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قىله تعاىل
[ فِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ ًََّغؤٌٌََُٔهَ عَْٓ اٌَْْزَبََِ لًُْ اِصْالحٌ ٌَيُُْ خَْْشٌ
ًَاِْْ رُخَبٌِطٌُىُُْ فَبِخٌَْأُىُُْ ًَاٌٍَّوُ َّعٍَُُْ اٌُّْفْغِذَ ِِْٓ اٌُّْصٍِْخِ ًٌٌَْ شَابََ
اٌٍَّوُ ألَعْنَزَىُُْ اَِّْ اٌٍَّوَ عَضِّضٌ دَىٌُِْ ]اٯ.220 ١ٜ

اإلعراب واللغت

 ٗ$$ايؿْٝا  :داق ٚفكٚق َتعًل ب (رَزَفَىَّشًَُْ) ٚنٝأتَ ٞمٜؿ بٝإ ٗ
نٝام اٯٜات .
اٯغكَ : ٠عطٛف َٔ عً ٢ايؿْٝا فكٚق بايههكَ ٠جً٘ .
ٜهأيْٛو ٜ :هأي : ٕٛفعٌ َٓاقع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ثبٛت ايٓ ٕٛ٭ْ٘
َٔ ا٭فعاٍ اـُه. ١
ايٛا : ٚفاعٌ .
ايهاف ُْ :ري َفع ٍٛب٘ ٜ ٖٛٚ ,عـٛؾ ىلٍ ايـٓحم قُـؿ َـً ٢اي عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚنًِ .
ٚايتكؿٜك ٜ :هأيو ايٓاى ٜاقُؿ أٜ ٚهأيو إهًُ. ٕٛ
قٌ  :فعٌ أَك ٚايفاعٌ ُْري َهترت تكؿٜك ٙأْت .
اَ٬ع َ :بتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
هلِ  :داق ٚفكٚق َف ١ٱَ٬ع.
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غري  :غرب اَ٬ع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
ٚىلٕ :ايٛا ٚانتٓ٦اف.١ٝ
ىلٕ :سكف يكط دالّ .
ؽـايط : ِٖٛفعـٌ ايًـكط فـم ّٚعــفف ايٓـٚ ٕٛايـٛا ٚفاعـٌٖٚ ,ــِ :
ُْري َتٌُ َفع ٍٛب٘.
فاغٛاْهِ  :ايفا ٤قابط ١ؾٛاب ايًكط.
ىلغٛاْهِ :غرب ٕبتؿأ قفٚف تكؿٜك , )ِٖ( ٙأ :ٟفِٗ اغٛاْهِ.
ٚاي :ايٛا ٚانتٓ٦افٚ ١ٝانِ اؾ٬يَ ١بتؿأ َكفٛع .
ٜعًِ  :فعٌ َٓاقع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
ٚايفاعٌ ٖ ٛاي عم ٚدٌ .
ٚاؾًُ ١ايفعً ١ٝغرب إبتؿأ .
إفهؿَ :فع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايفتش ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
َٔ إًُض  :داق ٚفكٚق َ ,تعًل َشفٚف ساٍ َٔ إفهؿ  ,يًفٌُ

ٚايتُٝٝم بُٗٓٝا  ,قاٍ تعاٍ طٌَِِّْْضَ اٌٍَّوُ اٌْخَجِْشَ ِِْٓ اٌطَِّّْتِ ًَّجْعًََ اٌْخَجِْشَ ثَعْعَوُ
عٍَََ ثَعْطٍ فََْشْوَُّوُ جَِّْعًب فََْجْعٍََوُ فِِ جَيَنََُّ أًٌَُْئِهَ ىُُْ اٌْخَبعِشًَُْص (.)1
ٚي : ٛايٛا ٚانتٓ٦اف.١ٝ
ي :ٛسكف ىلَتٓاع َ٫تٓاع  ,أَ٫ ٟتٓاع اؾٛاب َ٫تٓاع ايًكط أ ٟىلَتٓاع
ايجاَْ٫ ٞتٓاع ا٭ ٍٚيبٝإ فٌٓ اي عم ٚدٌ ٗ ن ١َ٬إهًٌُ َٔ ايعٓت,
 ٖٛٚايتعب ٚإًكَٚ ١كؿَات اٱثِ ٚايٓكق .
( عٔ ابٔ عباى ٗ اٯ ١ٜقاٍ  :ىلٕ اي ٕا أْمٍ { ىلٕ ايفٜ ٜٔأنً ٕٛأَٛاٍ
ايٝتاَ ٢ظًُاّ  } . . .اٯ . ١ٜنك ٙإهـًُ ٕٛإٔ ٜٓـُٛا ايٝتـاَٚ ٢ؼكدـٛا إٔ
ىايط ٗ ِٖٛي , ٤ٞفهأيٛا قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ  ,فـأْمٍ
( )1نٛق ٠ا٭ْفاٍ .37
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اي { قــٌ ىلَــ٬ع هلــِ غــري ٚىلٕ ؽــايط ِٖٛفــ.غٛاْهِ ٚ . . .يــ ٛيــا ٤اي
٭عٓتهِ } ٜك : ٍٛ٭سكدهِ ْٝٚل عًٝهِ ٚ ,يهٓ٘ ٚنع ٜٚهك .
ٚأغكز ابٔ أب ٞسامت عٔ ابٔ عباى أْ٘ قكأ { ٚىلٕ ؽايط ِٖٛفاغٛاْهِ
ٗ ايؿ. } ٜٔ
ٚأغكز ابٔ دكٜك عٔ ابٔ لٜؿ ٗ قٛي٘ { ٚاي ٜعًِ إفهؿ َٔ إًُض }
قاٍ  :اي ٜعًِ سٌ ؽًط َايو َاي٘ أتكٜؿ إٔ تًُض َاي٘ أ ٚتفهؿ ٙفتأنًـ٘
بغري سل .
ٚأغكز عبؿ بٔ ٓٝؿ ٚابٔ دكٜك ٚابٔ إٓفق ٚابٔ أب ٞسـامت عـٔ ابـٔ
عباى ٗ قٛي٘ { ٚي ٛيا ٤اي ٭عٓتهِ } قاٍ ي ٛيا ٤اي ؾعٌ َا أَبتِ َٔ
أَٛاٍ ايٝتاََٛ ٢بكاّ .
ٚأغكز عبؿ بٔ ٓٝؿ عٔ قتاؾٚ { ٠ي ٛيا ٤اي ٭عٓتهِ } قاٍ  :ي ٛيا٤
اي ٭عٓتهِ فًِ ت٪ؾٚا فكٚ , ١ٜٓمل تكَٛٛا عل) (.)1
يا ٤اي :فعٌ َاض.
اي  :يفغ اؾ٬ي ١فاعٌ َكفٛع .
ٚإفع ٍٛقفٚف تكؿٜك ٙاعٓاتهِ.
٭عٓتهِ  :اي ّ٬قابط ١ؾٛاب ايًكط .
أعٓت  :فعٌ َاض .
نِ ُْ :ري َتٌُ ٗ قـٌ ُْـب َفعـ ٍٛبـ٘ ٚ ,ايفاعـٌ ْـُري َهـترت
تكؿٜك. ٖٛ ٙ
ىلٕ اي  :ىلٕ سكف ًَب٘ بايفعٌ ٜفٝؿ ايتٛنٝؿ .
يفغ اؾ٬ي ١ىلنِ َُٓٛب بايفتش. ١
عمٜم سه : ِٝعمٜم غرب ىلٕ َكفٛع بايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
سه : ِٝغرب ثإ َكفٛع بايُٓ. ١
( )1ايؿق إٓجٛق .15/2
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إػايطــ :١إ٬بهــٚ ١ايتــؿاغٌ َــا ُٜــعب اٜ ٚتعــفق َعــ٘ ايتُٝٝــم َٓٚــ٘
اـًٝطإ أ ٟايًكٜهإ يتؿاغٌ ٚاغت٬ط اَٛاهلُاٚ ,اـًٝط  :ايك ّٛاَكِٖ
ٚاسؿ َع ايتبا ٜٔاَ ّ٬بٚ ِٗٓٝي ٛعً ٢م ٛدٗيت.
( غايطِت٘ غٴًط ٖٞٚ ١اـًِّٝطَ ٢تٴُؿّ ٚتٴكُِك ٚقايٛا اـًَُٝطا ٤إؿ فٗٝا أنجك.
أب ٛلٜؿَ :اٍ ايك ّٛغًِّٝطَٚ ٢غٴًٝٵطٚ ٢غٴً ٝٵط .٢قاٍ أبـ ٛعًـ :ٞفأَـا قـٛهلِ
ٚقعٛا ٗ غٴًّٝط ٢فُكُٛق .أب ٛلٜؿ ٖٛٚ :اـًَـٝط ٚاؾُـع غٴًُـطَ .ـاسب
ايعٌ :اـًٝط  -ايف ٜٔأَكٴِٖ ٚاسؿ .قاٍ أب ٛعًٚ ٖٛ :ٞاسـؿ ْٚـع .أبـٛ
لٜؿ :اـًٝط  -إفاٚض إًاقى ٗ إاٍ ٚاؾُع غٴًَطا.)1( )٤
ٚاٱعٓات  :اؿٌُ عًًَ ٢ك ٫ ١تطامٚ ,عٓٝت ايععِ عٓتا :اَاب٘ ٖٔٚ
ا ٚنهك بعؿ درب.
ٚق ٌٝاَـٌ ايعٓـت اْههـاق ايععـِ بعـؿ دـرب ٙثـِ انـتعري يهـٌ ًَـك١
ْٚكق.
ٚتعٓتــ٘ تعٓتــاّ :اـا يــبو عًٝــ٘ ٗ نــ٪اي٘ يــ٘ٚ ,فٝــ٘ ؾ٫يــ ١عًــ ٢إًــك١
ٚايتٓٝٝل.
( ايعٳٓٳتٴ :ؾغ ٍٛإًك ١عً ٢اٱْهإ ٚيكا ٤ايًؿ.٠
ٚق :ٌٝايعٳٓٳتٴ :ايفهاؾ .عٳِٓتٳ عٳٓٳتا.
ٚأعٵٓٳت٘ٴ ٚتٳعٳَّٓتٳ٘ :نأي٘ عٔ ي ٤ٞأقاؾ ب٘ ايًبو عًٚ ٘ٝإًك.١
ٚايعٳٓٳتٴ :اهل٬ى.
ٚأعٵٓٳتٳ٘ :أٚٵقَع٘ ٗ اهلًََهَ ٗٚ .١ايتٓم ٚ( :ٌٜيٛٵ يا٤ٳ ايُ ٭َعٵٓٳتهَِٵ).
ٚايعٳٓٳتٴ :ايمْا ٗٚ .ايتٓم( :ٌٜـيوَ يُِٳٔٵ غٳًِٞٳ ايعٳٓٳتٳ َِٓٵهُِٵ)##.)2( ).

( )1إػُِ .74/3
( )2احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ .218/1
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يف سياق اآلياث

ٖفا ٖـ ٛايهـ٪اٍ ايجايـح غـ ٍ٬ثـ٬خ آٜـات َتٛايٝـات فُْٛـٛع اٯٜـ١
ن٪اٍ إهًٌُ يًٓحم عٔ َهأي ١ابتٚ ١ٝ٥٬سهُٗا ايًكعٚ ,ٞتفًٓ٘ نبشاْ٘
قْ ٞفو اٯَ ١ٜـٔ ريـري ؼٜٛـٌ عًـ ٢آٜـ ١اغـك ,٣فبعـؿ ايهـ٪اٍ عـٔ اـُـك
ٚإٝهك ٚايه٪اٍ عٔ اْ٫فـام ,دـا٤ت ٖـف ٙاٯٜـ ١يتتعًـل َهـأي ١ادتُاعٝـ١
ٚاغ٬ق.١ٝ
 ٗٚ$$ايهٝام َها: ٌ٥
إهأي ١ا٭ ١ًَ : ٍٚآ ١ٜايبشح باٯ ١ٜايهابكٚ ١فٚ ٘ٝد. ٙٛ

ا٭ : ٍٚىلبتؿأت آ ١ٜايبشح باؾاق ٚاجملكٚق (فِِ اٌذَُّْْٔب) ٖا ٜؿٍ عً٢
ىلتُاٍ ٖف ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايهابك , ١يٝهَ ٕٛتعًل اؾاق ٚاجملكٚق عًٚ ٢د. ٙٛ
أ : ّ٫ٚايبٝإ ايفٜ ٟتفٌٓ اي عم ٚدٌ ب٘ يٰٜات .

ثاْٝاَ  :غاُ ١آ ١ٜايهٝام ٚقٛي٘ تعاٍ (ٌَعٍََّىُُْ رَزَفَىَّاشًَُْ) أ ٟتتفهـكٗ ٕٚ

أسٛاٍ ٚأَٛق ايؿْٝا ٚاٯغك. ٠
ثايجاَ  :ىلقاؾ ٠ساٍ قفٚف ٚقع ٗ ساٍ اٯٜات اييت بٗٓٝا اي عـم ٚدـٌ
ٗ ايــؿْٝا ٚاٯغــك ٫ٚ , ٠تعــاقض بــٌ ٖــف  ٙايٛدــٚ ٙٛا٭قــكب ايجــاْٖٚ ٞــٛ
إكاؾف ايتفهك ساٍ ايٓاى ٗ ايؿْٝا أ ٟايتفهـك ٗ ايـؿْٝا ٚاٯغـكٜٚ ٠هـٕٛ
َعٓ ٗ )ٗ( ٢بؿا ١ٜاٯ ١ٜإُاسب ١نُا ٜكاٍ ٜغاؾق اٱْهإ ايؿْٝا ٗ أعُاي٘ .
إهأي ١ايجاْ َٔ : ١ٝىلعذال ْعِ ٖف ٙاٯٜات تتُٓٔ نٌ َٔ آٜـ ١ايبشـح

ٚاٯ ١ٜايهابك ١يفغ (َّغؤٌٌََُٔهَ) ايفٚ ٟقؾ ٔو عًك َك ٗ ٠ايككإٓ ٚ ,بُٓٝا
دا ٗ ٤أ ٍٚايهٝام  ,فٚ ْ٘.قؾ ٗ ٚنط آ ١ٜايبشح ##.

اعجاز اآليت

اٯٜــَ ١ؿقنــ ١اغ٬قٝــ ١يتٓعــ ِٝاجملتُــع ٚاَــ٬ع ايكــ ِٝعإ ٝـاّ ٚؼبٝــب
اْ٫هـذاّ ا٫دتُاعـٚ ٞالايـ ١ايفٛاقم ٚإٛاْــع بٌ ايطبكـات إػتًفٚ ١فٗٝا
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ســٌ َتكــؿّ لَاْــا ٶيًًُــانٌ إهتعُــ ٗ ١ٝبــاب ايكــٚ ِٝتًــتت ايُــبٝإ
ٚاْطٗاؾِٖ ٚا٭ؾقإ ٚايهؿٚقات اييت تٓذِ عٔ ْٝاعِٗ.

اآليت سالح

إ اَ٫ـــ٬ع ا٫دتُـــاعٚ ٞنـــ ١ًٝيرتنـــٝؼ ايـــؿَٓٚ ,ٜٔانـــب ١يتعاٖـــؿ
ايفكا٥ضَٚ ,اْع َٔ ايتفكٜط ٗ اسهاّ ايًكٜع ,١نُـا إ اٯٜـ ١ؼـ ٍٛؾٕٚ
اْتًاق اؾكّٚ ١اٱمكاف.

أسباب النسول

نإ اٌٖ اؾاٖـًٜ ٫ ١ٝتشكدـ ٗ ٕٛاَـٛاٍ ايٝتـاَ ,٢فٝتمٚدـ ٕٛايٝتُٝـ١
طُعاّ ٗ َاهلا ,اٜ ٚكـ َٔ ّٛي٘ نــًطإ عًٗٝا بتمٚهٗا َٔ ابٓ٘ نٜ ٞهتشٛـ
عًــَ ٢اهلــاٜٚ ,تُــكفَ ٕٛــع ايٝتــاَٚ ٢فــل ايكــ ٠ٛايًــٗٚ ١ٜٛإُــا

اٚ

اٱعكاض ,فٓميت ًْ ١آ ٜات ؼفق َٔ ايتعؿ ٟعً ٢اَٛاٍ ايٝتاََٗٓ ٢ا ط

ْ فِااِ ُثطُااٌ ِٔ ِي ُْ َٔاابسًا
َ
ْ َأِْااٌَا َي ا ٌْ َْزَاابََِ ُإ ًٍّْااب ِالَااب َّاا ْؤ ُوٌٍُ
َ
ٓ َّاا ْؤ ُوٌٍُ
َ
ْ اٌَّاا ِزّ
َّ
ِا

ًَعََْصٌٍََْْْ عَاعًًِ ا ص(ٚ ,)1قٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَالَ رَمْشَثُاٌا َِابيَ اٌَْْزِاُِْ اِالَّ ثِابٌزِِ ىِاَِ
أَدْغَُٓ ص ( , )2فتٓم ٙإهًُ ٕٛعٔ اَٛاٍ ايٝتاَٚ ٢ابتعؿٚا عِٓٗ استٝاطاّ.
ٚق ٌٝإ َـاسب ايٝتـ ِٝنـإ ٜفـكؾ يـ٘ َٓـمٚ ٫طعاَـ ّا فٝبكـَٓ ٢ـ٘ يـ٤ٞ
فٝرتنْٛــ٘ ٜ ٫ٚككبــ٘ اســؿ ستــٜ ٢فهــؿ فتٓــكق ايٝتــاَ ٢اْفهــِٗ ٚتعكْــت
اَٛاهلِ َُٚـاؿِٗ يًتًـو ٚقَـا ناْـت َٓانـبٖ٫ ١ـٌ ايٓفـام ي٬نـتشٛاـ
عًِٗٝٶ
ٚق ٟٚا ٕ عبؿ اي بٔ قٚاس ١قاٍَ :ا يهًـٓا َٓالٍ تهـهٓٗا ايٝتـاَ٫ٚ ٢
نًٓا هؿ طعاَا ٚيكابا ٜفكؾُٖا يًٝت ,ِٝفٓميت ٖف ٙاٯ.١ٜ

( )1نٛق ٠ايٓها.10 ٤
( )2نٛق ٠اْ٫عاّ .152
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مفهىم اآليت

ٖف ٙاٯ َٔ ١ٜاٯٜات ايٓاؾق ٗ ٠ايككإٓ اييت تبؿأ ظاق ٚفـكٚق َـتعًكٌ
باٯٜــ ١ايــيت نــبكتٗا ٜٚعطــ ٞفاَــٌ اٯٜــ ١ؾ٫يــ ١عًــ ٢عُــ ّٛإعٓــٚ ٢تعــؿؾ
َفاٖٚ ُ٘ٝايتفهك ٗ ايؿْٝا ٚاٯغكٜٓ ٠شٌ اٍ عؿَ ٠هاَٗٓ ٌ٥ا:
ا٭ : ٍٚاَعإ ايٓعك ٗ سكٝك ١ايؿْٝا ٚنكع ١اْكٓا ٤اٜاَٗا.
ايجاَْْٛٛ : ١ٝع ١ٝا٭عُاٍ ٚيم ّٚاتٝإ ايُاؿات فٗٝا.
ايجايج : ١ايًُٚ ١إ٬لَ ١بٌ ايؿْٝا ٚاٯغكٚ ,٠تعًل نـٌ ٚاسـؿَُٗٓ ٠ـا
با٭غكٚ ٣فل قـ ٛاٌْ ايعًـٚ ١إعًـٚ ٍٛايهـبب ٚإهـببٚ ,إ ايـؿْٝا تتـأثك
باٯغك ٠آٜاّ ,فُتَ ٢ا اؾقى ايٓاى ستُ ١ٝاؿهاب ٚإعاؾ فاِْٗ ٜأغفٕٚ
ي٘ اٖب ١اٱنتعؿاؾ اييت تتذً ٗ ٢عامل ا٭عُاٍ فٝهٛؾ ايعؿٍ ٚتعِ نـُٝا٤
ايُ٬ع ٜٓٚتف ٞايعًِ ٚتغًب قٚع ايعفٚ ٛايتهاَض ٜٛٚظو ايعكٌ ـؿَـ١
اٱ ْهإ ٚاعُاق ا٭قض بايعباؾات ٚتٓبف انباب تعط َٔٚ ً٘ٝاُٖٗا يـكب
اـُك ٚيبٗ٘ ٚايًض ٚايبػٌ ٚعؿّ ايعف.ٛ
ايكابع : ١إ ايتفهك ٗ اؿٝا ٠ايؿْٝا ٚن ١ًٝيًكؾع ٚاٱسرتال ٚايتٛقَٔ ٞ
ايه٦ٝات ٖٚفَ ٙؿقن ١تأؾٜبٜٓ ١ٝفكؾ بٗا ايككإٓ ٚإ ناْت إًـٌ ايهـابك ١مل
تغفٌ عٓٗا ,إ ايتأ ٌَ ٗ إ٬لَ ١بٌ ايعٌُ ٗ ايؿْٝا ٚاؿهـاب ٗ اٯغـك٠
تؿفع اٱْهـإ طٛعـ ّا ٚاْطباقـ ّا ٚقٗـك ّا اٍ ايتكٝـؿ باسهـاّ ايًـكٜعٚ ١ايهـعٞ
ايؿٚ٩ب يًعٌُ َا دا ٗ ٤ايككإٓ َٔ ا٭ٚاَك ٚايٓٛاٖ ٞف ٬تٌُ ايٓٛب ١اٍ
ايعكاب ٚاقاَ ١اؿؿ بٌ إ ٚدٛؾ اؿانِ ٜأت ٞتعٓٝؿاّ ؿهِ ايككإٓ ,إ َا
ـنكت٘ بعض ايٓعكٜـات ايغكبٝـَ ١ـٔ اٱنـتغٓا ٤عـٔ اؿهَٛـٚ ١ايؿٚيـ ١ثبـت
بطْ٬ــ٘ عك ـٚٚ ّ٬اقع ـاّ ٚعكف ـاّ ٚاْــ٘ ٖٚــِٚ ,يهٓــ٘ ٗ ايكــكإٓ سكٝكــ ١ظــاٖك٠
بايًٛاٖؿ ٚايعكٌ ٚايٛدؿإ ,فـايتفهك بايُـً ١بـٌ ايـؿٚ ٜٔاٯغـك ٠قـإْٛ
َــاؾٜ ٟتغًــ ٢ا٭فــكاؾ ٚاؾُاعــات ٗ يًٝــِٗ ْٗٚــاقِٖ ٚدٛاْــب سٝــاتِٗ
إػتًف.١
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اـاَه : ١دا٤ت اٯ ١ٜبُٝغ ١ايتفهـك ٕٓـع ايتعـؿ ٟبانـِ ايـؿٚ ٜٔظًـِ
اٯغك ٜٔبفقٜع ٌْٝ ١ايجٛاب ٗ اٯغك ,٠فإ ايتفهك ّٓع َٔ ايٓ٬يٜٚ ١مٌٜ
اؿٛادم اييت هعًٗا اعٛإ ايًٝطإ ٭ريٛا ٤ايٓاى.
ايهاؾنـ : ١ايتفهــك ٚايتأَــٌ ٗ ايــؿْٝا ٚاٯغــك ٠تُٓٝــ ١يًُــؿاقى ايعكًٝـ١
ٚتٗفٜب يًٓفٛى ٚتٛنع ١يًعًَْٛٛٚ ّٛع هعٌ اٱْهإ ٜعٌُ ٕا ٖ ٛاعِ
ٖا وٝط ب٘.
ايهــابع : ١انتشٓــاق اٯغــكٚ ٠دعــٌ اعتبــاق هلــا ٗ ايٛدــٛؾ ايــفٖ
ٜٓعهو عً ٢ايهـًٛى ايًػُـٚ ٞايٓـٛعّٓٚ ٞـع َـٔ سُـ ٍٛاـُـَٛات
ٚايٓماعات ٚاؿكٚب ٜٛٚفك يًٓاى ا٭َٛاٍ ٚهٓبِٗ لٖٛم ا٭قٚاع ٜٚهٕٛ
َٓانب ١يبـح ايـؿع ٠ٛاٍ اٱنـَٓ ّ٬طـل اؿذـٚ ١ايربٖـإ بعٝـؿ ّا عـٔ ريًبـ١
ايٓفو ايغٓبٚ ١ٝايًٗ.١ٜٛ
ايجآَٚ َٔ : ١د ٙٛف ٤ٞاؾاق ٚاجملكٚق "ٗ ايؿْٝا" ا ٍٚاٯ ١ٜافاؾ ٠عُّٛ
ايكُؿ ٚؼكٝل اريكاض َتعؿؾ ٠اعِ ٖا ٚقؾ ٗ اٯ ١ٜايهابك َٔ ١ايٓٗ ٞعـٔ
اـُك ٚا٭َك بايعف ٛفايتفهك ٗ ايؿْٝا ٚاٯغك ٠باب يًتكٚ ٣ٛاؾا ٤ايعباؾات
 ٖٛٚع ٕٛعً ٢اهلؿاٚ ١ٜايكياؾ َٚاؾ ٠يٲّإ ؽتًـو عـٔ اٯٜـات ايهْٝٛـ١
َٚا ٗ اٯفام َٔ بؿٜع َٓع٘ٚ ,عٔ اٯٜـات ايٓاليـَ ١ـٔ عٓـؿ ٙتعـاٍ ٚعـٔ
اٯٜات اؿه ١ٝاييت دا ٤بٗا ا٭ْبٝا ,٤اْٗـا آٜـ ١ظـاٖك ٠غفٝـٜ ١ـؿقنٗا ايعكـٌ
ٚاغربت عٓٗ ا ايهتب ايهُاٚ ١ٜٚانؿ ا٭ْبٝا ٤ستُ ١ٝايبعح ٚايًٓٛق باٱْاف١
اٍ ايٛدؿإ ٚآف ١إٛت اييت تأت ٞعً ٢نٌ اْهإ.
ايتانع : ١انتك ٍ٬اؾاق ٚاجملكٚق ٗ بؿا ١ٜاٯ ١ٜؾع ٠ٛيًتفهـك بٗـا عًـ٢
م ٛاٱط٬م ٚايًُ ٍٛبغض ايٓعك عٔ َتعًكُٗا ٗ اٯ ١ٜايهابك ١فهٌ َُٓٗا
َؿقن ٗ ١إعكف ١اٱهلٚ ١ٝباب يًٗؿاٚ ١ٜآ ١ٜتؿٍ عً ٢ععَٓ ِٝع٘ نـبشاْ٘
ٚبؿٜع غًك٘ ,فُٔ اٯٜات َا ت٬لّ اٱْهإ ا ٚته ٕٛـات َبغ ١لَاْٚ ١ٝقؿ
ًٜ ٫تفت هلا َـع اُٖٝتٗـا َْٛٚـٛعٝتٗا ٗ اٱنـتؿ ٍ٫عًـٚ ٢دـٛؾ إـاْع,
فذا٤ت ٖف ٙاٯ ١ٜيًتٛنٝؿ عً ٢آ ١ٜايؿْٝا ٚآ ١ٜاٯغك ٠نُا إ ٖاتٌ اٯٜـتٌ
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تتُفإ بعٓا ٜٔٚـات ١ٝؼتِ عً ٢اٱْهإ دعـٌ َْٛـٛع ١ٝهلُـا ٗ نـًٛن٘
ٚعًُ٘ َٗٓٚاز سٝات٘ ,فايتفهك بـاٯغكٜ ٠هـتًمّ َـٔ اٱْهـإ عـؿّ َغـاؾق٠
َٓالٍ ايتكٚ ,٣ٛايتفهك ٗ قُك ايؿْٝا ٚنكع ١لٚاهلـا ٜـؿع ٙٛيًمٖـؿ فٗٝـا,
ٚعؿّ ايًٗح ٚقا ٤لغكفٗا.
ٖٚف ٖٞ ٙاٯ ١ٜايٛسٝؿ ٠اييت ٜأت ٞيفغ "ٜهأيْٛو" بعؿ آ ١ٜتأت ٞفٗٝا ـات
ايهًُٚ ١إ تبا ٜٔإْٛٛع ٚتعؿؾٖ ٙا ٜعترب َؿقن ١قكآْ ١ٝتؿٍ عً ٢اٱساط١
عادات إ هًٌُ ف ٬ريكاب ١إ تبـؿأ ظـاق ٚفـكٚق َتعًكـ ٗ ١اٯٜـ ١ايهـابك١
يٛسؿَْٛٛ ٠ع ايه٪اٍ.
فتاقٜٓ ٠مٍ ايككإٓ باؿهِ ابتؿا َٔ ٤عٓؿ ٙتعاٍ ٚتاقٜ ٠أت ٞعٔ نـ٪اٍ
إهًٌُ ٜ ٫ٚع

ٖفا إ اؿهِ َتٛقو عًـ ٢ايهـ٪اٍ ا ٚإ ايهـ٪اٍ عًـ١

تاَ ١يٓمٚي٘ بٌ اْ٘ نهبب ايٓم ٗ ٍٚايٛقا٥ع ٚا٭سؿاخ َع اْاف ١تًكٜفٗ ١ٝ
َباؾق ٠إهًٌُ يًه٪اٍ ٚؾ٫يت٘ عً ٢ساي ١اٱقتكا ٤ايفهك ٟعٓـؿ إهـًٌُ
ٚاع ِْٗ٬ايكدٛع اٍ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ يتًك ٞا٭سهاّ نُا
اْ٘ ٪ٜنؿ ساي ١ايُـؿم ٚايتهـً ِٝبـإ ايكـكإٓ ْـالٍ َـٔ عٓـؿ ٙتعـاٍ ٭ْٗـِ
ٜٛدٗ ٕٛايه٪اٍ اي٣ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٚيهٔ اؾـٛاب ٜـأتٞ
َٔ عٓؿ ٙتعاٍ  ٖٛٚاَك ايعاٖك ٗ َٓطٛم اٯ ١ٜطََّغؤٌٌََُٔهَص طلًُْص ٚف ٘ٝؾ٫ي١
عً ٢اؿاد ١اٍ ايككإٓ ٚايتٓمٚ ٌٜإ قُؿاّ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ عبؿ
اي عم ٚدٌ ,يكف٘ ٚاغتاق ٙيًكنايْٚ ١م ٍٚايٛس ٞيٓٝتفع َٓ٘ ايٓاى ْٝعاّ
نٛا ٤با٭ٚاَك ا ٚايٓٛاٖ ٞا َُٕٛٓ ٚتًو ا٭ٚاَك نُا ٗ ٖف ٙاٯ ١ٜاـ اْٗا
تعاجل ساي ١ادتُاعٚ ١ٝاغ٬ق ١ٝعاَ ١تبتً ٢بٗا نٌ اجملتُعات ٚا٭َِ نُا اْٗا
َٔ إها ٌ٥ايتٛيٝؿ ١ٜفُٔ ٜهأٍ عٔ نٝف ١ٝايتعاٌَ َع ايٝتـاََ ٢عـكض ٭ٕ
ُٜبض ا٫ٚؾٜ ٙتاَٚ ,٢تمؾاؾ اُٖٖ ١ٝف ٙإهأي ٗ ١سا٫ت اؿكٚب ٚا٭ٚب.١٦
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ٚيكؿ ناْـت اٜـاّ ايتٓمٜـٌ َٓانـب ١ٱتهـاع ظـاٖك ٠ايٝتـاَ ٢يهجـك ٠ايكتـٌ
ٚايًٗؿاَ ٗ ٤فٛف إهًٌُٚ َٔٚ ,انع قٓتـ٘ تعـاٍ إ اٯٜـ ١اطًكـت
يفغ ايٝت ٖٛٚ ِٝعًٚ ٢د ٙٛبًشاظ َْٛٛع فكؿ ا٭ب ٜٖٛٚت٘:
ا٭ : ٍٚايٝتاَ ٢ايف ٜٔفكؿٚا ابا ٗ ِٖ٤ناسات إعكن ١ؾفاعاّ عٔ ب١ٓٝ
اٱنٚ ّ٬دٗاؾاّ ٗ نب ً٘ٝتعاٍ.
ايجاْٜ : ٞتاَ ٢عُ ّٛإهًٌُ ٕٔ َات عً ٢فكاي٘.
ايجايح ٜ :تاَ ٢إًكنٌ ٖٔ ىايط إهًٌُ ٗ َؿِْٗ ٚقكاِٖ.
ايكابع ٜ :تاَ ٢ايهفاق ايف ٜٔساقبٛا اٱن ّ٬نٛاٚ َٔ ٤قع ٗ ا٭نك اٚ
َٔ مل ٜكع ف.٘ٝ
ٖٓٚاى تٓاف ٚاغت٬ف بٌ بعض ٖف ٙايٛدٚ ٙٛايبعض اٯغك َٔ ,دٗ١
ايهبب ايٝتِ ٚيهٔ إْٛٛع ٚاسؿ ٚاٯ ١ٜتفٝؿ ايعُـٚ ّٛاٱطـ٬م ٚلـٍٛ
ايٝت ِٝبإعٓ ٢ايًغٕٓ ٟٛاٌَ ا٭ٚاَك ايٛاقؾ ٠فٗٝا بغض ايٓعك عٔ َْٛٛع
فكؿ اب ٘ٝ٭ٕ إؿاق عً ٢اٱْهاْٚ ١ٝاعؿاؾ ادٝاٍ إهتكبٌ يٲن ّ٬ؾغ ّ٫ٛاٚ
تعاٖؿاّ ي٘ ٚيًفـكا٥ضٚ ,بـفا تتذًـَ ٢فـاٖ ِٝايٓعكٜـ ١ا٭غ٬قٝـ ١اٱنـ١َٝ٬
ٚاقاؾ ٠اَ٬ع ايٓاى ٚاجملتُعات نافَٚ ١ؿ ٜؿ ايعـ ٕٛيهـٌ قتـاز ٗ بـاب
ايع ٕٛإاؾٚ ٟايرتبٚ ١ٝا٭غ٬م بغض ايٓعك عٔ اْتُاْٚ ٘٥هب٘ غَُٛاّ ٚإ
ايٝتٜ ٫ ِٝتشٌُ ٚلق ن ٤ٛعٌُ ريري ٙفابٔ ايهافك ٜ ٫تشٌُ َهٚ٪ي ١ٝاغتٝاق
اب ٘ٝايهفك ٚاٱن ّ٬قٓ ١يًٓاى ْٝعاّ.

