إلى
ماييا أعظييم مان وأهي  عديدة، آيات في القرآن إليها دعا الجليلة القاعدة وأهذه
دينيي خيير كيل إليى العيامالين يرقيى مايا أعظيم وأماين  الله، حكمة على يدل

قصيير فييإن  وأقتييه، وأظيفيية هييو الييذي بعملييه اشتغل إذا العامال فإن  وأدنيوي،
حاله. بحسب المار له وأيتم  ،نجح عليه وأباطنه هوأظاهر كرهِف

،عزيمته فترت ُبعد وأقتها يحن لم أخرى أعمال إلى نفسه تقتشووأ نظر وأإن
عملييه إتقييان مايين ينقييص الخييرى العمييال إلييى نظييره وأصييارأ همته وأانحلت
عليه. الهمة وأجمع الحاضر

نشيياطه، وأقييل همتييه ضييعفت وأقييد جيياءه الخيير العمييل وأظيفة جاءت إذا ثام
ًا الثاني كان وأرأبما الوأل فيفييوت  تكميلييه، أوأ حصييوله فييي الوأل علييى ماتوقف

الذي بعمله القياما هو همه أكبر وأصارأ  وأقالبه، قلبه جمع مان بخلف  ،وأالثاني
وأنشاط بقوة له استعد قد هو فإذا الثاني العمل جاء إذا فإنه وأقته؛ وأظيفة هو

.بالثاني قياماه على ماعونة بالوأل قياماه وأصارأ  بشوق، وأيتلقاه
ًا تعالى هذا: قوله وأمان أمالمعنى: {  بهذا ماصرح َليي َلييى َتييَر َأ ِذيَن ِإ ّليي أم ِقيييَل ا ُهيي َل
ّفوا أم ُك ُك َي ِد أي ِقيُموا َأ َأ َة َوأ ُتوا الّصل َة َوأآ َكا َلّما الّز ِتييَب َف ِهييُم ُك أي َل َتيياُل َع ِق أل َذا ا ٌءْق ِإ ِرييي َف
أم ُه أن أوَن مِا أخَش ّناَس َي ِة ال َي أش ِه َكَخ ّل أوأ ال ّد َأ َيًة َأَش أش .]، 77الية  النساء: مان[ }، َخ

جيياء فلمييا  ،اليييدي بكييف ماييأماورأوأن وأهم وأأمانيتهم الوألى حالهم كيف فانظر
الضعف. كل عنه ضعفوا الثاني العمل
أدقوله: {  في ُأحد أهل به الله عاتب ماا هذا وأنظير َقيي َل أم َوأ ُتيي أن أوَن ُك ّنيي أوَت َتَم ألَميي ا

أن أبِل مِا أن َق ُه َأ أو َق أل أد َت َق ُه َف ُتُمو أي َأ أم رَأ ُت أن َأ ُظُروأَن َوأ أن كشف وأقد ]، 143عمران:   آل[ }، َت
أو:{ تعالى قوله الكشف كل المعنى هذا َل ّنا َوأ َنا َأ أب َت أم َك ِه أي َل ُلييوا َأِن َع ُت أق أم ا ُك ُفَسي أن َأ

ِوأ أخُرُجوا َأ أن ا أم مِا ُك ِرأ َيا ُه مَاا ِد ُلو َع ٌءْل ِإّل َف ِلي أم َق ُه أن أو مِا َل أم َوأ ُه ّن أ
ُلوا َ َع ُظوَن مَاا َف َع ِه ُيو ِبيي

َكاَن ًا َل أير أم َخ ُه ّد َل َأَش ًا َوأ ِبيت أث ً فيييه لن  ]، 66 النسيياء: [ }، َت الوأل، للعمييل تكميل
ًا ًا  الله، مان وأتثبيت الثاني. العمل على وأتمرن

أم:{ تعالى قوله وأنظيره ُه أن أن َوأمِا َد مَا َهيي ّلييَه َعا أن ال ِئيي َنييا َل َتا أن آ ِه مِاي ِل أضيي َقّن َف ّد َنّصيي َل
َنّن ُكو َن َل ِلِحيَن مِاَن َوأ َلّمييا}يي 75{ الّصا أم َف ُه َتييا أن آ ِه مِايي ِل أضيي ُلييوا َف ِه َبِخ أوا ِبيي ّليي َو َت أم َوأ ُهيي َوأ

ِرُضوَن أع }76{  مُا أم   ُه َب َق أع َأ ًا َف َفاق ِهم ِفي ِن ِب ُلو أرأشد فالله .]، 75/77التوبيية:  [ }، ُق
إذا ثاييم  وأوأظيفتييه، الحاضيير بالعمل يقوماوا وأأن  وأقتهم، أبناء يكونوا أن العباد
وأالعزيميية الهميية فيياجتمعت  ،الييوقت ذلييك وأظيفيية صييارأ الخيير العمييل جيياء

ًا الوأل بالعمل القياما وأصارأ  عليه، الصادقة المعنييى وأهييذا  الثيياني، على ماعين
كثير. القرآن في
هممهييم لتقييوى مالحظتهييا إلى العامالين يرشد الله فإن المتأخرة الماورأ وأأماا
اللييه مايين المتنييوع كييالترغيب  وأهييذا.وأالخيييرات للمصالح المثمر العمل على
وأثامرتهييا  عقوباتهييا، بييذكر  الشيير، أفعييال مايين وأالترهيب  الخير، أعمال على

الذمايمة.
النظيير وأبين  ه،توأق ىءيج لم الذي الخر العمل إلى النظر بين الفرق عرفاف

ترتبييي ماييا وأتاماييل  ،صيياحبه هميية فييترت كلما الذي الحاضر العمل ثاواب إلى
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قال كما  ماشقته، عليه وأهانت عليه وأقوي  ،نشاطه استجد الخيرات مان عليه

أنتعالى: {  ُنوا ِإ ُكو َلُموَن َت أأ أم َت ُه ّن ِإ َلُموَن َف أأ َلُموَن َكَما َي أأ أرُجوَن َت َت ِه مِاَن َوأ ّليي ل مَاييا ال
أرُجوَن .]، 104النساء:  [ }، َي

ليعرف ضدها إلى بالنظر الله َنِما العبد على التي النعم جهة مان إرأشاده وأأماا
عبيياده ّرذكُييي  ،كييثير مانه القرآن ففي  عليها، تعالى لله شكره وأيزداد  قدرأها،
فييي كقييوله  النعييم، مايين ذلييك علييى ترتييب وأماا وأالسلما بالدين عليهم نعمته
أد{ عمران: آل سورأة َق ّلُه مَاّن َل َلى ال ِنيَن َع أؤمِا ألُميي أذ ا َعييَث ِإ أم َب ِهيي ً ِفي أن رَأُسييول مِايي

أم ِه ُفِس أن ُلو َأ أت أم َي ِه أي َل ِه َع ِت َيا أم آ ِه ّكي ُيَز ُهُم َوأ ّلُم َع ُي َتيياَب َوأ ِك أل أكَمييَة ا ألِح أن َوأا ِإ ُنوا َوأ أن َكييا مِايي
أبُل ِبيٍن َضلٍل َلِفي َق عمران:{ آل سورأة في قوله وأفي ]، 164عمران:  آل [ }، مُا

ُكُروأا أذ أعَمَت َوأا ِه ِن ّل أم ال ُك أي َل أذ َع أم ِإ ُت أن ًء ُك َدا أع ّلَف َأ َأ أيَن َف أم َب ُك ِب ُلو أم ُق ُت أح َب أصيي َأ ِه َف ِتيي أعَم ِن ِب
ًا َوان أخ أم ِإ ُت أن ُك َلى َوأ َفا َع ٍة َش أفَر ِرأ مِاَن ُح ّنا أم ال ُك َذ َقيي أن َأ َهييا َف أن ِلَك مِا َذ ّيييُن َكيي َب ّلييُه ُي أم ال ُكيي َل
ِه ِت َيا أم آ ُك ّل َع ُدوأَن َل َت أه . الله نعم لشكر زيادةال إلى أي ]، 103عمران:  آل [ }، َت

ُكييُروأاالنفال:{  سورأة في وأقوله أذ أذ َوأا أم ِإ ُتيي أن ٌءْل َأ ِلييي ُفوَن َق َع أضيي َت أس أرأِض ِفييي مُا أل
َ ا

ُفوَن أن َتَخا ُكُم َأ َف ّط َتَخ ّناُس َي أم ال ُك َوأا أم َفآ ُك َد ّييي َأ ِه َوأ ِر أصيي َن أم ِب ُكيي َق َبيياِت مِاييَن َوأرَأَز ّي ّط ال
أم ُك ّل َع ُكُروأَن َل أش .]، 26 لنفال: [ }، َت
ألالقصص: سورأة في وأقوله ُق أم {  ُت أي َأ أن َأرَأ َعَل ِإ ّلييُه َج ُكييُم ال أي َل َهييارَأ َع ّن ًا ال أرمَاد َسيي

َلى ِما ِإ أو َيامَاة َي ِق أل   }،... ا
فيييه هم ماا ضد إلى ينظروأا أن يذكرهم حيث  اليات، آخر إلى ]، 72 القصص: [

مانها. فيه هم ماا قدرأ ليعرفوا  وأالخير، النعم مان
قييال: " انظييروأا حيييث  وأسييلم، عليييه الله صلى النبي إليه أرأشد الذي وأهذا
ل أن أجييدرأ فإنه  فوقكم، هو نيما إلى روأايتنظ وأل  مانكم، أسفل هو مان إلى

ُكُروأافييتعييالى:{    وأقييوله12" عليكييم اللييه نعميية تييزدرأوأا أذ َء ا ِه آل ّليي أم ال ُكيي ّل َع َل
ِلُحوَن أف أموأقوله:{   ]، 69الية  العراف:مان[ }، ُت َل أدَك َأ ًا َيِج ِتيم َوأى َي  َفآ

َدَك  }6{  َوأَج ً َوأ َدى َضال َه َدَك  }7{  َف َوأَج ً َوأ ِئل َنى َعا أغ َأ الضحى: [ }، َف إلى ]، 6/8 
آخرها.

وأالرأبعون الثانية القاعدة
وألرسوله لله الحقوق

وأالحييق الخيياص رأسييوله وأحييق الخيياص حقييه بييين كتييابه فييي اللييه مايييز قييد
المشترك.

ثالثاة:  الحقوق أن بذلك وأاعلم
أنييواع بجميييع لييه شييريك ل وأحييده عبادته وأهو: لغيره يكون ل  وأحده، لله حق

.العبادات
وأالقييياما وأالتييوقير التعزييير وأهييو: وأسييلم عليييه الله صلى لرسوله خاص وأحق
.به قتداءاوأال وأاتباعه اللئق بحقه
اللييه وأماحبيية وأرأسييوله اللييه وأطاعة وأرأسوله بالله اليمان وأهو: ماشترك وأحق

رأسوله. وأماحبة
الخيياص: حقييه فأماا  ،القرآن مان كثيرة آيات في الثلثاة الحقوق الله ذكر وأقد
وأهييذا  ،ذلييك فييي يبغوأالييتر  لييه، مييلالع وأإخلص بعبادته المار فيها آية فكل

يحصى. ل شيء

هريرة أبي عن ماسلم أخرجه ي 12
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ُنييواالفتييح: {  سييورأة في قوله في ذلك الله جمع وأقد أؤمِا ُت ِه ِل ّل ِه ِبييال ِل }، َوأرَأُسييو
ُه{  ماشترك فهذا َعّزرُأوأ ُت ُه َوأ ّقُروأ َو ُت ُه{  بالرسول خاص فهذا }، َوأ ّبُحو ُتَس ًة َوأ أكَر ُب

ً َأِصيل وأحده. لله حق فهذا ]، 9 الفتح: [ }، َوأ
ُعواوأقوله: {  ِطي َأ ّلَه َوأ ُعوا ال ِطي َأ كثيرة. آيات في }، الّرُسوَل َوأ
ُنواوأكذلك: {  ِه آمِا ّل ِه ِبال ِل }  . َوأرَأُسو

ّلُهالتوبة: {  سورأة في قوله وأكذلك ُلُه َوأال ّق َوأرَأُسو أن َأَح أرُضوه َأ 62التوبييية:  [}  ُي

تعالى:  وأقوله ]،
َنا{  ِتي أؤ ُي ّلُه َس أن ال ِه مِا ِل أض ُلُه َف ّنا{  ماشترك فهذا }،  َوأرَأُسو ِإ َلى   ِه ِإ ّل ُبوَن ال } رَأاِغ

تعالى. بالله ماختص هذاوأ ]، 59التوبة:  [
مانييه للييه ماييا أن ماعنيياه ليييس المشترك الحق أن العبد يعرف أن ينبغي وألكن
وأالطاعيية وأاليمييان المحبة بل  خصائصه، كل في وأنظيره ماثله لرسوله يثبت

وأرأهبة. رأغبة وأالخضوع لله وأالتعظيم التعبد يصحبها أن لبد لله
أطيياع فميين للييه وأطاعة  الله، في حب ذلك: فإنه مان بالرسول المتعلق وأأماا

عليهم، تعالى الله حق مان أماته على الرسول حق بل الله أطاع فقد الرسول
ً وأطاعته رأسوله بحق المؤمان فيقوما له. وأعبودية  الله، لمار اماتثال
بييه اللييه أمايير ماييا فجميييع وأإل  بالرسييول، لتعلقييه  الرسول، حق له قيل وأإنما
وأالزوأاج وأالوألد الواليدين وأحقيوق  رأسييوله، بحقيوق القيياما ماين عليه وأحث

وأالصييغير الصغير على وأالكبير  وأالماراء، وأالولة وأالعلماء وأالجيران وأالقارأب
اللييه لمايير اماتثييال العبييد بييه فيقوما  تعالى، لله حق كله  وأغيرهم، الكبير على

ًا ًا  له، وأتعبد ًا  الحق، ذي بحق وأقياما الحسييان فييإن الرسول إل  إليه، وأإحسان
وأسييلم عليييه اللييه صييلى يييديه على إل خير إليهم وأصل فما أماته إلى كله مانه

ًا. تسليم

ُوأالرأبعون الثالثة القاعدة
بالتثبت المار

ا، سيوء ماين يخشيى اليتي المايورأ في العجلة وأعدما بالتثبت الله يأمار عواقبه
فواتها. يخشى التي الخير أماورأ على المبادرأة على وأيحث وأيأمار
: كثيرة القرآن في قاعدةال وأهذه
َها َياالوأل: {  القسم في تعالى قال ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا َذا آمَا أم ِإ ُت أب ِبيِل ِفي َضَر ِه َسيي ّليي ال
ُنوا ّي َب َت َها َيا تعالى: { وأقال }، فتثبتواقراءة: {  وأفي ]، 94النساء:  [ }، َف ّي أ

ِذيَن َ ّل ا
ُنوا أن آمَا أم ِإ ُك َء ٌءْق َجا ٍأ َفاِس َب َن ُنوا ِب ّي َب َت أن َف ُبوا َأ ًا ُتِصي أوما ٍة َق َل َها .]، 6الحجرات:  [ }،  ِبَج
فقييال  إذاعتها، مان يخشى التي الخبارأ إذاعة إلى المتسرعين الله عاب وأقد

َذاتعالى: {  ِإ أم َوأ ُه َء ٌءْر َجييا أمايي أماييِن مِاييَن َأ َأل ِوأ ا أوِف َأ ألَخيي ُعييوا ا َذا ِه َأ أو ِبيي َليي ُه َوأ ّدوأ َلييى رَأ ِإ
َلى الّرُسوِل ِإ ِلي َوأ ِر ُأوأ أما َأل أم ا ُه أن ِلَمُه مِا َع ِذيَن َل ّل َنُه ا ُطو ِب أن َت أس أم َي ُه أن ]، 83النساء:  [ }،  مِا

ألتعالى:{  وأقال ُبوا َب ّذ أم ِبَما َك ُطوا َل ِه ُيِحي ألِم ِع الباب: هذا وأمان ،] 39 يونس: [ }، ِب
ا النسان يقول ل وأأن  الحذرأ، وأأخذ  الماورأ، في بالمشاوأرأة المار ليه لييس ما

كثيرة. آيات هذا وأفي  علم، به
ُعواقوله: { كالثاني:  القسم وأأماا ِرأ َلى َوأَسا ٍة ِإ ِفَر أغ أن مَا أم مِا ُكيي ّب ٍة رَأ ّنيي َها َوأَج أرُضيي َع

َوأاُت أرأض الّسَما أل
َ ُقواوأقوله: {   ]، 133عمييران:  آل [ }، َوأا ِب َت أسيي أيييَراِت َفا ألَخ [ }، ا

ِئَكوأقوله: {    ]، 148البقرة:  َل ُعوَن ُأوأ ِرأ أيَراِت ِفي ُيَسا ألَخ أم ا ُه َها َوأ ُقوَن َل ِب [ }، َسا
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ُقوَنوأقوله: {   ]، 61المؤمانون:  ِب ُقوَن َوأالّسا ِب السابقونأ: أي ]، 10الواقعة:  [ }، الّسا

وأالكراماييات. الجنييات إلييى الخرة في السابقون الخيرات: هم إلى الدنيا في
كثيرة. المعنى هذا في وأاليات

يفوتييون ل حييازماين يكونييوا أن هييو  إليييه، عباده الله أرأشد الذي الكمال وأهذا
المكروأهييات فييي الوقييوع خشييية ماتثبييتين يكونييوا وأأن  الخيييرات، فييرص

وأالمضّرات.
ًا الله مان أحسن وأمان ؟. يوقنون لقوما حكم

وأالرأبعون الرابعة القاعدة
ينبغي ل ماا إلى النفوس مايل علج

مايين يفوتهييا ماييا الله يذكرها  ينبغي، ل ماا إلى مايلها خوف أوأ النفوس مايل عند
الميل. بهذا الضررأ مان لها حصل وأماا  الخير،
لن  السييتقاماة، حصييول فييي الشييياء أنفييع مايين وأهو  كثير، القرآن في وأهذا
ينبغييي، ل عما كفهم في الخلق أكثر يكفي ل المجرد وأالنهي بالمعروأف المار
ًا تزيييد التي المحبوبات مان يفوت ماا بذلك يقرن حتى علييى ماضيياعفة أضييعاف
عليييه المرتب المكروأه مان يحصل وأماا  النفس، إليه وأتميل  الله، يكرهه الذي

كذلك.
َلُمواتعالى: {  قال أع ّنَما َوأا أم َأ ُك ُل َوا أما أم َأ ُك ُد أوأل َأ ٌءْة َوأ َن أت لمييا فهنا ]، 28النفييال:  [ }، ِف
قال  الستقاماة، طريق عن الخلق ربأكث ماالت التي وأالوألد الماوال فتنة ذكر

ًا { فتنتهييا مايين سلموا إن لهم يحصل وأماا  بها، افتتنوا إن يفوتهم ماا لهم ماذكر
َأّن ّلَه َوأ ُه ال َد أن ٌءْر ِع أج ٌءْم َأ ِظي .]، 28النفال:  [ }، َع

أم َهاتعالى: {  وأقال ُت أن ِء َأ ُؤل أم َه ُت أل َد أم َجا ُه أن ِة ِفي َع َيا ألَح َيا ا أن ّد أن ال ِدُل َفَم ّلييَه ُيَجييا ال
أم ُه أن أومَا َع ِة َي َيامَا ِق أل أما ا أن َأ ُكوُن مَا أم َي ِه أي َل ً َع ِكيل تعالى: { وأقال  ]، 109النساء:  [ }، َوأ

أن ُد َكاَن مَا ِري أرَث ُي ِة َح ألِخَر أد ا ِز ِه ِفي َلُه َن ِثا أر أن َح ُد َكاَن َوأمَا ِري أرَث ُي َيا َح أن ّد ِه اليي ِت أؤ ُنيي
َها أن ِة ِفي َلُه َوأمَاا مِا ألِخَر أن ا أيَتتعالى: {   وأقوله  ]، 20الشورأى:  [ }، َنِصيٍب مِا َأ َفَر َأ

أن أم ِإ ُه َنا أع ّت ِنيَن مَا ُثاّم }205{  ِس أم   ُه َء ُنوا مَاا َجا ُدوأَن َكا َع َنى  مَاا }206{  ُيو أغ أم َأ ُه أن مَاا َع
ُنوا ُعوَن َكا ّت .]، 207- 205الشعراء:  [ }، ُيَم

ًا. فإذا كثيرة الجليل المعنى هذا في وأاليات وأقاعييدتها أصييلها للنيياظر بان جد
أعلم. وأالله  المقررأ، الصل على مانها يرد ماا كل تنزيل عليه سهل

وأالرأبعون الخاماسة القاعدة
وأالصلحا الصلحا على كتابه في سبحانه البارأي حث

ً كله يكون يكاد القرآن فإن  القواعد، أهم مان القاعدة وأهذه فييإن تحتها داخل
الصييالحين علييى وأأثانييى  وأالصييلحا، ماتعييددة آيييات فييي بالصييلحا أمايير اللييه

. أخر آيات في وأالمصلحين
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اللييه سنه الذي سبيلها آخذة ماعتدلة ماستقيمة كلها الماورأ تكون : أنوأالصلحا
ًا بالعمييال اللييه إليهييا. فييأمار اللييه قصييد الييتي  الحميييدة، غايتهييا بهييا ماقصود
ان، القليوب تصيلح الخيير أعميال لن  الصالحين، على وأأثانى الصالحة وأاليم

