افػقائد آئحة مـ معاين افػاحتة
ٓبـ مجاظة
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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
احلؿد هلل رب افعادغ ,وصؾقاتف ظذ أرشف ادرشؾغ ,وظذ آفف وصحبف أمجعغ.
وبعد :ؾفذه ؾقائد جسقؿة ُ ,مستـبطة مـ ؾاحتة افؽتاب وآياهتا افؽريؿة  ,وأحؽام
افبصائ إفقفا ,وول شتة وشبعقن مقوع ًا.
ر
تشتؿؾ ظؾقفا ,وصقق َ ِوي
إولْ :
اختُؾِػ يف مؽان كزوهلا :ؾؼقؾ :بؿؽة ,وؿقؾ :بادديـة ,وؿقؾ :كزفت مرتغ,
بؿؽة وادديـة.
احلـ ِ
ويتعؾؼ بذفؽ حؽؿ ِ
ْث وافتعؾقؼات يف ِظت ٍْؼ وضالق وؽر فؽ.
ُ
افثاين :أهنا شبع آيات باتػاق ,إٓ ما كُؼؾ ظـ بعضفؿ أهنا ثامن آيات.
ويتعؾؼ بذفؽ أيض ًا  :أحؽام ِ
ت
احلـْث وافتعؾقؼات  ,ـام فق ؿال فعبده  (( :إن ؿرأ َ
ُ
ؾػَ :فقَ ْؼ َر َأ َن شبع آيات ((بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ))
شبع آيات ؾلكت حر )) ,أو َح َ
ؾقفا.
افر ِحق ِؿ}]
افر ْ َ
مح ِـ َ
[ؿقفف تعاػ {:بِ ْس ِؿ اهللَِ َ
افثافث :افبسؿؾة أول آية مـفا  ,وبف ؿال افشاؾعل وأمحد؛ فثبقهتا يف ادصحػ
زك  ٓ ,ظـ تقؿػ ,
اإلمام ,مع آتػاق ظذ إخال ئف مـ ؽر افؼرآن  ,وفق ـاكت فؾت ُ
ُٕ ْثبِت َْت يف ((براءة)) ـسائر افسقر.

2

وكػك فؽ مافؽ وؽره ُُمْت ًَجا.
- 1

ؿسؿت افصالة بقـل وبغ ظبدي  ,ؾن ا ؿال  :احلؿد هلل
بحديث(( :
ُ

رب افعادغ ))....احلديث.
ؿال :فق ـاكت آية مـفا فذـروا.
- 2

غ}.
احل ْؿدُ هللَِ َر ِّبب ا ْف َعادَِ َ
وبحديث(( :ـاكقا يػتتحقن افؼراءة بـَ ْ { :

- 3

وبؼقله يف رواية  (( :وـاكقا ٓ يؼرؤون  (( :بسؿ اهلل افرمحـ

افرحقؿ)).
وجقاب إول  :أكف ـر ما خيتص هبا مـ أيات دون ؽروا

 ,وافبسؿؾة

مشسـة بقـفا وبغ ؽروا  ,مع أكف ؿد ورد يف رواية  (( :ؾن ا ؿال  :بسؿ اهلل
الرمحـ افرحقؿ ,يؼقل اهلل تعاػ :ـرين ظبدي)).
وظـ افثاين  :أن ادراد –واهلل أظؾؿ -تؼدم افػاحتة يف افصالة ظذ ؿراءة ؽروا ,
 (( :احلؿد هلل رب افعادغ )) ,ؾلريد

