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احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آخف 

: - وصحبف أمجعغ

بع ذم أشباب افـزول ذم  افػصؾ ]تقؿػـا ذم افدرس احايض ظـد افػصؾ افرا

بع ذم صػحة مائة وثالثة وظؼيـ، شـتحدث افققم ظـ ما يتعؾؼ بلشباب  [افرا

. افـزول

ضبًعا هذا افـقع ـام يسؿقف افسققضل أو افزرـق ؾفذا يطؾؼقن ظؾقف يعـل 

: - ظدة تسؿقات

 إما ظؾؿ أشباب افـزول .

 افـقع: أو يؼال .

فؽـ ذم تصـقػ افسققضل، ذـره كقًظا مـ أنقاع ظؾقم افؼرآن، ويعتز مـ 

افعؾقم أو إنقاع إصقؾة ذم هذا افػـ، ضبًعا أشباب افـزول مرتبط ـام ذـر 

ظـدـؿ ادمفػ بعدة ظؾقم، يعـل ؿبؾ أن كعرؾف مرتبط بعؾقم ـثرة جًدا وهذا 

: - يدل ظذ أمهقة هذا افـقع مـ افعؾؿ

 يعـل مرتبط بعؾؿ كزول افؼرآن .

 ـذفؽ مرتبط بادؽل واددين .

 ٕن أشباب افـزول هلا تقؿقت ذم افـزول، ؾفذه أيات أجـ كزفت؟ ؿبؾ *

ؾلحقاًكا كجد أن إئؿة . إًذا هلا ارتباط بادؽل واددين. اهلجرة، بعد اهلجرة
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يبقـقن أن هذه افسقرة مؽقة، أو مدكقة، أو يرجحقن، أو يصقبقن، أو خيطئقن، 

. ـام شقلتقـا إن صاء اهلل. بلن هذه أية كزفت ذم ظام ـذا، أو كزفت ذم وؿت ـذا

هذه افسقرة أجـ كزفت؟ يعـل صدر .  ـذفؽ فف تعؾؼ بلشامء افسقر*

. إنػال، وشقرة إنػال ظؿقًما ـاكت ذم ؽزوة بدر مثاًل 

. ٕن شبب افـزول مرتبط بافزمان.  ـذفؽ فف تعؾؼ بؼضقة افتاريخ*

هـاك كاحقة . ؾفذا افعؾؿ يعـل فف ظدة ارتباضات تبغ مدى أمهقة هذا افعؾؿ

أخرى أنتؼؾ هلا ادصـػ، ضبًعا شتليت بعض ادباحث افتل ذـرها ذم أثـاء ـالمف 

. شتليت مػصؾة كسـفا إػ حقـفا

ما هل ادصادر افتل : اكتؼؾ إػ أمر آخر وهق شمال يػرض كػسف يعـل

يرجع هلا ذم أشباب افـزول؟ يعـل أجـ أجد شبب افـزول؟ ظـدكا ظدة مصادر 

. ذم ذفؽ

: - شلبدأ بادصادر إصقؾة

كعـل . ـتب افسـة: يعـل حقـام كؼقل.  ـتب افسـة:ادصدر إول *

: - افصحاح مثؾ

 "ضبًعا افبخاري جعؾ ؿساًم ـاماًل ذم ـتابف ذم "صحقح افبخاري 

. افتػسر

 ـذفؽ اإلمام مسؾؿ فؽـف ؿؾ بؽثر .

 يليت بعد ذفؽ افســ إربعة .
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 ادساكقد .

 ادعاجؿ .

ـؾ هذه مصادر فـا ذم أشباب افـزول، ٕهنؿ يذـرون أحاديث افتػسر، 

فؽـ هـاك مـ ـتب افسـة مـ خصصت . وأحاديث شبب افـزول وؿـًا

بة -رمحف اهلل-افبخاري : مساحة واشعة مثؾ ، مثؾ تؾؿقذه افسمذي ذـر ؿرا

مخسامئة حديث ذم افتػسر، مـ أوشعفؿ ضبًعا اإلمام أبق ظبد افرمحـ افـسائل ذم 

 وأن ُؾصؾت ذم ضباظة مستؼؾة ذم جمؾديـ، وابـ حبان ـذفؽ "افســ افؽزى"

. "صحقحف"ذم 

هـاك مصادر خصصت يعـل فؾتػسر مساحة ـبرة، وبعضفا أؿؾ مـ 

: - مـ ادصادر ادفؿة. ذفؽ

 وأذـر مـفا صـػغ، أنا مل أؿؾ ـتب افتػسر . ـتب افتػسر باحلثقر

: - احلثقرة، احلثقرة شـؼسؿفا إػ ؿسؿغ. ظؿقًما، ٓ

: - وشلذـر مـفا أربعة.  ـتب أصقؾة ذم مصادر أشباب افـزول*

 ابـ جرير افطزي .

 وابـ أيب حاتؿ .

وهذان افؽتابان ضبعا، أو ضبع افؽتابان بشؽؾ ـامؾ، أما ابـ جرير 

هذان . ؾؿعروف، ابـ أيب حاتؿ ؾقف خرم ؿؾقؾ فؽـف ضبع ذم أحد ظؼ جمؾًدا

افؽتابان مـ أهؿ ادصادر وافسبب شعة افـؼؾ ؾقفام، يعـل ابـ جرير فقحده ذـر 
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شبعة وثالثغ أخػ إشـاد، صقف ـؿقة ـبرة مـ أثار، بـحقه ابـ أيب حاتؿ، 

فق . وظـ ؾالن وظـ ؾالن: وابـ أيب حاتؿ حقـام خُيرج ويذـر آثار أخرى يؼقل

. هد أشاكقدها فضاظػت أـثر، ومع ذفؽ ؾفق ـبر ذم احلجؿ

 فؽـ ُضبع مـف جزء. ابـ ادـذر: افؽتاب افثافث .

 وظبد احلؿقد ـذفؽ ُضبع مـف جزء، يعـل ـؿقة ؿؾقؾة .

