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املمدهح

اؿُد هلل اير ٟأ ْاز يًٓاع دزٚب اهلدا ١ٜبايكسإٜٓٚ ،طس ضبٌ تعًُ٘
َٚعسؾــ ١أذهاَــ٘ ٚايطــع ٗ ٞأبــٛاب تؿطــا آٜاتــ٘ٚ ،ذبـ

اٍ ايكًــٛب

إضتظٗاز جٛاٖسٚ ٙجعٌ ايٓؿـٛع ُٝـٌ اٍ تؿطـاٚ ٙتأًٜٚـ٘ ،اْـ٘ ايعًـِ
ايرٜ ٟعحص ايبػس عٔ ا٫ذاطَ ١طاٚ ً٘٥ؾسٚع٘ ٫ ،ضُٝا ٚإ ايكـسإٓ ٫
تٓتٗ ٞغسا٥ب٘  ٫ٚ ،تطرب أغٛاز ٫ٚ ، ٙتٓهػـ أضساز.ٙ
 ٗ ٚنــٌ آٜــَٓ ١ــ٘ مــصاَ ٔ٥ــٔ ايعًــٚ ،ّٛأبــٛاب َــٔ إعسؾــ ١هتٗــد
إطًُ ٕٛبػٛم ي ًٌٓٗ َٔ ٜٓابٝع َٛزدٖا ايعرب إبازى ٚ ،يهٓٓا ْعرتف
ببكآ٥آَ ،ؿـسد ٚ ٜٔفـتُعٌ ،قاؾـسَٚ ٜٔكؿـسٚ ٜٔعًـ ٢ذـاٍ ايع ـؼ
ٚايظُأ َٔ ،غا إ ْؿكد ايػٛم ٚايعصّ ٚاٱقساز باؿاج ١ٱظٗاز عًّٛ
ايكسإٓ ٚتًو آ ١ٜأمس ،٣ا٭َس ايرٜ ٟعترب إ عحاشاً مايداً ْٚرباضاً ٚدزضاً
ٗ اؿهُٚ ١ذثاً يٮ َِ ٚزٚاد ايعًِ ٗ ايتٛج٘ اٍ زذاب نٓـٛش ايكـسإٓ

قاٍ تعاٍشوَ َِا ؤُوحٍِخُُْ ِِنْٓ لٌعؼٍِعنُِ بِ ق لٍَِنٍ ز(ٚ ،)1يٝحـد ؾٝـ٘ إَٓ٪ـ ٕٛبػٝـتِٗ
ٚذاجاتِٗ إطتدّٚ ١إطتردث ،١ؾٗ ٛاٯ ١ٜايعكً ١ٝاير ٫ ٟتٓك ع ؼدٜات٘
 ٫ٚتبً ٢ذحح٘ بـٌ تساٖـا ٚغـاٴى تستـد ٟزدا ٤ايظؿـس ٚايسؾعـ ٗ ١نـٌ
شَإ َٚهإًٜٛ ،ذ بٗا إًٜٚ َٔ٪حأ ايٗٝا إترا ُ ٜٚـ ٔ٦إيٗٝـا ايٓـاع
عً ٢إ مت٬ف َػازبِٗ َٓٚاشهلِ.
إْ٘ إ عحاش مسـاَ ٟٚبـازى بـٌ أٖـٌ ا٭زض ٚٚ ،دٜعـًَ ١هٛتٝـٗ ١
أٜد ِٜٗأ زاد اهلل تؿك َ٘ٓ ً٬إ َ٬ٜظ ن َ٘٬قًٛبِٗ ٚتػع أْٛاز َعاْٝـ٘
ٚقٝاَ ٤عازؾ٘ عًْ ٢ؿٛضِٗ يٝبك ٢ايتٛذٝد َ٬شَاً يًٛجٛد اٱْطاْٗ ٞ
( )1ضٛز ٠اٱضسا.85 ٤
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ا٭زض زٓ َٔ ١اهلل تعاٍ.
ٖٚــرا ٖــ ٛاؾــص ٤ايثايــث َــٔ ايتؿطــا ٜٚ ،تكــُٔ تؿطــااً ٯٜــا
َعدٚدا

َٔ ضٛز ٠ايبكسٚ ، ٠ؾٚ ٘ٝا٭جصا ٤ا٭مسَ ٣دازع ْٚظسٜا

ٚقٛاعد مل ٜعٗدٖا عًِ ايتؿطا،جا٤
إْٚ ٍٛعِ ايٓؿا.
حسز يف الٌجف األشسف
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ؾكَ ً٬ـٔ اهلل تعـاٍ  ،إْـ٘ ْعـِ
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ف فنََل َم ُ ُْ لٌٍقن ُر َِ ٌََلنا و ٌَمُن ُْ ػَن َل ز
لْلَ ذعااىش فِنً ُلٍُنِ ِه ِم ُْ َِن ٌَ ز
ؤٌٍَُِز هَِّا وَأُِل ٌَىع ِهَُِْز اٯ10 ١ٜ
اإلعساب ّاللغح
قسأ ٓصٚ ٠عاؾِ ٚايهطـاٜ ٞ٥ٳهـرٹ ب ٕٛبـايتفؿٝـ ٖٚـ ٛإسضـٗ ّٛ
إؿاذـٚ ،ايباق ٕٛبكِ أٚي٘ ٚتػدٜد ايراٍ ايرٜ ٟؿٝد َعٓ ٢ايتهرٜ
يٰٜا

ٚايٓب.٠ٛ

ٚبٌ ايًؿظٌ عُٚ ّٛمؿٛف َ ًل ،إذ أْ٘ بايتفؿٝـ ٜه ٕٛإعٓ٢
أعِ ،ؾٝػٌُ ايهرب ٚايتبدٚ ٌٜايترسٜـ ٚإْهاز اٯٜا

ٚايٓب.٠ٛ

ٗ قًٛبِٗ  :جاز ٚفسٚز مرب َكدَّ ،سض َ :بتدأ َ٪مس.
ؾصادِٖ  :ايؿا ٤ذسف ع ـ ،شاد  :ؾعٌ َاض ٜتعد ٣اٍ َؿعـٛيٌ
بُٗٓٝا َػاٜس ،٠اهلاَ : ٤ؿع ٍٛب٘.
اضِ اؾ٬ي : ١ؾاعٌ َسؾٛع بايكَُ ،١سقاًَ :ؿع ٍٛب٘ ثإ َٓؿٛب
بايؿترٚ،١هلِ  :ايٛا ٚعاطؿـٚ ١إضـتٓ٦اؾ، ١ٝهلـِ :جـاز ٚفـسٚز ٗ ،قـٌ
مرب َكدّ.
عراب َ :بتدأ َ٪مس ،أي : ِٝؾؿ ١يعراب.
َا :ايبا ٤ذسف جس يًطببَ ،١ٝـا :اضـِ َٛؾـ ٗ ٍٛقـٌ جـس بايبـا،٤
ناْٛا :نإ ٚإمسٗاٜ ،هرب : ٕٛؾعٌ َكازع ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ١مرب نإ،
ًْٚــ ١نــإ ٚإمسٗــا ٚمربٖــا  ٫قــٌ هلــا َــٔ اٱعــساب ٭ْٗــا ؾــً١
إٛؾ.ٍٛ
إسض  :أ ؾً٘ ايطكِ ٗ ايبدٕ ،ؾأطًل ٗ إكـاّ عًـَ ٢ـا ٗ ْؿـٛع
ايهؿاز إفادعٌ َٔ ايػو ٚايسٜبٚ ١ايٓؿام بٓعت عً ١ا٭بدإٚ ،ب٘ قاٍ
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ابــٔ عبــاع ٚقتــادٚ ٠أبــ ٛعبٝــدٚ ،)1(٠قٝــٌ إٔ إــسض ايػــِ ٚاٱذطــاع
بايٛجع بطب

ذطدِٖ يًُطًٌُ ،أ  ٚؾتٛز قًٛبِٗ عٔ اؿل ٚقبٛي٘.

ا٭ ي :ِٝإ٪مل إٛجع ؾعَ ٌٝعٓ ٢أؾعٌ.
ايهرب  :اٱ مباز عٔ ايػ ٤ٞعً ٢غا َا ٖ ٛب٘ َ ٖٛٚ ،رَ ّٛغسعاً
ٚعك. ً٬

يف سياق اآلياخ
بعد إ بٓٝـت اٯٜـ ١ضـ ٤ٛضـسٜسْ ٠اعـَ ١ـٔ إٓـاؾكٌٚ ،تظـاٖسِٖ

باٱّإ م٬ؾاً ٕا ٜكُس ٗ ٕٚأْؿطِٗ َٔ ايهؿس ٚاؾرٛد ،جا٤

ٖـرٙ

اٯ ١ٜيبٝإ اـًٌ ٗ أؾعاٍ إفادعٌ ٚ ،اْ٘ زاجــع يًٓكـ ٗ ْؿٛضِٗ،
ؾاٯٜا

ايهسّ ١مل تهتـ بعسض ض ٤ٛؾعًِٗ بٌ تٓاٚيت أضباب٘ ايرات١ٝ

اـؿ. ١ٝ
ٚإذ جا٤

اٯ ١ٜايطـابك ١باٱمبـاز عـٔ ضـ ٤ٛؾعـٌ إٓـاؾكٌ ٚايـرٟ

ٜتكُٔ يػ ١ايرّ ٚايتٛبٝخ هلِٚ ،دعٛتِٗ يًٗداٚ ١ٜايسغاد ٚجا٤

ٖرٙ

اٯ ١ٜيتهػــ عـٔ عًـ ١مـداع إٓـاؾكٌ ٚؽًؿٗـِ عـٔ اٱّـإ ايؿـادم
ٚاٱم٬ف ٗ ايعباد ٖٞٚ ،٠عً ١ذات ١ٝإمتٝاز ١ٜبإ زنبٛا جاد ٠ايعٓـاد
ٚأعسقٛا عٔ اٯٜا .
 ٚتبٌ اٯ ١ٜايتايٝـ ١ا٭ثـس إرتتـ

عًـَ ٢ـسض ايكًـٛب باٱقاَـ ١عًـ٢

إعؿٚ ١ٝاٱؾساز عً ٢ايؿطادٚ ،مل تهتـٹ اٯٜا

بؿٝػ ١اٱْراز ايٛازد٠

ٗ ماُ ١اٯ ١ٜايطابك ،١بٌ بٓٝت ٖر ٙاٯ ١ٜعً ١إفادعـٚ ،١ضـب

ايتحـسأ

عً ٢اهلل ٚزضٛي٘ ٚإٚ ،ٌَٓ٪بٓٝت إ اٱْطإ ٜ ٫كـدّ عًـ ٢كادعـ ١اهلل
تعـاٍ ٚإـٜٚ ،ٌَٓ٪بــ ٤ٛبمنـ٘ َــٔ غـا إٔ ٜػـعس بأْــ٘ َتفًــ عــٔ إدزاى
ٚظا٥ؿ٘ ايعبادٖٚ ،١ٜتٓع عٔ تطفا عكً٘ يًتُٝٝص بٌ َا ٜٓؿعـ٘ َٚـا ٜكـس،ٙ

( )1أ ْظس ايتبٝإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .73 / 1
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ٚجا٤

اٯ ١ٜزٓ ١ب٘ ٚترنااً ي٘ بٗر ٙايكاعدٚ ،٠زضاي ١مسا ١ٜٚؼث٘ عً٢

ايتدازى ٚاٱْاب.١
ٚيتدٍ اٯٛ َٓ ٗ ١ٜقٗا عًـ ٢ذّ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌَٚ ،ـا ٜؿـٝبِٗ َـٔ
ايب ٤٬بطب

جرٛدِٖ ٚإؾسازِٖ عً ٢ايباطٌ ،قاٍ تعـاٍ شوَلَنٌِِْمُِْ لٍُُِهََُنا

غٍُعفز هًَع َْبَغَ لٌٍقرُ ػٍٍََْمَا هِىُفعٌِ ُِْز(.)1
ٚتدٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عًَ ٢دح إٚ ،ٌَٓ٪ؼثِٗ عًـ ٢ايثبـا

عًـ٢

اٱّإ يرا ٚزد ٗ َدذِٗ ،قٛي٘ تعاٍ ذها ١ٜعـِٓٗش رَهَََّنا َ حُنَِؽع لٍُُِهَََنا هَؼْنَِ بِ ع
ٌََِْخَََاز(.)2
 ٗٚؾًٖ ١ر ٙاٯ ١ٜباٯٜا
ا٭ : ٍٚبعد إٔ ذنس
أمرب

ايتايَ ١ٝطا:ٌ٥
آ ١ٜايبرث إبت ٤٬إفادعٌ َسض ايكًٛب

اٯ ١ٜايتاي ١ٝعٔ قٝاَِٗ بايؿطاد ٗ ا٭زض .

ايثاْ : ١ٝبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ إفادعٌ ٜ ٫هتؿ ٕٛبايهؿس ٚإفادع١
بٌ ٜك َٕٛٛبايؿطاد ٗ ا٭زض .
ايثايث : ١تٛج٘ ايً ّٛيًهؿاز عً ٢إؾطادِٖ ٗ ا٭زض ْٚ ،ػسِٖ

ٕؿاٖ ِٝايك٬يٚ ١أضباب اـداع إهس  ،يكٛي٘ تعاٍ (وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ َ حُفعسُِِول
فًِ لألَرْفِ)

( )3

.

ايسابعٚ : ١جٛد أَ ١تأَس بإعسٚف ٚتٓٗ ٢عٔ إٓهس  ِٖٚ،إطًُ، ٕٛ

قاٍ تعاٍ (وٌَعخَىُْٓ َِِْىُُْ ؤَُِّتٌ ٌَِْػَُِْ بٌَِى لٌعخٌٍَِْ وٌَإعٌُُِوَْ هِاٌعَّؼٌُْوفِ وٌََْمََِْْ

( )1ضٛز ٠ايٓطا.155 ٤
( )2ضٛز ٠آٍ عُسإ .8
()3ضٛز ٠ايبكس11 ٠
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ػَْٓ لٌعَُّْىٌَِ)

()1

ٚإػ٘ عامل اي

يًٓؿظ ٗ أَساض ايبدٕ ٚ ،نثس

ٗ ٖرا ايصَإ إٍ جعٌ َٛقٛع١ٝ
إمتؿاؾا

ا٭َساض ايٓؿط، ١ٝ

يٝه َٔ ٕٛإعحاش ايكسإٓ ايهس ِٜف ٙ٪ٝقبٌ أنثس َٔ أيـ ٚأزبعُا ١٥عاّ
برنس َٛقٛع ا٭َساض ايٓؿطٚ ، ١ٝأثسٖا ضًباَ عً ٢ايٓٗخ ايؿهسٚ ٟعامل
ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ .
ٚي ٛإطًع أطبا ٤ا٭بدإ ٗ ايعامل ٗ ا٭شَٓ ١ايطابك ١عًَ ٢كاٌَ
آ ١ٜايبرث ٱيتؿتٛا إٍ يص ّٚؽؿٝـ ٚإؾساد أبٛاب ٗ اي

٭َساض

ايٓؿظ  ،إقتباضاَ َٔ ايكسإٓ  ٌٖٚجا ٤ايكسإٓ بع٬د ٖر ٙا٭َساض أّ
إنتؿ ٢با٭غاز ٠إيٗٝا  ،اؾٛاب  ٖٛ :ا٭ ، ٍٚقاٍ تعاٍ (ؤَ َ هِ ِوعٌِ لٌٍقرِ حَٓعَّئُِّٓ

لٌعمٍُُِ ُ)

()2

ٚي ٛإمؿس أذ ٣ايهؿاز َسض ايكًٛب هلإ ا٭َس ٚ ،يهٔ اٯ١ٜ
ايتاي ١ٝأمرب

عٔ إؾساِٖ عً ٢ايؿطاد إكس ٕٚبايعٓاد  ،جاٚ ٤ؾؿِٗ

بأِْٗ (َؿطدً َ )ٕٚكاَ َٔ غا تكٝٝد ٗ َٛقٛع٘ َٚتعًك٘ ٖا ٜدٍ عً٢
ضع ِٗٝيٲؾطاد بٌ إطًٌُ أٜكاَ يتأت ٞاٯٚ ١ٜاق ١ٝهلِ َٔ ايهؿاز
ٚإؾطادِٖ ٚوتٌُ أثس ٚؾـ إفادعٌ بأِْٗ َؿطد ٗ ٕٚذاهلِ
َٚسض قًٛبِٗ ٚجٖٛاَ :

ا٭ : ٍٚإْ٘ َؿدام يكٛي٘ تعاٍ (فَََلمَ ُُْ لٌٍقرُ ٌَََِلا) (. )3
ايثاْ : ٞجا٤

اٯ ١ٜيٲمباز عٔ إ٬شَ ١بٌ َسض ايكً

ٚاٱؾطاد

ٗ ا٭زض ٜٚ ،دٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢تٓص ٙإطًٌُ عٔ أَساض ايكًٛب .
ايثايث  :اٯ ١ٜأجٓب ١ٝعٔ َسض ايكًٛب  ،٭ٕ آ ١ٜايبرث أمرب
َٛقٛعٌ :
()1ضٛز ٠آٍ عُسإ 104
()2ضٛز ٠ايسعد28
()3ضٛز ٠ايبكس10 ٠
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ا٭ٚ : ٍٚجٛد إسض ٗ قًٛب إفادعٌ بممتٝازِٖ ٖٚ ،را
اٱمتٝاز َٓاف ٭ؾٌ مًل اٱْطإ عً ٢ايؿ س. ٠
ايثاْ : ٞشٜاد ٠إبت ٤٬ايهؿاز إفادعٌ بدا ٤ايكًٛب ٚ ،جا٤

ايصٜاد٠

ؾ َٔ ٘ٝاهلل عص ٚجٌ  ،ٱدعا ِٗ٥اٱّإ نرباَ ٚ ،كادعتِٗ إ ، ٌَٓ٪أَا
اٱؾطاد ؾمْ٘ ؾعٌ أغد أذٜٚ ٣طترل عكٛب ١أنرب .
ٚايؿرٝس ٖ ٛا٭ ، ٍٚؾمٕ اٱؾطاد ٗ ا٭زض ْٚػس َؿاِٖٝ
ايك٬يَٚ ،١صاٚي ١ايظًِ ٚايتعدٜ ٟصٜد َٔ َسض ايكًٛب ٚايهدٚزا
ايظًُاْ ١ٝإ ٫أْ٘ ٜ ٫ه ٕٛبسشماَ د ٕٚايتٛب ، ١أٜ ٚهَ ٕٛاْعاَ عً ٢مٛ
ايطًب ١ٝايهً َٔ ١ٝاهلداٚ ١ٜاٱّإ .
ؾُع إٔ آ ١ٜايبرث تتكُٔ ايرّ يًهاؾسٚ ٜٔإؿطد ٜٔؾمٕ ٖرا ايرّ
ٗ َؿٗ َ٘ٛدع ٠ٛيٲّإ ٕ ،ا ؾ َٔ ٘ٝايبٝإ ٚايتؿسٜس بكبس ايؿطاد ٌٖٚ
ٗ اٯ ١ٜإْراز يًهؿاز َٔ قتاٍ إطًٌُ هلِ اؾٛابْ :عِ.

إعجاش اآليح

ٗ اٯٜــ ١تٓصٜــ٘ يٲضــٚ ّ٬تٛنٝــد يتهاَــٌ غــسٜعت٘ ٚؾــدم إمتٝــاز
إطًٌُ ببٝإ عً ١ؽًـ ايهؿاز عٔ دع ٠ٛايتٛذٝـد ٚايٓبـٚ ٠ٛقـازبتِٗ
يٲضــٚ ، ّ٬أْٗــا تعــٛد إٍ مًــٌ ْؿطــ ٚ ، ٞغػــا ٗ ٠ٚايبؿــس ْٚكـــ
ٚقعـ ٗ ايبؿا ِٖٚٚ ٠غاي .
ٚاٯ ١ٜتأضٝظ يً

ايٓؿطـٚ ،ٞؾٗٝـا ذّ ٚعـ٬د يٮمـ٬م ايرَُٝـ١

ٚايعكا٥ــد ايؿاضــدٚ ،٠تٓطــ

اٯٜــ ١إفادعــ ١إٍ َــسض ايكً ـ

ٚأْٗــا

إْعهاع يطحاٜا قبٝر.١
ٚجا ٤ذنس إسض بؿٝػ ١ايتٓها ٚ ،ايٓهسَ ٗ ٠كاّ اٱثبا

 ٫عُّٛ

هلا ،يرا جا ٤ايػ س اٯمس َٔ اٯ ١ٜباٱمباز عٔ ْص ٍٚايب ٤٬بِٗ شٜاد٠
ٗ إــسضٚ ،تــبٌ اٯٜــ ١عظــ ِٝقــدز ٠اهلل ٚضــً اْ٘ عًــ ٢ايكًــٛب ٚاْــ٘
ضبراْ٘ قادز عً ٢إؾ٬ح ايكًٛبٖٚ ،دا ١ٜايٓاع يٲّإ يرا جا ٤ؾساز
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إطــًٌُ اٍ اهلل تعــاٍ ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ شبٌَِّننانَ َٔؼْبُ نُِ وَبٌَِّننانَ َٔسْ نخَؼِ

ُز (،)1

ٚايرٜ ٟتً ْ٘ٛنٌ  ٗ ّٜٛايؿ ٠٬ايٛاجبٚ ١إطترب ١يٝه ٕٛغـاٖداً عًـ٢
ض ١َ٬قًٛبِٗ َٔ ا٭دزإ.
 َٔٚإعحاش اٯ ١ٜاْٗا تبٌ عً ١ايعراب ا٭ي ِٝايرٜٓ ٟـصٍ بإٓـاؾكٌ
ٚأ ْــ٘ يــٝظ بطــب

َــا ٗ قًــٛبِٗ َــٔ َــسض بــٌ بطــب

ضــ ٤ٛؾعًــِٗ

ٚإؾسازِٖ عً ٢اؾرٛد ٚتهرٜبِٗ يٓب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
ٚإعحصا

اييت جا ٤بٗا َٔ عٓد اهلل عص ٚجٌ.

َٚــٔ اٱعحــاش ٗ اٯٜــ ١ايطــابك ١أ ْٗــا مل تكــٌ وىــدعٕٛو بــٌ قايــت
ى ادعْٛ ٖٛٚ ،ٕٛع َؿاعًٚ ١يهٓٗا ضع َٔ ٞطسف ٚاذد يرا جا ٤ايػـ س
ايتاي َٔ ٞاٯ ١ٜباٱمباز بأِْٗ ىدع ٕٛأْؿطِٗ ٚإٔ اــدع وؿـٌ ٚاقعـاً
ٚيهٔ َِٓٗ ٚإي.ِٗٝ

وميكن تسمية اآلية بآية (شادُن اهلل هسضا) ومل يرد هراا اللفر يف القردن إال يف هراه

اآلية الكدمية.

اآليح سالح
ّهٔ إ عتباز ٖر ٙاٯٜا

ض٬ذاً بٝد إطًٌُ ٗ نٝؿَٛ ١ٝاجٗ ١أضـباب

اؾداٍ بايباطٌ تؿسؽ ايٓؿام َٔ عٓٛإ ايترد ٟبهػـؿ٘ ٚؾكـر٘ٚ ،ػعـٌ
أ عُــاٍ إٓــاؾكٌ عدّــ ١ا٭ثــس  ٫ٚتًرــل ا٭ذ ٣بإطــًٌُ ،ؾاٯٜــٚ ١اقٝــ١
ٚإذرتاش ٚذؿٔ.
ٚقد ٜطأٍ بعض ايٓاع ٕاذا ٜكـ ّٛإٓـاؾكَ ٕٛراٚيـ ١مـداع إـ،ٌَٓ٪
ؾحا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜباؾٛاب َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚتٛنٝد قبس اـداع بايباطٌ.

( )1ضٛز ٠ايؿاؼ. 5 ١
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ايثاْ : ٞإٕ اهلل عص ٚجٌ ٖ ٛايك ٟٛايعصٜص ٚإٔ اير ٟوا ٍٚإفادعـ١
َع٘ ئ وؿد إ ٫ايعراب ا٭ي.ِٝ
ايثايث ٜٓ :ؿس اهلل عص ٚجٌ إطـًٌُ ّٚـدِٖ بـايعٜٚ ٕٛـرب عـِٓٗ،
ؾحا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتفرب إٔ مداع إٓاؾكٌ ٜسجع إٍ مٛزِٖ.

ايسابع  :عدّ تسى كادع ١إٓاؾكٌ ٚقبس ؾعًِٗ بد ٕٚعكاب ،ؾحـا٤
اٯ ١ٜباٱمباز عُا ٜٓتظسِٖ َٔ ايعراب ا٭ي ٗ ِٝاٯمس ٠يٝهـ ٕٛايعـراب
ايرٜ ٟتًكَ ْ٘ٛسنب ًا َٔ اـٝب ٗ ١ايدْٝاٚ ،ايعراب ٗ اٯمسٖٚ ،٠را اٱمباز
ٚاقٚ ١ٝذسش يًُطًٌُ.

اآليح لطف

ٗ اٯ ١ٜتٓص ٜ٘يًُطًٌُٚ ،إمباز عٔ ض ١َ٬ضسا٥سِٖ ٚمً ٛقًـٛبِٗ
َٔ إسض ٚايدزٕٚ ،ؾٗٝا إعاْ ١هلِ بهػــ أضـباب إَتٓـاع ايهؿـاز عـٔ
اٱّإ ٚإظٗازِٖ اٱّإ شٚزاً ،يكد أزاد اهلل عص ٚجٌ ذؿاْ ١إطـًٌُ
َـــٔ َكـــدَا

ايٝـــأع ٚايكٓـــٚ ٛايػـــو ٚايسٜـ ـ ٚ ،إجتٓـــاب ايكـــسز

ٚاٱقساز ،ؾاذا إطُإٔ إطًُ ٕٛاٍ بعض ايهؿاز ايرٜ ٜٔدع ٕٛاٱّـإ
ٚزنٓٛا اي ِٗٝؾاِْٗ ىري ٗ ِْٗٛضاع ١ايػد.٠
ٚقــد ٜكَٛــ ٕٛغٝــاْتِٗ ٚإعاْــ ١ا٭عــدا ٤عًــ ،ِٗٝؾحــا٤

ٖــر ٙاٯٜــ١

يٲمباز عٔ ٚجٛد أْاع ٜظٗس ٕٚاٱّإ ٚىؿ ٕٛايهؿسٚ ،ت٪ند إ إداز
عًَ ٢ـا ٗ ايكًـٛبٚ ،ؼـرز َـٔ ٖـٚ ٤٫٪تـبٌ إ اهلل عـص ٚجـٌ شادٖـِ
َسقاً ٚأِْٗ أؾبرٛا ْ ٫ؿع ؾٖٚ ،ِٗٝـر ٙايصٜـاد ٠ضـب

َٚكدَـ ١يٛقـٛع

اـ٬ف ٚايػكام بٌ ايهؿاز أْؿطِٗٚ ،ذؿ ٍٛنػـ ؿكٝكتِٗ ؾٝطت ٝع
إطًُ ٕٛبعد ٖر ٙايصٜادَ ٗ ٠سقِٗ َعسؾتِٗ ٚتعٚ ،ِٗٓٝٝأمر اؿا١ ٥

َِٓٗٚ ،إْرازِٖ ٚؽٜٛؿِٗ ،قاٍ تعاٍش وَ َ حَخقبِغْ ؤَ َِْلءَ ُُْ وَلحْ َرْ ُُْز(.)1

( )1ضٛز ٠إا٥د.48 ٠
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هفِْم اآليح

اٯَ ١ٜدزض ٗ ١ايؿر ١ايٓؿطٚ ١ٝؾٗٝا تأضٝظ يكٛاعد نً ٗ ١ٝاؾ٬ح

ايٓؿٛعَ َٔٚ ،ؿاُٖٗٝا َدح إطًٌُ باعتباز إ ذطٔ ايطسٜس ٠طسٜل
يٲّــإٚ ،ايــتفًـ َــٔ ايهــدٚزا

ايظًُاْٝــَ ١كدَــ ١يسٜ٩ــ ١اٯٜــا

ٚاٱقساز بـايٓب ٠ٛ٭ٕ اٱزاد ٠ؼؿـٌ يًـٓؿظ بايتؿـٛز ٚاٱدزاى ،ا٭َـس
ايرٜ ٟتعكب٘ ايتؿـدٜل ٗ ايػـٛم إ٪نـد ايـرٜ ٟهـَ ٕٛسجرـاً يتؿـدٟ
ايٓؿظ ٚضعٗٝا ٭ضباب اهلداٚ ١ٜاٱّإ بعٝداً عٔ اؾربٚ ،ؾٗٝا بػازٕ ٠ا
إفادعٚ ١ايهرب.

٬ٜقٜٓٚ ٘ٝتظس ٙعد َٔ ِٖٚايعكاب بطب
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚذّ ٖ ٤٫٪ايهؿاز ْٚعتِٗ بإسض ٗ ضسا٥سِٖ َٔٚ ،اٯٜا
ٗ ٖرا ايصَإ إ  ٤٬ٜعٓا ١ٜماؾ ١يً

ايٓؿطٚ ٞجعً٘ عًُاً َطتك ً٬يـ٘

أذهاّ طب ١ٝماؾ ٗ ١بـاب ايٛقاٜـٚ ١ايعـ٬د ،ؾٗـر ٙاٯٜـ ١أمـرب
ذؿ ٍٛإسض بايكًـ

عـٔ

 ٫ٚأذـد ٜطـت ٝع َعسؾـٖ ١ـرا إـسض اٍ اهلل،

ؾرت ٢ا٭جٗص ٠إفترب ١ٜاؿدٜث ١تـس ٣ايكًـ

ٜعُـٌ باْتظـاّ ٚيـٝظ ؾٝـ٘

مًٌ ،ؾتأت ٞاٯ ١ٜيت٪ند ذكٝكَ ١سض ايكًٛب ايعكا٥د ٟايرٜ ٟعًُ٘ اهلل
ٚاْ٘ انثس قسزاً َٔ إسض ايعك ، ٟٛنُا ٜرتت

عً َٔ ٘ٝايعراب.

ايثاْ : ١ٝتٓصَ ٜ٘كاّ ايسبٛبٝـ ١عـٔ ايظًـِ ٚاٱقـساز بايعبـاد ،ؾٗـ٤٫٪
ايهؿاز َسقـ ٗ ٢ا٭ؾـٌ إذ إمتـازٚا ايهؿـس ٚاؾرـٛدٚ ،إ ٫ؾـإ ْ ـل
ايًطإ باٱّإ غاٖد عًَٛ ٢قـٛع ١ٝاٱّـإ ٚيـص ّٚايتؿـدٜل بـايٓب٠ٛ
ٚظٗٛز اٯٜا .
ايثايث : ١اؾرٛد ٚايهؿس ضب

ٗ شٜادَ ٠سض ايكً ٖٚ ،ر ٙايصٜاد٠

ٚض ١ًٝيهػـ ٚؾكس ٖ ٤٫٪ايهؿازٚ ،جعٌ اهلل إطًٌُ ورزَِٗٓ ٕٚ
ٜ ٫ٚسنٓ ٕٛإي.ِٗٝ
ايسابع : ١اٱمباز عُا ٜٓتظس ايهؿاز َٔ ايعراب ا٭ي ٗ ِٝاٯمس.٠
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اـاَط : ١بٝإ عً ١ايعراب ٚإضتركاقِٗ يدم ٍٛايٓاز ٖٛٚ ،نربِٗ
ٚإظٗازِٖ م٬ف َا ىؿ َٔ ٕٛاؾرٛد ايهؿس.
ايطادض : ١تدٍ اٯ ١ٜعً ٢تست

ا٭ثس ٚاؿطاب عً ٢اٱعتكاد ؾـاذا

ذؿٌ إمت٬ف بٌ ايكٚ ٍٛاٱ عتكاد ؾإداز عً ٢اٱعتكاد.
ايطابعَ : ١سض ايكً

يٝظ بسشم ًا أَ ٚاْعاً َٔ عراب ايهؿاز ،٭ْ٘

دي ٌٝعً ٢ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايثآَ : ١مل تأ ٹ اٯٜـ ١بًػـ ١تػـدٜد ايهـاف ٗ وٜهـربٕٛو ؾًـِ ٜهـٔ
إكؿٛد اِْٗ ٜهرب ٕٛبآٜا
بٗا ،بٌ جا٤

ايتٓصٚ ٌٜايٓبـ ٠ٛ٭ْٗـِ ٜظٗـس ٕٚتؿـدٜكِٗ

باٱمباز عٔ نربِٗ ٚشٜـ إدعا ، ِٗ٥يٝهَ ٕٛعٓا ٙأعـِ

ٚغاَ ً٬يًتهر. ٜ
يكد تهسز يؿظ إسض ٗ اٯَ ١ٜستٌٚ ،نُٖ٬ا عٓد ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ
اير ٜٔواٚي ٕٛكادع ١اهلل ٚاير ٜٔآَٓـٛا ٚيـٝظ يـ٘ أؾـٌ ،٭ٕ اهلل عـص
ٚجٌ مًل اٱْطإ عً ٢ايؿ ـس ٠يـٝظ ٗ قًبـ٘ َـسض ،ؾـا٭ ٍٚبممتٝـاز
ٚض ٤ٛؾٓع إٓاؾكٌٚ ،إعساقِٗ عٔ اٯٜـا ٚ ،أ َـا ايثـاْ ٞؾٗـ ٛعكٛبـ١
عاجً َٔ ١عٓد اهلل عص ٚجٌ.
ٚإذا نإ إسض اٱمتٝـاز ٗ ٟايكًـٛب بـٓـ اٯٜـ ١ايػـسٜؿ ،١ؾٗـٌ
ايثاْ ٗ ٞذا

إٛقع أ ٖٛ ٚأعِ ،اؾٛاب ٖ ٛايثاْ ٞبإٔ ٜصداد َـسض

ايكًٛب ٜٚظٗس عً ٢جٛازذِٗٚ ،جا٤

آٜا

ايكسإٓ يتبٌ شٜادَ ٠سض

إٓاؾكٌ بكعـ إدزانِٗٚ ،عدّ ايتؿك٘ ٗ ايد ٜٔأ ٚايتدبس ٗ إعحصا
بٓص ٍٚاٯٜا

ٚإؾسازِٖ عًَ ٢كابًتٗا بايعٓاد ٚاؾٗاي.١

ؾعٓدَا تٓصٍ ضٛز َٔ ٠ايكسإٓ ٜـصداد إَٓ٪ـ ٕٛإّاْـاً َـع اٱضتبػـاز
ٚايسقا ٚايػب  ١بٓصٚهلا نؿكٌ ْٚعُـَ ١ـٔ عٓـد اهللَٚ ،ـسض ايكًـٛب
ضبباً يًُ فادعَٚ ،١كدَ ١يرْٛب أمس. ٣
ٜٚتكُٔ ذنس مداع إٓاؾكٌ ايد٫ي ١عً ٢ضـ ٤ٛضـسا٥سِٖ ٚغؿًـتِٗ
عٔ ذكٝك ١إذاط ١اهلل عًُاً َا ؽؿْ ٞؿٛضِٗ ،ؾحا٤

اٯ ١ٜيٲمباز عٔ
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َسض قًٛبِٗ ٖا ٜدٍ بإ اهلل عص ٚجٌ ٜعًِ أذٛاٍ قًٛب ايٓاعٚ ،اْٗا
عً ٢قطٌُ:
ا٭ : ٍٚايكًٛب ايطً ١ُٝايؿرٝر  ٖٞٚ ١إًُ ٠٤ٛباٱّإٚ ،اـػ١ٝ
َٔ اهلل تعاٍ ،ؾُٔ اٯٜا

إ اـٛف ٚايٛجٌ َٔ اهلل َؿدام يط١َ٬

ٚؾر ١ايكًٛب ٚؾ ٘ٝايبػاز ٠با٭جس ٚايثٛاب ،تًو ايبػاز ٠اييت ترتغس
َٓٗا إٓاؾع ايعظ ١ُٝعً ٢ايسٚح ٚايبدٕ ٚاؾٛاْس.
ايثاْٝــ : ١ايكًــٛب إؿــاب ١بــإسض ٚايــداٖٚ ،٤ــ ٞقًــٛب ايهؿــاز
ٚإٓــاؾكٌ ايــيت عًٗٝــا غػــاٚ ٠ٚذح ـ

جطــُاْ ١ٝؾٝؿــدز عٓٗــا ايؿعــٌ

إفادع ٚا٭م٬م إرَ.١َٛ

إفاضاخ اآليح

ٗ اٯ ١ٜثٓا ٤عً ٢إطًٌُ َٚدح هلِ يٓكا ٤ؾـدٚزِٖ ٚمًٖٛـا َـٔ

ا٭َساض ٚايهدٚزا ٚ ،تبٌ اٯ ١ٜذاج ١ايػسٜع ١اٍ ض ١َ٬ايكًٛب ٕا
هلا َٔ ا٭ثس ٗ تٗرٜ

ا٭ؾعاٍ ٚتٓكٝس اي با٥ع.

ٚتــدع ٛاٯٜــ ١اٍ نٝؿٝــَٓ ١اضــب ١يًتؿــسف َــع إفــادعٌ ضــٛاٗ ٤
اٱذتحاد ا ٗ ٚاٱعساض عِٓٗ.
ْٚصٍ ايكسإٓ ٚمل ٜهٔ ايٓاع ٜعًُ ٕٛبا٭َساض ايٓؿط ،١ٝيتأتٖ ٞرٙ
اٯ ١ٜيتبٌ إ َسض ايكًـٛب أَـس مـاف َٓرؿـس بطـ ٤ٛايعكٝـد ،٠ؾكـد
ٜه ٕٛعٓد اٱْطإ َسض ْؿطٚ ٞيهٓ٘ َـ َٔ٪بـاهلل ٚزضـٛي٘ٚ ،وـسف
عً ٢أداٚ ٤ظا٥ؿ٘ ايعباد ١ٜؾٗ ٛيٝظ َٔ اير ٗ ٜٔقًٛبِٗ َسض.
ٚقد جا ٤يؿظ إس ض ٗ ايكــسإٓ اثــٓيت عػــسَ ٠ــس ،٠نًــٗا ٗ ايهؿــاز
ٚإػسنٌ َٔٚ ،اٯٜا

إ ذنسِٖ ٗ بعض اٯٜا

جـاَ ٤ع ٛؾـاً عًـ٢

إٓاؾكٌ قاٍ تعاٍ شبِ ع ٌَمُِيُ لٌعََُّافِمَُِْ وَ لٌق ٌَِٓ فًِ لٍُُِهِمُِْ َِنٌَفز غَنٌَّ َناُ َءِ
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مٌِنَُمُُْز (ٜٚ ،)1دٍ ايع ـ ٗ إكاّ ٗ (ٚاير )ٜٔعً ٢إزاد ٠اير ٜٔنؿـسٚا
ٗ ٖر ٙاٯٜا  ٖٛٚ ،ايرٜ ٟدٍ عًْ ٘ٝظِ اٯٜا  ،اذ جا ٤قبٌ أزبع آٜا

ش بَِّْ لٌق ٌَِٓ وَفٌَُول سََِلءز ػٍٍََْمُِْ ؤَؤَٔ َرْحَمُُْ ؤََْ ٌَُْ حَُ ِرْ ُُْز.

إ ٕ َــسض ايكًــٛب أَــس عسقــ ٞجًبــ٘ ايهؿــاز ٭ْؿطــِٗ بامتٝــازِٖ
ايهؿس ،يٝظٗس ٗ ضًٛنِٗ ٚعً ٢جٛازذِٗ بمؾسازِٖ عً ٢اٱقاَ ١عً٢
ايهؿــسٖٚ ،ــٌ ٖــ ٛضــب

ايهؿــس ،اؾــٛاب  ٕ٫ ،٫اهلل عصٚجــٌ مًــل

اٱْطإ عً ٢ايؿ سٚ ٠جعٌ ايكًـٛب أٚعٝـ ١يتًكـ ٞاٯٜـا

ٚاٱضـتحاب١

هلـاَٚ ،ــٔ َؿــادٜل َــسض ايكًـٛب ايكطــٚ ٠ٛايػًظــٚ ١إٝــٌ اٍ ايًــٗٛ
ٚاٱعساض عٔ ايرباٌٖ.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيبٝإ مؿاٍ ايهؿاز بؿٝػ ١ايرّ ٚاؿحـ ١يتهـٕٛ

ٚاقٝــ ١يًُطــًٌُ َــِٓٗٚ ،ت٪نــد اؿاجــ ١ايبدْٝــٚ ١ايػفؿــ ١ٝيٲّــإ ٗ
إؾ٬ح ايكً

ٚايبدٕ ٚا٭ضسٚ ٠اجملتُع ،٭ٕ َسض ايكًٛب ؾطاد ٜكس

ؾاذب٘  َٔٚذٛي٘.

الصلح تني أّل ّآخس اآليح

بٓٝــت اٯٜــ ١ذــاٍ ايــرٜ ٜٔطــع ٗ ٕٛمــداع إطــًٌُ َــٔ إٓــاؾكٌ
ٚايكٸ ،ٍ٬ؾأمرب

عٔ إَتْ ٤٬ؿٛضـِٗ بايػـو ٚايسٜـ

ايػػــا ٠ٚايــيت طبــع بٗــا عًــ ٢قًــٛبَِٗٚ ،ــٔ اٯٜــا

ٖٚـَ ٛـٔ آثـاز
إٔ ايٓــاع ذُٓٝــا

ٜطتُع ٕٛإٍ اٯٜ٫ ١ٜتبـادز إٍ أذٖـاِْٗ إزاد ٠إـسض ايعكـ ٟٛايـرٟ
ٜؿٝ

ايكً  ،نُـا ٖـ ٛغـا٥ع ٗ ٖـرا ايصَـإ ٗ َكابـٌ إـسض ايـرٟ

ٜؿٝ

ا٭بدإ ،بـٌ تٓؿـسف ا٭ذٖـإ اٍ اــسٚد عـٔ ذـد اٱعتـداٍ

ٚايكؿٛز عٔ زٜ٩ـ ١اؿـل ٚاٯٜـا ٚ ،ايتؿـسف غـ٬ف ذهـِ ايػـسٜع١
ٚايعكٌ.
( )1ضٛز ٠اْ٫ؿاٍ .49
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 َٔٚاٱعحاش ٗ اٯ ١ٜإ جا ٤يؿظ ايكًـٛب بؿـٝػ ١اؾُـعٚ ،يؿـظ
إسض بؿـٝػ ١إؿـسدٖ ،ـا ٜـدٍ عًـ ٢زَـ ِٗٝبـإسض ْٝعـاً عًـ ٢مـٛ
اٱضتػسام.
ٚجا ٤يؿظ إـسض بؿـٝػ ١إؿـسد ٚيػـ ١ايتـٓها ٗ إغـاز ٠إٍ ايػـو
ٚايسٜــ

ايـــرّ ٟـــٮ قًـــٛبِٗٚ ،هعًـــِٗ َـــتفًؿٌ عـــٔ اٱْتؿـــاع َـــٔ

اٱْرازا ٚ ،جا ٤تٛايْ ٞص ٍٚآٜا

قُـد ؾـً ٢اهلل

ايكسإٓ عً ٢ايـٓ

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ذح ١عًٚٚ ،ِٗٝضًَ ١ًٝهٛت ١ٝيدم ٍٛايٓاع اٱض،ّ٬
ٚػعًِٗ وسؾ ٕٛعً ٢أدا ٤ايؿسا٥ض ٚايعبادا ٜٚ ،كبً ٕٛعً ٢إٓاضو
بػٛم ٚزقاٖ ،ا هعٌ ايهؿاز أ غد ذٓكاً ،يٓٝعهظ َسض ايكًٛب عً٢
عــامل ا٭ؾعــاٍ ٚإعــاَ٬

ٚايؿــ٬

ؾًــرا جــا٤

اٯٜــ ١بايترــرٜس َــٔ

ا٥تُاِْٗ ٚايسن ٕٛإي.ِٗٝ
ٚأمتتُت أٯ ١ٜباٱمباز عُـا ٜٓتظـ س ايهؿـاز َـٔ ايعـراب ا٭يـٗ ِٝ
اٯمسٖٚ ،٠را ايعراب يٛج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإمتٝازِٖ ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايثاْ : ٞإعساقِٗ عٔ اٱْرازا
ٚجا٤

عً ٢يطإ ايٓ

ٚيػ ١ايٛعٝد اييت جا ٤بٗا ايكسإٓ،

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚإطًٌُ.

ايثايث  :إؾسازِٖ عً ٢اؾرٛدٚ ،عدّ اٱّإ.
ايسابع  :إدعا ِٖ٩اٱّإ شٚزاً ٚبٗتاْاً ٚزٜا٤ٶٕ ،ا ٗ قٛهلِ ٖرا َـٔ
ايبٗتإ ٚقاٚي ١إغٛا ٤إطًٌُ ٚإثاز ٠أضباب ايػو ٚايس. ٜ
اـاَظ  :ضع ٞايهؿاز ٚإفادعٌ ٗ كادع ١اهلل ٚإطًٌُ.
ايطــادع  :قٝــاَِٗ بايهــرب ٚاٱْــراز ،إذ أمتتُــت اٯٜــ ١بٓــصٍٚ
ايعراب ا٭ي ِٝبٗـِ ،ؾٗـِ ٜصاٚيـ ٕٛايهـرب ٚاٱؾـرتاٜٚ ،٤ؿـس ٕٚعًـ٢
إْهاز اٯٜا

ٚايرباٌٖ.

َ ٌٖٚسض ايكًٛب ضـب

ٗ ْـص ٍٚايعـراب  ،اؾـٛاب ْعـِ ،٭ْـ٘

نٝؿْ ١ٝؿطاْ ١ٝإمتٝاز ١ٜقا ١ُ٥عً ٢ايػو ٚايس َٔ ، ٜغـا إ ٜتعـازض
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ٖرا ا٭َس َع ايػػا ٠ٚاييت طبع اهلل بٗا قًٛبِٗ.
باٱقاؾ ١إٍ إٔ َسض ايكًٛب َٛقٛع ترتغس عٓـ٘ أؾعـاٍ تتؿــ
باي كبس ايراتٚ ٞايعسق.ٞ

الرفسريالراذي
ٕـا جــا٤

اٯٜـ ١ايطــابك ١باٱمبـاز عــٔ مـداع إٓــاؾكٌ ٗ إدعــاِٗ٥

اٱّإ نرباً ٚشٚزاً ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتبٌ إٔ مداعِٗ ٖرا ْتٝحٕ ١ا ٗ

ؾدٚزِٖ َٔ اؿطد ٚايػٝض ،قاٍ تعاٍ ش وَبِ َل ٌَمُِوُُْ لَاٌُِل آَََِّا وَبِ َل خٍََِْل ػَُُِّل
ػٍٍََْىُُْ لألََٔاًَِِز(.)1

َٔ أضباب إسض اير ٟأبتً ٞب٘ ايهؿاز َا عً ٢قًٛبِٗ ٚإمساعِٗ
ٚأبؿازِٖ َٔ ايػػا ٠ٚاييت ُٓعِٗ َٔ ز ١ٜ٩اٯٜا
ٚايٓطب ١بٌ َسض ايكً
ا٭ٜ : ٍٚطب

ٚايتدبس ٗ د٫٫تٗا،

ٚايبدٕ عًٚ ٢ج:ٙٛ

ايطكِ ٗ ايبدٕ إسض ٗ ايكً .

ايثاْ : ٞإسض ٗ ايكً

ضب

يطكِ ايبدٕ.

ايثايث  :إ٬شَ ١بٌ اؿايتٌ ؾهٌ َٔ ايكً

ٚايبدٕ ٪ٜثس بؿـاذب٘

ٗ ذاٍ إسض ٚايطكِ.
ٚايؿرٝس ٖـ ٛايثـاْ ،ٞؾتـٓعهظ آثـاز ٚأقـساز َـسض ايكًـ
ايبدٕٚ ،قد ٜهَ ٕٛسض ايبدٕ ضبب اً يبكا ٤ايكً
إٍ اهلل عص ٚجٌٚ ،يهٔ َـسض ايكًـ

عًـ٢

ٚق ٠ٛاٱّإٚ ،اٱيتحا٤

ٜبعـث ايـدا ٗ ٤ايبـدٕٚ ،هعـٌ

اٱْطإ ٗ ذاي ١تٚ ٘ٝإزباى.
ٚتتكُٔ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا ايثٓا ٤عً ٢إطًٌُ ٚاٱغاز ٠إٍ ضـ١َ٬

قًٛبِٗٚ ،طٗازتٗا َـٔ َؿـاٖ ِٝايػـو عطـٔ إمتٝـازِٖ اٱضـ،ّ٬

ٚقٝــاَِٗ بإ ٛاظبــ ١عًــ ٢ايعبــادا  ،قــاٍ تعــاٍ شؤَ َ هِ ن ِوعٌِ لٌٍق نرِ حَٓعَّ نئُِّٓ
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ . 119
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لٌعمٍُُِ ُز(.)1
 َٔٚإعحاش أيؿاظ ايكسإٓ ف ٧يؿظ (َسض) ث٬ث عػسَ ٠س ،٠نًـٗا
ٗ َسض ايكًـٛبٚ ،يـٝظ ؾٗٝـا ٚاذـد ٜتعًـل بـأَساض ا٭بـدإٖٚ ،ـٞ
َدزضـ ٗ ١بٝـإ ذــاٍ إٓـاؾكٌ ٚأذاٖـِٚ ،إقــسازِٖ بأْؿطـِٗ ٚايٓــاع

ْٝعاًٜٚ ،بٌ قٛي٘ تعاٍ ش بِ ع ٌَمُِيُ لٌعََُّافِمَُِْ وَلٌق ٌَِٓ فًِ لٍُُِهِمُِْ ٌََِفز غٌََّ

َاُ َءِ مٌَُِمُُْز( ، )2نٝـ أِْٗ إضتفؿٛا بإ ٌَٓ٪اير ٜٔمسجٛا يًكتـاٍ ٜـّٛ
بدز  ِٖٚث٬ناٚ ١٥ث٬ث ١عػس زج ً٬يٛٝاجٗٛا شٖـا ٤أيــ َـٔ إػـسنٌ
َٓعــت ايػػــا ٠ٚايــيت عًــ ٢قًــٛبِٗ َــٔ زٜ٩ــَٛ ١قــٛعٚ ١ٝأثــس اٱّــإ
ٚايتٛنٌ عً ٢اهلل عص ٚجٌٚ ،ذ

إ ٌَٓ٪يًػٗادٚ ٠ايكتٌ ٗ ضب ٌٝاهلل

عص ٚجٌ.
ٚقد أمرب

اٯ ١ٜعٔ إٔ اهلل عص ٚجٌ ٜصٜد َسض إٓاؾكٌ ٚايهؿاز

ٖٚر ٙايصٜادٚ َٔ ٠ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتٛايْ ٞص ٍٚآٜا

ايكسإٓ عً ٢ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚضًِ.
ايثاْ : ٞإْتؿاز جٝؼ إطًٌُ عً ٢ايهؿاز.
ايثايث  :زجٛع إطًٌُ ضإٌ إٍ إدَٚ ١ٜٓعِٗ ايػٓاٚ ِ٥ا٭ضـس٣
َٔ إػسنٌ ،ؾرُٓٝا إنصٍ إٓاؾك ٗ ٕٛاي سٜل إٍ أذد ،قاٍ عبـد اهلل
ابٔ أبَ( ٞا ْدز ٟعْ ّ٬كتٌ أْؿطٓا ٖآٖا أٜٗا ايٓاع ؾسجع َٔ اتبع٘ َٔ

ق َٔ َ٘ٛأٌٖ ايٓؿام ٚايسٚ ، )3() ٜيهٔ إَ ٌَٓ٪ا يبثٛا إٔ زجعٛا َع
زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إٍ إدٚ ،١ٜٓبعدٖا  ّٜٛ ٗٚاؾُع١
أزاد زأع ايٓؿام عبداهلل بٔ أب ٞبٔ ضً ٍٛأزاد إٔ ٜكـ ّٛنعادتـ٘ ٜثٓـ٢
( )1ضٛز ٠ايسعد . 28
( )2ضٛز ٠ا٭ْؿاٍ . 49
( )3ايطا ٠ايٓب.64/2١ٜٛ
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عً ٢ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜٚدع ٛايٓاع يٓؿست٘ٚ ،نإ

إمتا زٝ٥طاً ؾُٓع٘ إطًُ ،ٕٛثِ طًبٛا َٓ٘ إٔ ٜطأٍ ايٓ

قُـداً ؾـً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إٔ ٜطتػؿس ي٘ ؾأب.٢
ٚأمرب

اٯ ١ٜعُا ٜٓتظس إٓاؾكٌ ٚايهؿاز َٔ ايعراب ،يٛج:ٙٛ

ا٭ : ٍٚ٭ٕ ٗ قًٛبِٗ َسض.
ايثاْ : ٞشٜاد ٠اهلل عص ٚجٌ َسض قًٛبِٗ ْٛعاً ٚنُاً ٚنٝؿاً.
ايثايث ٜ :أت ٞايعراب عكٛب ١يهؿسِٖٚ ،ؾ ٘ٝآٜا

نثا َٔ ٠ايكسإٓ.

ايسابع َ :ا ٜك َٕٛٛب٘ َٔ كادع ١اهلل ٚإٚ ٌَٓ٪إهس ْٚػس ايؿطاد.
ٚايؿــرٝس ٖــ ٛايثايــث ،ؾــإ ايعكٛبــ ١ا٭مسٜٚــ ١تــأت ٞعًــ ٢ايهؿــس
ٚاؾرٛد َٚا ذنست٘ ماُٖ ١ر ٙاٯ ١ٜبٝـإ يطـب

ْٚتٝحـ ١ايهؿـس ،بكٛيـ٘

تعاٍ شهَِّا وَأُِل ٌَىع ِهَُِْ ز إذ إٔ َسض ايكًٛب ذايْ ١ؿطاْ ١ٝت٪د ٟإٍ
ايعٓاد ٚاؾرٛد ٖٞٚ ،أٜكاً ْتٝح ١يًحرٛد.
َٚا عً ٢ايكًٛب ٚا٭بؿاز َٔ غػآّ ٠ٚع َٔ ايتدبس باٯٜا ٚ ،مل
تسد شٜادَ ٠سض ايكًٛب إٖ ٗ ٫ر ٙاٯ ١ٜايهسّْ ،١عِ ٚزد قٛي٘ تعاٍ ٗ

أثس ْص ٍٚايطٛز َٔ ٠ايكسإٓ ش وَؤََِّا لٌق ٌَِٓ فِنً لٍُُنِهِمُِْ َِنٌَفز فَنََلمَحعمُُْ رِاْسنا
بٌَِى رِاْسِمُِْز (.)1

ٜٚؿٝد اؾُع بٌ اٯٜتٌ إ ايهؿاز ٜصداد ٕٚعٓاداً ٚإناً نًُا ْصيـت
ضٛز َٔ ٠ايكسإٓ عً ٢ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚإضـتركٛا

ايعراب ،٭ٕ نٌ ضٛز ٠تٓصٍ َٔ عٓد اهلل ٖ ٞذحٚ ١بسٖإ عً ٢يـصّٚ
ايتؿدٜل ب٘ ٜٚ ،أت ٞايعكاب أٜكاً بطب

َـا ٜرتغـس َـٔ َـسض قًـٛب

ايهؿاز َٔ ،اٱضتٗصا ٤بإطًٌُٚ ،إْهاز قسٚزٜا

ايد.ٜٔ

ٚقــسأ ْــاؾع ٚابــٔ نــثا ٚأبــ ٛعُــسٜ( ٚهـرٸب )ٕٛبايتػــدٜد ،ٱزاد ٠إٔ
( )1ضٛز ٠ايبكس. 125 ٠
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ايهؿاز ٜهرب ٕٛبايتٓصٚ ٌٜاٯٜا
ٚآي٘ ٚضًِ ٖٚرا ايتهرٜ

اييت جا ٤بٗا ايٓ

ٖٛايطـب

قُد ؾً ٢اهلل عً٘ٝ

ٗ يبـثِٗ ايـدا ٗ ِ٥ايعـراب ٜـّٛ

ايكٝاَ ١أَا ايكسا ٠٤إسض ٗ ١َٛإؿاذـشٌَىع ِهَُِْز  ٖٞٚقسا ٠٤أٌٖ
ايهٛؾ.١
ٖٚــٌ فــ ٧اٯٜــ ١ايتايٝــ ١باٱمبــاز عــٔ نــرب ايهؿــاز بمدعــاِٗ٥

اٱؾـــ٬ح َـــع تًبطـــِٗ بايؿطـــاد ،ش وَبِ َل لٍِن نًَ ٌَمُن نُْ َ حُفعسِن نُِول فِنننً لألَرْفِ

لَنناٌُِل بِٔقَّننا َٔ ْننُٓ ُِوْننٍِ َُِْز( ،)1غــاٖد قسآْـــ ٞعًــ ٢ؾــر ١ايكـــسا٠٤
بؿـــتس ايٝـــاٚ ٤ايتفؿٝــــ ،اؾـــٛاب  ،٫مؿٛؾـــاً ٚإٔ اٯٜـــ ١ايتايٝـــ١
إبتدأ

عسف ايع ـ (ايٛا.)ٚ

ٚبٌ ايهرب ٚايتهرٜ

ٗ إكاّ عُٚ ّٛمؿٛف َٔ ٚج٘ ،ؾُـاد٠

اٱيتكا ٖٞ ٤ا٭م٬م ايرَٚ ١ ُٝاٱؾساز عً ٢اؾرٛد ٚإْهاز اؿل ،أَٸا
َاد ٠اٱؾرتام ؾمٕ ايهـرب ٖـ ٛقـ ٍٛايـصٚز ٚغـا اؿـلٚ ،ايتحـاٗ عـٔ
ايؿدم.
ٚأَا ايتهرٜ

ؾٗ ٛإْهاز أَس ٚاقع ْٚؿَ ٞـا ٖـ ٛذـل ٚؾـدم َٚـٔ

ٚج ٙٛإْهاز اؿل ٗ إكاّ إْهاز ايبػازا

بايٓ

قُد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘

ٚآي٘ ٚضًِٚ ،إهرب ؾٜٗٓ ٛه سٖا ٜٓٚؿٚ ٞجٛدٖا عٓاداً َع أْٗا َٛجٛد٠
ٗ ايهت

ايطابكٚ ١عًـ ٢ايكـ ٍٛبـإٔ ايتهـرٜ

ٖـ ٛأٜكـ ًا نـرب ٚيـٝظ

بايعهظ ،ته ٕٛايٓطب ١بُٗٓٝا ٖ ٞايعُ ّٛاـؿٛف إ ًلٚ ،قـد جـا٤

ايكسإٓ برّ ايهرب ٚايتهر ، ٜقاٍ تعاٍ ش وَبِْْ ٌُىَ ِّهُِنَ فَمَِْ وُ ِّهَجْ رُسُنًٌ
ِِْٓ لَبٍِْهَز (.)2

ٚتدٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ ايكسإٓ جـا ٤بـا٭م٬م اؿُٝـدْٚ ،٠بـر ا٭مـ٬م
( )1ضٛز ٠ايبكس. 11 ٠
( )2ضٛز ٠ؾاطس . 4
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إرَٚ ،١َٛايؿؿا

ايكبٝرٚ ،١ايهرب قبٝس ذاتاًٚ ،ي٘ أقساز عسقـ،١ٝ

ٚتبٌ ٖر ٙاٯ ١ٜإٔ ايتهـرٜ

بسضـاي ١ايـٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚضًِ ٜـ٪د ٟإٍ اـًـٛد ٗ ايعـراب ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ،١قـد ٚزد

اٯٜـا

باؿث عً ٢ايؿدم ٚايتؿدٜل باؿل ٚايتٓص ،ٌٜقاٍ تعاٍشوَلٌق ِي اَاءَ
هِاٌوِِّْقِ وَصََِّقَ هِرِ ؤُوٌَْئِهَ ُُْ لٌعُّخقمَُِْز(.)1

هي غاياخ اآليح
يكد إمتاز اهلل إطًٌُ يٛزاث ١ايٓبٚ ،٠ٛجعًِٗ أؾكـٌ ا٭َـِٚ ،شاد

عً َٔ ِٗٝؾكً٘ بإ جعًِٗ دعا ٠اٍ اهلداٚ ١ٜايسغاد ،قاٍ تعاٍ شوَُْخُُْ
خٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِ ز (.)2
ٚجا٤

اٯ ١ٜٱمبازِٖ عٔ ذاٍ ؾسٜل َٔ ايهؿاز ٖٔ ىؿ ٕٛايهؿس

ٜٚدع ٕٛاٱّإ ؾٗ ٞزٓ ١بإطًٌُ ٚزٓـ ١بايٓـاع ْٝعـاً َـا ؾـِٗٝ
ايهؿاز ٭ْٗا تهػـ عـٔ شٜــ إدعـاٚ ، ِٗ٥تـدٍ عًـ ٢ضـ ٤ٛضـسا٥سِٖ
َٚكاؾدِٖ إرَ ،١َٛؾ تُٓع َٔ ُاد ٗ ِٜٗايهؿس ٚإٜرا ٤إطًٌُ .
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ عكاب ايهؿـاز ٜٓ ٫رؿـس بعـامل اٯمـسَٚ ٠ـا ؾٝـ٘ َـٔ
اؿطـاب ٚاؾــصا ٤بــٌ ٜػــٌُ ايــدْٝا أٜكـاً ،بــإٔ ٜصٜــدِٖ اهلل َسقـاً اٍ
َسقِٗ ؾٓٝػػًٛا بأْؿطِٗٚ ،إ أزادٚا إفادع ١ؾاْٗا تأتَ ٞهػٛؾ ١ب١ٓٝ
تتؿـ بايطراج ٫ٚ ١ترتى هلا أثساً قازاً عً ٢إطًٌُ.

( )1ضٛز ٠ايصَس . 33
( )2ضٛز ٠آٍ عُسإ .110
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الرفسري

لْلَ ذعاىشفًِ لٍُُِهِمُِْ ٌََِفزز

يكد أمرب اهلل تعاٍ عٔ ذاٍ إفـادع ٌ ٚاْٗـِ مل ٜهْٛـٛا ًَٖ٪ـــٌ
يتًكــ ٞدزٚع اهلداٜــٚ ١اّ٫ــإ بطــب

َــا وًُــَ ٕٛــٔ ايػــو ٚضــ٤ٛ

ايبؿاٚ ٠ايؿتٛز ٚايـرتدد ٗ قبـ ٍٛدعـ ٠ٛاؿـلٚ ،عٓـدَا جـا ِٖ٤ايـٓ
ا ٭نــسّ ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ باٯٜــا

ٚاؿحــــخ اضــتُسٚا عًــ٢

غهِٗ ٚزٜبِٗ ،ؾهإ ٖـرا ايػـو إتـأمس ذؿـ ١جدٜـد ٠أنثـس م ـٛز٠
ٚأثساًٚ ،إتكس إؿٗ ّٛعـ رف إكاف أ ٟإ َا أْصٍ اهلل ضـب

يصٜـاد٠

َسقــِٗ ٚزجط ـِٗ ،ماؾــ ١بعــد إ شدٜــاد قــ ٠ٛإطــًٌُ ٚإْتػــاز يــٛا٤
ا٫ضٚ ّ٬عحـــص أعدا ٘٥عٔ ا٫قــــ ساز ايؿـادح بـٖ٘ٓٚ ،ـاى أقــــٛاٍ ٗ
اٯَٗٓ ١ٜا :
ا٭ ٗ : ٍٚقًٛبِٗ غِ يٓص ٍٚايٓ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إد١ٜٓ

ُٚهٓ٘ ؾٗٝا ٚظٗٛز إطًٌُٳ ٚقٛتِٗ ،ؾصاد اهلل إٓـاؾكٌ غُـاً َـا شادٙ
َــٔ ايــتُهٌ ٚايكــٚ ٠ٛأ َــد ٙبــ٘ َــٔ ايتأٜٝــد ٚايٓؿــس ،٠قايــ٘ أبــ ٛعًــٞ

اؾبا.)1(ٞ٥

ايثاَْ : ٞعٓا ٙشادتِٗ عدا ٠ٚاهلل َسقاً ،قاي٘ ايطٴد.)2(ٟ
ايثايث  :إساد ٗ قًٛبِٗ ذصٕ بٓص ٍٚايكسإٓ بؿكا٥رِٗ ٚكاشِٜٗ

ؾصادِٖ اهلل َسقاً بإٔ شاد ٗ إ ظٗاز َكاعِٗ َٚطاٚ ِٗ٥ٚاٱمباز عٔ
مبث ضسا٥سِٖ ٚض ٤ٛقُا٥سِٖ ،قاي٘ أب ٛعً ٞاي ربض.)3(ٞ
ايسابــع  :نًُــا أ ْــصٍ اهلل عًــ ٢زضــٛي٘ ايــٛذ ٞؾطــُع ٙٛنؿــسٚا بــ٘

( )1فُع ايبٝإ .48 / 1
( )2فُع ايبٝإ .48 / 1
( )3فُع ايبٝإ .48 / 1
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ؾاشدادٚا نؿساً إ ٍ نؿسِٖ قاي٘ ايصكػس.)1(ٟ

اـاَظ  :جا ٤عً ٢ضب ٌٝايدعا ٤عً ، ِٗٝنكٛي٘ تعاٍ شثَُُّ لٔوٌََفُِل

صٌََفَ لٌٍقرُ لٍُُِهَمُُْز

()2

ؾهأْ٘ دعا ٤عً ِٗٝبإٔ ىً ِٗٝاهلل َٚا إمتاز٫ٚ ٙٚ

ٜع  َٔ ِٗٝشٜاد ٠ايتٛؾٝل ٚا٭ ي اف َا ٜع  ٞإ ،ٌَٓ٪قاي٘ أبَ ٛطًِ

ا٫ؾؿٗاْ.)3(ٞ

ٚا٭ قــٛاٍ ا٭زبعــ ١ا٭َ ٍٚــٔ َؿــادٜل اٯٜــٚٚ ١جــ ٙٛتؿطــاٖا ؾــ٬
تعازض أ ٚتصاذِ بٗٓٝاٚ ،أَا ايكــ ٍٛاـاَظ ؾٗ ٛبعٝـد ،ؾايؿا ٗ ٤قٛي٘
تعاٍ (ؾصادِٖ) يًتعكٝ
ٚإٍ جاْ

ٚايرتتٝ

ايرنس. ٟ

َا ذنس ّهٔ إٔ ْكٝـ أقٛا ً٫أمس ٗ ٣تؿطا اٯ:١ٜ

ا٭ ٌٓ : ٍٚاٯ ١ٜعً ٢ظاٖسٖا ،ماؾٚ ١اْ٘  ٫ديٜ ٌٝؿٝد إٓـع اٚ
إ زاد ٠م٬ف ايظاٖس ٖٛٚ ،إ اهلل عص ٚجٌ إ بت ِٖ٬بايتُاد ٗ ٟايػو
ٚايسٜب ١عكٛب َ٘ٓ ١تعاٍ.
ايثــاْٖ : ٞداٜــَ ١ــٔ ٖــ ٛقس ٜـ

َــِٓٗ إ ٍ ا٫ضــٚ ّ٬ؽًٝــ٘ عــِٓٗ،

ٚبكآَ ِٖ٩ؿسدًٜ ٫ ٜٔتؿت ايٓـاع اٍ َـا ٜرٜعْٛـ٘ َـٔ مسـ ّٛاؿطـد
ٚايبػض.
ايثايث  :ذسَاِْٗ َٔ ايسٓ ١ايعاَٖ ٗ ١ـرا ا٭ َـس ٚايتفًٝـ ١بٝـِٓٗ

ٚبــٌ غًــِٗ ٚغــٝض ؾــدٚزِٖ ،قــاٍ تعــاٍش َٔسُننِل لٌٍق نرَ فَََسِ نٍَمُُْ بَِّْ
لٌعََُّافِمِ

َ ُُْ لٌعفَاسِمَُِْز(.)4

ايسابع  :ا٭َس اٱهل ٞيًُطًٌُ بكتاٍ ايهؿاز ٚزدعِٗ ٚتـٛبٝفِٗ،
( )1ايهػاف .177 / 1
( )2ضٛز ٠ايتٛب.127 ١
( )3فُع ايبٝإ .48 / 1
( )4ضٛز ٠ايتٛب.67 ١
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قاٍ تعاٍ ش ٌَاؤٌَُّمَا لٌََّبًُِّ اَا ِِْ لٌعىُفقارَ وَلٌعََُّافِمِ

َ وَلغعٍُظع ػٍٍََْمُِْ..ز(.)1

لْلَ ذعاى شفَََلمَ ُُْ لٌٍقرُ ٌَََِلاز
إٕ اهلل عصٚجٌ ٜطـــتدزد ايهاؾس ٜٚبتًٝـــ٘ بك ٠ٛاٱضـــ ّ٬ؾُٝتــٮ قًب٘
ذطداً ٜٚعٝؼ ٗ غكـــا ،٤ؾإسض ٜأت ٞبايعــــسض يٝهـ ٕٛذايـْ ١ؿطــ١ٝ
َطتكس٬َ ٠شَ ١يًهؿسٚ ،تؿٝد ٗ ظاٖسٖا ُاد ٗ ِٜٗقـا٫ٚ
يٝؿـــبس َسض ايكً

إفادعـ١

عًـــ ١ٱمساؾِٗٚ ،يعً٘ ٗ إكاّ نايػػـا ٠ٚايـيت

ؼ ٍٛد ٕٚؾِٗ ٖر ٙاٯٜا

ٚاٱعتبـاز ٖـا ؾٗٝـا َـٔ اٱْـرازا ٚ ،تٛقـع

ؾدٚز أؾعاٍ قبٝر َِٗٓ ١تسجع عً ِٗٝبايكسز.
ٚيهٔ َا إسض اير ٟشاد ٙاهلل عص ٚجٌ ٗ قًٛبِٗ  ،ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ َٔ : ٍٚذا

إسض اير ٗ ٟايكً

ؾته ٕٛايصٜاد ٠نُ.١ٝ

ايثاْ : ٞايهؿس ٚايك٬ي.١
ايثايث  :إـسض ايبـدْ ٞإرتتـ

عًـ ٢إـسض ايٓؿطـ ٞيًرتنٝـ

ٚايتدامٌ بٌ ايسٚح ٚايبدٕ.
ايسابع  :اؾٌٗ ٚايػسز.
اـاَظ  :اٱؾساز ٚايعٓاد.
ايطادع  :ا٭ثـس ايطـً

عًـْ ٢ؿـٛع ايهؿـاز بمْتؿـاز اٱضـّ٬

ٚتٛايْ ٞص ٍٚاٯٜا .
ايطابع  :ايعكاب ايعاجـٌ يطـَ ٤ٛـٛاجٗتِٗ يًـٓ

ا٭نـسّ قُـد

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚيًُطًٌُ.
ٚنٌ ٖر ٙايٛجَ َٔ ٙ ٛؿادٜل اٯ َٔٚ ،١ٜاٱبـت ٤٬أٜكـاً إ تتبـأٜ
نٝؿٝا

ٚنِ ٚؾٛز ٖرا إسضٚ ،ايصٜاد ٠ؾ َٔ ٘ٝغفـ اٍ آمسَٔٚ ،

ْاع ١اٍ أ مس ،َِٗٓ ٣نُا إ تعاق
( )1ضٛز ٠ايتٛب.73 ١

ا٭ٜاّ ٚؽًؿٗـِ عـٔ اٱيترـام
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باٱضٚ ّ٬أدا ٤ايتهايٝـ ْٛع إٜرا ٤هلِ.
ٚزد ذنس يؿظ (إسض) ث٬ث عػسَ ٠س ٗ ٠ايكسإٓ ٗ إثٓيت عػس ٠آ،١ٜ
إذ ٚزد َستٌ ٗ ٖر ٙاٯ َٔٚ ، ١ٜاٯٜا
ايكً ٚ ،غًب ١ايهدٚزا

اْٗـا ْٝعـاً ٚزد

ٗ َـسض

ايظًُاْٖ ، ١ٝا ٜدٍ عًَ ٢ا ٜتؿـ ب٘ إٓاؾكٕٛ

ْٚاع َٔ ١أٌٖ ايػو ٚايسٜ

بايعٝ

ٚايٓكـ ايرات ٞايرٜٓ ٟعهظ

بكعـ اهلُٚ ١ايؿتٛز ٗ ايعٌُ ٖا ٜطٌٗ عًـ ٢إطـًٌُ ايتؿـد ٟهلـِ
ٚايٛقا َٔ ١ٜغسِٖ.

ٚمل ٜسد قٛي٘ تعاٍ شفَََلمَ ُُْ لٌٍقرُ ٌَََِلاز إٖ ٗ ٫ر ٙاٯٖ ١ٜا ٜعين إ هلا

مؿٛؾ َٔ ١ٝبٌ اٯٜا

اييت ذنـس

َٛقـٛع َـسض ايكًـٛبٚ ،اْٗـا

تدٍ عً ٢مر ٕ٫ايهاؾس َٔٚ ، ِٖٗٓٚٚ ٜٔاٱعحاش إ اٯٜـا
اير ٗ ٜٔقًٛبِٗ َسض بايع ـ عً ٢إٓاؾكٌ ث٬ث َسا

ذنـس

ٗ ايكسإٓ قاٍ

تعاٍشوَبِ ع ٌَ مُِيُ لٌعََُّافِمَُِْ وَلٌق ٌَِٓ فًِ لٍُُنِهِمُِْ َِنٌَفز َِنا وَػَنََِٔا لٌٍقنرُ وَرَسُنٌُِرُ بِ ق
غٌُُورلز(.)1
ٚايع ـ ٜؿٝد إػاٜسٚ ٠إٕ نإ إتعازف ٗ عً ّٛايتؿطا ٚإتبادز إٍ

ايــرٖٔ إٔ إــساد ٖــِ إٓــاؾكٚ ،ٕٛجــاَ ٤ــس ٠بع ـــ ايهــاؾس ٜٔعًــِٗٝ

شوٌٍََِمُِيَ لٌق ٌَِٓ فًِ لٍُُِهِمُِْ ٌََِفز وَلٌعىَافٌُِوَْ َِا َل ؤَرَلمَ لٌٍقرُ هِمَ َل َِثَ ز(.)2
ٚظاٖس اٯٜا

إ اير ٗ ٜٔقًٛبِٗ َسض ؾٓـ ماف ٚاِْٗ قطِٝ

يًُٓاؾكٌ ٚيٝظ ذاتِٗ ا ٚقطُاً َِٓٗ ،ؾٝه ٕٛتكط ِٝاؾاذدٚ ٜٔاعـدا٤
إ ٌَٓ٪أ ٚأٌٖ اؿطد ناٯت: ٞ
ا٭َٓ : ٍٚاؾك.ٕٛ
ايثاْ ٗ : ٞقًٛبِٗ َسض.
( )1ضٛز ٠ا٭ذصاب .12
( )2ضٛز ٠إدثس .31
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ايثايث  :ناؾس.ٕٚ
ايسابع  :أٌٖ ايؿطٛم ٚايؿحٛز .
ايتكدٚ ِٜايتأما ي٘ إ عتباز ٗ إكاّ ،ؾتكد ِٜإٓاؾكٌ عًـ ٢ايـرٗ ٜٔ
قًٛبِٗ َسض ٜ ٫عين أْٗـِ أدْـ ٢دزجـَ ١ـٔ إٓـاؾكٌ َٚـا ٜهٓـَ ٕٛـٔ
ايعدا ٤يًُطًٌُّٓ ٫ ٖٛٚ ،ع َٔ إؼادِٖ َع إٓاؾكٌ ٗ إظٗاز م٬ف
َا ىؿْ ٗ ٕٛؿٛضِٗ،مؿٛؾا ٚإٕ ايٓؿام إظٗاز م٬ف َا ٗ ايٓؿظ .
ٖٚرا ايتكطٜ ِٝطاعد ٗ تعٚ ِٗٓٝٝؼدٜد نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗـِ ٚؾـٝؼ
َعاؾ ١إسض اير ٟعٓدِٖ إٔ أَهٔ ٚإ ٫ؾمٕ ايعراب ا٭يٜٓ ِٝتظسِٖ،
ّٚهــٔ إٔ ْ ًــل عًــ ِٗٝاؾ ـ ٬ذاً ماؾ ـاً ْٚطــُ ِٗٝإفــادعٌٖٚ ،ــٛ
عٓٛإ غاٌَ تًتك ٞؾ ٘ٝا٭قطاّ ايث٬ث ١أع.ٙ٬

لْلَ ذعاى ش وٌَمُُْ ػَ َل ز ؤٌٍَُِز هَِّا وَأُِل ٌَىع ِهَُِْز

ٚعٝد ٚإمباز عُا ٜٓتظس اير ٗ ٜٔقًٛبِٗ َسض َٔ ايعكاب ايعظـِٝ
ٗ اٯمس ٗٚ ،٠اٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚمل ٜأ

ايعـراب جـصإ ٤ـا ٗ قًـٛبِٗ َـٔ َـسض بـٌ ٖـٛ

عكٛب  ١هلِ يتهرٜبِٗ ايٓ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚاٯٜا

ايبٓٝا .

ايثاْٝــ : ١إ ٕ اهلل عــص ٚجــٌ هــاشَ ِٜٗــا نطــبت أٜــدٚ ِٜٗتهــرٜبِٗ
يًسضاي ١إعتكاداً ٚقٚ ً٫ٛؾع.ً٬
ايثايثٚ : ١زٚد (نإ) يًد٫ي ١عً ٢إاق َٔ ٞؾعًِْٗٚ ،تٝحٕ ١ا ٗ
قًٛبِٗ َٔ َسض َٚا إمتاز َٔ ٙٚاؾرٛد ٚايػٚ ٞايصٜؼ.
ايسابع : ١اؾرٛد ٚاٱثِ َتكدَإ شَاْاً ٚٚقٛعاً عً ٢تًو ايصٜادٗ ٠
َسض ْؿٛضِٗ.
اـاَط : ١إ ٕ اهلل عص ٚجٌ أٚج
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ باٯٜا
ؾٗٝا إغسا ٤بايكبٝس.

ايتهًٝـ ٚبعث ايٓ

ٚاؿحخ َٚا ىاطـ

ؾً ٢اهلل

بـ٘ ايعكـٚ ،ٍٛمل ٜهـٔ
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ايطادض : ١تطاِٖ اٯ ٗ ١ٜمًل إضتعداد ْؿطٚ ٞذؿاْ ١ؾهس ١ٜيد٣
إطــًٌُٕ ،ــا ٜرٜعــ٘ إٓــاؾكٜٚ ،ٕٛطــعْ ٗ ٕٛػــسَ ٙــٔ ٚجــ ٙٛايػــو
ٚايس. ٜ
ايطــابع ٗ : ١اٯٜــَٓ ١ــع َــٔ تٛجٝــ٘ إ ٖتُــاّ شا٥ــد اٍ إٓــاؾكٌ أٚ
اٱ ْػػاٍ بِٗ ٚبأؾعاهلِ ،ؾٗرا اٱْػػاٍ قٌ يتبدٜد اؾٗٛد ٚايطع،ٞ
ٚوــ ٍٛأ ٜ ٚعسقــٌ ضــبٌ تٛجٗٗٝـــا فتُعــ ١اَ ٚتؿسقــ ١مــ ٛايػاٜـــا
اٱض ١َٝ٬ايهربٚ ،٣تسضٝخ دعا ِ٥ايد.ٜٔ
ايثآَ ٗ : ١اٯٜـــ ١ت ٌُ يًُٚ ٌَٓ٪نػـــ ؿكٝكـ ١إٓاؾكٌ ٚعًـ١
اٱ شدٚاد ٗ ضًٛنِٗ َٚا أؾـــابِٗ َٔ إعٛجاد ٚقعـ ٗ ايسأ.ٟ
ايتاضعٜ : ١ـدٍ ذنـــس ايٛؾـــــ ٚتستٝـ
نـــ ْ٘ٛعً ١يرا

اؿهـــ ِ عًٝـ٘ ٜـدٍ عًـ٢

اؿهِٚ ،ايٛؾـ اير ٟإ ضتركٛا ب٘ ايعراب ا٭يـِٝ

ٖ ٛتًبطِٗ بايهرب.
ايعاغسٜ : ٠عترب اٱ مباز ايٛازد ٗ اٯ ١ٜعُا ٜٓتظس إٓاؾكٌ َٔ ض٤ٛ
ايعراب ٚايعكاب ا٭ي ِٝإْرازاً ٚترنسَٛٚ ٠عظ.١
اؿاد ١ٜعػس ٗ : ٠اٯ ١ٜذث يًرٜ ٜٔكؿَٓ ٗ ٕٛاشٍ قسٜبٖ َٔ ١ا١ٜٚ
ايٓؿام يتررٜسِٖ ٓ َٚعِٗ َٔ ايرتد ٟؾٗٝا.
ايثاْ ١ٝعػس ٗ: ٠اٯ ١ٜدع ٠ٛيدم ٍٛأٚي٦و إفــادعٌ ٚإرتددٜـٔ
ٗ ا٫ضْٚ ،ّ٬بر ايٓؿام ٚأًٖ٘.
ايثايث ١عػس  ٫ :تٓرؿس ٚظا٥ـ اٯ ٗ ١ٜاٱمباز عٔ إٓاؾكٌ ؾؿٗٝا
ؾ٬ح ٭ٌٖ اٱضٚ ّ٬بػاز ٠يًَُ ٌَٓ٪ا إمتاز َٔ ٙٚاهلداٚ ١ٜإتباع
ايسض ٍٛؾً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِٚ ،ؾٗٝا تثبٝت ٭ قـداَِٗ ٗ َٝـادٜٔ
اؾٗاد إفتًؿ.١
ايسابع ١عػس  :اٯ ١ٜع ٕٛيًٓ

ؾً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِٚ ،إذٕ

بايػًظَ ١ع إٓاؾكٌ  ٖٞٚ ،إ ْراز ٚؼرٜس َٚدمٌ ٕٛاجٗتِٗ.
اـاَط ١عػس  :تبٌ اٯ ١ٜايكسز ايبايؼ ٚض ٤ٛايعاقب ١ايرٜ ٟرتتـ
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عً ٢ايهرب ٚاؾرٛد.
 ٗٚاٯٜــ ١إعحــــاش ٚإمبــاز َتكــــدّ شَاْـاً عًــ ٢ا٭َــساض ايٓؿطـــــ١ٝ
ٚأثسٖا ايطً

عً ٢ايطًٛى ٚعٌُ اؾٛازحٚ ،ؾٗٝا إغاز ٠اٍ ايتدامٌ

ٚايتــأثا إتبــادٍ بــٌ ايكً ـ

ٚايعكــٌ ٚاؾــٛازحٚ ،إْعهاضــ٘ عًــْ ٢ــٛع

ٚطبٝع ١تؿها اٱ ْطإ ٚأؾعاي٘ ،ضٛا ٤عً ٢م ٛايطايب ١اؾص ١ٝ٥ا ٚايهً١ٝ
نُــا ٗ َٓ ــٛم اٯٜــ ١ايهسّــ ،١ا ٚعًــ ٢مــ ٛإٛجبــ ١اؾصٝ٥ــ ١ا ٚايهًٝــ١
َؿَٗٛاً.
َـٔ يـصّٚ

ٚؾٗٝا تٓب ٘ٝيًُٕ ٌَٓ٪ا ؾـسض اهلل عـص ٚجـٌ عًـ ٢ايكًـ
ا ّ٫إ ٚايتطًٚ ِٝإعسؾ ١ماؾٚ ١أ ٕ ايكً

أَـا اؾـٛازح ؾٗـ ٞتؿـدز

عٓ٘ ٗٚ ،اؿدٜث  :وايكًـٛب أزبعـ :١قًـ

ؾٝـ٘ ْؿـام ٚإٜــُإ اذا أدزى

إٛ

ؾاذب٘ عًْ ٢ؿاق٘ ًٖو ٚإ أدزن٘ عً ٢إّاْ٘ لاٚ ،قً
َ بٛع ٖـ ٛقًـ

إٓـاؾلٚ ،قًـ

َٓهٛع

أشٖـس أجـسد

 ٖٛٚقً

إػسىٚ ،قً

 ٖٛٚقً

إ َٔ٪ؾ ٘ٝنٗٝأ ٠ايطساد إٕ أع ا ٙاهلل غهس ٚإٕ إبت ٙ٬ؾرب.

ٚذٌ أمرب اهلل عص ٚجٌ إ٥٬ه ١باـ٬ؾ( ١وَبِ ع لَايَ رَهُّهَ ٌٍِعَّ َئِىَتِ بًِِّٔ

اَاػًٌِ فًِ لألَرْفِ خٍٍَِفَتل) ()1إذتحت إ٥٬ه ١بمؾطاد اٱْطإ ٗ ا٭زض نُا
ٚزد ٗ ايتٓص( ٌٜؤَحَجْؼًَُ فٍِمَا َِْٓ ٌُفعسُِِ فٍِمَا وٌَسْفِهُ لٌَِِِّاءَ) (ٚ )2جا٤

آ ١ٜايبرث

يتتكُٔ َطأيتٌ :
ا٭ : ٍٚؼكل َؿدام ايؿطاد ٗ ا٭زض َٔ إفادعٌ .
ايثاْٚ : ١ٝجٛد أَ ١تٓٗ ٢عٔ ايؿطاد َ ٖٛٚ ،ؿدام نس ِٜيسد اهلل عص

ٚجٌ إ٥٬ه( ١بًِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا َ حَؼٍََُِّْْ)
ٚجٛد أَ ١تتؿـ بأَٛز :
()1ضٛز ٠ايبكس30 ٠
()2ضٛز ٠ايبكس30 ٠
()3ضٛز ٠ايبكس30 ٠

( )3

ؾُٔ عًِ اهلل عص ٚجٌ ٗ
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ا٭ : ٍٚايتُٝٝص بٌ ايؿ٬ح ٚايؿطاد .
ايثاْ : ٞاٱْؿاف باٱّإ ٚايؿ٬ح .
ايثايث  :شجس إؿطد ٜٔعٔ ايؿعٌ ايكبٝس .
ٚتتحًٖ ٗ ٢ر ٙاٯٜا

غًبَٓٚ ١عْٚ ١ؿس أٌٖ اٱّإ  ،اير ٜٔأثٓ٢

اهلل عً ِٗٝبكٛي٘ تعاٍ (ؤُوٌَْئِهَ ػٍََى ُِى ِِْٓ رَهِّمُِْ وَؤُوٌَْئِهَ ُُْ لٌعُّفعٍِ َُِْ)
()1

ٚ ،جا٤

ٖر ٙاٯٜا

برّ ايهؿاز ٚ ،نػـ نرب إدعا ٤اـادعٌ ،

ٚتأنٝد قؿس ذبٌ اؿٚ ١ًٝإهس ٚاـداع ٚ ،تٛج ٘ٝايً ّٛهلِ عً ٢اٱؾطاد
ٗ اٱزض .
ٖ ٗ ٌٖٚرا ايً ّٛدع ٠ٛيًتٛبٚ ١اٱْاب ، ١اؾٛاب ْ :عِ ٖٚ ،رٙ
ايدع َٔ ٠ٛمؿا٥ـ ْب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚتؿك ً٘ٝعً٢
ا٭ْبٝا ٤اٯمس ٜٔ٭ٕ أَت٘ ؼٌُ ٖر ٙايدع ٠ٛإٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١ايكسإٓ
َدد ٚإَاّ هلِ ؾٗٝا َٔٚ ،ايهرب اير ٟإضترل إفادع ٕٛعً ٘ٝايعراب
أَٛز :
ا٭ : ٍٚقٛهلِ أِْٗ  َٕٛٓ٪ٜباهلل .
ايثاْ : ٞإدعا ٤ايهؿاز ايتؿدٜل ب ّٛٝايبعث ٚايٓػٛز يكٛي٘ تعاٍ قبٌ

آٜتٌ(وَِِْٓ لٌََّاسِ َِْٓ ٌَمُِيُ آَََِّا هِاٌٍقرِ وَهِاٌعٍََِِْ لَخٌِِ وََِا ُُْ هُِّاَِِِْ

َ)

()2

ايثايث  :مداعِٗ هلل ٚإطًٌُ َٚا ؾ َٔ ٘ٝايهرب ٚإهس .
ايسابع  :قٝاَِٗ بايهرب بايرا

ٗ غا إكاٌَ اييت ذنستٗا اٯٜا

ايطابكٖٚ ، ١را ايهرب عٓٛإ أقاٗ يعرابِٗ .

()1ضٛز ٠يكُإ 5
()2ضٛز ٠ايبكس8 ٠
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لْلااَ ذعاااىش وَبِ َل لٍِ نًَ مُ نُْ َ حُفعسِ ن ُِول فِننً لألَرْفِ لَ ناٌُِل بِٔقَّننا
َٔ ُْٓ ُِوٍِْ َُِْ ز اٯ.11 ١ٜ
المساءج ّاإلعساب ّاللغح

قِ ايهطاٖٚ ٞ٥ػاّ ايكاف ٗ ق.)1(ٌٝ

ٚإذا  :ايٛا ٚعاطؿٚ ،١اؾًُ  ١بعدٖا َع ٛؾ ١عًَ ٢ا قبًٗا ٚق ٌٝايٛاٚ
إضتٓ٦اؾ. ١ٝ
إذا  :ظسف ٕا ٜطتكبٌ َٔ ايصَإ ماؾض يػسط٘.
تؿطــدٚا  :ؾع ـ ٌ َكــازع فــص ،ّٚايــٛا :ٚؾاعــٌ ٗ ،ا٭زض  :جــاز
ٚفسٚز َتعًكإ بتؿطدٚا.
قايٛا :ؾعٌ َاض ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ٫ ١ٝقٌ هلا َـٔ اٱعـساب
٭ْٗا جٛاب غس غا جاشّ.
مٔ َؿًرــَ :ٕٛبتـــدأ ٚمربٚ ،اؾُــً ٗ ١قٌ ْؿـ

َك ٍٛايك.ٍٛ

إذا  :ظسؾ ١ٝغسط ١ٝتدمٌ عً ٢اؾًُ ١ايؿعًٚ ،١ٝتػا غايباً يًُطتكبٌ
ٚقد ؽسد عٓ٘ ٚتأت ٞيًُاق ٞبًراظ ايكسا ٔ٥نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ

شلَاٌُِلزٚ ،اٱضتكباٍ أذد َؿادٜل اٯ.١ٜ

 : ٫ذسف ْٗ ٞتعٌُ اؾصّ ٗ ايؿعٌ يـرا ذـرؾت ايٓـ ٗ ٕٛتؿطـدٚا
٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُطَ(ٚ ،١ا) ٗ اِا ناؾ ، ١نؿت (إ) عٔ ايعٌُ.
ٚايؿطاد  :مسٚد ايػ ٤ٞعٔ ذاٍ إضـتكاَت٘ ٖٚ ،ـْ ٛكـٝض ايؿـ٬ح
ايرٜ ٟعين اؿاي ١إطتك ١ُٝايٓاؾع.١
( )1ايتبٝإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .74 / 1
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يف سياق اآلياخ

بعد ؾكس إٓاؾكٌ ٚإفادعٌ ٚنٝـ أ ْٗـِ ٜطـع ٗ ٕٛدزٚب إهـس

ٚايك٬ي ،١تبٌ اٯ ١ٜؾع ً٬آمس َٔ قبا٥رِٗ ٚتظٗـس عتـٚ ِٖٛإؾـسازِٖ
عً ٢ايؿطـٛم ٚت٬ذكِٗ ٗ أعُاهلِ إرََٛـ ، ١إ تعـدد اٯٜـا

ٗ ذّ

إٓاؾكٌ ٚبٝإ ذاهلِ ٚمؿاهلِ ايكبٝر ١عً ٢م ٛايتؿؿ ٌٝآ ١ٜإعحاش١ٜ
ٚازغــاد ٚتأدٜــ

ٗ ْظــِ اٯٜــا

يًُطــًٌُ ٗ أمــر اؿا ٥ــَ ١ــِٓٗ

ٚايتؿد ٟهلِ.
ؾًــِ تهت ــٹ ٖــر ٙاٯٜــا
إفادع ،ٕٛؾحا٤

بــرنس ذــاٍ إــسض ٚاـٝبــ ١ايــيت ٜعٝػــٗا

ٖر ٙاٯ ١ٜبتٛث ٝل اٱذتحاد ٚاؾـداٍ بٝـِٓٗ ٚبـٌ

إٚ ٌَٓ٪أٌٖ ايدزاٚ ١ٜاؿهُ ،١يتٓكٌ اٯ ١ٜأذد َؿادٜل إفادع ١اييت
ٜك ّٛبٗا ايهؿاز بمؾسازِٖ عً ٢ايؿطاد ٚاٱؾطاد َع اٱدعا ٤بمزادتِٗ
اٱؾ٬ح.
ٚجـــا٤

اٯٜـــ ١ايتايٝـــ ١باٱمبـــاز عـــٔ ؾطـــاد ايهؿـــاز ٗ ا٭زض،

َٚـــٔ َؿـــادٜل جًٗـــِٗ ٚعٓـــادِٖ اْٗـــِ ٜ ٫ػـــعسَ ٕٚاٖٝـــ ١ؾعًـــِٗ
ٚاْٗـــِ ٜٓػـــس ٕٚايؿطـــاد ٗ ا٭زضٚ ،إذ جـــا٤

اٯٜـــ ١قبـــٌ ايطـــابك١

باٱمبــاز عــٔ مــداعِٗ يًُــ ،ٌَٓ٪ؾــإ ٖــر ٙاٯٜــ ١جــا٤

ٱغــػاهلِ

بأْؿطِٗ ٚإقاَ ١اؿح ١عً.ِٗٝ

ٖٚـــَ ٞـــٔ َؿـــادٜل قٛيـــ٘ تعـــاٍ ش وََِنننا ٌَخعن نَِػَُِْ بِ ق ؤَٔفُسَن نمُُْ وََِنننا

ٌَشْؼٌُُوَْز(ٚ ،)1قٛي٘ تعاٍ شفَََلمَ ُُْ لٌٍقرُ ٌَََِلاز ٭ْٗا ػعًِٗ ًٜتؿت ٕٛإٍ
ذْــٛبِٗ ٚقبرٗــاَٚ ،ــاٜبتً ٕٛبــٜ٘ٚ ،ــدزن ٕٛذكٝكــ ١إْهػــاف أَــسِٖ،
ٚإْعداّ تأثاِٖ.
 ٗٚؾًٖ ١ر ٙاٯ ١ٜباٯٜا
( )1ضٛز ٠ايبكس.9 ٠

ايتايَ ١ٝطا: ٌ٥
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ا٭ : ٍٚبٝإ ايتكاد بٌ َا ٜكٛي٘ إفادعٚ ٕٛبٌ ٚاقع ذاهلِ ،
ٖٚرا ايبٝإ زٓٚ َٔ ١ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚزٓ ١بإطًٌُ ٚ ،باب يتؿكِٗٗ ٗ ايدَٚ ، ٜٔعسؾتِٗ
٭ذٛاٍ ايٓاع ٚمؿاٜا ا٭َٛز .
ايثـــاْ : ٞزٓـــ ١بأٖـــٌ ايهتـــاب يًرـــرز َـــٔ إفـــادعٌ  ،ايـــرٜٔ
ٜــدع ٕٛاٱّــإ بــاهلل ٚايٝــ ّٛاٯمــس نــربا ٚ ،ا٭ؾــٌ إٔ ٖــرا اٱّــإ
جــاَع َػــرتى بــٌ إطــًٌُ ٚأٖــٌ ايهتــاب َــٔ ايٗٝــٛد ٚايٓؿــاز، ٣

س نَِل ٍء َه ٍْ ََ ََننا َو َه ٍْ ن ََ ُى ُْ َؤ ق َٔ ْؼ ُب ن َِ ِب ق لٌ قٍ ن َر َو َ
قــاٍ تعــاٍ ( ُل ن عً ٌَا َؤ ْ ن ًَ ل عٌ ِى َخننا ِ َح َؼ نا ٌَِْل ِب ٌَننى َو ٍِ َّ ن ٍت َ
ُٔشٌِْنَ هِرِ شٍَْئلا)

()1

ايثايث  :زٓ ١بايٓاع ْٝعاَ يتررٜسِٖ َٔ إفادعٌ ٚايتٛقَٔ ٞ
ايؿطاد اير ِٖ ٟعً. ٘ٝ
ايثاْٜ : ١ٝؿٝد اؾُع بٌ اٯٜتٌ ذّ  ٚؾكس ايؿطاد اـؿٚ ،ٞدع٠ٛ
ايٓاع يًررز ٚايٛقا َٔ ١ٜأًٖ٘ ُٓٚ ،ع اٯٜتإ َٔ جعٌ ايبٝاض ضٛاداَ
ٚبايعهظ .
ايثايث : ١تكُٓت آ ١ٜايبرث إذتحاد إطًٌُ عً ٢ايهؿاز إفادعٌ
بايؿطاد ٗ ا٭زض  ،أَا اٯ ١ٜايتاي ١ٝؾحا٤

بايػٗاد َٔ ٠اهلل عص ٚجٌ

عً ٢ؾطادِٖ ٚقبس ؾعًِٗ  ٗٚ ،ايتٓص( ٌٜلًُع ؤَيُّ شًَْءٍ ؤَوعبٌَُ شَمَامَة لًُع لٌٍقرُ
شَمٍِِز هًٍََِْ وَهٍَََْىُُْ) (. )2

()1ضٛز ٠آٍ عُسإ 64
()2ضٛز ٠ا٭ْعاّ 19
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إعجاش اآليح

اٯٜــــ ١ذــــسب عًــــ ٢ايؿطــــاد عًــــ ٢مــــَ ٛسنــــ

ٗ َٓ ٛقٗــــا

َٚؿَٗٗٛـــا ٖٚـــَٛ ٞقـــٛع إؾـــ٬حٚ ،تـــبٌ إ ؾـــساز إفـــادعٌ عًـــ٢
إمؿاَ ٤ا ٗ ْؿٛضِٗ .
ٚاٯٜـــ ١ايهسّـــٚ ١ثٝكـــ ١مساٜٚـــ ١تـــبٌ َٛاجٗـــ ١إٓـــاؾكٌ باؿحـــ١
ٚايربٖــإٚ ،إ إــ ٌَٓ٪مل ٜرتنــٜ ِٖٛعٝثــ ٗ ٕٛا٭زض ؾطــاداً ،بــٌ
ٜكُٝــ ٕٛعًــ ِٗٝاؿحــٜٚ ،١كَٛــ ٕٛبتــٛبٝفِٗ ٗ جٗــاد يًُطــًٌُ ؾٝــ٘
أجـــس ٚثـــٛاب هلـــِٚ ،إمبـــاز عـــٔ إزتكـــا ٗ ِٗ٥إعـــازف اٱهلٝـــ،١
ٚقـــدزتِٗ عًـ ـ  ٢ايتُٝٝـــص بـــٌ اؿـــل ٚايباطـــٌٚ ،ايؿـــ٬ح ٚايؿطـــاد،
ٚعــدّ ايٛقــٛف عٓــد ايتُٝٝــص ،بــٌ ٜكَٛــ ٕٛبٛظٝؿــ ١ا٭َــس بــإعسٚف
ٚايٓٗـــ ٞعـــٔ إٓهـــس َـــدد ٚتٛؾٝـــل َـــٔ اهللَٓٚ ،ـــ٘ ٖـــر ٙاٯٜـــ ١ؾـــإ
تٚ٬تٗا تؿٝد ٚجٖٛاً:
ا٭ : ٍٚإمباز إطًٌُ عٔ ذاٍ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ.
ايثاْ : ٞإؾساز إٓاؾكٌ عً ٢اٱؾطاد ٗ ا٭زض.
ايثايث  :ظٗٛز َعامل َسض قًٛب ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ عًـ ٢أؾعـاهلِ
بمتؿاؾٗا بايكبس ٚايؿطاد.
ايسابع  :ؼرٜس إطـًٌُ ٖـا ٜكـ ّٛبـ٘ ايهؿـاز  ٚإٓـاؾكَ ٕٛـٔ ايؿطـاد
ٚاٱؾطاد.

وميكن تسمية اآلية بآية (ال ذفسدّا)
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اآليح سالح

تؿسم اٯ ١ٜبٌ ايؿ٬ح ٚايؿطادٚ ،ترّ ا٭ما ٚتدع ٛاٍ ْبرٚ ،ٙؾٗٝا

إزغــاد يًــدع ٠ٛإ ٍ ايؿــ٬حٚ ،تــبٌ يًُطــًٌُ نــرب ٖــٚ ٤٫٪شٜـــ
إدعآُٚ ِٗ٥ع َٔ ايتؿدٜل بِٗٚ ،ؽرب عٔ إداز ٗ تكط ِٝا٭ؾعاٍ ٖٛٚ
إٛاش ٜٔايكسآْٚ ١ٝايػسع.١ٝ
ٚاٯٜــ ١ضــ٬ح بٝــد إطــًٌُ يتــٛبٝخ ايهؿــاز  ٚإٓــاؾكٌ ٚذَٗــِ عًــ٢
إؾــسازِٖ عًــ ٢ايعٓــاد ٚقٝــاَِٗ بايؿطــادٚ ،مل تهتـــٹ ٖــر ٙاٯٜــا
باٱمباز عٔ عحص ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ عـٔ إفادعـ ١بـٌ ذنـس

تؿـدٟ

إ ٌَٓ٪هلِْٚ ،ؿرِٗ ٚإزغادِٖ ٚبٝإ شٜـ أقٛاهلِ ٚضـ ٤ٛؾعًـِٗ،
َ َٔ ٖٛٚؿادٜل اٱبتٚ ٤٬اٱمتباز ٗ اؿٝا ٠ايدْٝاٚ ،اٯٜـ ١ضـ٬ح َـٔ
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْٗا ذح ١عً ٢إٓاؾكٌ ٚايهؿاز.
ايثاْ : ٞؼرٜس ايٓاع َٔ اٱْؿا

يًُٓاؾكٌ.

ايثايث  :بعث ايٝكظٚ ١أمر اؿاٖ ١ ٥ا ٜكٛي٘ ٜٚؿعً٘ إٓاؾك.ٕٛ
ايسابع  :تؿكس اٯ ١ٜقـا٫ٚتِٗ ؾـد ايٓـاع عـٔ ايتـدبس ٗ اٯٜـا ،
ٚدم ٍٛاٱض.ّ٬
اـــاَظ  :عــدّ تست ـ

ا ٟأثــس عًــ ٢قــ ٍٛايهؿــاز ٚإٓــاؾكٌ وم ـٔ

َؿًرٕٛو ٭ٕ ٖر ٙاٯ ١ٜأمـرب

بـأ ِْٗ َؿطـدٜٚ ، ٕٚطـع ٗ ٕٛإؾػـا٤

أضباب إعؿَٚ ١ٝؿاٖ ِٝايك٬ي. ١
ٚجا٤

اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتهرٜبِٗ ْٚكض إدعا ،ِٗ٥قاٍ تعاٍشؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ

لٌعُّفعسُِِوَْز(.)1

( )1ضٛز ٠ايبكس.11 ٠
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هفِْم اآليح

إٕ ذّ إٓاؾكٌ ٚؾكرِٗٚ ،إظٗاز ض ٤ٛؾعًِٗ َدزضـ ٗ ١اٱؾـ٬ح

مل تطت ع ايدزاضا

اٱجتُاع ١ٝاؿدٜث ١اٱيتؿا

إٍ َٓاؾعٗا ايعكا٥د١ٜ

ٚا٭م٬قٝـــٚ ١ايرتبٜٛـــ ،١ؾؿـــرٝس إٔ ذَٗـــِ جـــا ٤عًـــ ٢مـــ ٛايعُـــّٛ
اٱضتػساقٚ ٞايػُ ٍٛإ ٫أ ْ٘ باب نس ِٜيتٛب ١غ س َِٓٗٚ ،ؽًؿِٗ َٔ
ايعادا

ايطٚ ١٦ٝا٭م٬م ايرَٚ ، ١ُٝايهــ عـٔ اٱعٛجـاد إفـايـ

يطٓف ١ٝاٱضتكاَٚ ١اٯ َٔ ١ٜعَُٛا

قٛي٘ تعـاٍ ش لمْعُ بٌَِنى سَنبًٍِِ رَهِّنهَ

هِاٌع ِىعَّتِ وَلٌعَِّْػِظَتِ لٌع َسَََتِز (.)1
نُا تدع ٛاٯ ١ٜإ ٍ جعٌ َداز اؿهِ عً ٢ايؿعٌ ٚيٝظ ايكٕ ٍٛا ؾٗٝا
َٔ اٱمبــاز عٔ ٚجٛد َٔ ىايــــ قٛي٘ ؾعـــًَ٘ٚ ،ـٔ َؿاٖٝــِ اٯٜــــ١
اٱزتكا ٤ايعًُ ٞعٓد إطًٌُ ٚتأٖٕ ًِٗٝعسؾـ ١اؿ كـا٥ل بهػـؿٗا ٚاشايـ١
ايطتاز عٓٗا.
ؾكد ٜس ٣إ َٔ٪ايٓاع َٓظــــاز ْؿطـــ ٘ ٚت ـابل ضـسٜست٘ َـع عْٝ٬تـ٘
ٚتسْت٘ إباد ٨إٍ أ ؾعاٍ َػابٗ ١هلا ٗ إكُ ،ٕٛؾحا٤

اٯ ١ٜيتٓبٝـ٘

إطًٌُ ٚؼرٜسِٖ َٔ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٚعدّ ايسن ٕٛاٍ قٛهلِ.
ٚتُٓــ ٞاٯٜــًَ ١ه ـ ١اٱذتحــاد عٓــد إطــًٌُ ٚ ،عــدّ ايسنــ ٕٛاٍ
ايدع ٣ٛايباطً.١
إٕ اٱؾساز عً ٢ايؿطاد ْٚعت٘ بأْ٘ إؾـ٬ح نـرب ٚباطـٌٚ ،قـ٬ي١
ٚقسز بايرا

ٚايػا  ،يرا ٚزد

اٯ ١ٜبـرنس ا٭زض َـع إٔ اٱؾطـاد

ٜؿدز َٔ اٱْطإ ٚتكع ٚطأت٘ ٚٚشز ٙا٭مس ٟٚعً.٘ٝ
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚعدّ تسى ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ ٜع ٝثـ ٗ ٕٛا٭زض ؾطـاداً ،بـٌ
( )1ضٛز ٠ايٓرٌ . 125
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ٖٓاى َٔ ٜٗٓاِٖ عٔ إٓهسٚ ،وـثِٗ عًـ ٢إجتٓـاب ايكـسز ٚاٱقـساز،

َ َٔ ٖٛٚؿادٜل قٛيـ٘ تعـاٍ ش وٌَعنخَىُْٓ ِِنَْىُُْ ؤَُِّنتٌ ٌَنِْػَُِْ بٌَِنى لٌعخٍَْنٌِ
وٌَإعٌُُِوَْ هِاٌعَّؼٌُْوفِ وٌََْمََِْْ ػَْٓ لٌعَُّْىٌَِز(.)1
ايثاْ : ١ٝإْتكًت اٯ ١ٜإ ٍ َٛقٛع آمس  ٖٛٚغا ايك ٍٛبايًطإ ٚمبث
ايطسٜس ،٠ؾرنس

قٝاّ ٖ ٤٫٪ايهؿاز باٱؾطاد ٗ ا٭زض ٌٖٚ ،ايتٓاقض

بــٌ ايكــَٚ ٍٛــا ؽؿــ ٞايؿــدٚز ٖــٚ ٛذــد ٙاٱؾطــاد ،اؾــٛاب  ،٫٭ٕ
اٱؾطاد ؾعٌ مازج ٞم٬ف ايٛاج

ايػسعٚ ،ٞإدزاى ايعكٌ يًرطٔ

َٔ ا٭ؾعاٍ.
ايثايث : ١إؾسازِٖ عً ٢اٱؾطادٚ ،إدعـا ِٖ٩طًـ

ايؿـ٬حَٚ ،ـٔ

اٱعحاش ٗ ايكسإٓ إٔ ٜأت ٞايتٓاقض بٌ ايكٚ ٍٛايطـسٜسٚ ،٠بـٌ ايؿعـٌ
ٚاٱدعا ،٤ؾايؿعٌ قبٝس ٚيهِٓٗ ٜدع ٕٛذطـَٓ٘ٚ ،ـٔ اٯٜـا
جا ٤عً ٢اٱؾطاد َٔ غا َكدَا
ٚثبٛ

إ ايٓٗـٞ

ٚض٪اٍ ٖا ٜدٍ عً ٢ؼكل إؾطادِٖ،

قبس ؾعًِٗ.

ٜٚؿٝد اؾُع بٌ ٖر ٙاٯٜا

َػاٜسَ ٠ا ٜكٛي ٗ ٕٛباب اٱّإ ؿكٝك١

َا ٗ قًٛبِٗٚ ،اِْٗ واٚي ٕٛتؿٜٛس ايباطٌ ٚايؿطاد ايرٜ ٟؿعً ٕٛباْ٘
ؾ٬ح.
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتبٌ اٯ ١ٜأَٛزاً :
ا٭ : ٍٚإ كادع ١أ ٌٖ ايك٬يٚ ١ايسٜ

ؾطاد ٚإؾطاد ٗ ا٭زض.

ايثاْ : ٞظٗٛز َسض ايكًٛب عً ٢ا٭ؾعاٍ ٚاؾٛازح.
ايثايـث  :دعــ ٠ٛايهؿـاز ٚإٓــاؾكٌ إ ٍ عـ٬د ايــرا
ايهدٚزا

ٚايـتفًـ َــٔ

ايظًُاْ ١ٝاييت ُٮ ْؿٛضِٗٚ ،ؼثِٗ عً ٢ايًرام بإطًٌُ.

( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .104
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ايسابع  :عدّ تسى ايهؿاز ٜعٝث ٗ ٕٛا٭زض ؾطاداً ،بٌ ٜأت ِٗٝايٓٗٞ
بايكسإٓ ٚعً ٢يطإ ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  َٔٚإطًٌُ

ٚأٌٖ ايدزاٚ ١ٜأٚي ٞا٭يبابٚ ،قد أْعـِ اهلل عـص ٚجـٌ عًـ ٢اٱْطـإ،
ٚجعٌ ْؿط٘ تٓؿس َٔ ايكبٝس بايؿ س.٠
ايثاَْ : ١ٝؿاذب ١ايٓٗٚ ٞايصجس يطـ ٤ٛؾعـٌ إفـادعٌ ،ؾًـِ ٜرتنـٛا
عً ٢ؾطادِٖ ٗ ا٭زضٖٚ ،را ايَٓٗ َٔ ٞؿادٜل زد اهلل عً ٢إ٥٬ه١
 ّٜٛمًل آدّشبًِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا َ حَؼٍََُِّْْز(.)1

ايثايثــ : ١إقاَــ ١اؿحــ ١عًــ ٢ايهؿــاز ٚإٓــاؾكٌ عًــ ٢مــ ٛايعُــّٛ
اٱضتػساق ٞبتٛج٘ ايرّ اي ِٗٝعً ٢ض ٤ٛؾعًِٗ.
ايسابع : ١إضتداَ ١ا٭َس بإعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهسٚ ،تٛج٘ م ابات٘
اٍ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز َٔ غا مػ ١ٝأ ٚمٛف َِٓٗ.
اـاَطـ : ١إؾـساز ايهؿــاز ٚإٓـاؾكٌ عًـ ٢ايؿطــادٚ ،عـدّ إقــسازِٖ
برْٛبِٗ ٚظًُِٗ يًرا

ٚايػا.

ايطادض : ١إضتركام ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ا يعكاب ٱقاَتِٗ عً ٢ايؿطاد.
ايطــابع : ١بٝــإ قــاْ ٕٛثابــتٖٚ ،ــ ٛعــدّ إضــترٛاذ إؿطــد ٜٔعًــ٢
ا٭زض ،بٌ ٜأت ِٗ ٝايرّ ٚايصجس َٔ غاِٖ عً ٢مَ ٛتؿٌ ٚدا،ِ٥قاٍ

اهلل تعاٍ شوََِا ٌَؼٍَُُْ اَُُِمَ رَهِّهَ بِ ق َُِز( َٔ ٖٛٚ ،)2إعحاش ٚد٫يٚ ١زٚد وإذاو
ٗ اٯَٚ ، ١ٜا ؾٗٝا َٔ اٱغاز ٠اٍ إطتكبٌ ،ؾًِ تكٌ اٯ ١ٜوٚإذ ق ٌٝهلِو
بٌ جا٤

بؿٝػ ١اٱضتكباٍ ٚاٱضتداَ.١

ٚؽرب اٯ  ١ٜعٔ إّإ ايٓاع ٗ إغاز ٠اٍ ايتعدد ٚايتبـا ٗ ٜٔؾـؿا
َٓٚاشٍ اير ٜٔآَٓٛا ،ؾكـد أضـًِ ْؿـس َـٔ عًُـاٚ ٤نـربا ٤بـين إضـسا،ٌٝ٥
ٚضاد ٠قسٜؼٚ ،نثا َـٔ إطتكـعؿٌٚ ،ضـا٥س ايؿ٦ـا  ٗ ،د٫يـ ١عًـ٢
( )1ضٛز ٠ايبكس.30 ٠
( )2ضٛز ٠إدثس .31
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ؾدم ْب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ُ٥٬َٚ ،ـ ١اٱضـ ّ٬يًؿ ـس٠
اٱْطاْ. ١ٝ

اآليح لطف
تدٍ اٯ ١ٜايهسّ ١عًٚ ٢جٛد أَس: ٜٔ
ا٭ : ٍٚا٭َس بإعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهس.
ايثاْٜ َٔ : ٞؿطد ٗ ا٭زض.
ٖٚرإ ا٭َسإ َتٓاقكإ ؾ٬بد َٔ إشاذ ١أذدُٖا ايثاْ ٗٚ ،ٞاٯ١ٜ

بػاز ٠ظٗٛز اؿل ٚغًب ١ايؿ٬حٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚف ٤ٞايٓٗ ٞعٔ إٓهس َتعكباً يؿعٌ ايؿطاد.
ايثاْ : ٞقاٚي ١إؿطدٚ ٜٔبؿٝػ ١اٱْهـاز ْؿـ ٞؾعًـِٗ ٖـا ٜـدٍ عًـ٢
ايتطً ِٝبكبس ايؿطاد ٚاٱؾطاد.
ايثايث  :تؿكٌ اهلل تعاٍ بهػـ ايؿطادٚ ،تٛنٝد ؾـبػت٘ َٚاٖٝتـ٘،
ؾٗر ٙاٯ ١ٜي ـ َٔ عٓد اهلل َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭َٓ : ٍٚع إؾتتإ ْاع َٔ ١إطًٌُ بؿعٌ ايهؿاز.
ايثاْ : ٞإعا ْ ١ايهؿاز عًَ ٢عسؾ ١ض ٤ٛؾعًِٗ ،ؾاذا جاديٛا ٚقاٍ واِا
مٔ َؿًرٕٛو جا٤

ٖر ٙاٯٜا

يتؿكرِٗ ٚت٪ند نربِٗ.