وـاكت وذه افسقرة تسؿك بسقرة

آشتػتاح هبذه افسقرة ؿبؾ ؽروا ,ـام وق ادؼوع.
[وؿقؾ أيضا أن أكسا ـان صغر ًا يف زم ن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ,وافعادة
خػض افصقت أول افؼراءة ,وـان ٓ يسؿع افبسؿؾة ل فؽ ].
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وظـ افثافث  :أن تؾؽ افرواية الثافثة وكحقوا مما ؾقف  ٓ(( :يؼرؤون )) ظؾؾفا
بعض إئؿة  ,وفذفؽ مل خيرجفا افبخاري  ,وإن رواوا مسؾؿ  ,وظ َؾتُفا معروؾة
ظـد بعض أئؿة احلديث  ,مع أكف أيض ًا أكف ـان يؼرؤوا ’ رواه اجلامظة مـ
افصحابة ,وروي ظـ اجلامظة مـفؿ أيض ًا.
افرابع :وؾ ؿراءة افبسؿؾة يف افصالة رشط ,أم ٓ؟
ؾجقابف أن َ
ـؾ َمـ جعؾفا آية مـ افػاحتة َرش َط ؿراءهتا يف صحة افصالة  ,ومـ
يؼضفا.
كَػك فؽ مل ْ ُ
اخلامس :مـ مل يؼط ؿراءهتا يف افصالة وؾ جتب ظـد ؿراءهتا؟
وجقابف :مـ أوجب ؿراءة افػاحتة أوجبفا ـغروا مـ آياهتا.
افسادس :مـ مل يقجب افبسؿؾة ,ومل يؼضفا وؾ تؽره ؿراءهتا ظـده؟
ؿال مافؽ :كعؿ ,وؿال ؽره ٓ :تؽره.
افسابع :مـ رشط ؿراءهتا ,أو أوجبفا وؾ جيفر هبا يف افصالة؟
ؿال افشاؾعل  :كعؿ ,وبف ؿال مجع مـ افصحابة وافتابعغ  ,ـابـ ظباس وابـ
افزبر وؽرمها ,وـعطاء وضاووس وجماود وؽروؿ.
وؿال أمحد وأبق حـقػة ٓ :جيفر هبا.
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وحجة اجلاور :حديث أيب وريرة ,وـسائر آياهتا.
وحجة اداكع :حديث أكس ادتؼدم ,وؿد ـركاه.
وؿد روي ظـ أكس مـ ؽر وجف  (( :ـان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ جيفر
بـ (( :بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ )) .رواه اخلطقب يف ـتابف يف افبسؿؾة  ,و َأ ْصبَع
افؽالم ؾقف.
افثامـ :يستحب افتزك بافبسؿؾة يف ابتداء ـؾ أمر؛ فؼقفف تعاػ { :بِ ْس ِؿ اهللَِ
ِ
افر ِحق ِؿ.
افر ْ َ
َجم ْ َر َاوا َو ُم ْر َش َ
مح ِـ َ
اوا} ,وؿقفف تعاػ{ :إِ َك ُف مـ ُش َؾقْ َام َن َوإِ َك ُف بِ ْس ِؿ اهللَِ َ
َأَٓ َت ْع ُؾقا َظ َ َع}.
وؿقفف{ :إِ َك ُف ِمـ ُش َؾقْ َام َن} ُظـقان افؽتاب ,أو أكف مـ ـالمفا.
وٕن اإلمجاع ظذ آبتداء ـتابتفا يف اإلمام  ,وؿراءهتا إما وجقب ًا أو اشتحباب ًا
يم ِّبيد فؽ.
يست ُ
َدل بـ  (( :بسؿ اهلل )) مـ ُيـْؽر اصتؼاق آشؿ ادُ َع َظؿ  ,ويؼقل:
افتاشع :ؿد ْ
وق ظ َؾؿ ظذ افرب تبارك وتعاػ؛ إ فق ـان مشتؼ ًا فؽان ظ َؾ ًام ؽر خمتص.
فؽـ ؿد جياب بلكف َظ َؾؿ باف َغؾبة ,ؾاختص بف تعاػ ,ـام اختص افـجؿ بافثَ َر َيا.
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ِ
حرم
افعارش :ش ْط ُر (( :بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ )) إن ـُتب ظذ ؿصد افؼرآن ُ
مح ُؾف ظذ ادُح ِد ِ
ث ظـد مـ ٓ يشسط أية وظـد مـ يراوا آية ,وإن ـُتب فؾذـر
َْ
ْ
زك مل َ ْ ُر ْم.
وافت ُ
غ}
ؿقفف تعاػ{ :ا ْف َ ْمدُ هللَِ َر ِّبب ا ْف َعادَِ َ
ؾقف مـ فؽ:
احلادي ظؼ  :وجقب محد اهلل أو صؽره ظذ كعؿف ظـد مـ ؿال معـاوا  :ؿقفقا:
احلؿد هلل؛ ٕكف تعاػ أمر بف ,ووق ادُـعؿ ظذ احلؼقؼة ,وٓ ُت َعدُ كعؿف.
َحؿده ٕ ,كف و افؽامل ادطؾؼ  ,ؾاشتحؼ احلؿد
افثاين ظؼُ :يع ِّبؾ ُؿـا ـقػ ك َ
ادستغرق جلؿقع أكقاظف.
افع
افثافث ظؼ  :يـبغل فؾحامد وافشاـر أن يكح باشؿ ادُـعؿ َ