مؼدمة افعجاب ذم بقان "فؽـ هذه إربعة ـتب يؼقل حاؾظ ذم 

. ٓ يشذ ظـفا مـ احلثقر يشء: "إشباب

. ـتب أصقؾة: هذه ؿؾت فؽؿ

وهذا يتؿثؾ ذم مثال ـتاب .  هـاك ـتب حاوفت دمؿع صتات ادقوقع*

: - واحد أذـره وهق

  ضبًعا وؿـف ـتب . "افدر ادـثقر ذم افتػسر باحلثقر"ـتاب افسققضل

. ـثرة جًدا، وافؽتاب ُيعتز مقشقظة ظؾؿقة ذم أثار

: - إًذا هذا ادصدر افثاين، ادصدر افثافث مـ ادصادر

وأوشع ـتاب ُأخػ ذم أشباب .  ـتب أخػت ذم أشباب افـزول خاصة*

: - افـزول بصػة خاصة هق

 "فؾقاحدي، وأخص مـف حتؼقؼ جقد وخدم افؽتاب "أشباب افـزول 

 ضبعف ذم جمؾد وخؿ خدم (ماهر افػحؾ)خدمة رائعة وهق حتؼقؼ افدـتقر 

. افؽتاب مـ افـاحقة احلديثقة وـذفؽ خدمات أخرى
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 "فؾقاحدي ضبًعا هق يروي باإلشـاد، ُيسـد ـؾ ما يرويف "أشباب افـزول 

هـاك ـتب أخرى تساظد هذا افؽتاب . يستقظب..مـ أشباب افـزول، فؽـ

: - مـفا

  ٓبـ حجر "افعجاب ذم بقان إشباب"ـتاب احلاؾظ بـ حجر 

افعسؼالين، فؽـف مل يؽؿؾف، يعـل ضبع ذم جمؾديـ، فؽـف ـتاب ذم احلؼقؼة ؿقؿ، 

. فؽـف مل يؽتؿؾ

  فؾسققضل فؽـف ـتاب "فباب افـؼقل ذم أشباب افـزول"يليت بعد ذفؽ 

. ُيعتز حجؿف أؿؾ

 فؽـفا معارصة، ذم "أشباب افـزول" هـاك ـتب أو مصادر حتؿؾ افعـقان 

احلؼقؼة هل ـثرة جًدا، فؽـ شلخص مـفا ـتابغ ؾقفام افسعة وافشؿقل، يعـل 

حاوفقا أن جيؿعقا صتات أشباب افـزول، وهق يػقد ادختص، يعـل ذم هذا 

: - ادجال

 وهذا ُضبع ذم ثالث . "آشتقعاب ذم بقان إشباب": افؽتاب إول

. (شؾقؿ اهلاليل: فؾشقخ)جمؾدات 

 حسـ )مجعف . "اجلامع ذم أشباب افـزول": افؽتاب أخر وإخر

. (صؾبل

ضبًعا هذان افؽتابان؛ يعـل ادقزة ظـ ـتاب افسققضل مثاًل، افسققضل مجع 

افتػسر وأشباب افـزول، همٓء ؿامقا بافػصؾ، بػصؾ أشباب افـزول 
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يعـل هذه ادقزة . فقحدها، بؿعـك ادسؿك افذي أمامؽ شبب افـزول ؾؼط

 فـ شؾقؿ اهلاليل خدمف "آشتقعاب ذم بقان إشباب"ضبًعا ـتاب . اجلؿعقة ؾقفام

. مـ افـاحقة أجًضا احلديثقة

د بلشباب افـزول)كـتؼؾ إػ افعـقان اجلديد  . [ادبحث إول] ذم (ادرا

: - ضبًعا ذـر ظـدـؿ أن كزول أيات، ضبقعل أن افؼسؿة شتؽقن ثـائقة

 إما فسبب .

 أو ؽر شبب .

ضبًعا أـثر . يعـل هـاك مـ افؼرآن ما يـزل فسبب، وهـاك ما يـزل ابتداءً 

كزول افؼرآن هق مـ افؼسؿ آبتدائل، يعـل كزل ابتداًء بدون شبب، ما ـان ذم 

. أشباب افـزول ؿؾقؾ بنزاء ما كزل ابتداءً 

وفذفؽ ٓ دمد ذم شبب افـزول . أنف يعؼب واؿعة: وافؾػتة ذم شبب افـزول

يعـل افغافب حتدث . افصحقح ادبارش زمـ اكػصال إٓ ذم مسائؾ حمدودة جًدا

افقاؿعة ويـزل افسبب، أما حتدث واؿعة ؾرًوا ومل يـزل بشلهنا ؿرآن ثؿ يـزل 

افؼرآن بعد ذفؽ ؾفق ابتدائل ما فف ظالؿة بافقاؿعة، فقس فف ظالؿة بافقاؿعة، 

. ضبًعا هذا يشء ضبقعل. خصقًصا أنف ٓ يتطابؼ معفا ذم افؾػظ وافؼصة

. ما هق تعريػ شبب افـزول؟ ظـدـؿ ؿال هـا: هذا جيعؾـا كخؾص إػ

ـؾ ؿقل أو ؾعؾ أو شمال ممـ ظارصوا افتـزيؾ -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ 

. كزل بشلنف ؿرآن
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إًذا شبب افـزول ذم ـؾ ؾعؾ أو ؿقل أو شمال ممـ ظارصوا افتـزيؾ، ضبًعا 

يعـل تؼع حادثة معقـة، أو يؼع ؾعؾ، أو يؼع . ذم واؿعة وؿعت ؿقل، ؾعؾ، شمال

 جقاب يـتظر افقحل ؾقـزل افقحل ظؾقف يؽقن هذا شمال، وفقس ظـد افـبل 

: - ضبًعا مثؾ بلمثؾة. شبب كزوفف

الا إِنا اإِلكَساَن َفَقْطَغك } ذم ؿصة شبب كزول كلخذ ادثال إول*   َأْن *ـَ

ـْ مَلْ َيـَْتِف َفـَْسَػًعا بِافـااِصَقةِ }: إػ ؿقفف [6: 7افعؾؼ ] {َرآُه اْشَتْغـَك الا َفِئ  {ـَ

أن أبا :  هذه وردت مـ حديث أيب هريرة"صحقح مسؾؿ"ذم  [15: افعؾؼ]

 أنف إن صذ ظـد افبقت فقطل ظذ رؿبتف، وخاب وخن، جفؾ تقظد افـبل 

ؾلنزل :  ثؿ ؿال(فق دكك مـل ٓختطػتف ادالئؽة ظضًقا ظضًقا ): ؾؼال افـبل 

الا إِنا اإِلكَساَن َفَقْطَغك }: اهلل  ـْ مَلْ }:  إػ ؿقفف{ َأْن َرآُه اْشَتْغـَك*ـَ الا َفِئ ـَ

اِذَبٍة َخاضَِئٍة *َيـَْتِف َفـَْسَػًعا بِافـااِصَقِة  ـَ َباكَِقَة * َؾْؾَقْدُع َكاِدَيف * َكاِصَقٍة   * َشـَْدُع افزا