ايثايث  :دع ٠ٛايٓاع ٱجتٓاب اٱؾطاد ٚ ،عدّ قانا ٠إؿطـدٗ ٜٔ
ؾعًِٗ.
ايسابع  :عدّ اٱيتؿا

اٍ إدعا ِٗ٥بايؿـ٬ح ،٭ٕ إـداز ٗ َعسؾـ١

ذهِ ٚضٓف ١ٝايؿعٌ ٖ ٛايتٓصٚ ٌٜأذهاّ ايػسٜع.١
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اــــاَظ  :اٯٜـــَ ١ـــٔ َؿـــادٜل قٛيـــ٘ تعـــاٍ شبِِّٔنننً ؤَػٍَْنننُُ َِنننا َ
حَؼٍََُِّْْز( ٗ ،)1زد اهلل تعاٍ عً ٢إذتحاد إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ اٱْطإ
اٱْطإ مًٝؿ ٗ ١ا٭زض ٕ ،ا ؾٗٝا َٔ ايصجس عٔ ايؿطاد
ايطادع  :تبٌ اٯٚ ١ٜجٗاً َٔ ٚج ٙٛايؿساع بٌ اؿـل ٚايباطـٌ ٗ
ا٭زض ،ؾٗٓاى َٔ ٜؿطد ؾٗٝآٖٚ ،اى َٔ ٜصجس عٔ ايؿطاد َ ٖٛٚ ،ـٔ
أضساز ذنس يؿظ وٗ ا٭زضو ٗ اٯ ،١ٜؾًـِ تكـٌ اٯٜـ ١وٚإذ قٝـٌ هلـِ ٫
تؿطدٚا قايٛا اِا مٔ َؿًرٕٛو.
بٌ ذنس

اٯ ١ٜقٝد ا٭زض ٚطسؾٗٝاٚ ،ؾ ٘ٝأَٛز :

ا٭ : ٍٚإؾطاد ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٜكس بػاِٖ أٜكاً ؾًرا جا٤

اٯٜـ١

بؿٝػ ١اٱؾطاد ٚايتعد.ٟ
ايثآْٜ ٫ : ٞرؿس أثس إؾطاد ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بصَاِْٗ بٌ ٖ ٛأعِ ٗ
أؾــساد ايصَــإ اي ٛيٝــٖ ١ــا ًٜكــ ٞعًــ ٢إطــًٌُ َطــٚ٪يٝا

إقــاؾٗ ١ٝ

ايتؿد ٟيًؿطاد ٚآثاز ٙايعسقٜٚ ،١ٝترٌُ َع٘ ايهؿاز ٚإٓاؾك ٕٛأثكـاٍ

آمس ،ٜٔقاٍ تعاٍشٌٍَِ ِّْ ٍُِل ؤَوْزَلرَ ُُْ وَاٍَِِتل ٌَََِْ لٌعمٍَِاَِتِ وَِِْٓ ؤَوْزَلرِ لٌق ٌَِٓ ٌٍَُُُِِّٔمُُْ
هِغٌٍَِْ ػٍِعٍُز(.)2

ايثايث  :دع ٠ٛايٓاع يٓػس ايؿـ٬ح ٗ ا٭زضٚ ،ايتؿـد ٟيًؿطـاد
ضٛا ٤ؾدز َٔ إٓاؾكٌ أ ٚايهؿاز ٚايك.ٍ٬
ايسابع  :إطٚ٪ي ١ٝايعاَـ ١يٲْطـإ ٗ َٓـع أؾهـا ز ايكـ٬يَٚ ١ؿـاِٖٝ
ايهؿس ٚاؾرٛدٚ ،إعاؾٚ ٞايكبا٥س.
اـاَظ  :د٫ي ١اٯ ١ٜعً ٢تؿك٘ إطًٌُ ٗ ايـدَٚ ٜٔعـسؾتِٗ يٰثـاز
إرتتب ١عً ٢ايؿعٌ بايصجس عُا ٪ٜد ٟاٍ ايؿطاد ٗ ا٭زض.
( )1ضٛز ٠ايبكس.30 ٠
( )2ضٛز ٠ايٓرٌ .25
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 َٔٚأضساز اٯ ١ٜإ اـ اب جا ٤ؾٗٝا بث٬ث ١أطساف :
ا٭ : ٍٚايكا ٌ٥و ٫تؿطدٚا ٗ ا٭زضو.
ايثاَْٛ : ٞقٛع ايٓٗ ٖٛٚ ٞيص ّٚإجتٓاب ايؿطاد.
ايثايث  :إفاط

ب ايٓٗ ٞعٔ ايؿطاد  ِٖٚايهؿاز ٚإٓاؾك.ٕٛ

َٚـــع بٝـــإ اي ـــسف ايثـــاْٚ ٞايثايـــث ،ؾـــإ اي ـــسف ا٭ ٍٚجـــا٤
َ ٬ــٔ غــا تعــ ٌٝيــ٘ ٚؾٝــ٘ آٜــ ١إعحاشٜــٚ ،١غــاٖد عًــ ٢ايطــع١
فُــ ً
ٚايتعــدد ٚاْــ٘ أعــِ َــٔ إٔ ٜٓرؿــس ظٗــ ١أ ٚطــسفٖٚ ،ــٚ ٞظٝؿــ ١قــاّ
بٗـــا ا٭ْبٝـــاٚ ٤ايؿـــاؿٚ ٕٛإطـــًُٖٚ ،ٕٛـــر ٙاٯٜـــ ١قـــٚ ٍٛم ـــاب
بــرا

إعٓــ ٢يتهــ ٕٛيًكــسإٓ م ابــا

عاَــَٛ ١جٗــ ١يًٓــاع ْٝع ـاً،

ؾٗٝا إؾ٬ذِٗ.
ايطادع  :دع ٠ٛإطًٌُ يٓػس ايؿ٬ح ٗ عُ ّٛا٭زض.
ايطــابع  ٗ :اٯٜــ ١إغــاز ٠إ ٍ شَــإ ايعٕٛــٚ ١تــدامٌ اؿكــازا ،
ٚتكازب اي بًدإ ٚضسع ١إْتػاز ٚتبادٍ ا٭ؾهاز ٚتٓاقٌ ا٭مبازٚ ،أثسٖا
عً ٢ايٓاع ٚأِا ايطًٛى اؾُعٚ ٞايؿسد ،ٟؾُع إ اٯْ ١ٜصيت ٗ ذّ
اؾاذدٚ ٜٔإٓاؾكٌ ٗ إد ١ٜٓإٓٛز ،٠ا ٫اْٗا جا٤

برنس ا٭زض عً٢

م ٛايعُٚ ّٛايػُ ٍٛيعدّ ٚجٛد قسٜٓـ ١عًـ ٢ايتفؿـٝـ ٚايتٓصٜـٌ ٖـا
ٜـدٍ ع ًـ ٢إزاد ٠ايعُـٚ ،ّٛؾٝـ٘ تٛنٝـد ي كـاَْٛ ٕٛقـٛع ١ٝعُـ ّٛايًؿــظ
ٚيٝظ ضب

ْص ٍٚاٯ.١ٜ

ٚي ٛإْتكٌ غـ س َـٔ ايٓـاع اٍ ايطـهٔ ٗ ايهٛانـ

ا٭مـس ٣ؾٗـٌ

تػًُِٗ أذهاّ ٖر ٙاٯ ، ١ٜاؾٛاب ْعِ ،إذ اْٗا تتعًل بايؿطاد ٚايصجس
عٓ٘ٚ ،جا ٤ذنس ا٭زض بمعتبازٖا ٚعاَٚ ٤هاْاً يًطهٔ ٚايعٝؼ عًٗٝا ٗ
اؿٝا ٠ايدْٝا ،ؾًٝرل بٗا نٌ نٛن

ٜتفـر ٙاٱْطـإ ضـهٓاً يـ٘ ٗ اؿٝـا٠

ايــدْٝا ٜٚ ،ؿــًس عًٝــ٘ أْــ٘ أزض ٚداز بايٓطــب ١يطــانٓ ٘ٝعًــ ٢مــ ٛاجملــاش
ٚاٱؿام .
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إفاضاخ اآليح
ٗ اٯ ١ٜدع ٠ٛيتعاٖد ايؿ٬ح ٚاٱؾـ٬ح ٗ ا٭زض ٚتًـو اؿكٝكـ١
إعرتف بٗا أعدا ٤اٱؾ٬ح ايكا ُٕٛ٥باٱؾطاد ،نُا تبٌ اٯ ١ٜاؿاج ١اٍ
جٗٛد إ قاؾ ١ٝيتٓصٜـ٘ اجملتُعـا
اٯٜــا

َـٔ ايؿطـاد ٚا٭مـ٬م ايرَُٝـَٚ ،١ـٔ

ذنــس ا٭زض َٚــا ٜؿــٝبٗا ٚإــساد اٱْطــإ ٗ أم٬قــ٘ ٚأقٛايــ٘

ٚأؾعاي٘ ٖا ٜدٍ عًـ ٢إ ا٭زض مل ؽًـل ا ٫يٲْطـإ ٚإ دٚاّ اؿٝـا٠
بؿ٬ح اٱْطإ ْٚبـر ٙيًؿطـاد ،ؾاٱؾطـاد  ٚايعٓــ ٜ ٫طـب

ا ٫ايتًــ

ٚايصٚاٍ.
ٚاٯ ١ٜإْراز ٚذث يًُطًٌُ عً ٢إبادز ٠يٲؾ٬ح ٚؾكس ايصٜـ
ٚايهـــربَٓٚ ،ـــع ذؿـــ ٍٛايتـــداع ٗ ٞايكـــ ِٝاٱجتُاعٝـــٚ ١إؿـــاِٖٝ
ا٭م٬قٝــ ٗٚ ،١اٯٜــ ١إغــاز ٠إ ٍ ْكـــ ايثُــسا

ٚقًــ ١ايربنــا

بطــب

اٱؾطاد ٭ٕ آثاز ٙتظٗس عً ٢ا٭زض َٚا ىسد َٓٗا.

الصلح تني أّل ّآخس اآليح

تبٌ اٯ ١ٜقٛيٌ َتباٜ ، ٌٜٓتٛج٘ ايكـ ٍٛا٭ ٍٚاٍ ايهؿـاز بصجـسِٖ

عٔ إعاؾٚ ٞإزتهاب ايط٦ٝا  ،أَا ايك ٍٛاٯمس ؾٗ ٛايرٜ ٟؿدز َـٔ
ايهؿاز أْؿطِٗ َع ذؿ ٍٛإؼاد ٗ أَٛز ث٬ث: ١
ا٭ : ٍٚاؾٗ ١اييت ٜؿدز َٓٗا ايك ِٖٚ ،ٍٛايهؿاز إفادع.ٕٛ
ايثاَْ : ٞكُ ٕٛايك ٖٛٚ ٍٛإدعا ٤اٱؾ٬ح.
ايثايث  :إيتكا ٤٫٪ٖ ٤ايهؿاز ٗ إػاي ٚ ١ؼسٜـ اؿكا٥ل .
 ٗٚاٯٜــ ١ي ـــ إهلــ ٞبايهؿــاز بمْــرازِٖ ٚشجــسِٖ عــٔ إعاؾــ،ٞ
ٚؼتٌُ اٯ ١ٜأَس: ٜٔ
ا٭ُٓ : ٍٚع اٯ َٔ ١ٜايؿطاد إبتداٚ ،٤إ ٜ ٫رتجٌ َسض ايكًٛب ٗ
عامل ا٭ؾعاٍ بمزتهاب إعاؾٚ ٞايط٦ٝا .
ايثاْ : ٞتدع ٛاٯ ١ٜايهؿاز يًهـ عٔ إعاؾٚ ،ٞعدّ اٱقاَ ١عًٗٝا،
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ٚاٱضتُساز بمزتهابٗا.
 ٫ٚتعازض بٌ ايٛجٌٗٚ ،نُٖ٬ا َٔ َؿادٜل اٯٚ ،١ٜؾٝـ٘ غـاٖد
عً ٢ف ٧ايٓٗ ٞعٔ ايؿطاد هلِ عًـ ٢مـَ ٛطـتُسٖٚ ،ـَ ٛـٔ عَُٛـا
ا٭َس بإعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهـس إ ؿـاذ

يًرٝـا ٠اٱْطـاْٚ ،١ٝايـرٟ

وٌُ يٛا ٙ٤إطًُ ، ٕٛؾتازٜ ٠أت ٞإبتداْٚ ٤ؿٝرٚ ، ١أمسٜ ٣أت ٞشجساً
ٚدع ٠ٛيًهـ عٔ إعاؾ ٞيٝهـ ٕٛذحـَٜٝٛ ١ـ ١ذاقـس ٠عًـ ٢ايهؿـاز،
َٚاْع ًا َـٔ اٱْػُـاع ٗ إعاؾـٚ ٞايسقـا بؿعًـٗاٜٚ ،بعـث ايٓٗـ ٞعـٔ
ايؿطاد ٗ ْؿـٛع أؾـراب٘ ايٓؿـسَٓ ٠ـ٘ أثٓـا ٤ايتًـ بظ بـ٘ٚ ،يـ ٛعًـ ٢مـٛ
إٛجب ١اؾص.١ٝ٥
 ٗٚتكٝٝد ايؿطاد بأْ٘ ٗ ا٭زض ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايد٫ي ١عً ٢بكا ٤آثاز ايؿطاد.
ايثاْ : ٞإْتػاز ٚتؿػ ٞإٓهس عٓد إزتهاب٘.
ايثايث  :تأذ ٟإطًٌُ ٚأٌٖ ايؿ٬ح َٔ ايؿطاد ٚؾعٌ إعاؾ.ٞ
ايسابع  :ا٭زض ًَو هلل تعـاٍٚ ،قـد مًـل تعـاٍ اٱْطـإ يٝعبـد،ٙ
ٜٚتٓعِ ب ٝبا

ا٭زض  ٫إ ٜؿطد ؾٗٝا ،قاٍ تعاٍ شوََِنا خٍََمعنجُ لٌعجِنَّٓ

وَلإلِٔسَ بِ ق ٌٍَِؼْبُُِوِْز(.)1
اـــاَظ  :ايؿعــٌ ايػفؿــٜ ٞكــس ايٓــاع عَُٛـاًَٚ ،ــٔ ذكٗــِ إ

ّٓعٛا ايؿطادٜٚ ،صجس ٕٚإؿطد ،قاٍ تعاٍ ش وٌَِْ َ مَفعغُ لٌٍقرِ لٌََّاسَ هَؼَُْمُُْ هِنبَؼٍٍْ

ٌَفَسََِثْ لألَرْفُز (.)2

ٚإذ جا ٤ايك ٍٛا٭ ٍٚبؿـٝػ ١إـبين يًُحٗـ( ٍٛقٝـٌ) ،جـا ٤ايكـٍٛ
ايثاْ ٞبؿٝػ ١إبين يًُعًٚ ّٛاؾُع (قايٛا) ٚد٫ي( ١ايٛا )ٚعً ٢ايهؿاز
( )1ضٛز ٠ايرازٜا
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( )2ضٛز ٠ايبكس.251 ٠
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اير ٗ ٜٔقًٛبِٗ َسض ٜٚؿس ٕٚعً ٢إ زتهاب ايطـ٦ٝا َٚ ،ـٔ إعحـاش
اٯٜــ ١أْٗــا تٛثــل ٚإٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١نــ ّ٬ايهؿــاز ٚ ،إدعــا ِٖ٤بــأِْٗ
َؿًرٚ ،ٕٛإمبازِٖ وتٌُ ٚجٖٛاً :
ا٭ٜ : ٍٚظٔ ايهؿاز أِْٗ ؾاؿ.ٕٛ
ايثاْٜ : ٞأت ٞقٛهلِ ٖرا إضتٗصاٚ ٤إضتفؿاؾاً.
ايثايث ٜ :دع ٕٛايؿ٬ح إضتهبازاً ٚعٓاداً ٚؼدٜاً يًُطًٌُ.
ايسابع  :ايطع ٞيًبظ عً ٢ايٓـاع ْٚ ،ػـس أضـباب ايػـو ٚايسٜـ
بٚ ، ِٗٓٝقاٚي ١ؾدِٖ عٔ اٱض. ّ٬
اـــاَظ  :إزاد ٠ايطــٚ ١َ٬ا٭َــٔ َــٔ إطــًٌُٚ ،أعــدا ٤اٱضــّ٬
بايتظاٖس باٱّإ أَـاّ إطـًٌَُٛٚ ،اؾكـ ١ايهؿـاز عٓـد اـًـٚ ٠ٛايًكـا٤

بِٗش وَبِ َل خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْ لَاٌُِل بِٔقا َِؼَىُُْز (.)1

ٚايؿرٝس ٖ ٛايثـاْٚ ٞايثايـ ث ٚايسابـع  ،ؾكـد جعـٌ اهلل عـص ٚجـٌ
اٱْطإ َا زشق٘ َٔ ايعكٌ قـادزاً عًـ ٢ايتُٝٝـص بـٌ ايؿـ٬ح ٚايؿطـاد،
ٚايؿعٌ ايؿرٝس ٚايكبٝس.
ٚجا٤

بدا ١ٜاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ ايك ٍٛإتؿٌ ٚإطتُس شوَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْز

يؿكس إدعا ٤ايهؿاز بأِْٗ َؿًرٕٓٚ ،ٕٛع ايٓاع َٔ اٱؾتتإ بِٗٚ ،ؾ٘ٝ
دع ٠ٛإقاؾ ١ٝيًٓاع يٲضٚ ،ّ٬إشاذ ١ؿاج

ٜ ِٖٚٚكع٘ ايهؿاز.

ٚتــبٌ اٯٜــ ١قــبس ايؿطــادٚ ،ضــ ٤ٛؾعــٌ ايهؿــازٚ ،يــص ّٚايؿــ٬ح
ٚاٱؾ٬ح يته ٕٛا٭م٬م اؿُٝدَ ٠دم ً٬نسّاً يٓػس َباد ٨ايتٛذٝد،
ٚايتدبس بآٜا

ايٓب.٠ٛ

( )1ضٛز ٠ايبكس.14 ٠
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الرفسري الراذي
إبتدأ

اٯ ١ٜعسف ايع ـ (ايٛا )ٚيًد٫ي ١عً ٢إتؿاٍ ٖر ٙاٯَ ١ٜا

ضبكٗا َٔ اٯٜا

ٗ إٛقٛع ٚنرا اؿهِ ٱمتتاّ اٯ ١ٜايطابك ١باٱمباز

عُا ٜٓتظس ايهؿاز َٔ ايعراب ا٭ي ٗ ِٝاٯمس.٠
ٚايؿطاد قبٝس بايرا ٜٚ ،طب

ْؿس ٠ايٓؿٛع َٔ ؾاعً٘ ،يرا جـا٤

اٯٜــ ١باٱمبــاز عــٔ قٝــاّ ايٓــاع بٓٗــ ٞايهؿــاز عــٔ ايؿطــاد ٚايتهــرٜ
باٯٜا ٚ،اؾرٛد بايٓبٚ ،٠ٛقد جا ٤ايتررٜس َٔ ايؿطاد َٔ أ ٍٚضـاع١
مًـل ؾٗٝـا آدّ عًٝـ٘ ايطـٚ ّ٬عًـ ٢يطـإ إ٥٬هـ ١نُـا ٚزد ٗ ايتٓصٜــٌ

ش ؤَحَجْؼًَُ فٍِمَا َِْٓ ٌُفعسِنُِ فٍِمَنا وٌَسْنفِهُ لٌنَِِِّاءَز ( ، )1ؾاٯٜـٚ ١إٕ جـا٤

بؿـٝػ١

اٱضــتؿٗاّ اٱْهــاز ٟإ ٫أْٗــا تتكــُٔ ؼــرٜس آدّ ٚذزٜتــ٘ َــٔ ايؿطــاد،

ٚأجابِٗ اهلل عص ٚجٌ شبًِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا َ حَؼٍََُِّْْز(.)2

 َٔٚعًِ اهلل تعاٍ بعث ا٭ْبٝاَ ٤ؿًرٌٚ ،تٓص ٌٜايهت

ايطُا١ٜٚ

يًصجــسعٔ ايؿطــادٚ ،ايــدع ٠ٛإٍ اٱؾــ٬حٚ ،تــبٌ اٯٜــ ١إٔ ايؿطــاد ٗ
ا٭زض عًَ ٢سات

َٓٗا َا ٜؿٌ إٍ دزج ١اي ػٝـ إ ٚاٱضـت ٤٬ٝعًـ٢

اؿهــِ ٚايطــً إ ،قــاٍ تعــاٍ ش لٌقن ٌَِٓ َْغَنِْل فِننً لٌعنبِ َمِ * فَنإَوعثٌَُول فٍِمَننا
لٌعفَسَامَز (.)3

ٚيهٔ اٯ ١ٜقٌ ايبرثَٚ ،ا ٚزد ؾٗٝا َٔ ْٗ ٞايهؿاز عٔ اٱؾطـاد
غاٖد عً ٢إمطاز ايؿطادٚ ،ػًَ ٞعـاْ ٞا٭َـس بـإعسٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ
إٓهـس بـٌ ايٓـاعٚٚ ،ؾـ ٍٛايـدع ٠ٛإٍ اٱضـٚ ّ٬إؾـ٬ح ايـرا

إٍ

ايهؿــاز ٚيهــِٓٗ ٚ٭ٕ قًــٛبِٗ تتػػــاٖا ايػػــا ٠ٚأؾــسٚا عًــ ٢ايؿطــاد
( )1ضٛز ٠ايبكس. 30 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس. 30 ٠
( )3ضٛز ٠ايؿحس . 12-11
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ٚإدعٛا أِْٗ َؿًرٖٚ ، ٕٛرا اٱدعا َٔ ٤ايهرب اير ٟذنست٘ ماُـ١
اٯ ١ٜايطابك ١ش وٌَمُُْ ػَ َل ز ؤٌٍَُِز هَِّا وَأُِل ٌَىع ِهَُِْز (.)1

ٜٚؿٝد اؾُع بٌ ٖر ٙا ٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايطابك ١أَٛزاً :
ا٭ : ٍٚإٕ نرب ايهؿاز ٪ٜد ٟإٍ ايؿطاد.
ايثاْ : ٞذا

ايهرب ايؿادز َِٓٗ ٖ ٛإؾطاد ٗ ا٭زض.

ايثايث  َٔ :عَُٛا

َٚؿادٜل ايؿطاد ايهرب.

 ٫ٚتعازض بٌ ٖر ٙايٛجـٚ ،ٙٛنًـٗا َـٔ َؿـادٜل اٯٜـ ١ايهسّـ،١
َٚكاٌَ ايتررٜس َٔ ايهؿس ٚايك٬ي.١
ٚتبٌ ٖر ٙاٯ ١ٜبصٚؽ ؾحس اٱضٚ ،ّ٬ذدٚث تػٝا ٗ نٚ ّ٬أؾعاٍ
ايٓاعٚ ،ػًَ ٞعاْ ٞاهلداٚ ١ٜايؿ٬ح ٗ اجملتُعا ٚ ،إقاَ ١اؿح ١عً٢
ايهؿاز ٭ٕ ايٓٗ ٞعٔ ايؿطاد ٜدٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢ايدع ٠ٛإٍ اٱؾ٬ح،
ٚايرٜ ٟتحً ٢باٱضٚ ،ّ٬اٱَتٓاع عٔ ؾد ايٓاع عٔ اٱضٚ ،ّ٬ايهـ
عٔ يػ ١ايػو ٚايس. ٜ
يكــد بــدأ

ايــدع ٠ٛاٱضــَ ٗ ١َٝ٬هــ ،١ؾٛاجٗــت قــسٜؼ ايٓبــ٠ٛ

بايتهر٫ٚ ، ٜق َِٗٓ ٢ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚأٌٖ بٝت٘

ٚأؾراب٘ ؾـٓ ٛف ا٭ذٚ ٣اؿؿـاز ٚؾـٝؼ ايعصيـ ،١ؾٗـاجس إٍ اي ـا٥ـ
ي٬ٝق ٞذا
ٚجا٤

ا٭ذ ،٣ؾهاْت ٖحست٘ إبازن ١إٍ ٜثسب.
ٖر ٙاٯ ١ٜي بٝإ ا٭ثس ٚايٓؿع ايعظ ِٝاير ٟأذدث٘ قد َ٘ٚإٍ

ٜثسب ٗ إؿاٖ ِٝا٭م٬قٚ ،١ٝإكاٌَ ايعكا٥دٜـ ١بـإٔ ٜتٛجـ٘ ايًـ ّٛإٍ
ايهؿازعً ٢ؾطادِٖ ايرٜ ٟدٍ بايد٫ي ١ايتكُٓ ١ٝعً ٢إٔ ايهؿس ؾطـاد،
ٜ ٫ٚرتغس َٓ٘ إ ٫ايؿطاد.
َٚــٔ إعحــاش ٖــر ٙاٯٜــ ١أْٗــا تتكــُٔ قــٛيٌ َتكــاد ٗ ٜٔاؾٗــ١
ٚإكــَُ ٕٛــع إؼــاد إٛقــٛعٚ ،قــد ثبــت ٗ ايؿًطــؿٚ ١ايٛجــدإ إٔ
( )1ضٛز ٠ايبكس. 10 ٠
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إتكاد ٫ ٜٔهتُعإ يًتٓاٗ ايرات ٞبُٗٓٝا ،ؾاٯَ ْٞٗ ١ٜتٛج٘ إٍ ايهؿاز
بصجسِٖ عٔ ايؿطادٚ ،إدعا ٤ايهؿاز أِْٗ مل ٜؿعًٛا إَ ٫ا ؾٝـ٘ ايؿـ٬ح
ٚايٓؿع.
ؾحــا٤

اٯٜــ ١ايتايٝــ ١يتٛنٝــد َعــاْ ٞايصجــس إتٛجــ٘ هلــِ ٗ اٯٜــ١

ايطابكٚ ،١اٱمباز عٔ قبس نربِٗ ٚشٜـ إدعاٚ ،ِٗ٥ؼتٌُ ايؿً ١بـٌ
ماُ ١اٯ ١ٜايطابكٖٚ ١ر ٙاٯٚ ١ٜجٖٛاً :

ا٭ : ٍٚقٛهلِ شبِٔقَّنا َٔ ْنُٓ ُِوْنٍِ َُِْ ز ٖـ ٛايهـرب إكؿـٛد ٗ

ماُ ١اٯ.١ٜ
ايثاْ : ٞإدعا ِٖ٩اٱؾ٬ح نرباً َٔ َؿادٜل ايهرب ايٛازد ٗ اٯ١ٜ
ايطابك.١
ايثايث  :ايتعدد ٚإػاٜس ٗ ٠إٛقٛع ،ؾايهرب غا إدعا ٤اٱؾ٬ح.
مؿٛؾاً ٚإٔ ٖر ٙاٯ ١ٜإبتدأ

عسف ايع ـ(ايـٛا )ٚيٝهـٖ ٕٛـرا

اٱدعاْٛ ٤عاً آمس َٔ قبا٥رِٗ.
ٚايؿرٝس ٖ ٛايثاْٚ ٞايثايثٚ ،عدّ ٚجٛد تعـازض بُٗٓٝـاٖٚ ،ـٛ
َٔ إعحاش ايكسإٓ بإٔ تأت ٞاٯَ ١ٜعإ َتعدد ،٠نٌ ٚاذد َٓٗا ٜتكـُٔ
غسا٥ط اؿحٚ ١ايربٖإ.
أَا ايؿً ١بـٌ ماُـ ١اٯٜـ ١ايطـابكٖٚ ١ـر ٙاٯٜـٚ ١اٯٜـ ١ايتايٝـ ١ايـيت

أمتتُــت بكٛيــ٘ تعــاٍ ش ؤَ َ بِٔقمُ نُْ ُ نُْ لٌسُّ نفَمَاءُ وٌَىِ نْٓ َ ٌَؼٍَُّْننَِْز ( ،)1إٔ
ايهؿاز ٚإؾسازِٖ عًْ ٘ٝتٝح ١يطؿِٗ ٚمؿ ١عكٛهلِٚ ،غاٖد عًٖ ٢ـرا
ايطؿ٘ ٚ ،إٔ ايهؿس هعٌ ايؿـسد ٚاؾُاعـٜ٫ ١ـدزن ٕٛقؿـٛزِٖٚ ،م ـأ
إبٓٚ ٢ايك٬ي ١اييت ِٖ عًٗٝا.
ؾإ ق ٌٝجا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١اؾُع  ٌٖٚنٌ ٖ ٤٫٪ضؿٗا ٤اؾـٛاب

ْعِ ،٭ٕ ايطؿ٘ ٚقً ١اؿًِٚ ،مؿ ١ايعكٌ أَٛز َ٬شَ ١يًهؿس ٚاؾرٛد،
( )1ضٛز ٠ايبكس. 13 ٠
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ٚقد جا ٗ ٤ق ّٛي ٛقٛي٘ تعاٍ شؤٌٍَْسَ َِِْىُُْ رَاُنًٌ رَشِنٍِزز( ،)1ؾـأزاد يـٛ
غفؿاً َٔ قٜ َ٘ٛؿعٌ ايؿاؿا ٜٚ ،أَس بإعسٚف ٜٗٓٚاِٖ عٔ إٓهس.
َٚع ؾٝػ ١اؾُع ٗ اٯ ١ٜؾم ْٗا تدٍ عًٚ ٢جٛد َٔ  ٢ٜٗٓعٔ إٓهس
أٜاّ بعث ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜٚك ٍٛيًهؿازش َ حُفعسِنُِول

فًِ لألَرْفِز إٍ جاْ

َٛقٛع  ١ٝآٜا

ايكسإٓ ٗ إؾ٬ح ايٓؿٛع ْٚبر

ايؿطادٚ ،ايٛقا َٔ ١ٜأضباب ايك٬يٚ ١ايػٛا. ١ٜ
ٚقد ٚؾؿت آٜا

ايكسإٓ إطًٌُ بكٛيـ٘ تعـاٍشوٌَعنخَىُْٓ ِِنَْىُُْ ؤَُِّنتٌ

ٌَِْػَُِْ بٌَِى لٌعخٌٍَِْ وٌَإعٌُُِوَْ هِاٌعَّؼٌُْوفِ وٌََْمََِْْ ػَْٓ لٌعَُّْىٌَِز ٗ بٝـإ
َكدَا

ايٓ ؿس ٚتثبٝت دعا ِ٥ايتٛذٝد ٗ ا٭زض بربنْ ١ب ٠ٛقُد ؾً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.

ٚٚزد يؿظ (َؿًرَ )ٕٛستٌ ٗ ايكسإٓ ،إذ جا ٗ ٤قٛي٘ تعاٍشوََِنا

وَاَْ رَهُّهَ ٌٍُِمٍِْهَ لٌعمُنٌَى هِظٍُعنٍُ وَؤَ ٍُْمَنا ُِوْنٍِ َُِْز (ٚ ، )2ؾٝـ٘ تٛنٝـد ٕٓـاؾع
اٱؾ٬حٚ ،إمباز عٔ نٚ ْ٘ٛاق َٔ ١ٝاهل٬ىٚ ،ضبباً ٗ دؾع ايـب ٤٬عـٔ
ايٓاعٜٚ ،دٍ ٗ َؿ َ٘ٛعً ٢أَٛز :
ا٭ : ٍٚهً

إؿطد ٗ ٕ ٚا٭زض ٭ْؿطِٗ ٚق َِٗٛإٗايو .

ايثاْ : ٞيص ّٚشجس أٌٖ ايؿطادٚ ،دعٛتِٗ يًؿ٬ح.
ايثايث  :ايٓؿع ايعظ ِٝيًٓاع ْٝعـاً ٗ ْـص ٍٚايكـسإٓٚ ،بعثـ ١ايـٓ
قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.
ايسابع  :اٱض ّ٬إؾ٬ح ٚؾ٬ح قض َٔٚ ،اٯٜا
باق ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
( )1ضٛزٖٛ ٠د . 78
( )2ضٛزٖٛ ٠د .117

ؾ ٘ٝإٔ أذهاَ٘
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اـاَظ  :تؿػٚ ٞإْتػاز ضٓٔ اؿٚ ٍ٬اؿـساّ ٗ اٱضـٚ ،ّ٬آٜـا
ا٭ذهاّ ٭َٛز ايعبادا

ٚإعاَ٬

َٚ ،ا ٜؿٝد اهلداٚ ١ٜايسغادٖٛٚ ،

َٔ مؿا٥ـشخٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِز (.)1

َٚـٔ ٚظــا٥ـ اٯٜـ ١قــٌ ايبرـث َٓــع اـًـط بــٌ َؿـاٖ ِٝايؿــ٬ح
ٚايؿطــادٚ ،ايترــرٜس َــٔ ايًــبظ ؾٗٝــاَٗٓٚ ،ــا جعــٌ ايٓــاع ٜستكــٗ ٕٛ
إعازف ٜٚبًػَ ٕٛسات

ايتُٝٝص بٌ ؾدم ايك ٍٛباٱؾ٬ح ايرٜ ٟتحً٢

بعٌُ إٚ ٌَٓ٪ؾعًِٗ ايؿاؿا َٚ ،طازعتِٗ ٗ اـاا ٚ ،بٌ ايصٚز
ٚايهر ب ٗ إدعا ٤ايهؿاز اٱؾ٬ح.
ٚتبٌ اٯ ١ٜذاج ١أٌٖ ا٭زض إٍ بعث ١ايٓ

قُد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘

ٚآي٘ ٚضًِٚ ،إٍ اٱض ّ٬ندٜاْ ١ثابت ١باق ٗ ١ٝا٭زضٚ ،إٍ ايكسإٓ نتاباً

مساٜٚاً َٓصٖاً عٔ ايترسٜـ ٚايتػٝاٚ ،ض ٤ٛايتأ ،ٌٜٚؾكٛي٘ تعاٍ شوَبِ َل

لًٍَِ ٌَمُُْ َ حُفعسُِِول فًِ لألَرْفِز ٜدٍ عًٚ ٢قٛع ايؿطاد ٚإزتهاب إعؿَٔ ١ٝ
ايهؿاز َٚا ٜتكُٔ ض ٤ٛايؿعٌ اير ٟتٓؿس َٓ٘ ايٓؿٛع.

يرا جا ٤ايك ٍٛبؿٝػ ١ايٓٗٚ ٞايصجس عـٔ ايؿطـادٚ ،ايـتػا عـٔ
إضتكاَ ١اؿاٍٚ ،يهٔ ٖرا ايك ٍٛمل ٜؿؼ ي٘ ايهؿاز ،ؾِٗ مل ٜتًكٛا
ٖرا ايٓٗ ٞبايكب ٍٛأ ٚايطهٛ
اٱَٗاٍ أ ٚاٱضتػؿاز ٚطً

أ ٚايتأٌَ أ ٚاٱقساز بايرْ

ٚاـ أ أٚ

ايعؿ ،ٛبٌ أجابٛا بـأِْٗ ٖـِ إؿـًر،ٕٛ

ٚؾ ٘ٝغا ١ٜاٱؾساز ٚايعٓاد.
ؾبعث اهلل ايٓ

قُداً ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ ٚأٜـد ٙظٓـٛد َـٔ

اٱْظ ٚإ٥٬هٚ ١جا٤
ايتٛي ٗ ٞا٭زض.

( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .110

ٖر ٙاٯ ١ٜيؿكس أعدإٓٚ ، ٙ٤ع إؿطـدَ ٜٔـٔ
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ٚتهسز يؿظ (َؿًر ٗ )ٕٛايكسإٓ َستٌ ٜ ،دٍ عً ٢ذاج ١ايٓـاع
يٲؾــ٬ح ٚا٭َــس بــإعسٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ إٓهــس ٱضــتداَ ١اؿٝــاٗ ٠

ا٭زض ،قاٍ تعاٍ ش وََِا خٍََمعجُ لٌعجَِّٓ وَل ٔسَ بِ

ق ٌٍَِؼْبُُِوِْز(.)1

 ٗٚإدعا ِٗ٥بأِْٗ َؿًرَ ٕٛـع أْٗـِ ٜٓػـس ٕٚايؿطـاد ٚاؾرـٛد
ظًِ ٭ْؿطِٗ ٚيًٓاعٚ ،دع ٠ٛيًك٬ي ،١ؾحـا٤

ٖـر ٙاٯٜـ ١يؿكـرِٗ

ٚمصٚ ِٜٗؼرٜس ايٓاع َٔ اٱؾتتإ بِٗ .قاٍ تعاٍشهًَع لحقبَغَ لٌق ٌَِٓ ظٍََُّنِل

ؤَ َِْلءَ ُُْ هِغٌٍَِْ ػٍِعٍُز(.)2

هي غاياخ اآليح

اٯ ١ٜدع ٠ٛحملازب ١ايؿطادٚ ،ذث عً ٢ا٭َس بإعسٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ

إٓهسٚ ،ؾكس ي ًهاؾسٚ ٜٔذّ أؾعـاهلِ إفايؿـ ١يًػـسٜعٚ ١شجـسِٖ عـٔ
ايؿطاد ٚاٱؾطادٚ ،عدّ ايسنٕ ٕٛا ٜكٛي َٔ ٕٛايباطٌ.
ٗ اٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتبعــث اٯٜــ ١ايطــهْ ٗ ١ٓٝؿــٛع إطــًٌُ بممبازٖــا عــٔ
ايتؿد ٟإطتُس يًُٓاؾكٌ ٚايهؿاز ٗ إؾطادِٖ ٗ ا٭زضٚ ،إمؿـاِٗ٥

ايهؿس  ُٚطهِٗ َؿاٖ ِٝايك٬ي ،١ؾايرٜ ٜٔكٛي ٕٛش آَََِّا هِاٌٍقرِ وَهِاٌعٍََِِْ لَخِنٌِ ز
ه

إٔ ٜهْٛـٛا ؾـادقٌٚ ،وسؾـٛا عًـ ٢دمـ ٍٛاٱضـ ٗ ّ٬قًـٛبِٗ

ٚجٛامِٜٗٗٚ ،حسٚا ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايثاْ ٗ : ١ٝاٯ ١ٜدع ٠ٛيًُطًٌُ يصجس ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ عـٔ ايكـٍٛ
ايكبٝسٚ ،ايؿعٌ ايط.٤ٞ
ايثايث : ١عدّ ايكٓ ٛأ  ٚايٝأع عٓد إجاب ١اٌٖ ايك٬يَ ١ا ٜدٍ عً٢
اٱؾساز عً ٢ايؿطاد.
( )1ضٛز ٠ايرازٜا
( )2ضٛز ٠ايس.29 ّٚ
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ايسابعــ : ١اٯٜــٚ ١اقٝــَ ١ــٔ اٱْؿــا

ٚاٱضــتُاع يــدع ٣ٛايهؿــاز

ٚإٓاؾكٌ اٱؾ٬ح.
اـاَطٖ : ١ر ٙاٯ ١ٜايهسّ ١إْراز ٚتبهٝت مسـا ٟٚ٭ٖـٌ اــداع،
َ ٖٞٚؿتاح ٚتعً ِٝيًُطًٌُ يًكٝاّ ب ٛظا٥ؿِٗ ايعكا٥د ٗ ١ٜشجسِٖ عٔ
ايؿطادٚ ،اٱذرتاش َٓ٘.
ايطادضــ : ١ت ــسد اٯٜــ ١ايػؿًــ ١عــٔ إطــًٌُ ٚايٓــاع ْٝع ـاً ،أَــا
إطًُ ٕٛؾاِْٗ ؾازٚا ٜعًَُ ٕٛهس ٚنٝد ايهؿاز ٚإٓاؾكٌٜٚ ،طعٗ ٕٛ
ق ع دابس ايؿطاد َٔ ا٭ؾٌ َٓع ؾاعً٘ َٔ اٱضتُساز عًٚ ،٘ٝأَـا غـا
إطــًٌُ ؾــإ اٯٜــ ١ؼــرز ايٓــاع َــٔ قانــا ٠إؿطــد ٜٔأ ٚإٝــٌ ايــ،ِٗٝ
ٚػعًِٗ ٜٓؿس َٔ ٕٚأؾعاٍ إٓـاؾكٌ ٭ٕ ايؿطـاد قبـٝس َٚبػـٛضٚ ،أَـا
ايهؿاز ٚإٓاؾك ٕٛؾإ اٯ ١ٜتدع ِٖٛيًتٛبٚ ١اٱْابـٚ ،١تـبٌ هلـِ ذكٝكـ١
ؾعًِٗ.
ٖٚرا ايبٝإ َٔ َؿادٜل ع٬د َا ٗ ْؿٛضِٗ َٔ إـسض ٚايصٜـؼ،
ؾًــٝظ ٭ذـ د إٔ ٜكــٕ ٍٛــاذا ٜ ٫ؿــًس اهلل قًــٛب ايهؿــاز ٚإٓــاؾكٌ ،اذ
جا٤

اٯ ١ٜٱؾ٬ح قًٛبِٗ بًػ ١اٱْراز ٚايهػـ ٚايٛعٝد ٭ٕ اؿٝـا٠

ايدْٝا داز إَترإ ٚإمتبازٚ ،ؾ ٘ٝغـاٖد عًـ ٢تػػـ ٞزٓـ ١اهلل يًٓـاع
ْٝع ـاً ٗ اؿٝــا ٠ايــدْٝاَٗٓٚ ،ــا ؾكــس ايهؿــس ٚأًٖــ٘ٚ ،دعــ ٠ٛإطــًٌُ
يًتؿد ٟي٘ ب اؿهُ ١اؿطَٓٓٚ ،١ع ضـً اْ٘ أ ٚتـأريثا ٙعًـ ٢ايٓؿـٛع ٗٚ
عامل ا٭ؾعاٍ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜإ اٱض ّ٬إؾ٬ح ٚض٬ح قض ؾٗ ٢ٜٗٓ ٛعٔ ايؿطاد
ٚوازب٘ ّٓٚع٘ َٔٚ ،اٱؾطاد إثاز ٠ايسٜ
اٱضٚ ّ٬إطًٌُ.

ٚايػو ٚٚج ٙٛاٱؾرتا ٤عً٢
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الرفسري

لْلَ ذعاى شوَبِ َل لًٍَِ مُُْ َ حُفعسُِِول فًِ لألَرْفِز
تتكــُٔ اٯٜــ ١ايهسّــ ١بٝاْــاً يطــ ٤ٛؾعــٌ أٖــٌ ايكــ٬يٚ ١اؾرــٛد

ٚإفادعٌ ٚإ َتٓاعِٗ عٔ قب ٍٛايٓؿـٝرٚ ١ايسغـاد ٚجرـٛدِٖ ايـب٬ؽ
ٚإٛعظٚ ، ١تتكُٔ ٚجٗاً آمس َٔ ٚج ٙٛإَقــ سازِٖ بايٓاع ٚاٜـراِٗ٥
ؾِٗ َثٜ ً٬ثب  ٕٛإـ ٌَٓ٪عـٔ اؾٗـاد ٜٚ ،ـدع ٕٛاٍ تـسى ْؿـس ٠ايـٓ
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜٚبايػ ٗ ٕٛإ ظٗاز اـطا٥س إادٚ ،١ٜايً ّٛاٚ
ايػُات ١عٓـد إؿـٝب ١بكتـٌ بعـض إطـًٌُ أٜـاّ ايـدعَ ٗٚ ، ٠ٛساذـٌ
ايدؾاع ا ٚضساٜا اؾٗادٜٚ ،تحاًٖ ٕٛإٓاؾع اـايد ٠يًؿتٛذا

ا٫ض١َٝ٬

إتعاقب. ١
ّٚاي ٜٚ ٧سا٥ـ ٞإفـادع ٕٛز٩ضـا ٤ايهؿـس ٜ ٫ٚ ،ـرتدد ٗ ٕٚإؾػـا٤
أ ضـساز إطــًٌُ ٚم

ٗـِٜٚ ،كَٛــ ٕٛبمغـــسا ٤ايهؿــاز بٗـِٚ ،عٓدَــــا

 ٕٜٛٗٓعٔ ٖر ٙا٭ؾعاٍ َٚا ؾٗٝا َٔ اٱ ٜـراٚ ٤ايػـس ٚايؿتٓـٜ ٫ ١هؿـ،ٕٛ
ٜٚبكَ ٕٛؿسٜٚ ٜٔعتربْٗٚا ؾ٬ذاً بطبــ
نُــا أغــاز

َـا ٗ قًـٛبِٗ َـٔ َـــسض،

إ يٝــ٘ اٯٜــ ١ايطــابكٚ ١إؾــسازِٖ عًــ ٢اٱقاَــ ١عًــ ٢ايهؿــس

ٚايعٓاد ٚايٓؿام.
 ٗٚاٯ( ١ٜز ٟٚعٔ ضًُإ زق ٞاهلل عٓ٘ إٔ أٌٖ ٖـر ٙايؿـؿ ١مل

ٜأتٛا بعد) (.)1

ٜٚدٍ ظاٖس ٚضٝام اٯٜا

ٜدٍ عً ٢إ إكؿٛد ٗ إكاّ إفادعٕٛ

ٚإٓـاؾك ٕٛأٚإ ايتٓصٜـٌ إـرنٛزٖ ٗ ٕٚـر ٙاٯٜـا ٚ ،ؾـرٝس اْٗـا مل
ترنسِٖ با٫ضـِ ٚيهٓٗـا جـا٤

بؿــؿاتِٗ ٕ ٫ ،ايػاٜـ ٗ ١إكـاّ ؼـرٜس

إ ٗ ٌَٓ٪نٌ شَإ َٔ ايهؿاز إفادعٌ ٚايتٓب ٘ٝعًٚ ، ِٗٝاٱغاز ٠اٍ
قبٝس أؾعاهلِ.
ٚٚزد

ٗ اٯ ١ٜأقٛاٍ تٜ٪د َا ْرٖ

( )1فُع ايبٝإ . 101/1

إيَٗٓ ٘ٝا :
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ا٭ : ٍٚإ ذا ق ٌٝيًُٓاؾكٌ  ٫تؿطدٚا ٗ ا٫زض بعٌُ إعاؾٚ ٞؾد

ايٓاع عٔ اّ٫إ ،ز ٟٚعٔ ابٔ عباع(ٚ ، )1اؿطٔ ٚقتادٚ ٠ايطد.ٟ

ايثاْ: ٞإ ذا ق ٌٝهلـِ  ٫تؿطـدٚا ٗ ا٭ زض َُـا٭ ٠ايهؿـاز ؾـمٕ ؾٝـ٘
تٌٖٛٳ ا٫ض ،ّ٬قاي٘ أب ٛعً.)2(ٞ

ايثايث  :اِْٗ ناْٛا ٜدع ٗ ٕٛايطس اٍ تهرٜ

ايٓ

ؾً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚضًِ ٚاؾرٛد با٫ض ،ّ٬قاي٘ ا٭ؾِ.
ايسابع ٚ :إذا ق ٌٝيًُٓاؾكٌ  ٫تؿطدٚا ٗ ا٭زض ب تػٝا إًٚ ١ؼسٜــ
ايهتاب ،قاي٘ ايكراى(.)3

ٚتًو َؿادٜل ٚٚج ٙٛيًؿطاد ايرَٓٚ ٢ْٗ ٟــ ع عٓٗـا ،ا ٫إ قـٍٛ
ابٔ عباع ٖ ٛا٭ زجس ،ماؾٚ ١اْ٘ َٔ ايؿرابٚ ١عاؾس تًو ايٛقا٥ع ،
ٚيهٓ٘  ٫و ٍٛد ٕٚقب ٍٛا٭قٛاٍ ا٭مس ٣ؾٗ ٗ ٞطٛي٘ ٚ ،تـدٍ عًٗٝـا
ا٭ديٚ ١ايٓؿٛف ٚايٛقا٥ع ٚايكسا.ٔ٥
تس َٔ ٣ايكا ٌ٥هلِ  ٫ :تؿطدٚا ،ذنس

ؾ ٘ٝأقٛاٍ:

ا٭ : ٍٚإْ٘ اهلل تعاٍ.
ايثاْ : ٞإْ٘ ايسض ٍٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ .
ايثايث  :بعض إ.ٌَٓ٪
٫ٚتعازض بٌ ٖر ٙا٭قٛاٍ ٕ٫ ،ايكسإٓ شاجس هلـِ عـٔ ايؿطـاد،
ٚايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايؿعً ١ٝتـدع ِٖٛيرتنـ٘ ٖٚ ،ـرا ايكـ ٍٛعـاّ َـٔ
إ َٔٚ ٌَٓ٪أٖـٌ ايٓؿـس ٚايسغـاد ٚأزبـاب ايعكـ ٍٛاذ جعـٌ اهلل عـص
ٚجٌ ايعكٌ ذح ١ظاٖس ٠ؾرت ٣ايعكٜٓ ٤٬ؿس َٔ ٕٚايؿطاد ،٭ْ٘ ٜ ٫تعًل
( )1فُع ايبٝإ .49 / 1
( )2أب ٛعً ٞاؿطٔ ابٔ ايػٝخ اي ٛض ،ٞؾك ،٘ٝقدث جً ٌٝنإ غسٜهاً ٗ ايدزع
ايدزع َع ايػٝخ اب ٞايٛؾا ٤عبد اؾباز بٔ عبد اهلل ايساشٚ ٟغـا ٙعٓـد قـسا٠٤
نتاب ايتبٝإ عًٚ ٢ايد ٙايػـٝخ اي ٛضـ ٞنُـا ٚزد ٗ اجـاش ٠ايػـٝخ اي ٛضـٞ
هلُاٚ .ايػٝخ اي ربض ٞؾاذ
( )3فُع ايبٝإ .49 / 1

فُع ايبٝإ تًُٝر أ ب ٞعًٜٚ ٞس ٟٚعٓ٘.
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بايعكٝد ٠بٌ با٭ؾعاٍ.
ٜ ٫ٚبعد إ َثٌ ٖر ٙا٭عُـاٍ ايـيت ٜٗٓـ ٕٛعٓٗـا تتعًـل بترـسٜؿِٗ
٭ذهاّ ا يهتاب ،أ ٟاِْٗ ٜس ٕٚاْٗا ؾ٬ح بًراظ ؼسٜؿِٗ يًهتـاب ٗ
ٚج٘ َٔ ٚج ٙٛايكٖٚ ،ٍ٬را ايٓٗ ٞهلـِ ٜـدٍ عًـ ٢عًـ ٛنًُـــ ١اؿـل
ٚبــدأ ايؿــ٬ح ٗ ا٭ زض باٱضــْٚ ،ّ٬بــر ايؿطــاد ٚا٭ؾعــاٍ ايكبٝرــ،١
 ٚعً ٘ٝضا ٠ايعكٕ ٤٬ا ٗ ايؿطاد َٔ ايظًِ ٚايتعد.ٟ
إ تكٝٝد َؿاضدِٖ باؾاز ٚاجملسٚز (ٗ ا٭زض) ي٘ د٫٫

ٗ إكاّ

َٓٗا
ا٭ : ٍٚإٕ إ ؾطــادِٖ ٜكــس بٗــِ ٚبايٓــاع ٚتبكــ ٢آثــاز ٙإٍ َــا بعــد
ذٝاتِٗ باقتدا ٤غاِٖ بِٗ.
ايثاْ : ١ٝنٓاٚ ١ٜتػب ٘ٝا ٱؾطاد ببـرز بـرٚز ايػـس ٚايطـ ٗ ٤ٛا٭زض
ٚايٓؿٛع.
ايثايثــ : ١ايتعــد ٟعًــ ٢اؿسَــا

٭ٕ ا٭زض هلل ٚجعًــٗا َٛقــع ًا

ٓ ِػبَنا ِم ِل َول عٌؼَا ِلبَن ُت
ْ
ٓ ٌَشَنا ُء ِِن
ْ
ف ٌٍِقن ِر ٌُِ ِر ُثمَنا َِن
ْ ل َأل ْر َ
َّ
يعبادت٘  ،قاٍ تعاٍ ش ِب

ٌٍِعُّخقمِ

َز (.)1

لْلَ ذعاى شبِٔقَّا َٔ ُْٓ ُِوٍِْ َُِْز
ٗ اٯ ١ٜإغاز ٠اٍ يػ ١ايتٛنٝد اييت ٜـتهًِ بٗـا إٓـاؾكٚ ٕٛايهؿـاز،

ٜٓٚبٗــ ٕٛايٗٝــا ٚنإٔ ا٭َس َهػٛف  ٫يبظ ؾٚ ،٘ٝؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭: ٍٚإ ِْٗ ٜطَُ ٕٛا ٜعًُ َٔ ْ٘ٛايؿطاد ؾ٬ذاً.
ايثاْ : ٞإِْٗ ٜعد ْ٘ٚؾ٬ذاً ٕا ؾ َٔ ٘ٝلا ٠هلِ َٔ إطًٌُ ٚأضباب
ايتٛبٝخ .
ايثايث  :قٛهلِ ٖرا جصْ َٔ ٤ؿاقِٗ ٚؾطادِٖ.
ايسابع ٜ :ظٓ ٕٛإ ضتُاي ١ايهؿاز ٚذح
( )1ضٛز ٠ا٭عساف .128

أذاٖـِ عـٔ إـ ٌَٓ٪بتًـو

 54ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /اؾص ٤ايثايث
ا٭ؾعاٍٖ ٚ ،ر ٙايػاٜا

ت سد عِٓٗ ؾؿ ١ايؿطاد.

اـاَظ  :أْهسٚا ايدعٚ ٣ٛايٛؾـ جرٛداً ٚنرباً ماؾٚ ١إ اٯ١ٜ
ايطابكْ ١عتتِٗ بايهرب.
ٖٚـــر ٙايٛجـــ ٙٛنًـــٗا قتًُـــــٖٚ ١هٓـــــ ١يتعـــــدد ٚجـــــ ٙٛايٓؿـــــام
ٚإٓاؾكـٌ.
(ٚذه ٞعٔ ابٔ عباع إٕ َعٓ ٢قٛي٘ (إِا مٔ َؿًر )ٕٛإِا ٜسٜد
اٱؾ٬ح بٌ ؾسٜكٌ َٔ إٚ ٌَٓ٪أٌٖ ايهتاب.
ٚذه ٞعٔ فاٖد ( :إِْٗ إ ذا زنبٛا َعؿ ١ٝاهلل ق ٌٝهلِ  ٫ :تؿعًٛا

ٖرا ،قايٛا  :اِا مٔ َؿًر.)1()ٕٛ

ٚتبٌ اٯ ١ٜإؾــساز أ ٌٖ ايهؿس ٚجًٗـِٗ إسنـ
ٚاْٗــِ ٜ ٫هتؿــــ ٕٛبؿعــٌ ايطـــ ٦ٝا

ٚعتـ ِٖٛإتعـــُد

بــٌ ٜعُــد ٕٚاٍ قاٚيــ ١ايباضــٗا

ايؿ٬ح.
ٚتؿكس اٯ ١ٜإعترازِٖ َٚا ٜكٛي ٕٛيٝرٖ

أ دزاد ايسٜاح ،نُا أْٗا

تطــًس إطــًٌُ ٚػعًــِٗ َــ ًٌٖ٪يهػـــ شٜـــ َثــٌ ٖــر ٙا٭باطٝــٌ،
ٚت٪ند عً ٢إ٬شَ ١بٌ ايهؿس ٚايؿطاد ٚاٱؾطاد ٚاؾرٛد.

( )1ايتٝبإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .76 / 1
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لْلااااَ ذعاااااىش ؤَ َ بِٔقمُنن نُْ ُنن نُْ لٌعُّفعسِنن نُِوَْ وٌَىِنن نْٓ َ

ٌَشْؼٌُوَْز اٯ.12 ١ٜ
اإلعساب ّاللغح

أ : ٫ذسف إضتؿتا ح ٚنًُ ١تٓب ٘ٝجـا٤

ٗ أ ٍٚاٯٜـ ١يًد٫يـ ١عًـ٢

ؼكل َا بعدٖاٚ ،أؾًٗا ( )٫دمٌ عًٗٝا أيـ اٱضـتؿٗاّٚ ،ا٭يــ إذا

دمٌ عً ٢اؾرد أمسج٘ اٍ اٱهاب م ٛقٛي٘ تعاٍ ش ؤٌٍَْسَ ٌَِنهَ هِمَنامِرٍ

ػٍََى ؤَْْ ٌُ ًٍَِْ لٌعَِّْحَى ز(.)1

إِْٗ  :إٕ ذسف َػـب٘ بايؿعـٌٚ ،ايكـُا إمسٗـاٖ ،ـِ إؿطـد: ٕٚ
َبتدأ ٚمربٚ ،اؾًُ ٗ ١قٌ زؾع مرب إٕ.
ٚيهٔ  :ايٛا ٚعاطؿ ،١يهٔ  :ذسف إضتدزاى ٫عُـٌ يـ٘ ٭ْـ٘ ٚقـع
بٌ ًْتٌ.
ْ :٫اؾٜ ، ١ٝػعس :ٕٚؾعٌ َكازع َسؾٛع ٚع ١َ٬زؾع٘ ثبٛ

ايٓ، ٕٛ

٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُط ،١ايٛا :ٚؾاعٌ.

يف سياق اآلياخ
بعد إ بٓٝت اٯٜا

ايطابك ١قبـا٥س ايهؿـاز ٚاؾاذـدٚ ٜٔإٓـاؾكٌ،

جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتٛنٝد ؾطادِٖ ٚعتٚ ِٖٛقعـ اٱذطاع عٓـدِٖ،

ٚجا٤

برنس ايؿطاد ٚتٛبٝخ أًٖ٘ ٗ شجس ٚزدع هلِ .

اٯٜا

َٔ إعحاش ْظِ اٯٜا

ٚذاج ١ايٓاع اي ٘ٝإغرتاى عدد َٔ اٯٜـا

ٗ َٛقٛع ٚاذد َع ايتبا ٗ ٜٔاؾٗٚ ١اؿاٍ ٚنثس ٠إٓـاؾع إكتبطـَ ١ـٔ
إضتك ٍ٬نٌ ٚاذدَٗٓ ٠ا ،ؾكد بدأ َٛقـٛع ٖـر ٙاٯٜـا
( )1ضٛز ٠ايكٝاَ.40 ١

بكٛيـ٘ تعـاٍ و
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 َٔ ٚايٓاعو يتبٌ اٯ ١ٜايطابك ١قٝاّ ؾسٜل َٔ ايٓاع بٓٗ ِٗٝعٔ ايؿطاد،
ٚؾ ٘ٝإغاز ٠اٍ عدّ تؿػ ٞايؿطاد بٌ ايٓـاعٚ ،عٓـدَا إدعـٛا ايؿـ٬ح
شٚزاًٚ ،ذاٚيٛا جعٌ ايطٛاد بٝاقاً ٚايتديٝظ عًـ ٢ايٓـاع ،جـا ٤ايـسد
ايطُا ٟٚبؿٝػ ١ايبٝإ ٚايكاْ ٕٛايثابت ايرٜ ٫ ٟكبٌ اٱْاٍ ٚايرتدٜد
بإ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ِٖ أٌٖ ايؿطاد.
ٚبٌ قٛي٘ تعاٍ شإؿطـدٕٚز ٚقٛيـ٘ تعـاٍ ش ٫تؿطـدٚاز عُـّٛ
ٚمؿٛف َ ًلٚ ،إٕ إمتًؿت جٗ ١ا يؿدٚز ٚيهـٔ إٛقـٛع َترـد،
ؾًؿظ إؿطد ٜٔأعِ ٭ْ٘ ؾؿ ١داٚ ١ُ٥إمباز عٔ ؾدٚز ا٭ؾعاٍ ايكبٝر١
عٔ ًَهٚ ١إؾساز عً ٢ايؿطاد ٚايك٬ي ،١أَا قٛي٘ تعاٍ ش ٫تؿطدٚاز
ؾحا ٤يًٓٗ ٞعٔ ايتًبظ بؿعٌ ايؿطاد.
يتدٍ ٖر ٙاٯ ١ٜعً ٢إ ق ٍٛإٓاؾكٌ ٚايهؿاز شاِا مٔ َؿًرٕٛز
غاٖد عً  ٢إؾسازِٖ عً ٢إعؿٚ ١ٝايؿطاد ،ؾحا ٤ايسد ايطُاْ ٟٚاشً٫
َٔ عٓد اهلل يتٛنٝد ذكٝك ١باِْٗ ِٖ إؿطد.ٕٚ
ٚقاّ إطًُ ٕٛبعد بٝـإ ٖـر ٙاؿكٝكـ ١باٱضـتُساز ٗ شجـس ايهؿـاز
ٚإٓاؾكٌ عٔ ايؿطاد  ٗٚدعٛتِٗ اٍ اٱّإٖ ،ا ٜعين عدّ تست
عً ٢قٛهلِ نرباً شبِٔقَّا َٔ ُْٓ ُِوٍِْ َُِْز .

ا٭ثس

ٜٚؿٝد اؾُع بٌ ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝعـدّ إعتبـاز إْهـاز ايهؿـاز
ٚإٓاؾكٌ يؿطادِٖ ٚقـ٬يتِٗٚ ،إ ا٭َـس مل ٜكــ عٓـد شجـسِٖ عـٔ
ايؿطاد بٌ جـا٤

ايـدع ٠ٛباهلداٜـ ١اٍ اٱّـإ ٚايـتفًـ َـٔ ايؿطـاد

َٛٚقٛع٘ ًْٚ ١تؿؿ.ً٬ٝ
يٝهــ ٕٛزدٖــِ عًــ ٢ايــدع ٠ٛإٍ ا ٱّــإ ذحــ ١عًــٚ ِٗٝديــ ً٬ٝعًــ٢

جرــٛدِٖٚ ،قــد جــا ٤قبــٌ آٜــتٌ قٛيــ٘ تعــاٍ شوََِننا ٌَشْننؼٌُُوَْز (،)1
غؿــٛف مــداعِٗ ٭ْؿطــِٗٚ ،جــا٤
( )1ضٛز ٠ايبكس. 9 ٠

ٖــر ٙاٯٜــ ١بكٛيــ٘ تعــاٍ ش َ
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ٌَشْؼٌُُوَْ ز بؿطادِٖ ٚإقاَتِٗ عً ٢إعاؾَٚ ٞا ٜأت َٔ َِٗٓ ٞايكسز
يػاِٖ َٔ ايٓاعٖٚ ،را ايتهساز ٚايتعـدد غـاٖد عًـ ٢اؾٗـٌ إسنـ
عٓدِٖٚ ،ذاج ١ايٓاع اٍ اٱضـٚ ،ّ٬ؾكـٌ اهلل تعـاٍ عًـْٝ ِٗٝعـاً
بايكسإٓ َٚ ،ا ؾ َٔ ٘ٝايبٝإ ٚا٭ مباز ذا

إعجاش اآليح

ايعربٚ ٠إٛعظ.١

تؿكٌ اهلل ضبراْ٘ ٚٚؾؿِٗ بايؿطـاد ٚؾـؿاً َطـتٛعباً هلـِ ،ؾاٯٜـ١
تبٌ اْ٘ تعاٍ ٜٓـصٍ اٯٜـا

ايـيت تطـاِٖ ٗ اٱذتحـاد ٚإقاَـ ١ايربٖـإ

اير ٜ ٟعين ٗ اٱؾ ٬ح قٝاضاً َ٪يؿاً َٔ ٜكٝٓٝا

ٜٓتخ ٜكٓٝاً بايرا .

يكــد إدعــٛا اٱؾــ٬ح َــا ٜؿٝــد اؿؿــس بــأدا ٠اؿؿــس شبِٔقَّننا َٔ ْنُٓ

ُِوْنٍِ َُِْز ٚقد ٜؿدٸم بعض ايٓاع قٛهلِ ٖرا ٜٚػـرت بٗـًِٜٚ ،ـّٛ
إطًٌُ عً ٢جؿاٚ ِٗ٥ايؿـدٚد عـِٓٗ ،أ ٚأْـ٘ ٜهـ ٕٛضـبباً ٗ إْؿـا
بعض إطًٌُ هلـِ ٓٚـٌ عًُـِٗ عًـ ٢ايؿـر ،١ؾحـا٤

ٖـر ٙاٯٜـ١

َتعكبــٕ ١ــا قــاي ٙٛيتثبٝــت ذكٝكــَ ١هــسِٖ ْٚؿــاقَِٗٚ ،ــٔ اٯٜــا

ٚزٚد

ٚؾؿِٗ بإؿطد ٜٔعً ٢مٜ ٛؿٝد تًبطـِٗ باٱؾطـاد ٚاٱقـساز ٚؾـدم
ٖرا ا٫ضِ ٚايعٓٛإ عً.ِٗٝ

وميكن تسمية هاه اآلية بآية (ُن املفسدّى) ومل يد هاا اللف يف القدن الكديم

إال يف هاه اآلية.

اآليح سالح

اٯٚ ١ٜثٝك ١مسا ١ٜٚيتٛنٝد ؾطاد ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ ٚتـدع ٛإـٌَٓ٪

باؿــاح اٍ اؿــرز َــِٓٗ ٚإ جتٓــابِٗ َٚــا ٜؿعًــَ ٕٛــٔ ايطــ٦ٝا

ٚٚجــٙٛ

ايؿطاد .
ٖٚــَ ٞدزضــ ٗ ١اٱذتحــاد ٚإقاَــ ١اؿحــ ،١ؾُــٔ ؾكــٌ اهلل عًــ٢
إطًٌُ إ تأتْ ٞؿستِٗ َٔ ايطُاَٚ ٤ا ٜؿٝد ايبٝإ ٚايتٛنٝدٚ ،تـدعٛ

 58ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾص ٤ايثايث
إطــًٌُ اٍ ايٝكظــٚ ١أمــر اؿا ٥ــ ١يًــدَ ٜٔــٔ ايؿطــاد ٚاٱؾطــاد ٗ
ا٭زض ،ؾمب تدأ

اٯٜـ ١عـسف اٱضـتؿتاح وإ٫و ايـرٜ ٟؿٝـد ايك ـع بـإ

ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ِٖ إؿطدٖ ،ٕٚا ٜدٍ عً ٢إ إطـًٌُ َٓصٖـ ٕٛعـٔ
ايؿطادٜ ٫ٚ ،دع ٕٛإ ٫إ ٍ اهلداٚ ١ٜايؿ٬ح ٚايسغادٚ ،تدٍ اٯ ١ٜعً٢
قازب ١إطًٌُ يًؿطاد  َٔ ٖٛٚ ،مؿا٥ـ شخٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِز (،)1
بإٔ تتحٓ

ايؿطاد ٚتدع ٛبًػ ١اٱْراز إؿطد ٜٔاٍ ايهـ عٓ٘.

ٚقٛي٘ تعاٍ شوٌَىِْٓ َ ٌَشْؼٌُُوَْز َدزض ١عكا٥د ١ٜتدع ٛإطًٌُ

اٍ إقاَــ ١اؿحــٚ ١ايربٖــإ عًــ ٢ايهؿــاز بــأِْٗ إؿطــد ٕٚبــرنس ايبٓٝــ١
ٚايػٛاٖد عً ٢ؾطادِٖ ٚإؾطادِٖ ٚق٬يتِٗ.

هفِْم اآليح

ٗ اٯ ١ٜإمباز عٔ ٚجٛد أري ْاع َؿطدٚ ٜٔإ جٗاد ايسض ٍٛا٭نسّ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚايؿرابٚ ١عُ ّٛإطًٌُ ٜٓ ٫رؿس بايتبًٝؼ
ٚاٱْـراز بـٌ َرازبــ ١ايؿطـاد ضـٛا ٤نــإ ايؿطـاد ايعكا٥ـدٚ ٟايهؿــس اٚ
ايؿطـــاد اٱجتُـــاع ٞأ ٗ ٚأ ْظُـــ ١اؿهـــِ ٚايككـــاٖ ،٤ـــا ٜـــدٍ عًـــ٢
إطٚ٪يٝا

ايعظ ١ُٝاييت ؼًُٗا إطًُ ٕٛٱؾ٬ح ايٓاع.

 َٔٚاؿكا٥ل ايثابت ١عدّ إجتُـاع اٱضـــ ٚ ّ٬ايؿطـاد ؾُـٔ َؿـاِٖٝ
اٯ ١ٜيـص ّٚإضـتعداد إطـًٌُ ٱجتثـ اث ايؿطـاد ٚايـتفًـ َـٔ ضـ ٠ٛ
إؿطدٚ ، ٜٔؾٗٝا دع ٠ٛٱمتٝاز ؾٝؼ اؿهُٚ ١إٛعظ ١اؿطٓ ١باٱبتدا٤
بتٓب ٘ٝإٓاؾكٌ ٚإفادعٌ عً ٢ضـ ٤ٛؾـٓٝعِٗ ٚم ـأ َـا ٖـِ عًٝـ٘ َٚـا
٪ٜد ٟإ ي ٘ٝؾعًـِٗ َـٔ ايؿطـاد أ ٟجعًـِٗ ٜػـعسٜٚ ٕٚـدزن ٕٛضـَ ٤ٛـا
ٜعُ ًٚ ٕٛا٭قـساز ايػفؿـٚ ١ٝايٓٛعٝـ ١إرتغـر ١عـٔ إؾطـادَِٖٚ ،ـٔ
َؿاُٖٗٝا تٓــص ٜ٘إطــــًٌُ عـٔ ؾعـٌ ايؿطــــادٚ ،ذـــثِٗ عًـ ٢إجتٓابـ٘
ٚأًٖ٘.
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ . 110
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 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚؾكس ايهاؾسٚ ٜٔبٝإ ض ٤ٛؾعًِٗ.
ايثاْ : ١ٝعدّ ؾر ١إدعا ِٗ٥ؾعٌ اٱؾ٬ح.
ايثايث : ١تٛنٝد قٝاَِٗ بايؿطاد ٚاٱؾطاد.
ايسابع : ١ظٗٛز آثاز متِ اهلل عً ٢قًٛبِٗ ٚأمساعِٗ ٚأبؿازِٖ بإ
ٜؿعً ٕٛايط٦ٝا

ٜ ٫ٚػعس ٕٚبأقسازٖا عً ٗ ِٗٝايدْٝا ٚاٯمس.٠

اـاَطْ : ١عت ايكسإٓ يًهؿاز ٚإٓاؾكٌ باِْٗ إؿطد.ٕٚ
ايطادضٚ : ١جٛد غٛاٖد ٚٚقا٥ع ت٪ند ٖرا ايٓعـت َٚ ،ـٔ ايؿطـاد
ايتًبظ بايهؿس ٚإدعا ٤اٱّإ َع اٱؾساز عً ٢ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايطابع : ١بٝإ ؾدم إ٥٬ه ١ذُٓٝا قـايٛا ٜـ ّٛمًـل اهلل آدّ يٝهـٕٛ

مًٝؿــ ٗ ١ا٭زض ش ؤَحَجْؼَ نًُ فٍِمَننا َِ نْٓ ٌُفعسِ نُِ فٍِمَننا وٌَسْ نفِهُ لٌ نَِِِّاءَز (ٚ ،)1يهــٔ
ايؿطاد مل ٜؿدز َٔ ايٓاع ْٝعاً ،بٌ إ ا٭ْبٝاٚ ٤إـٚ ٌَٓ٪ايؿـاؿٌ

َٓصٖ ٕٛعٔ ايؿطاد  ،يتأتٖ ٞر ٙاٯَ ١ٜؿداقاً يكٛي٘ تعاٍ شبًِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا َ

حَؼٍََُِّْْز(ٚ ،)2غـاٖداً عًـ ٢ذهُـ ١اهلل ٗ مًـل آدّ ٚجعًـ٘ مًٝؿـٗ ١
ا٭زض بإٔ ٜك ّٛإطًُ ٕٛبايٓٗ ٞعـٔ ايؿطـاد ٚذَـ٘ ٚأًٖـ٘ٚ ،قازبتـ٘،
ٚاؾٗاد َٔ أجٌ إضت٦ؿاي٘ َٔ ا٭زض.
 َٔٚعًِ اهلل تعاٍ َا أعـدٸ ٙضـبراْ٘ َـٔ ايعـراب ٕـٔ ٜكـ ِٝعًـ ٢ايهؿـس

ٚايؿطاد إٍ إٔ ٜػادز ايـدْٝا  ،قـاٍ تعـاٍ ش زِمَْٔنا ُُْ ػَن َلها فَنِْقَ لٌؼَن َل ِ هَِّنا وَنأُِل

( )1ضٛز ٠ايبكس.30 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس. 30 ٠
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ٌُفعسُِِوَْز ( ، )1ؾايرٜ ٟؿطـد ٗ ا٭زض ٜ ٫ـرتى ضـد ٣بـٌ تهـ ٕٛايٓـاز
َثٛا.ٙ
َٚـــٔ ٚجـــ ٙٛايبٝـــإ ٗ ايكـــسإٓ ؾـــٝؼ اٱذتحـــاد إـــرنٛز ٠ؾٝـــ٘،
ٚاٱضتد ٍ٫بٗاٚ ،ف ٖ٪ٝا باؿح ١عً ٢ايهؿاز ٚأٌٖ ايك٬يٖ َ٘ٓٚ ،١رٙ
اٯٜـــا

إذ اْٗـــا مل تكــــ عٓـــد قـــ ٍٛإٓـــاؾكٌ ٚايهؿـــاز شبِٔقَّنننا َٔ ْننُٓ

ُِوٍِْ َُِْ ز بٌ ذنس

ايسد عًَ ِٗٝا ٜؿٝد ؾكرِٗ ٚإب اٍ قٛهلِ عً٢

م ٛايطايب ١ايهً ١ٝؾكٛيـ٘ تعـاٍ ش ُنُْ لٌعُّفعسِنُِوَْز ا ٟمل ٚيـٔ ٜؿـدز
اٱؾ٬ح َِٓٗ ٫ ِٖٚ ،هُع ٕٛبٌ اٱؾ٬ح ٚايؿطاد ،بٌ ٜه ٕٛؾعًِٗ
ٖ ٛاٱؾطاد ٚايؿطاد احملض اـاي َٔ ٞاٱؾ٬ح.
ٚتدٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢تٓص ٜ٘إطًٌُ َٔ ايؿطاد ٚإبتعادِٖ عٔ
ايسذاٚ ٌ٥طاع ١اهلَ ٗ ٖٞٚ ،٣ٛؿَٗٗٛا َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعاٍ شوَُْخُُْ خٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِز(.)2

َدح إطًٌُ ٗ

اآليح لطف

َٔ ٚج ٙٛايؿساع بٌ اـا ٚايػسٚ ،اٱّإ ٚايهؿس ٗ اؿٝا ٠ايدْٝا

يػ ١اؾداٍ ٚاٱذتحادٜٚ ،ؿاج ٧غ س َٔ ايهؿاز إطًٌُ بإ ٜظٗسٚا
م٬ف َا ىؿٚ ،ٕٛواٚي ٕٛايتطرت عًَ ٢كاؾـدِٖ اـبٝثـٚ ،١قؿـدِٖ
اٱقساز بإطًٌُ ،ؾتأتٖ ٞر ٙاٯ ١ٜإذتحاجاً َٔ عٓد اهلل يهػـ ذكٝك١
ايهؿازٚ ،ؾكس ْٛاٜاِٖٚ ،ؾٗٝا َٓع َٔ اٱْؿا

يدعٛاِٖ ٚجداهلِ.

ٚتبٌ اٯ ١ٜذاج ١ايٓاع إ ٍ ايكسإٓ ،ؾٝرتاد إطًُ ٕٛآٜا

ايكسإٓ

َٚا ؾٗٝا َٔ ايبٝإ ٚاٱْرازٚ ،وتاد ايٓـاع ايكـسإٓ ٚإطـًٌُ َعـاً ،إذ
( )1ضٛز ٠ايٓرٌ .88
( )2أْظس اؾص ٤اير ٟجا ٤ماؾـاً بتؿطـا ٖـر ٙاٯٜـ ١ايهسّ١اٯٜـَ 110 ١ـٔ ضـٛز ٠آٍ
عُسإ َٔ ٖرا ايطؿس.
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ٜهػـ ايكسإٓ اؿكا٥لٜٚ ،بٌ َاٖ ١ ٝأؾعاٍ ايٓاعٚ ،مؿا٥ـ نٌ ؾسٜل
ٚأٌٖ ًَٚ ،١جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜبرّ ْٚعت ايهؿاز ٚ ،ؾ ٘ٝي ـ َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚتؿك٘ إطًٌُ ٗ أَٛز ايدٚ ٜٔايدْٝاٚ ،إعاْتِٗ عًَ ٢عسؾـ١
َٓاشٍ ايٓاع.
ايثاْ : ٞجعٌ إطًٌُ ٜعسؾ ٕٛعدٜ َٔٚ ،ِٖٚأت ٞبايكد ٖا ٜطعٕٛ
إي.٘ٝ
ايثايث  :ايكبس ايراتٚ ٞايعسق ٞيًؿطاد.
ايسابع  :إضها

ايهؿاز ٚإٓاؾكٌٚ ،جعًـِٗ عـاجص ٜٔعـٔ اؾـداٍ

بايباطٌ.
اـــاَظ  :بٝــإ ذكٝكــٖٚ ١ــَٝ ٞــٌ ايٓؿــٛع اٱْطــاْ ١ٝبــايؿ س ٠اٍ
ايؿ٬ح ،ؾرت ٢إؿطد ٜدٸع ٞايؿ٬ح ٚاٱؾ٬ح.
ايطادع  :تٓبٝـ٘ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ ٚإْـرازِٖ َـٔ ضـ ٤ٛايؿعـٌ َٚـا
ٜٓػس َٔ ٕٚا يؿطـاد مؿٛؾـ ًا ٚإ اٯٜـ ١تكـ ٍٛبـاِْٗ ٜ ٫ػـعس ٕٚبكـبس
ؾعًِٗ ٚاٯثاز ايػفؿٚ ١ٝايعاَٚ ، ١ايدْٜٛٝـٚ ١ا٭مسٜٚـ ١إرتتبـ ١عًٝـ٘،
يٝهــ ٕٛايً ـــ اٱهلــ ٗ ٞقٛيــ٘ تعــاٍ شوٌَىِ نْٓ َ ٌَشْ نؼٌُُوَْز عًــ٢

ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚدع ٠ٛايهؿاز ٚإٓاؾكٌ يًتبؿس عاهلَِٚ ،ساجع ١أؾعاهلِ.
ايثـــاْ : ٞإمبـــازِٖ بظٗـــٛز اٱضـــٚ ،ّ٬إْهػـــاف أزبـــاب ايؿطـــاد
ٚايك٬ي.١
ايثايث  :إمبـاز ايٓـاع ْٝعـ ًا بـاِْٗ َـدعَٚ ٕٚٛهًؿـ ٕٛبٗحـسإ
ايؿطاد ٚقازبت٘.
ايسابع ٜ :ؿكـس اهلل عـص ٚجـٌ ايؿطـاد ٚأًٖـٜ٘ٚ ،سجـع نٝـدِٖ اٍ
مٛزِٖ.
اـاَظ  :إ اهلل عص ٚجٌ ٜأَس با٭َس بإعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهس.
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ايطــادع  :ذــث إطــًٌُ عًــ ٢ايــدع ٠ٛاٍ اهلل تعــاٍ باؿهُــ١

ٚإٛعظ ١اؿطـٓٚ ، ١جـا ٤قٛيـ٘ تعـاٍ شوٌَىِنْٓ َ ٌَشْنؼٌُُوَْز بؿـٝػ١
اؾُــع ٚؾٝــ٘ ذّ يًُٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز عًــ ٢مــ ٛايعُــ ّٛاجملُــٛع ٞيطــ٤ٛ
ايعكٝدٚ ٠إبٓ ٢ايرٜ ٟستهص ٕٚايٚ ،٘ٝقد ٜؿس بعكِٗ عً ٢إعؿٖٛٚ ١ٝ
ٜ ٫عًِ قبرٗاٚ ،ض ٤ٛعاقبتٗا ٗ ايداز ،ٜٔؾٝأت ٞاٱمباز اٱهل ٞباِْٗ ٫
ٜػعس ٕٚبدع ٠ٛإطًٌُ ؾرب٘ ٕٓاشٍ اهلدَ ٣ا ٜٓاضب٘ َٔ َسات

ا٭َس

بإعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهس ا٭دْ ٢ؾا٭دْ.٢
يكد جا٤

بعث ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بٌ ق ّٛنؿاز

ٜعبد ٕٚاؿحازٚ ،٠عً ٢ؾ رت َٔ ٠ايسضـٌ باٱقـاؾ ١اٍ إ آمـس ا٭ْبٝـا٤
اير ٟبعث قبً٘  ٖٛٚعٝط ٢عً ٘ٝايط ّ٬ضع ٢ق ٗ ّٛقتً٘ ي ٫ٛإٔ زؾع٘
اهلل إي.٘ٝ
إ ٕ نثس ٠ايتًبظ بايباطٌ ٚتًك ٘ٝإزثاً ٚتسن َٔ ١اٯبا ٤هعٌ أؾـراب٘
ٜسٚ ْ٘ٚنأْ٘ أَس ذطًٜٔ ٫ٚ ،تؿت ٕٛإ ٍ َا ؾٝـ٘ َـٔ ايكـبس ايـراتَٚ ،ٞـا
ٜرتت

عً َٔ ٘ ٝاٯثاز  ،ؾحا٤

اٯ ١ٜبرَِٗ يعدّ غعٛزِٖ َا ِٖ عً٘ٝ

َــٔ ايؿطــادٚ ،بايــدع ٠ٛاٍ إؾــ٬ذِٗ ٚايطــع ٞٱْكــاذِٖ َــٔ اؾٗايــ١
ٚايك٬ي.١

إفاضاخ اآليح

تبٌ اٯ ١ٜقسٚزَ ٠عاؾ ١ا٭م٬م ايرََٓٚ ١ُٝع ايتعدٚ ٟاٱمساف

عٔ جاد ٠اؿل ٚاٱضتكاَٚ ،١اذ أند
ا٭زض ،جا٤

اٯ ١ٜايطابك ١عًْ ٢بر اٱؾطاد ٗ

ٖر ٙاٯ ١ٜبٛؾـ إفادعٌ ٚإٓاؾكٌ باِْٗ إؿطدٕٚ

عً ٢م ٛاٱط٬م َعٓ ٢إ إؾطادِٖ َع أْؿطِٗ ٚاجملتُع ٚا٭زضٗٚ ،
باب ايعكا٥د  ٚا٭م٬م ٚاٱضساف إايٚ ٞغا.ٙ
يكد إذتخ إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ آدّ مًٝؿ ٗ ١ا٭زض بأْ٘ ضب

يًؿطاد
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ؾٗٝا شلَاٌُِل ؤَحَجْؼًَُ فٍِمَنا َِنْٓ ٌُفعسِنُِ فٍِمَناز( ،)1ؾحـا٤
عً ِٗٝبإٔ بعث ١ايـٓ

ٖـر ٙاٯٜـ ١زداً عًُٝـاً

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ جٗـاد ٚذـسب

َطتُس ٠عً ٢ايؿطاد إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١إذ تبعث اٯ ١ٜإطًٌُ عً ٢ايتٓصٙ
َٔ ايؿطادٚ ،ايعؿُ َٔ ١اٱؾطـاد ٚايٓؿـسَ ٠ـٔ إؿطـدٚ ،ٜٔؾٗٝـا تُٓٝـ١
ًٕهــ ١ايؿــ٬ح ٚت ٗــا ايــرا

ٖٚ ،ــ ٞزدٜـــ ٚتعكــٝد ٯٜــا

ا٭َــس

بإعسٚف  ،قاٍ تعاٍ ٗ م اب يًُطًٌُ شحَإعٌُُِوَْ هِاٌعَّؼٌُْوفِ وَحََْمََِْْ
ػَْٓ لٌعَُّىٌَِز(.)2

الصلح تني أّل ّآخس اآليح
جا ٤ضٝام اٯٜا

ٗ ذّ ايهؿازٚ ،قبٝس عًُِٗٚ ،تػٌُ اٯ ١ٜأٜكاً

إٓا ؾكٌ بًراظ َاٖ ١ٝايعٌُ إٓٗ ٞعٓ٘ ٗ ٖر ٙاٯٜا ٚ ،مل ترتى اٯٜا
إدعا ، ِٖ٤ؾكد ٚزد

اٯ ١ٜايطابك ١بايَٓٗ ٞع إْاٍ جٗت٘ بؿٝػ ١إبين

يًُحٗ ٍٛشبِ َل لًٍَِ ٌَمُنُْز ٚجا٤

ٖـر ٙاٯٜـ ١يتحعـٌ ٖـرا ايكـَ ٍٛطـتُساً

َٚتؿٜ٫ٚ ً٬تٛقـ عٓد إدعا ِٗ٥اٱؾ٬ح عً ٢ذاي٘ ،بـٌ جـا٤
ٚتهرٜبــ٘ ٚاثبــا

بـسدٙ

م ٬ؾــ٘ٚ ،تٛنٝــد ؾطــادِٖ ٗ ا٭زض ٚإقــاَتِٗ عًــ٢

إعاؾــٚ ،ٞؾٝــ٘ دعــ ٠ٛيًــرٜٗٓ ٜٔــ ٕٛعــٔ إٓهــس اٍ َٛاؾــً ١شجــسِٖ
ٚإْرازِٖ َٔ ايعراب ا٭ي.ِٝ
ؾُــٔ َٓــاؾع ٖــر ٙاٯٜــ ١إ ايهــاؾس ٜٔإذا إدٸعــٛا ايؿــ٬ح ٱّتٓــع
إطــًُ ٕٛعــٔ دعــٛتِٗ يٲّــإ ٚذــث ِٗ عًــ ٢ايهـــ عــٔ ايؿطــاد ٗ
ا٭زضٚ ،ايتعد ٟعً ٢ايٓاعٚ ،اٱؾساز عً ٢اؾرٛد بٓب ٠ٛقُد ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ .
ٚاذ جـا٤

اٯٜــ ١ايطـابك ١بًؿــظ (قٝـٌ هلــِ) ٚؾـدٚز ايترــرٜس َــٔ

ايؿطاد َٔ إطًٌُ ،جاٚ ٤ؾـ ايهؿاز بإؿطد َٔ ٜٔعٓد اهلل تعـاٍ،
( )1ضٛز ٠ايبكس.30 ٠
( )2ضٛز ٠آٍ عُسإ .110
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ؾكٛي٘ تعاٍشؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ لٌعُّفعسُِِوَْز إمباز إهلٚ ٞتبهٝت ٚذّ يًهؿاز.
ٚؾ ٘ٝتهرٜ

مسا ٟٚيكٛهلِ بأِْٗ َؿًر ٕٛاٍ  ّٜٛايكٝآََٚ ،١ع

َــٔ إؾتتــإ ايٓــاع بٗــِٚ ،بــسشا د ٕٚإذتحــاجِٗ ٗٚ ،اٯٜــَ ١ــدح
يًُطًٌُ ٱؾ٬ذِٗ ٗ ا٭زض ٚ ،بٝإ ؿاج ١ايٓاع يٲضٚ ّ٬ايبعث١
ايٓب ١ٜٛإبازنٕٓ ،١ع إمـت٬
ذسؾت ايهت

إؿـاٖٚ ِٝؼسٜــ ا ؿكـا٥ل ٚإعـاْ ،ٞنُـا

ايطُا ١ٜٚايطـابكٚ ،١ؾٗٝـا دعـ ٠ٛيًُطـًٌُ يٲجتٗـاد ٗ

ا٭َس بإعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهـسٚ ،تثبٝـت اؿكـا٥ل ايػـسعٚ ،١ٝإشاذـ١
ايباطٌٚ ،ؾكس إؿطدٚ ٜٔؾٝؼ ايؿطاد.
ٚؾٚ ٘ٝاق ١ٝيًُطًٌُ أْؿطِٗ بايعؿَُ ١ـٔ ايطـ٦ٝا

ٚ ،ايٓؿـسَ ٠ـٔ

إعاؾ َٔ ٖٛٚ ،ٞمؿا٥ـ شخٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِز ( ِٖٚ ،)1إطـًُٕٛ
َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإجتٓابِٗ ايط٦ٝا َٚ ،ا ؾ ٘ٝايؿطاد ٚاٱؾطاد.
ايثاْ : ٞؾكس إؿطدٚ ،ٜٔبٝإ نربَِٗٚ ،ـا ٗ قـٛهلِ َـٔ ايبٗتـإ
ٚايصٚز.
ايثايث َٓ :ع ايٓاع َٔ اٱؾتتإ بايهؿاز.
ايسابع  :جعٌ ايٓاع قادز ٜٔعً ٢ايتُٝٝص بٌ اـا ٚايػسٚ ،ايؿ٬ح
ٚايؿطاد.
اـاَظ  :إدزاى ايٓاع ٭ًٖ ١ٝإطًٌُ ي ٲَاَـٚ ١ايسٜاضـٚ ،١بعـث
ايطهْ ٗ ١ٓٝؿٛضِٗ أشا ٤اٱضٚ ّ٬ايدع ٠ٛايٚ ،٘ٝعدّ ايٓؿسَ َٔ ٠باد.٘٥
ايطادع  :دع ٠ٛايهؿاز يًهـ عـٔ ايؿطـادَٚ ،ـٓعِٗ َـٔ ايتظـاٖس
بإٛبكا ٚ ،ايتحاٖس بايط٦ٝا .
ٚجــا٤

ماُــ ١اٯٜــ ١بٓعــت ايهؿــاز بــاِْٗ (ٜ ٫ػــعسٚ )ٕٚؾٝــ٘ آٜــ١

إ عحاشٕ ١ٜا تتؿسع عٓ٘ َٔ إطاٚ ،ٌ٥ؾ ٘ٝدع ٠ٛيًهؿاز بإ ًٜتؿتٛا إٍ ض٤ٛ
عًُِٜٗٚ ،تبؿسٚا عكٝك ١اؿٝا ٠ايدْٝا ٚأ ْٗا َصزع ١يٰمسٚ ،٠تكع عًـ٢
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .110
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عا٥ل إهًـ ؾٗٝا ٚظا٥ـ عبادٚ ١ٜأم٬قٝـ ١تتحًـ ٢بايؿـ٬ح ٚتٗـرٜ
ايٓؿظ ٚتعظ ِٝغعا٥س اهلل.
ٚؾ ٘ٝتٛنٝد يؿطاد ايهؿـازٚ ،دعـ ٠ٛإطـًٌُ ٱؾـ٬ذِٗ بـاٱط٬ع
عً ٢ذكٝك ٖٞٚ ١ؽًـ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ عٔ َعسؾ ١قؿٛزِٖ ٚجٓاٜتِٗ،
ؾُتَ ٢ا عسف اٱْطإ ذكٝكـ ١ؾعًـ٘ٚ ،أ ْـ٘ عًـ ٢م ـأ ٚقـ٬ي ١ؾاْـ٘ قـد
ٜٓصجس عٔ اٱقاَ ١عً. ٘ٝ
ٚجا٤

اٯ ١ٜعؿس ايؿطاد بايهؿاز ٜٚدٍ عً ٘ٝف ٧قٛي٘ تعاٍش ُنُْ

لٌعُّفعسُِِوَْ ز با٭يـ ٚايٚ ،ّ٬تأنٝد ٙبإٔ ٚأ ٫اييت جا٤

يٲضتٓ٦اف

ٚايتٓبٚ ٘ٝؼرٜس إطًٌُ ٚايٓاع َِٓٗ.
 ٗٚماُــ ١اٯٜــ ١ذــث يًُطــًٌُ ٱؽــاذ ضــ٬ح اؿحــٚ ١ايربٖــإ
ٱؾ٬ح ايٓاعٚ ،اٱذتحاد عً ِٗٝباؿهُٚ ١إٛعظ ١اؿطـٓٚ ،١ؾكـس
ايؿطاد ٚاٱؾطاد ٚبٝـإ أقـسازٚ ٙيـص ّٚايـتفًـ َٓـ٘ ،نُـا إٔ ؾـ٬ح
إطًٌُ دع ٠ٛعًُٚ ١ٝبسٖـإ ذاقـس ٜؿكـس ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌٜٚ ،ـبٌ
ض ٤ٛؾعًِٗٚ ،يص ّٚتطً ُِٗٝبٓب ٠ٛقُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ ،
ٚنؿِٗ عٔ إعاؾٚ ٞايط٦ٝا .

الرفسري الراذي

يكد جـا٤

آٜـا

ايكـسإٓ ذسبـاً عًـ ٢ا٭مـ٬م ايرَُٝـٚ ، ١ضـ٬ذاً

يًُ ٌَٓ٪ٱضت٦ؿاٍ ايؿطاد ٗ ا٭زضٚ ،قد ٚاج٘ ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚإَٓ٪ـ ٕٛطٛا٥ــ َـٔ أٖـٌ اؾرـٛد ٚايعٓـاد ٖٚـٔ ٫
ٜكس ٕٚبإعاؾٚ ٞايرْٛب اييت ٜستهبْٗٛاٚ ،إٕ أقسٚا بٗا ؾمِْٗ ٜعتربْٗٚا
أَساً ذطٓاًٖ ،ا ٜعـين غـٛٝع َؿـاٖ ِ ٝايكـ٬يَٚ ١ـا ىـايـ َـا جـا ٤بٗـِ
ا٭ْبٝا ٤ايطابكٚ ،ٕٛايثٛابت ايـيت ٜتٛازثٗـا ايٓـاع ٚؾـل إدزاى ايعكـٌ،
ٚؾَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ٘ غاٖد عً ٢ذاج ١ايٓاع يٲض.ّ٬
ايثاْ :١ٝبكا ٤ايكسإٓ مايٝاً َٔ ايتػٝا ٗ أذهاَ٘ٚ ،ضإاً َٔ ايترسٜـ
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ٗ أيؿاظ٘ ٚد٫٫ت٘.
ايثايث :١دع ٠ٛإطـًٌُ يًطـعٚ ٞبـرٍ ايٛضـع ٗ ضـب ٌٝاهلل ٚإعـ٤٬

نًُــ ١ايتٛذٝــد  ،قــاٍ تعــاٍش وٌَع نخَىُْٓ ِِ نَْىُُْ ؤَُِّ نتٌ ٌَ نِْػَُِْ بٌَِننى لٌعخٍَْ نٌِ
وٌَإعٌُُِوَْ هِاٌعَّؼٌُْوفِ وٌََْمََِْْ ػَْٓ لٌعَُّْىٌَِز(.)1

ٚتتحًَ ٢عـاْ ٞقازبـ ١ا٭مـ٬م إرََٛـٚ ١ايؿطـاد ٗ نـٌ آٜـَ ١ـٔ
ايكسإٓ ضٛا ٗ ٤إٓ ٛم أ ٚإؿٗٚ ّٛا٭ ثسَٗٓٚ ،ا َٓ ٛم ٖر ٙاٯ ١ٜاييت
تت ٍٛأَٛز:
ا٭ :ٍٚؾكس ايهؿاز ٚإعاْد.ٜٔ
ايثاْ :ٞإب اٍ َػاي تِٗ.
ايثايث :اٱمباز عٔ ن ِْٗٛإؿطد ٗ ٜٔا٭زض.
ايسابع :دع ٠ٛيًٓاع يًررز َٔ ايهؿاز.
ٚتبعث اٯ ١ٜعً ٢إهاد َؿادٜل إ٬شَ ١بٌ ايهؿاز ٚؾٝؼ ايؿطاد،
تسٕ ٣اذا ٜ ٫ػعس ٖ ٤٫٪ايهؿاز بأِْٗ ِٖ إؿطد ،ٕٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإؾسازِٖ عً ٢ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايثاْ : ٞط ٍٛايتًبظ بايؿطاد.
ايثايث  :عدّ ٚجٛد أَ ١تٓٗاِٖ عٓ٘.
ؾبعث اهلل عص ٚجٌ ايٓ

قُداً ؾً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ يٝكـّٛ

إ َٕٛٓ٪بأَسِٖ بإعسٚف  ِْٗٝٗ ٚعٔ ايؿطاد ٚؾعٌ ايكبٝس.
ايسابع  :هعٌ إتباع اهل ٣ٛاٱْطإ ٗ ق٬يٚ ١عُ ٗ ٢ايبؿا.٠
اـاَظ  :ف ٧اٯٜـا

ايطـابك ١بكٛيـ٘ تعـاٍ ش خَنخََُ لٌٍقنرُ ػٍََنى لٍُُنِهِمُِْ

وَػٍََى سَّْؼِمُِْ وَػٍََى ؤَهْوَارِ ُِْ غِشَاوَةزز(ٚ ، )2اٱؾطاد َٔ ايهً ٞإػـهو
ايرٜ ٟه ٕٛعً َ ٢سات
()1ضٛز ٠آٍ عُسإ.104
( )2ضٛز ٠ايبكس. 7 ٠

َتؿاٚت ١قٚ ٠ٛقعؿاً.
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ايطادع :تٛازث ايهؿاز َؿـاٖ ِٝايكـ٬يٚ ١اؾرـٛد  ٗٚ ،ايتٓصٜـٌ

ش لَ ناٌُِل بِْْ ؤَٔع نخُُْ بِ ق هَشَ نٌز ِِثعٍََُننا حٌٌُِ نُِوَْ ؤَْْ حَوُ نُِّؤَا ػََّّننا وَنناَْ ٌَؼْبُ نُِ آهَائَُٔننا
فَإعحَُِٔا هِسٍُعَٓاٍْ ُِبِ

ٍز(ٚ ،)1ؾ ٘ٝبٝإ ؾرٛد ايهؿازٚ ،تهرٜبِٗ يًسضٌ

ٚإؾــسازِٖ عًــ ٢ايكــ٬ي ١ايــيت نــإ عًٗٝــا آبــاٚ ، ِٖ٩إعْٗ٬ــِ عــدّ
اٱْؿساف عٔ إعاؾٚ ٞايرْٛب ٚ ،ؾ ٘ٝإٓ ١ٜـا نـإ ٬ٜقٝـ٘ ا٭ْبٝـاَ ٤ـٔ
ق.َِٗٛ
 َٔٚاٱعحاش ٗ بعث ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إٔ اهلل

 ٜأَس ٗ ٙايتٓص ٌٜبإٔ ىرب أجٝاٍ إطًٌُ ٚايٓاع ْٝعاً بأْ٘ بػس َثًِٗ

ش لًُع بِٔقَّا ؤََٔا هَشٌَز ِِنثعٍُىُُْز(ٖٚ ، )2ـ ٛذا

ايكـ ٍٛايـر ٟقايـ٘ ايسضـٌ يكـ،َِٗٛ

ٚإَتاش إطًُ ٕٛبعدّ ايػً ٛبايٓب.٠ٛ
ٚجا٤

اٯ ١ٜبرّ ايؿطـاد َ ًكـاًٚ ،ايترـرٜس َٓـ٘ ٕـا ؾٝـ٘ َـٔ اٱثـِ

ٚايكسز ايػفؿٚ ٞايٓـٛعٚ ،ٞقـد ذنـس

آٜـا

ايكـسإٓ ؾسعـ ٕٛبايـرّ

ٚبًػ ١ايتبعٝض َٔ أٌٖ ايؿطاد  ،قاٍ تعاٍشٌُ َهِّحُ ؤَهََْاءَ ُُْ وٌَسْخَ ًِْ ِٔسَاءَ ُُْ

بِٔقرُ وَاَْ ِِْٓ لٌعُّفعسٌَِِِٓز (ٖ ، )3ا ٜدٍ عً ٢إزاد ٠ايهؿاز اٱؾطاد ٗ
ا٭زض ْٚػس َؿاٖ ِٝايك٬يٚ ،١ؾد ايٓاع عٔ اٱضٚ ،ّ٬ايبعث عً٢
ايػو ٚايسٜ
ٚجا٤

ٗ ْص ٍٚايكسإٓ.
اٯ ١ٜزٓ ١بايٓاع ْٝعاً َِٗٓٚ ،ايهؿاز ،إذ أْٗا تـدٍ ٗ

َؿَٗٗٛا عً ٢ؼرٜسِٖ َٔ اٱقاَ ١عً ٢ايؿطادٚ ،تتكُٔ إْرازِٖ َـٔ

ض ٤ٛعاقبـ ١اٱؾطـاد  ،قـاٍ تعـاٍ ٗ ٖـ٬ى ؾسعـٚ ٕٛقَٛـ٘ شفَنأظٌُْ وٍَْنفَ

وَاَْ ػَالِبَتُ لٌعُّفعسٌَِِِٓز(ٜ ٌٖٚ ،)4بعث قٛي٘ تعاٍ شوَ ُُْ َ ٌَشْؼٌُُوَْز
()1ضٛز ٠ابساٖ. 10ِٝ
()2ضٛز ٠ايهٗـ.110
( )3ضٛز ٠ايكؿـ . 4
( )4ضٛز ٠ا٭عساف . 103
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ايهؿاز عً ٢إدزاى قبس ؾعًِٗ ٚعٓادِٖ.
اؾٛاب ْعـِ  ،ؾكـد جـا٤

ٖـر ٙاٯٜـا

ٱؾـ٬ح ايٓـاع ْٝعـاً ،

ٚتتكُٔ ايًٚ ّٛايتبهٝت ٚايدع ٠ٛيًتٛبٚ ١اٱْاب.١
ٚذث إطًٌُ عًـ ٢اٱذـرتاش َـٔ ايؿطـاد ٚأًٖـ٘ ٚضـ ١ًٝمساٜٚـ١
َبازن ١يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١ايتٓص ٙعٔ ايؿطـاد ٚ ،ايػـٗاد ٠هلـِ بايٓحـآَ ٠ـ٘
بدم ٍٛاٱضـٖٚ ،ّ٬ـَ ٛـٔ عَُٛـا
َز (.)1

ٌٍِعؼَاٌَِّ

قٛيـ٘ تعـاٍ ش وََِنا ؤَرْسَنٍعََانَ بِ ق رَحَّْنتل

ٚتدٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢أَٛز:
ا٭ :ٍٚايرتغٝ

بايؿ٬ح ٚاٱؾ٬ح.

ايثاْ :ٞنػـ اؿكا٥ل ٚضٓف ١ٝا٫ؾعاٍ.
ايثايثَٓ :ع اـًط ٗ إؿاٖ ِٝا٭م٬ق.١ٝ
ايسابع :اٱمبـاز عـٔ إ٬شَـ ١بـٌ اٱّـإ ٚايؿـ٬ح ٚايـيت تتحًـ٢

بتهساز قٛي٘ تعاٍش لٌق ٌَِٓ آََُِِل وَػٍَُِّنِل لٌوَّناٌِ َاثِز( ، )2ؾُـع اٱّـإ ٜـأتٞ
عٌُ ايؿاؿا

بكؿد ايعصّٚ ،١طً

َسقا ٠اهلل عص ٚجٌ.

اـــاَظ :جٗــاد إطــًٌُ ٗ قازبــ ١ايؿطــادٚ ،عــدّ مػــٝتِٗ َــٔ
ايهؿاز.

هي غاياخ اآليح

اٯ ١ٜغاٖد مسا ٟٚعً ٢أَٛز:

ا٭ٜ :ٍٚداؾع اهلل عص ٚجٌ عٔ إطًٌُ ٜٚرب عِٜٓٗٚ ،دزأ عِٓٗ

ؾــٓٛؾاً َــٔ ايــبٚ ٤٬ايكــسز قــاٍ تعــاٍش بَِّْ لٌٍق نرَ ٌُ نَِلفِغُ ػَ نْٓ لٌق ن ٌَِٓ

آََُِِلز(ٚ ، )3ؾٚ ٘ٝعد نسَ ِٜـٔ اهلل ٭جٝـاٍ إطـًٌُ ٫ٚ ،بـد َـٔ ػًـٞ
( )1ضٛز ٠ا٭ْبٝا. 107 ٤
( )2ضٛز ٠ايبكس. 25 ٠
()3ضٛز ٠اؿخ.38
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َؿادٜل مازج  ١ٝي٘ ٗ نٌ شَإ تدزى بايعكٌ ٚاؿٛاع ٚتهَٛ ٕٛعظ١
يًٓاع ٚشاجساَٶ يًهؿاز عٔ ايؿطاد ٗ ا٭زض.
ايثــاْٜ : ٞتؿكــٌ اهلل عــص ٚجــٌ بٗداٜــ ١إطــًٌُٜٚ ،ؿــسف عــِٓٗ
أضــباب إهــس ٚايهٝــد ٚاـــداعَ ،ــا ٜــ٪د ٟشٜــاد ٠اٍ قــٛتِٗ َٓٚعــتِٗ
ٚذؿاْتِٗ.
ايثايث :تبٌ اٯٚ ١ٜظا٥ـ إطـًٌُ اؾٗ ادٜـ ٗ ١تٓصٜـ٘ ا٭زض َـٔ
دزٕ ايؿطاد ٚاٱقساز.
ايسابع :قازب ١إطًٌُ يًهؿـس ٚاؾرـٛد َٚـا ٜـ٪د ٟاٍ ايؿطـاد ٗ
ا٭زض.
اـــاَظ :تــدع ٛاٯٜــ ١ايٓــاع اٍ ايتــدبس ٗ عٛاقــ

ا٭عُـــاٍ ،

ٚاٱضتعداد يعامل اٯمس ٠باٱّإ ٚايعٌُ ايؿاحل.

ايطادع :ؼرز اٯ َٔ ١ٜايػؿًـٚ ١اؾٗايـ ، ١قـاٍ تعـاٍشللعخَنٌَ َ ٌٍََِّناسِ

حِسَاهُمُُْ وَ ُُْ فًِ غَفعٍَتٍ ُِؼٌََُِِْْز(.)1

يكد أزاد عص ٚجٌ يًٓاع ايطٚ ١َ٬ا٭َـٔ باٱضـٖٚ ّ٬ـداٜتِٗ اٍ
ما ايدْٝا ٚاٯمس ٠ببعث ١ايٓ
ٖر ٙاٯ ١ٜيػاٜا

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ،ؾحا٤

ٓٝدَٗٓ ٠ا:

ا٭ :ٍٚتثبٝت إطًٌُ ٗ َطايو ايؿ٬ح ٚاي اع.١
ايثاْ :١ٝشجس ايهؿاز ٚإٓ اؾكٌ عٔ ايك٬يٚ ١أضباب ايتًٗه.١
ايثايث :١دع ٠ٛعُ ّٛايٓا ع ٱجتٓاب ايؿطاد ٚاؿرز َٔ أًٖ٘.
ايسابعــ :١اٯٜــ ١زٓــ ١بايٓــاع ْٝع ـاً ٚ ،ؾــسح ٚٚثٝكــ ٗ ١ؾــ٬ح
ايعكا٥د اؿك ٗ ١ا٭زض.
اـاَطَ :١كاٌَ اٯ ١ٜذسب عًَ ٢ؿـاٖ ِٝايػـسى ٚايكـ٬يٗٚ ،١
اٯٜــ ١إغــاز ٠اٍ قــاْ ٕٛثابــت ٖٚــ ٛإ٬شَــ ١بــٌ ايؿــ٬ح ٚاٱّــإ ،
()1ضٛز ٠ا٭ْبٝا.1٤
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ٚإ٬شَ ١بٌ ايهؿس ٚايؿطـاد ،ؾُـٔ أزاد ايؿـ٬ح ٚاٱؾـ٬ح ؾعًٝـ٘ إٔ
ٜه ٕٛؾادقاً ٗ إّاْ٘ٝ َ ،عاً ٭َس َ ،ٙ٫ٛفتٓباً ٕا ْٗ ٢عٓ٘ َٔٚ ،إمتاز
ايهؿس ٚايٓؿام ؾإ ايؿطاد َؿاذ

هلُا قٗساً ٚإْ باقاً.

ٚتدع ٛاٯ ١ٜإطًٌُ اٍ أمر اؿرز ٚاؿ َٔ ١ ٝإٓاؾكٌٚ ،ايهؿاز

َٓٚع ضً اِْٗ أ ٚإضترٛاذِٖ عً ٢ا٭َٛز ،قاٍ تعاٍ شٌَاؤٌَُّمَا لٌق ٌَِٓ آََُِِل
َ حَخقخِ ُول هَِٓأَتل ِِْٓ مُؤِىُُْ َ ٌَإعٌَُِٔىُُْ خَبَا لز (.)1

 َٔٚمؿا٥ـ اٯ ١ٜايكسآْ ١ ٝإ تأت ٞذَاً يكـ ، ّٛؾٝهـٖ ٕٛـرا ايـرّ
ؼرٜساً يًُطًٌُ ٚذح ١هلِ.

الرفسري

لْلَ ذعاى شؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ لٌعُّفعسُِِوَْز
اٯ ١ٜايهسّ ١بٝإ ؿكٝك ١ايهؿاز  ٚإٓاؾكٌ ٚطبٝع ١أؾعاهلِٚ ،تٛنٝـد

عً ٢إْتُا ِٗ٥يطٓف ١ٝايؿطاد ٚاٱ قسازَ ٖٞٚ ،ـدد مسـا ٟٚيًُـٌَٓ٪
يتطــاعدِٖ ٗ عــدّ اٱنــداع بمدعــا ٤إعاْــدٚ ٜٔإٓــاؾكٌ َٚــا ؾٝــ٘ َــٔ
ا٭م از اؾط.١ُٝ
ٚقد ٜكعـ إؾساز ايهؿاز عً ٢تصٜٝـ اؿكـا٥ل ُٖـِ إـَ ٌَٓ٪ـا
ٜٛجد َٔ ٙإزباى ٗ َ٬نا

ا٭ عُاٍ ٚعامل إعتكدا  ،ؾكد ٪ٜثسٗ ٕٚ

بعض ٖٔ مل ٜهتٌُ ٜٚسضخ اٱ ّإ ٗ ْؿطـ٘ ؿداثـ ١اٱّـإ ا ٚيكـعؿ٘
ٚيًٓكـ ايػفؿ ٞإ٪قت ٗ زٚاؾد.ٙ
ؾحا٤

اٯ ١ٜايهسَّ ١دداً ٚعْٛاً ٚإمبازاً عٔ َاٖ ١ٝايرٜ ٟطــُْ٘ٛ

ؾ٬ذاً ٚ ،اْ٘ ٗ اؿكٝك ١ؾطاد ه

إ هتث َٔ ا٭زض ٚإ ٜ ٫طُس

ي٘ بايتًبظ بسدا ٤اهلد.٣
 ٗٚاٯ ١ٜإ عحاش بايٛؾـ اي٬ذل ٚايطـابل يؿعًـِٗ ْٚعتـ٘ بايؿطـاد
ٚاٱؾطادٚ ،أِْٗ ضٛف ئ ٜكَٛٛا َا ؾ ٘ٝايؿ٬ح ٚاٱؾ٬ح ،ؾً ٛجاٚ٤ا
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .118
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بايؿ٬ح ؾع ً٬ؿدث اٱزباى.
ٚت٪ند اٯ ١ٜإؾطـاد ايهؿـاز ٚضـ ٤ٛإمتٝـازِٖ ٚقـبس ؾعًـِٗٚ ،ؼـث
إطًٌُ عً ٢إ ؽاذ اؿٚ َِٗٓ ١ ٝاؿرز َٔ أعُاهلِ ٚقسٚز ٠ايتؿدٟ
هلِ ٚنػـ م ٚ ِٗ٦ق٬يتِٖٗٚ ،را ّٓ ٫ع َٔ تػا ٚتبدٍ طبٝع ١ؾعٌ
بعكــِٗ ٚاْتكايــ٘ َــٔ ذظــا ٠ايؿطــاد ٚاـــداع ٚايتكــً ٌٝاٍ ؾــؿٛف
إ ٌَٓ٪ؾٝفتًـ اؿهِ أشا ٙ٤ذ٦ٓٝر ٱمت٬ف إٛقٛع.
ٚجا٤

اٯْ ١ٜؿطٗا ؼرٜساً يًُٓاؾكٌ ٚدع ٠ٛهلِ يٓبر ايٓؿام ماؾ١

بعــد اْهػــاف ذكٝكتــ٘ ٜٖٛٚــ ١أغفاؾــ٘ ٚأًٖــ٘ بٗــر ٙاٯٜــا

ٚأمــرٙ

باٱمطاز ٚايرتاجعٚ ،بر يو تتحً ٢إطـاُٖ ١اؾٗادٜـ ١ٯٜـا

ايكـسإٓ،

 َٔ ٖٛٚإعحاش ايكسإٓ بـإٔ تـأت ٞاٯٜـ ١بؿـٝػ ١اؾًُـ ١اـربٜـ ١ؾتكٝـد ٗ
د٫يتٗا اٱْػا ٤إتعدد ٗ َٛقٛع٘ ٚاؾٗ ١اييت ٜتٛج٘ إيٗٝا.
 َٔٚإعحاش ايكسإٓ اْ٘ أمرب عٔ ظاٖس ٠ايٓؿام ٚٚجٛد َٔ ٜٓتُ ٞاي٘ٝ
َٔ بٌ ظٗساْ ٞإطًٌُٚ ،مل ت رتى آٜات٘ ٖر ٙايظـاٖس ٠أَـ ً٬بصٚاهلـا اٚ
يكً ١غأْٗا ،آَ ٚعاً َٔ إ ٜه ٕٛاٱع ٕ٬عٓٗـا ضـبباً ٗ ِٖٛـا ٚإشدٜـاد
أ ؾسادٖــا ،ؾؿكــرٗا ٜــدٍ عًــ ٢قــ ٠ٛاٱضــٚٚ ّ٬قــع ايكــسإٓ يٮذهــاّ
ٚايكٛاعد اييت تسضخ اٱض ٗ ّ٬ا٭زض ٚايٓؿٛع.
ْٚعتِٗ بإؿطد ٜٔبطب
عٔ ضع ٗ ِٗٝذح
ػًَََّ لٌعُّفعسٌَِِِٓز (،)1

إؾسازِٖ عً ٢اـداع إْراز هلِ ٚ ،إمباز

ايً ـ اٱهل ٞعِٓٗ يكٛي٘ تعاٍ شبَِّْ لٌٍقرَ َ ٌُوٍِْحُ

لْلَ ذعاى شوٌَىِْٓ َ ٌَشْؼٌُُوَْز
ذّ ٚتٛبٝخ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز عً ٢ؾعًِٗ َٚـدازنِٗ ايعكًٝـ ١ؾٗـِ ٫

ٜعًُ ٕٛب اِْٗ َؿطدٜ ٫ٚ ٕٚػعس ٕٚبـأَٛز :
ا٭ :ٍٚإِْٗ َُٓٗه ٗ ٕٛاٱقساز باجملتُع.
ايثاْٜ :ٞطع ٕٛيٛقـ دم ٍٛايٓاع ٗ َطايو اهلد.٣
( )1ضٛزْٜٛ ٠ظ .81
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ايثايثَٓ :اؾا ٠ؾعًِٗ يًؿ٬ح ٚتٓاقك٘ َع٘.
ايسابع :ايؿ٬ح غا َٛجٛد مازد َٓاٖخ اٱّإ.
اـاَظ :م أ إٛاشٚ ٜٔاٱعتبازا

اييت ٜٓظس إفادع َٔ ٕٛم٬هلا

يٮَٛز.
ايطادعَ :ا ٓ ٜتظسِٖ َٔ ايعراب ا٭مس ٟٚا٭ي.ِٝ
ايطابع :اْهػاف ذاهلِ ٚض ٤ٛضسا٥سِٖ.
ايثأَٚ :قـ تأثاِٖ ٗ ا٭ؾساد ٚاجملتُعا .
ايتاضعَ :عسؾ ١إطًٌُ باغفاؾِٗ ٚإعؿ ١ٝاييت ٜستهب.ٕٛ
ايعاغس :إ ط٬ع إ ٌَٓ٪عً ٢ذكٝكتِٗ َٚهسِٖ.
اؿاد ٟعػـس :ؾػـٌ تـآَسِٖ ٚقـعـ نٝـدِٖ ٖٚٚـٔ ْـاعتِٗ َٚـا
ٜعتكد.ٕٚ
ايثاْ ٞعػسَ :ا ٜعد ٕٛاجٗتِٗ ٚايتؿد ٟهلِ.
ايثايــث عػــس :إْهػــاف شٜـــ إدعا٤اتـــِٗ ٚقاٚيتٗـــِ يــبظ اؿـــل
بايبـاطٌ.
ايسابع عػس :إ مطاز ْػاطِٗ بعد ْـصٖ ٍٚـر ٙاٯٜـا

ٚضـد ايؿسجـا

اييت ّهٔ إ ٜٓؿرٚا َٓٗا يكًٛب إٚ ٌَٓ٪أعُاهلِ.
اـاَظ عػس :ايك ٠ٛاٱقــاؾ ١ٝاييت جـــ ا٤
ٖر ٙاٯٜا

يًُطـًٌُ بطـب

ْـصٍٚ

َٚا ؾٗٝا َٔ ايبٝــإ ايؿــسٜسٚ ،إـــدد ايسٚذ ٞايرٜ ٟكٟٛ

عصاٚ ُِٗ٥هعٌ عٓدِٖ أضــباب ايٛقا َٔ ١ٜمــداع ٚنٝــد إٓاؾكـٌ.
ايطادع عػس :اِْٗ ٜٓػس ٕٚايؿطاد ٚايػـس ٗ ا٭زض ٚبـٌ ايٓـاع،
ٜٚتعُد ٕٚايتعد ٟعً ٢اٱض.ّ٬
ايطابع عػس :اِْٗ ٜبــ ٕٚ٪بـمنِٗ ٚإثـِ غـــاِٖ ٖـٔ ٜكتـــد ٟبٗـِ اٚ
ٜطــُع قٛهلــِ.
ايثأَ عػس :ػعٌ اٯ ١ٜإؿطدٜ ٜٔػعس ٕٚبإٔ اهلل عص ٚجٌ ٫وبِٗ

َعامل اّ٫إ  /اؾص ٤ايثايث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73

ٚؾ ٘ٝإْراز إقاٗ هلِ ،قاٍ تعاٍشبَِّْ لٌٍقرَ َ ٌُ ِبُّ لٌعُّفعسٌَِِِٓز(.)1

ايتاضع عػس :إٕ إ دعا ٤ايؿ٬ح ئ ٜػا َٔ ؾبػ ١ايؿطـاد ايـيت ت بـع
أؾعاهلِ ٚإضتركاقِٗ ايرّ َٔ اهلل عص ٚجٌ ٚإطًٌُ ٚغاِٖ.
ايعػس :ٕٚاٯ ١ٜؾكس ٚمص ٟهلِ.
اؿادٚ ٟايعػسٜ :ٕٚعحص ايهؿاز عٔ ايتُٝٝص ٚايؿؿٌ بٌ أدَْ ٢سات
ايؿ٬ح ٚأقٌ َسات

ايؿطاد قبراً ٚ ،ايربشا بُٗٓٝا.