ات فيي كيذلكوأ  الشياء، هذه فساد وأضدها  وأالخرة، وأالدنيا الدين وأتصلح آي
النيياس بييين وأالمصلحين  الناس، أفسد ماا المصلحين على الثناء فيها ماتعددة

خير. الصلح أن العموما وأجه على وأأخبر  المتنازعين، بين فيما وأالتصالح
الشييروأرأ مايين عليييه تحتييوي ماييا إزاليية فييي الفاسييدة: السييعي الماورأ فإصلحا
وأالخاص. العاما وأالضررأ

إصييلحا فييي المسييلمين أحييوال إصييلحا فييي الصلحا: السعي أنواع أهم وأمان
أنالسييلما: {   عليييه شييعيب قييال كما  وأدنياهم، دينهم ُد ِإ ِرأييي أصييلحَا ِإّل ُأ ِأل مَاييا ا

أعُت َط َت أس فييإنه  دنيوييية، أوأ دينية ماصلحة في ساٍع فكل ]، 88الية  هود: مان[ }،  ا
مافسييد، فهييو ذلييك بضييد سيياٍع وأكييل  وأيسييدده، وأيرشده يهديه وأالله  ماصلح،

المفسدين. عمل يصلح ل وأالله
الله أمار كما  المتنازعين، بين الصلح في عليه: السعي الله حث ماا أهم وأمان

يصييلح أن وأالييواجب  الزوأجييين، بييين وأالحقييوق وأالماييوال الييدمااء فييي بييذلك
فييإن  المتنييازعين، بييين الملئميية إلييى توصييل طريييق كييل وأيسييلك  ،بالعييدل

الكفييارأ جنييح إذا المسييلمين أمايير اللييه نإ حتى  وأصلحا، وأخير بركة آثاارأالصلح
عليى ماتييوكلين ذليك عليى يوافقوهم أن وأالمصالحة المسالمة إلى الحربيون

الله.
حسب الممكن الكمال في وأحقيقتها: السعي  تنحصر، ل القاعدة هذه وأأماثلة
:تقليلهييا أوأ وأالمضييارأ المفاسييد إزاليية أوأ تكميلهييا أوأ المصالح بتحصيل القدرأة
أعلم. وأالله  وأالقاصرة، وأالمتعدية  وأالجزئية، مانها الكلية

وأالرأبعون السادسة القاعدة
فهذا فيه يدخل لم مان إلى هجيو أن إماا  كتابه، في به الله أمار ماا

به أمار فهذا فيه دخل لمن يوجه أن وأإماا  فيه، بالدخول له أمار
فيه. يوجد لم ماا تكميل في وأيسعى  مانه، وأجد ماا ليصحح

وأفروأعها. القرآنية: أصولها الوأامار جميع في ماطردة القاعدة وأهذه
َها َياتعالى: {  فقوله ّي أ

ِذيَن َ ّل ُتوا ا َتاَب ُأوأ ِك أل ُنوا ا َنا ِبَما آمِا أل ]، 47الييية النساء: مايين [}  َنّز

الوأل. القسم مان
َها َياتعالى: {  وأقوله ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا الثيياني مايين ]، 104الييية [ البقييرة: مايين}  ُنييواِآما آمَا
الظياهرة العميال ماين إيميانهم وأيكمييل يصييحح بميا أمارهيم فيإنه  وأالثيالث،
وأينقصها. يفسدها عما وأنهاهم  ،فيها الخلص وأكمال  وأالباطنة،

رأماضيان وأيصيوماوا  ،الزكياة وأيؤتوا  ،الصلة يقيموا أن للمؤمانين أماره وأكذلك
كييل عيين ينهالوأ  العمل، لذلك وأماكمل شرط بكل وأالقياما  ذلك، بتكميل أمار

العمل. لذلك وأناقص مافسد
بتحقيييق أمايير هو القلوب أعمال مان وأنحوها وأالنابة بالتوكل لهم أماره وأكذلك

مانه. يوجد لم ماا وأإيجاد  ذلك،
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رأبهييم مايين المؤمانين طلب على يورأد الذي اليراد جواب نفهم القاعدة وأبهذه

!!. للسلما هداهم قد الله أن ماع  المستقيم، الصراط إلى الهداية
القاعدة. هذه تضمنته جوابه: ماا

يفتييح الذي  النافع، الجليل الصل هذا فافهم  للحاصل، تحصيل يقال: هذا وأل
ًا، العلم أبواب مان لك تفطن. منل وأالوضوحا اليسر غاية في وأهو  كنوز

وأالرأبعون السابعة القاعدة
خاصة أماورأ في اليات سياق كان إذا العاما به يراد الخاص السياق
يشملها بل  بها، يختص ل الحكم وأذلك عليها يحكم أن الله وأأرأاد

العاما. بالحكم الله جاء  غيرها، وأيشمل

وأانتظاماه إحكاماه على دليل وأأكبر  ،هوأبدائع القرآن أسرارأ مان القاعدة وأهذه
العجيب.

كثيرة:  القاعدة هذه وأأماثلة
ِإّلفقييال: {   التييائبين، مانهييم وأاستثنى  وأذماهم، المنافقين الله ذكر مانها: لما

ِذيَن ّل ُبوا ا َلُحوا َتا أص َأ َتَصُموا َوأ أع ِه َوأا ّل َلُصوا ِبال أخ َأ أم َوأ ُه َن ِه ِدي ّل ِئَك ِل َل ُأوأ َع َف ِنيَن مَا أؤمِا ألُم ا
يييؤتيهم يقييل: وأسييوف لم بالجر لهم يحكم أن الله أرأاد فلما ]، 146[ النساء: } 

ًا ًا، أجر أوَف قييال: {  بييل  عظيم أؤِت َوأَسيي ّلييُه ُييي ِنيَن ال أؤمِا ألُميي ًا ا أجيير ًا َأ ِظيميي }،  َع
.13بهم الحكم اختصاص يظن وألئل  ماؤمان، كل مان غيرهموأ ليشملهم

ِذيَن ِإّنقال: {   وألما ّل ُفُروأَن ا أك ِه َي ّل ِه ِبال ِل ُدوأَن َوأرُأُسيي ِرييي ُي أن َوأ ُقييوا َأ َفّر أيييَن ُي ِه َب ّليي ال
ِه ِل ِئَكقوله:{  إلى ]، 150الية [ النساء: مان}  َوأرُأُس َل ِفُروأَن ُهُم ُأوأ َكييا أل ًا ا ّقيي َنا َح أد َتيي أع َأ َوأ

ِريَن ِف َكا أل ًا ِل َذاب ًا َع ِهين .]، 151[ النساء: }  مُا
ّلييُه ُقييِلوأماثلييه: {    هييا،ناذكر التي للحكمة  لهم، يقل: وأأعتدنا لم  أم ال ُكيي َنّجي ُي

َها أن أن{   لجلها السياق وأقع التي الحالة هذه: أي  ]، 64الية [ النعاما: مان}  مِا ُكّل َوأمِا
أرٍب .]، 64الية [ النعاما: مان}  َك

وأالرأبعون الثامانة القاعدة
العلم بذلك المراد كان  وأجودها، بعد بالماورأ علمه الله علق ماتى

الجزاء عليه يترتب الذي

وأأن  عليم، شيء بكل الله أن وأالجماع وأالسنة الكتاب في تقررأ قد أنه وأذلك
وأالجليييات وأالبييواطن وأالظييواهر  وأالسييفلي، العلييوي بالعييالم ماحيييط علمييه

يعملييوا أن قبييل عامالون العباد ماا علم وأقد  وأالمستقبل، يوأالماض وأالخفيات
العمال.

كذا. ليعلم ؛كذا وأقدرأ شرع أنه بها يخبر آيات عدة وأرأد وأقد 

هذا أن أخرى فائدة . وأهناك وألغيرهم لهم عاما الحكم أن الله: " فائدته رأحمه عثيمين ابن الشيخ يقول 13
عظيما. " أجرا يؤتيه تعالى الله فإن النفاق يستطع لم وأإن ماؤمان فكل اليمان، أجل مان ثابت الجر
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العبيياد بأعمييال علمه وأأماا الجزاء. عليه يترتب الذي العلم هذا هذا: أن فوجه

إنميا لنييه  الجييزاء، عليه يترتب ل علم فذلك  ،يعملوا أن قبل عامالون هم وأماا
مايين عليييك يييرد ماييا نييزل الصل هذا وأعلى  العمال، مان وأجد ماا على يجازي
َها َياكقوله: {  اليات ّي أ

ِذيَن َ ّليي ُنيوا ا ُكُم آمَا ّن َو ُليي أب َي ّلييُه َل ٍء ال أي ِد مِايَن ِبَشي أي ُلُه الّصي َنيا َت
أم ُك ِدي أي أم َأ ُك ِرأمَااُح َلَم َوأ أع َي ّلُه ِل أن ال ُفُه مَا أيب َيَخا َغ أل وأقوله: {  ]، 94الية [ المائدة: مان}  ِبا

َنا َوأمَاا أل َع َلَة َج أب ِق أل ِتي ا ّل أنَت ا َها ُك أي َل َلَم ِإّل َع أع َن أن ِل ُع مَا ِب ّت أن الّرُسوَل َي ِلُب مِاّم َق أن َلييى َي َع
ِه أي َب ِق َناتعالى: {   وأقوله  ]، 143الية [ البقرة:مان}  َع أل أنَز َأ َد َوأ ِدي ألَح ِه ا ٌءْس ِفي أأ ٌءْد َب ِدي َشيي

ُع ِف َنا ّناِس َوأمَا َلَم ِلل أع َي ِل ّلُه َوأ أن ال ُه مَا أنُصييُر َلُه َي أيِب َوأرُأُسيي َغ أل ]، 25الييية [ الحديييد: مايين}  ِبييا

َلَمييّنوأقييوله: {   أع َي َل ّلييُه َوأ ِذيَن ال ّليي ُنييوا ا َلَمييّن آمَا أع َي َل ِقيَن َوأ ِف َنييا ألُم ]، 11[العنكبييوت:}  ا

أم ُثاّموأقوله: {   ُه َنا أث َع َلَم َب أع َن ّي ِل أيِن َأ َب أز ألِح أحَصى ا ُثوا ِلَما َأ ِب ًا َل .]، 12 [ الكهف: } َأمَاد
الصل. هذا على كلها اليات هذه أشبه وأماا

وأالرأبعون التاسعة القاعدة
ًا المؤمانين عباده الله مانع إذا إرأادتهم، به تتعلق شيئ

ًا لهم فتح وأأوألى. وأأسهل مانه لهم أنفع باب

أوا َوألتعالى: {   قال  لطفه، مان هذاوأ ّن َتَم ّلُه َفّضَل مَاا َت ِه ال أم ِب ُك أعَض َلى َب أعٍض َع َب
ٌءْب ِللّرَجاِل ُبوا مِاّما َنِصي َتَس أك ِء ا ّنَسا ِلل ٌءْب َوأ أبَن مِاّمييا َنِصي َتَسيي أك ُلوا ا َأ أسيي ّلييَه َوأا أن ال مِايي
ِه ِل أض 14 }  َف

لهييم وأفتيح  بنييافع، ليييس ماا تمني عن فنهاهم ]، 32الييية  النساء: مايين[
الحال. بلسان يسألوه أن وأأمارهم  وأالحسان، الفضل أبواب
ّبه السلما عليه ىماوس سأل وألما مانهييا، وأمانعييه  كلماييه، سييمع حييين الرؤييية رأ

مُاوَسى َيا َقاَلفقال: {    العظيم، الخير مان أعطاه بما اهّسل المقال وأبلسان
ّني ُتَك ِإ أي َف َط أصيي َلييى ا ّنيياِس َع ِتي ال ِرَسييال َكلمِاييي ِب ِب أذ َوأ ُتييَك مَاييا َفُخيي أي َت أن آ ُكيي مِاييَن َوأ

ِريَن ِك أخ مَااتعالى: {  وأقوله  ]، 144[ لعراف: }  الّشا أنَس أن َن ٍة مِا َي أوأ آ َها َأ أنِسيي أأِت ُن َنيي
ٍر أي َها ِبَخ أن أوأ مِا َها َأ ِل أث أنتعالى: {   وأقوله  ]، 106الية [ البقرة: مان}  مِا ِإ َقا َوأ َفّر َت أغِن َي ّلُه ُي ال
ً أن ُكّل ِه مِا ِت َع كثيرة. آيات المعنى هذا وأفي ]، 130الية [ النساء: مان}  َس

الخمسون القاعدة
وأيبتديها البارأي يبديها التي هي: الرسول آيات

تعنتييات هييي آيييات. وأإنمييا فليسييت  وأاقييترحوه، لييه المكييذبون أبييداه ماا وأأماا
على وأالدلة البراهين وأهي: اليات وأبين بينها الفرق يعرف وأتعجيزات. وأبهذا

وأأنهييا  بييه، الله أخبر خبر كل صدق لىوأع  الرسل، مان وأغيره الرسول صدق
وأيقينه. عليه دلت ماا صدق وأجهها على فهمها مان يلزما التي وأالبراهين الدلة

مانعهم إذا أنه خلقه إلى وأإحسانه وأجل عز رأبه فضل به النسان يعرف عثيمين: " وأهذا ابن الشيخ يقول 14
مان " يعني بعض على بعضكم به الله فضل ماا تتمنوا تعالى: " وأل فقوله مانه، خيرا أبوابا لهم فتح شيء مان

أن تتمنى فل بعض، على بعضهم الناس فضل وأتعالى سبحانه الله ذلك، وأغير وأالرئاسة وأالجاه وأالمال العلم
ماثل تتمنوا يقل:  وأل " وألم الله فضل ماا تتمنوا قال:  " وأل وألهذا أخيك، دوأن لك أخاك الله أعطاه ماا يكون

عباده."  بعض به الله فضل ماا ماثل يتمنى أن يجوز النسان لن الله، فضل ماا
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ماييا اليييات مايين أعطاه إل رأسول مان الله أرأسل ماا ( الحديث: ىيالمعن وأبهذا
ًا الله ىآت ماا وأأماا  ،)  البشر آمان ماثله على مايين وأسييلم عليه الله صلى ماحمد

يبق فلم ي الحمد وألله ي وأوأضوحها وأقوتها كثرتها مان تعد وأل تحد ل فهي اليات
عذرأ. بعدها الناس مان لحد
وأإنمييا  القبيييل، هذا مان ليست يعينونها ليات المكذبين اقتراحا أن بذلك فعلم

النيبي اتبياع وأعيدما الباطيل دينهيم عليى أنفسهم وأطنوا أنهم بهذا ماقصودهم
وأسلم. عليه الله صلى
عليييه هييم ماييا يبررأوأا أن أرأادوأا اليات شواهد وأأرأاهم اليمان إلى دعاهم فلما
كنييت إن الفلنييية وأالييية الفلنييية بالييية بقولهم: ائتنا  وأالسفهاء، الغمارأ عند

ًا أدنييى يرتضيييها ل طريقيية فهييذه  نصييدقك، ل فإننا بذلك تأت لم وأإن  ،صادق
وأطنوا لنهم يؤمانوا لم طالبوا ماا إلى أجابهم لو أنه تعالى يخبر وألهذا  مانصف،
وأرأفضوه. الحق عرفوا بعدماا بدينهم الرضا على أنفسهم

ًا وأالمآل. الحال في جهلهم مان فهذا وأأيض
لم لها المقترحين أن العادة جرت يقترحونها التي اليات هذه إنالحال: ف أماا

الحاضرة. بالعقوبة عوجلوا يؤمانوا وألم جاءت فإذا  الحق، قصدهم يكن
ًا جزماوا المآل: فإنهم وأأماا .وأصييدقوا آمانييوا جيياءت إذا أنهييا فيييه تييردد ل جزما
آييية كييل جيياءتهم فلييو  قلييوبهم، فييي الييذي بغييير وأإخبارأ  للحقائق، قلب وأهذا

تعالى. الله يشاء أن إل يؤمانوا لم اقترحوها
ًا، كثيرة آيات في المكذبين عن كتابه في الله ذكره النوع وأهذا كقييولهم:  جييد

ُلوا{  َقا أن َوأ أؤمِاَن َل ّتى َلَك ُن أفُجَر َح َنا َت أرأِض مِاَن َل أل
َ ًا ا ُبوع أن وأقوله:  ]، 90[ السراء: }  َي

أو{  َل َنا َوأ ّن َنا َأ أل ِهُم َنّز أي َل َكَة ِإ ِئ ألَمل ُهُم ا ّلَم َك َتى َوأ أو ألَم َنا ا أر أم َوأَحَش ِه أي َل ٍء ُكّل َع أي ً َشيي ُبل ُق
آخرها. إلى  ، ]، 111الية [ النعاما: مان} 

ًا ًا ينادي هذا اقتراحهم إن وأأيض وأالعبييث، العجز الله إلى ينسبون بأنهم صريح
ً أرأسل نهأ إذ وألييم  صييدقه، علييى الدلليية في الكافية باليات يؤيده لم رأسول

خصمه. دعاوأى يبطل ماا وأالحجج البراهين مان يعطه
رأسوله. الله أرأسل أجله مان الذي الغرض ماع يتفق وأل الحكمة، ينافي وأهذا
ًا أعظم وأهذا ًا كفر يتييولى كييان وأماييا  وأفسييوقهم، شييركهم مايين وأأشد وأإجراما
خفاء، أي بدوأن الرسول صدق لهم تبين الذين الرؤساء السادة إل مانهم كبره

وأالصييغاء إليييه السييتماع عيين وأالدهماء العاماة صرف بذلك يحاوألون وألكنهم
ل عقيب الخزي َمسَّيبم الله يدماغهم وألذلك  قوله، إلى ليية، ٍوأاقيتراحا ٍتحيد ك
به. ينتقصونه عما سبحانه نفسه ينزه أن بعد

ألآيييات: {   مان اقترحوا ماا سرد عقب يقول السراء ةسورأ ففي أبَحاَن ُقيي ُسيي
ّبي أميقول: {  ثام ]، 93الية [السراء:مان} رَأ ُه أحُشُر َن أومَا َوأ ِة َييي َيامَايي ِق أل َلييى ا أم َع ِه ِه ُوأُجيو
ًا أمي ًا ُع أكم ُب ًا َوأ .   }97الية [ السراء:مان}  َوأُصّم

ِلَكالعنكبوت: {   سورأة في وأيقول َذ َك َنييا َوأ أل أنَز أيييَك َأ َل َتيياَب ِإ ِك أل ِذيَن ا ّليي ُهُم َفا َنييا أي َت آ
َتاَب ِك أل ُنوَن ا أؤمِا ِه ُي أن ِب ِء َوأمِا ُؤل أن َه أؤمِاُن مَا ِه ُي ُد َوأمَاييا ِب أجَحيي َنييا َي ِت ِفُروأَن ِإّل ِبآيا َكييا أل * ا

أنَت َوأمَاا ُلو ُك أت أن َت ِه مِا ِل أب أن َق َتاٍب مِا ّطُه َوأل ِك ِنَك َتُخ َيِمي ًا ِب َتاَب ِإذ أرأ ُلوَن ل ِط أب ألُم أل* ا َب  
َو ٌءْت ُه َيا ٌءْت آ َنا ّي ِرأ ِفي َب ُدوأ ِذيَن ُص ّل ُتوا ا ألَم ُأوأ ِع أل ُد َوأمَاا ا أجَحيي َنييا َي ِت ِلُموَن ِإّل ِبآيا ّظييا * ال

ُلوا َقا أول َوأ ِزَل َل أن ِه ُأ أي َل ٌءْت َع َيا أن آ ِه مِا ّب أل رَأ ّنَما ُق ألييياُت ِإ َد ا أنيي ِه ِع ّليي ّنَمييا ال ِإ َنييا َوأ ٌءْر َأ ِذي َنيي
ٌءْن ِبي أم* مُا َل َوأ َأ أم   ِه ِف أك ّنا َي َنا َأ أل أنَز أيَك َأ َل َتاَب َع ِك أل َلييى ا أت أم ُي ِهيي أي َل ِلييَك ِفييي ِإّن َع أحَمييًة َذ َلَر

أكَرى ِذ ٍما َوأ أو َق ُنوَن ِل أؤمِا أل* ُي ُقيي َفييى   ِه َك ّل ِنييي ِبييال أي أم َب ُكيي َن أي َب ًا َوأ ِهيد َلييُم َشيي أع ِفييي مَاييا َي
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َوأاِت أرأِض الّسَما أل

َ ِذيَن َوأا ّل ُنوا َوأا ِطِل آمَا َبا أل َفُروأا ِبا َك ِه َوأ ّل ِئَك ِبال َل ألَخاِسييُروأَن ُهييُم ُأوأ ا
.]، 52-47 العنكبوت: [ }،

ًا جنييس مايين الحقيقيية فييي تجدها لم عينوها التي القتراحات تدبرت إذا وأأيض
ل الييتي الضييطرارأ بآيييات شييبيهة ي بها التيان فرض لو ي هي وأإنما  البراهين،