ْب  الا ٓ ُتطِْعُف َواْشُجْد َواْؿَسِ [. 15: 19افعؾؼ]{ـَ

ـان أهؾ :  ظـ ابـ ظباس ؿال"صحقح افبخاري" ذم :مـ أمثؾة افػعؾ* 

: ؾنذا ؿدمقا مؽة شلخقا افـاس ؾلنزل اهلل: افقؿـ حيجقن وٓ يتزودون ويؼقفقن

ِد افتاْؼَقى} ا ُدوا َؾِننا َخْرَ افزا . هذا ؾعؾ. [197: افبؼرة]{َوَتَزوا
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أن افقفقد إذا حاوت : "صحقح مسؾؿ" ـام ذم ؿصة أنس ذم :أو شمال* 

ؾسلل أصحاب افـبل . يعـل يبتعدون ظـفا. ادرأة ؾقفؿ مل يماـؾقها ومل جيامعقها

ـِ اْدَِحقضِ }:  ؾلنزل اهلل [. 222: افبؼرة]{َوَيْسَلُخقَكَؽ َظ

وهذه أمثؾة، وفق ذهبتؿ إػ حديث افسـة أو ـتب افتػسر ادسـدة دمدون 

ادفؿ أن حتدث . أمثؾة ـثرة جًدا ذم أشباب افـزول، يعـل واوحة وبؽثرة

: - واؿعة مثؾ

 ما حدثت واؿعة مثاًل اإلؾؽ، واؿعة مثاًل ادجادفة ّحا جاءت تسلل افـبل *

 وتشتؽل زوجفا وحاهلا إػ افـبل  ًكا ُ } ؾلنزل اهلل ؾقفا ؿرآ َؿْد َشِؿَع اَّللا

تِل دُمَاِدُفَؽ ذِم َزْوِجَفا [. 1: ادجادفة]{َؿْقَل افا

ؾؼد أنزل ؾقؽؿ :  مثؾ ما شلل ذم ؿصة مثاًل آية افؾعان، ؿال افـبل *

ًكا . ؿرآ

.  ؾاكتظر افؼرآن ؾـزل، وهؽذاهل وؿعت واؿعة وُشئؾ ظـفا افـبل 

وهذا ادبحث . [صقغ ظبارات أشباب افـزول: ادبحث افثافث]اكتؼؾ فؾـ 

أن ظـدكا مشؽؾة ذم افتػسر، . مـ أصؽؾ ادباحث ذم ؿضقة أشباب افـزول

َكِصػ هذه ادشؽؾة حتك تعرف أو يعرف افطافب يعـل ـقػ هذه ادسلخة 

. شُتشؽؾ ظؾقـا

 مثاًل، وابـ أيب حاتؿ "تػسر ابـ جرير"حقـام تبحث ذم ـتب افتػسر ــ 

. كزل، أو ؾلنزل اهلل، أو كزفت: وحتك ظدد أشباب افـزول، يعـل ما ؿقؾ ؾقف
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خترج فؽ كتقجة فق مجعت ـتب افتػسر أو مثاًل مجعت . يعـل ظبارات افـزول

ظؼة أو أثـك ظؼ ـتًبا مـ ادقشقظات ذم افتػسر دمد افـتقجة خترج فؽ ثالثة 

أٓٔف شبب كزول، يعـل فق ؾعؾت هذا افقء خرجت بـتقجة هائؾة جًدا ذم 

. ـتب افتػسر

إًذا هـا جيعؾـا كسلل . حقـام حتؼؼ ؾقفا دمد افكيح يؿؽـ ظؼ هذا افعدد

، يعـل أشباب افـزول معـاه شتـؼسؿ ظـدكا إػ ؿسؿغ ًٓ : - شما

 شبب كزول مبارش فؾقاؿع .

 وشبب كزول ؽر مبارش .

يعـل بؿعـك افقاؿعة وؿعت ؾـزل افؼرآن بسبب هذه افقاؿعة، هذا شبب 

رصيح، يعـل فقٓ وجقد هذا افسبب، افقاؿعة هذه، ما كزفت بشلهنا ؿرآن، 

. بعبارة أرصح ؿؾقاًل : يعـل ؿؾـا

ؾـزول يعـل آيات افؾعان بسبب شمال ذم ؿصة رشيؽ وؽره، وظقيؿر، 

كزل بشلهنا ؿرآن مثاًل، ؿصة ادجادفة كزل بشلهنا ؿرآن، واؿعة حصؾت حتتاج إػ 

جقاب، ؾقجدت واؿعة ـاكت شبًبا فؾـزول، وكزل هبذه افقاؿعة ؿرآن ُذـرت ؾقف 

. افؼصة وحمتقاها، متطابؼة معفا ذم افؾػظ وافقاؿعة واحلؽاية وافسقاق ـؾف ؾقفا

يعـل حقـام تـزل بافسبب ادبارش دمد ؾقف تطابؼ واوح بغ افقاؿعة 

وإفػاظ، يعـل بغ أخػاظ أية وبغ أخػاظ احلديث، ٕن افقاؿعة كزفت 
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 اإلشالم ظذ أيب ضافب مبارشة ذم هذا، مثؾ تعرؾقن ؿصة ظرض افـبل 

.  إػ ؽرها{ مـ أحببتيإكؽ ٓ هتد}ؾـزفت بشلهنا آيات 

أن هـاك أشباب رصحية كزل بسببفا افؼرآن، يعـل شبب رصيح ذم : افشاهد

. كزول هذه أية بسبب

افسمال هـا شقؼع مرة .  أشباب ـثرة جًدا فقست مبارشة:افؼسؿ افثاين* 

. أخرى

ضقب، هذا افعدد افؽبر افغر افكيح ـقػ يطؾؼ ظؾقف أنف : شمال آخر

شبب كزول؟ ـقػ يطؾؼ؟ 

يعـل مثاًل كرضب مثال بعقد . افتقشع ظـد افسؾػ ذم اإلضالق ـبر: كؼقل

ترى : ذم افعك هذا حقـام أتاين رجؾ يسلخـل ظـ واؿعة وؿعت فف ؿؾت: جًدا

ضقب، أخػ وأربعامئة شـة، ظـدي تقشع ذم اإلضالق . كزل ؾقؽ ؿقفف تعاػ ـذا

أؿصد ذم حؽؿؽ، وفست أؿصد أن افؼرآن كزل . ؾقؽ كزفت هذه أية: أؿقل

معاي أنتؿ؟ . بسببؽ، هذا يستحقؾ يػفؿف هق ويستحقؾ أضؾؼف أنا

أنا :  ؿال{ؾػدية مـ صقام أو صدؿة أو كسؽ}: جاءك صخص يسلل

: جاء صخص يسلل ظـ افؾعان ؿؾت. كزل ؾقؽ ؿرآن: ؿؾت..حؾؼت صعري و

. ـذا وـذا وـذا: كزل ؾقؽ ؿقفف تعاػ

كعؿ :  ُيسلخقن ظـ واؿعة ؾقؼقلؾافصحابة ـاكقا، حتك بعد ممات افـبل 

يعـل ذم حؽؿؽ، مثؾ ما ظرؾـا ذم افسابؼ، تقشٌع ذم . كزل ذم صلنؽ ؿرآن
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. إضالق ادؽل واددين، مع أن ادؽل واددين ارتباضف بافـزول ارتباط وثقؼ جًدا