مل ؿبؾ

افقصػ ,فقؽقن رص ًا يف ؿصده بافشؽر ,وخيصصف بف.
افرابع ظؼ  :فػظ افرب مشعر بافـعؿة  ,ؾقـبغل افتـقيف بذـر افـعؿة ظـد
صؽروإ ,ن افرب افؼائؿ بؿصاف ادربقب ,واإلكعام ظؾقف بؿطافبف وحاجاتف.
افعامل ُمتاج إػ م ِ
قجد فف ,
ُ
اخلامس ظؼ  :افدّ ٓفة ظذ وجقده تعاػ ٕ ,ن َ َ
و  ,.........ووق افرب تعاػ.
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افسادس ظؼ  :ؾقف دفقؾ ظذ ظؾؿف ٕ ,ن افرب افؼائؿ بادصاف ٓبد مـ ظؾؿف
بقجقوف ا فق ِ
قؿعفا ظذ حسبفا.
ُ
افسابع ظؼ  :ؾقف دفقؾ ظذ ؿدرتف ٕ ,ن مـ َي ُر ُب افعادغ  ,ويؼقم بؿصاحلفؿ
جيب أن يؽقن ؿادر ًا ظؾقفا.
افثامـ ظؼ  :افدَ ٓفة ظذ حؽؿتف تعاػ ٕ ,ن َ
افعامل افعؾقي وافسػع يف ؽاية
اإلتؼان ,ؾؿـ ؾؽر يف ِ
احلؽَؿ افظاورة وافباضـة يف افعامل ظؾؿ أن صاكعف و ُمدَ ِّببره
حؽقؿ ظؾقؿ.
افتاشع ظؼ :بقان أن إفػ وافالم ظذ احلؿد ٓ ,فغر اهلل شبحاكف ,بؾ خيتص
بحؿده تعاػ ٓ ,شقام إ ا ؿؾـا :إن فؽ ٓشتغراق أكقاع احلؿد.
ادقيف افعؼيـ  :أن فػظ افرب يدل ظذ ظؾؿف باجلزيئات ٕ ,ن افرب افؼائؿ
اجلزئقات مـاؾعف و َم َض ِّباره ,وإٓ اكػضت مراظاتف
بؿصاف مربقبف يتعغ ظؾؿف ب
ٕحقافف فعدم ظؾؿف بجزئقاتف ,ويميد ؿقفف تعاػ{ :وما تؽقن يف صلن} أية.
غ}َ .يدُ ُل ظذ كػل اجلفة؛ ٕكف
احلادي وافعؼون  :ؿقفف تعاػ َ { :ر ِّبب ا ْف َعادَِ َ
َ
تعاػ رب َ
وافعامل ما شقاه  ,ؾقجب تؼدُ مف ظؾقف واشتغكاؤه ظـف؛
افعامل وخافؼف ,
فقجقد ؿبؾف  ,ؾؽذفؽ وق ُم ْستَ ْغ ٍـ ظـف بعد وجقده ـام ـان ؿبؾف  ,وفذفؽ ؿقؾ :
ووق أن ظذ ما ظؾقف ـان.
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افثاين وافعؼون :ؾقف َدٓفة ظذ افتقحقدٕ ,ن فػظ (( َر ّب)) فػظ دػرد مضاف
َ
فؾعامل شقاه.
إػ ـؾ ما شقاه ,ؾال رب
افثافث وافعؼون :أن فػظ افعادَغ مجع  ,ؾقدل ظذ تعدُ ده  ,وؿد ؿقؾ يف أؿقال
ـ َْر ُهتا يف ؽر وذا اجلزء  ,وظذ وذا ؾؼقل ادتؽ ِّبؾؿغ  :افعامل ما شقى اهلل تعاػ
جماز مـ إضالق فػظ افبعض ظذ افؽؾ.
افرابع وافعؼون :يـبغل وصػ ادُ ْح ِسـ بلظؿ صػات إحساكف؛ ٕن فؽ أبؾغ
يف اددح ,وأدظك فؾشؽر.
****
افر ِحق ِؿ}
افر ْ َ
مح ِـ َ
ؿقففَ { :
اخلامس وافعؼون  :يـبغل َت ْعداد صػات ادُحسـ ظـد صؽره  ,وبث إكعامف
ٕكف أبؾغ يف صؽره ,وأدظك دعروؾف.
معـك واحدٌ إ ا
افسادس وافعؼون  :جقاز َت ْعداد اافصػات  ,وإن َش ِم َلوا
ً
ـاكت إبـقة متعددة خمتؾػة ادعـك  ,ؾنن ـان (( َؾ ْعالك ًا)) يدل ظذ ـثرة افصػة
ِ
وظ َظ ِؿفا؛ مثؾ (( َؽ ْضبان)) ,و(( َشؽْران)) ,و(( َؾ ِعقؾ)) يدل ظذ دوام افصػة؛
ــ (( :ـريؿ ,وفطقػ ,وطريػ,ورؤوف!)) ,ؾؽلكف ؿال  :افعظقؿ افرمحة ,
افدائؿفا.
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****
ظاػ{ :مافِ ِ
ؽ َي ْق ِم افدِّب ِ
يـ}
وؿقفف ت
َ
افسابع وافعؼون  :ؾقف دفقؾ ظذ افبعث ويقم افؼقامة؛ ٕكف ادراد باتػاق

