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﷽ 

رس السابع  ا

د  2015 نومفرب 08/  1437 حمرم 2األ  

      63 ٕاىل االٓیة 32 من االٓیة
ُوا  [قال تعاىل َن آَم ِ َّ ْزِق ۚ قُْل ِيهَ ِل َباِت ِمَن الّرِ ّیِ َِّيت أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ ال َّ َم ِزینََة ا ِيف ُقْل َمْن َحرَّ

ِت ِلَقْوٍم یَْعلَُمونَ  َ ُل ااْلٓ َ نَُفّصِ ِ َاَمِة ۗ َكَذٰ اِلَصًة یَْوَم الِْق َ نَْیا  ُّ َ الَْفَواِحَش  (32) الَْحَیاِة ا َم َرّيبِ ََّما َحرَّ ن
ِٕ
ُقْل ا

ُْرشُِكوا ْمثَ َوالَْبْغَي ِبَغْريِ الَْحّقِ َوأَن 
ِٕ
ً َوأَن تَُقولُوا  َما َظهََر ِمْهنَا َوَما بََطَن َواْال ِ َما لَْم یَُزنِّْل ِبِه ُسلَْطا َّ اِب

ِ َما َال تَْعلَُمونَ  َّ َتْقِدُمونَ َوِلُلكِّ أُمَّ  (33) ََىل ا َْس ًَة ۖ َوَال  َتأِْخُروَن َسا َْس َذا َجاَء أََجلُهُْم َال 
ِٕ
  ٍة أََجٌل ۖ فَا

ََّقٰى َوأَْصلََح فََال َخْوٌف   (34) ِيت ۙ فََمِن ات َ ٓ َلَْیُمكْ ا وَن  ُمكْ یَُقصُّ َُّمكْ ُرُسٌل ّمِ َ ا یَأِْت مَّ
ِٕ
ْم َوَال َ بَِين آَدَم ا َلَْهيِ  

َزنُونَ  ونَ  (35) ُمهْ َحيْ ُ ِ ا َ اُب النَّاِر ۖ ُمهْ ِفهيَا  ِئَك أَْحصَ ـٰ َ وا َعْهنَا أُول َتْكَربُ ِتنَا َواْس َ ٓ بُوا ِبا َن َكذَّ ِ َّ   ](36) َوا
ترشح    :معاين االٓ

ُوا  [ َن آَم ِ َّ ْزِق ۚ ُقْل ِيهَ ِل َباِت ِمَن الّرِ ّیِ َِّيت أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ ال َّ َم ِزینََة ا ِيف الَْحَیاِة ُقْل َمْن َحرَّ
َاَمِة ۗ  اِلَصًة یَْوَم الِْق َ نَْیا  ُّ ُ  ]ا انه و  نكر هللای ت سب ن ُحيّرِمون الطیبات ىل تعاىل يف هذه االٓ ا

لق هللا  . عون ٔان ذ التحرمي من هللاویدّ  نیا هذه الطیباتتعاىل وقد  ني،  يف احلیاة ا للمؤم
امة  فٕاهنم الكفارٔاما و  ني، ؤاما يف یوم الق كون الطیباتفیألكون مهنا تبعا للمؤم ني ال    . ٕاال للمؤم
] َ ِ ِت ِلَقْوٍم یَْعلَُمونَ َكَذٰ َ ُل ااْلٓ   من عند ٔانفسهم  ُحيّرِمونیُبني هللا تعاىل ٔان الكفار واملرشكني  ]نَُفّصِ

   . وبأهواهئم، ٔاما املسمل فال ُحيِرم ٕاال ماحرمه هللا ورسو ملسو هيلع هللا ىلص
َ الَْفَواِحَش َما[ َم َرّيبِ ََّما َحرَّ ن

ِٕ
ْمثَ َوالَْبْغَي ِبَغْريِ الَْحّقِ  ُقْل ا

ِٕ
ي ]َظهََر ِمْهنَا َوَما بََطَن َواْال  بَّني هللا ما ا

ه من األقوال واألعامل سواًء اكن الُفحش  مه، وهو الفواحش، ويهرَّ حَ  لك ما فَُحَش و عُظم ُق
ىل الناس، ٍ مظاهرا ٔاو ابطنا، وَحرَّ  س معناهإالمث والبغي بغري حق وهو الظمل والاعتداء  ٔان  ول

كون بغري حقف منا يه صفة اكشفة،وإ  هناك بغي حبق فهو وصف الزم و اكشف  ،صفة البغي دامئا 
.بغيلهذا ال   

] ً ِ َما لَْم یَُزنِّْل ِبِه ُسلَْطا َّ ُْرشُِكوا اِب مل وال جحة دامئا الرشك اب ]َوأَن  س   .ل  
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ِ َما َال [  َّ ََىل ا مل من ٔاكرب احملرمات ]تَْعلَُمونَ َوأَن تَُقولُوا  ىل هللا بغري  .القول   