ٚيغ ١ايعُ ٗ ّٛسهٔ إعاًََ ١ع ايٝتاَ ٢تتذً ٢بكٛي٘ تعاٍ طلًُْ اِصْالحٌ

ٌَيُُْ خَْْشٌ ص أ ٟعؿّ اٱعكاض عٔ ايٝتـاَٚ ٢تـكنِٗ ٜتٗٝـ ٗ ٕٛايكـًٜـَٚ ١ـٔ
ًٜب َ ٗٚؿق ٙريٌ عً ٢اٱنٚ ّ٬إهًٌُ عاَ ١ا ٚعً ٢ايف ٟقتـٌ ابـاٙ
َــع اْــ٘ قتــٌ بــاؿل ,فهُــا إ َْٛــٛع اٱنــرتقام ٜــأت ٞبعــؿ انــك ايهــافك
ٱَ٬س٘ ٚتٛدٚ ٘ٗٝتككٜب٘ َٔ اٱن ّ٬ست ٢اـا انًِ انتشب عتك٘ يٝهٕٛ
بفات ايكتبٚ ١اؿكٛم اييت يعاَ ١إهًٌُ نذم َٔ ٤فًهف ١ايكم ٗ اٱنّ٬
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ٚععْ ِٝفعٗا ,فهفيو بايٓهب ١يًٝت ِٝفإ اٱن ّ٬وتٓـٔ ٜتـاَ ٢ايهـافكٜٔ
ٱَــ٬سِٗ ٚاقيــاؾِٖ ٚؾعــٛتِٗ ايعًُٝــ ١اٍ اٱنــَٓٚ ّ٬ــع امــكافِٗ
ٚانــكاطِٗ ٗ َــفٛف ايهفــاق ,اَــا ٜتــاَ ٢إهــًٌُ فــاِْٗ ا ٍٚبايعٓاٜــ١
ٚاٱَ٬ع ٚٚقاث ١ابا ٗ ِٗ٥تعاٖؿ إًٚ ١ايؿ ِٖ ٤٫٪ٖٚ ٜٔا٭نجك عؿؾاّ َٔ
بٌ ايٝتاَ ,٢اَا ٜتاَ ٢ايًٗؿا ٤فإ قعاٜتِٗ اَاْ ٗ ١عٓل نٌ َهًِ َٚهًُ١
ٖٚــِ تكنــ ١اٱنــٚ ّ٬ايتٓــشٚ ١ٝاٱغــ ,ّ٬يكــؿ اقاؾ ابــا ِٖ٩اٱَــ٬ع
يًٓاى ْٝعاّ ٚا٭َٔ ٚايعم يًُهًٌُ ٚاؿفغ ٭َٛاهلِ ٚاعكاِْٗ ,فُـٔ
ايٛفاٚ ٤ا٭غ ّ٬ايعٓا ١ٜبِٗ ٚإبايغ ٗ ١انكاَِٗ فِٗ تكن ١اؾٗاؾٚ ,فـكع
اًَ٘ ٗ ؾاق اـًـؿ ,فايٝتـاَ ٢ابـت ٤٬يًٓـاى قبـٌ إ ٜهـ ٕٛيًُـبٝإ ٖٚـفا
اٱبتَ ٤٬كنب َٔ يم ّٚتعاٖؿِٖ ٚاٱسهإ ايٚ ِٗٝاؿًٛٝي ١ؾٚ ٕٚقٛعِٗ
ٗ ايميٌ ٚاـطأْ َٔٚ ,تا٥ر اٱغ ٍ٬بٗفا ايتعاٖؿ استُاٍ ايٓكق ايٓـٛعٞ
ايعاّ ٚيفغ (غري ) َْٛٛٚع٘ ٗ اٯ ١ٜي٘ َُاؾٜل ٚافكاؾ َتعؿؾ ٠غَُٛاّ
ٚإ اٯ ١ٜمل تكٌ " غري هلِ" بٌ دا ٤ايًفغ بُٝغ ١ايتفهري ٚايكٓ ١ٝإًُٗـ١
 َٔٚإُاؾٜل:
ا٭ : ٍٚإهًُ.ٕٛ
ايجاْ : ٞـقاق ٟإهًٌُ ايف ٜٔىايط ٕٛايٝتاََ ٗ ٢غكِٖ ٚنربِٖ.
ايجايح  :ايٝتاَ ٢اْفهِٗ ٚابٓا.ِٖ٤
ايكابع  :ا٭َٛات َٔ أبا ٤ايٝتاََ ٢ا ًٜشكِٗ َٔ ايهه ١ٓٝعً ٢ا٫ٚؾِٖ,
ا َٔ ٚايجٛاب عٓؿَا ٜتذ ٘ ا٫ٚؾِٖ م ٛايعٌُ ايُا .
اـاَو  :ابا ٤إهًٌُ َا ًٜشكِٗ َٔ ايجٛاب ٚا٭دك يًعٓا ١ٜبايٝتاَ.٢
ايهــاؾى  :اجملتُعــات اٱنــ ١َٝ٬فــإ َــ٬سٗا َــٔ َــ٬ع افكاؾٖــا
غُ َٛـاّ ٚإ ايعٓاٜــ ١تــؿٍ عًــ ٢ايُــ٬ع عًــ ٢مــَ ٛكنــب فٗــٖ ٞؿاٜــ١
يًُهًٌُ ٚباب قياؾ يًٝتاَ.٢
ايهابع  :ايجٛاب اي عع ِٝإرتتـب عًـ ٢قعاٜـ ١ايٝتـاَٚ ٢تـٛي ٞيـِْٗٚ٪
ٚقٓا ٤ساداتِٗ.
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ايجأَ ْ :م ٍٚايكٓٚ ١اٱيف ١عٓؿ ايعٓا ١ٜبايٝتاَ ٢أ ٟإ َهأي ١ايٝتاَ٢
باب ٱَ٬ع اجملتُعات فايفٜ ٟعت

بايٝتٜ ِٝؿع ٛريري ٙيًُشبٚ ١اي٥ٛاّ ْٚبف

ايعًِ ٚاؿٝو نُا اْ٘ بـاب يًتػًـ ٞعـٔ ايغـكٚق ٚاٱنـتبؿاؾ ٚانتٓـعاف
اٯغك.ٜٔ
ايتانع  :إ ايكأفـ ١بـايٝت ِٝاَـ٬ع يًٓفـٛى َٓٚـع َـٔ ايهـرب ٚاستكـاق
اٯغكَٓ ٖٞٚ ,ٜٔانب ١نكّـ ١ٱظٗـاق َعـامل ايتٛاْـعٚ ,ايتٛاْـع َكؿَـ١
يًػًــٛع ٚاـٓــٛع يــ٘ نــبشاْ٘ ,أ ٟإ اٱْهــإ ٜتٛاْــع ٗ َعاًَتــ٘ َــع
اٯغــك ٜٔفٓٝــمع قؾا ٤اـــ ٤٬ٝفًٓٝــكع َــؿق ٙيٲّــإ ٜٗٚــ ٕٛعًٝــ٘ اؾا٤
ايفكا٥ض.
ايعايك ( :غري) افعٌ تفٓ ٗ ٌٝإكاّ ٜ ٫ع

تكى اَ٬سِٗ ايتفـاٚت

ٗ ايكتبــ ٗ ١ايعُــٌ ٚا٭ثــك اـــاّ ٚايعــاّ ,بــٌ ٖــ ٛقٝــؿ اســرتالٚ ٟيــٝو
تْٝٛشٝاّ َعٓ ٢إ اـري ٗ اَ٬سِٗ ٚإ ناْـت ٚدـ ٙٛاٱَـ٬ع َتعـؿؾ٠
فاَ٬سِٗ عً ٢مـ ٛايٛادـب ايهفـا ٞ٥ايـفٜ ٟتٛدـ٘ فٝـ٘ اـطـاب يًٓـاى
ْٝعاّ فإ قاّ ب٘ اسؿِٖ ا ٚبعِٓٗ نكط عٔ اؾُٝع ٚإ مل ٜكِ ب٘ ٚاسؿ
َِٓٗ اثِ اؾُٝع ,يهٔ إ قُك اؾُٝع ٚمل ٜكَٛٛا بٛظـا٥فِٗ الا ٤ايٝتـاَ٢
فٌٗ تغٝب آي ١اٱَ٬ع اؾٛاب  ,٫فٜ ٬عًِ دٓٛؾ قبو ا ٖٛ ,ٖٛ ٫ايكاؾق
عً ٢إ هعٌ اَ٬ع ايٝتاَ ٢ـاتٝاّ َعٓ َٔ ٢ؾاغٌ ْفٛنِٗ بتٛفٝل ٚيطو
َٓ٘ تعاٍ ,اٜ ٚهػك هلِ اي عم ٚدٌ انباباّ ريري َتٛقع ١ا ٚريري ظاٖك ٠يفا
تــك ٣اٯٜــ ١ـنــكت (اَــ٬ع) عًــ ٢مــ ٛايكٓــ ١ٝإًُٗــَٚ ١ــا هعــٌ تعًــل
اٱَــ٬ع بتًكــ ٞايٝتــاَ ٢يــ٘ ٚيــٝو بكٝــاّ إهــًٌُ بــ٘ أ ٟمل تكــٌ اٯٜــ١
اَــ٬سهِ هلــِ ,بــٌ قايــت اَــ٬ع هلــِ َــع ا ْٗــا با٭َــٌ ؾعــٚ ٠ٛســح

يًُهًٌُ عً ٢اَ٬سِٗ  ,قاٍ تعاٍ ط ًٌَْزَىُْٓ ِِنْىُُْ أَُِّاخ َّاذْعٌَُْ اٌَِاَ
اٌْخَْْشِ ًَّؤُِْشًَُْ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًَّنْيٌََْْ عَْٓ اٌُّْنْىَشِ ًَأًٌَُْئِهَ ىُُْ اٌُّْفٍِْذٌَُْص (.)1
( )1نٛق ٠آٍ عُكإ .104
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اؿاؾ ٟعًك  :ايؿع ٠ٛيًُهًٌُ باَ٬ع ايٝتـاَ ٫ ٢تٓشُـك بايكدـاٍ
َِٓٗ بـٌ تًـٌُ ايكدـاٍ ٚايٓهـاٚ ,٤قـؿ تهـٚ ٕٛظـا٥و ايٓهـا ٗ ٤اَـ٬ع
ايٝتاَ ٢انرب ٚانجك تأثرياّ َٔ ايكداٍ غَُٛاّ ٗ إٛاْٝع إتعًك ١باْ٫ـاخ
َٔ ايٝتاَ ٢اي ٞ٥٬وتذٔ اٍ ايكعاٚ ١ٜايعٓاٜـ ١انجـك َـٔ اغـٛاْٗٔ ايـفنٛق
ريايباّ ٚنفا بايٓهب ١٭سٛاٍ اؿكٚب ٚاٱًْغاٍ بايؿفاع فإ ٚظا٥و اْاف١ٝ
َهتشؿث ١تفكض ْفهٗا عً ٢ايٓهاَٗٓ ٤ا اٱٖتُاّ ايما٥ؿ بايٝتاَٚ ٢ايُبٝإ
َطًكاّ ٚاٱيكاف إبايك عً ٢تكبٝتِٗ ٚاَ٬سِٗ ٚقؿ ته ٕٛتًو ايٛظا٥و
انرب سذُ ّا ٚانجـك اتهـاع ّا َـٔ ٚظـا٥و ايكدـاٍ ٗ ـات ايبـاب باعتبـاق إ
ريٝاب ايكداٍ ٚاًْـغاهلِ ٗ نـٛع ا ٕعـاقى قـؿ ٜهـبب اْف٬تـاّ ٚقريبـ ١عٓـؿ
ايُبٝإ َطًكاّ ٚايٝتاَ ٢غاَ ١يًػكٚز عً ٢ا٭عكاف ا ٚايعاؾات ٚايكـِٝ
إتعاقف ,١ا ٚإ نجكَ ٠هٚ٪يٝات إكأ ٠ػعًٗا  ٫تٛي ٞعٓا ١ٜغاَ ١بايٝتاَ٢
فٝهفٗٝا اؾٗؿ اٱْاٗ ٗ ايبٝت ْٚ٪َٚت٘ ٚسادات ا٫ٚؾٖا ,فتأتٖ ٞف ٙاٯ١ٜ
يتطكؾ ايغفًٚ ١تٓٗ ٢عٔ ايههٌ ٚؼح عً ٢ؼٌُ إهـٚ٪يٝات اؾهـاّ ٭ٕ
إؿاق عً ٢ايغاٜات اؿُٝؿٚ ٠إُا

ٚإفانؿ.

يكؿ بٓٝت اٯ ١ٜقاعؿ ٠نً ١ٝتتغً ٢سٝا ٠نٌ ٜتٚ ِٝتٓبهط عًـ ٢اٜـاّ
اؿٝا ٠ايؿْٝا  ٖٞٚإ اٱَ٬ع يًٝتـاَٖ ٢ـ ٛا٭فٓـٌ ٚا٭مت ٚا٭نُـٌ َٚـٔ
َفاٖ ِٝايٓٗ ٞعٔ تكى ايٝتاَٚ ٢ا يتفكٜط بِٗ ا ٚتًـذٝعِٗ عًـ ٢ايكـًٜـ ١اٚ
ؾفعِٗ ايٗٝا طٛعاّ ا ٚقٗكاّ ,ثِ اَكت اٯٜـَ ١ػايفـ ١ايٝتـاََ ٢ـع إ َٚـو
ايٝتٜٓ ٫ ِٝطبل ا ٫عً َٔ ٢مل ٜبًغ ٔو عًـكَ ٠ـٔ عُـك ,ٙبُٓٝـا ٜتٛدـ٘
اـطاب اٍ عُ ّٛإهـًٌُ ايهبـاق ٚايُـغاق ٚاؿـانِ ٚاحملهـٚ ,ّٛايهـٝؿ
ٚايعبؿ ْعِ وٌُ اـطا ب عً ٢طكٜك٘ ايهرب ٚايتكهـ ِٝفُٝـا ىـِ ايكدـاٍ
ٚايٓها ,٤فايٓها ٤ؽايط ايٝتُٝاتٚ ,ايكداٍ ٚا٭٫ٚؾ ىايط ٕٛا٭ٜتاّ ايفنٛق
ٖٚفا اٱغت٬ط َكٝؿ بًكا٥ط ايًكٜعٚ ١ا٭غ ٠ٛاٱّاْ ,١ٝفاٯ ١ٜدا٤ت ٕٓـع
إػايط ١عً ٢م ٛاٱط٬م بٌ َكٝؿ ٠باٱّإ ٕٓع ايٓكق ٚؾفع ا٭ـ.٣
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 ٗٚاٯ ١ٜؾع ٠ٛٱنكاّ ايٝتاَٚ ٢عؿّ استكاقِٖ ا ٚايٓعك هلِ َٓعاق
ا٭ؾْــ ,٢٭ٕ ا٭غــ ٠ٛتفٝــؿ ٗ بعــض َعاْٗٝــا إهــاٚاٚ ٠اٱســرتاّ نُــا إ
إػايط ١دا٤ت ٗ اٯ ١ٜعً ٢م ٛايتػٝري ٚيٝو ايتع ٌٝبـؿي ٌٝاؾا ٠ايًـكط
(إ) ٖا ٜع

إ إػايط ١يٝهت ايطكٜل ايٛسٝؿ يٲَ٬ع ٚيهٓٗا إ اؽفت

نب ّ٬ٝيٲَ٬ع ا ٚدا٤ت عكْاّ بهبب إعاًَٚ ١ايههٔ ٚمُٖٛا ف٬بؿ إ
تهٚ ٕٛفل َ٬ى ا٭غ ٠ٛاٱّاْ ,١ٝفبٌ اٱَ٬ع ٚإػايطـ ٗ ١اٯٜـ ١عُـّٛ
ٚغَُ ّٛطًل ,فهٌ كايط ٖٞ ١اَ٬ع ٚيٝو ايعهـو َعٓـ ٢إ افـكاؾ
إػايطــ ١هــب إ تهــَ ٕٛــٔ َُــاؾٜل اٱَــ٬ع ٜٚهفــ ٞإ تهــَ ٕٛـٝغ١
إػايط ١اٱّإ ٚاهلؿ.٣

ٚبكٛي٘ تعاٍ ط ًَاٌٍَّوُ َّعٍَُُْ اٌُّْفْغِذَ ِِْٓ اٌُّْصْاٍِخِص ػًت عؿَ ٠فاٖ ِٝفكٗ١ٝ

َٓٗـا قاعــؿْ ٠فــ ٞاؿــكز ٗ ايــؿٚ ٜٔقاعــؿْ ٫ ٠ــكق ْ ٫ٚــكاق ٗ اٱنــّ٬
ٚقاعؿَ ٠ا عً ٢احملهٌٓ َٔ نبٚ ٌٝقاعؿ ٠اِا ا٭عُاٍ بايٓٝات  ٗٚاٯ ١ٜتٓب٘ٝ
ٚؼفٜك ٚاغباق عٔ اساطت٘ تعاٍ بافعـاٍ ايعبـاؾٚ ,ايتـفنري بعًُـ٘ تعـاٍ ٗ
إكاّ ٜؿٍ عً ٢اُٖ ١ٝا٭َ ك ٚؿَُ ٍٛا ٜغٝب عٔ ابُاق ايًـٗٛؾ ٚايٓـاى
َٔ ٚقا٥ع  ١َٜٝٛؾاغٌ ايبٝت ا ٚايعٌُ ٗ ايًَُ ١ع ايٝتاَ ,٢نُا إ اٯٜـ١
ســكل ٚٚاقٝــَ ١ــٔ اٖــٌ ايعٓــٚ ١انــباب ايكٜــب ٚايًــبٗ ,١فكــؿ ٜكــ ّٛاْهــإ
باٱسهإ اٍ ايٝتاَٚ ٢يهٔ بعض اؿهاؾ ٜفرت ٟعً ٘ٝاٜ ٚهتغٝب٘ اٜ ٚعٔ ب٘
ن ٤ٛفٓٝهِ عٔ عًُ٘ ا ٚاْ٘ ٜرتؾؾ اَٜٚ ّ٬تٛقو عٔ اٱسهإ اي ِٗٝغً١ٝ
اؿهؿ ٚايغري ٠فتأتٖ ٞف ٙاٯ ١ٜيتػرب بإ اي عم ٚدٌ ٖ ٛايعـامل بايهـكا٥ك
ٚغفاٜا ا٭َٛق.
ٚغاُ ١اٯ ١ٜاغباق عٔ ايتػفٝو ٚايًطو اٱهل ٞبإهًٌُ ٚتفًٓ٘
نبشاْ٘ اعاْتِٗ ٗ بٓا ٤اجملتُع ٚفل اسهاّ ٚقٛاعؿ اٱنٚ ّ٬اؿًٛٝي ١ؾٕٚ
ظٗٛق اٯفات اٱدتُاع ١ٝبهبب َهأي ١ايٝتـاَ ,٢فُـا ٗ اٯٜـَ ١ـٔ ايتهافـٌ
اٱدتُاعٚ ٞانباب اؿٓاْٚ ١ايكعا ١ٜيًٝتاَ ٢اِا ٖ ٞٱعاْ ١إهًٌُ عً٢
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طكؾ ايفً ٚانباب ايب ٤٬عِٓٗ فايعٓا ١ٜبايٝتاَٚ ٢بفٍ ايٛنـع ٱَـ٬سِٗ
اِا ٭دٌ إهًٌُ عاَ ٖٛٚ ١باب يًجٛاب ٚا ٭دك ٚع ٕٛعً ٢ايتػفٝو ٗ
ي ٕٚ٪ا٭نكٚ ٠اجملتُع ٚايهٝان ,١فُٔ عع ِٝقؿقت٘ ٚنًطاْ٘ إ ٖؿاِٖ اي
ٱَ٬ع ايٝتاَٚ ٢تؿاقى َا ؿل بِٗ َٔ ا٭ـٚ ٣اؿمٕ بفكؿ آبا.ِٗ٥

التفسري

تفسري قىله تعاىل طفِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ ص
تتعًل اٯَ ١ٜا نبل ٚيهٔ افكاؾٖا ٗ بؿا ١ٜاٯ ١ٜي٘ ؾ٫٫ت عكا٥ؿٗ ١ٜ
عامل اٯغكٚ ٠اؿهاب ٚايتفهك ٖٓا ام٬يٜ ٞتفكع اٍ ث٬خ يعب:
ا٭ : ٍٚايتفهك ٗ ايؿْٝا.
ايجاْ : ١ٝايتفهك ٗ اٯغك ٠ن ّ٬عً ٢اْفكاؾ.
ايجايج : ١ايتفهك ٗ ايؿْٝا ٚاٯغك ٠عً ٢م ٛاٱدتُاع.
ايكابع : ١اثك ايؿْٝا ٗ عامل اٯغكٚ ٠اؿهاب.
اـاَه : ١اثك اٯغك ٗ ٠عامل ايؿْٝا ٚا٭عُاٍ ٚايتفهري ٗ ايؿْٝا هب إ
ٜٓ ٫ه ٞاٯغك ٫ٚ ٠ايتفهري ٗ اٯغكٜٓ ٠ه ٞايؿْٝا ٖٚف ٙايكاعؿَ ٠هتككأَٔ ٠
ايُٓ ّٛآٜاّ.
ايهاؾن : ١قاٍ اؿهٔ ايبُك ٟف ٘ٝتكؿٚ ِٜتأغريٚ ,ايتكؿٜك نفيو ٜبٌ
اي يهِ اٯٜات ٗ ايؿْٝا ,ففكض ايتكؿٚ ِٜايتأغري عًَ ٢ا قاي٘ اؿهٔ ٜهٕٛ
عؿ ّ٫ٚعٔ ايعاٖكٚ ,قاٍ ايكال ٟإ  ٫هٛل ٖٛٚ ,ا٭َض ٭ٕ اٯ ١ٜؼُـٌ
عً ٢ايعاٖك اَ ٫ع ايكك ١ٜٓايُاقف ١عَٓ٘ ٖٞٚ ,فكٛؾ ٗ ٠إكاّ بٌ إ ايتفهك
ٗ اٯغكٜ ٠كٛؾ قٗكاّ اٍ ايتؿبك بآٜاتٗا ٚاٖٛاهلا ٚاؾماٚ ٤اـًٛؾ فٗٝا ٚنأْٗا
َاثً ١اَاّ ا٭بُاق.
ٚتؿٍ اٯ ١ٜعً ٢اتُاٍ اٯٜات ٚعؿّ اْكطاعٗا ٚإ ايؿْٝا طكٜل ٚنبٌٝ
َٚؿغٌ َٚكؿَ ١يعامل اٯغكٚ ,٠ؽفو اٯٚ َٔ ١ٜقع ايتهايٝو ٚتَٗ ٕٛـٔ
اـ ٣اٱبت ٤٬٭ٕ ايتفهك باٯغك ٠هعـٌ اٱْهـإ ٜتطًـع اٍ ايجـٛاب فٝهـٕٛ
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عٓؿ ٙايعٓا ٤ريبطٚ ,١ايتعب قاسٚ, ١ادتٓـاب اـ ُـك ٚإٝهـك َٓعـاق اٯغـك٠
عباؾ َٔٚ ,٠اعذال اٯ ١ٜاٱغباق عٔ ظٗٛق َفانؿ نجريٚ ٠اْكاق ٗ ا٭بؿإ
ٚا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ ْتٝذـ ١يـكب اـُـك ٚيعـب إٝهـك ٚيـؿ ٠ايعكـاب عًـ٢
يكب اـُك ٚإٝهكٚ ,بإكابٌ فإ اٯغك ٠ؾاق اؾـما ٤اؿهـٔ عًـ ٢افًـا٤
ايعفٚ ٛايتهاَض ٚاٱسهإ اٍ ايٓاى.

حبث كالمي

بؿأت اٯ ١ٜباؾاق ٚاجملكٚق ُٖٚا َتعًكإ بـ(تتفهك َٔ )ٕٚاٯ ١ٜايهابك١
أ ٟإ بٝـإ اٯٜات يٲعتبـاق ٚإٛعــعٚ ١ايتـؿبك بهٝفٝـ ١ايتُـكف ٗ ايـؿْٝا
ٚأســٛاٍ اٱْهــإ ٗ اٯغــك ,٠باعتبــاق إ ايعكــٌ قنــ ٍٛبــاطٔ ٜٗــؿ ٟاٍ
ايُاؿات ٚاؾا ٤ايفــكا٥ضٚ ,اٯٜــات ايبـاٖكات ؾعـ ٠ٛيًًـهك يـ٘ تعـاٍ,
ٚايتفهك باٯغـكٚ ٠ستُ ١ٝاؿهاب ٚاـًٛؾ ٗ اؾٓ ١ا ٚإهح ٗ ايٓـاق نبــب
ٚعً ١يًٗؿاٚ ١ٜاٱّـإ ٚاٯ ١ٜيٝهــت َٔ ايًو ٚايًٓك ,اـ إ ايتفهك ٗ اٯ١ٜ
ام٬يٜٓ ٞكهِ اٍ:
ا٭ : ٍٚايتفهري بايًٓأ ٠ا٭.ٍٚ
ايجاْ : ٞايتفهري ٚايتؿبك َ ُري اٱْهإ ٗ ايًٓأ ٠اٯغك.٠
ايجايح  :ايتفهري فُٗٝا عً ٢م ٛاٱدتُاع.
ايكابــع  :إ ايــتفهري باســؿُٖا ٜعــٛؾ اْطباقـاّ ٚقٗــكاّ اٍ ايــتفهري بايجاْٝــ١
فايؿْٝا َمقع ١اٯغك.٠

تفسري قىله تعاىل ط ًَّغْؤٌٌَُٔهَ عَْٓ اٌَْْزَبََِ ص
ا٭ : ٍٚايعــاٖك َــٔ ايهــ٪اٍ اْــ٘ ٜتعًــل بهٝفٝــ ١ايتُــكف َــع ايٝتــاَ٢
غَُٛاّ ٚاِْٗ عًَ ٢كاتب كتًفـَ ١ـٔ ايكـكب ٚايبعـؿ ايٓهـحم  ٗٚاؿايـ١
إاؾ ١ٜفُِٓٗ َٔ ي٘ تكنٚ ١اَٛاٍ ٖٛ َٔ َِٗٓٚ ,فكري َ َِٗٓٚغري وتاز اٍ
اؿٓاْ َِٗٓٚ ,١ايفنك ٚاْ٫ج.٢
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ايجاْ : ٞإ ايه٪اٍ عٔ ايٝتاَٚ ٢نٝف ١ٝايتعاٌَ َعِٗ سايَ ١ـٔ سـا٫ت
تٗ فٜب ايٓفو ٚا٫قتكا ٤ايفهكٚ ٟا٫دتُاع.ٞ
ايجايح :

ٜؿٍ ايه٪اٍ عً ٢ايتفـات إهـًٌُ يتٓعـ ِٝاجملتُعـات ٚفـل

ا٫سهاّ ايًكعٚ ١ٝايٓٛاَٝو اييت دا٤ت بٗا ايهٓ.١
ايكابع  :ايه٪اٍ عٔ ايٝتاَٜ ٢أ ت ٞي٬نباب إتعاقفَٛ َٔ ١ت ا٫با ٤عٓؿ
سً ٍٛاداهلِ ٜٚمؾاؾ ا٫بتَْٛٛ ٗ ٤٬ع٘ ٗ اٚقات اؿكٚب ٚنجك ٠إعاقى
ٚاٚ٫بٚ ,١٦قؿ الؾاؾت ٖف ٙإعاقى ٚتعؿؾت سؿتٗا بٌ إهًٌُ ٚريريٖـِ
بعؿ ٖذك ٠ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ اٍ إؿٖٚ ,١ٜٓف ٙاٯَ ١ٜؿْ.١ٝ
اـــاَو ٜ :ــؿٍ ايهــ٪اٍ عــٔ ايٝتــاَ ٢بايؿ٫يــ ١اٱيتماَٝــ ١عًــ ٢تهــًِٝ
إهًٌُ ٚقْاِٖ بايًٗاؾ ٗ ٠نب  ٌٝايٚ ,مل وتهب اٚ ٌٖ٫ايعُ ١َٛفكؿ
ايًٗٝؿ غهاقٚ ٠يهِٓٗ نأيٛا عٔ نٝفَ ١ٝعـاؾَ ١ا تـكى َٔ بعؿ َٔ ٙا٫ٚ٫ؾ
ايُغاق.
ايهاؾى  :اٯْٛ ١ٜع َهاف ١٦يًًٗٝؿ نٛا ٤بايه٪اٍ ا ٚاؾـٛاب ا ٚببٝـإ
اسهاّ ايٝتاَ.٢
ايهابع  :اٯ ١ٜسح عً ٢تأنٝو ْعٝات ٪َٚنــهات غاَـ ١بًٕٚ٪
اي ٝتاَٚ ٢تعاٖؿِٖ ٚتت ٍٛاعؿاؾِٖ.
ايجأَ  :دا ٤ايه٪اٍ عً ٢م ٛاٱطـ٬م ٚايكٓـ ١ٝإًُٗ َٔ ١ريري سُك
با٫ٚؾ ـ ٟ ٚايككب ٢ا ٚا٫ٚؾ إهًٌُ ٖا ٜؿٍ عً ٢ايٓعك ٠اٱْهاْٚ ١ٝايكقـٞ
ا٭غ٬ق ٞعٓؿ إهًٌُ فٓٝبهط َْٛٛع ايه٪اٍ عً ٢نٌ ٜت.ِٝ
ايتانع  :ايه٪اٍ عٔ ايٝتاَٚ ٢بُـٝغ ١اؾُـع ٜـؿٍ عًـ ٢اٱبـت ٤٬بٗـفٙ
إهأيَْٛٛ ١عاّ ٚسهُاّ غَُٛاّ َع نجك ٠ايًٗؿاٚ ٤ايٓشاٜا ا٭َك ايـفٟ
ٜؿٍ بايؿ٫ي ١اٱيتماَ ١ٝعً ٢ظٗٛق ًَه٬ت ادتُاعٚ ١ٝاقتُاؾٚ ١ٜاغ٬ق١ٝ
طاقٚ ١٥سُ ٍٛعبأ اْاٗ عً ٢إهًٌُ ,فذا ٤ايه٪اٍ عٔ ابتٚ ,٤٬تفٌٓ
نبشاْ٘ بايٛقاٚ ١ٜايع٬ز.
ايعايك  :ايه٪اٍ عٔ ايٝتاَ ٢ؾع ٠ٛيٖ٬تُاّ بًـ ٕٚ٪ايُغاق ٚايُبٝإ
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َطًكآ ٚإ مل ٜهْٛٛا فاقؿ ٜٔيٰبا.٤
اؿاؾ ٟعًك  :ايًذ ٤ٛاٍ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بكُؿ َعكف١
اسهاّ ايٝتاَٚ ٢نٝف ١ٝايتُكف َعِٗ ؾ٫ي ١عً ٢ايهـُ ٛايعكا٥ؿٚ ٟاؿكّ
عً ٢عؿّ ايُـؿٚق ٚايفعٌ ا ٫با٫غف َٔ َُـؿق ايتًكٜع ًَٚها ٠ايٓب.٠ٛ