بييالغيب اليمييان هييو النييافع اليمييان وأإنما  ،شهادة وأيصير  ماعها، اليمان ينفع
حكييم ل وأأنييه وأحقوقهم  أديانهم، في العباد بين بالحكم المنفرد الله أن فكما

فهييو  وأكييذا، كييذا الحكييم يكييون أن يجييب أوأ ينبغييي قييال مايين وأأنه  حكمه، إل
ُبراهييين فكييذلك  ،حكيياماهأوأ اللييه حرماييات علييى ماتييوثاب  اللييه، علييى ماتجرئ
ًا اقترحا فمن  هو، إل يتولها ل أحكاماه الييرب ماشييارأكة دعييىا فقييد عنده شيئ

أنعبيياده: {   بهييا وأيرشييد يهييدي الييتي الطييرق في وأمانازعته  حكمه، في َوأمَايي
َلُم أظ َتَرى مِاّمِن َأ أف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب أوأ َك َلّي ُأوأِحَي َقاَل َأ أم ِإ َل ِه ُيوحَا َوأ أي َل ٌءْء ِإ أي أن َشيي َوأمَايي
ِزُل َقاَل أن ُأ أثَل َس أنَزَل مَاا مِا ّلُه َأ .]، 93الية [ النعاما: مان}  ال

وأالخمسون الحادية القاعدة
الله، غير دعاء عن وأالنهي  بالدعاء، المار مان القرآن في وأرأد ماّكل

العبادة. وأدعاء  المسألة، دعاء يتناوأل  الداعين على وأالثناء

الييدعاء لفييظ مايين لهييم يتبييادرأ إنمييا النيياس أكييثر فييإن  نافعيية، قاعييدة وأهييذه
الدعاء. في العبادات جميع دخول يظنون وأل  فقط، المسألة وأالدعوة: دعاء

َقيياَل:{ تعالى : قولهذلك عموما على وأيدل ُكييُم َوأ ّب ِني رَأ ُعييو أد أب ا َتِج أسيي أم َأ ُكيي } َل
 ]، 60الية غافر:مان[

ِذيَن ِإّن تعييالى:{ قييال ثاييم عملكم وأأتقبل  طلبكم، أستجب أي ّليي ِبُروأَن ا أك َت أسيي َي
أن ِتي َع َد َبا ُلوَن ِع أدُخ َي ّنَم َس َه ِريَن َج عبادة، ذلك ىفسم ]، 60الية  غافر:مان[ }، َداِخ

وأالعابييد  المقييال، بلسييان لهئوسييما يطلييب المسييألة دعيياء الداعي لن وأذلك
الحال. بلسان ذنوبه وأماغفرة  وأالثواب، القبول رأبه مان يطلب

وأأدائييك وأحجييك وأصييياماك بصييلتك قصييدك مايؤمان: مايا عابيد أي سيألت فليو
ًا المؤمان قلب لكان الخلق؟ وأحق الله لحقوق :- لسانه يجيبك أن قبل ي ناطق

كييانت وألهذا  ،عقابه مان وأالسلماة ثاوابه وأنيل رأبي ىرأض ذلك مان قصدي بأن
ًا النية الييدنيا فيي الطيبية الثميرة  وأإثامارأهيا  وأقبولهيا، العمييال لصييحة شرط

وأالخرة.
ُعواتعالى:{  وأقال أد ّلَه َفا ِلِصيَن ال أخ ّدين َلُه مُا كلمة: فوضع ]، 14الية [ غافر: مان}  ال

ّدين{ ًا: يييدل كثير القرآن في وأهو }، العبادة{  كلمة ماوضع }،ال أن علييى جد
العبادة. وأرأوأحا الدين لب هو الدعاء
رباليي أعمييال لييه وأأخلصييوا  حييوائجكم، طلبتم إذا له هنا: أخلصوا الية وأماعنى

وأالطاعة.
ًا يقيد وأقد َعا  : {كقوله  الطلب، بدعاء أحيان َد ّبييُه َف ّنييي رَأ ٌءْب َأ ُلييو أغ أر مَا َتِصيي أن } َفا

قوله:  وأأماا ]، 10[ القمر: 
َذا{    ِإ َنا الّضّر النسان مَاّس َوأ َعا ِه َد ِب أن أوأ ِلَج ًا َأ أوأ َقاِعد ًا.. َأ ِئم 12الية [ يونس: مان } َقا

ًا يييزال ل فيإنه  الطلب، دعاء فيه فيدخل  الية، ]، ً  بلسييانه، مالحي دفيع سيائل
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ًا يكييون الحييال هييذه فييي قلبييه فييإن العبادة دعاء فيه وأيدخل  ضروأرأته، رأاجييي

ًا، ًا  طاماع ًا  الله، غير عن مانقطع اللييه، إل السييوء مان به ماا يكشف ل أنه عالم
عبادة. دعاء وأهذا

ُعواوأقوله: {   أد أم ا ُك ّب ًا رَأ َيًة َتَضّرع أف الماران، فيه يدخل ]، 55الية  [ لعراف: مان} َوأُخ
الفقيير وأإظهييارأ  وأاللحيياحا، التضييرع كييثرة  الطلييب، دعيياء كمال مان أن فكما

وأل تتم ل العبادة فإن العبادة دعاء فكذلك  وأإخلصه، ذلك وأإخفاء  وأالمسكنة،
وأإخفائهييا، لهييا وأالخضييوع الخشييوع وأماقارأنيية عليهييا بالمداوأمايية إل تكتمييل

تعالى. لله وأإخلصها
أمالرسييل:{  خلصيية عيين قييوله وأكييذلك ُهيي ّن ُنوا ِإ ُعوَن َكييا ِرأ أيييَراِت ِفييي ُيَسييا ألَخ ا

َنا َن ُعو أد َي ًا َوأ َغب ًا رَأ َهب  }، َوأرَأ
وأوأصف  وأسألوا، طلبوا كلما لهم وأصف وأالرهبة الرغبة فإن  ]، 90الية  النبياء: مان[

وأالقرب. الخير بأعمال وأتقربوا تعبدوأا كلما لهم
أنوأقوله: {  ُع َوأمَا أد َع َي ِه مَا ّل ًا ال َله َهاَن ل آَخَر ِإ أر ِه َلُه ُب ّنَما ِب ِإ ُبُه َف َد ِحَسييا أنيي ّبييه ِع } رَأ
ُعو َفل{   ]، 117الية [ المؤمانون:مان أد َع َت ِه مَا ّل ًا ال ُع َوأَل{  ]، 18الية [ الجين: مان}  َأَحد أد َع َت مَا

ِه ّل ًا ال َله العبادة. وأدعاء المسألة دعاء يشمل ]، 88الية : مانالقصص } [آَخَر ِإ
ماشييرك فهييو اللييه إل عليهييا يقييدرأ ل حاجيية  اللييه غييير مان طلب مان أن فكما

وأكافر. ماشرك فهو غيره الله ماع عبد مان فكذلك  وأكافر،
ُع َوألوأماثله: {   أد أن َت ِه ُدوأِن مِا ّل ُعَك ل مَاا ال َف أن أن َيُضيّرَك َوأل َي ِإ أليَت َفي َع ّنيَك َف ِإ ًا َف ِإذ

ِلِميَن مِاَن ّظا  }،  ال
الماران. فيه يدخل هذا كل ]، 106 يونس: [

ِهتعالى:{  وأقوله ّل ِل ُء َوأ أسييَما َأل َنى ا أسيي ألُح ُه ا ُعو أد َهييا َفييا ]، 180الييية مايين [ لعييراف:}  ِب

العبادة. وأدعاء المسألة دعاء يشتمل
ذلييك يناسييب باسم ماطلوب كل في تعالى الله يسأل هالمسألة: فإن دعاء أماا

الغفييورأ باسييم دعيياه وأماغفرتييه اللييه رأحميية سييأل فميين  وأيقتضيه، المطلوب
وأهكذا.  الرزاق، باسم سأله الرزق سأل الرحيم. وأمان

ً فيفهم  الحسنى، بأسمائه تعالى لله التعبد العبادة: فهو دعاء وأأماا ماعنييى أوأل
مانه. قلبه يمتلئ حتى  بقلبه، استحضارأه يديم ثام  الكريم، السم ذلك

ًا القلييب أتمل وأالكبرياء وأالجلل العظمة على الدالة فالسماء ً تعظيميي وأإجلل
تعالى. لله

ًا القلب تمل وأالحسان وأالفضل الرحمة على الدالة وأالسماء فضل في طمع
وأرأحمته. ِهحأوأَلر ًوأرأجاء الله

ًا ماحبيية القلييب تمل وأالكمييال وأالحييب الييود علييى الدالة وأالسماء ًا وأوأد وأتألهيي
تعالى. لله وأإنابة

اللييه ماراقبيية للعبييد تييوجب خييبره وألطيييف علمييه سعة على الدالة وأالسماء
مانه. وأالحياء تعالى
وأصييف وأأجييل  الحييوال، أكمييل هييي القلييوب بهييا تتصييف التي الحوال وأهذه

تنجييذب حييتى عليهييا نفسييه يمرن العبد يزال وأل  به، وأينصبغ القلب به يتصف
العميال تكميل القلبيية العميال وأبهذه  رأاغبة، مانقادة بدوأاعيه وأرأوأحه نفسه

البدنية.
أكييرما فإنه  إليه، وأالنابة وأماحبته ماعرفته مان قلوبنا يمل أن تعالى الله فنسأل

الجوادين. وأأجود الكرماين
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وأالخمسون الثانية القاعدة
ماحل. العملية وأل  العلمية، للمعارأضة يبق لم  ،وأبان الحق وأضح إذا

فييي إليهيا وأأرأشييد القييرآن في وأرأدت قد  فطرية، عقلية شرعية قاعدة وأهذه
كثيرة. ماواضع

وأماوضييع الستشييكالت وأماوضع المعارأضات ماحل أن المعلوما مان وأذلك: أنه
فييترد احتمييالت أوأ اشييتباه فيييه الشيء كان إذا المشاوأرأات وأوأقت التوقفات

وأالتوضيح. البيان إلى الطريق لنها الماورأ؛ هذه عليه
ًا ماعنى إل يحتمل ل الشيء كان إذا أمااف ًا، وأاحد المصييلحة، تعينت وأقد  وأاضح

إلييى لتفييتُي ل هنييا ُوأالمعييارأض  العبييث، بيياب مايين وأالمعارأضيية فالمجادليية
للمحسوسات. المنكر المكابر يشبه لنه  ،اعتراضاته

َه لتعالى:{  قال أكَرا ّديِن ِفي ِإ أد ال ّيَن َق َب ُد َت أش َغّي مِاَن الّر أل 256الييية [ البقييرة: مايين}  ا

يكييون إنمييا الكييراه لن  ماحييل، للكراه يبق لم هذا مان هذا تبين وأإذا . يعني]،
الييدارأين وأسييعادة ماصييالح أن تضحا قد أمار فأماا  ،خفية ماصلحة فيه أمار على

؟. فيه للكراه داع فأي  به، وأماتعلقة ماربوطة
ُقِلتعالى:{  قوله هذا وأنظير ّق َوأ ألَح أن ا أم مِا ُك ّب أن رَأ َء َفَم أن َشا أؤمِا ُييي أل أن َف َء َوأمَايي َشييا
أر ُف أك َي أل على الواضحة البراهين قامات الذي الحق هذا أأي ]، 29الية  الكهف: مان[}  َف

فليكفر. شاء وأمان فليؤمان شاء فمن تهّّيحق
ِلَككقوله: {   أه َي أن ِل َلَك مَا أن َه ٍة َع َن ّي َيى َب أح َي أن َوأ أن َحّي مَا ٍة َع َن ّي 42الييية  [ لنفال: مايين} َب

تعالى:  وأقال  ]،
أم{   ُه أرأ ِوأ ِر ِفي َوأَشا أما َأل تحتاج التي الماورأ أ: فيأي ]، 159الية عمران: مان  آل[ }،  ا

ماصييلحته، تعينييت قييد أمايير فأماييا  المصييلحة، وأجه فيها طلبُوأي  ماشاوأرأة، إلى
َذافيه:{  لافق وأجوبه وأظهر ِإ أماَت َف أل َعَز ّك َو َت َلى َف ِه َع ّل 159الييية عمييران: مايين [ آل}  ال

،[.
َنييَكقوله:{  في  الكشف، غاية المعنى هذا الله كشف وأقد ُلو ِد ّق ِفييي ُيَجا ألَحيي ا
َد أع ّيَن مَاا َب َب علمه، تبين ماا بعد الحق في حاوأل مان فكل أأي ]، 6الية [ لنفال: مان}  َت
ًا غالط فإنه  ،عمله طريق أوأ وأعقلً. شرع

أم َوأمَااتعالى:{  وأقال ُك ُلوا َأّل َل ُك أأ ِكَر مِاّما َت أسُم ُذ ِه ا ّل ِه ال أي َل أد َع َق أم َفّصييَل َوأ ُكيي مَاييا َل
أم َحّرمَا ُك أي َل ُهم ]، 119الية [ النعاما: مان}  َع اسم ذكر ماما الكل التزاما عدما على فلمَا
حييرما ماييا كل لعباده فصل تعالى أنه وأهو اللوما؛ لهذا السبب وأذكر  عليه، الله

ماحل. عنه للتوقف ليس وأاضح حلل فإنه تحريمه يذكر لم فما  ،عليهم
ّبَخ  اليمان، وأجوب على الدالة اليات تعالى ذكر وألما عنييه المتييوقفين وألما َوأ
فقال:   البيان، بعد
أم َفَما{  ُه ُنوَن ل َل أؤمِا َذا  }21{  ُي ِإ َئ َوأ ِر ِهُم ُق أي َل أرآُن َع ُق أل ُدوأَن ل ا أسُج 21[ النشقاق: }  َي

،[.
ًا وأأوأضييحه  الكلما، أعلييى وأأنييه القييرآن جلل بييين وألما وأأنفعييه وأأصييدقه بيانيي

تعالى:  قال  ثامرة،
ّي{  َأ ِب ِديٍث َف َد َح أع ِه َب ّل ِه ال ِت َيا ُنوَن َوأآ أؤمِا .]، 6الية [ الجاثايية: مان}  ُي
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ّيتعالى: {  قال  وأالباطنة، الظاهرة نعمه عظم ذكر وألما َأ ِب ِء َف ّبَك آل َتَمارَأى رَأ َت

  ]، 55[ لنجم: } 
ّي{  َأ ِب ِء َف ُكَما آل ّب َباِن رَأ ّذ َك َذاتعالى:{  وأقال  ]، 13[ الرحمن: }  ُت َد َفَما أع ّق َب ألَح ِإّل ا

المكييذبين بمجادلة يأماره كثيرة آيات في وأكذلك .]، 32الية [ يونس:مان}  الّضلُل
التاما الحق وأضوحا حالة إلى ماعهم وأصل إذا حتى  أحسن، هي بالتي وأيجادلهم

الييدنيا بعقوبييات لهييم الوعيييد إلييى ماجييادلتهم مايين انتقييل كلهييا الشييبه وأإزالة
ًا. كثيرة الجليل المعنى هذا في وأاليات  وأالخرة، جد

وأالخمسون الثالثة القاعدة
المشقة قدرأ على وأالثواب الجر أن يبين القرآن: أنه قواعد مان
مان العبادة لطريق تسهيله أن ذلك ماع وأيبين  العبادة، طريق في

ًا. الجر مان تنقص ل وأأنها  وأإحسانه، مانته شيئ

هييو ماييا الواسعة وأحكمته  بالعباد، وأإحسانه الله لطف مان تبين القاعدة وأهذه
الراحمين، أرأحم وأأنه  نفحاته، مان عظيمة وأنفحة تعريفاته آثاارأ مان عظيم أثار

ِتَبتعالى:{  قال ُكُم ُك أي َل َتاُل َع ِق أل َو ا ُه ٌءْه َوأ أر أم ُك ُك َعَسى ّل أا َأن َوأ ُهو أكَر ًا َت أيئ َو َشيي ُهيي َوأ
ٌءْر أي أم َخ ُك َعَسى ّل أا َأن َوأ ّبو ًا ُتِح أيئ َو َش ُه أم َشّر َوأ ُك ّلُه ّل َلييُم َوأال أع أم َي ُتيي َأن َ َوأ َلُمييوَن ل أع } َت

وأكييثرة ماصييلحتها لعظييم العظيميية العبييادة هذه أن تعالى فبين ]، 216 البقييرة: [
وأكرهتهييا عليهييم شييقت وأإن العبيياد علييى فرضها أنه وأالخاصة العاماة فوائدها

هييذه لكين  وأالماييوال، النفييوس وأتلف للخطارأ التعرض مان فيها لما نفوسهم
خييير هييي بل بشر ليست الكراماات مان إليه تفضي ماا إلى بالنسبة المشقات

العبييادة هييذه لهييم قيييض حيييث  عبيياده، على الله مان صرف وأإحسان ماحض
أنتعييالى:{  قييال  وأاصليها، يكونوا لم لولها مانازل إلى توصلهم التي ُنييوا ِإ ُكو َت

َلُموَن أأ أم َت ُه ّن ِإ َلُموَن َف أأ َلُموَن َكَما َي أأ أرُجوَن َت َت ِه مِاَن َوأ ّل أرُجوَن ل مَاا ال الية [النساء:مان}  َي

أموأقال:{   ]، 104 ُك ّن َو ُل أب َن َل ٍء َوأ أي أوِف مِاَن ِبَش ألَخيي ألُجييوِع ا أقييٍص َوأا َن َواِل مِاييَن َوأ أمايي َأل ا
ُفِس أن َأل ّثَمَراِت َوأا ِر َوأال َبّش ِريَن َوأ ِب ِذيَن  }155{  الّصا ّل َذا ا أم ِإ ُه أت َب ٌءْة َأَصا َب ُلوا مُاِصي ّنا َقا ِإ

ِه ّل ّنا ِل ِإ ِه َوأ أي َل ُعوَن ِإ ّنَماوأقال: {   ]، 155/156 البقرة: [  ، }  رَأاِج ّفى ِإ َو ِبُروأَن ُي الّصييا
أم ُه أجَر ِر َأ أي َغ .]، 10الية [ الزمار: مان}  ِحَساٍب ِب
لقييوة المحرماات ترك وأفي  الطاعات، فعل في الصبر ةماشق عظمت فكلما

ا، لشيدة المصيبات على الصبر وأفي  إليها، الداعي ان  وأقعه أعظيم الجير ك
أذالشيياقة:{  العبييادة تسييهيل فييي لطفييه بيان في تعالى قال  ،أكبر وأالثواب ِإ
ُكُم َغّشي َعاَس ُي ّن َنًة ال أنُه َأمَا َنّزُل مِا ُي أم َوأ ُك أي َل ِء مِاَن َع ًء الّسَما أم مَاا ُك ّهَر َط ُي ِه ِل ِهَب ِب أذ ُييي َوأ

أم ُك أن أجَز َع َطاِن ِرأ أي ِبَط الّش أر َي ِل َلى َوأ أم َع ُك ِب ُلو ّبييَت ُق َث ُي ِه َوأ َداما ِبيي أقيي َأل أذ ا ّبييَك ُيييوِحي ِإ رَأ
َلى ِة ِإ َك ِئ ألَمل ّني ا أم َأ ُك َع ُتوا مَا ّب َث ِذيَن َف ّل ُنوا ا ألِقي آمَا ُأ ُلييوِب ِفييي َسيي ِذيَن ُق ّليي َفييُروأا ا َك

أعب .]، 12-11 لنفال: [ }، الّر

بهييا يسيير الييتي الماييورأ لهييذه وأتقييديره بتيسيييره المييؤمانين علييى مانتييه فذكر
لثمراتها. ماحصلة مازيلة  العبادة،

َء ِإّنتعالى: {  وأقال َيا ِل أوأ ِه َأ ّل ٌءْف ل ال أو أم َخ ِه أي َل أم َوأل َع ُنوَن ُه أحَز ِذيَن }32{ َي ّل ُنوا ا آمَا
ُنوا َكا ُقوَن َوأ ّت ُهُم*  َي أشَرى َل ُب أل ِة ِفي ا َيا ألَح َيا ا أن ّد ِفي ال ِة َوأ ألِخَر .]، 64-62[ يونس: }  ا
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هوأأجلهييا: أنيي أشرفها مان الدنيا الحياة في أوألياءه بها الله وأعد التي فالبشرى

،للخييير ييسييرهم وأأن  القربييات، ماشييقة عليهييم وأهييون العبييادات لهييم يسيير
عمل. بأيسر الشر وأيجنبهم

َأمّااقال: { وأ أن َف َطى مَا أع َقى َأ ّت َق }5{ َوأا ّد َنى َوأَص أس ألُح ُه }6{ ِبا َيّسُر ُن أسَرى َفَس ُي أل ِل
   }،7-5الليل: } { 

أن { وأتسهيلها أماورأه تيسير فيها حالة لكل  أأي ًا َعِمَل مَا ِلح أن َصا ٍر مِا َك أوأ َذ َثى َأ أن ُأ

َو ُه ٌءْن َوأ أؤمِا ّنُه مُا َي ِي أح ُن َل ًة َف َيا َبًة َح ّي .]، 97الية  النحل: مان[  }، َط
وأاسييتعذاب  ،الطاعييات حلوأة ُيرزقونهييا: ذوأق الييتي الطيبيية الحييياة وأمايين