. تقشع. وهل ذم احلؼقؼة مدكقة. إن هذه أية مؽقة: يعـل حقـام يؼقل صحايب

 ذم {وٓ تعتدوا إن اهلل ٓ حيب ادعتديـ}: يعـل حقـام يؼقل ابـ ظباس

هل مل تـزل بؿؽة كزفت بادديـة، فؽـ . هذه بؿؽة: آية افبؼرة وهل مدكقة يؼقل

. يؼصد احلؽؿ مستؿر، ؾػل حال آشتضعاف ٓ تؼاتؾ

َػُروا فُِقْثبُِتقَك َأْو َيْؼُتُؾقَك َأْو }ـام يؼقل جماهد أجًضا  ـَ ـَ  ِذي َوإِْذ َيْؿُؽُر بَِؽ افا

هذه آية إنػال، آية إنػال ذم ؽزوة بدر ؿطًعا  [30: إنػال]{خُيِْرُجقكَ 

. مؽقة، فؽـ يؼصد مؽقة افؼصة ٓ مؽقة افـزول

حصؾ تقشع ذم ادؽل واددين كػس افؼضقة حصؾت ذم أشباب افـزول؛ 

يعـل . ؾقطؾؼ باظتبار احلؽؿ، وؾقؽ، أو ذم حؽؿؽ، أو ذم صؿقهلا، ؾػل تتقشع

إن ـان افكيح مـ أخػغ شبب كزول، ـان رصيح، ؿد : إن صح افتعبر كؼقل

ومـ ثؿ احتجـا إػ افصقغ، فق أردكا صقغ . يؽقن ثالثامئة وافباؿل ـؾف تقشع

خالص : أشباب افـزول فؾكيح وؽر افكيح ما احتجـا أشباب صقغ، كؼقل

. كزل وٓ كػرق

فؽـ خيقوقن ذم افصقغ، ما هل افصقغة افكحية ذم شبب افـزول وما هل 

. افصقغة افغر رصحية ادحتؿؾة؟ أن كدخؾ ذم افػصؾ، وظـدـؿ تصقر ظام

- :يؼقل هـا افشقخ
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أصفر افصقغ ذم أشباب ا فـزول هل افعبارة -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ 

 .(ؾلنزل)أو  (ؾـزفت)افتل تليت بعد ؾاء افسببقة 

معـاه هذا شبب . ؾـزفت: يعـل حتدث واؿعة ؾقؼقل افصحايب بعدها

كزفت ذم ) أو ظبارة (ؾلنزل اهلل)رصيح، ٕنف أتك بػاء افسببقة معؼًبا فؾقاؿعة، أو 

. أن شـؾجل إػ ؿضقة إيش؟ متـ بحذاؾره. (ُأنزفت ذم ـذا) أو (ـذا

كزفت ذم )، أو (ؾلنزل)، أو (ؾـزفت)إذا جاءت . امسؽ افعبارة: يعـل كؼقل

. ؾفق رصيح ذم افسببقة. (ُأنزفت ذم ـذا)، أو (ـذا

ئـ ؿقية ذم إرادة شبب -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ  وظبارات افـزول ؿرا

. افـزول وفقست أصاًل حيؽؿ بف

إن هذه طاهرة ذم افسببقة افكحية فؽـ فقست حؽاًم !! : إًذا هـا افتـبقف

. هنائًقا

وفقست أصاًل حُيؽؿ بف ظذ أن ورودها ذم -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ 

إثر يدل ظذ أنف هق شبب افـزول ادبارش إذ ؿد يؽقن هـاك ما يدل ظذ أهنا 

ًدا هبا شبب افـزول ادبارش . فقس مرا

كزفت ذم ) بافػاء افسببقة، أو (ؾلنزل)، (ؾـزفت)إًذا معـك هذه افعبارات 

طاهرة ذم افسببقة ادبارشة فؽـ فقست رصحية جًدا، . (أنزفت ذم ـذا)، أو (ـذا

. ؿد يعسوفا يشء مـ افؼرائـ مما يدل ظذ أهنا فقست رصحية ذم افسبب
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ًٓ -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ  ؾـزفت َأدخؾ ذم  (ؾلنزل اهلل)ؾعبارة : أو

. (ُأنزفت ذم ـذا)، (كزفت ذم ـذا)افسببقة مـ ظبارة 

يعـل ظبارة ؾاء افسببقة أؿقى مـ افعبارة افثاكقة، يعـل أصبحت ظـدكا أن 

. افكيح ذم افسببقة ظذ درجتغ

ضبًعا ذـر مـ إمثؾة ما ورد ذم هذه افعبارة وأريد شبب افـزول ادبارش ما 

 صذ إػ أن رشقل اهلل : رواه افبخاري ذم أمر حتقيؾ افؼبؾة ذم حديث افزاء

، وـان يعجبف أن تؽقن ؿبؾتف  بقت ادؼدس شتة ظؼ صفًرا أو شبعة ظؼ صفًرا

ِؿبؾ افبقت وأنف صذ أو صالها صالة افعك وصذ معف ؿقم؛ ؾخرج رجٌؾ ممـ 

أصفد باهلل فؼد صؾقت : ـان صذ معفؿ ؾؿر ظذ أهؾ مسجد وهؿ راـعقن ؿال

 ِؿبؾ مؽة ؾداروا ـام هؿ ِؿبؾ افبقت، وـان افذي مات ظذ افؼبؾة مع افـبل 

ُ }: ؾلنزل اهلل: إػ أن ؿال..ؿبؾ أن حُتقل ِؿبؾ افبقت رجاٌل ؿاتؾقا  اَن اَّللا ـَ َوَما 

[. 143: افبؼرة]{فُِقِضقَع إِياَمَكُؽؿْ 

إًذا هذا رصيح ذم افـزول؟ . جاء بػاء افسببقة: ؾـ، افشاهد:  ؿال(ؾلنزل)

. رصيح ذم افـزول

. (ُأنزفت ذم ـذا) (كزفت ذم ـذا)ظـدكا افعبارة افثاكقة 

. يؽثر ذم هذه افعبارة إرادة افتػسر-: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ 