تفسري قىله تعاىل ط لًُْ اِصْالَحٌ ٌَيُُْ خَْْشٌ ص
ا٭ ٗ : ٍٚاٯ ١ٜاط٬م ٗ َْٛٛع اَ٫ــ٬ع فٜٗٓ ٫ ٛشُـك َٛقؾ ؾٕٚ
آغك بٌ  ًٌُٜكتًـو دٛاْب اؿٝـا ٠ا٫غ٬قٝـٚ ١ا٫دتُاعٝـٚ ١إعايـٗ ١ٝ
ايٚ ّٛٝايًٚ ,١ًٝنفا ي ٕٚ٪ا٫غ كٚ ٠نٝف ١ٝا٫نتعؿاؾ هلا.
ايجاْ : ٞافًَٓٓٚ ١ٝافع اَ٬ع ايٝتاَ ٫ ٢تٓشُــك بِٗ َُٚـاؿِٗ بـٌ
تًٌُ ايٛي َٔ ْ٘٫ ٞعَُٛات ا٭َك بإعكٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهك ْ٫ٚـ٘ َـٔ
فعٌ اـري.
ايجايح  ٗ :اَ٬ع ايٝتاَ ٢اَـ٬ع يًُذتُـع َطًكـاّ ْٗ٫ـِ دـمَٓ ٤ـ٘,
ٚ٭ٕ فهاؾ اؾم٪ٜ ٤ثك نًباّ عً ٢ايهٌ.
ايكابع  :اَ٬ع ٚىل قياؾ ٖٚؿا ١ٜايٝتاَ ٢سذ ١عً ٢ريريِٖ اباٚ ٤اَٗات
ٚابٓاٚ ٤ايف ٜٔهب إ ٜهـَ ٕٛــ٬سِٗ َٔ باب أ ,ٍٚفًٓٝأ ْٝع ا٫ٚ٫ؾ
عً ٢ا٫ؾب ٚايتكٚ ٣ٛايعًِ.
اـاَو  :قؿ ؼتاز ايفتا ٠اٍ انـباب اَ٫ـ٬ع انجـك َـٔ ايٛيـؿ َ ٚـٔ
ٚد ٙٛاَ٬سٗا عؿّ عًٓٗا عٔ ايمٚاز.
ايهاؾى  :اَ٬ع ايٝتآَٜ ٫ ٢شُك باْفهِٗ بٌ  ًٌُٜسفغ اَٛاهلِ
َٓٚع تًفٗا ا ٚاْفاقٗا َٔ ريري تؿبري ,نٛا ٤ناْت اَٛ٫اٍ َكُٛؾ ٠بايفات اٚ
إ سفعــٗا ٚتعاٖؿٖا ٜـ٪ؾ ٟبايٛانـط ١اٍ َـ٬ع يـػِ ايٝتـٚ ِٝتٓعـِٝ
ي ْ٘ٚ٪ايًػُ.١ٝ
ايهابع ٚ َٔ :د ٙٛا٬َ٫ع تٛظٝو اَٛاٍ ايٝتاََ ٢ـا ٜٓفـع ٗ ِاٗ٥ـا,
فً ٛامُك ايتُكف بٗا بإ ١ْٚ٪ؾـا٤ت ايٓفك ١عًٗٝـا ٕٚـا بكـَٗٓ ٞـا يـ,٤ٞ
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ٚاَبض ايٝت ِٝن ّ٬عً ٢ريري.ٙ
ايجـأَ  :ايهــ٪اٍ ايـٛاقؾ ٗ اٯٜــَ ١طًــل ,بُٓٝــا افـاؾ اؾــٛاب ايككآْــٞ
ايتػُ ِٝباٱَ٬ع ٖا ٜع

إ اٱَ٬ع نبٕ ٌٝعاؾ ١نٌ َا ٜتفـكع عـٔ

ا يٝتِ َٔ ٚد ٙٛاٱبتٚ ٤٬اٱفتتإ.
ايتانع ٖ :ف ٙاٯ َٔ ١ٜاٯٜات ايع٬د ١ٝاييت تٗؿف اٍ تٗفٜب ايٓفٛى
ٚاَ٬ع اجملتُعات.
ايعايك  :اَ٬ع ايٝتاَ َٔ ٢ايتعا ٕٚعً ٢ايرب ٚايتك.٣ٛ

تفسري قىله تعاىل ط ًَاِْْ رُخَبٌِطٌُىُُْ ص
ا٭ : ٍٚظاٖك انباب ايٓم ٍٚإ إهًٌُ ػٓب ٛا اَٛاٍ ايٝتاَٚ ٢سكَٛا
عً ٢فًُٗا عٔ أَٛاهلِ ٚتٛقعـٛا عـٔ إهـاى بٗـا ٚدعًـٛا سـل ايٝتـاَ٢
َٚــْٚ٪تِٗ َهــتكًَٓٚ ١فُــً ١عــٔ َــْٚ٪تِٗٚ ,اٯٜــ ١اعــِ ٗ َْٛــٛعٗا
ٚاسهاَٗا.
ايجاْ : ٞاٯ ١ٜؾع ٠ٛيًتؿاغٌ ٚايتكاقب ا٫دتُـاعًْٚ ٞـك ايـٛؾ ٚاحملبـ١
ٚتــــؿٍ بايؿ٫يــ ١ايتٓــُٓ ١ٝعًــ ٢فٛا٥ــؿ ععُٝــ ٗ ١ا٫غــت٬ط بــٌ ا٭نــك
ٚاؾُاعات.
ايجايح  :كايط ١ايٝتاََ ٢كٝؿًَٚ ٠كٚط ١بعٓا ٜٔٚا٬َ٫ع ٚايُ٬ع.
ايكابع  :ا٬َ٫ع عً ٢ؾقدات َتباٚ ١ٜٓدٗـات٘ كتًفـ ١عهــب اؿـاٍ
ٚٚدــــٛؾ ايرتنــٚ ١إــاٍ ,يــفا تــربل َهــأي ١ايَٛــٚ ٞايكــٜ٫ٚٚ ِٝــ ١اؿــانِ
ايًكع.ٞ
اـاَو  :تٓفــ ٞاٯٜــ ١اؿــكز ُٓٚـع َـٔ ايتًـؿٜؿ عًـ ٢ايـٓفو ُٝٝٚـم
طعاّ ايٝتٚ ِٝاـًــ ١ٝايما٥ؿ َٔ ٠استُاٍ ايتعؿ ٟعً ٢سكٛق٘ ٚاَٛاي٘ فكـؿ
ٜه َٔ ٕٛاٱستٝاط إػايو يٲستٝاط.
ايهاؾى  :اٯ ١ٜغطاب ادتُاع ٞعـآّٜٚ ,شـٌ اٍ غطابـات ا٫فـكاؾ
يًٓٗٛض باجملتُع عهٔ ايُ٬ت َع ايٝتاَ.٢
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ايهابع  ٗ :اٯ ١ٜاياق ٠اٍ انـكاّ ايٝتاََٚ ٢عاًَتٗـِ عًـ ٢قـــؿق َـٔ
ا٫سرتاّ َٓٚع ا٫نتػفاف بِٗ.
ايجأَ  :تبٌ اٯ ١ٜايعٓا ١ٜاـاَ ١اييت ٜٛيٗٝا اٱن ّ٬يًٓايٚ ١٦ا٭دٝاٍ
اي٬سك ١باٱٖتُاّ بًكا٥ش٘ ٚف٦ات٘ إػتًف ١نٌ عهب ساي٘ ٚيأْ٘.

تفسري قىله تعاىل ط فَبِخٌَْأُىُُْ ص
ا٭ : ٍٚأ ٟفايٝتاَ ٢اغـٛاْهِ ٗ ايـؿٚ ٜٔاٱّـإٚ ,تًـو قاعـؿ ٠نًٝـ١
تتفكع عٓٗا عؿَ ٠ها ٗ ٌ٥ابٛاب كتًفٚ ,١قاٍ ايفكاٚ :٤يُْ ٛبت٘ نإ َٛاباّ
ٚإعٓ ٢فاغٛاْهِ ؽايط.ٕٛ
ايجاْ : ٞاط٬م َف ١ا٫غٛإ عً ٢ايٝتـاَ ٢عـم هلـِ ٚؾعـ ٠ٛيًُعاًَـ١
َعِٗ نانفا ًٌٖ٪َٚ ٤ي٬غت٬ط ٚايٓهاع ٚإُاٖك.٠
ايجايــح  :ايٝتــآََ ٢ميــ ١ابــا ِٗ٥ا٫دتُاعٝــٚ ١ايٓهــب ,١ٝفٗــِ ٚإ نــاْٛا
َغاقاّ ا ٫اِْٗ ّجً ٕٛنٝاْاّ ادتُاعٝاّ َهتك.ّ٬

ايكابع  :ط فَبِخٌَْأُىُُْ ص يفغ ٜفٝؿ ا٫ط٬م ٜٓٚشٌ اٍ ٚدَُٚ ٙٛاؾٜل

عؿٜؿَٗٓ ٠ا ا٭غ ٗ ٠ٛاٱّإ ٚاٱنٚ ّ٬إعاًَ ١نطكف َهتكٌ.
اـاَو  :تفٝؿ اٯ ١ٜإعٓ ٢ا٫عِ ٚاغ ٠ٛاْ٫هاْ ١ٝفٜ ًٌُٝتاَ ٢إهًٌُ
ٚريريِٖٚ ,يهٔ َع ايتفُ ٌٝفا٫غت٬ط بٝتاَ ٢إهًٌُ ىتًو نُاّ ٚنٝفـاّ
عٔ ا٫غت٬ط ٚايتعاٌَ َع ٜتاَ ٢ريريٖـِ ٚ ,اَ٫ـ٬ع َـع ٜتـاَ ٢إهـًٌُ
ٜع

ٚ ٬اَـ٬ع ريريٖـِ بٗـؿاٜتِٗ اٍ ا٫نـّ٬
تك ِّٗٛاؾبـ ّا ٚعًُـ ّا ٚفٓـ ّ

ٚاسهاَ٘.
ايهاؾى  :يكؿ نإ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚنـًِ ٗ َـغكٜ ٙتُٝـاّ,
ٚتهفً٘ عُ٘ اب ٛطايب ٚعاٍ سٝـا ٠نكَّ ٗ ١غكٖ ٙا ٜهتًمّ تهفٌ ايٝتاَ٢

ٚقعاٜتِٗ قاٍ تعاٍ طأَ ٌَُْ َّجِذْنَ َّزِّْبً فَآًٍص.
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تفسري قىله تعاىل ط ًَاٌٍَّوُ َّعٍَُُْ اٌُّْفْغِذَ ِِْٓ اٌُّْصٍِْخِ ص

ا٭ : ٍٚآًَ ١ٜرتن ١تتُٓٔ ايجٓاٚ ٤ايفّٚ ,ايٛعؿ ٚايٛعٝؿ.
ايجاْ : ٞإ ٚدٛؾ ايٝتاَ ٗ ٢اجملتُع َْٛٛع ي٬بتٚ ٤٬سُ ٍٛايجـٛاب
ٚانتشكام ايعكاب.
ايجايح  :اٯ ١ٜؾع٫ ٠ٛظٗاق ْ ١ٝا٬َ٫ع ٚقُؿ ٙنُـا يـْ ٛـ ٣ٛيـػِ
اَ٬ع ٚتعاٖؿ َاٍ ايٝت ِٝا ٚاْ٘ ْ ٣ٛنـًب٘ ٚانًـ٘ٚ ,نـفا بايٓهـب ١ؿـا٫ت
ايٓهاع.
ايكابع  :ايٝت ِٝيُغكْٚ ٙعف٘ ٚقًَ ١عاقف٘ ٚقُٛق ْعكٜ٫ ٙؿقى ٚدـٙٛ
ايغبطٚ ١إًُشٜ٫ٚ ١عًِ َٛاطٔ إهـك ب٘ ٚايهٝؿ ي٘ ,فتهفٌ نبشاْ٘ اَ٫ـك
باْ٫فاق ٚايٛعٝؿ.
اـاَو  :ظاٖك اٯ ١ٜايجٛاب ايعادٌ عً ٢ا٫سهإ يًٝتٚ ,ِٝا٫بتٕٔ ٤٬
ٜٓك٪ٜٚ ٙـ ٖٛٚ ,ٜ٘اَك ٜؿقى بايٛدؿإ ٚايًٛاٖؿ.
ايهاؾى  :اٯ ١ٜقاعؿ ٠نًٕ ١ٝا فٗٝا َٔ ا٫ط٬م ٗ عًُ٘ تعاٍ فكؿ أساط
نبشاْ٘ بهٌ ي ٤ٞعًُاّ.
ايهابع  :تـؿٍ اٯٜـ ١بايؿ٫يـ ١ا٫يتماَٝـ ١عًـ ٢إ ايتُـكف َـع ايٝتـاَ٢
َرتيض عٔ ايهذاٜا ايٓفهٚ ١ٝايهري ٠ايعاَ ١يًًػِ.
ايجــأَ  :تــؿع ٛاٯ ٜــ ١اٍ اَ٫ــ٬ع َطًكـاّ َــع ايٝتــاَٚ ٢ريريٖــِْٚ ,بــف
ا٫غ٬م ايفَٚ ١ُٝا٫فعاٍ ايكبٝش.١

ْاقِ ايٛيٚ ٞايٓاظك ٚايَٞٛ؟؟

تفسري قىله تعاىل ط ًٌٌَْ شَبََ اٌٍَّوُ ألَعْنَزَىُُْ ص
ا٭( : ٍٚي )ٛسكف اَتٓاع ٱَتٓاع ,أ ٟإ اي عم ٚدٌ مل ٜٝٓل عً٢
إهًٌُ نٛا ٤غُ ّٛايٝتاَ ٢ا ٚباقاؾ ٠إعٓ ٢ا٭عِ.
ايجاْ : ٞيًعٓت َعإ َتعؿؾَٗٓ ٠ا ايًؿٚ ٠ايٛقٛع ٗ ا٭َك ايًام ,أٟ
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ي ٛيا ٤اي يتعبؿنِ َا ٖ ٛايؿ َٚا ٗ اؾاًَ ٘٥كٚ ١عهك.
ايجايــح  :إ اَــ٬ع ايٝتــاََٚ ٢عــاًَتِٗ باسهــإ طكٜــل يًتػفٝــو
ٚايكٓٚ ١سا ٌ٥ؾ ٕٚايُعٛبٚ ١ظٗٛق ايفً اٱدتُاعٚ ١ٝا٭غ٬قٚ ,١ٝقـؿ
ٜه ٗ ٕٛتكى ايٝتاَٚ ٢ساهلِ ْـٛع اْـكاق بٗـِ ٚبـاجملتُع ٚسُـ ٍٛا٭ـ٣
َٚماٚي ١بعض ايعاؾات ايفَ.١ُٝ
ايكابع  :إ اي عم ٚدٌ سهَٓ ِٝم ٙعٔ ايعًِ ٜ ٫هًو َا ٜ ٫طام.
اـاَو  :ايتػفٝو ايٛاقؾ ٗ اٯٜ ١ٜبٌ نٗٛي ١ايعٓا ١ٜبايٝتاَٚ ٢اَهإ
اَ٬سِٗٚ ,ف ٘ٝؾع ٠ٛيًُهًٌُ ْٝعاّ باٱيرتاى ٗ ٖفا اٱَ٬ع.

تفسري قىله تعاىل ط اَِّْ اٌٍَّوَ عَضِّضٌ دَىٌُِْ ص
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜقاعؿ ٠نً ١ٝتًــٌُ اٱقاؾ ٠ايتهـٚ ١ٜٝٓٛايتًــكٜع ,١ٝفاي عم
ٚدٌ ٖ ٛايغايب ايفٜ ٟكٗك نٌ ي ٖٛٚ ٤ٞاؿه ِٝايف ٟاتكٔ نٌ ي.٤ٞ
ايجاُْ : ٞذٝؿ ٙتعاٍ ٗ غاُ ١اٯ ١ٜثٓا ٤عً ٘ٝنبشاْ٘ ٚتأؾٜب يًُهًٌُ
بانتشٓاق ايفنك عــٓؿ غــٛات ِٝا٭عُاٍٚ ,ع ٕٛعً ٢اٱَتجاٍ ٕا ٗ اٯٜـ١
َٔ ا٭ٚاَك ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايجايح  :إ سُ ٍٛايٝتِ مل ىكز عٔ اؿهُ ١اٱهلٝـٚ ١سهـٔ تكـؿٜكٙ
نبشاْ٘ يٮيـٝا ٤فٗـَٓ ٛانـب ١يٲبـت ٤٬إكنـب ,يٮَـ ,١يًُهًفـٌ ,يٮٜتـاّ
اْفهــِٗ ,يفٚ ِٜٗٚاَٗاتِٗ ,ف ٬ريـكاب ١إ تك ٣بعض ا٭ٜتاّ ٜعٗك ٗ نربٙ
ابؿاعاّ ٜٚكتك ٗ ٞاغتُاَ٘ َٚكاَ٘.
ايكابع  :إ اي عم ٚدٌ ٜتعاٖؿ ايٓاى ْٝعاّ بايكٓٚ ١ايكأفَٚ ١ـِٓٗ
ايٝتاَٖٚ ,٢ف ٙاٯ َٔ ١ٜقٛاعؿ ايًطو ايعاَـ ١بإهـًٌُ ٚبايٝتـاَ ,٢فـايٝتِ
َٓانب٫ ١نتٓـال ايُـاؿات باظـــٗاق ا٫غـ٬م ا٫نـ ١َٝ٬اؿُٝـؿ ٗ ٠نٝفٝـ١

ايتُــكف َــع ايٝتــاَ , ٢قــاٍ تعــاٍ ط ًَسَدَّْزِااِ ًَعِاعَذْ وُاًَّ شَاٍَِْ فَغَاؤَوْزُجُيَب
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ٌٍَِّزَِّٓ َّزَّمُ ٌَْ ًَُّئْرٌَُْ اٌضَّوَبحَ ًَاٌَّزَِّٓ ىُُْ ثِآَّبرِنَب ُّئِِْنٌَُْص(.)1
*************

قىله تعاىل
قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَالَ رَنىِذُااٌا اٌُّْرْ اشِوَبدِ دَزَّااَ ُّ ائَِِّْٓ ًَألََِااخ
ُِئِِْنَخ خَْْشٌ ِِْٓ ُِرْشِوَخٍ ًٌٌَْ أَعْجَجَزْىُُْ ًَالَ رُنىِذٌُا اٌُّْرْشِوِنيَ دَزََّ
ُّئِِْنٌُا ًٌَعَجْذٌ ُِئٌِِْٓ خَْْشٌ ِِْٓ ُِرْاشِنٍ ًٌََاٌْ أَعْجَاجَىُُْ أًٌَُْئِاهَ َّاذْعٌَُْ
اٌََِ اٌنَّبسِ ًَ اٌٍَّوُ َّذْعٌُ اٌََِ اٌْجَنَّخِ ًَاٌَّْغْفِشَحِ ثِبِرِْٔوِ ًَُّجَُِّْٓ آّبرو ٌٍِنَّبطِ ٌَعٍََّيُُْ
َّزَزَوَّشًَُْص اٯ.221 ١ٜ
اإلعراب واللغت
 :٫ٚ $$ايٛا ٚانتٓ٦افْ :٫ ,١ٝاٖ ١ٝدالَ.١
تٓهشــٛا  :فعــٌ َٓــاقع فــمٚ ّٚعَ٬ــ ١دمَــ٘ ســفف ايٓــ ٕٛ٭ْــ٘ َــٔ
ا٭فعاٍ اـُه. ١
ايٛا : ٚفاعٌ .
إًكنات َ :فع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايههكْٝ ٠ابـ ١عـٔ ايفتشـ١
٭ْ٘ ْع َْ٪ح نامل .
( )1نٛق ٠ا٭عكاف .156
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ست ,َٔ٪ٜ ٢ست :٢سكف رياُْٚ ١ٜب َ٪ٜ ,ــٔ :فعـٌ َٓاقع َب

عً٢

ايهه ٕٛٱتُاي٘ بٓ ٕٛايٓه ٗ ٠ٛقٌ ُْب ب(إٔ) َُٓك ٠بعؿ ست.٢
ْ ٕٛايٓهُْ : ٠ٛري ٗ قٌ قفع فاعٌ .
ٚإُؿق إ( ٍٚ٪إٔ  ٗ )َٔ٪ٜقٌ دك ب(ستَ )٢تعًل ب(تٓهشٛا)
ٚ٭َ ١َٓ٪َ ١غري :ايٛا ٚانتٓ٦اف.١ٝ
أََ :١بتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك.ٙ
ََ :١َٓ٪ـف ١هلـا َكفٛعـَ ١جًـٗا ٚعَ٬ـ ١قفعٗـا ايٓـُ ١ايعـاٖك ٠عًـ٢
آغكٖا.
َٔ ًَكن : ١داق ٚفكٚق َتعًل ب(غري).
ٚي ٛأعذبتهِ  :ايٛا ٚساي. ١ٝ
ي : ٛسكف يكط ريري دالّ .
أعذبتهِ  :أعذب  :فعٌ َاض .
ايتا : ٤تا ٤ايتأْٝح ايهانٓ. ١
نِ ُْري ٗ قٌ َفع ٍٛب٘ .
ٚايفاعٌ ُْري َهترت تكؿٜكٜ ٖٞ ٙعٛؾ يًًُكن. ١
 ٫ٚتٓهشٛا  :ايٛا ٚسكف عطو .
 ٫تٴٓهشٛا  :بعِ ايتاٜٚ : ٤كـاٍ أْهشـت ايكدـٌ أ ٟلٚدتـ٘ ٚقـؿ تكـؿّ
ىلعكاب٘ .
إًكنٌ َ :فع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايٝا ٤٭ْ٘ ْع َفنك نامل.
ستَٛٓ٪ٜ ٢ا  :ست : ٢سكف رياُْٚ ١ٜب .
َٓ٪ٜــٛا  :فعــٌ َٓــاقع َُٓــٛب ٚعَ٬ــُْ ١ــب٘ ســفف ايٓــ ٕٛ٭ْــ٘ َــٔ
ا٭فعاٍ اـُه. ١
ٚا ٚاؾُاعُْ : ١ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ .
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ٚيعبؿ  :ايٛا : ٚسكف ىلنتٓ٦اف .
اي : ّ٬سكف ىلبتؿا. ٤
عبؿ َ :بتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
ََ : َٔ٪فَ ١كفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
غري  :غرب إبتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
َٔ ًَكى  : َٔ :سكف دك .
ًَكى  :ىلنِ فكٚق ٚع ١َ٬دك ٙايههك ٠ايعاٖك ٠ؼت آغك. ٙ
ٚي ٛأعذبتهِ  :ايٛا ٚساي. ١ٝ
ىلـ إٔ سكف ايٛا ٚأسؿ سكٚف إعاْ ٖٛٚ , ٞاؿكف ايهابع ٚايعًكٕٚ
َٔ سكٚف اهلذا ٤ايعكب َٔٚ ١ٝغُاُٗ٥ا إٔ َعٓاٖا َتعؿؾ  ,فـٜٓ ٬شُـك
َعٓٚ ٢اسؿ  ,فتأت ٞايٛا ٚعًٚ ٢د. ٙٛ
ا٭ : ٍٚايعطو  ٖٛٚ :ايغايب ٗ انتعُاهلا .
ايجاْ : ٞاٱنتٓ٦اف ٚ ,تهُٚ ٢ا ٚاٱبتؿا ٤٭ٕ َا بعؿٖا . ١ًَ ٫

ايجايحٚ :ا ٚاؿاٍ ٚ ,تهُ ٢بأمسا ٤ايكهِ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَاٌْمُشْآِْ

رُِ اٌزِّوْشِص (,)1طًَاٌغََّّبَِ ًَاٌطَّبسِقِص (.)2
ا٭ٚ : ٍٚا ٚاٱبتؿا. ٤
ايجاْٚ : ١ٝا ٚإُاسبَ , ١جٌ ًَٝت ايعٗك ٚايًُو عٓؿ ايمٚاٍ .
ايجايجٚ : ١ا ٚاٱيتُام .
ايكابع ٚ :ا ٚإع , ١ٝنكٛيو َُ :ت ٚايٓٗاق .

( )1نٛق. 1 ّ ٠
( )2نٛق ٠ايطاقم . 1

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28
اـاَو ٚ :ا ٚاؾما ٖٞٚ ٤ايٛا ٚاييت ُٜٓب ايفعٌ إٓاقع ايف ٟبعؿٖا

دٛالاَ َجٌ  :ىلُْاتو يًككإٓ ٚتتؿبك غري ي  ,قاٍ تعاٍ طًَاِرَا لُشِةَ

اٌْمُشْآُْ فَبعْزَِّعٌُا ٌَوُ ًَأَٔصِزٌُا ٌَعٍََّىُُْ رُشْدٌََُّْص (.)1
اٚي٦و :انِ اياقَ ٠بتؿأ.
ايٓهاع انِ ٜكع عً ٢ايٛطـ ٤٢بايعكــؿٚ ,ق ٌٝإ اًَ٘ ايٛط ٤٢ثِ نجك
ست ٢ق ٌٝيًعكؿ ْهاسـ ّا ٜكـاٍْ ,هـض ٜـٓهض ْهاسـ ّا اـا تـمٚزٚ ,اْهـض ريـريٙ
لٚد٘.
ٖٚف ٙاٯ ١ٜايهكّ َٔ ١آٜات ا٭سهاّ ##.

أسباب النسول
ـنك إ اٯْ ١ٜميت ٗ َكثؿ( )2ابٔ ابَ ٞكثؿ ايغٓ ٟٛعٓؿَا بعجـ٘ قنـٍٛ
اي َــً ٢اي عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ اٍ َهــ ١يٝكــ ّٛباعاْــ ١بعــض إهــًٌُ
ٚاغكادِٗ َٔ َهٚ ١اْكاـِٖ َٔ َهك إًكنٌٚ ,نإ َكثؿ قٜٛاّ يذاعــا
فؿعتــ٘ اَكأٜ ٠كاٍ هلــا عٓام اٍ ْفهـــٗا فأبٚ ,٢نــاْـت غًت٘ ٗ اؾاًٖ,١ٝ
فكايت ٌٖ يو إ تتمٚز ب ,ٞفكاٍ :ست ٢انتأـٕ قن ٍٛاي ًَ ٢اي عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚنًِ فًُا قدع انتأـٕ ٗ ايتمٚز َٓٗا فٓميت اٯ.١ٜ
 ٗٚايؿق إٓجٛق عٔ ابٔ عباى قاٍْ :ميت ٗ عبؿ اي بٔ قٚاسٚ ١ناْت
ي٘ أَ ١نٛؾاٚ ٤اْ٘ ريٓب عًٗٝا فًطُٗا ,ثِ اْ٘ فـمع فـات ٢ايـٓحم َـً ٢اي
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ فاغرب ٙغربٖا فكاٍ ي٘ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚنـًِ َـا
( )1نٛق ٠ا٭عكاف . 204
( )2ٳَكٵثؿ بٔ ابٚ ٞثؿ نٓال بٔ اؿٌُ بـٔ ٜكبـٛع ايفتـَ ٟٛـشابَ ٞـٔ اَـكا ٤ايهـكاٜا
آغك قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بٚ ٘ٓٝبٌ اٚى بـٔ ايُـاَتٚ ,يـٗؿ
بــؿقاّٳ ٚأســؿاّٚ ,قتــٌ ٜــ ّٛايكَــٝع ٚنــإ اَــري ّا ٗ تًــو ايهــك ٗ ١ٜايهــٓ ١ايكابعــ١
يًٗذك.٠
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ٖٜ ٞا عبؿ اي؟ فكاٍٜ :ا قن ٍٛاي ٖ ٞتُٚ ّٛتًُٚ ,ٞؼهٔ ايْٛـ,٤ٛ
ٚتًٗؿ إ  ٫اي٘ ا ٫اي ٚاْو قنٛي٘ ,فكاٍ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِٜ :ـا
عبــؿ اي ٖــفَٓ٪ َ ٙــ ,١فكــاٍ عبــؿ اي :فٛايــف ٟبعجــو بــاؿل ْب ٝـاّ ٭عتكٗــا
ٚ٭تمٚدٗا ,ففعٌ فطعٔ عًْ ٘ٝاى َـٔ إهـًٌُ فكـايٛاْ :هـض أَـٚ ١نـاْٛا
ٜكٜؿ ٕٚإ ٜٓهشٛا اٍ إًكنٌ ٜٓٚهشـ ِٖٛقريبـ ٗ ١اسهـابِٗ فـاْمٍ اي

تعاٍ ف ِٗٝط ألََِخ ُِئِِْنَخ خَْْشٌ ِِْٓ ُِرْشِوَخٍ ًٌٌَْ أَعْجَجَزْىُُْ ص.