سييهل إن  للمييؤمان، خييير كلهييا الحوال فهذه  ،تعالى الله رأضا في المشقات
َد وأهونها العبادة طريق له الله في صبر العقبات قامات وأإن  وأشكره، اللَه َحِم

وأهييذا  ،الثييواب عظيييم وأرأجييا وأجهيياده عنييائه فييي الخييير وأاحتسب  ،اقتحاماها
.15أعلم وأالله  ماتعددة، آيات في القرآن في المعنى

وأالخمسون الرابعة القاعدة
ًا ،مانه المقصودة وأثامرته فائدته لعدما الشيء الله ينفي ماا كثير

.ماوجودة صورأته كانت وأإن

وأالفييؤاد وأالبصيير السييمع مايين  القوى، فيه وأرأكب النسان خلق الله أن وأذلك
خلقييت ماييا وأبوجود  مانها، مقصودال فهذا  بحقه، وأيقوما رأبه بها ليعرف وأغيرها

صاحبها. وأيكمل تكمل له
على الله حجة فإنها  عدماها، مان النسان على أضر وأجودها يكون ذلك وأبفقد

تامايية نعمة تكون أن فإماا  وأالدنيا، الدين ماصالح بها توجد التي وأنعمته  ه،عباد
فييي اسييتعملها إذا صيياحبها على وأحجة ماحنة تكون أوأ ماقصودها بها اقترن إذا

ًا  وألهذا.له خلقت ماا غير عيين الثلثايية الماييورأ هييذه تعييالى اللييه ينفييي ماييا كثير
وأالسادة للباء العمى التقليد وأأغلل بسلسل المكبلين بها الكافرين أصناف

وألبسييوا إسييلماية بأسييماء تسموا وأإن  الله، آيات مان المنسلخين  وأالرؤساء،
ًا ًا ثاياب وأالمنافقين. الكفارأ بوصف الله كلما في المعنيون فهم  علمية، وأألقاب

َذاكقوله: {  ِإ ُهُم ِقيَل َوأ ُعوا َل ِب ّت أنَزَل مَاا ا ّلُه َأ ُلوا ال أل َقا ُع َب ِب ّت َنييا مَاا َن أي َف أل ِه َأ أييي َل َنيا َع َء َبا آ
أو َل َوأ أم َكاَن َأ ُه ُؤ َبا ُلوَن ل آ ِق أع ًا َي أيئ ُدوأَن َوأل َش َت أه َثُل*  َي ِذيَن َوأمَا ّل َفُروأا ا َثِل َك ِذي َكَم ّليي ا
ُق ِع أن ُع ل ِبَما َي أسَم ًء ِإّل َي َعا ًء ُد َدا ِن ٌءْم ُصّم َوأ أك ٌءْي ُب أم أم ُع ُه ُلوَن ل َف ِق أع 171البقرة:  [ }،  َي

أذالعييراف: {  سييورأة في وأقال ]، ِإ َذ َوأ ّبييَك َأَخيي أن رَأ ِنييي مِايي َدمَا َب أن آ أم مِايي ِه ِرأ ُهييو ُظ
أم ُه َت ّي أم ُذرّأ ُه َد َه أش َأ َلى َوأ أم َع ِه ُفِس أن أسُت َأ َل أم َأ ُك ّب .]، 172الية لعراف: مانا[ }  ِبَر

آبييائكم أصييلب فييي تكييوينكم وأفييي  فيكم، ناطقة وأاضحة رأبوبيته آيات وأهذه
ًا مانها وأإخراجكم  أماهاتكم، وأأرأحاما السييموات فييي ماييا وأتسييخير  سييويا، بشر
ًا وأالرأض تلييك عيين النسييان غفليية عاقبيية فييي اليييات ساقت ثام  ،لكم جميع
اليات.

على المنة بيان أيضا وأفيها المشقة، قدرأ على الجر أن القاعدة هذه عثيمين: " خلصة ابن الشيخ يقول 15
رأحمته" آثاارأ مان الطاعات تسهيل وأأن الطاعات، بتسهيل العباد
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أتُلبقوله: {  الغفلة هذه سبب وأبين أم َوأا ِه أي َل َأ َع َبيي ِذي َن ّليي ُه ا َنييا أي َت َنييا آ ِت َيا َلَخ آ أنَسيي َفا
َها أن  ]، 175لعراف: ا [  }، مِا
ًا وأخلعها األقاه أأي أو لها: { كارأه َل َنا َوأ أئ ُه ِش َنييا أع َف َهييا َلَر فمييا ]، 176لعييراف: ا [ }، ِب

الكمال، درأجات على فيرتفع وأحكمته الله خلق في بها ليتفكر إل له أعطيناها
خصائص مان هو الذي العمى بالتقليد وأرأضي البهيمية الرأض إلى أخلد وألكنه

أمبقييوله: {   المقلييد المنسلخ هذا عاقبة بسوء ختمها ثام النعاما، ُهيي ٌءْب َل ُلييو ل ُق
ُهيوَن َق أف َهيا َي أم ِب ُهيي َل ٌءْن َوأ ُييي أع أبِصيُروأَن ل َأ َهيا ُي أم ِب ُهيي َل ٌءْن َوأ َذا ُعوَن ل آ أسيَم َهيا َي ِئييَك ِب َل ُأوأ

ِما َعا أن َأل أل َكا أم َب ِئَك َأَضّل ُه َل ُلوَن ُهُم ُأوأ ِف َغا أل .]، 179الية  العراف: مان[ }،  ا
مافقييودة النسييانية فوائييدها وألكن ماوجودة الحيوانية الحواس صورأ أن فأخبر
أعَمى لقال:{  وألذلك أبَصارُأ َت َأل أن ا ِك َل أعَمى َوأ ُلوُب َت ُق أل ِتي ا ّل ِرأ ِفي ا ُدوأ [ الحيييج:}  الّص

.]، 46الية مان
ّنَكوأقال:{  ُع ل ِإ أسِم َتى ُت أو ألَم ُع َوأل ا أسِم َء الّصّم ُت َعا ّد َذا ال أوا ِإ ّليي ِريَن َوأ ِب أد َوأمَاييا*  مُايي

أنَت ِدي َأ َها أمِي ِب ُع أل أن ا أم َع ِه ِت َل أن َضل ُع ِإ أسِم أن ِإّل ُت أؤمِاُن مَا َنا ُي ِت أم ِبآيا ُه ِلُموَن َف أس } مُا
.]، 81 النمل: [

ًا. كثيرة المعنى هذا في وأاليات جد
ِذيَن ِإّنتعالى:{  وأقال ّل ُفُروأَن ا أك ِه َي ّل ِه ِبال ِل ُدوأَن َوأرُأُس ِرييي ُي أن َوأ ُقييوا َأ َفّر أيييَن ُي ِه َب ّليي ال

ِه ِل ُلوَن َوأرُأُس ُقو َي أؤمِاُن َوأ أعييٍض ُن َب ُفييُر ِب أك َن أعييٍض َوأ َب ُدوأَن ِب ِرييي ُي أن َوأ ُذوأا َأ ّتِخيي أيييَن َي ِلييَك َب َذ
ً ِبيل ِئَك*  َس َل ِفُروأَن ُهُم ُأوأ َكا أل ًا ا ّق   }، َح

بمييا َاليمييان دعييواهم لن ؛وأجييه كييل مان الكفر لهم فأثابت ]، 151-150 النسيياء: [
؛اليمان حقيقة في الدخول لهم يوجب لم وأالرسل الكتب مان به آمانا يقولون

اللييه صييلى ماحمييد رأسييالة صحة في كذبوهم حيث مافقودة إيمانهم ثامرة لن
هييو ماييا اليمييان براهييين مان أنكروأا وأحيث به كفروأا مامن وأغيره  وأسلم، عليه

َوأمِاَنتعالى:{  قوله وأكذلك  به، اليمان زعموا مان رأسالة به أثابتوا ماما أعظم
ّناِس أن ال ُقوُل مَا ّنا َي ِه آمَا ّل ِما ِبال أو َي أل ِبا ِر َوأ ألِخ أم َوأمَاا ا ِنيَن ُه أؤمِا لمييا ]، 8 البقييرة:[ }، ِبُميي

وأالشييكوك الجهييل مايين سييليم قلييب فييي ُيغييرس الذي هو النافع اليمان كان
ُيسقى وأالتقاليد وأالشبهات فيثميير وأالقرآنييية الكونية الله آيات تدبر بعصارأة وأ

اليمييان كان وألما  وأالطاعة، العبادة مان الثمرات أطيب وأالجوارأحا القلب في
وأكييان  خييير، لكييل المثميير وأهييو وأاللسييان القلييب عليييه يتفق الذي هو النافع

لنتفيياء اليمييان عنهم ىنف  ،قلوبهم في ليس ماا بألسنتهم يقولون المنافقون
وأثامرته. فائدته
ًا البييارأي هييذا: ترتيييب وأيشبه اليمييان. علييى وأالفييروأض الواجبييات مايين كييثير

َلىكقوله: {  َع ِه َوأ ّل ّكِل ال َو َت َي أل ُنون َف أؤمِا ألُم َلى{   ]، 122الية عمران: مان  آل[ }، َا َع َوأ
ِه ّل ُلوا ال ّك َو َت أن َف أم ِإ ُت أن ِنيَن ُك أؤمِا َلُموا،وأقوله: {   ]، 23[ المائدة: }  مُا أع ّنَما َوأا أم َأ ُتيي أم ِن َغ
أن ٍء مِا أي َأّن َش ِه َف ّل أنقوله: {   إلى ]، 41الية  لنفال: مان[ }، ُخُمَسُه ِل أم ِإ ُت أن أم ُك ُت أن آمَا

ِه ّل َنا َوأمَاا ِبال أل أنَز َلى َأ َنا َع ِد أب أومَا َع َقاِن َي أر ُف أل ّنَميا وأقوله:{ ]، 41الييية  لنفال: مان[ }، ا ِإ
ُنوَن أؤمِا ألُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ أت ال َليي أم َوأِج ُه ُب ُلييو َذا ُق ِإ أت َوأ َييي ِل أم ُت ِهيي أي َل ُتُه َع َيييا أم آ ُهيي أت َد َزا

ًا َلى ِإيَمان َع أم َوأ ِه ّب ُلوَن رَأ ّك َو َت ِذيَن*  َي ّل ِقيُموَن ا َة ُي أم َوأمِاّما الّصل ُه َنييا أق أنِفُقييوَن رَأَز * ُي
ِئَك َل ُنوَن ُهُم ُأوأ أؤمِا ألُم ًا ا ّق يقتضييي الصييادق اليمييان أن وأذلك ]، 4-2[ النفييال: }  َح
فمييا وأالمحرماييات الشرك وأاجتناب وأالواجبات، الفرائض وأأداء العقيدة صدق

ِئيَك {  قيال: وأهيذا يتحقيق، وأليم يتيم ليم بعيد فهيو ذليك يحصيل ليم َل ُهيُم ُأوأ
ُنوَن أؤمِا ألُم ًا ا ّق . } َح
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ان لميا وأكيذلك الليه لكتيب وأالنقيياد بيه، العميل يقتضيي الشيرعي العليم ك
َلّمياالمنحرفيين:{  الكتاب أهل عن تعالى قال وأرأسله، أم َوأ ُه َء ٌءْل َجيا أن رَأُسييو مِاي

ِد أن ِه ِع ّل ٌءْق ال ّد أم ِلَما مُاَص ُه َع َذ مَا َب ٌءْق َن ِري ِذيَن مِاَن َف ّل ُتوا ا َتيياَب ُأوأ ِك أل َتيياَب ا ِه ِك ّليي َء ال َوأرَأا
أم ِه ِرأ ُهو أم ُظ ُه ّن أ

َ َلُموَن ل َك أع .]، 101 البقرة: [ }،  َي
َناإسييرائيل: {  بنييو له قال لما  السلما، عليه ماوسى ذلك: قول وأنظير ُذ ّتِخيي َت َأ

ًا ُذ َقاَل ُهُزوأ ُعو ِه َأ ّل أن ِبال ُكوَن َأ ِليَن مِاَن َأ ِه ألَجا ]،67البقرة: [ }،  ا

قبيح:  جهل به العمل ففقد جهل العلم فقد أن فكما  

وأالخمسون الخاماسة القاعدة
عن وأعجز فيه شرع ماا له وأيكمل باشره، الذي عمله للعبد كتبُي

ًا تكميله .عمله عن نشأ ماا له وأيكتب  عنه، قهر

. القرآن في وأرأدت الثلثاة الماورأ فهذه
عليهييا، الداليية النصييوص تحصييى نأ مان فأكثر العبد باشرها التي العمال أماا

أم ِبَما: {  هكقول ُت أن ُلوَن ُك أعَم َها{   ]، 105 المائدة: [ }،  َت أت مَاا َل َب َهييا َكَس أي َل َع مَاييا َوأ
أت َب َتَس أك البقرة: [ }، ا ِلي ِلي{   ]، 286  أم َعَم ُك َل أم َوأ ُك ُل يونس: [ }،  َعَم وأنحو  ]، 41 

ذلك.
تعييالى: { تكميلها: فكقوله عن العبد عجزوأ فيها العبد شرع التي العمال أماا

أن أج َوأمَا أخُر أن َي ِه مِا ِت أي ًا َب َهاِجر َلى مُا ِه ِإ ّليي ِه ال ِل أكُه ُثاييّم َوأرَأُسييو ِرأ أد أوُت ُييي ألَميي أد ا َقيي َع َف َقيي َوأ
ُه أجُر َلى َأ ِه َع ّل ًا خرج فهذا ]، 100 النساء: [ }،  ال الجيل وأأدرأكيه  الهجيرة، قاصد
شييرع مايين فكييل  ،أجره وأأعطاه إليه قصد ماا له الله فأتم  عمله، تكميل قبل
عجييز أوأ بدني عجز أوأ وتبم إتماماه عن عجز ثام  الخير، أعمال مان عمل في

وأقييع فقد ُهإكمال ي المانع لول ي نيته مان وأكان  ،خارأجي أوأ داخلي ماانع أوأ ماالي
ِذيَن  تعالى: { وأقال  ،16بالنيات العمال فإنما الله. على أجره ّل ُدوأا َوأا َه َنا َجا ِفي

أم ُه ّن َي ِد أه َن َنا َل َل ُب الطريق الله هداه الخير في جتهدا مان فكل ]، 69 العنكبوت: [ }،  ُس
عنه. عائق له حصل أوأ العمل ذلك كمل سواء  إليه، الموصلة

ّنييا تعالى: { قال العبد: فقد أعمال آثاارأ وأأماا أحييُن ِإ أحييِي َن َتى ُن أو ألَميي ُتييُب ا أك َن مَاييا َوأ
ّدمُاوا ّييس: [ }، َق  12 ،[

ى ترتبت التي }،  أُمهَارأَثاَآَوأ{   عمله باشروأاأ: أي الهم عل ن أعم وأشير خيير ما
ِلَكالمجاهدين: {   في وأقال  وأالخرة، الدنيا في أم َذ ُه ّن أ

َ أم ل ِبيي ُه ُب ٌءْأ ُيِصييي َوأل َظَميي
ٌءْب ٌءْة َوأل َنَص أخَمَص ِبيِل ِفي مَا ِه َس ّل ُأوأَن َوأل ال َط ًا َي ِطئي أو ِغييُظ مَا ّفيارَأ ُي ُك أل ُلوَن َوأل ا َنيا َي

أن ّوأ مِا ُد ً َع أيل ِتَب ِإّل َن أم ُك ُه ِه َل ٌءْل ِب ٌءْح َعَم ِل ّلَه ِإّن َصا ُع ل ال أجييَر ُيِضييي ِنيَن َأ أحِسيي ألُم }،  ا
باشروأها التي أعمالهم ذكر ثام عملهم آثاارأ مان الماورأ هذه فكل ]، 120:  التوبة[

ُقوَن َوأله: { يبقول أنِف َقًة ُي َف ًة َن ِغيَر ًة َوأل َص ِبيَر ُعوَن َوأل َك َط أق ًا َي ِدي ِتييَب ِإّل َوأا أم ُك ُهيي َل
ُهُم َي ِز أج َي ّلُه ِل أحَسَن ال ُنوا مَاا َأ ُلوَن َكا أعَم .]، 121 التوبة: [ }،  َي

نوعان:  العبد عمل آثاارأ مان هي التي وأالعمال

1907 برقم  وأماسلم1 برقم عمر:  البخارأي حديث مان عليه ماتفق 16
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ً يعمل كأن  النسان، مان قصد بغير تقع : أنأحدهما خيرييية، صييالحة أعمييال
بقصييد يييتزوأج وأكميين عملييه آثاارأ مان ذلك فإن الخير، هذا في غيره به فيقتدي

ًا الله فيعطيه  فقط، العفاف وأبدعائهم. بهم ينتفع صالحين أوألد
ًا غييره عليم كمن  بقصده، ذلك يقع النوعين: أن أشرف : وأهووالثاني علمي

ًا العلييم مايين حصييل ماا ثام  العمال، أجل مان له وأماباشرته تعليمه فنفس نافع
عمله. آثاارأ مان فإنه  ذلك، على المترتب وأالخير
الذرأييية حصييوللوأ للعفيية يييتزوأج أوأ  النيياس، بييه ليقتييدي الخييير يفعييل وأكميين

ًا يزرأع مان وأكذلك  ،عمله آثاارأ مان هذا فإن  ماراده، فيحصل  الصالحة، أوأ زرأع
ًا يغرس وأدنييياهم، دينهييم أمايير فييي الناس بها ينتفع ماما صناعة يباشر أوأ غرس

العمييل هييذا على نفع مان ترتب فما  وألغيره، له النفع حصول بذلك قصد وأقد
ًا عمله على يأخذ كان وأإن  عمله، آثاارأ مان فإنه ًا، أجر يييدخل اللييه فإن  وأعوض

.17به وأالممد وأرأامايه ثالثاة: صانعه الجنة الراحد بالسهم

وأالخمسون السادسة القاعدة
وأالطاقة الوسع قدرأ على المصالح تحال

يكيين لم إذا وأأنه  ماصالحهم، جميع إقاماة إلى المسلمين الكريم القرآن يرشد
علييى يقييدرأ مايين ماصييالحهم مايين ماصييلحة بكييل فليشتغل الجميع مان حصولها

ًا وأجهتهييم وأتكييون  ماصييالحهم، لتقييوما عليهييا وأقتييه وأليييوفر  بها، القياما جميعيي
وأاحدة.