,

ؾنثبات مؾؽف دفقؾ ظذ وجقده.
افثامـ وافعؼون  :ؾقف دفقؾ ظذ وؿقع احلساب إن ـان وق ادراد بافديـ  ,وؿد
ؿقؾ بف.
افتاشع وافعؼون  :ؾقف دفقؾ ظذ ثبقت اجلزاء ٕ ,ن فػظ ((افديـ)) ُي ْستَ ْع ِؿ ُؾ
ؾقف ,وؿد ؿقؾ بف أيض ًا؛ وأن ؾائدة احلساب اجلزاء ,إن ؿؾـا :إكف احلساب.
ادقيف ثالثغ  :ؾقف دفقؾ ظذ اجلـة وافـار وما ـره ؾقفام؛ ٕن اجلزاء يقم افؼقامة
باتػاق.
اشب ظبدَ ه
احلادي وافثالثقن :ؾقف دفقؾ ظذ ظدفف تعاػ ٕ ,ن ادَؾِ َؽ إكام ُ
ُ
عرج
فقعامؾه بعدفف ُ ,
وجيازية بحسب أؾعافف  ,وفق ـان يػعؾ خالف افعدل مل ُي َ
ظذ فؽ  ,ومل ُ ْ تَج إفقف  ,وفذفؽ ُأصر إفقف بؼقفف تعاػ َ {:وك ََض ُع ادَْ َق ِازي َـ
ا ْف ِؼ ْس َط فِقَ ْق ِم ا ْف ِؼقَا َم ِة} أية.
وافتز ُود هلا؛ ٕن مـ َظؾ ِؿ أكف ُُماشب ظذ
افثاين وافثالثقن :افتذـُر فمخرة ,
َ
تلوب يف إصالحفا ,واجتفد يف احتساهبا.
أؾعافف,
جمازى بلظامففَ ,
ً
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ٍ
يقمئذ  ,واشتقاء اخلالئؼ يف ظدم
افثافث وافثالثقن  :ؾقف دفقؾ ظذ اكػراد بإمر
افتكف ؾقف بقء إٓ دـ ّأ ِن اهلل تعاػ فف.
****
اك َك ْعبُدُ َوإِ َي َ
ؿقفف تعاػ{ :إِ َي َ
غ}
اك ك َْست َِع ُ
افرابع وافثالثقن  :حسـ إدب يف اخلطاب بتؼديؿ ـر ادعبقد وادستعان بف ,
اكككَا}ِ ٓ ,ش َقام يف مؼام
ْت َوفِ ُقـَا َؾا ْؽ ِػ ْر َفـَا}َ { ,أك َ
وكظرهَ { :أك َ
ْت َم ْقٓكَا َؾ ُ ْ
افسمال.
اخلامس وافثالثقن  :وجوب اإلخالص فف يف افعبادة  ,وإؾراده هبا؛ ٕن تؼديؿ
افضؿر ادُـػصؾ ُمشعر باحلك ,ومـف{ :إِ ْن ُــْت ُْؿ إِ َيا ُه َت ْعبُدُ َ
ون}.
افز ّية  ,ادقصقف
افسادس وافثالثقن  :وجقب آظساف بافعبقدية فرب َ
غ}َ { ,ما
بافصػات ادتؼدمة يف أيات افثالث  ٓ ,ـؿـ ؿال َ { :و َما َر ُب ا ْف َعادَِ َ
َظؾِ ْؿ ُت َفؽُؿ ِّبم ْـ إِ َف ٍف َؽ ْ ِري}.
افرب افعبادةَ؛ ؾنهنا ٓ تـبغل,
افسابع وافثالثقن :وجقب آظساف باشتحؼاق َ
ب فف افعبادة ,مل جتب فغره مـ ادعبقدات بافباضؾ.
وٓ جتقز إٓ دـ َجيِ ُ
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افثامـ وافثالثقن  :اشتحباب تؼديؿ افثـاء ؿبؾ افدظاء فؼاصده  ,وؿد ورد فؽ
قل بِ َام ُأك ِ
افر ُش ُ
ْـز َل إِ َف ْق ِف ِم ْـ َر ِّبب ِف}
ـثر ًا يف افؽتاب وافسـة؛ ـؼقفف تعاػ { :آ َم َـ َ
أيات{ ,ا َف ِذي َـ َي ْذـ ُُر َ
ون اهللَ ِؿ َقا ًما َو ُؿ ُعق ًدا} أيات.
تؼديؿ افقشؾقة إػ حصقل ادَ ْر ُج ِّبق مـ
افتاشع وافثالثقن  :أكف يستحب فؾراجل
ُ
أية ,وإجابة افدظاء أيت بعده ,وإٓ ـان افدظاء ضؿع ًا ووـِّبق ًا.
ادقيف أربعغ  :آفتجاء إفقف تعاػ ؽل اإلظاكة ظذ مصاف افدكقا وأخرة