  :الفوائد

ّل هللا من الزینة والطیبات من الرزقاالٕ   1 َ ن حيرمون ما ٔا ىل املتنطعني ا ، كام اكر الشدید 
32يف االٓیة   

ّذر  مسمل رواه. )1(قالها ثال )ه املتنطعون( :ع فقالمن التنطّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقد   

شدّ التنطُّ و   هأ ، ٕاذ كررها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثال للتقمُّ د والتعع هو ال .كید والتن  

نِ و (وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ّ لَُمكُ الُْغلُوُّ ِيف ا ْ َ َمْن َاكَن قَ َ ْه ََّما أَ ن ِٕ
ِن، فَا ِ ّ ُمكْ َوالُْغلُوَّ ِيف ا َّ

ِٕ
)2( )ا  

    تعریف الغلو: مأخوذ من الغالء، وهو جتاوز احلد املعقول و املرشوع.  

ان، كام قال العلامء، وهو اعتقادي  ُ بَ ّنيِ  لنا الغلو هو هللا ورسو ملسو هيلع هللا ىلص، والغلو نو ي ی ٔانواع الغلو: ا
.ومعيل  

 1 اعتقادي:

ل ي من الغالة م سان ا كون يف ابطن إال ي  :وهو ا  

د  مل وال ضوابط وال قوا . كفري املسلمني وتفسیقهم وتبدیعهم، بدون   

اء العصمة هلم، و   ني واد امل یقلها االٕ ٕان الغلو يف املتبو قولها بلسان  .سان بلسانه ف  

ه احلوار  .لق ابب احلوار ف جيوز ف  

ه:  2 معيل: وم

ىل النفس   ام اللیل لكه دامئا،  من األمور الرشعیة  تبلغ امللل  ٔان ٕاىل كرث من طافهتاأ امحلل  كق
لیه وتوقان النفس ٕالیه رك الزواج مع القدرة  هر، و  .وصیام ا  

 

 
  )2670( مسمل )1(
سايئ )1851( ٔامحد ) 2( ن ماجه )3057(، ال  )3029(، ا
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.رك الرخص    

ل ما  ة اكن حترمي احلالل والطیبات من الرزق، م .يف الزمن املايض یفع بعض الصوف  

ىل النفس  ىل الناس ٔاو  ا  .جعل املستحب واج  

ه من . امرٔاةألنه نظر مرة ٕاىل  تعذیب النفس، مكن یفقأ عینه  وفقأ العني كبرية والنظر الغري املبالغ ف
  .الصغائر

ة مقاصد تفسري النصوص مبا یتعارض مع  .الرشیعة إالسالم  

شدد: س من ال  و أ ما مال

.داء الفرائضأ    

ات  .إالكثار من النوافل مبا الیؤدي ٕاىل امللل ورك الواج  

ريطلب االٔ   ل األحضیة األقرب شهبا لمكل يف العبادات من  صفات ٔاحضیة رسول هللا  ملل م
  .ملسو هيلع هللا ىلص

بیات ساء األج دم مصاحفة الرجال لل ل  .البعد عن احملرمات، م  

 

الج الغلو:   

.تعریف الشهبة ؤاهنا من الزتیني للباطل 1  

ملحترمي  2 ىل هللا بغري  .القول   

املوصوفني ابلتوسط،  و ،الراخسني يف العمل املعتربن الرابنینيٕاىل العلامء  وجوب الّرد  3
لهيم ٔاهنم ال ختطفهم الفنت ق، وفقه النفس وجرب  ق  وابلتجربة، وابلنظرة البعیدة والفقه ا

  .تالمذهتم الفامهنيب   والاستعانة

صاص صاص املسائل السیاسیة العامة يه من اخ .والة األمور ؤاهل الاخ  4  

.احلذر من الشهبات 5  

  .احملكامت وجوب رد الشهبات ٕاىل 6

.ها ببعضبعض  النصوص امجلع بني النصوص واحلذر من رضبوجوب  7  
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.و العواقب النظر ٕاىل املآالت 8  

.وجوب التفقه يف التعامل مع الفنت 9  

اء والاشتغال ابلعبادة 10 ٔاثناء الفنت يف اصة ا  

 

ن والابتعاد عن العلامء الرابنیني والاسهتزاء هبم وٕابعاد  ٔاسباب الغلو: من ٔاسباب الغلو اجلهل اب
س فقط يف .الناس عهنم ت ٔاخرى سامویة بعض ٔاتباع والغلو ل حرفت  إالسالم، بل حىت يف د

رشیة  ت ٔارضیة  ري ذ وفلسفات ٔاو ٔافاكرٔاو د .و  

 

ُب وإالهامل. س شدد والغلو، فٕانه ال ُحيب اجلفاء وال ه: كام ٔان إالسالم ال ُحيب ال  تن

 

  