ًا فإن  الحكيمة، الشرعية السياسة وأمان الجليلة القواعد مان وأهذه مايين كييثير
تفويتهييا، يمكيين وأل  بهييا، كلهم الناس لاشتغا يمكن ل الكلية العاماة المصالح
وأالعلم الجهاد في تعالى قال ،إليه عباده الله أرأشد ماا حصولها إلى فالطريق

ُنوَن َكاَن َوأمَااالدين:{  ماصالح أعظم مان هما اللذين أؤمِا ألُم ِفُروأا ا أن َي ّفًة ِل أول َكا َليي َف
َفَر أن َن ٍة ُكّل مِا َق أر أم ِف ُه أن ٌءْة مِا َف ِئ ُهوا َطا ّق َف َت َي ّديِن ِفي ِل ِذرُأوأا ال أن ُي ِل أم َوأ ُه أومَا َذا َق ُعييوا ِإ رَأَج

أم ِه أي َل  }،  ِإ
وأأن  أخرى، طائفة وأبالعلم كافية طائفة بالجهاد يقوما أن فأمار ]، 122 التوبة: [

رأجعت. إذا العلم مان فاتها ماا تستدرأك بالجهاد القائمة الطائفة
أنى: { يتعال وأقال ُك َت أل أم َوأ ُكيي أن ٌءْة مِا ُعوَن ُأمّايي أد َلييى َييي ِر ِإ أييي ألَخ أأمُاُروأَن ا َييي أعُروأِف َوأ ألَم ِبييا

أوَن َه أن َي ِر َعِن َوأ َك أن ألُم ُنواتعالى: {   وأقال ]، 104عمران:   آل[ }، ا َوأ َعييا َت َلييى َوأ ِبييّر َع أل ا
َوى أق ّت ُقواوأقال: {   ]، 2 المائدة: [ }، َوأال ّت ّلَه َفا أم مَاا ال ُت أع َط َت أس ]، 16 التغييابن: [ }،  ا

أمتعالى: {   وأقال ُه أماُر َأ أم ُشورَأى َوأ ُه َن أي .]، 38 الشورأى: [ }، َب
النافعيية، وأالقاعييدة الجليييل الصييل هذا على اتالدال اليات مان ذلك غير إلى

كييل لن  ،كلهييا المصييالح تقوما المصالح مان بمصلحة مانهم طائفة كل وأبقياما
ًا وأيكون  الكلية، المصالح يراعي أن ماأماورأ فرد إليهييا، أعماله جميع في سائر

خزيمة. وأابن الحاكم . وأصححه6/28 برقم  وأالنسائي2513 برقم داوأد أبو أخرجه 17
الذي عمله للعبد - يكتب1هي:   أماورأ أرأبعة عثيمين ابن جعلها وأقد أماورأ، ثالثاة هنا المؤلف أوأرأد وألقد

لعذرأ تركه ماا له - وأيكتب4عمله.  مان نشأ ماا له - يكتب3يكمله.  وألم فيه شرع ماا له - يكمل2باشره. 
يعمله.   وأكان
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وأصيلحت أحييوالهم لسيتقامات الطريييق هيذه لسييلوك المسيلمون وأفيق فلو

المستعان. فالله  كثيرة، شروأرأ عنهم وأانجابت أماورأهم

وأالخمسون السابعة القاعدة
على فيهما وأماا وأالرأض السماوأات بخلق الستدلل كيفية في

.العالية وأالمطالب التوحيد

ي المخلوقيات هيذه في التفكير إلى عباده الله دعا قد وأأثانيى كيثيرة آييات ف
ًا ٍآيات فيها أن وأأخبر  فيها، المتفكرين على َبر فهمهييا إلييى ماحتيياجون نحن وأِع

الطريييق هييذا نسييلك أن لنييا فينبغييي  وأدنيانييا، ديننييا لمصييالح فيها ماا وأماعرفة
يكون. ماا وأأوأضح بأيسر للمطلوب المنتج

العظيييم، الكييون هييذا فييي تفكرنييا إذا الجمييال: أننييا وأجييه على ذلك وأحاصل
أن فتيقنييا ييي بييديهي أمايير هذا ي نفسه أوأجد وأل  ماوجد، بغير يوجد لم أنه عرفنا
بعييده ليييس الييذي الخيير وأهييو شيييء قبلييه ليييس الذي الوأل هو أوأجده الذي

النشييأة فييي إعادتنييا وأأن  العلم، وأاسع السلطان عظيم القدرأة كامال  شيء،
ُق : {بكييثير هييذا مان أسهل للجزاء الثانية أليي َوأاِت َلَخ أرأِض الّسييَما أل

َ َبييُر َوأا أك أن َأ مِايي
ألِق ّناس َخ القيوما. الحي أنه بذلك وأعرفنا ]، 57الية  غافر: مان[}  ال
الله حكمة كمال بذلك عرفنا وأالبداع وأالتقان الحكاما مان فيها ماا نظرنا وأإذا

أنييه الوجييود هذا وأفي فينا حكمته آثاارأ مان وأعرفنا  ،علمه وأسعة خلقه وأحسن
ًا الحياة لهذه خلقنا ماا الخرى. للنشأة فيها لنستعد خلقنا وأإنما قصد

تحصييى، ل الييتي وأالكمالييية الضروأرأية وأالمصالح المنافع مان فيها ماا رأأينا وأإذا
وأالجييود  وأالحسييان، وأالبر الفضل عظيم  الرحمة، وأاسع الله أن بذلك عرفنا

اللييه إرأادة على دال ذلك فإن  التخصيصات، مان فيها ماا رأأينا وأإذا  نان،اماتوأال
ل الييذي هييو ؛شأنه وأهذا أوأصافه هذه أنَما أن كله بذلك وأنعرف ماشيئته وأنفوذ

وأالكييراما، الجلل ذوأ  المحمييود، المحبييوب وأأنييه هييو إل أحييد العبييادة يستحق
غيييره لن له؛ إل الدعاء خالص صرف ينبغي وأل  إليه، إل الرهبة تنبغي ل الذي
شئونها. جميع في وأحده إليه مافتقرات المربوبات المخلوقات مان
وأأن  لنا، ماسخرة وأأنها  لمصالحنا، خلقت كلها أنها جهة مان إليها نظرنا إذا ثام

أصييناف اسييتخراج مايين الدماييي اللييه ماكيين قييد وأأرأوأاحهييا وأماوارأدها عناصرها
مايين  الخيييرة، الوأقات في الجديدة الختراعات هذه أن عرفنا  ،مانها المنافع

نقييدرأ طريييق كييل بذلك فسلكنا  فيها، آدما لبني الله خلقها التي المنافع جملة
إلييى نخلييد وألييم  القييدرأة، بحسييب  مانهييا، ناأحوال يصلح ماا استخراج مان عليه

باطليية، علييوما وأاسييتخراجها الماييورأ هييذه علم أن نزعم أوأ  وأالبطالة، الكسل
داخليية ييي اللييه نبه كما ي كلها فإنها  فيها، وأفاقونا إليها سبقونا الكفارأ أن بحجة

يعلم. لم ماا النسان علمُي وأأن  لنا، الكون الله تسخير في
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وأالخمسون الثامانة القاعدة

بضده ُقرن إذا يظهر إنما الكمال

في نقصها أرأاهم الكامالة بالصفات وأأصفيائه أنبيائه شرف إظهارأ الله أرأاد إذا
القرآن. في وأرأدت كثيرة أماورأ في  وأذلك.للكمال المستعدين مان غيرهم

كييل أسماء وأعلمه  بالعلم، الملئكة على آدما شرف إظهارأ الله أرأاد مانها: لما
بهييا، آدما نبييأهم فحينئييذ  ماعرفتهييا، عيين فعجييزوأا الملئكيية ماتحيينا ثاييم شيييء

وأشرفه. فضله وأعرفوا  لعلمه، فخضعوا
ِلييَك ىرأأ وأالتعييبير العلم سعة في يوسف شرف إظهارأ الله أرأاد وألما تلييك الَم

ثاييم  ،ماعرفتهيا عيين فعجزوأا وأماعرفة بها علم له مان كل على وأعرضها  الرؤيا،
ّبرها ذلك بعد وأشرفه فضله مان به ظهر الذي  العجيب، التعبير ذلك يوسف َع

عنه. التعبير يمكن ل شيء له الخلق وأتعظيم
بسييحر سيييأتي أنه وأزعم  ماوسى، بها رأسلُأ التي اليات فرعون عارأض وألما
فييي النيياس وأاجتمييع  المملكيية، أنحاء جميع مان عليم سحارأ كل فجمع  ،يغلبه
العظيييم، المجمييع ذلييك فييي وأحبييالهم عصيييهم السييحرة وأألقييى عيييدهم يوما

ُيييَن َسييَحُروأا{   السييحر عجائب مان للناس وأأظهروأا أع ّنيياِس َأ أم ال ُه ُبو َه أر َت أسيي َوأا
ُءوأا ٍر َوأَجا أح ٍم ِبِس ِظي هييي فإذا  عصاه، ماوسى ألقى فحينئذ ]، 116 لعراف: [ }، َع
الييية هييذه فظهييرت  ،وأعصيييهم حبييالهم جميييع النيياس بمييرأى وأتبتلييع تلقييف

ًا لها خضع مان أوأل الصنعة أهل السحرة وأكان  الكبرى، ًا. ظاهر وأباطن
عليييه وأتمييال  وأسييلم، عليه الله صلى النبي نصرة عن الرأض أهل نكص وألما

العجيييب، النصر ذلك الله نصره  ،به لليقاع الكبرى ماكرتهم وأماكروأا  أعداؤه،
، وأالغيييظ الغضييب ييي ُهدأرَييح الشييديد عييدوأه بييه أحاط الذي المنفرد نصر نفإ

النكبييات، وأأعظييم الخييذات أشد به ليوقع كيده كل جمع الذي  ماكره، القوي
النصر. أنواع أعظم مان  له، المار وأانفراج وأتخلصه

ّفقال:{  الرأض، أهل بها عاتب التي الحال هذه الله ذكر كما ُه ِإل أنُصُروأ أد َت َق َف
ُه ّلييُه َنَصَر أذ ال أخَرَجييُه ِإ ِذيَن َأ ّليي َفييُروأا ا ِنَي َك أيييِن َثاييا َن أثا أذ ا ِرأ ِفييي ُهَمييا ِإ َغييا أل أذ ا ُقييوُل ِإ َي

ِه ِب أن ل ِلَصاِح أحَز ّلَه ِإّن َت َنا ال َع أنَزَل مَا َأ ّلُه َف َتُه ال َن ِكي ِه َس أي َل ُه َع َد ّي َأ ٍد َوأ ُنو أم ِبُج َهييا َليي أوأ َتَر
َعَل ِلَمَة َوأَج ِذيَن َك ّل َفُروأا ا َلى َك أف ِلَمُة الّس َك ِه َوأ ّل َيا ِهَي ال أل ُع أل ّلُه ا ٌءْز َوأال ِزي ٌءْم َع ِكييي }،  َح

.]، 40 التوبة: [
فلييم  كييثرتهم، المسييلمين تأعجب حيث  حنين، يوما له نصره هذا مان وأقريب

الليه وأثابيت مايدبرين وألوا ثام رأحبت بما الرأض عليهم وأضاقت شيئا عنهم تغن
الحييال هييذه فييي وأنصييره سييكينته عليييه فييأنزل وأسييلم عليييه اللييه صلى نبيه

ذكره ماا وأكذلك  عنه، يعبر ل ماا الكبير الموقع مان النصر لهذا فكان  الحرجة،
البييأس، اشييتد إذا وأأنييه  وأأصييفيائه، أنبيييائه علييى جرت التي الشدائد مان الله
لييذلك ليصييير وأنصره فرجه الله أنزل  اليأس، النفوس على يستولي أن وأكاد

الغيوب. علما ألطاف العباد وأليعرف القلوب في ماوقع
عليهييم ينزل أن قبل مان كانوا أن بعد  العباد، على الغيث هذا: إنزاله وأيقارأب

القلييوب يمل ماييا  بفضييله، وأالستبشييارأ الله نعمة آثاارأ مان فيحصل  مبلسين،ل
ًا ًا حمد تعالى. البارأي على وأثاناء وأشكر

ألكقوله: {    ضدها، تأمال إلى أنظارأهم بلفت نعمه يذكرهم وأكذلك أم ُق ُتيي أي َأ َأرَأ

أن َذ ِإ ّلُه َأَخ أم ال ُك َع أم أم َس ُك أبَصارَأ َأ َتَم َوأ َلى َوأَخ أم َع ُك ِب ُلو أن ُق ٌءْه مَا َل أيُر ِإ ِه َغ ّل أم ال ُك ِتي أأ ِه َي ِبيي
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ألوأقوله: {   ]، 46 النعاما: [ }، أم ُق ُت أي َأ أن َأرَأ َعَل ِإ ّلُه َج ُكُم ال أي َل أيَل َع ّل ًا ال أرمَاد َلييى َس ِإ

ِما أو ِة َي َيامَا ِق أل أن ا ٌءْه مَا َل أيُر ِإ ِه َغ ّل أم ال ُك ِتي أأ ٍء َي َيا َفل ِبِض ُعوَن َأ أسييَم أل}71{ َت ُقيي أم   ُتيي أي َأ أن َأرَأ ِإ
َعَل ّلُه َج ُكُم ال أي َل َهارَأ َع ّن ًا ال أرمَاد َلى َس ِما ِإ أو ِة َي َيامَا ِق أل أن ا ٌءْه مَا َل أيُر ِإ ِه َغ ّل أم ال ُك ِتي أأ أيييٍل َييي َل ِب

ُنوَن ُك أس ِه َت َفل ِفي أبِصُروأَن َأ أن}72{ ُت َوأمِا ِه   ِت أحَم َعَل رَأ ُكُم َج أيَل َل ّل َهييارَأ ال ّن ُنوا َوأال ُك أسيي َت ِل
ِه ُغوا ِفي َت أب َت ِل أن َوأ ِه مِا ِل أض أم َف ُك ّل َع َل ُكُروأَن َوأ أش .]، 73-71 القصص: [ }،  َت

الزمايية بهييم شييتدتا وأبنيييه: حييين يعقييوب قصيية في المعنى هذا ماثل وأنلمح
َناوأقالوا: {    يوسف، على وأدخلوا َنا مَاّس َل أه َأ ثام الية ]، 88 يوسف: [ }،  الّضّر َوأ

ُلواقال: {   قليل بعد أدُخ أصَر ا أن مِا َء ِإ ّلُه َشا ِنيَن ال تلك في ]، 99 يوسييف: [ }،  آمِا
ل مان فتبارأك العريض وأالجاه  المكين، وأالعز الرغيد وأالعيش الواسعة النعمة
القليل. أقل بره وأدقيق ألطافه مان العباد يدرأك

بلهاايق ماا المصائب أثاناء عباده يذكر الله البارأي: أن ألطاف مان هذا وأيناسب
المصييائب بييين قابلت إذا فإنها  الجزع، في النفوس تسترسل لئل  النعم، مان

المييؤمانين اللييه رّييذك كمييا  حملهييا، عليها وأهان  المصائب، عليها خفت وأالنعم
َلّميياال:{ يييفق  ببييدرأ، المشييركين مان أصابوا ماا بأحد أصيبوا حين َوأ أم َأ ُك أت َب َأَصييا

ٌءْة َب أد مُاِصي أم َق ُت أب َها َأَص أي َل أث أم مِا ُت أل ّنى ُق َذا َأ أل َه َو ُق أن ُه ِد مِا أن أم ِع ُك ُفِس أن }  َأ
أد{   أحد قصة أثاناء في الية هذه وأأدخل ]،165عمران:  [ آل َق َل ُكُم َوأ ّلُه َنَصَر ٍرأ ال أد َبيي ِب

أم ُت َأن ٌءْة َوأ ّل ِذ أا َأ ُقو ّت ّلَه َفا أم ال ُك ّل َع ُكُروأَن َل أش الله يبشر وأكذلك .]، 123عميييران:   آل[ }، َت
ًا الرجيياء هييذا ليكييون  المصائب، تباشره حين مانها بالمخرج عبده لمييا ماخففيي
َنيياتعالى: {  قال  ،البلء مان به نزل أي أوأَح َأ ِه َوأ أييي َل أم ِإ ُهيي ّن َئ ّب َن ُت أم َل ِه ِر أما َأ َذا ِبيي أم َهيي ُهيي ل َوأ

ُعُروأَن أش رأجيياء ذكرهييا إذا يعقييوب كان يوسف رأؤيا وأكذلك ]، 15 يوسف: [ }،  َي
ِنّيقال: {   وألهذا  ،الرجاء نسيم قلبه على هبوأ الفرج َب ُبييوا َيا َه أذ َتَحّسُسييوا ا َف

أن ِه ُيوُسَف مِا َأِخي َأُسوا َوأل َوأ أي أن َت أوأحِا مِا ِه رَأ ّل .]، 87 يوسف: [ }،  ال
َنيياالقصييص:{  سييورأة فييي ماوسى لما قوله وأكذلك أي أوأَح َأ َلييى َوأ أن مُاوَسييى ُأمّا ِإ َأ

ِه ِعي أرأِض أ
َذا َ ِإ أفِت َف ِه ِخ أي َل ِه َع ألِقي َأ َيّم ِفي َف أل ِفي َوأل ا ِني َوأل َتَخا أحَز ّنييا َت ُه ِإ ّدوأ أيييِك رَأا َل ِإ

ُه ُلو ِليَن مِاَن َوأَجاِع أرَس ألُم .]، 7 القصص:[ }، ا

العاقبة وأحسن المار بتماماوأ بالنصر لرسله الله وأعد أنكله:  هذا مان مظعأوأ
ماطمئنة بقلوب فيتلقوها  الكريهات، عليهم سهليوأ المشقات به عليهم هوني

الخيييال في يدوأرأ أوأ  بالبال، يخطر ماا فوق البارأي وأألطاف  ،مانشرحة وأصدوأرأ
يفقهون. ل الناس أكثر وألكن

وأالخمسون التاسعة القاعدة
َذا ِإّن{  أرآَن َه ُق أل ِدي ا أه ِتي َي ّل َومُا ِهَي ِل أق } َأ

ًا اللييه نييص الييذي َالعظيييم َالصييل هذا أحكم وأماا  َ،القاعدة هذه َأعظم ماا نصيي
ًا حالة فكل الحوال مان بحالة الهدى هذا تقيد وأعدما  ذلك، عموما على صريح

وأالصييغارأ الكبييارأ وأالسياسييات وأالعمييال خلقأوأال العقائييد فييي  أقييوما، هييي
إليهييا، وأيرشييد إليهييا يهدي القرآن فإن وأالدنيوية الدينية الموأالع وأالصناعات

عليها. وأيحث بها وأيأمار
َومُا{  ماعنى أق ًا وأأعظييم  اسييتقاماة، وأأكميل وأأصيلح وأأنفس أكرما أأي }، َأ قياماي

ًا للماورأ. وأصلح
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القلييوب لصييلحا فيهييا التي النافعة العقائد هي القرآن عقائد فإن العقائد فأماا

الييذل مايين بالتجرد بشعورأها وأكراماة عزة القلوب تمل فإنها  وأكمالها، وأحياتها
ًا الليه لمحبية بتخصصييها وأشييرفها  ،ماثلهيا لمخلوق ًا لييه تعظيمي ًا وأتألهي وأتعبيد

لجله. الخلق الله أوأجد الذي هو المعنى وأهذا  ،وأإنابة
مايين  جميييل، خلييق بكييل التحلييي إلييى يييدعو فإنه إليها يدعو التي أخلقه وأأماا

وأيحييث  الخلق، ماكييارأما وأجميييع الخلق وأحسن وأالدب وأالعفو وأالحلم الصبر
يهييدي الييتي الدينييية العمال وأأمااوأسيلة.  بكل إليها وأيرشد طريق بكل عليها
علييى العبيياد وأحقييوق الله بحقوق القياما قيها التي العمال أحسن فهيإليها: 
المقاصد. إلى وأأوأصلها وأأسهلها وأأجلها الحالت أكمل
فييي النافعيية الطرق سلوك إلى يرشد فهووأالدنيوية:  الدينية السياسات وأأماا

على بالتشاوأرأ وأيأمار  ،المفاسد دفع وأفي  الكلية، وأالمصالح المقاصد تحصيل
يناسييب بمييا وأقت كل في المصلحة تقتضيه بما وأالعمل ماصلحته تتضح لم ماا

وأخييادماه وأأهله وأزوأجه أوألده ماع الوالد سياسة في  حتى.وأالحال الوقت ذلك
أقييوما أنهييا العقلء يتفييق حالة يوجد أوأ وأجد أنه يمكن لف  ،وأماعاماليه وأأصحابه

ًا إليها يرشد القرآن إل  غيرها، مان وأأصلح ًا نص ً أوأ  ،وأظاهر قاعدة تحت دخول
الكلية. قواعده مان
فكييل  ،الجمالييية القواعييد هييذه فييي اسييتيفاؤه يمكيين ل الصل هذا يلصوأتف

ً المصييالح تقتضيييه وأماييا  وأالسيينة، الكتاب في الوارأدة التفاصيل لهييذا تفصيييل
المحيط. الصل
طريييق أوأ نييافع ماعنى أوأ صحيح معل يرد أن يمكن ل أنه لك تبين وأغيره وأبهذا
الحسان. وألي  وأالله.القرآن نافيي صلحا

الستون القاعدة
القرآن في القصصي التعليم أنواع

المبسييوطة القصييص أن  كتييابه، فييي إليها الله أرأشد التي التعليم قواعد مان
تقريرها في ينتقل المهمة الماورأ وأأن  يبسطها، ثام يسيرة كلمات في يجملها

ًا ًا نفي  مانها. أنزل أوأ أعلى إلى درأجة مان وأإثابات
وأتتقييررأ  كييبير، ماوقع له يصير العجيب السلوب هذا فإن  نافعة، قاعدة وأهذه

كالصيل لهيا يكييون بكلما أجملييت إذا القصة أن وأذلك  المهمة، المطالب فيه
التيياما وأالبيييان اليضيياحا به يحصل  الجمال، لذلك التفصيل يقع ثام  وأالقاعدة،

صييورأة تقييدما دوأن ماين الطويليية القصة فصلت لو يقارأبه ماا يقع الذي الكامال
التفصيل. إلى تشوق الصورأة فإن  لها، إجمالية

مَاواضع:  في القرآن في هذا وأرأد وأقد
أحيُنقيوله:{  وأالسلما: في الصلة عليه يوسف قصة فيمانها:  ّص َن ُق أييَك َن َل َع
أحَسَن َقَصِص َأ أل  }،  ا

أدتفصيييلها: {   فييي أخييذ ثام ]، 3 يوسييف: [ َقيي ِه ُيوُسييَف ِفييي َكيياَن َل ِت َو أخيي ِإ ٌءْت َوأ َيييا آ
ِليَن ِئ بتماماها. القصة ساق ثام ]، 7 يوسف: [ }، ِللّسا
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أماي:{ الجمييإال تصييويرها فييي الكهييف: قييال أهييل قصيية وأكذلك أبَت َأ َأّن َحِسيي

أصَحاَب أهِف َأ َك أل ِم ا ِقي ُنوا َوأالّر أن َكا َنا مِا ِت َيا ًا آ أذ}9{ َعَجب ِإ َوأى   َيييُة َأ أت ِف أل َلييى ا أهييِف ِإ َك أل ا
ُلوا َقا َنا َف ّب َنا رَأ ِت أن آ أنَك مِا ُد أحَمًة َل أئ رَأ ّي َه َنا َوأ أن َل َنييا مِا ِر أما ًا َأ َنا}10{ رَأَشييد أب َفَضييَر َلييى   َع
أم ِه ِن َذا أهِف ِفي آ َك أل ِنيَن ا ًا ِس َدد ُثاّم}11{ َع أم   ُه َنا أث َع َلَم َب أع َن ّي ِل أيِن َأ َب أز ألِح أحَصيى ا ِلَميا َأ