يف سياق اآلياث
بعؿ بٝإ يم ّٚايعٓا ١ٜبايٝتاَ ,٢دا٤ت ٖف ٙاٯٜـ ١غُـ ّٛايعكٝـؿٗ ٠
ايمٚاز ٚتًٌُ آٜاّ َْٛٛع ايٝتـاَ ٢بايؿ٫يـ ١ا٫يتماَٝـ ١ا ٚاٚ٫يٜٛـ ١فُٝـا
ىــِ ْهــاسِٗ ـنــــٛقاّ نــاْٛا ا ٚاْاثـــاّ يتشؿٜــؿ َعــاْ ٞإػايطــٚ ١قٛٝؾٖــا
ايًكع.١ٝ

اآليت سالح
تـٓعِ اٯ ٜـ ١ايهكّــ ١اؿٝـا ٠ايمٚدٝـ ١تٓعُٝـاّ ؾقٝكـاّ ٚنـًُٝاّ ٚؼــ ٍٛؾٕٚ
اـَُٛات إتُـً ١نُـا اْٗـا اَـ٬ع قكآْـ ٞيًُذتُعـات ٚتٓمٜـ٘ يٲنـّ٬
ٚعُُ ١يًُهًٌُ ـنٛقاّ ٚاْاثاّ ٚابٓاٚ ٤عٛا.ٌ٥

مفهىم اآليت
اٯ ١ٜتأنٝو يبٓا ٤عكا٥ؿ ٟقانؼ اٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١اـ ٜتؿغٌ ايككإٓ ٗ
اسهــاّ ايــمٚاز ٚغَُٛــٝات٘ ٚقٛاعــؿ ا٫غتٝــاق فٝــ٘ ,فــايٓٗ ٞعــٔ ْهــاع
إًكنات ا ٫بكٝؿ اّ٫إ سكل ٚٚاق ١ٝيه ١َ٬ادٝـاٍ إهـًٌُ َـٔ ايًـكى
ٚايًو ٚايكٜب ٚايتكُري ٗ ايعباؾات  ,أ ٟإ ٖفا ايٓٗ ٞمل ٜكُؿ بفاتـ٘
فشهب بٌ اْ٘ ٜتعًل با٫ٚ٫ؾ ٚاجملتُعات ا٫نَ ١َٝ٬طًكاّ.
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َٚا ٗ اٯ َٔ ١ٜايٓٗٚ ٞايمدك ؾع ٠ٛدٗاؾٚٚ ١ٜن ١ًٝيؿغ ٍٛايٓاى اٍ
ا٫نــ ّ٬غُ َٛـاّ َعايــك ايٓهــاٚ ,٤فٗٝــا اغبــاق ٚاعــ ّ٬يغــري إهــًُات
بْٛعٗٔ سذاباّ اغتٝاقٜاّ ؾ ٕٚؾغ ٍٛايهعاؾ ٠ايؿْٚ ١ٜٛٝا٫غك ١ٜٚبا٫قرتإ
ٚايمٚاز َٔ إهًِ َ َٔٚفاُٖٗٝاايعم يًُكأ ٠إهًُٚ ١دعًٗا تًعك بايفػك
ٚايغ بطــ٫ ١غتٝاقٖــا ا٫نــٖٚ ,ّ٬ــفا ايعــم ٚايفػــك ٜــٓعهو باقباهلــا عًــ٢
ايعباؾات ٚسهٔ تكبٝتٗا ٫ٚ٫ؾٖا ٚاعؿاؾِٖ اعؿاؾاّ نًُٝاّ ًٖ٪ٜـِٗ يتًكـٞ
اٚ٫اَك ٚايٓٛاٖ.ٞ
 ٗٚاٯٜــ ١بًــاقٚ ٠دــٛؾ إَٓ٪ــات إــ٬ٖ٪ت يًــمٚاز ٚقٝــاّ يــطك َــٔ
إًكنات باغتٝاق ا٫ن ّ٬نٛا ٤يغكض ايمٚاز َٔ إهًِ اَ ٚطًكاّ ٚاقاؾ٠
ؾغ ٍٛا٫ن .ّ٬نُا اْٗا ؼح عً ٢ايـمٚاز َـٔ ايـيت ؽتـاق اّ٫ـإ ٚتٓـمع
قؾا ٤ايًكى ٚايهفك ,فُٔ ًٜ٫هك إػًٛم ًٜ٫هك اـايل ,فإكأ ٠اييت ؽتاق
اّ٫إ ٜكابًٗا إهًِ بايكعاٚ ١ٜايعٓاٚ ,١ٜافٌٓ ٚد ٙٛايكعاٖ ١ٜف ٙايـمٚاز
َٓٗا ٖٚفا ايمٚاز ٜهاِٖ ٗ تجب ٝت اّ٫إ ٗ َؿقٖا ٚهعًٗا تتفٚم عًُٝاّ
طعِ اّ٫إ.
َٚا ٗ اٯ َٔ ١ٜايٓٗ ٞتأؾٜب يًُهًٌُ ٗ َْٛٛع ايمٚاز يكٗك ايٓفو
ايًَٗٓٚ ١ٜٛع انتشٛاـٖا عً ٢اؾٛاقع ٚؾق ٤أنباب ا٫فتتإ ,فكؿ تهـٕٛ
إًكنٚ ١ًْٝ ١تتُو َماٜا غاَـ ١نـايغٓٚ ٢سهـٔ ايعـاٖك فذـا ٤ايٓٗـٞ
َطًكاّ َٚتع ًكـ ّا بَٛـو ايًـكى٫ٚ ,بـؿ إ اي عمٚدـٌ ٜٓـُٔ يًُهـًٌُ
إٓافع ايؿْٚ ١ٜٛٝإماٜا اـاَ ١إٛدٛؾ ٗ ٠إًكنٚ ١اييت ٜرتنْٗٛا طاع ١ي٘
تعاٍ.
ٖٚفا ايُٓإ َكنب  ًٌُٜٚاؿٝا ٠ايؿْٝا ٚا٭غكَٚ ,٠ا ٗ ا٭غكٖٛ ٠
ا َٔٚ ٍٚ٫ايٓـُإ فٝـ٘ ايجـٛاب اؾمٜـٌ ٚاؿـٛق ايعـٌ ٚايمٚدـ ١اؾاَعـ١
يفات ايُفات اييت اعكض عٓٗا طاع ١ي تعاٍ ٚادتٓاباّ يٓٛاٖ ,٘ٝيفا دا٤
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ايَٛو إكاقٕ ٚبٝإ اؾا٥م ٚايكادض  ٖٛٚاّ٫إ َٚا عؿا َٔ ٙا٫عكاض
اِا ٖ ٛل ١ٜٓظاٖكٚ ٠باب ي٬فتتإ ٚاَ٫تشإ.
َ َٔٚفاٖ ِٝاٯ ١ٜاقياؾ إهًٌُ اٍ ا٭َـًض ٚا٭فٓـٌ ٚيـم ّٚعـؿّ
تكى ايٛاد ب ٕ ٌٝا ٣ٖٛ ٚاْ ٚم ٠ٚطاق ١٥ا ٚقريب ١عادً.١
َٛٚاْٝع اٯ ١ٜتـؿٍ عًـ ٢ايتهاَـٌ ٗ اؿهـِ ٚايتًـكٜع ,فًـِ ٜٓشُـك
ايٓٗ ٞبٓهاع إًكنات فْ ًٌُٝهاع إًكنٌ آٜاّ بٌ ٖ َٔ ٛبـاب ا٭ٍٚ
ٚا٭ِٖٚ ,يهٔ اـطاب ٗ ايٓٗ ٞعٔ ْهاع إًكنٌ دا ٤بُٝغ ١إفنك آٜاّ
بُٓٝا ٜتعًل ايٓٗ ٞبإكأٚ ٠يم ّٚاَتٓاعٗا عٔ ايمٚاز َٔ إًكىٚ ,ف ٘ٝؾ٫ي١
عً ٢تٓم ٜ٘إكأ ٠إهًَُٚ ١كف َْٛٛع ٖفا ايٓهـاع اَـٚ ّ٬اقاؾَ ٠عايـك
إهًٌُ قداْٚ ّ٫ها ٗ ٤اـطابٚ ,ايكداٍ باعتباقِٖ اٚيٝاٚ ٤سهاَاّ يـفا
تـك ٣سهـاّ إهـًٌُ وكَــَ ٕٛجـٌ ٖـفا ايٓهــاع ٚعًٝـ٘ ايكـٛاٌْ ٗ ايــب٬ؾ

اٱنــ ١َٝ٬اٍ َٜٓٛــا ٖــفا ٗ اؾًُــٚ ,١قايــت اٯٜــ ١طخَْْ اشٌ ِِ آْ ُِرْ اشِنٍ ًٌَ اٌْ
أَعْجَجَىُُْص ٚمل تكٌ ٚي ٛاعذبهٔ ,ٱنكاّ إكأٚ ٠عؿّ ايتعكٜض بٗا ٚف ٘ٝآٜاّ

ْٛع لدك ٚيهٔ بإفٗ ٖٛٚ ّٛؾع ٠ٛيًُهـًٌُ إ ٜتعاٖـؿٚا إـكأٚ ٠وٛيـٛا
ؾ ٕٚسُــَ ٍٛجــٌ ٖــفا ايٓهــاع َٚكؿَاتــ٘ فايكدــاٍ ّٓعــَ ٕٛــٔ سُــٍٛ
َكؿَات َجٌ ٖفا ايٓهاع  ٫ٚتع

اٯ ١ٜايرتريٝب بايٓهاع َٔ ايعبؿ إَٔ٪

ا  ٫اْ٘ دا َٔ ٤باب ايتفٓٚ ٌٝبٝـإ إ إـؿاق ٗ اٱغتٝـاق ٗ ايٓهـاع عًـ٢
اٱّإ  ٖٛٚعُٓك ايتهاف ٧بٌ ايمٚدٌ ٚٱظٗاق يكف اٱْهإ باٱّإ.
 ٗٚاياق ٠اٍ َكؿَات ايٓهـاع ,فكـؿ ٜـؿْ ٞبعـض إهـًٌُ ايًـكى ٗ
ايعٌُ ٚايتذاقٚ ٠ايُٓاع ١٭َاْتـ٘ إٗ ٚاقتـ٘ فٝهـ ٕٛنـبباّ يًكـكب ايعـاًٞ٥
ٚسُ ٍٛانباب ايٓهاع ٚإ ٌٝايٓفه.ٞ
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ثِ ػاٚلت اٯَ ١ٜهأي ١إكاقْٚ ١اْتكًت اٍ َا ٖ ٛاِٖ ٚانرب اٍ ايعكٝؿ٠
ٚإبــؿأ ٖــا ٜــؿٍ عًــ ٢اُٖٝــ ١ايٓهــاع ٗ قنــٛؽ اٱنــٚ ّ٬تجبٝــت اسهاَــ٘
ٚاعتباقَٓ ٗ ٙالٍ اٯغكٚ ,٠فع ّ٬فإ ايمٚاز َٔ إًـكى ٜـ٪ؾ ٟبـإكأ ٠اٍ
تعط ٌٝعبا ؾاتٗا ٚوًُٗا عًَ ٢ا فٝـ٘ ريٓاْـٚ ١انـا ٠٤اٍ اٱنـ ّ٬فكـؿ ٫
ٜكْ ٢هلا إ تُ ّٛيٗك قَٓإ ُٚتٓع عٔ َطاٚعت٘ أٜاَٜ٘ٚ ,هكٖٗا عً٢
تأؾٜب ا٫ٚؾ ٙبغري اسهاّ اٱن ,ّ٬اَا لٚاز إهًِ َٔ إًـكن ١فٗـ ٛاقـٌ
يكاّ ا ٫إ اـاٜ ٙتعؿ ٣اٜاّ اؿٝا ٠ايؿْٝا يًٝـٌُ اٯغـك ٗ ٠نـع ٞإًـكنٌ
ٱريٛا ٤إهًٌُ َٓٚعِٗ َٔ اؾآَ ٤انـهِٗ ٚعبـاؾاتَِٗٚ ,ـٔ اٱعذـال ٗ
اٯٜــ ١اْٗــا اغتُــكت عًــ ٢ؾعــ ٠ٛإًــكنٌ اٍ ايٓــاق أ ٟاْٗــا مل تًــك اٍ
انتذاب ١ا ٚتأثك إهًِ ٚإهًُ ١بٗف ٙايؿعٚ ٠ٛف ٘ٝاَكإ:
ا٭ :ٍٚعؿّ سَُ ٍٛجٌ ٖفا ايٓهاع ٚبكا ٤ايؿع ٠ٛفكؾٚ ٠غا.١ٜٚ
ايجاْ :ٞإ ؾعٛتِٗ اٍ ايٓاق اعِ َٔ َْٛٛع ايٓهاع فٗ ٞنذٚ ١ٝنٝف١ٝ
ظاٖك ٠عً ٢ايهٓتِٗ  ٗٚقٛهلِ فٝه ٕٛايٓهاع ٗ ساٍ سُٛي٘ َٓانب ١يفتض
ثغـكٚ ٠اهـاؾ ٖــ ٗ ٠ٛاجملتُـع اٱنـٚ ,َٞ٬اٜــفا ٤إهـًٌُٚ ,سُـٖ ٍٛــفٙ
ايؿع ٠ٛبٌ ظٗكاْ َٔٚ ِٗٝغ ٍ٬ايٓهاع.
يكؿ اقاؾت اٯ ١ٜـنك عًـ ١ايٓٗـ ٞفذـا ٤ت يبٝـإ سـاٍ إًـكنٌ ٚعبـؿ٠
ا٭ٚثإ ٚايـؿع ٠ٛٱدتٓـابِٗ َعٓـ ٢إ ايٓهـاع َـٔ بـاب ايفـكؾ ا٭َجـٌ ـٟ
ايتأثري إهتؿٚ ِٜإتعؿؾ اؾٛاْب ٚا٭بعاؾ ٚا ٫فإ اٯٜـ ١ؼـفق َـٔ ايُـً١
ٚإعاًََ ١ع إًكنٌ َطًكـ ّا ٚتٓٗـ ٢عـٔ اٱقـرتاب َـِٓٗ غًـ ١ٝايٛقـٛع ٗ
اهلًهٚ ١ايتأثك َفاٖ ِٝا يٓ٬يٚ ١اؾشٛؾَ َٔٚ ,فاٖ ِٝاٯ ١ٜاعتباق اٱبتعاؾ
عٔ إًكنٌ سُاْ ١فهكٚٚ ١ٜاق ١ٝعٔ عفاب ايٓاق.
ٚتبٌ اٯ ١ٜإ ايٓٗ ٞايـٛاقؾ فٗٝـا طكٜـل اٍ اؾٓـٚ ١إ إٓـع َـٔ ْهـاع
إًكنٌ نب ٌٝاٍ ايهعاؾ ٠ا٭غكٖٚ ١ٜٚفا ٪ٜنـؿ يـم ّٚؼُـٌ اجملتُعـات
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اٱن َٔ ١َٝ٬ايغم ٚايفهكٚ ٟايعكا٥ؿٕٓ ٟاٌَ ايهفك ٚايًكىٜٚ ,تػف باب
ايٓهاع َْٛٛع ١ٝغاَ ٗ ١إكاّ فبشكَ ١ايٓهاع َٔ إًكنٌ ؽفٝـو عـٔ
إهًٌُ ٗ ٖفا ايباب ٚع ٕٛعً ٢اٱسرتال َٔ اْهاق ايٓ٬ي ١٭ْٗا نتهٕٛ
بايعكض ٚعً ٢مَ ٛهًٛف ٚبٌ ,غـ٬ف ت٬قـض ايهفـك َـع بعـض افـكاؾ
إهًٌُ عً ٢مٚ َٜٞٛ ٛت ؿغٌ ٗ قكاقاتٗـا ٚافعاهلـا ٚأُٖٝـَْٛٚ ١ـٛع١ٝ
اسهاّ ٖف ٙاٯ ١ٜإباقنٖ ٗ ١فا ايمَإ تتُـو غَُٛـٚ ١ٝاُٖٝـ ١غاَـ١
فٗ ٞعٓٛإ سُاْٚ ١سـكل يٲنـٚ ّ٬إهـًٌُ ٗ عُـٛق ايعٕٛـٚ ١تـؿاغٌ
اؿٓاقات.
ٚدا٤ت غاُ ١اٯٜـ ١بًـاقٚ ٠عْٛـ ّا ٚسجـ ّا عًـ ٢ايتكٝـؿ َـا ٚقؾ فٗٝـا َـٔ
اسهــاّْٚ ,بــف ايكدـــٛع اٍ ايهفــاق ٚإًــكنٌ ٚاٱســـرتال َــِٓٗ ٚعـــؿّ
َٓانشتِٗ ,نُا اْٗا ٚعؿ نك ِٜباٱنتفا ٤ايفات ٞبٌ إهًٌُ ٗ باب ايٓهاع
ف ٬ريكاب ١إ ًٜكع تعؿؾ ايمٚدات ٗ اٱنٕٓ ّ٬ع تطًـع إـكأ ٠اٍ ايـمٚاز
َٔ أ ٟيػِ بغض ايٓعك عٔ اٱْتُا ٤ايعكا٥ؿ ً٘ٓٚ ٟعً ٢م ٛايٓكٚق٠
ٚا٭ْطكاق ٚمُٖٛا ,فُٔ اٱعذال ٗ ايًكٜع ١اٱن ١َٝ٬اْٗا تتهفٌ نبٌ
ايعٌُ باسهاَٗا ُٓٚع َٔ ٚدٛؾ عٛا٥ل ؼ ٍٛؾ ٕٚاٱيتماّ َٓاَٗٓٝا ,فًِ
وٌُ إ استادت َهًُ ١ايٓهاع َٔ ايهافك ا ٚاستاز إهًِ ايٓهـاع َـٔ
ًَكنٖٚ ,١فا َٔ اٜات٘ نبشاْ٘ يفا دا ٗ ٤اٯٜٚ" ١ٜبٌ آٜات٘ يًٓـاى" ٚيفـغ
ايٓاى دا ٤عً ٢م ٛايعُٚ ّٛعؿّ امُاق ٙبإهًٌُ ٖا ٜع

إ ايٓٗ ٞعٔ

ْهاع إًكنٌ آ ١ٜيًعإٌ ٜٓتفع َٓٗا إهًِ ٜٚتذً ٢ي٘ َٓع ١اٱنٚ ّ٬تهاٌَ
اسهاَٗٔ ٜٚفمع َٓٗا ايهافك ًٜٚعك با٭نٛاق ايًكعٚ ١ٝايٓفهٚ ١ٝا٭غ٬ق١ٝ
اييت اساطت بٗا ايًكٜعَ ١عايك إهًٌُ ٚفتُعاتِٗ ٚانكِٖ ٚا٫ٚؾِٖ,
 ٖٞٚؾع ٠ٛيًٓاى يؿغ ٍٛاٱنٚ ّ٬دفبِٗ ًٕاقن ١إهًٌُ َا عٓؿِٖ َٔ

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ34
ايٓعِ ,بالاي ١ايهافك يًشٛادم ٚايكٛٝؾ اٱغتٝاق ١ٜاييت ُٓع٘ َٓٗـاٚ ,تتُجـٌ
اٱلاي ١بايٓطل بايًٗاؾتٌ.

ٚقٛي٘ تعاٍ طٌَعٍََّيُُْ َّزَزَوَّشًَُْ ص اغباق عٔ ق ٠ٛاٱنَٓٚ ّ٬ع ١فتُعات٘

ْٚ ٫هـا ٤فهـِ َـٔ َهـك ٚنٝـؿ ٜـكاؾ بـ٘
ٚايتشُـٌ ايهـُا ٟٚ٭فـكاؾ ٙقدـا ّ
اٱنــٜٓ ٫ ّ٬فــف اَ ٫ــٔ غــ ٍ٬ايٓهــاع ٚايتــؿاغٌ َــع ا٭نــك ٚايعٛا٥ــٌ
اٱن ١َٝ٬فتأتٖ ٞف ٙاٯ ١ٜيته ٕٛبكل غاّ ٚسادماّ ؾ ٕٚؼكٝل َآقبِٗ ٚتبك٢
ؾع ٠ٛفكؾ ٫ ٠تٓك ا ٫اَشابٗا.

التفسري

تفسري قىله تعاىل ط ًَالَ رَنىِذٌُا اٌُّْرْشِوَبدِ ص
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜاَك َٛيٚ ٟٛسهِ قكآْـ ٞتٓـُٔ ايٓٗـ ٞعـٔ ايـمٚاز َـٔ
إًكنات.
ايجاْ : ٞفٗٝا اغباق بإ إؿاق ٗ دـٛال ايٓهـاع عًـ ٢اٱّـإ ٚا٫عتبـاق
ايعكا٥ؿ.ٟ
ايجايح ٖ :فا ايٓهاع ٗ َفٗٚ َ٘ٛؾ٫يت٘ ايٓٛع ١ٝطـ٬م ٚفُـٌ تـاقىٞ
بٌ إهًٌُ ٚريريِٖ اٍ  ّٜٛايكٝاَـ ٗ ١اٖـِ ٚدـ ٙٛايُـ٬ت اٱدتُاعٝـ١
 ٖٛٚايمٚاز ,فُُٗـا وُـٌ َٔ تكاقب ٚاغت٬ط فاْ٘ ٜ ٫كق ٢اٍ ايتؿاغٌ
اٍ عؿّ ايمٚاز َاْع َٔ ايتكاقب ايٓفهٚ ٞاي َٞٛٝايتفُ.ًٞٝ
ايكابع  :اٯٜـ ١سُـاْْ ١فهـٚ ١ٝاسـرتال عكا٥ـؿ ٟهعـٌ ْفـٛى إهـًٌُ
ٚإهًُات ُ ٌٝبعٓٗا اٍ ايبعض اٯغك.
اـاَو  :اغتًو ٗ ل ٍٛيفــغ إًــكن ١يًهتابٝــ ١ا ٚعــؿَ٘ٚ ,يهـٓ٘
اغت٬ف َغكٜٓ ٫ ٟٚك بأ ٌَ اؿهِٚٚ ,قؾت أقٛاٍ ٗ إكاّ ٖ: ٞ
ا٭ : ٍٚإ َْٛٛع اٯ ١ٜإًكن ١ايٛثٓ َٔ ١ٝريـري اٌٖ ايهتابٚ ,ب٘ قاٍ
قتاؾٚ ٠نعٝؿ بٔ دبري.

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ35
ايجاًْٗٓ : ١ٝا عً ٢ايعاٖك ٚؼكّٗا يٓهاع ايهتابٚ ١ٝإًكنٚ ,١ب٘ قـاٍ
ابٔ عُك ٚبعض ايمٜؿٚ ,١ٜقاٍ ايطربن َ ٖٛٚ :ٞفٖبٓا ٚإ إكاؾ َٔ ايًكى
َا ٖ ٛاعِ َٔ ايك ٍٛباْ٫ؿاؾ ف ًٌُٝاؾشٛؾ بٓب ٠ٛقُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘
ٚنًِٚ ,إ اْهاق ايكناي ١يكى ٕ٫ ,إعذم َٔ عٓؿ اي عم ٚدٌ ٚاْافت٘

يغري ٙيكى(.)1

ايجايجــ : ١إ اٯٜــَٓ ١هــٛغ ١باٯٜــ ١ايــيت ٗ إا٥ــؿ ٠ط ًَاٌُّْذْصَ انَبدُ ِ آْ

اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌْىِزَبةَ ِِْٓ لَجٍِْىُُْ … ص( )2عٔ ابٔ عباى ٚاؿهٔ ٚفاٖؿ.
فٌٗ ٜتمٚز ا٭َ ,١أغتًو عًُاْ٩ا ٗ ـيو فكٜ ٌٝتمٚز ا٭َ ١فاعٌ
ٚقَا ّهٔ ا٫نتؿ ٍ٫عً ٢ايك ٍٛايجاْ ٞبتتُ ١إْٛٛع ٗ اٯٜـٖٚ ١ـٞ

قٛي٘ تعاٍ ط دَزََّ ُّائَِِّْٓ ص فً ٛاْتكًت ايٛثٓٝـ ١اٍ اسـؿًَ ٣ـٌ اٖـٌ
ايهتاب ٚاَبشت ٜٛٗؾ ١ٜاُْ ٚكاْ ١ٝفإ ْهاسٗا ٜبك ٢عً ٢إٓـع ٚايٓٗـ,ٞ
ٚيهٔ اٯ ١ٜاعِ ٚيًٓهؼ ٗ إكاّ َْٛٛع.١ٝ

تفسري قىله تعاىل ط ًَألََِخ ُِئِِْنَخ خَْْشٌ ِِْٓ ُِرْشِوَخٍ ًٌٌَْ أَعْجَجَزْىُُْ ص
اٯَ ١ٜؿقن ١قكآْ ١ٝـات فَُ ٍٛتعؿؾ ٠تًٌُ ا٫غ٬م ٚاجملتُع ٚنٝف١ٝ
ٚانو ا٫غتٝاق ,نُا اْٗا تـؿٍ ٗ َفَٗٛــٗا عًـ ٢اُٖٝـ ١ايمٚدـ ٗ ١ايبٓـا٤
ايعكا٥ؿٚ ٟيم ّٚعؿّ ايتٗاٖ ٗ ٕٚفا ايباب.
ٚايبٝإ ايٛاقؾ ٗ اٯ َٔ ١ٜغ ٍ٬إكاقْ ١بٌ ا٭َ ١إٚ ١َٓ٪إًكنٜ ١عٗك
يكف ا٫نٚ ّ٬اْفا ٙ٤اٚ ١ًٖٝ٫اي هفا ٠٤عً ٢ايٓاطل بايًٗاؾتٌ ٚإ نإ
ْٝٚعاّ ًٖٛٚناّٚ ,انباب تـكدٝض اَ٫ـ ١با٫نـٚ ّ٬إ ناْـت إًـكن ١ـات
ثك ٠ٚطاْٚ ١ً٥اٍ ٚسهب ٚيٗاؾ ٠داَع ١ٝعايٚ ١ٝاْٗا تعٗك ايتؿبري ٚسهٔ
( )1فُع ايبٝإ
( )2نٛق ٠إا٥ؿ.5 ٠

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ36
ا٫ؾب.
فإؿاق ٗ ايمٚاز يٝو عً ٢ايًف ٠ا ٚاؿاد ١اٯْ ١ٝإًش ١بٌ َطًكاّٖ ,ـا
ٜعترب ساد ١يػُ ١ٝناْ٫تفاع َٔ َاهلا َ َٔٚكاَٗا ا٫دتُاعٚ ٞايٛظٝفٞ
ٚم ,ٙٛبٌ إؿاق ٚإ٬ى عً ٢ا٫ن ٕ٫ ,ّ٬اريكاض ايمٚاز ٚرياٜات٘ تتعؿ٣
ايكريب ١ايًػُ ٫ٚ ١ٝتٓشُك عادات ايمٚدٌ َُٚاؿُٗا فشهب بٌ اْٗا
تًــٌُ سادــات ا٫بٓــاٚ ٤إبــؿأ ٚايعكٝــؿ ,٠فــايمٚاز هــب إ ٜهــْ ٕٛــُٔ
اهلٝهٌ ايعاّ يَٚ ١َ٬ا هب عً ٢ا٭فـكاؾ ٚاؾُاعـات َـٔ سفـغ ا٫نـّ٬
ٚاعــؿاؾ ا٫بٓــا ٤ؿُــٌ َهـــٚ٪يٝات ايكنــاي ١بايتكٝــؿ ايتــاّ بــاؾا ٤ايفــكا٥ض
ٚادتٓاب إعاَ.ٞ
 ٗٚاٯٜــ ١ثٛاب يَ٬ــاٚ ٤ايعبٝـــؿ ايفٜــٔ اغـتاقٚا ا٫نـــَٛٚ ّ٬انــا٠
هلِٚ ,ســح ٕٔ ابطــأ َِٓٗ ٚؽًـــو عٔ اٱّـإ بًم ّٚؾغ ٍٛا٫ن ّ٬نٞ
ٜهــٖ٪َ ٕٛــــ ّ٬يًــمٚاز َــــٔ ايــكف ايبٛٝتــات إهــًُ ١اـ إ اٯٜــُٓ ١ــع
إكدشــات ايعكًٝــ ١ا ٚاْٗــا ػعًــٗا تبــت

عًــ ٢انــاى اهلؿاٜــٚ ١اٱّــإ,

ٚايعذب ٖٓا ايكْـا ٚا٫نـتععاّ ٚا٫نتشهـإ ٚيـٝو َـٔ ايتعذـبٗٚ ,
اٯٜــ ١ســٌ نــك ِٜؿــا٫ت ايغــكاّ ٚإٝــٌ ا يٓفهــ ٞايــيت ؼُــٌ بــٌ اٱَــا٤
ٚأنٝاؾٖٔ ,ا ٚبٌ بعض ايُبٚ ١ٝبٓات انٝادِٗ
فإكاؾ َٔ اٱّإ ٗ اٯ ١ٜإعٓ ٢اَ٫ط٬س ٞا٫عِ ٚايفٜ ٟع

ايٓطل

بايًٗاؾتٌ ٚايتهــً ِٝبكناي ١ايٓحم قُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ نُـا ٗ

قٛي٘ تعاٍ ط َّبأَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا وُزِتَ عٍََْْىُُْ اٌصَِّْبَُ وََّب وُزِتَ عٍَََ اٌَّزَِّٓ ِِآْ
لَجٍِْىُُْ ٌَعٍََّىُُْ رَزَّمٌَُْ ص( )1فإ اٯ ١ٜتًٌُ إٓافكٌ ٚايٓ.ٍ٬
@ ٜعترب ايمٚاز َٔ ايهتاب ١ٝأ ٟايُٓكاْٚ ١ٝايٛٗٝؾَْٛٛ ١ٜع ّا ابتّ ٝ٥٬ا,

يــفا تعــكض يــ٘ ايكــــكآ ٕ بايــفات ٚبــايعكض ٚبإكاقْــٚ ١ايتفاْــٌٚ ,أٙ٫ٚ
ايفكٗا ٤أُٖ ١ٝغاَ١
( )1نٛق ٠ايبكك.183 ٠

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ37
ٚايهـبب ٗ تعؿؾ ا٫قٛاٍ ا٫غباق اـاَ ١بإكاّ ا ٫اْ٘ ّهٔ قؾ بعٓٗا
اٍ بعض ٚايهَٓ ١ب ١ٓٝيًككإٓ.

ٚإػتاق اؾٛال  ٜٚ ,هتؿٍ بكٛيـ٘ تعـاٍ ٗ نـٛق ٠إا٥ـؿ ٠ط اٌَْْاٌََْ أُدِاًَّ ٌَىُاُْ

اٌطَِّّْجَاب دُ ًَطَعَاابَُ اٌَّازَِّٓ أًُرُااٌا اٌْىِزَاابةَ دِاًَ ٌَىُاُْ ًَطَعَاابُِىُُْ دِاًَ نُاُْ ًَاٌُّْذْصَانَبدُ ِِآْ اٌُّْئِِْنَاابدِ
ًَاٌُّْذْصَا انَبدُ ِِا آْ اٌَّا ازَِّٓ أًُرُاااٌا اٌْىِزَااابةَ ِِا آْ لَا اجٍِْىُُْ اِرَا آرَْْزُُّاااٌىَُّٓ أُجُاااٌسَىَُّٓ
ُِذْصِنِنيَ غَْْشَ ُِغَبفِذِنيَ ص(. )1
ٚنٛق ٠إا٥ؿ ٠آغك نٛق ايككإٓ ْم ٗٚ ,ّ٫ٚايُشٝض اْٗا ْميت قبٌ إ
ٜكبض ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بًٗك ٜٔا ٚث٬ثٚ .١نإ ؼت طًش١
ٜٛٗؾ١ٜ

تفسري قىله تعاىل ط ًَالَ رُنىِذٌُا اٌُّْرْشِوِنيَ دَزََّ ُّئِِْنٌُا ص
ا٭ : ٍٚأ ٫ ٟتمٚدٛا إهًُ َٔ ١إًكى ا ٫إ ٜعًٔ ان.َ٘٬
ايجاْ : ١ٝاـطـاب َٛدـ٘ يًُهـًٌُ ٖٚـٌ ّهـٔ إ ٜهـتككأ َٓـ٘ إ اَـك
لٚاز إكأ ٠بٝؿ ٚيٗٝا ,اؾٛاب :اِا ٚقؾ اـطاب يًُفنك عً ٢ايغايب ٚا٫
فُُا ٖــ ٛثابت ٗ ايًــكٜع ١إ اَـك ايجٝب ريري ايبانك بٝؿٖا فٗ ٞاييت ؽتاق
ٚتكْـ ٢بايمٚزٚ ,اٯٜــ ١قــٌ ايب شـح َطًك ١ياًَ ١يًبانــك ٚايجٝــبْ ,عِ
عُـ ّٛيغــ ١اـطــاب ٗ اٯٜــًٜ ١ــٌُ اٚ٫يٝــا ٤نُــا اْــ٘ ٜتٛدــ٘ ٖ٫ــــٌ اؿــٌ
ٚايعـكؿ َٔ إهًٌُ ٚإ ٜ ٫رتى ايٓٗ ٞع ٔ ايـمٚاز َـٔ إًـــكى اٍ إـكأ٠
ٚسؿٖا فكؿ تغًب عًٗٝا عٛاطفٗا ٕ٫ٚ ,ســح إًكى عً ٢اٱّإ ٚافٗاَ٘
عؿّ اًٖٝت٘ ايم ٚاز َٔ إهــًُ ١اَك ٜك ّٛب٘ ايفنٛق َٔ إهًٌُ عًـ ٢مـٛ
ايغايب.
ايجايج ٗ : ١اٯ ١ٜالؾقا ٤يًًُـكنٌ ٚاغـــباق ؾا٥ـِ ٚـّ هلـِ بُـفتِٗ,
( )1نٛق ٠إا٥ؿ.5 ٠

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ38
ٚعؿّ اًٖٝتِٗ ي٬قرتإ بإهًُ.١
ايكابع : ١اٯ ١ٜؾي ٌٝعً ٢اعتباق اٱّإ ٗ ايمٚاز.
اـاَهًٜ : ١عك ايهافك َٔ غـٖ ٍ٬ـف ٙاٯٜـ ١باْ٫ـكاق اؾهـ ١ُٝايـيت
نببٗا ي٘ بكا ٙ٩عًـ ٢ايهفـكٜٚ ,ـؿقى إ اعــ ْ٘٬ا يًـٗاؾتٌ ًٖ٪ٜـ٘ يـؿغٍٛ
اؿٝا ٠ا٫دتُاع ١ٝعً ٢مَ ٛتهـافَ ٤٢ـع ريـريَ ٙـٔ ا٫يـكاف ٚايٛدٗـاٗ ٤
ا٫ن.ّ٬
ايهاؾنٜ : ١أت ٞايًكف ٚايعم ؾفعٚ ١اسؿ ٠باغتٝاق ا٫نـــٚ ّ٬اعـٕ٬
اي ًٗاؾتٌ ُٜٚبض ب٘ اٱْهإ َ ّ٬ٖ٪يًمٚاز َٔ إ ١َٓ٪ايعفٝف ١إ مت ايكْا
ٚا٫تفام.
ايهابع : ١ترتيض افًٓ ١ٝإكأ ٠إ ٕ٫ ١َٓ٪اغتٝاقٖا ٜرتتـب عًـ ٢ؾٜٗٓـا
ٚعكٝؿتٗا.
ايجآَ : ١اٯْ ١ٜابط ١نً ٗ ١ٝايًشـاظ َٚـا ٜهـ ٕٛانانـاّ ٕعكفـَٓ ١ـالٍ
اٱّإ ,فايعبؿ إَ َٔ٪كؿّ ايهافك ٚإ نإ سكاّ ـا ْهب ٚسهب.