يعـل هل مـ إشباب افكحية، يعـل مـ إشباب افعامة ذم افـزول ادبارش، 

كؼقل : ما معـك إرادة افتػسر؟ معـاه. فؽـ يغؾب ظؾقفا إرادة افتػسر
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ترى كزل ؾقؽ : يعـل جاء يسلخـا ؾؼؾـا. ترى هذه أي تشؿؾؽ: فؾؿخاضب

كحـ كريد افعؿقم وكدخؾف ذم صقرة . هذا افؼرآن، أو هذه أية كزفت ؾقؽ

. افعؿقم واحلؽؿ

. رضب أمثؾة. يؽثر ؾقفا إرادة افتػسر- درجة ثاكقة–فؽـ هذه افعبارة 

د ذم هذه افعبارة ذم شبب -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ  ومـ أمثؾة ما يرا

. افـزول ادبارش

. يعـل كزفت ذم ـذا، ممؽـ تؽقن فؾتػسر وممؽـ تؽقن فؾسبب ادبارش

: مـفا ما رواه افبخاري ظـ هشام بـ ظروة ؿال-: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ 

ة إٓ احلُؿس : ؿال ظروة واحلؿس ؿريش –ـان افـاس يطقؾقن ذم اجلاهؾقة ظرا

وـاكت احلُؿس حيتسبقن ظذ افـاس يعطل افرجؾ افرجؾ افثقاب - وما وفدت

ة افثقاب تطقف ؾقفا، ؾؿـ مل يعطف احلُؿس ضاف  ة ادرأ يطقف ؾقفا، وتعطل ادرأ

بافبقت ُظرياًكا، وـان يػقض مجاظة مـ افـاس مـ ظرؾات ويػقض احلُؿس مـ 

ُثؿا }وأخزين أيب ظـ ظائشة أن هذه أية كزفت ذم احلُؿس - يعـل مزدفؼة-مجع 

ـْ َحْقُث َأَؾاَض افـااُس  . [199: افبؼرة]{َأِؾقُضقا ِم

.  وهذا شبب رصيح(كزفت)

صحقح "حديث افزاء ذم .  وؽر رصيح(كزفت)شبب، ظبارة : مثال

ـَ آَمـُقا بِاْفَؼْقِل افثاابِِت }:  ذم ؿقفف تعاػ"مسؾؿ ِذي ُ افا [. 27: إبراهقؿ]{ُيَثبِّبُت اَّللا

. كزفت ذم ظذاب افؼز: ؿال
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ـَ آَمـُقا بِاْفَؼْقِل افثاابِِت ذِم احْلََقاِة افُدْكَقا َوذِم }: إًذا هق ؿقفف ِذي ُ افا ُيَثبِّبُت اَّللا

يعـل حؽؿفا ذم ظذاب افؼز، يعـل أية . كزفت ذم ظذاب افؼز:  ؿال{أِخَرةِ 

ـَ آَمـُقا بِاْفَؼْقِل افثاابِِت ذِم احْلََقاِة افُدْكَقا َوذِم أِخَرِة } ِذي ُ افا ذم افدكقا . {ُيَثبِّبُت اَّللا

هذه ذم صلن : ؾنها ذم افؼز، ؿال. ظـد ادامت، ضقب وذم أخرة؟ ذم افؼز

وفقست ظـدكا ؿصة كزفت . كزفت يعـل ذم صلن افؼز: افؼز، يعـل ـلنف يؼقل

. بسبب أيات ذم ظذاب وـاكت هذه ذم ظذاب افؼز

ادبدأ، هؾ ظـدكا أصاًل صقغ ذم أشباب افـزول . كعقد إػ أصؾ ادسلخة

حُيؽؿ هبا؟ إذا رجعـا إػ أثار ادقجقدة ذم ـتب افسـة أو ذم ـتب افتػسر 

باحلثقر، مـ يتعامؾ معفا بؽثرة ٓ تصػق فف ظبارة، ٓ تصػق فف ظبارة إضالًؿا، 

 افتل هل أظذ ظبارة ومع ذفؽ فقس رصحًيا، وافعؽس (ؾـزل)ؾتلتقؽ ظبارة 

. صحقح

أن ؿضقة أشباب افـزول وافعبارات فقست : وافسبب واهلل أظؾؿ ذم ذفؽ

دة ظـد افرواة فؾتػريؼ بغ ادبارش وؽر ادبارش، إكام هذا تلمؾ مـ ادػنيـ . مرا

يعـل ٓ أمر ُأصطؾح ظؾقف شابًؼا وٓ أمر ُظرف ظـد افتؿققز ذم افرواه أن هذا 

افسبب مبارش أو ؽر مبارش، ؾبافتايل كحـ أمام أخػاظ فقست هذه ؾؼط، بؾ 

هـاك ظبارات ـثرة جًدا ؾام افكيح مـفا وؽر افكيح؟ 

إًذا ؿضقة ما ُيتداول ذم ظؾقم افؼرآن، وذم ـتب ظؾقم افؼرآن، وذم أصقل 

إكام هل أمقر تؼريبقة، وإٓ . أن هذه افعبارة رصحية وهذه ؽر رصحية: افتػسر
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واؿًعا فقست ؾاصؾة ذم افـزاع، ومل ُيرد، يعـل افرواة افتؿققز بغ ادبارش وؽر 

. ادبارش ـلنـا ذم ـتب افـحق، ؾاء افسببقة وؽر ؾاء افسببقة

ـقػ كضبط ادبارش وؽر ادبارش؟ : افسمال

كحـ كتعامؾ مع آثار، يعـل ظـدكا ذم أشباب افـزول ظـدكا يعـل : كؼقل

: - أمقر مفؿة جًدا جيب أن كالحظفا

ؾادفؿ ذم ـقن يعـل افسبب . مـ ؿرائـ.. ؿضقة إثر وما:إمر إول* 

: - شبب رصيح ظـدكا ظدة اظتبارات

 ئـ ادقجقدة ذم افـص ئـ تعرؾقن حقـام كؼقل. افؼرا ظؾقم : وافؼرا

. مػتقحة. واحد، واثـان، وثالثة: ٓ يؼقفقن. افؼرائـ

 ظـ واؿع ؾؿثاًل ذم ؿصة إشباب افسابؼة، يعـل مثاًل حقـام ُيسلل افـبل 

ؾقـزل بسببف افؼرآن ـام حصؾ ذم ؿصة ادجادفة، وما أصبف ذفؽ ؿصة آية افؾعان، 

حتفا مع تطابؼ أية. إػ ؽر ذفؽ . ؾفذه افقاؿعة تدل ظذ رصا

دمد افقاؿعة ذم احلديث هل .  واحلديث أجًضا، هذا ظـك آخر مفؿ جًدا*

افقاؿعة ذم أية، ٓ مـ حقث إفػاظ وٓ مـ حقث احلؽاية، وٓ مـ حقث 

. افؼصة، ودمد شقاؿات أية متطابؼة مع شقاؿات شبب افـزول

. هذا ظـك آخر، افتقايل.  ودمد افتقايل أجًضا*
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ئـ ؿقية جًدا . يعـل افقاؿعة وافؼرآن يـزل بعدها، وربام أجًضا ؾقف ؿرا