ايثاْٚ ٞايعػس :ٕٚاِْٗ َهًؿ ٕٛذتَ ٢ع َعسؾتِٗ عكٝكْٛٚ ١ع ؾعًِٗ.
ايثايث ٚايعػسٖ :ٕٚر ٙاٯ ١ٜإْراز هلِ ٚؾسؾ ١يًتٛب.١
ايسابع ٚايعػس :ٕٚقـسٚز ٠إْتؿـاز اٱضـٚ ، ّ٬إ جتثـاث ايؿطـاد َـٔ
ا٭زض.
اـاَظ ٚايعػسٜ ٫ :ٕٚػعس ايهؿاز بإٔ ايبٚ ٤٬ايعـراب ذـاٍ ٚوـٌ

بطاذتِٗ  ،قاٍ تعاٍش فَأظٌُْ وٍَْفَ وَاَْ ػَالِبَتُ لٌعُّفعسٌَِِِٓز(.)2
جا٤

اٯ ١ٜإذتحاجاَ َٔ اهلل عص ٚجٌ عً ٢ايهؿاز ٚإفادعٌ ،

ؾُٔ ؾكٌ اهلل عً ٢إطًٌُ ايتفؿٝـ عِٓٗ ٗ باب اؾدٍ ٚتعكٝدِٖ
بايكسإٓ ٗ إقاَ ١ايربٖإ عً ٢ايهؿاز.
يكد أمرب

اٯ ١ٜايطابك ١عٔ ؼرٜس ايهؿاز َٔ اٱؾطاد ٗ ا٭زض

ٚشجسِٖ عٔ ايهؿس ٚايؿٛاذؼ ٚإٜرا ٤إٚ ، ٌَٓ٪يهِٓٗ زدٚا َػاي ١

بايك( ٍٛبِٔقَّا َٔ ُْٓ ُِوٍِْ َُِْ)

( )3

ؾتؿكٌ اهلل بآ ١ٜايبرث بايك ع بإٔ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ِٖ إؿطدٕٚ

 ٖٛٚأغد َٔ قٛي٘ تعاٍ ( َ حُفعسُِِول) اير ْٞٗ ٖٛ ٟعٔ ايؿطاد ،أَا ْعتِٗ
بإؿطد ٜٔؾٝدٍ عً ٢تًبطِٗ بؿؿ ١ايؿطادٚ ،إضتركاقِٗ يًرّ ٚايعكاب
()1ضٛز ٠ايكؿـ.77
()2ضٛز ٠ا٭عساف.103
()3ضٛز ٠ايبكس11٠
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ٚؾْ ٘ٝهتْ ٖٞٚ ١طخ اٯ ١ٜيدعٛاِٖ بايؿ٬حٚ ،عدّ تست

ا٭ثس عًٗٝا

ٚ،دع ٠ٛايٓاع يًتدبس ٗ أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ  ،يٝهَ ٕٛا ؾٗٝا َٔ اٱؾطاد
غاٖداَ عً ٢ؾدم ايكسإْٓٚ ،صٚي٘ َٔ عٓد اهلل  ،٭ْ٘ ٜترد ٣ايهؿاز ٗ
ؾعًِٗ ٚضًٛنِٗ ؾٜ ٬طت ٝع ٕٛإْهاز ٖر ٙاؿكٝك، ١ضٛا ٤ؾُٝا َكَٔ ٢
أؾعاهلِ أَ ٚا ضٝأت.َ٘ٓ ٞ

 ٗٚإبساٖ ِٝمً ٌٝاهلل ٚزد قٛي٘ تعاٍ (وَحٍِعهَ حُجَّخََُا آحٍَََْا َا بِهٌَْل ٍَُِ ػٍََى

لَِِِْرِ) ( ،)1أ ٗ ٟاؾدٍ ٚاٱذتحاد اير ٟجس ٣بٚ ٘ٓٝبٌ ِسٚد.
ٚق ٌٝنإ ِسٚد أًَ ٍٚو ٗ ا٭زض ٚ ،أٚ َٔ ٍٚقع ايتاد عً٢
زأض٘ .
ٚتتكُٔ اٯ ١ٜاٱذتحاد َٔ اهلل عص ٚجٌ ٗ آ ١ٜايبرث عً ٢ايهؿاز
يتؿكرِٗ ٚؽصٚ ِٜٗؾ ٘ٝتؿك ٌٝيًٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إذ

إٔ اهلل عص ٚجٌ وتخ عً ٢ايهؿاز اير ٜٔوازبٚ ، ْ٘ٛيًتفؿٝـ عٓ٘ ٚعٔ
إطًٌُ،ؾٝهؿ ٞإطًِ ٗ باب اٱذتحاد ت ٠ٚ٬آ ١ٜايبرث بمعتبازٖا
ض٬ذاَ قد ايهؿس ٚاٱؾطاد ٗ ا٭زض.
ٚعٓدَا إذتحت إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ آدّ مًٝؿ ٗ ١ا٭زض بطب

إؾطاد اٱْطإ ٗ ا٭زض جا ٤ايسد ٚاٱذتحاد َٔ اهلل عص ٚجٌ (لَايَ
بًِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا َ حَؼٍََُِّْْ) (. )2
 َٔٚعًِ اهلل عص ٚجٌ أْ٘ ٜؿكس إؿطد ٗ ٜٔقبٝس ؾعًِٗ ٚ ،نرب
إدعا ِٗ٥اٱؾ٬ح  ،يته ٕٛذسباَ عً ٢ايؿطاد ٚآي ١مسا ١ٜٚٱجتثاث٘ َٔ
ا٭زض بربنْ ١ب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٖٚ ،را اٱجتثاث أَس
ٚجٛدٚ ٟيٝظ عدَٝاَ .
()1ضٛز ٠اٱْعاّ 83
()2ضٛز ٠ايبكس30 ٠
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 َٔ ٖٛٚؾكٌ اهلل عص ٚجٌ بإٔ زشم اٱْطإ ايعكٌ  َٔٚ ،بدٜع
ؾٓع اهلل ٚضع ١زٓت٘ إٔ ايٓاع ٗ ٖر ٙايٓعُ ١غسع ضٛا.٤
ٚٚزد ٗ عًِ إٓ ل تعسٜـ اٱْطإ بأْ٘ (ذٛٝإ ْاطل) يًؿؿٌ ب٘ٓٝ
ٚبٌ اؿٛٝاْا
اؿٛٝاْا

بايٓ ل ٚ ،يهٔ ّهٔ إهاد تعسٜـ آمس  ٫هُع٘ َع

عً ٢م ٛاـؿٛف يًتبا ٜٔباؾٓظ ٭ٕ اهلل عص ٚجٌ ْصٖ٘

ٚزؾع َٓصيت٘ َٔ بٌ إٛجٛدا

ا٭زق ١ٝبايعكٌ  ،ؾُٝهٔ إط٬م

إؾ ٬ح (إفًٛم ايعاقٌ) (ايعبد ايعاقٌ) ّٚهٔ تطُٝت٘ َا ٜه ٕٛجٓطاَ
َطتك َ٬برات٘ َثٌ (ايعاقٌ اـاغع) (ايعاقٌ احملتاد) .
ّٚهٔ إط٬م تطُٝت٘ ٚتعسٜؿ٘ بًؿظ ٚاذد بطٝط ( ٖٛٚاـًٝؿ )١عً٢
ايك ٍٛبإٔ اـ٬ؾ ١عاَ ٗ ١جٓظ اٱْطإ ٚ ،يؿظ اـًٝؿَ ١ؿسد ٚؾل
إؾ ٬ح ايٓرٚ ٛايٓظس ؾ ٘ٝإٍ ايبٓاٚ ٤اٱعساب ٚ ،اضِ (عبد اهلل) َسن
َٔ جٗ ١اٱعساب َ ٖٛٚ ،كاف َٚكاف إي.٘ٝ
أَا ٗ إؾ ٬ح عًِ إٓ ل ؾَٗ ٛؿسد ٭ٕ جصٖ ٤را ايًؿظ (عبد اهلل
ٜ ٫دٍ عً ٢جصَ َٔ ٤عٓاٚ ، ٙإسن
ف(ِٖ) جص ٤إسن

ٗ عًِ إٓ ل َثٌ (ِٖ إؿطد)ٕٚ

ٚ ،نرا (إؿطد. )ٕٚ
************
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لْلَ ذعاىش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ آَُِِِل وََّا آَِنَٓ لٌََّناسُ لَناٌُِل ؤَُٔنآُِِْ

وََّنننا آَِن نَٓ لٌسُّن نفَمَاءُ ؤَ َ بِٔقمُن نُْ ُن نُْ لٌسُّن نفَمَاءُ وٌَىِن نْٓ َ ٌَؼٍَُّْنننَِْز
اٯ.13١ٜ
اإلعساب ّاللغح

(ٚاذا ق ٌٝهلِ) ايٛا : ٚذسف ع ـ ،إذا  :ظسف يًصَإ إطتكبٌ،

َكاف إٍ اؾًُ ١ايؿعً.١ٝ
ق : ٌٝؾعٌ َاض َبين يًُحٗ ( ١ًْٚ ،ٍٛق ٗ )ٌٝقٌ جس بمقاؾ١
ايظسف ايٗٝا.
هلِ  :جاز ٚفسٚز َتعًكإ بكٝـٌ ْٚ ،ا٥ـ

ايؿاعـٌ عًـٚ ٢جـٗ ٙٛ

َعٓا ٙنُا ضٝأت ٗ ٞايتؿطا .
آَٓٛا  :ؾعٌ أَس َبين عً ٢ذرف ايٓ ،ٕٛايٛا : ٚؾاعٌ.
نُا  :جاز ٚف سٚزْ ،عت ٕؿدز قرٚفٚ ،ايتكدٜس آَٓٛا إّاْاً نمّإ
ايٓاع.
آَٔ  :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتسٚ ،ايؿعـٌ إاقـ ٫ ٞقـٌ يـ٘ َـٔ
اٱعــساب أ ٟإ عٛاَــٌ ايٓؿــ

ٚايسؾــع ٚاؾــصّ  ٫تــ٪ثس عًٝــ٘ٗٚ ،

ايؿٓاع ١ايٓرٜ ١ٜٛعترب ا٭ثس عً ٢احملٌ ؾاذا ٚقع جٛاب غـس بعـد ادا٠
جاشَٜ ١ه ٕٛفص ّٚاحملٌ َثٌ وإ ؾاّٳ ابٓو ؾأنسٵَ٘و.
ايٓاع  :ؾاعٌ َسؾٛع بايكُ.١
قايٛا  :ؾعٌ َاض ٚٚ ،ا ٚاؾُاع ١ؾاعٌ .
أْ : َٔ٪اهلُص ٠يٲضتؿٗاّ اٱْهاز : َٔ٪ْ ،ٟؾعٌ َكازعٚ ،ؾاعً٘
قــُا َطــترت تكــدٜس ٙمــٔ ،نُــا  :جــاز ٚفــسٚز ،أَــٔ ايطــؿٗا : ٤ؾعــٌ
ٚؾاعٌ ،أ :٫ذسف تٓب ،٘ٝاِْٗ :ذسف َػب٘ بايؿعٌ ٚامس٘ : ِٖ ،قُا
ؾؿٌٚ ،هٛش إ ٜهَ ٕٛبتدأ.
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ايطؿٗا : ٤مرب َسؾٛع بايكُٚ ،١يهٔ :ايٛا : ٚذسف ع ــ ،يهـٔ
يٲضتدزاى كؿؿ َٔ ١يهٔ إػـددْ :٫ ، ٠اؾٝـٜ ،١عًُـ :ٕٛؾعـٌ َكـازع
َسؾٛع ،ايٛا : ٚؾاعٌ.
ا٭يـ ٚاي ٗ ّ٬ايٓاع ته ٕٛيًعٗدٚ ،إكؿٛد إ َٕٛٓ٪اير ٜٔآَٓٛا
بس ضاي ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِٚ ،تهـ ٕٛيًحـٓظ ذطـ

قاعـــد ( ٠إعٓـــ ٢ا٭عـــِ) إ ابكـــ ١يٲ طـــ٬م ايػـــُٛي ٞٯٜـــا

ايكـــسإٓ

ٚاضتٝعابٗا ٭ ؾساد ايصَإ ٚا٫جٝاٍ إتعاقب ،١مؿٛؾاً ٚإ َٛقٛع اٯ١ٜ
ٜتهسز ٗ نٌ شَإ.
ايطؿٗاْ : ٤ع ضؿ ٖٛٚ ،٘ٝقعٝـ ايسأْٚ ، ٟاقـ اؿًِ ٚ ،قًٌٝ
إعسؾٚ ، ١ض ٤ٞايتدبا ٚ ،اؾاٌٖ بأضباب اٱ ذتٝا َٛٚاقع ايٓؿـع اٚ
ايكسز  ،ايبعٝد عٔ طسم اؿٚ ١ ٝاؿرزٜٚ ،كاٍ  :ثـٛب ضـؿ ٘ٝاذا نـإ
زقٝكاً بايٝاًٚ ،ضؿٗت٘ ايسٜس  :إ ذا طات٘ ٚبعثست٘ ٗ ٖبٛبٗا.
ٚٚزد ٗ بعض ا٭مباز أ ٕ غازب اـُس ضؿٚ ٘ٝإ ايؿبٝإ ضـؿٗا٤

تؿطــااً يكـٛي٘ تعاٍ ش وَ َ حُاْحُِل لٌسُّفَمَاءَ ؤََِِْلٌَىُْ ز(ٚ )1إكاّ ٜتعًل با٭ذهاّ
با٭ذهاّ ايتهًٝؿٚ ١ٝيٝظ ايٛقع.١ٝ

يف سياق اآلياخ
بعد إ بٓٝت اٯٜا

ايطابك ١عً ٢م ٛايٓـ إتكُٔ يًك ع ٚاؾصّ

ٚايترـد ٟإكـرتٕ قــسٚز ٠بايربٖـإ ضـ ٤ٛؾــٓٝع اٖـٌ ايعٓـاد ٚايٓؿــام،
ٖر ٙاٯ  ١ٜيتفرب عٔ ؾطاد عكٝدتِٗ ٚضـ ٤ٛإعتـرازِٖ ٚاـ ـأ ٗ

جا٤
إكدَا

اير ٟأد ٣بِٗ اٍ ايػؿًٚ ١اؾٗايٚ ، ١ايتٓاقض ٗ أقـٛاهلِ َـا

هعًِٗ ٜطترك ٕٛايرّ .
يكد تكـُٓت اٯٜـ ١قبـٌ ايطـابك ١ذّ ايهؿـاز ٚأْٗـِ َؿطـدْٚ ٕٚؿـٞ
ايهؿاز عٔ أْؿطِٗ ايؿطاد ،عٓـاداً ٚإضـتهبازاً ٚ ،جـا٤

اٯٜـ ١ايطـابك١

بٓعتِٗ بايؿطاد ٚاٱمباز عٔ تًبطِٗ ب٘ ٜ ٫ ِٖٚػعس ٕٚب٘ ٚبأقـساز،ٙ
( )1ضٛز ٠ايٓطا.5 ٤
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ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ٗ ١ٜدع ٠ٛايهؿاز اٍ اٱّإ ٚ ،زدِٖ ايطً

عًٖ ٢رٙ

ايدعٚ ،٠ٛاٱمباز اٱهل ٞعٔ ق٬يتِٗ ٚضـ ٤ٛؾعًـِٗ بمؾـسازِٖ عًـ٢
ايتفًـ عٔ اٱّإ.
يتهـٖ ٕٛـر ٙاٯٜـ ١ذحــ ١إقـاؾٚ ، ١ٝتـدزجاً ٗ اٱذتحـادٚ ،نػــؿاً
ٕاٖ ١ٝايؿطاد اييت عًٗٝا ايهؿاز ٚإٓاؾكٚ ، ٕٛتبٌ ٖر ٙاٯ ١ٜإا٥ص ايرٟ
ٜؿؿٌ بٌ ايؿـ٬ح ٚايؿطـاد ٖٚـ ٛاٱّـإ ،ؾُـٔ أزاد إ ٜـتفًـ َـٔ
ايؿطادٜٚ ،ثبت اْ٘ ؾاحل براتَ٘ٚ ،ؿًس ٗ عًُ٘ ؾعً ٘ٝباٱّإ باهلل عص
ٚجٌ ٚايتؿدٜل ببعث ١ا٭ْبٝاْٚ ٤بـر ايهؿـس ٚايكـ ٬يٖٚ ،١حـسإ ايٓؿـام
ٚاـداع ٚايباطٌ.
ٚ٭ٕ َٛقٛع ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايطـابكٚ ١اذـد ،ؾكـد ٚؾـؿت اٯٜـ١
ايطابك ١إ فادعٌ َٔ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ بـأِْٗ ٜ ٫ػـعسٚٚ ،ٕٚؾـؿتِٗ
ٖر ٙاٯٜـ ١بـأ ِْٗ ٜ ٫عًُـَٚ ، ٕٛـٔ مؿـا٥ـ أٖـٌ اؾرـٛد ٚايكـ٬ي١
َسض ايكًٛب ،ؾحا٤

ٖر ٙاٯٜا

ذَاً هلِ بكٛي٘ تعاٍ شفِنً لٍُُنِهِمُِْ

ٌََِفزز.
ٚتبٌ اٯ ١ٜايتايٚ ١ٝجٗاً َٔ ٚج ٙٛمداعِٗ ٚؾطادِٖ بإ ٜتظاٖسٕٚ
باٱّإ أَاّ إطًٌُ نرباًٚ ،ضسعإ َا ٪ٜند ٕٚجرٛدِٖ عٓد اـً٠ٛ
ؾُٝا بَ ِٗٓٝع إدعا ٤اٱضتٗصاٚ ٤اٱضتفؿاف بإطًٌُ.
ٖٚرا اؾرٛد ٚاٱدعاَ َٔ ٤ؿادٜل ايؿطاد ْٚػس َؿاٖ ِٝايكـ٬ي١
ٗ ا٭زض ،ؾُــٔ إعحــاش ايكــسإٓ اْــ٘ جــا ٤با٭مبــاز ايــيت ت٪نــد ؾــدم
إذتحاج٘ ٚتب ٌ ق ٍٛايهؿاز يتػص ِٖٚآٜات٘ ٗ عكـس دازٖـِ ٚ ،تهػــ
ض ٤ٛضسا٥سِٖ ٚ ،تدع ِٖٛيًتٛبٚ ١اٱْابُٓٚ ،١ع َٔ أذاِٖ ٚإقسازِٖ
بإطًٌُ.
ٚإبتدأ

ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜقبٌ ايطابكٚ ،١اٯ ١ٜايتاي ١ٝبظسف ايصَإ

وإذاو ايرٜ ٟتكُٔ َعٓ ٢ايػس .
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ٚتتكُٔ ٖر ٙاٯْ ١ٜعت ايهؿاز يًر ٜٔأضًُٛا بأِْٗ ضؿٗا ٫ ٤يػ٤ٞ
إ ٫٭ٕ ايدع ٠ٛاٍ اٱّإ تٛجٗت إٍ ايهؿاز ،أَا اٯ ١ٜايتاي ١ٝؾأمرب
عٔ تؿاغسِٖ أَاّ إطًٌُ ٚ ،تًبطِٗ بايٓؿام ٚايهربٚ ،ؾَ ٘ٝطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتعدد ٚنثـس ٠ايـرٜ ٜٔـدع ٕٛايهؿـاز يٲّـإ ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ

ش وَبِ َل لٍِنننًَ ٌَمُنننُْ آَُِِنننِل زٚ ،تـــأت ِٗٝايـــدعَ ٠ٛـــٔ إطـــًٌُ ٚغاٖـــِ ٗٚ
ايتٓصٌٜش ٌٌٌُُِِوَْ ٌٍُِٓعفِئُِل ُِٔرَ لٌٍقرِ هِإَفعَِل ِمُِْ وَلٌٍقرُ ُِخُُِّ ُٔنِرِلِ وٌََنِْ وَنٌِلَ لٌعىَنافٌُِوَْز(،)1

ٚؾً ١آ ١ٜايبرث با ٯ ١ٜأعـ ٙ٬إٔ ؾسٜكـاً َـٔ ايهؿـاز إفـادعٌ ٜطـعٕٛ
يؿد ايٓاع عٔ اٱض ّ٬بصجسِٖ عٔ اٱيترام باير ٜٔدمًٛا اٱضّ٬
ٚقاناتِٗ ٗ ذطٔ ؾعًِٜٗٚ ،تؿـ ٖرا ايصجس بٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ نٚ ّ٬قٜ ٫ ٍٛتعد ٣ايًطإٖ ،ا ٜدٍ عً ٢عحص ايهؿـاز
عٔ َٓع ايٓاع باٱنساّ عٔ دم ٍٛاٱض.ّ٬
ايثــاْ : ٞبداٜــ ١إغــساق ١عٗــد جدٜــد ٖٚــ ٛإؾــاب ١ايهؿــاز بــائٖٛ
ٚايكعـ ٚإنتؿا ِٖ٩باٱؾرتا.٤
ايثايث :مل ٜسّ ايهؿاز إطًٌُ بايطؿ٘ إ ٫بعد دعٛتِٗ إٍ اٱض،ّ٬
ٚمل ٜدع ايكسإٓ ي رتنِٗ ٚاٱعساض عِٓٗ ،ؾً ٛداز ا٭َس بٌ أَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚتسى ايهؿاز ٚغأِْٗ ٱجتٓاب إضتفؿاؾِٗ بإطًٌُ ٚٚؾؿِٗ
بايطؿ٘ .
ايثاْ : ٞدع ٠ٛايهؿاز يٲّإ .
اؾٛاب ٖ ٛايثـاْٖٚ ،ٞـ ٛايـر ٟتـدٍ عًٝـ٘ آٜـ ١ايبرـث َـع إقرتاْـ٘
بؿكس ٚذّ ايهؿاز.
ايثاْٝـــ : ١ظٗـــٛز ايـــدع ٠ٛإ ٍ اٱضـــَٓ ٗ ّ٬تـــدٜا

أٖـــٌ ايهتـــاب

ٚايهؿــاز ٗٚ ،فايطــِٗ اـاؾــٚ ١دامــٌ بٝــٛتِٗ ٚغــٛٝع ايــدع ٠ٛإٍ
اٱّإ.
()1ضٛز ٠ايؿـ.8
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ايثايث : ١إِْٗ ٜظٓ ٕٛإ إطًٌُ  ٜؿدق ٕٛإدعا ِٗ٥اٱض ،ّ٬٭ِْٗ
ٜٓعت ِْٗٛبايطؿاٖٜٚ ، ١ظٔ ايهؿاز تؿدٜل إطـًٌُ هلـِ َـٔ عَُٛـا
ايطؿاٖ ١اييت ْعت ِٖٛبٗا.
ٖــر ٙاٯٜــ ١ع ْٛـاً يًُطــًٌُٚ ،ؾكــراً يًهؿــاز ٚ ،تتكــُٔ

ؾحــا٤

اٱمباز بإ إطًٌُ يٝطٛا بطؿٗاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚذطٔ إمتٝازِٖ اٱض.ّ٬
ايثاْ : ٞتؿدٜكِٗ بٓب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِٚ ،اٯٜـا
ٚإعحصا

اييت جا ٤بٗا.

ايثايث  :إدد اٱهل ٞيًُطًٌُ ٗ ٖر ٙاٯٜٚ ،١ٜتحًٖ ٢را إدد ٖٓا
ٗ ٚجٌٗ :
ا٭َ : ٍٚدح إطًٌُ ٚايثٓا ٤عً.ِٗٝ
ايثــاْْ : ٞعــت ايهؿــاز بــاِْٗ ايطــؿٗاٚ ٤اؾٗــ ٤٬ايــرٜ ٫ ٜٔعسؾــٕٛ
َٛاقع ايٓؿع ٚايكسز ٚايتُٝٝص بُٗٓٝا.
ايسابع ٖ :ر ٙاٯ ١ٜض٬ح ٚقاْ ٕٛمساَ ٟٚطتد ِٜإٍ  ّٜٛايكٝاَ، ١
ٚإمبـــاز عـــٔ إـــدد اٱهلـــ ٞيًُطـــًٌُ ٚ ،بعـــث ايعـــص ٗ ْؿٛضـــِٗ ،

ٚاٱضتبػـــاز ٚايسقـــا بممتٝـــاز اٱضـــ ّ٬ش لُن نًع هِفَُعن نًِ لٌٍقن نرِ وَهٌَِحَّْخِن نرِ فَبِن ن ٌَِهَ
فٍَعٍَفعٌَحُِلز(.)1
اـاَظ  :ؾك س ايهؿاز ٚشٜـ إدعا ِٗ٥اٱّإ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚنرب ٚب  ٕ٬إدعا ِٗ٥اٱّإ ٚعكس ٠إطًٌُ.
ايثاْ : ٞؾكس نَٓ ٗ َِٗ٬تدٜاتِٗ اـاؾٚ ١عٓـد ز٩ضـا ٤ايكـ٬ي١
ٚاؾرٛد.
ايثايث  :بٝإ ايٓؿام ٚايتكاد ٗ ن ّ٬اير ٜٔنؿسٚا.

( )1ضٛزْٜٛ ٠ظ .58
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ٚأمتتُت ٖر ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ شوٌَىِْٓ َ ٌَؼٍََُِّْْز يتدٍ عًـ٢
إ قــٛهلِ شبِٔقَّننا َٔ ْ نُٓ ُِسْ نخَمَِْئَُِْ ز ٗ ماُــ ١اٯٜــٖ ١ــَ ٛــٔ جًٗــِٗ
ٚإقسازِٖ بأْؿطِٗ بكٝاَِٗ باٱضتٗصا ٤بإطًٌُ.

إعجاش اآليح

ٗ اٯٜ ١ٜداؾع اهلل عص ٚجٌ عٔ إٜٛٚ ٌَٓ٪ؾس هلِ أضباب اؾـداٍ

َــع اٖــٌ إػاي ــٚ ١ايكــ٬يٜٚ ،١ؿكــس ٚجــ ٙٛايتعــد ٟعًــ ٢إطــًٌُ
ٚأضباب٘ ٚأغفاؾ٘.
ٚتتحًــ ٢ؾٗٝــا يػــ ١اٱذتحــاد ٚؾكــس َػاي ــ ١إفــادعٌ ٚضــؿ٘

عكٛهلِٚ ،ؾٗٝا بػاز ٠إتطاع اٱ ضٚ ّ٬غًب ١اّ٫ـإ يكٛيـ٘ تعـاٍ ش وََّنا

آََِٓ لٌََّاسُ ز ْٚ ،عت َٔ إَتٓع عٔ إ تبـاع ْٗحٗـِ بايطـؿٜ٘ٚ ،عـين ٗ
َؿٗ٬َ َ٘ٛشَ ١ايسغد ٚاؿهُ ١يٲّإ.
ٚتتك ُٔ اٯٜـ ١ايـدع ٠ٛإباغـس ٠يٲّـإ بمعتبـاز ٙايٛضـ ١ًٝايٛذٝـد٠
يًككا ٤عً ٢ايؿطاد ،ؾٓٗت اٯ ١ٜايطابك ١عٔ ايؿطاد بايرا ٚ ،عٓدَا مل
ٜطتح

إٓاؾكٚ ٕٛايهؿاز ٕا ٚزد ؾٗٝا َـٔ ايكـ ٍٛجـا٤

ايـدع ٠ٛايـيت

تككـ ٞعًــ ٢أؾـٌ ايؿطــاد ٖٚـ ٛايهؿــس ٚايكـ٬ي ،١ؾُــع اٱّـإ ٜهــٕٛ
ايؿ٬ح ٚاٱؾ ٬حٜٚ ،طت ٝع نٌ َ َٔ٪ايتُٝٝص بٌ ايؿ٬ح ٚايؿطـاد،
إذ وسف عً ٢إتٝإ َا أَس اهلل ب٘  ٚإجتٓاب َا ْٗ ٢عٓ٘ٚ ،تدٍ ايٛقـا٥ع
ايتأزىٝــ ١عًــ ٢إ ايهؿــاز ٚإػــسنٌ بــريٛا ايٛضــع يؿــد ايٓــاع عــٔ
اٱض.ّ٬
ؾحا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيت٪ند هلِ عدّ تست

ا٭ثس عًـ ٢ؾـدِٖ ٚضـ٤ٛ

ؾعًِٗٚ ،مل ٜبل َٓ٘ إ  ٫اٱثِ ٚايٛشز عًٚ ،ِٗٝؾٗٝا دع ٠ٛهلِ يًٓحأَ ٠
تًو اٯثاّ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜعإ ١ٝايدع ٠ٛاٱضٚ ،١َٝ٬ف ٤ٞزضاي ١ايٓ

قُد ؾً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ زٓ ١يًٓاع ْٝعاً ،ؾُع إّإ غ س َٔ ايٓاع ؾإ
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ايكسإٓ مل ٜرتى ايػـ س اٯمـسٚ ،تٛجـ٘ إ ٍ إؿطـدٚ ، ٜٔتكـُٓت آٜاتـ٘
ا يدع ٠ٛإؿتٛذ ١هلِ يدم ٍٛاٱضٚ ، ّ٬ؾ ٘ٝدع ٠ٛيػاِٖ ٖٔ ؽًـ عٔ
اٱض.ّ٬
ٚاٯ ١ٜايهسَّ ١دد يًرٜ ٜٔدمً ٕٛاٱضـ ّ٬بامبـازِٖ بـإٔ ايهؿـاز
ضٓٝعت ِْٗٛبايطؿٗاْٚ ٤اقؿ ٞايعكٚ ،ٍ ٛإٔ ايً ّٛضٝتٛج٘ هلِ يدمٛهلِ
اٱضٚ ّ٬٭دا ِٗ٥ايؿسا٥ض َٔٚ ،أضساز ف ٧ايؿعٌ َبٓٝاً يًُحٗ( ٍٛإذا
قٚ )ٌٝيػ ١ايعُ( ّٛقايٛا أْ )َٔ٪أَٛز:
ا٭ :ٍٚتعــدد اؾٗــا

ٚا٭ؾــساد ايــرٜٛ ٜٔجٗــ ٕٛايــدع ٠ٛيًهؿــاز

يدم ٍٛاٱض.ّ٬
ايثاْ :ٞػًَ ٞعاْ ٞاؿل ٚايؿدم ٗ ايدع ٠ٛاٱض.١َٝ٬
ايثايث :اٱؼاد بٌ اٱضٚ ّ٬اٱّإ ،ؾٜ ٬كاٍ يًهؿاز(أضًُٛا) بٌ
ٜكاٍ هلِ(آَٓٛا).
ايسابع :د ع ٠ٛإطًٌُ يًؿرب عً ٢ايتعـدٚ ٟاٱضـا ٠٤ايؿـادزَ ٠ـٔ
ايهؿاز بـسَ ِٗٝبايطـؿْ٘ٚ ،كــ ايعكـٌٜٚ ،ـدٍ ٗ َؿَٗٛـ٘ عًـ ٢ظٗـٛز
اٱضــٚ ،ّ٬شٜــاد ٠قــ ٠ٛإطــًٌَُٚ ،ــٓعِٗ َــٔ ايــب ؼ بطــب

اٱؾــرتا٤

ٚايكــرفٚ ،قــد مؿـــ اهلل عــص ٚجــٌ عــِٓٗ بآٜــ ١ايبرــث ايــيت ٖــ ٞزد
مسا ٟٚعً ٢ايهؿازٚ ،دذض ٕػاي تِٗ.
يكد ْؿس اهلل عص ٚجٌ إطًٌُ ٗ َعازى ايدؾاع ا٭ ٍٚبآَٚ ١ٜـدد

ًَهٛت ،ٞقاٍ ضبراْ٘شوٌَمَِْ َٔوٌََوُُْ لٌٍقرُ هِبَِْرٍ وَؤَٔعخُُْ ؤَ ٌِقتٌز(ٚ ، )1جا٤
يٓؿس إطًٌُ ٗ أَٛز:
ا٭ :ٍٚاؾداٍ ٚدؾع ايػبٗا .

ايثاَْ :ٞكابًَ ١ػاي ٚ ١إؾرتا ٤ايهؿاز باؿحٚ ١ايربٖإ.

()1ضٛز ٠آٍ عُسإ.123

آ ١ٜايبرث
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ايثايث :تعً ِٝإطًٌُ ؾـٝؼ اٱذتحـادٖٚ ،ـَ ٛـٔ عَُٛـا

قٛيـ٘

تعاٍش وَاَامٌِعمُُْ هِاٌقخًِ ًَِ ؤَحْسَُٓز( َٔٚ ، )1اؿطٔ ٗ إكاّ أَٛز:
ا٭ :ٍٚدع ٠ٛايٓاع ْٝعاً يٲض.ّ٬

ايثاْ : ٞعـدّ ايـرتدد ٗ دعـ ٠ٛايهؿـاز ،ؾـإ تعـدٚ ِٜٗإؾرتاٖ٤ـِ بـٌ
ٚقتاهلِ إطًٌُ ّٓ ٫ع َٔ تٛج ٘ٝايدع ٠ٛهلِ يدم ٍٛاٱضٚ ،ّ٬نإ
ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜأَس أَسا ٤ايطساٜا بعدّ قتاٍ ايعدٚ

قبٌ دعٛت٘ إٍ اٱضٚ ،ّ٬ايرٜ ٟسؾع ايط٬ح بٛج٘ إطًٌُ أغد عدا٠ٚ
ٚقسزاً َٔ ايرٜٓ ٟعتِٗ بايطؿ٘ ٚمؿ ١ايعكٌ.
ايثايثْ :طخ إدعا ٤ايهؿاز ٚنػـ شٜـ ٚب  ٕ٬إدعا ِٗ٥مؿ ١عكٌ
ايرٜ ٜٔدمً ٕٛاٱض.ّ٬
ايسابع  :تأنٝد ض ١َ٬إمتٝاز إطـًٌُ اٱّـإ باٱمبـاز عـٔ ضـؿاٖ١
عد.ِٖٚ
 ٗٚاٯ ١ٜإمباز يًٓاع ْٝعاً بإٔ اهلل عص ٚجٌ ٜعًِ َا ٜكٛي٘ ايهؿاز
ٗ َٓتدٜاتَِٗٚ ،ا ٜأت َٔ ْ٘ٛؾٝؼ إهس.

وميكن تسمية اآلية بآية (آهي الٌاض) ومل يرد هراا اللفر يف القردن إال يف هراه اآليرة

الكدمية.

اآليح سالح

ٗ اٯْ ١ٜؿع ٚعـَ ٕٛسنـ

ؾٗـ ٞإ ْـراز يًهؿـاز ٚؾٗٝـا ذحـ ١عًـِٗٝ

ٚزٓ ١هلِ ،٭ٕ ذّ َا ِٖ عًْ ٘ٝـٛع َٛعظـٚ ١تـرنسْٚ ٠ؿـس ٚي ــ،
ٚؾٗٝا ذب عٔ أٌٖ اٱّإ ٚذؿاْ َٔ ١إؾـرتاٚ ٤إضـتفؿاف أٖـٌ ايعٓـاد
ٚايًحاد.
ٚتعترب اٯٜـْ ١اؾـــساً َٚـــ٪اشزاً يًُطــــًٌُ ٗ نـٌ شَــــإٚ ،ؾٗٝـا
انـــ ساّ هلِ ٚػعًِٗ ٜؿتفس ٕٚؾُٝا ِٖ ؾ ٕٛٓ٦ُ ٜٚ ٘ٝاٍ ضْٗ ١َ٬حِٗ.
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يكد أطًل ايهؿاز تعدٜاً ٚبٗتاْا ْعت ايطؿ٘ عً ٢إطـًٌُ ٕبـادزتِٗ
يدم ٍٛاٱض ّ٬ا ٚ٭ٕ ايؿكساٚ ٤إطتكعؿٌ ٚايعبٝد بادزٚا اٍ دمٛي٘
َــع ا٭ غــساف ؾًــِ ٜهــٔ دٜــٔ اـاؾــٚ ١ا٭غٓٝــاٚ ،٤جــا٤

م ابــا

ايتهًٝـ يًُهًؿٌ ْٝعاً بعسض ٚاذد .
ٚتبٌ اٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ :ٍٚجٗاد إ طًٌُ ٗ ايدع ٠ٛاٍ اهلل تعاٍ.
ايثاْ :١ٝتعدد ؾٝؼ ايدع ٠ٛإٍ اٱض.ّ٬
ايثايث :١عُ ّٛاؾٗا

ٚايؿ٦ا

اييت تتٛج٘ ايٗٝا ايدع.٠ٛ

ايسابعٜ ٫ :١هتؿ ٞإطًُ ٕٛبايدع ٠ٛإٍ اٱض ،ّ٬بـٌ ٖـِ أْؿطـِٗ
َدع ٕٚٛحملازب ١ايؿطاد ٚؾكس إؿطد ٌٖٚ ،ٜٔايدع ٠ٛإٍ اٱضَٔ ّ٬
َؿادٜل ٖر ٙاحملازب ،١اؾٛاب ْعِ َٔ ،جٗا :
ا٭ْ :ٍٚػس َباد ٨ايتٛذٝد ٗ ا٭زض.
ايثاْ :١ٝتدٍ ايدع ٠ٛإٍ اٱضَ ٗ ّ٬ؿَٗٗٛا عً ٢ب ٚ ٕ٬م أ ايبكا٤
عً ٢ايػسى ٚايك٬ي.١
ايثايثَٗ :١اْ ١ايهؿس ٚايك٬يٚ ،١طسد َؿاٖ َٔ ُ٘ٝايٓؿٛع.
ايسابع :١ؾٛش إطًٌُ با٭جس ٚايثـٛاب عًـ ٢ايـدع ٠ٛإٍ اٱضـ،ّ٬
ٚبًٛؽ دعٛتِٗ أزباب ايك٬يٚ ١ايؿطاد.
اـاَطــ :١ايتأنٝــد ايعًُــ ٞؾٗــاد إطــًٌُ ٗ ضــبٌ ايؿــ٬ح ،قــاٍ

ٓ
ْ
ْ ػَنن
َ
ف َو َح َْمَنن ِْ
ْ هِننا عٌ َّ ْؼٌُو ِ
َ
س حَنن عإ ٌُُِو
ج ٌٍََِّننا ِ
تعــاٍشوَُْننخُُْ خٍَْننٌَ ؤُ َِّنن ٍت ُؤ ْخ ٌِاَنن ْ
لٌعَُّىٌَِز(.)1
اـاَط :١ذّ ٚتكبٝس ايعٓاد ٚاٱ ؾساز عً ٢إعؿ َٔ ١ٝقبٌ ايهؿاز،
ٚتٛج٘ ايدع ٠ٛإٍ اٱضٚ ّ٬ايٓحا َٔ ٠ايعراب ا٭ي ٗ ِٝاٯمس ،٠ؾُـع
ْعتِٗ ؾسٜكاً َٔ اير ٜٔبادزٚا اٍ دم ٍٛاٱ ضـ ّ٬بايطـؿ٘ ظًُـاً ٚتعـدٜاً
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ٚشٚزاً ؾإ اـ اب ايتهًٝؿٚ ٞايدع ٠ٛيٲّإ مل تٓك ع عِٓٗ بٌ تؿـٌ
ايَ ِٗٝثًُا تؿٌ اٍ غاِٖ يتٓكرِٖ َٔ ايطـؿ٘ ايـرٜ ٟتُثـٌ بػـساِٗ٥
ش ١ٜٓاؿٝا ٠ايدْٝا ٚتسنِٗ ايطـع ٞيٲقاَـ ٗ ١ايٓعـ ٗ ِٝجٓـ ١اـًـد ايـيت
أعدٖا اهلل عص ٚجٌ يًُ.ٌَٓ٪

أسثاب الٌصّل

ز ٟٚإ عبد اهلل بٔ أبٚ ٞأؾراب٘ مسجـــٛا ذا

ٜـ ّٛؾاضتـــكبًِٗ

ْؿس َٔ أ ؾراب زض ٍٛاهلل ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ ؾكـاٍ عبـد اهلل
إْظسٚا نٝـ أ زد ٖ ٤٫٪ايطؿٗا ٤عٓهِ ؾامر بٝد اب ٞبهس ؾكـاٍَ :سذبـاً
بايؿدٸٜل ضٝد بين تٚ ِٝغٝخ ا٫ضٚ ّ٬ثاْ ٞزضـــ ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ ٗ ايػاز ٚايباذٍ ْؿطـ ٘ َٚاي٘ يسضـ ٍٛاهلل ثـِ امـر بٝـد عُـس
ؾكاٍ َ :سذباً بطـــ ٝد بين عد ٟايؿازم ايكـ ٗ ٟٛدٜـٔ اهلل ايبـاذٍ ْؿطـ٘
َٚاي٘ يسض ٍٛاهلل ،ثِ امر بٝد عً ٞؾكاٍَ :سذبـاً بـابٔ عـِ زضـ ٍٛاهلل
ٚمتٓ٘ ٚضٝد بين ٖاغِ َا م ٬زض ٍٛاهلل ،ثِ إؾرتقٛا ؾكاٍ ٭ؾراب٘ :
نٝـ زأٜتُ ْٞٛؾعًت؟ ؾاثٓٛا عً ٘ٝمااً ؾٓصيت(.)1

ٚاٯ ١ٜأعِ ٗ َٛقـٛعٗا َـٔ أضـباب ايٓـصَٚ ، ٍٚـا ذنـس قكـٗ ١ٝ
ٚاقع ١تتٓاض

َٛٚقٛع اٯ ١ٜايـيت جـا٤

جـصَ ٤ـٔ آٜـا

تترـدث ٗ

ضٝاقٗا عٔ غسو َٔ ١ايٓاع تٗدد ايك ِٝا٭ م٬ق ١ٝيًُحتُعا
اؿسَا

ٚتٗتـو

ٚؼازب ايد.ٜٔ

إٕ َبرث ( ٗ ضٝام اٯٜـا ) ايـر ٟجعًٓـا ٙبابـ ًا ٗ تؿطـا نـٌ آٜـ١
ٜطاِٖ ٗ قبط ٚتٓكٝس بعض إطا ، ٌ٥ؾاٯ ١ٜتظٗس ْٛعاً ثايثاً َٔ قبـا٥س
أؾعاٍ إفادعٌ ٚإٕ أطًل عً ِٗٝعدد َٔ إؿطس ٗ ٜٔإكاّ إٓاؾكٌ (
ٚقاٍ ايساش ٗ ٟتؿطا اٯٚ :١ٜإِا مس ٢إٓاؾك ٕٛإطًٌُ بايطؿٗإ٫ ،٤
إٓاؾكٌ ناْٛا َٔ أٌٖ اـ س ٚايسٜاضٚ ،١أنثس إ ٌَٓ٪ناْٛا ؾكسا.)2(٤

( )1ايصكػسٖ )538-467( ٟحس / ١ٜايهػاف .184 / 1
(َ )2ؿاتٝس ايػٝ
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َٛٚقٛع اٯٜا

أ عِ ؾايظاٖس إ إكؿٛد ٗ ٜٔاٯٜا

ايهسّ ١أعِ

َٔ اير ٜٔىؿ ٕٛايهؿس ٜٚظٗس ٕٚاٱّإ  ،يتػٌُ اير ٜٔأظٗسٚا َا ٜدٍ
عً ٢نؿسِٖ ٚتٓهسٚا يٲّإ ٚإ ضتفؿٛا بإطـًٌُ ايـر ٜٔآَٓـٛا بسضـاي١
ايٓ

ا٭نسّ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚجٗـسٚا بـايهؿس ٚاؾرـٛد ٚيـٛ

عً ٢م ٛايطايب ١اؾص ٗٚ ١ٝ٥فتُعاتِٗ اـاؾ.١

اآليح لطف

َٔ ايً ـ اٱهلٚ ٞؾ ٍٛايدع ٠ٛإ ٍ ايٓاع ْٝعاً َا ؾ ِٗٝايـرٜٔ

أؾــسٸ ٚا عًــ ٢ايعٓــاد ٚاٱضــتهبازٚ ،أظٗــسٚا ايؿطــاد ٗ ا٭زض ،٭ٕ
اٱْتُا ٤يٲ ض ّ٬تٛبـٚ ١إْابـٚ ١إْتكـاٍ اٍ عـامل ايؿـاؿا ٚ ،تٓـص ٙعـٔ
ايؿطاد ٚاٱؾطادٚ ،قد جعٌ اهلل عص ٚجٌ ايؿٚ ٠٬اجباً ٜتحدد م ابـ٘
ايتهًٝؿٔ ٞظ َسا

ٗ اي ّٛٝيتهٚ ٕٛض ١ًٝٱجتٓاب ايؿطاد ٗ أؾساد

ايصَإ بُٗٓٝا.
يكد جا ٤اؾٛاب ٗ اٯ ١ٜعً ٢م ٛاٱضـتؿٗاّ اٱضـتٓهاز ٟوأْـَٔ٪

ن ُا آَٔو ٜ ٫ٚعين ٖرا ايهـ عِٓٗ ،ؾٝؿٝد قٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ آَُِِِلز

ايتعدد ٚايتهسازٖٚ ،را ايتعدد َٔ ايً ـ اٱهلٚ ،ٞاٯٜـ ١ي ــ َٚـدد
يًُطًٌُ ،٭ٕ ذّ ايكسإٓ يًُٓاؾكٌ ٜكرف ٗ قًٛبِٗ ايسع

ٚايؿصع َٔ

اٱضٚ ّ٬إطًٌُ.
يكد أمر

ايدع ٠ٛاٱضَٗٓ ١َٝ٬حاً عاَاً إذ تٛجٗت إٍ أٌٖ إًٌ

ٚايٓرٌ ْٝعاً ٚناْت اٱضتحاب ١نُاً ٚنٝؿـاً َعحـصٚ ٠آٜـَ ١ـٔ عٓـد اهلل
اهللٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنثس ٠ايٓاع ايرٜ ٜٔدمً ٕٛاٱض.ّ٬
ايثاْ :ٞإمت٬ف ٚتعدد قبا ٌ٥إطًٌُ.
ايثايث :دم ٍٛأؾساد ْٚاعا

َٔ أٌٖ إًٌ ا٭مـس ٣نايٛٗٝدٜـ١

ٚايٓؿساْٚ ١ٝاجملٛض.١ٝ
ايسابع :دم ٍٛأغفاف اٱضـَ ّ٬ـٔ ؾـازع نطـًُإ ايؿازضـ، ٞ
 َٔٚاؿبػ ١نبٚ ، ٍ٬ايـس  ّٚنؿـٗٝ

بـٔ ضـٓإ ايسَٚـ ٞيٝهْٛـٛا ْـٛا٠
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ٚضابكٌ يكٚ ،َِٗٛبػاز ٠إتطاع دٚي ١اٱضٚ ّ٬دم ٍٛا٭َؿاز ٚا٭َِ
إفتًؿ ١ؾ. ٘ٝ
 َٔٚاٯٜا
ٚاييت جا٤

أْ٘ مل ُس إ ٫ضٓٛا

عً ٢يطإ ايٓ

َعدٚد ٠ذت ٢تتركل ٖر ٙايٓعُ١

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٗ ذدٜث٘

َع عد ٟبٔ ذامت اي ا ٞ٥عٓدَا أضًِ .
ٚعٔ عاَس ايػع

قاٍ :قدّ عد ٟبٔ ذامت ايهٛؾ ،١ؾأتٝت٘ ٗ أْاع

َٔ أٌٖ ايهٛؾ ١ؾكًت ي٘ :ذدثٓا عدٜث مسعت٘ َٔ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ ،قاٍ :بعث زض ٍٛاهلل بايٓب ٠ٛؾ ٬أعًِ أذداً َٔ ايعسب نإ
أغد ي٘ بػكاً  ٫ٚأغد ي٘ نساَٖ ً١ٝين ذت ٢ؿكت بايس ّٚؾتٓؿس

ؾ، ِٗٝ

ؾًُا بًػين َا ٜدع ٛإي َٔ ٘ٝا٭م٬م اؿطَٓٚ ١ا قد اجتُع ايٓاع إي٘ٝ
ازؼًت أتٝت٘ ،ؾٛقؿت عًٚ ٘ٝعٓد ٙؾٗٝ

ٚبٚ ٍ٬ضًُإ ،ؾكاٍٜ :ا عدٟ

بٔ ذامت ،أضًِ تطًِ.
ؾكًت :إا إا ،ؾأنت ،ؾحًطت ،ؾأيصَت زنبيت بسنبتـ٘ ؾكًـتٜ :ـا
زضــ ٍٛاهللَ ،ــا اٱضــّ٬؟ قــاٍ :تــ َٔ٪بــاهلل ٥٬َٚهتــ٘ ٚنتبــ٘ ٚزضــً٘،
ٚت َٔ٪بايكدز مـاٚ ٙغـس ،ٙذًـَٚ ٙٛـسٜ ،ٙـا عـد ٟبـٔ ذـامت ٫ ،تكـّٛ
ايطاع ١ذت ٢تؿتس مصا ٔ٥نطسٚ ٣قٝؿـسٜ ،ـا عـد ٟبـٔ ذـامت ٫ ،تكـّٛ
ايطاع ١تأت ٞايظع َٔ ١ٓٝاؿاٚ ٠مل ٜهٔ ٦َٜٛر نٛؾ ١ذت ٢ت ـٛف بٗـرٙ
ايهعب ١بػا مؿاٜ ،ا عد ٟبٔ ذامت ٫ ،تك ّٛايطاع ١ذت ٢وٌُ ايسجٌ
جساب إاٍ ؾٛ ٝف ب٘ ؾ ٬هد ٜكًب٘ ،ؾٝكسب ب٘ ا٭زض ؾٝكـ :ٍٛيٝتـو
مل تهٔ ،يٝتو نٓت تساباً) (.)1
اـاَظ :دم ٍٛعًُـاَ ٤ـٔ أٖـٌ إًـٌ ا٭مـسٚ ،٣قـادٚ ٠شعُـا،٤
يٝهْٛٛا ذح ١إقاؾ ١ٝعً ٢ايرٜٓ ٜٔعت ٕٛايرٜ ٜٔدمً ٕٛاٱض ّ٬بايطؿ٘.
ْٚعت إٓاؾكٌ ٚإفادعٌ هلِ بايطؿٗاٚ ٤قًـ ١إعسؾـ ،١ضـٛا ٤عًـ٢
()1كتؿس تازٜخ دَػل .349/5
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مــ ٛاٱطــ٬م ٚإزاد ٠إٗــاجسٚ ٜٔا٭ْؿــاز ،أ ٚأْٗــِ نــاْٛا ٜكؿــدٕٚ
ْاع ١ايٗٝـٛد ايـر ٜٔبـادزٚا اٍ دمـ ٍٛاٱضـ ّ٬نعبـد اهلل بـٔ ضـّ٬
ٚأمٚ ،٘ٝتؿكٌ اهلل تعاٍ ٚداؾع عٔ إـ ٌَٓ٪ناؾـٚ ، ١زد نـ ّ٬ايهؿـاز
ٚإٓاؾكٌ .
َٚا ٖ ٞايٓطب ١بٌ نْٚ َِٗ٬عتِٗ إ ٌَٓ٪بايطؿٗاٚ ،٤بٌ ٚؾـ
اهلل عص ٚجٌ يًُٓاؾكٌ ٚاٌٖ اؾرٛد باِْٗ ِٖ ايطؿٗا ، ٤ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتطا ٗ ٟٚايٛؾـ.
ايثاْ : ٞزد ايتعد ٟعً.ِٗٝ
ايثايث  :ايتبا.ٜٔ
ٚايؿرٝس ٖ ٛايثايث ،ؾُع إؼاد ايًؿظ ٚايٛؾـ  ٖٛٚايطؿ٘ ،ؾـإ
ٚؾـــ إٓــاؾكٌ يًُــ ٌَٓ٪إؾــرتاٚ ٤تعــدٹ ،اَــا ٚؾـــ اهلل عــص ٚجــٌ
يًُفادعٌ بايطؿٗا ٤ؾٗ ٛذل ٚؾدمٚ ،وتٌُ ْعتِٗ بايطؿ٘ ٚجٖٛاً :
ا٭ : ٍٚيسَ ِٗٝإ ٌَٓ٪بايطؿاٖ.١
ايثاْ : ٞإؾسازِٖ عً ٢ايهؿس ٚايٓؿام.
ايثايث  :ؾٗايتِٗ.
ايسابع  :إؾطادِٖ ٗ ا٭زض ٚإدعا ِٗ٥أِْٗ َؿًر.ٕٛ
 ٫ٚتعازض بٌ ٖر ٙايٛجٚ ٙٛنًٗا َٔ َؿادٜل اٯ ١ٜايهسّ.١
ت ــسد اٯٜــ ١ايٝــأع عــٔ قًــٛب إطــًٌُ ٚايٓــاع ْٝع ـاً ،ؾايــرٜٔ
ٜؿطد ٗ ٕٚا٭زض ٜكاٍ هلِ تٓصٖٛا َٔ ايؿطادٚ ،أثبتٛا ؾدم قـٛيهِ
باْهِ َؿًر ٕٛباٱّإ باهلل ٚزضـٛي٘ٚ ،إقاَـ ١ايؿـٚ ٠٬إٜتـا ٤ايصنـا،٠
ٚؾ ٘ٝي ـ بأطساف :
ا٭ : ٍٚايرٜ ٜٔٳدع ٕٛاٍ اٱض. ّ٬
ايثاْ : ٞايرٜ ٜٔٴدع ٕٛي٘ .
ايثايث  :ايرٜ ٜٔعًُ ٕٛبٗر ٙايدعٚ ٠ٛتٛجٗٗا إٍ غاِٖ.
ٚنٌ طسف ٜأمر َٓٗا َا ٜٓؿع٘ ٜٚتعظ َٓ٘.
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ٚمل تكٌ اٯ ١ٜونُا آَٔ إَٕٛٓ٪و بٌ ذنـستِٗ بؿـؿ ١ايٓـاعٚ ،ؾٝـ٘
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإزاد ٠بدا ١ٜدمٛهلِ اٱض.ّ٬
ايثاْ : ٞاٱغاز ٠إٍ َٔ نإ َع إؿطد ٜٔأ ٚقسٜبـاً َـِٓٗ ٜٚعًُـٕٛ
ذاي٘ٚ ،نٝـ أْ٘ إمتاز اٱض.ّ٬
ايثايث  :تعدد ٚنثس ٠اير ٜٔأضًُٛا ٚظٗٛز أَسِٖ ٚعدّ مؿا٥ـ٘ أٚ

ضرتٚ ،ٙؾ ٘ٝإغاز ٠اٍ ق ٠ٛاٱضٚ ّ٬عص إطًٌُ ،قاٍ تعاٍشؤٌٌَُُِِ ؤَْْ
َُّٔننننَّٓ ػٍََننننى لٌقنننن ٌَِٓ لسْخُُعننننؼِفُِل فِننننً لألَرْفِ ؤَجْؼٍََمُننننُْ ؤَئَِّّننننتل ؤَجْؼٍََمُننننُْ
َ ز ( . )1

لٌعَِلرِثِ

ايسابع  :دم ٍٛايٓاع َٔ كتًـ إًٌ ٚايٓرٌ اٱض ٖٛٚ ،ّ٬ا٭َس
اير ٟت٪ند ٙايٛقا٥ع ٚا٭مباز إتٛاتسٚ ٠إطتؿٝك.١

هفِْم اآليح

تتكُٔ اٯٜـ ١ايـدؾاع عـٔ إطـًٌُ بٓعـت عـدٚ ِٖٚإتفًــ عُـا

إمتاز َٔ ٙٚاهلدا ١ٜبايطـؿَ٘ٚ ،ـٔ َؿـاٖ٣ ٞـِ اٯٜـ ١اْٗـا تٓؿـ ٞايطـؿ٘
ٚقعـ ايسأ ٟعٔ إطًٌُ بايكٝـاع ٚإؿٗـ ،ّٛؾـايهؿس ٚايٓؿـام ضـؿ٘،
ٚاّ٫إ ْكٝض ايطؿ٘ ،ؾإطًِ يٝظ بطؿ.٘ٝ
ٚتدع ٛاٯ ١ٜاٍ اٱذتحاد عً ِٗٝبا يربٖـإ ٚاثبـا

َ٬شَـ ١ايطـؿ٘

يًهؿسٚ ،إعاْتِٗ عًَ ٢عسؾـَ ١ـا ٖـِ عًٝـ٘ َـٔ اؾٗـٌ ٚايكـ٬يٖٚ ١ـرٙ
اٱعاْ ١هلا َٓاؾع َتعددَٗٓ ٠ا :
ا٭َ : ٍٚعسؾ ١إفادعٌ يكبس قٛهلِ ٚ ،ذكٝكَ ١ا ِٖ عًٚ ٘ٝضَ ٤ٛا
ٜؿعً.ٕٛ
ايثاْ : ٞإقاَ ١اؿح ١عً.ِٗٝ
ايثايث  :ايتفؿٝـ عٔ إطًٌُ.
()1ضٛز ٠ايكؿـ .5
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ايسابع  :اؿد ٚايتكً َٔ ٌٝإٜرا ٤ايهؿاز يًُطًٌُ.
اـاَظ  :اٱْراز ٚايٛعٝد ٚايتفؿٝـ.
ايطادع  :إ غػاٍ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بأْؿطِٗ.
ايطابع  :اٯَٓ ١ٜاضب ١يًؿ٬ح ٚباب َؿتٛح يًتٛب. ١
ايثأَ  :ذث أٌٖ ايهتاب ٚايٓاع ْٝعاً عً ٢إنساّ إطًٌُ ٭ِْٗ
إتبعٛا اؿل ٚ ،ايعًِ ٜدٚز َداز ز ١ٜ٩اؿل ٚإتباع٘.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜعدّ ايٝأع َٔ تٛب ٚ ١دم ٍٛإفادعٌ اٱض،ّ٬
ٚأ ٕ م ابا

ايتهًٝـ ٚايدع ٠ٛإ ٍ اٱّـإ تتٛجـ٘ هلـِ يهـٜ ٞؿـًرٛا

ضسٜستَِٗٛ َٔٚ ،ازد تٗرٜ

ايطًٛى ٚا٭ؾعاٍ إ ٜدع ٢ايٓاع يٝهٕٛ

عًُِٗ َسآ ٠يٓٝاتِٗ َٚكاؾدِٖ.
أَا إٓاؾكٚ ٕٛإفادع ٕٛؾاِْٗ ٜٴدع ٕٛيٝه ٕٛباطِٓٗ َثٌ ظاٖسِٖ،
ٚإ ضسازِٖ َثٌ َا ٜعًٓ ٕٛعًـ ٢أيطـٓتِٗ ،ؾـاقٛاهلِ ذحـ ١عًـ ِٗٝ٭ْٗـا
ت٪ند ايسقا ايظاٖس ٟبدع ٣ٛاٱّإ ٚايتؿدٜل بايٓب.٠ٛ
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتتكُٔ ٖر ٙاٯ ١ٜاٱمباز بإ إٓاؾكٌ ٚايهؿـاز مل ٜرتنـٛا
ٚغأِْٜٗٚ ،كَٛٛا بايؿ طاد َٔ غا شجس ٚزدع ٚؼرٜس ،ؾبعد إ جـا٤
اٯ ١ٜايطابك ١بتٛنٝد ؾطادِٖ ٚعدّ إعتباز اْهازِٖ ،جا٤

ٖـر ٙاٯٜـ١

 ٫آمـس َٛجٗـ ًا هلـِ َـا ٜؿٝــد ْؿعٗـِ ٗ ايـدْٝا ٚاٯمــس ،٠إذ
يتتكـُٔ قـً ٛ
ٜٓح ِٗٝاٱّإ َٔ ايؿطاد  َٔٚ ،اٱقساز بأْؿطِٗ ٚغاِٖٚ ،هعًـِٗ
ٗ َأَٔ َٔ ايعراب ا٭مس.ٟٚ
ايثاْ : ١ٝتعدد َٛاقٝع َٚؿادٜل ا٭َس بـإعسٚف ايـرٜ ٟتٛجـ٘ اٍ
ايهؿاز ٚإٓـاؾكٌ َـٔ إـٚ ٌَٓ٪غاٖـِ٬َٚ ،ذكـ ١اٯٜـا

ايكسآْٝـَ ١ـا

ٜٗدف اٍ ؾ٬ذِٗ ْٚبرِٖ ايؿطاد .
 ٌٖٚت ٠ٚ٬آ ١ٜايبرـث َـٔ َؿـادٜل ا٭َـ س بـإعسٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ
إٓهس ،اؾٛاب ْعِٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايصجس عٔ ْعت إطًٌُ بايطؿٗاٚ ٤مؿ ١ايعكٌ.
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ايثاْ :ٞعدّ ؾاٚز ٠إضتٗصا ٤ايهؿـاز بإطـًٌُ بسشمـاً د ٕٚدعـ٠ٛ
ايٓاع يٲض.ّ٬
ايثايث :ايطع ٞيتٗرٜ

ايٓؿٛعٚ ،إؾ٬ح اجملتُعا ٚ ،لا ٠ايٓاع

َٔ ايطؿ٘.
 َٔٚإعحاش ايكسإٓ إٔ نٌ آ َ٘ٓ ١ٜذهُٚ ١عًِ ٚذسب عً ٢ايطؿ٘،
ؾإ قًـت تػـٗد آ ٜـ ١ايبرـث بٛجـٛد أَـَ ١ـٔ ايٓـاع ٜتؿـؿ ٕٛبايطـؿ٘،
ٚاؾٛاب إِا ِٖ ضؿٗا ٤باعساقِٗ عٔ ايكسإٓٚ ،إؾسازِٖ عً ٢ايهؿس
ٚاؾرٛدٚ ،آ ١ٜايبرث تدع ِٖٛيٲضٚ ّ٬ايتٓص َٔ ٙايطؿ٘.
ايثايث : ١ايتفؿٝـ ٚايتٝطا عً ٢إؿطد ٜٔبدعٛتِٗ يٲّإ باٱقتدا٤
بػاِٖ ٖٔ نإ عًًَ ٢تِٗ ٚأضًِ ٚأ ذطـٔ إضـَ َ٘٬ـع ْهتـٚ ٗ ١زٚد
يؿظ وايٓاعو ٗ اٯ ٖٞٚ ،١ٜاٱغاز ٠اٍ نثس ٠اير ٜٔآَٓٛا ٖا ٜعين إْتؿا٤
اؿسد ٚايػو ٗ اٱض.ّ٬
ايسابع : ١تبٌ اٯ ١ٜؾكٌ ايؿرابٚ ١أٖـٌ ايبٝـت ايـر ٜٔبـادزٚا اٍ
اٱض ّ٬قبٌ غاِٖ ،إذ ؾازٚا أضٚ ٠ٛقدٚ ٠ٚذح ١عً ٢ايك ّٛايظإٌ
ٚآ ٗ ١ٜا٭ زض ٱؾ٬ح ايٓؿٛع ٚقازب ١ايؿطاد ٗ ا٭زض.
اـاَط : ١تدع ٛاٯٜـ ١إٓـاؾكٌ اٍ ؾـدم اٱّـإٚ ،جعـٌ بـاطِٓٗ
نظاٖسِٖ ٚتسى ايػسى اـؿٚ ،ٞاؾرٛد ايٓؿطٚ ،ٞؼثِٗ عً ٢إٔ ٜهٕٛ
إّاِْٗ ؾادقاًٚ ،جا ٤يؿظ وايٓاعو يًثٓا ٤عً ٢ايـر ٜٔمل ًٜبطـٛا إّـاِْٗ
بظًِ أٜ ٚكرتٕ َع٘ ؾطاد.
ايطادض َٔ : ١إعحاش ايكسإٓ اْ٘ مل ٜكـ عٓـد ذنـس َـا ٜكـاٍ يًهؿـاز
ٚإٓاؾكٌ َٚا ٜتكُٔ تٛبٝفِٗ ،بٌ جا ٤برنس قٛهلِ ٚزدٚ ، ٙؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْ٘ ذح ١إقاؾ ١ٝعً.ِٗٝ
ايثاْ : ٞؾ ٘ٝد٫يـ ١عًـ ٢بًـٛؽ إطـًٌُ َساتـ
ايدٚ ،ٜٔايكدز ٠عً ٢اٱذتحاد.

عايٝـَ ١ـٔ ايتؿكـ٘ ٗ
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ايثايث  :إدزاى إطًٌُ اير ٜٔأضًُٛا َٓصيتِٗ ايعظٚ ،١ُٝؾـٛشِٖ
ٚذطٔ إمتٝازِٖ.
ايسابع  :اٯٚ ١ٜاق ١ٝيًُطًٌُ َٔ ايؿطاد َٚا ٜثا ٙايهؿاز ٚإٓاؾكٕٛ
َٔ أضباب ايػو ٚايس ، ٜؾمذا جا ٤قسز ٚٚؾـ قبٝس هلِ َٔ ايهؿاز
ؾاْ٘ ٜ ٫كسِٖ  ،نُا ؽرب ٖر ٙاٯ.١ٜ
اـاَظ :أظٗس

اٯٚ ١ٜجٗاً َٔ ٚج ٙٛايؿطاد ايرٜ ٟستهب٘ ايهؿاز

ٚإٓاؾك ٕٛبإ ٜطُٛا ؾسٜكاً َٔ إ ٌَٓ٪بايطؿٗاٜٚ ٤سَ ِٖٛغؿ ١ايعكٌ،
ٖٚر ٙاٯٚ ١ٜاقٚ ١ٝض٬ح يًُطًٌُ َٔ غس ٚأذ ٣ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ.
ايطادع :إب اٍ َػاي  ١ايهؿاز.
ايطابع :جعٌ ايهؿاز َػػٛيٌ بأْؿطِٗ ًّٜٛ ،بعكـِٗ بعكـاَ عًـ٢
زَ ٞإطًٌُ بايطؿاٖٚ ،١زجٛع ايٓعت عً.ِٗٝ
ايثأَ :يعٌ َٛقـٛع اٯٜـَ ١ـٔ عَُٛـا

قٛيـ٘ تعـاٍشَٔ ْنُٓ َٔمُن ُّ

ػٍٍََْنهَ ؤَحْسَنَٓ لٌعمَوَن ِ هَِّنا ؤَوْحٍَََْننا بٌٍَِْنهَ َن َل لٌعمُنٌْآَْز ( ، )1بًرــاظ إٔ اٯٜــ١
أع٫ ٙ٬ؽ تـ بكؿـ ا٭َِ ايطايؿ ،١بٌ تػٌُ ايٛقا٥ع ٚاؿٛادث.
ايطابع : ١تؿكٌ اهلل عص ٚجٌ ببٝإ اؿكا٥لٚ ،اٱمباز بإ ايهؿـاز
ٚإٓاؾكٌ ِٖ أٌٖ اؾٌٗ ٚايطؿ٘ ٚقً ١إعسؾٜٚ ،١تؿؿ ٕٛبكعـ ايسأٟ
عً ٢مَ ٛسن

َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإؾسازِٖ عً ٢ؾعٌ َا هً

ايكسز ٚا٭ذ ٣هلِ ٚيػاِٖ.

ايثاْ : ٞعدّ عًُِٗ ظًِٗٗ.
ايثايث  :جداهلِ بايباطٌ.
ايسابع  :عدّ عًُِٗ باِْٗ ٜ ٫طت ٝع ٕٛا ٫اٱقساز بأْؿطِٗ يرا

قاٍ تعاٍ ش وََِا ٌَخعَِػَُِْ بِ ق ؤَٔفُسَمُُْ وََِا ٌَشْؼٌُُوَْز (.)2
()1ضٛزٜٛ ٠ضـ.3
( )2ضٛز ٠ايبكس. 9 ٠
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ايثآَ : ١بًٛؽ ايدع ٠ٛاٍ اٱض ّ٬اٍ أعدا ،٘٥ؾُـع إؾـسازِٖ عًـ٢
إعؿْٚ ،١ٝػسِٖ يًؿطاد ٗ ا٭زض ؾإ إطًٌُ ٜدع ِْٗٛاٍ اٱض،ّ٬
ٚؾ ٘ٝغاٖد عً ٢بكا ٤باب ايتٛبَ ١ؿتٛذاً ٚ ،اٱض ّ٬ه ٸ َا قبً٘.
ايتاضع : ١عدّ تسى ايهؿاز ٚغأِْٗ ؾ دعٛتِٗ يٲّإ َطتُس.٠
ايعاغس : ٠قٝاّ اؿح ١عً ٢ايهؿاز ببًٛؽ ايدع ٠ٛاي.ِٗٝ
اؿاد ١ٜعػس ٗ : ٠اٯ ١ٜذح ١عً ٢ايهاؾس ٜٔاذ ٚزد يؿظ ايٓـاع ٗ

قٛيــ٘ تعــاٍ شوََّننا آَِ نَٓ لٌََّنناسُ ز ٚإــساد إْتكــاٍ ايٓــاع َــٔ ًًَــِٗ إٍ
اٱض َِٗٓٚ ،ّ٬ايهؿاز ٚعبد ٠ا٭ٚثإ ٚأٌٖ اؾاًٖ ،١ٝأٜ ٟكاٍ هلِ َٔ
باب ا٭ٚي ١ٜٛايك ع ١ٝإ تبادزٚا اْتِ اٍ دم ٍٛاٱض ،ّ٬ؾإداز يـٝظ
عً ٢ؾؿ ١ايؿعٌ ٚاٱمت٬ف ٗ تع ٌٝجٗت٘ ،بٌ ا٭ؾٌ ٖ ٛاٱّإ باهلل
ٚؾــدٚز ا٭عُ ـ اٍ عــٔ إمــ٬ف ٚؾــدم  ،يٝتحًــ ٢ايتُٝٝــص بــٌ ايؿع ـٌ
ايؿاحل ٚقد.ٙ
ايثاْ ١ٝعػس : ٠جا ٤تٛج٘ ايدع ٠ٛيًهؿاز ٚإفادعٌ ناغؿاً عٔ ض٤ٛ
ضسٜستِٗٚ ،ؾكراً هلِ.
ايثايث ١عػس : ٠بٓٝت اٯ ١ٜايهسّـَٛ ١قـٛع ١ٝايتؿـدٜل بٓبـ ٠ٛقُـد
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٗ َٛقٛع اٱّإ.
ايسابع ١عػسْ : ٠عت ايهؿاز يػـ س َـٔ إطـًٌُ بايطـؿ ١يـدمٛهلِ
اٱض.ّ٬
اـاَط ١عػس : ٠أزادٚا إ ْاع َٔ ١ايٓاع اير ٜٔدمًٛا اٱضّ٬
ِٖ َٔ ايطؿٗاْ ٗ ٤ظسْا ،ؾ ٬ػعً ِٖٛذح ١عًٓٝاَ ،ع اْ٘ ٜٛجد َٔ بٌ
اير ٜٔإمتازٚا اٱض ّ٬عًُا َٔ ٤بين إضسا ٌٝ٥باٱقـاؾ ١إٍ غـ س َـٔ
ضــادا

ايعــسب ٗ اؾصٜــسَ ٠ــع َٛقــٛع ١ٝدمــ ٍٛايٓــاع أؾٛاجــاً ٗ

اٱض.ّ٬
ٚجا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١اؾُع ٚاٱؼاد َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإظٗــاز ؾسٜــل َــٔ ايهؿــاز اٱَتٓــاع عــٔ قبــ ٍٛايــدع ٠ٛاٍ
اٱّإ.
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ايثاْْ : ٞعت ؾسٜل َٔ اير ٜٔآَٓٛا بأِْٗ ضؿٗا.٤
ايثايث ٚ :ؾـ ايكسإٓ يًُفادعٌ بأِْٗ ِٖ ايطؿٗا.٤

ا لصلح تني أّل ّآخس اآليح
بدأ

ٖر ٙاٯَ ١ٜا بدأ

ٜٚؿٝــد إذا َعٓــ ٢ايػــس

ب٘ اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١بكٛي٘ تعاٍ شبِ َل لًٍَِز

( ٚقٝــٌ) ؾعــٌ َــبين يًُحٗــٚ ،ٍٛاذا نــإ

إفاطبٖ ٗ ٕٛر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜقبٌ ايطابكَ ١تردٚ ٜٔإساد َِٓٗ ايهؿاز،
ؾإ ْا٥

ايؿاعٌ ٗ قٛي٘ تعاٍشلًٍَِز عًٚ ٢ج: ٙٛ

ا٭ْ :ٍٚؿظ ا٭َٚ ١اؾُاع.١
ايثاْ :ٞبُٗٓٝا عُٚ ّٛمؿٛف َ ًل ٖٛٚ ،عً ٢غعبتٌ :
ا٭ :ٍٚايٓاٖ ٕٛعٔ ايؿطاد ٗ اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١أنثس ٚأعِ.
ايثاْ :١ٝايداع ٕٛاٍ اٱّإ ٗ ٖر ٙاٯ ِٖ ١ٜا٭نثس ٚا٭عِ.
ايثايث :ايتعدد ٚايتبا ، ٜٔؾايٓاٖ ٕٛعٔ ايؿطاد غا ايرٜ ٜٔدع ٕٛإٍ
اٱّإ.
ايسابع :بٌ ايؿسٜكٌ تدامٌ ٚ ،عُٚ ّٛمؿٛف َـٔ ٚجـ٘ ،ؾٗٓـاى
َٔ ٜه َٔ ٕٛقُٔ ايؿسٜكٌٖٓٚ ،اى َٔ ٜه َٔ ٕٛايٓاٌٖ عٔ ايؿطاد،
ٜ َٔ َِٗٓٚه َٔ ٕٛاٯَس ٜٔباٱّإ.
ٚا٭قسب ٖ ٛا٭ماُٖٚ ،ـا َطـتُسإ ٜٚطـاإ َتـٛاشٜٚ ٌٜـدٕ٫
فتُعٌ َٚتؿسقٌ عً ٢ايهثس ٗ ٠عدد اير ًَٕٜٛٛ ٜٔايهؿاز عً ٢ؽًؿِٗ
عٔ دم ٍٛاٱض.ّ٬
 ٖٛٚآ ٗ ١ٜزٓ ١اهلل بايٓاع ْٝعاً ،ؾؿرٝس إ ايدْٝا داز اَترإ
ٚب ٤٬إ ٫إ أضباب اهلدا ١ٜترت ٣عً ٢ايٓـاعَٗٓٚ ،ـا ؾـٝؼ اٱْـرازا
ٚايبػازا ٚ ،ئ ترٖ

ٖر ٙايؿٝؼ ضـد ،٣بـٌ إ غـ ساً َـٔ ايهؿـاز

ٜتٛب ٕٛاٍ اهلل ٚ ،تهٖ ٕٛر ٙايؿٝؼ ٚتٛب ١ؾسٜل َٔ ايٓاع ذحـ ١عًـ٢
ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ  َٔٚ ،اٯٜا

عدّ ف ٧ايٓٗ ٞعٔ ايؿطاد ٚذد.ٙ
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 ٕ٫غا ١ٜمًل اٱْطإ ٖ ٞعباد ٠اهللٜ ٫ٚ ،هؿ ٞإجتٓاب اٱؾطاد  ،بـٌ
٫بد َٔ اٱّإ ٚايؿ٬ح ٚ ،إتٝإ ا٭ؾعاٍ ايعباد.١ٜ
 َٔٚاٯٜا

إ ايٓٗ ٞجا ٤عـٔ اٱؾطـاد ايـرٖ ٟـْ ٛـٛع َؿاعًـ ١بـٌ

ايرٜ ٟك ّٛباٱؾطاد ٚايرٜ ٟتًك ٢ايؿطاد أٚايرٜ ٟكع عً ٘ٝأثس ايؿطـاد ،

ٚجا ٤بايهٓا ١ٜعٓ٘ ٗ عُ ّٛقٌ اٱؾطـاد ٖٚـ ٛا٭زض ش َ حُفعسِنُِول فِنً

لألَرْفِز يٝتكـــُٔ ايتعـــدٚ ٟايظًـــِ ْٚػـــس َؿـــاٖ ِٝايكـــ٬يٚ ١ايؿحـــٛز
ٚايؿطٛم.
أَـا اٱّــإ ؾحـا٫ ٤ؾــ٬ح ايـرا
ٚتٗرٜ

ٚاٱَتثـ اٍ يٮَـس اٱهلــ ٞباٱّــإ

ايٓؿظٚ ،يهٔ ٖرا ٜ ٫عين مًَ َٔ ٙٛكاٌَ إؿاعً ،١٭ٕ إّإ

اٱْطإ دع ٠ٛيٲّإٚ ،باّاْ٘ ٜه َٔ ٕٛايرٜ ٜٔكٛي ٕٛيًهؿاز  ٫تؿطدٚا
ٗ ا٭زضٜٚ ،دع ِْٗٛيٲقتدا ٤بِٗ ٗ اٱّإ ٚايؿ٬ح.
ٚت تكُٔ ٖر ٙاٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتًك ٞايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ايدع َٔ ٠ٛإطًٌُ ٚايٓاع باٱّإ.
ايثاْ : ١ٝإعاْتِٗ عً ٢اٱّإ ٚطسد ايعٓـاد ٚاٱؾـساز عـٔ أْؿطـِٗ،
بدعٛتِٗ يٲقتدا ٤بإٚ ،ٌَٓ٪تـدٍ ٖـر ٙايـدع ٠ٛعًـ ٢إ ايٓـاع ْٝعـاً
ٜعًُ ٕٛعطٔ ذاٍ إطًٌُ ٚذؿ ٍٛايُٓاٚ ٤اـا ٚايربن ١عٓد َٔ ْبـر
ايهؿسٚ ،إمتاز اٱّإ.
ايثايث : ١جا٤

اٯ ١ٜباٱقتدا ٤باير ٜٔآَٓـٛا بًؿـظ ايٓـاع شآَُِِنِل وََّنا

آََِٓ لٌََّاسُز ٚؾٚ ٘ٝج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚدم ٍٛايٓاع َٔ كتًـ إًٌ ٚايٓرٌ اٱض.ّ٬
ايثــاَْ : ٞــٔ اٯٜــا

إ إطــًٌُ َــٔ كتًـــ ايػــسا٥س ٚاي بكــا ،

ؾؿ ِٗٝايػين ٚايؿكا ٚ ،ايطٝد ٚايعبدٚ ،ايسجٌ ٚإسأٚ ،٠ايػـٝخ ٚايهٗـٌ
ٚايؿتــٚ ،٢ايؿــازع ايػــحاع ٚغــاٚ ،ٙايتــاجس ٚايؿــ٬ح ،يتهــ ٕٛايــدع٠ٛ
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غاًَ ١يًٓاع ْٝعاً َرانا ٠ا٭قسإ ٚغاِٖ ٖٔ ٖ ٛأدْ ٢أ ٚأعًَ ٢كاَاً

يٝه ٕٛايتُث  ٌٝعسف ايهاف ٗ قٛي٘ تعاٍ شوََّا آََِٓز تسغٝباً ٚذح.١

ايثايث  :بٝإ نث س ٠عدد إطًٌُ ٱؾاد ٠يؿظ ايٓاع ايهثسٚ ٠ايتعدد،
ٚؽًـ ايهاؾس ٜٔعٔ ايًرٛم بِٗ.
ايسابع ٜ :ـدٍ ايتعـدد ٗ َػـازب ايـر ٜٔآَٓـٛا عًـ ٢ؾـدم ايـدع٠ٛ
اٱض.١َٝ٬
اـاَظ  ٗ :اٯ ١ٜإْراز ٚٚعٝد يًهؿازٚ ،إمباز بإ إؾسازِٖ عً٢
ايهؿــس ٚاؾرــٛد يــٔ ٜكــس اٱضــٚ ّ٬ايــدع ٠ٛاٱضــ ١َٝ٬ؾاـ ــاب ٜــأتٞ
يًهؿاز نحُاعٚ ١اؾساد بايدع ٠ٛيٲقتدا ٤بايٓاع اير ٜٔآَٓٛاٚ ،ؾرٝس إ
إساد َٔ ا٭يـ ٚاي( ٗ ّ٬ايٓاع) اير ٜٔأضًُٛا ،إ ٫إٔ يؿظ ايٓاع ٜدٍ
عً ٢نثسٚ ٠إمت٬ف َػازب ٚذاٍ ايـرٜ ٜٔـدمً ٕٛاٱضـٚ ،ّ٬ايٓـاع:
ْاع ١ا٭ْظٚ ،إؿسد إْطإ (ضٴُٞٳ اٱْطإٴ إْٵطٳـاْ ًا يظريٗٴـٛٵزَِٖ ٚإدٵزاىٹ
ايبٳؿٳسَ إٜٸاِٖ ٖٛٚ ،ؾٹعٵـٜٚ ،َٕ٬ٴؿٳـػٳسٴ :أريْٳٝٵطٹـٝٳإٷ ٚأْٳٝٵطٹـٝٳٝٵٔٷٜٚ .كٛيـٖ :ٕٛـرٙ
إْٵطٳــاْٳ ٌ١يًُٳ ـسٵأ٠ٹٚ .طَِّٝــ٤ٞٷ تكــٍٛٴ ٗ اٱْطــإَ :إٜٵطٳــإٷ  -بايٝــاٜٚ ، - ٤ٴحٵُٳ ـعٴ
أَٜاضٹٝٵٔٳ(.)1
ٚق ٌٝإذا جا ٤ايًٍ ٌٝاضتأْظ نٌټ ٚذػٞٸٚ ،اضتٛذؼ نٌٸ إْطـٞٸ(،)2
ٖٚرا ايك ٍٛيٝظ بتاّ إذ جعٌ اهلل عص ٚجٌ ايً ٌٝضهٓآًَٚ ،اضب ١يًعباد٠
ٚايتدبس ٚايترنسٚ ،ذنس اهلل ٚاٱضتػؿاز ايرٜ ٜٔبعث ايطه ٗ ١ٓٝايٓؿظ.
ايطادع  :تبٌ اٯٜـ ١ايتػـٝا ٚايتبـدٍ ٗ ايطـٓفٚ ١ٝايعُـٌ ،ؾرُٓٝـا
ٜطًِ اْ٫طإ ٜؿدم عً ٘ٝعٓٛإ اٱّإٜٚ ،هَ ٕٛثاٜ ً٫كتد. ٣
ايطابع  :تتكُٔ اٯَ ١ٜدح اير ٜٔآَٓٛا ٚايثٓا ٤عً.ِٗٝ

()1احملٝط ٗ ايًػ.279/2١
()2ايعٌ.75/2
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ايثأَ :تدٍ اٯ ١ٜعً ٢عًِ اهلل عص ٚجـٌ عًـ ٢ايهـاؾسٚ ،ٜٔإَٗايـ٘
هلِ ،ؾٗ ٛضبراْ٘ مل ٪ٜامرِٖ عً ٢إقاَتِٗ عً ٢ايهؿسٚ ،إؾسازِٖ عً٢

ايظًِ ٚايتعـد ٗٚ ،ٟايتٓصٜـٌش وٌََنِْ ٌُاَلخِن ُ لٌٍقنرُ لٌََّناسَ هِظٍُعِّ مِنُْ َِنا حَنٌَنَ ػٍٍََْمَنا ِِنْٓ

مَلهَّتٍز(.)1
ايسابعْ : ١كًت اٯٜـ ١قـ ٍٛايـر ٜٔنؿـسٚاٚ ،زدٖـِ عًـ ٢ايـدع ٠ٛاٍ
اٱضٚ ،ّ٬ايظًِ يًٓؿظ ٚايػا اذ زؾكٛا ايدعْٚ ٠ٛعتٛا ايـر ٜٔبـادزٚا
إٍ دم ٍٛاٱضـَ ّ٬ـٔ أ ؾـرابِٗ ٚغاٖـِ بايطـؿٗا ٗٚ ،٤قـٛهلِ ٖـرا
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ َٔ اٱؾطاد ٗ ا٭زض.
ايثاْٜ : ٞتكُٔ ْعتِٗ إ ٌَٓ٪بايطؿٗا ٤ظًُاً ٚتعدٜاً.
ايثايث ٜ :دٍ ٖرا ايك ٍٛعً ٢اؾٗاي ١اييت ٜتؿـ بٗا ايهؿاز.
ايسابع ّ :هٔ إضتكساَ ٤طا ٌ٥أ م٬قْٚ ١ٝؿطٖ َٔ ١ٝرا ايك ٍٛتبد ٚؾ٘ٝ
ٚاقر ١اٯ ثاز ايطًب ١ٝيًعٓاد ٚايهؿسٚ ،ايػػا ٠ٚاييت طبـع اهلل تعـاٍ بٗـا
عً ٢قًٛب ايهؿاز ،ؾايطـؿ٘ اؾٗـٌ ٚقًـ ١اؿًـِ ٚ ،قٝـٌ ايطـؿ ٘ٝايعحـٍٛ
ايظًَ ٖٞٚ ،ّٛؿاٖ ِٝتدع ٛاٱْطإ يرتى أضباب اؾٗايٚ ١ايظًِٚ ،ؼث
عً ٢إتباع اؿل طًباً يٮَٔ ٚايط ٗ ١َ٬ايدْٝا ٚاٯمس.٠
اـاَظ  َٔ :إعحاش ايكسإٓ أْ٘ ٜٓكٌ ق ٍٛايهؿاز ذات٘ َع َا ؾَٔ ٘ٝ
ايتعــدٚ ٟايظًــِ ،يبٝــإ ا٭ذ ٣ايــرٜ ٟتًكــا ٙإطــًَُ ٕٛــٔ أٖــٌ ايهؿــس
ٚظًُِٗ ٭ْؿطِٗ ٚيًُطًٌُٚ ،قاٚيتِٗ ؾد ايٓاع عٔ اٱضٚ ،ّ٬ؾ٘ٝ
َطا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚؾدم ْص ٍٚايكسإٓ َٔ عٓد اهلل.
ايثاْ :١ٝإمباز ايكسإٓ عٔ أَٛز َٔ ايػَ َ٘ٓٚ ، ٝا ٜدٚز بٌ ايهؿاز
ٖا ٜساد ب٘ اٱقساز باٱض.ّ٬
()1ضٛز ٠ايٓرٌ. 61
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ايثايث :١إٕ اهلل عص ٚجٌ ٜعًِ بإٔ اٱمباز عٔ ْعت ايهؿاز يًُطًٌُ
بايطؿ٘ قد ّٓع ايٓاع َٔ دم ٍٛاٱض ،ّ٬٭ٕ ٖرا ايٓعت باطٌ ٚكايـ
يًٛاقع ٚتدٍ عً ٢ب  ْ٘٬آ ١ٜايبرث.
ايسابع :١دع ٠ٛإطًٌُ يًؿرب ٚاؿًِٚ ،إدزاى ذكٝك ١عدّ اٱْتؿاع
َٔ ايهؿاز ٱؾسازِٖ عً ٢ايهؿس ٚإضـتفؿاؾِٗ بإطـًٌُ ،إ ٫إٔ ٜػـا٤

اهلل  ،قاٍ تعاٍش ٌَاؤٌَُّمَا لٌق ٌَِٓ آََُِِل لصْبٌُِول وَصَاهٌُِول وَرَلهُِِٓلز(.)1

ايطادع ْ ٗ :كٌ ق ٍٛايهؿاز تٛثٝل مسا ٟٚيتعدٚ ،ِٜٗقبس قٛهلِ،
ٚقازبتِٗ يٲضٚ ّ٬إطًٌُ.
ايطابع  ٗ :اٯٜـ ١ذـسش يًُطـًٌَُٚ ،ـاْع َـٔ تطـسب زٚح ايػـو
ٚايسٜ

يٓؿٛضِٗ.

ايثأَ ٜ :تكُٔ ق ٍٛايهؿاز شؤَُٔآُِِْ وََّا آََِٓ لٌسُّفَمَاءُز ٚجٖٛاً :

ا٭ : ٍٚإزاد ٠ايدؾاع عٔ أ ْؿطِٗ ٚاٱعتراز عٔ بكا ِٗ٥عً ٢ايهؿـس
ٚاؾرٛد.
ايثاْ : ٞاٱضا ٠٤يًُطًٌُ ٚاٜرا.ِٗ٥
ايثايث  :بٝإ غٝكِٗ ٚنسِٖٗ يدم ٍٛايٓاع اٱض.ّ٬
ايسابع  :قاٚيَٓ ١ع ايٓاع َٔ دم ٍٛاٱض.ّ٬
اـــاَظ  :دعــ ٠ٛؾسٜــل َــٔ إطــًٌُ يٲزتــداد عــٔ اٱضــ ،ّ٬قــاٍ

تعاٍش وَمَّ وَثِريز ِِْٓ ؤَ ًِْ لٌعىِخَا ِ ٌَِْ ٌٌَُمُّؤَىُُْ ِِْٓ هَؼِِْ بِميَأِىُُْ وُفقارلز(ٚ ،)2تدٍ اٯ١ٜ
أعــَ ٚ ٙ٬ــٔ بــاب ا٭ٚيٜٛــ ١ايك عٝــ ١عًــ ٢إزاد ٠ايهؿــاز ايــسد ٠يــبعض
إطًٌُ ،بًراظ إٔ أٌٖ ايهتاب ٜتبع نٌ ؾسٜل َِٓٗ أذد ا٭ْبٝاِٖٚ ،٤
أقسب يًُطًٌُ.
ايطادع  :إقسازِٖ عً ٢أْؿطِٗ بايهؿس ٚايك٬يٚ ١ايعٓاد.
()1ضٛز ٠آٍ عُسإ.200
()2ضٛز ٠ايبكس.109٠
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ايطابع  :قازب ١اٱضٚ ّ٬إطًٌُ بايكٚ ٍٛايتعد ،ٟيكد ازاد اهلل عص
ٚجٌ نتاب ١ا٭جس ٚايثٛاب يًُطًٌُ بمؾرتاٚ ٤تعد ٟايهؿاز عًٚ ،ِٗٝتًو
آ ٗ ١ٜاـًـل ،ؾتـازٜ ٠ـأت ٞايثـ ٛاب يًُطـًِ َـا ٜكٛيـ٘ ٜٚؿعًـ٘ َـٔ ايعُـٌ
ايؿاحل َٚ ،ا ٪ٜد َٔ ٜ٘ايؿسا٥ض ٚايتهايٝـ ٚإٓاضوٚ ،تـازٜ ٠أتٝـ٘ َـٔ
عد ٙٚبتعد ٜ٘عًٜٚ ،٘ٝأت ٞايثـٛاب يًُطـًٌُ عَُٛـاً ،٭ٕ ايهؿـاز ْعتـٛا
اير ٜٔدمًٛا اٱض ّ٬بايطؿ٘ ٚقً ١اؿًِ بػا ذل.
ٜٓ ٌٖٚرؿس ايثٛاب باير ٜٔإْتكًٛا َٔ ايهؿس إٍ اٱّإ أّ ٜػـٌُ
أبٓاٚ َٔٚ ،ِٖ٤يدٚا عً ٢اٱض ،ّ٬اؾٛاب ٖ ٛايثاْ ، ٞ٭ؾاي ١اٱط٬م
ٚإزاد ٠ايهؿاز ايـرّ ٚايتعـدٚ ، ٟيعُـ ّٛقـٛهلِ شوََّنا آَِنَٓز ايـر٫ ٟ
ٜٓرؿس باير ٜٔإْتكًٛا َٔ ايهؿس إٍ اٱض ،ّ٬بٌ ٜػٌُ إعٓ ٢ا٭عِ.
اـاَط : ١بعد دع ٠ٛايهؿاز إٍ اٱّإٚ ،ذنـس قـٛهلِ ايكبـٝس ايـرٟ
ٜتؿـ بايعٓاد ،جا ٤اٱمباز اٱهل ٞعسف ايتٓبٚ ٘ٝا٫ذتحـاد (أَ )٫ـٔ
عٓد اهلل يٝه ٕٛقاْْٛاً ثابتاًٚ ،قاعد ٠نًٚ ،١ٝدؾاعاً عٔ إطًٌُ باِْٗ يٝطٛا
بطؿٗاٚ ،٤يهٔ ايطؿٗا ٤اير ٜٔأؾسٚا عً ٢ايهؿس َٔ ٖٛٚ ،عَُٛا

قٛي٘

تعاٍ ش بَِّْ لٌٍقرَ ٌَُِلفِغُ ػَْٓ لٌق ٌَِٓ آََُِنِلز(ٚ ، )1بٝإ إٔ اير ٜٔآَٓـٛا ٖـِ
أٌٖ اؿهُٚ ١ايعكـٌ ٚايٓباٖـٚ ،١إٔ اهلل عـص ٚجـٌ زاض عـِٓٗٚ ،قابـٌ
يتٛبتِٗ .
ٚجا٤

اٯ ١ٜبٓعت اير ٜٔنؿسٚا عً ٢م ٛاؿؿس ٚايتع ٌٝبايطؿاٖ١

شؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ لٌسُّفَمَاءُز ٚؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢تٓص ٙإطًٌُ ٚاٍ  ّٜٛايكٝاَ َٔ ١ض٤ٛ
اٱمتٝاز ٚ،بساثٔ ايهؿسٚ ،إ َتٓاعِٗ عٔ اٱزتداد ٚأضباب ايك٬ي.١

ايطادض : ١أ متتُت اٯٜـ ١بٓعـت ايهؿـاز بـأِْٗ قـ ّٛش َ ٌَؼٍَُّْنَِْز

يتٛنٝد جٗايتِٗ ٚعدّ ؾر ١قـٛهلِ ْٚعـتِٗ يًُـ ٌَٓ٪بايطـؿاٖ ،١يتـأتٞ
( )1ضٛز ٠اؿخ .38
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اٯٜــ ١بايــرّ إسن ـ

يًهؿــاز بــأِْٗ ضــؿٗاٜ ٫ٚ ٤عًُــَ ٕٛــا ٜــٓؿعِٗ َٚــا

ٜكسِٖ.
 ٌٖٚتدٍ اٯ ١ٜعً ٢أ ٕ ايطؿ٘ ٖ ٛعدّ ايعًـِ اؾـٛاب ٚ ،٫بُٗٓٝـا
عُٚ ّٛمؿٛف َ ًل ،ؾهٌ ضؿ٘ ٖ َٔ ٛاؾٗايٚ ١عـدّ ايعًـِٚ ،يهـٔ
اؾٗايــ ١أ عــَِٚ ،ــٔ جًٗــِٗ أْٗــِ ٜ ٫عًُــ ٕٛب ـأِْٗ ضــؿٗاٜ٫ ٤ــدزنٕٛ
َؿًرتِٗ ْٚؿعِٗ اييت تٓرؿس باٱضٚ ّ٬دمٛي٘.
ؾابتـدأ

اٯٜـ ١بؿـدٚز اٱْـراز ٚايترـرٜس َـٔ ايسضـٚ ٍٛغـ س َــٔ

ايٓاع يًهؿاز يتفتـتِ بتؿكـٌ اهلل بـرَِٗٚٚ ،ؾـؿِٗ بـأِْٗ جـاًٖ٫ ٕٛ
ٜؿكٜٗ ٫ٚ ،ٕٛعين ٖرا ايرّ ايدع ٠ٛاٍ ايهـ عٔ إْرازِٖٚ ،يهٓ٘ بٝإ
ٚتؿطا يعدّ اتعاظ ايهؿاز َٔ ؾٝؼ اٱْرازا

إفاضاخ اآليح

ٗ اٯ ١ٜذث عً ٢تٛج ٘ٝم ابا

بأْ٘ َاْع ذات.ٞ

ايدع ٠ٛإٍ ايٓاع ْٝعاً ٚاٱْتؿاع

َٔ دم ٍٛغ س َٔ ايٓاع ٗ اٱض ّ٬يٲذتحاد ب٘ ٚجعً٘ َثا ً٫وتر،٣
َٚاد ٠يٲذتحاد ٚامبازاً عٔ ؾدم امتٝاز إطًٌُ ؾاذا آَٔ أذد عًُا٤
بين إضسا ٌٝ٥نعبد اهلل بـٔ ضـ ّ٬ؾٗـ ٛذحـ ١عًـَ ٢ـٔ ذٛيـ٘ َـٔ ايٗٝـٛد
يٲقتدا ٤ب٘ ٚقانات٘ ٗ ؾعً٘.
ٚتبٌ اٯ ١ٜدؾاع اهلل عص ٚجٌ عـٔ إطـًٌُٚ ،اْٗـِ أٖـٌ ايبؿـا٥س
ٚايعكٌ ٚايسغاد.

الرفسري الراذي
ذنس

اٯ ١ٜقبٌ ايطـابك ١ايٓٗـ ٞايـرٜ ٟؿـدز َـٔ ايٓـاع يًُٓـاؾكٌ

بًــص ّٚإجتٓــاب ايؿطــاد ٚ ،زد إٓــاؾكٌ عًــٚ ِٗٝايــرٜ ٟتؿـــ َٛاؾــً١

إػاي ٚ ١اٱؾساز عً ٢إعؿـٚ ١ٝؼسٜــ اؿكـا٥ل بكـٛهلِ شبِٔقَّنا َٔ ْنُٓ

ُِوٍِْ َُِْ ز ٚؾ ٘ٝغاٖد عًَ ٢ا نإ ٬ٜق ٘ٝايـٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘
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ٚآي٘ ٚضًِ ٚإَ ٌَٓ٪ـٔ ا٭ذَ ٣ـٔ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌٚ ،أمتتُـت اٯٜـ١
ايطابك ١بٛؾـ اهلل يًُٓاؾكٌ بأِْٗ إؿطدٕٓ ٕٚع ايًبظ ٚايس. ٜ
ٖــر ٙاٯٜــ ١قــ ً٫ٛآمــس ٜٛجــ٘ إٍ إٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز ٜتكــُٔ

ٚذنــس

دعٛتِٗ إٍ اٱّإ ٕا ؾَ َٔ ٘ٝعاْ ٞايؿدم ٚضبٌ ايٓحا ٠يٝهٛ َٓ ٕٛم
ايك ٍٛايٛازد ٗ ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايطابك ١فـتُعٌ َٚتؿـسقٌ ذحـ ١عًـ٢
إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ٗ ايدْٝا ٚاٯمس.٠
أَا َؿَٗٗٛا ؾٗ ٛع ٕٛيًُطًٌُ يًثبا

ٗ َٓاشٍ اٱّإ ٚاٱعساض

عٔ إؾرتاٚ ٤غهٛى إٓاؾكٌ ٚايهؿاز.
ٚٚؾؿت اٯ ١ٜإطًٌُ بؿـؿ ١اٱْطـاْ ،١ٝيًد٫يـ ١عًـ ٢إٔ اـ ـاب
ايتهًٝؿــ ٞباٱضــ ّ٬جــا ٤يًٓــاع ناؾــٚ ،١إٔ اٱّــإ  ٫وتــاد إٍ َْٚ٪ــ١
شا٥دٚ ،٠قدزا

عكً ١ٝؾا٥ك ١ؾُعحصا

ايٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚضًِ ظاٖس ٠يًٓاع ْٝعاً ٚتهؿ ٞيًرحٚ ١ايربٖإَ ٖٛٚ،ـٔ عَُٛـا
قاعــد ٠ايً ـــ ،إذ تتٛجــ٘ ايــدع ٠ٛاٱضــ ١َٝ٬إٍ ايٓــاع ْٝعـاً بعــسض
ٚاذد.
ٚجا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١اؾُع ٗ أطساؾٗا : ٖٞٚ

ا٭ : ٍٚيؿظ ( ق )ٌٝإبين يًُحٗ ،ٍٛإذ أْ٘ وتٌُ :
ا٭ : ٍٚؾدٚز َٔ ٙجٗٚ ١اذد.٠
ايثاْ : ٞايؿدٚز َٔ جٗا

َتعددٚ ٠أْ٘ َٔ ا٭َس بإعسٚف ٚايٓٗٞ

عٔ إٓهس.
ٚايؿــرٝس ٖــ ٛايثــاْٖٚ ،ٞــٌ تــدمٌ ٖــر ٙاٯٜــ ٗ ١ذا

ايكــ، ٍٛ

اؾٛاب ْعِ ،٭ْٗا تٛنٝد مسا ٟٚي٘.
ايثاْ : ٞإٓاؾك ٕٛاير ٜٔتٛج٘ هلـِ اـ ـاب نُـا ٗ ايكـُا أهلـاٗ ٤

قٛي٘ تعاٍ شلًٍَِ ٌَمُنُْزٚ ،عـٔ ابـٔ عبـاع أْٗـِ نـاْٛا ث٬نا٥ـ ١زجـٌ َٚا٥ـ١
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ٚضبعٌ اَسأٚ ، )1(٠نإ زأع إٓاؾكٌ عبد اهلل بٔ أب ٞبٔ ضً ٖٛٚ ٍٛضٝد
اـصزد قبٌ إٔ ايدم ٍٛإبازى يًٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إٍ

ٜثسب ٚتأضٝظ ؾسح ايدٚي ١اٱض ١َٝ٬إٍ  ّٜٛايكٝاَ َٔٚ ،١مؿاٍ ايٓ
قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ أْ٘ ٜ ٫كتٌ أذداً ْ ل بايػٗادتٌ ٚإٕ نإ
َٓاؾكاً ٜظٗس اٱضٚ ّ٬ىؿ ٞايهؿس َع قٝاّ ايٓ

بايبٝـإ ٚذنـس عًـ ١تٓصٖـ٘

عٔ قتًِٗ بكٛي٘ (ؾٝتردث ايٓاعٴ أْـ ٞقـد ٚقعـت عًـ ٢أؾـراب ٞؾأقتًـِٗ
ؾربٶا (.)2
ٕٚا ْـصٍ قٛيـ٘ تعـاٍ ذهاٜـ ١عـٔ زأع ايٓؿـام عبـد اهلل بـٔ أبـ ٞبـٔ

ضًٍٛش ٌَئِْٓ رَاَؼََْا بٌَِى لٌعٌَََِِّتِ ٌٍَُخعٌِآََّ لألَػََُّ َِِْمَا لألَ َيقز(ٚ ،)3قـاٍ ٚقـاٍ
قُد بٔ إضرام بٔ ٜطاز :ذدثين عاؾِ بٔ عُس بٔ قتاد :٠إٔ عٳبدٳ اهلل بٔ
أبٜ- ٞعٕٓ ٢ا بًػ٘ َا نإ َٔ أَس أب-٘ٝأت ٢زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
ؾكاٍٜ :ا زض ٍٛاهلل ،إْ٘ بًػين أْو تسٜد قتٌ عبد اهلل بٔ أبٳـٞٸ ؾُٝـا بًػـو
عٓ٘ ،ؾمٕ نٓت ؾاع ٬ؾُسْ ٞب٘ ،ؾأْا أٌٓ إيٝو زأض٘ ،ؾٛاهلل يكد عًُت
اـصزد َا نإ هلا َٔ زجٌ أبسٸ بٛايدَ ٙين ،إْ ٞأمػ ٢إٔ تأَس ب٘ غاٟ
ؾٝكتً٘ ،ؾ ٬تدعين ْؿط ٞأْظس إٍ قاتٌ عبد اهلل بـٔ أبـّ ٞػـ ٗ ٞايٓـاع،
ؾأقتً٘ ،ؾأقتٌ ََٓ٪ٶا بهاؾس ،ؾأدمٌ ايٓاز .ؾكاٍ زض ٍٛاهلل ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚضًِ :وبٌ ْرتؾل ب٘ ٚمطٔ ؾربتَ٘ ،ا بكَ ٞعٓا.
ٚذنس عهسَ١ري ٚابٔ شٜـد ٚغاُٖـا :إٔ ايٓـاع ٕـا قؿًـٛا زاجعـٌ إٍ
إدٚ ،١ٜٓقـ عبدٴ اهلل بٔ عبد اهلل ٖرا عً ٢باب إدٜٓـٚ ،١اضـتٌ ضـٝؿ٘،
ؾحعٌ ايٓاع ّس ٕٚعً ،٘ٝؾًُا جا ٤أبـ ٙٛعبـد اهلل بـٔ أبـ ٞقـاٍ يـ٘ ابٓـ٘:
()1تؿطا اـاشٕ.331/2
()2تؿطا ابٔ نثا.132/8
()3ضٛز ٠إٓاؾك.8ٕٛ

َعامل اّ٫إ  /اؾص ٤ايثايث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103
ٚزا٤ى .ؾكاٍَ :ا يو؟ ًٜٚو .ؾكاٍٚ :اهلل  ٫ػٛش َٔ ٖآٖـا ذتـٜ ٢ـأذٕٳ
يو زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾمْ٘ ايعصٜص ٚأْت ايري .ٌٝؾًُا جا٤
زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚ-نإ إِا ٜطا ضاق ١ؾػها إي ٘ٝعبد اهلل
بٔ أبٞٸ ابٓ٘ ،ؾكاٍ ابٓ٘ عبد اهللٚ :اهلل ٜا زض ٍٛاهلل ٜ ٫دمًٗا ذت ٢تـأذٕ
ي٘ .ؾأذٕ ي٘ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾكاٍ :أَا إذ أذٕ يو زضٍٛ
اهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ؾَحٴص اٯٕ(.)1
ايثايث  :ايٓاع ٗ إزاد ٠إطًٌُ اير ٜٔتًكٛا بعث ١ايٓ

قُد ؾً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚآٜاتٗا بايتؿدٜلٚ ،ؾرٝس إٔ ا٭يـ ٚايٜ ٫ ّ٬ساد
َٓ٘ ايعُ ّٛاٱضتػساق ٞيهٌ ايٓاعٚ ،يهٓ٘  ٜدٍ عً ٢إزاد ٠إ ٌَٓ٪ايرٜٔ
ؾدٸ قٛا ببعث ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بـديْ ٌٝعـت إٓـاؾكٌ

هلِ شلٌسُّفَمَاءُز ْ ٗٚعتِٗ يًُطًٌُ بايٓاع ٚايدع ٠ٛحملاناتِٗ غاٖد عً٢
أِْٗ ِٖ ايهثس ٗ ٠ايعدد ٚذطٔ اٱمتٝاز ٖٛٚ ،بػاز ٠إْتػاز اٱض ّ٬بٌ
ايٓاع.

ايسابع  :إجاب ١إٓاؾكٌ جٛاباً ٚاذداً َتػابٗاً شلَاٌُِل ؤَُٔنآُِِْز ٚعًـ٢

ؾسض تٛب ١بعكِٗ ٚإيتراق٘ بإ ٌَٓ٪ؾٌٗ تػًُ٘ اٯ،١ٜاؾٛاب  ،٫يتػٝا
اؿهِ بتػا إٛقٛع ،يرا ؾـإ اٯٜـ  ١جـا٤

ؿـث إٓـاؾكٌ عًـ ٢ايتٛبـ١

ٚاٱْاب ،١ؾُٔ إعحاش ايكسإٓ ف ٧ايًٚ ّٛايرّ يػسض اٱؾ٬ح ٚاهلدا،١ٜ
 َٔ ٖٛٚإكاؾد اؿُٝد ٗ ٠اٯٜا

ايكسآْ.١ٝ

اـــاَظ ٚ :ؾـــ إٓــاؾكٌ يًُطــًٌُ بــأِْٗ ضــؿٗاٚ ،٤مؿــ ١اؿًــِ
ٕبادزتِٗ يدم ٍٛاٱض ،ّ٬بس ١ٜ٩إعحصا .
ايطــادع  :زد اهلل عــص ٚجــٌ عًــ ٢إٓــاؾكٌ َــا ٜهــ ٕٛؾكــراً هلــِ

ٚنؿاٚ ١ٜذباً عٔ إطًٌُ بكٛي٘ تعاٍ شؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ لٌسُّنفَمَاءُز ؾًِ تطتثٔ اٯ١ٜ
َٔ إٓاؾكٌ أذداً.
()1تؿطا ابٔ نثا.132/8
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 َٔٚاٱعحاش ٗ ٖرا ايسد دع ٠ٛإطًٌُ يعدّ اٱْتكاّ َٔ إٓاؾكٌ،
ٚاؿث عً ٢فاديتِٗ باؿهُٚ ١إٛعظٚ ١اؿ طٓ ،١ؾبعد ٖر ٙاٯٜ ٫ ١ٜأمر
ايػك

إطًٌُ ٜٚكٛي ٕٛيًهؿاز َا دَتِ تؿـؿْٓٛا باؾٗـٌ ٚقًـ ١اؿًـِ

ؾآْا ْب ؼ بهِْٓٚ ،تكِ َٓهِ ،ؾؿ ٞايسد اٱهل ٞعًـ ٢ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ
أَٛز :
ا٭ : ٍٚغؿا ٤ؾدٚز إطًٌُ.
ايثاْ : ٞدع ٠ٛإطًٌُ يًؿرب ٚايثبا

ٗ َٓاشٍ اٱّإ.

ايثايث  :ايتؿام ؾؿ ١ايطؿ٘ بإٓاؾكٌ ٚإٓاؾكا .
ايسابع  :ذؿاْ ١إطًٌُ ٖا ٜبث٘ إٓـاؾكَ ٕٛـٔ ايػـهٛى ،ؾًُـا عًـِ
إطًُ ٕٛبإٔ إٓاؾكٌ ضؿٗا ٤ؾازٚا ٜ ٫ؿػ ٕٛإي.ِٗٝ
اـاَظ  :أمر إطًٌُ اؿ ٝـَ ١ـٔ إٓـاؾكٌٚ ،عـدّ إ٥تُـاِْٗ قـاٍ

تعاٍ ش وَ َ حُاْحُِل لٌسُّفَمَاءَ ؤََِِْلٌَىُُْز (.)1

ايطــابع  :اٱعــساض عــٔ إضــتفؿاف إٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز بإطــًٌُ
َٓٚاضو عباداتِٕٗٚ ،ا جا ٤ا٭َس اٱهل ٞبمضتكباٍ ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل

عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ ٚإطــًٌُ ايبٝــت اؿــساّ ٗ ايؿــ ،٠٬أظٗــس ايهؿــاز
اٱضتٗصاٚ ٤اٱضتػساب َٔ تػٝا ايكبًـٖٚ ١ـ ٞذهـِ غـسعٚ ، ٞمل ٜكـس
قٛهلِ إطًٌُ ٚمل ّٓع َٔ ايعٌُ بأذهاّ ايكبًٚ ١إضـتكباٍ إطـًٌُ ٗ
َػازم ا٭زض َٚػازبٗا يًبٝت اؿساّ ٗ ؾ٬تِٗٚ ،عٓد ذبس ذبا٥رِٗ،
ٚدؾٔ َٛاتِٗ .
ٖٚرا اٱضتكباٍ َكدَٚ ١تٛط ١٦يتعاٖد إطًٌُ ٭دا ٤اؿخٚ ،بعـث

ايػـٛم ٗ ْؿٛضــِٗ ٭دآَ ٤اضـو اؿــخ ٚايعُـس ،٠قــاٍ تعــاٍشوَحٍَْنُُ َِننا

( )1ضٛز ٠ايٓطا. 5 ٤
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وَُخُُْ فٌََُِِّل وُاُِ َىُُْ شَٓعٌَلُز( ،)1ش سٍََمُِيُ لٌسُّفَمَاءُ ِِنْٓ لٌََّناسِ َِنا وَ ق ُنُْ ػَنْٓ لِبٍَْنخِمُِْ
لٌقخًِ وَأُِل ػٍٍََْمَاز(.)2
ٚقد ذنـس يؿـظ (ايطـؿٗا )٤بؿـٝػ ١اؾُـع ٗ ايكـسإٓ ٔـظ َـسا ،
جا٤

إثٓتإ َٓٗا ٗ ٖر ٙاٯٜـٚ ١ؾٝـ٘ بٝـإ ٕٛاجٗـ ١ايهؿـاز ٯٜـا

ايٓبـ٠ٛ

ٚإضتكساَ ٤طأي ١ن َٔ ١َٝ٬اٯٖٚ ١ٜـَ ٞعسؾـ ١ا٭ذ ٣ايػـدٜد ايـر ٟنـإ
٬ٜقٝــ٘ ايــٓ

قُــد ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ ٚإطــًَُ ٕٛــٔ ايهؿــاز

ٚإٓــاؾكٌٚ ،أ ٕ دمــ ٍٛايؿــسد ٚاؾُاعــ ١اٱضــٜٓ ٫ ّ٬حــَ ِٗٝــٔ نٝــد
ايهؿازٚ ،ض ٤ٛنٚ َِٗ٬نثس ٠غهٛنِٗ.
ؾحــا ٤

ٖــر ٙاٯٜــ ١ذــسشاً ٚٚاقٝــ ١يًُطــًٌُٚ،تثبٝتاً يكًــٛبِٗ عًــ٢

اٱّــإٚ ،بسشم ـاً د ٕٚتطــسب ايػــو ٚايس ٜـ

إٍ ْؿٛضــِٖٗٚ ،ــَ ٛــٔ

إعحاش ايكسإٓٚ ،إٓاؾع ايعظ ١ُٝيهٌ آ َٔ ١ٜآٜاتَ٘ َٔٚ ،ؿادٜل تؿكٌٝ

إطًٌُ ٚاِْٗ شخٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِز ( ، )3بإعازف اييت ٜهتطـبْٗٛا َـٔ
ايكسإٓ  ٚد٫ي ١آٜات٘ َٓ ٛقاً َٚؿَٗٛاً.