,

وآظتؼاد أن حؼقؼة اإلظاكة وافتسخر يف ـؾ ما يستعان ظؾقف إكام وق مـف  ,وما
يظفر مـ إظاكة ؽره ؾنكام وق مـف وبتسخره.
احلادي وإربعقن  :اشتحباب افتقاوع باكتظام افعبد يف شؾؽ افعابديـ
بافعبقدية ,وأكف واحد مـفؿ  ,وفق ؿال  (( :إياك أظبد )) َفػات فؽ ادعـك؛
إلصعاره باحتامل افتؽثر ,أو اإلظجاب باكػراد فؽ.
افثاين وإربعقن :ؿد يستدل بف ادعتزفة ظذ اشتؼالل اإلكسان بػعؾ كػسف؛ ٕكف
تعاػ أخز بـػسف افػعؾ إػ اإلكسان  ,وجقابف معروف يف ـتب إصقل ,
وفقس وذا مقو َعف  ,وبلن ؿقفف تعاػ بعده ْ { :او ِدكَا} دفقؾ ظذ أكف افػاظؾ
فؾفداية.
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افثافث وإربعقن  :جقاز خطاب افبعد ربف تعاػ بؽاف اخلطاب  ,وإن ـان
إدب يف خماضبة افعظقؿ  ,وإكام ـان خطابف تعاػ ـذفؽ فإليذان بتقحقده يف
إفقوقة وافربقبقة وافعبادة  ,وفق جاء بؾػظ اجلؿع َٕ ْو َوؿ  ,أو واؾؼ ظبادة
ادؼـغ بف.
افرابع وإربعقن  :يستحب اشتحباب آجتامع ظذ اخلرات

 ,ـاجلؿعة

واجلامظات وافذـر وأكقاع اف ُؼ ُربات  ,إ ا َخ َؾصت هلل تعاػ ٕ ,ن افـقن يف وذا
ادؼام فقست فؾعظؿة  ,ؾتَ َعقَـ َْت فؾؿشارـة يف افعبادة  ,و فؽ مطؾقب ـرجاء
رمحة بعضفؿ بسـة بعض  ,ـام ورد يف احلديث  (( :وؿ افؼقم ٓ َي ْش َؼك هبؿ
جؾقسفؿ)).
تلمغ ادالئؽة ُؽػر فف)).
ومـف احلديث(( :ؾؿـ واؾؼ تلمقـُف
َ
وٓ َير ُد ظذ فؽ ُ
ـقن ادـػرد يف افصالة يؼقفف؛ ٕن آجتامع مطؾقب  ,ؾقرد
افؾػظ ظؾقف ,أو ٕن ادالئؽة معف صفقد فف.
واخلامس وإربعقن :اظتؼاد آؾتؼار إػ اهلل تعاػ يف اإلظاكة ظذ ابتداء افعبادة
وإوامفا ,وأهنا ٓ تؼع وتتؿ إٓ بنظاكتف وتقؾقؼف.
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ظجزه ظـ كقؾ مراده إٓ بتقؾقؼ
افسادس وإربعقن  :وجقب اظتؼاد افعبد َ
مقٓهٕ ,ن شمال اإلظاكة ُم ْش ْع ٌر باحلاجة إفقفا  ,وآحتقاج إفقفا مشعر بافعجز
ظؿ ظدمفا.
افسابع وإربعقن :حسـ افتؾقيـ يف اخلطاب ,ووق آكتؼال مـ فػظ اف َغ ْقبة إػ
احلضقر ,وظؽسف ,وأن فؽ مـ ؾص افؽالم وتػـُـِف  ,ووق ـثر يف افؼرآن
افؽريؿ.
افثامـ وإربعقن  :اشتحباب آوتامم بلمقر أخرة  ,وضؾب اإلظاكة ظؾقفا ,
أوؿ ظـد ادممـ مـ ضؾب افدكقا واإلظاكة ظؾقفا ٕ ,ن شمال
وأن يؽقن فؽ َ
ِ
ب افعبادة ُم ْش ِع ٌر بام ُؿ ْؾـاه.
فؽ َظؼ َ
****
ِ
ِ
افك َ
قؿ}
اط ادُْ ْستَؼ َ
ؿقفف تعاػْ { :اودكَا َِّب
تّرضع افعبد إػ ربف تبارك وتعاػ يف افدظاء
افتاسع وإربعقن  :وجقب ُ