ُثوا ِب ًا َل وأزبدتها، ماقصودها حوت قد القليلة الكلمات فهذه ]، 12-9[ الكهف: }  َأمَاد
أحُنبقوله: {  بسطها ثام ُقّص َن أيَك َن َل أم َع ُه َأ َب ّق َن ألَح إلى اليات  ]، 13 الكهف: [ }، ِبا

ُلوماوسى: قال: {   قصة القصة.وأكذلك آخر أت أيَك َن َل أن َع ِأ مِا َب أوَن مُاوَسى َن َع أر ِف َوأ
ّق ألَح ٍما ِبا أو َق ُنوَن ِل أؤمِا َذرُأوأَنقوله: {  إلى ]، 3القصص: {  }، ُي أح ]، 6 القصييص: [ }، َي

بالتفصيل. ذلك بعد أتى ثام
أدآدما:{  قصة في وأقال َق َل َنا َوأ أد ِه َلى َع َدمَا ِإ أن آ أبُل مِا َنِسَي َق أم َف َل أد َوأ ًا َلُه َنِج أزمايي َع

مايين الشييياء التقرير في التنقل وأأماا بالقصة. ذلك بعد أتى ثام ]، 115 طيه: [ }،
.فكثير  مانه، أوألى هو ماا إلى أمار
ًا الله ماع جعل مان على النكارأ في تعالى : قولهمانه زعمييه وأإبطييال  آخر، إله

لنهييم اللييه؛ وأاللهييةأبناء الوألييياء هييؤلء الوثانييية: أن أساس هو الذي الكاذب
ًا تجسدوأا مانه انبثق الذي النورأ ُهم فيقول: {  النورأانية، إلى عادوأا ثام بشر َل مَاا

ٍم   أل ِع أن مِا ِه أم َوألَ ِب ِه ِئ َبا الكهف: [ }، ل وأمان علم بل هذا قولهم أن فأبان ]، 5 
ُله بقبحييه صييرحا ثام الباطلة. الطرق مان علم بل قول كل المعلوما: أنه : {قييو

أم     ِه ِه َوا أف َأ أن مِا أخُرُج َت ِلَمًة َك أت ُبَر البطلن مان مارتبة له ذكر ثام ]، 5 الكهف: [ }،  َك
ًا    أسفل: {  ِذب َك ِإلّ ُلوَن ُقو َي :للعبث المنكرين حق في وأقال ]، 5 الكهف: [ }، ِإن

ِة    {   الِخَر ِفي أم ُه ألُم ِع ّدارَأَك ا النمل: [ }،  َبِل ضعيف علم فيها علمهم أأي ]، 66 
ابلييغ هييو ماييا إلييى انتقل ثام سفيه إل عليه يعتمد ل  الدرأكات، أحط إلى سافل

{ يفق  مانه، َعُموَن    ال:  َها أن مّا ُهم أل النمل: [ }،  َب ماراتب آخر وأالعمى ]، 66 
وأالضلل. الحيرة
ضلل في أنه وأزعم  كذبه، مان قول وأإبطال رأسالته تقرير في نوحا عن وأقال
ٌءْة     : {  مابين َل َضل ِبي أيَس َل ِما أو َق َيا العراف: [ }، َقاَل الضللة نفى لما ثام ]، 61 
َلِميَن    فقال:{   له، الكامال الهدى أثابت وأجه كل مان َعا ال رّأّب مّان ٌءْل رَأُسو ّني ِك َل
اليذي الهيدى هيذا ماادة وأأن مانه، أعلى هو ماا إلى نتقلا ثام ]، 61 العراف: [ }،

ِرأَسالِت فقال:{   وأمانبعه، الهدى أصل هو الذي الوحي مان به جئت أم ُك ُغ ّل َب ُأ

ّبي أم  رَأ ُك َل َأنَصُح َلُموَن      َوأ أع َت لَ مَاا ِه ّل ال مِاَن َلُم أع َأ العراف: [ }، َوأ هود وأكذلك ]، 61 
: {وأخيياتمهم الرسييل أفضييل رأسييالة تقرييير فييي وأقال ،وأالسلما الصلة عليه

َوى   َه َذا ِإ ِم أج ّن أم   }1{ َوأال ُك ُب َصاِح َضّل َوى  مَاا َغ النجم: [ }، َوأمَاا ماا عنه فنفى ]، 1-2 
ِإلّ  قال: {  ثام وأجه كل مان الهدى ينافي َو ُه أن ُيوَحى  ِإ ٌءْي أح النجم: [ }،  َوأ  4 ،[

اليات.
ًا، كثير القرآن في وأهو كيبره عليى كرييازل الوليد هبية ذكير ماين كانتقياله  جد

بعييد الكعبيية إلى بالتوجيه رماأ وأكذلك  وأعيسى، ماريم ذكر إلى  زوأجته، وأعقم
كثير. القرآن في وأهذا  وأعظمتها، حرماتها السابقة اليات في قررأ أن
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وأالستون الحادية القاعدة

عاما حكم عليه يترتب حيث عليه، الله حث وأضبطها الوأقات ماعرفة
خاص حكم أوأ

أزمانييةوأ مُاييدد علييى وأالخاصيية العامايية الحكيياما مايين كييثيرأ رأتييب الله أن وأذلك
ً الحكاما تتوقف ًا عمل وأتحديدها. وأإحصائها المدة تلك ضبط على وأتنفيذ

ّناِس      تعالى: {   قال ِلل ِقيُت َوا مَا ِهَي أل ُق ِة ّل ِه َل ا َعِن َنَك ُلو َأ أس ألَحّج َي  البقرة:[ }،  َوأا

189 ،[.
ّناِس فقوله: {   ِلل ِقيُت َوا وأالزكاة وأالصياما الصلوات ماواقيت فيه يدخل }،  مَا

الوأقييات مايين عليييه يييترتب ماييل لكييثرة الحييج بالذكر وأخص  وأغيرها، وأالعقود
قيال  وأغيرهيا، اترأوأالجيا وأاليديون لعيددل مايواقيت وأكذلك وأالخاصة. العاماة
َة العدة: {  ذكر لما تعالى ّد ِع ال أحُصوا َأ الطلق: [ }، َوأ الصياما: { في وأقوله ]، 1 

ُأَخَر    ٍما ّيا َأ أن مّا ٌءْة ّد ِع البقرة: [ }،  َف {   وأقال  ]، 184  مِان  تعالى:  ُلوَن أؤ ُي ِذيَن ّل ِل
ٍر    ُه أش َأ ِة َع َب أرأ أ

َ ّبُص َتَر أم ِه ِئ البقرة: [ }،  ّنَسا َلى   {    ]، 226  َع أت َن َكا َة الّصل ِإّن
ًا   ُقوت أو مّا ًا َتاب ِك ِنيَن أؤمِا  }، الُم

أم ُثاّمتعالى:{  وأقال ]، 103 النساء: [ ُه َنا أث َع َلَم َب أع َن ّي ِل أيييِن َأ َب أز ألِح أحَصييى ا ُثييوا ِلَمييا َأ ِب َل
ًا فلييو  إفيياقتهم، فييي اللييه قييدرأة كمييال لمعرفيية . وأذلك]، 12 الكهييف: [ }، َأمَاد

قصييتهم، مايين ذلييك مايين شيييء علييى الطلع يحصل لم نوماهم على استمروأا
وأالييدنيا، الييدين في ماصلحة  المدة، وأإحصاء الحساب ضبط على ترتب فمتى

القرآن. إليه وأأرأشد حث ماما كان
ٍة    تعالى:{  : قولهالمعنى هذا وأيقارأب َي أر َق َلى َع مَاّر ِذي ّل َكا أوأ َلى   َأ َع ٌءْة َي ِوأ َخا ِهَي َوأ
َها  }، ُعُروأِش

ِنيَن  وأقوله:{   الية،  ]، 259 البقرة: [ الّس َد َد َع َلُموا أع َت ِل ألِحَساَب َوأ ]، 12[  السراء: }  َوأا

اليات. مان وأنحوها

وأالستون الثانية القاعدة
الماورأ، جميع على عون أكبر الصبر

الصبر. على يعين الذي هو وأخبرا علما بالشيء وأالحاطة

أمايياكن فييي وأظيياهرا صريحا عليها القرآن دل قد النفع عظيمة القاعدة وأهذه
: كثيرة

ِر تعالى: {   قال أب ِبالّص ُنوا ِعي َت أس ِة َوأا على استعينواأي: أ ]، 45 البقرة: [ }،  َوأالّصل
العبييد علييى يسييهل الصييبربف  بالصييبر، شييئونكم جميع وأفي  المطالب، جميع
ترك عليه يسهل وأبالصبر  عباده، وأحقوق الله حقوق وأأداء  بالطاعات، القياما

ًا  شقاها، حذرأ هواها عن فينهاها  المحرماات، مان نفسه مااتهواه لرضييى وأطلب
الكريهات. عليه تخف وأبالصبر  ماولها،

وأهييي: بها إل وأجوده يتم وأل  عليها، ينبني التي وأآلته وأسيلته الصبر لهذا وألكن
علييه ييترتب وأماا الفضائل مان فيه ماا وأماعرفة  عليه، المصبورأ الشيء ماعرفة

الثمرات. مان
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القلييوب وأصييلحا  اليمييان، زيييادة مايين الطاعييات فييي ماييا العبييد عييرف فمتى

فييي وأماييا  وأالكراماييات، الخيييرات مايين تثمييره وأماييا  الفضييائل، وأاسييتكمال
ماييا وأعلم  المتنوعة، العقوبات مان توجبه وأماا وأالرذائل الضررأ مان المحرماات

عييرف الجييورأ. إذا مايين فيهييا بوظيفته قاما لمن وأماا البركة مان الله أقدارأ في
الشدائد. جميع على الصبر عليه هان ذلك

ًا تعالى الله يذكر وألهذا كلها الفضائل أصل وأأنه  العلم، فضل وأبهذا فييي كييثير
وأعييدما  علمهم، لقصورأ إل انحرفوا ماا الثلثاة البواب في المنحرفين أن كتابه

بها. التاماة إحاطتهم
ُء     وأقال: {  َلَما ُع ال ِه ِد َبا ِع أن مِا ّلَه ال أخَشى َي ّنَما فاطر: [ }،  ِإ ّنَماوأقال: {   ]، 28  ِإ

ِريٍب           َق مِان ُبوَن ُتو َي ُثاّم ٍة َل َها ِبَج َء الّسو ُلوَن أعَم َي ِذيَن ّل ِل ِه ّل ال َلى َع َبُة أو ّت }،  ال
قصيير وأإنمييا  وأسييوء، ذنييوب أنهييا يعترفون ل ماعناه: أنهم ليس ]، 17 النسيياء: [

وأزوأال المضييّرات وأأنييواع العقوبييات مان الذنوب توجبه بما  وأخبرتهم، عملهم
المانع.
يتعذرأ الشيء عليه يحتوي ماا يعرف ل الذي أن ماتقررأ أنه مابينا تعالى وأقال
يتعين أن مانه وأطلب ماوسى له قال لما الخضر عن فقال  الصبر، عليه

مِاّما        : {  قال الله علمه ماما ليتعلم ّلَمِن َع ُت َأن َلى َع ُعَك ِب ّت أ
َ أل َه مُاوَسى َلُه َقاَل

ًا   أشد رُأ أمَت ّل ًا       }66{ُع أبر َص ِعَي مَا َع ِطي َت أس َت َلن ّنَك ِإ مَاا    }67{َقاَل َلى َع ِبُر أص َت أيَف َك َوأ
ًا     أبر ُخ ِه ِب أط ُتِح أم الصبر، ماعه يمتنع خبرا به إحاطته فعدما ]، 68-66 الكهف: [ }، َل

صبره ُيعال أن فلبد تجلد ماا تجلد وألو .
ًا تعالى وأقال : {الكاماييل وأالصدق لةالجل مان عليه هو وأماا القرآن عظمة مابين

أل ُبوا َب ّذ أم ِبَما َك ُطوا َل ِه ُيِحي ألِم ِع َلّمييا ِب أم َوأ ِه ِت أ
أ ُلُه َييي ِوأي أأ أن فييبين ]، 39 يييونس: [ }،  َتيي

لييو وأأنهييم  عليه، هو بما إحاطتهم لعدما به تكذيبهم كان إنما المكذبين العداء
وأإن فهييم  ،وأالذعان التصديق إلى للجأهم  عليه، هو كما به وأأحاطوا أدرأكوه

ماعنيياه، يطييابق الييذي الفقييه يفقهوه لم وألكنهم عليهم قامات قد الحجة كانت
وأخييبروأا علمييه لهييم بان الذين المعاندين في قالف  ،ماعرفته حق يعرفوه وألم

ُدوأاصدقه: {   َها َوأَجَح َها ِب أت َن َق أي َت أس أم َوأا ُه ُفُس أن ًا َأ ألم ًا ُظ ّو ُل ُع وأقال ]، 14 النمل: [ }،  َوأ
أمتعالى: {   الله ُه ّن ِإ َنَك ل َف ُبو ّذ َكيي ِكييّن ُي َل ِلِميَن َوأ ّظييا َييياِت ال ِه ِبآ ّليي ُدوأَن ال أجَحيي }،  َي

كييل علييى السييتعانة إلييى العباد أرأشد تعالى الله أن وأالمقصود ]، 33 النعاما: [
المايورأ، إليى بيالنظر الصيبر تحصييل إلى وأأرأشدهم  الصبر، بملزماة أماورأهم
أعلم.  وأاللهوأرأذائلها. وأفضائلها حقائقها وأماعرفة

وأالستون الثالثة القاعدة
العمال وأصلحا اليمان بصدق العبرة

وأعملييه الصييحيح وأإيمييانه النسييان حييال بحسيين العبرة أن إلى القرآن يرشد
مان للعبد الله بإعطاءأوأ المجردة بالدعاوأى ذلك على الستدلل وأأن  ،الصالح

طييرق مايين ذلييك كييلالمورأوأثايية:  وأالتقاليييد الدنيوية وأالماورأ بالرياسات الدنيا
ًصييتف أكييثره يكييون أن يكيياد وأالقييرآن  المنحرفين، قيال وأقييد الصييل لهييذا يل

أم َوأمَااتعالى: {  ُك ُل َوا أما أم َوأل َأ ُكيي ُد أوأل ِتي َأ ّل أم ِبييا ُكيي ُب َقّر َنا ُت َد أنيي َفييى ِع أل أن ِإّل ُز آمَاييَن مَايي
َعِمَل ًا َوأ ِلح ِئَك َصا َل ُأوأ أم َف ُه ُء َل أعِف َجَزا ُلوا ِبَما الّض تعالى: وأقال ]، 37 سيبأ: [ }، َعِم

أومَا{   ُع ل َي َف أن ٌءْل َي ُنوَن َوأل مَاا ِإّل}89{ َب أن   َتى مَا ّلَه َأ ألٍب ال َق ٍم ِب ِلي 89-88[ الشييعراء: }  َس
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عيين الخيير المعنييى حكاييية وأأماا ماواضع. عدة في المعنى هذا الله أكثر وأقد.]،

وأالنصارأى:  اليهود عن فقال المنحرفين
ُلوا{   َقا أن َوأ أدُخَل َل ّنَة َي ألَج أن ِإّل ا ًا َكاَن مَا أوأ ُهود ألَك َنَصارَأى َأ أم ِت ُه ّي ِن أل َأمَاا ُتوا ُق َهييا

أم ُك َن َها أر أن ُب أم ِإ ُت أن ِقيَن ُك ِد أقيياماه مان الذي البرهان ذكر ثام ]، 111 البقرة: [ }،  َصا
فقال:  للجنة المستحق فهو به وأأتى
َلى{   أن َب َلَم مَا أس َهُه َأ أج ِه َوأ ّل َو ِل ُه ٌءْن َوأ أحِس َلُه مُا ُه َف أجُر َد َأ أن ِه ِع ّب ٌءْف َوأل رَأ أو أم َخ ِهيي أي َل َع

أم َوأل ُنوَن ُه أحَز أيَس وأقال:{ ]، 112 البقرة: [ }، َي أم َل ُك ّي ِن َأمَاا ِنّي َوأل ِب أهِل َأمَاا َتاِب َأ ِك أل ا
أن أل مَا أعَم ًا َي أجَز ُسوء ِه ُي َذا{  ]، 123الية  النساء: مان[ }،  ِب ِإ َلى َوأ أت أم ُت ِه أي َل َنا َع ُت َيا َناٍت آ ّي َب
ِذيَن َقاَل ّل َفُروأا ا ِذيَن َك ّل ُنوا ِل ّي آمَا أيِن َأ َق ِري َف أل ٌءْر ا أي ًا َخ َقاما أحَسُن مَا َأ ًا َوأ ّي ِد 73[ ماريم: }  َن

،[ 
ُلوا {   َقا أول َوأ َذا ُنّزَل َل أرآُن َه ُق أل َلى ا أيِن مِاَن رَأُجٍل َع َت َي أر َق أل ٍم ا ِظي  الزخييرف:[ }،  َع

بتفوقهم  حالهم، حسن على الكفارأ بها يستدل التي اليات مان وأنحوها  ]، 31
فييي بنقصييهم ماسييتدلين المييؤمانين وأيذماون وأالرياسات  الدنيوية، الماورأ في
الرياسييات فييإن الفتيين؛ ماواضييع أكييبر مان وأهذا  الزائفة، الدنيوية الماورأ هذه

َبّرقالخلي بين ماشتركة الدنيوية وأالماورأ وأفاجرها. هاِة: 

وأالستون الرابعة ة القاعد
الشبهات أوأ المزعجات بسبب لها قرارأ ل التي العارأضة الماورأ

ُد قد وألكن اليقينية الماورأ وأعلى الحق على َتر
زوألوأت تضمحل ماا سرعان

لييم فميين  القييرآن، مان ماواضع عدة في وأرأدت قد جليلة شريفة قاعدة وأهذه
ي الغلط مان له حصل يحكمها ات بعيض فهيم ف عين الخيروأج ييوجب مايا الي

الصييريح: الحييق علييى وأرأوأدها في الله تعالى حكمة عرف وأمان  النص، ظاهر
اليقييين إلى رأجع إذا هذا بعد ثام تحدثاها قوية ةلشبه أوأ تدفعها مازعجة لسباب
فغلييب  بينهميا، الخصييوماة وأوأقعيت  وأالباطييل، الحق وأتقابل  ،الصريح وأالحق
ُق ُق، وأثابت الباطل فزهق وأدماغه  الباطل، الح الحسيينة، العاقبيية حصييلت  الح

ٍد  بالغة، ٌءْحكم التقدير ذلك في فكان  وأاليقين، اليمان وأزيادة سابغة. وأأيا
بأماثلة:  لهذا وألنمثل

لماه الليه صلوات الرسل فمنها: أن ًا الخليق أكميل عليهيم وأس ًا، إيماني وأيقيني
ًا ى يجيب أماير وأهيذا  وأوأعييده، الليه بوعد وأتصديق ي ايعتقيدوأ أن المايم عل ف
وألكيين  ضييده، مايين ماعصوماون وأأنهم  فيه، الذرأوأة بلغوا قد أنهم مان  الرسل،

المنافييية ي المزعجة الماورأ بعض لهم يعرض قد أنه اليات بعض في الله ذكر
ًا النصيير، ماعييه يسييتبطئوا أن الكمييل لهييؤلء يييوجب ماييا ييي يقينييا علييم لما حس

َتىوأيقولون: {   أصُر مَا ِه َن ّل هييذه فييي خطييري وأقد ]، 214الييية  البقييرة: مايين[ }،  ال
وأتأثايرهييا الوارأدات قوة بحسب اليأس عوارأض مان شيء قلوبال على الحالة

وأيييأتي الزمايية وأتنفييرج الحييال هييذه تنجلييي وأقييت أسرع في ثام  القلوب، في
أصَر ِإّن َأل{   قريب مان النصر ِه َن ّل ٌءْب ال ِرييي صيييري فعندئييذ ]، 214 البقييرة: [ }،  َق
ل  كييبير، أمايير العجيبيية وأالثاييارأ وأالبشارأة الوقع مان ماوعوده وأصدق الله لنصر

ّتييىقييال: {   وألهذا  ،الحالة هذه بدوأن يحصل َذا َح َأَس ِإ أي َت أسيي ّنييوا الّرُسييُل ا َظ َوأ
أم ُه ّن أ

أد َ ُبوا َق ِذ أم ُك ُه َء َنا َجا أصُر قرارأ ل الذي الوارأد هذالف ]، 110الية  يوسف: مان[}   َن
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تييأوأيلت لليات وأيطلب ينكر ل  وأتلشى، اضمحل الحقائق حقت وأعندماا  له،
ظاهرها.ل ةخالفما

َنا َوأمَايياتعييالى: {   قييوله صريحه مان بل الباب هذا وأمان أل أرأَسيي أ
أن َ ِلييَك مِاي أب أن َق مِاي

ِبّي َوأل رَأُسوٍل َذا ِإّل َن ّنى ِإ َقى َتَم أل َطاُن َأ أي ِه ِفي الّش ِت ّي ِن أما ]، 52الييية  الحج: مان[ 18}   ُأ