هؾ .  أن، أول مرة تـزل(ؿد كزل ؾقؽ ؿرآن):  افسائؾ يؼقليستدظل افـبل 

. هذا ُيشؽ أن هذا رصيح أو ؽر رصيح؟ ٓ ُيشؽ

ئد]اكتؼؾ بعد ذفؽ إػ  ئد أشباب افـزول [مبحث افػقا . ؾقا

ٓ صؽ أن شبب افـزول يعتز مـ ادعغ ظذ ؾفؿ أية، مـ ادعغ جًدا 

ظذ ؾفؿ أية، ؾحقـام تليت واؿعة ويـزل بسببفا ؿرآن دمد ذم افسبب تػاصقؾ 

مفؿة جًدا ُتػن أية، يعـل مل يؼتك ؾؼط ظذ كزول افقاؿعة مثؾ آية افؾعان، 

حقـام تؼرأ افؼصة وما ؿال ؾقفا افـبل وتستعغ هبا ظذ تػسر أية، ظذ إيضاح 

. ادعـك، ظذ بعض حتك إحؽام افػؼفقة

َوَفْقَس اْفِزُ بَِلْن َتْلتُقا }: مثؾ ؿقفف تعاػ: وذـر ظـدـؿ يعـل صقًئا مـ ذفؽ

هِبَا ـْ َأبَْقا ـِ اتاَؼك َوْأتُقا اْفُبُققَت ِم ـا اْفِزا َم ـْ ُطُفقِرَها َوَفِؽ : افبؼرة]{اْفُبُققَت ِم

د [189 وفقس }، يعـل أية حُيتاج إػ شبب كزول فػفؿفا وإدراك يعـل ما ادرا

ما ظالؿة أنف يعـل : ؟ يعـل ؿد يؼقل ؿائؾ{افز بلن تلتقا افبققت مـ طفقرها

مثاًل افبققت تمتك مـ طفقرها تمتك مـ أبقاهبا؟ فؽـ حقـام تعرف شبب 

افـزول، وأهنؿ ـاكقا إذا ؿدمقا مـ احلج ـان ظـدهؿ ذم ادديـة اظتؼاد وهؿ أهنؿ 

يزيؾ ظـدك افغؿقض ذم . يلتقن افبققت مـ طفقرها وٓ يلتقهنا مـ أبقاهبا

. أية
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إػ ؽر ذفؽ مـ أشباب افـزول افتل تعغ ظذ ؾفؿ أية، وهذا يدرـف 

شبب ..اإلكسان إذا ضّبؼ مـ خالل ـتب افسـة أو ـتب افتػسر باحلثقر، ورأى

كعؿ، ـثر مـ أشباب افـزول . افـزول معف أية، وـقػ يعـل ُيستعان بافتػسر

يؿؽـ تػفؿ أية بدون أن ترجع إػ افسبب، وهذا مقجقد، تػفؿ أية بدون 

. رجقع افسبب

يعـل ذم احلؼقؼة شبب افـزول فقس أن معـك ـؾ شبب كزول متعؾؼ بػفؿ 

ٓ، ـثر مـ إشباب تعتز، يعـل تػفؿ أية بدوهنا، فؽـ . أية تعؾؼ ـبر

. هـاك أشباب رضوري جًدا فػفؿ افـص مـفا

ئد معرؾة حؽؿة افتؼيع ومسايرتف *  ـذفؽ ظـدـؿ ذـر مـ افػقا

وٓ صؽ أن شبب افـزول ظافج ؿضقة مفؿة وهل أنف ـؾام . فؾحقادث افقاؿعة

حدثت واؿعة مـ ؿقل أو ؾعؾ واشتجد أمر ٓبد أن يـزل بسبب افؼرآن، افؼرآن 

يساير إحداث، وهذا ـان معروف شابًؼا ذم كزول افؼرآن مجؾة وكزوفف مػرًؿا 

. حسب افقؿائع وإحداث، ـان هذا أجًضا شبب افـزول مفؿ ؾقفا

. آشتػادة مـفا ذم جمال افتزـقة وافسبقة وافتعؾقؿ:  أجًضا*

إن إدراك أشباب افـزول تعطل ادريب ؾرصة -: رمحف اهلل-ؿال ادصـػ 

ؿع افذي يعقشقكف، ومـ  ـبرة فؾتعامؾ مع افـاس ظذ ما هؿ ظؾقف مـ افقا

إخالق افتل جبؾفؿ اهلل ظؾقفا، وترصده إػ ـقػقة إثارهتؿ إػ افؼضقة افتل يريد 

أن يتحدث ظـفا فبقان ـقػقة ظـاية اهلل بؿـ كزل ؾقفؿ مـ ادممـغ، وـقػ ظافج 
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ما هؿ ؾقف مـ إدواء؟ وـقػ ؾضح أظدائفؿ وأبان هلؿ صـائعفؿ ومـؽراهتؿ، 