,

وضؾب اهلداية ,واخلر مـفُ ,و َؤ َيد ؿقفف تعاػ{ :ا ْد ُظق ْا
ظز وجؾَ { :و َؿ َال ر ُبؽُؿ ا ْد ُظ ِ
قين} أية.
َّرض ًظا َو ُخ ْػقَ ًة} أية ,وؿقفف ّ
َ ُ
َر َبؽ ُْؿ ت َ ُ
ادقيف مخسغ :أن أوؿ ما يدظق بف ادممـ ضؾب اهلداية  ,وما ؾقف مصاف ديكف؛ دا
ؾقف مـ افسعادة افدائؿة.
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احلادي واخلؿسقن  :ؾقف دفقؾ ظذ أن اهلداية وافضالل خؾؼ اهلل تعاػ ٕ ,ن
ِ
مقاو َع ِظدَ ة ,
رصح افؼرآن بف وافسـة يف
ضؾب اهلداية مـف ُم ٌ
شعر بذفؽ  ,وؿد َ
ـؼقفف تعاػُ { :ي ِض ُؾ َم ْـ َي َشا ُء َو َ َْي ِدي َم ْـ َي َشا ُء}.
وأدفتف افعؼؾقة وافؼظقة معروؾة يف ـتب إصقل.
ؾنه بـ
افثاين واخلؿسقن  :ؾقف دفقؾ ظذ افؼقل بتجدُ د إظراض  ,أما ظذ َمـ َ
(( َث ِّببتْـا)) ؾظاور.
ؾنه بـ (( َأ ْظطِـا)) ؾنكف ٓ يػقد إٓ مع دوامفا  ,ؾقؽقن متضؿـ ًا شمال
وأما مـ َ
دومفا ,ووق متجدِّب د.
افثافث واخلؿسقن  :اشتحباب ادقاؾؼة وادصاحبة يف اخلر؛ ٕن افـقن ُمشعر ٌة
بادشارـة ,واجلامظة رمحة ـام تؼدم.
افرابع واخلؿسقن  :ضؾب اخلر فؾؿسؾؿغ وظامتفؿ بافدظاء  ,وافـصقحة ,وصالح
أحقاهلؿ ,وإرادة ؿرهبؿ مـ رهبؿ  ,ـام جاء يف احلديث  (( :افديـ افـصحقة  ,هلل
أؿرب إػ
وفرشقل  ,وٕئؿة ادسؾؿغ وظامتفؿ )) .وإ ا ـان دظاء أع م ـان
ه
َ
اإلجابة.
افسبؾ إػ اهلل تعاػ؛ ٕن افطريؼ ادستؼقؿ أر قب
اخلامس واخلؿسقن :ضؾب أؿرب ُ
جاج.
إػ افقصقل إػ ادؼصقد مـ افطريؼ افذي ؾقف ا ْظ ِق ٌ
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افسادس واخلؿسقن  :أكف ٓ يجب ظذ اهلل تعاػ رظاية إصؾ  ,ـام ؿافت ادعتزفة؛
إ فق ـان ـذفؽ َفؽان شما ُفف ت َ
صقؾ احلاصؾ.
افسابع واخلؿسقن  :أن ادصقب واحد؛ إ فق ـان متعدد ًا دَا ُأ ْؾ ِرد افطري ُؼنػ اهلل
ؾق ْحد ُة افطريؼ ووصػف بآشتؼامة دفقؾ ظذ ما ؿؾـاه.
تعاػَ ,
****
ِ
رص َ
اط ا َف ِذي َـ َأ ْك َع ْؿ َت َظ َؾقْ ِف ْؿ}
ؿقفف تعاػَ { :
افثامـ واخلؿسقن  :آجتفاد ظذ مصاحبة أوؾ اخلر