هي غاياخ اآليح

ٗ اٯ ١ٜتٓصٚ ٜ٘نػـ ،تٓص ٜ٘يًُطًٌُ ٚ ،نػـ يصٜـ إدعا ٤ايهؿاز

ٚإٓاؾكٌ ٚض ٤ٛضسٜستِٗ ،ؾُع دع ٠ٛايهؿاز ٚإٓاؾكٌ اٍ اٱضٜ ّ٬أتٞ
ايع ٕٛاٱهل ٞيًُطًٌُٚ ،زد اٱؾرتا ٤عًَٓٚ ،ِٗٝع ايٓاع َـٔ اٱؾتتـإ
بك ٍٛإٓاؾكٌ ؾكد ٜطُع ْاع ١ا ٚأؾساد قب ١ًٝقْٚ ٤٫٪ٖ ٍٛعتِٗ يًرٜٔ
إمتازٚا اٱض ّ٬باِْٗ ضؿٗا ٤ؾٝرتدد ٗ ٕٚدم ٍٛاٱض ،ّ٬ؾحا٤

اٯ١ٜ

ٱزجاع نٝدِٖ اٍ مٛزِٖٚ ،تٛنٝد ذكٝك ١إقسازِٖ باْؿطِٗ ٚاِْٗ شََِا
()1ضٛز ٠ايبكس.144٠
( )2ضٛز ٠ايبكس.142 ٠
( )3ضٛز ٠آٍ عُسإ .110
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ٌَخعَِػَُِْ بِ ق ؤَٔفُسَمُُْز.
ؾُٔ غاٜا

اٯ ١ٜجر ب ايٓاع يٲضٚ ،ّ٬دؾـع اؿحـ

ايظًُاْٝـ١

ٚايػػــا ٠ٚايــيت وــا ٍٚإٓــاؾكٚ ٕٛإفــادعٚ ٕٛقــعٗا ٗ طــسٜكِٗ ،يكــد
أ زادٚا تأضــٝظ قاعــد ٠عكًٝــ ١يؿــد ايٓــاع عــٔ اٱضــ ،ّ٬ؾحــا٤

اٯٜــ١

يؿكرِٗ ٚإب اٍ ضرسِٖٚ ،ضع ِٗٝٱغٛا ٤ايٓاعَٓٚ ،عِٗ َٔ اٱؾساز
عً ٢ايهؿس ٚاؾرٛد .
تبٌ اٯ ١ٜتأؾٌ ا يؿطاد ٗ ْؿٛع ايهؿازٚ ،إؾسازِٖ عً ٢اؾرٛد
ٚتكٝٝعِٗ ا يدع ٠ٛاٍ اٱضـٚ ،ّ٬تؿـسَ ِٗ ٜـا ؾٗٝـا َـٔ اــا ايهـثا ٗ
ايدْٝا ٚاٯمس ٗٚ ،٠اٯٚ ١ٜج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإقاَ ١اؿح ١عً ٢ايهؿاز بدعٛتِٗ إٍ اٱّإ.
ايثاْ : ٞدع ٠ٛإٓاؾكٌ ٭ٕ ٜه ٕٛإّاِْٗ َثٌ إّإ غاِٖ َـٔ أٖـٌ
اٱض ّ٬بأ ٕ ٜتفًٛا عُا ىؿ َٔ ْ٘ٛايهؿس ٚايبػض يٲضٚ ّ٬إطـًٌُ ،

ٚعًٖ ٢را ٜه ٕٛإساد َٔ قٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ آَُِِِل وََّا آََِٓ لٌََّاسُز اٟ
يٝه ٕٛإّاْهِ ذطـٓ ًا ٚتاَـ ًا ٚ ،ظـاٖس ًا ٚباطٓـاًٚ ،أتسنـٛا ايٓؿـام ٚإعـٕ٬

اٱّإ ٚإمؿا ٤ايهؿس ٜٚ ،ه ٕٛزدِٖ عًٖ ٢را إعٓ ٢شؤَُٔآُِِْ وََّا آََِٓ
لٌسُّنفَمَاءُز أ ٟأ ٕ اٱّـإ بايكًـ
ٚايتدبس ٚز ١ٜ٩اٯٜا

ٚاؾــٛاْس وتـاد اٍ ايتركٝـل ٚايتــدقٝل

ٚإعحصا

اؿطٚ ١ٝاِْٗ ٜ ٫بـادز ٕٚإٍ اٱضـّ٬

َثٌ غاِٖ.
ؾحــا ٤ايــسد اٱهلــ ٞبــاِْٗ وٖــِ ايطــؿٗا٤و يعــدّ تــدبسِٖ باٯٜــا
ٚايرباٌٖ ايكاطع ١اييت تدٍ عً ٢ؾدم ْب ٠ٛايٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘

ٚآيــ٘ ٚضــًِ ْٚــص ٍٚايكــسإٓ َــٔ عٓــد اهلل ٫ٚ ،تعــازض بــٌ ٖــرا إعٓــ٢
ٚإعٓ ٢إتبادز َـٔ اٯٜـٖٚ ، ١ـ ٛدعـٛتِٗ اٍ اٱضـٚ ّ٬ؾـدم اٱّـإ،
 َٔ ٖٛٚضعَ ١عاْ ٞاٯ ١ٜايهسّ.١
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ايثايث  :بٝإ قـبس زد ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ ٖٚ ،ـٌ ٖـَ ٛـٔ ايؿطـاد ٗ
ا٭زض ،اؾٛاب ْعِ َٔ جٗا :
ا٭ : ٍٚإْ٘ َٔ اٱؾساز عً ٢اؾرٛد ٚإعؿ.١ٝ
ايثاْ : ١ٝإظٗاز ايعٓاد ٚايتحاٖس بعدّ اٱّإ.
ايثايث : ١ايتعد ٟعً ٢إْٚ ٌَٓ٪عتِٗ بايطؿٗا ٤ظًُاً ٚبٗتاْاً.
ايسابع : ١د٫ي ١زدِٖ ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢ايؿد عٔ ضب ٌٝاهلل.
ايسابع  :تؿكٌ اهلل تعاٍ بٓؿس ٠ايرٜ ٟدمٌ اٱضٚ ّ٬زَـ ٞعـدٙٚ
ٚإتفًـ عٔ اٱّإ بأْ٘ ٖ ٛايطؿٚ ٘ٝؾَ ٘ٝدح مسا ٟٚيًُطًٌُٚ ،دع٠ٛ
يًٓاع يٲقتدا ٤بَِٗ ،ا ؾ ِٗٝايهؿاز ٚإؿطد ٕٚايرْ ٜٔعت ِٖٛبايطؿ٘ ،إذ
إ اٯ ١ٜايهسّ ١تسد عًٚ ِٗٝتٓعتِٗ بايطؿ٘ٚ ،ؼرز َِٓٗ َٔٚ ،ؾطادِٖ
ٚتعد.ِٜٗ
اـاَظ  :تٛنٝـد ذكٝكـٖٚ ١ـ ٞإتؿـاف ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ باؾٗـٌ ،
ٚعدّ ايعًِ َا ه

عًـَٚ ،ِٗٝـا هًـ

هلـِ إٓؿعـَٚ ، ١ـا ٜـدؾع عـِٓٗ

إؿطد.٠

الرفسري

لْلَ ذعاى ش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ آَُِِِل وََّا آََِٓ لٌََّاسُز
ٗ اٯ ١ٜإ مباز عٔ تٛج٘ ايدع ٠ٛ٭ٌٖ ايك٬يٚ ١ايؿطاد يٲنسا ٗ
أ ؾــٛاد إــ ٌَٓ٪نبكٝــ ١ايٓــاع ايــر ٜٔأقبًــٛا عًــ ٢اٱضــَ ّ٬ــٔ أَؿــاز
َ ٚػازب غتْٚ ٢اعا
ٚجا٤

كتًؿ.١

اٯ ١ٜبايؿعٌ إبين يًُحٗ ( ٍٛق )ٌٝيٝدٍ عً ٢نثسٚ ٠تهساز

ايكٚ ٍٛتٛج٘ ايدع ٠ٛهلِ يٲّإ َٔ نـٌ ذـدب ٚؾـٛب مؿٛؾـاً َـع

قس ١ٜٓشوََّا آََِٓ لٌََّناسُز ايرٜ ٟؿٝد ايتعدد ٚنثـس ٠ايـدامًٌ ٗ اٱضـّ٬
بؿدم ٚإم٬ف.
ا٭ٖ :ٍٚــر ٙايــدع ٠ٛي ـــ ٚزٓــ ١يٝهــٕ ٕٛـٔ ٜــدمٌ اٱضــَ ّ٬ــا
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يًُٚ ،ٌَٓ٪عًَ ٘ٝا عً ٢إ.ٌَٓ٪
ايثاْ :ٞاٯ ١ٜتٛثٝل ؾٛابِٗ َٚا ؾٝـ٘ َـٔ ايكطـٚ ٠ٛاي ػٝـإٚ ،قـرف
ْٚعت إطًٌُ بايطؿ٘ ٚمؿ ١ايعكٌ.
ايثايث َٔ :ايػػا ٠ٚاييت عًـ ٢أ بؿـاز ٚبؿـا٥س إعاْـدٚ ٜٔإٓـاؾكٌ
اِْٗ ٜعترب ٕٚإبتعادِٖ عٔ َٓاشٍ اٱ ّإ عٓٛإ ايؿٛاب ٗ ايسأُٚ ٟاّ
إعسؾ ،١اؾسازاً َِٓٗ عً ٢اـ أ ٚاؾرٛدٖٚ ،را إٛقـ َِٓٗ جصَ ٤ـٔ
ايؿطاد اير ٟؾبؼ ضًٛنِٗ ايعاّ.
ايسابع :تس ٌٖ ٣إكؿـٛد َـٔ جـٛابِٗ بآْـا  ٫لتُـع َـع ايكـعؿا٤
ٚايؿكسا ٗ ٤قؿٌ ٚاذد ٖ ٛقؿٌ ٚفتُع اٱّإ .
اؾٛاب  :إْـ٘ أذـد َؿـادٜل ٚأؾـساد اٱجتُـاع ٚاٱيتكـا ٤اؾطـدٟ
ٚايعكا٥دٚ ، ٟإ نـإ ٗ إـٚ ٌَٓ٪جـ ٙٛايعـسب ٚضـاداتِٗ ،نُـا تـدٍ
أؾعاٍ إ ٌَٓ٪عً ٢اٱتصإ ٚاؿهُٚ ١ايؿ٬ح ٚ ،يهـٔ ايكٸـٚ ٍ٬ايهؿـاز
واٚي ٕٛإؽاذ ايرزا٥ع َهس ٚذ. ١ًٝ
(ز ٟٚإٔ زٚ٩ضاً َٔ إػسنٌ قايٛا يسض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ  :ي ٛطسد
ٚؾٗٝ

عٓا ٖ ٤٫٪ا٭عبد ٜعٓ ٕٛؾكسا ٤إطًٌُ ٖٚ ،ـِ عُـاز

ٚبٚ ٍ٬مباب ٚضًُإ ٚأقسابِٗ زقٛإ اهلل عًٚ - ِٗٝأزٚاح

جبابِٗ ٚ -ناْت عً ِٗٝجباب َٔ ؾٛف جًطٓا إيٝو ٚذادثٓاى  ،ؾكاٍ
عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايطَ : ّ٬ا أْا ب ازد إ )1()ٌَٓ٪نُا ضٝأت ٞبٝاْ٘ ٗ تؿطا
ضٛز ٠ا٭ْعاّ إ غا ٤اهلل.
اـاَظ :وتٌُ اِْٗ ٜكؿـدْ ٕٚؿـساً َـٔ قـعؿا ٤إـ ٌَٓ٪باعٝـاِْٗ
قرف اهلل ٗ قًٛبِٗ إعسؾ ١ؾبادزٚا َطسعٌ اٍ اٱّإ ٚاٱيتصاّ بأذهاّ
اؾٗاد ٚأبٛاب ايؿسا٥ض ،اٜ ٚسٜد ٕٚأ ؾرابِٗ ٖٔ اْؿؿٌ عِٓٗ ؾٓعتٙٛ
بايطؿ٘ إ ظٗازاً َِٓٗ يًحرٛدَٓٚ ،عاً حملانا ٠أؾساد ْاعتِٗ يًر ٜٔأضًُٛا
ٚا٫قتدا ٤بِٗ.
ٖٚرا ايٛجـ٘ ٖهـٔٚ ،يهٓـ٘ يـٝظ عًـ ١تاَـ ١يتُـاد ٗ ِٜٗايػـٚ ٞاِـا
()1ايهػاف .123/2
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إعتُد ٙٚجٗٚ ً٬اعترازاً يكـ٬يتِٗ ٚ ،تبـد ٚأَـازا

ايؿطـاد ٚاٱؾـساز

عً ٢ايبكا ٤عً.٘ٝ
ايطــادع ٗ :اٯٜــْ ١هــــت ١عكا٥دٜـــــٖٚ ١ــَٛ ٞاؾــــــً ١ايدعــــ ٠ٛإٍ
اٱضٚ ّ٬ذث ايٓاع عً ٢اهلداٜـــــ ١بػض ايٓظــس عٔ جـٓظ ٚزأ ٟأٟ
َــِٓٗ ،ؾٗــ ٞػطــٝد بٝــاْٜ ٞظٗــس ضــع ٞإــ ٌَٓ٪إبــازى ٗ ناؾــ ١إٝــادٜٔ
ٚٚؾ ٍٛدعٛتِٗ اؾادٚ ٠ايؿادق ١إٍ كتًـ ايػـــسا٥س ٚاي بكا .
ايطابع :اٯ ١ٜإمباز عٔ نرب ٣نً ١ٝمسا ١ٜٚبـإ إـداز عًـ ٢إمتٝـاز
طسٜل اؿل أ ٚعدَ٘.

ايثأَ :تس َٔ ٣ايكا ٌ٥هلـِ شآَُِِنِل وََّنا آَِنَٓ لٌََّناسُز ماؾـٚ ١إ

ايكٚ ٍٛزد بؿٝػ ١إبين يًُحٗ ، ٍٛؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٓ

ا٭نسّ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.

ايثاْ : ٞإطًُ.ٕٛ
ايثايث ْ :ؿس َٔ ْاع ١إفـادعٌ ضـٛا ٤نـاْٛا َـٔ ايهؿـاز أّ َـٔ
إٓاؾكٌ ٚأضسِٖ.
ايسابع  َٔ :زأ ٣اٯٜا .
ٖٚر ٙايٛج ٙٛنًٗا َٔ َؿادٜل اٯ ١ٜيٛجٛد إكتكـٚ ٞؾكـد إـاْع،
يكد ناْت ايدعَ ٠ٛتؿًٚ ١تتٛج٘ اي ِٗٝذت َٔ ٢دامٌ بٛٝتِٗ ؼثِٗ عً٢
اٱضٚ ّ٬ايتدبس ٗ آٜات٘ .
إ َٛقٛع ٖر ٙاٯَٓ ٖٛ ١ٜتدٜاتِٗ اـاؾٚ ،١يهـٔ يـٝظ عًـ ٢مـٛ
اؿؿس بٌ ٜظٗس ن ٗ َِٗ٬ثٓاٜا أجٛبتِٗ ٚزدِٖ ٚنٝؿ ١ٝإذتحاجِٗ.
ايتاضعْ :عت إطًٌُ بايٓاع عً ٢م ٛايتػسٜـ ٚاٱضتركام هلرا
ايٛؾـ دي ٌٝعً ٢تٛظٝؿِٗ َا إَتـاش بـ٘ اٱ ْطـإ َـٔ ْعُـ ١ايعكـٌ نآيـ١
يًتُٝٝص بٌ اؿل ٚايباطٌ ٚإ ايدع ٠ٛاٍ ا٫ض ّ٬بط ١ُ٥٬َٚ ١ ٝيهاؾـ١
اي بكا

ٚإدازى َٛٚ ،اؾك ١يًؿ س ٠اٱْطاْ.١ٝ

ايعاغـس ٗ :اٯٜــ ١إغـاز ٠إ ٍ قًــ ١عـدد إعاْــدٚ ، ٜٔؾـاٚزتِٗ قًــ١
بؿكٌ اهلل َٚطاعدٖ ٠ر ٙاٯٜا .
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لْلَ ذعاى ش لَاٌُِل ؤَُٔآُِِْ وََّا آََِٓ لٌسُّفَمَاءُز

يكـــد ٚؾـــؿٛا إبـــادز ٠إٍ اٱضـــٚ ّ٬اٱضـــــ تحاب ١يٮَـــس اٱهلـــ،ٞ
ٚاٱقـــساز باٯٜـــــ ا

ٚاؿحـــخ ايداَػــــــا

ضـــؿٗاًٜٚ ،عـــــد ٕٚإبـ ــادز٠

اٍ اؿــــل تعحــــٚ ً٬مؿــــٖٚ ،١ــــِ ٜ ٫سٜــــد ٕٚايسغــــد ٗ ايتفًـــــ
ٚاٱب ــا ٤عــٔ اهلداٜــٖ ٚ ،١ــرا ايكــ ٍٛجــصَ ٤ــٔ مــداعِٗ ٚؾطــــادِٖ
يرا ْعتٗــِ ايكــسإٓ بايطؿ٘.
ٜٚظٗــسن َِٗ٬تٓاقكــِٗ ٜٚهػـــ عــٔ قؿــس ْظــسِٖ ٚعــداٚتِٗ
يًُطًٌُ بسَ َٔ ِٗٝإ متاز طسٜل ٚاهلدا ١ٜبايطؿ٘ ٚقً ١ايعكـٌ ،ؾٗـِ مل
ٜهتؿٛا باـداع ٚايٓؿام بٌ إضتفؿٛا بإطـًٌُ ٚأظٗـسٚا اؾٗـٌ إسنـ
بسَ َٔ ٞأٜكٔ باٯٜا

ايباٖسا

ٚآَٔ بايتٛذٝد ٚؾدٸم ا٭ْبٝاٚ ٤إسضًٌ

بكعـ ايسأ  ،ٟؾِٗ ايرٜ ٜٔطتركٖ ٕٛرا ايعٓٛإ ٚيهٓ٘ مل ً ٜل عًـِٗٝ
إ ٫بعد أ ٕ إعتدٚا ٚزَٛا ايعك ٤٬ب٘ .
ٚتبٌ اٯ ١ٜإ َٛقٛع ايطؿ٘ ٜدٚز َـداز اؾرـٛد ٚاٱؾـساز عًـ٢
ايعٓاد ٚإفادع.١
ٚٚزد يؿظ ( ايطؿٗا )٤بؿٝػ ١اؾُـع ٔـظ َـسا

ٗ ايكـسإٓ ٖٚـرٙ

اٯ ٖٞ ١ٜايٛذٝد ٠اييت ٜتهسز ؾٗٝا ٖرا ايًؿظ  ،يٝهٖ ٕٛرا ايتهساز ْؿس٠
يًُطــًٌُ ٚقــٝاٜٗ ٤تــد ٕٚبــ٘ ٗ دزٚب اٱّــإ ٜٚصٜــدِٖ قــَٓٚ ٠ٛعــ،١
ٜٚه ٕٛذسشاً َٔ أٌٖ ايػو ٚايسٜ

ٚاؿطدٕ ،ا ؾ َٔ ٘ٝإب اٍ يكٛهلِ،

ٚايسد عً.ِٗٝ
ٚجـــا٤

َـــٔ ايطـــُا ٤تطـــُ ١ٝإفـــادعٌ بـــأِْٗ ٖـــِ إؿطـــدٕٚ

يتهـــ ٕٛزٓـــ ١بإطـــًٌُ ٚايٓـــاع ْٝعاً ،٭ْٗـــا بـــسشا د ٕٚاٱغـــرتاز
بِٗ .
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لْلَ ذعاى ش ؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ لٌسُّفَمَاءُز

ا٭ :ٍٚامتٝاز ايهؿاز إفادعي ايك٬ي ١بدٍ اهلد.٣
ايثاْ :ٞعدّ تٛظٝؿِٗ يًسض ٍٛايرات ٖٛٚ ٞايعكـٌ ٗ قـسٚز ٠قبـٍٛ
اٱض.ّ٬
ايثايث :إعساقِٗ عٔ ايديٚ ٌٝاؿح ١ايكاطع ٗ ١ؾدم ْص ٍٚايكسإٓ
َٔ عٓد اهلل تعاٍ.
ايسابع ِٖ :ايطؿٗا ٤يتعسٜكِٗ أْؿطِٗ يًكٝاع ٗ ايدْٝاٚ،ايعراب ٗ
اٯمس.٠
اـاَظ :إؾسازِٖ عً ٢ايعٓاد ٚاؾرـٛد ٚايـر ٟجعًـِٗ ىطـسٕٚ
ايٓع ِٝاـايد ٗ اؾٓ.١
ايطادع ِٖ :ايطـؿٗإ ٤ـا دٍ عًٝـ٘ ضـًٛنِٗ ٚأقـٛاهلِ َـٔ قـعـ
ايسأٚ ،ٟقً ١ايتدبا.
ايطابع :إِْٗ ٜٓظس ٕٚإٍ ايٓاع بعٌ ٚاقعًِٗ ٜٓٚ ،ك٬َ َٔ ٕٛنا
ايطؿ٘ اييت تػً

عً ٢ذٛاضِٗ ٖٛٚ ،ايرٜ ٟطُ ٘ٝعًِ ايٓؿظ اؿـدٜث

باٱضكا .
ايثــأَ :قــا زبتِٗ يًسضــ ٍٛا٭نــسّ ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ
ٚإطًٌُ.
ايتاضعٜ :كٛي ٕٛم٬ف اؿل بظًِ ٚعحًٚ ١جٌٗ.
ايعاغسٜ :تعُد ٕٚايهرب ٚايترسٜـ.
اؿاد ٟعػس :مل ٜتبعٛا ْٗخ اؿل.
ايثاْ ٞعػسٜ :ب ٕٚ٩ٛباٱثِ ٜٚعسق ٕٛأْؿطِٗ يًعراب.
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لْلَ ذعاى شوٌَىِْٓ َ ٌَؼٍََُِّْْز

ا٭ :ٍٚهًٗ ٕٛذكٝكتِٗ ٚأ ِْٗ ايطؿٗا ٤د ٕٚغاِٖ.
ايثاْٜ ٫ :ٞعًُ ٕٛإْهػاف أَسِٖ ٚإؾتكاح ذاهلِ.
ايثايث ٗ ِٖ :غؿً ١عٔ إتطاع زقع ١اٱّإ ٚإشدٜاد ق ٠ٛإطًٌُ.
ايسابع :إ ٕ قٛهلِ ٖرا ٜ ٫كس ٕٚب٘ إ ٫أْؿطِٗ.
اـاَظ :إٕ اير ٜٔآَٓــٛا يٝطـــٛا بطــــؿٗا ، ٤بـٌ إمتـازٚا ببؿـــا٠
طسٜل اهلد.٣
ايطادعٜ ٫ :عًُ ٕٛبعاقبتِٗ َٚا ٜٓتظسِٖ َٔ ايعراب.
ايطابع :إٓصي ١ايعظ ١ُٝاييت ضٝه ٕٛعًٗٝا أٚي٦و إ.َٕٛٓ٪
ٚاٯ ١ٜقاعد ٠نً ١ٝجا٤

عً ٢م ٛاٱط٬م أ ٟإٔ إعاْدٚ ٜٔإٓاؾكٌ

ٜعٝػ ٗ ٕٛجٌٗ ٚغؿً ٫ ١تٓرؿس باٱْتُا ٤ايعكا٥د.ٟ
ْٚعت ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بعدّ ايعًِ ذّ إقاٗ أ ٟأِْٗ ٚؾؿٛا ايرٜٔ
آَٓٛا بايطؿٗا ٤ظًُاً ٚبٗتاْاً ،ؾحا ٤ايكسإٓ يبٝإ َـا ٖـِ عًٝـ٘ َـٔ ايػؿًـ١
ٚمؿ ١ايسأ ٟثِ أقاف إ يْ ٘ٝعتاً آمس ؾٛؾؿِٗ باؾٌٗ ٚايعحص عٔ إدزاى
اؿكا٥ل.
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لْلَ ذعاىش وَبِ َل ٌَمُِل لٌق ٌَِٓ آََُِنِل لَناٌُِل آَََِّنا وَبِ َل خٍََنِْل بٌَِنى

شٍََاٍَِِْمُِْ لَاٌُِل بِٔقا َِؼَىُُْ بِٔقَّا َٔ ُْٓ ُِسْنخَمَِْئَُِْزاٯ.14١ٜ
المساءج ّاللغح

قس ٗ ٤٣ايػٛاذ ( ٚاذا ٫قٛا اير )ٜٔقسأٖا ايُٝاْٚ )1(ٞبعـض ايكـسا٤

تسى اهلُصَ( َٔ ٠طتٗص.)2()ٕٛ٥

ٚإذا  :ايٛا : ٚذسف ع ـ عًَ ٢ا تكدّ.
إذا  :ظسف ٕا ٜطتكبٌ َٔ ايصَإ ،يكٛا  :ؾعٌ َاضَ َبين عً ٢ايكِ
ٱتؿاي٘ بٛا ٚاؾُاع.١
ايٛا : ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ٗ ١قٌ جس بمقاؾ ١ايظسف إيٗٝا.
اير : ٜٔاضِ َٛؾَ ٍٛؿع ٍٛب٘ ،آَٓٛا :ؾعٌ َاضَ ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ١
ايؿعً ٫ ١ٝقٌ هلا َٔ اٱعساب ٭ْٗا جٛاب غس غا جاشّ.
آَٓا  :ؾعٌ َاضٚ ،ؾاعٌ ٚ ،اؾًَُ ١ك ٍٛايك.ٍٛ
ٚإذا  :ايٛا ٚذسف ع ـ ،إذا  :ظسف ٕا ٜطتكبٌ َٔ ايصَإ.
مًٛا :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايكِ إكدز عً ٢ا٭يـ احملرٚؾ ١ٱيتكا٤
ايطانٌٓ ٚٚ ،ا ٚاؾُاع : ١ؾاعٌٚ ،اؾًُـ ٗ ١قـٌ جـس بمقـاؾ ١ايظـسف
إيٗٝا.
إٍ غٝاط : ِٗٓٝجاز ٚفسٚز َتعًكإ غًٛاٚ ،ايكُا وِٖو َكـاف
إي.٘ٝ
قايٛا  :ؾعٌ َاض ،ايٛا :ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعساب.
إْا  :ذسف َػب٘ بايؿعٌٚ ،ايكُا وْاو ٗ قٌ ْؿ

( )1ايتبٝإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .78 / 1
( )2فُع ايبٝإ .50 / 1

إمسٗا.
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َعهِ َ :ع  :ظسف َهإ َتعًل َررٚف مرب إ ،ايهاف  :قـُا
ٗ قٌ َكاف إي.٘ٝ
إِا  :ناؾَٚ ١هؿٛؾ ،١مٔ  :قُا َٓؿؿٌ ٗ قٌ زؾع َبتدأ.
ًْ ١أْا َعهِ إمس ٗ ١ٝقٌ َك ٍٛايك. ٍٛ
َطتٗص : ٕٚ٤مرب مٔ َسؾٛع ٚعَ٬ـ ١زؾعـ٘ ايـٛا ٚ٭ْـ٘ ْـع َـرنس
ضامل.
ٚايًكا : ٤إكابًٚ ١اجملاٚزٚ ٠اٱجتُاع .
ٚايػٝاطٌ ْ :ع غ ٝإ  ٖٛٚنٌ عا

َتُـسد َـٔ اؾـٔ ٚاْ٫ـظ

ٚايدٚاب َأمٛذ َٔ ايػ ٔ  ٖٛٚايبعد ،ؾامتازٚا اٱبتعاد عٔ زٓ ١اهلل
ٚعٔ اـا ب  ٍٛيبثِٗ ٗ ايػس  ًِٗٓٚ٭قبس ؾؿات٘.
ٚاٱضتٗصا :٤ايطفسٚ ١ٜاٱضتفؿافٚ ،طً

اهلص ٤باٜٗاّ أَس يٝظ ي٘

ذكٝكٚ ،١اهلص ٤قد اؾد.

يف سياق اآلياخ

بٝــإ يكبــا٥س جدٜــد ٠هلــ ٤٫٪إفــادعٌ ٚايــرٜ ٜٔــدع ٕٛايؿــ٬ح ،

ٚإ تباع ًٌَ ايتٛذٝد ٚاٱّـإ بـاي ّٛٝاٯمـس ،ؾ ًـٝظ َـٔ َٛقــ عكا٥ـدٟ
عٓدِٖ ٚ ،اٯ ١ٜايطابك ١ت٪ند أ ِْٗ ناذب ٗ ٕٛدع ٣ٛاٱّإ .
ٚتهسز ايظسف إذا أزبع َسا

ٗ ٖر ٙاٯٜا

ا٭زبعـٚ ١ايـيت تتعًـل

َٛقٛع ٚأذهاّ إٓاؾكٌ ٚؼرٜسِٖ َٔ ايظًِ ٚايك٬ي ،١ؾٛزد قبٌ ث٬ث
آٜا

قٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ َ حُفعسُِِول فًِ لألَرْفِ ز ٚجا ٗ ٤اٯ ١ٜايطـابك١

قٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ آَُِِِلز .
أ َا ٖر ٙاٯ ١ٜؾحا٤

بايظسف وإذاو ٚي هٔ باٱمباز عٔ ذـاٍ ٚؾعـٌ

إٓاؾكٌ بكٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل ٌَمُِل لٌق ٌَِٓ آََُِِل لَاٌُِل آَََِّاز ٚقٛي٘ تعاٍ شوَبِ َل خٍََِْل
بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْز .
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ؾًِ ترنس اٯ ١ٜق ً٫ٛيًُ ٗ ٌَٓ٪إكـاّ ٚ ،عـدّ ايـرنس ٖـرا ٜ ٫ـدٍ
عًــ ٢عــدّ ٚجــٛد قــ ٍٛيًُــ ٌَٓ٪ؾٝــ٘ٚ ،عــدّ اٱهــاد أمـــ َــٔ عــدّ
ايٛجٛد.
إذ إ اٯ ١ٜتدٍ ٗ َؿَٗٗٛا عً ٢دع ٠ٛإطًٌُ هلِ يٲّـإ ٚإقاَـ١
اؿح ١عً ٗٚ ،ِٗٝاٯ ١ٜايطابكْ ١ؿـٛا عـٔ أْؿطـِٗ اٱّـإ ٚإَتٓعـٛا عـٔ
قانا ٠إطًٌُ.
ٚيهــِٓٗ ٜـدٸ عٖ ٗ ٕٛــر ٙاٯٜــ ١اٱّــإ ظــاٖساً أَــاّ إطــًٌُٚ ،ؾٝــ٘
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتعدد إٓاؾك ٌ ٚايهؿازٖٚ ،ر ٙاٯٜـا

أعـِ َـٔ إٔ تٓرؿـس

بػفـ اْ ٚؿس َعٌ َِٓٗ ،بٌ تبٌ ذاهلِ ٚإيتكا ٗ ِٗ٥ايعدا ٤يٲض،ّ٬
ٚإؾسازِٖ عً ٢عدّ ايتؿدٜل بايٓب.٠ٛ
ايثــاْ : ٞتــبٌ ٖــر ٙاٯٜــ ١إقاَــ ١اؿحــ ١عًــ ِٗٝبايــدع ٠ٛإٍ اٱّــإ
ٚعحصِٖ عٔ ايسد.
ايثايث  :بٝا ٕ ذاٍ ايتٓاقض عٓد إٓاؾكٌ.
ايسابع  :يكد ْعـت إٓـاؾكٚ ٕٛايهؿـاز ايـر ٜٔأضـًُٛا بايطـؿٗا ٤ؾحـا٤
إدعا ِٖ٩اٱّإ أ َاّ إطًٌُ َؿداقاً مازجٝاً يكٛهل ِ ٖرا ظٓاً َـِٓٗ إ
إطًٌُ ٜؿدق ٕٛبمدعاَٚ ِٗ٥هسِٖٚ ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜذَاً ٚؾكراً هلِ،

ٚنػؿاً ٕا ٜكٛي ْ٘ٛأَاّ زٚ٩ع ايهؿس ٚايٓؿام َٔ أؾـرابِٗ ،يٝهـٖ ٕٛـرا
ايهػـ ضفس ١ٜهلِ ٚتٛبٝفاً هلِ ٚذَاً يهربا ٗ ِٗ٥ايهؿس ٚايك٬ي.١
 ٚت٪ند اٯ ١ٜايتايٝـ ١عًـ ٢قـاْ ٕٛثابـت ٖٚـ ٛإ اهلل تعـاٍ ٜطـتدزد
ايهؿاز ٚإٓاؾكٌٜٚ ،رتنِٗ ٗ غٚ ،ِٗٝهاش ِٜٗعًـ ٢إضـتٗصا ِٗ٥بًرـاظ
تطُ ١ٝاؾـصا ٤باضـِ ذا

ايػـ ٤ٞنُـا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ شفََّنْٓ لػْخَنَِى

ػٍٍََْىُُْ فَاػْخَُِول ػٍٍََْرِ هِِّثعًِ َِا لػْخََِى ػٍٍََْىُُْز(.)1
( )1ضٛز ٠ايبكس.194 ٠

 116ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾص ٤ايثايث
ثِ جا٤

اٯ ١ٜاييت بعدٖا باٱمباز عٔ إضتركام ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ

ايعكاب ٭ِْٗ إ متازٚا ايك٬يَ ١ع بٝإ ضبٌ اهلداٚ ١ٜايسغاد اييت تتحً٢
بدعٛتِٗ اٍ اٱّإ نُا ٗ ٖر ٙاٯٜا
عًَ ٢سأَٚ ٣طُع َِٓٗٚ ،تٛاي ٞإعحصا
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.
ٚنُــا جــا٤

اٯٜــا

ٚقٝاّ وايٓا عو بـدم ٍٛاٱضـّ٬
عًٜ ٢د ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل

ايطــابك ١بمب ــاٍ قــ ٍٛإٓــاؾكٌ شبِٔقَّننا َٔ ْ نُٓ

ُِوٍِْ َُِْز ٚؾكـٌ اهلل تعـاٍ بٓعـتِٗ بايؿطـاد بكٛيـ٘ تعـاٍ شؤَ َ بِٔقمُنُْ ُنُْ
لٌعُّفعسُِِوَْز ؾه را ٖر ٙاٯٜا
جا٤

ؾرُٓٝا قايٛا شبِٔقَّا َٔ ُْٓ ُِسْنخَمَِْئَُِْز

ٖر ٙاٯ ١ٜبايسد عً ِٗٝبكٛي٘ تعاٍ ش لٌٍقرُ ٌَسْنخَمَِْتُ هِمِنُْز ٚتًـو آٜـ١

إعحاش ،١ٜإذ ترنس آٜا

ايكسإٓ أقٛاٍ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ٚايـسد عًـَ ِٗٝـا

ٜؿٝد إب اهلا ٚؾكرٗا.
ٚتأت ٞاٯٜـا

ايتايٝـ ١يتـرنس إمتٝـازِٖ ايكـ٬يٚ ١مطـازتِٗ ايـدْٝا

ٚاٯمسٚ ، ٠جاٖ ٗ ٤ر ٙاٯ ١ٜقٛهلِ وَطتٗصٕٛ٥و أَا اٯ ١ٜايتاي ١ٝؾرنس
إضتٗصا ٤اهلل بِٗ باؾًُ ١ايؿعً ١ٝاييت تؿٝد ايتحدد َٔ ٚقت ٯمس ٚعًـ٢
إمــت٬ف أذــٛاهلِ يبٝــإ إ ٖــرا اٱضــتٗصا ٤عكٛبــ ١هلــِ عًــ ٢تعــدِٜٗ
ٚظًُِٗ يًُٚ ،ٌَٓ٪ضب

يبعث اؿاْ ٗ ٠ؿٛضِٜٗٚ ،عين إضتٗصا ٤اهلل

عص ٚجٌ بِٗ إ إطًٌُ أٜكاً ٜطتٗص ٕٚ٤بِٗ َ ،ع ايتبـاَٛ ٗ ٜٔقـٛع
اٱضتٗصا. ٤
ٚوٌُ إضتٗصا ٤إطًٌُ بإفادعٌ عً ٢ايطفسٚ ١ٜاٱشدزا ٤يتًبظ
ايهؿـــاز بإفادعـــ ٚ ، ١اٱدزاى ايٓـــٛع ٞايعـــاّ يكـــ٬ي ١إٓـــاؾكٌ ٚتٝـــ٘
ايهاؾسٚ ،ٜٔعحصِٖ عٔ ايتأثا ٚاٱقساز بإطًٌُ ٚ ،عدّ تست

ا٭ثس

عً ٢إضتٗصا ِٗ٥بإطًٌُ  ،٭ٕ إطًٌُ َٛاظب ٕٛعً ٢ايعبادا

بمّإ

ٚغٛم ٚقؿد ايكسب. ١
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إعجاش اآليح

ٗ اٯ ١ٜإمباز غٝ

ٜؿكــس شٜـ أقٛاهلِ ٚؾ ِٗ٥ٛإٍ أٖـٌ ايك٬ي١

ٚإ تؿاقِٗ َعِٗ ٗ ايسأٚ ٟايكٚ ٍٛايؿعٌٚ ،تهػـ اٯ ١ٜمؿــاٜا أؾعـاهلِ
ٚأقٛاهلِ ٚ ،ت٪ند هلِ ٚيػاِٖ ْــ ص ٍٚايكسإٓ َٔ عٓد ع ّ٬ايػٛٝب .
ٚػعـٌ إطـًٌُ ٜعًُـ ٕٛعـاٍ إٓـاؾكًٌ ٜٚ ،عـ ٕٛعًـ ٢مؿاٜــاِٖ
ٚشٜـ إدعا ِٖ٤اٱّإٚ،مل تبعث ٖر ٙاٯ ١ٜايٝأع ٗ قًٛب إطًٌُ بٌ
تصٜدِٖ إّاْاًٚ ،ؼثِٗ عً ٢تعاٖد َعاْ ٞا٭م ٠ٛؾ ُٝا بٚ ،ِٗٓٝايٝكظَ ١ـٔ
ايهٝد ٚإهسَٚ ،ا ٜرتغس عـٔ اٱضـتٗصاٚ ٤ايطـفس ١ٜبٗـِٚ ،قـد ماطـ
ٚىاط

إٓاؾك ٕٛإطًٌُ باؾًُ ١ايؿعً ١ٝوآَٓاو ٚ ،عٓدَا ىً ٕٛبهربا٤

ايهؿس ايػسى ٜطس ٕٚهلِ باؾًُ ١اٱمس ١ٝواْا َعهِو َا ٜؿٝد ايثبا

عً٢

ايك٬يٚ ،١تصيصٍ اٱّإ .
 َٔٚإعحاش اٯٚ ١ٜزٚد يؿظ وغٝاطِٗٓٝوٱزاد ٠تعا ِْٗٚعًـ ٢اٱثـِ
ٚايعدٚإ ،ؾًِ تكٌ اٯ ١ٜنربا ِٖ٤أ ٚإٮ َٔ ايهؿـاز ،بـٌ ْعتـتِٗ بـاِْٗ
غــٝاطٌْٚ ،طــبتِٗ ايــ ِٗٝيتٛنٝــد إؾــسازِٖ عًــ ٢ايؿطــاد ٚإزتهــاب
إعاؾ.ٞ

َّ َ َ ُ
َ َ َُ
وميكن تسمية هاه اآلية بآية (ّ ِإذا لمْا ال ِريي آهٌْا) .
(

اآليح سالح

تطاعد اٯ ١ٜإطًٌُ ٗ عدّ اٱغرتاز بأقٛاٍ أٌٖ ايٓؿام ٚاـداع،

ٚعدّ ايٝأع ٚايكٓ ٛعٓد إ ْهػاف َا ِٖ عً َٔ ٘ٝنرب اٱدعاٚ ٤عدّ
اٱّإٚ ،ػعًِٗ ذرزٜٓ ٫ َِٗٓ ٜٔدؾع ٗ ٕٛاٱْػػاٍ بِٗ ٜ ٫ٚ ،بٝرٕٛ
هلِ أضسازِٖ.
يكــد جــا٤

اٯٜــ ١بــأَسَ ٜٔتٓاقكــٌ ٜؿــدزإ َــٔ طــا٥ؿتٌُٖ ،ــا

ايهؿاز ٚإٓاؾك ٕٛإفادعٚ ، ٕٛا٭َسإ ُٖا :
ا٭ : ٍٚإدعا ٤اٱّإ أَاّ إطًٌُ .
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ايثاْ : ٞإظٗازِٖ اٱؾسازعً ٢ايهؿس عٓد اـً ٠ٛبس٩ضا ٤ايك٬ي.١
إٕ ف ٧اٯ ١ٜبًؿظ اـً ٠ٛبٌ إٓاؾكٌ ٚز٩ضا ٤ايهؿس  ،بكٛي٘ تعاٍ
(إذا مًٛا) ٜدٍ عً ٢ذاٍ ايكعـ ٚايتفؿ  ٞاييت عًٗٝا أٖـٌ ايكـ٬ي، ١
 ٚاٱمباز عٔ بكا ِٗ٥عً ٢ايهؿس ٚاؾرٛد ٗ ذاٍ اـً. ٠ٛ
ٚتبٌ اٯْٚ ٤٫ٚ ١ٜؿس ٠إٓاؾكٌ يسٚ٩ع ايهؿس ٚايػسى ٚٚ ،ؾؿِٗ
بأ ِْٗ غٝاطٌ يتُسدِٖ ٚعٓادِٖٚ ،إذا نإ ؾػاز إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ْعتٛا
ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜبإؿطد ٜٔؾـمٕ نـربا ِٖ٤أنثـس ؾطـاداً َٚهـساً  ،يـرا أطًكـت
عً ِٗٝاٯ ١ٜيؿظ ايػٝاطٌ ٗ إغاز ٠إ ٍ إؾسازِٖ عً ٢ايهؿس ٚاؾرٛد،
ٚقٝــاَِٗ بــإهس اـبٝــث ٚايهٝــد يًُطــًٌُٚ ،ؾٝــ٘ دعــ ٠ٛيًٝكظــٚ ١اؿــرز
ٚاؿ.َِٗٓ ١ ٝ
ٚتبٌ اٯ ١ٜتؿك ٌٝإطًٌُ عً ٢ا٭َِ ا٭مسٚ ، ٣تأٖ ًِٗٝـ٬ؾ١
ا٭زض بإٔ ً ٜعِٗ اهلل تعاٍ عً ٢أضساز ٚمؿاٜا عدَٚ ،ِٖٚا ٜدٚز ٗ
َٓتدٜات٘ ،بُٓٝا ٜ ٫عًِ ايهؿاز تؿاؾ ٌٝأذٛاٍ إطًٌُٚ ،ضسع ١إزتكاِٗ٥
ٗ إعازف اٱهلٚ ،١ٝإشدٜاد قٛتِٗ بطـسع ،١إذ تصٜـد ٖـر ٙاٯٜـَ ١ـٔ قـ٠ٛ
إطًٌُ ٕا ؾٗٝا َٔ اٱعحاش ٚؾكس عد.ِٖٚ

اآليح لطف

اٯ ١ٜإمباز مساٚ ٟٚإعاْ ١يًُطًٌُ ٗ نػـ أٌٖ اـداع ٚايٓؿام،

ٚٚاق ١ٝيًُطًٌُ َٔ اٱؾتتإ بِٗ ٖٞٚ ،إ ْراز ٚؼرٜس مسا ٟٚيًُٓاؾكٌ
ٜؿاذبِٗ ٗ َٓتدٜاتِٗ ٚمًٛاتِٗ ٭ْٗا ت٪ند ذكٝكتٌ ُٖٚا :
ا٭ : ٍٚعًِ اهلل بطسا٥س إٓاؾكٌ َٚا ىؿ ٞإفادع.ٕٛ
ايثاْ : ١ٝتؿكٌ اهلل عص ٚجٌ بمط٬ع إطًٌُ عًَ ٢هس ٚضـ ٤ٛؾعـٌ
إٓاؾكٌٚ ،ذثِٗ عً ٢اؿرز َِٓٗٚ ،ؾ ٘ٝي ـ بايٓاع ْٝعـاً ٭ْـ٘ شجـس
عٔ اـداعٚ ،دع ٠ٛيًٗداٚ ١ٜاٱّإ.
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جا ٤ايكسإٓ زٓ ١يًُطًٌُٜٚ ،تكُٔ نػـ ذاٍ عدَٚ ،ِٖٚعسؾ١
ايعدَٚ ٚاٖٝت٘ ٚقعؿ٘ َٔ أِٖ َكدَا

ايٓؿس ٚايػًب ١عًٚ ،٘ٝتكٖ ِٝـرٙ

اٯ ١ٜاؿح ١عً ٢إٓاؾكٌ ٚايهؿاز َٔ جٗا :
ا٭ : ٍٚدعــٛتِٗ إ ٍ اٱّــإٚ ،مل تــأ ٹ ٖــر ٙايــدع ٠ٛفــسد ،٠بــٌ
جا٤

َكس ١ْٚبايرباٌٖ ٚايد٫٫

اييت تدٍ عًٚ ٢جٛب اٱّإ ٚؾدم

ْب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ بـدي ٌٝإ إٓـاؾكٌ ٚايهؿـاز أعًٓـٛا
ظــاٖساً إّــاِْٗٚ ،مل ٜــسدٚا بًػــ ١اؾرــٛد أْ ٚؿــ ٞايــدي ٌٝعًــٚ ٢جــٛب
اٱّإ.
ايثاْ : ١ٝعدّ ٚجٛد إنسا ٗ ٙدعٛتِٗ اٍ اٱّإ ؾٛزد

اٯ ١ٜبًؿظ

ايك ٌٝوٚإذا قٌٝو  ٚمل هسَ عً ِٗٝذهِ ايطٝـ ٚاٱنسا ٙبٌ تٛجٗت هلـِ
ايدع ٠ٛؾأعًٓٛا اٱضتحاب ١نرباً.
ايثايث : ١إمؿا ِٖ٩ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايسابعْ : ١ؿـستِٗ يًكـ ّٛايظـإٌ ٖـٔ إمتـاز ايكـ٬يٚ ، ١ايبعـد عـٔ
زٓ ١اهلل

.

اـاَطــ : ١إقــاَتِٗ عًــ ٢إعاؾــٚ ،ٞزنــ ِْٗٛيس٩ضــا ٤ايهؿــس يــرا
أقاؾت اٯ ١ٜايػٝاطٌ هلِ َع إ ا٭ؾٌ ْٖ ٛطب ١ايؿػا إٍ ايهبا ٖـا
ٜدٍ عً ٢ؾدٚزِٖ عٔ ٖ ٤٫٪ايػٝاطٌٚ ،أِْٗ ٚاقع ٕٛؼت ضً اِْٗ.
 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜدعـ ٠ٛيًُطـًٌُ يًؿؿـٌ بـٌ إٓـاؾكٌ ٚز٩ضـا ٤ايهؿـس
اؾٛاب ْعِٖٚ ،ر ٙاٯَ َٔ ١ٜؿادٜل ٖرا ايؿؿٌ إذ أْٗا ت٪ند يًُٓـاؾكٌ
م أ َٓٗحِٗٚ ،تـبٌ هلـِ ا٭قـساز ايـيت تتؿـسع عـٔ ؾـ ِٗ٥ٛاٍ ز٩ضـا٤
ايهؿاز ٫ٚ ،تٓرؿس َؿادٜل ايؿؿٌ بٌ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز َؿادٜل َع١ٓٝ
بٌ ٖ ٞنثاٚ ٠عط
 َٔٚاٯٜا

اؿاٍ ٚايػإٔ أ ٚإٓاضبٚ ١تتك ّٛبايتكٚ ٣ٛايؿ٬ح.

فـ ٧ايكـسإٓ بطـِٗ َـٔ ايصنـا ٠يًُ٪يؿـ ١قًـٛبِٗ ايـرٜٔ

دمًـــٛا اٱضـــٚ ّ٬مل َٓ٪ٜـــٛا بعـــد  ،قـــاٍ تعـــاٍ ش بِٔقَّنننا لٌوَّن نَِلَاثُ ٌٍِعفُمَن نٌَلءِ
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وَلٌعَّسَاوِ

ِ وَلٌعؼَاٍِِِ

َ ػٍٍََْمَا وَلٌعُّاٌَقفَتِ لٍُُنِهُمُُْز(ٖٚ ، )1ر ٙايـدعَ ٠ٛـٔ ايً ــ

اٱهل ٞبإطًٌُ ٚغاِٖ ٭ٕ ؽًـ اٱْطإ َٔ ايٓؿام ٚايهؿس ض ١َ٬ي٘
ٗ ايٓػأتٌَٚ ،كدَ ١يٓحا ٠غا َٔ ٙأضست٘ ٚمٚٚ ،ِٖٛض ١ًٝٱضت٦ؿـاٍ
ايٓؿام ٚقازب ١ايؿطاد ٗ ا٭زض.
ؾ ٬غسابـ ١إ تـأتٖ ٞـر ٙاٯٜـا

ٗ بٝـإ ذـاٍ إٓـاؾكٌ ٭ْٗـا دعـ٠ٛ

مسا ١ٜٚيًؿـ٬ح ٚاٱؾـ٬حَٓٚ ،اضـب ١يًتٛبـ ٚ ١اٱْابـ ،١ؾُتـَ ٢ـا أدزى
إٓاؾل إ اٯ ١ٜايكسآْ ١ٝتؿاذب٘ ذت ٗ ٢مًٛت٘ َع ز٩ضا ٤ايهؿس ٚت٪ند ي٘
عًِ اهلل تعاٍ بؿعً٘ َٚا ٜستهب٘ َٔ اٱثِ ؾاْ٘ ٜتدبس ٗ ذايـ٘ٚ ،قـد ٜتحـ٘
م ٛايتٛب ١مؿٛؾاً ٚإ دعٛت٘ يٲّـإ َتحـددَٚ ٠تهـسزّٚ ٠هـٔ قـسا٠٤
اٯ ١ٜبًراظ ػدد ايدع ،٠ٛواِ ا مٔ َطتٗصٚ ٕٚ٤إذا يكٛا اير ٜٔآَٓٛا قايٛا
آَٓاو .
ؾمذا جا ٤ق ٍٛأذدِٖ أْـ٘ َؿـدٸم بٓبـ ٠ٛقُـد ؾـ ً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚضًِ عٔ ْ ١ٝؾدم ٚتٛبْ ١ؿٛح ،ؾ ر٦ٓٝر  ٫تػًُ٘ يػ ١ايتٛبٝخ ٗ اٯٜـ١
ايهسّ ، ١٭ْ٘ مازد بايتفؿـ ع ٔ م اب ايرّ ايٛازد ٗ اٯ. ١ٜ

هفِْم اآليح

تبعث اٯ ١ ٜايؿـصع ٗ قًـٛب ايهـاؾسَ ٜٔـا تتكـُٓ٘ َـٔ ؾكـس يطـ٤ٛ

ؾعًِٗ ٚتبٝٝتِٗ ْ ١ٝايطـٚ ، ٤ٛؼـرز اٯٜـَ ٗ ١ؿَٗٗٛـا َـٔ زؾكـا ٤ايطـ،٤ٛ
ٚايسجٛع إٍ زٚاد ايػــس أ ٚايٛقــٛع ؼت تأثٝــسِٖ ٚإٝــٌ إٍ إزقا.ِٗ٥
 ٗٚاٯ ١ٜؼرٜس يًُطًٌُ َٔ إٓاؾكٌ ٕا ؾٗٝا َٔ اٱمباز عٔ ٚجٛد
جٗ ١ق٬يٜ ١سجعـ ٕٛإيـ ، ِٗٝؾ٬بـد إ تهـ ٕٛجٗـ ١ايؿـدٚز ٖـر ٙأنثـس
م ــساً ٚقــسزاً َــٔ إفــادعٌ ايــرٜ ٜٔسجعــ ٕٛإ يٗٝــا بكسٜٓــ ١قــٛهلِ (اْــا
َعهِ).
ٚوــ ٍٛنػـــ شٜـــ إ دعــا ٤إٓــاؾكٌ د ٕٚتثبــٝط ُٖــِ إطــًٌُ،
( )1ضٛز ٠ايتٛب.60 ١
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ايكسإٓ َٚا ٜتكُٓ٘ َٔ

ٚهعًِٗ أ غد عصَاً عً ٢اؾٗادٖٚ ،را َٔ بسنا
إدد إعٓٚ ٟٛاٱعتباز.ٟ
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚظٗٛز أََ ١طًُ ١تعسف باٱّإ ٚايتؿدٜل بٓب ٠ٛقُد ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.
ايثاْ : ١ٝتٛنٝد قٝاّ إطًٌُ بايدع ٠ٛإٍ اٱض.ّ٬
ايثايث : ١بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ إطًٌُ إؽرٚا َٔ اٱّإ ؾبػ ١دا،١ُ٥
َٛٚقــٛعاً ٗ إعاًَــٚ ١ا يؿــ٬

َــع ايٓــاعَ ،ــٔ غــا زنــ ٕٛيًظــإٌ

ٚإٓاؾكٌٚ ،ي ٛنإ اٱّإ عسقاً َتصيصٕ ً٫ا إقـ س إٓـاؾك ٕٛاٍ إظٗـاز
م٬ف َا ىؿ. ٕٛ
ٜٚدٍ إَتٓاعِٗ عٔ اٱضتفؿاف بإطـًٌُ ذـٌ ايًكـاٚ ٤اٱجتُـاع
عً ٢ثبا

إطًٌُ عً ٢اٱّـإ ٚ ،قـ ٠ٛذحـتِٗ ٚإ زتكـا ٗ ِٗ٥إعـازف

اٱهل.١ٝ
ايسابعــــ : ١ذؿــــ ٍٛيكــــا٤ا

ٚقــــاٚزٚ ٠ؾــــ٬

بــــٌ إطــــًٌُ

ٚإفــادعٌٚ ،ايظــاٖس إ إطــًٌُ ٜبــادز ٕٚإٍ دعــٛتِٗ إٍ اٱضــ،ّ٬
ؾٝعحص ٕٚعٔ إهاد ايعرز يتفًؿِٗ عٔ اٱض.ّ٬
اـاَط : ١إساد َٔ اٱّإ ٗ اٯ ١ٜايهسّ ١ايتؿدٜل بٓب ٠ٛايٓ

قُد

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.
ايطادضٚ : ١ؾـ ايهٗإ ٚز٩ضا ٤ايك٬ي ١بايػٝاطٌ ٗ إغاز ٠اٍ
َسات

ايك٬يٚ ١اٱقٚ ،ٍ٬أِْٗ نايؿ ١٦ايـيت ٜسجـع ايٗٝـا إفـادع،ٕٛ

ؾإساد غٝاطٌ اٱْظ  ،قاٍ تعـاٍ ش شَنٍَاِْ

َ لإلِٔنسِ وَلٌعجِنِّٓ ٌُنِحًِ

هَؼُُْننمُُْ بٌَِنننى هَؼْننٍٍ زُخْننٌُفَ لٌعمَننِْيِ غُننٌُورلز(ٚ ،)1إقـــاؾ ١ي ؿـــظ ايػـــٝاطٌ اٍ

إفادعٌ وغٝاطِٗٓٝو غاٖد عً ٢إْكٝادِٖ يس٩ضا ٤ايك٬يٚ ،١ايػـ ٝإ
نــٌ َتُــسد َــٔ اٱْــظ ٚاؾــٔٚ ،أُٜٗــا أغــد غــ ٝإ اٱْــظ أّ اؾــٔ،
( )1ضٛز ٠ا٭ْعاّ .112
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اؾٛاب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚجٛد غ ٝإ اٱْظ عً ٢م ٛذطٚ ،ٞقٝاَ٘ بايتأثا َٔ غا
ٚاض  ، ١أَا غ ٝإ اؾٔ ؾاْ٘ ٜعتُد ايٛضٛضٚ ١اٱغٛا.٤
ايثــاْ : ٞغــ ٝإ اٱْــظ إ ٍ شٚاٍ ضــٛا ٤بتٛبتــ٘ ٚؾــ٬ذ٘ ،أَٛ ٚتــ٘
٬ٖٚن٘ ،أَا ابًٝظ ؾٗ ٛبامَ ٜٛضٛع ٗ ؾدٚز ايٓاع.
ايثايث  :قعـ أثس نٌ َٔ غٝاطٌ اٱْـظ ٚاؾـٔ ،ؾًـٝظ َـٔ أثـس
غدٜد هلُاٚ ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜايهسّ ١يؿكس غٝاطٌ اٱْـظ ٚاٱمبـاز

باْ٘  ٫ضً إ هلِ عً ٢غاِٖ ،إ ِا إٓاؾك ِٖ ٕٛايرٜ ٜٔتٛي. ِْٗٛ
ٚقٛي٘ تعاٍوإ ِا مٔ َطتٗصٕٚ٤و أْ ٟطفس َٔ أؾراب ايٓ

قُد

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚدع ٠ٛإطًٌُ إٍ عدّ ايسن ٕٛإٍ إٓاؾكٌ ٚايًح ٤ٛإي.ِٗٝ
ايثاْ ٗ : ١ٝاٯ ١ٜإمباز بإ إٓاؾكٌ ىري ٕ ٛإطًٌُ ٗ ضاع ١ايػد٠
ٚاؿسدٖ ،ا ٜعـين ذـث إطـًٌُ عًـ ٢ايتٛنـٌ عًـ ٢اهللٚ ،ق ـع ا٭َـٌ
بٓؿس ٠إٓاؾكٌ هلِ.
ايثايث : ١اٯ ١ٜغاٖد عً ٢قٝاّ إٓاؾكٌ بترسٜض زٚ٩ع ايهؿس عًـ٢
إطًٌُ ،نُا ٗ غٛاٖد عدٜد ٗ ٠أٜاّ ايتٓصٚ ،ٌٜؾـ٬تِٗ َـع َػـسنٞ
َهٚ ، ١إغعاهلِ ْاز ايؿتٓ.١

ايسابعٜ : ١دٍ قٛي٘ تعاٍ شبِٔقا َِؼَىُُْ ز عً ٢قٝاّ أعدا ٤اٱض ّ٬بايهٝد

بإطًٌُٚ ،ايكٝاّ باٱقساز بِٗ ،عً ٢تكدٜس باٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإفادعَ ٕٛع ايهؿاز ٗ ايهؿس ٚايك٬ي.١
ايثاْ : ٞاِْٗ َ٪اشز ٕٚهلِ ٗ اؿسب عً ٢اٱض.ّ٬
ايثايث  :إظٗاز إفادعٌ ايسغب ٗ ١اٱقساز باٱض.ّ٬
ايسابع  :إِْٗ َعِٗ ٗ ايؿطاد ٗ ا٭زض.
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اـاَط : ١نثس ٠عـدد إٓـاؾكٌ ٚايهؿـاز  ،بـدي ٌٝؾـٝػ ١اؾُـع ايـيت
جا٤

بٗا اٯ ١ٜايهسّ.١
ايطادض : ١نػـ َا ٜتًبظ ب٘ ٖـ ٤٫٪إٓـاؾكَ ٕٛـٔ اؿطـد ٚاؾٗـٌ

باٱضتٗصا ٤بأٌٖ اهلداٚ ١ٜايعكٌ ٚايسغاد.

إفاضاخ اآليح
تتبع اٯٜا

ايكسآْ ١ٝإفـادعٌ ٗ تؿاؾـ ٌٝأ ؾعـاهلِ بؿـٝػ ١ايؿكـس

ٚايــرّ ٚايتكبــٝسٚ ،تتؿــد ٣آٜــا

أمــس ٣يــرّ ايهؿــاز َــٔ إػــسنٌ

ٚإٓــاؾكٌٚ ،اؾُٝــع ٜػــرتن ٕٛبطــٓف ١ٝاؾرــٛد ٚعــدّ اٱّــإٚ ،يهــٔ
إفادعٌ ٜدٸع ٕٛم٬ف ايٛاقع ٚ ،واٚي ٕٛاٱٜٗاّ ٚايتكًٚ ٌٝاٱؾطاد
بايهر ب ٚايػؼٚ ،اـداع اير ٟقد ٜطب
ٚذ٦ٓٝر ٜؿته ٕٛبإ ،ٌَٓ٪ؾحا٤
ٚايتررٜس َِٓٗ  ،ؾُٔ إؾاقا

إزتكـا ِٗ٥إٍ َٓـاشٍ ايسٜاضـ١

اٯٕٓ ١ٜع دمٛهلِ َٓتدٜا
ٖر ٙاٯٜـا

إطًٌُ،

أ ْٗـا ٚقاٜـٚ ١ذـسش َـٔ أٖـٌ

إهس ٚاـداع.

الصلح تني أّل ّآخس اآليح

تبٌ اٯ ١ٜايهسّ ١أَسٚ ٜٔذؿ ٍٛيكا ٌ٥بُٗٓٝا عُٚ ّٛمؿٛف َٔ
ٚج٘ ،أَا َاد ٠اٱيتكا ٤ؾٗ ٞعًٚ ٢جٌٗ :
ا٭َٛ : ٍٚقٛع ايًكا ٖٛٚ ٤اٱّإ ٚعدَ٘.
ايثاْ : ٞايتٓاقض ٗ ايك ،ٍٛإذ ٜدع ٞايهؿاز اٱّإ عكس ٠إطًٌُ،
ٜٚعًٓ ٕٛايهؿس ٜٚظٗس ٕٚاٱؾساز عً ٢اؾرٛد عٓد ايسجٛع اٍ ز٩ضا٤
ايهؿس ٚايك٬ي.١
ٚبدأ

اٯ ١ٜبًكا ِٗ٥بإطًٌُٚ ،يٝظ بايهؿازٚ ،مل تكٌ اٯٜـٚ ١إذا

يكاِٖ اير ٜٔآَٓٛا ،بٌ قايـت ش وَبِ َل ٌَمُنِل لٌقن ٌَِٓ آََُِنِل ز بٓطـب ١ؾعـٌ ايًكـا٤
يًهؿاز ٚاِْٗ ِٖ ايرًٜ ٜٔك ٕٛإطًٌُٚ ،ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢اِْٗ مل ٜهسٖٛا
عً ٢إدعا ٤اٱّإٚ ،مل هًبٛا إٍ قٌ ايًكا ٤نسٖـاً ٚقٗـساًٚ ،تـدٍ اٯٜـ١
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عً ٢أ ٕ إطًٌُ وًَُ ٕٛعِٗ اٱّإ نٗٚ ١ٜٛإْتُـا ٗ ٤٫ٚٚ ٤ؾـ٬تِٗ
َٚعاَ٬تِٗ ،عٝث ٜتعاٌَ َعِٗ اٯمس ٕٚبؿؿ ١اٱّإ.
تسَ ٣ا ٖ ٞعً ١إدٸ عا ٤ايهؿاز يٲّإ أَاّ إطًٌُ ،ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاـػ َٔ ١ٝإطًٌُ.
ايثاْ : ٞبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١ؾدم إطًٌُ ٚذطٔ إمتٝازِٖ.
ايثايث  :اـٛف ٚايؿصع َٔ إطًٌُ.
ايسابع  :إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ.
اـاَظ  :تٛاي ٞاٯٜا
تؿدٜل ايٓ

ٚاؿحخ ٚايرباٌٖ اييت تدٍ عًـٚ ٢جـٛب

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.

ايطـــادع  :إدزاى ايهؿـــاز يكـــ٬يتِٗ ٚضـــ ٤ٛإمتٝـــازِٖٖٚٚ ،ـــٔ
ذحتِٗ.
ٚتهــسز يؿــظ وإذاو ٗ ٖــر ٙاٯٜــ ١ايهسّــٚ ،١نُٖ٬ــا َتعًــل بــايكّٛ
ايهاؾسٚ ،ٜٔيهٔ َع ايتبا ٜٔبٌ دعٛاِٖ عكس ٠إطًٌُ ٚنَٗ٬ـِ عٓـد
اـً ٠ٛبس٩ضا ٤ايك٬ي. ١
 َٔٚاٱعحاش ٗ اٯ ١ٜتكدّ قٛهلِ ٚإدعا ِٗ٥أَاّ إطًٌُ باٱّإ،
ٚنإٔ قٛهلِ ٭ؾرابِٗ ٚأَاّ إٮ َٔ أٌٖ ايه ؿس ٚاؾرٛد ْطخ يكٛهلِ
ا٭ٚ ،ٍٚإدعا ِٗ٥اٱّإ.
يرا جا٤

ماُ ١اٯ ١ٜيتٛنٝد شٜـ إدعا ِٗ٥اٱّإٚ ،ايد٫يـ ١عًـ٢

إضــتركاقِٗ ايــرّ ٱضــتٗصا ِٗ٥بإطــًٌُ ٚإ ظٗــاز إْتطــابِٗ يٲضــّ٬
ٚعكستِٗ نرباً ٚغػاً.
ُٓٚــع ماُــ ١اٯٜــَ ١ــٔ ؼكــل إؿــدام اـــازج ٞهلــرا اٱضــتٗصا٤
يؿكر٘  ٚنػؿ٘ ،أِْٗ بمقسازِٖ بػاٜاتِٗ اـبٝث َٔ ١إدعا ٤اٱّإ ٜطعٕٛ
يٓػس َؿاٖ ِٝايك٬يٜٚ ،١طاُٖ ٗ ٕٛتك ١ٜٛأزباب ايهؿس ٚز٩ضا ٘٥يٝب٩ٛا
باٱثِ إسن ٚ َٔ ،ج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱضتفؿاف بإطًٌُ .
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ايثاْ : ٞإعاْ ١ايظإٌ ْٚؿس ٠اؾاذد.ٜٔ
ايثايث  :اٱؾساز عً ٢ايهؿس .
اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتتكـُٔ ضـفط اهلل تعـاٍ عًـٚ ِٗٝإذبـا

ؾًرا جا٤
عًُِٗ.

الرفسري الراذي
إبتدأ

اٯ ١ٜايطابك ١بكٛي٘ تعاٍ شوَبِ َل لٍِنًَ ٌَمُنُْز ٚنـرا اٯٜـ ١اؿادٜـ١

عػس ،٠أَا ٖر ٙاٯ ١ٜؾمبتدأ
ؾــؿَ ١ــٔ ؾــؿا

بكٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل ٌَمُِل لٌق ٌَِٓ آََُِِلز ٗ بٝإ

ايهؿــاز ٚا ٕٓــاؾكٌ ،ؾرتــ ٢إذا مل ٜــأَسٚا بــإعسٚف

ٚاٱضتكاَٚ ١يـٝظ َـٔ جٗـ ١تـٛبٝفِٗ عًـ ٢ؽًؿٗـِ عـٔ اٱّـإ ،ؾـاِْٗ
ٜبادز ٕٚإٍ إظٗاز ايٓؿام عٓدَا ٬ٜق ٕٛإطًٌُ ٜٚظٗس ٕٚاٱّإ شٚزاً
ٚنــرب ًا ثــِ ًٜ٫بثــ ٕٛإٔ ٜظٗــسٚا ؾُٝــا بٝــِٓٗ ٚعٓــد ز٩ضــا ِٗ٥نؿــسِٖ
ٚجرٛدِٖٜٚ ،دٸع ٕٛاٱضتٗصا ٤بإطًٌُ.
َٚــٔ إعحــاش ايكــسإٓ فــ ٧اٯٜــ ١ايطــابك ١بٓعــت إٓــاؾكٌ يًُطــًٌُ
بايطــؿٗاٚٚ ،٤ؾـــ إٓــاؾك ٕٛأْؿطــِٗ ٗ ٖــر ٙاٯٜــ ١بــأِْٗ َطــتٗص، ٕٚ٤
ؾؿكرت نربِٗ ٖٚ ،را ايؿكس َكدَٚ ١ضب ٌٝيتؿك٘ إطـًٌُ َٚعـسؾتِٗ
٭ذٛاٍ ايٓاعَٓٚ ،اضب ١يصٜاد ٠ا٭م ٠ٛاٱّاْ ١ٝبٌ إطـًٌُ ٚتؿـدِٜٗ
٭ٌٖ اؿطد ٚايبػكا.٤

ٖٚر ٙاٯَ َٔ ١ٜؿادٜل قٛي٘ تعاٍ شبِٔقا وَفٍَََْنانَ لٌعُّسْنخَمَْئِ

َز (ٕ ،)1ـا

ؾٗٝا َٔ ؾكس هلِٚ َٔٚ ،ج ٙٛاٱضتٗصا ٤ق ٍٛبعكِٗ ضٛز ٠ايبكس ٠يٓـا،
ٚق ٍٛآمس َِٗٓ ٜٔضٛز ٠آٍ عُسإ يٓا ٚ ،أمرٚا ٜكطُ ٕٛايكسإٓ بًرـاظ
َٛاؾكت٘ يًتٛزاٚ ٠اٱلٜٓٚ ،ٌٝعتَ ٕٛا ىايؿٗا َٔ ايكسإٓ بأْـ٘ باطـٌ ،إٍ
جاْ

تهرٜ

ايهؿاز يًكسإٓ ٚقٛهلِ أْ٘ ضرس ٚغـعس ٚأضـاطا ا٭ٚيـٌ

( )1ضٛز ٠اؿحس . 95
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قـــاٍ تعـــاٍ ش وََّنننا ؤَٔعٌََعََنننا ػٍََنننى لٌعُّمعخَسِننِّ
ػُِِ

َ * لٌقنن ٌَِٓ اَؼٍَُنننِل لٌعمُننٌْآَْ

َز(ٚ ،)1ق ٌٝإٔ إكطٌُ ِٖ اٱثٓا عػس َٔ نؿـاز قـسٜؼ ايـرٜٔ

إقتطُ ٛا َدامٌ َه ١أٜاّ إٛضِ ؾكعدٚا يًٓاع ٗ نٌ َدمٌ ن ٞتؿٌ
زضايتِٗ ٚقٛهلِ إٍ نٌ أٌٖ إٛضِ ٗ ايتررٜس َٔ اٱضٚ ّ٬ؾد ايٓاع
عــٔ زضــ ٍٛاهلل ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًَِٚ ،ــِٓٗ ايٛيٝــد بــٔ إػــا٠
ٚايعاف بـٔ ٚا٥ـٌٚ ،ا٭ضـٛد بـٔ إ ًـ

ٚغاٖـِ (ٜكـ ٍٛبعكـِٗ ٫ :

تػرتٚا باـازد َٓا ؾمْ٘ ضاذسٜٚ ،ك ٍٛاٯمس  :نراب ٚ ،اٯمس  :غاعس،
ؾأًٖهِٗ اهلل  ّٜٛبدز ٚقبً٘ بآؾا )(.)2

ٚبعد اٯ ١ٜاييت تبٌ إضتٗصا ٤ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بإطًٌُ ٚجا٤

ٖرٙ

اٯ ١ٜيتُٓع َٔ اٱغرتاز بإٓاؾكٌٚ ،ت سد ايػؿًٚ ١اؾٗاي ١عٔ إطـًٌُ،
ٚتٓؿ ٞايطؿ٘ عِٖٓٗٚ ،ـرا ايتعاقـ

ٗ ْظـِ َٚكـاٌَ آٜـا

ايكـسإٓ َـٔ

إعحاش.ٙ

َٚــٔ َؿــادٜل ماُــ ١اٯٜــ ١ايطــابكٚ ١قٛيــ٘ تعــاٍ شؤَ َ بِٔقمُنُْ ُنُْ لٌسُّنفَمَاءُ

وٌَىِْٓ َ ٌَؼٍََُِّْْز فٖ ٧ر ٙاٯ ١ٜبعدٖا غداعِٗ َٚ ،ـا ؾٝـ٘ َـٔ تٛنٝـد

ضؿ٘ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٚإٔ ايكسإٓ ٜؿكرِٗ ٚىصٜ ٫ ِٖٚ ِٜٗعًُ،ٕٛ
ٜٚصٜد إطًٌُ ذٚ ١ ٝإّاْاً ٚق َٔ ،٠ٛغا إٔ ٜػعس ايهؿـاز َٓـاؾع ٖـرا
ايتعاق

ٗ اٯٜا .

ؾُا إٔ ٚؾؿتِٗ اٯ ١ٜايطابك ١بايطؿٗا ،٤ذت ٢جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتبٌ

َؿداقاً َٔ َؿادٜل ايطؿ٘ ايرٜ ٟتؿؿ ٕٛب٘ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚؾكس ايٓؿام ٚإٓاؾكٌ.
ايثاْ : ٞإمباز اٯ ١ٜيًُطًٌُ عٔ نرب ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ.
( )1ضٛز ٠اؿحس .91-90
( )2ايهػاف .325/3
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ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ.

ايثايث  :نػـ اٯٕ ١ٜا هسَٓ ٗ ٟتدٜا

ايسابع  :تٛنٝد كادع ١ايهؿـاز هلل ٚايـر ٜٔآَٓـٛا ٚ،بٝـإ نٝــ أْٗـِ

ىدع ٕٛأْؿطِٗ ،نُا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ ش ٌُخَنامِػَُِْ لٌٍقنرَ وَلٌقن ٌَِٓ آََُِنِل وََِنا
ٌَخعَِػَُِْ بِ ق ؤَٔفُسَمُُْز(.)1
يكد أذا اهلل اير ٜٔآَٓٛا بسضاي ١ايـٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚضًِ بعٓاٚ ١ٜي ـٚ ،تؿكٌ بايدؾاع عِٓٗ ْٚؿستِٗٚ ،جا٤

ٖر ٙاٯ١ٜ

يؿكس عدٚ ،ِٖٚتثبٝت أقداَِٗ ٚايسبط عً ٢قًٛبِٗ.
ٜٓ ٌٖٚرؿس َٛقٛع اٯ ٗ ١ٜبداٜا

ايبعث ١ايٓبٚ ١ٜٛشَإ ايسضاي١

أّ أْ٘ َطتُس اؾٛاب ٖ ٛايثاْ.ٞ
ؾاٯٚ ١ٜاق ١ٝيًُطًٌُ ٗ نٌ شَإ َٔ أٌٖ ايك٬يٚ ١إٓاؾكٌ ايرٜٔ

ٜظٗس ٕٚاٱّإ نرباًٚ ،ؼرٜس َِٓٗ  َٔٚز٩ضا ،ِٗ٥٭ٕ قٛي٘ تعاٍ شوَبِ َل

خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْز ( ، )2بٝـإ يٛجـٛد نـرباٚ ٤ز٩ضـا ٤يًكـ٬يٜ ١تؿـاغس
عٓدِٖ أتباعِٗٚ ،وتٌُ إٔ ٜؿد زٚا عِٓٗ ؾُٝا ٜأَس ِْٗٚب٘ َٔ أضـباب
ايعدا ٠ٚيٲضٚ ّ٬إطًٌُ ،ؾًِ تكٌ اٯ( ١ٜإذا مًٛا اٍ ايػـٝاطٌ) ٫ٚ
(إذ مًٛا إٍ ز٩ضا )ِٗ٥بٌ ذنس

أَٛزاً :

ا٭ : ٍٚاـً ٠ٛبٌ ايهؿاز.
ايثاْٚ : ٞؾـ نربا ٤ايك٬ي ١بايػٝاطٌ ْ ٖٛٚع غ ٝإٜٚ ،عـين

ٗ ايًػ ١نٌ َتُسد َٔ اؾٔ ٚاٱْظ ٚايدٚاب ،قاٍ تعـاٍ ششَنٍَاِْ
لإلِٔسِ وَلٌعجِِّٓز (.)3
ايثايث  :إظٗاز ايهؿاز ايتأٜٝد يًػٝاطٌ .
( )1ضٛز ٠ايبكس.9 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس. 14 ٠
( )3ضٛز ٠ا٭ْعاّ . 112
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ايسابع  :إع ٕ٬ايهؿاز بأِْٗ ٜطتٗص ٕٛ٥بايٓبٚ ٠ٛايتٓص. ٌٜ
ٚٚزد يؿظ ايػٝاطٌ ٗ ايكسإٓ ضبع عػسَ ٠سٚ ،٠يهٓ٘ مل ٜسد بًؿـظ

(غٝاط )ِٗٓٝإٖ ٗ ٫ر ٙاٯ ١ٜايهسّ ١يتهٖ ٕٛـر ٙايٓطـب ١ؼـرٜساً َـٔ
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتررٜس َٔ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ايرٜ ٜٔدع ٕٛاٱّـإ عكـس٠
إطًٌُ.
ايثاَْ : ٞـٔ ايـرٜ ٜٔـرٖ

إيـ ِٗٝايهؿـاز ٜٚهْٛـَ ٕٛعٗـِ ٗ مًـ٠ٛ

َٚعصٍ عٔ إ.ٌَٓ٪
ايثايث  َٔ :مً ٠ٛايهؿاز ؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝيكآَ ٗ ِٗ٥تدٜاتِٗ.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيبعث ايؿصع ٚاـٛف ٗ ْؿٛضـِٗ ،ذتـٖٚ ٢ـِ ٗ

ذاٍ اـًٚ ٠ٛاٱْؿساد.
ٚي ٛقًت بإٔ ايٛاٚ( ٗ ٚإذا مًـٛا) ي ٬ضـتٓ٦افْٚ ،ظسْـا إٍ ايػـ س

ا٭ َٔ ٍٚاٯ ١ٜعً ٢مَ ٛطتكٌ ش وَبِ َل ٌَمُِل لٌق ٌَِٓ آََُِِل لَاٌُِل آَََِّاز ؾٌٗ ٜهؿٞ

قٛهلِ آَٓا ،اؾٛاب  ،٫٭ٕ اٱّإ بٓب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
ٜعين يص ّٚإتباع٘ ٚأدا ٤ايؿسا٥ض اييت جا ٤بٗا َٔ عٓد اهلل يرا جا ٤قٛي٘

تعـــاٍ ٗ م ـــاب يـــبين إضـــسا ٌٝ٥ش وَؤَلٍُِّنننِل لٌوَّن ن َةَ وَآحُنننِل لٌََّوَننناةَ وَلرْوَؼُنننِل َِن نغَ
لٌٌَّلوِؼِ

َز(.)1
ٚجا ٤ايػ س ايثاْ َٔ ٞاٯ ١ٜيٲمبـاز عـٔ عـدّ نؿاٜـ ١قـ( ٍٛآَٓـا)

ؾ٬بد َٔ ايعٌُ بأذهاّ اٱّإٚ،اٱعساض عٔ أق اب ايكـ٬ي ١ايـرٜٔ
ٜبثـ ـ ٕٛايػـــو ٚايسٜـ ـ

( )1ضٛز ٠ايبكس. 43 ٠

ٗ َعحـــصا

ايٓبـــٚ ،٠ٛوسقـــ ٕٛعًـــ ٢ايعٓـــاد
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ٚاؾرٛد ،قاٍ تعاٍ ش شٍََاِْ

َ لإلِٔسِ وَلٌعجِِّٓ ٌُِحًِ هَؼُُْمُُْ بٌَِى هَؼٍٍْ

زُخٌُْفَ لٌعمَِْيِ غٌُُورلز(.)1

هي غاياخ اآليح

تدع ٛاٯ ١ٜإطًٌُ إ ٍ اٱؼاد ْٚبر ايؿسق ،١اذ اْٗا ؽربِٖ بٛجـٛد
أعــدا ٤هلــِ غــا ظــاٖس ٜ ،ٜٔـدٸع ٕٛاٱّ ـ إ شٚزاً ٚشٜؿ ـاًٚ ،ؼــثِٗ عًــ٢
إٛاظب ١عً ٢ايعبادا ٚ ،تك ٟٛعصاٚ ُِٗ٥ثباتِٗ عً ٢اهلـدٚ ٣اٱّـإ
٭ٕ نٝــد ايػــ ٝإ قــعٝـ ٗٚ ،اٯٜــ ١إمبــاز عــٔ عًــِ ايػ ٝـ

ٚإعاْــ١

يًُطًٌُ عًَ ٢عسؾ ١أعداٚ ِٗ٥ؾكس مبثِٗ.
ٚتبعث اٯٜـ ١ايؿـصع ٗ قًـٛب ايهـاؾسٚ ،ٜٔػعًـِٗ ٜطتركـسٗ ٕٚ
َٓتدٜاتِٗ ْص ٍٚآٜا

ايكسإٓ اييت تٓبأ عٔ َهسِٖ ٚنٝدِٖ  ٌٓٚنـثا

َٔ إؿطس ٜٔاٯ ١ٜعً ٢إٓاؾكٌ ٚأِْٗ ِٖ اير ٜٔشَبِ َل ٌَمُِل لٌق ٌَِٓ آََُِِل لَاٌُِل

آَََِّا..ز(.)2

ٚؾرٝس إ إٓاؾكٌ أظٗسٚا اٱّإ ٚأمؿٛا ايهؿس ا ٫إ اٯ ١ٜأعِ
ٚتتعًل بؿٓـ َٔ ايهؿاز ايرٜ ٜٔدع ٕٛاٱّإ عٓد يكا ٤إطًٌُ ٚإقاَ١

اؿحــ ١عًــ ،ِٗٝنُــا ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ش وَلَاٌَ نجْ َْائِفَ نتٌ ِِ نْٓ ؤَ ْ نًِ لٌعىِخَننا ِ آَُِِننِل
هِاٌق ِي ؤُٔعَِيَ ػٍََى لٌق ٌَِٓ آََُِِل وَاْرَ لٌََّمَارِ وَلوعفٌُُول آخٌَِلُز(.)3
ٗ اٯَ ١ٜطا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚاٱمباز عٔ بًٛؽ ايدع ٠ٛاٱض ١ٝ َ٬اٍ ايهؿاز ٚإٓـاؾكٌ،
َا ؾ ِٗٝز٩ضا ٤ايهؿس اير ٜٔتؿؿِٗ ٖر ٙاٯ ١ٜبايػٝاطٌ ،٭ٕ َكاٌَ

( )1ضٛز ٠ا٭ْعاّ .112
( )2ضٛز ٠ايبكس.15 ٠
( )3ضٛز ٠آٍ عُسإ .72
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ايدع ٠ٛتؿًِٗ َباغسٚ ، ٠بٛاض  ٤٫٪ٖ ١إفادعٌ ايرٜ ٜٔكٛي ٕٛهلـِ

شبِٔقا َِؼَىُُْز.

ايثاْ : ١ٝذث إطًٌُ عً ٢دع ٠ٛاٯمس ٜٔيٲّإٚ ،دم ٍٛاٱضّ٬
ٚإ ناْٛا َتًبطٌ بايهؿس ٚايٓؿام.
ايثايثــ : ١ايكــسإٓ عــ ٕٛيًُطــًٌُ ٗ دعــٛتِٗ يٲضــٚ ،ّ٬ضــ٬ح
مسا ٟٚيؿكس ايهؿاز ايرٜ ٜٔطتٗص ٕٚ٤بإطًٌُ.
ايسابعــ : ١تٓبٝــ٘ إطــًٌُ ٚؼــرٜسِٖ َــٔ ايهؿــاز ايــرٜ ٜٔهٝــدٕٚ
باٱض.ّ٬
اـاَط : ١دع ٠ٛإطًٌُ اٍ أمر اؿٚ ١ ٝاؿرز َٔ أٌٖ ايٓؿام
ٚعدّ إط٬عِٗ عً ٢أضسازِٖ ٚأَٛز دٚيتِٗ يسجٛعِٗ اٍ ايس٩ضأَ ٤
أٌٖ ايهؿس ٚايػكام.
ايطادض :١بٝإ إْتػاز اٱضٚ ّ٬قب ٍٛايٓاع ٕباد٥ـ٘ ٚدعـ ٠ٛأعدا٥ـ٘
يدمٛي٘ َع بكا ٤ايهؿس ٚاؾرٛد ٗ بٝإ يطٓ ١اؿٝا ٠ايدْٝا َٚـا ؾٗٝـا َـٔ
اٱبتٚ ٤٬اٱؾتتإ.

اإلعجاش يف ًظن ُرٍ اآلياخ

جا٤
ٚإبتدأ

آ ١ٜايبرـث ضـ ابع ١ضـبع ١آٜـا
ٖر ٙاٯٜا

لَخِ نٌِ وََِننا ُ نُْ هُِّ ناَِِِْ

ٗ بٝـإ مؿـاٍ إفـادعٌ،

بكٛي٘ تعاٍش وَِِْٓ لٌََّناسِ َِنْٓ ٌَمُنِيُ آَََِّنا هِاٌٍقنرِ وَهِناٌعٍََِِْ

َز( ،)1يتهــَ ٕٛدزضــ ٗ ١نػـــ قبــا٥س ايهؿــاز،

ٚظٗٛز عٓادِٖ ٚجرٛدِٖ بايرا

ٚايعـسض ،أ ٗ ٟمبـث ضـسا٥سِٖ

ٚايتٓاج ٞؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝؾعًِٗ بٌ ايٓاعٚ ،جا٤

اٯٜا

ايطت ١ايتايٗ ١ٝ

ذَِٗ ٚتؿطا ٚعًٌ إؾسازِٖ عً ٢اؾرٛد ٚإفادعـٚ ،١بٝـإ ذـاهلِ

()1ضٛز ٠ايبكس.8 ٠
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بؿٝػ ١إثٌ اييت تـ٪د ٟإٍ ْؿـس ٠ايٓؿـٛع َـِٓٗ َٚـٔ ؾعًـِٗٚ ،ؼتُـٌ
ايٓطبٚ ١ايؿً ١بٌ أغفاؾِٗ ٚبٌ ايهؿس ٚاـداع ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚإ٬شَــ ١بــٌ أغــفاف ا يهؿــاز َٚــسض ايكًــٛب ٚاـــداع
ٚايصٚز ٗ دع ٣ٛاٱؾ٬حٚ ،ايطؿاٖٚ ،١اٱضتٗصا ٤بإ.ٌَٓ٪
ايثاْ :ٞإْعداّ إ٬شَ ١بٌ أغفاف ايهؿاز ٚايكبـا٥س ايـيت ذنستٗـا
اٯ ١ٜأع.ٙ٬
ٚايؿرٝس ٖ ٛايثاْ ،ٞإِا ايؿعٌ ايكبٝس عسض جا٤

ٖـر ٙاٯٜـا

يتحعً٘ ضسٜع ايصٚاٍٚ ،يٝرٌ قً٘ قد َٔ ٙايتٛبٚ ١اٱْابٚ ١ايؿ٬ح.
يتهــ ٕٛاٯٜــا

ايث٬ثــ ١عػــس ٠فتُعــَٚ ١تؿسقــ ١دعــ ٠ٛيًؿــ٬ح،

ٚايتررٜس َٔ أغفاف ايهؿاز ٚ ،ض ٤ٛؾعًـِٗ ،ؾعـدّ إ٬شَـ ١بٗٓٝـا ٫

ٜعين اٱطُٓ٦إ هلـِ ،قـاٍ تعـاٍش وَ َ حٌَْوََُنِل بٌَِنى لٌقن ٌَِٓ ظٍََُّنِل فَخََّسَّنىُُْ
لٌََّارُز(. )1
ٚبعد ٖر ٙاٯٜا

جا٤

ايدع ٠ٛيًٓاع ْٝعاً بًص ّٚعباد ٠اهلل عص

ٚجٌ يٝتحًْ ٗ ٢ظِ ٖر ٙاٯ ١ٜإعحاش قسآْ ٖٛٚ ٞإٔ ذّ ايهؿـاز ٚضـ١ًٝ
يًؿــ٬حَٚ .ــٔ إعحــاش ْظــِ اٯٜــا

إٔ اـ ــاب ٗ اٯٜــ ١مل ٜٓرؿــس

غؿــٛف إطــًٌُٚ ،ؾٝــ٘ ْهتــٖٚ ١ــ ٞإٔ ذّ ايهؿــاز يــٝظ بسشمـاً دٕٚ
دعٛتِٗ يٲضـ ،ّ٬بـٌ ذا

ايـرّ ٚإثـٌ ٚنػــ ٚتكبـٝس ؾعـٌ ايهؿـاز

إفادعٌ دع ٠ٛهلِ يًتٛبٚ ١اٱّإ ؾم ٕ قًت ٕاذا مل تكٌ اٯ ١ٜشٜاأٜٗا
اير ٜٔنؿسٚا أعبدٚا اهلل ز ٚاؾٛاب يٝظ ٗ ايكسإٓ م اب بممتؿاف
ايهؿاز بايٓداٚ ،٤ؾَ ٘ٝطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتكُٔ ايٓدا ٤ايكسآَْ ٞعاْ ٞايتػسٜـ ٚاٱنساّ .

()1ضٛزٖٛ ٠د .113
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ايثاْ : ١ٝتٛج ٘ٝاـ اب ايتهًٝؿ ٞيًٓاع بًرـاظ اـًـل ٚايطـٓف، ١ٝ

قاٍ تعاٍ ش وََِا خٍََمعجُ لٌعجَِّٓ وَلإلِٔسَ بِ ق ٌٍَِؼْبُُِوِْز (. )1
ايثايث : ١تأنٝد إْتؿا ٤ايػسٜو ٚايٓد هلل عص ٚجٌ .

ايسابع : ١دع ٠ٛايٓاع عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱضـتػساق ٞيعبـاد ٠اهلل عـص
ٚجٌ ٚ ،ؾ ٘ٝأَٛز :
ا٭ : ٍٚايثٓا ٤عً ٢إطًٌُ ٭ِْٗ إمتازٚا عباد ٠اهلل .
ايثاْ : ٞبٝإ ؾٝػت٘ ٬َ ٖٞٚشَ ١عباد ٠اهلل يٲْطإ َا داّ ذٝاً ،إذ
جعٌ اهلل عص ٚجٌ ايدْٝا داز إَترإ ٚإمتبازٚ ،ايرٜ ٟتك ّٛب اع ١اهلل
ٚزضٛي٘ .
ايثايث  :ذّ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌٚ ،ترناِٖ بايعباد. ٠
ايسابع  :دع ٠ٛايٓاع يٲعساض عٔ ايهؿاز ٚمؿاهلِ ايكبٝر. ١
اـاَظ  :دع ٠ٛايٓاع ْٝعاً ٭دا ٤ايؿسا٥ض ٚإٓاضو .
ؾمٕ قًت نٝـ ٜػًُِٗ ا٭َس ٗ اٯ ١ٜبعباد ٠اهلل ِٖٚ ،دا٥بٕٛ
عًٗٝا ،ؾٌٗ ٖ َٔ ٛؼؿ ٌٝاؿاؾٌ ،اؾٛاب  ،٫ :٭ٕ َؿادٜل عباد٠
اهلل َتحدد ٠نٌ ٚ ّٜٛيٚ ١ًٝجا٤

آٜا

ايكسإٓ بأَس إطًٌُ بعباد ٠اهلل

قاٍ تعاٍ شلٌق ٌَِٓ آََُِِل لرْوَؼُِل وَلسْجُُِول وَلػْبُُِول رَهَّىُُْز(ٚ ،)2جا ٤اـ اب
ايكسآْ ٞيًُطًٌُ ماؾ ١بًص ّٚإقرتإ عباد ٠اهلل َع عدّ ايػسى ب٘،

ٚٚجٛب اٱذطإ إٍ ايٛايد ٜٔبكٛي٘ تعاٍ شوَلػْبُُِول لٌٍقرَ وَ َ حُشٌِْوُِل هِرِ
شٍَْئلا وَهِاٌعَِلٌٌَِِِْٓ بِحْسَألا وَهِ ِي لٌعمٌُْهَىز (.)3

( )1ضٛز ٠ايرازٜا

. 56

( )2ضٛز ٠اؿخ . 77
( )3ضٛز ٠ايٓطا. 36٤
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يكد إْتكًت اٯٜا

إٍ عً ١مًل ايٓاعٚ ،ضب ٌٝلاتِٗٚ ،ايبًػ ١إٍ

ايًبث ايدا ٗ ِ٥ايٓع ِٝاٯ مس ،ٟٚببٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ٖر ٙاٯٜا

ما

قــض ْٚؿــع يًٓــاع ْٝع ـاً ٚإٔ إقاَــ ١ايهؿــاز عًــ ٢اؾرــٛد ٚتًبطــِٗ
باـداعٚ ،إؾرتا ِٗ٥عً ٢إطـًٌُ مل ّٓـع َـٔ بٝـإ ٚظٝؿـتِٗ ٗ اؿٝـا٠
ايدْٝا ٚجرب ايكسإٓ هلِ إٍ َكاَا

ايعبدٚ ٠ايتكٚ ٣ٛؾْ ٘ٝهتـ ١بًـصّٚ

إْػػاٍ إطًٌُ بعباد ٠اهللْٚ ،ػس أذهاّ ايػسٜعٚ ،١عدّ ايٛقٛف عٓد
ايهؿاز ٚمداعِٗ َٚهسِٖٚ ،عدّ ايٛقٛف ٖرا َٔ عَُٛا

ش وٌَّْىٌُُوَْ وٌَّْىٌُُ لٌٍقرُ وَلٌٍقرُ خٌٍَُْ لٌعَّاوٌٌَِِٓز

قٛي٘ تعاٍ

( . )1

ؾُٔ َؿادٜل اـا ٚايٓؿع احملض ٗ َهـس اهلل ٗ ٖـر ٙاٯٜـا

ٖـٛ

نػـــ ٚؾكــس ا٭ؾعــاٍ إرََٛــ ١يًهؿــازٚ ،دعــٛتِٗ يًٗداٜــٚ ،١تؿكــ٘
إطًٌُ ٗ ايدَٚ ،ٜٔعـسؾتِٗ بـأذٛاٍ ايٓـاع ايـرَ ٜٔـٔ ذـٛهلِ ،إٍ
ف ٤ٞايكسإٓ بكؿـ ا٭َِ ايطايؿَٚ ١ا ٫قا ٙا٭ْبٝا َٔ ٤ا٭ذٗ ٣

جاْ

ضب ٌٝاهلل ،يته ٕٛنٌ قؿَٗٓ ١ا ٚاقٚ ١ٝذسشا يًُطًِ َٔ إهـس ايطـ٤ٞ
ٚاـداع .
ٚمل تهتـــ اٯٜــا

ايتايٝــ ١بًػــ ١إثــٌ ٗ ذّ ايهؿــاز بــٌ ٚؾــؿِٗ

بايؿُِ ٚاـسع ٚايعُٚ ٢ايعحص عٔ ايسجٛع ٚاٱْاب.١
ٚوتٌُ ٖرا ايٛؾـ ٚجٖٛاً :
ا٭ : ٍٚإْــ٘ َــٔ اجملــاش ٭ْٗــِ ّتًهــ ٕٛذاضــ ١ايطــُع ٚايبؿــس ٚآيــ١
ايٓ ل.
ايثاْ : ٞيكد إبتً ٢اهلل ايهؿاز بآؾا

ٗ ذٛاضِٗ ٜتفًؿَ ٕٛعٗا عٔ

اٱدزاى .
ايثايث  :إْ٘ َٔ اؾاَع إػرتى بٌ اؿكٝكٚ ١اجملاش.

الرفسري

( )1ضٛز ٠ا٭ْؿاٍ .30
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لْلَ ذعاى ش وَبِ َل ٌَمُِل لٌق ٌَِٓ آََُِِل لَاٌُِل آَََِّاز

ؾؿ ١ظاٖس ٠أمس ٣ىرب عٓٗـا ايكـسإٓ ب ب٬غـْٚ ١عـت دقٝـل ،ؾٗـ٤٫٪
ٜتؿسؾ ٕٛباشدٚاد ؾ ٘ٝمداع يًُٚ ،ٌَٓ٪تثبٝت ٭ؾراب ايك٬ي ١عً٢
ق٬يتِٗ.
ٚتدٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢ذؿ ٍٛايت٬قٚ ٞاٱجتُاع بٌ إطًٌُ
ٚغاِٖ َٔ إفادعٌ ٚأٖـٌ ايكـ٬يٖٚ ،١ـرا اٱجتُـاع وُـٌ عٓٛاْـاً
عكا٥ــدٜاً ٭ٕ ؾٝــ٘ د٫يــ ١عًــ ٢قٝــاّ إطــًٌُ بــايتبًٝؼ ٚدعــ ٠ٛايٓــاع اٍ
اٱّإ َع اؿحٚ ١ايربٖإ ،٭ٕ اٱضتحاب ١ايظاٖسٚ ١ٜإظٗاز إفادعٌ
يٲّإ ٫بد ٚإ ٜه ٕٛؼت ضً إ اؿحٚ ١ايربٖإٚ ،ايعحص عٔ اهاد
دي ٌٝيًبكا ٤عً ٢اؾرٛد ٚايعٓادٚ ،إ ٖرا ايعحص  ٜازدِٖ ٗ مًٛاتِٗ
يرا جا٤

اٯ ١ٜبٓطب ١ؾعٌ ايًكا ٤هلِ شبِ َل ٌَمُِلز ٚمل تكٌ اٯ ١ٜاذا يكاِٖ

اير ٟآَٓٛا.
ٚاير ٜٔآَٓٛا عٓٛإ عاّ ٜدمٌ ؾ ٘ٝايؿرابٚ ١ايتـابعٚ ٕٛإطـًُٕٛ
ْٝعاً اٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١جاٚ ٤ؾـ ايًكا ٤عً ٢م ٛاٱطـ٬م ٚايػـس
ٖا ٜدٍ عً ٢ثبٛ

ٖرا ايٓعت ٚايٛؾـ يًُفادعٌ.

لْلَ ذعاى شوَبِ َل خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْز

ؾِٗ اذا ايتكٛا بإ ٌَٓ٪اْ ٚعتِٗ َعِٗ َٓاضب ١ا ٚذدٜث اَ ٚكاّ
ٜبادز ٕٚإٍ إ ع ٕ٬اّاِْٗ ٚايتؿدٜل َا جا ٤بـ٘ ايـٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل

عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ أَــا إذا إيتكــٛا بأ ؾــرابِٗ َــٔ زٚ٩ع ايهؿــس ؾــاِْٗ
٪ٜند ٕٚهلِ بكا ِٖ٤عً ٢ايهؿس ٚايك٬يٚ ، ١عدّ َػادزَٓ ٠اشٍ ايتبع١ٝ
هلِ.
ٖٚرا ايػ س َٔ اٯ ١ٜإ عحاش دا٪ٜ ِ٥نـد ْؿـاذ ايكـسإٓ إٍ َٓتـدٜا
ايهاؾس ٜٔاـاؾٚ ١زؾد ٚتٛثٝل َا هس ٟؾٗٝاٚ ،جا٤

اٯ َٔ ١ٜبـاب

إثاٍ ٚيٝظ اؿؿسَ ،عٓ ٢اِْٗ ذُٓٝا ىًَ ٕٛع أْؿطِٗ ٚنـرباَ ِٗ٥ـٔ
زٚ٩ع ايك٬ي ١ؾاِْٗ ٪ٜند ٕٚإ ؾسازِٖ عً ٢ايهؿس ٜٚبٝت ٕٛيًُطًٌُ
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ايهٝد ٚإهسٚ ،إ ٖٓاى مًـٚ ٠ٛفـايظ ماؾـ ١٭ٖـٌ ايهؿـس ٜتبـاذثٕٛ
ؾٗٝا.
َٚع إ اٯ ١ٜتتٓا ٍٚذاٍ إفادعٌ ٚتبٌ قبٝس َـا ٜؿعًـ ،ٕٛؾاْٗـا
تظٗس أ َساً آمس ٚ ٖٛٚجٛد َٔ ٖ ٛأم س ٚأغد عً ٢اٱض٤٫٪ٖ َٔ ّ٬
إفادعٌ ٖٔ هٗس بايعدا ٤يٲضٜٚ ّ٬تؿد ٣حملازب ١إطـًٌُ ٚوـاٍٚ
اٱقساز بِٗ  ،ؾٗر ٙاـً ٠ٛتصٜد إفادعٌ عٓاداً ٚػعٌ غػا ٠ٚإقـاؾ١ٝ
عً ٢أبؿازِٖ.
ٚجا٤

اٯ ١ٜبؿؿ ١اـًَ ٠ٛعٓـ ٢اٱْؿـساد ٖـا ٜعـين ذسؾـِٗ عًـ٢

نتُإ َثٌ ٖرا اٱجتُاع أ ٟإ إ زاد ٠اٱمؿا ٫ ٤تٓرؿس َا هـس ٟؾٝـ٘
َٔ ايكٚ ٍٛايعصّ عً ٢إهس بٌ ٜػٌُ ذا

اٱجتُاع ْؿط٘ ،ؾحا ٤ايكسإٓ

يٝؿكــس ٖــرا اٱجتُــاع ٜٚــبٌ َٛقــٛع٘ ٜٚــرّ أ طساؾــ٘ ٜٗٚــاِْٗ ٗ
َٓتدٜاتِٗ ايطسٜٚ ١ٜػتت ْعِٗ.
إٔ مًٛتِٗ  ٫تٓرؿس بايتربٖ ٟا إدع ٙٛأَاّ

ٜٚبٌ اؾُع بٌ اٯٜا

إطًٌُ بٌ اْ٘ َكدَٚ ١إ بساش ؿاٍ ايعداٚ ٤ايػٝض ٚاٱضتعداد يًتعدٟ
عً ٢إطًٌُ اذا تٗٝأ

هلِ ا٭ضباب  .قاٍ تعاٍ ش وَبِ َل ٌَمُِوُُْ لَاٌُِل آَََِّا وَبِ َل

خٍََِْل ػَُُِّل ػٍٍََْىُُْ لألََٔاًَِِز(.)1

لْلَ ذعاى ش شٍََاٍَِِْمُِْ ز

ذنس ٗ تؿطاٖا ٚج:ٙٛ

()2

ا٭ : ٍٚز٩ضا َٔ ِٖ٩ايهؿاز ،عٔ ابٔ عباع .
ايثاْ ِٖ : ٞاير ٜٔأَس ِٖٚبايتهر. ٜ
ايثايث  :ز ٟٚعٔ اٱَاّ ايباقس عً ٘ٝايطــ :ّ٬و اِْٗ نريٗاِْٗ قـايٛا اْـا
َعهــِ أ ٟعًــ ٢دٜــٓهِو(ٖ ، )3ــا ٜــدٍ عًــ ٢إ َتعًــل اٯٜــ ١أعــِ َــٔ

( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .119
( )2فُع ايبٝإ .51 / 1
( )3فُع ايبٝإ .51 / 1
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إٓاؾكٌ.
ايسابع  :قاٍ ابـٔ عبـاعٖٚ :ـِ ٔطـْ ١ؿـس  :نعـ

بـٔ ا٭غـسف َـٔ

ايٛٗٝد بإدٚ ١ٜٓأب ٛبسد َٔ ٠بين أضًِ ٚ ،عبد ايداز ٗ جٗٚ ١ٓٝعٛف
بٔ عاَس ٗ بين أضد ٚعبداهلل بٔ ايطٛدا ٤بايػاّ ٜ ٫ٚ ،ه ٕٛنأٖ إٍ٫
َٚع٘ غ ٝإ تابع هلِ(.)1
يكد عًُٛا إ اٱض ٖٛ ّ٬ايتًؿظ بايػٗادتٌ ؾًِ ٜرتددٚا ٗ اظٗاز
اٱضّ٬
ٚاع ٕ٬اي ٤٫ٛي٘ ٚايتعاَ ٕٚع إطًٌُ قد أعداٚ ،ِٗ٥يهِٓٗ مل
ىؿٛا َٛاقـ ايعدا ٤بٌ ناْٛا ٜؿسذ ٕٛبٗا عٓـد أعـدا ٤اٱضـّ٬
نطحَ ١ٝرتجً ١إ ٍ اـازد بايؿعٌ ٚايطًٛى ايكاز.

دزاسح همازًح

تبٌ اٯْٛ ١ٜع ؾًتِٗ بإطًٌُ اييت جا٤

بعٓٛإ ايًكاٖ ٤ا ٜعين ٗ

ظاٖس ٙاْ٘  ٫ؾًَ ١ت ١ٓٝهلِ َع إطًٌُ ٚيهٔ إ ْعٗـِ يكـا ٤عسقـاً
ٚاتؿاقاً ؾاِْٗ ٜكٛي ٕٛهلـِ ( آَٓـا)ٚ ،اٱّـإ جٗـاد ٜـَ َٞٛتؿـٌ بتًكـٞ
ا٭ذهاّ َٔ َؿدز ايٛذٚ ٞذكٛز ايؿ ٠٬ايٚ ١َٝٛٝإ٪اشزٚ ٠ايتعإٚ
بٌ إطًٌُ نُا نإ ظاٖساً ظ ٤٬بٌ إٗاجسٚ ٜٔا٭ْؿاز.
يكد ذنس

اٯ ١ٜاْؿسادِٖ بأ ٌٖ ايهؿس ٚايك٬ي ١ايرْ ٜٔعتتِٗ اٯ١ٜ

بايػٝاطٌ يٲجتُاع عً ٢ايػس ٚاٱتؿام عً ٢إهـس ايطـ ،٤ٞنُـا اْٗـِ

ٜكٛيــ ٕٛش بِٔقننا َِؼَىُ نُْ ز ٚإعٝــ ١تعــين اٱؼــاد ٚايتػــاب٘ ٚٚذــد ٠ايعُــٌ
ٚايتكأَ ؾٚ ، ٘ٝيهٔ ؾعٌ إٓاؾكٌ ٚإفادعٌ عً ٢م٬ؾ٘.

لْلَ ذعاى ش بِٔقَّا َٔ ُْٓ ُِسْخَمَِْئَُِْ ز

(َــا) ٗ ش بِٔقَّننا ز شا٥ــد ٠ناؾــ ١عــٔ عُــٌ (إ) ٗ ْؿ ـ
ٚجا٤

إمسٗــا،

ٖٓا َتكُْٓٛ ١ع إ ضتدزاى ٚتٛنٝد ٚدؾع  ًَِٗٝ ِٖٚاٍ اٱّإ

()1تؿطا اـاشٕ.15/1
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يته ٕٛاٯ ١ٜذح ١عً ٗ ِٗٝايداز.ٜٔ
إ ِْٗ ىرب ٕٚعٔ عداٚ ِٗ٥ضفسٜتِٗ َٔ إٚ ٌَٓ٪عـدّ إّـاِْٗ َـا
٪ٜد َٔ ٣ايعبادا

َٚا ٜتتابــع َـٔ أذهـــاّ ايػــــسٜعٖٚ ،١ـرا ٜؿطــــس

شٜـــ إدعــا ِٗ٥اٱّــإ أَـــــ اّ إــٚ ٌَٓ٪عكــستِٗ ،ؾٗــِ مل ٜدعـــــٛا
اــ ٛف ا ٚايسٜا ٤ا ٚايتٛز ١ٜا ٚاْٗـِ ٗ ذايـَ ١ـٔ ايـرتدد ٚايػـو ٚقًـ١
ايٝكٌ.
ّٚهٔ ٌٓ ٖرا ايك َِٗٓ ٍٛعٓد نريٗاِْٗ ٚم َٔ ِٖٛباب اـٛف
َِٓٗٚ ،إ مل ٜهٔ ٖ َٔ ٤٫٪ايك ٠ٛعٝث ٜطت ٝع ٕٛايب ؼ بإ ٌَٓ٪اٚ
ايتٓه ٌٝبِٗ  ٌٖٚ ،وٌُ عً ٢ايعادٚ ٠إضتؿراب ايؿً ١؟اؾٛاب .٫
ٚقد ٜكاٍ إ ا٫ض ٫ ّ٬شاٍ ؾتٝاً ٚغفـ ايٓ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚضًِ قا بإفاطس َٓظاز ٖ ٤٫٪اير ٜٔمل َٓ٪ٜـٛا بعـد بإـدد ا٫هلـٞ
ٚايعٓا ١ٜايطُا ١ٜٚايـيت تتػػـ ٢زضـ ٍٛاهلل ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ
ٚتعؿُ٘ َٔ ايٓاع ٚأذاِٖ ،ؾٝرسؾ ٕٛعً ٢عدّ ق ع ؾ٬

إٛدَ ٠ع

نربا َٔ ِٗ٥أ ٌٖ ايهؿس ٚايك٬ي ١بتٛنٝد ايبكا ٤عًـ ٢دٜـِٓٗ أ ٚايتظـاٖس
َراناتِٗ َٚتابعتِٗ.
ْعِ ٖرا ايتأّ ٫ ٌٜٚهـٔ إٔ ٜهـ ٕٛعًـ ١تاَـ ١يطـــًٛنِٗ ٖـرا٫ٚ ،
قــدز ٠يــ٘ عًــ ٢إض ــتػسام نــٌ أؾــساد إعاْدٜــــٔ ٚإٓــاؾكٌ ٱمتـــــ٬ف
أ ؾــٛهلِ َٚػــازبِٗٚ ،يهــٔ ٖــرا ايطــًٛى َــِٓٗ ٚاـػــَ ١ٝــٔ ز٩ضــا٤
ايكــ٬ي ١أ َــس ظــاٖس ٚنــاف يتــٛبٝفِٗ ٚذَٗــِ ٚايتعــسٜض بٗــِ ٚؼــرٜس
إ.َِٗٓ ٌَٓ٪
ٚقــد ٜهــٖ ٗ ٕٛــرا ايطــًٛى تثبٝــت يهٗــاِْٗ ٚز٩ضــا ٗ ِٗ٥ايهؿــس
ٚتعاٖــد َ٪قــت ٕــٛاقعِٗ ٚنٝاْــاتِٗ ؾٗــِ ٜسؾــد ِْٗٚبأَــٌ َٖٛــ، ّٛ
ٜٚظٗس ٕٚإي ِٗٝبتؿسؾِٗ إصدٚد ٖرا إذتُاٍ تطسب ايكعـ ٚايتؿهو
اٍ عامل اٱّإ يٝهْٛٛا عْٛاً هلِ عً ٢إؽـاذ َٛاقــ َعادٜـ ١يٲضـّ٬
َٓٚا ١ ٥ٚيًسضايَٚ ١عامل ايٓب.٠ٛ
اِْٗ ٜك َٕٛٛبا٫قساز إسن

َٔ ٚج: ٙٛ
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ا٭ : ٍٚإِْٗ ٪ٜذ ٕٚإ. ٌَٓ٪
ايثاْ : ٞواٚي ٕٛإزباى َطا ٠ا٫ض. ّ٬
ايثايث ٜ :كس ٕٚأ ْؿطِٗ َا ٜطس َٔ ْ٘ٚايهؿس ٚايك. ٍ٬
ايسابع ٜ :ط ٕٚ٪ٝاٍ ز٩ضا ٤ايهؿس بصٜاد ٠آثاَِٗ ٚجعًِٗ ٜؿـسٕٚ
عً ٢عٓادِٖ ُ ٜٚع ٗ ٕٛايَٓ َٔ ٌٝدزض ١ايكسإٓ .
اـاَظ ّ :ت  ٕٛايترسٜـ ٚإثاز ٠ايػبٗا .
ايطادع ٜ :بث ٕٛأضباب ايػو ٚايسٜ
ٚيكــد جــا٤

ايسٚاٜــا

.

بايتررٜـــــس َــٔ إٓاؾكــــٌ ماؾــــٚ ،١ايــيت

تػٌُ إعٓ ٢ا٭عِ ؾؿــ ٞعٗد ٙاٍ قُــ د بٔ اب ٞبهـس ٕـا َ ٙ٫ٚؿــــساً
قاٍ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايط :ّ٬وقاٍ ي ٞزضــ  ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚضًِ :اْ ٫ ٞأماف عً ٢أَتـــَٓ٪َ ٞاً َ ٫ٚػــسناً ،أَا إ َٔ٪ؾُٓٝعــ٘
اهلل باّاْ٘ٚ ،أَا إػـــسى ؾٝكُع٘ اهلل بػسنـــ٘ٚ ،يهـين أمـاف عًٝهــــِ
نــٌ َٓــاؾل اؾٓـــــإ عــامل ايًطـــــ إ ٜكــَ ٍٛــا تعسؾــٜٚ ،ٕٛؿعــٌ َــا

تٓهسٕٚو(.)1

ٚمل ٜهتـ اٌٖ ايٓؿام ٚايك٬ي ١باع ٕ٬إْتُا ِٗ٥إٍ َعطهس ايهؿس
ٚاؾرٛد بٌ أمـربٚا عـٔ ذكٝكـ ١إدعـا ِٗ٥اٱ ّـإ بـٌ ٜـد ٟإطـًٌُ،
ؾامبازِٖ عٔ ذاٍ اٱ ضتٗصاٚ ٤اـداع ذح ١عً.ِٗٝ
يكد أزا دٚا بٝإ أضباب مـداعِٗ يًُطـًٌُ ٚعـدّ إعـ ٕ٬نؿـسِٖ
ٚإؾسازِٖ عً ٢اـداع ٚإزاد ٠اٱضتٗصا ٤بإطًٌُٚ ،قاٚيـ ١اٱْتؿـاع
َٔ دع ٣ٛاٱّإ ٗ ا٭مر َٔ ايػٓاٚ ِ٥إٓاؾع اييت ٜٓاهلا إطًُ.ٕٛ
ٚاٯٜــ ١تٛنٝــد ؿكٝكــ ١ثابتــٚ ١إظٗــاز ٱ عــرتاف إٓــاؾكٌ ٚإعاْــدٜٔ
ٚنػـؿِٗ عـٔ مبـ ث ضـسا٥سِٖ ٚقـبس أ ؾعـاهلِ َٚكـابًتِٗ يًرـل ٚأًٖـ٘
بايطفسٚ ١ٜاٱضتفؿاف.
ٚتدع ٛاٯ ١ٜإطًٌُ اٍ عدّ ايسن ٕٛإٍ أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ ٚأمر
اؿَ ١ ٝـِٓٗ ٚاؿـرز َـِٓٗ َ ًكـاً ،مؿٛؾـ ًا ٗ َٛاجٗـ ١ايعـد ٚؾـاِْٗ
(ْٗ )1خ ايب٬غ / ١غسح قُد عبد.450/3 ٙ
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ٜعًُ ٕٛذ٦ٓٝر عً ٢إعاْت٘ ٚتثبٝط عصا ِ٥إطًٌُ ٚبث ايؿصع ٚايػو ٗ
ْؿ ٛع إكاتًٌٖٓٚ ،اى غٛاٖد نثا  ٗ ٠ايتأزٜخ تدٍ عًٖ ٢را إعٓـ، ٢
ٚجا٤

آٜا

ايكسإٓ ذسشاً َٔ َهسِٖ ،قاٍ تعاٍش ٌَاؤٌَُّمَنا لٌقن ٌَِٓ آََُِنِل َ

حَخقخِ ُول هَِٓأَتل ِِْٓ مُؤِىُُْز(.)1

لْلااَ ذعاااىش لٌٍقننرُ ٌَسننننخَمَِْتُ هِمِ نُْ وٌَُّ ننُِّ ُُْ يف ُْغعٍَننأِمُِْ

ٌَؼَّْمَِْ ز اٯ.15 ١ٜ

المساءج ّاإلعساب ّاللغح

قسأ شٜد بٔ عً ٗ ( ٞطٹػٝاِْٗ) بهطس اي ا.٤

اضِ اؾ٬يَ : ١بتدأٚ ،اؾًُ ١ايؿعًٜ( ١ٝطتٗص )٤٣مرب ،بِٗ  :جـاز
ٚفسٚز َتعًكإ بٝطتٗص. ٨
ّٚدِٖ :ايٛا : ٚذسف ع ـّ ،دِٖ  :ؾعٌ َكازع َسؾـٛع ع ؿـاً
عًٜ ٢طتٗصٚ ، ٨ايؿاع ٌ قُا َطترت تكـدٜسٖ ٙـٜ ٛعـٛد اٍ اهلل تعـاٍ،
ٚاهلا : ٤قُا َتؿٌ ٗ قٌ ْؿ

َؿع ٍٛب٘ .

ٗ طػٝاِْٗ  :جاز ٚفـسٚز َتعً كـإ بُٝـدِٖٚ ،ايكـُا (اهلـاٗ )٤
قٌ َكاف اي.٘ٝ
ٜعَُٗٛ ٗ ١ًْ : ٕٛقع ذاٍ.
أؾٌ إد  :ايصٜادٜٚ ،٠عين اؾـرب ٚايَُٵ ـٌ ٗٚ ،إكـاّ  :اٱَٗـاٍ
ٚايرتى ٚإبكا ٤أ ضباب اي ػٝإ ٗٚ ،تٓكٝس إٓا ٜظٗس اْٗا ْعُـٚ ١ؾكـٌ
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .118
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إهل ٞجعً٘ إفادع ٕٛطسٜكاً ٚآي ١يًؿدٚد عٔ اهلدٚ ٣ٱٜرا ٤إ.ٌَٓ٪
ٚاي ػٝإ  :ػاٚش اؿد َٛٚاش ٜٔايعدٍٜ ،كاٍ  :طػ ٜ ٢ػـ ٢طػٝـاً،
 ٜٚػ ٛطػٝاْاً  :تعـد ٣ايكـدزٚ ،ازتؿـع ٚعـ ٗ ٬ايهؿـسٜٚ ،كـاٍ  :طػـ٢
ايبرس :إذا ٖاجت أَٛاج٘.
ٚايعُ٘  :ايرتدد ٚاؿاٚ ،٠بٌ ايعُٚ ٢ايعُ٘ عُٚ ّٛمؿٛف َـٔ
ٚج٘  ،٭ٕ ايعُٜ ٢كع ٗ ايبؿس ٚايسأَٛٚ ،ٟقٛع ايعُ٘ ٖ ٛايسأٚ ٟعً٢
ايك ٍٛبأ ٕ ايعُ ٢عـاّ ٗ ايبؿـس ٚايـسأ ،ٟتهـ ٕٛايٓطـب ١بُٗٓٝـا ايعُـّٛ
ٚاـؿٛف إ ًل.