اليقين. يعارأض ماا الشبه مان ييلق أأي
يبطييل اللييه أن وأعيياقبته المار نهاية وألكن اللقاء على المترتبة الحكم ذكر ثام
الليه خيبرأ فقيد  حكييم، علييم وأالليه  آيياته، الليه وأيحكم  الشيطان، يلقي ماا

أنكر فمن  ،هاذكر التي الحكم لهذه  وأالنبياء، الرسل لجميع المار هذا بوقوع
أن وأظيين  ماعصييوماون، أنهييم شييك وأل رأيب ل الرسل أن على بناء ذلك وأقوع

تؤثار ل العارأضة الماورأ أن فهم وألو  غلط، أكبر غلط فقد  العصمة، ينافي هذا
ً إل يقل لم الثابتة الماورأ في اليييات بعييض وأيخييالف الواقييع فيييه يخييالف قول

المستبعدات. التأوأيلت وأيطلب
َظييّنيييونس: {   عن تعالى قوله ي المفسرين قولي أحد على ي هذا وأمان أن َف َأ

أن ِدرَأ َل أق ِه َن أي َل  }،  َع
العارأضيية الوسيياوأس نظييير  زال، ثام الحال في َعرض ٌءْظن وأأنه ]، 87 النبياء: [

وأيقينييه إيمانه  وألكن  قلبه، على ترد حين العبد يكرهها التي اليمان أصل في
هذه أصحابه إليه شكى عندماا وأسلم عليه الله صلى قال وألهذا وأيذهبها يزيلها
ًا  أقلقتهم، التي الحال الوسوسيية إلييى كيده رأد الذي لله الحمد (لهم:  مابشر

اليمان. صريح هذا أن وأأخبرهم  ،19)
شييهوة مايين وأارأد لقييوة اليمان إرأادات في تعرض التي هذا: العوارأض وأيشبه

لفعييل  وأإرأادة، هييّم قلبييه فييي يقع قد اليمان الكامال المؤمان وأأن  غضب، أوأ
العبد ماع ماا وأقوة  اليمان، برهان يأتي ثام الواجب تنافي التي المعاصي بعض

العارأض. هذا فيدفع  التاماة، النابة مان
أدوأالسييلما: {  الصييلة عليه يوسف عن تعالى هذا: قوله وأمان َقيي َل أت َوأ ِه َهّميي ِبيي
َهّم َها َوأ أول ِب أن َل َهاَن رَأأى َأ أر ِه ُب ّب ماعه ماا إلى رأجع مال أنه وأهو ]، 24 يوسف: [ }،  رَأ
وأمايوجبه الهم هذا عنه دفع  ،وأرأجائه تهوأخشي هوأخوف الله وأماراقبة اليمان مان

بمرتبيية فيياز وألهييذا رأبييه. يرضييي فيمييا التامايية إرأادتييه وأصييارأت  ،وأاضييمحل
المعالجيية بعييد وأانتصيير  رأبييه، بآيييات إيمييانه وأيقظيية إخلصييه لقوة الصديقية؛
أن رأبييه دعييا حييتى الخلييق سادات إل عليها يصبر ل التي النسوة مان الشديدة

أجُن رَأّب َقاَلفقال: {    الفتن، ماواطن عن يبعده َلّي َأَحّب الّس ِني مِاّما ِإ َن ُعو أد َي
ِه أي َل يظلهم الذين السبعة أحد وأيقف به يتشبه مان كل وأكان ]، 33 يوسف: [ }،  ِإ
وأجمييال مانصييب ذات اماييرأة دعتييه رأجييل ( ظلييه إل ظييل ل يوما ظله في الله

.20) الله أخاف إني فقال
ِذيَن ِإّنتعالى: {  وأقال  ّل أوا ا َق ّت َذا ا أم ِإ ُه ٌءْف مَاّس ِئ َطاِن مِاَن َطا أي ّكُروأا الّش َذ َذا َتيي ِإ َفيي

أم أبِصُروأَن ُه  }، مُا
يعرض الذي أوأ اليمان أصل في يعرض الذي الطائف يشمل ]، 201 العراف: [

اللييه آيات مان  وأوأاجباته، اليمان إلى يدعو ماا تذكروأا ماسهم فإذا  إرأادته، في
تعالى الله شاء إن صائبا قول عثيمين ابن الشيخ قال وألقد كبيرا، تنازعا الية هذه تفسير في الناس تنازع 18

للقارأئ:  نذكره أن نحب
ينسخ ذلك بعد ثام قرآن أنه فيظن ُيسمع، قول أمانيته في الشيطان يلقيه الذي أن على يدل اليات " سياق

الذين وأأماا مارض، قلوبهم في للذين فتنة القول هذا وأيكون آياته، الله وأيحكم بطلنه وأيبين القول هذا الله
بصواب"  وأليس بشيء ليس أنه يعلمون فإنهم العلم أوأتوا

147حبان ابن وأصححه عباس ابن  عن668  وأالنسائي5112 داوأد أبو أخرجه 19
1031 برقم  وأماسلم1423 برقم البخارأي رأوأاه عليه ماتفق 20
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فرجييع وأالشييهوات الشييبهات فانييدفعت  فأبصييروأا، وأأحكيياماه وأحكمته وأسننه

ًا الشيطان حسير. وأهو خاسئ
أوأوأالسلما: {  الصلة عليه لوط هذا: قول مان وألعل َأ ِوأي   َلى آ أكٍن ِإ ٍد رُأ ِدي } َشيي
يأوأي كان لقد لوطا الله  رأحم(وأسلم:  عليه الله صلى النبي وأقول ،] 80[ هود: 
عليييه لوط على غلب لكن  العزيز، القوي الله  يعني: وأهو21) شديد رأكن إلى

ماع  قال، ماا فقال  العادية، السباب مالحظةوأ الحرجة الحالة تلك في السلما
.وأالجلل العظمة ذي بقوة التاما علمه

وأالستون الخاماسة القاعدة
يفضي كان إذا المباحا المار مان المنع إلى القرآن أرأشد قد

ماحرما فعل أوأ الواجب، ترك إلى

قاعييدة: مايين وأهييي  ماتعييددة، ماواضييع فييي القييرآن فييي وأرأدت القاعدة وأهذه
.22المقاصد أحكاما لها الوسائل

ّبوا َوألتعالى: {   فمنها: قوله ِذيَن َتُس ّليي ُعوَن ا أد أن َييي ِه ُدوأِن مِايي ّليي ّبوا ال َيُسيي ّلييَه َف ال
ًا أدوأ ِر َع أي َغ ٍم ِب أل  }،  ِع

أبَن َوألوأقوله: {   .]، 108 النعاما: [ ِر أض ِهّن َي ِل أرأُج أ
َ َلَم ِب أع ُي أخِفيَن مَاا ِل أن ُي ِهّن مِا ِت َن }،  ِزي

.]، 31 النورأ: [
أعَن َفلوأقوله: {   أخَض أوِل َت َق أل َع ِبا أطَم َي ِذي َف ّل ِه ِفي ا ِب أل ٌءْض َق .]، 32 الحزاب: [ }،  مَاَر

َها َياتعالى: {   وأقوله ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا َذا آمَا َي ِإ ِد ِة ُنو أن ِللّصل ِما مِا أو ِة َي َع ألُجُم أوا ا َع َفاَس

َلى ِر ِإ أك ِه ِذ ّل َذرُأوأا ال َع َوأ أي َب أل .]، 9:  الجمعة[ }،  ا
فعييل إلييى بهييا توسييل فييإن  إليييه، بها يتوسل ماا بحسب هي المباحة فالماورأ
ًا كانت ماسنون أوأ وأاجب بها. ماأماورأ

ًا ماحرماة كانت  وأاجب، ترك أوأ ماحرما فعل إلى بها توسل وأإن وأإنما عنها مانهي
.الموفق وأالله  ة،يوأالغائ البتدائية بالنيات العمال

وأالستون السادسة القاعدة
عنه مااصدرأت على وأالفعال بالقوال يستدل أنه القرآن قواعد مان

وأالصفات الخلق مان

أقصيير النيياس أكثر فإن جليلة قاعدة وأهذه اللفييظ نفييس علييى نطييره ُي
الييتي وأقاعييدته أصييله فييي يفكر أن دوأن مان الفعل أوأ القول ذلك على الدال

ن إليى ينظير الليبيب وأالفطين  وأالقيول، الفعيل ذليك حضيورأ أوأجبيت الماري
المعنى هذا يقارأب ماا تقدما لهذا. وأقد مالزما هذا أوأ  لهذا، لزما هذا أن وأيعرف
أن ذلييك فميين  آخيير، أسييلوب على أوأرأدناه إليه الحاجة لشدة وألكن  الجليل،

أمُشييوَنأنهييم: {  الرحميين عبيياد عيين قوله َلييى َي أرأِض َع أل
َ ًا ا أونيي َذا َه ِإ ُهُم َوأ َب َط َخييا

هريرة أبي  عن151 برقم  وأماسلم3372 برقم البخارأي عليه ماتفق 21
كان ماا يعني المقاصد أحكاما لها الوسائل قاعدة مان القاعدة عثيمين: " وأهذه ابن الشيخ يقول 22

إلى يؤدي كان وأماا وأاجبا، يكون الواجب إلى يؤدي الشيء. فالذي ذلك حكم فله شيء إلى وأسيلة
"  حراماا كان المحرما
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ُلوَن ِه ألَجييا ُلوا ا ًا َقييا وأسييكينتهم وأقييارأهم صييادرأعن ذلييك ،]63[الفرقييان:  } َسييلما
عيين لنفسييهم وأتنزيههييم الكاماييل وأخلقهييم الواسييع حملهييم وأعن وأخشوعهم

أيَماَن َوأُحِشَرقوله: {  وأماثل  الجاهلين، ماقابلة َل ُه ِلُس ُد ُنو ألِجييّن مِاييَن ُج أنييِس ا ِأل َوأا
ِر أي ّط أم َوأال ُه ُعوَن َف ألك إدارأة حسن ذلك على يدل  ]،17[النمل: }  ُيوَز وأكمييال الُم

النظاما. وأحسن السياسة
َذاتعالى: {  وأقوله ِإ ُعوا َوأ َو َسِم أغ ّل أعَرُضوا ال أنُه َأ ُلوا َع َقا َنا َوأ َنا َل ُل أعَما أم َأ ُك َل َوأ

أم ُك ُل أعَما ٌءْما َأ أم َسل ُك أي َل ِغي ل َع َت أب ِليَن َن ِه ألَجا الخلق حسن على يدل ،]55[القصص: }  ا
حملهييم وأقييوة عقييولهم سييعة وأعلييى الرذيليية الخلق عيين النفييس وأنزاهيية

أوأ الفقيير خشية أوألدهم تقتيل في الجاهلية أهل عن الخبارأ وأماثل وأاحتمالهم
بكفايته، ثاقتهم وأعدما بربهم ظنونهم وأسوء هلعهم شدة على يدل المالق مان

ُلواالله: {   رأسول أعداء عن قوله وأكذلك َقا أن َوأ ِبِع ِإ ّت َدى َن ُهيي أل َعييَك ا أف مَا ّطيي َتَخ ُن
أن َنا مِا أرأِض أ

وأل دينييه ينصيير ل الله وأأن بالله ظنونهم على يدل  ]،57[القصص: }  َ
حسنة. فكرة صاحب لكل وأاضحة الصل هذا وأأماثلة  كلمته، يتم

وأالستون السابعة القاعدة
المحقق، المعلوما المار إلى الرجوع إلى القرآن يرشد

وأالتوهمات الشبهات مان للخروأج

المجهول وأأن  المعلوما، يدفع ل الموهوما عنها: بأن يعبر جليلة القاعدة وأهذه
العبارأات. مان المحقق. وأنحوها يعارأض ل

كثيرة:  ماواضع في عليها الله نبه وأقد
المتشييبهات: فييي طريقتهييم وأأن  العلييم، فييي الراسييخين عن أخبر مانها: لما

ّنايقولون: {  أنهم ِه  آمَا أن ُكّل ِب ِد مِا أن َنا ِع ّب المحكمة فالماورأ ]، 7عمران:  آل [ }، رَأ
زجيير فييي تعالى وأقال ماظنون. ماشتبه أمار كل إليها يرد أن يتعين  المعلوماة،
إخييوانهم فييي السييوء أهييل يقولهييا الييتي الشييائعات ماجييارأاة عيين المييؤمانين

المؤمانين: 

أول{  َل أذ   ُه ِإ ُتُمو أع ُنوَن َظّن َسِم أؤمِا ألُم َناُت ا أؤمِا ألُم أم َوأا ِه ُفِسيي أن َأ ًا ِب أييير ُلوا َخ َقييا َذا َوأ َهيي
ٌءْك أف ٌءْن ِإ ِبي المؤمانين إيمان مان لمُع ماا إلى بالرجوع فأمارهم  ]، 12النورأ:  [ }،  مُا

كلما يعتييبروأا وأل  ،معلييوماال الصييل هييذا يعتييبروأا وأأن  السيييئات، يييدفع الييذي
فيه. وأيقدحا  يناقضه، بما الخبيثين

َياتعالى: {  وأقال َها   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُنوا ل آمَا ُكو ِذيَن َت ّليي أوأا َكا َذ ُه مُاوَسييى آ َأ َبييّر ّلييُه َف ال

ُلوا مِاّما َكاَن َقا َد َوأ أن ِه ِع ّل ًا ال عنه تدفع الله عند فوجاهته  ]،69[ الحزاب:  }، َوأِجيه
حييتى رأبييه عنييد وأجيهييا يكييون ل لنه آذاه مان قاله وأنقص عيب كل مان وأتبرئه
أوأليي ماين بأماثاله اللئقة الكمالت بجميع وأيتحلى المنقصات جميع مان يسلم

وأجيياهته، ماع ماوسى آذى مان ماسلك سلكواي أن الماة هذه الله يحذرأالعزما. ف
ًا الرسييل أعظم فيؤذوأا ًا وأأرأفعهييم  اللييه، عنييد جاهيي وأأرأأفهييم  وأدرأجيية، ماقامايي

ًا وأأكثرهم بالمؤمانين الخلق. إلى إحسان
ُكُمتعالى: {  وأقال ِل َذ ّلُه َف ُكييُم ال ّب ّق رَأ ألَحيي َذا ا َد َفَمييا أعيي ّق َب ألَحيي ّنى الّضييلُل ِإّل ا َأ َفيي

ُفوَن أصَر   ]،32[ يونس:  }،  ُت
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َيَرى{   ِذيَن َوأ ّل ُتوا ا ألَم ُأوأ ِع أل ِذي ا ّل ِزَل ا أن أيَك ُأ َل أن ِإ ّبَك مِا َو رَأ ّق ُه ألَح الية [ سيبأ: مان }،  ا

6،[ .

وأالستون الثامانة القاعدة
كان إذا بالمفاضلة التصريح عن يغنى المتقابلت الوأصاف ذكر

ًا الفرق ماعلوما

بييين كالمقابليية المهميية المقاماات في يذكرها كثير القرآن في القاعدة وأهذه
وأيذكر  سواه، مان وأإلهية الحق إلهية وأبين  وأالشرك، وأالتوحيد وأالكفر اليمان

التصييريح وأيييدع بينهييا التفيياوأت بالبداهيية العقلء يعييرف الييتي الوأصاف تباين
ال  للعقلء، بالمفاضلة الى: {   ق ٌءْبتع َبيا أرأ أ

َ ُقيوَن َأ َفّر َت ٌءْر مُا أيي ِما َخ ّليُه َأ ُد ال َواِحي أل ا
ّهارُأ َق أل ّلُه{يي  ،]39[يوسف: }  ا ٌءْر آل أي ُكوَن َأمّاا َخ ِر أش }،59{  ُي أن   َق َأمّا َليي َوأاِت َخ الّسييَما

أرأَض أل
َ ّلييُه َضييَرَببعدها: {  التي وأاليات  ]،60-59النمل: } [ َوأا ً ال َثل ً مَا ِه رّأُجل ِفييي

َكاء ِكُسوَن ُشَر َتَشا ً مُا ًا َوأرَأُجل َلم أل ّلَرُجٍل َس َياِن َه ِو َت أس ً َي َثل َثُل{  ]،29[الزمار: }  مَا مَا
أيِن َق ِري َف أل أعَمى ا َل َلَصّم َكا ِر َوأا َبِصي أل أل َوأالّسييِميِع َوأا َياِن َهيي ِو َت أسيي ً َي َثل ،]24هييود: [}  مَا

ألتعالى:{  وأقال أم ُق ُت أن َأ َلُم َأ أع ِما َأ ّلُه َأ أل {   ،]140البقرة: [}  ال ّلُه ُق ِذَن آل أم َأ ُك أما َل َأ

َلى ِه َع ّل َتُروأَن ال أف أل{يي  ،]59[يييونس: }  َت ُق أل   ِوي َه َت أس ِذيَن َي ّليي َلُمييوَن ا أع ِذيَن َي ّليي َل َوأا
َلُموَن أع أنقبلها: {  وأقال  ]،9الزمار: [}  َي َو َأمّا ٌءْت ُه ِن َناء َقا أيييِل آ ّل ًا ال ًا َسيياِجد ِئميي َقا َوأ

َذرُأ أح َة َي ألِخَر أرُجو ا َي أحَمَة َوأ ِه رَأ ّب الخير القسيم ترك الموضع فهذا  ،]9الزمايير: [ } رَأ
أنفقييوله: {   المقاما، مان لعلمه  بالمفاضلة، التصريح ترك كما َو َأمّايي ٌءْت ُهيي ِن َقييا
َناء أيِل آ ّل وأهو كثيرة، المعنى هذا في وأاليات  كذلك، ليس كمن يعنى إلخ }،  ال
أنكقوله: {  العجيب، وأأسلوبه القرآن بلغة مان َفَم أمِشي َأ ًا َي ّب ِك َلييى مُا ِه َع ِهيي أج َوأ

َدى أه أن َأ أمِشي َأمّا ًا َي ّي ِو َلى َس ٍم ِصَراٍط َع َتِقي أس أوأصيياف ذكر وألما ،]22[الملك: }  مُا
ّنيياقييال: {  لييه ماعارأضيية النيياس وأأعظييم إليه يدعو وأماا الداعي الرسول ِإ أوأ َوأ َأ

أم ُك ّيا َلى ِإ َع ًى َل أوأ ُهد ِبيٍن َضلٍل ِفي َأ أبِصُر{   ]،24سبأ: } [ مُا ُت َفَس أبِصُروأَن   ُي  }،5{  َوأ

ُكُم ّي أي
َ ُتوُن ِب أف ألَم   ]،6-5القلم: } [ ا
َه ل{   أكَرا ّديِن ِفي ِإ أد ال ّيَن َق َب ُد َت أش َغّي مِاَن الّر أل ُقِل{   ]،256البقرة: } [ ا ّق َوأ ألَح ا

أن أم مِا ُك ّب أن رَأ َء َفَم أن َشا أؤمِا ُي أل أن َف َء َوأمَايي أر َشييا ُفيي أك َي أل إذا أنييه وأذلييك ]،29الكهييف: } [َف
ًا الشياء مايزت ًا تمييز وأالنقيص وأالكميال وأالشر الخير في ماراتبها عرفت تاما

أعلم. وأالله  له، ماعنى ل أفضل ذلك بعد التصريح صارأ

وأالستون تاسعةال القاعدة
ًا ترك مان ًا الله عوضه لله شيئ مانه خير

كثيرة. ماواضع في القرآن في وأرأدت القاعدة وأهذه
وأأماوالهم أوأطانهم هجروأا الذين الوألين المهاجرين عن الله ذكره فمنها: ماا 

 ،لله وأأحبابهم
وأالتمكين. وأالعز  الدنيا، في الواسع الرزق الله فعوضهم
دوأن مايين يييدعون وأماا  وأأباه، قوماه اعتزل لما وأسلم عليه الله صلى وأإبراهيم

الصالحين. وأالذرأية وأيعقوب إسحاق له وأهب  الله،

84

http://www.Quranway.net/


القواعد                                            الشرعية للعلوم الفرقان معهد 
القرآن تفسير في الحسان

www.Quranway.net 
مايا ماييع  العزيييز، اماييرأة ماييع الوقييوع مان نفسه مالك لما السلما عليه وأيوسف

على وأصبر وأرأياسته العزيز قصر في النفوذ وأقوة الحظوة مان به تمنيه كانت
له ماكن أن الله هعوض وأالفتنة الفساد دائرة عن هليبعد وأطلبه وأأحبه نجالس
ا وأيستمتع  يشاء، حيث مانها يتبوأ الرأض في ماين ليه الليه أحيل ماميا شياء بم

وأالسلطان. النساءوأ الماوال
مايين لهييم نشيير  اللييه، دوأن مايين يعبدوأن وأماا قوماهم اعتزلوا لما الكهف وأأهل

ًا وأجعلهم وأالراحة المرافق أسباب لهم وأهيأ رأحمته الضالين. لهداية سبب
رأوأحييه مايين فيييه وأنفييخ اللييه أكرماهييا فرجهييا أحصيينت لمييا عمران ابنة وأماريم
ذكيير عيين الخيييل ألهته لما السلما عليه  وأسليمانللعالمين. آية وأابنها وأجعلها