تفسري قىله تعاىل ط ًٌَعَجْذٌ ُِئٌِِْٓ خَْْشٌ ِِْٓ ُِرْشِنٍ ًٌٌَْ أَعْجَجَىُُْ ص
أ ٗ : ّ٫ٚاٯٜــ ١بٝــإ ٭نــو ايتفٓـــ٫ٚ ٌٝبـــؿ إ يـــ٘ انــباباّ تتعًـل
باؿاٍ ٚإاْــٚ ٞإهــتكبٌ ,فايعبــؿ اغتاق اٱّـإ ٖـا ٜـؿٍ عًـَ ٢ــفـــا٤
ْفهـــ٘ ٚقدشــإ عكًــ٘ٚ ,اؿـــاٍ إ اٱّــإ يــــكط قــــكآْ ٗ ٞايـــمٚاز
ٜٚفٝض عًَ ٢ــاسب٘ اًٖ٫ـ ١ٝيًمٚازٚ ,إه تكبٌ َتعؿؾ اؾـــٛاْب ٜتعًـــل
بايــمٚز ٚايمٚدــٚ ١ا٫ٚ٫ؾ ٚاٌٖ ا٫نــ ّ٬عــاَــ ,١فٝذــب إ ٜ ٫هــٕٛ
ايــمٚاز بـابــاّ ي٬فتــتــإ ٚاســكاز إَٓ٪ـــَٓٚ ١عــٗا عٔ اؾا ٤فكآ٥ــٗــا َٚا

عًٗٝــا َٔ ايُـــٚ ٠٬ايُــٚ ّٛمـــُٖٛــا ,يــفا دــا٤ت ط ًٌََاٌْ ص ٗ قــٛي٘
تعاٍ ط ًٌٌَْ أَعْجَجَىُُْ ص ( ٕ٫ي )ٛيًُاْ(ٚ ٞإ) يًُهتكبٌ.
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ٚفْ ٘ٝهتــٖٚ ١ــ ٞإ ا٫عذاب ٚا٫نـتععاّ يًًُـكى ٜهـ ٗ ٕٛايبؿاٜـ١
ٚقــبٌ ايـــمٚاز ,اَـا فُٝـــا بعـؿ ٚعٓـــؿَا تهـــ ٕٛإػايطـَٜٝٛ ١ـَ ١تًُــــ١
ٚتتعًل بًـــ ٕٚ٪اؿٝـــا ٠إػتًفــ ,١فٜ ٬بك ٢اع ذابٚ ,تعٗك ا٭َـٛق عًـ٢
سكٝكتٗا ٚوٌُ تكتٝب دؿٜؿ يٮٚيٜ ٛات ,اَا بايٓهــب ١يّ٬ـإ فايمٚاز ٜبؿأ
با٫قرتإ بايعبؿ ا ٚا ١َ٫إهًُــًٜ ٫ٚ ١بح إ ترتيض َٓ٘ انباب ا٫عذاب
ٚايكْا  ٫ٚاقٌ ايطُأْٚ ١ٓٝايههٚ ١ٓٝعؿّ َ٬قا ٠ا٫ـ ٣إتٛقع َـٔ ايهـافك
بعؿ ا٫عذــاب ب٘ ,أ ٟإ ا٫عـذاب ايهابل بايهـافك ٜٓكًـب فُٝـا بعـؿ اٍ
اـٚ ٣افتتإ.
ٚايــمٚاز َــٔ ايعبؿ إَ٪ــٔ ا ٚاَ٫ــ ١إ٪ٜ ١َٓ٪ؾ ٟاٍ ْتا٥ر ٓٝــــؿ٠
َٓٚافع عع ١ُٝػعٌ ايكم اَكاّ ثاْٜٛاّ ٜهرياّٚ ,قَا نإ ْافــعاّ َٔ ٚدٗٚ ,ٙٛ
ٖــفا ايمَـإ ٜٓعـــؿّ اَـــك ايـكم ٗ اؾًُـــ ١فت هـــ ٕٛافًٓٝـــ ١ايـمٚاز َـٔ
إهًُ ١اؿك َٔ ٠باب ا٭ٚي.١ٜٛ
ثاْٝا  :أًٖ ١ٝايعبؿ إ َٔ٪يٲقرتإ ٚايمٚاز َٔ اؿك ٠إهًُٜ ١ـؿٍ عًـ٢

عؿّ اْطٗاؾ اٱن ّ٬يًعبٝؿ ,إ ايككإٓ ْمٍ بانكاَِٗ بًشاظ اٱّإٚ ,ط

خَْْشٌ ص افعٌ تفٓٚ ٌٝمل ٜكؾ عً ٢م ٛا٫ستُاٍ ا ٚايفكؾ ايغايــب بـٌ ٚقؾ
َطــًكــــاّ ,أ ٟإ نــــٌ عبـــؿ ََ٪ــــٔ افٓـــــٌ ٚاسهــٔ َــٔ أًَ ٟــكى ٚإ
ظٗــكت اَــاقات اؿهــٔ عًٝــ٘ ٚإــاٍ ٚاؿكٜــٚ , ١يفــغ ٖٓــا ٚقؾ عًــ ٢مــٛ
اٱط٬م ٚيٝو اؿُك غَُْٛٛ ّٛع ايٓهاع.
 ٌٖٚتتعًل (اي ) ّ٬ببعض ايعبٝؿ؟
َ ٫ــاْع َــٔ ـيــو فٝهــ ٕٛنايتػُــٚ ِٝا٫غتٝــاق ,بًشــاظ فــّ٫ ٤ٞ
اٱبتؿاَ ٤ع ايٓهكَٚ ٠ا تؿٍ عً َٔ ٘ٝايتكٝٝؿ فًـٝو نـٌ عبـؿ ا ٚأَـَٓ٪َ ١ـ١
نفــٛاّ يًمٚاز ٚايٓهاع ٚا٫غتٝاق ٭ٕ ايرتدٝض دٗيت دا ٤بًشاظ إكاقَْ ١ع
إًكى ,أَا اؿٝجٝات ا٫غك ٣فٗ ٞعً ٢ساهلا.
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تفسري قىله تعاىل ط أًٌَُْئِهَ َّذْعٌَُْ اٌََِ اٌنَّبسِ ص

تعً ٌٝيً ٓٗٚ ٞإٓع َٔ ْهاع إًكنٌ ٚبٝــإ ٫نــباب ْبــف اٖـٌ ايهفك
ٚايًــكىٚ ,اٯٜــ ١ت٪نــؿ إػاطــــك اؾهــٚ ١ُٝاْ٫ــكاق ايفاؾســٚ ,١اهلــ٬ى
احملتٌُ ايفٜ ٟهبب٘ ايتككب ٚا٫يتكاَ ٤ع ايهافكٚ ٜٔفٗٝا اعذال َكنب َـٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ ايهافك ٜٔـاتاّ ٚنري ٠ؾاع ١ٝاٍ ايٓ٬يٚ ١ا٫ريٛا.٤
ايجاْ :ٞإ ايهَ ٤ٛتأٌَ ٗ َاٖٝتِٗ ٚتكنٝب ١فتُعِٗ ٚنريتِٗ.
ايجايح :اٯ ١ٜؼفٜك َٔ ا٫قرتاب َِٓٗ ٚفٗٝا ؾع ٠ٛيعؿّ ا٫يتفات اٍ َا
ٜكرتسَٚ ٕٛا ُٜؿق عِٓٗ.
ايكابع :اٯٜــ ١قاعــؿ ٠نًٝــَٚ ١فٗـ ّٛعاّ ٜٓ ٫شُك َْٛـٛع٘ بايٓهـاع
ٚفٗٝا نرب ٫ريٛاق ْفٛى ايهفاق ٚإًكنٌ ٚنًو يهْٛ ٤ٛاٜاِٖ ٚإًكنٌ.
اـاَو ٗ :اٯ ١ٜتٛبٝؼ يًهفاق ٚفٓض هلِ ٚـّ يه ٤ٛفعًِٗ.
ايهاؾى ٗ :اٯ ١ٜاغباق عٔ نـ ٤ٛعـاقبتِٗ َٚـا ٜٓتعـكِٖ َـٔ ايعكـاب
ا٫ي ,ِٝايفٜ ٫ ٟتعًل بكبض افعاهلِ فكط بٌ ٜرتيض َٔ اريكا ِٗ٥يغريِٖ.

ايهابع :ط أًٌَُْئِاهَ ص انِ ايــاق ٠يًؿ٫يــ ١ايبعٝـــؿ ٠أ ٟإ اٯٜـــ ١ؽـــرب

بايؿ٫يــ ١ايتُٓٓـٚ ١ٝبًشاظ َٓـــاَـٌ انـِ ا٫يـاق ٠عـٔ الؾقا ٤ايهفــــاق
ٚبــعؿٖــِٚ ,فٗٝا بًاق ٠تكٝؿ إهًٌُ باسهاَٗ ا ٚاتفاقــِٗ فتــٚ ٣ٛعُـــّ٬
ٚنـــري ٠عً ٢عؿّ دٛال ايمٚاز َٔ ايهافك.
ايجأَ :ؾعٛتِٗ اٍ ايٓ اق تتُجٌ بايكٛؾ اٍ إعاَٚ ,ٞايتشكٜض عًـ٢
تكى ايفكا٥ض.
ايتانع َٔ :ايؿع ٠ٛاٍ ايٓاق تعطٝـٌ اؾٗـاؾ ٚؾعـٛتِٗ يـرتى ايكتـاٍ ٗ
نب ٌٝاي ,اَ٫ك ايفٜ ٟـ٪ؾ ٟاٍ اــفٚ ٕ٫اـهـكإ ٚانـتشكام ايعكـاب
ٚؾغ ٍٛايٓاق.
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ايعايك :إ ايهافك ٜهع ٢ؾعٌ ابٓـ٘ عًـْ ٢فـو ًَتـ٘ فهأْٗـا ؾعـ ٠ٛاٍ
ايٓاق.
ٜ َٔٚؿع ٛاٍ ايٓاق ٫بؿ إ ٜه َٔ ٕٛاًٖٗا ٚدا٤ت اٯ ١ٜبُٝغ ١اـرب
ٖا ٜع

اٱنتؿاَٚ ١ؾع ٠ٛإًكنٌ اٍ ايٓاق  ٫تتعًل َْٛٛع ايمٚاز ٚسؿٙ

بٌ اْٗا َٓٗر ٚنذ ١ٝثابت ١عٓؿِٖ تعٗك عً ٢افعاهلِ ٚاقٛاهلِ َطًكاّ فًـفا
ٜعترب اٱَتٓاع عٔ ْهاع ٚادباّ يكعٝاّ ٚسادْٚ ١كٚق.٠
َٚع إ ايٓهاع ٜه ٕٛعً ٢مـ ٛايكٓـ ١ٝايًػُـ ١ٝا ٫إ ا٭غبـاق عـٔ
ؾعٛتِٗ اٍ ايٓاق دـا ٤بُـٝغ ١اؾُـع ٖـا ٜعـ

إ ايٓـكق ٗ ايٓهـاع ٜـاتٞ

بُٛق ٠ؾفعٜٓ ٫ٚ ١ٝشُك َُؿق ٙبايمٚز ا ٚايمٚد ١إًكن ١بٌ اْ٘ دمَٔ ٤
فًهفٚ ١ثٓ ,١ٝنُا اٯ ١ٜؼفق ٚتٓٗ ٢عٔ تعؿؾ سا٫ت ايمٚاز َـٔ إًـكن,١
ٚقؿ ٚقؾ ق ٍٛظٛال ايمٚاز َٔ ايهتاب ٗ ١ٝساٍ ايٓكٚقٚ ٠اؿكز.
إ َْٛٛع ايؿع ٠ٛاٍ ايٓاق ,ؼفٜك َٔ ْـاق اٯغـكٚ ٠نـإٔ ايـؿْٝا َجـاّ٫
َُغكاّ َٔ عامل اٯغكٚ ٠إ ايمٚاز َٔ إهًُ ١طكٜل َٚكؿَ ١يؿغ ٍٛاؾٓ١
ٚؾ ٤ٛاٍ قٓت٘ ٚقدإ ٤غفكتـ٘ تعـاٍ نُـا إ اٯٜـ ١تـبٌ ايتٓـاٗ ٚايتٓـافك
إطًل بٌ اٱّإ ٚايهفك ايفٜ ٟتذً ٢بُٛقٚ ٠اْش ٗ ١باب ايٓهاع َعٓ٢
اْ٘ ّ ٫هٔ ادتُاع اٱّإ ٚايهفك ٗ ايمٚاز.
اـ إ اٯ ١ٜتبٌ قؿن ١ٝايمٚاز نعكؿ ٚقابطَٜٝٛ ١ـَ ١تُـً ١بـ

ايـمٚز

ٚايمٚدــٜٓ ٫ ١شُــك َْٛــٛعاّ بــايٛط ٧بــٌ ًٜــٌُ ايت ـأُٜك إتبــاؾٍ ٗ بــاب
ايعكٝؿٚ ٠إباؾٚ ٨ايعاؾات ٚا٭غ٬م ٚايهذاٜا ٚإًهات ٚاثكٖا ايهبري عً٢
ايفقٜــٚ ١ا٭٫ٚؾ ٚاَتــؿاؾ ٖــفا ايتــأثري ٖٚــا ثبــت ٗ ايفًهــف ١عــؿّ ادتُــاع
ايٓؿ ٜٔيفا ّ ٫هٔ إ هتُع إهًِ ٚايهافك ٗ باب ايٓهاع ٚايمٚا ًٜٚتكٝإ
ٗ ايًُ ١إاؾ ١ٜيته ٕٛايٛيؿ.
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نُا تع ٗك اٯ ١ٜعؿّ اًٖ ١ٝايهافك يٲقرتإ بإهًُٚ ١عؿّ اًٖ ١ٝإًكن١
يٲقرتإ بإهًِ.
ٚتؿٍ اٯَ ٗ ١ٜفَٗٗٛا بإ ايٓهاع باب يًؿع ٠ٛاٍ ايٓاق ا ٚايؿع ٠ٛاٍ
اؾٖٓٚ ١فا اَك ظـاٖك بايٛدـؿإ فهـٌ َـٔ ايـمٚدٌ ٜـ٪ثك بـاٯغك نـًب ّا اٚ
اهاباّ ٚإ تبا ٜٔنِ َٚكؿاق ٚنٝو ٖفا ايتأثري.
ٚيهٓ٘ ٗ َْٛٛع ايعكٝؿٜ ٠هْٛ ٕٛعٝاّ ٜٚعتُؿ اثـك ٙاٍ اٯغـكٜٚ ٠تًكـ٢
إهًِ ايفٜ ٟكرتٕ بإًكن ١اـ ٗ ٣ايًٓـأتٌ فذـا٤ت ٖـف ٙاٯٜـ ١يتػًـِٝ
ٚلات٘ ٖٚؿاٜت٘ اٍ ن ٤ٛايهب.ٌٝ
ٚايمٚاز اَك َهتشب ٚقؿ تٓطبل عً ٢بعض افكاؾ ٙا٭سهاّ ايتهًٝفٝـ١
ا٭غك َٔ ٣ايٛادب ا ٚإباع ٚا ٕهك ٙٚا ٚاحملكَّٚ ,ـٔ احملـكّ ايـمٚاز َـٔ
إًكنٚ ١اـ وٌُ ؽٝري بٌ افكاؾ إهًٌُ إ ًٌٖ٪يًمٚاز ف ٬ول ايتػٝري
فُٝا ٜتعًل بايعكٝؿ ٠ف٬بؿ َٔ اٱن ّ٬تعٓٝٝاّ.

حبث اصىيل
َٚشٝض إ ايٓهاع َطًٛب بفات٘ٚ ,ريا ١ٜادتُاعْٚ ١ٝفه ١ٝا ٫اْـ٘
َكؿَ ١ريريٖٚ ,١ٜـف ٙإكؿَـ ١ؼُـٌ َـف ١اٱنـتشباب تـاق ٠ايٛدـٛب تـاق٠
اغك ٣عهب َا ٜرتيض عًٗٝا َٔ لٜٗا ٚاعتباقٚ ٙادباّ اَ ٚهتشباّٚ ,ايمٚاز
َٔ إهًِ ٚادب نُكؿَ ١يف ٟإكؿَ ١ايٛادبٚ ,الاب ا٭بٓـا ٤إهـًٌُ
ٚادب عً ٢إهًِ ٚإهًُ ,١فبايٓهب ١يًُهًُٜٓ ١شُك ا٭َك بـمٚز ٚاسـؿ
فُٜ ٬ض لٚادٗا اَ َٔ ٫هًِ ٚبـفا تتذًـَ ٢فـاٖ ِٝفًهـفْ ١هـاع إهـًُ١
ٚسكَ ١لٚادٗا َٔ ريري إهًِ باعتباق إ الـاب ا٭٫ٚؾ إهـًٌُ ٚادـب
عً ٢نٌ َهًِ َٚهًُ ,١اٍ داْب يـكف اٱنـٚ ّ٬عـؿّ سُـ ٍٛنـبٌٝ
يًهاف ك عً ٢إهًِ ,اَا بايٓهب ١يًُهًِ ايفنك فإ ا٫ٚؾٜٓ ٙتهب ٕٛاي ٘ٝيكعاّ
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ٚ ٬عكف ّا اّ ٜا ناْت ًَـ ١ايمٚدـ ,١فًـفا تـك ٣اٱغـت٬ف ٗ ايـمٚاز َـٔ
ٚعك ّ
ايهتاب ١ٝدٛالاّ ٚسكَ ,١نُا إ ايًكٜع ١تبٝض ي٘ ايمٚاز َٔ انجك َٔ ٚد.١
 ٗٚعًــِ ا٭َــ ٍٛقهــُت إكؿَــ ١اـاقدٝــ ١اٍ عــؿ ٠اقهــاّ عهــب
ايًشاظ ٚقؿ قهُت اٍ إكؿَ ١ايًكعٚ ,١ٝايعكًٝـٚ ,١ايعاؾٜـٚ ١ايٓهـاع َـٔ
إهــًِ ٚإهــًَُ ١كؿَــ ١يــكعٚ ١ٝعكًٝــٚ ١عاؾٜــ ١يتعاٖــؿ َبــاؾ ٨اٱنــ,ّ٬
ٚايٛادــب ايــفٜ ٟهــ ٕٛايٓهــاع يــ٘ َكؿَــٖ ١ــٚ ٛادــب عكا٥ــؿٚ ٟاغ٬قــٞ
ٚادتُاعٚ ٞنٝان ٞـَ ٚبغ ١عإ ١ٝنُا إ إكؿَ ١عهـب ايـؿغٌ ٚا٭ثـك
تٓكهِ اٍ ايهبب ٚايًكطٚ ,إاْع ٚإعؿ.
 ١ٜٖٛٚايٓهاع اٱن ١َٝ٬نبب اٱنتُكاق ايٛدٛؾ اٱنَُ َٞ٬ـاؾٜك٘
ايبًكٚ ١ٜايؿعا ٠ايٚ ٘ٝاحملافعٌ عً ٢يعا٥ك ٖٛٚ ,ٙيكط ٗ ؾّ ١َٛاٱنّ٬
ٚاي٫ٛؾات ايهكّٚ ١انتُكاق ايعباؾٚ ٠ايُـ٬ع ٚايٓطـل بايًـٗاؾتٌ ايـفٟ
ٜعترب يكطاّ ٗ اي مٚاز ٚايٓهاع يكط ٗ بكا ٤ايٓطل بايًـٗاؾتٌ ٗ ا٭قض
نُا إ ٖ ١ٜٛايٓهـاع َـاْع َـٔ يـٛٝع ايٓـ٬يٚ ١تهـكب َفـاٖ ِٝايهفـك اٍ
اجملتُعات اٱن ١َٝ٬نُا إ سُك ايٓهـاع بإهـًِ اعـؿاؾ ٚتٗ٦ٝـ ١يٮدٝـاٍ
ايتايٚ ,١ٝنُا إ َٓاٌَ اٯ ١ٜايككآْٝـ ٫ ١تٓشُـك بانـباب ايٓـم ٍٚاَ ٚـؿ٠
ايٓب ٠ٛنـفيو َهـأيٜٖٛ ١ـ ١ايٓهـاع فاْٗـا  ٫تٓشُـك بايُـً ١ايًػُـ ١ٝبـٌ
ايمٚدٌ ٚا٫ٚؾِٖ ايًُب ٌٝبٌ إ نٌ لٚاز بٌ َهًِ َٚهًُ ١قاعؿ ٠نً١ٝ
ُتؿ آثاقٖا ٚععْ ِٝفعٗا اٍ  ّٜٛايكٝاَ ١ف ٬ريكاب ١إ تأت ٞايبًاق ٠باؾٓٗ ١

ٖف ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعـاٍ ط ًَاٌٍَّاوُ َّاذْعٌُ اٌَِاَ اٌْجَنَّاخِ ًَاٌَّْغْفِاشَحِ ص ّٚهـٔ انـتككاٖ ٤ـفٙ
ايبًاق َٔ ٠تعاقب ايفق ١ٜإهًُ.١
ٖهٔ تًُو ا٭ْكاق ايفاؾس ١يًـٛٝع ايـمٚاز َـٔ ريـري إهـًُ ١بًشـاظ
إهأي ١ايُغكٚ ١ٜٚاـ٬فات اؾاْب ١ٝاييت ؼٌُ بٌ ايمٚدٌ اـا نـإ َـٔ
ْاعتٌ وٌُ بُٗٓٝا غ٬ف اَ ٚكاع َع ايتكاُٗ٥ا باٱنـ ّ٬تـأثري ـيـو
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عًــ ٢ا٭٫ٚؾ َٝٚــٌ يــطك َــِٓٗ اٍ دٗــ ١ا٭ّ ٚايًــطك اٯغــك اٍ ا٭ب,
ٚظٗاق انباب اؿب ا ٚايٓفك ٠ا ٚاعتماٍ ايطكفٌ َعاّٖٚ ,ف ٙإهأيَ ١غك١ٜٚ
ٚاـ٬ف ثاْ ٟٛفهٝو ي ٛسٌُ اٱْكهاّ بٌ ا٭٫ٚؾ بًشاظ ايعكٝؿٚ ٠ايؿٜٔ
ٚيكؿ غفو ايككإٓ عٔ إهًٌُ اٍ  ّٜٛايكٝاَ ١با هاؾ إٛاْع ايًكع ١ٝاييت
ؼ ٍٛؾ ٕٚانباب ٖفا اـ٬ف ٚيتتذًَُ ٢اؾٜل َٛافك ١سهِ ايعكٌ ؿهِ
ايًكع.

تفسري قىله تعاىل ط ًَاٌٍَّوُ َّذْعٌُ اٌََِ اٌْجَنَّخِ ًَاٌَّْغْفِشَحِ ص
أ ٟإ ايٓٗــ ٞعٔ ْهــاع ايهفــاق ٚإًــكنٌ طــكٜل اٍ اؾٓٚ ١نبٝـــٌ
يًٓذــا َٔ ٠ايٓــاق ,فا٫يتماّ باسهـــاّ ايٓهاع ٚايتكٝؿ بايٓهاع َٔ إهًــــِ
ٚإهًـُٚ ١إ نإ َٔ ايعبٝؿ ٜعترب غط ٠ٛاٍ اؾٓٚ َٔ ١د:ٙٛ
ا٭ ْ٘٫ : ٍٚاَتجاٍ ٭سهاّ ٖف ٙاٯ ١ٜايهكّٚ ١اي تـماّ عًُـ ٞباسهـاّ
ايًكٜع ١ا٫ن.١َٝ٬
ايجاْ : ١ٝتعاٖؿ أسهاّ ا٫نٚ ّ٬ا٫يتفات اٍ أٚاَكْٛٚ ٙاٖ ٗ ٘ٝإهاٌ٥
اؿٝات.١ٝ
ايجايج : ١ا٫يتماّ بايُٓٚ ّٛاٚ٫اَــك ا٫نــَٝ٬ــ ٗ ١اَ٫ــٛق ا٫بتٝ٥٬ــ١
أ ٟإ ايعُـــٌ بايككإٓ ٚايهٓ ٗ ١ايٓهاع ؾي ٌٝاَ٫تجاٍ بهٓٔ ٚآؾاب ايًكٜع١
ٚانتشٓاق ا٫سهاّ عٓؿ ا٫قؿاّ عً ٢عٌُ ـ ٟاُٖ.١ٝ
ايكابعــ : ١ايتكٝــؿ باسهــاّ ايٓهــاع بــاب يًجــٛاب ايععــ ,ِٝفإهــًُٕٛ
َتهإ ٕٛعًـ ٢عـؿّ ايٓهـاع ٖـٔ مل ٜتُـو با٫نـٜٓٚ ّ٬طـل ايًـٗاؾتٌ,
فإهًِ ٜ ٫تمٚز اَ ٫هًُٚ ,١إهًُ ٫ ١تكْ ٢بـايمٚاز َـٔ ريـري إهـًِ,
ٖٚفا ا ٫يتماّ إباقى ٚسؿ ٙنب ٌٝي٬دك ٚايجٛاب َٔ ريري إ ْعًِ غُاُ٘٥
بايؿق , ١فكؿ ٜهـ ٕٛطكٜكـ ّا اٍ اؾٓـٚ ١بابـ ّا اٍ ايعفـٚ ٛإغفـك ٠باٱْـاف ١اٍ
اٱَ٬ع ايعاّ ٗ ايؿْٝا.
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اـاَه : ١تـبٌ اٯٜـ ١ععـ ِٝفٓـً٘ تعـاٍ عًـ ٢إهـًٌُ ٚإهـًُات,
فايتكٝؿ ايٓٛع ٞايعاّ بآؾاب ٚيكا ٥ط ٚاسهاّ اغتٝاق ايـمٚز َـؿغٌ نـكِٜ
يًعف ٌْٝٚ ٛايجٛابٖ ,فا عً ٢فكض إ عَُٛات اٯ ١ٜتؿٍ عًٖ ٢فا إعٓ٢
ٖٚـ ٛايعـاٖك َـٔ نـٝام اٯٜـَٓٚ ١ـُْٗٛا ٫ٚ ,اقـٌ تهـ ٕٛيـكط ١ٝاهلٜٛــ١
ا٫نــ ١َٝ٬يًمٚز َكؿََ ١باقن٫ ١تٝإ ا٫فعاٍ اييت ت٪ؾ ٟاٍ اؾٓ.١
ايهاؾن : ١ايمٚاز ا٫ن ٜ َٞ٬تٛيؿ َٓ٘ ا٫ٚؾ َاؿٜ ٕٛفنك ٕٚاي عم
ٚدٌ فٝأت ٞثٛاب ادتُاع ٞيًٛايؿٜٚ ٜٔه ٕٛنــب ّ٬ٝيًٓٗٝــِ ايعفٚ ٛإغفك٠
ٚإ ناْا َٝتٌ.

ايهابعّ : ١هٔ ايٓعك يكٛي٘ تعاٍ ط ًَأَْْ ٌَْْظَ ٌِإلِٔغَبِْ اِالَّ َِب عَعََ

ص
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عً ٢إعٓ ٢ا٫عـِ ٚإ ايٛيـؿ ايُـا

َـٔ نـع ٞاْ٫هـإ بتككٜـب إ

اغتٝاق ايمٚز ٚايمٚد ١إهًُ ١طكٜل يتذؿٜؿ ايعُـٌ ايُـا

بعـؿ ايٛفـا,٠

ٚنإٔ ايمٚاز لقع َبــاقى ٚانتجُاق ٫سل تأت ٞمثاق ٙاٱّاْ ١ٝفُٝا بعؿ.
ايجآَ : ١ثٛاب َٓٚافع ايمٚاز ا٫ن ٫ َٞ٬تٓشُك با٫غتٝـاق ٚايفقٜـ١
ايًُب ١ٝبٌ ٜتعؿ ٣اٍ ا٫دٝاٍ اي٬سك.١
ايتانعّ : ١هــٔ ايكــ ٍٛبــإ َــٔ ٚدــــ ٙٛتفــهــري اٯٜــ ١ػً ٞايهـــعٞ
اٍ اؾٓ ١عهــٔ ا٫غتٝــاق ٗ ايـمٚازٚ ,إ إغفـك ٠تتعًــل بايٛيــؿ ايُــا ,
ٚنــإٔ عًُــ٘ بايٓهــب ١ي٬ب ٜ ٫تٓــُٔ ا ٫إغـفــكٚ ٠ايعــفــ ٛاـ يٝــو َـٔ
عُــٌ ي٬ب بعــؿ َٛتــ٘ ٜعـاقض آٜ ٚكِ َٔ انــباب إغفــــك ٠ايـــٛاقؾ٠
عًٝــ٘ ٗ قــربَ ٙــٔ عُــٌ ابٓا٥ــ٘ ايُــاؿٌ ايًُبٝــٌ ٚريــريِٖ ,بُٓٝـــا ٫

ٜـــكؾ عًَ ٘ٝا ٜرتتــب عً ٢ـْــٛبِٗ َــٔ اٯثاّ يعُـَٛات قٛي٘ تعاٍ ط ًَالَ رَضِسُ

ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ أُخْشٍَ صَُُّ اٌََِ سَثِّىُااُْ َِشْجِعُىُااُْ فَُْنَجِّئُىُااُْ ثَِّب وُناازُُْ فِْااوِ رَخْزٍَِفٌَُْ ص(َ )2ا
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ؾاّ مل ٜهٔ نبباّ فٗٝا ٚمل َ ٤ٜٞٗكؿَاتٗا ٗ سٝات٘.
ايعايك : ٠اٯْ ١ٜبف يًفكقٚ ١اـ٬فات ايعكا٥ؿٚ ١ٜاـَُٛات ايعكا٥ؿ١ٜ
ٚ ٖٞ ٚن ١ًٝحملاقبتٗا ٚايكٓا ٤عًٗٝا.
 ٗٚاٯ ١ٜؽفٝو عٔ إهًٌُ ٚعَٚ ٕٛؿؾ هلِ اـ اْ٘ تعاٍ دعٌ ؾعٛت٘
اٍ اؾَٓ ٗ ١كابٌ ؾعـ ٠ٛايهفـاق اٍ ايٓـاق ٫ٚبـؿ إ ٜهـ ٕٛايُٓـك ٚايغًبـ١
يؿعٛت٘ تعاٍ ٚاٯٚ ١ٜإ دـا٤ت قاعـؿ ٠نًٝـ ١إ َٓـاَٗٓٝا ظـاٖك ٗ ٠بـاب
ايٓهاع بايبًاق ٠ايؿْٚ ١ٜٛٝا٭غك ,١ٜٚاَا ا٭ ٍٚفٗ ٞانتُكاق تكٝؿ إهًٌُ
باسهاّ ٖف ٙاٯ ١ٜاٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١اَا ا٭غك ١ٜٚفٗ ٞايجٛاب اؾم ٌٜايـفٟ
ٜرتيض َٔ ايٓهاع َٔ إهًٌُ ًٜٚشل ثٛاب آغك ا٭بٓا ٤إتعاقبٌ َٔ ٖفٙ
ايٓهاع ٗ آغك ايمَإ باٯبا ٤ا٭ٚا ٗ ٌ٥بؿاٜـ ١اٱنـٚ ّ٬تـأقٜؼ اٱْتهـاب
إباقى ي٘.
َٓ َٔٚاَٗٓٝا اْٗا سكل ٚٚاق َٔ ١ٝؾعٛات إػايط ٗ ١ايٓهاع ٚاييت قؿ
تٛاد٘ إهًٌُ ٗ لَإ ايعٚ ١ٕٛايتك اقب ٚايتؿاغٌ بٌ اجملتُعات ٚايؿٍٚ
ٚا٭ْعُ.١

تفسري قىله تعاىل ط ثِبِرِْٔوِ ص
ا٭ : ٍٚفهــك بأَــك ٙتعــاٍ ٚاْــ٘ ٜأَــك ٜٚـأـٕ بـايًكا٥ع ٚا٫سهاّ ,عٔ
اؿهٔ ايبُكٚ ٟاؾباْٚ ,ٞ٥هب ايطربن ٞاٍ ايك ٌٝباع.َ٘٬
ايجاَْ : ٞا إ ايه ّ٬ايعكب ٞوُـٌ عًـ ٢ظـاٖك ٙاَ ٫ـع ايككٜٓـ ١عًـ٢
اـ٬ف ,فُٝهٔ إ وٌُ عً ٢سكٝكت٘  ٫اقٌ ٗ ٚد٘ َٔ ٚد ٙٛتفهريٙ
ٖــا ٪ٜنــؿ ْــُٓاّ اؿــام عُــٌ ا٫بــٔ بــا٫ب َــٔ دٗــ ١ايجــٛاب ٚايعفــٛ
ٚإغفك.٠
ايجايح ّ :هٔ تأنٝو قاعؿ ٙنً ٗ ١ٝإكاّ ْٚهُٗٝا (قاعؿ ٠ا٫عكاب)
 ٖٞٚإ ايجٛاب ٜكؾ اٍ اْ٫هإ بأعكاب٘ ٚـقٜت٘ َٚا ٜأت ٕٛب٘ َٔ ايعٌُ
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ايُا  ,اـ ٜعترب اغتٝاق ايمٚد ١ايبفق ٠إباقنـ ١اٚ ٍٚ٫اييت دا٤ت عٔ
قُؿ ٚعًِ ٚاؾقاى بأْٗا َهًُـٚ ١ي ٛنإ ايكُؿ اْايٝاّ ٚقكلاّٚ ,نفا
بايٓـهب ١يًمٚدـٚ ١ثٛابٗـا َـٔ ا٫ٚؾٖـا ٚـقاقٜٗـا ايـفنٛق ٚاْ٫ـاخ ٚإ
ناْٛا ابٓا ٤يبٓتــٗا ا ٚبٓـت بٓتٗـا ٚـيـو باغتٝاقٖـا ايـمٚز إهـًِ ايـفٟ
ٜتعاٖؿ بٓطك٘ ايًٗاؾتٌ ايًعا٥ك ا٫ن.١َٝ٬
ايكابع َ ٫ :ــاْــع َٔ ادتُــاع إعٓــٝـٌ اؿكٝكــٚ ٞاجملـــال ٗ ٟقـــٛي٘

تعاٍ ط ثِبِرِْٔوِ ص فٝشٌُ آٜاّ عً ٢أَكٚ ٙفًٓ٘ تعاٍ.