يف سياق اآلياخ

ٗ اٯ ١ٜإظٗاز ـٝب ١أٌَ أٖ ٌ ايك٬يٚ ١مطـازتِٗ ،ؾبعـد إٔ بٓٝـت

اٯٜا

ايطابكٚ ١جٖٛاً َٔ قبا٥رِٗ أ ظٗس

ٖر ٙاٯ ١ٜم أ إبٓ ٢ايرٟ

إعتُد ٙأٌٖ ايعٓاد ٚايٓؿــامٚ ،ذاٍ اٱضــتدزاد اييت تعــين إْػُـاضِٗ
ٗ اٯثاّ ٚ ،بٓٝت عظ ِٝقدز ٠اهلل ضبراْ٘ ٚضً اْ٘ إ ًل .
ٚنُــا جــا٤

اٯٜــا

ايطــابك ١بمب ــاٍ قــ ٍٛإٓــاؾكٌ شبِٔقَّننا َٔ ْ نُٓ

ُِوٍِْ َُِْ ز ٚذّ اهلل تعاٍ هلِ بٓعتِٗ بايؿطاد بكٛي٘ تعاٍ شؤَ َ بِٔقمُنُْ ُنُْ
لٌعُّفعسِنننُِوَْ ز ؾهـــرا ٖـــر ٙاٯٜـــا
ُِسْخَمَِْئَُِْ ز جا٤

 ،ؾرُٓٝـــا قـــايٛا شبِٔقَّنننا َٔ ْنننُٓ

ٖر ٙاٯ ١ٜبايسد عً ِٗٝبكٛي٘ تعاٍ شلٌٍقنرُ ٌَسْنخَمَِْتُ

هِمُِْ ز ٚتًو آ ١ٜإعحاش ،١ٜإذ ترنس آٜا

ايكسإٓ أقـٛاٍ إٓـاؾكٌ ٚايهؿـاز

ٚايسد عًَ ِٗٝا ٜؿٝد إب اهلا ٚؾكرٗا.
ٚتأت ٞاٯٜا

ايتايٝـ ١يتـرنس إمتٝـازِٖ ايكـ٬يٚ ١مطـازتِٗ ايـدْٝا

ٚاٯمسٚ ، ٠جا ٗ ٤اٯ ١ٜايطابك ١قـٛهلِ وَطـتٗصٕٛ٥و أَـا ٗ ٖـر ٙاٯٜـ١
ؾرنس إضتٗصا ٤اهلل بِٗ باؾ ًُ ١ايؿعً ١ٝاييت تؿٝد ايتحدد َٔ ٚقت ٯمس
ٚعًــ ٢إمــت٬ف أذــٛاهلِ ،يبٝــإ إ ٖــرا اٱضــتٗصا ٤عكٛبــ ١هلــِ عًــ٢
تعدٚ ِٜٗظًُٗـِ يًُـٚ ،ٌَٓ٪ضـب

يبعـث اؿـاْ ٗ ٠ؿٛضـِٜٗٚ ،عـين
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إضتٗصا ٤اهلل عص ٚجٌ بِٗ إ إطًٌُ أٜكاَ ٜطتٗص ٕٚ٤بِٗ َع ايتبأٜ
ٗ َٛقٛع اٱضتٗصا.٤
ؾمضــتٗصا ٤إ طــًٌُ بٗــِ يــ٘ َٛقــٛعٖٚ ،ــ ٛعــاّ ٗ أؾــساد ايصَــإ
ٚايعٛامل اي ٛي ،١ٝؾٝػٌُ أذٛاٍ ايدْٝا ٚاٯمسٚ ،٠أَا إضتٗصا ٤ايهؿـاز
ٚإفادعٌ بإطًٌُ ؾٗ ٫ ِٖٚ ٛأؾٌ ي٘ٚ ،ماف بايدْٝا.
ٚوُــٌ إضــتٗصا ٤إطــًٌُ عًــ ٢ا٭عــِ َــٔ ايطــفس ، ١ٜؾٝػــٌُ
اٱدزاى ايٓٛع ٞايعاّ يك٬ي ١إٓـاؾكٌ ٚتٝـ٘ ايهـاؾسٚ ،ٜٔعحـصِٖ عـٔ
ايتأثا ٚاٱقساز بإطًٌُ ٚ ،عدّ تست
٭ِْٗ َٛاظب ٕٛعً ٢ايعبادا

ا٭ثس عً ٢إضتٗصا ِٗ٥بإطًٌُ

بمّإ ٚغٛم.

يكد تكُٓت آ ١ٜايبرث أَٛزاً ث٬ث:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚإضتٗصا ٤اهلل بايهؿاز إفادعٌ.
ايثاْ :ٞإَٗاٍ اهلل عص ٚجٌ هلِ َع إتؿاٍ ٚدٚاّ ايٓعِ.
ايثايثْ :عت ايهؿاز إفادعٌ بتحاٚش اؿدٚ ،ايػً ٗ ٛايتعد.ٟ
ايسابع :ذاٚ ٠قٝاع أٌٖ ايك٬ي.١
ٚجا٤

اٯ ١ٜايتاي ١ٝيبٝـإ إبـت ٤٬ايهؿـاز إفـادعٌ بممتٝـاز ايهؿـس

ٚايك٬يَٚ ،١ع إٔ ٖرا اٱمتٝاز قبٝس ذاتاً ٚعسقاً ؾكد دؾعٛا يـ٘ أغًـ٢
نٔ  ٖٛٚاهلدٚ ٣ايؿ٬حٚ ،ا٭ ؾٌ إٔ اهلدٜ ٣ٴػرتٜٚ ٣ه ٕٛغا ٙنٓاً
يٜ٘ ٫ٚ ،ه ٖٛ ٕٛنٓاً يػا ،ٙ٭ٕ اهلد ٣ذاجٚ ١قسٚز ٠يٲْطـإ ،قـاٍ
تعاٍ ٗ ايثٓا ٤عً ٢ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِشوَبِٔقهَ ٌَخَمِِْي

بٌَِى صٌَِلٍِ ُِسْخَمٍٍُِز(. )1
ٚيٝظ َٔ ذؿس ٭ضباب اهلدا ١ٜإٍ ايؿسا إطتكٚ ِٝاهلدا٫ٚ ١ٜ
ؽتـ بايطٓ ١ايٓبٜٛـ ١بـٌ تػـٌُ تًكـٚ ٞتـ ٠ٚ٬آٜـا

()1ضٛز ٠ايػٛز.52 ٠

ايكـسإٖٓٚ ،ـٌ آٜـ١
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إطـتك ،ِٝاؾـٛاب ْعـِٚ ،ؾٝـ٘

ايبرث َٔ أضباب اهلداٜـ ١إٍ ايؿـسا
تؿؿٚ َٔ ٌٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإمتؿاف ٖدا ١ٜاٯ ١ٜبإطًٌُ  ،قاٍ تعاٍشبَِّْ لٌٍقنرَ ٌُُِنًُّ

َِْٓ ٌَشَاءُ وٌَمِِْي بٌٍَِْرِ َِْٓ ؤََٔا َز(.)1
ايثاْ :ٞايعُٖ ٗ ّٛدا ١ٜاٯ ١ٜيًٓاع ْٝعاً ٫ٚ ،ؼؿس اٯٜـ ١أعـٙ٬
اهلدا ١ٜبإطًٌُ.
ايثايث :ايكدز إتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜذّ ايهؿاز إفادعٌ.
ٚايؿرٝس ٖ ٛايثاْ ،ٞإذ تتكُٔ اٯ ١ٜتٛبٝخ ايهؿازٚ ،بٝـإ ضـفط
اهلل عص ٚجٌ عًٚ ،ِٗٝايـرٜ ٟـدٍ بايد٫يـ ١ايتكـُٓٚ ١ٝاٱيتصاَٝـ ١عًـ٢
ايصجس عٔ إمؿا ٤ايهؿس َع إدٸعا ٤اٱّإ نرباً ٚشٚزاً ٗٚ ،اٯٜـ ١تثبٝـت

يٲّإ ٗ ْؿٛع إطًٌُ ،قاٍ تعـاٍش ٌُثَبِّنجُ لٌٍقنرُ لٌقن ٌَِٓ آََُِنِل هِناٌعمَِْيِ لٌثقاهِنجِ
فًِ لٌع ٍََاةِ لٌُِّٔعٍَا وَفًِ لَخٌَِةِز(.)2
ٚؼتٌُ ايؿً ١بٌ ٖر ٙاٯ ٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ ١ٝجٖٛاً:
ا٭َ :ٍٚكاٌَ اٯ ١ٜايتاي ١ٝعًٕ ١ا تبٖ ٘ٓٝر ٙاٯ َٔ ١ٜذاٍ ايهؿاز.
ايثاْ :ٞإضتكَٛ ٍ٬قٛع نٌ َٔ اٯٜتٌ.
ايثايث :إؼاد اٯٜتٌ ٗ بٝإ ؾؿا

ايهؿاز إفادعٌ.

ايسابع :تتحً ٗ ٢اٯ ١ٜايتاي ١ٝايعكٛب ١اٱهل ١ٝيًهؿاز عً ٢إضتٗصاِٗ٥
بإ.ٌَٓ٪
 ٫ٚتعازض بٌ ٖر ٙايٛج َٔ ٖٛٚ ٙٛإعحاش ايكـسإَٓٚ ،ـٔ اؾُـع
بٌ إ٪تًـ ٚإفتًـٚ ،إتؿل ٚإتطل .

إعجاش اآليح

()1ضٛز ٠ايسعد .27
()2ضٛز ٠إبساٖ.27 ِٝ
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ٗ اٯ ١ٜبٝإ ٭ضساز نٚ ١ْٝٛتهٚ ،١ٜٝٓٛإمباز غٝ

عٔ مطاز ٠أٌٖ

ايكــ٬يٚ ١عــدّ إ قــسازِٖ بــإٚ ،ٌَٓ٪دؾــاع اهلل تعــاٍ عــٔ إطــًٌُ
ْٚؿست٘ تعاٍ هلِ .
ٚتتك ُٔ اٯٜـ ١تـٛبٝخ إٓـاؾكٌٚ ،زد تعـد ِٜٗعًـ ٢إطـًٌُ ظـصا٤
ٚعكٛب ١أغد َٓ٘ ،ؾمضتٗصا ِٖ٩بإطًٌُ أَـس َؿكـٛح  ٫ٚإعتبـاز يـ٘،
َٓ ٖٛٚاضب ١يٓ ٌٝإطًٌُ ايثٛاب ،بُٓٝـا ٜـأت ٞإضـتٗصا ٤اهلل تعـاٍ بٗـِ
عكٛبٚ ١جصاٚ ٤إمبازاً عٔ ؼٌُ إٓاؾكٌ اٱثِ ٚايٛشز يط ٤ٛؾعًِٗ.

ّٚهٔ تطُٖ ١ٝر ٙاٯٜـ ١بآٜـ( ١اهلل يسارِصأ تِان ) ٚمل ٜـسد
يؿظ ( ٜطتٗصأ) ٗ ايكسإٓ إٖ ٗ ٫ر ٙاٯ. ١ٜ

اآليح سالح

ٗ اٯ ١ٜؽؿٝـ عٔ إطًٌُ  ٖٞٚ ،ض٬ح ٚزد مسا ٟٚنس ِٜعً٢

تعد ٟأٌٖ ايك٬يٚ ١ايٓؿام.
ٚإمبــاز عــٔ تؿكــٌ اهلل تعــاٍ بتعكــٝد عُــٌ إطــًٌُٚ ،ؾكــس
ايهاؾسٚ ٜٔإٓاؾكٌٚ،ؾٗٝا َدد ٚع ٕٛيًُطًٌُ ٚإمباز عٔ نؿاٜت٘ تعاٍ

هلِ ،قاٍ تعاٍ (ؤٌٍَْسَ لٌٍقرُ هِىَافٍ ػَبَِْلُ)

( )1

ٚمل تكٌ اٯٜـ ١إ إطـًٌُ ٜطـتٗص ٕٚ٤بايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ يترؿـٌ
َكابًَٚ ١ػانً ١بايؿعٌَ ،ع ايتبا ٗ ٜٔاؾٗ ١بٌ أمرب

اٯ ١ٜعـٔ نـٕٛ

اهلل تعاٍ ٖ ٛايرٜ ٟطتٗص ٨بايهؿاز ٚ ،ؾ ٘ٝتٛبٝخ ٚإْراز ٚ ،وتٌُ ٖرا
اٱضتٗصاٚ ٤جٖٛاً:
ا٭ : ٍٚاْ٘ زد عً ٢إضتٗصا ِٗ٥بإطًٌُ.
ايثاْ : ٞبٝإ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚإضتٗصا ٤اهلل عص ٚجٌ بايهاؾس ٚإٓاؾل
ايرٜ ٫ ٟؿك٘ َا ٜٓتظس َٔ ٙايعراب ا٭ي ِٝبطب

( )1ضٛز ٠ايصَس .36

إقاَت٘ عً ٢إعاؾ.ٞ
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ايثايث  :إزاد ٠إعٓ ٢ا٭عِ ايػاٌَ يًٛجٌٗ ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞأع،ٙ٬
ٚايؿرٝس ٖ ٛا٭مـا ،ؾطـٛا ٤إضـتٗصٚ٤ا بإطـًٌُ أ ،٫ ٚؾـإ اهلل عـص
ٚجٌ أعدٸ هلِ عراباً أيُٝاًٚ ،جعٌ هلِ ايداز ايدْٝا داز إَترإ ،يتهٕٛ
أؾعاهلِ ذح ١عًٚ ،ِٗٝضبباً ؿًٛهلِ بايعراب ا٭ي ،ِٝيرا جا٤
اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ش وٌَُُِّّ ُُْ فًِ ُْغعٍَأِمُِْ ٌَؼَّْمَُِْز.

ماُ١

اآليح لطف

تبٌ اٯ ١ٜإ إٛاجٗ ١بٌ إطًٌُ ٚايهؿاز يٝطت َتهاؾ٦ـ ،١ؾـايك٠ٛ

ٚايػًبٚ ١ايٓؿس يًُطـًٌُ ؾـاهلل عـص ٚجـٌ َـع إطـًٌُ  ،إذ ٜـسد عًـ٢
ايهؿاز ٜٚؿكرِٜٗٚ ،رَِٗ ٜٚكبس أؾعاهلِ ،ا٭َس ايرٜ ٟعين قَٚ ٠ٛدداً
إقاؾٝاً يًُطًٌُ.
ٚتب ٌ اٯ ١ٜنٝد ايهؿازٚ ،ػعٌ إضتٗصاٚ ِٖ٤إضتفؿاؾِٗ بإطًٌُ
ؾاقد ا٭ثس ٚايتأثا ٗٚ ،اٯ ١ٜؽٜٛـ ٚٚعٝد يًهؿازَ ٖٛٚ ،ـٔ َؿـادٜل
ايسٓـــ ١اٱهلٝـــ ٗ ١ايـــدْٝا ،إذ أ ْـــ٘ شجـــس عـــٔ إعاؾـــٚ ٞؼـــرٜس َـــٔ
اٱضــتفؿاف بإطــًٌُٚ ،دعــ ٠ٛيًٗداٜــٚ ١اٱّــإ ،إ ٚؾـــ ايهؿــاز
باي ػٝإ ٚػاٚش اؿد دي ٌٝعً ٢عت ٛظاٖس عٓدِٖ  ،ؾحا ٤إدد اٱهلـٞ
يًُطًٌُ ،يٝه ٕٛعْٛـ ًا هلـِ ٗ َٛاجٗـ ١أعـداٖٚ ،ِٗ٥ـَ ٛـٔ َؿـادٜل
إضتٗصا ٤اهلل بايهؿاز.
ٗ اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚاٯٜـَ ١ـدد يًُطـًٌُٚ ،دعـ  ٠ٛهلـِ يًثبـا
ٚعدّ اٱيتؿا

عًـ ٢اٱّـإ،

اٍ َا ٜأت َٔ ٞايهؿاز ٚإٓاؾكٌ َٔ ايكسز ٚا٭ذ.٣

ايثاْ : ١ٝاٯَ َٔ ١ٜؿادٜل قٛي٘ تعاٍ شٌَْٓ ٌٌَُُُّووُُْ بِ ق ؤَ لىز
ؾكد ٜهٚ َٔ ٕٛج ٙٛاٱضتٗصا ٤ايهٝد ٚإهس اـؿ ،ٞؾحـا٤

اٯ ١ٜيهػؿ٘ ٚؾكرّ٘ٓٚ ،ع ٖرا ايؿك س َٔ تأريثا ٙعً ٢ايٓؿٛع.
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .111

()1

ٖـرٙ
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ايثايث : ١ػعٌ اٯ ١ٜإٓـاؾكٌ ٚايهؿـاز َٓػـػًٌ بأْؿطـِٗ ٭ْٗـا تـبٌ
ض ٤ٛضسا٥سِٖ َٚ ،ا ىؿ ٗ ٕٛؾدٚزِٖ.
ايسابع : ١تدع ٛاٯ ١ٜايٓاع ْٝعاً اٍ عدّ إضترٛاذ ايٓؿظ ايػٗ١ٜٛ
عً ٢إمتٝازِٖٚ ،ؼثِٗ عً ٢ايتدبس بآٜا

اهللَٚ ،عحصا

ايٓب َٔ ٠ٛغا

إعتباز ٕا ٜكٛي٘ إٓاؾك.ٕٛ
اـاَطــ : ١تتكــُٔ اٯٜــ ١اٱْــراز ٚايٛعٝــد ٖــا أعــد ٙاهلل عــص ٚجــٌ

يًُٓـــاؾكٌ ٚايهـــاؾس، ٜٔقـــاٍ تعـــاٍ ش بَِّْ لٌعََُّنننافِمِ

َ فِنننً لٌن نَِّرْنِ

لألَسْفًَِز(ٚ ،)1ؾ ٘ٝذث مسا ٟٚيًٓاع عًْ ٢بر ايٓؿام ٚاٱبتعاد عٔ أًٖ٘.
أًٖ٘.

هفِْم اآليح

إ ٕ اهلل عــص ٚجــٌ مل  ٜـ رتى ايهــاؾسٜ ٜٔػــٝع ٕٛايؿطــاد ٗ ا٭زض،

ٜٚؿد ٕٚعٔ ضب ٌٝاهلل ٚوازب ٕٛايسض ٍٛقُـداً ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚضــــًِ ٚإــــ ٌَٓ٪إذ أ ٕ اهلل ضــــبراْ٘ هعــــٌ أ عُــــاهلِ ٗ مطــــسإ،
ٜٚطـ تدزجِٗ ٗ دزٚب ايكـ٬ي ١ايـيت إمتازٖٚـا ٭ْؿطـِٗ َـٔ غـا إٔ
ٜه ٗ ٕٛا٭َس جرب أ ٚإنسا.ٙ
 ٗٚاٯَ ١ٜدح يًُ ٌَٓ٪٭ِْٗ إمتازٚا اٱْتُا ٤إٍ اٱضٚ ّ٬إتبـاع
ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ؾتٓصٖٛا َٔ ايتٚ ٘ٝايك٬يٚ ،١تـ٪دٟ
اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا إ ٍ ايطفس ١ٜبايهاؾسٚ ٜٔتبعث عًـ ٢ايٓؿـسَ ٠ـِٓٗ ٚإٕ
نطتِٗ ايدْٝا بصٜٓتٗا.
 ٗٚاٯٜــ ١ؼــرٜس يًهــاؾسٚ ،ٜٔدعــ ٠ٛيعــدّ كادعــ ١إطــًٌُٚ ،إ
اـداع َهس بطٝط ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيؿكر٘ ٚنػؿ٘ ٚدؾع قسز.ٙ

 ٗٚاٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإزجاع نٝد ايهاؾس ٜٔإ ٍ مٛزِٖٚ ،اٱمبـاز عـٔ شجـسِٖ
( )1ضٛز ٠ايٓطا.145 ٤
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ٚتكبٝس ؾعًِٗ.
ايثآَْ : ١ٝع إطًٌُ َٔ اٱؾتتإ بِٗ.
ايثايث : ١اٱمباز بإ اهلل ًِّٗٗ ٜٚرتنٗـِ اٍ ذـٌ ٜستهبـ ٕٛاٯثـاّ
بعٓ اد ٚتعدٹ ٚق٬ي ١إضتدزاجاَ ٚذح.١
ايسابعـــ : ١مل ٜـــرتى اهلل عـــص ٚجـــٌ إٓـــاؾكٌ ٚغـــأِْٗٚ ،قٝـــاَِٗ
باٱضتفؿاف بإطًٌُ بٌ ٜبتً ِٗٝبإٔ ٜهْٛٛا قٌ اٱضتٗصا ٤اٱهلَٚ ٞا
ؾ َٔ ٘ٝايبٚ ٤٬ا٭ذ.٣
اـاَط : ١تبٌ اٯَ ١ٜا وًُ٘ إٓاؾك َٔ ٕٛايػٝظ ٚاؿطد يًُطًٌُ.
ايطادض : ١إ َٗاٍ إٓاؾكٌ ٗ غ ِٗٝيٝه ٕٛذحٚٚ ١با ً٫عً.ِٗٝ
ايطــابع : ١إ اهلل عــص ٚجــٌ ٜعًــِ َهــس ٚنٝــد ايهؿــاز ٚإٓــاؾكٌ،
ٚجــا٤

اٯٜــ ١يٲمبــاز عــٔ ب ْ٬ــ٘ٚ ،إ قٝــٌ إ إٓــاؾكٌ قــايٛا شبِٔقَّننا

َٔ ُْٓ ُِسْخَمَِْئَُِْز .
بُٓٝا جا ٤ايسد اٱهل ٞباٱضتٗصا ٤بِٗ َٚدِٖ ٗ طػٝاِْٗ ٚعتـِٖٛ
ٱقاَ ١اؿح ١عًٚ ،ِٗٝاْٗـِ إمتـازٚا اي ػٝـإٚ ،ؾعًـٛا ايكبـٝس ٚإٓهـس
ٚػاٚشٚا اؿدٚ ،إد ٖٓا يٝظ اٱعاْ ١بٌ اٱَٗاٍ ٚاٱضـتدزاد يتٛنٝـد
ذكا٥ل : ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚإ ايكْٝ ٠ٛعاً ٚايكدز ٠إ ًك ١هلل عص ٚجٌ.
ايثاْ : ١ٝعدّ إقساز إٓاؾكٌ باٱضٚ ّ٬إطًٌُٚ ،إ إشدادٚا َهساً
ٚدٖا.٤
ايثايث ـ : ١دعــ ٠ٛإطــًٌُ يًؿــرب ٚايترُــٌ إكسْٚــ ١بايبػــاز ٠غٝبــ١
ٚمطاز ٠إٓاؾكٌ.
ايسابع : ١إْك اع ٖرا إد ٚاٱَٗاٍ عٔ ايهؿاز بايرتدد ٚاؿا ٠ايـيت
ِٖ عًٗٝا.
اـاَط : ١جعٌ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٜدزن ٕٛايكـبس ايـرات ٞيً ػٝـإ،
ٚعدّ اٱْتؿاع َٓ٘.
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ايطادض ـْ : ١طــبٚ ١إقــاؾ ١اي ػٝــإ اٍ إفــادعٌ ٚإٓــاؾكٌ ذحــ١
عًٚ ،ِٗٝإ اٱَٗاٍ ٚاٱضتدزاد جا ٤بعد ُـاد ٗ ِٜٗايتعـدٚ ٟػـاٚش
اؿد.

إفاضاخ اآليح

اؿُد هلل ايرٜ٪ٜ ٟد إطًٌُ بٓؿسّٚ ٙـدِٖ بـايكٚ ٠ٛإٓعـَٚ ،١ـٔ

ٚج ٙٛإٓع ١اْ٘ ضبراْ٘ ٜؿكس إفادعٌ ٜ ًِّٗٗٚتُاد ٗ ٕٚغـسٚزِٖ
ٖٚــِ ٜتُتعــَ ٕٛبــاٖخ ايــدْٝا ،يكــد أظٗــس

اٯٜــ ١مطــاز ٠إٓــاؾكٌ

ٚإْدذازِٖ ٭ٕ اهلل تعاٍ ت ٍٛشجسِٖ ٚزدعِٗ.
ٜٓ َٔٚطا ٙاهلل َٔ زٓت٘ ئ ٜس ٣اـا ٚايٓؿع ٚايربن ١ؾهٝــ َـٔ
ٜطــتفـ ٜٚــسد اهلل عًٝــ٘ َهــسٚ ٙضــفسٜت٘ بإطــًٌُ ٗٚ ،اٯٜــ ١إْــراز
يًُفادعٌٚ ،إمباز ع ٔ عدّ بكاَ ِٗ٥تطرت ٗ ٜٔق٬يٚ ١غ.ٞ

الصلح تني أّل ّآخس اآليح

ٖر ٖٞ ٙأ ٍٚآٜـ ١تبـدأ باضـِ اهلل تعـاٍ ش لٌٍقنرُ ٌَسْنخَمَِْتُ هِمِنُْزَٚ ،ـٔ
اٯٜا

إ تأت ٞبًػ ١اٱْرازٚ ،تتكـُٔ اٱمبـاز عـٔ غكـ

اهلل تعـاٍ

عً ٢ايهؿاز ٚإٓاؾكٌٚ ،اضتدزاجِٗٚ ،إَٗاهلِٚ ،ؾٝـ٘ بٝـإ ؿهـِ اهلل
تعاٍ ٚعظ ِٝقدزت٘ ٚضً اْ٘ٚ ،تتكُٔ اٯَٛ ١ٜقٛعٌ:
ا٭ : ٍٚإضتٗصا ٤اهلل بايهؿاز.
ايثاْ : ٞجعًِٗ َترا ٗ ٜٔتٚ ٘ٝق٬ي.١
ٚتبٌ اٯْ ١ٜؿس ٠اهلل تعاٍ يًُطًٌُ ٚإْتكاَ٘ َٔ ايرٜ ٜٔطتٗصٕٚ٤
بِٗ بمدعا ٤اٱّإ.
يكد ذنس

اٯ ١ٜايطابك ١أقٛاهلِ إتٓاقكٚ ١إتبآٜـٚ ١ايـيت ٜسٜـدٕٚ

َٓٗا اٱقساز باٱضٚ ،ّ٬إعاْ ١ز ٚ٩ع ايك٬يٖٚ ١را ايرنس ؾكس هلِ،
ٚيهٔ اهلل تعاٍ ذ ٚايك ٠ٛإتٌ ٖٛٚ ،عـ ّ٬ايػٝـٛب ،ؾكـد جـا٤

ٖـرٙ
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اٯ ١ٜيتفرب عٔ إْصاٍ ايب ٤٬بايهؿاز ٗ ايدْٝا يطع ِٗٝيٲقساز بإطًٌُ
ْٚؿستِٗ يس٩ضا ٤ايهؿس ٚايك٬ي.١
ؾًِ ٜأ ٹ ايسد اٱ هل ٞعً ٢إضتٗصا ِٗ٥بإطًٌُ َثً٘ َٔ اٱضـتٗصا٤
ٗ َٛقٛع٘ َع ايتبا ٗ ٜٔاؿهِ ٚا٭ثس ،إذ إ إضتٗصا ِٖ٤بإطًٌُ ٫
ٜرتت

عً ٘ٝأ ٟأثـس أ ٚقـسز عًـ ٢إطـًٌُ ٭ٕ اٯٜـ ١ايطـابك ١ؾكـرت٘

ٚنػؿت عٓ٘ ٚيهٔ إضتٗصا ٤اهلل تعاٍ بِٗ يٝظ ي٘ زاد أَ ٚاْع.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜباٱْ راز ٚايٛعٝد ٚاٱمباز عٔ ايعكـاب ايعاجـٌ

يًهؿاز ايرٜ ٜٔطع ٕٛيٲقساز بإطًٌُ.
ٚتبعـــث اٯٜـــ ١ايطـــه ٗ ١ٓٝقًـــٛب إطـــًٌُ ٕـــا ًٜكـــا ٙأعـــداِٖ٩
ٚإطتٗص ٕٚ٤بِٗ َٔ اـصٚ ٟا٭ذ ٗ ٣اؿٝا ٠ايدْٝاَٚ ،ـا ٜٓتظـسِٖ َـٔ
ايعكاب ا٭ي ٗ ِٝاٯمسٚ ، ٠ؾٗٝا إْراز يًهؿاز ٚدعـ ٠ٛيًهــ عـٔ إٜـرا٤
إطًٌُ ٚايهرب عً.ِٗٝ
ٚ َٔٚج ٙٛاٱْراز ٗ اٯَ ١ٜـا تبعثـ٘ َـٔ ايؿـصع ٚاــٛف ٗ قًـٛب
ايهاؾسٚ ،ٜٔؾٗٝا تثبٝط ٭عُاهلِ ٚ ،شجس َٔ اٱضتٗصا ٤بإطًٌُ.

الرفسري الراذي

أمتتُت اٯ ١ٜايطابك ١بمؾساز إٓاؾكٌ ٚايهؿاز عً ٢ايٓؿام ٚايعٓاد

ٚإْٗــِ شُِسْنخَمَِْئَُِْز أ ٜ ٟطــفسَ ٕٚــٔ إطــًٌُ ٗ إعْٗ٬ــِ اٱّــإ
شٚزاًٚ ،إظٗاز ايػو ٚايسٚ ، ٜاٱضتفؿاف بإطًٌُ ٚضٓٔ اٱّإ ،إذ
إٔ َٛقــٛع اٱضــتٗصا ٤أعــِ َــٔ إٔ ٜٓرؿــس بمدعــا ٤اٱّــإ ٜٚػــٌُ
اٱضتٗصا ٤بآٜا

ايكـسإٓ ٚإعحـصا

ايبـاٖسا

ش وَبِ َل َٔامٌَْخُُْ بٌَِى لٌوَّ َةِ لحقخَ ُو َا َُُول وٌَؼِباز(.)1

( )1ضٛز٠إا٥د. 58 ٠

ٚايؿـسا٥ض ،قـاٍ تعـاٍ
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ٚٚزد يؿظ (ٜطتٗص )ٕٚ٤أزبع عػسَ ٠سٚ ،٠جا ٤أغًبٗا بًػ ١اٱْـراز

ٚايٛعٝد  ّٜٛايكٝاَ ،١قاٍ تعاٍ ش وَحَاقَ هِمُِْ َِا وَأُِل هِرِ ٌَسْنخَمَِْئُِْز(ٚ ،)1مل
ٜسد يؿظ (َطتٗص )ٕٚ٤إ ٗ ٫اٯ ١ٜايطابكٚ ،١يؿظ (ٜطتٗص )٨إٖ ٗ ٫رٙ
اٯ ،١ ٜؾرإا أظٗس ايهؿاز ٚإٓاؾك ٕٛإضتٗصاٚ ِٖ٤إضتفؿاؾِٗ بأؾراب
ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ جـا ٤ايـسد ٚاٱمبـاز عـٔ اؾـصا٤

ٚوتٌُ إضتٗصا ٤اهلل بِٗ ٚجٖٛاً:
ا٭ : ٍٚاٱضتٗصا ٤بايهؿاز ٗ اؿٝا ٠ايدْٝا.
ايثاْٜ : ٞتعًل اٱضتٗصا ٤بعامل اٯمس.٠
ايثايث  :ايعٓٛإ ا٭عِ ٚمش ٍٛاٱضتٗصا ٤بايهؿاز ٗ اؿٝـا ٠ايـدْٝا
ٚاٯمس.٠
ٚايؿــرٝس ٖــ ٛايثايــثٖٚ ،ــَ ٛــٔ اؾــصاٚ ٤ايعكــاب يًهؿــاز ايــرٜٔ

ٜطفس َٔ ٕٚآٜـا

اهللَٓٚ ،اضـو ايعبـاد ،٠يـرا جـا٤

اٯٜـ ١بًػـ١

ايؿعــٌ إكــازع ايــرٜ ٟؿٝــد إضــتٗصا ٤اهلل عــص ٚجــٌ بٗــِ عًــ ٢مــٛ
اٱضتداَ.١
ٚجا٤

اٯٜـ ١بؿـٝػ ١اؾُـ ع(بِٗ) ؾكـد أذـا اهلل عـص ٚجـٌ بهـٌ

غٚ،٧تدٍ اٯ ١ٜعً ٢عًِ اهلل عص ٚجٌ بإطتٗصٚ ٌ٥ؾعًـِٗ ٗٚ ،اٯٜـ١
تعكٝد يًُٚ ٌَٓ٪تثبٝـت يكًـٛبِٗ ٕـا ؾٗٝـا َـٔ اٱمبـاز عـٔ عـدّ تـسى
عدَٚ ِٖٚا ٜك ّٛب٘ َٔ ايتعدٚ ٟاٱضتفؿاف إذ مل ٜهٔ عدد إطًٌُ
نثااًٚ ،ناْٛا ٜتعسق ٕٛيًٗحٚ ّٛايتعد َٔ ٟنؿاز قسٜؼ ٚغاِٖ ،نُا
ٗ َعسنـ ١بـدز ٚأذــد ؾكـد نـإ جــٝؼ ايهؿـاز ٗ نـٌ َُٓٗــا مـ ٛث٬ثــ١
أقعاف جٝؼ إطًٌُٜٚ ،ؿـٛم ايؿـازم ٖـر ٙايٓطـب ١نـثااً غؿـٛف
ايعدٚ ٠اـٚ ٌٝإ ،ٕٚ٪نُا قاّ ايهؿاز عؿاز إدَ ٗ ١ٜٓعسنـ ١اـٓـدم
أقٌ قً َٔ ٬ٝايػٗس .
( )1ضٛز ٠ا٭ذكاف . 26
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يتهٖ ٕٛر ٙاٯ ١ٜبػاز ٠مط از ٠ايهؿاز ٚ ،ػًـَ ٞؿـدام إضـتٗصا٤
اهلل عص ٚجٌ بِٗ بٗصّتِٗ ٗ َعـازى اٱضـ ّ٬ا٭َ ٗٚ ٍٚعسنـ ١أذـد

ْصٍ قٛي٘ تعاٍ ( ٌٍَِمعَٓغَ ٌََْفلا ِِْٓ لٌق ٌَِٓ وَفٌَُول ؤَوْ ٌَىعبِخَمُُْ فٍَََْمٍَِبُِل خَائِبِ

َ) (.)1

(.)1
ؾحــا٤

ٖــر ٙاٯٜــ ١يبعــث ايطــهْ ٗ ١ٓٝؿــٛع إطــًٌُٚ ،نؿــاٜتِٗ

غؿٛف اٱضتٗصاٚ ٤آثاز ٙايٓؿط ،١ٝنُا ت سد اٯ ١ٜأضباب ايػك

عٔ

إطًٌُٚ ،ػعًِٗ ٜٓػػً ٕٛبمؾ٬ح أْؿطِٗ ٚفتُعاتِٗ َٔ غا إيتؿا
إٍ إضتٗصا ٤ايهؿاز ٭ٕ اهلل عص ٚجٌ نؿاِٖ إٜا.ٙ
ؾؿرٝس إٔ اٯ ١ٜجا٤

بؿٝػ ١اؾًُـ ١اـربٜـ ١إ ٫أْٗـا ٚعـد إهلـٞ

نــس ِٜيًُطــًٌُ ظــصا  ٤عــد ِٖٚبايعكــاب ايــدْٚ ٟٛٝا٭مــس ٟٚيٝؿــٛش

إطًُ ٕٛبٓعُـ ١مل تًٓـٗا أَـَ ١ـٔ إًـٖٚ ٌٝـَ ٛـٔ مؿـا٥ـ شخٍَْنٌَ ؤَُِّنتٍ

ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِز ( ،)2مؿٛؾاً ٚإٔ َٛقٛع آ ١ٜايبرث َٓبطط عً ٢أؾـساد
ايصَإ اي ٛي ١ٝإتعاقبٚ ١مل ٜٓرؿس بصَإ ،ايٓـصٖٚ ٍٚـر ٙايٓعُـ ١عًـ٢
ٚج ٙٛتته: َٔ ٕٛ
ا٭ : ٍٚإمباز اهلل عص ٚجٌ هلِ عٔ إضتٗصا ٤عـد ِٖٚبٗـِ نُـا ٗ
اٯ ١ٜايطابك ١يٝهٖ ٕٛرا اٱمباز ٚاق ١ٝهلَِٓٚ ،اضب ١يٲذرتاش َٓ٘.
ايثاْ : ٞف ٧اؾصا ٤عًٖ ٢را اٱضتٗصا َٔ ٤عٓد اهلل عص ٚجٌ ،ؾكد
نـإ إطـًُ ٕٛذــدٜث ٞعٗـد باٱّـإ ،إٍ جاْـ

قًـ ١إـٛازد ٚغــظـ

ايعٝؼ ،ؾحا  ٤إدد اٱهل ٞبايط َٔ ١َ٬إضتفؿاف عد ِٖٚبِٗ.
ايثايث  :ايعكاب ايػدٜد ٭عدا ٤اٱض.ّ٬
ايسابع  :بعث اي ُأْْ ٗ ١ٓٝؿٛع إطًٌُ.

( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ . 127
( )2ضٛز ٠آٍ عُسإ .110
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ٚجا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١ايؿعٌ إكازع ايرٜ ٟؿٝد اٱضتُساز ٚايتحدد،

ٚؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢عدّ تست

آثاز َعتد بٗا عًـ ٢إضـتٗصا ٤ايهؿـاز بايـرٜٔ

ٜبــادز  ٕٚإٍ دمــ ٍٛاٱضــ ،ّ٬يٓٝحــ ٛإطــًَُ ٕٛــٔ اؿــسب ايٓؿطــ١ٝ
ٚأضباب ايػو ٚايس. ٜ
ٚػعٌ ٖر ٙاٯ ١ٜإضتٗصاٚ ٤ضفس ١ٜايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بايتٓصٚ ٌٜايٓب٠ٛ
ٚإطـًٌُ ٚايعبــادا

ٚايؿــسا٥ض ظــاٖساً َهػــٛؾاًٚ ،عــد ِٜا٭ثــس ،أَــا

إضتٗصا ٤اهلل عص ٚجٌ بِٗ ؾَٗ ٛتحدد ٚيٝظ ٕؿادٜك٘ ذؿس أ ٚتعـ،ٌٝ
َٗٓٚا:
ا٭ : ٍٚإضتدازد ايهؿاز ٚجعًِٗ ٜب ٕٚ٤ٛبمنِٗ.
ايثاْ : ٞإْػػاٍ ايهؿاز باٱضتٗصا ٤اير ٟوح

عِٓٗ ز ١ٜ٩اٯٜا ،

ٚايتدبس ٗ َعاْٗٝا ٚد٫٫تٗا.
ايثايث  :نػـ جٗاي ١ايهؿاز.
ايسابع َ :عسؾ ١ايٓاع يك٬يٚ ١م أ ايهؿاز ،ؾٜ ٬ؿػ ٕٛيكٛهلِ.
اـاَظ  :تٛاي ٞاٯٜا

ايباٖسا

عً ٢ايٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘

ٚآي٘ ٚضًِ.
ايطادع  :دم ٍٛايٓاع ٗ اٱض ّ٬أؾٛاجاً.
ايطــابع  :زٜ٩ــ ١إطــتٗص ٌ٥يــرٚ ِٜٗٚأقسبــاٜ ِٗ٥ــدمً ٕٛاٱضــ،ّ٬
ٜٚــ٪د ٕٚايؿــسا٥ض ،ؾكــد ٜكــ ّٛأذــدِٖ باٱضــتٗصا ٤بــايٓبٚ ٠ٛإطــًٌُ
عكس ٠جازٜٚ ،ٙؿاج ٗ ٧اي ّٛٝايتاي ٞظازٚ ٙقد دمـٌ اٱضـ ّ٬بمّـإ
ٚزقا يتحًَ ٞعحصا

ْب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.

ايثأَ ٚ َٔ :ج ٙٛإضتٗصا ٤ايهؿاز بإ ٌَٓ٪قً ١عـددِٖ ٚعـدتِٗ،
ٚإذتُاٍ عدّ ؾُٛدِٖ بٛج٘ ايعد ٚا٭نثس عدداً ٚعدٚ ،٠جا٤

ْتا٥خ

َعسن ١بدز بٓؿس إطًٌُ ٖٚصّ ١ايهؿاز غس ٖصّـ ،١ثـِ جـا٤

َعسنـ١

أذد بعدٖا بٓر ٛضٓ ،١ؾتحً ٢عص َٓٚع ١إطًٌُ بايؿرب ٚاـػـَ ١ٝـٔ
اهللٚ ،ظٗس اٱض َٔ ّ٬إعسنَ ١عاؾ ٢ضإاً.
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ايتاضع ٚ َٔ :ج ٙٛإضتٗصا ٤اهلل بايهؿاز ْص ٍٚإ٥٬ه ١يٓؿس ٠إٌَٓ٪

ٗ َعاز ى اٱض ّ٬ا٭ ،ٍٚقـاٍ تعـاٍ ش بِ ع حَمُنِيُ ٌٍِعُّناَِِِْ

َ ؤٌََنْٓ ٌَىعفِنٍَىُُْ

ؤَْْ ٌَُِِّّوُُْ رَهُّىُُْ هِثَ َثَتِ آ َفٍ ِِْٓ لٌعَّ َئِىَتِز (.)1
ايعاغس  :تٛايْ ٞص ٍٚآٜا

ايكسإَٓٚ ،ا ؾٗٝا َـٔ ا٭ضـساز َٚؿـاتٝس

اـصا ٔ٥ايعًُٚ ١ٝايه.١َٝ٬
اؿاد ٟعػس  :دم ٍٛبعض عًُا ٤بين إضساٚ ،ٌٝ٥ايكبا٥ـٌ ايعسبٝـ١
ٗ اٱضٚ ،ّ٬إظٗازِٖ ذطٔ اٱّإ.
ايثاْ ٞعػس ٚ :زد عٔ ابٔ عباع ٗ َعٓـ ٢اٱضـتدزاد :أْٗـِ نًُـا

أذدثٛا م  ١٦ٝجدد اهلل هلِ ْعُ.)2( )١

ايثايث عػس  :إهس بايهؿاز ٚايب ؼ بِٗ  ،قاٍ تعـاٍ شٌَّْىُنٌُوَْ

وٌَّْىٌُُ لٌٍقرُ وَلٌٍقرُ خٌٍَُْ لٌعَّاوٌٌَِِٓز(.)3
ٚإضــتٗصا ٤ايهؿــاز بإطــًٌُ ٜكابًــ٘ اهلل باٱضــتٗصا ٤بٗــِٚ ،برتنٗــِ
َترا ،ٜٔ٭ٕ إضتٗصا ٤اهلل بِٗ ْٛع عكاب هعًِٗ ٗ ق٬يٚ ١تٚ ٘ٝب٤٬
َطتُس.
يكد ْعتت اٯ ١ٜايهؿاز باي ػٝإ ٚػاٚش اؿد ٚايػسٚزَ ،ع تعٝاِٖ
ٚإْــرازِٖٚ ،ؾٝــ٘ تؿطــا ؾرــٛدٖ ِ باٯٜــا

ٚعــدّ تــدبسِٖ بــايرباٌٖ

ايطاطع ١اييت تدٍ عً ٢ؾدم ْبـ ٠ٛقُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ،
َ َٔٚؿادٜل إدد ٚاٱضتدزاد ٗ طػٝاِْٗ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتــسى ايــٓ

قُــد ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ ٚإطــًٌُ

يًُٓاؾكٌ ٚعدّ َٓاجصتِٗ ايكتاٍ.
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .124
( )2فُع ايبٝإ . 52/1
( )3ضٛز ٠ا٭ْؿاٍ . 30
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ايثاْ : ٞإبساّ ايـٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ إٛاثٝـل َـع

ايٛٗٝد ٚبعض ايكبا.ٌ٥
ايثايث  :ذؿَ ٍٛا ّٓ ٕٛب٘ أْؿطِٗ َٔ ظٗٛز ايهؿاز.

ٚعٓدَا ْصٍ أ ٍٚضٛز ٠ايبكس ٠شلملز ( ،)1قاٍ ذ ٞٝبٔ أم

ٚاقبٌ

عً َٔ ٢نإ َع٘ :ا٭يـ ٚاذدٚ ،٠اي ّ٬ث٬ثٚ ،ٕٛإ ِٝأزبع ،ٕٛؾٗـرٙ
إذدٚ ٣ضبع ٕٛضٓ ١أؾتدمً ٗ ٕٛدْ ٜٔـ

إِـا َـدًَ ٠هـ٘ ٚأجـٌ أَتـ٘

إذدٚ ٣ضبع ٕٛضٓ١؟ ثِ أ قبٌ عً ٢زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
ؾكاٍٜ :ا قُد ٌٖ َع ٖرا غاٙ؟ قاٍْ :عِ قاٍَ :اذا.
قاٍ  :إـ ،قاٍ ٖ :را أثكٌٚ ،أق ٣ٛا٭يـ ٚاذدٚ ٠ايـ ّ٬ث٬ثـٕٛ
ٚإ ِٝازبعٚ ٕٛايؿاد تطع ٕٛؾٗرَ ٙاٚ ١٥اذدٚ ٣ضـت ٕٛضـٖٓ ١ـٌ َـع
ٖرا ٜا قُد غا ،ٙقاٍْ :عِ ،قاٍَ :اذا؟
قاٍ :ايس قاٍٖ :را أثكٌ ٚأ طـ ٍٛا٭يــ ٚاذـدٚ ٠ايـ ّ٬ث٬ثـٚ ٕٛايـسا٤
َا٥تإ ؾٗر ٙإ ذدٚ ٣ث٬ثَٚ ٕٛا٥تا ضٓ ١ؾٌٗ َع ٖرا غاٙ؟
قاٍ ْ :عـِ ،قـاٍَ :ـاذا؟ قـاٍ  :إـس ،قـاٍ  :ؾٗـر ٙأثكـٌ ٚأطـ ٍٛا٭يــ
ٚاذدٚ ٠اي ّ٬ث٬ثٚ ٕٛإ ِٝازبعٚ ٕٛايساَ ٤ا٥تإ ؾٗر ٙإذدٚ ٣ضبع ٕٛضٓ١
َٚا٥تإ ،ثِ قاٍ :يكد يبظ عًٓٝا أَسى ٜا قُد ذتَ ٢ا ْدز ٟأقً ً٬ٝأع ٝت
أّ نثااً(.)2
ٚمل تكٌ اٯٜٚ( ١ٜرتنِٗ ٗ طػٝاِْٗ) بٌ قايت (ّدِٖ) يبٝإ إٔ َكايٝد
ا٭َٛز نًٗا بٝد اهللٚ ،إػ ١٦ٝإ ًك ١ي٘ تعاٍٚ ،أْ٘ ضبراْ٘ ٜـسشم ايٓـاع

ْٝعاً ،قاٍ تعاٍ ش وًٍُّا ُُِِّّٔ َاُ َء وَ َاُ َءِ ِِْٓ ػََٓناءِ رَهِّنهَ وََِنا وَناَْ ػََٓناءُ رَهِّنهَ

َِ ْظُِرلز (ٚ ، )3يهٔ ايهؿاز ٜتفر َٔ ٕٚايٓعِ اٱهل ١ٝضبباً يًؿطل ٚايتعدٟ
( )1ضٛز ٠ايبكس.1 ٠
()2تؿطا اي رب.217/1 ٟ
( )3ضٛز ٠ا٭ضسا.20 ٤
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ٚايػسٚز ،ؾتظٗس ْتا٥خ ٖرا اؾرٛد عً ِٗٝباؿطسٚ ٠ايتٚ ٘ٝايك٬يٚ ١نثس٠
ايرتددٚ ،اٱض ّ٬ىرتم غػاف ايكًٛب َٚعحصا

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘

ٚآي٘ ٚضًِ ػرب ايٓؿٛع إٓهطسٚ ،٠تبعث إغساق ١ا٭ٌَ ؾٗٝا.

هي غاياخ اآليح

َٔ َٓاؾع اٯٚ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚفاشا ٠ايهاؾس ٜٔبط ٤ٛؾعًِٗ ٚإضتفؿاؾِٗ بإطًٌُ.
ايثاْ : ٞذّ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ ٭ٕ اهلل عـص ٚجـٌ ّـد هلـِ ٜٗٚـ ٤ٞهلـِ
َكدَا

اٱّإٜٚ ،كسبِٗ اٍ ضبٌ اي اعٖٚ ١ـِ ٜؿـس ٕٚعًـ ٢اؾرـٛد،

ؾإطًُ ٕٛدعا ٠اٍ اهلل ٚباب زٓ ٗٚ ،١إّاِْٗ ٚأدا ِٗ٥يًعبادا

ترنا

يًهؿاز ٚإفادعٌ بًص ّٚاٱّإ ٚإم٬ف ايَٓٚ ،١ٝع ٖرا ؾاِْٗ ٜكابًِْٗٛ
باٱضتٗصا.٤
ايثايث  :اٱمباز عٔ تٚ ٘ٝؼا ايهؿاز.
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ قاْ ٗ ٕٛاٱزاد ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإ اهلل عص ٚجٌ ٜداؾع
عٔ اير ٜٔآَٓٛا.
ايثاْ : ١ٝتبعث اٯ ١ٜايؿصع ٚاـٛف ٗ قًٛب إٓاؾكٌ.
ايثايث : ١مسٚد اٱض ّ٬قٜٛاً َٔ تعد ٟايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بعد إؾتكاح
أَسِٖٚ ،إضتٗصا ٤اهلل تعاٍ بِٗ.
ايسابع٪َ : ١امر ٠اهلل عـص ٚجـٌ يًهؿـاز ٚإفـادعٌ عًـ ٢ظًُٗـِ
ٚتعد.ِٜٗ
اـاَط : ١تؿك٘ إطًٌُ ٗ ايـدَٚ ،ٜٔعسؾـ ١ذكٝكـٖٚ ١ـ ٞإ ػـاٚش
ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ أَس ئ ٜدٚ ،ّٚإ عاقبتِٗ إٍ مطسإ.
ايطادض : ١ذث إطًٌُ عً ٢ايؿرب ٗ جٓ
َــٔ ايهؿــاز ٚإ ٓــاؾكٌ بــاب يًثــٛابٚ ،ضــب
ٚإٓاؾكٌ.

اهلل ،٭ٕ َـا ٜعاْْٛـ٘

يٓــص ٍٚايعــراب بايهؿــاز
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ايطــابع : ١دعــ ٠ٛايٓــاع يٲضــْٚ ّ٬ــدبِٗ اٍ تٛجٝــ٘ ايًــٚ ّٛايــرّ
يًهؿاز ٚإٓاؾكٌ عً ٢إؾسازِٖ ٚعٓادِٖ ٚإضـتفؿاؾِٗ بـإ ٌَٓ٪بػـا
ذل.

ايثآَ : ١اٯَ َٔ ١ٜؿادٜل قٛي٘ تعاٍ شفٍٍَِقرِ لٌعؼََِّةُ اٍَِّؼاز(ٚ ،)1قٛي٘ تعاٍ

تعاٍ ش وٌٍَِقرِ لٌعؼََِّةُ وٌٌََِسٌُِِرِ وٌٍَِعُّاَِِِْ

َز(.)2

ٜٚؿٝد اؾُع بـٌ اٯٜـتٌ أعـ ٙ٬أ ٕ عـص ٠ايسضـٚ ٍٛإـ ٌَٓ٪إقتبـاع
ٚإغتكام َٔ عص ٠اهلل تعاٍ َػٚ ١٦ٝي ـ َٔ اهلل تعاٍ.
ؾــاهلل عــص ٚجــٌ ٖــ ٛايــرٜ ٟــسٜٚ ٣طــُع َــا ٜؿعًــ٘ ٜٚكٛيــ٘ ايهؿــاز
ٚإٓاؾكٚ ٕٛتعد  ِٜٗعً ٢إطًٌُ ،ؾتأتٖ ٞر ٙاٯ ١ٜيتحعٌ إطًٌُ ٚاٍ
 ّٜٛايكٝاََ ٗ ١أَٔ َٔ إضتٗصاٚ ِٗ٥تسجع نٝدِٖ إٍ مٛزِٖ.

الرفسري

لْلَ ذعاى ش لٌٍقرُ ٌَسخَمَِْتُ هِمُِْ ز

تظٗس اٯ ١ٜذاٍ إفادعٌ ٚإٓاؾكٌ ٚ ،ؾٗٝا بػاز ٠يًُٚ ٌَٓ٪ضه١ٓٝ
هلِ.
 َٚـٔ ؾكــٌ اهلل تعــاٍ إمبــاز إطــًٌُ باْــ٘ ٜطــتٗص ٤ٟبإٓــاؾكٌ،
ٚإ ضتٗصا ٙ٩تعاٍ ّهٔ إ ٜتؿٛز عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚهاشٜٗـــِ اهلل عً ٢إضـــ تٗصاٖ ِٗ٥را َا ٜٓاضـــب٘ َـٔ ايبــ٤٬
ٚايعرابٚ ،ايعسب تطــ ُ ٞاؾصا ٤عً ٢ايؿعٌ باضــُ٘ نُا ٚزد ٗ قٛيــ٘

تعـــاٍ ش وَاَََلءُ سٍَِّئَتٍ سٍَِّئَتٌ ِِثعٍُمَا ز( ،)3إٕ اهلل عـص ٚجـــٌ وؿـ ٞعًـِٗٝ
اٯثاز إتؿسع ١عٔ إ ضتٗصا ِٗ٥بإ ٌَٓ٪بسضاي ١قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ ،يته ٕٛذطس ٠عًٚ ِٗٝمطازًَٗ ٠ه.١
( )1ضٛز ٠ؾاطس .10
( )2ضٛز ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
( )3ضٛز ٠ايػٛز.40 ٣
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ايثاْ : ٞز ٟٚعٔ ابٔ عباع أْ٘ قاٍ ٜ :ؿتس هلِ  ٗ ِٖٚايٓـاز بـاب
َٔ اؾٓ ١ؾٝكبً َٔ ٕٛايٓاز ايَ ٘ٝطسعٌ ذت ٢اذا اْتٗٛا اي ٘ٝضـد عًـِٗٝ

ؾٝكرو إَ َٕٛٓ٪ـِٓٗ ،ؾًـريو قـاٍ عـص ٚجـٌ ش فَناٌعٍَََِْ لٌقن ٌَِٓ آََُِنِل

ِِْٓ لٌعىُفقارِ ٌَُع َىَُِْ ز(.)2-1

ّٚهٔ إ ٜهٖ ٕٛرا ايتؿطا ٚجٗاً َٔ َؿادٜل اٱضتٗصاٚ ٤إتؿاي٘
باٯمسٚ ،٠ا ٫ؾإ ظاٖس اٯٜ ١ٜتعًل باؿٝا ٠ايدْٝا بدي ٌٝذًٜٗا َٚ ،ا ؾ٘ٝ
َٔ ع ـ.
ايثايــث  :جعــٌ اهلل عــص ٚجــٌ يًُٓــاؾكٌ ضــٓٔ ٚأذهــاّ إطــًٌُ
ظاٖساً ،ثِ َٝصِٖ ٗ اٯمس ،٠أ ٟاِْٗ ضٛف ٜس ٕٚأْؿطِٗ قسٖ ٌَٚا
ٜٓاي٘ إطًُ٦َٜٛ ٕٛر.
ايسابع  :ذّ اهلل عص ٚجٌ ٭ٌٖ ايهؿس ٚايك٬يٚ ١ؽ ٦تِٗ ٱقاَتِٗ
عً ٢ايك.ٍ٬
اـاَظ  :إمباز ايكـسإٓ بـإٔ ُـاد ٗ ِٜٗاٱضـتٗصاٚ ٤ايػـ ٞإِـا ٖـٛ
بًٚ ٣ٛإَٗاٍ ٚإضتدزاد َٔ اهلل تعاٍ.
ايطادع :إ ؾعٌ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٖرا ضٛف ئ وكل أْ ١ٜتٝحٖ ١ا
ٜتٛمٚ ،ٕٛاِْٗ هٗد ٕٚأْؿطِٗ ٗ َطايو ايٓؿـــ ام د ٕٚإ ٜـ٪ثسٚا ٗ
ؾــــسح اٱّــإ أ ٜٛ ٚقؿــٛا تكــدّ زاٜــا

اٱضـــــٚ ّ٬إقبــاٍ ايٓــاع عًــ٢

ايدمـ ٍٛؾ.٘ٝ
ايطابع  :ذاٍ ايعٓـاد ٚايهؿس ا ييت ِٖ عًٗٝا َٛقٛع يسؾض ايٓـاع
٭قٛاهلِ.
ايثأَ َ :ا ٜطترك َٔ ْ٘ٛاٱضــتفؿاف ٜرتغــس َٓ٘ ٚبطبب٘ إعــساض
ايٓـاع عٓٗــِ.
ايتاضــع ٜ :تحطــد اٱ ضــتٗصا ٤بٗــِ ٗ بعــض َؿــادٜك٘ بؿكــرِٗ
( )1ضٛز ٠إ ؿؿٌ .34
( )2فُع ايبٝإ .52 / 1
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ٚمصٚ ِٜٗإضتٗصا ٤ايٓاع بِٗ.
ايعاغس  :ي ٛغـا ٤اهلل هلـداِٖ يٲّـإٚ ،يهٓـ٘ ضـبراْ٘ تـسنِٗ عـٔ
اي سٜل ْانبٌ ٚعً ٢اـ اٜـا َكُٝــٌٚ ،تًبطــِٗ بٗر ٙاؿــاٍ إضـتٗصا٤
بِٗ.
اؿاد ٟعػس ْ :صٖ ٍٚر ٙاٯٜا

عــد ذات٘ إضـــتٗصا ٤بِٗ ٚؾكــــس

ٚذّ ٫عُاهلِ.
ايثاْ ٞعػس ٜ :تحطد اٱضتٗصا ٤بايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بعص اٱضَٓٚ ّ٬ع١
إطًٌُٚ ،عدّ تأثا اـداع ٚإهس عً.ِٗٝ
ايثايث عػسَ :عسؾــ ١إطًٌُ ٭ذٛاهلـِ ػعًـِٗ قـٌ ضـفس ١ٜ٭ٕ
ضًٛنِٗ َػاٜس ٕا ٜدعٜٚ ٕٛعتكدٜٚ ، ٕٚتؿــ ـ بايتٓاقض َٔ غا ضب
ٚج.٘ٝ
ايسابـع عػـس :إذاطـ ١اهلل ضـبراْ٘ عًُـاً با٭ؾعــاٍ ٚا٭غـٝاْٝ ٤عـاً
ٚنػـ أضساز أعدا ٤اٱضٜ ّ٬طكط َـا ٗ أٜـدٜٚ ،ِٜٗبـدَ ٕٚعـ٘ عًـ٢
ذكٝكتِٗ ٚ ،تظٗس عٛٝبِٗ يًُٮ.

لْلَ ذعاى ش وٌَُُِّّ ُُْ فًِ ُْغعٍَأِمُِْ ٌَؼَّْمَُِْ ز

هعٌ اهلل تعاٍ ايهؿاز ٜتُاد ٗ ٕٚأ ذاِٖ ٚػـاٚشِٖ اؿـد ٖٚـِ ٗ
ذاٚ ٠تسدد ٚإزتباى ،إ ذاي ١اٱ شدٚاد اييت ٜعٝػَ ٕٛؿـدام يًرـا٠
ٚايرتدد .
ٚقد  ٜسح ٖٓا ض٪ا: ٕ٫
ا٭ : ٍٚنٝـــ ّــدِٖ اهلل عــص ٚجــٌ ٗ اي ػٝــإٜٚ ،صٜــدِٖ ؾٝــ٘ ثــِ
واضبِٗ عًَ ٢ا ؾٓعٛا.
ايثــاْ ٕ : ٞـاذا مل ٜكـــ إبــت ِٖ٩٬عٓــد اٱ ضــتٗصا ٤بٗــِ ٚتعــدا ٙاٍ
ايعُــــ٘ ٚايصٜــــاد ٗ ٠اي ػٝــــإٚ ،إــــد ٚايصٜــــاد ٗ ٠اي ػٝــــإ يٝطــــت
َكؿــٛد ٠بايــرا

ٗ ايػايــ  ،ؾهًُــا إتطــع إــد اٱضــ َٞ٬إشدادٚا

ذطــــداً ٚإ َــــتٮ

ْؿٛضــــِٗ غٝظــ ـاً ٚظٗــــس عًــــ ٢أؾعــــاهلِٚ ،نًُــــا

إ شداد

ْعــِ اهلل عًــ ِٗٝبربنــ ١اٱ ضــ ّ٬عًــ ٢ايٓــاع ْٝع ـاً إْػــػًٛا
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بايًـــرا ٚإ تبـــاع اهلـــٚ ٣ٛايػـــٗٛا ٚ ،يكـــد قـــاٍ تعـــاٍ ش وََِن نْٓ
اَاءَ هِاٌسٍَِّّئَتِ فَ َ ٌُجََْى بِ ق ِِثعٍَمَا وَ ُُْ َ ٌُظعٍََُِّْ ز .)1
(

اَــــا بايٓطــــب ١يًطــــ٪اٍ ا٭  ٍٚؾــــإ إــــد ٖٓــــا ٜهــــ ٕٛباٱَٗــــاٍ
اَ ٚــــــا ٜطــــــترك ٕٛبطــــــ ٤ٛؾعًــــــِٗ ُٚــــــادٚ ،ِٜٗاَــــــا بايٓطــــــب١
يًطــــــ٪اٍ ايثــــــاْ ٞؾًٰثــــــاز ايٓاػــــــ ١عــــــٔ اضــــــتٗصاٚ ،ِٗ٥ايــــــيت
تــــــٓعهظ ضــــــًباً عًــــــْ ٢ؿــــــٛع إــــــٚ ٌَٓ٪اؿايــــــ ١ايعاَــــــٗ ١
فتُعـــــاتِٗ َٚـــــا ودثـــــ٘ إضـــــتٗصا ِٖ٩يـــــد ٣ذـــــدٜث ٞاٱّـــــإ
ٚمـــــَ ِٖٛـــــٔ ايتطـــــاٚ ٍ٩اــــــٛف  ،ؾهـــــٌ تعـــــد َـــــٔ ايهؿـــــاز
ٜهــــْ ٕٛتٝحــــ ١يطــــب

ذاتــــَٚ ، ٞعًــــ ٍٛيعًــــٖٚ ١ــــ ٛذاتــــ٘ ضــــب

يٓتٝحـــــ ١أمـــــسٚ ٣عًـــــٕ ١عًـــــ ٍٛجدٜـــــدٚ ،ا٭ ؾـــــٌ َـــــا ضـــــٛيت٘
ْؿٛع إٓاؾكٌ هلِ.
 ٗٚاٯٜـــــ ١إعحـــــاش َـــا ت٪نـــــدَ ٙـــٔ عًـــِ اهلل تعـــاٍ باضـــت اع١
إـــ ٌَٓ٪ؼُــــٌ إضـــــــتٗصا ٤إٓاؾكــــــٌ َٚـــا ٜطــــــبب٘ َــــٔ أذٚ ٣أثــــس
ٚاقع.ٞ
ؾإ قًت مل مل ىؿـ اهلل عص ٚجٌ عٔ إ ٌَٓ٪باٱمطاز ايؿٛزٟ
ٱضتٗصا ٤إٓاؾكٌ.
قًـــت  :يكـــد أ زاد اهلل عـــص ٚجـــٌ يًُـــ ٌَٓ٪اٱَترـــإ ٚدزٚع
اٱمتبـــاز ؾ تًكـــٖ ٞـــرا اٱضـــتٗصا ٤طسٜـــل يتثبٝـــت اٱّـــإ ٗ ايٓؿـــٛع
ٚضــب ٌٝاٍ ايثــٛاب ٚا٭جــس ايعظــٚ ،ِٝيت هــَٛ ٕٛعظــ ١يػاٖــِ عًــ٢
مـــَ ٛطـــتد ٗ ِٜا٭ جٝـــاٍ إتعاقبـــٚ ،١إْـــرازاً داُ٥ـــاًٚ ،عـــرب ٠عـــرب

ايكـــس ، ٕٚقـــاٍ تعـــاٍ ( ؤَحَسِن نبَ لٌََّننناسُ ؤَْْ ٌُخعٌَوُنننِل ؤَْْ ٌَمٌُُِنننِل آَََِّنننا وَ ُن نُْ َ

ٌُفعخَََُِْ) (.)2

( )1ضٛز ٠اْ٫عاّ .160
( )2ضٛز ٠ايعٓهبٛ

.2
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ٚؽــرب اٯٜــ ١عــٔ ذكــٛز َٚطــُ ٢٭ٖــٌ اـــداع ٚايكــ٬ي ١نبــاب
يٲَترإٚ ،تدع ٛإطًٌُ يًتؿـد ٟهلـٚ ٤٫٪إ نـإ أثـسِٖ َٓرطـساً
ٚقسزِٖ َٓدؾعاً.
ٜٚؿٝــــــد ذــــــسف اؾــــــس ( ٗ) ايظسؾٝــــــ ١اجملاشٜــــــٜٚ ،١عــــــين إ
طػٝــــــاِْٗ ٜكــــــسِٖ بايــــــرا

د ٕٚإــــــٚ ،ٌَٓ٪أْٗــــــِ إمتــــــازٚا

ايعتٚ ٛاي ػٝإ.
ٚتــدع ٛاٯٜــ ١إطـــًٌُ يًؿــرب ٚاٱضــتعداد ؿـــا٫

َــٔ ايصٖـــٛ

ٚايػــسٚز تظٗــس عًــ ٢أقــٛاٍ ٚأؾعــاٍ ايهــاؾسُٓٚ ، ٜٔــع َــٔ اٱؾتتــإ
بٗــِ ا ٚاـػــٚ ١ٝاـــٛف َــِٓٗ ْٚ ،ط ـ بت اٯٜــ ١اي ػٝــإ ايــ ِٗٝأ ٟاْــ٘
بم متٝـــازًِٖٜٚ ،رـــل بـــ٘ إضـــتٗصا ِٖ٩بإطـــًٌُ مؿٛؾـــاً ايؿكـــسا٤
ٚإطتكعؿٌ َِٓٗ.
ؾًـــ ٛمل ٜهـــٔ ايهؿـــاز َؿـــس ٜٔعًـــَٓ ٢ـــاشٍ اي ػٝـــإ ٚايعتـــٛ
ٚػــاٚش اؿـــد ٱضـــت اعٛا إ ٜتــدبسٚا اٯٜـــا

ايــيت جــا ٤بٗـــا ايـــٓ

قُـــد ؾـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚضـــًِ ٜٚعًُـــٛا إ ايـــر ٜٔآَٓـــٛا عًـــ٢
ذل ٚؾٛاب.
يكــد نــإ ؾسٜــل َــٔ ايهؿــاز ٜظٗــس ٕٚاٱّــإ بٓبــ ٠ٛقُــد ؾــً٢
اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚضـــًِ عٓـــد يكـــا ٤إطـــًٌُٚ ،يهـــٔ عٓـــدَا ىًـــٕٛ
بس٩ضــــا ٤ايكــــ٬يٜ ١عًٓــــ ٕٛبكــــآَ ٗ ِٖ ٤ــــاشٍ ايهؿــــس ٚايكــــ٬ي،١
ٜٚؿطــس ٕٚإدعــا ِٖ ٤اٱّــإ عكــس ٠إطــًٌُ بأ ْــ٘ ضــفسٚ ١ٜاضــتٗصا٤
بإطـــًٌُ ، ،ؾحـــا٤

اٯٜـــ ١ايطـــابك ١يؿكـــرِٗ ٚمـــصٚ ،ِٜٗبٝـــإ

إؾسازِٖ عً ٢ايك٬ي.١
ٚجــا٤

ٖــر ٙاٯٜــ ١باٱمبــاز عــٔ اؾــصا ٤ايعاجــٌ َــٔ اهلل عًــِٗٝ

باْــ٘ ضــبراْ٘ ٖــ ٛايــرٜ ٟطــتٗص ٤بٗــِٚ ،اضــتٗصا ٤ايهؿــاز بإطــًٌُ ٫
بكــا ٤٭ثــسٚ ٙجـ ا٤

اٯٜــ ١ايطــابك ١باب ايــ٘ ذتــ ٢عٓــد ايهؿــاز أْؿطــِٗ،

أَــا إ ضــتٗصا ٤اهلل تعــاٍ بٗــِ ؾٗــ ٛعكٛبــ ١عاجًــٚ ،١ذهــِ َــاض ٗ
ايدْٝا ٚاٯمس.٠
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ٚجــــا٤

اٯٜــــ ١بؿــــٝػ ١ايؿعــــٌ إكــــازع ب سؾٗٝــــا (ٜطــــتٗص)٨

(ّٚــدِٖ)يبٝإ إ ضــتداَ ١ايػكــ

اٱهلــ ٞعًــ ٢ايهؿــاز ٚإفــادعٌ،

ٖٚــ ٛشٜــاد ٗ ٠أذاٖــِ ٚإبــت ، ِٗ٥٬نُــا جــا٤

بؿــٝػ ١اؾُــع يتؿٝــد

َعٓــــ ٢ايعُــــ ّٛاجملُــــٛعٚ ٞاٱضــــتػساق ، ٞؾــــاهلل ٜطــــتٗص ٨بايهؿــــاز
ٚإفـــادعٌ فـــتُعٌ َٚتؿـــسقٌ  ٗٚناؾـــ ١أؾـــساد ايصَـــإ اي ٛيٝـــ١
،٭ ْٗــــِ جرــــدٚا بــــايٓبٚ ٠ٛإ ضــــتٗصٚ٤ا بايــــر ٜٔإمتــــازٚا اهلداٜــــ١
ٚايسغادٚ ،ؾَ ٘ٝطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإْهاز ايهؿاز يًٓبَ ٠ٛع ػًَ ٞعحصاتٗا عًٜ ٢د ايٓ
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ضب

قُد

ٱؾتتاِْٗ .

ايثاْ : ١ٝإضتفؿاؾِٗ بإ ٌَٓ٪ضب

ٱضتٗصا ٤اهلل تعاٍ بِٗ.

ايثايث :١ظٗٛز ايعكٛب ١ايعاجً ١يًهؿاز َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتسى ايهؿاز ٗ ذاٚ ٠تسدد.
ايثاْ :ٞإْ٘ َكدَٚ ١باب يكعـ تػتت ايهؿاز.
ايثايث :قً ١ذ ١ًٝايهؿازٚ ،بعث ايؿـصع ٚاــٛف ٗ ْؿٛضـِٗ ،قـاٍ

تعاٍش ٌٍَِمعَٓغَ ٌََْفلا ِِْٓ لٌق ٌَِٓ وَفٌَُول ؤَوْ ٌَىعبِخَمُُْز(.)1

ايسابع :إضتٗصا ٤اهلل بايهؿاز َاْع َٔ إقسازِٖ بإطـًٌُٚ ،بـسشا
د ٕٚإؾتتإ ايٓاع بِٗ.
اـاَظ :دذض َا ٜظٗس ايهؿاز َٔ أضباب ايػو ٚايس. ٜ

ايسابعٖ : ١را اٱضتٗصاَ ٗ ٤ؿَٗ َ٘ٛدد يًُطًٌُ  ،قاٍ تعـاٍ (بِٔقنا

ٌََََوٌُُ رُسٍَََُا وَلٌق ٌَِٓ آََُِِل فًِ لٌع ٍََاةِ لٌُِّٔعٍَا)(.)2

اـاَط :١ؾ ٘ٝبػازْ ٠ؿس إطًٌُٚ ،زجرإ نؿتِٗ  ٖٔٚٚعد.ِٖٚ
************

()1ضٛز ٠آٍ عُسإ .127
( )2ضٛز ٠غاؾس .51
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لْلَ ذعاىشؤُوٌَْئِهَ لٌق ٌَِٓ لشْخٌََوْل لٌُق ٌََتَ هِاٌعمَُِى فََّا

رَهِ َجْ حِجَارَحُمُُْ وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز اٯ16 ١ٜ
اإلعساب ّاللغح

أٚي٦و  :اضِ إ غازَ ٠بين عً ٢ايهطس ٗ قٌ زؾع َبتدأ.

ٚؾٝـ٘ يػتــإ إــدٖٚ ،ـ ٞيػــ ١أ ٖــٌ اؿحـاش ٚبٗــا تكــسأ ٗ ايكــسإٓ ،اذ
ٗ َا٥تٌ ٚأ زبعَٛ ١اقع َٓ٘ٚ ،يٝطت ايهثـس ٠ايػايبـَٗٓ ١ـا ؾكـط

ٚزد

يًعاقٌ نُا ق ،ٌٝبٌ نًٗا تكسٜباً جا٤

يًعاقٌ بمضتثٓا ٤آٚ ١ٜاذدّ ٠هٔ

اؿاقٗا بايعاقٌ يتعًل ا٭َس ظٛازذ٘ ٗ قٛي٘ تعاٍ ش وَ َ حَمعفُ َِا ٌٍَْسَ ٌَهَ هِرِ
ػٍِعُز بَِّْ لٌسَّّْغَ وَلٌعبَوٌََ وَلٌعفُاَلمَ وًُُّ ؤُوٌَْئِهَ وَاَْ ػََْرُ َِسْئُِ ل ز(.)1

اير :ٜٔمرب أٚي٦و ،إ غرتٚا :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايكِ إكدز عً٢
ا٭يـ احملرٚؾـ ١ٱ يتكـا ٤ايطـانٌٓ ،ايـٛا :ٚؾاعـٌ ،ايكـ٬يَ:١ؿع ٍٛبـ٘،
باهلد :٣جاز ٚفسٚز َتعًكإ بمغرتٚاٚ ،اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعساب
ْٗ٫ا ؾً ١إٛؾ. ٍٛ
ؾُا :ايؿا :٤ذسف ع ـَ،اْ :اؾ ،١ٝزعت :ؾعٌ َـاض ،ايتـا :٤تـا٤
ايتأْٝث ايطانٓ ،١ػازتِٗ :ؾاعٌَ ٖٛٚ ،كاف ٚايكُا (اهلاَ )٤كاف
إي.٘ٝ
(َٚا) ايٛا :ٚذسف ع ـَ ،ا :ذسف ْؿٚ ،ٞايٛا( ٗ ٚناْٛا) اضِ
نإَٗ (ٚ ،تد )ٜٔمربٖا َٓؿٛب بايٝا.٤
ايك : ٍ٬ايتٚ ٘ٝايكٝاع ٚعدّ اٱعتكاد بايػسٜع ١ايطُاٚ ١ٜٚايتٓص.ٌٜ
ٚاهلد : ٣ا يسغاد ٚايد٫يٚ ١ايبٝإ.
( )1ضٛز ٠ا٫ضسا.36 ٤
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يف سياق اآلياخ

ايطابك ١قبا٥س إعاْـدٚ ٜٔإٓـاؾكٌ ٚذنـس

بٓٝت اٯٜا

أؾعاهلِ َٔ ٖٛٚ ،ذنس ايؿسد ا٭ِٖ ٚايػاي

عـدداً َـٔ

ٚيـٝظ اؿؿـس ،مؿٛؾـاً

 ٬يبعض ايكبا٥س ا٭مس ٣اييت تتؿـسع
ٚإٔ نَٗٓ ً٬ا ٜؿًس إٔ ٜه ٕٛأؾ ً
عٓ٘.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتبٌ ٚايظًِ اير ٟإزتهب ٙٛؾٚ ٘ٝاير ٟجاْ ٤تٝح١

يتًو ايكبا٥س .
ٚجا٤

اٯٜا

ايطابك ٗ ١بٝإ ؾؿا

ٚأؾعاٍ إٓاؾكٌ ٖٞٚ ،عً٢

ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإدعا ٤اٱّإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯمسَ ،ع أِْٗ ٗ اؿكٝك ١يٝطٛا
َ ،ٌَٓ٪٭ٕ اٱّإ إعتكاد ٚتؿدٜل بايكًـ ٚ ،ؾعـٌ بـاؾٛاْس ٚإتٝـإ
ايعبادا

ايبدْٚ ١ٝإاي.١ٝ

ايثاْ : ٞإتبـاع ايهؿـاز  ٚإٓـاؾكٌ يؿـٝؼ اــداع ٚاؿًٝـٚ ١ايتطـٜٛـ
ٚإظٗاز اٱّإ ٚإمؿا ٤ايهؿس.
ايثايث  :ض ٤ٛعكٝدٚ ٠قبس ضسٜس ٠ايهؿـاز  ٚإٓـاؾكٌٚ ،غًبـ ١اؾٗـٌ
ٚاؿطــد ٚذ ـ

ايــدْٝا ٚشٜٓتٗــا عًــٖٚ ،ِٗٝــ ٛإطــتكسأ َــٔ قٛيــ٘ تعــاٍ

شفًِ لٍُُِهِمُِْ ٌََِفزز (.)1

ايسابع  :إغاع ١إٓـاؾكٌ ايؿطـاد ٗ ا٭زضٚ ،إؾـسازِٖ عًٝـ٘ عـٔ
جٌٗ ٚغؿً.١
اـاَظ  :تًك ِٗٝايدع ٠ٛاٍ اٱّـإ بايعٓـاد ٚاٱضـتفؿاف بايـرٜٔ
آَٓٛا.
ايطادع  :تظاٖسِٖ باٱّإ ٗ ذكس ٠إطـًٌُٚ ،تكـدِّٗ ايـ٤٫ٛ
اٍ ز٩ضا ٤ايهؿسٚ ،تظٗس اٯٜا
( )1ضٛز ٠قُد 21

ايطابك ١إ أنثس ايط ٤ٛايرٜ ٟؿدز َٔ
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إٓــاؾكٌ ٖــ ٛفــسد قــ ٍٛبايًطــإٜ ٫ٚ ،رتت ـ

عًٝــ٘ أثــس َعتــد بــ٘ عًــ٢

اٯمــسٖ ،ٜٔــا ٜــدٍ عًــ ٢إقــسازِٖ بأْؿطــِٗ ٚإ اهلل عــص ٚجــٌ ٚقــ٢
إطًٌُ غسِٖ ٚأذاِٖ.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتٛنٝد مطازتِٗ ٗ ايٓػأتٌ ،ؾكد ضعٛا بأْؿطِٗ

اٍ غــسا ٤ايكــ٬ي ، ١ذا

ايكــبس ايــراتٚ ٞايعسقــ ،ٞبأذطــٔ غــٗ ٤ٞ

ايٛجٛد  ٖٛٚاهلدٚ ٣اٱّإ ٚ ،وتٌُ ايػسآٖ ٤ا ٚجٖٛاً :
ا٭ : ٍٚإضتبداٍ اهلد ٣بايك٬ي.١

ايثــاْ : ٞإزاد ٠اٱمتٝــاز ،قــاٍ تعــاٍ ش بِٔقننا َ نٌَََِْالُ لٌسَّ نبًٍَِ بَِِّننا شَنناوٌِل وَبَِِّننا

وَفُِرلز( ،)1ؾبدٍ إٔ ىتاز إٓاؾل اهلـدٖٚ ٣ـ ٛا٭ؾـٌ ٚايٛاجـ

إمتـاز

ايك٬ي.١
ايثايــث  :إ ٕ اهلل عــص ٚجــٌ ٖــد ٣ايٓــاع يٲّــإٚ ،بعــث ا٭ْبٝــا٤
َبػــسَٓٚ ٜٔــرزٚ ،ٜٔأْــصٍ ايهتــ

ايطــُاَٚ ١ٜٚــٮ اٯؾــام باٯٜــا

ٚايرباٌٖ ايداي ١عًٚ ٢جٛب عبادت٘ تعاٍٚ ،إؽاذ ايٓاع اهلد ٣ضبً٬ٝ
َٗٓٚحاًٚ ،يهٔ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ تسنٛا َا ه

عً ِٗٝإضتهبازاً ٚعٓاداً،

ٚإضترٛذ عً ِٗٝايػ ٝإ ؾفطسٚا ايدْٝا ٚاٯمس. ٠
 ٚتأت ٞاٯ ١ٜايتاي ١ٝيتفرب عٔ ذاٚ ٠قٝاع إٓاؾكٌ ٚايهؿازٚ ،عـدّ
إْتؿاعِٗ َٔ قٝا ٤اٱضْٚ ،ّ٬عُ ١اهلل ببعث ١ايٓ
ٚآي٘ ٚضًِٚ ،آٜا

قُد ؾً ٢اهلل عً٘ٝ

ايتٓصٚ ٌٜاٱتعاظ ٚاٱقتدا ٤باير ٜٔإمتازٚا اٱضّ٬

د ٜٓاً ٚعكٝد ،٠يٝبك ٢إٓاؾك ٗ ٕٛظًُٚ ١ندٚز ٗ ٠ايدْٝا ٚاٯمـسٖٚ ،٠ـٛ
ديٚ ٌٝغاٖد عً ٢مطازتِٗٚ ،عدّ إْتؿاعِٗ َٔ إضتفؿاؾِٗ بـإٌَٓ٪
ٚقا٫ٚ

مداعِٗ.

ٖٚر ٙاٯ ٖٞ ١ٜايتاضعْ ٗ ١ظِ اٯٜا

اييت تتكُٔ ذّ ايرٜ ٜٔدٸعٕٛ

اٱّإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯمس نرباً ٚشٚزاًٚ ،إقرتإ ٖ را ايرّ بايتكبٝس يط٤ٛ
( )1ضٛز ٠اٱْطإ .3
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ؾعًِٗٚ ،إقاَ ١اؿح ١عًٚ ،ِٗٝتداؾع ايب ٤٬م ،ِٖٛثـِ جـا٤
ا٭زبع ١ايتاي ٗ ١ٝذا
ٜؿٝد تكسٜ

اٯٜـا

َٛقٛع ايرّ إ ٫أْ٘ بؿـٝػ ١إثـٌ ايكسآْـ ٞايـرٟ

إعٓ ٢بًػ ١اؿظ ٚؾـبػ ١ايٛجـدإ ٜٚتؿــ ٖـرا إثـٌ ٗ

إكاّ بأْ٘ َـٔ ايتػـب ٘ٝباٯٜـا

ايهْٝٛـ ١ا٭ز قـٚ ١ٝايطـُاٚ ،١ٜٚذسَـإ

ايهؿاز َٔ اٱتعاظ َٓٗا ٚايتدبس ٗ د٫٫تٗاٚ ،اٱْتؿاع ا٭َثٌ َٓٗا ،بكٛي٘

تعاٍش صٌُُّ هُىعُز ػًُّْز فَمُُْ َ ٌٌَْاِؼَُِْز(.)1

إعجاش اآليح

٪ٜنــد ٚزٚد يػــ ١ايبٝــع ٚايػــسا ٤ايكؿــد ٚإزاد ٠إمتٝــازِٖ ايهؿــس

ٚاؾرٛدٚ ،ؾ ٘ٝإمباز عٔ مطازتِٗٚ ،إعحاش َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْ٘ َٔ عًِ ايػ. ٝ
ايثاْ : ٞمٝبٚ ١مطاز ٠ايهؿاز ْتٝح ١ذتُ ٕٔ ١ٝضاز ٗ َطايو ايهؿس
ٚاؾرٛد ٚذازب اٱض.ّ٬
ايثايث  :إِْٗ دؾعٛا أغً ٢نٔ ٭مظ ايبكا٥عٚ ،أنثسٖا قسزاً.
ايسابع  :اٯ ١ٜقاعد ٠نً ٗ ١ٝأذهاّ اؿٝا ٠ايدْٝا باعتبازٖا داز إبت٤٬
ٚإَترإ .
يكد جا٤

اٯ ١ٜبعد بٝإ ايؿؿا

إرَ ١َٛيًُٓاؾكٌ يته ٕٛإمبازاً

َٔ اهلل يًُطًٌُ عُا ٜٓتظس إٓاؾكٌ َٔ ايعراب بممتٝازِٖٚ ،ظًُٗـِ
٭ْؿطِٗ.

وميكن تسمية هاه اآلية بآية فوا زحبد جتازذِن ) ومل يد لفر جتررهتمم) إال يف
(

هاه اآلية الكدمية .

()1اٯ.18 ١ٜ

(
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اآليح سالح

ضتبك ٢ايػٗاد ٠ايٛازد ٗ ٠اٯٚ ١ٜثٝكُ ١د ٜد ايعٚ ٕٛإدد ٚإ٪اشز٠

يًُطًٌُ ٗ إيتصاَِٗ بأذهاّ ايػسٜعٚ ،١تبعث ايػب ْ ٗ ١ؿٛضِٗ ٕا ؾٗٝا
َٔ يص ّٚبرٍ ايٛضع يبًٛؽ َسات
عٔ ايك٬يَٚ ١كدَا

اٱّإٚ ،غسا ٤اهلداٚ ، ١ٜاٱعساض

ايؿتٓٚ ١اٱؾتتإ.

ٖٚــ ٞدعــ ٠ٛيًُطــًٌُ يًتُطــو باهلــدَٚ ٣طــايو ايتكــ ٣ٛ٭ْٗــا
ايتحاز ٠ايساع ٗ ١اؿٝا ٠ايدْٝا ٚاٯمسٚ ، ٠تبٌ اٯَ ١ٜا عً ٘ٝعدَٔ ِٖٚ
ايك٬يَٚ ١ا هًب٘ ض ٤ٛايطسٜس َٔ ٠ايعاقب ١ا٭يٚ ١ُٝايعراب ايػدٜد.
يكد أزاد اهلل عص ٚجٌ بايبعث ١ايٓبٜٛـ ١إبازنـ ١إ ٜٓتكـٌ ايٓـاع َـٔ
إعؿ ١ٝإٍ اي اع َٔٚ ،١ايؿـص ع ٚاــٛف اٍ ا٭َـٔ ٚايطـٚ ،١َ٬يهـٔ
إٓاؾكٌ اير ٗ ٜٔقًٛبِٗ َسض أبٛا إ  ٫ايعٓاد ٚاٱؾساز عً ٢إعاؾ،ٞ
ؾحا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيرَِٗ ٚبٝإ ض ٤ٛإمتٝازِٖ ٚعاقبتِٗ.

اآليح لطف

إ ضتٗص ٤إفادعٚ ٕٛايهؿاز بإطًٌُ َع إ عً ١اٱضتٗصاْ ٤ؿعٗـِ

ٚإزاد ٠ؾــ٬ذِٗ ،بكٝــاّ إطــًٌُ بــ دعٛتِٗ اٍ اٱّــإ ْٚبــر ايهؿــس
ٚايك٬ي. ١
يكد أظٗس إطًُ ٕٛايتؿدٜل بٓب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ
ٚإعحصا

اييت جا ٤بٗا َٚا أْـصٍ اهلل ٚ ،تٛجٗـٛا ؾـادقٌ إٍ دعـ٠ٛ

ايٓاع يٲض،ّ٬ؾكابًِٗ ايهؿاز باٱضتٗصا ،٤ؾ حا ٤ايسد َٔ ايطـُا ٤بـإ
اهلل عص ٚجٌ هـاش ِٜٗعًـ ٢ضـ ٤ٛؾعًـِٗ ٜٚطـتٗص ٤بٗـِٚ ،ؾٝـ٘ َٛاضـا٠
يًُطًٌُ ٚدع ٠ٛهلِ يًؿرب .
ثِ تؿكٌ اهلل ضبراْ٘ ٗ ٖر ٙاٯٚ ١ٜبٌ ض ٤ٛؾعًِٗ ٚتسنِٗ اهلد،٣
ٚبرهلِ اؾٗد ٚإاٍ َٔ أجٌ غسا ٤ايك٬يٚ ١ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢إضتركاقِٗ
يٲضتٗصا ٤بِٗٚ ،تٛنٝد ؿاتِٗ ٚعُ.ِٗٝ
ٚؼث اٯ ١ٜايٓاع عًْ ٢بر ايهؿ سٚ ،إجتٓاب تكـٝٝع أٜـاّ ايعُـس ٗ
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إزتهاب ايط٦ٝا .
 َٔ ٚإعحاش ايكسإٓ َٚكاٌَ ايً ـ اٱهل ٞتكسٜ

إعكـ ٍٛبـسدا٤

احملطٛع ،يٝهَ ٕٛعًَٛاً عٓد اؾُٝـع ،ؾُـع إ إٛقـٛع عكا٥ـد ٟؾكـد
جا ٤بؿٝػ ١ايتحـاز ٠ايـيت تعـين أَـا ايـسبس أ ٚاـطـازٜ ٫ٚ ،٠عـين ٖـرا
ايتكس ٜـ

إزاد ٠إعٓــ ٢ايب ٬غــٚ ٞايتكس ٜـ

ٚذــد ٙبــٌ ٜتكــُٔ إطــاٌ٥

ايعكا٥دٚ َٔ ١ٜج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإ ٕ باب ايعكا٥د ٖ ٛأٖـِ أبـٛاب ايـسبس ٚاـطـاز ٗ ٠ايـدْٝا

ٚاٯمس ، ٠قاٍ تعاٍ ( وَبَِّْ لٌَِّلرَ لَخٌَِةَ ٌَمًَِ لٌع ٍَََِلُْ) (. )1

ايثاْ : ٞيٝظ إداز ٗ ايسبس ٚاـطاز ٠عً ٢ايتحاز ٗ ٠اؿٝا ٠ايدْٝا،
بٌ إداز عً ٢ايعاقبٚ ١إكاّ ٗ اٯمس ،٠ؾُٔ إ متاز اهلـدٚ ٣ضـع ٢اٍ
اؾٓ ١ؾكد زبس ٗ ػازت٘ َٔٚ ،إ متاز ايهؿس ٚايٓؿام ؾكد مطس ٗ ػازت٘
ٚإضترل ايعكاب ا٭ي.ِٝ
ايثايث  :دع ٠ٛإطًٌُ اٍ عدّ اٱؾتتإ بايدْٝا ٚشٜٓتٗا.
ايسابع  :بعث إطًٌُ اٍ اؾٗاد ٗ ضب ٌٝاهلل ٭ْ٘ ػاز ٠ئ تبٛز.
ٚبعد ف ٤ٞاٯٜا
جا٤

ايطابك ٗ ١ذنس أقٛاٍ إٓاؾكٌ ٚذَِٗ ٚؾكرِٗ،

ٖر ٙاٯٚ ١ٜنأْٗا م اب ماف يًُطًٌُ ٜبٌ ذاٍ إٓاؾكٌ َٚا

ِٖ عًَ ٘ٝـٔ ايكـ٬يٚ ١مطـازتِٗ يًٓػـأتٌ ،يبعـث ايطـهْ ٗ ١ٓٝؿـٛع
إطًٌَُٓٚ ،عِٗ َٔ اٱْػػاٍ بإٓاؾكٌ ؾ بٓٝت اٯٜا
ٚض ٤ٛايعاقب ١ايرٜٓ ٟتظسِٖ ،ثِ جا٤

إٛقٛع ٚاؿهِ

ٖر ٙاٯ ١ٜيتبٌ يًُطًٌُ ض٤ٛ

ذاٍ اير ٟىتاز ايك٬يَٚ ،١ا ٖ ٛعً َٔ ٘ٝاؾٗايٚ ١ايػؿًٚ ،١نٝـ أْـ٘
ٜطترل ب٘ ايعراب.
ٚعٔ ابٔ عباع :إذا دمٌ إ َٕٛٓ٪اؾٓٚ ،١ايهاؾس ٕٚايٓاز ؾتس اهلل
َٔ اؾٓ ١باباً عً ٢ا ؾر ٗ ِٝإٛقع ايرَ ٖٛ ٟطهٔ إٓاؾكٌ ؾاذا زأ٣
( )1ضٛز ٠ايعٓهبٛ

.64
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إٓــاؾك ٕٛايبــاب َؿتٛذ ـاً أمــرٚا ىسجــَ ٕٛــٔ اؾرــٜٚ ِٝتٛجٗــ ٕٛإٍ
اؾٓٚ ،١أٌٖ اؾٜٓٓ ١ظس ٕٚاي ،ِٗٝؾمذا ٚؾًٛا إ ٍ باب اؾٓ ١ؾٗٓاى ٜػًل

د ِْٗٚايباب ،ؾراى قٛي٘ تعاٍ ش بَِّْ لٌق ٌَِٓ ؤَاٌَُِِْل وَأُِل ِِْٓ لٌق ٌَِٓ
آََُِننِل ٌَُع ن َىَُِْز( )1إٍ قٛيــ٘ تعــاٍ ش فَ ناٌعٍَََِْ لٌق ن ٌَِٓ آََُِننِل ِِ نْٓ لٌعىُفقننارِ
ٌَُع َىَُِْز(.)2

هفِْم اآليح

إٕ إع ا ٤ؾــ ؿ ١ايتحـاز ٠عًـ ٢اٱْتُـا ٤ايعكا٥ـدَ ٟدزضـ ١أم٬قٝـ١

تدع ٛاٍ ايٝكظٚ ١اؿ ٝـٚ ١اؿــــ رزٚ ،اٍ ايتأَـٌ ٚإضتركـاز َـٛاشٜٔ
ايسبــس ٚاـطـــاز ٗ ٠ايكٚ ٍٛايعُـــٌ َٚا ٜسع٘ إَ٪ـــــٔ ٗ ايـداز،ٜٔ
َٚا ًٜرل ايهاؾس َٔ اـطاز ٗ ٠ايٓػأ ٠اٯمس.٠
ٚتدٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايهاؾسٚ ٜٔإِْٗ عسؾٛا
اهلـــدٚ ٣طسقـــ٘ٚ ،زأٚا اٯٜـــا

ٚيهـــِٓٗ َـــايٛا اٍ اؾرـــٛد ٚايعٓـــا٤

ٚاـطسإٚ ،تبعث عً ٢عدّ ا٭ضٚ ٢ا٭ضـ عً ٢ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ إذ
أِْٗ إ غرتٚا ايكـ٬يَ ١ـع َـا ؾٗٝـا َـٔ اـطـسإ بـاغً ٢ا٭نـإ ٚأعظـِ
اـصاٚ ٔ٥أغسف ايهٓٛش.
ٚت٪ند اٯ ١ٜإٔ ايتحاز ٠اؿكٝك ٖٞ ١ٝػاز ٠اٯمس ٠اييت تتك ّٛباٱّإ
ٚعٌُ ايؿاؿا .
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚذنس إفادعٌ ٚإٓاؾكٌ بًػ ١ايـرّ ايـيت ٜـدٍ عًٗٝـا اضـِ
اٱغاز ٠وأٚي٦وو.
ايثاْ : ١ٝتٛنٝد ذكٝك ٖٞٚ ١قبس ايهؿس ٚإمتٝاز.ٙ
ايثايث : ١إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايٓاع ْٝعاً ،ؾاهلل عص ٚجٌ بعث ا٭ْبٝا٤
( )1ضٛز ٠إ ؿؿٌ .29
( )2ضٛز ٠إ ؿؿٌ .34
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ٚاْصٍ ايهت

هلدا ١ٜايٓاعٚ ،يهٔ ايهاؾس ٜٔأبٛا إ ٫اؾرٛد.

ايسابعــ : ١يكــد جعــٌ اهلل إطــًٌُ دعــا ٠ايٝــ٘ٚ ،بــريٛا ايٛضــع َــع
ايٓاعٚ ،يهٔ ايهؿاز قابً ِٖٛباٱضتٗصاٖ ٤ا ٜدٍ عً ٢ظػٝاِْٗ ٚعتِٖٛ
ٚعٓادِٖ.
اـاَط : ١مطاز ٠أٌٖ ايهؿس ٚاؾرٛد.
ايطادض : ١ق٬يٚ ١عُ ٢إفادعٌ ايرٜ ٜٔتحاٖس ٕٚبايتؿدٜل بٓب٠ٛ
قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٗ ذكس ٠إطًٌُ نرباً ٚشٚزاً
ايطابع : ١اٱغاز ٠اٍ إٓـاؾكٌ ٚإعاْـد ٜٔباضـِ اٱغـاز ٠وأٚي٦ـوو
ايرٜ ٟدٍ عً ٢ايبعد ٚاٱشدزاٚ ،٤ؾ ٘ٝتعسٜض بِٗٚ ،د٫ي ١عً ٢بعدِٖ
عٔ زٓ ١اهلل تعاٍ.
 َٔٚاٱعحاش إ اضِ اٱغازٖ ٠را جا ٤بعد اٱمباز عٔ مًـٛتِٗ
َع غٝاطٚ ،ِٗٓٝايػ ٔ َأمٛذ َٔ ايبعد ،ا ٟأِْٗ إبتعدٚا عـٔ اهلـد٣
ٚاٱّإ ٚأضباب ْ ٌٝزٓ ١اهلل تعاٍ.
ايثآَ : ١دع ٠ٛإطًٌُ يًررز ٚاؿ َٔ ١ ٝإٓاؾكٌ ٚإعاْد.ٜٔ
ايتاضع : ١ذث إطًٌُ عً ٢ايػهس هلل تعاٍ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚجعٌ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز بعٝد ٜٔعِٓٗ ٗ أذاِٖ ٚغسِٖٖٛٚ ،
ايرٜ ٟدٍ عً ٘ٝاضِ اٱغاز ٠وأٚي٦وو.
ايثاْٖ : ٞدا ١ٜا ٕطًٌُ اٍ ضبٌ اهلدُٚ ٣طهِٗ بعس ٣اٱّإ.
ايثايث  :ؾٛش َٔ إمتاز اٱّإٚ ،زبس ٗ ػازت٘ بتعاٖد اهلدٚ ٣أدا٤
ايؿسا٥ض ٚايعبادا .
ايسابع ْ :عت إٓاؾكٌ ٚايهؿاز بأِْٗ غا َٗتد.ٜٔ
اـاَظ َ :دح إطًٌُ ٱمتٝازِٖ اهلد.٣
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إفاضاخ اآليح

ٗ اٯ ١ٜتٛنٝد عً ٢يص ّٚايتكٝد بأذهاّ اهلداٚ ١ٜاٱقاَ ١عً ٢ايتك٣ٛ

ٚعدّ ايتؿسٜط َؿاٖ ِٝاهلـدٚ ،٣تـبٌ اٯٜـَٓ ١صيـَٛٚ ١قـٛع ١ٝايعكا٥ـد
بؿٝػ ١ايبٝع ٚايػسا ٖٞٚ ٤أمسٚ ٢أغسف ٚضا ٌ٥ايتعاٌَ ٗ اؿٝا ٠ايدْٝا
إذا ناْت بؿبػ ١اٱّإ  ،ؾُٔ اٱعحاش إ ٜسد نط

اهلد ٣ا ٚعدَـ٘

بًػ ١ايبٝع ٚايػسا ٗ ٤ذث يًُطـًٌُ عًـ ٢بـرٍ ايٛضـع ٚا٭َـٛاٍ َـٔ
أجٌ بًٛؽ َسات

اهلدٚ ٣اٱّإٚ ،ؾٗٝا َدح يًرٜ ٜٔػـرت ٕٚايػـٗاد٠

ٚبرٍ أْؿطِٗٚ ،اْٗا أبٗٚ ٢أضٓ ٢أْٛاع ايتحاز ٠يبكا ٤أزباذٗا مايد ٠اٍ
 ّٜٛايكٝاَ.١
 ٗٚاٯٜــ ١تكبــٝس ٕــٔ إمتــاز ايكــ٬يَ ١ــٔ إٓــاؾكٌ ٚإفــادعٌ ،
ٚإمباز باْٗ ِ أْؿكٛا َٔ جٗدِٖ ٚأعُازِٖ ٚأَٛاهلِ َـٔ أجـٌ نطـ
ايكــ٬يَ ١ــع َــا ؾٗٝــا َــٔ ايكــبس ايــراتَٚ ٞــا تــ٪د ٟإ يٝــ٘ َــٔ ايؿطــاد
ٚاٱؾطاد.

الصلح تني أّل ّآخس اآليح

بــدأ

اٯٜــ ١باضــِ اٱغــاز ٠وأٚي٦ــوو ايــرٜ ٟؿٝــد ايبعــد ٚاٱشدزا٤

يًهؿاز ي ػٝاِْٗ ٚػاٚشِٖ اؿد ٗ اٱضا ٠٤يًُطـًٌُٚ ،ايتعـد ٟعًـ٢
اؿسَا

ٚ ،ؾ ٘ٝبػاز ٠عدّ ٚؾ ٍٛايكسز يًُطًٌُ يد٫ي ١إؾاد ٠ايبعد

ٗ إكــاّ عــٔ عــدّ ٚؾــ ٍٛايكــسز  ،يــرا قــاٍ تعــاٍ شٌَنْٓ ٌَُُنٌُّووُُْ بِ ق

ؤَ لىز(.)1
 َٔٚاٱعحاش إ اٯ ١ٜجا٤

بؿٝػ ١اؾُع ٚؾ ٘ٝغاٖد عًـ ٢ذَٗـِ

عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛعٚ ، ٞإمتٝازِٖ ايػٛاٜـ ١عـٔ قؿـد ٚضـْٝ ٤ٛـ،١
ٚؾ ٘ٝذح ١عً ِٗٝيتأت ٞماُ ١اٯٚ ١ٜؽـرب عـٔ مطـاز ٠ايهؿـاز ٗ ايـدْٝا
ٚاٯمسٚ ، ٠مل ٜسد يؿظ وػـازتِٗو ٗ ايكـسإٓ إ ٖ ٗ ٫ـر ٙاٯٜـ ١ايهسّـ،١
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .111
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بُٓٝا جا ٤يؿظ ايتحاز ٠نإ َـسا

ٗ ايكـسإٓ ٗ بٝـإ َٛقـٛع ايتحـاز٠

ٚأضباب ايسبس ٚ ،تكـد ِٜايعُـٌ ايع بـاد ٟنُـا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ شرِاَنايٌ َ

حٍُعمٍِمُِْ حِجَارَةز وَ َ هٍَْنغز ػَنْٓ ِوعنٌِ لٌٍقنرِ وَبِلَناَِ لٌوَّن َةِز( ٗٚ )1ايتحـازٚ ٠مطـازتٗا ٗ
إكاّ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإؽـــاذِٖ ايهـــرب عًـــ ٢إطـــًٌُٚ ،إدعـــا ِٗ٥اٱضـــّ٬
ٚايتؿدٜل بٓب ٠ٛايٓ
ؾكد جا٤

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ شٚزاً ٚمـداعاً ،

ٖر ٙاٯ ١ٜيؿكرِٗ  َٔ ٖٛٚ ،مطازتِٗ ٚعدّ إْتؿاعِٗ َٔ

إدعا ٤اٱّإ.
ايثاْ : ٞػـازتِٗ ٖـ ٞايكـ٬ي ١ؾكـد ضـعٛا إيٗٝـاٚ ،إغـرتٖٚاَٚ ،ـٔ
ٜػرت ٟعٓٝـاً أ ٚعسٚقـاً ٜسجـ ٛؾٗٝـا ايـسبس ٚايٓؿـع ،ؾحـا٤

ٖـر ٙاٯٜـ١

يٲمباز باْ٘  ٫زبس يًك٬يَٚ ،١ـٔ ٜػـرتٜٗا ىطـس زأع َايـ٘ ٜٚعـسٸض
ْؿط٘ يًعراب ا٭مس.ٟٚ
ايثايــث َ :ــا ٜرتغــس عــٔ ايكــ٬يَ ١ــٔ ؾعــٌ ايطــ٦ٝا

ٚإزتهــاب

ايرْٛب ،ؾُٔ ٜػرت ٟغ٦ٝاَ ؾاْ٘ ٜطع ٢يٲْتؿاع َٜٓ٘ٚ ،سج ٛؾ ٘ٝايؿا٥د، ٠
أَا ايك٬ي ١ؾاْٗا  ٫ت٪د ٟإ ٫إٍ اـطاز.٠
ايسابــع  ٗ :اٯٜــ ١ذرفٚ،ا يتكــدٜس ؾُــا زعــت ػــازتِٗ ٗ ايــدْٝا

ٚاٯمــس ،٠قـــاٍ تعـــاٍ ش ؤُوٌَْئِننهَ لٌقنن ٌَِٓ لشْننخٌََوْل لٌُقنن ٌَتَ هِاٌعمُننَِى وَلٌعؼَنن َل َ
هِاٌعَّغعفٌَِةِز(.)2
ٚجا٤

ماُ ١اٯ ١ٜيت٪ند بعدِٖ عٔ زٓ ١اهلل تعاٍٚ ،إعساقِٗ

عٔ أضباب اهلداٚ ،١ٜجا ٤ايؿعٌ إاق ٞايٓاقـ (نإ) ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ

شوََِا وَأُِل ُِمْخَنٌَِِٓ ز يًُعٓ ٢ا٭عِ إطتػسم ٭ؾساد ايصَإ اي ٛي ١ٝؾًِ
( )1ضٛز ٠ايٓٛز .37
( )2ضٛز ٠ايبكس.175 ٠
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ٜهْٛٛا َٔ قبٌ َٗتد ٜٔيد٫ي ١نربِٗ ٚإدعا ِٖ٤اٱّإ شٚزاًٚ ،زنِْٗٛ
ْٚؿـــستِٗ يــــسٚ٩ع ايكــــ٬يٚ ،١مل ٜؿــــاٚا َٗتــــد ٜٔ٭ٕ اـطــــاز٠
تؿاذبَِٗ َٔٚ ،ؿادٜكٗا إؾسازِٖ عً ٢ايهؿـس ٚاؾرـٛدٚ ،يـٝظ ٗ
ايكسإٓ غسا ٤اهلد ٣بايك ٬يٚ ١اٱّإ بايهؿس ٭ٕ اهلدٚ ٣اٱّـإ دٜـٔ

ايؿ س ،٠قاٍ تعاٍ ش ؤُوٌَْئِهَ لٌق ٌَِٓ لشْخٌََوْل لٌع ٍََاةَ لٌُِّٔعٍَا هِاَخٌةز(ٚ ،)1اٯمس٫ ٠

تػرت ٣بايدْٝا ،٭ٕ ايدْٝا َصزع ١اٯمسٚ ٠طسٜل اٍ ايطعاد ٠ؾٗٝاٚ ،قاٍ

تعاٍ ش بَِّْ لٌق ٌَِٓ لشْخٌََوْل لٌعىُفعٌَ هِاإلِ ميَاِْ ٌَْٓ ٌٌَُُُّول لٌٍقنرَ شَنٍْئلاز( ،)2أَـا
اير ٟىتاز اٱّإ ؾاْ٘ ٜ ٫ػرت ٜ٘بايهؿس  ،بٌ اٱّإ ٖ ٛا٭ؾـٌٖٚ ،ـٛ
ٚظٝؿ ١نٌ َهًـ َٚهًؿ.١
ٚتبٌ اٯ ١ٜض ٤ٛإمتٝاز  ٚقبس ؾعٌ ايهؿـاز ٭ْٗـِ ٜػـرت ٕٚايكـ٬ي١
َٚا ٖ ٛقاز هلِ ٗ ايـدْٝا ٚاٯمـس ٠باٱّـإ ٚاهلـد ٣ايـرٜ ٟـٓؿعِٗ ٗ
ايدْٝا ٚاٯمس.٠

الرفسري الراذي
يكد جا٤

اٯٜا

ايطابك ١برّ اير ٜٔنؿسٚا ٚذنس

بعض َعاٜبِٗ

َٗٓٚا:
ا٭ : ٍٚإدعا ٤اٱّإ نرباً( َٔ ٖٛٚ، )3إعحاش ايكسإٓ بإٔ تأت ٞاٯ١ٜ
بؿكس َا ٜكُسْ ٗ ٕٚؿٛضِٗ ٖا ً ٜ٫ع عً ٘ٝإ ٫اهلل.
ايثاْ : ٞإمؿا ٤ايهؿاز يًبػـازا

بـايٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚضًِ ٚإدعا ٤اٱّإ شٚزاً َٚا عٓدِٖ َٔ ايٓٛاٜا اـبٝث ١قد إطًٌُ،

قاٍ تعاٍ ش ٌُخَامِػَُِْ لٌٍقرَ وَلٌق ٌَِٓ آََُِِلز(.)1
( )1ضٛز ٠ايبكس.86 ٠
( )2ضٛز ٠آٍ عُسإ .177
( )3أْظس اٯ.8 ١ٜ

 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾص ٤ايثايث
ايثايــث  :إَــت ٤٬قًــٛب ايهؿــاز بايػــو ٚايس ٜـ ٚ ،أضــباب اؿطــد
ٚايك٬يٚ ،١تعُد ايؿتٛز عٔ اؿلٚ ،اٱعساض عٔ اٯٜا

ٚايرباٌٖ،

قاٍ تعاٍ  ٗٚايتٓص ( ٌٜفَةِْْ حٌََِقِْل فَةَِّْ لٌٍقرَ َ ٌُ ِبُّ لٌعىَافٌٌَِِٓ)(.)2

ايسابع  :إعساض ايهؿاز عـٔ ايٓؿـٝرٚ ١ايـدع ٠ٛايـيت تتٛجـ٘ إيـِٗٝ
بًص ّٚإجتٓاب اٱؾطاد ٗ ا٭زض ٭ْ٘ قبٝس ذاتاً ٚي٘ آثاز عسق ١ٝقـاز٠
نثا.٠
اـاَظ  :إؾساز ايهؿاز عً ٢اٱؾطاد بمدعا ٤أْ٘ إؾ٬ح(.)3
ايطــادع  :طــ٬َ ٍٛبطــ ١ايهؿــاز يًؿطــاد ٚأضــباب ايكــ٬ي ،١ؾــ٬
ٜػــعس ٕٚبكــبس ؾعًــَِٗٚ ،ــا ؾٝــ٘ َــٔ ا٭قــساز عًــٚ ِٗٝعًــ ٢ايٓــاع
ْٝعاً(.)4
ايطابع  :عدّ إنتؿا ٤ايهؿاز باؾرٛد ،بٌ ُادٚا ٗ ايك٬يٚ ١أمرٚا
ٜٓعت ٕٛإطًٌُ بايطؿٗا.٤
 َٔٚإعحاش ٖر ٙاٯٜا

َا تتكُٓ٘ َٔ ؼرٜس إطـًٌُ بـإٔ ايـرٜٔ

ٜكٛي ٕٛهلِ عٓد ايًكا ٤بِٗ أِْٗ َ ،َٕٛٓ٪إِـا ٖـِ ٜهـربٜٓٚ ٕٛعتـْٛهِ
بايطؿ٘ ٚقً ١اؿًِ ٕبادزتهِ إٍ اٱضٜٚ،ّ٬دٍ ٖرا اٱمباز عً ٢أمر
اؿا،َِٗٓ ١ ٥نُا جا٤

اٯٜا

بإٔ اهلل عص ٚجـٌ ٖـ ٛايـر ٟهـاشِٜٗ

ٜٚعاقبِٗ عً ٢ض ٤ٛؾعًِٗ.
ايثأَ  :قاٚي ١ايهؿاز ايًبظ عً ٢إ ٌَٓ٪بمدعا ٤اٱّإ عكستِٗ

يً ػدز بٗـِ أ ٫ ٚأقـٌ ٜظٗـس ٕٚاٱضـ ّ٬نـرب ًا ثـِ ٜعًٓـ ٕٛايسجـٛع
ٚاٱزتداد يبعـث ايٝـأع ٚايػـو ٗ ْؿـٛع إطـًٌُٚ ،تكـدّ قٛيـ٘
( )1ضٛز ٠ايبكس.9 ٠
( )2ضٛز ٠آٍ عُسإ .32
( )3أْظس اٯ. 11 ١ٜ
( )4أْظس ا. 12 ١ٜ٫
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تعاٍ ( وَبِ َل خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْ لَاٌُِل بِٔقا َِؼَىُُْ) (ٚ )1ؾ ٘ٝإمبـاز عـٔ إقـاَتِٗ
عً ٢ايهؿسٚ ،عدّ َػادزتِٗ ٕٓاشي٘.
ايتاضع  :إقـساز ايهؿـاز عًـ ٢أْؿطـِٗ بـأِْٗ ٜطـتٗصٜٚ ٕٚ٤طـتفؿٕٛ
بإ.ٌَٓ٪
ايعاغس  :إٕ اهلل عص ٚجٌ ٖ ٛايك ٟٛايعصٜص ايرٜ ٟداؾع عٔ إ،ٌَٓ٪
ٚىؿـ عِٓٗ ٜٝٚطس هلِ أضباب ايظؿس ٚايٓؿس عً ٢أعدا ِٗ٥بإٔ ٜبتًٞ
ايهؿاز ٚهعًِٗ ٗ تٝـ٘ ٚذـاَ ٠ـٔ أَـسِٖ ؾحـا٤

ٖـر ٙاٯٜـ ١يتـبٌ إٔ

ايهؿاز إمتازٚا ايك٬يٚ ١اؾرٛدٚ ،ضعٛا إيٗٝا بأْؿطِٗ يكٛي٘ تعاٍ ٗ

ٖــر ٙاٯٜــ ١ش لشْ نخٌََوْل لٌُق ن ٌَتَ هِاٌعمُ نَِى زٚ ،ؼتُــٌ قُٝــ ١ايػــسا ٗ ٤إكــاّ
ٚجٖٛاً:
ا٭ : ٍٚبرٍ ايهؿاز ا٭َٛاٍ ٱمتٝاز ايهؿس.
ايثــاْ : ٞايتكــر ١ٝبإؿــاحل ٚإٓــاؾع َــٔ أجــٌ ايكٝــاّ باٱؾطــاد ٗ
ا٭زض.
ايثايث  :ق ١ُٝايػسا ٖٞ ٤اهلد ،٣ؾكد تسنٛا اهلداٜـٚ ١أضـبابٗا ذبـاً
بايك٬ي.١
ٚايؿرٝس ٖ ٛايثايث ٕٓ ٛم اٯ ١ٜايهسّ ١إ ٫أْـ٘ ٜٓ ٫ؿـ ٞايـٛجٌٗ
ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞأع ٙ٬٭ِْٗ تسنٛا اهلد ٖٛٚ ٣ا٭ؾٌ ،ؾأقـًِٗ اهلل عـص

ٚجٌ َ َٔ ٖٛٚؿادٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜايطـابك ١إٕ اهلل ٜطـتٗص٤
بِٗ.
ٚجا٤

آٜا

ايكسإٓ ٗ بٝإ ٚتؿؿَ ٌٝاقؿدٚا غسا ،ٙ٤قاٍ تعـاٍ

ش ؤُوٌَْئِهَ لٌقن ٌَِٓ لشْنخٌََوْل لٌع ٍََناةَ لٌنُِّٔعٍَا هِناَخٌَِةِز (ٚ ،)2قـاٍ تعـاٍ شلشْنخٌََوْل لٌعىُفعنٌَ
( )1ضٛز ٠ايبكس.14 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس. 86 ٠
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هِاإلِميَاِْز(ٚ ،)1قاٍ تعاٍ ش لشْخٌََوْل هِأٌَاثِ لٌٍقرِ ثَََّا لٍٍَِ ز(ٚ ،)2ؾ ٘ٝغاٖد عً٢
تسى ايهؿاز يٛظا٥ؿِٗ ايعبادٚ،١ٜإعساقِٗ عٔ ايتهًٝـٚ ،هلـثِٗ ٚزا٤
ايدْٝا ٚشٜٓتٗا.
يكد تكُٓت اٯٚ ١ٜؾؿاً يؿعٌ ايهؿاز ،ثـِ بٓٝـت عاقبـٚ ١عًـٖ ١ـرا
ايؿعٌ ،بإٔ ػـازتِٗ ٚغـسا ِٖ٤ايكـ٬ي ١عـاد عًـ ِٗٝباـطـسإ إـبٌ،
ٚأقاَٛا عً ٢ايك٬ي ،١ؾعحصٚا عٔ إدزاى أضباب ايتٛؾٝل.
ٚجا٤

اٯ ١ٜبٓؿ ٞايسبس عِٓٗ َٔ ا٭ؾٌ ،تسَ ٣ا ٖ ٞايٓطب ١بـٌ

غسا ِٗ٥ايك٬يٚ ١بٌ ػازتِٗ اؾٛاب ايٓطب ٖٞ ١ايعُـٚ ّٛاـؿـٛف
إ ًلٚ ،يٝظ ايتطا ،ٟٚؾػسا ِٖ٩ايك٬ي ١يٝظ نٌ ػازتِٗ،بٌ أؾٌ
ؾٗٝا ٚ ،نأْٗا زأع إاٍ هلر ٙايتحاز ،٠يتـأت ِٗٝاـطـازٚ ٠إْعـداّ ايـسبس
ٚغٝاب ايؿٛش ٗ نٌ أَس َع ايعحص عٔ تًُظ طسم اهلداٚ ١ٜايسغاد ٗ
أَٛز ايدٚ ٜٔايدْٝاٚ ،ؾ ٘ٝؼرٜس َٔ ايػٛاٚ ١ٜاٱضتفؿاف بإَٔٚ ،ٌَٓ٪
اٱؾساز عً ٢إعؿ.١ٝ
ٚجا ٤يؿظ (ايتحـاز ٗ )٠ايكـسإٓ تطـع َـسا  ،جـا٤

نـإ َٓٗـا ٗ

َعٓ: ٌٝ
ا٭ : ٍٚايتحاز ٗ ٠ا٭َـٛاٍ ٚايبٝـع ٚايػـسا ٗ ٤ايـدْٝا نُـا ٗ قٛيـ٘

تعاٍ ش حِجَارَة حَاٌََِة حٌٌُُِِؤَمَا هٍَََْىُُْز(.)3

ايثاْ : ٞايتحازَ ٠عٓ ٢ايعٌُ ايؿاحل ٚايهط

يٰمس ٠نُا ٗ قٛي٘

تعاٍ ش ًَع ؤَمٌُُّىُُْ ػٍََى حِجَارَةٍ حَُجٍِىُُْ ِِْٓ ػَ َل ٍ ؤٌٍٍَُِز(.)4
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .177
( )2ضٛز ٠ايتٛب.9 ١
( )3ضٛز ٠ايبكس.282 ٠
( )4ضٛز ٠ايؿـ .10
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أَا يؿظ (ػازتِٗ) ؾًِ ٜسد إٖ ٗ ٫ر ٙاٯ ١ٜايكسآْٚ ،١ٝنإٔ اـطاز٠
اييت أؾابت ايهؿاز اير ٜٔذازبٛا ْب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
مل ٜتعسض ٕثًٗا أذد َٔ أٖـٌ ا٭زض ٕـا تـدٍ عًٝـ٘ َـٔ ضـ ٤ٛايعاقبـ١
ٚايعراب ا٭يٚ ،ِٝتكٝٝع ٚإْهاز اٯٜا

اي باٖسا

اييت جـا ٤بٗـا ايـٓ

قُد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ ٚايـيت تهؿـ ٞيًرحـٚ ١ايربٖـإ عًـ٢
ايٓاع َ فتًـ َػازبِٗ ٚقدزاتِٗ ايعكً.١ٝ
ٚجاْ ٤ؿ ٞايسبس ٗ ػاز ٠ايهؿاز َ ًكاً ،أ ٟأِْٗ ٜتعسق ٕٛيًسبس،
ٚواٚي ٕٛجرب ايٓاع إٍ َـرٖبِٗ ٚأقـٛاهلِ ٚٚجـ ٙٛايػـو ٚايسٜـ
اييت ٜتفر ْٗٚا َٛاقٝع ٚٚضا ٌ٥يٲؾرتا ٤عً ٢ايكسإٓ ْٚب ٠ٛقُد ؾـً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ ٫ٚوؿــد ٕٚإ ٫اـٝبــَٚ ،١ــٔ ٚجــ ٙٛمطــازتِٗ
ايٓكـ إتؿٌ ٚإتصاٜـد ٗ ا٭ؾـراب ٚا٭تبـاع ،إذ ٜـدمٌ ايٓـاع َـٔ
ب ِٗٓٝأؾٛاجاً ٗ اٱض.ّ٬
ٚجا٤

اٯ ١ٜبـرنس ذـاٍ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ باٱمبـاز عـٔ غـساِٗ٥

ي ًك٬ي ١باهلدٚ ،٣يهٔ ايتٛبٝخ ٚايرّ هلـِ جـا ٗ ٤ذا

اٯٜـَ ١تعـدداً

ٚ َٔٚجٌٗ :
ا٭ : ٍٚاـطازٚ ٠ض ٤ٛاٱمتٝاز.
ايثاْ : ٞإْتؿا ٤اهلدا ١ٜعِٓٗٚ ،عحصِٖ عٔ ذطٔ اٱمتٝاز يٝرؿٌ

ايتٓاقض ٚايتٓاٗ بٚ ِٗٓٝبٌ أٌٖ اٱّإ ،قـاٍ تعـاٍ شوََِنا ؤَٔعنجَ هِمَنامِي
لٌعؼًُِّْ ػَْٓ ََ ٌَخِمُِْز(.)1

هي غاياخ اآليح
ٗ اٯَ ١ٜطا:ٌ٥

ا٭ : ٍٚايتؿد ٟٱضتٗصا ٤ايهؿازَٓٚ ،ع تأثا ٙعً ٢إطًٌُ.
( )1ضٛز ٠ايٌُٓ .81
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ايثاْ : ١ٝإ قؿا ٤ؾبػ ١ايبٝع ٚايػسا ٤عً ٢ايعكا٥دٚ ،نٝـ إ ايهؿاز
إضتربٛا ايٓؿامٚ ،آ ثسٚا ايعُ ٢ؾفطسٚا ايٓػأتٌ.
ايثايث : ١ايتفؿٝـ عٔ إطًٌُ ٗ دعٛتِٗٚ ،إمبازِٖ بـإ ايهؿـاز
َؿس ٕ ٚعً ٢ايك٬يٚ ١اؾرٛد.
ايسابع : ١إظٗـاز اٱّـإ يـٔ ٜٓؿـع ايهؿـاز ،إذ اْٗـِ ٜب ٓـ ٕٛايهؿـس،
ٜٚعًَٓٓ ٗ ٕٛتدٜاتِٗ ٚعٓد ز٩ضا ِٗ٥ايهؿس ؾساذ.١
ٗ اٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚذّ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ٚبٝإ ض ٤ٛعاقبتِٗ.
ايثاْ : ١ٝاٱغاز ٠إٍ ايعً ١ايرات  ١ٝيًٓؿام ٚاؾرٛد باٱمباز عٔ قٝاّ
إٓاؾكٌ ٚايهؿاز بممتٝاز ايتٚ ٘ٝايكٝاع ٚاٱؾساز عً ٢ايعٓاد.
ايثايث : ١جا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١اؾُع ا٭َـس ايـرٜ ٟـدٍ عًـ ٢ذؿـٍٛ

ايتعدٚ ٟػاٚش اؿد َٔ نٌ َٓاؾل ٚناؾس بمعتباز إ اٯ ١ٜإم٬ي ١ٝتتعًل
بهٌ ؾسد َِٓٗ َٔ ،غا إٔ ٜتعازض ٖرا اٱمَ ٍ٬ع َعاْ ٞاؾُع ايرٟ
ٜدٍ عً ٢تعا ِْٗٚعً ٢اٱثِ ٚايعدٚإ.
ايسابعَ : ١ع أ ٕ اٯ َٔ ١ٜآٜا
إٍ اهلــد ٣بًػــ ١ايتحــازٚ ٠ايهط ـ
بايدْٝا ،إذ أمرب

ايٛعٝد ،ؾاْٗا تتكُٔ دع ٠ٛإٓاؾكٌ
ٚإؿــاٖ ِٝايــيت ٜؿكْٗٗٛــا يــتعًكِٗ

اٯ ١ٜعً ٢أ ٕ ايتحاز ٠يٝطت ايبٝع ٚايػسا ٗ ٤ا٭عٝإ

ٚايعسٚضَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ زبس ا٭َٛاٍ أ ٚمطازتٗا ،بٌ ايتحازٚ ٠ايطعٞ
ؾٗٝا ٜه ٕٛبايعاقب ٗ ١ايداز اٯمس ٠٭ْٗا داز اـًٛد ،ؾٝتكـُٔ ايتـٛبٝخ
ٚايٛعٝد ٗ َؿٗ َ٘ٛذث إٓاؾكٌ عً ٢اهلداٚ ١ٜاٱّإ بايطع ٗ ٞطً
ايتحاز ٠اييت  ٫تعسف اـطاز ٖٞ ٚ ،٠زبس قض ٚضعاد ٠دا ١ُ٥أٖٛٚ ٫
اٱّإ باهلل تعاٍ َٚا ؾ َٔ ٘ٝما ايدْٝا ٚاٯمـسٚ ،٠تـدع ِٖٛيٲضـّ٬
ٚايعٌُ بأ ذهـاّ ايػـسٜع ١يٝهْٛـٛا َـع ايـرَ ٜٔـدذِٗ اهلل بكٛيـ٘ تعـاٍ

ش ٌٌَْاَُِْ حِجَارَة ٌَْٓ حَبُِرَز(.)1
( )1ضٛز ٠ؾاطس .29
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الرفسري

لْلَ ذعاى ش ؤُوٌَْئِهَ لٌق ٌَِٓ لشخٌََوْل لٌُق ٌَتَ هِاٌعمَُِى ز

تظٗس اٯ ١ٜايهسّ ١ض ٤ٛإمتٝاز أٌٖ ايك٬ي ٚ ١إٓاؾكٌ ٚضع ِٗٝاٍ
اٱقساز بأْؿطِٗ بم قداَِٗ اي ـٛع ٞعًـَٓ ٢ـاشٍ ايكـ٬يَٚ ١ـا أقـدَٛا
عً َٔ ٘ٝغساٗ٥ا ببدٍ ٗٚ ،اٯٚ ١ٜج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإغرتٚا ايهؿس باٱّإ عٔ ابٔ عباع(.)1

ايثاْ : ٞأمرٚا ايك٬يٚ ، ١تسنٛا اهلد ٣عٔ ابٔ َطعٛد (. )2

ايثايث :إساد باغرتٚا إضتربٛا ٚإمتازٚا ٭ ٕ نٌ َػرت كتاز َـا ٗ
ٜد ؾاذب٘ عًَ ٢ا ٗ ّ ٖٛٚ ٘ٓٝإس ٟٚعٔ قتادْٚ ،)3()٠كٌ عٓ٘ قٍٛ

آمس.
ايسابع  :إمتازٚا ايك٬ي ١عً ٢اهلد ،٣عٔ اؿطٔ

()4

.