 ,ومراؾؼتفؿ ,واؿتػاء

آثاروؿ ,وافتش ُبف هبؿ يف اتباع أوامر اهلل تعاػ وافتؼرب.
افتاشع واخلؿسقن  :اظتؼاد كِ َع ِؿ اهلل تعاػ ظذ خؾؼف  ,وإحساكف إفقفؿ  ,وأكف ادُـ ِْعؿ
ظؾقفؿ ظذ احلؼقؼة يف افـِّبعؿ افديـقة وافدكققية.
وأج ُؾفا؛ دا ؾقف مـ
ادقيف شتغ  :أن كعؿة بافديـ احلؼ ظذ اإلكسان أظظؿ افـعؿة َ
افسعادة إبدية  ,وفذفؽ ؿال تبارك وتعاػ َ { :وا ْ ـ ُُرو ُه ـ ََام َودَ اـ ُْؿ}َ { ,ف َؼدْ َم َـ اهللَُ
غ} أية.
َظ َذ ادُْ ْم ِمـِ َ
احلادي وافستقن :أكف ٓ جيب ظذ اهلل يشء ,بؾ فف اخلَ ْؾؼ وإمرَ ,ي ْػ َعؾ ما يشاء؛ إ
فق وجب ظؾيف وداي ُة ظبده مل َ ا ـاكت كعؿ ًة ٕ ,ن أداء افقاجب دَـ َو َجب فف فقس
بـعؿة ظؾقف ,بؾ وق أمر ٓزم ,ؾؽقػ ُي َس َؿك كعؿة؟!
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افثاين وافستقن  :أن افؽػار فقس ُمـْع ًام ظؾقفؿ  ,ـام ؿال أصحابـا  ,خالؾ ًا فؾؿعتزفة؛
ِ
ُ
شؾقك ضريؼفؿ ,وفقس ـذفؽ ؿطع ًا.
افسمال
َضؿـ
إ فق ـان ُمـْ َع ًام ظؾقفؿ َفت َ
وؿقل أصحابـا إكام َيت َِج ُف يف كِ َعؿ أخرة ٕ ,ن ما أظدَ ه اهلل تعاػ مـ كعؿة ظذ
افـاس َت ُع ُؿ ادسؾؿ وافؽاؾر ,ودفقؾف{ :إِ َن اهللَ َف ُذو َؾ ْض ٍؾ َظ َذ افـ ِ
َاس} أية.
وهبذا ُجي َؿع بغ ادذوبغ ,ؾؼقل أصحابـا يف افـِّبعؿ إُ ْخ َر ِو َية خاصة ,وؿقل ادعتزفة
يف افـعؿ افدكققية.
افث وافستقن  :حسـ إدب يف خطاب افرب شبحاكف وتعاػ  ٓ ,سيما يف مؼام
افث
افسمال؛ ؾنن إواؾة اإلكعام إفقف دون افغضب حسـ أدب يف اخلطاب  ,ووذا ـثر
يف افؽتاب وافسـة  ,ـؼقفف تعاػ َ { :وإِ َ ا َم ِر ْو ُت َؾ ُف َق َي ْش ِػ ِ
غ}َ { ,أ َو َم ْـ ـ َ
َان َم ْقتًا
َؾ َل ْح َق ْقـَا ُه} أية{ ,بِ َق ِد َك ْ
اخلَ ْ ُر} أية.
افرابع وافستقنْ :
اختُؾػ يف { َظ َؾ ْق ِف ْؿ} وؾ وق آية ـامؾة ,أم ٓ :ؾؿـ جعؾ افبسؿؾة
آية ـامؾ ًة مل جيعؾف آية ,ومـ أشؼطفا جعؾف آية.
جلـُب ظـد مـ مل يؿـع ؿراءة ما
ويستب ظؾقف أحؽام افتعؾقؼات وإَ ْيامن  ,وؿراءة ا ُ
دون آية.
وح َجة ادُثْبِت فؾبسؿؾة وافـايف تؼدمت.
ُ
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اخلامس وافستقن :أن بعض اف ُؼ َراء إ ا وؿػ ظذ { َظ َؾ ْق ِف ْؿ} ادذـقرة ف ُع ْذ ٍر  ,أو
فعذر ظذر ُي ِعدوا إ َأت ََؿ افؼراءة.
وٓ يـبغل ٕن يعا َد يف افصالة  ,فبطالن صالتف بذفؽ ظـد بعض افشاؾعقة  ,وإن
ـان وجف ًا مرجقح ًا؛ ٕن ـؾ ـؾؿة أو حرف مـ افػاحتة رــ يف افصالة  ,ؾنظادتف
مع صحة إول ـنظاهتا.
****
ؿقفف تعاػَ { :ؽ ْ ِر ادَْ ْغ ُض ِ
غ}
افضا ِّبف َ
قب َظ َؾقْ ِف ْؿ َوٓ َ
افسادس وافستقن  :حسـ إدب يف خطاب افرب شبحاكف وتعاػ بكف صػة
افغضب إػ ادػعقل بخالف صػة اإلكعام  ,ـام تؼدم  ,وإن ـان افؽؾ يف احلؼقؼة
ري افـاس  ,وٓ جيقز أن
رب افساموات  ,يا ّ
رب افعرش  ,يا َ
إفقف ,وفذفؽ يؼال  :يا َ
يؼال :رب ((ك ا )) ,افر يؾ مـ خمؾقؿاتف.
قؤوؿ مـ افصػات افدَ كِقِّبة
افسابع وافستقن  :جقاز ـر أظداء افديـ بام َي ُس ُ