وهذا وإن مل يؽـ خيتص بأيات افقاردة ظذ شبٍب وحدها إٓ أن كزوهلا ظذ 

. شبب يزيد ذم ؿقهتا مـ هذه اجلفة واهلل أظؾؿ

ئد متعددة ٕشباب افـزول اكتفك إػ مسلخة ذم . إًذا هـاك ؾقا

[. ؿقاظد ذم أشباب افـزول: ادبحث إخر]إخر

أن افعزة بعؿقم افؾػظ ": ظـدكا ؿاظدة ـثًرا ما تؼال ذم شبب افـزول وهل

. هذه ؿاظدة ذم أشباب افـزول خاصة. "ٓ بخصقص افسبب

ـَ }: يعـل مثاًل آيات افؾعان كزفت ذم صخص معغ ذم ؿقفف تعاػ ِذي َوافا

 مـ صقغ افعؿقم ـام تعؾؿقن، ومـ {وافذيـ}، [6: افـقر]{َيْرُمقَن َأْزَواَجُفؿْ 

، يعـل مـ صقغ افعؿقم "إشامء ادقصقفة"أؿقى صقغ افعؿقم افتل هل 

أية ظامة يدخؾ ـؾ مـ رمك زوجتف وفقست ظـده بّقـف، . ادعروؾة ادشفقرة

يعـل هق جاء ورمك زوجتف وفقست ظـده بّقـف أربعة صفقد أو اظساف ؾؾؽقكف 

زوًجا، يعـل فق صخص آخر جيب حد افؼذف ؾقف، فؽـ ّحا زوج ُؿبؾ مـف افؾعان 

ظذ افصػة ادقجقدة ذم آية افـقر، هذا يـطبؼ ظذ ـؾ مـ ٓظـ، ـؾ مـ اهتؿ 

. زوجتف ُيالظـ، ؾؾقست خمصقصة بؿـ كزفت ؾقف أية

. "أن افعزة بعؿقم افؾػظ ٓ بخصقص افسبب"وفذفؽ صارت ؿاظدة 

هـاك مـ افعؾامء مـ ذـر ؿاظدة ثاكقة . ؾؽؾ مـ وؿعت مـف واؿعة ُظؿؿ احلؽؿ

أن افعزة بخصقص افسبب ٓ بعؿقم "ود هذه، مؼابؾة إن صح افتعبر 
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 فق ضبؼـا ظذ آية افؾعان أهنا (بخصقص افسبب)ضبًعا هق ٓ يؼصد . "افؾػظ

افعزة بخصقص افسبب ٓ بعؿقم "خاصة ذم ؾالن افذي شلل هق يؼصد 

.  ؾفل أصقؾة ؾقف، فؽـ كؼقس ظذ مـ حيدث فف هذه افقاؿعة"افؾػظ

ؾفق ٓ يريدون احلؽؿ أن احلؽؿ ٓ يتعدى، يعـل هؿ ٓ يريدون أن احلؽؿ 

أن افعزة بخصقص افسبب بؿعـك أهنا كزفت : ٓ، يؼقفقن. ٓ يتعدى إػ ؽره

ؾنذا جاء صخص يريد أن ُيالظـ مـ زوجتف . ذم ؾالن ؾؼط وؽره ُيؼاس ظؾقف

ٓ، أنت : ؿؾـا. أنا داخؾ ذم ظؿقمفا: ؿال. كجري ظؾقؽ آيات افؾعان: كؼقل

. كؼقسؽ ظذ افذي جاء شلل افـبل 

ضقب، هؾ ؾقف ؾرق بغ افؼقفغ؟ إًذا ذم افتعامؾ ُشـجري احلؽؿ، يعـل ذم 

هؾ أنؼدح فؽؿ ؾرق بغ افؼقفغ؟ . افتعامؾ شـجري احلؽؿ

... :افطافب

.  فؽـ افـتقجة واحدة:افشقخ

... :افطافب

 ضقب، ؾقف ؾرق آخر جقهري؟ :افشقخ

... :افطافب

أن يؼكون ظذ صقرة :  هق ذم احلؼقؼة ؾقف ؾرق آخر ظـدهؿ وهق:افشقخ

هذا اإلصؽال، يعـل مثاًل إذا ؿؾـا، ورضب ظـدـؿ هـا مثال أجًضا ذم . افسبب
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ؾػدية مـ صقام أو صدؿة }: ؿصة ـعب بـ ظجرة افذي كزفت ؾقف ؿقفف تعاػ

.  ؾقف ؾدية حؾؼ افرأس{أو كسؽ

َوٓ ُتْؾُؼقا }: وأن ذم ؾدية حؾؼ افرأس أو ادثال ذم افـػؼة ذم ؿقفف تعاػ

أن ذم ماذا كزفت؟ ذـر ظـدـؿ شبب . [195: افبؼرة]{بَِلجِْديُؽْؿ إَِػ افتاْفُؾَؽةِ 

افـزول أهنا كزفت ّحا ترـقا اجلفاد وأردوا أن خيؾق إػ مزارظفؿ ؾـزفت هذه 

ؾؿع ذفؽ يعـل . أية أهنؿ ٓ يسـقا اجلفاد، يعـل ٓ تؾؼقا بلجديؽؿ إػ افتفؾؽة

أي ترك فؾـػؼة ؾقف : شقؽقن إمر حمصقًرا بصقرة افسبب ؾتؼقس ظؾقفا ؾتؼقل

إفؼاء بافقد إػ افتفؾؽة ؾفق داخؾ ذم معـك أية ؿقاًشا ـسك افـػؼة ظذ إوٓد 

. وافقتامك وادساـغ

 ذم ـؾ {وٓ تؾؼقا بلجديؽؿ إػ افتفؾؽة}: فؽـ ما أشتطقع أظؿؿ أؿقل

شقاء ذم . كػؼة: ٓ، هق ذم افـػؼة خاصة، ذم صقرة افسبب، ما كؼقل. يشء

إوٓد، ذم ـذا، ؾام خصصـا بصقرة افسبب، ؾال كستطقع أن كؼقس مع أن أية 

. {َوٓ ُتْؾُؼقا بَِلجِْديُؽْؿ إَِػ افتاْفُؾَؽةِ }ظامة 

ٓ }يا أخل : أن فق اشتدفؾت بشخص يريد أن ُينع بافسقارة تؼقل

ٓ، افعزة بخصقص افسبب ٓ بعؿقم : ؿال. {تؾؼقا بلجديؽؿ إػ افتفؾؽة

افؾػظ، ما تستدل هبذه أية، هذه أية ؾقؿـ ترك افـػؼة ٕهنا كزفت ذم حديث 

ؾلنت ؿقس ؾقؿـ ترك افـػؼة ذم اجلفاد، ترك . أنس ؾقؿـ ترك افـػؼة ذم اجلفاد
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افـػؼة ظذ إوٓد، ترك افـػؼة ظذ افزوجة، أحكها ذم افسك فؾـػؼة، ٕهنا 

ٓ خصقص افسبب . كزفت ذم ترك افـػؼة ؾفق فقس ظـده ظؿقم افؾػظ

. ظرؾـا افػرق؟ ضقب، ـقػ كؿـع هذا؟ كؿـعف بدفقؾ آخر. وصقرتف

. واهلل أظؾؿ. هذا هق إمر وافتطبقؼ ذم ذفؽ

؟ ...:افطافب

افعزة بعؿقم افؾػظ ٓ "إول وهق .  إول ضبًعا ٓ صؽ:افشقخ

. "بخصقص افسبب

؟ ...:افطافب

.  هذا حجة فـا:افشقخ

؟ ...:افطافب

 كعؿ، ـقػ؟ :افشقخ

... :افطافب

خطًئا رد ظؾقفؿ، .. ٓ، هقٓ يؼصد هذا، فؽـ حقـام ّحا أرادوا أن:افشقخ

. فؽـ ٓ يريد افؼصد، هق أن ذم معرض افرد وفقس ذم معرض افتعؿقؿ

؟ ...:افطافب

. أتػضؾ اؿرأ . اؿرأ افؼصة ذم صػحة مائة.  ؿصة ادرأة:افشقخ
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ؾصاح افـاس ..ثؿ رجع..ؾحؿؾ رجٌؾ مـ ادسؾؿغ ظذ..:افطافب