اـاَظ  :إِْٗ إضتبديٛا باٱ ّإ اير ٟناْٛا عًٝـ٘ قبـٌ ايبعثـ ١نؿـساً
٭ِْٗ ناْٛا ٜبػس ٕٚبايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ َٕٛٓ٪ٜٚ

ب٘ ؾًُا بعث نؿسٚا ب٘ ؾهأِْٗ إضتبديٛا اٱّإ بايهؿس ٖٛٚ ،إسٟٚ
عٔ ايهً

َٚكاتٌ(.)5

ٚايػسا ٤أعِ َٔ اٱمتٝاز ؾٗ ٛإبداٍ بعٛض ٖٚرا اٱمت٬ف ٜظٗس
إٔ إ قداَِٗ عً ٢ايك٬ي ١نـإ عـٔ قؿـد ٚبـرٍ ٚتٗ٦ٝـ ١أضـباب بدزاٜـ١
ٚعايــَ ١طــــ تبعدَ ٠عٗــا ايػؿــــًٚ ١ايطـــــٗٚ ،ٛزأٚا ؾٝــ٘ اٱّــــإ ٚعسؾــٛا
طسٜــل اهلــدٚٚ ٣جٖٛــ٘ ايــر ٟأ ؾــبس ٗ ذــٛشتِٗ َٚكــدٚزِٖ بايبعثــ١

( )1تؿطا ابٔ أب ٞذامت 39/1
( )2ايدز إٓثٛز 38/1
( )3فُع ايبٝإ .53 / 1
( )4تؿطا ابٔ أب ٞشٌَٓ .43/1
( )5فُع ايبٝإ .53/1
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ايٓبٚ ١ٜٛبـديَ ٌٝـا جـا ٗ ٤اٯٜـ ١إتكدَـ ١ش وَبِ َل لٍِنًَ ٌَمُنُْ آَُِِنِل وََّنا آَِنَٓ

لٌََّاسُز.

ٚاٯ ١ٜذحـ ١عًـ ٢ا يهـاؾسٚ ٜٔإٓـاؾكٌ ٗ ٚؾـ ٍٛايـدعٚ ٠ٛايتبًٝـؼ
هلِٚ ،إ قاَـ ١ايربٖـإ ٚايـدي ٌٝعًـ ٢يـص ّٚإّـاِْٗ  ،ؾكـد عسؾـٛا َٓـاشٍ
اهلدٚ ٣يهِٓٗ تسنٖٛا ٚأ عسقٛا عٓٗا ،ؾايرٜ ٟبٝع غ٦ٝاً ٜٚطتبدي٘ بػاٙ
٫بد اْ٘ ٜعًُ٘ ٜٚعسف تؿاؾ.ً٘ٝ

لْلَ ذعاى ش فََّا رَهِ َجْ حِجَارَحُمُُْ ز

َٔ ٜكدّ عً ٢ايػساٜ ٤سج ٛايـسبس ٚايٓؿـع ٚايؿا٥ـدٚ ٠يهـِٓٗ تسنـٛا
اٱضتعداد ايؿ س ٟيٲّإ َٚا زأٚا َٔ اٯٜا

ايباٖسا

ٚأؾسٚا عً٢

ايك٬يٚٚ ١طٓٛا أْؿطِٗ عً ٢اٱقاَ ١عًٗٝا  ،ؾًِ هٓٛا إ ٫اـصٚ ٟض٤ٛ
ايعاقب.١
ٚايتحاز ٠قد ؽطــس ٚقد ىـــسد َٓٗـا اٱ ْطـإ بـسأع َايـ٘ َـٔ غـا
شٜادْ ٫ٚ ٠كٝؿٚ ،١قد تسبس  ٖٛٚزجــا ٤ؾاذبٗا ٚعً ١ايػــــسٚع ؾٗٝـا،
أَا ٖ ٤٫٪ؾكد مطـــسٚا ٚقٝعٛا ايدْٝا اييت َٖ ٞـــصزع ١اٯمسٚ ٠ايٛعا٤
ايصَاْٚ ٞإهاْ ٞيٲػاز ا٭مسٚ ٟٚايٓؿع إبازى ٚاٱدماز إٓح.ٞ
 ٗٚاٯ ١ٜبػاز ٖٞٚ ٠إٔ ضعًٜ ٫ ٤٫٪ٖ ٞك ٢إ ٫اـٝبٚ ،١ضٝؿـٝ
بكــاع ١ايٓؿــام ايهطــاد ٚايتًـــٚ ،ؾٝــ٘ عــَٚ ٕٛــدد َعٓــٚ ٟٛغب ــ١
يًُطًٌُ.
 ٗ ٚأؾساد َٛٚاقٝع ػاز ٠ايهؿاز ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيكد أمرب

اٯٜـ ١بـأ ِْٗ إغـرتٚا ايكـ٬ي ،١ؾتحـازتِٗ غـسا٤

ايك٬ي ١باهلد.٣
ايثــاْ :ٞايكــ٬ي ٫ ١تطــترل أ ٕ تػــرتٚ ٣يــٝظ هلــا َايٝــ ٗ ١ايــدْٝا
ٚاٯمس ٫ٚ ٠تطتًص ّ ايهط

ٚايطـع ٞ٭ْٗـا أَـس ضـً

ٚجرـٛد  ،يـرا

ناْت ػاز ٠ماضس.٠
ايثايث ٗ :اٯ ١ٜإمباز بعدّ عثـٛزِٖ عًـ ٢أْؿـاز ٚأتبـاع ٜػـرتٕٚ
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َِٓٗ َؿاٖ ِٝايك٬يٚ ١ايهؿس ٚاـداعٖٚ ،را َٔ ٚج ٙٛنطاد ايتحاز، ٠
ؾكد َٮ

اٯٜا

اٯؾامٚ ،أقا٤

َباد ٨اٱض ّ٬ايكًٛب إٓهطس.٠

ايسابــع :مل ٜــسد يؿــظ (ػــازتِٗ) إ ٖ ٗ ٫ــر ٙاٯٜــ ،١بُٓٝــا ٚزد يؿــظ
( ايتحاز )٠ضبع َسا

ٗ ايكسإْٓٚ ،طب ١ايتحاز ٠هلِ ٗ اٯ ١ٜنٓاٜـ ١عـٔ

إْؿساد ايهؿاز بٗاٚ ،اْ٘ ٜ ٫ػازنِٗ ؾٗٝا أذد ٚاْٗـِ إمتازٖٚـا إبتـداعاً
ٚعٓاداً  ٖٞٚأ ٟمداع إٚ ٌَٓ٪اٱضتٗصا ٤بِٗ ذايْ ١ادز ٠بٌ ايٓاع،
ؾُٔ اي ٓاع َٔ مل  َٔ٪ٜبٓب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ ٜٚبكـ٢
عً ٢ايهؿس ىادع إطًٌُ ٜٚطتٗص ٤بِٗ.
ٚبًراظ ٖر ٙاٯّ ١ٜهٔ إٔ ْطُ ٞاؿٝا ٠ايدْٝا ( داز ايٓحا )٠يٝظ ٕا
ؾٗٝا َٔ عكٛد ايبٝع ٚايػساٚ ٤ايسبس ٚاـطاز ،٠بٌ ْٗ٫ا داز ايتحاز ٠اٍ
اٯمس َٔٚ ، ٠مؿا٥ـ ٖر ٙايتحا ز ٠إ نٌ إْطإ ٜعٌُ ٜٚػتػٌ ؾٗٝا.
ؾهٌ ػاز ٠هلا أٌٖ ٚأْـاع ٜصاٚيْٗٛـا ،نتحـاز ٠اؿبـٛب ٚاـػـ
ٚاؿدٜد ٚايٛزم ا ٫إ ػاز ٠اٯمس ٠عاَٚ ١غاًَ ١يهٌ َهًـ ،يتٛج٘
اـ ابا

ايتهًٝؿ ١ٝاٍ ايٓاع ْٝعـاً ذنـٛزاً ٚأْاثـاً ٖٞٚ،باقٝـ ١بآثازٖـا

ٚجصاٗ٥ا إٍ  ّٜٛايد ، ٜٔؾًٝظ َٔ أذد ٜطت ٝع ايؿساز ٚاٱعساض عٔ
ٖر ٙايتحازٚ ،٠ايٓاع ؾٗٝا عً ٢قطٌُ:
ا٭ : ٍٚايــر ٜٔإمتــازٚا اهلــدٚ ،٣ض ـفٸسٚا أْؿطــِٗ ٗ طاعــ ١اهلل،

ٚؾدٸق ًا بايتٓصٚ ،ٌٜقاتًٛا ٗ ضب ٌٝاهلل ،قاٍ تعاٍ شوَِِْٓ لٌََّناسِ َِنْٓ
ٌَشٌِْي َٔفعسَرُ لهْخِغَاءَ ٌَََِْاةِ لٌٍقرِز(.)1

ايثاْ : ٞاير  ٜٔإغرتٚا ايك٬يٚ ١ايهؿس ٚاؾرٛد.
 َٔٚاٯٜا

عـدّ ٚجـٛد بـسشا بـٌ ايكطـٌُٚ ،يـٝظ هلُـا قطـِٝ

ثايث ،يته ٕٛاؿح ١هلل تعاٍ ٗ ايدْٝا ٚاٯمسٜ ٚ ،٠ه ٕٛاٱّـإ طسٜكـاً
إ ٍ اؾٓٚ ،١ايهؿس ٚايك٬ي ١طسٜكاً إ ٍ ايٓاز ٚايعراب ا٭ي.ِٝ
إٕ يػ ١ايتحازَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ايسبس ٚاـطـازَ ٠ـٔ عَُٛـا
( )1ضٛز ٠ايبكس. 207 ٠

ؼبٝـ
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اٱّــإ إٍ ايٓؿــٛعٚ ،جعًــٗا تٓؿــس َــٔ ايهؿــس ٚايكــ٬ي ، ١قــاٍ تعــاٍ

ش وٌَىَِّٓ لٌٍقرَ حَبَّبَ بٌٍَِْىُُْ لإلِميَاَْ وَزٌََََّرُ فًِ لٍُُِهِىُُْز(.،)1

 َٔٚطبا٥ع ايٓؿظ اٱْطاْ ١ٝإ ٌٝإٍ ايسبس ٚ،ايطع ٞإيَ ٘ٝع ايؿازم
بٌ إٚ َٔ٪غا ،ٙإذ إٔ إٜ َٔ٪ك ٝد زع٘ ايـرٜ ٟطـع ٢إيٝـ٘ بـاؿٗ ٍ٬
ذات٘ ٚطسٜل نطب٘ ٱجتٓاب ايطرتٚ ،ي عَُٛا

َكدَ ١اؿساّ ذـساّ،

أ َا غا إ َٔ٪ؾاْـ٘ ٜطـع ٢إ ٍ ايـسبس َـٔ غـا تكٝٝـد بأذهـاّ ايػـسٜع،١
ٚيهٔ اهلل تعاٍ مؿٍـ عٓ٘ ٚعٔ ايٓاع بإ جعٌ ايٓؿظ ايًٛاَ ٚ ١ايعكٌ
زض ً٫ٛباطٓٝاً عٓدٜ ٙدزى ايكب س ايرات ٞيًظًِ ٚايهط

بايتعد ،ٟؾٝهٕٛ

ضع ٗ ٘ٝايباطٌ ٚاؿساّ يٝظ َ ًكاً ٚداُ٥ـاً ؾـاؿحخ ٚاٯٜـا

ٚايعكـٌ

ت دع ٙٛيٲّإٚ ،عدّ غسا ٤ايك٬ي ١٭ْٗا مطاز ٠قك. ١
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتٗد ٟايعك ٍٛإ ٍ ٚظا٥ؿٗاٚ ،ػعًٗا َٓكـاد ٠اٍ

اهلل  ٫ت ُع بايتحاز ٠ا٭مس ١ٜٚاييت ت٪د ٟإ ٍ ايٓع ِٝاـايدٚ ،يٝظ َٔ
زبس أنرب ٚأعظِ َٓ٘.
ٚجا٤

اٯ ١ٜيت٪ند يًٓاع إ ايتحازٚ ٠ايبٝع ٚايػسا ٗ ٤اؿكٝكٖٛ ١

َا ٜٛؾٌ إٍ إكاّ ٗ اٯمس ٠اير ٟهعٌ ايؿٛش باؾَٓٓ ١رؿـساً بتكـ٣ٛ
اهلل ٚإزجاع أؾعاٍ اؾٛازح إ ٍ ا٭ذهاّ ايتهًٝؿ ١ٝاـُط ١اييت جا ٤بٗا
ايكسإٓٚ ،اي طٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜؿٚ ،١إجتٓاب ايك٬ي.١
يكد جا٤

اٯٛ َٓ ٗ ١ٜقٗا َٚؿَٗٗٛا بكٛاعد نً: ٖٞٚ ١ٝ

ا٭٫ : ٍٚبد َٔ ايػساٚ ٤ايبٝع ٗ داز ايدْٝا ،قـاٍ تعـاٍشبِ ق ؤَْْ

حَىَُِْ حِجَارَة ػَْٓ حٌََلفٍ َِِْىُُْز(.)2

ايثاْ : ١ٝقد ٜسبس اٱْطإ ٚقد ىطس ٗ اؿٝا ٠ايدْٝا.
ايثايثٜ ٫ : ١أت ٞايـسبس عـٔ إزث ا ٚإتؿاقـاً أ ٚؾـدؾ ١بـٌ إ َ٬نـ٘
ايعٌُٚ ،آيت٘ ايطعَ ٗ ٞسقا ٠اهلل.
( )1ضٛز ٠اؿحسا
()2ضٛز ٠ايٓطا.29 ٤

.7
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ايسابعٚ : ١قٛح طسٜل اـطاز ٗ ٠ايتحاز ٖٛٚ ،٠غـسا ٤ايكـ٬يَ ١ـٔ
ٚجٙٛ
ا٭ٜ َٔ : ٍٚػرت ٣ايك٬ي ١ؾ ٬أذد ٜػرتٜٗا َٓ٘.
ايثاْ : ٞإذا إغرتاٖا أذد َٓ٘ ٜهٖ ٕٛرا ايػـساٚ ٤بـا ً٫إقـاؾٝاً عًـ٢
ايبــا٥ع ٕــا ًٜركــ٘ َــٔ اٱثــِ بطــب

إقتــدا ٤غــا ٙبــ٘ ٗ ؾعــٌ ايطــ٦ٝا

،

ٚزنٛب جاد ٠ايك٬ي ١٭ْ٘ ٜؿبس قاَ ً٫ك.ً٬
ايثايث  :تهت
ايطــ٦ٝا

إ٥٬ه ١عً ٢ؾاذ

ايك٬ي ١اٯثاّٚ ،ؼؿ ٞعً٘ٝ

 ،قــاٍ تعــاٍ ٗ ذّ ٚتــٛبٝخ ايهؿــاز (بَِّْ رُسُ نٍَََا ٌَىعخُبُننَِْ َِننا

حَّْىٌُُوَْ)

()1

إ٥٬هـ ١ايهـساّ ايهـاتب ٕٛايـرْٛب ٚإعاؾـٞ

أٜ ٟهت

اييت ٜستهبٗا ايهؿازٚ ،وؿظْٗٛا إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١أٚإ اؿطاب  ،بُٓٝـا
تؿكٌ اهلل عص ٚجٌ عً ٢إ ٌَٓ٪بدعٛتِٗ إٍ اٱضتػؿاز عٓد إزتهاب

َعؿ ، ١ٝقاٍ تعاٍ ٗ ايثٓا ٤عًـ ٢إـ( ٌَٓ٪بِ َل فَؼٍَُنِل فَاحِشَنتل ؤَوْ ظٍََُّنِل ؤَٔعفُسَنمُُْ
َوٌَُول لٌٍقرَ فَاسْخَغعفٌَُول ٌِ ُُِٔهِمُِْ)

()2

ايسابع  :غسا ٤ايك٬ي ١بسشا د ٕٚاهلداٚ ١ٜايسغاد  ،يـرا أمتتُـت

اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ش وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز.

اـاَظ ٪ٜ :د ٟغسا ٤ايك٬ي ١اٍ اٱؾ٬ع ٗ ايدْٝا ٚاٯمسَٔٚ ،٠
اٯٜا
آٜا

ٚاٱَترإ ٗ اؿٝا ٠ايدْٝا إ ايكاٍ  ٫وحس عً ،٘ٝبٌ تتٛج٘ إي٘ٝ
ايٛعد ٚايٛعٝدٚ ،ايبػازٚ ٠اٱْراز.

ٖٚر ٙاٯ َٔ ١ٜآٜا

اٱْراز ٗ َٓ ٛقٗا َٔٚ ،آٜا

لْلَ ذعاى شوََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز

ايبػازَ ٗ ٠ؿَٗٗٛا.

جاْ ٤ؿ ٞاٱٖتدا ٤عٔ ايهؿاز َ ًكاً ؾٜٓ ٬رؿــس ٗ َٛقـــٛع د ٕٚآمس
( )1ضٛزْٜٛ ٠ظ .21
( )2ضــٛز ٠آٍ عُــسإ . 135أْظــس ا٭جــصا ٤ايث٬ثــَ ١ــٔ ٖــرا ايتؿطــا ايــيت جــا٤
غؿٛف ٖر ٙاٯ. ١ٜ
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ا ٚذهِ ٚإضــتٓتاد د ٕٚغا ،ٙيكد مطــسٚا ٗ ػازتِٗ ٚأقـــًٛا اي سٜل
بامتٝاز ايك٬ي ١عً ٢اهلدٚ ،٣أ قاعٛا ؾسف ايٓحاٚ ٠ضبٌ ايؿ٬ح.
ٚاٯ ١ٜإ مباز عٔ ٚاقعٗـِ بعـد ذنـس ْعـتِٗ ٚذهاٜـ ١ؾعًـِٗ يٝعسؾـٛا
ذكٝك ١أ َسِٖ نـٜ ٫ ٞؿـتً إَٓ٪ـَ ٕٛـا ٖـِ ؾٝـ٘ أٜ ٚػب ـ ٗ ِٖٛبعـض
إٛاقـ ،ؾعدّ اهلداٜـ ١ؾـؿ٬َ ١شَـ ١هلـِ ذتـ ٢ع ٓـدَا ٜكـدّ إَٓ٪ـٕٛ
ايتكرٝا ٚ ،إفادعٜٓ ٕٛح ٕٛبأ بداِْٗ ؾاْٗا لاٜ ١ُٖٝٚ ٠عكبٗا عراب
غدٜدَ ٗ ،كابٌ ايٓع ِٝاـايد يًُ.ٌَٓ٪

ٚزد قٛي٘ تعاٍ ش وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز ث٬ث َسا

ٗ ايكسإٓ ؾحاٗ ٤

ضٛزْٜٛ ٠ظ ش لَِْ خَسٌَِ لٌق ٌَِٓ وَ قهُِل هٍِِمَاءِ لٌٍقرِ وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز(.)1
ٖا ٜعين إ ٖ ٤٫٪إفادعٌ ٜهرب ٕٛباي ّٛٝاٯمس  ٖٛٚأغد ظًُـاً
ٚنؿساًٜٚ ،هػـ اؾُع بـٌ اٯٜـتٌ عـٔ نؿـسِٖ ٚجرـٛدِٖ ٚاْٗـِ مل
ىتازٚا عدّ اٱّإ بسضاي ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ عـٔ

إّإ ًَ ١مسا ١ٜٚأمس ،٣٭ٕ إًٌ ٚايػسا٥ع ايطُا ١ٜٚنًـٗا تـدع ٛإٍ
اٱقساز باهلل ٚاي ّٛٝاٯمس.
نُا ٚزد ٗ اير ٜٔقتًٛا أ ٫ٚدِٖ ضؿٗاً ٚظًُٛا أْؿطِٗ  ،قاٍ تعاٍ

ش لَِْ ٍََُِّل وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز(.)2

ؾُفادع ١إٚ ٌَٓ٪إمؿا ٤ايهؿس ٚاؾرٛد ق٬ي ، ١ؾُـٔ اٱعحـاش
إبتدا ٤اٯ ١ٜباٱمباز عٔ غسا ِٗ٥ايك٬يٚ ١إزاد ٠ايكؿد ٚايطع ٞايٗٝا،
َع أْٗا مطازٚ ٠قسز قض.

لْلااَ ذعاااىشِ نثٍَُمُُْ وََّث نًِ لٌق ن ِي لس نخَِْلََِ َٔننارل فٍَََّّننا
( )1ضٛزْٜٛ ٠ظ .45
( )2ضٛز ٠ا٭ْعاّ .140
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ب لٌٍقن ُر ِهَُنِ ِر ِ ُْ َوحَن ٌَ َو ُم ُْ فِنً ُظٍَُّناثٍ َ
ث َِنا َح ٌَِْن ُر َ َن َ
َؤََاء ْ

ٌُبْوٌُِوَْز اٯ.17 ١ٜ
اإلعساب ّاللغح

(َثًِٗ نُثٌ اير)ٟ
َثًِٗ َ :بتدأ َسؾٛعَ ٖٛٚ ،كافٚ ،ايكُا اهلا ٗ ٤قٌ َكـاف

اي ،٘ٝنُثٌ  :جاز ٚفسٚز َتعًكإ َررٚف مرب َثًـِٗ ،ايـر : ٟاضـِ
َٛؾ ٗ ٍٛقٌ جس باٱقاؾ.١
(إضتٛقد ْازاً ؾًُا أقا) ٤
إضتٛقد  :ؾعٌ َا ض َبين عً ٢ايؿتس َعٓـ ٢أٚقـد ،إضـتؿعٌ َعٓـ٢
أؾعٌٚ ،ايؿاعٌ قُا َطترت ؾ ٘ٝجٛاشاً تكدٜسْ ،ٖٛ ٙازاً َ :ؿع ٍٛب٘.
ؾًُا  :أيؿا ٤ذسف ع ــٕ ،ـا  :ظـسف َعٓـ ٢ذـٌٜ ،تكـُٔ َعٓـ٢
ايػس  ٖٞٚ ،ذسف ٚجٛد يٛجٛد ٚتطُٕ( ٢ا) اؿ.١ٝٓٝ
َا ذٛي٘ َ :ا  :اضِ َٛؾ ٗ ٍٛقٌ َؿع ٍٛب٘ ،ذ : ٍٛظسف َهإ
ؾًَ ١اَ ٖٛٚ ،كاف ٚ ،اهلاَ ٤كاف اي. ٘ٝ
ذٖ

اهلل :ؾعٌ َاضَٚ ،ؾاعٌٚ ،اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعساب ،

٭ْٗا جٛاب غس غا جاشّ.
بٓٛزِٖ  :جاز ٚفسٚز َتعًكإ برٖ .
ٚتسنِٗ  :ؾعٌ َاضَٚ ،ايؿاعـٌ قـُا َطـترت تكـدٜسٖ ٙـٜ ٛعـٛد هلل
تعاٍٚ ،ايكُا واهلا٤و َؿع ٍٛب٘ أ.ٍٚ
ٗ ظًُا

 :جاز ٚفسٚز ٗ ،قٌ َؿع ٍٛب٘ ثإَ يرتى.

ٜ ٫بؿسْ :٫ : ٕٚاؾٜ ،١ٝبؿس :ٕٚؾعٌ َكازع َسؾٛع ،ايٛا : ٚؾاعٌ،
ٚاؾًُــَٛ ٗ ١قــع ْؿ ـ
ٜطت ٝع إٔ ٜبؿس.

عًــ ٢اؿــاٍ ،٭ٕ ذــاٍ ايــر ٗ ٟايظًُــ٫ ١
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إثٌ  :عٓٛإ ايػب٘ ٚإػابٗ ١بايػا يتكسٜ

إعٓـٚ ، ٢بٝـإ إؿٗـّٛ

باضتركاز إ ًـٛب بٛاضـ  ١ايـٓظاٚ ،ايتُثٝـٌ باحملطـٛع ٚؾـ ً٫ٛاٍ
إعكَ ٖٛٚ ٍٛبتدأ.
إضتٛقد َ :عٓ ٢أٚقد أ ٟأجخ ايٓاز نُا ٗ إضـتحاب َعٓـ ٢أجـاب
ٚق ٌٝإضتٛقد أ ٟطً

ايٛقٛد.

ٚايٓــاز  :جــٖٛس َكــ ٤٢ذــازم ٜبعــث بــاؿساز ٠ايػــدٜدٚ ،٠تسنــت
ايػ ٤ٞتسناً إذا مًٝت٘ ٚنؿؿت ٚأَطهت عٓ٘.
ٚايظًُا

ْ :ـع ظًُـٖٚ ١ـ ٞمـ٬ف ايٓـــٛزٚ ،تعـين اـًـــَ ٛـٔ

ايكٝاٚ ٤اٱغعاعٚ ،ق ٌٝأؾًٗا إْتكاف اؿل ،قاٍ تعاٍ ش فَاٌعٍَََِْ َ حُظعٍَنُُ

َٔفعسز شٍَْئلا ز(ٚ ،)1يهٔ إٓ ٛم ٚايكـسا ٔ٥ت ػـا اٍ إعٓـ ٢اٚ ،ٍٚ٫قٛيـ٘

تعــاٍ ش َ ٌُبْوِنٌُوَْ ز ٗ قــٌ ذــاٍ َٓؿــٛب أ ٟإ اهلل عــص ٚجــٌ
تسنِٗ غا َبؿس.ٜٔ

يف سياق اآلياخ
بعــد إ بٓٝــت اٯٜــا

ٚمٝبتِٗ جا٤

ايطـــــابك ١قبا٥ـــــس أٖـــٌ اـــداع ٚايكــ٬ي١

ٖر ٙاٯ ١ٜبٛؾؿِٗ ٚؾؿاً ذطــٝاً يٝهــ ٕٛعربٚ ،٠يٝتعظ

َِٓٗ ايٓاع ْٝعاً عً ٢تباَ ٜٔدازنِٗ ٚامت٬ف َراٖبِٗ .
يكد جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيبٝإ مطاز ٠إٓاؾكٌ بؿٝػ ١إثـٌ ٚأْٗـِ غـا

٫
َٗتــد ٗ ٜٔأَــٛز ايــدٚ ٜٔايــدْٝا ،يٝهــ ٕٛإضــتٗصا ِٖ٤بإطــًٌُ ٚبــا ً
عًٚ ،ِٗٝأ ِْٗ أؾبرٛا عاجص ٜٔعٔ إؿام ايكسز بإطًٌُٕٚ ،ا جا٤
اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١بكٛي٘ تعاٍ ش وٌَُُِّّ ُُْ فًِ ُْغعٍَأِمُِْ ٌَؼَّْمَُِْز ( )2جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيٲمباز بأ ٕ اهلل عص ٚجٌ ٌّٗ ايهؿاز ٚإٓـاؾكٌ اٍ ذـٌ ٗ
اؿٝا ٠ايدْٝا ،ثِ هعًِٗ ٗ ذاٍ َٔ ايعُٚ ٢ايتٚ ٘ٝاؿا. ٠
( )1ضٛزٜ ٠ظ .54
( )2ضٛز ٠ايبكس.15 ٠
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يكد أمتتُت ٖر ٙاٯ ١ٜبرّ ايهؿاز إفادعٌ ٚبٝإ ضفط اهلل عـص

ٚجٌ عًٚ ،ِٗٝذؿ ٍٛاٱزبـاى ٗ أؾعـاهلِ بكٛيـ٘ تعـاٍشوَحَنٌَوَمُُْ فِنً
ظٍَُُّاثٍ َ ٌُبْوٌُِوَْز ( )1أ ٟتسنِٗ ٗ ذطسٚ ٠عراب ٚجا٤

اٯ ١ٜايتاي١ٝ

يبٝــإ ضــ ٤ٛذــاهلِ ٚتع ٝــٌ ذٛاضــِٗٚ ،جعًــِٗ َــتفًؿٌ عــٔ ايتٛبــ١
ٚاٱْاب ،١غا قادز ٜٔعً ٢اٱضتُساز ٗ اٱضتٗصا ٤بإطًٌُ.

 ٌٖٚقٛي٘ تعاٍ شصٌُُّ هُىعُز ػُّْنًز زَٔ بـاب ايتُثٝـٌ ٚايتػـبٚ ٘ٝأْـ٘

َع ٛف عًَ ٢ا ٗ آ ١ٜايبرـث شِنثٍَُمُُْ وََّثنًِ......ز مؿٛؾـاً ٚإٔ اٯٜـ١
اييت بعدٖا جا٤

بًػ ١ايتػب ٘ٝأٜكاً بكٛي٘ تعاٍ ش وَوٍَِّبٍ ِِْٓ لٌسََّّاءِ فٍِرِ

ظٍَُُّاثز وَرَػِْز وَهٌَْقٌ ٌَجْؼٍََُِْ ؤَصَاهِؼَمُُْ فًِ آ َلِٔمُِْ ِِ ْٓ لٌوََِّلػِكِ حَ َرَ لٌعَِّْثِ وَلٌٍقنرُ
ُِ ٌٍِّ هِاٌعىَافٌٌَِِٓز

(.)2

اؾٛاب  :ظاٖس ايه ّ٬إزاد ٠اؿكٝكٚ ١ايرا
إٔ ايهؿاز ٜ ٫طُع ٕٛاٯٜا

ٚيٝظ ايتػبٚ ،٘ٝيبٝإ

ٜ ٫ٚكٛي ٕٛاؿل َع ػً ٞبساٌٖ ايٓبـ،٠ٛ

ٜ ٫ٚبؿس ٕٚأضباب اهلدٚ ٣تٛايْ ٞؿس إ.ٌَٓ٪

إعجاش اآليح

يػ ١ايتػـــبٕٛ ٘ٝقــٛع عكـا٥ـدٚ ٟأم٬قـــَ ٞثـاٍ ذطــــ ٞظـاٖس ٗ

نٌ شَـإ َٚـا ٜؿٝـد اٱضــــتٗصا ٤بايهؿـاز َدزضـ ٗ ١اؾٗـاد ٚايتأدٜـ
ٚايتٛبٝخ.
َٚــٔ إعحــاش اٯٜــ ١أ ٕ إثــٌ ايكسآْــ ٞضــ٬ح ؾعــاٍ قــد إٓــاؾكٌ
ٚإعاْدٚ ٜٔهعٌ ايٜ ٖٔٛدب ٗ ْؿٛضِٗ ٚايكعـ ٗ ؾؿٛؾِٖٗٚ ،ـٛ
( )1ضٛز ٠ايبكس. 17 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس. 19 ٠
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ذسش ٚٚاق ١ٝيًُطـًٌُ ٗ نـٌ شَـإ َٚهـإ ٚ ،بـاب يتٛضـٝع إـدازى
ٚا٭ؾٗاّٚ ،ؾِ ٘ٝا ٤يًؿ ٓٚ ،١شٜاد ٠يًٝكظًَٚ ،١ه ١ايؿساض ١عٓد إٌَٓ٪
َطتكًٌ ٚفتُعٌ.

وميكن تسمية هراه اآليرة نيرة (إسارْلد ًاازا) ٚمل ٜـسد يؿـظ (إضـتٛقد ) ٗ

ايكسإٓ إٖ ٗ ٫ر ٙاٯ.١ٜ

ووهت ت كلمرت يف هاه اآلية مل تد يف غريهر مرن نيررت القردن وهرخي ف  :رخ ف  ،ررهت ق ا ر ى

ضرءت ق بنىهتهم ق تدكهم .

اآليح سالح
أؾــاد

اٯٜــ ١بايبٝــإ اؿطــ ٞقــ٬ي ١أ ٖــٌ اـــداع ٚايٓؿــام ٚاـًــٌ

ايظــاٖس يًٛجــدإ ٗ عًُــِٗ ٚأْٗــِ ٜتؿــــ سؾَٛ ٗ ٕٛاقــٝع َٚطــايو
اهلدا ١ٜد ٕٚإ ٜٓايـــٛا َٓٗا غ٦ٝاً.
ٚتبعث اٯْ ٗ ١ٜؿٛع إ ٌَٓ٪ايطهٚ ١ٓٝايك ع بعدّ ؾـ٬ح أعـــدا٤
اٱضٚ ّ٬ايرٜ ٜٔطـــتٗص ٕٚ٩بإطًٌُ ٖا ٜٓتخ عٓ٘ اؿًٛٝي ١د ٕٚتست
ا٭ثس عً ٢إضتٗصا ِٗ٥بإطًٌُ.
َٚع إ اٯ ١ٜجا٤

بؿٝػ ١إثٌ إ  ٫اْٗا عـ ٕٛيًُطـًٌُ ٗ ايؿـرب

عًــ ٢أذ ٣إٓــاؾكٌٚ ،ايتؿــد ٟهلــِٖٚ ،ــَ ٞــٔ َؿــادٜل اٱضــتٗصا٤
بإٓــاؾكٌٚ ،جــا٤

يهــٜ ٞطــتٗصأ بٗــِ إطــًُٜٚ ٕٛعًُــ ٕٛضــ ٤ٛذــاٍ

إٓاؾكٌ ؾًٝظ َـٔ غـ ٤ٞأغـد عًـ ٢اٱْطـإ أ ٕ ٜهـ ٗ ٕٛظًُـ ١داُ٥ـ١
ٜعحص عـٔ زٜ٩ـ ١ايٓـٛزٜٚ ،ؿتكـس إ ٍ ايبؿـاٚ ٠ضـ ١َ٬ايـسأَٚ ،ٟؿـاِٖٝ
اؿهُ.١

أسثاب الٌصّل

قاٍ ضـعٝد بـٔ جـبا ٚقُـد بـٔ نعـ

ٚإ ْتظـــازِٖ مـــسٚد ايـــٓ

ٚع ـا أ ْٗـا ْصيـت ٗ ايٗٝـٛد

ؾـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚضـــًِ ٚإّـــاِْٗ بـــ٘

ٚإضتؿتاذــِٗ ب٘ عًَ ٢ػـــسن ٞايعـــسب ؾًُا مـــ سد نؿسٚا بـ٘ٚ ،ذيـو
إٔ قسٜظــٚ ١ايٓكـــــا ٚبــين قٓٝكــــ اع قــدَٛا َــٔ ايػــاّ اٍ ٜثــسب ذــٌ
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إْك ـــعت ايٓبــــَ ٠ٛـٔ بـين إضــــساٚ ٌٝ٥أؾكــــت إٍ ايعـسب ؾدمـــًٛا
إدٜ ١ٜٓػٗد ٕٚحملُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ بـايٓبٚ ٠ٛإٔ أَتـ٘ مـا
ا٭َِ.
ٚنإ ٜػػاِٖ زجٌ َٔ بين إ ضساٜ ٌٝ٥كاٍ ي٘ عبد اهلل بٔ ٖٝبإ قبٌ
إٔ ٜٛذ ٢إ ٍ ايٓ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ نٌ ضـٓ ١ؾاٚقـِٗ عًـ٢

طاع ١اهلل عص ٚجٌ ٚإقاَ ١ايتٛزاٚ ،٠اٱّإ َرُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚضًِٜٚ ،ك ٍٛإ ذا مسد ؾ ٬تؿسقٛا عًٚ ٘ٝاْؿـسٚ ٙٚقـد نٓـت أطُـع إ
أ دزن٘ ،ثِ َا
ثِ ٕا مسد ايٓ

ٖرا إثٌ(.)1

قبٌ مسٚد ايٓ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ؾكبًـٛا َٓـ٘

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ نؿـسٚا بـ٘ ؾكـسب اهلل هلـِ

ٚايظاٖس إٔ اٯ ١ٜأعـِٖٚ ،ـ ٞمل تٓـصٍ عًـ ٢مـ ٛايككـٚ ١ٝايٛاقعـ١
ايػفؿٚ ،١ٝإ ذا٫

اٱضتٗصاٚ ٤ايتكًٚ ٌٝاـداع ناْت َتؿػٖٞٚ ١ٝ

باب غٛاَ ٚ ١ٜهس ٜٗدف اٍ إقعاف ايبٓا ٤ايعكا٥د ٟيٲضـ ّ٬ؾحـا٤
ٖر ٙاٯ ١ٜيؿكر٘ ٚإب اي٘ َٔ ٖٞٚ ،آٜـــا
ٚقا٥ـــ ع ٚغٛاٖد عدٜد ٠أٜاّ ايتٓص.ٌٜ

( )1فُع ايبٝإ .55 / 1

اٱْــراز اؿطـــ ٞاييت تِ٥٬
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اآليح لطف

إضتٗصا ٤ايهؿـاز بإطـًٌُ بـ ٤٬عًـ ٢ايهؿـاز أْؿطـِٗ  ،إذ جـا٤

اٯٜا

بتٛبٝفِٗ ٚذَِٗٚ ،ؾكس ض ٤ٛؾعًـِٗٚ ،ب ٝـإ َـا ٜٓتظـسِٖ َـٔ

ايعكاب ا٭ي.ِٝ
 ٗٚاٯ ١ٜي ـ َٚدد يًُطًٌُ ،ؾُٔ ٜطتٗصأ بِٗ ٜأت ٘ٝايسد ٚاؾصا٤
اٱهلــ ،ٞباٱقــاؾ ١اٍ قاعــد ٠نًٝــٖٚ ١ــ ٞعــدّ تــسى إطــًٌُ ٚذــدِٖ
ٜٛاجٗ ٕٛايهؿاز بعدتِٗ ٚمـٚ ِٗ٥٬ٝطػٝـاِْٗٚ ،بُٓٝـا جـا٤
ايكسآْ ١ٝعطٔ عاقبـ ١إطـًٌُ ،جـا٤

اٯٜـا

ٖـر ٙاٯٜـ ١يتـبٌ مطـازٚ ٠مٝبـ١

ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ؾ ٬عرب ٠بمضتٗصا.ِٗ٥
َ ٚدزض ١إثٌ ايكسآْ ٞزٓٚ ١ي ـ بإطًٌُ ٚايٓاع ْٝعاً ٕا ؾٗٝا
َٔ ؾٝػ ١ايبٝإ ٚايٛقٛح ٚتكسٜ

إعٓ ٢اٍ ا٭ذٖإ َٔٚ ،مؿا٥ـ

إثٌ ايكسآَْ ٞعسؾ ١ايٓـاع ْٝعـاً َكـاَ ٘ٓٝؾكٛيـ٘ تعـاٍشوََّثَنًِ لٌقن ِي

لسْخَِْلََِ َٔارل ز أَس َعً ّٛعٓد ايٓاع ،ؾًٝظ َٔ أذد إٜٚ ٫تـ ٍٛبٓؿطـ٘ ٗ
بعض أٜاّ ذٝات٘ إٜكاد ايٓاز ٜٚ ،دزى َـا تبعثـ٘ َـٔ ايكـٝا ٤ذٛهلـا عٓـد
ايظًُ. ١
يته ٕٛذا
ا٭ي ِٝؾٗٝاٚ ،جا٤

ايٓاز ترنااً بٓاز اٯمـسٚ ٠إْـرازاً يًٓـاع َـٔ ايعـراب
ٖٓا َث ً٬يًكٝاٚ ٤عحص إٓاؾكٌ عٔ اٱْتؿاع َٓٗا إٍ

ذٌ إْ ؿاٗ٥ا ٗ ،دعـ ٠ٛيًحـ ٤ٛإ ٍ اٱّـإ إذ ٜبكـ ٢قـٝا ٙ٩مشعـ ١تـٓا
دزٚب ايطايهٌٜٚ ،ػع عً ٢ايكًٛب إٓهطس ٠ؾُٝٮٖـا ْـٛزاً ٚبؿـا،٠
ٚهعًــٗا ُٝٸـ ص بــٌ اؿــل ٚايباطــٌٚ ،تكــٛد اؾــٛازح ٗ َطــايو اهلداٜــ١
ٚايسغاد ،ؾٜ ٬ػادزِٖ ايكٝاٚ ٤ايٓٛز ٗ ايدْٝا ٚاٯمس.٠
 َٔٚايً ـ اٱهل ٗ ٞاٯ ١ٜبايٓاع َٔ غا إطًٌُ بعث ايٓؿسٗ ٠
ْؿٛضِٗ َـٔ ايٓؿـام ٚأًٖـ٘ بًػـ ١إثـٌ ايـيت ٜؿُٗٗـا ايٓـاع ْٝعـ ًا ٚإ
تبا ٜٓت َدازنِٗٚ ،ذايت ايػػا ٗ ٠ٚذ

ايدْٝا عٔ ايعًِ بإـدزنا
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ايعكً ،١ٝؾحا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜإْرازاً ٚٚعٝداً ٜؿٌ يهٌ إْطإ ٚؾًَ ١ع٘ ،

ٜٚه ٕٛذح ١عً ٢اؾُٝعٚٚ ،ض ١ًٝٱؾ٬ح ايٓؿٛع ٚاجملتُعا .

هفِْم اآليح

ٗ اٯ ١ٜتٛظٝـ ٕدزض ١إثٌٚ ،جعًـ٘ عْٛـاً يًُطـًٌُ ٗ ؾكـاٖتِٗ

َٚع ـ سؾتِٗ بعــدَٚ ،ِٖٚؿٗــٚ ّٛؾ ــ ـ ايهــاؾس ٜٔبــأِْٗ ٗ ظًُــا

ؾٝــ٘

َطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ ذ كٝك ١ايك٬ي ١اييت عًٗٝا ايهؿاز.
ايثاْٝــ : ١عحــص ايهــاؾسٚ ٜٔإٓــاؾكٌ عــٔ اٱٖتــداٚ ،٤ز ٜ٩ـ ١اٯٜــا
ٚإمتٝاز ضبٌ ايسغاد.
ايثايث : ١اٱمباز عٔ ؿٛم اـطازٚ ٠اـٝب ١بايهؿاز.
ايسابعّ: ١ػ ٞإطًُ ٗ ٕ ٛأْٛاز اٱّإٜٗٚ ،تـد ٕٚبكـٝا ٤ايسضـاي١
ٚايكسإٓ.
يكد بـدأ

اٯٜـ ١بإثـٌ ايػفؿـ ( ٞنُثـٌ غـٚ )٤ٞيهٓٗـا أمتتُـت

بؿٝػ ١اؾُع ٚأِْٗ ؾكدٚا ايٓٛز ايراتٚ ٞاهلاي ١اييت ؼٝط بِٗ ٚؾ ٘ٝد٫ي١
عً ٢إغرتانِٗ ٚإقاَتِٗ بايظًُٚ ،١أِْٗ ي ٛإجتُعٛا يًفـسٚد بـسأ ٟأٚ
ايكٝاّ بؿعٌ ٜ٫طت ٝع ٕٛاٱٖتدا ،٤٭ ٕ ايظًُـ ١تـ٬شّ ايؿـسد ٚاؾُاعـ١
َِٓٗ .
ٚجا٤

بعث ١ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ يتكـ ٧دزٚب

اهلداٜــ ١يًٓــاع ْٝعــاً ٚ ،بعثــت ايكــٝاَ ٤ؿــاَٖٚ ِٝبــاد ٨اٱضــ،ّ٬
ٚإْهػـ ؽًـ إًٌ ا٭مس ٣عـٔ ايًرـام بإطـًٌُ إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـ،١
ٚجعًٗا اٱض ّ٬قاؾس ٠عٔ إدزاى َكاٌَ اٱزتكا ٤اٍ ا٭َإٚ ،غاب
عٓٗا بسٜكٗا يتفًؿٗا عٔ ضٓٔ اهلدا.١ٜ
يكد أؾبس ايٓاع بٌ أَس ،ٜٔأَـا ايـدم ٗ ٍٛاٱضـ ّ٬أ ٚايبكـاٗ ٤
َٓاشٍ ايهؿس بايسضايْٚ ١ص ٍٚايكسإٓٚ ،ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢إلراب ايٓاع يٓٛز
اٱضٚ ّ٬دمٛهلِ أؾٛاجاً ؾ.٘ٝ
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
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ا٭ : ٍٚجا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١إثٌ يتكسٜ

َكاٌَ اٯٜا َٚ ،ا ؾٗٝا

َٔ ا٭ذهاّ إٍ ا٭ذٖإ.
ايثاَْ : ١ٝع نثس ٠ايهؿاز ٚإفادعٌ ؾإ اٯ ١ٜجـا٤

بإثـٌ بؿـٝػ١

إؿسد (نُثٌ ايرَ َٔ ٖٛٚ )ٟؿادٜل اٱضـتٗصا ٤اٱهلـ ٞبٗـِٚ ،ديٝـٌ
عًٚ ٢ذد ٠ضٓف ١ٝؾعًِٗٚ ،إغرتانِٗ بػسا ٤ايك٬ي.١
ايثايث : ١تٛنٝد ذكٝك ٖٞٚ ١إ َتاع ايدْٝا قًٜٚ ،ٌٝرٖ
ؾحأ ٫ ،٠أقٌ بإٛ

ٜٚكُرٌ

اير ٖٛ ٟأَس ذتُ٫ٚ ،ٞبد َٔ ٚقٛع٘ يتبدأ زذً١

اؿطاب اييت تتحً ٢ؾٗٝا مطاز ٠ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بٛقٛح.
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚمل ٜسد يؿظ وَثًِٗ نُثٌو إٖ ٗ ٫ر ٙاٯ ١ٜايهسّـٚ ، ١ؾٝـ٘
تٓبٕٛ ٘ٝقٛع اٯٜـٚ ١جـرب يٮبؿـاز ٚا٭مسـاع ٚ ،ايتـدبس َـا ؾٗٝـا َـٔ
إعاْ.ٞ
ايثاُْ : ١ٝث ٌٝإتعدد بإترد ،إذ ًٜتكْ ٞاع ١إٓاؾكٌ ٚايهؿاز عاٍ
ٚاذد َٔ ٠ايعُٚ َٔ ٢ج:ٙٛ
ا٭ َٔ : ٍٚايٓاع َٔ دمٌ اٱض ّ٬عٓد ٚؾ ٍٛايٓ

قُد ؾـً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ اٍ إدٚ ، ١ٜٓيهٔ اٱّإ مل ٜدمٌ إٍ قًٛب٘ ٚبك٢
عً ٢ؾٹ ٬ت٘ ٚزن ْ٘ٛيًهؿاز ٚأعدا ٤اٱض َٔ َِٗٓٚ ،ّ٬ي٘ ػازَٚ ٠عاًَ١
َع ايهؿازٚ ،ىػ ٢إ تٓك ع أضباب إْتؿاع٘ َِٓٗٚ ،تع ٌ ػازت٘ َعِٗ
ؾرسف عً ٢إظٗـاز نؿـس ٙبايـدع ٠ٛأَـاّ ٖـ ٤٫٪ايهؿـاز ،ؾحـا٤
اٯٜا

ٖـرٙ

بؿكر٘ ٚبٝإ مطازت٘ ٗ ايٓػأتٌ.

ايثاْ : ٞاٱضْٛ ّ٬زٚ ،دمٌ قٝا ٤بعث ١ايٓ
ٚآي٘ ٚضًِ إ ٍ ايبٚ ، ٛٝؾاز

قُد ؾً ٢اهلل عًٝـ٘

ذدٜث ايٓاع ٗ ا٭ضٛام ٚإٓتدٜا
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ٚايبدٚ ٚاؿكس  ،قاٍ تعاٍ ( َُِ لٌق ِي ؤَرْسًََ رَسٌَُِرُ هِاٌعمَُِى وَمٌِِٓ لٌع َكِّ
ٌٍُِظعمٌَِلُ ػٍََى لٌٌِِِّٓ وٍُِّرِ)

()1

ايثايــث  :مل تب ـلٳ ْاعــٚ ١أَــَ ١ــٔ إٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز بعٝــد ٜٔعــٔ
اٱضٚ ّ٬إطًٌُٜٚ ،س ٣ايهاؾس نٝـ ٜطًِ قسٜب٘ أ ٚجـاز ٙأ ٚؾـدٜك٘
ٚوطٔ إض.َ٘٬
ايسابع  :يكد إْتؿع إٓاؾك َٔ ٕٛاٱضٕ ّ٬ا ٗ إظٗازِٖ اٱضَٔ ّ٬
ذكـٔ يــدَاٚ ِٗ٥ذؿـظ ٭َــٛاهلِٚ ،لـاتِٗ َــٔ ايكتـٌٚ ،أ٫ٚدٖــِ َــٔ
ايط ٚ ،إْتطبٛا إٍ اٱضَٚ ّ٬ا ٜرتغس ع ٓـ٘ َـٔ ايٓـٛز ٚايكـٝا ٤عًـ٢
اير ٜٓ ٟل بايػٗادتٌٚ ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتفرب عُا ٜٓتظس إٓاؾكٌ َٔ

ايعراب ا٭يٚ ِٝاـص ٗ ٟاٯمس.٠
اـــاَظ  ٗ :اٯٜــ ١دعــ ٠ٛيًُطــًٌُ يًؿــرب عًــ ٢إٓــاؾكٌٚ ،عــدّ
اٱْتكاّ َِٓٗ ،أَٓ ٚعِٗ عُا أذٕ ب٘ اٱضٜ ٕٔ ّ٬دمً٘ ٜٚعًـٔ إضـَ٘٬
ظاٖساً ،إذ اْٗا ؽرب عـٔ مطـاز ٠إٓـاؾكٌٚ ،عـدّ إْتؿـاعِٗ َـٔ إظٗـاز
اٱض ٗ ّ٬اٯمس ٠إذا َاتٛا عً ٢ايٓؿـام ٚإمؿـا ٤ايهؿـس ٚايػـسى ،قـاٍ

تعاٍ ( بَِّْ لٌعََُّافِمِ

َ فًِ لٌَِّرْنِ لألَسْفًَِ ِِْٓ لٌََّارِ)

()2

ايثايث : ١تبٌ اٯ ١ٜإ ايدْٝا ٚاٯمـسًَ ٠ـو هلل تعـاٍٚ ،أْـ٘ ضـبراْ٘
ٌّٗ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ،ثِ ٜب ؼ بِٗ  ،إ ٫اير ٟتدزن٘ ايتٛب.١
ايسابع : ١تبعث اٯ ١ٜايطه ٗ ١ٓٝقًٛب إٚ ،ٌَٓ٪أِْٗ ٜبكْ ٗ ٕٛعِٝ
ٚقٝا ٤ايٓب ٠ٛباٱقتباع َٓٗاٚ ،اؿسف عً ٢طاع ١اهلل ٚزضٛي٘.
اـاَط : ١مل ٜٓؿع إٓاؾل ضع ٗ ٘ٝطسد ايتٚ ٘ٝايظًُ ١عٓـ٘ ،ؾُـا داّ
إمتاز ايٓؿام ٚإمؿا ٤ايهؿس ؾإ ايعُٜ ٢ؿاذب٘ ٬ٜٚشَ٘.

( )1ضٛز ٠ايتٛب.33 ١
( )2ضٛز ٠ايٓطا.145 ٤
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ايطادض ٗ : ١اٯ ١ٜذح ١عً ٢إٓاؾكٌٚ ،غاٖد عً ٢أِْٗ زأٚا َٓاؾع
قُـد

اٱّإ ٚاؿاج ١إ يٚ ،٘ٝأدزنٛا ٚجٛب ايتؿدٜل َعحـصا

ايـٓ

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِٚ ،يهٔ اهلٚ ٣ٛايك٬يٚ ١ذـ

ايـدْٝا غًـ

عً ِٗٝؾايرٜ ٟه ٕٛقسٜب ًا َـٔ إـَ ،ٌَٓ٪عاغـس ًا هلـِ ٜـدزى أْٗـِ عًـ٢
اهلد.٣
يرا جا٤

اٯٜا

ايطابك ١باٱمباز عٔ مًـ ٠ٛإٓـاؾكٌ َـع ز٩ضـا٤

ايهؿس بكٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْز(ٚ ،)1جا٤
اٱٜكاد ٜكاٍ  :أٚقد

ٖر ٙاٯ ١ٜبًؿظ

ايٓاز ٚإضتٛقدتٗا إٜكاداً  ،نُٛقـٛع ٚإغـاز ٠إٍ

بعث ايٓٛز ٚايكٝا.٤

إفاضاخ اآليح

يكد أؾاض اٱض ّ٬ايٓٛز عً ٢ايكًٛب ٚ ،زأ ٣ؾٝـ٘ أزبـاب ايعكـٍٛ

ايٓحاَ ٠ـٔ أٚشاز ايـدْٝا ٚأعبـا ٤ايػـٗٚ ٠ٛايػكـ ٚ ،ؾـتس آؾـام إعسؾـ١
اٱهل ١ٝيًٓاع ناؾَ ١ع تباَ ٜٔساتبِٗٚ ،يهٔ أٖ ٌ اؿطد ٚايسٜ
عً ٢ايعٓاد ؾظًٛا ٗ ظًُا

أؾسٚا

ٚتٝـ٘ ٚقـ٬يٚ ، ١مل ٜٓتؿعـٛا َـٔ ايـرباٌٖ

ٚإٛاعظ اييت جا ٤بٗا ايكسإٓ ٚاييت تػع عً ٢ايؿدٚزٚ ،تٓاٖا باؿهُ١
ؾفطسٚا ايداز.ٜٔ

الصلح تني آّل ّآخس اآليح

إبتدأ

باحملطٛضــا

اٯ ١ٜبًػ ١إثاٍ ٚايتػب ٘ٝيتكسٜ

إعك٫ٛ

َٚــا ٜدزنــ٘ ايٓــاع ْٝع ـاًَٚ ،ــٔ اٯٜــا

إٍ ا ٭ذ

ٖــإ

إ إٜكــاد ايٓــاز

يٲضتكا ٠٤أَس َٛجـٛد ٗ نـٌ شَـإ َٚهـإٜٚ ،عسؾـ٘ ايٓـاع ْٝعـاً،
ٚجا ٤ايتٝاز ايهٗسباٚ ٞ٥اٱْاز ٠بإؿابٝس ٗ ٖرا ايصَإ ْعُٚ ، ١يهٓ٘ مل
ٜع ٌ ذاج ١اٱْطإ اٍ إٜكـاد ايٓـاز  ،بإباغـسٚ ٠ايتطـبٝ

ٚ ،إقتبـاع

ايكٝاَٗٓ ٤ا ،ؾرت ٢اذا مل ٜهٔ ايٓاع ْٝعاً وتاج ٕٛإٜكاد ايٓاز ،ؾمِْٗ
( )1ضٛز ٠ايبكس.14 ٠
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ٜعسؾــٜٚ ٕٛــس ٕٚاٱٜكــاد ْٚؿعــ٘ ٗ اٱقــاٚ ،٠٤قــد ٜــأت ٞإٜكــاد ايٓــاز
يًتدؾٜٚ،١٦ؿٝد إقا ٠٤إهإ ي.ً٬ٝ
ٚتكُٔ اٱٜكاد ٗ إكاّ َعٓ ٢اٱقاٚ ٠٤اٱْاز ٠يٝدٍ ذٖاب ْٛزِٖ
ايــرات ٞعًــ ٢عــدّ اٱْتؿــاع َــٔ ايٓــاز ٚقــٝاٗ٥اٚ ،ؾٝــ٘ إغــاز ٠إٍ عــدّ
إْتؿاعِٗ َـٔ ا٭َـٛاٍ ٚاؾـاٚ ٙايطـً إ ايـر ٟعٓـدِٖ ٗ ايـدْٝا ،٭ٕ
ايهؿس َاذل يٮعُاٍ.
 َٔٚاٱعحاش إ اٯ ١ٜمل ؽرب عٔ ذٖاب قٝا ٤ايٓاز ؾًِ تكٌ وؾًُا
أقـا٤

َـا ذٛيــ٘ أطؿـأ اهلل ْـازٙو بــٌ أمـرب

عـٔ ذٖــاب ْـٛز ايهؿــاز

ٚإٓاؾكٌ أْؿطِٗ.
ٚؽرب اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عٔ ْٛز نإ عٓدِٖ ٚ ،وتٌُ أَٛزاً :
ا٭ٖ : ٍٚرا ايٓٛز َكتبظ َٔ ْٛز ايٓاز ٗ ا٭َـٛز ،مؿٛؾـاً ٚإٔ
اٯ ١ٜمل ؽرب عٔ إْ ؿا ٤ايٓاز .
ايثاْ : ٞعٛدتِٗ اٍ ايظًُٚ ١ايعراب  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث  :إـساد ايٓـٛز ايـراتٚ ٞتٛظٝــ ايعكـٌ ٚايبؿـا ٠يًتـدبس ٗ
ا٭َٛز.
ايسابع  :ذٖاب قٝا ٤ايٓاز ٚايٓٛز ايرات ٞيًهؿاز َعاً.
اـاَظ َ :ا تٛازث َٔ ٙٛاؿٓٝؿَٚ ١ٝباد ٨ايتٛذٝد .
 ٫ٚتعازض بٌ ٖر ٙايٛجـٚ ،ٙٛنًـٗا َـٔ َؿـادٜل اٯٜـَٚ ، ١ـٔ
ٚج ٙٛإْ ؿا ٤ايٓٛز ايرات:ٞ
ا٭ : ٍٚاٱؾساز عً ٢ايهؿس ٚايعٓاد.
ايثاْ : ٞاٱعساض عٔ آٜا

ايكسإٓ ٚاٯؾام.

ايثايث  :إْعداّ ايبؿا.٠
ايسابع  :ؾكدإ قٛاعد ايتدبا.
اـاَظ  :ض ٤ٛاٱمتٝاز.
ايطادع  :قٝاع ا٭َٛاٍ ٚاؾاٚ ٙأضباب ايعص.
ٚتدٍ اٯ ١ٜعً ٢عدّ إْتؿاع ايهؿاز َٔ ػازتِٗ ٚغسا ِٗ٥ايك٬ي،١
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٭ ٕ ايك٬ي ١ظًُ ١ذايهٚ ،١غس قض يٝظ ؾ ٘ٝما أْ ٚؿع.
ٚإذ إبتدأ

اٯَ ١ٜثٌ عُٔ إضتٛقد ْازاً ،ؾاْٗا أمتتُت برتى اهلل عص

ٚجٌ ايهؿاز ٗ ظًُا

ٚتٚ ٘ٝذاٜ ٫ ٠بؿسَ ٕٚا ذٛهلِ ٗ ،إغاز ٠اٍ

عدّ اْتؿاعِٗ َٔ إضباب ايهٝـد ٚإهـس  ،أ ٚايهـرب ٚايصٜــ ٚ ،إدعـا٤
اٱّإ.
إ َكايٝد ا٭َٛز بٝد اهلل ٖٛٚ ،ايكادز عًْ ٢ؿـس إطـًٌُٚ ،دذـس
ٚم ص ٟايهؿاز ،ؾحا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتبعـث ايطـه ٗ ١ٓٝقًـٛب إطـًٌُ،

ٚؽرب عٔ شٚاٍ أضباب إٓع ١اييت تظٗس عً ٢ايهؿازٚ ،إ اؾٌٗ ٚايػؿً١
َؿاذب ١هلِ  ٗ ِٖٚ ،ظًُٜ٫ ١بؿـسَ ٕٚـاذٛهلِ يتهـ ٕٛاٯٜـ ١بػـاز٠
ايٓؿس عً ٢ايهؿاز عٓد ذؿ ٍٛايكتاٍ َعِٗ ،يرا إبتدأ
بؿٝػ ١إؿسد ،بُٓٝا جا٤

اٯ ٗ ١ٜإثـٌ

ماُتٗا َٚا ؾٗٝا َٔ ايرّ بؿٝػ ١اؾُعٚ ،ؾ٘ٝ

إعحاش ٚإمباز عٔ قؿٛز ايهؿاز ٚعحصِٖ عٔ ايدؾاع عٔ أْؿطِٗٚ ،قد
ديت ايٛقا٥ع ايتأزى ١ٝعًٖ ٢ـر ٙاؿكٝكـ ١باْتؿـاز اؾُاعـ ١ايكًًٝـَ ١ـٔ
إطًٌُ عً ٢ايؿ٦ـ ١ايهـب اَ ٠ـٔ ايهؿـازٖٚ ،ـرا اْ٫تؿـاز ٖـا ٜ ٫بؿـسٙ
ايهؿاز ؾٝؿٛتِٗ نُٓاضب ١يٲعتباز ٚاٱتعاظ.

الرفسري الراذي
بعد إٔ جا٤

اٯ ١ٜبٛؾـ ذاٍ ايهؿـازٚ ،مطـازتِٗ ٗ ايٓػـأتٌ

ٚعدّ زبس ػازتِٗٚ ،قازبتِٗ يسض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ
ٚإ ،ٌَٓ٪جا٤

ٖر ٙاٯ ٗ ١ٜذَِٗ أٜكاً ٚيهٔ بًػ ١إثٌ ،يًصٜـادٗ ٠

ايبٝإٚ،تعدد ؾٝؼ ايرّ يًهؿاز.
ٚقد جا ٤قبٌ آٜتٌ إٔ اهلل عص ٚجٌ ٜطتٗص ٨بايهؿازٚ ،جا٤
اٯٜــ ١يتٛنٝــد إضــتٗصا ٤اهلل عــص ٚجــٌ بٗــِ بًػــ ١إثــٌ ٚتكس ٜـ

ٖرٙ
َعــاْٞ

مطازتِٗ.
ٚمل ٜسد يؿظ (إ ضتٛقد) ٗ ايكسإٓ إٖ ٗ ٫ر ٙاٯٚ ،١ٜؾ ٘ٝبٝإ يطعِٗٝ
ٗ ػازتِٗ نايرً ٜ ٟ

اؿ

ٚايٛقٛد ي ً

ايٓا ز ٚايكٝاٚ ،٤يهِٓٗ
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بػتٜ ١ه ٗ ْٕٛٛظًُٜٚ ١عحص ٕٚعٔ تًُظ اي سٜلٖٚ،ـَ ٛـٔ َؿـادٜل

ماُ ١اٯ ١ٜايطابك ١ش وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز.
ْٚطبت اٯ ١ٜتسنِٗ ٗ ايظًُا
اي بٝع ٗ ١ٝذا

إٍ اهلل عص ٚجٌ أ ٟيٝظ يٮضباب

ػازتِٗ ٚإٜكادِٖ ايٓاز ،بٌ إٔ اهلل عص ٚجٌ بإسؾاد

يًهاؾ سٜٚ ،ٜٔػًل عًـ ِٗٝأبـٛاب ايؿـسدٜٚ ،سجـع َهـسِٖ ٚنٝـدِٖ إٍ
عـِٓٗ أضـباب ايٓؿـس ٚايػًبـٜٚ ،١بتًـ ٗ ِٗٝأْؿطـِٗ

مٛزِٖٚ ،وحـ

ٚأَــٛاهلِ ٚأ٫ٚدٖــِ بآؾــا

مساٜٚــٚ ١أزقــ ،١ٝؾٗــِ ٜظٓــ ٕٛبمَهــاِْٗ

قازبــ ١اٱضــَ ّ٬ــا عٓــدِٖ ،ؾٝــأت ِٗٝايــبٚ ، ٤٬هعًــِٗ عــاجص ٜٔعــٔ

تؿــسٜـ أعُاهلِ،قــاٍ تعــاٍ ( وٌٌٌَُِنُِ لٌٍقنرُ ؤَْْ ٌُ ِنكَّ لٌع َنكَّ هِىٍََِّاحِنرِ وٌَمعَٓنغَ مَلهِنٌَ
لٌعىَافٌٌَِِٓ) (.)1
ؾٗـر ٙاٯٜــٚ ١إ جــا٤

بؿـٝػ ١إثــٌ إ ٫أْٗــا تكـُٓت يػــ ١اٱْــراز

ٚايٛعٝدٚ ،ؾٗٝا َٓع َٔ إؾتتإ إطًٌُ َا عٓد ايهؿاز َٔ ا٭ّ

ٚاٍ

ٚا٭٫ٚد ٚاؾا ،ٙ٭ْ٘ إٍ شٚاٍ ٖٛٚ،ايـر ٟت٪نـد ٙايػـٛاٖد ايتأزىٝـ،١
يٝتٛج٘ إطًُ ٕٛإٍ ايعبادٜٚ ،٠طتعٛٓٝا بايؿرب  َٔ ٖٛٚعَُٛا

تعاٍ ش وَلسْخَؼٍَُِِل هِاٌوَّبٌِْ وَلٌوَّ َةِز (.)2

قٛيـ٘

هي غاياخ اآليح

تتكُٔ اٯ ١ٜذَاً يًهؿاز ٚإفادعٌ بًػ ١إثٌ ٚايتػب ٖٞٚ ،٘ٝأنثس
َٛعظٚ ١إعتبازاً ٭ٕ ايٓاع ٜـدزنَ ٕٛعاْٗٝـا ٕـا ؾٗٝـا َـٔ إثـٌ اؿطـٞ
ايكس. ٜ
يكد جا٤

ايهت

ايطابك ١بايبػاز ٠بايٓ

قُد ؾً ٢اٍ

يــــــ٘

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚيصْ ّٚؿست٘ ٚإعاْت٘ ،ؾآَٔ غ س َٔ ايٓاع ٚنؿس غ س
( )1ضٛز ٠ا٭ْؿاٍ .7
( )2ضٛز ٠ايبكس.45 ٠
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آمس ،ؾُٔ اير ٜٔنؿسٚا َٔ ٜدع ٞاٱّإ ذُٓٝا ٬ٜق ٞإطًٌُ٫ ٖٛٚ ،
شاٍ عً ٢ايهؿس  ٤٫٪ٖٚغـا إٓـاؾكٌ ٚأعـِ َـِٓٗ  ،اذ إ إٓـاؾل ٜعًـٔ
اٱضٚ ّ٬وكس ايؿٚ ٠٬يهٓ٘ ىؿ ٞايهؿس ،اَا ٖ ٤٫٪إفادع ٕٛؾًٝظ
هلِ َٔ اٱّإ إ  ٫إدعا ٘٥ضاع ١يكا ٤إطـًٌُ مٛؾـاًٴ َـِٓٗ أ ٚطُعـاً أٚ
زٜاٚ ،٤ٱقاَ ١إطًٌُ ايربٖإ ٚاؿح ١عً ،ِٗٝأ ٚيتثبٝط ُِٖ إطًٌُ
ٚبث ايػو ٚايسٜ

ٗ ْؿٛضِٗ ،٭ٕ إطًِ إ ذا مسع ايػو َٔ ايهاؾس

ًٜ ٫تؿت إي.٘ٝ
أَا إذا مسع٘ ٖٔ ٜك ٍٛأْ٘ آَٔ ؾاْ٘ قد ٜٓؿت إي ،٘ٝف جا٤

اٯ١ٜ

ٚاق ١ٝيًُطًٌُٚ ،ؾكراً يًهـاؾسٚ ٜٔإفـادعٌٚ ،ؼـرٜساً َـٔ ايسنـٕٛ
ايٖٚ ،ِٗٝرا ايتررٜس َسن

َٔ ٚج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚتٛج٘ ايتررٜس يًُطًٌُ َٔ إفادعٌ.
ايثاْ : ٞؼرٜس إٓاؾكٌ َٔ إعاْ ١إفادعٌ قد اٱض.ّ٬
ايثايث  :تٓب ٘ٝإطـًٌُ يعـدَ ٚـٔ ايهؿـازٜ ،تؿــ باــداع ٚإهـس
ٚإدعا ٤اٱّإ شٚزاً.
ٗ اٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜعص َٓٚع ١يًُطًٌُ ببٝإ ٚ ٖٔٚقعـ عد ،ِٖٚؾُٔ
أضباب ايكعـ إ ؼٝط ايظًُ ١باٱْطإٚ ،ؾؿـا عـاجصاً عـٔ اؿسنـ١
ٚايؿعٌ.
ايثاْ : ١ٝبػاز ٠إطًٌُ باٱتٝإ َثٌ ٜتكُٔ عدّ قدز ٠إٓاؾل عً٢
اٱقساز بإطًٌُ.
ايثايث : ١بٝإ ض ٤ٛعاقب ١إٓاؾكٌ ٚايهؿاز.

ايسابعـ : ١أمتتُــت اٯٜـ ١قبــٌ ايطـابك ١بكٛيــ٘ تعــاٍ شوٌَُّنُِّ ُُْ فِننً

ُْغعٍَأِمُِْ ٌَؼَّْمَُِْز ٚ ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜباٱمباز عٔ ضً

ايكٝاٚ ٤ايٓٛز

َٔ إٓاؾكٌ ٚايهؿازٚ ،جعًِٗ ٗ ذاٍ َطتُس َٔ ايرتدد ٚاؿاٚ ٠ايت،٘ٝ
َ ٖٛٚؿدام ـاُ ١اٯ ١ٜايطابك ١شوََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز.
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اـاَط ٗ : ١اٯ ١ٜإمبـاز عـٔ إبـت ٤٬ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ َـا ٜػـػًِٗ
بأْؿطِٗ ٬ٜٚ ،قَ ٕٛع٘ ايعٓاٚ ٤إػك.١
ايطادض : ١بٝإ إعحاش ايكسإٓ َا ؾ َٔ ٘ٝيػ ١إثٌ اييت ٜدزى َعاْٗٝا
ايٓاع ْٝعاًَ َٔ ٖٛٚ ،ؿادٜل بعثـ ١ايـٓ

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚضًِ زٓ ١يًٓاع ْٝعاً.
ايطــابع : ١إ ايكــ ٠ٛهلل ْٝع ـاًٚ،إ اهلل عــص ٚجــٌ مل ىًــل ايٓــاع
ٜٚرتنِٗ ٚغأْٗ ِ بٌ أْ٘ ضبراْ٘ ٜٓؿس إٜٚ ،ٌَٓ٪بتً ٞايهؿاز ٚإٓاؾكٌ
َــا ّــٓعِٗ َــٔ اٱقــساز بإطــًٌَُٚ ،ــٔ نــإ ٗ ايظًُــٜ ٫ ١طــت ٝع
اٱقساز بعدٚ ٙٚإ ْ ٣ٛايتعد ٟعًٚ ،٘ٝاٯَ َٔ ١ٜؿادٜل قٛيـ٘ تعـاٍ

شٌَْٓ ٌٌَُُُّووُُْ بِ ق ؤَ لىز(.)1

ؾًٝظ َٔ قسز نبا ٜأت َٔ ٞايهؿاز ٚايبػاٚ ٠إٓاؾكٌ ٚإ إجتُعٛا
ٚإ غــرتنٛا ٗ إهــس ٚإفادعــٚ ١ايطــع ٗ ٞقاٚيــ ١اٱجٗــاش عًــ ٢أٖــٌ
اٱّإٜٚ ،دٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْز يبٝإ إ ا٭َس

ٜٓ ٫رؿــس بإٓــاؾكٌ ،بــٌ ٜػــٌُ ايتــٛاط ٧بٝــِٓٗ ٚبــٌ زٚ٩ع ايهؿــس
ٚايك٬ي.١
ؾإ ق ٌٝإ إٓاؾكٌ هلِ أبؿاز ٜبؿس ٕٚبٗاٚ ،ىرب إثٌ ايـٛازد ٗ
اٯٜــ ١ب ـ إ اهلل عــص ٚجــٌ تــسنِٗ ٗ ايظًُــٜ ٫ ١بؿــسٚ ،ٕٚاؾــٛاب ؾٝــ٘
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإزاد ٠إْعداّ ايبؿا.٠
ايثاْٜ ٫ : ٞبؿس إٓاؾكَٓ ٕٛاؾع اٱّإ ايدْٚ ١ٜٛٝا٭مس.١ٜٚ
ايثايث  :يكد جا ٤ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بإعحصا

ايعكًٝــٚ ١اؿطــٚ ،١ٝإٓــاؾكَ ٕٛــع قــسب قًــِٗ ٚػًــ ٞاٯٜــا
ٜبؿسْٗٚا ٭ِْٗ ٗ ظًُ ١اؿاٚ ٠ايرتدد ٚاي ػٝإ ٚايعت.ٛ
( )1ضٛز ٠آٍ ع َسإ .111

هلــِ ٫
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ايسابع ٜ ٫ :بؿس إٓاؾك ٕٛا٭قساز اييت هًبٗا هلـِ ايٓؿـامَٗٓٚ ،ـا
ذَِٗ ٗ ايكسإٓٚ ،ؾكرِٗ ٗ ايدْٝا ٚاٯمس.٠
اـاَظ  :يكد ذح

ايهؿاز ٚإٓاؾك ٕٛأْؿطِٗ ٗ َٓاشٍ ايك٬ي.١

ايطــادع  :تتحًــَٓ ٢ــاؾع اٱّــإ عًــ ٢ايــر ٜٔأضــًُٛا بايؿــ٬ح
ٚاهلداٚ ١ٜايتؿكـ٘ ٗ ايـدٚ ،ٜٔاٱضتبػـاز بؿكـ ٌ اهلل تعـاٍٚ ،إٓـاؾكٕٛ
ٚايهؿاز َتفًؿ ٕٛعٔ َعسؾٖ ١ر ٙاؿكا٥ل ،ؾحا٤

بأِْٗ شصٌُُّ هُىعُز ػًُّْزز.

اٯ ١ٜايتايٝـ ١بٓعـتِٗ

الرفسري

لْلَ ذعاى ش ِثٍَُمُُْ وََّثًِ لٌق ِي لسخَِْلََِ َٔارل فٍَََّّا ؤَََاءثْ َِا حٌََِْرُ ز

إثٌ يػٚ ١ض٬ح ٗ ايكسإٓ  ،قاٍ تعاٍ ش وَحٍِعهَ لألَِْثَايُ َُٔعٌِهُمَا ٌٍََِّاسِ ٌَؼٍَقمُُْ

ٌَخَفَىقٌُوَْز( ،)1ؾؿ ٞإثٌ ٚؾـ ٚبٝإ ٚعربَٛٚ ٠عظ.١

َٚثـٌ ٖـ  ٤٫٪إٓـاؾكٌ نُثـٌ ايـر ٟبـــادز إٍ إٜكــــ اد ايٓـاز ٗ يًٝـ١
َظًُ ١طًباً يٲْـــازٚ ٠ايكـٝاٚ ،٤يهـــٔ إٓـاؾكٌ يكـ٬يتِٗ ٚإعتكـادِٖ
ايهؿــــس مؿٝــ ١إْتصعـــــٛا َــٔ ايٓــٛز ٚبكـــــ ٛا ٜتفب ــ ٗ ٕٛتٝــ٘ ٚقــ٬ي١
ٚعراب.
ٚقد تهـ ٕٛايٓـاز ٚقـٝاٖ٩ا ٗ اٯٜـ ١إغـاز ٠إٍ إغـعاعا

اٱضـّ٬

ٚأْٛاز عًٚ ،َ٘ٛقٛي٘ تعاٍ ش ؤَََاءثْ َِا حٌََِْنرُ ز( ٖٛ ،)2إْتػاز اٱضـّ٬
ٚدم ٍٛايٓاع أؾٛاجاً ؾ ،٘ٝؾايهاؾس ٚإعاْد ٜطُع ٜٚس ٣نٌ  ّٜٛدمٍٛ
ذ ٟٚقسبا ٙا ٚجااْ٘ ٗ اٱض ّ٬عُـاع ٚزقـاً ٚقبـٜ ،ٍٛـٓعهظ عًـ٢
ضًٛنِٗ بؿدم ايؿعٌ ٚإم٬ف اٱّإ ،أَا ٖ ٛؾكد جسٸ ٳد ٙاهلل َٔ ْٛز
اٱّإٜ ٫ ٚ ،بعد ٖرا َع ايتأٚ ٌٜٚايتكسٜ
( )1ضٛز ٠اؿػس .21
( )2ضٛز ٠ايبكس.17 ٠

بإ ايٓاز َبازنٚٚ ١ظٝؿتٗا
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اٱْازٚ ٠اٱقا.٠٤
 ٗٚايد٫ي ١ايتكُٓ ١ٝيٰ ١ٜإمباز عٔ ْعُ ١اٱضٚ ّ٬أْ٘ ْٛز ٚقٝا٤
َبازى تػع أ ْٛاز ٖداٜت٘ عً َٔ ٢ذٛي٘ َا ٗ ذيو أٌٖ ايعٓاد ٚايٓؿام،
ٚيهِٓٗ مل ٜطتكٛ٦ٝا بٗر ٙا٭ْٛاز ايكدضٚ ١ٝنإٔ إعساقِٗ عٓٗـا ظـّ٬
ًٖٚه.١
يكد تؿكٌ اهلل عص ٚجٌ ب ٗر ٙاٯ ١ٜيٝتؿهس إ َٕٛٓ٪بايعُ ٢اير ٟعً٘ٝ
أٌٖ اـداع ٚايك٬ي ١مؿٛؾ ًا عً ٢إفتاز بإ اٯٜا

أعِ َٔ إٔ تتعًل

بإٓاؾكٌ ٚايٓؿــام ايـرٖ ٟـ ٛايدمـــ ٗ ٍٛاٱضـــ ّ٬بًرـاظ ظـاٖسيًػا
ٚاـسٚد عٓ٘ َٔ جٗ ١مؿ ،١ٝأ ٖٛ ٚضرت ايهؿس ٚإظٗاز اٱّإ.
ؾاٯ ١ٜتػٌُ أٌٖ ايسٜاٚ ٤اـداع ٚغـ ساً ٖـٔ مل  ٜٓـل بايػـٗادتٌ
ٚأ ِْٗ َٛقـٛع ٖـر ٙاٯٜـا

عًـ ٢مـ ٛا٭ؾـٌ ٚايـرا ٚ ،تـدع ٛاٯٜـ١

إطًٌُ إٍ عدّ اٱنرتاث بـأَسِٖ أ ٚاٱيتؿـا

إٍ أقـٛاهلِٚ ،ؼـثِٗ

عً ٢عدّ ايتأ ثس غداعِٗ.
 ٗٚاٯ  ١ٜتٛبٝخ ٚذّ يًُٓـاؾكٌ ٚإفـادعٌ ،ؾكـد إْتؿعـٛا َـٔ قـٝا٤
اٱضٚ ّ٬إ ؾاقا

ايبعث ١ايٓب ١ٜٛإبازنٚ ١إ قاَـ ١ايدٚيـ ١اٱضـٚ ١َٝ٬جـا٤

اٱضتكساز اٱجتُاع ٗ ٞإدٚ ،١ٜٓإْتؿعٛا َٔ اٱشدٖاز اٱقتؿاد ٟايرٟ
ذؿٌ ٗ اؾصٜسٚ ٠إد ١ٜٓإٓٛز ٠ماؾ ١بطب

ايػٓاٚ ِ٥إٓاؾع اييت جا٤

اٍ إطًٌَُٛٚ ،قٛع ١ٝإاٍ عٓد ايٛٗٝد َعسٚؾٚ ،١نـرا عٓـد قـسٜؼ ،
ؾُٔ ايٛاج

اٱتعاظ ٚايػهس هلل  ،نُا زأٚا ذاٍ ايعص باٱضٚ ّ٬ماي ٛا

إطًٌُٚ ،يهِٓٗ إمتازٚا ايعٓاد ٚإ مؿا ٤اؾرـٛد ،ؾحـا٤

اٯٜـ ١يتفـرب

عٔ مطازتِٗ ٗ ايدْٝا ٚاٯمسٚ ٠أؾسٚا عً ٢ايبكا ٗ ٤ايطس عً ٢ايهؿـس
ٚاؾرٛد.

لْلَ ذعاى ش َ َبَ لٌٍقرُ هَُِِرِ ُِْز
ٖٓاى ؾسم بٌ ذٖ

ٚأذٖ

ايـيت تعـين اٱشايـٚ ١احملـ ،ٛؾؿـ ٞيؿـظ

(ذٖ ) ي ـ ٚدع ٠ٛيًتٛبٚ ١عدّ ايٝـأع َـٔ زٓـ ١اهللٚ ،إغـاز ٠اٍ
إبت ِٗ٥٬بعدّ ايؿ٬ح ٚ ،ب  ٕ٬عًُِٗ ٚعدّ اْتؿاعِٗ َٓ٘.
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ٚمل ٜسد يؿظ ش َ َبَ لٌٍقرُ هَُِِرِ ُِْ ز إ ٖ ٗ ٫ر ٙاٯٚ ،١ٜقـد ٚزد ؾـِٗٝ
اٜكاً قٛي٘ تعاٍ ش وٌَِْ شَاءَ لٌٍقرُ ٌَ َ َبَ هِسَّْؼِمُِْ وَؤَهْوَارِ ُِْز(ٖ ،)1ا ٜعين ايتفٜٛـ
ايتفٜٛـ ٚايٛعٝد ٌٖٚ ،وتٌُ إزاد ٠ذٖاب ْٛزِٖ ٗ اٯمس ٠مؿٛؾاً
ٚإ يؿظ ( ْٛزِٖ) ٚزد أزبع َسا

ٗ ايكـسإٓٚ ،ايث٬ثـ ١ا٭مـس ٣نًـٗا

ٗ ْٛز إٚ ٌَٓ٪بكا ّٜٛ ٘٥ايكٝاَ.)2(١

ٚزد

اؾٛاب إساد إعٓ ٢ا٭عِ ٚإ اٯ ١ٜتتعًل بايـدْٝا ٚاٯمـسٚ ٠يـٝظ
باٯمس ٠ؾرط  ،إذ ؽرب عٔ إ ْ ؿا ٤قـٝا ٤إعاْـدٚ ٜٔإْعـداّ ضـً اِْٗ
عً ٢ايٓؿٛع ٚعدّ إ َهاِْٗ ايتأثا عً ٢اٯمس ٜٔضٛا ٤ظربِٗ إي ِٗٝأٚ
َرا٫ٚ

ؾدِٖ عٔ اٱض. ّ٬

ٚاٯٜــ ١بػــاز ٠إــدد اٯهلــ ٞيًُطــًٌُٚ ،ايتفؿٝـــ ع ـِٓٗ بؿكــس
عدٚ ِٖٚإ مطاز قسزٚ ٙأثس ٖٞٚ ، ٙذث يًُطًٌُ ٕٛاؾً ١ايدع ٠ٛإٍ
ايتٛذٝد ٚايسضايٚ ، ١تَٗ ١٦ٝكدَا

حبث تالغي

ٚأضباب ٖر ٙايدع.٠ٛ

ٜدٍ ْؿ ٞايعاّ عًْ ٢ؿ ٞاـافٚ ،ثبٛت٘ ٜدٍ عً ٢ثبٛتْ٘ٚ ،ؿ ٞايعاّ

أعِ َٔ ْؿ ٞاـاف ،قاٍ تعاٍ ش فٍَََّّا ؤَََاءَثْ َِا حٌََِْرُ َ َبَ لٌٍقرُ هَُِِرِ ُِْز ٚمل
تكٌ اٯ ١ٜبك ،ِٗ٥ٛؾًِ ٜسد ايك ٤ٛؾؿٚ ١عسقاً يٲْطإ ٖٛٚ ،أمــ
َــٔ ايٓــٛز إذ ٜكــع ايٓــٛز عًــ ٢ايكًٝــٌ ٚايهــثاٚ ،قــد جــاَ ٗ ٤ــدح

إ،ٌَٓ٪قٛي٘ تعاٍ شٌَََِْ حٌََى لٌعُّاْ َِِِ

َ وَلٌعُّاََِِْاثِ ٌَسْنؼَى ُٔنِرُ ُُْ هَنٍَْٓ

ؤٌٌَِِْمُِْز( ، )3إ ْؿ ٞايٓٛز  ٖٛٚايعاّ ٜدٍ عًْ ٢ؿ ٞايكٝا ٖٛٚ ٤اـاف،
ثِ جا ٤قٛي٘ تعاٍ شوَحٌََوَمُُْ فًِ ظٍَُُّاثٍز ٚؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢عدّ ٚجٛد ْٛز

( )1ضٛز ٠ايبكس.20 ٠
( )2اْظس اٯٜا

اؿدٜد  ،19 ،12ايترس.8 ِٜ

( )3ضٛز ٠اؿدٜد .12
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ٗ اـازد ٜطتع ٕٛٓٝب٘ ؾتدٍ اٯ ١ٜعً ٢إْعداّ ايٓٛز عٔ ايهؿاز َ ًكاً،
ٚؾ ٘ٝشجس ٚؼرٜس َٔ ايهؿس ٚإمتٝاز ايك٬ي.١
 َٔٚأضساز اٯ ١ٜإ إثٌ جا ٤بؿٝػ ١إؿسد ،أَا ا٭ثس ؾحا ٤بؿـٝػ١

اؾُع بكٛي٘ تعاٍ ش فٍَََّّا ؤَََاءَثْ َِا حٌََِْرُ َ َبَ لٌٍقرُ هَُِِرِ ُِْز ؾًِ تكٌ اٯ ١ٜؾًُا
أقا٤

َا ذٛهلِٚ ،يٝظ َٔ إقـُاز ٗ اٯٜـ ١أ ٟبعـد اٱقـا ٠٤يبٝـإ

ذسَإ ايهؿاز َٔ ايكٝاٚ ٤ايٓٛز اـازجٚ ،ٞعدّ إْتؿاعِٗ َـٔ آثـاز،ٙ
يًعُ ٢عٓدِٖ ،ؾا ٣ايهؿاز إطًٌُ َٔ ذٛهلِ ٜطتٓا ٕٚبٓٛز اٱّإ،
ٚيهِٓٗ ٜٓ ٫تؿع َٔ ٕٛقٝا. ٘٥
ٚقاٍ اي ربضٚ :ٞايتكدٜس :وؾًُا أقا٤

َا ذٛي٘ طؿ٦ت أ ٟطؿ٦ت

ذٌ أقا ٤و(ٚ ، )1ايكدزإتٝكٔ إٔ ذٖاب ٚقـ ٛايٓـٛز مـاف بايهؿـاز
يٝهــ ٕٛبكــا ٤ايكــٝاٚ ٤ايعاَــ ١ذحــ ١عًــ ،ِٗٝنايكــٝا ٤ايــرٜ ٟػــع عًــ٢
ايكًٛب إٓهطس َٔ ٠اٯٜا

ايهٚ ١ْٝٛنٓٛش ايكسإٓ ٚايتٓص. ٌٜ

ٜ ٌٖٚساد َٔ اٯ ١ٜقـٝا ٤اٱضـٚ ّ٬ايبعثـ ١ايٓبٜٛـ ١ايػـسٜؿٚ ،١أْٗـا
أقا٤

َا ذٛهلاٚ ،إضتبإ يًٓاع ؾدم ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚضــًِ ٗ بعثتــ٘ ٚزضــايت٘ ٚدم ـ ٍ ٛايٓــاع ٗ اٱضــ ّ٬أؾٛاج ـاً ،يٝبكــ٢
ايهاؾسٚ ٕٚإٓاؾك ٗ ٕٛذاٚ ٠ق٬يٚ ١ظٜٗ ٫ ّ٬تد ٕٚاٍ ضبٖٛٚ ،ٌٝ
َٔ َؿادٜل اٯ. ١ٜ
ٚؾ ٘ٝإغاز ٠اٍ قعـ  ٖٔٚٚايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٚعحصِٖ عٔ تٛؾا
أضباب ايكتاٍ ٚإكاٚ ، ١َٚؼرٜس ايٓاع َِٓٗ ٚ ،نإ قد ّٚايٛٗٝد َٔ
ايػاّ اٍ ٜثسب يٓؿس ٠ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إذا بٴعـث

بعــد إْك ــاع ايٓبــ ،٠ٛؾًُــا بعــث بػفؿــ٘ ايهــسَ ِٜــٔ غاٖــِ نؿــسٚا
ب٘،ؾحا٤

اٯ ١ٜبإثٌ يًُٛعظ. ١

( )1فُع ايبٝإ .54/1
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لْلَ ذعاى ش وَحٌََوَمُُْ فًِ ظٍَُُّاثٍ َ ٌُبْوٌُِوَْ ز
اٯٜــ ١جــصاٚ ٤ضــً

يًٓعُــَ ١ــٔ ايهؿــاز بعــد إؽاذٖــا ضــ٬ذاً قــد

اٱض ّ٬ؾأؾبرٛا ٜ ٫بؿس ٕٚأ ْٛاز ايٝكٌ ٚضبٌ ايسغادٜ ٫ ،عًَُ ٕٛا
ِٖ عً َٔ ٘ٝايك٬يٚ ١ض ٤ٛايعاقب.١
 ٗٚاٯ ١ٜإعحاش  ٖٛٚذتُ ١ٝتبدد أ عُاٍ ايهـاؾسٚ ٜٔمٝبـتِٗ ،قـاٍ

تعاٍ ش وَلَََِِِْا بٌَِى َِا ػٍَُِِّل ِِْٓ ػًٍََّ فَجَؼٍَعََالُ َبَاء ََِْثُِرل ز(.)1

عــٔ ابــٔ عبــاع :أْٗــِ ٜبؿـــــس ٕٚاؿــــــل ٜٚكٛيــ ٕٛبــ٘ ذتــــ ٢إذا
مسجــٛا َــٔ ظًُــ ١ايهؿــس ،أطؿــ ٙٚ٪بهؿــسِٖ بــ٘ ،ؾرتنٗــِ ٗ ظًُــا

ايهؿس(.)2

ٚاٯ ١ٜإمباز عٔ ايٛاقـع ايٓؿطـ ٞا٭يـ ِٝايـرٜ ٟعٝػـ٘ أٖـٌ اــداع
ٚايك٬يٚ ،١ذاٍ ايكٝاع اييت وط ٕٛاِْٗ ٗ ظًُاتٗاٚ ،إبتعاد ايٓـاع
عِٓٗ ٚايبٛاز ٚايهطاد اير ٟأؾاب ػازتِٗ.

ٚعٔ ا٭َاّ ايسقاعٔ ق ٍٛاهلل تعاٍ ش وَحَنٌَوَمُُْ فِنً ظٍَُّناثٍ َ

ٌُبْوِنٌُوَْ ز قاٍ  :إ اهلل تعاٍ ٜٛ ٫ؾـ بايرتى نُـا ٜٛؾــ مًكـ٘
يهٓ٘ َت ٢عًِ أ ِْٗ ٜ ٫سجع ٕٛعٔ ايهؿس ٚايكَٓ ٍ٬عِٗ عـٔ إعاْٚـ١

ٚايً ـٚ ،مًٍ ٢بٚ ِٗٓٝبٌ إمتٝازِٖ(.)3

يكــد ٚؾـــ اهلل ايكــ٬ي ١بايظًُــٚ ١ايتٝــ٘ٚ ،ؾٝــ٘ تــٛبٝخ هلــِ ٚؼــرٜس
يًُطًٌُ َٔ اٱضتُاع هلِ ٚبٝإ ضـــابل بإ ايتكــسب اي ِٗٝيٝظ ؾْ ٘ٝؿع
٭ٕ ايظًُ ١عدّٚ ،إ دعٛتِٗ نايطساب ا ٚاِْٗ ٜتظاٖس ٕٚا ً٫ٚبـمزاد٠
اـا ٚايؿـــ٬حٚ ،هـد ٕٚأذْـاً ؾــــ اغ ٗ ١ٝبداٜـ ١ا٭َـس ٚيهـٔ اهلل عـص
ٚجٌ ىـــصٜٚ ِٜٗؿكرِٗ.
( )1ضٛز ٠ايؿسقإ .23
( )2ايتبٝإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .87/1
( )3ايبراز .11/5
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يكـــــد جـــــا٤

ٖــر ٙاٯٜـــــا

ٱضــكا َــا ٗ أٜــدٚ ِٜٗأظـــــٗس

ذكٝكتِٗٚ ،ذايـت د ٕٚتأ ثا ايصٜؼ ٚايسٜاٚ ٤ايهرب.

حبث تالغي

َٔ ٚج ٙٛايبدٜع (اٱقتداز)  ٖٛٚتعدد َكاٌَ ٚؾٛز إعٓ ٢ايٛاذد

قُٔ ٌْ ٚتسانٝ

َتعدد ٠تتكُٔ اؿكٝكٚ ١اجملاش ٚاٱضتعازٚ ٠ايهٓا١ٜ

ٚاٱهاش ٚإثٌ ٱؾاد ٠إعٓٚ ٢إظٗاز ايكؿد ٚإٜؿاي٘ إٍ ا٭ذٖإ بأعــرب
ن َٔ ّ٬غا تؿسٜــ ط ٗ ايػا ١ٜنُا ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜايهسّ.١
ؾحــا٤

اٯٜــ ١بؿــٝػ ١إثــٌ ٚيػــ ١ايتػــب ،٘ٝيتكس ٜـ

إعكــ٫ٛ

إٍ

اٱذٖإ باٱتٝإ بٗا بؿٝػ ١احملطٛضا  َٔٚ ،اٱعحاش إ احملطٛضـا
ٗ إث ٌ ايكسآْ ٞقسٜب ١يًٓاع ْٝعاًٚ ،مل تأ

أَثـ اٍ ايكـسإٓ إَ ٫ـا ٖـٛ

قطٛع ٚظاٖس يًٓـاع ْٝعـ ًا ٗ نـٌ ا٭شَٓـَ ،١ـع ؾـػس ٚدقـ ١أؾـساد

أَثًت٘ ٖٛٚ ،آَ َٔ ١ٜؿادٜل قٛيـ٘ تعـاٍ شبَِّْ لٌٍقنرَ َ ٌَسْنخَ ًٍِْ ؤَْْ

ٌَُعٌِ َ َِثَ َِا هَؼََُِتل فََّا فَِْلَمَاز (.)1

ؾإث ٌ ايكسآْ ٞبا٭غٝا ٤ايؿـػا ٠أَـس ْـاؾع يًٓـاع ْٝعـاًٚ ،تـرنا
ببدٜع ؾٓع اهلل تعاٍ.
ٚجـا٤

اٯٜــ ١بؿــٝػ ١ايتعــسٜض ٚايهٓاٜـ َٚ ،١ــٔ أضــساز ايهٓاٜـٗ ١

ايكسإٓ تعدد ٚجٖٗٛا َٚكاَٗٓٝا ايكدضَ ١ٝا ٜه ٕٛدزضاً ٚعربَٛٚ ٠عظ١
يًٓــاع ْٝعــاًٚ ،ذحــ ١عًــ ٢ايهؿــاز َٗٓٚ ،ــا إْ باقٗــا عًــ ٢ايٛاقــع
اـــازج ،ٞيتهــ ٕٛايهٓا ٜـ ٚ ١اجملــاش ٗ ايكــسإٓ أعــِ ٗ إضــتعُاهلُا  ،إذ
ٜكسبــإ َــٔ ايتؿــسٜس ٚاؿكٝكــ ١بًرــاظ ْظــِ اٯٜــا ٚ ،تعــ ٌٝإٛقــٛع
ٚايػاٜا

اؿُٝد َٔ ٠يػ ١اٱغازٚ ٠إثٌ ايكسآَْ ٞا ٪ٜد ٟإٍ اٱؾ٬ح،

ٜٚكٛد ايٓاع م ٛضبٌ ايتك.٣ٛ
************

( )1ضٛز ٠ايبكس.26 ٠
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لْلَ ذعاىشصٌُُّ هُىعُز ػًُّْز فَمُُْ َ ٌٌَْاِؼُنَِْز
اٯ18 ١ٜ
اإلعساب ّاللغح

 ٗٚقــسا ٠٤عبــد اهلل بــٔ َطــعٛد :ؾــُاً بهُــاً عُٝــاً)(ْٚ ،)1ؿــ

عًــ ٢ايــرّٚ ،قٝــٌ ْؿ ـ

عًــ ٢اؿــاٍ َــٔ ايكــُا ٗ(إٗتــد )ٜٔؾــِ

 :مــرب ٕبتــدأ قــ رٚف أٖ ٟــ ٤٫٪ؾــِ ،بهــِ :مــرب ثــإ ،عُــ :ٞمــرب
ثايث .
ؾٗــــــِ  :ايؿــــــا : ٤عاطؿــــــٖ ،١ــــــِ َ :بتــــــدأ ٜ ٫ ،سجعــــــ٫ : ٕٛ
ْاؾٝــــــٜ ،١سجعــــــ : ٕٛؾعــــــٌ َكــــــازع َسؾــــــٛع  ،ايــــــٛا :ٚؾاعــــــٌ،
ٚاؾًُ ١مرب (ِٖ).
ايؿِ ْ :ع أؾِ  ٖٛٚايـر ٟب ـٌ مسعـ٘ ٚقٝـٌ ايـرٚ ٟيـد أؾـِ
( ٗٚا يدعا : ٤عؿٝتو بطُعٚ ٞي ٛغ٦تٳ ٭ؾُُتين).
ٚبهريِ ْ :ع أبهِٚ ،أؾٌ ايبهِ إ عتكاٍ ايًطإ ٚايعحص عٔ ايٓ ل
ٖ ٛآؾ ١عكُٓ ١ٜٛع َٔ ايه.ّ٬
ايعُْ : ٞع أ عُـٖٚ ٢ـ ٛايـر ٟؾكـد ذاضـ ١ايبؿـس ٚ ،مل ٜطـت ع
اٱ دزاى ٚايس ١ٜ٩بايعٌ.

ٚايسجـــٛع مـــ٬ف ايـــرٖاب ،نُـــا ٜكـــاٍ زجـــع َـــٔ ضـــؿسٚ ،ٙقـــد
ٜهـــ ٕٛايسجـــــٛع عـــٔ ايػـــــ ٤ٞأ ٚإيٝـــ٘  ،ؾايسجـــــٛع عـــٔ ايػـــــ: ٤ٞ
اٱْؿــــــ ساف عٓــــ٘ بعــــد ايــــرٖاب ايٝــــ٘ٚ ،ايسجــــــٛع ايٝــــ٘ :إتٝاْــــ٘
ٚاٱْؿساف إ ي ٘ٝبعد ايرٖاب عٓ٘.

()1ايهػـ ٚايبٝإ .98/1
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يف سياق اآلياخ
بعد أ ٕ جا٤

اٯٜا

ايطابك ١ببٝإ ض ٤ٛؾعٌ أٌٖ اـداع ٚايسٜا،٤
ٖــر ٙاٯٜــ ١ايهسّــ١

ٚٚؾــؿِٗ َثــاٍ قطــٛع ٗ اٯٜــ ١ايطــابك ،١جــا٤
يتؿـ إْعداّ اٱدزاى ٚايٛعٚ ٞايبؿا ٠عٓدِٖ .
ٚجا٤

اٯ ١ٜايطابك ١باٱمبـاز بؿـٝػ ١إثـٌ عـٔ ذـايتٌ إذـداُٖا

َتأمس ٠شَاْاً َٛٚقٛعاً عٔ ا٭مسُٖٚ ،٣ا:
ا٭ : ٍٚإضتٝكاد ايٓاز َٚا تبعث٘ َٔ ايكٝا.٤
ايثاْ : ١ٝذٖاب ايٓاز ٚقٝاٖ٩ا ضاع ١ايظًُٚ ١اؿاج ١إيٗٝا ٗ ،د٫ي١
عً ٢إْعداّ ايكٝاٚ ٤ا ٕدد اـازج ٞيًُٓاؾكٌ ٚايهؿاز ؾًٝظ عٓدِٖ ؾ١٦
ٜسجع ٕٛإ يٗٝا ٗ ذسبِٗ عً ٢اٱض ّ٬يرا جا٤

اٯٜا

باٱمبـاز عـٔ

إْعداّ َٔ ٜٓؿسِٖ ٗ ايدْٝا ٚاٯمس ،٠قـاٍ تعـاٍ ش وَبِْْ ٌُمَناحٍُِِوُُْ ٌٌَُُِّنِوُُْ

لألَمْهَارَ ثَُُّ َ ٌَُْوٌَُوَْز(.)1
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيت٪ند ايعُ ٢ايـرات ٞهلـِٚ ،أْٗـِ أؾـسٚا عًـ٢

إعاؾٚ ٞأؾبرٛا ٜٓ ٫تؿع َٔ ٕٛايكٝا ٤ذت ٗ ٢ذاٍ ٚجٛد ٙذٛهلِ.
ٜٚؿٝد اؾُع بٌ ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯٜا

ايطابكٚ ١جٖٛاً :

ا٭ : ٍٚإؾساز ايهؿـاز عًـ ٢ايهؿـس ٚاؾرـٛد ٚعـدّ اٱّـإ يكٛيـ٘

تعاٍ شوََِا ُُْ هُِّاَِِِْ

َز( ،)2٭ٕ ايهؿس وح

ايسّٓٚ ،١ٜ٩ع َٔ ايتدبس

ٚايبؿا.٠
ايثــاَْ : ٞهــسِٖ ٗ كادعــ ١اهلل ٚإــٚ ،ٌَٓ٪زجــٛع مــداعِٗ إٍ
أْؿطِٗ َٔٚ ،أقساز ٖر ٙاـداع ٜبد ٚهلِ ايطساب ذكٝكٚ ،١اي ِٖٛظٓاً
َعترباً ،قاٍ تعاٍ ش وََِا ٌَخعَِػَُِْ بِ ق ؤَٔفُسَمُُْ وََِا ٌَشْؼٌُُوَْز(.)1
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .111
( )2اٯ.8 ١ٜ
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ايثايث ٜ :أت ٞايؿُِ ٚاي عُ ٢نعسض ْٚتٝح ١يًُسض ايرٜ ٟؿٝ

يطً اْ٘ عً ٢اؾٛازح ٚاؿٛاع ،قـاٍ تعـاٍ شفِنً لٍُُنِهِمُِْ َِنٌَفز

ايكً

فَََلمَ ُُْ لٌٍقرُ ٌَََِلاز(.)2
ايسابع ٪ٜ :د ٟاٱؾطاد ٗ ا٭زض إ ٍ عدّ مساع اؿلٚ ،ز١ٜ٩

اٯٜا ٚ ،قد ذّ اهلل تعاٍ إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ،بكٛي٘ تعاٍ شؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ
لٌعُّفعسُِِوَْز(.)3
اـاَظ  :إ٬شَ ١بٌ ايطـؿ٘ ٚمؿـ ١ايـسأٚ ، ٟبـٌ عـدّ اٱْؿـا
يدع ٠ٛاؿلَٚ ،عسؾ ١ا٭قساز ايدْٚ ١ٜٛٝا٭مس ١ٜٚاييت تٓتخ عٔ ايطـؿ٘

ٚايك٬ي ،١قاٍ تعاٍ ش ؤَ َ بِٔقمُُْ ُُْ لٌسُّفَمَاءُ وٌَىِْٓ َ ٌَؼٍََُِّْْز(.)4

ايطادع ٖ ٗ :ر  ٙاٯ ١ٜتٛنٝد يًعتـٚ ٛايتعـدٚ ٟايعُـ ٢ايـر ٟعًٝـ٘
ايهؿاز ٚإٓاؾكٚ ،ٕٛبٝإ ٱضتٗصا ٤اهلل ٚإ ٌَٓ٪بِٗ ٭ٕ َا أؾابِٗ َٔ
ايؿُِ ٚايعُ ٢أَس عسق ٞجا ٤بممتٝازِٖ يـ٘ٚ ،تـسنِٗ ْعُـ ١ايعكـٌ،
ٚتع  ًِٗٝيٛظٝؿت٘ ٚٚظٝؿ ١اؿٛاع ٗ ا٭َٛز ذا

ا٭ٚي ٖٞٚ ١ٜٛايعكٝد٠

ٚإبــدأٚ ،يــص ّٚا ٱٖتــدا ٤اٍ ايتٛذٝــد ٚايتطــً ِٝبايعبٛدٜــ ١هلل تعــاٍ،
ٚايتؿدٜل بايٓبً َ ٠ٛكاًٚ ،بعث ١ايٓ

قُد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ

ماؾٚ ١اييت تتكُٔ اٱّإ بٓب ٠ٛا٭ْبٝا ٤ايطابكٌ.

ايطابع ٕ :ا أمتتُت اٯ ١ٜايطابك ١بكٛي٘ تعـاٍ ش وََِنا وَنأُِل ُِمْخَنٌَِِٓز

جــا٤

ٖــر ٙاٯٜــ ١ي تؿطــا عــدّ إٖتــدا ٤ايهؿــاز ٚإٓــاؾكٌ ٚاْــ٘ زاجــع

يك٬يتِٗ ٚغٚ ،ِٗٝيتٓصَ ٜ٘كاّ ايسبٛب َٔ ١ٝايظًِ ،ؾكد أْعِ اهلل عص ٚجٌ
( )1اٯ.9 ١ٜ
( )2اٯ.10 ١ٜ
( )3اٯ.12 ١ٜ
( )4اٯ.13 ١ٜ
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عً ِٗٝباٱْرازا
ؾحا٤

ٚايبػازا

ايٓبٚ ١ٜٛايهتابٚ ،١ٝيهِٓٗ أعسقٛا عٓٗـا،

ٖر ٙاٯ ١ٜبًػ ١إثاٍ يتكسٜ

إعٓ ٢يٮذٖإٚ ،ته ٕٛذح ١عًِٗٝ

ٗ ايدْٝا ٚاٯمس.٠
ايثأَ ٍٕ :ا ذنـس
بطب

اٯٜـ ١ايطـابك ١ؾـاٚز ٠ايهؿـاز ٗ ظًُـٚ ١ظـّ٬

ؾكداِْٗ ايكٝاٚ ٤غٝاب ايٓٛز َٔ ذٛهلِ ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيت٪ند

إؾابتِٗ بايعُ ٢ايراتٚ ،ٞؾكدإ اؿٛاعَٚ ،ع إ عًُا ٤إٓ ل
ٜرنس ٕٚاؿٛاع اـُط:ٖٞٚ ١
ا٭ : ٍٚايباؾس.٠
ايثاْ : ١ٝايطاَع.١
ايثايث : ١ايػاَ.١
ايسابع : ١ايرا٥ك.١
اـاَط : ١ايَ٬ط.١
ؾإ ٖر ٙاٯ ١ٜجا٤

برنس ؾكدإ ايهؿاز ؿٛاع ث٬ثـّٚ ١هـٔ َعـ٘

اضترداث تكط ِٝجدٜد يًرٛاع ٚاْٗا عًَ ٢ستبتٌ :
ا٭ : ٍٚذاضتا ايطُع ٚايبؿس.
ايثاْ : ٞذٛاع ايػِ ٚايرٚم ٚايًُظ.
إٕ أؾساد إستب ١ا٭ ٍٚأعـ َ ٙ٬تكدَـ ٗ ١ا٭ُٖٝـٚ ١إٛقـٛع ٚا٭ثـس

ٚايتأثا ٖٛٚ ،أَس ظاٖس يًٛجدإ يرا ؾإ قٛي٘ تعاٍ شصٌُُّ هُىعُز ػًُّْزز

إعحاش  ٚإمباز عٔ إبت ٤٬ايهؿـازٚ ،زَـ ِٗٝبـايعحص ٚايكؿـٛز ،عكٛبـ١
عاجً ،١بعد ٚزٚد اٱْرازا ٚ ،يٝه ٕٛإطًَُ ٗ ٕٛأَٔ َٔ قسزِٖ،
َع بٝإ َٛقٛع ١ٝايبؿس ٗ ايت دبس ٚايتؿهس ٚاٱمتٝاز.
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إعجاش اآليح

يػ ١ايترد ٗ ٟاٯٚ ١ٜاٱمباز عٔ إْعداّ أِٖ اؿٛاع عٓد إٓاؾكٌ

ٚايهؿــاز نٓاٜــ ١عــٔ تٛقـــ آيــ ١ايؿٗــِ ٚاٱضــتٝعاب عٓــدِٖ ٚ ،ؽًـــ
َدازنِٗ .
ٚتبٌ اٯَٛ ١ٜقٛع ١ٝاؿٛاع ٗ إدزاى اٯٜا

ٚاٱتعاظ َٓٗاٚ ،قبس

اٱعساض عٓٗا ٚعـدّ تٛظٝــ اؿـٛاع ٗ َسقـا ٠اهلل تعـاٍَٚ ،ـٔ ٫
ٜٓتؿع َٔ ذٛاض٘ يًتدبس ٗ اـًل ٚايبعثٚ ،١اٱقساز باي ّٛٝاٯمـس ٜسَٝـ٘
اهلل تعاٍ بتع  ٌٝايطُع ٚايبؿس ٚايٓ ل باؿل ٚايعدٍ ٚاٱْؿاف.

ُ

َ

َ ُ ْ َ َ ْ
جعْى ) ومل يد هاا اللف يف القدن إال يف هاه
وميكن تسمية اآلية نية (فِن ال يس ِ

اآلية.

اآليح سالح

تطــاِٖ اٯٜــ ٗ ١ؼدٜــد أ ِــا َعاًَــ ١إطــًٌُ هلــ ٤٫٪إعاْــدٜٔ

ٚإفادعٌٚ ،عدّ اٱضتػساب َٔ جرٛدِّٖ ٫ٚ ،هٔ ٌٓ عٓادِٖ
ٚغهٛنِٗ عً ٢مًٌ ٗ ايػسٜع ١اْ ٚكـ ٗ اٱض ّ٬بٌ ٭ْٗـِ ؾـُٛا
آذاِْٗ ٚؾُٛا أ ؾٛاِٖٗ عٔ مساع اٯٜا

ٚاٱقساز بٗا .