,

وتؽبقتفؿ بام وؿ ظؾقف مـ افؽػر وشقء ادصر  ,ووق يف افؼرآن ـثر  ,ـؼقفف تعاػ :
{ك َُسقا اهللَ َؾـ َِس َق ُف ْؿ}َ { ,ؿدْ َو ُؾق ْا ِمـ َؿ ْب ُؾ َو َأ َو ُؾق ْا ـَثِ ًرا َو َو ُؾق ْا}.
افثامـ وافستقن  :جتـُب مصاحبة أوؾ افؽػر وافبدع وادعايص  ,وترك مقآهتؿ ,
وؿد ؿقؾ :إن ادراد بافؼسؿغ:
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افقفقد وافـصارى بدفقؾ آيات شقرة ادائدة ؾقفا.
وؿقؾ :افؽػار وادـاؾؼقن.
وؿقؾ :افعصاة وافؽػار.
وطاور افتعؿقؿ يف ـؾ مـ َؽ ِضب اهلل ظؾقف ,أو وؾ ظـ اففدى .
افتاشع وافستقن  :ؾقف دفقؾ ظذ أن افؽػار مؾؾ خمتؾػة؛ ٕكف َكق َظفؿ

ػ,
 ,وظ َط َ

ؾظاور افعطػ ادغايرة ٓ ,شقام مع افػصؾ بـ ((ٓ)).
وأيض ًا ؾنكف افظاور مـ اختالف أوؾ ظؼقدة وظؿالً  ,و ُي َم ِّبيدُ ه ؿقفف تعاػ ُ { :ؿ ْؾ َو ِذ ِه
ِ
ؾجؿ َع .
َشبِقع} َ
افس ُب َؾ} َ
ؾقحدواَ { ,وٓ َتتَبِ ُعقا ُ
ادقيف شبعغ  :ؾقف دفقؾ ظذ ا  ,اإليامن واهلدى ٓ جيامع ؽضب اهلل تعاػ  ,و ٓ
وصػ ادممـ ,وٓ َشبُف هبام.
والل افعبد ,ؾال جيقز
ُ
احلادي وافسبعقن  :ؾقف دفقؾ ظذ ظصؿة إكبقاء –ظؾقفؿ افصالة وافسالم -؛ ٕ ن
ؾاظؾ ما خيافػ احلؼ وافديـ وال؛ فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ,وافضال ؽر ُمـْعؿ
ظز ّ
وجؾ
ظؾقف بطر يؼ احلؼ  ,وإكبقاء شادات اخلالئؼ وأئؿتفؿ  ,كعؿة مـ اهلل ّ
وـرامف ,ؾقجب ظصؿتفؿ ؽر فؽ.
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افثاين وافسبعقن :ؿد حتتج ادعتزفة هبذه أية ظذ َخ ْؾؼ افعبد أؾعا َفف ,إ فقٓه َفؽان
ؽضبف ظؾقفؿ فػعؾف تعاػ  ,وافرب تعاػ ظادل باتػاق  ,وجقا ُبف ُم َؼ َرر يف ـتب
إصقل.
افثافث وافسبعقن  :أكف يـبغل أن يؽقن بغ خقف ورجاء  ,ؽر آيِ ٍ
س مـ رمحة اهلل
تعاػ ,وٓ آ ِم ٍن مـ ظذابف؛ ٕن شمال افعبد واهلداية  ,ورصف افؼسؿغ ظـف ُم ْشعر
بنمؽاهنا ,وـؾ ممؽـ جائز افقؿقع  ,كعق باهلل مـ م ِ
قجبات ؽضبف  ,وكسلفف
ُ
م ِ
قجبات رمحتف.
ُ
افرابع وافسبعقن  :رظاية ترتقب آياهتا رشط يف صحة ؿراءهتا ,ؾتجب مراظاهتا يف
إرادة ترتقب ؿراءهتا وإجزائف.
اخلامس وافسبعقن :ؾقف إصعار يقجب تؼدم معرؾة اهلل تعاػ ظذ معرؾة أحؽام
افتؽافقػ افػرظقة؛ فتؼدم ـر أوصاف افرب تعاػ ظذ افدظاء بآشتعاكة واهلداية
وافعصؿة.
افسادس وافسبعقن  :ؿراءة افػاحتة رــ يف ـؾ رـعة إٓ يف رـعة ادسبقق  ,وبف ؿال
ؿقَل مافؽ.
أمحد وإشحاق ,ووق أحد َ ْ
افرـعات.
وافثاين :وق رــ يف افصالة يف أـثر َ
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بلي ؿرآن ـان .
وؿال أبق حـقػة  :فقست رــ ًا  ,بؾ واجبة  ٓ ,تص افصالة دوهنا ِّب
ِ
جاج ؾقف معروؾة يف ـتب افػؼة.
واحل ُ
ووذه أخروا  ,واحلؿد هلل َو ْحده  ,وصذ اهلل ظذ شقدكا ُمؿد إمغ  ,وظذ آفف
وصحابتف كجقم افديـ ,واحلؿد هلل رب افعادغ.
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