اـــاَو  :ايــٛا ٗ ٚط ًَاٌَّْغْفِاشَحِ ص ٚا ٚعاطفــَ ٫ٚ ١ــاْع َــٔ إ تهــٕٛ
انتٓ٦اف ١ٝأٜٓاّ ,أ ٟإ ايؿع ٠ٛاٍ اؾَٓ ١طًك ١بٛانط ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايهتب,
ٚإغفك ٠فٌٓ اْاٗ َٓ٘ تعاٍ.
ايهاؾى ٚ َٔ :د ٙٛايؿع ٠ٛاٍ اؾَٓ ١ا ٚقؾ ٗ ٖف ٙاٯٜـَ ١ـٔ ْٚـع
ْابط ١نً ٗ ١ٝايٓهاع ٚسُك ٗ ٙإهًِ ٚإهًُ.١
ايهابع  :ت٪نؿ اٯ ١ٜعً ٢يم ّٚقافعْٝ ١ع إهـًٌُ ٚأْعُـ ١ؾٚهلـِ
٪َٚنــهــاتِٗ ايفكٗــٝــٚ ١ايكٓــاٝ٥ــٚ ١ايفتــٛاٝ٥ـــٚ ١ا٫دتُاعٝـــ ١عًـ٢
ايتكــٝــؿ بٗــف ٙا يكــٛاعـؿ ٚيكا٥ط ايٓهاع ْٗ٫ا طكٜل اٍ اؾٓ.١
ايجأَ  :ا٫ـٕ ا٫هلٖٓ ٞا اياق ٠اٍ انـتذاب ١إهًٌُ ٚتكٝؿِٖ بٗـفا
ايًــكط ا٫بتــؿا ٗ ٞ٥ايــمٚاز ٚسُـــك ٙباهلٜٛـــ ١ا٫نـٚ ,١َٝ٬اْـ٘ مل
ٜــتِ عً ٢مــَ ٛهــتكٌ بــٌ دا ٤بفًٓ٘ ٚ َّ٘ٓٚيطف٘ ٚاـْ٘ تعاٍ.
ايتانع َ :ع َؿٚق ا٫فعاٍ َٔ ايعباؾ ب.عاْـٚ ١تٛفٝـل َٓـ٘ تعـاٍ فـإ
ايعاقبٚ ١ايجٛاب عًٗٝا ٜه ٕٛاؾٓ.١
ايعايك  :ايهفاق ٚاٌٖ ايٓ٬يٜ ١ؿع ٕٛاٍ ايٓاقٚ ,اي عم ٚدٌ ٜؿعٛ
اٍ اؾٓ ,١ف٬بؿ إٔ ايغًب ١يًشل ٚإ ؾع ٠ٛاهلؿاٚ ١ٜاّ٫إ ٖ ٞإٓذٝـ١
ٚايٓافف ,٠يفا تك ٣إهًٌُ وافع ٕٛعً ٢يكط ١ٝا٫ن ٗ ّ٬ايمٚاز ا٫
َا غكز بايؿيّٚ ,ٌٝهٔ إٔ ْطًل عً ٢يكط ١ٝا٫ن ٗ ّ٬ايمٚاز (ٖ١ٜٛ
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ايٓهاع).
اؿاؾ ٟعًك َ :ع ؾعٛت٘ تعاٍ اٍ اؾٓ ١فأْ٘ نبشاْ٘ ٜؿع ٛاٍ إغفك٠
ٚايتٛبٚ ,١ايعف ٛطكٜكاّ يًذٓ.١
ايجاْ ٞعًك  ٌَٝ :إهًِ اٍ إهًُٚ ١بايعهو ٚإ نإ عٓؿ ريري إهًِ
َفات يػُ ١ٝاسهٔ  ٕ٫ايكدشإ بُبغ ١ا٫ن.ّ٬
ايجايح عًك  :اباس ١ايٓهاع بايٓطل بايًٗاؾتٌ ٚاع ٕ٬اٱنـ ّ٬عـٕٛ
عً ٢تفهري اٯٚٚ ١ٜد٘ َٔ ٚد.ٖ٘ٛ
ايكابع عًك  :إ ايٓهاع َٔ إهًُ ١سهٓٚ ١ف ٘ٝادك ٚثٛاب ٚنع ٞمٛ
اؾٓٚ ١إ مت بُٛق ٠تًكا ١ٝ٥فاْ٘ ايت ماّ عهِ مسـاٚ ٟٚتكنـٝؼ يكٛاعـؿ
اٱنٚ ,ّ٬تٗ ١٦ٝاّاَْٚ ١ٝكؿََ ١باقن ١ؿفغ ادٝاٍ إهـًٌُ َـٔ ايتٝـ٘
ٚايغٛا.١ٜ
ٖٚف ٙاؿهٜٓٓ ٫ ١اهلا إهًِ ايفنك ٚسؿ ٙبٌ تٓاهلا ايمٚد ١آٜاّ ٭ْٗـا
مل ؽرت ا ٫إهًِ َٚا ٗ ٖفا اٱغتٝاق َٔ ايعم يًفات ٚسفغ ايعكٝؿٚ ٠اهاؾ
ٚانباب َ ٬ع ا٫ٚؾٖا ًْٚأتِٗ عً ٢إباؾ ٨اٱن ,١َٝ٬نُا ٜٓاهلا ا٭ٌٖ
ٚا٭ٚيٝا ٤٭ِْٗ ٜتعاٖؿ ٕٚاَك ايٓهاع َٔ إهًِ.
ٚيعٌ ٖف ٙاؿهٓٚ ١ايجٛاب يٝهت َكتبٚ ١ؾقدٚ ١اسؿ ٠فاْ٘ ٜمؾاؾ بًشاظ
َٛادٗ ١ؼؿ ٟايتؿاغٌ اؿٓاقٚ ٟانباب ايتأثري ايٓفهٚ ٞايفهك ٟايفاتٞ
ا ٚإرتيض عٔ انباب اغك ٣قٗك ا ٚاْطباق.١ٝ
ٖٚفا ا٭َك َٓانب ١٭ٕ ًٜهك ا٭بٓا ٤ابا ِٖ٤عً ٢باؾ ٨ايٓعِ ٚسكَِٗ
عً ٢الاب ا٭٫ٚؾ َٔ ابَ ٜٔٛهًٌُ.
ٚتعٗك اٯٜات إ ايككإٓ ٚنَ ١ًٝباقن ١ؿفغ اٱنٚ ّ٬تعاٖؿ ا٭َٗ ١
ادٝاهلا ٚعكا٥ؿٖا َٓٚانهٗا ف ٬ريكاب ١إٔ ٜأت ٞلَإ تًتؿ ٖذُـ ١ا٭عـؿا٤
عً ٢ايككإٓ ٜٚعترب ٙايهفـاق ٚإًـكن ٕٛعـؿ ِٖٚا٭ٜٚ ٍٚهـػك ٕٚحملاقبتـ٘
كتًو ايٛناٚ ٌ٥ايطكم ا٭َك ايف ًّٞ ٟعً ٢إهًٌُ تعاٖؿٚ ٙايعٓا ١ٜبـ٘
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َُشفاّ َكنَٛاّ ٚقكاٚ ٠٤سفعاّ ٚاسهاَاّ.

حبث إعجازي
 َٔٚاعذال ايككإٓ إ اٯ ١ٜايككآْ ١ٝتٓطل َُٓ ٕٛاَ ٚفٗـ ّٛاٯٜـ١
ا٭غكٚ ٣ته ٕٛياٖؿاّ عًٗٝا ٚتفهرياّ هلاٚ ,ته ٕٛآٜاّ عٓـؿاّ هلـا ٚعْٛـاّ
عً ٢ايعٌُ باسهاَٗا ,فتأت ٞآ ١ٜبا٭َك بً ٤ٞا ْٞٗ ٚعـٔ فعـٌ ,فتـأت ٞآٜـ١
اغــك ٣يتٛنٝــؿ ٖــفا ا٭َــك ٚايٓٗــٚ ,ٞآٜــ ١اغــك ٣ع ْٛـاّ َٚكؿَــ ١ا ٚســكلاّ
َٓٚانبَ ٗ ١كابٌ ايٓانؼ ٚإٓهٛؽٜٚ ,فتض يٓا آفاقاّ َٔ ايعًِ ٚإعكفٖٛٚ ١
ؾع ٠ٛيًغ ٗ ّٛنٓٛل ايككإٓ ٚاعاؾَ ٠ـٝاري ١عًـِ ايتفهـري ٚاظٗـاق َٓـافع
ايككإٓ ٗ ايًٓأتٌ ٚنٝو اْ٘ ٜهاِٖ ٗ ايعٌُ بآٜاتـ٘ ٚمل ٜٓشُـك َْٛـٛع
آٜات٘ بايتٚ ٠ٚ٬ايعٌُ باسهاَٗا بٌ إ بعٓٗا ٜهاعؿ ٗ ايعٌُ َا دا٤ت ب٘
اٯٜــ ١ا٭غــك ,٣فٗــف ٙاٯٜــ ١عــ ٕٛمســا ٟٚنــك ِٜي ًعُــٌ باسهــاّ تهًٝفٝــ١
ْٚٚع ١ٝدا٤ت بٗا آٜات اغك ٣نجريَٗٓ ٠ا اٯٜتإ ايهابكتإ ٗ سكَ ١اـُك
ٚإٝهك ٚايـؿع ٠ٛاٍ اٱْفـام ٗ نـب ً٘ٝتعـاٍ ٚايعٓاٜـ ١بايٝتـاَ ٢باعتبـاق إ
َْٛٛع ٖف ٙاٯ ١ٜأى نكٚ ِٜقاعـؿ ٠ادتُاعٝـٚ ١اغ٬قٝـَٚ ١كؿَـ ١يـكع١ٝ
يتٛد ٘ٝافعاٍ إهًٌُ.

تفسري قىله تعاىل ط ًَُّجَُِّْٓ آّبرو ٌٍِنَّبطِ ص
ٚقؾ ٗ اٯٜات إب ١ٓٝاقٛاٍ :
ا٭ : ٍٚسذذ٘.
ايجاْ : ١ٝاٚاَكْٛٚ ٙاٖ.٘ٝ

ايجايجَ : ١اوعكٜٚ ٙبٝش٘ يًٓاى يعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط عَنُشِّيُِْ آَّبرِنَب فِِ
آفَبقِ ًَفِِ أَْٔفُغِيُِْ ص(.)1
( )1نٛق ٠فًُت .53
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ايكابعــَ : ١ــٔ اٯٜــات ٗ ايــٓفو ايكٝــٛؾ ايًــكعٚ ١ٝايعكا٥ؿٜــ ,١بــٌ إ

ايمٚاز ٚقؾ ٗ اٌَ غًل إكأ ٠نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َّبأَُّّيَب اٌنَّبطُ ارَّمٌُا سَثَّىُاُْ
اٌَّزُِ خٍََمَىُُْ ِِْٓ َٔفْظٍ ًَادِاذَحٍ ًَخٍََكَ ِِنْيَب صًَْجَيَب ًَثَشَّ ِِنْيَُّب سِجَبالً وَضًًِا ًَِٔغَابًَ ًَارَّمٌُا
اٌٍَّوَ اٌَّزُِ رَغَبٌٌَََُْ ثِوِ ًَاألَسْدَبََ اَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ عٍََْْىُُْ سَلِْجًب ص

(.)1

ّٚهٔ إ ْٓٝو هلا ٚدٖٛاّ :
اـاَه : ١بؿٜع َٓع٘ نبشاْ٘.
ايهاؾن : ١إٓافع ٚايفٛا٥ؿ ايعع ١ُٝبايتكٝؿ بأسهاَ٘ ٚنٓٓ٘.
ايهابع : ١ا٫عذال ٗ اٚ٫اَك ٚايٓٛاٖ ٞا٫هل.١ٝ
ايجآَ : ١اٱعاْٚ ١ايتٛفٝل عً ٢ا٫يتماّ باٚاَك ٙتعاٍ َٚا دا ٤ب٘ ايككإٓ
ٚايهٓ ,١فرت ٣إهـًِ ٜتمٚز اَكأ ٠فكري ٠يٝهت ـات ْاٍ ا ٚسهـب ٖٚـٛ
فكع بٗــاٚ ,تٓـفك ْفه٘ َٔ ريري إهًُٚ ١إ ناْت ثكٚ ١ٜـات ْاٍ.
ايتانع : ١بٝإ اْ٫كاق ايهًبٚ ١ٝا٫ثاق إٕ٪ـ ١ايـيت تـٓذِ عـٔ ايمهـ١
إػايف ١يكاعؿ ١ٜٖٛ( ٠ايٓهاع) ا ٫إ ًٜا ٤اي.
ايعايك َٔ : ٠آٜات٘ تعاٍ إ ٜبتٓ ٢ايٓهـاع عًـ ٢ا٫نـــ ّ٬ؾ ٕٚلٚا٥ـؿ
َفٖب ١ٝا ٚاعتباقٚ ,١ٜنٝو وُـٌ اْ٫هـذاّ ٚاي٥ٛـاّ ٚتطـكع اـُـَٛات
داْباّ ٚ ,ف ٘ٝؾي ٞعًـ ٢اٱْتُـا  ٤إـفٖحم اَـك ثـاْٚ ٟٛاــ٬ف َـغك٫ٚ ٟٚ
اعتبـاق يـ٘ ٗ ايهًٝـات ٚإفـاٖ ِٝايعكا٥ؿٜـ ,١نُـا اْـ٘ ٜـؿٍ عًـَْٛ ٢ــٛع١ٝ
ٚأٚي ١ٜٛايٓهاع ٚيم ّٚطكع اـ٬فات داْباّ ٗ اغتٝاق ايمٚد ١إهًُ.١
اؿاؾ ١ٜعًكَ : ٠ا وؿخ بايمٚاز إب

عً ١ٜٖٛ ٢ايٓهـاع ا٫نـ١َٝ٬

َٔ إٛؾٚ ٠ايكفل ٚا يتعاٚ ٕٚايتذاـب ,فً ٛمل تهٔ ٖٓاى َْٛٛعٚ ١ٝاعتباق
ي٬نــٕ ّ٬ــا بًــغ ايٛفــــام ٚاحملـــب ١اٍ ٖــف ٙايؿقدــٚ ١ايعًكــٚ ١اٚ٫يٜٛــٗ ١
ايُشب ١ايٚ ١َٝٛٝايع ٌٝن.١ٜٛ
( )1نٛق ٠ايٓها.1 ٤
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ايجاْ ١ٝعًكّ : ٠هٔ انتعٗاق ًْ َٔ ١آٜات٘ تعاٍ بادكا ٤ؾقانَ ١كاقْ١
ٗ اؿٝا ٠ايمٚد ١ٝبٌ إهًٌُ ٚريريِٖ ٚا ظٗاق اؾٛاْب ا٫هابٚ ١ٝايهذاٜا
اؿُٝــؿ ٗ ٠ايــمٚاز بــٌ إهــًٌُ ٚسٝــا ٠ا٫نــك ٠إهــًُ ١قٚسٝـاّ ٚاغ٬قٝـاّ
ٚادتُاعٝاّ ٚدٓهٝاّ.

حبث تأريـخي
يكؿ نإ ايعكب قبٌ اٱن ّ٬اٌٖ ريمٚ ٚرياقات فهٌ قب ١ًٝتٗذِ عًـ٢
ريريٖا ٚتباريتٗا يتكتٌ قداهلا ٚتهحم ْهاٖ٤ا ٚقؿ ٜتباٖ ٕٛبفيوٚ ,إ ناْت
ٖف ٙاؿايـ ١يٝهـت َهـتؿّ ١بـٌ ؼـؿخ ٗ ا٭لَـات ٚايجـأق ٚاٱْتكـاّ اـ إ
ايعٗٛؾ ٚإعاٖؿات ناْت َعكٚف ١ب.ِٗٓٝ
ٕٚا دا ٤اٱنْ ّ٬بف ايغمٚ ٚسكَ٘ ٚسُك اَك ٙعً ٢ايعكٝؿٚ ٠اٱنـّ٬
ْٚٚع ي٘ قٛاعؿ ٚيكا٥ط ّ ٫هٔ اٱعكاض عٓٗاٚ ,بـفا َٓـع َـٔ اٱْكٝـاؾ
يًك ٣ٛايًٗــٚ ١ٜٛايغٓـبٚ ١ٝؼهِ ايعاؾات ايكبًٚ ١ٝايعًا٥كٚ ,١ٜدا ٤بكـِٝ
ناَ ١ٝفٗٝا انكاّ يًُكأَٓ ٠ع نبـٗٝا ٚ ,سفعٗا َٝٚاْتٗا باعتٓاقٗا اٱن ّ٬اٚ
بكاٗ٥ا عً ٢ايؿٜاْـ ١ايهتابَ ١ٝع عؿّ اٱعتؿا ٤عً ٢إهًٌُ.
إ تفٓ ٌٝا٭َ ١إهًُ ١عً ٢اؿكٚ ٠ايعكب ١ٝايهافك ٠اَك مل تكم اي ٘ٝأٟ
سٓاقٚ ٠مل وٌُ ٗ أ ٟتغٝري نٝانٚ ٞادتُاعٚ ٞاْفـكؾ بـ٘ اٱنـٖ ّ٬ـا
ٜـؿٍ عًــ ٢قــ ٠ٛنــًطاْ٘ عًــ ٢ايكًـٛب إرتيــض عــٔ َــؿم ايــؿعْٚ ٠ٛــمٍٚ
ا٭سهاّ َٔ عٓؿ ٙتعاٍ.
اَا ايٛثٓٚ ١ٝاييت ته ٕٛدم َٔ ٤فتُع ٜعتؿ ٕٚعً٣إهـًٌُ اَ ٚطًكـاّ
فتعكض ْفهٗا يًكم  ٖٛٚايٓعـاّ ايـف ٟاٚدـؿ ٙاٱنـٚ ّ٬ظٗـك َـٔ غـٍ٬
ايتطبٝل ٚايعٌُ اْ٘ ْعاّ َ٪قت لَاْـاّ َجًُـا ٖـ ٛقُـٛق َهاْـاّ ٚايػاَـاّ
ٚعكٝؿٚ ,٠قؿ قاّ إهًُ ٕ ٛبانتجُاق ٙاسهٔ انتجُاقٚ ,ف ٘ٝانكاّ يٲَاَ ٤ا
مل ٜتشكل ٭نجكٖٔ َجً٘ عٓؿ اَٚ ٌٖ٫ا قبٌ ايكم ,باٱْاف ١اٍ ايتًكٜعات
اـاَ ١بايعبٝؿ ٚاٱَـاٚ ٤انـتشباب ايع تـل ٚايٓـؿب ايٝـ٘ ٗ ايكـكإٓ ٚايهـٓ١
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ٚايتهابل بٌ إهًٌُ ٗ اٱَتجاٍ ا٭سهٔ يكٛاعؿ ايعتلٚ ,اسهاّ اّ ايٛيؿ
ٚنٝو اْٗا تعتل َٔ ُْٝب ابٓٗا اـا َات عٓٗا لٚدٗا ٚقؿ تُؿ ٣اٱنّ٬
يٛأؾ ايبٓات ٚقتًٗٔ غً ١ٝايعاق ساٍ ايغم ٚعً ٢ايكبٚ ,١ًٝتبؿ ٚاؿادٕٓ ١ع
ايــٛأؾ ٚايرتريٝــب با ٱستفــاظ بايبٓــت ٕــا ٗ اٯٜــَ ١ــٔ انــكاّ إَٓ٪ــٚ ١طًــب
ْهاسٗا.

تفسري قىله تعاىل ط ٌَعٍََّيُُْ َّزَزَوشًَُْ ص
ا٭ٜ : ٍٚتفنكَ ٕٚا ٗ ايٓهاع ٚا٫غتٝاق َٔ اٯٜات ٚإٓافع.
ايجاْ : ٞسٓٛق ايًكٜع ٗ ١اَٛق اؿٝا ٠إػتًف.١
ايجايح َ :ا يًٓهاع َٔ ا ١ُٖٝ٫اـاَ ٗ ١ؾٚاّ ايعباؾ ٗ ٠ا٫قض.
ايكابع ( :يعٌ) تفٝؿ ايرتدٚ ٞايتُ  ,أ ٟإ ٖف ٙاٯٜات َؿغٌ نـكِٜ
يًتؿبك ٗ ي ٕٚ٪اـًل ٚنٝف ١ٝايتُكف ٚا٫عُاٍ.
اـاَو  :إ ل ٍٛاٚ٫اَك ٚايٓٛاٖ ٞيباب ايٓهـاع ٚريـري ٙعًـ ٢مـٛ
ايتفُ ٌٝهعٌ إهًِ ٜهتشٓك ايًكٜع ٗ ١نٌ َٝاؾ ٜٔاؿٝاٜٚ ٠تفنك ٗ نٌ
َْٛٛع اؿهِ إٓانب ي٘.

ايهاؾى  :ايُٓري (ِٖ) ٗ ط ٌَعٍََّيُُْ ص عاّ فًٝـٌُ إهـًٌُ ٚريريٖـِ

ٚإ تباَْٛٛ ٜٔع ايتفنك ٚانباب٘ ٚرياٜات٘ ْٚتا٥ذ٘ ,فايهفاق ايف ٜٔوذـب
عــِٓٗ ايــمٚاز َــٔ إهــًُٚ ,١ايهــافكات اي٥٬ــ ٞوــكَٔ َــٔ ايــمٚاز َــٔ
إهًٌُٜ ,تفنكَٓ ٕٚانبَْٛٛٚ ١ع ايمٚاز ٚا٫ٚ٫ؾ ععُ ١ا٫نٚ ّ٬عً١
إٓع ٚاؿذب.
ايهابع  ١ٜٖٛ( :ايٓهاع) قاعؿٚ ٠يـكط ٚٚاقـع ٚدـؿاْٜ ٞبعـح اــٛف
ٚايفــمع ٗ قًــٛب ايهفــاق ٚإًــكنٌ َــٔ ا٫نــٚ ّ٬وــ ٍٛؾ ٕٚتــأثريِٖ
باجملتُعات ا٫ن.١َٝ٬
ايجأَ  :ايٓٛابط ايهً ٗ ١ٝايمٚاز ؾعــ ٠ٛيًًُكنٌ يؿغ ٍٛا٫ن,ّ٬
ن ٛا ٤نإ عً ٢م ٛايكٓ ١ٝايًػُ ١ٝأ ٟاْ٘ ٜكٜؿ ايمٚاز َٔ َهًُٜٚ ١تعفق
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عً ٘ٝـيو ا ٫بالايـ ١إاْع ا٫غتٝاق ٟايف ٟساٍ ؾ ٕٚايمٚاز ,ا ٚعً ٢مٛ
ايٓٛع.
ايتانع ٚ :فل قاعـؿ ٠اٱَتـٓاع با٫غتٝاق ٜٓ ٫اٗ ا٫غتٝاق ,فإ اٯ ١ٜتفّ
ايهفك ٚتٛد٘ ايًٚ ّٛايتٛبٝؼ ٕٔ ىتاق ايهف ك ٚايٓـ٬يَ ١ـا تبٓٝـ٘ َـٔ ا٫ثـاق
ايْٛعٚ ١ٝايهًب ١ٝايعادًٚ ١ا٫دًَٓ ١ع٘ ٚسذب٘ عٔ إهًُات.
ايعايك :

اٯٚ ١ٜاسهاّ ايمٚاز َٓانب ١يتفنك ا٫غكٚ ٠اٖٛاهلا َٚا فٗٝا

َٔ َٛاطٔ اؿهاب ٚبفا ْهتككأ قاعؿ ٠نً ٖٞٚ ١ٝإ ا٫سهاّ ايْٛـع ١ٝمل
تطًب يفاتٗا فكط بٌ اْٗـا ٚنـ ١ًٝيـؿغ ٍ ٛاؾٓـٚ ١بـاب يًٗؿاٜـٚ ١ايتـؿبك ٗ
ي ٕٚ٪اـًل ٚايَٗٓ ٍَٛٛا اٍ نبٌ اهلؿاٚ ١ٜا٫ن.ّ٬

حبث بالغي

ٗ عًِ إتًاب٘ ٜعترب قٛي٘ تعاٍ ط ٌَعٍََّيُاُْ َّزَازَوَّشًَُْ ص ٖـا دـاَ ٤تًـابٗاّ

بًشاظ ا٭فكاؾ عً ٢نـبع ١سكٚف ,أ ٟتهكق ـات ايًفـغ ٗ نـبعَٛ ١اْـع
َٔ ايككإٖٓٚ ,فا ايتهكق ٚايتًاب٘ اعِ َٔ اؾاْب ايب٬ريٚ ٞاعذالٚ ,ٙنٌ
ي٘ ؾ٫ي ١بًشاظ إْٛٛع ٚنٝام اٯ.١ٜ
************

قىله تعاىل
قٛي٘ تعاٍ ط ًَّغْؤٌٌََُٔهَ عَآْ اٌَّْذِاْطِ لُاًْ ىُاٌَ أَرًٍ فَابعْزَضٌٌُِا
اٌنِّغَااابََ فِاااِ اٌَّْذِْااااطِ ًَالَ رَمْشَثُااااٌىَُّٓ دَزَّاااَ َّطْاااايُشَْْ فَا ابِرَا
رَطَيَّا اشَْْ فَا اؤْرٌُىَُّٓ ِِا آْ دَْْا اشُ أََِا اشَوُُْ اٌٍَّا اوُ اَِّْ اٌٍَّا اوَ ُّذِا اتُّ
اٌزٌََّّاثِنيَ ًَُّذِتُّ اٌُّْزَطَيِّشَِّٓص اٯ.222 ١ٜ
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اإلعراب واللغت

ٜٚهأيْٛو :ايٛا :ٚسكف عطو.
ٜهأي :ٕٛفعٌ َٓاقع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ثبٛت ايٓ :ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ
اـُه.١
ٚ ٚا ٚاؾُاعُْ :١ري َتٌُ َب

عً ٢ايفتض ٗ قٌ ُْب َفع ٍٛب٘,

عٔ :سكف دك ,احملٝض :أنِ فكٚقٚ ,ع ١َ٬دك ٙايههك.٠
قٌ :فعٌ أَك َب

عً ٢ايههٚ ,ٕٛايفاعٌ ُْري َهترت تكـؿٜك" ٙأْـت"

ٜعٛؾ ىلٍ ايٓحم قُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٚ .ا ٯ َٔ ١ٜآٜات ا٭سهاّ .
ُْٖ :ٛري َٓفٌُ َب

عً ٢ايفتض َبتؿأ.

أـ :٣غرب إبتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١إكؿق ,٠٭ْ٘ أنِ َكُٛق.
عًـ ٢سـفف

فأعتميٛا :ايفا :٤سكف ىلنتٓ٦اف ,ىلعتميٛا :فعـٌ أَـك َـب
ايٓ.ٕٛ
ايٓهاَ :٤فع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايفتش ١ايعاٖك,٠
ٗ :سكف دك ,احملٝض :ىلنِ فكٚق ٚع ١َ٬دك ٙايههك.٠

 :٫ٚايٛا :ٚسكف عطو :٫ ,سكف ْٗٚ ٞدمّ ,تككب :ٖٔٛفعٌ َٓاقع
فمٚ ّٚع ١َ٬دمَ٘ سفف ايٓ :ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ اـُه.١
ٚا ٚاؾُاعُْ :١ري َتٌُ َب
ُْري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ:ٖٔ ,

عً ٢ايفتض ٗ قٌ ُْب َفع ٍٛب٘.

س ت ٢سكفُْ :ب ٚرياٜ ,١ٜطٗـكٕ :فعـٌ َٓـاقع َـب

عًـ ٢ايهـهٕٛ

٭تُاٍ بٓ ٕٛايٓه ٗ ٠ٛقٌ ُْب ْٕٛٚ ,ايٓهُْ :٠ٛري َتٌُ َب

عًـ٢

ايفتض ٗ قٌ قفع فاعٌ.
ٚإُؿق إ( َٔ ٍٚ٪إ) إُٓك ٠بعـؿٖا َٚـٔ ًْـ ١إٓـاقع ٗ قـٌ
فكٚق .
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ٚا٭ٌَ ٗ فكٚق (ست )٢اْ٘ ؾاغٌ ٗ سهِ َـا قبًـٗا اَ ٫ـع ايككٜٓـ١
اييت تؿٍ عً ٢اـ٬ف ,فاـا قًت َُت يٗك قَٓإ ست ٢اي ّٛٝا٭غـري,
فاْ٘ ٜؿٍ عًَ ٢ـٝاَو يً ّٛٝا٭غري َٓ٘ آٜـاّ ,غ٬ف (اٍ) فإ فكٚقٖا ٫
ٜؿغٌ فُٝا قبًٗا اَ ٫ع ايكك ١ٜٓايؿاي ١عً ٢اـ٬فَ ,ـع إ (ستـ )٢تهـٕٛ
َكاؾف ١اٍ اسؿ َعٓ: ٌٝ
ا٭ : ٍٚاؿكف ىلٍ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ( ستٜ ٢كدع ىليٓٝا َٛن@@ ) ٢
ٚقٛي٘ تعاٍ ( ٚنًٛا ٚايكبٛا @ َٔ ا٭نٛؾ َٔ ايفذك @@.
ايجاْ : ٞإعٓ ٢اٯغك هلا اْٗـا َكاؾفـ( ١نـ )ٞايتعًًٝٝـ ٗٚ ١إكـاّ ٜهـٕٛ
فكٚق ست ٢غاقداّ عٔ سهِ َا قبًٗا ,٭ْ٘ يـٝو َـٔ دٓهـ٘ باٱْـاف ١اٍ
ايُٓٚ ّٛسهِ ايعكٌ.
ف.ـا :ايفا:٤سكف ىلنتٓ٦اف ,ىلـا :ظكف يكطٕ ٞا ٜهتكبٌ َٔ ايمَٔ َب
عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ ُْب .
عً ٢ايهه ٕٛٱتُاٍ بٓ ٕٛايٓهـ ٗ ٠ٛقـٌ

تطّٗ كٕ :فعٌ َٓاقع َب

ُْب ْٕٛٚ ,ايٓهُْ :٠ٛري َتٌُ َب

عً ٢ايفتض ٗ قٌ قفع فاعٌ.