ٚتبٌ اٯ ١ٜيًُ طًٌُ قعـ  ٖٔٚٚعدٚ ،ِٖٚعحص ٙعٔ ايَٓ ٌٝـٔ
اٱضٚ ،ّ٬ؼث إطًٌُ عً ٢تعاٖد اٱّإ ٚإتٝإ ايؿسا٥ض بأٚقاتٗـا،
ٚعدّ اٱيتؿا

إ ٍ َا ٜثا ٙأٌٖ ايعٓاد َٔ ايسٜ

ٚايػو ٭ْ٘ ٜأت ٞعٔ

عُٚ ٢ق٬ي.١
ٚاٯ ١ٜترنا يًٓاع بٓعُ ١اؿٛاعٚ ،تثٜٛس هلاٚ ،دع ٠ٛؾعًٗا ٚض١ًٝ
يًتبؿس  ٚايتدبس ٗ آٜا

اهلل عص ٚجٌ.
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اآليح لطف

تبٌ اٯَٛ ١ٜقـٛع ١ٝاؿـٛاع عٓـد اٱْطـإ ٗ ايتـدبس ٗ آٜـا

ايهٚ ،١ْٝٛإعحصا

اييت جا ٤بٗا ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ

ٚت٪ند يًُطًٌُ إ ضٛانِ ٖٔ ٜ ٫ـ َٔ٪باٯٜـا
بطب

اهلل

َـع ٚجـٛد إكتكـٞ

إاْع ايرات ٞعٓدِٖٚ ،إؾابتِٗ بايؿُِ ٚايبهِ ٚايعُ ٢ؾ ٬ؾا٥د٠

تسػــَ ٢ــِٓٗٚ ،اٯٜــ ١ي ـــ بإطــًٌُ ٚإمبــاز عــٔ ؾــسف أذٚ ٣نٝــد
عد.ِٖٚ
يكد جا٤

اٯ ١ٜبؿٝػ ١اؾًُ ١اـربٚ ١ٜيهٓٗا تتكُٔ َؿاٖ ِٝايتٛبٝخ

ٚايصجــس ،ايتــٛبٝخ يًهؿــاز ٚإٓــاؾكٌٚ ،شجــسِٖ عــٔ أضــباب اؾرــٛد
ٚايٓؿــامٚ ،دعــٛتِٗ اٍ اٱّــإٚ ،ذ ـثِٗ ي ًــتفًـ َــٔ ايظًُــ ١ايــيت
ٚقعٖٛا عً ٢أع ِٗٓٝيتُٓعِٗ َٔ إدزاى إبؿسا ٚ ،ايػػا ٠ٚاييت ؼٝط
بكًٛبِٗ ؾتحً

ا ٯؾا

ٚايبً ٗ ٣ٛايدْٝا ٚاٯمس.٠

إ ت ٠ٚ٬إطًٌُ يٰ ١ٜدع ٠ٛ٭ٌٖ ايٓؿام ٱؾ٬ح ذاهلِٚ ،ؼرٜس
يًٓاع ْٝعاً َٔ اٱْؿا

هلِ ٚإتبـاعِٗ  ،ؾـأزاد اهلل عـص ٚجـٌ هلـرٙ

اٯ ١ٜإٔ تهَ ٕٛدزض ١يًحٗاد ٚأَساً بإعسٚف ْٝٗٚاً عٔ إٓهسٚ ،ؼرٜساً
يًٓاع َٓ٘.
ؾُٔ إعحاش ايكسإٓ أْ٘ ٜأت ٞباـرب أ ٚاٱْػاٚ ، ٤يهٓ٘ ٜتكُٔ َعاْٞ
عدٜد ٠تطتكسأ َٔ د٫٫ت٘ ْٚظِ اٯٜا ٚ ،تبا ٜٔايٓاع ايـرٜ ٜٔطـُعٕٛ
ن ّ٬اهلل ٗ ًًَِٗ َٚػازبِٗ.

هفِْم اآليح

َــا ٚزد ٗ اٯٜــَ ١ــٔ تكبــٝس يًهؿــاز ٚإٓــاؾكٌ بًػــ ١إثــٌ إتعًــل

باؿٛاع غا ٗ ١ٜاٱهاش ٚايبٝإ ٚايٛقٛحٜٚ ،دٍ عً ٢ضفط اهلل تعاٍ
عًــٚ ،ِٗٝؾٝــ٘ إْــراز ٚٚعٝــد هلــِ ٚدعــ ٠ٛيًُطــًٌُ يٲعــساض عــِٓٗ،
ٚايتٛج٘ م ٛإطٚ٪يٝا

اؾطاّ اييت تٓتظسِٖ.

َٚع ٚجٛد ُاّ اؿٛاع عٓد إٓاؾكٌ ٚإفادعٌ ؾإ ايكسإٓ ٜٓعتِٗ
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بؿكــداْٗا ٖٚــ ٛإغــاز ٠إ ٍ ايٛظــا٥ـ ا٭ضاضــ ١ٝيًرــٛاع ٖٚــ ٞاٱْكٝــاد
يٮْبٝاٚ ٤ايسضٌ ٚإتباع اٯٜا

ٚاٱ يتصاّ بأدا ٤ايعبادا .

َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯَ ١ٜدح إطًٌُ ٚاِْٗ ٪ٜد ٕٚايػهس هلل تعاٍ عً٢
ْعُ ١اؿٛاع بتطفاٖا يتعظ ِٝغعا٥س اهلل.
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚجــا٤

اٯٜــ ٗ ١ذّ إفــادعٌٚ ،أثــس ايكــ٬ي ٗ ١تع ٝــٌ

ذٛاضِٗ.
ايثاْٚ : ١ٝؾـ إفادعٌ بؿؿا

تدٍ عً ٢اؾٗايٚ ١ايك٬ي:ٖٞٚ ١

ا٭ : ٍٚإ ِْٗ ؾِ ٜ ٫طُع ٕٛدع ٠ٛاؿل عً ٢م ٛايطايب ١ايهً.١ٝ
ايثاْٜ ٫ : ٞطت ٝع ٕٛايهٚ ،ّ٬ؾ ٘ٝإغاز ٠إٍ عدّ ٚجٛد ضً إ أٚ
أثس هلِ.
ايثايث ٚ :ؾؿِٗ باِْٗ عُٜ ٫ ٞطت ٝع ٕٛز ١ٜ٩اٯٜا
عً ٘ٝإطًُ َٔ ٕٛايثبا

اؿطَٚ ،١ٝا

عً ٢اٱّإ.

ايثايث : ١إِْٗ ٜ ٫تعظٜ ٫ٚ ٕٛسجع ٕٛيًرل.
ْعتت اٯ ١ٜايهسّ ١إٓاؾكٌ ٚايهؿاز بأزبع ؾؿا

َرَ:ٖٞٚ ١َٛ

ا٭ : ٍٚاْٗــِ ؾــِ ٜ ٫طــُع ٕٛايهــَٚ ،ّ٬ــا اْٗــِ أؾــراٚ ٤ذاضــ١
ايطُع عٓدِٖ ضً ١ُٝبدي ٌٝاٯٜـا

ايطـابك ١بطـُاعِٗ ايهـٚ ّ٬قٝـاَِٗ

بــايسد عًٝــ٘ نُــا ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ش وَبِ َل لٍِنًَ ٌَمُنُْ َ حُفعسِنُِول فِننً لألَرْفِ لَناٌُِل بِٔقَّننا
َٔ ُْٓ ُِوٍِْ َُِْز(ٚ ،)1قٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل لًٍَِ ٌَمُُْ آَُِِِل وََّنا آَِنَٓ لٌََّناسُ لَناٌُِل

ؤَُٔآُِِْ وََّنا آَِنَٓ لٌسُّنفَمَاءُ ز ؾـإ إـساد َـٔ ايؿـُِ ٗ إكـاّ ٖـ ٛتع ٝـٌ
ذاض ١ايطُع عٓدِٖ ٗ َٛاقٝع اهلداٚ ،١ٜدعـٛتِٗ اٍ اٱّـإٚ ،تـدٍ
عً ٘ٝاٯٜا

ايطابك ،١ؾرُٓٝا  ٕٜٛٗٓعـٔ ايؿطـاد ٜ ٫طـُعٖ ٕٛـرا ايٓٗـٞ

ٜٚؿــس ٕٚعًــ ٢ايؿطــاد ٜٚــدٸع ٕٛأْٗــِ َؿــًر ٚ ،ٕٛقٝــٌ هلــِ إتعظــٛا
( )1ضٛز ٠ايبكس.11 ٠
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ٚإعتربٚا َٔ غانِ ٚإقتدٚا َٔ أضًِ ؾكد آَٔ ايٓـاع َـٔ كتًــ إًـٌ
ٚايٓرٌ ٚإسات

ٗ ايػـإٔ ٚايٓط  ٖٛٚ ،إطتكسأ َٔ قٛي٘ تعاٍ شآَُِِنِل

وََّا آََِٓ لٌََّاسُز (. )1
ٚيهٔ إفادعٌ ٚايهؿاز أؾسٚا عً ٢اؾرـٛد ٚايعٓـاد بـإ أؾـُٛا
آذاِْٗ عٔ دع ٠ٛا ؿلٚٚ ،قعٛا أؾابعِٗ ٗ آذاِْٗ عٓد ت ٠ٚ٬اٯٜـا ،
ٚإَتٓعٛا عٔ ايتدبس َا ؾٗٝا َٔ اٱعحاش ٚإكاٌَ ايكدض. ١ٝ
 ٌٖٚتهـٖ ٕٛـر ٙاٯٜـَٚ ١ـا ؾٗٝـا َـٔ ايتـٛبٝخ ضـبب ًا ٱؾـساز ايهؿـاز
ٚإٓاؾكٌ عً ٢ايهؿـس ٚاؾرـٛد ٚاْـ٘ يٖ٫ٛـا ٭ضـًُٛا ،اؾـٛاب  ،٫اِـا
جا٤

ذَاً ٚتٛبٝفاً هلِ ب عد إؾسازِٖ عً ٢اؾرٛد ،يرا أمتتُت اٯٜـ١

بكٛي٘ تعاٍ شفَمُُْ َ ٌٌَْاِؼَُِْ ز َٚع ٖرا ؾإ عَُٛـا

ؾـتس بـاب ايتٛبـ١

غاًَ ١يًٓاع ْٝعاً.
يكـد أزاد اهلل عــص ٚجـٌ بعــث ايطـهْ ٗ ١ٓٝؿــٛع إطـًٌُٚ ،طــسد
ايػو َٔ ْؿٛضَِٗٓٚ ،ع ايتطا ٍ٩عٔ أضباب جرٛد ٖـ ٤٫٪باٱمبـاز
ايكسآْ ٞبإٔ إاْع ٗ ذا

ايهؿازْٚ ،تٝح ١يًؿُِ ٚايبهِ ٚايعُ ٢ايرٟ

أؾــابِٗ بمعساقــِٗ عــٔ اٯٜــا

ٚإعحــصا ٚ ،إؾــسازِٖ عًــ ٢عــدّ

اٱضتحاب ١يدع ٠ٛاؿل ٚاهلد.٣
ايثاْٝــ : ١عحــص إٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز عــٔ ايٓ ــلٚ ،وتُــٌ ايعحــص ٖــرا
ٚجٖٛاً :
ا٭ : ٍٚعدّ ايكدز ٠عً ٢ايٓ ل عً ٢م ٛاؿكٝك.١
ايثاْ : ٞإزاد ٠إعٓ ٢اجملاش.ٟ
ايثايث  :إكؿـٛد ٖـ ٛعحـصِٖ عـٔ ايٓ ـل ٗ أَـٛز ايعكا٥ـد ٚإًـ١
ٚايد.ٜٔ

( )1ضٛز ٠ايبكس.13 ٠
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ٚايؿــرٝس ٖــ ٛايثايــثٖٚ ،ــ ٛايؿــسد ا٭ٖــِ ٕٛقــٛع ١ٝاؿــٛاع ٗ
ايعباد ٠يعَُٛا

قٛي٘ تعاٍ ش وََِا خٍََمعجُ لٌعجَِّٓ وَلإلِٔسَ بِ ق ٌٍَِؼْبُُِوِْز(،)1

بمعتباز إ مًل اهلل تعاٍ يٲْطـإ يعبادتـ٘ ٜػـٌُ إزاد ٠مًـل أعكـا٘٥
ٚذٛاض٘ٚ ،يص ّٚجعًٗا ٗ َسقا ٠اهلل تعاٍ.
ايثايثــْ : ١عــت إٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز بــاِْٗ ؾاقــد ٕٚؿاضــ ١ايبؿــس،
ٚعاجص ٕٚعٔ ايسٚ ، ١ٜ٩وتٌُ ا٭َس ٚجٖٛاً:
ا٭ٓ : ٍٚــٌ إعٓــ ٢عًــ ٢اؿكٝكــٚ ١ايعحــص عــٔ ايسٜ٩ــ ١ايبؿــس،١ٜ
ٚاٱمباز عٔ تع  ٌٝذاض ١ايبؿس عٓد نٌ ٚاذد َِٓٗ.
ايثاْ : ٞإزاد ٠إعٓ ٢اجملاش.ٟ
ايثايــث  :إكؿــٛد َــٔ ايعُــ ٢ايعحــص عــٔ زٜ٩ــ ١اؿكــا٥ل ٚتع ٝــٌ
ايبؿا.٠
ٚايؿــرٝس ٖــ ٛايثايــث إذ إ اٯٜــ ١ايطــابك ١جــا٤

باٱمبــاز عــٔ

زٜ٩تِٗ يٮغٝا ،٤ؾِٗ نايرٜ ٟطتٛقد ايٓاز ؾاَ ٣ا ذٛي٘ بطب

ايكٝا٤

ظٍَُُّاثٍ َ ٌُبْوِنٌُوَْ ز باٱغاز ٠اٍ عدّ ؼكل ايس َِٗٓ ١ٜ٩بطب

ايظًُ١

اييت ٜػع َٓٗا ٗ احملٌ ،باٱقاؾ ١اٍ ماُ ١اٯ ١ٜايطابك ١شوَحٌََوَمُُْ فِنً
إتعدد ٠اييت ؼٝط بِٗٚ ،اييت جا٤

ْتٝح ١يعـدّ إْتؿـاعِٗ َـٔ ذاضـ١

ايبؿس ٗ أداٚ ٤ظا٥ؿٗا ايعبادٚ ١ٜاييت ته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٛظــا٥ـ ايراتٝــ ١ؿاضــ ١ايبؿــس ٗ زٜ٩ــ ١اٯٜــا
ٚإعحصا

ايهْٝٛــ،١

ايٓب.١ٜٛ

ايثــاْ : ٞإجتٗــاد ايبؿــس ٗ تًُــظ اٯٜــا ٚ ،زٜ٩ــ ١إطــًٌُ نٝـــ
٪ٜد ٕٚايؿسا٥ض ٚايعبادا .
ايثايــث َ :ــا ٜرتغــس عًــ ٢ايبؿــس َــٔ تؿــدٜل ايكًــ
ٚإعحصا .
( )1ضٛز ٠ايرازٜا

.56

باٯٜــا
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ايسابعــْ : ١عــت إٓــاؾكٌ ٚايهؿــاز بــاْ ِٗ َتفًؿــ ٕٛعــٔ اهلداٜــ١
ٚايؿ٬ح.
ٚتتكــُٔ اٯٜــَ ٗ ١ؿَٗٗٛــا َــدح إطــًٌُ ٚايثٓــا ٤عًــ ِٗٝ٭ْٗــِ
إضت اعٛا إٔ ٜطُعٛا ٜٚسٚا اٯٜـا ٜٚ ،عًٓـٛا نًُـ ١ايتٛذٝـد ٜٓٚ ،كـٛا
بت ٠ٚ٬ايكسإٜٓٚ ،هْٛٛا أض ٠ٛيًٓاع ٗ َطايو اٱّإ ،نُا ٚزد ٗ قٛي٘

تعاٍ شآَُِِِل وََّا آََِٓ لٌََّاسُز (.)1

 َٔٚاٱعحاش ٗ اٯ ،١ٜأ ٕ نٌ نًَُٗٓ ١ا هلا َؿٜٗ ّٛتكـُٔ إـدح
ٚايثٓا ٤عً ٢إطًٌُ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإطـًُٜ ٕٛطـُع ٕٛاؿـل ٜٓٚ ،ؿــت ٕٛٯٜـا

ايكـسإٓ ،قــاٍ

تعاٍ ش وَبِ َل لٌُِتَ لٌعمٌُْآُْ فَاسْخَِّؼُِل ٌَرُ وَؤَٔوِخُِل ٌَؼٍَقىُُْ حٌُْحََُِّْز(.)2
ايثــاْ ٓ ٜ : ٞــل إطــًُ ٕٛبــاؿلٜٚ ،تًــ ٕٛآٜــا

ايكــسإٓ عًــ ٢مــٛ

ايٛجـــٛب ٗ ايؿـــ ٠٬ايَٝٛٝـــٜٚ ،١كَٛـــ ٕٛبٛظـــا٥ـ ا٭َـــس بـــإعسٚف
ٚايٓٗــــ ٞعــــٔ إٓهــــسٚ ،ايــــيت تهــــ ٗ ٕٛأ نثــــس َؿــــادٜكٗا بــــايٓ ل
ٚايًطـــإ ٚ ،إظٗـــاز َعـــاْ ٞايتكـــٚ ، ٣ٛدعـــ ٠ٛايٓـــاع إٍ اٱضـــ،ّ٬
يٝهـــ ٕٛإـــداز ٗ ايٓ ـــل ٖـــ ٛطاعـــ ١اهللٚ ،ذنـــسٚ ٙتطـــبٝر٘ تعـــاٍ
ٚتــ ٠ٚ٬آٜاتــ٘ ٚغــهس ٙعًــ ٢ايــٓعِ ايظــاٖسٚ ٠ايباطٓــ ،١ؾرُٓٝــا إغــرت٣
قــــ ّٛايهؿــــس ٚايكــــ٬ي ١ؾــــاذب٘ طٛعــ ـاً ٚقٗــــساً ايؿــ ـُِ ٚاـــــسع
ٚايعُـــ ،٢ؾحـــا٤

ٖـــر ٙاٯٜـــ ١يـــرَِٗٚ ،إمبـــازِٖ ٚايٓـــاع ْٝعـ ـاً

بـ ـأ ٕ إطـــًٌُ ٜـــ٪دٚ ٕٚظـــا٥ؿِٗ ايعبادٜـــٜٚ ١بـــادز ٕٚإٍ طاعـــ ١اهلل
ظُٝع ذٛاضِٗ.

( )1ضٛز ٠ايبكس. 13 ٠
( )2ضٛز ٠ا٫عساف . 204
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ايثايث  :يكد مًل اهلل تعاٍ آٜا

اٯؾام ٚجعًٗا َطـفس ٠يٮجٝـاٍ

إتعاقب َٔ ١ايٓاعٜٓ ،تؿعَٗٓ ٕٛا بعسض ٚاذـد  ٫ؼحـ

َٓاؾعٗـا عـٔ

أذد َِٓٗ َٔ ٖٛٚ ،ايسٓ ١اٱهل ١ٝبِٗ ْٝعاً.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتفرب ٗ َٓ ٛقٗا عٔ جرٛد ايهؿاز بٗر ٙايٓعِ،

ٚعدّ تدبسِٖ بد٫٫تٗا ،٭ْٗا تكٛد إٍ اٱقساز بٛجـٛد ايؿـاْع طٛعـاً
ٚقٗساً ٚإْ باقاً.
ٚتتكــــُٔ ٗ َؿَٗٗٛــــا إــــدح ٚايثٓــــا ٤عًــــ ٢إطــــًٌُ ٭ْٗــــِ
ٜبؿـــس ٕٚاٯٜـــا ٜٚ ،ـــس ٕٚإعحـــصا

ايـــيت جـــا ٤بٗـــا ايـــٓ

قُـــد

ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ ٚا٭ْبٝــا ٤ايطــابكٚ ،ٕٛجعًــٛا ذٛاضــِٗ
آ٫

يًتــــدبس باٯٜــــا ٚٚ ،اقٝــــ ١يٓــــص ٍٚايعــــراب بأٖــــٌ ا٭زض،

ؾبإطـــًٌُ ٚتـــٛظٝؿِٗ ذٛاضـــِٗ ٗ طاعـــ ١اهلل تعـــاٍ تٓـــصٍ ا٭زشام
ٜٚــدؾع ايــب ٤٬عــٔ أٖــٌ ا٭زض ،يتبكــ ٢ايــدْٝا داز إَترــإ ٚإمتبــاز،
ٜٚهــ ٕٛتــٛاي ٞايــٓعِ اٱهلٝــ ١عًــ ٢ايــر ٜٔإغــرتٚا ايكــ٬ي ١باهلــد٣
إضــتدزاجاً هلــِٚ ،ذحــ ١عًــٚ ،ِ ٗٝضــبباً يػــد ٠عــرابِٗ ٗ اٯمــس،٠

قاٍ تعاٍ (ًٍُِّْٔ ٌَمُُْ ٌٍََِْمَلمُول بِثعّا)

()1

إفاضاخ اآليح

ٜسؾع ايتٓص ٌٜايطُا ٟٚايػػا ٠ٚايظًُاْ ١ٝايـيت ت ـسأ عًـ ٢ا٭بؿـاز

ٜٚصٜس اؿٛاجص اييت تكعٗا ايػٗٛا

ٚٚضاٚع ايػ ٝإ عً ٢ايكًٛب،

يٲَتٓاع عٔ اٱّإ بـايٓبْٚ ٠ٛـص ٍٚايكـسإٓ َـٔ عٓـد اهلل تعـاٍَ ،ـع إٔ
ايتؿدٜل ب٘ إزتكا ٗ ٤عًِ إعازف ،أ َا اؾرٛد ب٘ ؾٗ ٛتٚ ٘ٝق٬يٚ ١تسد
ٗ َٓاشٍ ايعُٚ ، ٢عحص عٔ ايطُع ٚايٓ ل.
 ٗٚاٯ ١ٜذث عًـ ٢ايسجـٛع اٍ أذهـاّ ايػـسٜعٚ ،١ايؿـدٚز عـٔ
ايكسإٓ.
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .178
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الصلح تني أّل ّآخس اآليح

بعــد إٔ أمتتُــت اٯٜــ ١ايطــابك ١باٱمبــاز عــٔ تــسى اهلل ايهؿــاز ٗ

ظًُــا

ٜ ٫بؿــس َ ٕٚـا ذــٛهلِ جــا٤

ٖــر ٙاٯٜــ ١يتفــرب عــٔ ذــاهلِ

ايراتٚ،١ٝإ ايظًُ ٫ ١تٓرؿس َا ذ ٍٛايهؿاز ،بٌ تػٌُ قؿٛز ٚؽًـ
ذٛاضِٗ ٗ ٚظا٥ؿٗا ،ؾرُٓٝا أؾسٚا عً ٢عدّ تطفاٖا ٗ َسقا ٠اهلل،
ٚعًــ ١اـًــل ٖٚــ ٞايعبــاد ٠أؾــاب ذــٛاع ايهؿــاز ايػــًٌ ٚايكؿــٛز
ٚايتفًـ عُا تٓؿع ب٘ ؾاذبٗا ٚغا ٙ٭ٕ ْعُ ١ذٛاع اٱْطإ  ٫ؽتـ
ب٘ بٌ ترتغس َٓٗا إٓاؾع عً ٢غا.ٙ
ٚتٓبطط ٚظٝؿ ١ايعباد ٠عً ٢ذٛاع اٱْطإ يٝبؿس اٯٜا ٜٚ ،طُع
ايرباٌٖٜٚ ،تً ٛآٜا

ايكسإٓ ٜٚ ،تٛج٘ اٍ اهلل تعاٍ بايـدعاٚ ٤إطـأي،١

ٚيهٔ ايهؿاز ؾِ ٜ ٫طـُع ٕٛاؿـل ٚايتٓصٜـٌٜ ٫ٚ ،سقـ ٕٛبايتـدبس ٗ
َعاْٗٝا ٚ ،عُٜ ٫ ٞتفر ٕٚآي ١ايٓ ل ٚض ١ًٝيًعباد.٠
ٚقد ذنس

اٯٜا

ايطابك ١اِْٗ ناْٛا ٜدٸع ٕٛاٱّإ أَاّ إطًٌُ،

ٚاؾُع بٌ اٯٜتٌ ٜؿٝد ٚجٖٛاً :
ا٭ : ٍٚإدعا ِٖ٩اٱّإ شٚزاً يٝظ َٔ ايٓ ل  ْ٘٫نرب  ٫ٚأؾـٌ
ي٘ ؾًٝرل بايعدّ.
ايثاْ : ٞإساد َٔ اٯ ١ٜعدّ ْ كِٗ باؿل ،ؾٝدمٌ إدعا ِٖ٩اٱّإ
ٗ أؾسادَٚ ٙؿادٜك٘.

ايثايث  ٫ :ؾً ١بـٌ َٛقـٛع ٞاٯٜـتٌ ،٭ٕ قٛيـ٘ تعـاٍ شوَبِ َل ٌَمُنِل

لٌق ٌَِٓ آََُِِل لَاٌُِل آَََِّاز إمباز عٔ قكٚ ٗ ١ٝاقعٚ ١نرب ؾكر٘ اهلل تعاٍ
ٗ ذا

اٯٜــ ،١أ َــا ٖــر ٙاٯٜــ ١ؾحــا٤

يٲمبــاز عــٔ ذــاهلِ ٚايؿــؿا

ايكبٝر ١إ٬شَ ١هلَِٚ ،ا ؾٗٝا َـٔ اؾرـٛد ٚايؿـدٚد عـٔ ضـب ٌٝاهلل،
ٚأ متتُت اٯ ١ٜباٱمباز ايكاطع عٔ ن ٕٛايهؿاز ٜ ٫سجع ٕٛاٍ أضباب
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اهلداٜــٚ ١تٛظٝـــ اؿــٛاع َــا ٜــٓؿعِٗ ٗ ايــدْٝا ٚاٯمــسٚ ،٠إْعــداّ
اٱضتحاب ١عٓدِٖ يدع ٠ٛاؿل.
ٚقــد جــا٤

اٯٜــا

ايطــابك ١باٱمبــاز عــٔ طبــع اهلل غػــا ٠ٚعًــ٢

قًٛبِٗ ٚمسعِٗ ٚعً ٢ابؿازِٖ( ،)1أ َا ٖر ٙاٯ ١ٜؾحا٤

باٱمباز عٔ

إمتٝازِٖ ؿاٍ ايؿُِ ٚاـسع ٚايعُ ،٢يتك ّٛعً ِٗٝاؿح ٗ ١ايـدْٝا
ٚاٯمس.٠

الرفسري الراذي
َٔ إعحاش ايكسإٓ ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜأَٛز :

ا٭ : ٍٚبدا ١ٜاٯٜـ ١بـث٬ث نًُـا

َتعاقبـا

َترـد ٗ ٠إٛقـٛع،

َتبا ٗ ١ٜٓإعٓ.٢
ايثاْ : ٞنٌ نًَُ ١دزض ١ن ٗ ١َٝ٬ذّ ايهؿاز.
ايثايث  :قً ١ذسٚف نٌ نًُ ،١ؾُحُٛع ذسٚف ايهًُـا

ايـث٬ث

نإ ذسٚف شصٌُُّ هُىعُز ػًُّْز ز ٗ ايٛقت اير ٟتأت ٞؾ ٘ٝنًُ ٗ ١ايكسإٓ
تته َٔ ٕٛعػس ٠ذسٚف نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شؤٍَُٔعَُِِىُُِّ َاز(ٚ ،)2جا٤

ٗ

إْراز ْٛح يكٚ ،َ٘ٛنإٔ ٖٓاى َ٬شَ ١بٌ نْٛ ٕٛح أط ٍٛا٭ْبٝا ٤عُـساً
ٚبٌ ف ٤ٞأط ٍٛنًُ ٗ ١ايكسإٓ ذهاٜـ ١عٓـ٘ ٗ جٗـادٚ ٙإقاَتـ٘ اؿحـ١
عً ٢ق. َ٘ٛ
ايسابع  :مشٖ ٍٛر ٙايهًُا

يًرٛاع ٚيػ ١ايبٝإ ٗٚ ،اٯ ١ٜبػاز٠

عدّ ف ٧ايكسز ايؿادح َٔ ايهؿاز يٛجٛد إاْع ايراتٚ ،ٞعحصِٖ عٔ

اٱقساز َ َٔ ٖٛٚؿادٜل قٛي٘ تعاٍ شٌَْٓ ٌٌَُُُّووُُْ بِ ق ؤَ لىز (.)3
()1اْظس تؿطا اٯ ١ٜايطابع.١
( )2ضٛزٖٛ ٠د . 28
( )3ضٛز ٠آٍ عُسإ . 111
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يكد جا٤

اٯ ١ٜباٱمباز عٔ إضتكساز ذـاٍ اؾٗايـٚ ١ايكـ٬ي١

عٓد ايهؿازٚ ،اٱغاز ٠إٍ تع ٌ اؿٛاعٚ ،ايعحص عٔ اٱدزاىٚ ،ؾٝـ٘
ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚنؿا ١ٜإطًٌُ غس ايهؿاز.
ايثاْ : ٞا٭َٔ ٚايط َٔ ١َ٬نٝدِٖٖٚ ،را ا٭َٔ ّٓ ٫ع َٔ اؿـرز

ٚاؿ ،َِٗٓ ١ ٝقاٍ تعاٍ شخُ ُول حِ عرَوُُْز(.)1

ايثايث  :تؿكٌ اهلل بسَ ٞأعدا ٤اٱض ّ٬باٯؾا

ٚأضباب اهلًه.١

ايسابع  :بٝإ عً ١إؾسازِٖ عً ٢ايك٬يٚ ،١عدّ َبـادزتِٗ يًتٛبـ١
ٚاٱْاب ٖٞٚ ،١عً ١ذات ١ٝإمتٝاز ،١ٜؾكد أْ عِ اهلل عص ٚجـٌ عًـ ٢ايٓـاع
باؿٛاع ٚجعًٗا ٚض ١ًٝيًتدبس باٯٜا .
ٚجا٤

ْب ٠ٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٕفاطبٖ ١ر ٙاؿٛاع،

ٚتٛظٝؿٗا ٕٓؿع ١اٱْطإ ٗ ايٓػأتٌ بممتٝاز ٙاهلداٜـٚ ،١يهـٔ ايهـاؾسٜٔ
إمتازٚا تع  ٌٝذٛاضِٜٗ ٌٖٚ ،طكط عٔ ايهؿاز ايتهًٝـ ،اؾٛاب ،٫
٭ٕ اٱَتٓــاع باٱمتٝــاز ٜٓ ٫ــاٗ اٱمتٝــازَٚ ،ــٔ أضــساز فــ ٧ايٛؾـــ
اجملاشٚ ٟاٱضتعازٚ ٠إثٌ ْٚعتِٗ بطـد اٯذإ إعتكـاٍ ايًطـإ ٚذٖـاب
ايبؿس.

هي غاياخ اآليح

يكد أزاد اهلل عص ٚجٌ ايعص يًُطـًٌُٖٚ ،ـ ٤ٞهلـِ أضـباب ايٓؿـس

ٚايظؿسٚ ،عٓدَا تؿد ٣ق َٔ ّٛايهؿاز حملازب ١اٱض ّ٬باـداع ٚإثـاز٠
ايسٜ

ٚايػو جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتػد عكد إطًٌُٚ ،ؽرب عٔ َاٖٝـ١

ايهؿازٚ ،تع  ٌٝذٛاضِٗ عٔ إدزاى اٯٜا ٚ ،إَتٓاعِٗ عٔ ايتبؿس ٗ
أذهاّ اي سضايٚ ،١إعساقِٗ عٔ ت ٠ٚ٬اٯٜا .
 ٗٚاٯ ١ٜذث يًُطًٌُ يًعٓا ١ٜبأْؿطِٗ ٚتك ١ٜٛؾؿٛؾِٗ ٚايتؿكـ٘
( )1ضٛز ٠ايٓطا.71 ٤
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ٗ ايدٚ ،ٜٔعدّ تكٝٝع اؾٗد ٚا ٕـاٍ ٗ دعـَ ٠ٛـٔ أؾـس عًـ ٢ايهؿـس ،
ٚإَتٓع عٔ مساع اٯٜا .
 َٔ ٚمؿا٥ـ ٖر ٙاٯ ١ٜقً ١نًُاتٗاَ ،ـع إٔ َٛقـٛعٗا إبـت ٤٬ذٚ
ؾبػ ١عكا٥د ، ١ٜؾٗٝا ذّ َطتكٌ يًُٓاؾكٌ تكتبظ َٓ٘ ايدزٚع ٚإٛاعظ،
اٯ ١ٜذّ هلِ ؾاْٗا بػازٚ ٠ضه ١ٓٝيًُطًٌُ ٚإمباز عٔ

ٚنُا إ نًُا

دؾع غس ِٖ ٚنؿا ١ٜأذاِٖ َا إْػـػًٛا بـ٘ ٚاؿحـ

ايـيت جعًٖٛـا عًـ٢

أمس اعِٗ ٚأبؿازِٖ ٚأيطٓتِٗ ٚقًٛبِٗ.
ٚتبٌ اٯَٛ ١ٜقٛع ١ٝايعكٝد ٗ ٠ايؿِٗ ٚاـًل ٚايطًٛى ٚأثسٖا ٗ
ايكٚ ٍٛايعٌُٚ ،تبعث زضاي ١إ ٍ أٌٖ إًٌ ْٝعاً بـإٔ اٱّـإ ٚضـ١ًٝ
َبازن ١٭دا ٤اؿٛاع ٚظا٥ؿٗا بأذطٔ أدا. ٤

الرفسري

لْلَ ذعاى شصٌُُّ هُىعُز ػًُّْزز

بعد إ بٓٝت اٯ ١ٜايطابكَ ١ا وٝط بايهؿاز َٔ ظًُا
تًُظ طسم ايٓحا ٠ؾٗٝا ،جا٤

ٜ ٫طت ٝعٕٛ

ٖـر ٙاٯٜـ ١ايهسّـ ١يتفـرب عـٔ ٚاقعٗـِ

ايراتٚ ٞطبٝعتِٗ ايتهٚ ١ٜٝٓٛإ ْعداّ اؿٛاع عٓدِٖ ،تًو ايـيت جعًـٗا
اهلل عٓد ايٓاع آ٫

َبازن ١ٱ دزاى إٓاؾع ٚإجتٓاب إكاز.

ٚإ قًــت  :إْٗــِ ٜطــُع ٜٓٚ ٕٛــــكٚ ٕٛهلــِ عٝــــّٝ ٕٛــــص ٕٚبٗــا
ا٭غٝا.٤
قًت  :مل ٜبل عٓدِٖ يتًو اؿٛاع إ ٚ ٫ظا٥ؿٗا ايبُٗٝــٚ ١ٝايدْ١ٜٛٝ
ؾًِ تعــد آي ١يًعكٌ اٱْطاَْٚ ٞاد ٠يًبؿـاٚ ٠إدزاى اؿهُـ ١ؾأؾـبرٛا
ؾُاً عٔ إضتُاع اؿل ٚزضاي ١ايطُا ،٤بهُاً عٔ ايٓ ل عكا٥ــل اٱّإ
ٚايدع ٠ٛاٍ اهلل ،عُٝاً عٔ ز ١ٜ٩اٯٜا

ايبـاٖسا

ايـيت زاؾكـت ايبعثـ١

ايٓب ١ٜٛايػسٜؿ.١
ٚتبٌ اٯ ١ٜايٛظا٥ـ ا٭ضاض ١ٝيًرٛاع نْٗٛا بًػ ١يٲقساز اٯٜا
ٚبًٛؽ َسات

اٱّإٖٚ ،را َٔ َؿادٜل إعٓ ٢ا٭عِ يكٛي٘ تعاٍ شوََِا
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خٍََمعجُ لٌعجَِّٓ وَلإلِٔسَ بِ ق ٌٍَِؼْبُُِوِْز(ّٚ ، )1هٔ ايك ٍٛإ إعٓ ٢إم٬يـ،ٞ
ٚإساد َٓ٘ إ نٌ ذاض َٔ ١ذٛاع اٱْطإ مًكت يته ٕٛعْٛاً ٚطسٜكاً

يًٗداٚ ١ٜآي ١يٲّإ ٚاٱ قساز بايسبٛبٚ ١ٝايتؿدٜل باٯٜا

ايباٖسا .

ؾُٔ ٜ ٫طُع ايدع ٠ٛاٍ اهلدٚ ٣اٱّإ ٜرتى أِٖ ٚظا٥ـ ايطُع،
اذ إ اهلل عص ٚجٌ زشق٘ ايطُع يعبادتـ٘ ٚمسـاع اٯٜـا  ٜٓ ٫ َٔٚ،ـل
باؿل ٜٚك ٍٛايؿدم ٜٚػٗد عًـَ ٢ـا غـٗد عًٝـ٘ اهلل ٚإ٥٬هـٚ ١أٚيـٛا
ايعًِ َٔ ايتٛذٝد ٚايٓب ،٠ٛؾهأْ٘ عاجص عٔ ايٓ ل ذكٝك.١
ٜ َٔٚعسض عٔ اٯٜا

ايهٚ ١ْٝٛإعحصا

اييت جا ٤بٗا ايسضـٍٛ

ا٭نسّ قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚز ١ٜ٩دمـ ٍٛايٓـاع اٱضـّ٬
أؾٛاجاً عٔ إّإ ٚإ قساز بؿدم ايٓب ٠ٛؾٗ ٛأعُ ٢عٔ ز ١ٜ٩جاد ٠اهلد،٣
ٚضبٌ ايسغاد.
يكد جا ٤ايكسإٓ َعحصاً ٗ ب٬غتَ٘ ،ا جعٌ ؾؿـراٚ ٤بًػـا ٤ايعـسب
ٜكؿَ ٕٛترآَ ٔ ٜدٖػٌ أَاّ آٜا

ب٬غتٜ٘ٓ ٫ٚ ،رؿس إعحاش ايكـسإٓ

ايب٬غــَ ٞؿسداتــ٘ ٚنًُاتــ٘ ٚتسنٝبٗــا ،بــٌ ٜػــٌُ ايــد٫٫
ايكدض ١ٝيهًُا

ايكسإٓ فتُعَٚ ١تؿسقَٗٓٚ ،١ا ٖر ٙاٯ ،١ٜؾُٔ ب٬غتٗا

زَ ٞايهؿاز ٚإفادعٌ بآؾا
ايعٝ

ٚإكــاٌَ

ٗ اؿٛاع اييت تبد ٚظاٖساً اْٗا ضإَٔ ١

ٚايدزٕ ٚ ،يهـٔ ايكـسإٓ جـا ٤بؿـٝػَ ١ـٔ ايب٬غـ ١تترـد ٣ا٭َـس

ايظاٖس ٟيًعٝإ.
ٚمل ٜكٌ أذد إ اٯ ١ٜجا٤

غ٬ف ايظاٖس ٚإٔ ايهؿاز ٜطـُعٕٛ

 ٜٓٚكٜٚ ٕٛس ،ٕٚ٭ٕ إتبادز إ ٍ ا٭ذٖإ َٔ ايًؿظ ايكسآْٖ ٞـ ٛإعٓـ٢
ايعكا٥دٚ ،ٟإؿٗ.ّٛ
ٚقد أمرب

اٯ ١ٜعٔ ذً ٍٛايظًُ َٔ ١ذ ٍٛايهؿازْٚ ،طبت اٯ١ٜ

ٖر ٙايظًُ ١اٍ اهلل تعاٍ ؾٗ ٛاير ٟتسنِٗ ٗ تًو ايظًُـا

 ،نعكٛبـ١

عاجًٚ ١بـسشا د ٕٚإقـسازِٖ بإطـًٌُ ٚ ،نـرا بايٓطـب ١ؿـاٍ ايعحـص
( )1ضٛز ٠ايرازٜا
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ايرات ٞيًهؿازٚ ،تع  ٌٝذٛاضِٗ.
إٕ نٌ نًُ َٔ ١نًُا

ٖر ٙاٯَ ١ٜدزض ٗ ١ايب٬غ ١إذ ٜ ٫طت ٝع

ؾؿٝس ا ٚبًٝؼ إٔ ٜٗحٜٚ ٛؿـ بٗر ٙايؿؿا

قَٛـ ًا أعـدا ٤يـ٘ٚ ،تـأتٞ

اٯ ١ٜيت هَ ٕٛسآ ٠ؿاٍ ايهؿازٚ ،إمبازاً عـٔ ذكٝكـ ١عـدّ إْتؿـاعِٗ َـٔ
ذٛاضِٗ.
ؾكد زشم اهلل تعاٍ ايٓـاع اؿـٛاعٚ ،جعًـٗا ْعُـ ١عظُٝـَٝٚ ،١ٸـص
اٱْطإ ٗ نٌ ذاضـَٗٓ ١ـا عـٔ بـاق ٞإفًٛقـا

ٗ ا٭زض ،إذ جعـٌ

عٓد ٙايكدز ٠عً ٢ايتُٝٝص ٚتٛظٝـ ٖر ٙاؿٛاع َا ؾٝـ٘ ْؿعـ٘ ٚضـَ٬ت٘،
ْٚؿع غاٜ ٔ ٖ ٙتعًل بـ٘ٚ ،أزاد اهلل تعـاٍ هلـر ٙاؿـٛاع إ تهـ ٕٛآيـ١
يًعكٌٚ ،دي ٗ ً٬ٝايعٌُٚ ،ضبباً يًٗداٚ ١ٜايسغادٚٚ ،ض ١ًٝؾً

إٓؿع١

ايدْٚ ١ٜٛٝا٭مسٚ ،١ٜٚدؾع إؿطـدٚ ٠ايعـراب ٗ ايـدْٝا ٚاٯمـسٚ ،٠ؾـاش
إطًُ ٕٛبايػهس هلل عًْ ٢عُ ١اؿٛاع بتطفاٖا ٗ طاع ، ١قاٍ تعاٍ

(ٌَ ئِْٓ شَىٌَْحُُْ ألَزٌِنَِٔقىُُْ)

()1

ٚتتحً ٢ايصٜاد ٗ ٠إكاّ باٱْتؿاع ا٭َثـٌ َـٔ

اؿٛاع ٗ أَٛز ايدٚ ٜٔايدْٝا.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيتفرب عٔ ؽًـ ايهؿاز عٔ تٛظٝـ ٖر ٙاؿٛاع

ٗ ايٓؿــع اـــاف ٚايعــاّ  ،٭ْٗــِ إغــرتٚا ايكــ٬ي ١باهلــدٚ ،٣ضــعٛا
بممتٝــازِٖ اٍ ايهؿــس ٚاؾرــٛدٚ ،نــإ ايؿ ـُ ِ ٚايــبهِ ٚايعُ ـ٘ َــٔ

َؿادٜل ٚأؾساد مطـاز ٠ػـازتِٗ ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ قبـٌ آٜـتٌ شفََّنا رَهِ َنجْ
حِجَارَحُمُُْ وََِا وَأُِل ُِمْخٌََِِٓز(.)2

 َٔٚمل ٜهٔ َٗتدٜاً ؾاْ٘ ٜ ٫طُع ٜ ٫ٚبؿس  ٜٓ ٫ٚل َا ه
 َٔٚاٯٜا
ؾؿ ٞذا

عً،٘ٝ

اٱ عحاش ٗ ١ٜايًؿظ ايكسآْ ٞمشٛي٘ يًرٝا ٠ايدْٝا ٚاٯمس،٠

َٛقٛع اٯ ١ٜجا ٤قٛي٘ تعاٍ شؤَ ْشٌُُ ُُْ ٌَََِْ لٌعمٍَِاَِتِ ػٍََى وَاُِ ِمُِْ

( )1ضٛز ٠إبساٖ.7 ِٝ
( )2ضٛز ٠ايبكس.16 ٠

َعامل اّ٫إ  /اؾص ٤ايثايث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 221
ػٍُّْا وَهُىعّا وَصًُّّاز(.)1

يته ٕٛاٯ ١ٜقٌ ايبرـث إْـرازاً ٚٚعٝـداً بؿكـدإ ايهؿـاز ؿٛاضـِٗ
عً ٢م ٛاؿكٝك ّٜٛ ١ايكٝاَ ١عكٛبـ ١يػـسا ِٗ٥ايكـ٬يٚ ١إعساقـِٗ عـٔ
دع ٠ٛاؿل.

لْلَ ذعاىشفَمُُْ َ ٌٌَْاِؼَُِْز
ؾ ٘ٝق:ٕ٫ٛ
ا٭ : ٍٚعٔ ابٔ عباع عً ٢ايرّ ٚاٱضتب ا.٤

() 2

ايثاْ : ٞعٔ ابٔ َطعٛد  :إِْٗ ٜ ٫سجع ٕٛإٍ اٱض. ّ٬
ّٚهٔ إ ْكٝـ هلُا َطا ٌ٥بًراظ ظاٖس اٯ ١ٜايهسّٚ ١باٱضتكسا٤
َٔ َكاَٗٓٝا ايكدض. ١ٝ
ايثايث  ٜٓ ٫ :كٜٚ ٕٛسد ٕٚبايك ٍٛإٓاض

عٓد تٛج ٘ٝايً ّٛهلِ اٚ

ٚعظِٗ ٚترناِٖ.
ايسابعٜ ٫ :عترزٖ ٕٚا ِٖ ؾ.٘ٝ
اـاَظ :إ ِْٗ عاجص ٕٚعٔ َٛاجٗ ١ذحخ إطًٌُ.
ايطادع :إ ٕ ذازبتُ ِٖٛؾطتحد ِْٗٚقعؿاًّ ٫ ٤ه ٕٛايكدز ٠عً٢
ايسد يؿكد آيت٘ ٚأضباب٘.
ايطابع :إٕ ايتٛبٝخ ٚاٱْراز ٜ ٫طب

هلِ إؾاقـٚ ١تـدازى ٱقـاَتِٗ

عً ٢اٱؾساز ٚاٱعساض.
ايثأَٜ ٫ :سجع ٕٛعـٔ ايتُـاد ٗ ٟايػـ ٚ ٞايسٜـاٚ ٤اــداع بطـب
ايٓكـ اٱمتٝازَٚ ٟا إنتطبٖ ٙٛا ىايـ ؾ س ٠اٱض.ّ٬
ايتاضعٚ :ؾـ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ بايعُٚ ٞايؿٴِ ٚايبهِ وٌُ عً٢
إعٓــ ٢ايعكا٥ــد ٟيًكسٜٓــ ١إعتــربٚ ،٠أْٗــِ ظــاٖساً ٜبؿــسٜٚ ٕٚطــُعٕٛ
 ٜٓٚكٚ ،ٕٛيهٔ ّهٔ ًٓ٘ عً ٢اؿكٝك ١أ ٜكاً بًراظ جَٗ ١عٖٚ ١ٓٝـٞ
( )1ضٛز ٠اٱضسا.97 ٤
( )2فُع ايبٝإ .56 / 1
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إعازف ٚايعً ّٛاٱهل ١ٝاييت تعترب ا٭زجس ذدضاً ٚذطاً.
ٚوتٌُ ايسجٛع َعٓ:ٌٝ
ا٭ : ٍٚايسجٛع إٍ ايػ ٖٛٚ ، ٤ٞاٱْؿساف إي ٘ٝبعد َػادزت٘.
ايثاْ : ٞاٱْؿساف عٓ٘ بعد ٚزٚدٚ ٙايرٖاب إي.٘ٝ
ٚيٚ ٛزد ايسجٛع عً ٢م ٛاٱط٬م ؾاْ٘ وٌُ عً ٢ا٭ٚ ،ٍٚيهٔ ٫
ّٓع َٔ ٌٓ اٯ ١ٜعً ٢إعَٓ ٌٝعاً بًراظ تعدد َعـاْ ٞايًؿـظ ايكسآْـٞ
نُا تكدّ.
ٚتبٌ اٯَٓ ١ٜاؾع اؿٛاع ٗ أضباب اهلداٜـٚ ١ايسغـاد ٚايؿـ٬ح ،
ٚؾٝـ٘ َـدح يًُطـًٌُ ٭ْٗـِ ٚظؿٍـٛا ذٛاضـِٗ ٗ تـدبس اٯٜـا
اٱْؿا

هلا ٚايتطً ِٝبٗا  َٔ ٖٛٚ ،عَُٛا

ٚذطــٔ

قٛي٘ تعاٍ ٗ ايثٓا ٤عً٢

إطًٌُ ( وَُْخُُْ خٌٍََْ ؤَُِّتٍ ؤُخٌِْاَجْ ٌٍََِّاسِ) (ٚ ، )1ؾ ٘ٝذحٚ ١دع ٠ٛيػـا إطـًٌُ
حملاناتِٗ ٚاٱقتدا ٤بِٗ .

( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ 110
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لْلَ ذعاىش ؤَوْ وَوَنٍِّبٍ ِِنْٓ لٌسَّنَّاءِ فٍِنرِ ظٍَُُّناثز وَرَػْنِز وَهَنٌْقٌ

ٌَجْؼٍَُننَِْ ؤَصَنناهِؼَمُُْ فِننً آ َلِٔمِ نُْ ِِ نْٓ لٌوَّ نَِلػِكِ حَ ن َرَ لٌعَّ نِْثِ وَلٌٍق نرُ

ُِ ٌٍِّ هِاٌعىَافٌٌَِِٓ ز اٯ.19 ١ٜ
اإلعساب ّاللغح

(أ  )ٚذسف ع ـ ٕ ًل اؾُع نايٛا.ٚ
نؿٝ
ظًُا

 :ايهاف يًتػبٚ ،٘ٝاؾاز ٚاجملسٚز َع ٛؾإ عً ٢نُثٌ.
َ :بتدأ َ٪مسٚ ،زعـد ٚبـسمَ :ع ٛؾـإ عًـ ٢ظًُـا

َـٔ

ايطُا : ٤جاز ٚفسٚز َتعًكإ َررٚف ؾؿ ١يؿ ، ٝؾ :٘ٝجاز ٚفسٚز
َتعًكإ َررٚف مرب َكدّ.
هعً : ٕٛؾعٌ َكازع َسؾٛع ،ايٛا : ٚؾاعٌ ،أؾابعِٗ َ :ؿع ٍٛب٘.
ٗ آذاِْٗ  :جاز ٚفسٚز ٗ َٛقع َؿع ٍٛثإ يٝحعًٚ ،ٕٛايكُا
(اهلاَ )٤كاف إي َٔ ،٘ٝايؿٛاعل  :جاز ٚفسٚز.
ذـرز إــٛ

َ :ؿعـ ٍٛ٭جًــ٘ ،إــٛ

َ :كـاف إيٝــ٘ٚ ،اهلل  :ايــٛاٚ

إعرتاقٚ ،١ٝاضِ اؾ٬يَ ١بتدأ  :قٝط  :مرب َسؾـٛع ،بايهـاؾس : ٜٔجـاز
ٚفسٚز.
ٚايؿٝ

 :إ س َٔ ؾاب ٜؿٛب إذا ْصٍ َٔ ايطُاٚٚ ، ٤قع عً٢

ا٭ زضٜٚ ،كاٍ يًطراب ؾ. ٝ
ٚايطُاَ ٤عسٚفٜ ،رنـــس ْ٪ٜٚـثٚ ،ايتأْٝـــث أنثـسٚ ،قٝـٌ نـٌ َـا
عــ٬ى ٚأظًــو ؾٗــ ٛضـــــ ُاّٚ ،٤هــٔ اؿاقــ٘ باجملــاش ؾكـــــد ٜهــَٓ ٕٛـــــ٘
ايطـكـ ٚايط س ٚايطاتس إٓؿؿٌ ؾٛم ايسأعٚ ،ا٭ْط

ايتكٝٝد ٗ ٖرٙ

ايؿٛز.
ٚايسعد  :ؾٛ

ايطرابٜ ،كاٍ :زعـد

ايطـُا ٤زعـداً  ٗٚ ،اٯٜـ١
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أقٛاٍ :
ًَـو ٜصجـس ايطـراب ٚاْـ٘ ٜصعـل نُـا ٜصعـل

ا٭ : ٍٚايسعد ؾٛ
ايساع ٞبػُٓ٘

ايثاْ : ٞإْ٘ ًَو َٛنٌ بايطراب ٜطـبٸ س هللٖٚ ،ـ ٛإـس ٟٚعـٔ ابـٔ

عباع ٚفاٖد(.)1

ايثايث  ٖٛ :زٜس ؽتٓل ؼت ايطُا ٖٛٚ ٤اير ٟزٚا ٙاب ٛاؾًـد عـٔ
ابٔ عباع زق ٞاهلل عٓ٘.
ايسابع  ٖٛ :ؾٛ

إؾ هاى أجساّ ايطراب(.)2

ٚايربم ٚاذـد بـسٚم ايطـُا :٤تٮيـ ٪إـا ٗٚ ،٤اؿـدٜث :اْـ٘ كـايٝل
إ٥٬ه َٔ ١ذدٜد تكسب ب٘ ايطراب ؾتٓكدح عٓ٘ ايٓاز ٖٛٚ ،إس ٟٚعٔ

اَ٫اّ عً ٞعً ٘ٝايط.)3(ّ٬

عٔ ابٔ عباع  :إ ْ٘ ضْٛ َٔ ٛز ٜصجس ب٘ إًو ايطراب(ٚ ،)4عـٔ

فاٖدَ ٖٛ :ؿع ًَو أ ٟفايد ٠بايطٛٝف أ ٚمٖٛا.
ٚايؿٛاعل ْ :ع ؾاعك ٖٞٚ ١غكْ َٔ ١از تٓكدح َٔ ايطراب عٓد

إؾ هاى أ جساَٖ٘ٚ ،ـْ ٞـاز ي ٝؿـُ ٫ ١ـس بػـ ٤ٞإ ٫اتـت عًٝـ٘) (َٚ)5ـع
ذدتٗا تساٖا ضسعإ َا ؽؿت.
ٚاٱذاط : ١اٱغساف ٚايكدز.٠

( )1فُع ايبٝإ . 112/1
( )2فُع ايبٝإ .57 / 1
( )3ايتبٝإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .93/1
( )4فُع ايبٝإ .57 / 1
( )5فُع ايبرس 407 ٜٔطبع ١ذحس.١ٜ
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يف سياق اآلياخ

قُٔ بٝإ قبا٥ــس أ ٌٖ اـداع ٚايسٜاٚ ٤ايٓؿـام ٜـأت ٞإثـٌ ايكسآْـٞ

ٚؾل ْظسٜــا

عكا٥دٜـــــ ١يتكسٜـ

إعكـٚ ،ٍٛجعًــــ٘ َـدزناً بـاؿٛاع

نرحـــ ١عاَـــَٚ ،١ـٔ أ جـٌ ايٓؿـع ا٭عـِ ٚا٭مشـٌٚ ،يٝحطــــد إثــٌ
َسذًــ ١جٗادٜــ ١يًُطــًٌُٜٚ ،طــاعد ٗ تٛثٝــل اؿــٛادث اٱجتُاعٝــ١
ٚا٭م٬قٝــ ٗ ١ؾــرت ٠ايٓبــٜٚ ٠ٛطـــــاِٖ ٗ تؿكــ٘ ٚإعتبــاز أؾـــــساد ا٭َــ١
ٚا٭جٝاٍ إتعاقب َٔ ١تًو اؿٛادث ٚضــــحاٜا ايٓؿٛع نٜ ٞتفرٚا َٓٗا
دزٚضاً ٚعربَٛٚ ٠عظ.١
ٚبعد َثٌ إ ٜكاد ايٓاز ٚذٖاب ْٛز إفادعٌ ٚبكا ٗ ِٗ٥ايظًُـا ،
ٚايعُ ،٢جاٖ ٤را إثٌ ايكسآْ ٞإذ بدأ

اٯ ١ٜبـ (أ ٖٛٚ )ٚع ـ ذسف

 ٚتسدٜـد بـٌ ا٭َــسٚ ،ٜٔيهٓـ٘ ّٓ ٫ــع َـٔ ايتعــدد ٗ ايككـ ١ٝايػفؿــ١ٝ
ٚايٓٛع ١ٝؾرا

ايهاؾس َسٜ ٠بتً ٢بٗرا َٚس ٠براىٚ ،لد ٙأَا ٜ ٫ؿك٘ غ٦ٝاً

ا ٚإْ٘ إَتٮ ؾصعاً ٚمٛؾاً.
إ ْٗا َدزض ١ا٭َثاٍ ٗ ايكسإٓ ٚاييت تبكْ ٢رباضاً ؾهسٜاً ٚقٝا٤ٶ عًُٝاً
ْٛٚزاً ٜكـ ٤ٞيٮجٝـاٍ دزٚب اؿكٝكـٜٚ ،١هـَ ٕٛـدداً ٗ ؼدٜـد َعـامل
ايطًٛى ايػفؿٚ ٞايعاّ ٚؾل َٓظاز قسآْ٬َ ٞن٘ اؿهُٚ ١اٱضتبؿـاز
 ٖٞٚبايتاي ٞدع ٠ٛإٍ اٱض.ّ٬
يكد جا٤

اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١بًػ ١إثٌ اؿط ٞايكسٜ

بمضتٝكاد ايٓاز

ٗ إٛقــعٚ ،عــدّ إْتؿــاع ايهؿــاز َٓٗــا ٭ْٗــِ ٜبكــ ٕٛبعــدٖا ٗ ظــّ٬
ٚق٬يٚ ،١جا٤

ٖر ٙاٯَ ١ٜثٌ آمس ٓ ٜ ٫رؿس َٛقع بدي ٌٝق ٍٛاٯ١ٜ

ايتايٝــ ١ش وٍُقَّننا ؤَََنناءَ ٌَمُ نُْ َِشَ نِْل فٍِ نرِ...ز( ،)1يٝهــ ٕٛايتعــدد ٗ إثــٌ ايكسآْــٞ
َدزض ١يؿ٬ح ايٓاعٚ ،ذح ١عً ٢ايهؿاز ٚإٓاؾكٌٚ ،يػٜ ١ؿكٗٗا نـٌ
إْطإ.

( )1ضٛز ٠ايبكس.20 ٠
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ٜ َٔٚعترب َٔ إثٌ ا٭ٜ ٍٚأتٖ ٘ٝـرا إثـٌ يًتٛنٝـد ٚشٜـاد ٠إعسؾـ،١
ٚإدزاى ذك ٝك ١إعحاش ايكسإٜٓ ٫ َٔٚ ،عتـرب َـٔ ا٭ٜ ٍٚأتٝـ٘ ٖـرا إثـٌ
ؾرب٘ اٍ َٓاشٍ اٱتعـ اظ٪ٜٚ ،نـد تعـدد إثـٌ ٗ إكـاّ َٓـاؾع ٚد٫٫
َٛقـٛع ٖـر ٙاٯٜــا

ٚيـص ّٚايتؿـد ٟيً هؿــس ٚاــداع ٚايٓؿـام ٚأًٖــ٘

باؿهُٚ ١إٛعظ ١اؿطٓٚ ،١عدّ ايتٗاَ ٕٚعِٗ مؿٛؾاً ٚاِْٗ ٜظٗسٕٚ
اٱّإ ٚىؿ ٕٛايهؿس ،ؾٝه ٕٛتسنِٗ َاد ٠يًكسز ،أَا ؾكرِٗ ؾٓٝؿع َٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭َٓ : ٍٚع اٱؾتتإ بإٓاؾكٌ.
ايثاْ : ٞشجس ايٓاع عٔ اٱقتدا ٤بِٗ ٚاٱْكُاّ إي.ِٗٝ
ايثايث  :ؼرٜس ذدٜث ٞاٱض ّ٬بٌ ْٝع إطًٌُ َِٓٗ.
ايسابــع  :طــسد ايػؿًــ ١عـ ٔ إطــًٌُٚ ،دعــٛتِٗ يٲْتبــا ٙاٍ عــدا٠ٚ
إٓاؾكٌ هلِ.
اـاَظ  :بٝإ ذكٝكٚ ٖٞٚ ١جٛد أْاع ٜظٗس ٕٚاٱضـٚ ّ٬ىؿـٕٛ
ايهؿسٖ ،ا ٜطتًصّ اؾٗاد ٚتٓكٝس فتُعا

أٌٖ اٱّإ َٓ٘.

ايطــادع  :قٝــاّ إطــًٌُ ٚقــادتِٗ بٓػــس إعــازف اٱهلٝــٚ ،١بٝــإ
إعحصا

ٚايبٓٝا

ايباٖسا

اييت تدٍ عً ٢ؾدم ْب ٠ٛقُد ؾـً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  َٔ ٖٛٚأِٖ ا٭ضًر ١يًككا ٤عً ٢ايٓؿام ٚإب اٍ أثس
إٓاؾكٌ.

ايطابع  :إْراز إٓاؾكٌ بًػ ١إثٌ اؿط ٞايكس ، ٜقاٍ تعاٍشبَِّْ

لٌعََُّافِمِ

َ ٌُخَامِػَُِْ لٌٍقرَ وَ َُِ خَامِػُمُُْز(.)1

ايثأَ  :ايترنا بط ٤ٛؾعٌ إٓـاؾكٌ ٗ ا٭ذـٛاٍ اي بٝعٝـٚ ١إٓامٝـ١
إتعدد ،٠ؾمٜكاد ايٓـاز ٜهـ ٗ ٕٛايػـتاٚ ٤ايؿـٝـٜٚ ،طـتبٌ قـٝاٖ٩ا ٗ
ايً ٖٛٚ ،ٌٝاير ٟأغاز
()1ضٛز ٠ايٓطا.142 ٤

اي ٘ٝاٯ ١ٜقبٌ ايطابك ،١أَـا إ ـس ايـرٜٓ ٟـصٍ
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عً ٢ا٭زض ؾٗ ٛوؿٌ ٗ ايػتاَٛٚ ٤ضِ ا٭َ ـاز َ ًكـاً ٜٓ ٫ٚرؿـس
بايًٚ ٌٝذدًٜٚ ،ٙتك ٞإث ٗ ٕ٬بعث ايؿصع ٚاـٛف ٗ ْؿـظ اٱْطـإ،
أَا إ َٔ٪ؾاْ٘ ًٜحأ اٍ اهلل تعاٍ ٜٚطتركس ذنسٜٚ ٙتٛجـ٘ اٍ ايعبـاد٠
بكؿد ايكسبٚ ١زجا ٤ايٓؿع َٔ اٯٜا
ٚذنس

ٚدؾع اٯؾا

ٚايبٜ٬ا.

ٖر ٙاٯ ١ٜايربم بمعتبـازَ ٙؿـاذباً يًُ ـسٚ ،جـا٤

ايتاي ١ٝببٝإ غد ٠ذا ٠إٓاؾكٌ بطب

اٯٜـ١

جًِٗٗ ٚؽًؿِٗ عٔ َٓاشٍ اٱّإ

ٚايتؿك٘ ٗ ايد ،ٜٔؾًِ ٜٓتؿعٛا َٔ إ س َٚا ؾ َٔ ٘ٝاـا ٚايربن ١بٌ بكٛا
ٗ ذاٍ ايؿصع ٚاٱزباى.

ٚأمتتُــ ت ٖــر ٙاٯٜــ ١بكٛيــ٘ تعــاٍ ش وَلٌٍقننرُ ُِ ِننٌٍّ هِاٌعىَننافٌٌَِِٓز ،

ٚأمتتُت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاٍ شعبَِّْ لٌٍقرَ ػٍََى وًُِّ شًَْءٍ لٌٌَِِزز(،)1
ٚؾٝــ٘ إْــراز يًُٓــاؾكٌ ٚايهؿــازٚ ،إ تعــد ِٜٗيــٔ ٜــٓؿعِٗ ٚيــٔ ٜكــس
إطًٌُ.

إعجاش اآليح

ٚاٱعحاش ٗ ٖـر ٙاٯٜـَ ١تعـدد َٚسنـ

َـٔ اعحـاش إثـٌ ايكسآْـٞ

َٛقــٛعاً ٚب٬غــٚ ١تٛظٝؿ ـاً ،أ ٟإ تٛظٝـــ إثــٌ ايكسآْــ ٗ ٞإكاؾــد
ايكسآْٚ ١ٝؾٝؼ اؾٗاد ْٛع إعحاش.
ٚقٝد

اٯ ١ٜايؿٝ

ظٗ ١ايٓصٚ ٍٚأْ٘ َٔ ايطُا ،٤يبٝإ ؾكٌ اهلل عص

ٚجٌ عًـ ٢ايٓـاع بٓـص ٍٚإ ـسٚ ،ؼـا ايهؿـاز ٚإفـادعٌ ؾٝـ٘ٚ ،عـدّ
إتعاظِٗ َا ؾ َٔ ٘ٝاٯٜا

ٚايد٫٫

عً ٢عظ ِٝقدز ٠اهلل ٚأْ٘ ضـبراْ٘

٫تطتعؿ ٞعًَ ٘ٝطأي.١
ٚتبٌ اٯ ١ٜايهسّ ١أَٛزاً :
ا٭ : ٍٚيـــص ّٚتًكـــ ٞايٓعُـــ ١بايػـــهس ٚايثٓـــا ٤عًـــ ٢اهلل عـــص ٚجـــٌ
ٚايتؿدٜل باٯٜا .
( )1ضٛز ٠ايبكس.20 ٠
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ايثاْ : ٞإقرتإ اٯٜا

ايه ١ْٝٛببعث ١ا٭ْبٝا.٤

ايثايث  :نُا ٜٓصٍ إ س زٓ ١يًٓاع ٗ دْٝـاِٖ ٚأبـداِْٗ ٚدٚابٗـِ
َٚصا زعِٗ ،ؾإ اهلل عص ٚجٌ ٜتؿكٌ باْصاٍ ايهتـ

ايطـُا ١ٜٚٱؾـ٬ح

ْؿٛضِٗ ٚؾٛشِٖ ٗ عامل اٯمس.٠
ايسابع  :ف ٧آٜا

ن ١ْٝٛعسق ١ٝنايسعد ٚايربم إؿاذبٌ يًطراب

ٚإ س.
اٯَ ١ٜثـٌ وؿـٌ ٗ نـٌ َٛضـِ ٚشَـإ ٜٚدزنـ٘ ايٓـاع

يكد جا٤

ْٝعاً ؾًٝظ َٔ َؿس أ ٚقس ١ٜإ ٖٞٚ ٫تس ٣أذٝاْاً تًبـد ايطـُا ٤بـايػّٛٝ
ْٚص ٍٚإ س ٚإقرتاْ٘ بايسعد ٚايربم يٝه ٕٛترنا ًا باهلل عص ٚجٌ ٚاؿاج١
إيٚ ٘ٝؾ ٘ٝتٛبٝخ يًهؿاز  ٚإفادعٌ ٚاْ٘ َع ذنس ايٓعُ ١ايعاَ ١اييت تتػػ٢
ا٭زض ٜأت ٞذَِٗ ٚاٱمباز عٔ إْػػاهلِ بأْؿطِٗ ٚمػٝتِٗ َٔ إٛ
بُٓٝا جا٤

ْعُ ١إ س َٚكدَات٘ ٚبػازات٘ زٓ ١بايٓاع ْٝعاً.

َ ْ َ َ ِّ
وميكن تسمية اآلية بآية (أّ كصية) ومل يد لف صيب يف القدن إال يف هاه اآلية.

اآليح سالح

تبٌ اٯ ١ٜيًُطًٌُ ٚايٓاع ْٝعاً  ٚبؿٝؼ ذط ١ٝاـطـاز ٠اؿتُٝـ١

٭ٌٖ اـداع ٚايتكًٚ ،ٌٝؾٗٝا إ مباز ٚبػاز ٠بـاِْٗ َٓػـػً ٕٛبأْؿطـِٗ
ٜٚكٝل عً ِٗٝاـٓام َع قٚ ٠ٛعص اٱضٚ ّ٬إتطاع زقعت٘.
ٚتــبٌ إٓصيــ ١ايسؾٝعــ ١يًُطــًٌُ ،بــمط٬عِٗ عًــ ٢أذــٛاٍ ايٓــاع
ٚتًك ِٗٝيٰٜا

ايه  ١ْٝٛبايتطبٝس ٚايتًٗٚ ٌٝاٱّإٚ ،اٱقساز باْٗـا َـٔ

عٓد اهلل تعاٍ ٚيهٔ ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٜؿس ٕٚعًـ ٢عـدّ اٱعتبـاز َـٔ
اٯٜا

ؾٝؿُ ٕٛأمساعِٗ عٔ ايكسإٓ َ ٖٛٚعحص ٠عكًْ ١ٝاشي َٔ ١عٓـد

اهللٚ ،تــأت ٞاٯٜـــا

ايهْٝٛـــ ١اي از٥ـــ ١نٓــص ٍٚإ ـــس ٚايسعـــد ٚايـــربم

ٚايؿــٛاعل ؾــرب ايٓــاع اٍ اٱّــإ ٚ ،يهــٔ إٓــاؾكٌ ٜؿــس ٕٚعًــ٢
اؾرٛد ٚايهؿس.
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يكد جعٌ اهلل عص ٚجٌ ايكـسإٓ ْعُـٚ ١زٓـ ١يًٓـاع ْٝعـاًٖٚ ،ـٛ
ى ـ ا٭بؿاز ٜٚػـد ا٭مسـاع ٜٓٚؿـر إ ٍ غـػاف ايكًـٛب ،عًـ ٢مـٛ
ايعُ ّٛاٱضـتػساق ٞيًٓـاعٚ ،يهـٔ ايهؿـاز ٚإٓـاؾكٌ ٜـأب ٕٛا ٫ايعٓـاد
ٚايؿدٚد.
ؾحا٤

ٖر  ٙاٯ ١ٜبؿٝػ ١إثٌ احملطٛع يبٝـإ إْتؿـاع إٓـاؾكٌ َـٔ

اٱضــٚ ،ّ٬ذَٗــِ ٭ْٗــِ مل ٜطــت ٝعٛا ايؿــرب ٗ َــٛاطٔ اؾٗــادٚ ،مل
ٜترًُٛا ايعٓاٚ ٤ايٓؿ

ٗ َسقا ٠اهلل ٚأدا ٤ايعبادا

ٚايؿسا٥ض ،٭ِْٗ

ٜ ٫ػعسٜ ٫ٚ ٕٚعًَُ ٕٛا ؾٗٝا َٔ ايثٛاب ايعظ ٗ ِٝاٯمس.٠

أسثاب الٌصّل

ز ٟٚعــٔ ابــٔ َطــعٛد ْٚاعـــــ َ ١ــٔ ايؿــراب ١إ زجًــــٌ َــٔ

إٓاؾكٌ َٔ أ ٌٖ إدٖ ١ٜٓسبا َٔ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ
ؾاؾــابُٗا إ ــس ايــر ٟذنــس ٙاهلل تعــاٍ ؾٝــ٘ زعـــــد غـــــدٜد ٚؾــــٛاعل
ٚبسمٚ ،نًُا أقا ٤هلُا ايؿـــٛاعل جع ٬أؾـــ ابعُٗا ٗ آذاُْٗا كاؾـ١
إ تدمٌ ايؿــــٛاعل ٗ آذاُْٗـا ؾتكتًٗــــ ُاٚ ،اذا ٕـع ايـربم َػــــٝا ٗ
قٚ ٘٥ٛاذا مل ًُٜع مل ٜبؿسا ؾاقاَا ،ؾحعٜ ٬كٜ ٕ٫ٛايٝتٓـا قـد أؾـبرٓا
ؾٓــأت ٞقُــداً ؾٓكــع أ ٜــدٜٓا ٗ ٜدٜــ٘ ؾاؾــبرا ؾأتٝــا ٙؾاضــًُا ٚذطــٔ
إضَُٗ٬ا.
ؾكــسب اهلل غــإٔ ٖــر ٜٔايــسجًٌ َــثٕٓ ً٬ــاؾك ٞإدٜٓــٚ ١أْٗــِ اذا
ذكسٚا ايٓ

جعًٛا أ ؾابعِٗ ٗ آذاِْٗ ؾسقاً َٔ ن ّ٬ايـٓ

ؾـً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إ ٜٓصٍ ؾ ِٗٝغ ،٤ٞنُا نـإ ذاْـو ايـسج ٕ٬هعـٕ٬
أؾابعُٗا ٗ آذاُْٗاٚ ،نًُا أقا ٤هلِ َػٛا ؾٜ ٘ٝعين إذا نثس

أَٛاهلِ

ٚأؾابٛا غٓ ١ُٝا ٚؾتراً َػٛا ؾٚ ،٘ٝقايٛا د ٜٔقُد ؾرٝسٚ ،إذا أظًِ
ع ً ِٗٝقاَٛا ٜعين إذا ًٖهت أَٛاهلِ ٚأ ؾـابِٗ ايـب ،٤٬قـايٛا ٖـرا َـٔ
أجــٌ دٜــٔ قُــد ؾم زتــدٚا نُــا قــاّ ذاْــو ايــسج ٕ٬إذا أظًــِ ايــربم
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عًُٗٝا(.)1
ٚؾ ٘ٝدزع َٛٚعظٚ ،١دع ٠ٛيًهؿاز ٚإٓاؾكٌ يٲعتباز َٔ غاِٖ ،إذ
إ ايدْٝا داز إَترإ ٚبٚ ،٤٬عً ٢اٱْطإ إ ٜبادز اٍ اٱض ٗ ّ٬ذاٍ
ايؿــرٚ ١ايسمــا ٚ،٤قبــ ٌ ذًــ ٍٛايػــدٚ ٠ايــب ،٤٬ؾهُــا إ إ ــس ٜٓــصٍ
ٜٚؿاذب٘ أذٝاْاً زعد ٚبسم ٚضر

نث ٝؿـَ ١ـع اْـ٘ ْعُـٚ ١زٓـ ،١ؾهـرا

ايدع ٠ٛإٍ اٱض ّ٬ؾٗ ٞزْٓٚ ١عُٚ ، ١يهٔ قد ٜؿاذبٗا جٗاد ٚقتـاٍ
ٗ ضب ٌٝاهلل تعاٍ.
ؾحا٤
اٯٜا

اٯ ١ٜبتُث  ٌٝايدع ٠ٛاٍ اٱُض ّ٬نٓص ٍٚإ س َٚاٜؿاذب٘ َٔ
عً ٢ايٓاع أٜ ٫عسقٛا عٔ آٜا

ايهٚ ،١ْٝٛه

َٔ إعاْٚ ٞايدٚ ، ٫٫إذا نإ ايهـاؾس ٜتحٓـ

ايكسإٓ َٚا ؾٗٝا

دمـ ٍٛاٱضـ ّ٬مػـ١ٝ

ايكتٌ ٗ ضب ٌٝاهلل ،ؾإ اهلل عصٚجٌ وٝط بايهاؾس ،ٜٔؾكد ٜكتـٌ ايهـاؾس
ٖٚــٜ ٛكاتــٌ عًــ ٢نؿــسٚ ٙقــد ّــٛ

عًــ ٢ؾساغــ٘ ٜٚهــَ ٕٛؿــا ٗ ٙنــٌ

ا٭ذٛاٍ إٍ اؾر ،ِٝؾاعساق٘ عٔ اٯٜا ٖٚ ،سٚب٘ َٔ اٱض ّ٬ئ ٜدؾع
عٓ٘ ايكتٌ أ ٚإٛ
 ٚجا٤

ٚضاع ١ا٭جٌ إطُٚ ، ٢يهٓ٘ هعٌ َؿا ٙاٍ ايٓاز.

اٯ ١ٜيبٝإ ايٓعُ ١ايعظ ١ُٝبسضاي ١ايٓ

ٚآي٘ ٚضًِ ٚيص ّٚاٱْتؿاع َٔ اٯٜا

قُد ؾً ٢اهلل عً٘ٝ

ايهٚ ١ْٝٛا٭َازا

ٚايعَ٬ا

ذا

ؾٝػ ١اٱْراز ٚايترـرٜس َـٔ اؾرـٛد َٗٓٚ ،ـا ٚقـع ا٭ؾـابع ٗ اٯذإ
مػــْ ١ٝــص ٍٚآٜــا

ايــرّ ٚايٛعٝــد يًُفــادعٌ ٚايهؿــازٜٚ ،ــدٍ ٚقــع

ا٭ؾــابع ٖــرا عًــ ٢اٱقــساز بأُٖٝــ ١ايتٓصٜــٌ ٚأثــسٚ ٙتــأثا ٗ ٙايٓؿــٛع
ٚاجملتُعا .
 ٗٚاٯ ١ٜذث يًٓـاع ْٝعـاً عًـ ٢اٱؾـػا ٤ٯٜـا

ايكـسإٓٚ ،عـدّ

قانا ٠ايهؿاز ٚإٓاؾكٌ ٗ ٚقعِٗ أؾابعِٗ ٗ آذاِْٗ عٓـد تـ ٠ٚ٬ايـٓ
( )1فُع ايبٝإ .58 / 1
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قُد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ يٰٜـا ٚ ،عٓـد ْدبـ٘ ٚدعٛتـ٘ ايٓـاع
يٲض.ّ٬
ٜٓ٫ٚرؿس َٛقٛع اٯ ١ٜبآ ٜاّ ايتٓصٚ ٌٜايٓب ،٠ٛبٌ اٯ ١ٜعاَٚ ١تتػػ٢
أؾساد ايصَإ اي ٛيٚ ،١ٝأجصا ٤إهإ اي عسق ١ٝؾٗ ٞدعَ ٠ٛتحدد ٗ ٠نٌ
شَإ َٚهإ بإٔ ٜٓؿت ايٓاع يًكسإٓ ٚآٜاتٜ٘ٚ ،تدبسٚا ٗ َعاْ.٘ٝ

اآليح لطف
جا٤

اٯ ١ٜبًػ ١اٱْراز ٚايتٛبٝخ يًهاؾسٚ ،ٜٔؾَٛ ٘ٝعظ ١يًُطًٌُ

ٚإمبــاز بكــعـ عــدٚ ِٖٚزجــٛع نٝــد ٙاٍ مــسٚ ،ٙجــا ٤إثــٌ يٝهــٕٛ
َدزض ١تطاعد ٗ إزتكا ٤إطًٌُ ٗ إع ازف اٱهلٚ ،١ٝايٝكٌ َٔ ض١َ٬
إمتٝاز طسٜل اهلداٚ ١ٜاٱّإ.
ٚتدع ٛاٯ ١ٜإٍ اٱيتؿا

إ ٍ ايؿً ١بٌ اٯٜـا

ايهْٝٛـٚ ،١تأثاٖـا

عً ٢اٱْطإٚ ،إْتؿاع إَٗٓ َٔ٪اٚ ،تدبس ٙؾٗٝاٚ ،غهس ٙهلل تعاٍ عًٗٝا،
ٚإْك اع٘ إٍ ايعبادٚ ،٠شٜادت٘ إّاْاً ،أَا إٓاؾل ٚايهاؾس ؾاْ٘ ٜعسض عٔ
تًو اٯٜا

ٜٓ٫ٚتب٘ إٍ ذكٝك ٖٞٚ ١نْٗٛا َٔ عٓد اهلل تعآٍَٚ ،اضب١

يًتدبس ٗ مًكـ٘ ٚضـا٥س إفًٛقـا  ،ؾتُـتٮ ْؿطـ٘ بـايؿصع ٜٓ ٫ٚتؿـع َـٔ
اٯٜا ٜٚ ،ع ٌ ذٛاض٘ ؾٝكع إؾبع٘ ٗ أذْ٘ ٚىػ ٢إٚ ، ٛي ٛناْت
ْؿط٘ ٖتٮ ٠باٱّإ يسآ ٣اٯٜا

ٚأٜكٔ بإ َا بعد إـٛ

عـامل ٜتؿــ

باـًٛد ٜٓٚدؾع ؾ ٘ٝاـٛف ٚاؿصٕ عٔ إ ،َٔ٪يٝبكْ ٗ ٢ع ِٝدا.ِ٥

هفِْم اآليح

ٗ اٯٜــ ١تٗدٜــد ٚؽٜٛـــ ٚٚعٝــد يًهــاؾسٚ ٜٔؾٗٝــا ضــهٚ ١ٓٝزٓــ١

يًُطــًٌُ يًتٛنٝــــد بــإ اهلل عــص ٚجــــــٌ ٜعًــِ َــا ٜؿعــــــٌ إٓاؾك ــٕٛ
ٚايهؿاز َعٓ ٢إ إطًٌُ ٗ َأَـــٔ َـِٓٗ ،باٱقــــاؾ ١اٍ إمـبازٖــــا
عــٔ عــدّ إقــــــ سازِٖ بــإ ٌَٓ٪يؿكداْٗـــــِ ايكــــ دز ٠عًــ ٢إبــادز٠
ٚاهلح.ّٛ
 ٗٚاٯ ١ٜذّ يًهاؾسٚ ٜٔإفادعٌ ،ؾِٗ ىػ ٕٛإٖٚ ، ٛـٚ ٛاقـع
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ٚايبعـث ؾُـٔ وـرز إـٛ

بِٗ ذتُاً ،باٱقاؾ ١اٍ إ٬شَ ١بٌ إـٛ
عً ٘ٝإ ىاف َا بعد إ. ٛ
ٚجا٤

ماُ ١اٯ ١ٜيٲمباز عٔ عظ ِٝقـدز ٠اهلل تعـاٍ ٚإ قـبض

ا٭زٚاح ؾسع قدزت٘ َٚػ٦ٝت٘ ضبراْ٘ٚ ،ا٭ ٍٚبايهاؾس إ ىػ َٔ ٢اهلل
عص ٚجٌ ب ػ٘ ٚعكٛبت٘ ايعاجًٚ ١اٯجًٚ ١ىاؾ٘ ٗ ايطس ٚايع.١ْٝ٬
 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإبتدأ

اٯ ١ٜعـسف ايرتدٜـد وايـٛاٚو ٚإـساد َٓـ٘ اٱباذـ،١

ؾًو إ ُثٌ إفادعٌ باير ٟإضتٛقد ْازاً ثِ إْ ؿ٦ت ٚأؾبس ٗ ظًُ١
ٚؼا نُا ٗ اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ،١ا ٚنأؾراب إ س ايرٜ ٜٔأت ِٗٝايـسشم
َٔ ايطُا ٤ؾٜٓ ٬تؿع ،َ٘ٓ ٕٛؾهرا ٖ ٤٫٪جا٤

ْب ٠ٛايـٓ

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضـًِ زٓـ ١بٗـِْٚ ،صيـت آٜـا

ايكـسإٓ َـٔ ايطـُاٗ ٤

م ابا

قُـد ؾـً٢

تهًٝؿ ١ٝٱْكـاذِٖ َـٔ بـساثٔ ايهؿـس ،ؾأؾـسٚا عًـ ٢ايكـ٬ي،١

ٚأعسقٛا عٔ اٯٜا .
ايثاْ ٗ : ١ٝإ س ايٓاشٍ َٔ ايطُا ٤ظًُا
ٚزعد ٚبسم ،نُا ٗ يػ ١ايبػازا
تسغٝ

ٚاٱْرازا

ٚذح

يك ٤ٛايػـُظ

اييت جا ٤بٗا ايكسإٓ َٔ

باٱّإ ٚؽٜٛـ َٔ ايهؿس.

ايثايث : ١عحص اي هؿاز عٔ دؾع اٯٜا

ٚايتبًٝؼ عِٓٗ ،ؾهُا ٜأت ٞإ س

َٔ ايطـُاٜ ٫ٚ ٤طـت ٝع ٕٛزد ،ٙؾهـرا آٜـا

ايكـسإٓ ؾاْٗـا تـأت ٞيًٓـاع

ْٝعاًٚ ،ته ٕٛذح ١عً ٢إفادعٌ ٚايهؿاز عاَ.١
ايسابع : ١بٝإ قبس تًك ٞايهؿاز اٯٜا

بمؾـسازِٖ عًـ ٢اٱعـساض

عٓٗا ،ؾايٓاع ٜدمً ٗ ٕٛاٱض ّ٬أؾٛاجـاًٚ ،اٯٜـا
ايٓ

تـرتَٚ ٣عحـصا

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ظاٖس ٠يًرٛاعَ ،دزنـ ١بايعكـٌ

ٚايٛجدإٚ ،يهِٓٗ ٜأب ٕٛإ  ٫ايؿُِ ،ؾرسَٛا أْؿطِٗ َٔ ْعُ ١اٱّإ
اييت ٖ ٞما ْاشٍ َٔ ايطُا ٤نإ س ،ؾهُا ٜٓتؿع نـٌ إْطـإ َـٔ إ ـس
ؾهرا بمَهإ نٌ إْطإ إ ٜٓتؿع َٔ ايبعث ١ايٓبٜٚ ١ٜٛطتحٝ
تعاٍٚ ،هتٓ

َا ْٗ ٢عٓ٘.

٭ٚاَس اهلل
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اـاَطْ : ١ص ٍٚايبٜ َٔ ٤٬عسض عٔ آٜا

اهلل عص ٚجٌ.

ايطادض : ١إمتتاّ اٯ ١ٜبًػ ١اٱْراز ٚايٛعٝد يًهؿاز ٚاٱمبـاز بـإ
اهلل عــص ٚجــٌ ٖــ ٛايكٗــاز ايكــادز عًــ ٢نــٌ غــ ٤ٞؾٗــٜ ٛعًــِ َــا ٜؿعًــ٘
إفادعٚ ٕٛايهؿاز ٚوـ ٍٛد ٕٚإضـت ُساز ظًُٗـِ ٚظػٝـاِْٗ ٚتعـدِٜٗ
عً ٢إطًٌُ.
ايطابع : ١بٝإ ظٗٛز اٱضـٚ ،ّ٬إتطـاع زقعتـ٘ ٚعًـ ٛغـأْ٘ٚ ،زؾعـ١
ايرٜ ٜٔدمً ٕٛؾٚ ،٘ٝإ ناْٛا أؾٛاجاً َٔٚ ،اٱعحـاش ٗ ايبعثـ ١ايٓبٜٛـ١
ايػسٜؿ ١اْ٘ نًُا نإ عدد ايرٜ ٜٔدمً ٕٛاٱض ّ٬أنثس نإ عصِٖ أنثس
ٚأنرب ،ؾًٝظ َٔ تصاذِ ا ٚتعازض بٌ إض ّ٬ايٓاع ايـرَ ٜٔـٔ َستبـ١
ٚاذد ٠أَ َٔ ٚسات

َتؿاٚت ٗ ١ايػإٔ ٚاؾـاٚ ٙإـاٍٚ ،مل ٜٓؿـس إطـًِ

ايػين ٭ٕ ايؿكا ؾاز َطـًُاً ،بـٌ بـايعهظ نـٌ ٚاذـد َُٓٗـا ٜطتبػـس
بأم ٘ٝإطًِ ٱدزان٘ اْ٘ عكد َٓٚع ١ي٘ بٛج٘ إعاْدٚ ٜٔإٓاؾكٌ ايرٜٔ

ٜؿبر ٗ ٕٛذا َٔ ٠أَسِٖ نُٔ م ـ ايربم بؿس ، ٙقاٍ تعاٍ شبِٔقَّا
لٌعُّاََُِِِْْ بِخَِْةزز(.)1

ايثآََ َٔ : ١عاْ ٞاٯ ١ٜإ إٓاؾكٌ ٜٓتطب ٕٛيٲض ٗ ّ٬ذاٍ ضـع١
ايسشم ٚف ٤ٞايػٓاَٗٓ ًِْٗٝٚ ِ٥ا ،أَا إذا نإ ٗ ايبٌ قـسز قـادّ َـٔ

ايهؿاز ؾاِْٗ ٜظٗس ٕٚايٝأع ٚايكٜٓٚ ٛتفً ٕٛعـٔ اؾٗـاد شٌَمٌُُِنَِْ

ٌَئِْٓ رَاَؼََْا بٌَِى لٌعٌَََِِّتِ ٌٍَُخعٌِآََّ لألَػََُّ َِِْمَنا لألَ َيقز(َ ٖٛٚ )2ـٔ َؿـادٜل
ن ِْٗٛش َ ٌَؼٍََُِّْْز.
ايتاضع : ١ذنس

اٯ ١ٜأزبع َٔ ١اٯٜا

ا٭ : ٍٚايؿٝ

 ٖٛٚإ س.

( )1ضٛز ٠اؿحسا

.7

( )2ضٛز ٠إٓاؾك.8 ٕٛ

ايه ١ْٝٛاي از:١٥
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ايثاْ : ٞايسعد.
ايثايث  :ايربم.
ايسابع  :ايؿاعك.١
يته ٕٛاٯٜا

ايهَ ١ْٝٛتؿسقٚ ١فتُع ١غاٖداً عً ٢عظ ِٝقدز ٠اهلل،

ٚضــٝاذ ٗ ١ايهــَٛٚ ، ٕٛعظــٚ ١بــاب ٖداٜــٚ ،١عــربَٚ ٠ــثٚ ً٬ؼــرٜساً
يًُٓاؾكٌ.
ايعاغس َٔ : ٠أضباب ايٓؿام غًب ١اهلٚ ٣ٛذ

ايدْٝاٚ ،عدّ ايتكٝد

بايتهايٝـ ايبدْٚ ١ٝإايَٚ ١ٝا ؾٗٝا َٔ اؾٗـد ٚإْؿـام ا٭َـٛاٍ ،ؾحـا٤
اٯ ١ٜيترناِٖ بإٛ
إٍ أ ٕ إتٝإ ايعبادا

ٚنٝـ أِْٗ ورزٚ ،ْ٘ٚىػ ٕٛا٭جٌ ٚاٱغـاز٠
َٓطأ ٗ ٠ا٭جٌ ٚإنتٓاش يًرطٓا

ٕا بعـد إـٛ

َٔ عامل اؿطاب ٚاؾصا.٤
ٜٚتكُٔ إ بتدا ٤اٯ ١ٜعسف ايرتدٜد (أَ )ٚطا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚاٱغاز ٠اٍ تعـدد إثـٌ إٓاضـ

ؿـاٍ إٓـاؾكٌٚ ،وتُـٌ

أَس:ٜٔ
ا٭ : ٍٚإ ْ بام ٖرا إثٌ ٚإثٌ ايطابل عً ٢إٓاؾكٌ ْٝعاً.
ايثاْ : ٞإ ٕ ؾسٜكاً َٔ إٓاؾكٌ ٜٓاضبِٗ إثٌ ٗ اٯ ١ٜايطابكٚ ،١ؾسٜكاً
أمس ٜٓاضبِٗ إثٌ ٗ ٖر ٙاٯ.١ٜ
ٚايؿرٝس ٖ ٛا٭ٚ ،ٍٚجا ٤ايتعدد يًبٝـإ ٚايتؿكـٌ ٚشٜـاد ٠تؿكـ٘
إطًٌُ َٚعسؾتِٗ بأذٛاٍ أعداٚ ،ِٗ٥ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢يـص ّٚاؿـرز َـٔ
إٓاؾكٌ ٚا٭ذ ٣ايرٜ ٟأتْ َٔ ٞاذٝتِٗ.
ايثاْ : ١ٝإبتدأ

اٯ ١ٜبرنس إ س ايٓاشٍ َٔ ايطـُا ٤نُثـاٍ َٚكدَـ١

يهػـ ذاٍ إٓاؾكٌٚٚ ،ؾؿت٘ اٯ ١ٜباْ٘ (َٔ ايطُا )٤يًتؿؿٚ ٌٝايؿؿٌ
بٚ ٘ٓٝبٌ ايطراب ،ؾكد ٜه ٕٛايؿٝ

ض راباً ٗ ايطُا َٔ ٤غا إ ٜٓصٍ

عً ١٦ٖٝ ٢إ سٚ ،قد تسعد ٚتربم ايدْٝا ٚيهٔ إ س ٜه ٗ ٕٛأزض ٚبًد٠
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اٯ ١ٜيتٛنٝد ْص ٍٚإ س بًراظ أْ٘ ْعُٚ ،١ؾ ٘ٝإغاز ٠اٍ

أمس ،٣ؾحا٤

ْعُْ ١ص ٍٚايكسإٓ َٔ عٓد اهلل تعاٍ.
ايثايث َٔ : ١إ س َا ٜٓصٍ َـٔ غـا إ ٜؿـاذب٘ زعـد ٚبـسمٚ ،يهـٔ
اٯٜــ ١ذنــس

إ ــس ايــر ٟتهــَ ٕٛعــ٘ ظًُــا

يًػــُظ ٚقــٝاٗ٥اٚ ،ؾــٛ

ٚغٝــ ّٛضــٛداٚ ٤ذحـ

زعــد يًطــرابَ ،ــع بــسم ٚقــدح ْــاز ٗ

ايطُا ،٤إغاز ٠اٍ دع ٠ٛاٱْطإ اٍ ايتؿدٜل باٯٜا

ٚإعحصا .

ايسابع : ١يكد جعـٌ اهلل عصٚجـٌ اؿٝـا ٠ايـدْٝا داز إَترـإ ٚبـ،٤٬
ٚيهٔ إٓاؾكٌ َٓػػً ٕٛبأْؿطِٗ ىػ ٕٛإًٜ ٫ ، ٛتؿت ٕٛإٍ اٯٜـا
َٔ ذٛهلِ.
اٱْطإ بـايٓعِ ٗ

اـاَط َٔ : ١زٓ ١اهلل تعاٍ اْ٘ ضبراْ٘ أذا

بدْ٘  َٔٚذٛي٘،باٱقاؾ ١إ ٍ ْعُ ١ايتٓصٜـٌ ٚايٓبـٚ ،٠ٛنـٌ ْعُـ ١تٗـدٟ
ٚتدع ٛاٍ أمتٗا يته ٕٛفتُعَٚ ١تؿسقـَ ١كدَـ ١يٲّـإ ٚدعـ ٠ٛيعبـاد٠
ايسٓٔ ٚإؾ٬ح ايطسا٥س ٚإتٝإ ايتهايٝـٚ ،يهٔ إٓاؾكٌ أعسقٛا عٔ
اٯٜا

ٚايرباٌٖش وَبِْْ حَؼُُِّول ِٔؼَّْتَ لٌٍقرِ َ حُ ْوُِلَز (.)1

ايطادض ٗ : ١اٯ ١ٜدع ٠ٛ٭ٕ ٜطتكبٌ اٱْطإ إٛ
ٚا٫ضتعداد ٕا بعد َٔ ٙاؿٝا ٠ا٭بدٚ ،١ٜتًك ٞاٯٜا

بايسجاٚ ٤ايسقا

بايػهس ٚايثٓا ٤عً٢

اهلل عص ٚجٌ.
ايطابع : ١جا٤
ىػــ ٕٛإــٛ

ماُ ١اٯ ١ٜيتفرب عٔ ذكٝك ٖٞٚ ١إ نإ إٓاؾكٕٛ

ٜٚتحٓبــ ٕٛايكتــاٍ ٗ ضــب ٌٝاهللًّٝٚ ،ــ ٕٛاٍ ايهؿــاز

ٚايؿاضــكٌ ؾــإ اهلل تعــاٍ أذــا بايهــاؾس ٗ ٜٔايــدْٝا ٚاٯمــسٚ ،٠بٝــدٙ
ضبراْ٘ َكايٝد ا٭َٛز.

( )1ضٛز ٠إبساٖ. 34 ِٝ
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إفاضاخ اآليح

ٜعسض إفادع ٕٛعٔ ايـرنس ٚاٯٜـا ٚ ،وـاٚي ٕٛعـدّ اٱيتؿـا

ايٗٝاٚ ،يهٓٗا تؿاجٜٚ ِٗ٦كبٌ عً ِٗٝإ َٕٛٓ٪بايدع ٠ٛاٍ اٱض ّ٬ضٛا٤
عً ٢م ٛؾسٜس أ ٚبأدا ٤ايؿسا٥ض ٚإ ظٗاز َعاْ ٞايٓطو ٚاٱم٬ف ٗ
ايعبادٚ ٠ايػٛم إ ٍ يكا ٤اهللٚ ،يهٔ إفادعٌ ٚإٓاؾكٌ ٜؿـس ٕٚعًـ٢
اؾرٛد ٜٚظٗس ٕٚايعٓاد ،ؾتتطع زقع ١اٱض ِٖٚ ّ٬باق ٕٛعً ٢ذـاهلِ
ٚؼٝط بِٗ غعا٥سٜٚ ٙس ٣ايهـاؾس أمـاٚ ٙابٓـ٘ ٚزٓـ٘ ٜبـادز اٍ دمـٍٛ
اٱضٚ ّ٬ؾ ٘ٝذح ١عًَٓ ٖٛٚ ، ٘ٝاضب ١يًتؿدٜل بٓب ٠ٛقُـد ؾـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ.

الصلح تني أّل ّآخس اآليح

إبتدأ

اٯ ١ٜعسف ايع ـ (ا )ٚيًتؿؿٚ ٌٝايتعددٚ ،ايع ـ عًـ٢

إثٌ ٗ اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١ايٛازد غؿـٛف ايـر ٟإضـتٛقد ْـازاً يتكـ٧
َاذٛيــ٘ ٚ ،جــا٤

ٖــر ٙاٯٜــ ١عــسف ايتػــب ( ٘ٝايهــاف) ٗ نؿــٝ

َــٔ

ايطُاَ ٤ـع تعًـل َٛقـٛع ٖـر ٙاٯٜـ ١باٯٜـ ١ايطـابكَ ١ـٔ جٗـ ١جعًـِٗ
اؾابِٗ ٗ آذاِْٗ ٚ ،إ ؾسازِٖ عً ٢تع ٝـٌ ذٛاضـِٗ ٚ ،عـدّ مسـاع
اؿــل ايــرٜ ٟــأت ٞعًــ ٢مــ ٛدؾعــ ٞباٯٜــا
ٚايد٫٫

 ٚإعحــصا

ايظــاٖسا

ايبٓٝا .

 ٌٖٚايظًُا

إرنٛزٖ ٗ ٠ر ٙاٯ ٖٞ ١ٜذا

ايظًُا

إرنٛزٗ ٠

اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١ش وَحٌََوَمُُْ فًِ ظٍَُُّاثٍ َ ٌُبْوِنٌُوَْز ( ،)1اؾٛاب بُٗٓٝـا
عُٚ ّٛمؿٛف َٔ ٚج٘.
ؾُاد ٠اٱيتكاَ ٖٞ ٤كاٌَ ٚد٫٫

ايظًُا

ٚأثسٖا عً ٢ايهؿاز

ٚإٓاؾكٌ َٚا تبعث ٘ َـٔ اؿـاٚ ٠ايـرتدد ٗ ْؿٛضـِٗ ٚايعحـص عـٔ ايٓظـس
ٚاٱط٬ع عًَ ٢ا ذٛهلِ .
ٚأ َا َاد ٠اٱؾرتام ؾإ ايظًُا
( )1ضٛز ٠ايبكس. 17 ٠

ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜتهَ ٕٛؿاذب ١يًُ س
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ٚايطراب اير ٟقد وح

قٝا ٤ايػُظ ٗ ايٓٗاز ٚايٓحـ ٗ ّٛايًٝـٌ،

ٚؾ ٘ٝإغـاز ٠اٍ عـدّ تـدبسِٖ ٗ آٜـا

اٯؾـام ٚايهٛانـ

ايًٚ ٌٝايٓٗاز ٚنإٔ ايطُاَ ٤ظًُ ١عً ِٗٝبطب
ٚجا ٤ذنس ايؿٝ

ٚايٓحـٗ ّٛ

ايطراب ايثك.ٌٝ

ٚإ س ٗ د٫ي ١عً ٢ايسشم ٚاٯٜا

ايـيت تٓـصٍ

َٔ ايطُا ،٤ؾِٗ ٜ٫ػهس ٕٚاهلل عً ٢عظ ِٝؾكـً٘ ايٓـاشٍ َـٔ ايطـُا،٤
بايتؿدٜل باٯٜا

ايكسآْ ١ٝاييت ٜٓصٍ بٗا جربٚ ،ٌٝ٥اييت تتكُٔ اٱعحاش

ايراتٚ ٞايػا.ٟ
ٚذح

ايهؿاز ٚإٓاؾك ٕٛعٔ أْؿطِٗ اي تٓعِ بـايسشم ٚاٯٜـا

ايـيت

تٓصٍ َٔ ايطُآَ ِٖٚ ، ٤ػػً ٗ ٕٛأْؿطِٗ ٗ ؾصع ٚمٛف ٚجا ٤ايتػب٘ٝ
عً ٘ٝب ٛقعِٗ أؾابعِٗ ٗ آذاْٗـِ مػـ ١ٝايؿـٛاعل ،يٲغـاز ٠إٍ ذـاٍ
ايؿُِ ٚايعُ ٢اير ٟذنست٘ اٯٚ ١ٜأِْٗ ٜ٫س ٕٚدم ٍٛأؾٛاد َٔ ايٓاع
إٍ اٱضٚ،ّ٬اْ٫تؿازا
ٚجا٤

ايعظ ١ُٝيًُحاٖدَٝ ٗ ٜٔاد ٜٔايدؾاع ٚايكتاٍ.

ماُ ١اٯ ١ٜيتٛنٝد قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚعًِ اهلل تعاٍ َا ٜؿعً٘

ايهاؾسٚ ٕٚإٓاؾكٚ ، ٕٛأْ٘ ضبراْ٘ ّٓع تعدٚ ، ِٜٗوـ ٍٛدْٗٚـِ ٚدٕٚ
ؼكٝــل ايٓؿــع ٚايٓ ؿــس ٚايػًبــٖٚ ،١ــِ ٜ٫طــت ٝع ٕٛاـــسٚد عــٔ قدزتــ٘
ٚضً اْ٘  ،نُا ًٜرل بِٗ اـص ٗ ٟايدْٝا ٚاٯمس ِْٗ٫ ،٠مل ٜٓتؿعٛا َٔ
ايٓعِ ايطـُا ١ٜٚإادٜـٚ ١ايعكا٥دٜـٚ ١أ ؾـسٚا عًـ ٢زنـٛب جـاد ٠ايعٓـاد
ٚايك٬يٚ ١ايهؿس ؾحا٤

الرفسري الراذي

ٕا جا ٤

اٯٜتإ ايطابكتإ بًػ ١إثٌ ٚاجملاش ،جا٤

إثٌ ٚايتػب ٘ٝيرا
ٚإٕ جا٤

ماُ ١اٯ ١ٜبرنسِٖ با٫ضِ ٚاِْٗ ناؾس.ٕٚ
ٖر ٙاٯ ١ٜبًػ١

إٛقٛعٚ ٖٛٚ ،ؾـ ايهؿاز بًػ ١ايـرّٚ ،اٯٜـا

بؿـٝػ ١اؾًُـ ١اـربٜـ ١إ ٫أْٗـا َٛعظـٚ ١ؼـرٜس يًُطـًٌُ،

ٚضه ١ٓٝيكًٛبِٗٚ ،دؾـع يًػـو ٚايسٜـ

عـِٓٗ نأغـفاف ْٚاعـا

ٚأَٖ ،١ا ٪ٜد ٟإٍ تٓص ٜ٘فتُعاتِٗ َٔ ايهدٚزا .
ؾايرٜٓ ٜٔصٍ بِٗ َٔ ايطُا ٤ذَِٗ بايٓـ ٚإثٌ ٚايتػب ٘ٝإتعدد تٓؿس
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َِٓٗ ايٓؿٛعٚ ،تهس ٙؾؿاتِٗ.
يكد جا ٤ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بايد٫٫

ٚتًك ٢ؾسٜل َـٔ ايٓـاع آٜـا

ايباٖسا ،

ْبٛتـ٘ بايتؿـدٜل ٚايتطـً ،ِٝؾؿـازٚا َـع

إمت٬ف قب اٚ ًِٗ٥أَؿازِٖ أَٚ١اذد ٚ ، ٠جا ٤ايكسإٓ َدذِٗ ْٚعـتِٗ
بــأِْٗ ش خٍَْنٌَ ؤَُِّنتٍ ؤُخٌِْاَنجْ ٌٍََِّناسِز (ٚ، )1يهــٔ ايهؿــاز أؾــسٚا عًــ ٢ايكــ٬ي١
ٚاؾرٛد ،بطب

إاْع ايراتٚ ٞإمتٝاز ذاٍ ايعُٚ ٢ايؿُِ عٔ اؿحخ

ٚايــرباٌٖ َــع ٚجــٛد إكتكــ ٞيًٗداٜــٚ ١اٱّــإٚ ،ػًــَ ٞعــاْ ٞايٓبــ٠ٛ
ٚؾدم زض ٍٛاهلل قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ َٚؿـاذب ١اٯٜـا
ايعكًٚ ١ٝاؿط ٗ ١ٝدعٛت٘ إٍ اهلل عص ٚجٌ.
َٚـــع إٔ ايهؿـــاز ٗ ذـــاٍ ؾـــُ ِ عـــٔ اؿحـــخ ،ؾـ ـمِْٗ ٜطـــُعٕٛ
ايؿٛاعلٚ،تؿٌ إي ِٗٝاٯٜا
جا٤

إؿصعٚ ،١يػ ١اٱْرازا

ٗ ايكسإٓ ٚعًـ ٢يطـإ ايـٓ

ٚايبػازا

اييت

قُـد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ

ٚتتً ٢عً ِٗٝآٜات٘ اييت تؿٌ إي ِٗٝطٛعاً ٚنسٖاًٚ،ي ؿاً  َٔٚ ،زٓ ١اهلل
عـص ٚجـٌ بايهؿـاز أْٗـِ ٜؿـاب ٕٛبـايعُٚ ٢ايؿـِ يٝهـ ٕٛبسشمـ ًا دٕٚ
ايتُاد ٗ ٟايػٚ ٞايتعد ٟعً ٢أٌٖ اٱّإ.
ٚيهٔ اهلل عص ٚجٌ ٜسأف بِٗ ٚهعًِٗ ٜبؿسٜٚ ٕٚطُع ٕٛاٯٜـا
يته ٕٛذح ١عًَٓٚ ،ِ ٗٝاضب ١يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١يهِٓٗ هعًـ ٕٛأؾـابعِٗ
ٗ آ ذاِْٗ يٝظ َٔ ايؿٛاعل ٚذدٖا بٌ يًررز َٓٗا ٖٚا ٜػبٗٗا ٗ ا٭ثس
ٚايتأثاٚ ،ىػ ٕٛإٔ ٜٓصٍ عً ِٗٝب ٤٬بطب

إؾسازِٖ عً ٢ايهؿسٚ ،مل

ًٜتؿتٛا إٍ إَهـإ ايطـٚ ١َ٬ايٓحـا ٠بـايتفً ٞعـٔ ايهؿـس ،ؾتهـ ٕٛتًـو
ايؿٛاعل ْداًَ ٤هٛتٝاً ٚ ،دعَ ٠ٛبازن ١يٲّإ ٚايؿ٬ح.

ٚأمتتُت اٯ ١ٜبكٛيـ٘ تعـاٍ ش وَلٌٍقنرُ ُِ ِنٌٍّ هِاٌعىَنافٌٌَِِٓز ٖٚـ ٛقـإْٛ

ثابت ٗ اٱزاد ٠ايته َٔٚ ،١ٜٝٓٛإعحاش ايكسإٓ إٔ تأت ٞاٯ ١ٜبًػ ١إثـاٍ
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .110
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ايــرٜ ٟتكــُٔ ذّ ايهؿــاز ٚٚؾـــ ذــاهلِ َٚــا ٖــِ عًٝــ٘ َــٔ ايعٓــاد

ٚاـطاز ،٠قاٍ تعاٍ ش وَحٍِعهَ لألَِْثَايُ َُٔعٌِهُمَا ٌٍََِّاسِ وََِا ٌَؼْمٍُِمَا بِ ق لٌعؼَاٌَُِِّْز (. )1

ثِ تأت ٞماُ ١اٯ ١ٜبإٔ اهلل عـص ٚجـٌ عـامل عـاٍ ايهاؾسٚ،ٜٔقـادز
عً ٢ايب ؼ ٚئ ٜطت ٝعٛا ايؿساز َٔ ذهُ٘  ٖٛٚايكاٖس يعباد.ٙ
ؾِٗ ذتٚ ٢ي ٛأعسقٛا عٔ اٯٜا

ٚجًبٛا ٭ْؿطِٗ ايعُٚ ٢ايؿُِ

ؾإ اهلل عص ٚجٌ ٪ٜامرِٖ عً ٢نؿسِٖ ٚجرٛدِّٖٓٚ ،ع َٔ نٝدِٖ
ٜٚدؾع قسزِٖ عٔ إٚ ،ٌَٓ٪هعٌ إطًٌُ قادز ٜٔعً ٢ؾد أذاِٖ،

ؾكٛي٘ تعاٍ شٌَْٓ ٌَُُنٌُّووُُْ بِ ق ؤَ لى ز أ ٟإٔ ايكـسز ايؿـادح يـٔ ٜؿـٌ
يًُطًٌُ َٔ ايهؿاز ،أَـا ا٭ذ ٣اـؿٝــ ؾـإ إطـًٌُ قـادز ٕٚعًـ٢
ؼًُ٘ ٚتًك ٘ٝبسٚح ايؿرب ٚايتكٚ ،٣ٛؾ ٘ٝا٭جس ٚايثٛاب .
يٝه ٕٛإطًَُ ٗ ٕٛأَٔ َٔ ايكسز ،بُٓٝا ٜتًك ٢ايهؿاز ايكسز َٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱبت ٤٬ايعاجٌ َٔ عٓد اهلل ٱمتٝازِٖ ايك٬ي.١
ايثــاْ : ٞمطــاز ٠ػــازتِٗٚ ،ب ــ ٕ٬أعُــاهلِ ٚقــٝاع أَــٛاهلِ،
ٚؾكدِٖ ا٭تباع نُا جا ٤قبٌ ث٬ث آٜا

شفََّا رَهِ َجْ حِجَارَحُمُُْز (.)2

ايثايث  :زد إطًٌُ عً ٢إعتداٚ ِٗ٥أذاِٖ.
ايسابع  :ظٗٛز دٚي ١اٱضٚ ،ّ٬إتطاع زقعت٘.
اـاَظ  :زضٛا اٱّإ ٗ ايكًٛب.
ايطادع  :تكٝد إطًٌُ بأذهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ ،١َٝ٬ذسؾِٗ عً٢
أدا ٤ايؿــسا٥ض ٚايٛاجبــا

ٚإضــتعد ادِٖ يتًكــ ٞا٭ذ ٗ ٣جٓــ

اهلل،

ٚأًٖٝتِٗ يًدؾاع عٔ اٱضٚ ّ٬ايػـص ٗ ٚضـب ٌٝاهلل يًٛقاٜـَ ١ـٔ ايهؿـاز
( )1ضٛز ٠ايعٓهبٛ
( )2ضٛز ٠ايبكس.16 ٠
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ٚنٝدِٖ.

هي غاياخ اآليح

تبعث اٯٜـ ١عًـ ٢ايٓؿـسَ ٠ـٔ ايهؿـاز ٚإفـادعٌٚ ،ؽـرب عـٔ ضـ٤ٛ

ؾعًــِٗ ٚ ،مطــازتِٗ ٗ ايــدازٚ ،ٜٔعــدّ إتعــاظِٗ َــٔ اٯٜــا ٚ ،ؼــث
إطــًٌُ عًــ ٢ايؿــربٚ ،تــد ع ِٖٛيًعٓاٜــ ١بأْؿطــِٗ ٚايتؿكــ٘ ٗ ايــدٜٔ
ٚاٱْتؿاع َٔ آٜا

الرفسري

ايتٓص.ٌٜ

لْلَ ذعاى ش ؤَوْ وَوٍَِّبٍ ِِْٓ لٌسََّّاءِ ز

ا٭ : ٍٚبعد إ جـا ٤إثــٌ ٗ اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١ش َِثٍَُمُُْ وََّثًَِ لٌق ِي
لسْخَِْلََِ َٔنارلز  ،جـا٤

ٖـر ٙاٯٜـَ ١ثـٌ ثـإ َع ـٛف عًـ ٢ا٭ٗ ٍٚ

َٛقٛع إثًٚ ١ٝاٱضتعاز.٠
ايثــاَْ : ٞــٔ ٚجــ ٙٛايتُثٝــٌ ٚايػـــــ ب٘ إ ٜــ٪ت ٢بإــدزنا
ٚايػٛاٖد ايظـاٖس ٠يًُعـاْٚ ٞإـدزنا

اؿطــ١ٝ

ايعكًٝـٚ ١ايٝكٝٓٝـا َٚ ،ـٔ

إعحاش إثٌ ايكسآْ ٞأْ٘ ٜأت ٞبا٭َثً ١اييت تهَ ٕٛعسٚؾٚ ١قسٜبَٔ ١
ذٛاع ايٓـاع ْٝعـاًٚ ،مل ٜـأ

بإ ثـاٍ إٓرؿـس ظصٜـس ٠ايعـسب،

يٲغازٚ ٠اٱمباز عٔ عإ ١ٝايكسإٓ.
ايثايث  :يكد إضتعُــٌ ايكـ سإٓ اؿظ إدزى يًؿٛز اؾصٚ ١ٝ٥إْتكاٍ
ايرٖٔ َٔ إبــاد ٨إ ٍ إ اي  ،يٝرهِ ايعكٌ َا ٜصَ ٍٚع٘ ايػو
ٚايسٜـــ  ،٭ٕ اٯٜا

اييت جا ٤بٗا ايٓ

عكً ٝـٚ ،١تػُـــــ ٌ ايٝكٝٓٝــا

ٚايبدٜٝٗـــ ا

ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
ٚإػــٗٛزا ٚ ،نُــا إ

ا٭ْبٝاَ ٤أَــٛزَ ٕٚفاطــب ١ايٓاع عًــ ٢قـدز عكـٛهلِ ؾـمٕ ايكـسإٓ
نتاب مسا ٟٚىاط

ْٝع ايٓـاع عًـ ٢تبـاَ ٜٔدازنــِٗ ًٜٚكـٞ

اؿحـــ ١بترــسٜض اؾـــٛازح ٚاؿٛاعَٚ ،ا ٜهَ ٕٛكدَ ١آَ ٚاضب١
ٱ ْكداح ايديٚ ٌٝايربٖإ ٗ ايٓؿظ ن سٜل يٲّإ.
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ايسابع  َٔ :ؾٝؼ تػب ٘ٝايعكً ٞباؿطــ ٖٛ ٞإضـــتعاز ٠ايٓـٛز يًعًـِ
ٚاٱؾاقٚ ١ايربن ٖٛٚ ١أَس غا٥ـــع عٓد ايٓاع ْٝعـــاً ٭ٕ ايعًِ ْٛز
ايكً ٚ ،ايربم ْـٛز ضاطــــع ماطــ ـ ضـسٜع ٜكـ ٤ٞعًـ ٢ا٭زض
ٚأًٖٗـــاٚ ،ناْت َـــد ٠أٜاّ ْب ٠ٛقُد ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ
نايٓٛز ايطاطع ايطسٜع بايٓطب ١يًصَإ َٚـٮ

أْٛاز ٙا٭زض نًٗا،

ٜٚه ٕٛايًراظ ٗ إثٌ أ ذٝاْاً با٭ثس ٚايؿعٌ ،نتػب ٘ٝايهتاب ١ايهثا٠
بايطٚ ،ٌٝإؿباح بايػُظ يًد٫ي ١عً ٢ايهثسٚ ٠ايكٚ ٤ٛايًُعإ.
اـــاَظ  :تــدٍ اٯٜــ ١عًــ ٢إغــرتاى ايهآ٥ــا

ٚذسنــ ١ا٭ؾــ٬ى ٗ

ايرنسٚ ٣اٱتعاظ ٗٚ ،إٜرا ٤ايهاؾس ٱقاَت٘ عً ٢اؾرٛد.
ايطادع  :تٓها ( ؾَٚ ) ٝا ؾ َٔ ٘ٝايسعد ٚايربم ٚايظًُـا

ٜدٍ

عً ٢إ زاد ٠إ س ايػدٜدٚ ،ايتُثٝـٌ بإ ـــس آٜـ ١إعحاشٜـ ١٭ٕ إ ـس
ٜه ٗ ٕٛأنثس ايبًدإ أقٌ َٔ ذاٍ ايؿـرٜٚ ٛـأتَٛ ٗ ٞضـِ َعـٌ
ٚيعــٌ ؾٝــ٘ إغــاز ٠إ ٍ تٓاقؿــ٘ ٗ قــادّ ا٭ٜــاّٚ ،جــا٤

ايسضــايٗ ١

ٚقــت كؿٛف ،ؾهـ ُا ٜطتثُس ايٓاع ْص ٍٚإ س َٛٚمس٘ ،عًِٗٝ
إ ٜٓتؿعٛا ٖا ٗ ايٓب َٔ ٠ٛإكاؾد ايطاَ ١ٝايدْٚ ١ٜٛٝا٭مس.١ٜٚ
ايطــابع  :ذنــس (َــٔ ايطــُا ٗ )٤اٯٜــــ ١تٛنٝــد يًؿكـــــٌ اٱهلــٗ ٞ
ْـــص ٍٚإ ـــسٚ ،يبٝإ ٚجـــ٘ إػابٗـــ  ١بـٌ ايتٓصٜـٌ اؿهــــٚ ِٝبـٌ
ْص ٍٚإ س اؾٗيت َٛٚقٛع ايٓعُٚ ١يـص ّٚعدّ ايتؿهــٝو بُٗٓٝـــا،
ؾإ س يًُؿـــاحل ايدْٚ ،١ٜٛٝايكـــسإٓ يًُكاؾــ د ايطاَ ٗ ١ٝايداز.ٜٔ
ايثــأَ  :يــ ٫ٛإ ــس ؾؿــت ا٭زضٚ ،غاقــت َٝــا ٙايــبراا

،

ٚايعٚ ٕٛٝتؿػت ا٭َـساض ٚإقتتـٌ ايٓـاع َـٔ اجـٌ ايبكـا ٤إٍ إٔ

ٜؿتس اهلل عص ٚجٌ عً ٢ايٓاع َٔ ؾكً٘ قاٍ تعـاٍ (وََِنْٓ ٌَخقنكِ لٌٍقنرَ

ٌَجْؼًَع ٌَرُ َِخعٌَاا* وٌٌَْزُلعرُ ِِْٓ حٍَُُْ َ ٌَ ْخَسِبُ) (ٚ ،)1ضٝبكْ ٢ص ٍٚايكسإٓ
ضبب ًا يًٗداٚ ١ٜاٱ قساز بايتٛذٝد ٚايعبٛد ١ٜهلل عص ٚجٌ.
( )1ضٛز ٠اي ٬م .3ٚ2
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ايتاضــع  :ايــربم عٓــٛإ إتطــاع زق عــ ١إ ــس ،ؾكــد  ٜبــل إ ــس عًــ٢
ا٭ زض ؾٝفسد ايٓبـا

ٗ ايؿـرازٚ ٣عًـ ٢ضـؿٛح اؾبـاٍ ٚتهثـس

ايػًٜٚ ١صدٖس ا٫قتؿاد ٚتظٗس ايػب ٚ ١ايطعاد ٠عً ٢ايٓاعٚ ،نـرا
ايسضاي ١اٱضٚ ١َٝ٬إثٌ بػاز ٠ايطعٚ ١اٱْتػاز يًعكٝد ٠اٱضـ١َٝ٬
ٚايسماٚ ٤ايؿؿا ٤بايعٌُ بأذهاَٗا ٚضٓٓٗا.
ايعاغـس  :قــد ىتًــ ايٓــاع عًـ ٢قطـــــَُ ١ــــا ٤ايعٝــٚ ٕٛا٭ْٗـــــاز
ٚنٝؿـ ١ٝايطعٚ ٞاٱضترٛاذٚ ،تٓػـــ

إعازى ٚاؿـــسٚب ،أَا إ س

ؾٗ ٛعاّ ٚزشم نـسٜٓ ِٜصٍ عً ٢اٱْطـــإ َٔ ايطُا ٤إٍ َصزعتـــ٘
ٚبٝت٘ َباغس َٔ ٠غا ٚاضـــ ٜ ٫ٚ ١طت ٝع أذـــد ذحب٘ عٓ٘ ،نريو
اٱ ضــ ٗ ّ٬دعٛتــ٘ ٚآٜــا

ايكــسإٓ تؿــٌ يهــٌ ايٓــاع إضــتُاعاً أٚ

مساعاً.
اؿاد ٟعػس ْ ٗ :ص ٍٚإ ـس َٓـاؾع تتعـد ٣عُـاز ٠ا٭زض ٚضـكٞ
إصزٚعا  ،ؾؿ ٘ٝؾ٬ح يٮجطا ّ ْٚكا ٤يًٗٛاٚ ٤قكـا ٤عًـ ٢بعـض
ا٭ٚب٦ـــٚ ١ا٭َـــساض ٗٚ ،آٜـــا

ايكـــسإٓ غـــؿاٚ ٤ؾـــرٚ ١تٗـــرٜ

يٮم٬مٚ ،دع ٠ٛٱعُاٍ ايؿهس ٚايتدبس.