وأغواص. بناء كل وأالشياطين  بأماره، تجري الريح الله عوضه  فأتلفها، رأبه
ماحبتييه مايين اللييه عوضييه تعييالى للييه الشييهوات مان نفسه تهواه ماا ترك وأمان

كلها. الدنيا لذات يفوق ماا إليه وأالنابة وأعبادته

السبعون القاعدة
جميع مان يعصم وأل المفسدين جميع بمقاوأماة كفيل القرآن
وأأحكاماه شرائعه وأتنفيذ وأفروأعه بأصوله ُالتمسك إل الشروأرأ

ي الكيبير الصيل هذا على الدلة مان تقدما قد الصيلحا إليى القيرآن دعيوة ف
الداخلييية سياسييته وأفييي  الباطييل، أهييل ماحاجيية في طريقته وأفي  ،وأالصلحا

الصل. هذا على يدل ماا وأالخارأجية
بهييذا التمسييك إل لهييا طريييق ل كلهييا الشييروأرأ مان العصمة أن الخلق وأيعرف
.وأشرائعه وأآدابه وأأخلقه وأعقائده وأأصوله القرآن
نوعان؛ وأالفساد الشر فنقول: أهل  التفصيلت، بعض هنا نزيد وألكن

ففي  إليها، يدعون الذين وأماذاهبهم وأأديانهم عقائدهم في المبطلون أحدهما
قييولهم فسيياد على وأالبراهين الحجج وأإقاماة هؤلء على الحتجاج مان القرآن
الواضييح بييالحق بيييانه القييرآن وأفييي إل يقييول مابطييل يييأتي ل  كييثير، شيييء

وأالميياديين الييدهريين مايين المبطلييين جميييع على الرد ففيه  الجلي، وأالبرهان
وأالنصييارأى اليهييود مان وأالمنسوخة المبدلة بالديان وأالمتمسكين وأالمشركين

وأالمايين
َنَك َوأل{   ُتو أأ َثٍل َي َناَك ِإّل ِبَم أئ ّق ِج ألَح أحَسَن ِبا َأ ًا َوأ أفِسير ]،33[ الفرقييان:  }، َت يذكر  

هييو ماييا إفسييادها في المتنوعة الساليب مان وأيبدي وأيرفضها هؤلء حجج الله
الموضع.  هذا يحتمله ل بالجملة هذا وأتفصيل  ماعروأف،

الشيوعيون وأالحقوق وأالسياسات وأالدنيا للديان المقوماين الثاني: مان النوع
الخليق طبقيات فيي دعيايتهم وأسييرت أمارهيم وأتفياقم شييرهم انتشيير الذين

صييولتهم يييرد ماييا الكييثرين عنييد يكيين وألييم الهشيييم العشب في النارأ سريان
ماييا وأالسياسييات وأالخلق وأالعقائييد الصول مان عندهم وأإنما  شرهم، وأيقمع
القرآن ي الحمد وألله ي وألكن  وأالبلد، العباد فساد هم الذين هؤلء اماثال يمكن

غيرهيم بمقاوأمايية تكفيل كمييا هييؤلء بمقاوأماة تكفل قد القويم وأالدين العظيم
مانهزماين. أعقابهم على يردهم ماا الراقية وأالداب وأالخلق الصول مان وأفيه
بحسييب النيياس طبقييات بييين العادليية الحقييوق وأوأجييوب العييدل مايين فيه فما

الفقييراء حاجييات وأدفييع  بهييا، وأاللييزاما الزكيياة إيجيياب مايين فيييه وأماا أحوالهم
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الملك وأوأجييوب وأالجزئييية الكلييية بالمصييالح القييياما وأوأجييوب وأالمسيياكين

ن صيدق أعظيم هيذا كل  وأالحقوق، هيؤلء شيروأرأ ماين للوقايية حكيم وأأحس
وأالخلق العالييية الداب لييزوأما مايين القرآن عليه َحّض ماا وأكذلك  المفسدين،

الييتي شييروأرأهم تغلييل مايين يمنع السلماية وأالرابطة الدينية وأالخوة الساماية
وأالثورأة النافعة الروأابط وأتحلل الداب وأانحلل الخلق تحليل القوما طريقها
مايين أبييدوأا وأإن فهييؤلء  وأيمنعييون، يجمعييون الييذين الرأسماليين على العاماة
فييإنهم وأالجشع وأالطمع وأالستعباد بالقهر العباد على وأالتسلط المادية القوة

عليييه، مايير ماييا المييدمار المخييرب المزعج التيارأ هذا ماقاوأماة على لهم ثابوت ل
لييم لكييونهم  قييوتهم، تجييابه قييوة وأل  سييلحهم، يقيياوأما سييلحا مايين ماعهم فما

وأالصييلحا وأالصييلحا المعنوييية وأالقييوة العصييمة فيييه الييذي بييالقرآن يتمسكوا
عواصييف تزعزعهييا ل الييتي العالييية وأالخلق وأالداب الظلييم وأدفييع وأالعييدل
جياء فيإذا  زاهيق، هييو فيإذا فتيدماغه الباطيل على بالحق تقذف بل  الخراب،

مايين القييرآن أبييدى وأالصييرف وأالنكييارأ المحصيين بالتعطيل المفسدوأن هؤلء
لييه تصييدع ماييا بييه جيياء مايين وأصييدق وأصدقه الله وأجود على وأالبراهين الحجج
الخلق لتوسط الشرارأ هؤلء تسرب وأإذا  الرجال، فحول له وأتخضع الجبال
ًا وأوأجدوأا الجميلة الداب وأانحلل الرذيلة علييى يعينهم الطريق هذا في ماسلك
وأالعمييال العالييية الخلق علييى بييالحث القييرآن هييذا جيياءهم بيياطلهم تنفيييذ

صييالوا وأإذا  سييبيلً، صيياحبه علييى للشر تدع ل التي الجميلة وأالداب الصالحة
بالحتكييارأ الماييوال أرأبيياب علييى وأاحتجييوا المساوأاة وأوأجوب وأالفقراء بالفقر

هؤلء يجد وألم وأالماوال بالمالك وأاستبدادهم للعباد  وأاستعبادهم، وأالسيطرة
بعييد كلهييا للحاجات الدافعة المتنوعة الحقوق وأإيجاب وأقسطه بعدله العظيم
وأيجولييون يصييولون بييه ماا كل وأإبطال وأماقاوأماتهم بصدهم بالضروأرأات قياماها

على وأحثه القويم وأهديه الحكيم وأنظاماه العظيم وأإصلحه بصلحه برز إذا ثام
وأجهيه في يبق لم القواطع وأحججه الساطع وأنورأه المستقيم الصراط سلوك
إل وأالصييواب الحييق قصييده مايين بقييى وأل سييحقه إل شيير وأل ماحقييه إل باطل

الحصيين الحصين فهيو  ليه، صيدع إل عقل صاحب تأماله وأل وأاعتنقه  اختارأه،
الماورأ. كل في قاوأماه مان لكل القاماع وأهو  الشروأرأ، جميع مان

السبعون الواحدة القاعدة
المعاني جواماع على القرآن ألفاظ مان كثير اشتمال في

وأهو  الكتاب، هذا بوضع المقصود هي السابقة القواعد مان ماضى ماا أن علما
وأإن وأأنهييا  اليييات، مان كثير إليها يرجع التي وأالصول وأالمسالك الطرق بيان

وأاحييد، أصييل إلى ترجع  فإنها  وأتفاصيلها، أساليبها وأاختلفت  ألفاظها، تنوعت
كلية. وأقاعدة

ًا فإن الحكيم القرآن ألفاظ نفس وأأماا وأهييي  الجواماييع، اللفاظ مان مانها كثير
يأعطيي مايين صييدق وأعلييى حميييد حكيييم مان تنزيل اأنه على الدلة أعظم مان

ًا، الكلما له ختصراوأ  الكلم، جواماع . اختصارأ
فمنها:  وأنماذج أماثلة لهذا وألنضرب

أنتعالى: {  قوله ًا َعِمَل مَا ِلح ِه َصا أفِس َن ِل أن َف َء َوأمَا َها َأَسا أي َل َع { ]، 46:  فصلت[ }، َف
ِذيَن ّل ُنوا ِل أحَس َنى َأ أس ألُح ٌءْة ا َد َيا ِز }،26يييونس: } {   َوأ أل{يي     ُء َه أحَسيياِن َجَزا ِأل ِإّل ا
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أحَساُن ِأل ُقوَن{  ]، 60 الرحمن: [ }، ا ِب ُقوَن َوأالّسا ِب ّلَه ِإّن{  ]، 10 الواقعة: [ }، الّسا ال

أأمُاُر أدِل َي َع أل أحَساِن ِبا ِأل ُنوا{   الية، ]، 90 النحل: [ }، َوأا َوأ َعا َت َلى َوأ ِبّر َع أل َوى ا أق ّت َوأل َوأال
ُنوا َوأ َعا َلى َت ِم َع أثا ِأل َوأاِن ا أد ُع أل أن{يي  ]، 2 المائدة: [ }، َوأا ًا َعِمَل مَا ِلح أن َصا ٍر مِايي َكيي أوأ َذ َأ

َثى أن َو ُأ ُه ٌءْن َوأ أؤمِا ّنييُه مُا َي ِي أح ُن َل ًة َف َيييا َبييًة َح ّي أم َط ُهيي ّن َي ِز أج َن َل أم َوأ ُهيي أجَر أحَسييِن َأ َأ ُنوا مَاييا ِب َكييا
ُلوَن أعَم  ]، 97 النحل: [} َي

أن{  أل َفَم أعَم َقاَل َي أث ٍة مِا ًا َذرّأ أير ُه َخ الزلزلة: [ }، َيَر أن{  ]، 7  أل َوأمَا أعَم َقاَل َي أث ٍة مِا َذرّأ
ًا ُه َشّر ّدمُاوا َوأمَاا{يي  ]، 8 الزلزلة:[ } َيَر َق أم ُت ُك ُفِس أن أن َِل ٍر مِا أي ُه َخ ُدوأ َد َتِج أن ِه ِع ّل َو ال ُهيي
ًا أير َظَم َخ أع َأ ًا َوأ أجر ُلوا َوأمَاا{يي  ]، 20 المزماييل: [ }، َأ َع أف أن َت ٍر مِايي أييي أمييُه َخ َل أع ّلييُه َي }، ال

أن{يي  ]، 197 البقييرة: [ أل مَا أعَم ًا َي أجَز ُسوء ِه ُي ّنَمييا{يي  ]، 123 النسيياء: [ }، ِبيي ّفى ِإ َو ُييي
ِبُروأَن أم الّصا ُه أجَر ِر َأ أي َغ َها َيا{  ]، 10 الزمار: [ }، ِحَساب ِب ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا َذا آمَا أم ِإ ُت أب َضَر
ِبيِل ِفي ِه َس ّل ُنوا ال ّي َب َت أن{ي  ]، 94 النسيياء: [ }، َف أم ِإ ُك َء ا ٌءْق َج ٍأ َفاِسي َبي َن ُنيوا ِب ّي َب َت }، َف

أم{  ]، 6 الحجرات: [ ُه أماُر َأ أم ُشورَأى َوأ ُه َن أي أم{  ]، 38 الشورأى: [ }، َب ُه أرأ ِوأ ِر ِفي َوأَشا أما َأل ا
ّلَه ِإّن{  ]، 159عمران:   آل[ }، ِلُم ل ال أظ َقاَل َي أث ٍة مِا أن َذرّأ ِإ َنًة َتُك َوأ َها َحَس أف } ُيَضاِع

ألُح{يي ،] 40[ النسيياء:  ٌءْر َوأالّصيي أييي ّلييَه ِإّن{يي  ]، 128:  النسيياء[ }، َخ ِلُح ل ال أصيي َعَمييَل ُي
ِديَن أفِس ألُم ّلُه{  ]، 81 يونس: [ }، ا َد ُيِحّب ل َوأال َفَسا أل أومَا{  ]، 205 البقرة: [ }، ا ل َي

ِلُك أم ٌءْس َت أف أفٍس َن َن ًا ِل أيئ أماُر َش َأل ٍذ َوأا ِئ أومَا ِه َي ّل ُعو َفل{  ]، 19 النفطارأ: [ }، ِل أد َع َت ِه مَا ّل ال
ًا ُلوا{يي ]، 18 الجييين: [ }، َأَحد َع أج ِه َت ّليي ًا ِل َداد أنيي ِه َأل{ي  ]، 22البقييرة:[  }، َأ ّليي ّديُن ِل الي

ِلُص ألَخا ُعوا{  ]، 3 الزمار: [ }، ا أد ّلَه َفا ِلِصيَن ال أخ ُقوا{  ]، 14 غافر: [ }، مُا ّت ّلَه َفا مَاا ال
أم ُت أع َط َت أس أؤِت{ي  ]، 16 التغابن: [ }، ا ُي أضٍل ِذي ُكّل َوأ َلُه َف أض َوأل{ي  ]، 3:  هييود[}  َف

ُوا أنَس أضَل َت َف أل أم ا ُك َن أي أبَخُسوا َوأل{  ]، 237 [ البقرة: } َب ّناَس َت أم ال ُه َء َيا أش  العييراف:[}  َأ

أم{  ]، 85 ِق َت أس أرَت َكَما َفا }  ُأمِا

َتِقيُموا{يي  ]، 11:21[ هود: أس ِه َفا أي َل أر{يي ]، 6 فصلت: [} ِإ ِب أص ِإّن َوأا ّلَه َف ُع ل ال أجييَر ُيِضي َأ

ِنيَن أحِس ألُم َناِت ِإّن{يي  ]، 115 هود: [ }، ا ألَحَس أبَن ا ِه أذ َئاِت ُي ّي { ]، 114[ هييود: }  الّس
ِلَك َذ ِرَف َك أص َن أنُه ِل َء َع َء الّسو أحَشا َف أل ّنُه َوأا أن ِإ َنا مِا ِد َبا َلِصيَن ِع أخ ألُم ]، 24 يوسف: [}  ا

ّنا{  ِلَك ِإ َذ ِزي َك أج ِنيَن َن أحِس ألُم ِذيَن{  ]، 80 الصافات: [}  ا ّل ُلوَن َوأا ّلُه َأمَاَر مَاا َيِص ِه ال ِب
أن ُء{  اليات، ]، 21 الرعد: [ ،} ُيوَصل َأ ٍة َوأَجَزا َئ ّي ٌءْة َس َئ ّي َها َس ُل أث   }، مِا
}،40الشورأى: {  أن{     ِإ أم َوأ ُت أب َق ُبوا َعا ِق َعا أثِل َف أم مَاا ِبِم ُت أب ِق ِه ُعو أن ِب ِئ َل أم َوأ ُت أر َب َو َص ُه َل

ٌءْر أي ِريَن َخ ِب َدى َفَمِن{يي  ]، 126النحل: [ }، ِللّصا َت أع أم ا ُك أي َل ُدوأا َع َت أع ِه َفا أي َل أثِل َع مَاييا ِبِم
َدى َت أع أم ا ُك أي َل َذا ِإّن{ي  ]، 194 البقييرة: [  }، َع أرآَن َه ُق أل ِدي ا أهي ِتيي َي ّل َومُا ِهيَي ِل أقي } َأ

ِدي{يي  ]، 9[ السراء:  أه َلى َي ِد ِإ أش ّنا َوأمَاا{يي  ]،2 الجييين: [ ،} الّر ِبيَن ُك ّذ َع ّتى مُا َعييَث َح أب َن
ً َلى مَاا{يي  ]، 15 [ السييراء: } رَأُسول ِنيَن َع أحِسيي ألُم أن ا ِبيٍل مِايي { ]، 91 التوبيية:[ ،} َسيي
أم ُه أأمُاُر أعُروأِف َي ألَم أم ِبا ُه َها أن َي ِر َعِن َوأ َكيي أن ألُم ُيِحيّل ا ُهيُم َوأ َبيياِت َل ّي ّط ُيَحييّرمُا ال ِهيُم َوأ أي َل َع
ِئَث َبا ألَخ ُع ا َيَض أم َوأ ُه أن أم َع ُه أصييَر أغلَل ِإ َأل ِتييي َوأا ّل أت ا َن أم َكيا ِهي أي َل ]، 157 العييراف:[ }، َع

أنالييية،{  َفييا َفَميي َلَح َع أصيي َأ ُه َوأ أجُر َأ َلييى َفيي ِه َع ّليي َييياُت{يي  ]،40 الشييورأى:[ }، ال ِق َبا أل َوأا
ِلَحاُت ٌءْر الّصا أي َد َخ أن ّبَك ِع ًا رَأ َواب ٌءْر َثا أي ً َوأَخ ٌءْر{يي   ]، 46 الكهييف: [ }، َأمَال أي ًا َوأَخ ّد }، مَاَر

ُد{  ]، 76 ماريم: [ ِري ّلُه ُي ُكُم ال أسَر ِب ُي أل ُد َوأل ا ِري ُكُم ُي أسَر ِب ُع أل َوأمَاا{  ]، 185 البقرة: [ }، ا
َعَل أم َج ُك أي َل ّديِن ِفي َع أن ال ّلُف ل{  ]، 78 الحج: [ }، َحَرٍج مِا َك ٌءْس ُت أف َها ِإّل َن َع أس }، ُوأ

ّلُف ل{  ]، 233 البقرة: [ َك ّلُه ُي ًا ال أفس َها مَاا ِإّل َن َتا أق{  ]، 7 الطلق: [ }، آ ِف أن ُي ٍة ُذوأ ِل َع َس
أن ِه مِا ِت َع أن َس ِدرَأ َوأمَا ِه ُق أي َل ُقُه َع أز أق ِرأ ِف أن ُي أل ُه مِاّما َف َتا ّلُه آ ّلُه{  ]، 7 الطلق: [ }، ال َوأال

ُقوُل ّق َي ألَح َو ا ُه ِدي َوأ أه ِبيَل َي َنَك َوأل{يي  ]، 4 الحزاب: [ }، الّس ُتو أأ َثٍل َي َنيياَك ِإّل ِبَم أئ ِج
ّق ألَح أحَسَن ِبا َأ ًا َوأ أفِسير أد{يي  ]، 33 الفرقييان: [ }، َت َق أم َكاَن َل ُك ِه رَأُسييوِل ِفييي َل ّليي ال
ٌءْة َو أس ٌءْة ُأ َن ُكُم َوأمَاا{يي  ]، 21 الحزاب: [ }، َحَس َتا ُه الّرُسوُل آ ُذوأ أم َوأمَاا َفُخ ُك َهييا أنييُه َن َع
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ُهوا َت أن ُقوا َفا ّت ّلَه َوأا أم َكاَن َوأمَاا{يي  ]، 7 الحشر: [ }، ال ُك أن َل ُذوأا َأ أؤ ِه رَأُسييوَل ُتيي ّليي }، ال

ِذيَن{يي  ]، 53 الحييزاب: [ ّل ُذوأَن َوأا أؤ ِنيَن ُي أؤمِا ألُم َنيياِت ا أؤمِا ألُم ِر َوأا أييي َغ ُبوا مَايا ِب َتَسيي أك }، ا
ّدوأا{   الية، ]، 58 الحزاب: [ َأِع أم َوأ ُه أم مَاا َل ُت أع َط َت أس أن ا ٍة مِا ّو َنا{  ]، 60 لنفال: [ }، ُق ّب رَأ

َنا ِت َيا ِفي آ أن ّد َنًة ال ِفي َحَس ِة َوأ ألِخَر َنًة ا َنا َحَس ِق َذاَب َوأ ِرأ َع ّنا .] 201 البقرة: [ }، ال
يحتييوي كلي وأأصل  قاعدة، مانها كلمة كل أشبهها وأماا الكريمات اليات فهذه
كثيرة. ماعان على
حييافظ علييى ماتيسييرة وأهييي  كييثير، شيييء مانهييا القواعييد أثاناء في تقدما وأقد

الحمد. وألله ماعانية بمعرفة المعتني  القرآن،
مايين ماييا علينييا تعييالى الله يسر وأقد  الصالحات، تتم بنعمته الذي الله وأالحمد
يسيير كتابييا وأوأضييوحه وأوأجييازته اختصييارأه علييى ييي الحمد وألله ي فجاء  بجمعه،

وأالعلييم البصييائر لهييل وأيبييدي  العالمين، رأب كلما فهم على وأيعين الناظرين
فييي ماجموعييا يجييده ل مايا النافعيية وأالصول وأالطرق وأالمسالك المعاقل مان

وأصفه. عن يغني الكتاب وأماخبر  وأاحد، ماحل
النعيييم، جنييات فييي لديه ماقربا  الكريم، لوجه خالصا يجعله أن تعالى وأأسأله

وأكرماييه بمنييه  المسييلمين، وأجميييع فيييه وأالنيياظر  وأقارأئه، ماؤلفه به ينفع وأأن
آلييه وأعلييى ماحمييد علييى الييه وأصييلى  الراحمييين، خييير وأهييو وأإحسانه وأجوده

الدين. يوما إل بإحسان لهم التابعين وأعلى  الطاهرين، الطيبين وأأصحابه
بن الرحمن عبد أحواله كل في الله إ&لى الفقير العبد جاماعه وأكتبه ذلك قال

السعدي. الله عبد أبو ناصر
}  هي1365 سنة  شوال6{   في ذلك تم وأقد

العالمين. رأب لله وأالحمد
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