فأت :ٖٔٛايفا :٤قابط ١ؾٛاب ايًكط .
ٚأ٥ت :ٖٔٛفعٌ أَك َب
َب

عً ٢سفف ايٓٚ ,ٕٛا ٚاؾُاعُْ :١ري َتٌُ

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌُْ :ٖٔ ,ري َتٌُ َب

ٗ قٌ ُْب َفع ٍٛب٘ :َٔ ,سكف دك ,سٝح  :ظكف َب

عً ٢ايفـتض
عً ٢ايِٓ ٗ

قٌ دك.
أَكنِ :أَك :فعٌ َاض َب

عً ٢ايفتض ,نُِْ :ري َتٌُ َب

عً٢

ايهه ٕٛإكؿق ٗ قٌ ُْب َفع ٍٛب٘.
اي :ىلنِ اؾ٬ي ١فاعٌ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖكٚ ,٠اؾًُٗ ١
قٌ دك َٓاف ىلي.٘ٝ
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ىلٕ :سكف تٛنٝؿ ُْٚب ,اي :ىلنِ اؾ٬ي ١ىلٕ َُٓٛب ٚعَ٬ـُْ ١ـب٘
ايفتش ١ايعاٖك.٠
وب :فعٌ َٓاقع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖكٚ ,٠ايفاعٌ ُْري
َهترت تكؿٜكٚ "ٖٛ" ٙاؾًُ ٗ ١قٌ قفع غرب "ىلٕ".
اي تٛابٌَ :فع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايٝا ٤٭ْ٘ ْع َفنك نامل.
ٚوب :ايٛا :ٚسكف عطو.
وب فعٌ َٓاقع َكفٛعٚ ,ع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖكٚ ,٠ايفاعٌ ُْري
َهترت تكؿٜك ,"ٖٛ"ٙإتطٗكَ :ٜٔفع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعَ٬ـُْ ١ـب٘ ايٝـا ٤٭ْـ٘
ْع َفنك نامل.
 ٚاؿٝض يغ ١ايه ٗٚ ٌٝاَ٫ط٬ع ٖ ٛنــ ٕ٬ٝايـؿّ ايفٜ ٟكفف٘ قسِ
إكأ ٠ؾٚقٜاّ ٗ نٌ يٗك تككٜباّ فُٝا بٌ ساٍ ايبًٛغ ا ٚبعؿَ ٙؿ ٠قًٚ ١ًٝبـٌ
نٔ ايٝأى ,أ ٟإكاؾ َٔ اؿٝض ن ٕ٬ٝؾّ اؿا٥ض ٚيٝو اؿٝض ْفه٘,
ٚاقاؾ ٠ايؿّ َٓ٘ ْٛع َهاق ١ا ٚيًبٝإ ٚاَ ٫ط٬عْ ,عِ ٖٓاى اغباق عؿٜؿ٠
تبٌ اط٬م يفغ اؿٝض عً ٢ـات ايؿّ.
َ ٚف ١ؾّ اؿٝض ٗ ايغايب َا ٌ٥اٍ ايهٛاؾ ا ٚآك ريًٝغ طك ٟساق
ىكز بكٚ ٠ٛسكق ,١اَا ؾّ ا٫نتشاْ ١فبػ٬ف٘ أّ ٫ ٟتًو تًو ايُفات.
يكؿ غًل اي ؾّ اؿـٝض ٗ إـكأ ٠ؿهـِ عؿٜـؿَٗٓ ٠ـا تغفٜـ ١ايٛيـؿ اـا
ٓ ًــت إــكأٚ ٠عٓــؿ ايْٛــع وُــٌ َــف ١ايًــي يٝهــ ٕٛريــفا٤ٶ يًطفــٌ َــؿ٠
ايكْاع ,١أَا اـا ناْت إكأ ٠غاي َٔ ١ٝاؿٌُ ٚايكْـاع ١فـإ ايـؿّ ىـكز
ٚفل ؾٚقَٓ ٠تعُ ٗ ١ايغايب.
وٌُ بًٛغ ايفتا ٠عٓـؿ اُـاّ تهـع نـٌٓ ٖ٬يٝـٚ ,١ايهـٓ ١اهل٬يٝـٖ ١ـٞ
ايكُكٚ ١ٜفُٛع اٜاَٗا  354اَٜٛ 355 ٚاّ ,أ ٟأقٌ َٔ ايهٓ ١إ٬ٝؾ ١ٜباسؿ
عًك َٜٛـ ّا تككٜبـاّٚ ,يهـٔ ٬َ ٫لَـ ١بـٌ ايبًـٛغ ٚاؿـٝض فغايبـ ّا َـا ٜتـأغك
اؿٝض عٔ أٚإ ايبًٛغ.
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حبث يف القراءة

تفنك ٖف ٙاٯ ٗ ١ٜباب اغت٬ف ا٭سهاّ باغت٬ف ايككا٤ات ,يًتباٗ ٜٔ
اؿهِ بٌ قكاٜ( ٠٤طٗكٕ) بايتػفٝو ٜ(ٚطٗكٕ) بايتًؿٜؿٚ ,قـؿ سهـ ٢ابـٛ
يٝح ايهُكقٓؿ ٟقٛيٌ:
ا٭ :ٍٚإ اي قاٍ بُٗا ْٝعاّ.
ايجاْ :ٞإ اي قاٍ بككاٚ ٠٤اســؿ ٠ا ٫اْ٘ اـٕ إ تككأ بككا٤تٌٚ ,يهٔ َا
ٗ إُاسو ٖ ٞيغ ١قكٚ ٌٜايٛاقؾ ٠عٔ اٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايه.ّ٬

يف سياق اآلياث
يكؿ دا ٤يفغ طَّغْؤٌٌََُٔهَ ص ٔو عًـك ٗ ٠ايكـكإٓ ,نــبعَٗٓ ١ـا تكـع ٗ
اٯٜات ( َٔ ) 222-189نٛق ٠ايبككٖٚ ٠فا ا٫دتُاع ٜهتشل ادكا ٤ؾقان١
قكاْٚ ١ٝايبشح عٔ إهـا ٌ٥إهـتككأَٓ ٠ـ٘ غَُٛـاّ ٚإ َٛاْـٝع ايهـ٪اٍ
تتعًـــل َٝـــاؾ ٜٔكتًفـــٚ ,١دـــا ٤ايهـــ٪اٍ ٗ ايج٬ثـــ ١ا٫غـــري ٠باْـــافٚ ١اٚ

طًَّغْؤٌٌََُٔهَص ٖا ٜؿٍ عًـ ٢تعاقـب ا٫نـٚ ١ً٦ايتفـات إهـًٌُ اٍ ا٫سهـاّ
ايًكعٚ ١ٝإها ٌ٥ايفكٗ.١ٝ

إعجاز اآليت
تبٌ اٯ ١ٜاؿهِ ايًكعٕ ٞهأي ١ابتْٛ ١ٝ٥٬ع ١ٝعاَٚ ,١ؼؿؾ نٝف ١ٝايتٓمٙ
ٚايتكٝؿ باؿهِ ايًكعَ ٞؿ ٠اؿٝضٚ ,اٯ ١ٜتأنٝو يعًِ غاّ ٜتعًل عاٍ
اؿٝض عٓؿ إكأ.٠

أسباب النسول
عٔ اْو :إ ايٛٗٝؾ ناْت اـا ساْت َِٓٗ اَكأ ٠اغكدٖٛا َٔ ايبٝت
فًِ ٜٛانًٖٛاٚ ,مل ًٜاقبٖٛاٚ ,مل هاَعٖٛا ٗ ايبٝـت ,فهـ ٌ٦قنـ ٍٛاي

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ58

َــً ٢اي عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚنـــًِ عـٔ ـيـو فاْـــمٍ اي عـــم ٚدـٌ ط ًَّغْاؤٌٌََُٔهَ
عَْٓ اٌَّْذِاْطِ لُاًْ ىُاٌَ أَرًٍ فَابعْزَضٌٌُِا اٌنِّغَابََ فِاِ اٌَّْذِاْطِ ص فكـاٍ قنـ ٍٛاي
ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ داَعـــ ٗ ٖٔٛايبٝــٛت ٚاَـٓعٛا نـٌ يـ ٤ٞا٫
ايٓهاع ,فبًغ ـيو ايٛٗٝؾ ,فكايٛاَ :ا ٜكٜؿ ٖفا ايكدٌ إ ٜؿع َٔ اَكْا ي٦ٝاّ
ا ٫غايفٓا ف ,٘ٝفذا ٤أنٝؿ بٔ غٓ ري ٚعباؾ بٔ بًك فكاٜ :٫ا قنـ ٍٛاي إ
ايٛٗٝؾ قايت نفا ٚنـفا اف ٬لاَعـــٗٔ؟ فـتغري ٚدـ٘ قنــ ٍٛاي َـً ٢اي
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ست ٢ظٓــٓا إ قؿ ٚدؿ عًُٗٝا فػكدا ,فانتكبًُٗا ٖؿَٔ ١ٜ
يي اٍ قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚنـًِ فاقنـٌ ٗ اثكُٖـا فهـكاُٖا
فعكفٓا اْ٘ مل هؿ عًُٗٝا.
 ٗٚاـرب عٔ اٱَاّ ايُاؾم قاٍ :ناْٛا ٜهـتٓذ ٕٛبج٬ثـ ١اسذـاق

٭ِْٗ ناْٛا ٜأنً ٕٛايبهك(.)1

ٚنــاْٛا ٜبعــك ٕٚبعــكاّ ,فأنــٌ قدــٌ َــٔ ا٭ُْــاق ايــؿبا( )2فــ ٕ٬بطٓــ٘
ٚانتٓذ ٢بإا ,٤فبعح اي ٘ٝايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ قاٍ فذا ٤ايكدٌ
 ٖٛٚغا٥و إ ٜه ٕٛقؿ ْمٍ ف ٘ٝاَك ٜهـ ٗ ٤ٛانـتٓذا ٘٥بإـا ,٤قـاٍ :فكـاٍ
قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٌٖ :عًُت ٗ َٜٛو ٖفا ي٦ٝاّ؟ فكاٍ
ْعِ ٜا قن ٍٛاي اْٚ ٞاي َا ًٓ
طعاَاّ ف ٕ٬بط

فًِ تغـٓ

عً ٢اٱنـتٓذا ٤بإـا ٤ا ٫اْـ ٞانًـت

اؿذـاق ٠فانـتٓذٝت بإـا ,٤فكـاٍ قنـ ٍٛاي

ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٖٓ٦ٝاّ يو فإ اي عم ٚدٌ قؿ اْـمٍ فٝـو آٜـ ١ط

اَِّْ اٌٍَّوَ ُّذِتُّ اٌزٌََّّاثِنيَ ًَُّذِتُّ اٌُّْزَطَيِّاشَِّٓ ص فهٓت أَ َٔ ٍٚـٓع ـا ٚأٍٚ
ايتٛابٌ ٚأ ٍٚإتطٗك.ٜٔ
ٚاـــرب ْــعٝو نــٓؿاّ٫ٚ ,بــؿ إ إــكاؾ بــا٭ ٍٚأ ٗ ٟاقاؾ ٠ايطٗــاق٠
( )1ايبهك – بِٓ ايبا :٤ايتُك قبٌ إ ٜكطب مس ٞب٘ يغٓاْت٘.
( )2ايؿّبا :اؾكاؾ قبٌ إ ٜطريٚ ,ايؿٴبا ٤ايككع.
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ٚاسكالٖا بانتعُاٍ إا ٤ٱلاي ١ايٓذانٚ ١ا ٫فإ ايتطٗري بإا ٤اَك َتعاقف
َُٚاسب يًٛدٛؾ اٱْهاْٚ ,ٞاٯ ١ٜاعِ ٗ َْٛـٛعٗا  ٗٚعًـِ ا٭َـٍٛ
إٛقؾ  ٫ىُِ ايٛاقؾ أ ٟإ ايٛاقؾ  ٖٛٚاٯ ١ٜأعِ َٔ نبب ايٓم.ٍٚ

مفهىم اآليت
اؿُؿ ي ايف ٟدعٌ ايمٚاز ساد ١ؾٓو اٱْهإ ٚقؿ دا٤ت اٯٜـات
ايككآْٚ ,١ٝايُٓ َٔ ّٛايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜف ١باؿح عًٚ ,٘ٝايٓهاع ٗ سؿ
ـات٘ َهتشب انـتشباب ّا َ٪نـؿ ّا ٚقـؿ ٜرتيـض عًٝـ٘ ايٛدـٛب َـٔ ايطـٛاق٨
ٚايعٛاقض ناؿاد ١ايٓٛع ١ٝايعاَ ١ا ٚايًػُ ١ٝاي ٘ٝا ٚاٍ ايفقٚ ١ٜنػً١ٝ

ايٛقٛع ٗ إعُـٚ ١ٝايمْـا قـاٍ تعـاٍ ط ًَأَٔىِذُاٌا األََّابََِ ِِانْىُُْ ًَاٌصَّابٌِذِنيَ
ِِْٓ عِجَبدِوُُْ ًَاَِِبئِىُُْ ص.

ٚإكاؾ َٔ ا٭ ٫ َٔ ٖٛ ِٜلٚز ي٘ ـنـكاّ نـإ ا ٚاْجـٚ ,٢قٝـؿ َـٓهِ ٗ
اٯٜ ١ٜفٝؿ اؿُك ايٓٗ ٞعٔ ْهـاع إًـكنات ٚقـؿ ٚقؾ ٗ اــري عـٔ ايـٓحم
قُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ اْ٘ قاٍ َٔ :نٓيت ايتمٜٚر ,فُٔ قريب عٔ
نٓيت فًٝو َ ٚ ,قؿ ٚقؾ عٓ٘ آٜاّ ٚإ اي عم ٚدٌ قـاٍ :اـا اقؾت إ
اْع يًُهًِ غـري ايـؿْٝاٚ ,غـري اٯغـك ٠دعًـت يـ٘ قًبـ ّا غايـعاّٚ ,يهـاْ ّا
ـانــكاّٚ ,دهــؿاّ عًــ ٢ايــبَ ٤٬ــابكاّٚ ,لٚدــَٓ٪َ ١ــ ١تهــك ٙاـا ْعــك ايٗٝــا,
ٚؼفع٘ اـا رياب عٓٗا ٗ ْفهٗا َٚاي٘.
ٚيًه٪اٍ عٔ اؿٝض ؾ٫٫ت عكا٥ؿٚ ١ٜاغ٬قٚ ١ٝادتُاع ,١ٝتبٌ َعامل
ايفك٘ اٱنٚ َٞ٬ريٛق ٗ ٙاعُام اؿٝـا ٠ايًػُـٚ ١ٝايُـ٬ت ايَٝٛٝـ ١بـٌ
ايمٚز ٚلٚدت٘ٚ ,ايرتنٝب ١ايتهٜٝٓٛـ ١يًُـكأَ ٠طًكـاّ اـ دعـٌ اي عـم ٚدـٌ
عٓؿٖا اؿٝض ٜأتٗٝا عً ٢م ٛؾٚقٚ ٟته ٕٛي٘ َْٛٛع ٗ ١ٝعباؾاتٗا عًـ٢
م ٛايتػفٝو ٚدا ٤ايه٪اٍ عٔ احملٝض َطًكاّ فهإ اؾٛاب اْ٘ اـَ ٣عٓ٢
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يًُكأ ٠ـات ايبعٌ ٚريري ـات ايبعٌ ٚظاٖك ا٭ـ ٣اْ٘ ـات َٔ َٔ ٞدْٗ ١مٍٚ
ايؿّ ٚسُ ٍٛا٭مل ٚاٱقباى ٚغ٬ف اؿٝا ٠اٱعتٝاؾ ٖٛٚ ١ٜعكض قٗـكٟ
طاقٜ ٨هـبب عـؿّ اتٝـإ ايعبـاؾات َـؿ ٠اؿـٝض ٚتعطٝـٌ بعـض ايًـٕٚ٪
اـاَٚ ,١دا ٤ا٭ـ ٣عً ٢م ٛايكٓ ١ٝإًُٗٚ ,١قؿ ٜٓ ٫شُك اـ ٣اؿٝض
بإكأ ٠بٌ ٜتعؿ ٣اٍ ريريٖا نُا ٗ سهِ اَتٓاع ايمٚز عٔ ٚطٗ٦ا ٫ٚبؿ هلفا
اٱَتٓاع ايًكعَٓ َٔ ٞافع عكً ١ٝعً ٢اؿٝا ٠ايمٚدٚ ١ٝاجملتُـع ٖٚـ ٛتـفنري
قٗــك ٟبايٛيــؿ ٚاٱلــاب ٚســح يًُــكأ ٠عًــ ٢اؿُــٌَٚ ,ــٝغ ١اٱطــ٬م ٗ
ايه٪اٍ عٔ (احملٝض) َٔ َٔ ريري تكٝٝؿ عاٍ َع ١ٓٝنايٛطٜ ٧ؿٍ عً ٢اقاؾ٠
ايتمٚؾ َٔ عً ّٛايٓبٚ ٠ٛا٭غف َٓٗا عً ٢م ٛعاّ َٚتعؿؾ اؾٛاْب ٚايٛدٙٛ
َٔ ريري تكٝٝؿ ,يفا دا ٤اؾٛاب عاَاّ َٚتعًكاّ َاَْٖٛٛٚ ١ٝع اؿٝض نشاي١
بؿْ ١ٝطاق ,١٥ثِ دا ٤ايٓٗ ٞعٔ ٚط ٧إك أ ٗ ٠اٜاّ اؿٝض ٖا ٜؿٍ عًـ ٢إ
ا٭سهاّ تابع ١يًُُا

ٚإفانؿ ٚإ عؿّ ايٛطَ ٧ؿ ٠اؿٝض ْفع ٚفا٥ـؿ٠

ٚف ٘ٝادتٓاب يٮـَٓٚ ٣اعفات٘ ,نُا تبٌ اٯَْٛٛ ١ٜع ١ٝايٛط ٗ ٧اؿٝا٠
اٱدتُاعٚ ١ٝايع٬ق ١ايمٚدٚ ١ٝنإٔ ايـٛط ٧نـٌ يـ ٗ ٤ٞايـمٚاز ,فُـع إ
ايمٚز ٪ٜانٌ لٚدت٘ اؿا٥ض ٜٓ ٚاّ َعٗا بفكاٍ ٚاسؿ ٜٚك ّٛبتكبًٗٝا ٚمٙٛ
ا ٫إ ايككإٓ اطًل يفغ اٱعتماٍ ٚعؿّ اٱقرتاب عً ٢عؿّ ايٛط ,٧أ ٟإ
اٯَ ٗ ١ٜفَٗٗٛا سح يًُهًٌُ عًٚ ٢ط ٧الٚادِٗ ٗ ريـري اٜـاّ اؿـٝض
ٚعؿّ تعط ٌٝايفكٚز نٛعا ٤يًشُـٌ ٚنـإٔ اؿـٝض ؾعـ ٠ٛيٲلـاب ٚعـؿّ
تٓٝٝع ايفكَٚٚ ,١اعم تهٜٛ

وح عً ٢ادتٓاب ايفٛاسٌ ٚاٱَتٓاع عٔ

ايمْا َ ٖٛٚ ,كؿَ ١عًُ ١ٝيطٗاق ٠إٛيؿ ٚته ٕٛايٛيؿ بُٛق ٠يكع.١ٝ
ٖف ٙايفكَ ١اييت تتذؿؾ ٗ نٌ يٗك يهٌ لٚز ٚتتعؿؾ اـا نإ َتمٚداّ
بانجك َٔ لٚدٜٓ ٫ٚ ,١ك بٗف ٙايكاعؿ ٠ايفكؾ ايكً ٌٝايٓاؾق  ٖٛٚايمٚد ١اٚ
ايمٚز ايعك َٔٚ ِٝاٱعذ ال إ ايٓٗ ٞعٔ اٱقرتاب ٚقؾ َطًكاّ بغض ايٓعك
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عٔ ا٭ًٖ ١ٝيٲلاب ا ٚعؿَٗا ٭ٕ ا٭ـَ ٣تعًـل بـفات اؿـٝض " ٗٚبـاب
إهٓ ٢با٭ب ٜهٓ ٢ايفكز باب ٞؾاقى َٔ ايؿقى  ٖٛٚاؿٝض(.")1
ٚتبٌ اٯ ١ٜتٓم ٙإهًٌُ عٔ ايكـفاقات ٚعـٔ ا٭ـٚ ٣انـكاّ ايًـكٜع١
يًُكأ ٠بتكـؿَٓ ِٜفعتٗـا َٚـشتٗا ٚعـؿّ ٚطٗ٦ـا اٍ إ تـتػًِ َـٔ ا٭ـ٣
ٚتطٗك َٔ ايؿّ ٚتٓع ايكٛاعؿ ايُشٚ ١ٝا٭غ٬ق ١ٝيًٛط.٧
ٚبُٓٝا َٚفت اٯٜـ ١اؿـٝض باْـ٘ اـ ٣فاْٗـا قٝـؿت اٱقـرتاب ٚايـٛط٧
بايطٗك ,فٌٗ َٔ َ ٬لَ ١بٌ ـٖاب ا٭ـٚ ٣بٌ ايطٗك  ٌٖٚا٭ـُٜ ٣اسب٘
عؿّ ايطٗك اؾٛاب إ ا٭ـ ٣سهِ ْٕٛٛع اؿـٝض ايبـؿْٚ ٞيبٝـإ إًـك١
ٚايعٓا ٤ايـف ٟتتشًُـ٘ إـكأَ ٠ـٔ ادـٌ ايٛيـؿ ٚاْـ٘ ٜٓ ٫شُـك باٜـاّ اؿُـٌ
ٚناعات ايْٛع َٚؿ ٠ايكْاع ٚاؿٓاَْٚ ١ا بعؿٖا بٌ اْ٘ َ ًٌُٜكؿَات
اؿٌُ ٚانباب٘  ٖٚف ٙإكؿَات  ٫ؽتِ باؿٌُ إتشكل ٚدٛؾَٚ ٙريٚقت٘
ٗ اـاقز بٌ اْ٘ ٜتهكق نٌ يٗك بُٛق ٠تًكاَ ١ٝ٥تهكق ٠نٛا ٤اْعكؿت ْطف١
ا ٫ ٚنُا إ اؿـٝض سـح يًُـكأ ٠عًـ ٢ايـمٚاز ٚتـفنري هلـا باٱْتفـاع َـٔ
اؿٝض فُع َا ب٘ َٔ ا٭ـ ٣فْٗ ٛعُ ١يًُكأٚ ٠يًكدـٌ ٚيًٛايـؿٚ ٜٔيٮَـ,١
أ ٟإ ا٭ ـ ٣قؿٚؾ ٚيهٔ ايٓعِ ٗ ْعاّ اؿٝض ٚفًهفت٘ نجريَٚ ٠تًعب.١
ٚاؾُع بٌ إٓـع َـٔ ايـٛطَ ٧ـع ا٭ـٚ ٣اؾـٛال ٚاٱباسـَ ١ـع ايطٗـك
ؽفٝو عٔ إكأٚ ٠انكاّ هلا ٜٚؿٍ ٗ َفٗ َ٘ٛعً ٢ايتكٝـؿ باسهـاّ ايطٗـاق٠
َطًكاّ ٗ باب اؾُاع ٚعً ٢اٱنتعؿاؾ يًٛيؿ ٚادتٓاب ته ٕٛايٓطف ٗ ١ساٍ
اؿٝضٚ ,إ اٱنٜ ّ٬تعاٖؿ إهًِ قبـٌ ٫ٚؾتـٜ٘ٗٚ ,ـ ٤ٞانـباب ايُـش١
ٚايهٚ ١َ٬ايٓكاٚ ٤ايطٗاق ٠يٓطفت٘ قبٌ اْعكاؾٖا ٫ٚ ,بأى بادكا ٤ايؿقانات
ايطب ١ٝاـاَ ١عـاٍ اؿـٝض ٚاٱْـكاق احملتًُـَ ١ـٔ اؾُـاع اثٓـاٚ ٙ٤تهـٕٛ
اؾٌٓ َؿ ٠اؿٝض ٚإ نإ ْاؾقاّ.
( )1يهإ ايعكب .12/11
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ٚقٝؿت اٯ ١ٜايٛط ٧بايتطٗك عً ٢يغ ١انـِ ايفاعـٌ ٖٚـ ٛؾعـ ٠ٛيًُـكأ٠
يٲٖتُــاّ بــاؿٝض َٚؿتــ٘ ٚايــتػًِ َــٔ ايٓذانــات َطًك ـاّ ٚاٱنــتعؿاؾ
يًٛط ٧بايطٗاقٚ ٠ايتٓمٕ ,ٙا ف َٔ ٘ٝاستُاٍ ًْ ٤ٛايٛيؿ َْٛٛٚعٝت٘ ٗ بٓا٤
اٱنَ ٗٚ ّ٬ؿ ٠اؿٝض دا ٤ايٓٗ ٞعٔ اٱقـرتاب ( ٫ٚتككبـ ,)ٖٔٛاَـا ٗ
اٜاّ ايطٗك ٚبعؿ اؿٝض فذا ٤ا٭َـك باٱتٝـإ (فـأتٚ )ٖٔٛيـ ٛدـا٤ت بًفـغ
فــاقكبٕ ٖٔٛــا نــإ َــٔ ايتهــكاق ا ٚاٱعــاؾ ,٠فٗــفا اٱغــت٬ف ٗ ايًفــغ يــ٘
ؾ٫٫ت ٚإ ناْت ايهًُتإ َٔ إًرتى ايًفعٚ ,ٞاٱتٝإ اجملـٜ ٧كـاٍ اتـ٢
ا٭َك َٔ َأتا ٙأ َٔ ٟدٗت٘ ٚٚدٗ٘ ايف٪ٜ ٟت ٗٚ َ٘ٓ ٢اؿؿٜح غري ايٓها٤
إ٪ات ١ٝلٚدٗا.

ٚقٛي٘ تعاٍ ط فَؤْرٌُىَُّٓ ِِْٓ دَْْشُ أََِشَوُُْص ٜٓشٌ اٍ اَك:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاتٝإ ايٓها.٤
ايجاْ :ٞتع ٌٝاؾٗ ١ا ٚايمَإ فـا٭َك باٱتٝـإ ٜٓعـك يـ٘ بكـكا٤تٌ ا٭ٍٚ

عً ٢م ٛاٱنتكٚ ٍ٬ايجاْ ١ٝايتكٝٝؿ اؾٗيت ا ٚايمَاْ ,ٞفا٭َك باٱتٝإ ٚسؿٙ
ي٘ َكاَؿ ناَ ١ٝتتع ًل بعامل ايعكٝؿٚ ٠اٱدتُاع ٚا٭غ٬م ٚتٓع ِٝيـٕٚ٪
ا٭نكَٓٚ ٠ع سُ ٍٛايٓماع فٗٝا ,نُا اْ٘ سل يًمٚدٚ ١عؿّ تفكٜط َْٛٛع
اؿٝض نُكؿَ ١يٲلـاب َٚـا ٜتٓـُٓ٘ َـٔ اٱيـاقات ,اـ اْـ٘ ٜبـؿؾ اؿـاٍ
ايكاتبٚ ١ف ٘ٝتغـٝري ٚؾعـَ ٠ٛهـتشؿث ١يًـٛط ٧فاٯٜـ ١ػعـٌ ْـٛع َ٬لَـ ١بـٌ
اْكطاع اؿٝض ٚبٌ ايٛط ٧نُا اْٗا سح عًـ ٢ريهـٌ اؿـٝض ايـفٜ ٟعـ
اْتٗاَ ٤ؿ ٠اؿٝض ٚإكؿَ ١ايعًُٝـ ١يًـٛطَ ٧عٓـ ٢إ َٓـافع ريهـٌ اؿـٝض
ايف ٖٛ ٟعٓٛإ ايتطٗك  ٫تٓشُك َا نبكٗا ٚايتٓم ٙعٔ ايكفاقات بٌ ًٌُٜ
اٱنتعؿاؾ ٚايتٗ ٧ٝيًٛطَ ٖٛٚ ,٧اؾ ٠يٲلفاب ٚايتكاقب بٌ ايمٚدٌ.
َٚفاٖ ِٝغاُ  ١اٯ ١ٜاعِ َٔ َْٛٛعٗاٚ ,ـات ابعاؾ َتعؿؾٖ ٠ا ٜع
ٚط ٧ايمٚدٚ ١فل ايُٝغ ايًكع ١ٝباب يًجٛاب ٚطًب َكْات٘ تعاٍ.

إ
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فاٯ ١ٜتبٌ اُٖ ١ٝإباسح ٗ اسهاّ ايًكٜع ١بًشاظ َا ٜرتتب عًٗٝا َٔ
إٓافع ايععَٚ ,١ُٝع إ َؿق اٯٜـ ١دـا ٤عًـ ٢مـ ٛايهـ٪اٍ ٚاـطـاب فٝـ٘
َٛد٘ اٍ ا ٕهًٌُ ايفنٛق ا ٫اْ٘  ًٌُٜايٓهاْٝ ٗ ٤ع فُـٛي٘ٚ ,بعٓـٗا
ٜتعًل بإكأ ٠انجك َٔ تعًك٘ بايكدٌ ,فاؿٝض ٚايطٗك ٚريهٌ اؿٝض اَـٛق
غاَــ ١بــإكأ ٠باٱْــاف ١اٍ َــا ٜرتتــب عًٝــ٘ ٗ بــاب ايعبــاؾات ٚإــبط٬ت
نبط ٠٬َ ٕ٬اؿا٥ضٚ ,يم ّٚاسرتالٖا َٔ ايؿّ ٚعؿّ تفًـ ٘ٝا ٚاْتًـاقٙ
غُ َٛاّ ٚاْ٘ َٔ ايؿَا ٤ايغًٝع ١إًؿؾ فٗٝا اؿهِ نفيو فإ تطٗك إـكأ٠

ٚقؾ عً ٢م ٛايكطع باعتباق اْ٘ َٔ إهًُات بكٛي٘ تعاٍ طفَبِرَا رَطَيَّاشَْْص

َٚــٔ ٚظٝفــ ١إــكأ ٠اٱَتٓــاع عــٔ َطاٚعــ ١ايــمٚز اٜــاّ اؿــٝض إ اقاؾ إ
ٜغًاٖاٚ ,عكض ْفهٗا عً ٘ٝعاٍ َٓ ١٦ٖٝٚانب ١عٓؿَا تطٗك.
ٚغاُ ١اٯ ١ٜسح يًمٚد ١عً ٢ايطٗك ٚتكريٝب ايمٚز بايٛط ٧٭ٕ اَـك
ايٛط ٧ىِ ا٭َٚ ١ايعكٝؿ ٗ ٠نٌ ساي ١لٚاز يـفا تـك ٣ايٓٗـ ٞعـٔ لٚاز
ايعكٕ ِٝا ف َٔ ٘ٝتٓٝٝع ؿل اٱن ٗ ّ٬تًو اؿُٚ ١ايفكؾ.
إ اغباق اٯ ١ٜعٔ سب٘ تعاٍ يًتٛابٌ ٚإتطٗكٚ ٜٔف ٘٦ٝبعؿ ا٭َك باتٝإ
ايٓها َٔ ٤سٝح اَك نبشاْ٘ ,هعٌ َهـأيْ ١هـاع إـكأَ ٠ـٔ ؾبكٖـا ابتٝ٥٬ـ١
ٚيٝهت ثاْ ,١ًَُٗ ١ٜٛيفا تك ٣ايفكٗاٜٛ ٤يـ ٕٛاُٖٝـْٕٛ ١ـٛع٘ بـٌ ايكا٥ـٌ
باؿكَٚ ,١ايكا ٌ٥باؾٛال ,ا ٚاؾٛال عً ٢نكاَٖ ١ع قْا ايمٚدٚ ١اؿكَـ١
بؿٚ ْ٘ٚبفا تٓع ايًكٜع ١ايٓـٛابط ٗ َـً ١ايكدـٌ بمٚدتـ٘ ٚؼـؿؾ اٱـٕ
ٚايكغَُ ٗ ٖٛٚ ١فَٗٛـ٘ ْٗـ ٞعـٔ ايمْـا ٚايُـ٬ت اؾٓهـ ١ٝاحملكَـٚ ١فٝـ٘
تٛنٝؿ ؿكٛم إكأ ٠ست ٗ ٢باب ايٛط ٧فإ اَت٬ى ايكدٌ يبٓع إكأ ٠بإٗك
َكٝؿ َا اـٕ ي٘ ايًاقع ب٘ َع عؿّ ايتكُري ٗ ٖفا ايباب أ ٟإ اٯ ١ٜتٓٗـ٢
عٔ اٱفكاط ٚايتفكٜط ٗ ايُ٬ت اؾٓه ١ٝبٌ ايمٚدٌ يٝهـٖ ٕٛـفا ايٓٗـٞ
َاؾ ٠سٝاٚ ٠ؾّ ١َٛيًُذتُعات اٱن ١َٝ٬نـٛاَ ٤ـا ٜرتيـض عـٔ ايع٬قـات
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ايمٚدٝــ ١ايٓادشــَ ١ــٔ ايكــٚ ِٝنــ ١َ٬ايــفٖٔ ٚتٗــفٜب ايــٓفو ٚا٭غــ٬م
اؿُٝؿ ٠ا ٚبهجك ٠ايٓهٌ ٚسهٔ تكب ١ٝا٭٫ٚؾ ٚتعاٖؿ ايعباؾات.
 ٗٚنٌ آ ١ٜؾؾ٫ت عؿٜؿَٚ ٠عكفتٓا هلا عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚمٝط بٗا عًُاّ عً ٢م ٛإٛدب ١ايهً.١ٝ
ايجاْْ : ٞعكفٗا عً ٢م ٛإٛدب ١اؾم.١ٝ٥
ايجايح  :لًٗـٗا ْ ٫ٚعكفٗـاٚ ,ايٛدـ٘ ايجـاْٖ ٞـ ٛا٭ْهـب يعذمْـا عـٔ
اٱساط ١ايهً ١ٝبؿ٫٫ت ايككإٓ ,نُا إ َعكفتٓا بؿ٫٫ت اٯ ١ٜتتهع ٚتٓٝل
ٚايبشح ٚاٱنتككاٚ ٤ايعً ّٛايعاٖك.٠

التفسري

تفسري قىله تعاىل ط ًَّغْؤٌٌََُٔهَ عَْٓ اٌَّْذِْطِ لًُْ ىٌَُ أَرًٍ ص
ا٭ : ٍٚـنك إ ايٛٗٝؾ ناْٛا ٜتذٓب ٕٛايٓهاٜٚ ٤بايغــ ٗ ٕٛا٫بتعاؾ عٓٗٔ
اٜاّ احملٝضٚ ,إ ايُٓاق ٫ ٣هعً ٕٛي٘ اعتباقاّ ٚهـاَع ٕٛايٓهـا ٗ ٤اٜـاّ
احملٝضٚ ,إ اٖـٌ اؾاًٖٝـ ١نـاْٛا ٪ٜ٫انًـ ٕٛاؿـا٥ض ًٜ ٫ٚـاقبْٗٛا ٚمل
ٜهانٖٓٛا ٗ بٝتٕٚ ,ا ْميت ٖف ٙاٯًٓ ١ٜـٗا ْاعـَ ١ـٔ ا٫عـكاب عًـ٢
ايعاٖك ٚاغكدٛا اؿا٥ض َٔ بٝتٗاٚ ,يعكٚا عكز يؿٜؿ فذاٚ٤ا اٍ ايٓحم
ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ نًِ ٚقايٛاٜ :ا قن ٍٛاي إ ايربؾ يؿٜؿ ٚايجٝاب قً,١ًٝ
فكاٍ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :اِا اَكتهِ إ تعتميٛا فـاَعتٗٔ اـا
دا ٖٔ٤اؿٝض  ٫اغكادٗٔ َـٔ بٝـٛتٗٔٚ ,عـٔ فاٖـؿ :نـاْٛا ٜهـتذٝمٕٚ
ىلتٝإ ايٓها ٗ ٤اؾباقٖٔ اٜاّ اؿٝض ,فًُا نأيٛا عٓ٘ بٌ هلِ ؼكّ٘ ٚتـبٌ
اٯ ١ٜفًهف ١ايٛنط ٗ اٱنٚ ّ٬اْ٘  ٫افكاط  ٫ٚتفكٜط بـٌ ايتـماّ بـاؿهِ
ايًكع ٞبُٝغ ١ايتػفٝو ٚايتٝهري.