لْلَ ذعاى ش فٍِرِ ظٍَُُّاثز وَرَػِْز وَهٌَْقٌ ز

ا٭ : ٍٚقد ٜه ٗ ٕٛإ س ايػدٜد قسز ؾٝتًـ إصزٚعـا

ٜٚطـب

ايؿٝكاْا ٚ ،تصداد ايسطٛب ٗ ١اهلٛا ،٤نريو ايكـسز عًـَ ٢ـٔ ٫
ٜطتُع ٯٜا

ايكسإٓ ٜٚعسض عٔ أذهاّ ايتٓصٜٚ ،ٌٜؿس عً ٢ايعٓاد

ٚاؾرٛد.
ايثاْ : ٞتكُٓت ٖر ٙاٯ ١ٜذنس ايظًُا ٚ ،قد تعين ايعكاب ايػدٜد
ٕٔ هرد ٜٚهؿس.
ايثايث  :تدٍ اٯ ١ٜبايد٫ي ١ايتكُٓ ١ٝعً ٢إٔ ايسعد ٚايربم ٚمُٖٛا
نايؿٛاعل إ ْرازا

ٚٚعٝد يًهاؾسٚ ٜٔإ ٖر ٙاؿكٝكَ ١عسٚؾ ١عٓد

ايٓاع ْٝعاً ،ؾُع تًبظ اٱْطإ بايهؿس تساٜ ٙترنس إٛ
ذؿٖ ٍٛر ٙاٯٜا .

قٗساري عٓد
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ايسابع  :ز ٟٚإٔ ايٓ

قُداً ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ إذا مسع ايسعد

ٚايؿٛاعل قاٍ( :ايًـِٗ  ٫تكتًٓـا بػكـبو  ٫ٚ ،تًٗهٓـا بعـرابو ،

ٚعاؾٓا قبٌ ذيو) (.)1

اـاَظ  :ايد٫ي ١عً ٢ايسعد ٚايربم ض٬ح قد أٌٖ ايهؿسَٔٚ ،
مل ٜعترب باٯٜا

ٚاْٗا َٓاضب ١يًدعـاٚ ٤إ ظٗاز اـػَ ١ٝـٔ اهلل ،يـرا

تـ حد ٗ ايكـسإٓ آٜـا

ايٛعٝـد ٚأ مبـاز ايـب ؼ اٱهلـ ٞعـرب اٯٜـا

ايطُا ،١ٜٚقاٍ تعاٍ ش وٌٌَُْسًُِ لٌوََِّلػِكَ فٍَُوٍبُ هِمَا َِْٓ ٌَشَاءُ ز(.)2

ايطادع  :ز ٟٚإ ايسعد ؾـٛ
َٔ ايصْبٛز ،ؾايتُث ٌٝبايسعد ٗ آٜا

ًَو أنرب َٔ ايربــاب ٚأؾــــػس
ايتفٜٛـ ٜعين ايب ؼ بايهؿاز

َٔ ذٝث  ٫وتطبٚ ،ٕٛقد ٜه ٗ ٕٛايتػب ٘ٝإغازا

بًص ّٚاٱيتؿا

إ ٍ َــا ٗ ايكــسإٓ َــٔ ايــدقا٥ل ٚايٓٴهــت بؿــٝؼ ايٝكظــٚ ١اٱتعــاظ
ٚاٱعتباز.
ايطابع  :ز ٟٚعٔ ايٓبــ  ٞؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚضـًِ اْـ٘ قـاٍ :وإ
زبهـِ ضبـــراْ٘ ٜك : ٍٛي ٛإٔ عبـــاد ٟأطاعــــ٫ ْٞٛضـكٝتِٗ إ ـس
بايًٚ ،ٌٝأ طًعت عً ِٗٝايػـُظ بايٓٗـازٚ ،مل أمسعٗــــِ ؾــــٛ
ايسعدو

( )3

أ ٟإٔ ايسعــــد ْٛع إبتـــٚ ٤٬ؾٝـــ٘ ترنا ٚٚعٝــــ د يـرا ٜطـتكبً٘ ايـٓ
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بايدعا.٤
ايثأَ ٖ ٗ :را إثاٍ تأدٜ

يًُطًٌُ ٚيؿت ٭ْظـــاز ايٓاع عاَـ١

يًظٛاٖس ايهٚ ١ْٝٛنٝـ أْٗا ضـــ٬ح ذ ٚذـــدٚ ،ٜٔنُا اْٗا َطــفس٠
يٲْطــإ ٚ ،ؾٗٝــا ْعــِ َتعـــــدد ٠ؾاْٗــا قــد تهــْ ٕٛكُــٚ ١بــ ٤٬عًــ٢
ايهاؾس.
( )1ايدز إٓثٛز .490/5
( )2ضٛز ٠ايسعد .13
( )3عاز ا٭ْٛاز .356/56
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 ٗٚاٯ ١ٜذنس ق ٕ٫ٛيبٝإ إثٌ :
ا٭ : ٍٚإ ْ٘ غب٘ إ س إٓصٍ َٔ ايطُاَٚ ، ٤ا ؾ َٔ ٘ٝايظًُا

َا ٗ

ايكسإٓ َٔ إبتَٚ ،٤٬ا ؾ َٔ ٘ٝايسعد َا ٗ ايكسإٓ َٔ ايصجسَٚ ،ا ؾ٘ٝ
َٔ ايربم َا ٜتكُٓ٘ َٔ ايبٝإَٚ ،ا ؾٝـ٘ َـٔ ايؿـٛاعل َـا جـاٗ ٤
ايكسإٓ َٔ ايٛعٝد آجٚ ،ً٬ايدعا ٤اٍ اؾٗـاد عـاجٖٚ ،ً٬ـ ٛإـسٟٚ

عٔ ابٔ عباع(.)1

ايثاْ : ٞاْ٘ َثٌ يًدْٝا َٚا ؾٗٝا َٔ ايػــ دٚ ٠ايسما ٤بايؿـٝ

ايـرٟ

هُع ْؿعاً ٚقسزاً ٚإ إٓاؾــل ٜدؾــع عاجٌ ايكسز ً ٜ ٫ٚ

آجٌ

ايٓؿع.

٫بــد ٗ تؿطــا ٖــر ٙاٯٜــَ ١ــٔ ايسجــٛع اٍ اٯٜــ ١ايطــابع ١عػــس٠
ٚتؿطــــــاٖا يٲيتكــا ٗ ٤إثـــــ ٌ ،ؾُــٔ ايهًٝــا

ايثابتــــــ ١ايــيت أنـــــدٖا

ايتأزٜخ ٚايٛجدإ إٔ اٱض ّ٬زٓــــ ١يًٓاع ْٝعـاً ٚضــــب ً٬ٝيًٓحـا٠
ٚؾٝــ٘ ايٛعٝــد ٚايتفــــــٜٛـ ٚنــإ بــاب اؾٗـــ اد َؿتٛذــاً َٜٗٛــا عًــ٢
َؿـساعٚ ٘ٝايػٗــــ ادَ ٠تديٝــٚ ،١يهــٔ إٓــاؾكٌ إ متــازٚا ايؿــُِ ؾطـدٸٚا
آذاْٗـِ عـٔ مســاع ؾـٛ

ايتٛذٝــد إـد ٟٚمػــ ١ٝا٭م ـاز ايػفؿــ١ٝ

ٚايبًــ ٣ٛنُــا هعــٌ اٱْطـــــإ أؾــابع٘ ٗ أ ذْٝــ٘ َــٔ ؾــٛ

ايؿــٛاعل

ايك.ٟٛ

 ٗٚاٯٜــ ١إمبــاز عــٔ أ ؾــٌ ٚطبٝعــ ١ايؿــُِ ايــر ٟجــــا٤

اٯٜــــ١

ايطابك ١بـ٘ ،ؾٗـ ٛبامتٝـازِٖ ٚؾـٓع أٜـد ٗٚ ِٜٗضـ ٤ٛإمتٝـازِٖ ذحـ١
عً.ِٗٝ
ٚتعتــــــرب ٖـــر ٙايٛجــــــَٚ ٙٛؿاٖــــــُٗٝا ذَـ ـاً يًُٓاؾكــــــٌ ٚبــــــٝاْاً
٫زتبانـــــ ِٗ َٚــا ٜعاْْٛــ٘ َــٔ ا٭ ذٚ ٣اـــٛف ٗ ذٝــاتِٗ ايدْٝـــا َٚــا
ٜٓتظــسِٖ َــٔ ايعــراب ا٭ يــٚٚ ،ِٝزٚد ايٓــاز ٗ اٯٜــ ١ايطـــــابك ١بؿــٝػ١
ايتٓها ٚ،جـا٤

ذا

ايؿـٝػ( ٗ ١ؾـ ) ٝيًُبايػـٚ ١ايتؿفـٚ ِٝبٝــــإ

ايػـــدز اي٬ذـــل َِٓٗٚ ،أ ْ٘ َتؿٌ ٭ٕ ؾكس ايكسإٓ هلِ مايد ٚقسٜ
( )1فُع ايبٝإ .57 / 1
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ٚتدزن٘ ايعكٚ ٍٛاؿٛاع.
َٛٚقعـ٘ َـٔ اٯٜـ ١ايػــــسٜؿٖٚ ١ــــٌ ٖـَ ٛـٔ

َٚا إساد َٔ ايؿٝ

تكدٜس َكاف أ ٟناؾراب ؾ ، ٝا ٚإٔ ايؿـــٝ
َــٔ أذهــاّ ٚم ابــا

ٚبػـــــ ازا

ٖـــ ٛايكسإٓ ٕـا ؾٝـ٘

ٚتهــايٝـ ٚؾسا ٥ــض تػــل عًــِٗٝ

ؾٝؿُٛا آذاِْٗ عٔ اٱقساز بايسضايَٚ ١ا تتكُٓ٘ َٔ ايتهايٝـ ٚهعًـٛا
أؾابعِٗ ٗ آذاِْٗ إ َتٓاعاً عٔ مسـاع اؿـل ٚإكؿـٛد َـٔ ا٭ؾـابع ٗ
اٯ ١ٜأطساؾٗا  ٚ ،جا ٤يؿظ ايهٌ َع ظٗٛز إزاد ٠اؾص.٤
ّٚهــٔ إ ضــتؿادْ ٠هتــ ١عكا٥دٜــَ ١ــٔ ٖــرا ايٛؾـــ ايب٬غــٖٚ ٞــٞ
إ ؾسازِٖ عًـ ٢عـدّ ايطـُاع ٚاــٛف َـٔ ْـدا٤ا

اؿـلٚ ،إ ٚقـع

ا٭ؾابع ٗ اٯذإ ّٓ ٫ع َٔ إْرازِٖ.
يكـد ٚطٍٓـٛا أ ْؿطـِٗ عًـ ٢اؾرــٛد ٚعـدّ اٱّـإ ،يـرا جـا ٤ايــربم
يٝفت ـــ أبؿــــازِٖ قٗــساً ؾ٬بــــد َــٔ ضـُـــــاع نًُ ــ ١اؿ ــل ٚزض ــاي١
اهلد.٣
اٯ ١ٜبم جتُاع ايٓكٝكٌ ُٖٚا ايظًُا

ٚجا٤

ٚايربمٚ ،يهٔ ٖرا

اٱجتُاع مل ٜثبت ٜٚص ٍٚإ ذتُاي٘ بأدْ ٢تأٌَ ٚجداْ ،ٞيعـدّ ذؿـٍٛ
ايظًُا

ٚايربم ٗ شَإ ٚاذد ،ؾاٯ ١ٜتبٌ ؽًٌ ايربم يًظًُا

ؾسض إذتُاهلـا ؾـإٔ آٜـا

ٚعً٢

اهلل قـاٖس ٠يًكاعـد ٠ايؿًطـؿ ١ٝبعـدّ إجتُـاع

ايكد.ٜٔ
 َٔٚإعحاش اٯ ١ٜأ ٕ جا٤

بؿٝػ ١اؾُع ظًُا

ٚنأْٗـا إم٬يٝـ،١

نٌ ظًَُ ١طتكًٜٚ ١صٜس ايربم ٚاذدَٗٓ ٠ا يٝهٚ ٕٛقع٘ أنثس ٖا ي ٛجـا٤
ٚضــط ايٓٗــازٖٚ ،ــِ ايــر ٜٔإمتــازٚا َػــادز ٠ايٓــٛز إٍ ظًُــ ١ايؿــً
ٚاؾرٛد.
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لْلَ ذعاى ش ٌَجْؼٍََُِْ ؤَصَاهِؼَمُُْ فًِ آ َلِٔمُِْ ِِْٓ لٌوََِّلػِكِ حَ َرَ لٌعَِّثِز

ا٭ : ٍٚإثٌ ايكسآَْٛ ٞعظْٚ ١ؿس ٚ ،ي٘ د٫٫

أمسَٗٓ ٣ا ايٛؾــ

إتكُٔ يًتٛبٝخ ٚايتعسٜض ايٛازد ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜايهسّ.١
ايثاْ : ٞايؿاعك ١غكْ َٔ ١ـاز ي ٝؿـ ١ضـسٜع ١تٓكـدح َـٔ ايطـراب عٓـد
إؾ هاى أ جساَ٘ ٖٞٚ ،ؼسم َا تكع عًٚ ٘ٝيهٓٗا ضسعإ َا ؽُدٚ ،يعـٌ
ٗ ايتػب ٘ٝآ ١ٜإ عحاشٜـٖٚ ١ـ ٞقـ٬ي ١إعاْـدٚ ٜٔايهؿـاز ذتـ ٗ ٢أعُـاهلِ
اـاؾ ،١ؾمِْٗ ٜ ٫طت ٝع ٕٛاٱ ٖتدا ٤اٍ ايتعًـل بأضـباب ايٓحـا ٠ايُٖٝٛـ١
ؾٛقع ا٭ ؾابع ٗ اٯذإ ّٓ ٫ع َٔ إذسام ايؿاعك.١
ايثايث ٚ :قـــع ا٭ؾابـــ ع ٗ اٯذإ ٜ ٫ؿًـــ س ٚقا َٔ ١ٜإٚ ، ٛذت٢
عًــ ٢ايكــ ٍٛبــإٔ ايؿـــــ اعك ١ؾــٝرَ ١ــٔ ايطـــــُا ٤ؾٗــ ٞعــــراب ًَٗــو ٫
ٜؿدٖا ايتُطــو بطب
ايسابع  :ت سم آٜا

ٚا ،ٙؾاٱ ض ٖٛ ّ٬اؿسش ٚإأَٔ ٚإًحأ.
ايكسإٓ أضــُاع إعاْدٜـــٔ ٚايهؿــاز نايؿـاعكٕ ١ـا

ؾٗٝا َٔ ايٛعٝد ٚايتفٜٛـ ٚايتٛبٝخٖٚ ،ـر ٙاٯٜـ ١تـبٌ يًُطـًٌُ ايتبـأٜ
ٚايتكاد بٚ ِٗٓٝبٌ غاِٖ ٗ مسـاع اٯٜـا  ،ؾإطـًُٜ ٕٛتًكْٗٛـا نػـرا٤
عكا٥د ٟبطهٚ ١ٓٝطُأْٚ ١ٓٝإضتبػازٚ ،ايهؿاز وطـــَٗٓ ٕٛا قــسب ا٭جـٌ
ٚق ٠ٛايؿاعكٚ ١أَازا

ايب ؼ اٱهل.ٞ

لْلَ ذعاى شوَلٌٍقرُ ُِ ٌٍِّ هِاٌعىَافٌٌَِِٓز

إ ٕ اهلل عص ٚجٌ َ ًع عًـ ٢ايهـاؾسٚ ٜٔاؾاذـدٚ ٜٔإٓـاؾكٌ َٚـٔ
نرٸب مؿ ١ٝأ ٚع ١ْٝ٬بايسضايٜٚ ، ١عًِ أعُاهلِ َٚا ؼدثِٗ ب٘ أْؿطـِٗ
َٔ ْٛاٜا ايطٚ ٤ٛايػس ٜ ٫ ِٖٚطـــ ت ٝع ٕٛاــسٚد عـٔ ضـً إ قدزتـ٘
ٚذهُ٘.

تسٕ ٣ـاذا مــ ا هلل عـص ٚجـٌ ايهـاؾس ٜٔباٱذاطـــٖٚ ١ـ ٛضـبراْ٘

أذا با٫غٝا ٤نًٗا عًُاً ،قاٍ تعاٍ ش وَؤََّْ لٌٍقرَ لَِْ ؤَحَاَِ هِىًُِّ شًَْءٍ
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إٕ ايترنا بمذاط ١اهلل بهٌ غ ٗ ٧اٯ ١ٜبػاز ٠يًُٚ ،ٌَٓ٪تٓب ٘ٝهلِ
بكسٚز ٠عدّ اٱيتؿا

يًُٓـاؾكٌ ٚأَـازا

غـٝظِٗ ٚإٔ اهلل عـص ٚجـٌ

ٜهؿ ٞإٜٚ ٌَٓ٪ك ِٗٝأذاِٖ ٭ ْ٘ نؿٌ هلِ ايٓؿس ٚايطٝاد.٠

إْٗــا إ ْــراز ٭ٖــٌ ايسٜــاٚ ٤اـــداع ٚايٓؿــام ٚ ،بٝــإ يعــدّ ؾ٬ذٗــِ
ٚإ مباز عُا ضٝؿٝبِٗ َـٔ اـٝبـٚ ١اؿطـسٚ ٠ايٓداَـّٚ ،١هـٔ إ تهـٕٛ
إغعازاً بدْ ٛأجًِٗ ٚإجتثاثِٗ نُا ٜكاٍ أ ذٝط بؿ ٕ٬ؾٗ ٛقا ب٘ اذا دْا

ٖ٬ن٘  ٗٚايتٓص ٌٜشوَؤُحٍَِّ هِثٌََِّلِز( )2أ ٟأؾاب٘ َا أًٖه٘.
***********

( )1ضٛز ٠اي ٬م .12
( )2ضٛز ٠ايهٗـ .42
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لْلَ ذعاىش ٌَىَامُ لٌبٌَْقُ ٌَخعَٓفُ ؤَهْوَارَ ُُْ وٍُقَّنا ؤَََناءَ ٌَمُنُْ

َِشَنِْل فٍِنرِ وَبِ َل ؤَظعٍَنَُ ػٍََنٍْمُِْ لنناُِِل وٌََنِْ شَنناءَ لٌٍقنرُ ٌَن َ َبَ هِسَنّْؼِمُِْ

وَؤَهْوَارِ ُِْ بَِّْ لٌٍقنرَ ػٍََنى وُنًِّ شَنًْءٍ لَنٌٌِِز زاٯٜـ١
.20
المساءج ّاإلعساب ّاللغح

ٜهاد :ؾعٌ َكازع َسؾٛع َٔ أؾعاٍ إكازب  ١اييت تعٌُ عٌُ نإ ،

ايربم :اضِ ٜهاد َسؾٛع بايكُ ،١ى ـ :ؾعٌ َكـازع َسؾـٛع ٚؾاعًـ٘
قُا َطترت جٛاشاً تكدٜسٜ )ٖٛ( ٙعٛد يًربم.
أبؿــازِٖ :أبؿــازَ :ؿعــ ٍٛبــ٘ َٓؿــٛب بايؿترــٖٚ ١ــَ ٛكــاف،
ٚايكُا ( اهلا ٗ )٤قٌ جس باٱقاؾ.١
نًُا َ :سنب َٔ ١نٌ إٓؿٛب ١عً ٢ايظسؾ ١ٝايصَاَْٚ ١ٝا إؿـدز،١ٜ
ًٜٗٝ ٫ٚا إًْ ٫تإ ٚهلرا أغبٗت أدٚا

ايػس َ(ٚ ،ا) َع َدمٛهلا

(أ قا ٗ )٤تأَ ٌٜٚؿدز ٗ قٌ جس باٱقاؾٚ ١ايتكدٜس َك.٧
هلِ  :جاز ٚفسٚز َتعًكإ بأقاَ ،٤ػٛا  :ؾعـٌ َـاض َـبين عًـ٢
ا يكِ إكدز عًـ ٢ا٭يــ احملرٚؾـ ١ٱ يتكـا ٤ايطـانٌٓٚ ،ايـٛا : ٚؾاعـٌ،
 ٚاؾًُ ١ايؿعً ٫ ١ٝقٌ هلا َٔ اٱ عساب ٭ْٗا جٛاب غس غا جـاشّ،
ؾ:٘ٝجاز ٚفسٚز َتعًكإ َػٛا.
ٚإذا  :ايــٛا : ٚذــسف ع ـــ ،إذا  :ظــسف ٕــا ٜطــتكبٌ َــٔ ايصَــإ
ماؾض يػسط٘ ،أظًِ عًـ : ِٗٝأظًـِ  :ؾعـٌ َـا ض َـبين عًـ ٢ايؿـتس،
ايؿاعٌ  :قُا َطترت تكدٜسٜ ٖٛ ٙعٛد يًربم.
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قاَٛا  :ؾعٌ َاضٚ ،ايٛا : ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعساب
٭ ْٗــا جــٛاب غــس غــا جــاشّٚ ،يــ : ٛايــٛا : ٚذــسف إضــتٓ٦اف ،يــ:ٛ
غسط ،١ٝغـا ٤اهلل :ؾعـٌ ٚؾاعـٌ ،يـرٖ

 :ايـٚ ّ٬اقعـ ٗ ١جـٛاب يـ،ٛ

ذٖ  :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتسٚ ،ايؿاعٌ قُا َطترت تكـدٜسٖ ٙـ،ٛ
بطُعِٗ :جاز ٚفسٚز َتعًكإ برٖ  ١ًْٚ ،يرٖ

 ٫قـٌ هلـا َـٔ

اٱعــساب ٭ ْٗــا جــٛاب غــس غــا جــاشّ ،أبؿــازِٖ َع ــٛف عًــ٢
بطُعِٗ.
إٕ اهلل عً ٢نٌ غ ٧قدٜس  :إ  :ذسف َػب٘ بايؿعٌٚ ،اضِ اؾ٬ي١
اضـِ إٕ َٓؿـٛب ،عًــ ٢نـٌ  :جـاز ٚفــسٚز َتعًكـإ بكـدٜس ،غـ: ٤ٞ
َكاف إي ،٘ٝقدٜس  :مرب إ ٕ َسؾٛع ٚع ١َ٬زؾعـ٘ ايكـُ ١ايظـاٖس ٠عًـ٢
آمس.ٙ
ٚي :ٛايٛا : ٚإضتٓ٦اؾ ،١ٝي : ٛغسط ١ٝغا جاشَٚ ، ١تؿٝد إْتؿا ٤ايػ٤ٞ
ٱْتؿا ٤غا.ٙ
غا ٤اهلل :ؾعٌ ٚؾاعٌَٚ ،ؿع ٍٛإػ ١٦ٝقرٚف ،يرٖ  :ايٚ ّ٬اقع١
ٗ جٛاب ي.ٛ
م ؿ٘ ى ؿ٘ م ؿاً َٔ باب تع
ٗ (ى ـ) عد ٠قسا٤ا

 :إضتًب٘ بطسع.١

:

 -1ى ٹـ بهطس اي ا ،٤عٔ فاٖد.
 -2ىت ـ ،عٔ ابٔ َطعٛد.
 -3ىَ ـ بؿتس ايٝاٚ ٤اـا ،٤عٔ اؿطٔ.

 -4ى ـ بهطس ايٝاٚ ٤اي ا ،٤عٔ اؿطٔ إٜكاً(.)1
 -5ى ـ بكِ اي ا َٔ ٤م ـ ،عٔ شٜد بٔ عً.ٞ
ٜ -6تف ـ ،عٔ أب ٞبٔ نع (.)2
( )1ايتبٝإ ٗ تؿطا ايكسإٓ .94/1
( )2ايهػـ ٚايبٝإ .91/1
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 -7ىَ ٍـ  :بٓؿ

اـاٚ ٤ايتػدٜد(.)1

ناد َٔ :أؾعاٍ إكازب ١تعٌُ عٌُ نإٜ ٫ٚ ،تِ إعٓـ ٢إ ٫بـاـرب،

ٚمربٖا اؾًُ ١ايؿعً( ١ٝى ـ).

ٚقاّ أ ٚ ٟقــ مـ٬ف قعـدٚ ،جـا ٗ ٤اٯٜـَ ١عٓـ ٢ايٛقـٛف بكسٜٓـ١
إػ ٞعٓد ايكٝا.٤

يف سياق اآلياخ

ٖرٖ ٙــ ٞاٯٜـــ ١ايثاْٝـــ ١اييت ٜهـَٛ ٕٛقٛعٗـــا إػـابٗٚ ١إعتُـاد

إثــٌ يبٝــإ ذــــ اٍ إفــادعٌ ٚإٓاؾكـــــ ٌ بعــد اٯٜــا

ايــيت ذنــــس

قبا٥رِٗ.
ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜبتعًٝل إذٖاب ايطُع ٚايبؿس عً ٢إػ ١٦ٝاٱهل١ٝ

بُٓٝا ٚزد قبٌ آٜـتٌ اْٗـِ شصُنٌُّ هُىعنُز ػُّْنًزز ٚيـٝظ َـٔ تعـازض بـٌ
اٯٜتٌ.
ؾاٯ ١ٜايطابك ١تبٌ ذاهلِ ٚعدّ إ ْتؿاعِٗ َٔ اؿٛاع َع ٚجٛدٖا
ايٛاقع ٞعٓدِٖ ،أ َـا ٖـر ٙاٯٜـ ١ؾتثبـت َكـُ ٕٛاٯٜـ ١ايطـابكٚ ١ت٪نـد
ٚجٛد اؿٛاع عٓدِٖ ٚيهِٓٗ مل ٜٓتؿعٛا َٓٗـاٚ ،يـ ٛغـا ٤اهلل ؿـسَِٗ
َٓٗا ٭ٕ غهس إٓعِ ٚاج ٚ ،ايػهس عًْ ٢عُ ١اؿٛاع ٖـ ٛايتؿـدٜل
باٯٜا

ٚايرباٌٖ ايكاطع ١اييت تدزى بٗا ٤٫٪ٖٚ ،أعسقٛا عٔ اٯٜا ،

ٚع ًٛا اؿٛاع ٚأؾبرت نايعدّ.
يكد جا٤

اٯ ١ٜايطابك ١برنس أ زبعـَ ١ـٔ اٯٜـا

ايهْٝٛـَ ١تعـدد،٠

ػعٌ اٱْطإ ٜػعس بايكعـ ٚاؿاج ١اٍ زٓ ١اهلل: ٖٞٚ ،
ا٭ْ : ٍٚص ٍٚإ س َٔ ايطُا.٤
ايثاْ : ٞإقرتإ إ س بطراب وحـ
يؿظ ظًُا

ايػـُظ ٚايهٛانـ

بؿٝػ ١اؾُع ،ٱؾاد ٠اٱط٬م ٚمش ٍٛإثٌ ٭ٚقا

ٚايًٚ ،ٌٝتعدد َؿادٜل ايظًُ ١ؾ.٘ٝ
( )1عٔ أب ٞإضرام ايهػـ .91/1

ٚ ،جـا٤
ايٓٗاز
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ايثايث  :ؾٛ

ايسعد ٚإؾ هاى أجساّ ايطراب.
يًطراب

ايسابع  :ذؿ ٍٛايربمٚ ،إْكداح ايٓاز ٗ ا٭ؾل إؿاذ
ايهثٝـ ٚإ س ايػدٜد.

ؾٝكع ايهؿاز أؾابعِٗ ٗ آذاِْٗ مػ ١ٝايؿٛاعل ْٚص ٍٚإٛ
ٚترنس اٯ ١ٜبايؿٛاعل،نآ َٔ ١ٜعٓد اهلل تعاٍ ٚ ،إٕ جا٤
نآ ١ٜنَ ١ْٝٛت٬شََ ١ع غاٖا َٔ اٯٜا
بايؿٛاعلٚ ،ىاؾ ٕٛإٛ

بِٗ،

بايتُث ٌٝبٗا

 ،ؾ ٝظٔ َعٗا ايهؿـاز إؾـابتِٗ

عً ٢ايهؿس  ْ٘٫طسٜل إٍ اـًٛد ٗ اؾرِٝ

ه َػٍَن ٍْ ِم ُْ ٌَ ْؼََن ُت لٌٍقن ِر َول عٌ َّ َ ِئىَن ِت
ٓ َو َفٌُول َوَِناحُِل َو ُن ُْ ُوفقنا زر ُؤ ْو ٌَئِن َ
َ
ْ ل قٌ ٌِ
َّ
 ،قاٍ تعاٍ ( ِ
وَلٌََّاسِ ؤَاَّْؼِ

َ) (.)1

ٚتعًل َٛقٛع ٖر ٙاٯٜـ ١عٓـد آٜـٚ ١اذـدَٗٓ ٠ـا ٖٚـ ٞايـربم ايـرٟ
ٜـدزى عاضــتٌ ُٖــا ايطـُع ٚايبؿــسٚ ،ؾٝــ٘ دعـ ٠ٛيدزاضــ ١أثــس اٯٜــا
ايث٬ث ا٭مس ٣عً ٢ايٓاع َ ًكاً ٚعً ٢إٓاؾكٌ ٚايهؿاز ماؾٚ ١جا٤
ذنس َٔ ٙباب إثاٍ ٚايبٝإ.،
ٖٚــر ٙا٭َثًــَ ١ــٔ إ ضــتٗصا ٤اهلل تعــاٍ بٗــِٚ ،دعــ ٠ٛيًُطــًٌُ
يٲضتفؿاف بِٗ َٔ غا إٔ ٜتعازض ٖرا اٱ ضـتفؿاف َـع يـص ّٚأمـر
اؿاٚ ١ ٥اؿرز َِٓٗٚ ،عدّ ايًحٚ ٤ٛايسن ٕٛإيـ ٗ ِٗٝإُٗـا

٭ْٗـِ

ٜظٗس ٕٚذ٦ٓٝر اـٛف ٚايؿصعٜٚ ،عحـص ٕٚعـٔ ايـسأ ٟايطـدٜد ٚايؿعـٌ
ايٛجٚ ٘ٝتطُع َِٓٗ َا ٜدٍ عً ٢اـ رٚ ٕ٫ايٓهـٛف ٚنـأِْٗ ٗ ظًُـ١
ٚذاَ ،٠ع إ ايٓؿس بٝد اهلل ٖٛٚ ،ايكادز عً ٢دؾع ايكسز ٚا٭ذ ٣عٔ
إ.ٌَٓ٪
ٚجا٤

اٯ ١ٜايتاي ١ٝبدع ٠ٛايٓا ع ْٝعاً اٍ عبـاد ٠اهلل تعـاٍ ٭ْـ٘

مايكِٗ ٚزاشقِٗ ٚاير َٔ ٜٔقبًِٗ ،يته ٕٛايعباد ٠ايٛض ١ًٝايٛذٝد ٠اييت
بٗا ٜٓح ٛاٱْطإ َٔ ايٓؿامٜٚ ،تفًـ َٔ ايهؿس.
( )1ضٛز ٠ايبكس.161 ٠
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إعجاش اآليح

ايٛؾـ ٚايتػب ٘ٝاير ٟمل ٜطت ع عًِ ايتؿطا ضرب أغٛاز ٙضٛاٗ ٤

ٖر ٙاٯ ١ٜا ٚاٯ ١ٜايطابكٚ ،١يٛجٛد ايؿازم ؾًٝظ َٔ إػابٗ ١إ ْكٍٛ
إ اٯٜا

تعًكت بت ٘ٝإٓاؾكٌٚ ،يهٓٗا جعًت ايعًُـآَ ٤دٖػـٌ أَـاّ

َكاٌَ َٚعاْٖ ٞاتٌ اٯٜتٌٚ ،ايبرث ٚايتركٝل ؾُٗٝا ٜطتفسد عًَٛاً
ٚؾْٓٛاً ب٬غَ ١ٝتػعب.١
ٚاٯٜــا

ضــٝاذ ٗ ١عــامل إثــاٍ ٚاٱزتكــا ٤بــ٘ٚ ،إمبــاز عــٔ يــصّٚ

تٛظٝؿ٘ ٗ ايدع ٠ٛاٍ اهلل.
ٚؼث اٯ ١ٜعً ٢اٱْتؿـاع َـٔ إثـٌ يٲذتحـادٚ ،تـدبس َـا ؾٝـ٘ َـٔ
إٛعظٚٚ ١ج ٙٛايت ابل بٌ اٱ زاد ٠ايتهٜٝٓٛـٚ ١ايتػـسٜعٚ ،١ٝايتػـاب٘ ٗ
إٛجٛدا

ايطُاٚ ١ٜٚا٭زق.١ٝ

ٚؾٗٝا إعحاش ب٬غٜ ٞتعًل بعًِ اٱضتعازٚ ، ٠نٝـ اْ٘ ٜـبٌ اجملُـٌ
ٜٚهػـ إبِٗ ٜٚكسب ايبعٝدٚ ،تبٌ اٯ ١ٜيػ ١اـ اب اييت تٓاض

عاَ١

ايٓاع مؿٛؾاً ٚ ،إٔ أٌٖ ايعٓاد وتاج ٕٛإ ٍ إثٌ اؿط ٞيًـٓكـ ٗ
َدازنِٗ.

وميكن تسمية اآلية بآيرة (يكاد الربق) ٚمل ٜـسد ٖـرا ايًؿـظ ٗ ايكـسإٓ إٗ ٫

ٖر ٙاٯ.١ٜ

اآليح سالح

ٗ اٯ ١ٜبٝإ يكبا٥س أٌٖ ايعٓاد ٚايٓؿام ٚؾكس هلِّٚ ،هٔ إعتبازٖا

َٔ َؿادٜل اٱ ضتٗصا ٤بِٗ باؿلٚٚ ،اض  ١ايتػب ٘ٝزٓٚ ١زأؾٚ ١عٕٛ
عً ٢إ ثبا

اؿلٚ ،تًرل اٯ ١ٜاـص ٟبإٓاؾكٌ َا ؾٗٝا َٔ ايتٛبٝخ ٚايرّ

هلِ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜا٭ثس ايعظ ِٝاير ٟترتن٘ آٜا

ايكسإٓ ٗ ايٓؿـٛع ،ؾٗـٞ

نايربم اير ٟى ـ ا٭بؿازَٚ ،ا َٔ إْطإ ٜطُعٗا آٜٚ ٫حرب إيٗٝا
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ٕا ؾٗٝا َـٔ اؿحـٚ ١ايربٖـإ عًـ ٢ؾـدم ايتٓصٜـٌٚ ،يهـٔ غًبـ ١ايـٓؿظ
ايػٗ ١ٜٛعٓد إٓاؾكٌ ؼ ٍٛد ٕٚإْؿٝاعِٗ ٭ذهاَٗا.
يكد جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜؿؿس عدد إٓاؾكٌ ٚإٓع َٔ إشدٜاد عددِٖ،

 ٖٞٚذسب عً ٢ايٓؿـامٖٚ ،ـرا َـٔ إعحـاش ايكـسإٓ إٔ تـأت ٞآٜـا
حملازب ١ايهؿس ٚاؾرٛدٚ ،آٜا

َٓـ٘

حملازب ١ايٓؿام ٚأًٖ٘ ،يٝصداد عدد إٌَٓ٪

ّٚتًهـ ٕٛايٛاقٝـٚ ١إٓعــَ ١ـٔ ايٓؿــامٚ ،هاٖـد ٕٚجٗــاداً ذاتٝـاً يطــ١َ٬
ضسا٥سِٖ ٚطسد َؿاٖ ِٝايٓؿام َٓٗا.
َٚــٔ أضــساز ايكــسإٓ أ ْــ٘ ٜتٛجــ٘ باـ ــاب اٍ نــٌ َطــًِ َرازبــ١
إٓـاؾكٌٜٚ ،ػــٌُ اـ ــاب ايهؿــاز ٚإٓـاؾكٌ أْؿطــِٗ  ،يٝتٛجٗـٛا ٖــِ
أْؿطِٗ حملازب ١ايرا

ٚقازب ١أؾرابِٗ ،ؾايهٌ عً ٢إفـادع ٚإٓـاؾل

ٚيٝظ َع٘ أذد ،ذتْ ٢ؿط٘ ايًٛاَ ١ته ٕٛقدٚ ، ٙإذا ذٖـ

إٍ نـربا٤

ايهؿس ،قاٍ أْا َعهِ يكٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل خٍََِْل بٌَِى شٍََاٍَِِْمُِْ لَاٌُِل بِٔقا َِؼَىُُْز

( )1

ؾ ٬هد إ ٫ايطساب ٚاـ طسإ َٔ ٖٛٚ ،اٱعحاش ٗ يؿظ (شٍََاٍَِِْمُِْ) ٕا
ؾَ َٔ ٘ٝعاْ ٞاؾرٛد ٚايؿدٚد ٚاٱؾتتإ .
ٚجا٤

ٖر ٙاٯٜا

يتحعٌ ْؿـظ ايهـاؾس إفـادع ٚإفـادع يـٝظ

َع٘ٚ ،إذا مَ ٬ع ْؿط٘ ٜٓدّ عً ٢ايٓؿامٜٚ ،طتركس ٚظا٥ؿ٘ َٚا ه
عً َٔ ٘ٝايتهايٝـ.
ٚؾٗٝا ؽؿٝـ عٔ إ ٌَٓ٪بإ ت ه ٕٛض٬ذاً ٚعْٛاً بٝدِٖ قد ايهؿاز
ٚإٓاؾكٌ.

اآليح لطف
َٔ ؾؿا

اهلل تعاٍ واؿًِٝو ٚذًُ٘ تعاٍ عً ٢عباد ٙي ـ ٚزٓ١

ؾُٔ َٓاؾع٘ إٓدٚذٚ ١ايطع ٗ ١ايتٛب ١مؿٛؾـاً ٚإ اٯٜـا

ٚايـرباٌٖ

اٱهلَ ١ٝطتُسَٚ ٠تؿًٚ ،١تتكُٔ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا َدح إطًٌُ ؿطٔ
( )1ضٛز ٠ايبكس.14 ٠
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تٛظٝؿِٗ ؿ اض ١ايطُع ٚايبؿس ،باٱْؿا
ب ايٓبٚ ٠ٛاٱقساز باٯٜا

اٍ ت ٠ٚ٬اٯٜا

ٚايتؿدٜل

ايه.١ْٝٛ

ٚتبٌ اٯَٛ ١ٜقـٛع ١ٝآٜـا

ايكـسإٓ ٗ جربـ٘ ايكًـٛب ٚا٭مسـاع،

ٚجعٌ ايٓاع ٜتدبس ٗ ٕٚأَٛز د ،ِٜٗٓيته ٕٛاٯٜـ ١نـايربم ايـرّ ٟـٮ
ايكًٛب قٝا ،٤أَا إ َٔ٪ؾٝتعاٖد ٖـرا ايكـٝاٜٚ ٤تفـرٚ ٙضـ ١ًٝيـتًُظ
دزٚب اهلداٚ ١ٜايؿ٬حٚ ،أَا ايهاؾس ؾاْ٘ ٓ ٜ ٫تؿـع َـٔ ٖـرا ايكـٝا٫ٚ ٤
ٜتعظ باٯ ٜا

ؾتػادز ٙيٝبك ٗ ٢ظًُٚ ١ذطس ،٠يتكاف ٖـر ٙايظًُـ ١اٍ

عدّ إْتؿاعِٗ َٔ اؿٛاع ٚ ،ؾ ٘ٝعَٚ ٕٛدد يًُطًٌُ ،ؾاذا نإ ايعدٚ
ب تًو ؾؿات٘ ٜطٌٗ ايتػً

عًٜٚ ٘ٝه ٕٛنٝدٚ ٙقسز ٙقعٝؿاً  ،قاٍ تعاٍ

شٌَْٓ ٌٌَُُُّووُُْ بِ ق ؤَ لىز(.)1

ٚتبٌ اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝـا َـٔ إثـ ٌ ايهـس ِٜايـٓعِ ايعظُٝـ ١ايـيت تتػػـ٢
ايٓاع ٗ اؿٝا ٠ايدْٝاٚ ،اهلل ضبراْ٘ ايرٜ ٟبطط ايسشم َ ٧ٜٝٗٚكدَات٘،
ٚوح

أ ضباب َٓع٘ ٚايػسٚز اييت ؼٌ باٱْطإٜٚ ،تٓعِ إٓاؾل بايٓعِ

اٱهلٚ ، ١ٝيهٓ٘ ذُٓٝا ٜتعسض يٲَترإ ٜكـ َترااً ،ىرٍ إ٫ٚ ٌَٓ٪
ٜٓؿس جٓد اٱضٜٚ ،ّ٬طتُ ٌٝايهؿاز ٚوا ٍٚإزقاٚ ،ِٖ٤ا٭َٛز نًٗا
بٝد اهلل تعاٍ.

هفِْم اآليح

ٗ اٯٜــ ١نػـــ ؿايــ ١اٱزبــاى ٚاؿــا ٠ايــيت تتػػــــ ٢ايهاؾـــسٜٔ

ٚإٓاؾكٌ  َٔٚإذاط ١اهلل تعاٍ بِٗ إٔ قٝا ٤اٱضٚ ّ٬إغعاعا
ٚاٯٜا
تطتً

ايباٖسا

ايكسإٓ

اييت جا ٤بٗا زض ٍٛاهلل ؾـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚضـًِ

عكٛهلِ ٚأبؿازِٖٚ ،يهٔ إمتٝازِٖ ايهؿس ٚايٓؿام ٚتع ًٝـِٗ

ؿٛاضِٗ و ٍٛد ٕٚإْؿٝاعِٗ يًرل ٚاٱّإ ،ؾًـِ ٜهـٔ عـدّ إّـاِْٗ
عٔ ْكـ ٗ اٯٜا

ا ٚمًٌ ٗ ايدع ، ٠ٛبـٌ يكؿـٛز ٗ ايكابـٌ ٚعـدّ

تٛظٝؿِٗ ؿاض ١ايبؿس ٚايطُع يس ١ٜ٩اٯٜـــ ا ٚ ،اٱَتٓـاع باٱمتٝـاز ٫
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ .111
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ٜٓاٗ اٱمتٝاز.
ٚزعد ٚبـسم،

ٚقد ٚزد ٗ اٯ ١ٜايطابك ١إٔ إ س ايٓاشٍ ؾ ٘ٝظًُا

ٚيهٔ ٖر ٙاٯ ١ٜمل ترنس ا ٫ايربم ٚأثسَ ٗ ٙكازب ١م ـ ا٭بؿاز٫ٚ ،
ٜعين ٖرا عدّ ٚجٛد أثس يًسعد ٚايظًُا  ،بٌ إ ايظًُا

أنثس قسزاً

عً ٢ايهاؾسٚ ٜٔإفادعٌ ٭ْٗا أط ٗ ٍٛشَاْٗاٚ ،تبعث عً ٢ايٛذػـ١
ٚاـٛفٚ ،تٓبأ عٔ إطتكبٌ اجملُٗٓٚ ،ٍٛع َٔ ايهط

ٚايطـع ،ٞؾُـع

إ إ س َٔ أعظِ َٛازد ايسشم ٚايٓؿع ايعاّ ،ؾإ إٓاؾكٌ ٚإفادعٌ
 ٫هٓ َ٘ٓ ٕٛغ٦ٝاً ٚ ،ترٖ

أعُاهلِ أدزاد ايسٜاح.

 ٗٚاٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتـــدٍ اٯٜـــ ١عًـــ ٢قـــعـ َٛاجٗـــ ١إفـــادعٌ ٚايهؿـــاز
يًركا٥لٜٚ ،ؿٝبِٗ ايرٖ َٔ ٍٛاٯٜا

ٚايرباٌٖٜٚ ،عحص ٕٚعٔ ؼٌُ

ايػدا٥د ٚا٭ذ.٣
ايثاْ : ١ٝغًب ١اؿاٚ ٠ايرتدد عً ٢ايهؿاز ٚإفادعٌ.
ايثايثٕ : ١ا جا٤

اٯٜا

ايطابك ١باٱمباز عٔ عـدّ إْتؿـاع ايهؿـاز

ٚإفــادعٌ َــٔ ذاضــ ١ايبؿــس ٚايطــُع ٚأْٗــِ ؾــِ عُــٚ ،ٞهعً ـٕٛ
أؾابعِٗ ٗ آ ذاِْٗ ،جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜباٱغـاز ٠اٍ ذكٝكـَ ١ـٔ اٱزاد٠

ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛإ ايطُع ٚايبؿس ْعُتإ َٔ عٓد اهلل عص ٚجٌٚ ،ي ٛغا٤
اهلل يطًبُٗا َِٓٗ ،٭ْٗـِ مل ٜٛظؿُٖٛـا ٗ طاعـ ١اهلل ٚايتـدبس باٯٜـا
ٚايرباٌٖ ايداي ١عًٚ ٢جٛب اٱّإ ب٘ ٚايتؿدٜل بأْبٝاٚ ٘٥نتب٘.
ايسابع : ١تٛنٝد قدز ٠اهلل عً ٢نٌ غٚ ،٤ٞتسى إفادعٌ ٚايهؿـاز
٪ٜذ ٕٚإطًٌُ ٜٚؿس ٕٚعً ٢اؾرٛد إِـا ٖـ ٛإَٗـاٍ هلـِ إٍ ذـٌ،
َٓ ٖٛٚاضب ١ٱنتٓاش إطًٌُ ايؿاؿا .
اـاَط : ١تتكُٔ ٖر ٙاٯ ١ٜايبٝإ ٚايتؿؿٕ ٌٝا ٚزد ٗ اٯ ١ٜايطابك١
َٔ إثٌ ايرٜ ٟتعًل بإٓاؾكٌ ٚايهؿاز.
ايطادضٜ : ١تحً ٗ ٢إثـٌ ايكسآْـً َ ٞكـاً عظـ ِٝقـدز ٠اهللٚ ،ضـع١
زٓتــ٘ ؾحــا٤

ماُــٖ ١ــر ٙاٯٜــ ١ش بَِّْ لٌٍقنرَ ػٍََننى وُنًِّ شَنًْءٍ لَنٌٌِِزز
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دعــ ٠ٛيًُــ ٌَٓ٪بايثبــا

عًــ ٢اٱّــإٚ ،ذــث ي ًُٓــاؾكٌ عًــ ٢ايتٛبــ١

ٚإؾ٬ح ضسا٥سِٖ.
ايطابع ٗ : ١اٯ ١ٜبٝإ ٕٓاؾع اٯٜا

ايه ١ْٝٛايعسق ،١ٝؾـايربم ٜـأتٞ

َع إ س َٚكدَات٘ ٚ ،نٌ آٚ ١ٜؾسد َٓٗا تدع ٛإٍ عباد ٠اهلل.
ايثآََ : ١ع إ ذنس ايربم جآٖ ٤ـا َـٔ بـاب إثـاٍ إ ٫أْـ٘ ٜتكـُٔ
ؾبػ َٔ ١ايٛاقع بإ ٜه ٕٛآ ١ٜتدع ٛاٍ ايتدبس ٚايتؿهس ٗ اـًلٚ ،ؼرز
إٓاؾكٌ ٚايهؿاز َٔ اٱقاَ ١عً ٢إعاؾ.ٞ
ايتاضعٜ : ١أت ٞايربم ٗ أٚقا

كؿٛؾ َٔ ١ايطٓ ٗٚ ١ذاٍ إ س،

أ َــا ايكــسإٓ ؾٗــْ ٛعُــٚ ١زٓــ ١داُ٥ــ ١ػــرب ايٓــاع يٲّــإٚ ،ػعًــِٗ
ٜطٝر ٗ ٕٛعامل إًهٚ ، ٛته ٕٛباباً يًسشم ْٚص ٍٚاـا ٚايربن.١
ايعاغس : ٠تتكُٔ اٯٜـ ١اٱغـاز ٠إ ٍ ٚجـٛب ايؿـرب ٗ جٓـ

اهلل،

ٚبايؿرب ّتاش إ َٔ٪عٔ غا ٗٚ ٙقٛي٘ تعاٍ ش وَبِ َل ؤَظعٍََُ ػٍٍََْمُِْ لَاُِِلز( )1ذّ
يًُٓاؾكٌ ٗ جصعِٗ ٚمٛؾِٗ ٚتٛاطَ ِٗ٦ع ايهؿازٚ ،إمباز عٔ اٱبت٤٬
ٚاٱَترإ ايرٜ ٟتعسض ي٘ إطًُ ٗ ٕٛاؾٗاد ٗ ضب ٌٝاهلل تعاٍ.

إفاضاخ اآليح

ٜتحًــ ٢اٱضــتٗصاٚ ٤ايطــفس ١ٜبإٓــاؾكٌ ٚإفــادعٌ بٗــر ٙاٯٜــا

ايكسآَْٚ ١ٝا غابٗٗا ٚباقاَ ١اؿح ١عً َٔ ِٗٝقبٌ إطًٌُٚ ،إع ٤٬نًُ١
ايتٛذٝد ٚإزتكا ٤إطًٌُ ٗ َسات

ايعًِ َٓٚاشٍ ايتكٚ ،٣ٛبتؿكٌ اهلل

تعــاٍ بممبــاز إطــًٌُ عــٔ ذــاٍ إفــادعٌ َٚــا ٖــِ ؾٝــ٘ َــٔ ايػٛاٜــ١
ٚاـطازٚ ٠اٱزتباى ٚاـر.ٕ٫

( )1ضٛز ٠ايبكس.20 ٠
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الصلح تني أّل ّآخس اآليح

قد ذنـس

اٯٜـ ١ايطـابكَ ١ـا ٜؿـاذ

ٚاي ربم ،نُا ذنس

إ ـس َـٔ ايظًُـا

ٚايسعـد

ايؿـٛاعل ايـيت ٖـ ٞأغـد ٚأنثـس م ـساً ٚأذَ ٣ـٔ
ايربم ٚذدٚ ،ٙوتٌُ ٚجٌٗ:

ايربمٚ ،يهٔ ٖر ٙاٯ ١ٜذنس

ا٭ : ٍٚإ مؿاز أذٚ ٣ؾصع ايهؿاز َٔ ايربم.
ايثاْ : ٞجا ٤ذنس ايسعد ٚايربم َٔ باب إث اٍ يبٝـإ ايؿـصع ايعظـِٝ
ايرًٜ ٟرل ايهؿاز ٗ اي ظًُا

ٚايسعد ٚايؿٛاعل.

ٚايؿرٝس ٖـ ٛايثـاْٖٚ ،ٞـَ ٛـٔ ايتػـدٜد عًـ ٢ايهؿـاز ٗ ايـدْٝا ،
ٚايب ٤٬ايرًٜ ٟركِٗ ؾٗٝا  ،يٝه ٕٛإْرازاً ٚٚعٝـداً هلـِ ٚ ،ؼـرٜساً َـٔ
 ّٜٛايكٝاََٚ ١ا ؾ َٔ ٘ٝاؿطاب  ٚايعراب.
ٚجا٤

اٯ ١ٜقبٌ ايطابك ١بٛؾـ ايهؿاز باِْٗ شصٌُُّ هُىعُز ػًُّْزز

أ َا ٖر ٙاٯ ١ٜؾحا٤

عسف اٱَتٓـاع (يـ ٗ )ٛقٛيـ٘ تعـاٍ شوٌََنِْ شَناءَ لٌٍقنرُ

ٌَ ن َ َبَ هِسَ نّْؼِمُِْ وَؤَهْوَننارِ ُِْز ٖــا ٜــدٍ عًــ ٢إزاد ٠اؾٗت ٝــ ٗ ١ايؿــِ ٚايــبهِ
ٚايعُٚ ،٢اْٗـِ ذسَـٛا أ ْؿطـِٗ َـٔ دعـ ٠ٛاؿـل ٚأؾـُٛا آذاْٗـِ عـٔ
اؿهُٚ ١إٛعظ ١اؿطٓٚ ١آٜـا
اٱَتٓاع عٔ ايتدبس ٗ آٜا

ايكـسإٓ يتهـ ٕٛايٓتٝحـ ١قٗـساًٚ ،إْ باقـاً

ايتٓصٚ ٌٜآٜا

اٯؾام .

ٚأ متتُت اٯ ١ٜببٝإ عظ ِٝقدز ٠اهلل ٚعدّ إضتعؿاَ ٤طـأي ١عًٝـ٘،
ٚاْ٘ قادز عً ٢اٱْتكاّ َٔ ايهؿاز ٚإػـسنٌ ٚ ،يهٓـ٘ ًّٗـِٗ ٗ اؿٝـا٠
ايدْٝا.
 ٗٚماُ ١اٯ ١ٜدع ٠ٛيًُطًٌُ يًؿـرب ٚؼُـٌ ا٭ذَ ٣ـٔ ايهؿـاز،
ٚإدزاى ذكٝك ٗ ١اٱزاد ٠ايته ٖٞٚ ، ١ٜٝٓٛذتُ٬َ ١ٝقا ٠اهلل  ٌْٝٚايهؿاز
ايعراب ا٭ي ٗ ِٝايٓاز.
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الرفسري الراذي
ٕ ا جا٤

اٯ ١ٜايطابك ١بـرنس ايـربم ايـرٜ ٟـأت ٞبايطـراب ٚإ ـس،

ٚنٝـ إٔ ايهؿاز ٜكع ٕٛأؾابعِٗ ٗ أذاِْٗ َٔ ايؿٛاعلٜٚ ،ؿـدٕٚ
ٖر ٙاٯ ١ٜبا يتؿؿ ٗ ٌٝمؿٛف(ايربم) ايـٛازد ٗ

عٔ اٯٜا  ،جا٤

اٯ ١ٜايطابكٚ ،١يَ ٫ٛكـاٌَ ٖـر ٙاٯٜـٕ ١ـسٸ بعكـِٗ عًـ ٢نًُـ ١ايـربم
َسٚزاً ضسٜعاً.
 ٚيهٔ جا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيبٝإ َٛقٛع ١ٝنٌ نًُ ٗ ١ايكسإٓٚ ،يصّٚ

ايتدبس ٗ َعاْٗٝاٚ ،إقتباع ايدزٚع ٚإٛاعظ َٓٗـاٚ ،ؾٗٝـا بٝاْـاً ؿـاٍ
ايهؿاز َع تٛايَ ٞعحصا

ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِٚ ،نٝـ

أْٗا تؿٝبِٗ بايؿصع ٚاـٛف ٚػعًِٗ عاجص ٜٔعـٔ إٛاجٗـٚ ١تؿكـدِٖ
ايكدز ٠عً ٢ايتؿسف.
ٚتتٛاٍ إْتؿازا

اٱض ،ّ٬اييت تأت ٞضسٜع ١ذامس ١تبعث اٱزباى

ٗ ؾؿٛف ايهؿاز ٚتطكط َا ٗ أٜدٚ ِٜٗتسجع نٝدِٖ إٍ مٛزِٖ.
ٚجا ٤يؿظ (ايربم) أزبع َسا

ٗ ايكسإٓ  ،إثٓتٌ َٓٗا ٗ ٖـر ٙاٯٜـ١

ٚاٯ ١ٜايطابكٚ ،١إثٓتٌ ٗ باق ٞضٛز ايكسإٓ جا٤تا برنس ايربم نآَ ١ٜـٔ
آٜا

اهلل عص ٚجٌ يبعث اـٛف ٚاي ُـع ٗ ْؿـٛع ايٓـاعٚ ،دعـٛتِٗ

يًتدبس ٗ اـًلٚ ،ت ًعِٗ إٍ زٓ ١اهلل ْٚص ٍٚؾكً٘  ،قاٍ تعاٍ ش َُِ

لٌق ِي ٌٌٌُِىُُْ لٌعبٌَْقَ خَِْفلا وَََّْؼاز( ، )1ؾٝفاف ُ ٜٚع ايٓاع ْٝعاً عٓد ز١ٜ٩
ايربم نآ ١ٜن.١ْٝٛ
أَا ايربم إرنٛز ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜؾاْ٘ جا ٤عً ٢ضب ٌٝإثـاٍ يًتعسٜــ
بايهؿاز ٚتٛبٝفِٗ ٚزَ ِٗٝباٯؾا

ٚأضباب اهلًهـا ٚ ،يهٓـ٘ ضـبراْ٘

٪ٜجًِٗ إٍ ذٌ ،يٝػٗدٚا إزتكا ٤إطًٌُ ٗ َٓـاشٍ ايعـص ٚايطـً إ،
( )1أْظسايسعد ،12ايس.24 ّٚ
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بعث ايطهْ ٗ ١ٓٝؿ ٛع إطًُ ،ٕٛقاٍ تعاٍ ( وَلٌٍقرُ ٌَشْمَُِ بَِّْ لٌعََُّافِمِ
ٌَىَا ِهَُِْ)

َ

()1

هي غاياخ اآليح

بٝإ ايتٚ ٘ٝاؿاٚ ٠ايعُ ٢اير ٟعً ٘ٝإفادعٚ ٕٛايهؿـازٚ ،إَٗـاٍ

اهلل هلِ َع قدزتـ ٘ تعـاٍ عًـ ٢نـٌ غـٚ ،٤ٞاٯٜـ ١إْـراز يًٓـاع بًـصّٚ
إبادز ٠اٍ اٱضـٚ ّ٬إجتٓـاب ايعٓـاد ٚايؿـدٚد ٚاؾرـٛد بٓبـ ٠ٛقُـد
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚؼرٜس َٔ عراب  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ق ٌٝإ اٯ١ٜ
ْصيت ٗ ايٛٗٝد اير ٜٔقايٛا ٕا ْؿٴس ايٓ

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ

ٗ بدز ٖرا اير ٟبػـس بـ٘ َٛضـ ،٢ؾًُـا ْهـ

إطـًُ ٗ ٕٛأذـد بٓرـٛ

هٛا.
ضبعٌ َٔ ايػٗداٚ ٤قؿٛا ٚغ ٍ
ٚا يربم آ َٔ ١ٜآٜا

اهلل ٚبدٜع ؾٓعٜ٘ ،سد ذنسٖٓ ٙا َٔ باب إثـاٍ

ٚاٱعتباز ،بًراظ ٕعاْ٘ ٚبسٜك٘ ٚجرب٘ ا٭بؿاز ،ؾهرا اٯ ١ٜايٓاشيـَ ١ـٔ
ايطُا ٤ؾٗ ٞذحٚ ١بسٖإ عًٚ ٢جٛب عباد ٠ايؿاْع اير ٫ ٟتطتعؿٞ
عًَ ٘ٝطأي.١
ٗ اٯَ ١ٜطا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ َا عً ٘ٝإٓاؾك َٔ ٕٛاؿاٚ ٠ايتٚ ٘ٝايرتدد.
ايثاْ : ١ٝدع ٠ٛإطًٌُ إٍ ْبر ايٓؿام ٚأًٖ٘.
ايثايث : ١بعث إ ٌَٓ٪عً ٢اؾٗاد ٗ ضب ٌٝاهللٚ ،اؿسف عً ٢أدا٤
ايتهايٝـٚ ،عدّ اٱيتؿا

اٍ َا ٜؿرت ٟإٓاؾك.ٕٛ

ايسابعٚ َٔ : ١ج ٙٛتؿك ٌٝإطًٌُ عً ٢ا٭َِ ا٭مس ٣أِْٗ تؿدٚا
يًٓؿام ٚذاؾسٚ ٙٚذايٛا د ٕٚإتطاع٘ أ  ٚشٜاد ٠عدد إٓاؾكٌ.

( )1ضٛز ٠إٓاؾك.1 ٕٛ
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ٚجا٤

ٖر ٙاٯ ١ٜيته ٕٛذسباً َطتُس ٠عً ٢ايٓؿام اٍ  ّٜٛايكٝاَ،١
ايطُا ،١ٜٚؾتأتٞ

ٖٚرا ا٭َس َٔ مؿا٥ـ ايكسإٓ ٚتؿك ً٘ٝعً ٢ايهت

اٯ ١ٜؾ ٘ٝيته ٕٛذسشاً ٚٚاق َٔ ١ٝايٓؿامٚ ،ض٬ذاً بٝد إٚ ،ٌَٓ٪ؾكراً
يًُٓاؾكٌٚ ،أَاز ٠تػا إ ي ِٗٝيٝعسؾِٗ إطًُ ٕٛبأقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ نُـا
تهـ ٕٛاٯٜـٚ ١ضـ ١ًٝٱؾـ٬ذِٗ ٚػٓـبِٗ يًٓؿـام بػٝـ ١اٱيترـام بسنـ
إٚ ٌَٓ٪إنتٓاش ايؿاؿا .
ٚيكد تًك ٢ا٭ ْبٝا ٤ايطابك ٕٛا٭ذ ٣نُـا ٗ ْـٛح ٚإبـساَٖٛٚ ِٝضـ٢
ٚعٝط ٢عً ِٗٝايط ّ٬اذ ؼه ٞآٜا

ايكسإٓ قؿؿِٗ َٚا تعسقٛا ي٘ َٔ

ا٭ذ.٣
ٚأ ْعِ اهلل عصٚجٌ عً ٢ايٓ
أعاْ٘ عً ٢إٓاؾكٌ بآٜا

قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بإ

ايكسإٓ ،اييت تبٌ قبس ؾعًِٗٚ ،ؼرز إطًٌُ

َِٓٗ يته ٕٛايدع ٠ٛاٱضَ ٗ ١َٝ٬أَٔ َٔ ا٭قساز اييت تأت َٔ ٞجٗ١
إٓاؾكٌ ،مؿٛؾاً ٚإ ٖر ٙاٯٜا
ٚوكس ٕٚايؿ ،٠٬ؾحا٤

َع إطًٌُ  ٜٓٚك ٕٛبايػٗادتٌ،

ٖر ٙاٯ ١ٜايهسّ ١يتبٌ يًُٓاؾكٌ مطازتِٗ

ٗ ايٓػأتٌ ،قاٍ تعاٍ ( وَػََِ لٌٍقرُ لٌعََُّافِمِ

الرفسري

ٚتظٗس ايدزاضا

َ وَلٌعََُّافِمَاثِ وَلٌعىُفقارَ َٔارَ اَمََََُّ)

ايعًُٚ ١ٝايتأزى ١ٝإٍ بداٜا

ايػسٜؿ ١تعدد ٚتٛاي ٞإعحصا

ٚاٯٜا

ايباٖــسا

()1

ايبعث ١ايٓبٜٛــ١

اييت ػرب ايكًٛب

ٚ ،ػعٌ ايعك ٍٛتكس ؾاغــس ٠باؿكٝكــ ١ايطــُا ١ٜٚايهآَ ٗ ١نٌ ؾعٌ اٚ
قــ ٍٛا ٚتكــسٜس يًٓ

قُــد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضــًِ ،باٱقــاؾ ١إٍ

اٱعحاش ايكـــسآْ ٞاير ٟأبٗـــس ذ ٟٚا٭يباب ٚجعـــٌ أٚي ٞإعسؾ١
ٜرعٕٓ ٕٛا ٜتكُٓ٘ َٔ ذحخ ٚبساٌٖ ٜٚطًُ ٕٛاْ٘ َٓصٍ َٔ ايطُا٤
ٜٚتحً ٢قٝا ٗ ٙ٩ضًٛى غ س نبا َِٓٗ باٱنسا
اٱّإ.
( )1ضٛز ٠ايتٛب.68 ١

ٗ ؾؿٛف أٌٖ
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ٚنــِ َــٔ قؿــ ١ؼهــ ٞإْكــُاَِٗ إٍ ضـــــساٜا اجملاٖ ــدٚ ٜٔؾــٛشِٖ
بايػٗاد َٔ ٠غا ظًِ ٗ ايصَإ إُتد بٌ إضٚ َِٗ٬إضتػٗادِٖٚ ،مل
ٜٓرؿـــس اٱذعإ َعاْٝـــ٘ إتؿاٚتَٚ ١ؿادٜك٘ إتـــعدد ٠بأٖــــٌ اٱّـإ
بٌ تـــعد ٣اٍ إٓاؾكٌ ٚأٖـــٌ ايبػكــاٚ ٤اؿطــــد أٜكاً يعظـــُ ١تًـو
اؿحـــخ ٚيًبٝإ ايٓاؾـــع ٯٜـــا

ايكسإٓ َٚا ؾٗٝا َٔ اٱعحـاش ؾـإٚ

ضبٌ ايٓحـــا ٠ظاٖسٚ ،٠ذهُــ ١ايسضـــايَٓ ١اٚ ٠وطـــ ٕٛبأدا ٤ايعبادا
ايبدْٚ ١ٝإاي ١ٝزاذ ١ذاتٚ ١ٝزقا ٚ ،يهٓ٘ َطتٛدع غا َطتكس.
يكد تسى أٌٖ اـداع ٚايٓؿام يًٓؿظ ايػٗٛاْٚٚ ١ٝضـاٚع ايػـ ٝإ
َؿــازع ١ايعكــٌ ٚاؿهُــٚ ، ١أع ــٛا اٱذٕ يًــٗ ٣ٛيٝــترهِ بأؾعــاهلِ
َٛٝٚهلِ.

لْلَ ذعاى ش ٌَىَامُ لٌعبٌَْقُ ٌَخعَٓفُ ؤَهْوَارَ ُُْ ز

ا٭ : ٍٚايربم آ َٔ ١ٜآٜا

اهلل عص ٚجٌٜ ٖٛٚ ،رنسِٖ قٗساً باـايل

ٚبدٜع ؾٓع٘.
ايثاْ : ٞنُا إ ايربم زٓ ١يًُ ٌَٓ٪ؾمْ٘ إْراز يًهاؾس.ٜٔ
ايثايث  :يًربم ذظ ٚإزاد ٠قدٚد ٠نُا بايٓطب ١يًطُاٚ ٤ا٭زض ٗ

قٛي٘ تعـاٍ ش ثُنَُّ لسْنخَِى بٌَِنى ل ٌسَّنَّاءِ وَ ِنًَ مُخَناْز فَمَنايَ ٌَمَنا
وٌَِألَرْفِ لِئعخٍَِا َِْْػا ؤَوْ وٌَْ ا لَاٌَخَا ؤَحٍَََْا َْائِؼِ

َ ز( )1ؾإٔ نـَ ً٬ـٔ ايطـُا٤

ٚا٭زض مسعت ٚٚعت ايكٚ ٍٛأجابتٚ ،إ ايربم ٜتٗدد ايهؿاز،
ٚوا ٍٚإْتصاع أبؿـازِٖ ايـيت مًكٗـا اهلل ؾـ ِٗٝيتهـ ٕٛآيـ ١اٱّـإ
ٚايتٛؾــٌ إٍ اـايــل بتدبس كًٛقــات٘ ،مؿـــٛؾاً ٚإ ٖٓـاى ْـٛع

َ٬شَ ١بٌ ٚظٝؿ ١ايبؿس ٚبٌ أثس ايؿٛاعل ،قاٍ تعاٍ ش فَنةِ َل هَنٌِقَ

لٌعبَوٌَُ ز( )2أ ٟغفـ ٚؼا َٔ غد ٠ايؿصع.
( )1ضٛز ٠ؾؿًت .11
( )2ضٛز ٠ايكٝاَ.7 ١
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ايسابــع  :ايــربم َٓاضــب ١يٓػــا َ٥٬هــَ ١عــ٘ تسٜــد إ تٓــتكِ َــٔ
ايـــرًٜ ٫ ٟتؿـــت إ ٍ ٖـــر ٙاٯٜـــٚ ،١ي هـــِٓٗ مل ٜـــَ٪سٚا باٱْتكـــاّ
ٖٚــــِ ٜ ٫ؿعًــــ ٕٛإ َ ٫ــــا ٜــــأَسِٖ اهلل تعــــاٍ بــــ٘  ،قــــاٍ تعــــاٍ

( وٌَفعؼٍََُِْ َِا ٌُاٌَُِْوَْ) (.)1

اـــاَظ  ( :ايــربم) ٗ اٯٜــ ١إضــتعازُ ٠ثًٝٝــٚ ، ١عٓــٛإ ٜسَــص إٍ
َعــ ـ اْ ٞزضــــاي ١ٝناٱ ضــــ ٗ ّ٬قــــ ٠ٛدعٛتــــ٘ ٚايٓبــــ ٗ ٠ٛظٗــــٛز
ذحتٗا.
ايطادع  :عٔ اٱَاّ جعـــؿس ايؿادم عً ٘ٝايط :ّ٬وَا بسقت قط ٗ
ظًُ ١ي ٫ٚ ٌٝقـــْٗ ٤ٛاز اٖٚ ٫ـــَ ٞاطس٠و،أ ٟقد ُ س ٗ َٛقـع
آمس غا اير ٟبسقت ؾ ، ٘ٝؾايٓعُـــ ١ايٓاشي ١ػعٌ ايهؿاز ٚإعاْـــدٜٔ
ٗ ذٝـــسٚ ٠تٖ ٘ٝا و ٍٛد ٕٚإْتؿاعِٗ ايتاّ َٓٗا.
يكـــد جـــا ٤اٱضـــ ّ٬زٓـــ ١يًٓـــاع ْٝعـ ـاًٚ ،تعتـــرب بعثـــ ١ايـــٓ
قُــد ؾــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚضــًِ بداٜــ ١زضــٛا ايعكا٥ــد ايطــُا١ٜٚ
ٗ ا٭زض ٚذاجبـ ـاً د ٕٚشٚاهلـــا ا ٚؼسٜؿٗـــا ا ٚتػٝاٖـــا ،يـــٝظ َـــٔ
ْعُــ ١أعظــِ َــٔ ٚقـــ ذــاٍ ايترسٜـــ ٚايتػــٝا ٚايتبــد ٗ ٌٜاٯٜــا
ايٓاشيـــٚ ١أذهـــاّ ايػـــسا٥ع ايطـــُا ،١ٜٚؾ٬بـــد إ تـــأت ٞزضـــايٚ ١دٜـــٔ
ّٓــع ٖ ـ را ايتــداع ،ٞؾتؿكــٌ اهلل ضــبراْ٘ باٱضــٚ ّ٬جعــٌ ؾٝــ٘ َٓــاؾع
عدٜــد ٠يًٓــاع ْٝع ـاً ٚإ نــإ إطــًُٖ ٕٛــِ ايؿــا٥ص ٕٚبــأعظِ تًــو
ايــٓعِ ٖٚــ ٞاهلداٜــ ،١ؾكــد ٜبتًــ ٢إطــًِ ٜٚؿــبس ؾكــااً ٗ ضــب ٌٝاهلل

ش ٌٍِفُمَنننٌَلءِ لٌقننن ٌَِٓ ؤُحْوِنننٌُول فِنننً سَنننبًٍِِ لٌٍقنننرِز(ٚ )2قـــد ٜٓتؿـــع ايهتـــابٞ
ٚايهــا ؾس َــٔ اٱضــٚ ّ٬اٱضــتكساز اٱجتُــاعٚ ٞايتحــازٚ ٠ايهطــ
بطــبب٘ ؾتــصداد أ زباذــ٘ ٚتُٓــ ٛأَٛايــٜ٘ٚ ،هثــس أ٫ٚد ٙؾٝهــ ٕٛنايــرٟ
أ قا ٤ي٘ اي سٜل ّٚػ ٞؾ ٘ٝزاقٝاً باؿاٍ اييت ٖ ٛؾٗٝا.
( )1ضٛز ٠ايٓرٌ . 50
( )2ضٛز ٠ايبكس.273 ٠
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لْلَ ذعاى ش وٍُقَّا ؤَََاءَ ٌَمُُْ َِشَِْل فٍِرِ ز
ا٭ : ٍٚاٱْتؿاع ايعاّ َٔ آٜا

اهلل  ،ؾاٯٜـا

ايهْٝٛـٜ ١طـتؿٝد َٓٗـا

ايرب ٚايؿاجس.
ايثاْ : ٞايتعدد ٗ ايؿكـٌ اٱهلـ ٞباٯٜـ ١ايٛاذـدٚٚ ،٠جـٛد َٓـاؾع
ثاْٚ ١ٜٛؾسع ١ٝغا َتعازؾ ١يٰ ١ٜايهٚ ١ْٝٛايتػسٜع.١ٝ
ايثايث  :إْتؿاع عاَ ١ايٓاع َٔ إؾاقــا

اٱضٚ ّ٬آٜـــا

ايكـــسإٓ

َٚا تٓـصٍ َعـ٘ َـٔ ايسٓـــــٚ ١أذهـاّ اـًــــل ،ؾٝهـ ٕٛنايكــــ٤ٛ
اي ــر ٟبــ٘ ٜٗتـــــ د ٗ ٕٚذٝــاتِٗ ايَٝٛٝــ ١ايعاَــٚ ١قكــا ٤اؿاجــا
ايدْ.١ٜٛٝ

لْلَ ذعاى ش وَبِ َل ؤَظعٍََُ ػٍٍََْمُِْ لاُِِل وٌَِْ شَاءَ لٌٍقرُ ٌَ َ َبَ هِسَّْؼِمُِْ وَؤَهْوَارِ ُِْ ز
ٗ اٯٚ ١ٜج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإذا ٖاْــت إطــًٌُ ؾتٓــٚ ١غــد ٠ؾــإ إٓــاؾكٌ ٜػــعسٕٚ
بايؿصع ٚاٱزتباى ٚاـٛف .
ايثاْ : ٞإِْٗ إ ذا َـاتٛا زأٚا ظًُـ ١ايكـرب ٚأٖـٛاٍ ايـربشا ٚأؾـٓاف
ايعراب اييت ضتٛاجِٗٗ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث ٜ :تعًل ا٭َس باـطاز ٠اييت تعـسض هلـا إطـًُ ٗ ٕٛأذـد
بعد ْؿسِٖ ببدز ٚظٗٛز عص اٱضَٜٗٛ ّ٬ا َع إٔ إطًٌُ مل ٜٗٓصَٛا
 ّٜٛأذد ٭ٕ إ٥٬هَ ١عِٗٚ ،يهٔ ايهؿاز ِٖ ايرٚ ٜٔيٛا ماضس ٜٔقاٍ

تعاٍ ( هٍََى بِْْ حَوْبٌُِول وَحَخقمُِل وٌَإعحُِوُُْ ِِنْٓ فَنِْرِ ُِْ َن َل ٌُّْنِِمْوُُْ رَهُّىُنُْ هِخَّْسَنتِ
آ َفٍ ِِْٓ لٌعَّ َئِىَتِ)

()1

ا٭ق ٣ٛإٔ اٯ ١ٜأعِ ٗ َعٓاٖا ٚد٫يتٗا عً ٢إبين ايرْ ٟرٖ
ْٚطتركــسٖ ٗ ٙــر ٙاٯٜــا ٖٚ ،ــ ٛإٔ أؾــراب ٖــر ٙاٯٜــا

اي٘ٝ

أعــِ َــٔ

إٓاؾكٌ اير ٜٔأظٗسٚا اٱضٚ ّ٬أمؿٛا ايهؿــس ٚأْٗا تػًُٗـــِ ٚتػُـــٌ
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ . 125
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غاٖــِ َــٔ ايهؿــاز أٖــٌ ايعــداٚ ٠ٚاـ ـداع  ،ؾتتكــُٔ آٜــا

ايكــــسإٓ

اٱْرازٚ ١ٜايٛعٝدٜـ ١ايتكـٝٝل عًـٖ ٢ـٚ ٤٫٪تٗدٜـد نٝاْـاتِٗٚ ،اٯٜـا
ايهاغــؿ ١تؿكــس ضــاتِٗ ٚضــ ٤ٛضــــــسٜستِٗ يٝبكـــــٛا ذ٦ٓٝــر َتراٜــــٔ
عاجـــص ٜٔعٔ اؿسنٚ ١إظٗاز ايعٓاد.
يكد ذنس

اٯ ١ٜايطُع ٚايبؿس عً ٢م ٛاـؿٛف ٭ُْٗا ٜعتـربإ

أٖــِ اؿــٛاع اٱ ْطــاْ ١ٝايــيت ؽاط ـ

َــٔ م٬هلــا ايعكــ ،ٍٛؾاٯٜــا

ٚايــرباٌٖ غاي بـاً َــا تــدزى ٚؼــظ بايطــُع أ ٚايبؿــس أ ٚبُٗــا َعـاً ٚقــد
ع ًــُٗا إٓــاؾك ٕٛذات ٝـاً ٚجسدُٖٚــا َ ـ ٔ ٚظا٥ؿُٗــا ايسٚذٝــٚ ١ايؿهسٜــ١
ٚا٭ مس ١ٜٚبـٌ إ ذٛاضـِٗ تًـو أؾـبرت َؿـدز أذ ٣٭ٖـٌ اٱّـإ
َٚطا ٠اٱضَ ّ٬ا ٜطبب٘ إ عساقِٗ ٚعدّ تؿـدٜكِٗ َـٔ أثـس ضـً
تًو ايكًـٛب ايـيت إَـتٮ

ٗ

باهلـدٚ ،٣تتُٓـ ٢إ ٜعـِ اٱّـإ بايسضـاي١

ٚذححٗا ايٓاع ْٝعاً ماؾ ١أٚي٦و ايكسٜبٌ َِٓٗ ٚ ،ايـر ٜٔتـسب ِٗ
َعِٗ ؾ٬
ٚقد ذنس

ايسذِ أ ٚاؾٛاز أ ٚإٛد.٠

اٯ ١ٜايطابك ١اٯذإ نأي ١يًطـُعٚ ،ؾٝـ٘ بايربٖـإ اٱْـٞ

إ غــاز ٠اٍ ا٭بؿــاز بًرــاظ ذنــس ايظًُــا

ٚايــربمٚ ،يهــٔ اٯٜــ ١ايــيت

تك دَت عًٗٝـا ٚؾـؿتِٗ بـأِْٗ ش صُنٌُّ هُىعنُز ػُّْنًز ز ٫ٚ ،تعـازض ٗ
ايكسإٓ يتبا ٜٔإٛقٛع ،ؾايعٌ ٚا٭ذٕ آيتإ يًطُع ٚايبؿس ٚيهٔ أٚي٦و
ايهؿاز مل ٜٛظؿُٖٛا يٲضتدٚ ٍ٫ايربٖإ ٚاٱضتٓبا ٚايسغـادٚ ،نـرا
بايٓطب ١يًطإ ٚجعً٘ داع ٗ ١ٝضب ٌٝاهلل تعاٍ.

لْلَ ذعاى شبِ َّْ لٌٍقرَ ػٍَى وًُِّ شًَْءٍ لٌٌَِِزز
 ٗٚاٯَ ١ٜباذث غسٜؿَٗٓ ١ا :

ا٭ : ٍٚقاٍ بعكِٗ بإ إعد ٖٛ ّٚايػٚ ، ٤ٞإٔ إٛجٛد يٝظ بػ٤ٞ
٭ْ٘ َٛجٛد ؾٝه ٕٛإهادَ ٙطتر ً٬ٝأ ٚؼؿٕ ً٬ٝا ٖ ٛذاؾٌ.
ٚايٓكاؽ ٗ ايهربَ ٖٞٚ ٣عسؾ ١إكؿٛد َٔ ايكدز ٗ ٠إكاّ ؾٗ٫ ٞ
تٓرؿ ـ س بــاـًل ٚاٱهــاد بــٌ تػــٌُ َعٓــ ٢ايطــً ٓٚ ١ايكــٚ ٠ٛاٱبكــا٤
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ٚايتعاٖد ٪ٜٚند ٙإؾتكاز إُهـٔ ٚجـٛداً ٚإضـتداَ ١إٍ قـدز ٠اهلل تعـاٍ
ٚعظ ِٝضً اْ٘ .
ٜٛجــد اهلل إعــد ّٚبكدزتــ٘ٚ ،وتــاد إٛجــٛد ٗ بكا٥ــ٘ إٍ ؾكــً٘
ٚي ؿ٘ ،بٌ إ ذاج ١إٛجٛد أ نثس َٔ إعد ّٚ٭ْٗا تٓبطط عً ٢نٌ إٓ
َٔ آْا

ٚجٛد.ٙ

ايثــاْ : ٞإ ذــتخ جٳٗٵــِ بٗــر ٙاٯٜــــ ١عًــ ٢إ اهلل تعــاٍ يــٝظ بػــــ،٤ٞ
ؾا٭غـ ٝاْٝ ٤عاً ٜكدز عًٗٝا  ٖٛٚتعاٍ يٝظ َكدٚز ي٘ٚ ،إذتخ أٜكـاً
بكٛي٘ تعاٍ ش ٌٍَْسَ وَِّثعٍِرِ شًَْءز ز(.)1

ٚإػٗٛز اْ٘ تعاٍ ش شَنًْءٍ ز  ٖٛٚإفتاز ٚ ،يهٓ٘ غـ ٤ٞيـٝظ

نا٭غٝا ٤نُا ٗ اـرب ٚ ،تكدٜس اٯ ١ٜإ اهلل قادز عً ٢إٛجٛد ٚإعدّٚ
ٚاْ٘ ضبراْ٘ ٫تطتعؿ ٞعًَ ٘ٝطأي ، ١ؾاٱقساز بإ اهلل تعاٍ يٝظ َكدٚز
ي٘ ٜعين إ إساد َٔ نٌ غ ٗ ٧اٯ ١ٜاٱط٬م ٚيهٔ َع إضتثٓا ٤ايرا
إكدضــ ١بايكــسٚز ٕ٫ ٠اهلل تعــاٍ ٖــ ٛايكــادز ٚغــاَ ٙكــدٚز عًٝــ٘ ،

ّ٫ٚتًو ٖـر ٙايكـدز ٠إ ٫اهلل تعـاٍٚ ،أذـتخ بكٛيـ٘ تعـاٍ ش لُنًع ؤَيُّ
شَ نًْءٍ ؤَوعبَننٌُ شَننمَامَة لُ نًع لٌٍقننرُ ز(ٚ )2قٛيــ٘ تعــاٍ ش وُننًُّ شَننًْءٍ َاٌِننهز بِ ق

وَاْمَرُز

( )3

٭ٕ إطتثٓ ٢دامٌ ٗ إطتثٓ.َ٘ٓ ٢

ٚاـ٬ف ؾػسٚ ٟٚيؿظ ، ٞؾ حِٗ بٔ ؾؿٛإ ٜك ٍٛبإ ايػٖٛ ٤ٞ
اؿادث أ ٟؾٝفسد ٚاج
ذنس

ايٛجٛد بايتفؿـ َٔ َؿٗ ّٛايػ ،٤ٞنُا

ٗ ايػ ٤ٞأقٛاٍ ن ١َٝ٬أمس:٣
ا٭ ٖٛ :ٍٚايثابت ايٛجٛد.
ايثاْ :ٞاْ٘  ٫ود ٭ٕ اؿد يًتُٝٝص.

( )1ضٛز ٠ايػٛز.11 ٣
( )2ضٛز ٠اْ٫عاّ .19
( )3ضٛز ٠ايكؿـ .88
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ٖ ٛإٛجٛد.
ايثايــث :اْــ٘ إٛجــٛد أٖٓ ٟــاى َ٬شَــ ١بــٌ ايػــٚ ٤ٞبــٌ إٛجــٛد
ٚتسادف َعٓ ٟٛبٌ ايػٚ ٤ٞإٛجٛد.
ايسابع :ذكٝك ١ايػ ٖٛ ٤ٞإعد ّٚقاٍ بعض إعتصي.١
اـاَظ :إ ايػ ٖٛ ٤ٞايكدً ٜ ٫ٚ ، ِٜل اضِ ايػ ٤ٞعً ٢اؿادث
إ  ٫ػٛشاً ٚضع ،١قاي٘ أب ٛايعباع ايٓاغ.٧
ايطادع :ايػ ٖٛ ٤ٞاؾطِ ْط

إٍ ٖػاّ بٔ اؿهِ.

ايطابع ٖٛ :ايرا َ ٖٛٚ ،ا ٜؿــــ س إ ٜعًـِ ٚىـرب عٓـ٘ ،عٓـد َـٔ
ٜثبت إعد٫ ّٚبد ٚإ ٜٓتخ عٓ٘ إ مت٬ف ٗ إؿادٜل ،ا ٫إ ا٭ٖـِ ٗ
إطأي ٖٛ ١إ ضتركاز قٛاعد تٓصَ ٜ٘كاّ ايسبٛبٚ ١ٝعدّ اـٛض ٚايتؿؿٌٝ
ؾُٝا ٜٛجد ْــ ٛع َػابٗ ١بٚ ٘ٓٝبٌ مًك٘ ٚإ ٪ٜ ٫دٖ ٟرا ايتؿؿـ ٌٝاٍ
تكــــٝٝع غــ س َٔ إعاْ ٞايكدض ١ٝاييت ٗ اٯ ١ٜايهسَّٚ ١ا تـدٍ عًٝـ٘
َٔ ؾؿا

ايعظُٚ ١اؾ٬ي ١يٛاج

ايٛجٛد.

ؾؿــ ٞاٯٜــ ١ايبػــازٚ ٠ايٛعــد ٚايٛعٝــد ٚاٱْــراز ٚا٭َــٌ ٚايسجــا٤
ٚايسٓٚ ١ايسأؾٚ ،١اٱضتحابَ ١ع عدّ ْؿـاد مصآ٥ـ٘ ٚنٓـٛش عـسؽ اهلل
ضبراْ٘ٚ ،نأْٗا َؿتاح َـٔ َؿـاتٝس ايـدعاٚ ٤ايطـٝاذ ٗ ١زذـاب ؾكـً٘
تعاٍ ٚتدبس آٜات٘ ٚعٓٛإ اهلداٚ ١ٜاٱّإٚ ،عً َٔ ١عًـٌ اٱجتٗـاد ٗ
طاع ١اهلل ٚايطعَ ٗ ٞسقات٘ ٗٚ ،اٯٜـ ١تٛنٝـد يكـاْ ٕٛايعًـٚ ١إعًـٍٛ
ٚإ ثبا

ايعً ١ا٭ٚ ٍٚايعً ١ايؿاعً.١ٝ

َٚعٓ ٢ايػ ٗ ٤ٞاٯٜ ١ٜتعد ٣ايٛج ٙٛإتعـدد ٠ايـيت ذنسٖٚـا ،ؾٗـٛ
إعً ّٛعٓـد ٙتعـاٍ َـٔ إٛجـٛد ٚإعـدَ ّٚـٔ غـا إتٓـاٖٚ ،ٞايـرا
إكدض ١ؽسد بايتفؿـ َٔ َٛقٛع ايكدز.٠
ٚايٓــصاع يؿظــٚ ٞإ ذتحــاد نــٌ َــٔ ايؿــسٜكٌ ّٓ ٫ــع َــٔ ايتؿؿــٌٝ
ٚايتأٚ ،ٌٜٚاهلل ٚاضع نسّٚ ، ِٜهـٔ إ ىؿــ ايعـاّ بـدي ٌٝاٯٜـا
ايكسآْ ١ٝاييت تبٌ َؿٗ ّٛايػٚ ٤ٞاْ٘ تعاٍ قادز يـٝظ َكـدٚزٚ ،غايـ
يٝظ َػًٛب ،نُا اْ٘ ٚ ٫اض  ١بٌ ايٛجٛد ٚايعدّ.
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 ٗٚاٯ ١ٜإط٬م ايكدز ٠اٱهلٚ ،١ٝاٱمبـاز ايطـُا ٟٚعـٔ إضـتحاب١
ْٝع ا٭غٝا ٤٭َس اهلل تعاٍ بػا زٚ ٠قـُإ ٚذـسش يًُطـًٌُ ٚدعـ٠ٛ
يٲ قداّ ٗ َطايو اؾٗاد ْٚػس ا٫ض.ّ٬

حبث كالهي

إػ : ١٦ٝإ٫زاد َٔ ٖٞٚ ،٠ؾؿا

ايؿعٌ ٗٚ ،عًِ ايه ّ٬أمتًــ

ؾٗٝا عًٚ ٢جَ ٙٛتعدد: ٠
ا٭ َٔ ٖٞ ٌٖ : ٍٚؾؿا

ايرا

بًراظ إعٓ.٢

ايثاْ : ٞاْٗا ؾؿ ١قدّ ١شا٥د ٠عً ٢ايرا .
ايثايث  :إْٗا تسجع إٍ ايعًِ.

ٚقــد ز ٟٚعــٔ اَ٫ــاّ ايسقــا  ،إ ا٫بــداع ٚإػــٚ ١٦ٝاٱزاد٠

َعٓاٖا ٚاذد ٚا٭مسا ٤ث٬ث.)1(١

ٚعٔ اَ٫اّ ايباقس عً ٘ٝايط :ّ٬وٜ ٫ه ٕٛغ ٤ٞإَ ٫ا غا ٤اهلل ٚأزاد
ٚقدز ٚقكـ٢وٜ ٫ٚ ،عـين ٖـرا اٱ جتُـاع بايكـسٚز ٠ايـرتادف ٚٚذـد٠
إعٓٚ ٢إؿٗ ، ّٛبٌ جا ٤يبٝإ عظ ِٝقدز ٠اهلل.

يريو ٕا ض ٌ٦عٔ َعٓ ٢غا ،٤قـاٍ  :إبتـدا ٤ايؿعـٌٚ ،ضـَ ٌ٦ـا

َعٓ ٢قدز ،قاٍ  :تكدٜس ا٭ غٝا َٔ ٤طٚ ٍٛعسضٚ ،ضَ ٌ٦ا َعٓ ٢قك٢
قاٍ :اذ ا قك ٢أَك ،٢ؾريو ايرَ ٫ ٟسد ي٘و.
َ َِٗٓٚـٔ عـسف إػـ ١٦ٝبـإٔ اهلل تعـاٍ ٜػـاْٝ ٤ـع أؾعـاٍ ايعبـاد
ماٖا ٚغسٖا ،قسٖا ْٚؿعٗاٚ ،يهٔ إػـ ١٦ٝأعـِ ٚأنـرب ٚأٚضـع ٖٚـٞ
عٓٛإ ايكدز.٠
ٚايػــ ٗ ٤ٞاٱ ؾ ـ ٬ح إٛجــٛد ايثابــت إتركــل ٗ اـــازد ٖٚــٌ
ٜػٌُ َعٓا ٙا٭عِ إٛجٛد ايرٖين ،ا٭قـ ،٫ ٣ٛيكٝـد (ٗ اــازد) إ٫
عً ٢م ٛاجملاش.
ٚايكدزًَ ٠هـ ١ايؿاعـٌ اؿـ ٞإفتـاز َٚبـدأ أؾعايـ٘ ٖٚ ،ـ ٞبايٓطـب١
( )1فُع ايبرس 49 ٜٔطبع ١ذحس.١ٜ
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يًُُهٔ ٚإفًٛم َتٓاٖٚ ١ٝقدٚد ٠شَاْاً َٚهاْاً ٚنٝؿاً ٚنُاً ضٛا ٤نإ
إْطاْاً أ ٚذٛٝاْاً أًَ ٚهاً أ  ٚفـسداً آمـسَٚ ،ثًـٗا َؿـاٖ ِٝاؿٝـاٚ ٠ايعًـِ
ٚايطُع ٚايبؿس.
أ َا بايٓطب ١ٱط٬م ٖر ٙإؿـاٖ ِٝيٛاجـ

ايٛجـٛد ؾ٬بـد إ تهـٕٛ

ماي َٔ ١ٝايٓكـ ٚايكؿٛز ٚاؿد ٚايتكٝٝد اؾطُ ،١ٝؾايبـازَٓ ٟـص ٙعـٔ
ايرتنٝـ ـ

إهـــَ ٕٛـــٔ ايتؿـــٛز ٚايتؿـــدٜلَٚ ،ـــٔ ايعًـــِ اؿؿـــٛيٞ

ٚاٱْ باع ٞؾهٌ ا٭غٝا ٤ذاقس ٠عٓد اهلل تعاٍ َط تحٝبٕ ١ػـ٦ٝت٘ َٗٓٚـا
ذٛاع ْٚؿٛع أٌٖ اـؿٚ ١َٛاـداع.
يــرا جــا ٤إ طــ٬م ايكــدز ٗ ٠اٯٜــ ١عًــ ٢مــ ٛاٱْــراز ٚايٛعٝــد هلــِ
ٚايبػاز ٠يًُطًٌُ ٭ٕ قدزت٘ ضبراْ٘ غا َتٓاٖٚ ١ٝاْ٘ ٜؿعٌ نٌ َا ٜسٜد
ٱُــاّ ايعبــادٚ ٠أذهــاّ ايتٛذٝــد ٗ ا٭زض ٚتثبٝــت أزنــإ اٱضــ،ّ٬
ٚقدزت٘  ٫تٓرؿس بايتكدٜس بٌ تػـٌُ اـًـل باهـاد إعـد ٗٚ ،ّٚاٯٜـ١
إْراز ٭ٌٖ ايسٜاٚ ٤ايٓؿام ٚإ مباز بإ زٜ٩تِٗ يٰٜا

ذح ١عًٚ ،ِٗٝإ

َا ٜس َٔ ْ٘ٚإعساض عِٓٗ أذٝاْاً ا ٚإْػػاٍ َٔ إطًٌُ بأضباب ايؿتٓ١
ا ٚايبٓ ا ٤ايعكا٥دٜ ٫ ٟعين اٱذٕ هلـِ بمظٗـاز ايعـداٚ ٠ٚايبػكـاٚ ،٤إ
تسنِٗ أذٝاْاً إِا ٖ ٛيٲضتدزاد ٚإقاَ ١اؿح.١

حبث فلسفي
َٔ ؾؿا

اهلل تعاٍ ايثبٛت ١ٝايٛجٛدٜـ ١ايكـدز ٠إ ًكـٖٚ ،١ـَ ٞـٔ

ٚجــ ٙٛاٱ ضــتد ٍ٫عًــٚ ٢اجـ

ايٛجــٛد ؿاجــ ١إٛجــٛدا

أ ٟأؾــساد

ايعامل يكدزت٘ تعـاٍ ذـدٚثاً ٚبكـا٤اً ،جـٛاٖس ناْـت أ ٚأعساقـاًٖٚ ،ـرٙ
ا٭جطاّ ٖهٓ ١ٱؾتكازٖا إٍ اؿٝص ٖٛٚ -ايؿساؽ ايرٜ ٟػػً٘ اؾطِٚ -قد
ثبت إ نٌ ٖهٔ ذادث ،يٝظ بكد ،ِٜؾاؾطِ ذادث قتاد إٍ إ٪ثس
إفتاز إُتٓع عٔ اؿدٚث َع إضتراي ١ايتطًطٌ.
ٚقدز ٠اهلل تعاٍ عاَ ١تتعًل ظُٝع إكـــ دٚزا
ايصَــإ ٚإهــإ ٚاؾٗــَٚ ،١ــٔ ؾــؿا

ٚبػـهٌ فـسد عـٔ

إُهــٔ إ َاٖٝتــ٘ تتؿـــ تــاز٠

بايعدّ ٚتاز ٠أمس ٣بايٛجٛد ؿاجــتٗا إٍ إ٪ثسَٚ ،ا إٔ اهلل تعاٍ قادز
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عًــ ٢إ ٜؿعـــــٌ ٚإ ٜ ٫ؿعـــــٌ أ  ٟاْــ٘ قــادز عًــ ٢نــٌ َكــــدٚزَٚ ،ــٔ
قــــ دزت٘ تعــاٍ ضــًب٘ يتًــو ايــٓعِ ايــيت أ ع اٖــا يًُٓــاؾكٌ ٚإفــادعٌ
ٚايهؿاز اير ٜٔمل ٜٛظؿٖٛا ٗ َطايو طاعت٘ تعاٍ َٔٚ ،تًو ايٓعِ
ايطُع ٚايبؿس.
ؾرنس قدز ٠اهلل تعاٍ ٗ ٖر ٙاٯ ١ٜإْـــراز هلِ ٚٚعٝـــد ٚإمباز بـإٔ
اهلل ٜ ٫عحص ٙغــــٚ ،٤ٞبػــ از ٠يًُـ ٗ ٌَٓ٪ذؿظٗـِ بأْؿطـِٗ ٚ ،بٝـإ
 ٖٔٚعدٚ ِٖٚإؾتكـــاز ٙاٍ ايٓاؾس ٚإعٌ.
 ٗٚاٯ ١ٜإغاز ٠اٍ إ قدز ٠اهلل تعاٍ عاَـــً َ ١كْٚ ١طــــبتٗا اٍ
إٛجٛدا

ٚإعـــدَٚا

َتطـا ١ٜٚيعًـــ ١اٱهاب ٚقبٛهلــــا يًٛجــــٛد

ٚايعدّٚ ،يٛجٛد إكتكٚ ٞؾكد إاْع.
************
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

املْضْع

3

إكدَ١

26

ب
قٛي٘ تعاٍ شَٳسٳقٶا ٚٳيَٗٴِٵ عٳرٳا ٷ

5

قٛي٘ تعاٍ ش ؾٹ ٞقريًريٛبٹَِٗٵ َٳسٳضٷ

30

ربٴٕٛٳز
أَيٹِٝٷ ٹبُٳا نَاْٴٛا ٜٳهْ ٹ
قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ َ٫

َؾصٳادٳٖٴِٵ اي ًِ٘ٴ َٳسٳقٶا ٚٳيَٗٴِٵ عٳرٳابٷ

تٴ ْؿطٹدٴٚا ؾٹ ٞا٭َزٵضَ قَايريٛا إَٻُْٳا

ربٴٕٛٳز
أَيٹِٝٷ ٹبُٳا نَاْٴٛا ٜٳهْ ٹ

رٔٴ َٴؿٵًٹرٴٕٛٳز
ْٳ ٵ

5

اٱعساب ٚايًػ١

30

6

ٗ ضٝام اٯٜا

31

ٗ ضٝام اٯٜا

9

إعحاش اٯ١ٜ

33

إعحاش اٯ١ٜ

10

اٯ ١ٜض٬ح

34

اٯ ١ٜض٬ح

11

اٯ ١ٜي ـ

35

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

12

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

38

اٯ ١ٜي ـ

14

إؾاقا

اٯ١ٜ

41

ايكساٚ ٠٤اٱعساب ٚايًػ١

إؾاقا

اٯ١ٜ

15

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

41

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

17

ايتؿطا ايراتٞ

44

ايتؿطا ايراتٞ

22

ايتؿطا

49

اٯ١ٜ

22

قٛي٘ تعاٍ شؾٹ ٞقريًريٛبٹَِٗٵ َٳسٳضٷ

51

ايتؿطا

24

قٛي٘ تعاٍ ش َؾصٳادٳٖٴِٵ اي ًِ٘ٴ َٳسٳقٶا

51

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ َ٫

َٔ غاٜا

تٴ ْؿطٹدٴٚا ؾٹ ٞا٭َزٵضَز
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

املْضْع

53

رٔٴ
قٛي٘ تعاٍ شقَايريٛا َإٻُْٳا ْٳ ٵ

76

ِ آَٹٓٴٛا
قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا قٹٌٝٳ يَٗٴ ٵ
َنُٳا آ ٳَٔٳ ايٓٻاعٴ قَايريٛا َأٴْ٪ٵ ٹَٔٴ َنُٳا

َٴؿٵًٹرٴٕٛٳز

آ ٳَٔٳ ايطټؿَٗٳا٤ٴ أََ َ٫إْٻٗٴِٵ ٖٴِٵ ايطټؿَٗٳا٤ٴ
هٔٵ  َ٫ٳٜعٵ ًَُٴٕٛٳز
ٚٳيَ ٹ
55

قٛي٘ تعاٍ شأََ َ٫إْٻٗٴِٵ ٖٴِٵ

76

اٱعساب ٚايًػ١

ػعٴسٴٕٚٳز
ا ْيُٴ ْؿطٹدٴٕٚٳ ٚٳيَهٹٔٵ  َ٫ٳ ٜٵ
55

اٱعساب ٚايًػ١

77

ٗ ضٝام اٯٜا

55

ٗ ضٝام اٯٜا

81

إعحاش اٯ١ٜ

57

إعحاش اٯ١ٜ

83

اٯ ١ٜض٬ح

57

اٯ ١ٜض٬ح

85

أضباب ايٓصٍٚ

58

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

86

اٯ ١ٜي ـ

60

اٯ ١ٜي ـ

89

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

94

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

62

إؾاقا

اٯ١ٜ

63

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

100

إؾاقا

65

ايتؿطا ايراتٞ

100

ايتؿطا ايراتٞ

68

اٯ١ٜ

105

اٯ١ٜ

َٔ غاٜا

َٔ غاٜا

اٯ١ٜ

70

ايتؿطا

107

ايتؿطا

70

قٛي٘ تعاٍ شأََ َ٫إْٻٗٴِٵ ٖٴِٵ

107

ِ آَٹٓٴٛا
قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا قٹٌٝٳ يَٗٴ ٵ

ا ْيُٴ ْؿطٹدٴٕٚٳز
71

قٛي٘ تعاٍ شٚٳيَهٹٔٵ َ٫
ػعٴسٴٕٚٳز
ٳ ٜٵ

َنُٳا آ ٳَٔٳ ايٓٻاعٴز
110

قٛي٘ تعاٍ ش قَايريٛا َأٴْ٪ٵ ٹَٔٴ َنُٳا
آ ٳَٔٳ ايطټؿَٗٳا٤ٴز
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

املْضْع

110

قٛي٘ تعاٍشأََ َ٫إْٻٗٴِٵ ٖٴِٵ

133

ايتؿطا

ايطټؿَٗٳا٤ٴز
112

 ٫ٳٜعٵًَُٴٕٛٳز
هٔٵ َ
قٛي٘ تعاٍشٚٳيَ ٹ

133

113

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا يَكريٛا ايِرٹٜٔٳ

134

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا يَكريٛا ايِرٹٜٔٳ
آَٳٓٴٛا قَايريٛا آَٳٓٻاز

آَٳٓٴٛا قَايريٛا آَٳٓٻا ٳَ ٚإذٳا مٳ ًَٛٵا إَيَ٢

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا مٳ ًَٛٵا إَيَ٢
غٳٝٳاطٹٓٝٹَِٗٵز

غٳٝٳاطٹٓٝٹَِٗٵ قَايريٛا َإْٻا ٳَعٳهريِٵ َإٻُْٳا
رٔٴ ٴَطٵتٳ ٵٗصَ٥ٴٕٛٳز
ْٳ ٵ
113

134

ِز
قٛي٘ تعاٍ شغٳٝٳاطٹٓٝٹَٗ ٵ

ايكساٚ ٠٤ايًػ١

114

ٗ ضٝام اٯٜا

136

دزاضَ ١كازْ١

117

إعحاش اٯ١ٜ

136

رٔٴ ٴَطٵتٳ ٵٗصَ٥ٴٕٛٳ
قٛي٘ تعاٍ ش َإٻُْٳا ْٳ ٵ

117

اٯ ١ٜض٬ح

139

قٛي٘ تعاٍ شاي ًِ٘ٴ ٜٳطٵتٳ ٵٗصَ٨ٴ بٹَِٗٵ

118

اٯ ١ٜي ـ

139

120

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

140

ٗ ضٝام اٯٜا

142

إعحاش اٯ١ٜ

123

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

143

اٯ ١ٜض٬ح

125

ايتؿطا ايراتٞ

143

اٯ ١ٜي ـ

129

اٯ١ٜ

145

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

طػٵٝٳاْٹَِٗٵ ٳ ٜٵعُٳٗٴٕٛٳز
ٚٳ ٳُٜٴدټٖٴِٵ ؾٹ ٞري

123

130

إؾاقا

َٔ غاٜا

اٯ١ٜ

اٱعحاش ٗ ْظِ ٖر ٙاٯٜا

146

ايكساٚ ٠٤اٱعساب ٚايًػ١

إؾاقا

اٯ١ٜ
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

املْضْع

147

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

171

ايتؿطا ايراتٞ

148

ايتؿطا ايراتٞ

176

اٯ١ٜ

153

اٯ١ٜ

177

ايتؿطا

155

ايتؿطا

177

قٛي٘ تعاٍ ش ريأٚٵيَ ٹ٦وَ ايِرٹٜٔٳ

155

قٛي٘ تعاٍ شاي ًِ٘ٴ ٜٳطٵتٳ ٵٗصَ٨ٴ بٹَِٗٵ

178

قٛي٘ تعاٍ ش َؾُٳا ٳزبٹرٳتٵ تٹحٳازٳتٴٗٴِٵ

157

قٛي٘ تعاٍ شٚٳ ٳُٜٴدټٖٴِٵ ؾٹٞ

182

قٛي٘ تعاٍ ش ٚٳَٳا نَاْٴٛا َٴٗٵتٳدٹٜٔٳز

َٔ غاٜا

َٔ غاٜا

كَ٬يَ َ١بٹايْٗٴدٳ٣ز
اغٵتٳسٳٚٵا اي ٻ

طػٵٝٳاْٹَِٗٵ ٳ ٜٵعُٳٗٴٕٛٳز
ري
161

قٛي٘ تعاٍ ش ريأٚٵيَ ٹ٦وَ ايِرٹٜٔٳ

183

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَثٳًريٗٴِٵ َن ٳُثٳٌَ ايِرٹٟ

كَ٬يَ َ١بٹايْٗٴدٳَ ٣ؾُٳا
اغٵتٳسٳٚٵا اي ٻ

اضٵ ٳتٛٵقَدٳ ْٳازٶا ؾَ ًَُٻا أَقٳا٤ٳ ٵ َٳا

رتٵ تٹحٳازٳتٴٗٴِٵ ٚٳَٳا نَاْٴٛا
ٳزبٹ ٳ

ذٛٵ َي٘ٴ ذٳٖٳ ٳ اي ًِ٘ٴ بٹٓٴٛزَٖٹِٵ ٚٳ ٳت ٳسنَٗٴِٵ
ٳ

َٴٗٵتٳدٹٜٔٳز

ٕز
ؾٹ ٞظريًريُٳا ٺ  َ٫ٴٜبٵؿٹسٴ ٚٳ

161

اٱعساب ٚايًػ١

183

اٱعساب ٚايًػ١

162

ٗ ضٝام اٯٜا

184

ٗ ضٝام اٯٜا

164

إعحاش اٯ١ٜ

186

إعحاش اٯ١ٜ

165

اٯ ١ٜض٬ح

186

اٯ ١ٜض٬ح

165

اٯ ١ٜي ـ

187

أضباب ايٓصٍٚ

167

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

188

اٯ ١ٜي ـ

189

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

169
169

إؾاقا

اٯ١ٜ

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

192

إؾاقا

اٯ١ٜ
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

املْضْع

192

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

208

اٯ ١ٜض٬ح

194

ايتؿطا ايراتٞ

209

اٯ ١ٜي ـ

195

اٯ١ٜ

209

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

َٔ غاٜا

198

ايتؿطا

214

198

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَثٳًريٗٴِٵ َن ٳُثٳٌَ ايِرٹٟ

215

إؾاقا

اٯ١ٜ

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

اضٵ ٳتٛٵقَدٳ ْٳازٶا ؾَ ًَُٻا أَقٳا٤ٳ ٵ َٳا
ذٛٵ َي٘ٴز
ٳ
199

قٛي٘ تعاٍ شذٳٖٳ ٳ اي ًِ٘ٴ

216

ايتؿطا ايراتٞ

بٹٓٴٛزَٖٹِٵز
200

عث ب٬غٞ

217

202

قٛي٘ تعاٍ ش ٳٚتٳ ٳسنَٗٴِٵ ؾٹٞ

218

َٔ غاٜا

اٯ١ٜ

ايتؿطا

ظري ريًُٳا ٺ  َ٫ٴٜبٵؿٹسٴٕٚٳز
203

عث ب٬غٞ

218

ٞز
قٛي٘ تعاٍ شؾٴٌِّ بٴهِْٷ عٴُٵ ٷ

204

ٞ
قٛي٘ تعاٍ شؾٴٌِّ بٴهِْٷ عٴُٵ ٷ

221

ٜ ٫ٳسٵجٹعٴٕٛٳز
قٛي٘ تعاٍ ش ؾَٗٴِٵ َ

جعٴٕٛٳز
ؾَٗٴِٵ ٜ َ٫ٳسٵ ٹ
قٛي٘ تعاٍ ش َأٚٵ نَؿٳ ِّٝٺ ٹَٔٵ

204

اٱعساب ٚايًػ١

223

205

ٗ ضٝام اٯٜا

223

اٱعساب ٚايًػ١

208

إعحاش اٯ١ٜ

225

ٗ ضٝام اٯٜا

م
طُٳا٤ٹ ؾٹ٘ٝٹ ظري ريًُٳا ٷ ٚٳ ٳزعٵدٷ ٳٚبٳسٵ ٷ
اي ٻ
حعٳًريٕٛٳ أَؾٳا ٹبعٳٗٴِٵ ؾٹ ٞآذٳاْٹ َِٗٵ ٹَٔٵ
ٜٳ ٵ
ؿٛٳاعٹلَ ذٳرٳزٳ ا ْي ٳُٛٵ ٹ ٚٳاي ًِ٘ٴ
اي ٻ
َٴرٹٝطٌ بٹايْهَاؾٹسَٜٔٳز
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

املْضْع

227

إعحاش اٯ١ٜ

247

قٛي٘ تعاٍ شٚٳاي ًِ٘ٴ َٴرٹٝطٌ

229

أضباب ايٓصٍٚ

248

231

اٯ ١ٜي ـ

248

231

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

250

ٗ ضٝام اٯٜا

252

إعحاش اٯ١ٜ

236

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

252

اٯ ١ٜض٬ح

237

ايتؿطا ايراتٞ

253

اٯ ١ٜي ـ

240

اٯ١ٜ

254

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

بٹايْهَاؾٹسَٜٔٳز
ف َـٴ
قٛي٘ تعاٍشٜٳهَادٴ ا ْيبٳسٵمٴ ٜٳ ٵ
ػٛٵا
َأبٵؿٳازٳٖٴِٵ نري ًُِٳا أَقٳا٤ٳ يَٗٴِٵ ٳَ ٳ
ؾٹ٘ٝٹ ٳَ ٚإذٳا أَظًَِْٳ عٳًَٝٵَِٗٵ قَاَٴٛا ٚٳ َيٛٵ
ط ٵُعٹ َِٗٵ
غٳا٤ٳ ايًِ٘ٴ يَرٳٖٳ ٳ ٹب ٳ
ٚٳ َأبٵؿٳازَٖٹِٵ إَٕٻ اي ًِ٘ٳ عٳًَ ٢نريٌِّ غٳٞٵ٤ٺ
قَدٹٜسٷز

236

إؾاقا

َٔ غاٜا

اٯ١ٜ

240

ايتؿطا

256

240

قٛي٘ تعاٍ ش َأٚٵ نَؿٳ ِّٝٺ ٹَٔٵ

257

ايكساٚ ٠٤اٱعساب ٚايًػ١

إؾاقا

اٯ١ٜ

ايؿً ١بٌ أٚ ٍٚآمس اٯ١ٜ

طُٳا٤ٹز
اي ٻ
242

قٛي٘ تعاٍشؾٹ٘ٝٹ ظري ريًُٳا ٷ ٚٳ ٳزعٵدٷ

258

ايتؿطا ايراتٞ

ٳٚبٳسٵمٷز
246

شؾٹ٘ٝٹ ظري ريًُٳا ٷ ٚٳزٳعٵدٷ ٳٚبٳسٵمٷ
حعٳًريٕٛٳ أَؾٳا ٹبعٳٗٴِٵ ؾٹ ٞآذٳاْٹَِٗٵ
ٜٳ ٵ
علَ ذٳرٳزٳ ا ْيُٳٛٵ ٹز
ٹَٔٵ ايؿٻٛٳا ٹ

259

َٔ غاٜا

اٯ١ٜ
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الفهرس
الصفحح

املْضْع

الصفحح

260

ايتؿطا

264

261

قٛي٘ تعاٍ شٜٳهَادٴ ا ْيبٳسٵمٴ

267

املْضْع

قٛي٘ تعاٍ شإَٕٻ اي ًِ٘ٳ عٳًَ ٢نريٌِّ
٤ٞٺ قَدٹٜسٷز
غٳ ٵ
عث نَٞ٬

ف َـٴ َأبٵؿٳازٳٖٴِٵز
ٜٳ ٵ
263

قٛي٘ تعاٍ شنريًُِٳا أَقٳا٤ٳ يَٗٴِٵ

268

عث ؾًطؿٞ

ػٛٵا ؾٹ٘ٝٹز
ٳَ ٳ
263

قٛي٘ تعاٍ ش ٳَ ٚإذٳا أَظًَِْٳ عٳًَٝٵَِٗٵ

270

ايؿٗسع

قَاَٴٛا ٚٳيَٛٵ غٳا٤ٳ اي ًِ٘ٴ يَرٳٖٳ ٳ
ٹبطٳ ٵُعٹَِٗٵ ٚٳ َأبٵؿٳازَٖٹِز
زلن اإليداع يف داز الكرة ّالْثائك تثغداد زلن ( )963لسٌح 2111