إكا ّحا ... ، أي افـاس تموفقن هذه أية ظذ هذا افتلويؾ:..ؾؼال..شبحان اهلل

؟ ..إكا بقــا ًها ..أظز اهلل

 هذا هق، يعـل هؿ أول أية خطل، أنف مـ جاهد ؾلوؽؾ ذم افعدو :افشقخ

أنف أخؼك بافتفؾؽة، أن فق اإلكسان مثاًل ُينع بسقارتف فؽان يؾؼل ذم افتفؾؽة، 

فؽـ ذم اجلفاد، ٕن اجلفاد أنت تذهب مـ وؿـ آحتامٓت افؼتؾ، وٓ ٓ؟ 

ؾفق أوؽؾ ذم افعدو ؾظـقا أن هذا إفؼاء ذم افتفؾؽة، ؾلراد أن يبغ شبب افـزول 

إصع فمية ٕجؾ أن تػفؿفا وتدخؾ ذم ظؿقمفا ذم احلؼقؼة، ؾفق ـام ؿؾت 

. فؽ ذم افبداية أنف هق تلويؾ خطل

هق يرد ظذ أنف صخص يقؽؾ ذم افعدو ويؼاتؾ حتك ُيؼتؾ، ! ! : ٓحظقا 

صحقح؟ . أخؼك بـػسف ذم افتفؾؽة: وهق يؼقل

... :افطافب

 فؽـ هذا صحقح؟ :افشقخ

... :افطافب

 فقس صحقًحا ٕن هذا جماهد، ٕن اجلفاد مـ مظـتف افذهاب :افشقخ

ٓ يرجع )فؾؼتؾ، وٓ ٓ؟ احتامل ـبر جًدا ٓ يرجع، وهق ـام جاء ذم احلديث 

ؾفق .  يعـل إًذا هق مظـة فؾؼتؾ، ؾؽقػ يؽقن هذا هتؾؽة؟ مستحقؾ(بـػسف ومافف

. أراد أن يبغ هلؿ احلؽؿ إول
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؟ ...:افطافب

 صح، ـقػ؟ :افشقخ

... :افطافب

 ضقب، وإيش اإلصؽال؟ :افشقخ

؟ ...:افطافب

 ـقػ؟ ظذ افؼقل افثاين؟ :افشقخ

... :افطافب

 هذا هق، افؼقل افثاين شقؽقن ؾقف ؿصقر واوح، وهذا مـ أشباب :افشقخ

افرد ظؾقفؿ، ٕنف ؾقف ؿصقر ذم افػفؿ، وفذفؽ هذا أوبط ذم افتعؿقؿ وذم وبط 

. ادسلخة مـ افؼك ظذ صقرة افسبب

؟ ...:افطافب

 ـقػ؟ :افشقخ

... :افطافب

يؿؽـ كّزل ـالم صقخ اإلشالم بس أنا ما ؾفؿت إوػ، ـالم . :افشقخ

. صقخ اإلشالم، بس افثاكقة هل افع ؾفؿتفا مـؽ

؟ ...:افطافب

، وذـر أهنؿ مل "مؼدمة افتػسر" أـقد، أـقد، هق رد ظؾقفا ذم ـتاب :افشقخ

يريدوا افؼك هذا، فؽـ هق مـ إؾرازاتف، فقست مسلخة افؼقاس وظدمف، فق ـان 
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افؼقاس وظدمف ظذ افعؿقم، إدخال افعؿقم ذم افؼقاس فؽان افػرق يسر، فؽـ 

. افؼك ظذ صقرة افسبب مشؽؾة ؾقؽقن إول أظؿ

؟ ...:افطافب

 ٓ، هذه مسلخة ثاكقة، وذـرها افسققضل وـذفؽ افزرـق أنف يعـل :افشقخ

ًٓ بف ذم ـؾ افؽالم ٓ صؽ فقس مـ افصقاكة فف، فؽـ  اختاذ افؼرآن يعـل اشتدٓ

يعـل هـاك ظـدكا اشتشفاد مثاًل صحقح ممؽـ . اشتشفاد ذم حمؾف ٓ بلس

يستشفد بف اإلكسان، فؽـ تقشقع دائرة آشتشفاد إػ أمر ؾقف مثاًل مزاح أو أمر 

ـقػ إذا ـان اشتدٓل ظؽس؟ يعـل أحقاًكا يؽقن اشتدٓل ؽؾط، . ٓ يؾقؼ مثاًل 

.. يعـل جيعؾ افؼرآن ذم مقضـ يعـل إن صح افتعبر اشتفزاء هبؿ وهق ٓ يعرف

يعـل مرة ـان ؾقف حػؾ ؾؽان ؾقف رظاية فؾسجـاء وـذا ؾقاحد اشتدل بآجة 

ـُ َأَحُب إيَِلا مِماا َيْدُظقَكـِل إَِفْقفِ }يقشػ  ْج ، ضبًعا مسجقكغ [33: يقشػ]{افسِّب

أن يقشػ ذم جمال حؼ، : إمر افثاين. أن أول يشء، وافسجـ هق أحب هلؿ

كبل ـريؿ، يعـل هق ُحبس طؾاًم وهذا ُحبس بنداكة مثاًل، مثاًل بجريؿة، هق 

 حتك هؿ افع مسجقكغ ما يبغقن {افسجـ أحب إيّل مما يدظقكـل إفقف}: يؼقل

. ٕنف معـاها افسجـ أحب إيل مما يدظقكـل إفقف..أية

، مما ..ضقب، ذاك يدظقن إفقف مؼابؾ ؾتـة، يعـل ٓ اشتدٓل، ٓ شقاق، ٓ

جعؾ افؼرآن ذم شخرية فألشػ وُيضحؽ مـف، جيعؾ افـاس يضحؽقن مـ 

، هذا ..أجـ أنت؟ ؾصار افؼرآن ذم حمؾ: آشتدٓل، يعـل افـاس يؼقفقن
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وهمٓء ؾقف أحد . {افسجـ أحب إيل مما يدظقكـل إفقف}: مسجقن تؼقل

دظاهؿ إػ يشء؟ هؾ اؾتتـقا وُظروقا ظذ ؾتـة؟ يعـل ٓ واؿع وٓ آية ـام ؿال 

. همٓء ٓ ظؼؾ وٓ ؿرآن: صقخ اإلشالم

. واهلل أظؾؿ
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