ايجاْ : ١ٝاـطاب ٗ ط َّغْاؤٌٌََُٔهَ ص َٛد٘ اٍ ايٓـحم قُؿ ًَ ٢اي عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚنًِ ٚق ٌٝإ ايها ٖٛ ٌ٥ثابت بٔ ايؿسؿاعٚ ,إكاؾ َٔ احملٝض ٖـٛ
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اؿٝض ٚن ٕ٬ٝايؿّ ٚأٚإ ايؿٚق ٠ايًٗك ١ٜيًُكأٚ ٠ق ٌٝإكاؾ َٓـ٘ َْٛـع
اؿٝض.
ايجايج : ١ايهــ٪اٍ عٔ اؿٝض ٗ اٯَ ١ٜطًل ٜٚؿٍ عًٝـ٘ ظـاٖك ا٫دابـ١
ايككآَْْٛٛٚ ١ٝع اعتماهلٔ ,اَ٫ك ايـفٜ ٟهـتًمّ َعكفـ ١اؿـٝض َْٛـٛعاّ
َٚــؿٚ ٠نٝفــٚ ١ٝابتــؿاٚ ٤اْتٗاَٚ ٤ا ىــكز عٓـ٘ بايتػُـ ِٝنا٫نتشاْـ١
٫نُٝا ٚإ ايٓها ٤كتًفات ٗ َؿ ٠اؿٝض ٚأٚاْ٘.

حبث كالمي
ـنك إ ايه٪اٍ تُؿق بايٛا ٚٱؼــاؾ ٚقـت ايه٪اٍ ٚاْ٘ عطـو بـايٛاٚ

ٚاـا اؼؿت ا٭لَٓـ ٗ ١ايه٪اٍ فإ ايهٜ ّ٬أت ٞفكؾاّ َٔ ايٛاٜٚ ٚبؿأ بــط

َّغْؤٌٌََُٔهَ ص  ٖٛٚانتككا ٤يطٝوٚ ,يهٔ  ٫ؾي ٌٝعًَ ٘ٝع اٱقـكاق بـإ ايكـكإٓ
يٝو ف ٘ٝاتفام َٚؿف٫ٚ ١بؿ َٔ سهُٚ ١عًٚ ٗ ١دٛؾ ايٛا ,ٚفايٛاٚ ٚقؾت
نت َكات َـٔ فُـٛع ٔـو عًـكَ ٠ـكٚ ٠قؾ قٛيـ٘ تعـاٍ ط َّغْاؤٌٌََُٔهَ ص,

ٚف ٤ٞايٛآٖ ٚا وتٌُ ٚدٖٛاّ اغكَٗٓ ٣ا:
ا٭ : ٍٚإ ايه٪اٍ فٗٝا ٜأت ٗ ٞطٝات ايهٚ ّ٬اثٓا ٤احملاؾث.١

ايجاْ : ٞإ ايهــ٪اٍ ٜأتــــ ٞبعـؿ اٱبتـــ ٤٬ط َّغْاااؤٌٌََُٔاااهَ َِابرَا ُّناافِمااااٌَْ
ص( ,)1ط ًَّغْااؤٌَُاأٌَاااااهَ عَاآْ اٌَّْذِاااْطِ لُااااااًْ ىُااااااٌَ أَرًٍ ص ,ط ًَّغْااااؤٌٌََُٔهَ عَاآْ
اٌشًُّحِص(.)2
ايجايح  :فٗٝا اغباق عٔ تهكاق ايه٪اٍ ٚنجكت٘.
ايكابع  :ف ٤ٞايٛا ٚاَاقٚ ٠اغباق عٔ نجك ٠ايؿاغًٌ ٗ اٱنٚ ّ٬تعؿؾ
ايه٪اٍ َِٓٗ  ,أ ٟإ ايٛاسؿ اغ باق عٔ ٚدٛؾ أن ١ً٦أغـك ٣نـجريٚ ٠دٗٗـا
( )1نٛق ٠ايبكك.215 ٠
( )2نٛق ٠ا٫نكا.85 ٤
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إهًُ ٕٛيًٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ ٚيهٓٗـا مل تـفنك ٗ ايكـكإٓ ٚإ
اٱداب ١اٱهل ١ٝعً ٢بعٓٗا نُا ٗ اٯٜ ١ٜع

َؿم اداب ١ايٓحم َـً ٢اي

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بايٛس ٞعٔ ايبٛاق.ٞ
اـاَو  :فٗٝا ؾ٫ي ١عً ٢نجك ٠ايه٪اٍ فُـا ـنـك ٗ ايكـكإٓ يـٝو نـٌ
ا٭نَٗٓٚ ١ً٦ا َا ٜأت ٞدٛابٗا َٔ ايهٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايهاؾى  :ؾع ٠ٛيٮٚ ١ُ٥ايفكٗا ٤عُٖ ٍٛف ٙا٭نٚ ١ً٦يـبٗٗا ٚتٗ٦ٝـ١
انباب اٱنتعؿاؾ هلا.
ايهابع  :اثبات َؿم ْبٛت٘ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بانتعؿاؾ ٙيتًكٞ
ا٭ن ١ ً٦إتعؿؾٚ ٠إتباَْٛٛ ٗ ١ٜٓعاتٗا َع ف ٤ٞاٱداب َٔ ١عٓـؿ اي عـم
ٚدٌ.
ايجأَ  :اْ٘ ٚد٘ اعذال ٗ ايًكٜع ١اٱنٕ ١َٝ٬ا ٜتٓـُٓ٘ َـٔ ايتشـؿٟ
ٚايبٝإ ٚاؿهِ إ ِ٥٬يًعكٌ ٚايطب.
ايتانع  :اْٗا َٔ ايتأؾٜـب اٱهلـ ٞيًٓــحم َـً ٢اي عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ,
ٚايًطو ٗ يكع َؿق ٕ ٙا تتُٓٓ٘ عً ٢ايعاٖك َٔ تعؿؾ ـات ايه٪اٍ فهٌ
اَْٚ ١اع ١تأت ٞيتهأٍ َجٌ ٖفا ايه٪اٍ ,فٜ ٬ه ٕٛايكؾ آْا قؿ ادبٓا عً٘ٝ
بٌ ٜتهكق ايه٪اٍ ٜٚتعؿؾ اؾٛاب ٗ ـات إْٛٛع ا ٚريري.ٙ
ايعايك  :دٛاب ايه٪اٍ إٛد٘ يًٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٚوتٌُ
ٚدٖٛاّ ث٬ث:١
أ : َ٫ٚاْ٘ َٔ عٓؿ اي عم ٚدٌ بايتٓم.ٌٜ
ثاْٝاَ  :اْ٘ َٔ ايٛسٚ ٞاغباق إًو.
ثايجـاَ  :اْــ٘ َـٔ عٓــؿ ايـٓحم َــً ٢اي عًٝـ٘ ٚآيــ٘ ٚنـًِ ٚ ,ايجايــح ٖتٓــع

يعَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ًََِاااب َّنْطِا اكُ عَا آْ اٌْيَااٌٍَ* اِْْ ىُا اٌَ اِالَّ ًَدْا اٌِ
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ٌُّدََص (ٚ )1إ نإ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٜكؿق عً ٫ٚ ٘ٝتٌُ
ايٓٛب ١اي ٘ٝيٛدٛؾ ايٛسٚ ٞ٭ٕ اؾٛاب بام ٚاقعاّ ٚسهُاّ اٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ف اآلية انحاللية أي كلما سأل المسلمون في مستقبل األيام ف الجواب والحكم الشرعي حاضر ،وفيه نوع اكرام للمسلمين
واعانة لهم على اداء العبادات.

تفسري قىله تعاىل ط لًُْ ىٌَُ أَرًٍ ص
ٗ اٯ ١ٜاعذال ٜفتض باب ايؿقانات عٔ اؿٝض َٚا ف َٔ ٘ٝا٫ـٚ ٣اْ٘
سايَ ١كْ ١ٝقٗك ١ٜتُٝب إـكأٖٚ ٠ـفا ّٓ ٫ـع َـٔ تعـؿاؾ َٓافعـ٘ ايتهٜٝٓٛـ١
ٚايبؿْٚ ١ٝاْ٫كاق ايٓاْ ١عٔ عؿّ ْمٚي٘.
َٔ ا٫ـ ٣ايكفاقٚ ,٠إ ؾّ اؿـٝض يـ٘ قا٥شـ ١نكٜٗـ ١ٱستبانـ٘ ٚ٭ْـ٘
فًٓ.١
ا٭ـ ًٌُٜ ٣إكأَ ٠طًكاّ  ًٌُٜٚايبانك ٚايجٝب.
ؾّ اؿٝض آك قـإٚ ,قٝـٌ مسـ ٞعكاْٝـ ّا ٕـا ؼُـٌ فٝـ٘ َـٔ نـؿٚق٠
تًبٗٝاّ ي٘ َا ٤ايبشك.
تًري اٯ ١ٜاٍ قفاقٚ ٠لان ١ؾّ اؿٝض ٚيم ّٚايتٓم ٙعٓ٘.
ٗ اٯ ١ٜؽفٝو ٚقٓ ١يًُكأ ,٠نٛا ٗ ٤ادتٓاب ٚطٗ٦ا َؿ ٠اؿٝض ,اٚ
ٗ ايؿ٫٫ت ايتُٓٓٚ ١ٝاٱيتمإَ ١ٝفٗـ ّٛا٭ـَٚ ٣ـا فٝـ٘ َـٔ ؾعـ ٠ٛايـمٚز
ٚا٭ٌٖ اٍ اعاْتٗا ٚعؿّ اقٖاقٗا ,فعاٖك اٯٜ ١ٜؿٍ عًٚ ٢دٛؾ ًَكٚ ١عٓا٤
يًُكأَ ٠ؿ ٠اؿٝض ٚناعات ْم ٍٚايؿّ.
اـ ٣اؿٝض ٜٓ ٫شُك َْٛع٘ بٌ ٜتعؿَْٛٛ ٗ ٣ع٘ اٍ باب ايطٗاق٠
ٚايٓذانٚ ١يم ّٚعـؿّ ايكٝـاّ بـٛط ٤٢إـكأ ٗ ٠اؿـٝض ,يًشكَـ ١ايتهًٝفٝـ١
ٚيٰثاق ايْٛع ١ٝايٓاق ٠اييت ترتتب عً.٘ٝ
( )1نٛق ٠ايٓذِ .4-3
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ْعت اؿٝض با٫ـَ ٣كؿَٚ ١تٛطـ ١٦تـؿفع إهـًٌُ يًبشـح ٚايتشكٝـل
عٔ ٚد ٙٛا٫ـٚ ٣فل َٓعاق قكآْٚ ٞفكٗٚ ,ٞفٗٝا سح عً ٢ايتفُٚ ٌٝايبٝإ
َٔ ايككإٓ.
داَٚ ٤و (ا٭ـ )٣عً ٢م ٛاٱط٬م ٚاْ٘ ٜٓ ٫شُك باؿا٥ض بٌ يـ٘
َعٓ ٢أعِٚ ,اٯ ١ٜؾع ٠ٛيتأيٝو فًؿات ٚتأنٝو ؾإ َـٔ َتػُُـٌ ٗ
ايعًــ ّٛإػتًفــ ١يؿقانــ ١اؿــٝض َٚــا فٝــ٘ َــٔ ا٫ـ ٗ ٣إٝــاؾ ٜٔايطبٝــ١
ٚاٱدتُاعٚ ١ٝا٭غ٬قٚ ١ٝاٱقتُاؾَٚ ,١ٜا ٪ٜنؿ اٱعذال ايككآْ.ٞ

تفسري قىله تعاىل ط فبعْزَضٌٌُِا اٌنِّغَبََ فِِ اٌَّْذِْطِ ص.
ا٭ : ٍٚأ ٟادتٓبٛا ٚط ٧ايٓها ٗ ٤ساٍ اؿٝض.
ايجاْ : ١ٝايفا ٤فٗٝا تؿٍ عً ٢ايٓٗ ٞإٛيٚ ٟٛايتشكٚ ِٜايهٓ ١ت٪نؿ.ٙ
ايجايجٚ - : ١قؾت َــاؾ ( ٠عــمٍ) ًَٚــتكاتٗا ٗ ايكــكإٓ عًــك َــكات,
ٚنًٗا ؼٌُ عً ٢إعٓ ٢اؿكٝكٚ ٞايتٓش ٞاٖ ٫ف ٙاٯ ١ٜفتشٌُ عً ٢إعٓـ٢
اجملالٚ ٟإ إـكاؾ َٓٗـا ادتٓـاب ٚطـ ٧إـكأ ٠اؿـا٥ض ,أ ٟادتٓـاب احملـٌ
بًشاظ ايتًبو عاٍ كُـٚ ,ّٛاغتًو ٗ طكٗ َؿ ٠اؿٝض عً ٢اقٛاٍ :
ا٭ : ٍٚاقً٘ ث٬ث ١اٜاّ بًٝايٗٝا ٚانجك ٙعًك ٠اٜاّٚ ,انتؿٍ عً ٘ٝبُّٓٛ
َٓٗا َاٚقؾ عٔ اب ٞاَاَـ ١عٔ ايٓحم َـً ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ اْ٘ قاٍ" :اقٌ
اؿٝض ث٬ث ١اٜاّ ٚانجك ٙعًك ٠اٜاّ"َ ٗٚ ,ـشٝشَ ١عاٜٚـ ١بـٔ عُـاق عـٔ
اَ٫اّ ايُاؾم عً ٘ٝايه" :ّ٬اقٌ َا ٜه ٕٛاؿٝض ث٬ث ١اٜاّ ٚانجك َا ٜهٕٛ
عًك ٠اٜاّ"ٚ ,عً ٘ٝاْاع اَ٫اَٚ ١ٝب٘ قاٍ اب ٛسٓٝفٚ ١ايجٛق.ٟ
ايجاْ : ٞقاٍ ايًافع :ٞاقٌ اؿٝض ٚ ّٜٛيٚ ,١ًٝانجكٔ ٙه ١عًك َٜٛاّ,
ٚب٘ قاٍ آؿ ٚاٚ٫لاعٚ ٞعطـاٚ ,٤ـنك ايكال ٟإ ابـا سٓٝفـ ١قـاٍ بـ٘ ثـِ
تكن٘.
ايجاْ ٫ : ٞتكؿٜك ٕؿت٘ فكؿ تهَ ٕٛؿت٘ ناعٚ ١قؿ ته ٕٛاٜاَاّٚ ,بـ٘ قـاٍ
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َايوٚ ,استر اب ٛبهك ايكال ٗ ٟاسهاّ ايككإٓ عً ٢فهاؾ قَ ٍٛايو فكاٍ:
ي ٛنإ إكؿاق ناقطاّ ٗ ايكًٚ ٌٝايهجري يٛدب إ ٜه ٕٛاؿـٝض ٖـ ٛايـؿّ
إٛدٛؾ َٔ إكأ ٠فهإ ًٜمّ إ ٜٛ ٫دؿ ٗ ايؿْٝا َهتشاْ ٕ٫ ,١نٌ ـيو
ايؿّ ٜه ٕٛسٓٝاّ عًٖ ٢فا إفٖب ٚـيو باطٌ باْاع ا ْ٘٫ٚ ,١َ٫قٟٚ
إ فاطُ ١بٓت سب ٌٝقايت يًٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :اْ ٞانتشاض
ف ٬اطٗكٚ ,آٜاّ ق ٟٚإ ٓٓ ١بٓت دشـٌ انتشاْـت نـبع نـٌٓ ٚمل
ٜكٌ ايٓحم ًَ ٢اي ٚآي٘ ٚنًِ هلا ىلٕ ْٝع ـيو سٝض ,بٌ اغربٖا إ َٓ٘
َا ٖ ٛسٝض َ َ٘ٓٚا ٖ ٛانتشاْ ١فبطٌ ٖفا ايكٚ ٍٛاي اعًِ(.)1

 َٔٚاُْ٫اف ايك ٍٛبإ ن ّ٬اَ٫ـاّ َايـو ُٜـكف اٍ ايـؿّ اؿاَـٌ
يُـــفات اؿـــٝض يًتهـــامل بـــٌ ايفكٗـــا ٤عًـــ ٢ايتُٝٝـــم بـــٌ ؾّ اؿـــٝض
ٚا٫نتشاْ ١بُٓ ّٛثابت ١عٔ ايٓحم قُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َٚا
تعكف٘ ايٓهاٚ ٤باؿو ٚايٛدؿإ ,يفا فإ اـ٬ف َغك ٟٚبعؿ ا٫تفام عً٢
َا بٌ ث٬ث ١اٜاّ اٍ عًك ,٠أ ٟإ ثبٛت ؾّ اؿٝض ٜٓ ٫شُـك َؿتـ٘ فُـٔ
يكا٥ط٘ َفات٘ َٔ دٗ ١يٚ ْ٘ٛغكٚد٘ بكٚ ٠ٛسكقٚ ,١اغتًو ٗ ا٭قٌ َـٔ
ايج٬ثٚ ١ا٭نجك َٔ ايعًك.٠
ٚبعؿ اْ٫اع عً ٢سكَ ١ايٛطَ ٧ؿ ٠اؿٝض ٗ فكز اؿا٥ض ٚدـٛال
ا٫نتُتاع َٓٗا ٖـا فـٛم ايهـكٚ ٠ؾ ٕٚايكنبـ ١باٱْـاف ١اٍ دـٛال تكبًٝـٗا,
اغتًو ٗ ا٫نـتُتاع فُ ٝا ؾٖ ْ٘ٚا بٌ ايهكٚ ٠ايكنب ١عً ٢اقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚسُك اؿكَ ١باؾُاع ٗ ايفكز ,سه ٞعٔ ابٔ عباى ٚعاً٥ـ١
ٚاؿهــٔ ٚقتــاؾٚ ٠فاٖــؿٖٚ ,ــ ٛقــ ٍٛقُــؿ بــٔ اؿهــٔ ايًــٝباْٚ ,ٞقــاٍ
ايطربنٜٛٚ" :ٞافل َفٖبٓا اْ٘  ٫وكّ َٓٗـا ريـري َْٛـع ايـؿّ فكـط" ٚيهٓـ٘
إًٗٛق.
ايجــاْ : ٞسكَــَ ١ــا ؾ ٕٚا٫لاق ٚايهــكٚ ,٠سًٝـــَ ١ــا فٛقــ٘ ,عــٔ يــكٜض
(َ )1فاتٝض ايغٝب .65/5
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ٚنعٝؿ ابٔ إهٝب ٚب٘ قاٍ اب ٛسٓٝفٚ ١ايًافع.ٞ

تفسري قىله تعاىل ط ًَالَ رَمْشَثٌُىَُّٓ دَزََّ َّطْيُشَْْ ص
ؼؿٜؿ ٭ ٚإ ايٛط ٧عٓؿ تغري إْٛٛع ٚاْ٫تكاٍ َـٔ سـاٍ اؿـٝض اٍ
ايطٗاقٚ ٠ايٓكاٜ ٖٛٚ ٤ؿٍ ٗ َفٗ َ٘ٛعً ٢ايكطع عكَ ١ايٛطَ ٤٢ؿ ٠اؿٝض,
 ٗٚقكاٜ( ٠٤طٗكٕ) اغت٬ف ٜرتتب عً ٘ٝا٭ثك ٚايتبا ٗ ٜٔإْٛٛع ٚاؿهِ
عً ٢قٛيٌ:
ا٭ٜ : ٍٚطٗكٕ بهه ٕٛايطاٚ ٤ايتػفٝو َٔ ايطٗاقٚ ,٠ب٘ قكأ ابٔ نجري
ْٚافع ٚاب ٛعُكٚ ٚعبؿ اي بٔ عاَكٚ ,اب ٛبهك عٔ عاَِ.
ايجاْٜ : ١ٝطٗكٕ بايتًــؿٜؿٚ ,بــ٘ قــكأ ٓـمٚ ٠ايههاٚ ٞ٥نفا عٔ سفِ
عٔ عاَِٚ ,قاٍ ب٘ فاٖؿ ٚطاٚٚى,
ٚقاٍ ايطربنَ ٖٛٚ ٞفٖبٓا(ٚ ,)1ايعاٖك غ٬ف٘ ٚايككا ٠٤بايتػفٝو ٖٞ
إًــٗٛق ٠بــٌ إهــًٌُ ٚإكنــ ٗ ١َٛإُــاسو ا ٫إ ٜهــ ٕٛايٓــُري ٗ
(َفٖبٓا) ٫قاؾْ ٠فه٘ٚ ,ايفكم بٌ ايككا٤تٌ إ ا٭ ٍٚتعـ

طٗـاق ٠إـكأ٠

َذكؾ لٚاٍ ايؿّ ْٚكا ٤احملٌ ٚقبٛي٘ ايطٗاق ,٠اَا ايجاْ ١ٝأ ٟايتًؿٜؿ فـتع
عؿّ دٛال ايٛط ٧ا ٫بعؿ إ تغتهٌ إكأ.٠
 ٗٚايُــشٝض عــٔ اٱَــاّ ايبــاقك عًٝــ٘ ايهــ" :ّ٬إــكأٜٓ ٠كطــع عٓٗــا ؾّ
اؿٝض ٗ آغك اٜاَٗا ,قاٍ اـا اَاب لٚدٗا يبل فًٝأَكٖا فًتغهٌ فكدٗا
ثِ ّه ٗا إ يا ٤قبٌ إ تغتهٌ"ٚ ,ف ٘ٝيا٥ب ١ايٓكٚقٚ ٠عَُٛات ايتػفٝو
ْٚف ٞاؿكز ٚا٫ط٬مْ ,عِ ٚقؾ قٛي٘ ٗ قٚاٚ" :١ٜايغهٌ اسـب اٍ اي",
ٜ ٖٛٚؿٍ عً ٢اؾٛال ٚانتشباب نبل ايغهٌ عً ٢ايٛط.٧

حبث بالغي
( )1فُع ايبٝإ .87/2
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َٔ أِٖ عً ّٛايب٬ري ١ايهٓاٜـٖٚ ١ـ ٞا٫تٝـإ بهـٚ ّ٬اقاؾ ٠ريـري ظـاٖكٙ
اَتٓاعــ ـاّ عــــٔ ايتُــــكٜض بــــ٘ يًُبايغــــ ١ا ٚايتعــــكٜض ,ا ٚيمٜــــاؾ ٠ا٭ثــــك
ٚايؿ٫يٚ١ايتأثري ,إٓ ٚــع ايفتٓٚ ١اـُٚ ١َٛايب ,٤٬ا ٚيًتٓمٚ ٙايرتفع نـٛا٤
َٔ إتهًِ َٚكاَــ٘ ا ٚبايٓهب ١يًهاَع ٚاسرتاَ٘ بتشاي ٞا٫فُـاع ,فٝكـاٍ
(ف ٕ٬نجري ايكَاؾ) نعٓٛإ يًهكّ ٚانتكباٍ ايٓٛٝفْ( ٖٔٚ ,كٝات ايجٝاب)
ؾ٫ي ١ايعفٚ ١ايطٗاق(ٚ ,٠ف ٕ٬ط ٌٜٛايف )ٌٜنٓا ١ٜعٔ ايغٓٚ ٢نع ١اؿـاٍ,
(ٚف ٕ٬ؾْو ايجٝاب) اـا نإ غبٝح إفٖب ٚايفعٌ.
ٜٚه ٕٛإعٓ ٢اَ٫ــً ٗ ٞايهٓاٜــَ ١كُٛؾاّ ٗ ايغايب ا ٚإ َعٓا ٙب ّٔٝ
ٚظاٖــك ٚإ نإ إعٓــ ٢إكُـٛؾ ٚإهٓ ٢عٓ٘ َكاؾفاّ يًُعٓ ٢اؿكٝك ٞيًفغ,
ٜٚه ٕٛإعٓ ٢اؿكٝك ٞايفْٚ ٟع ي٘ ايًفغ  ١ًْٚايه ّ٬ظـاٖكاّ اجملـال ٗ
ايغايب ,يفا اغتًو ٗ ايهٓا ٖٞ ٌٖ ١ٜسكٝك ١ا ٚفال.
ٚايكا ٌ٥بأْٗا يٝهت َٔ اجملال ٕا فٗٝا َٔ انتعُاٍ ايًفغ فُٝا ْٚـع يـ٘
ٚاقاؾ ٠ايؿ٫ي ١عــً ٢ريري ,ٙفًِ ؽـكد٘ ايهٓا ١ٜعٔ انتعُاي٘ فُٝا ْٚع ي٘.
ٚيهٔ ٖف ٙاـُ ١َٝٛيًهٓآُ ٫ ١ٜع َٔ اعتباقٖا َٔ اجملال ٚي ٛبًشاظ
اؿُ ١اـاَ ١بـاقاؾ ٠إعٓـ ٢ريـري اؿكٝكـْ ,ٞعـِ ّهـٔ اعتباقٖـا ٗ بعـض
ايُٛق َٔ َُاؾٜل اؾاَع يًشكٝكٚ ١اجملال  ٖٛٚايكه ِٝايجايح ايف ٟـنكْاٙ
يًشكٝكٚ ١اجملال.
 ٫ٚتٓشُك ايهٓا ١ٜبًغــ ١ؾ ٕٚاغك ٣٭ْٗا اٍ داْب نْٗٛـا َـٔ عًـّٛ
ايًغــ ١فٗــَ ٞــٔ ايعًــ ّٛايعكًٝــ ١اـ إ ايعكــٌ ٜٛظــو ٫نتشٓــاق ايٛنــا٥ط
ٚايًٛالّ ٚهُع بٌ إتفكم ٚبٌ إعٓ ٢اؿكٝكٚ ٞاجملـالٖٚ ,ٟـَ ٞـٔ أؾم
َــٝغ ايب٬ريٚ ١تتُٓٔ َفـاٖ ِٝاؾُـاٍ ٚايفُـاسٚ ١ايفطٓـٚ ,١يهـٔ ايًغـ١
ايعكب ١ٝاتُفت با يكقٚ ٞاعتُاؾ ايهٓاَٝ ٗ ١ٜغ اـطاب َٚا تؿٍ عًَ ٘ٝـٔ
َفا ٤ايككوٚ ١ن ١َ٬إماز ٚيطو ايطبع ,ف٬بؿ إ ٜأت ٞايككإٓ با٫عذال
ٗ ٖفا ايباب فهاْت نٓاٜات ايككإٓ َؿقن ١ب٬ريٝـٚ ١عكًٝـٚ ١يـكع ,١ٝنُـا
تؿٍ ايهٓا ٗ ١ٜايككإٓ عً ٢قْ ٠ٛبط إهًٌُ َٚعـكفتِٗ ايؿقٝكــ ١بأسهـاّ
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ايك كإٓ ٚايتُٝٝم بٌ ْٚع ايًفغ يًشكٝك ١ا ٚيًُذال ,فإكاؾ َـٔ ايكـكب ٗ
اٯ ٖٛ ١ٜايٛطٚ ٤٢عً ٘ٝايُٓٚ ّٛاْ٫اع.
ٚبًشاظ ايٛنا٥ط ٚايًٛالّ بٌ إعٓ ٢اؿكٝكٚ ٞاجملـال ٟتٓكهـِ ايهٓاٜـ١
اٍ أقبع ١أقهاّ  :ٖٞٚايتعكٜض ,ايتًٜٛض ,ايكَم ,اّ٫ا.٤
ٚايٓٗ ٞعٔ ا٫قرتاب َٓٗٔ دآٖ ٤ـ ا باّ٫ـاٚ ٤ا٫يـاق ٠يكًـ ١ايٛنـا٥ط,
ٚظٗـٛق إعٓــ ,٢فُــٔ يطفــ٘ تعــاٍ إ تهـ ٕٛايهٓاٜــ ٗ ١ايكــكإٓ ظــاٖك ٠بٓٝــ١
يًُهًٌُ عً ٢اغت٬ف َؿاقنِٗ ًَٚاقبِٜٗٓ ٫ٚ ,شُك ايعًِ بٗا بايعًُا٤
ٚاٌٖ ا٫غتُاّٚ ,يتـأت ٞايهـٓ ١ايٓبٜٛـ ١ايًـكٜف ١يبٝـإ إعٓـ ٢إـكاؾ َـٔ
ايهٓا.١ٜ
نُا ناعؿت ٗ ثبٛت ايهرب ٣ايهًٚ ٖٞٚ ١ٝدــٛؾ ايهٓاٜـ ٗ ١ا٫سهـاّ
ايًكع ,١ٝفكؿ قاٍ ايٓحم ا٫نـكّ َـً ٢اي عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ َ٫ـكأ ٠قفاعـ١
ايككظ" :ٞست ٢تفٚق ٞعهـًٝت٘ ٜٚـفٚم عهـًٝتو" ٫قاؾ ٠اؾُـاع ٚبتًـب٘ٗٝ
بفٚم ايعهٌٚ ,دا٤ت (عه )١ًٝبُف ١ايتأْٝح ٚايتُغريٚ ,ايتأْٝـح ٫قاؾ٠
قطع َٔ ١ايعهٌ ا ٚ٭ٕ ايعهٌ ٜفنك ْ٪ٜٚحٚ ,ايتُغري ٫قاؾ ٠نفاٜـ ١إـك٠
ايٛاسؿَٚ ٠كف ايطبٝعـٚ ,١ؼكـل ايٓهـاع عُـ ٍٛايـٛطٚ ٤٢يـٝو بايعكـؿ
ٚسؿ.ٙ
 ٗٚسؿٜح ايربا ٤بٔ َايوَٚ :ـو ايـٓحم َـً ٢اي عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ
ايٓها ٤بايكٛاقٜك َٔ ايمداز نٓا ١ٜعٔ انكاع ا٫فتتإ اٍ ْفٛنٗٔ نايمداز
ايــفٜ ٟه ـ كع ايٝــ٘ ايههــكَٓٚ ,انــب ١اؿــؿٜح إ الًــ ١نــإ وــؿًٜٓٚ ٚــؿ
ايككٜض ٚايكدم فأَك ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بعؿّ ا٫نجاق َٓ٘.

حبث بالغي آخر
(ـنك ٗ باب عًِ ايتفهري إ ايًفغ قؿ وتٌُ َعٜٓ ٌٝه ٗ ٕٛاسؿُٖا
اظٗك فٝهُ ٢ايكادض ظاٖكاّٚ ,إكدٛع َأٚ ّ٫ٚانتًٗؿ بٗف ٙاٯٚ ١ٜاْ٘ ٜكاٍ
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يٲْكطاع طٗـك)(ٚ , )1يهـٔ ايٓهـب ١بـٌ ايطٗـك ٚاٱْكطـاع عُـٚ ّٛغُـّٛ
َطًل فهٌ اْكطاع يؿّ اؿٝض طٗكٚ ,يٝو ايعهو ٖفا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ١
اغك ٣فإ اٱْكطـاع ؾي ٌٝعً ٢ايطٗك ٚاَاق ٠عًٚ ٘ٝيٝو ٖ ٛـات٘ ايطٗك ا٫
عً ٢م ٛاجملال.
َٚــٔ اعذــال ايكــكإٓ اْــ٘ اعطــ ٢يًُهــأيَٚ ١ــفاّ ي ـكعٝاّ ٚيــٝو بــؿْٝاّ
تهٜٝٓٛــاّٚ ,دعـٌ َؿاق ا٭سهاّ ٚا٭عُاٍ عً ٢ايطٗك َٚؿم ايتًبو ب٘.

حبث كالمي
َِٓٗ َٔ دعٌ تعاقض ايكــكا٤تٌ ٗ آٜـٚ ١اسؿ ٠نتعـاقض اٯٜـتٌ َـع
اتفام اؾُٝع بعؿّ ايتعاقض بٌ آٜات ايككإٓ ٚيهٔ إكاؾ َٔ ايتعاقض ٖٓا
َٖٓ ٛانب ١ايبشح عٔ إكدشـات ٭سـؿُٖا نايٓانـؼ ٚإٓهـٛؽ ٚاــاّ
ٚايعــاّ ٚإطًــل ٚإكـــٝؿٚ ,انــتؿٍ عًــ ٢تعــاقض ايكــكا( ٗ ٠٤اقدًهــِ)
بايُٓب ٚاؾكٚ ,ايككاٖ ٗ ٠٤ف ٙاٯٜ( ١ٜطٗٵكٕ) ٜٚطّٗكٕ.
ٚيهٔ ايككا ٠٤ريري ايككإٓ فُٗا َفَٗٛـإ َتغـاٜكإٚ ,اٱغـت٬ف ٗ
ايككاٜ ٠٤هَ ٕٛــٔ ايككا ٤ا ٫إ ٜجبــت قفــع اي ككا٤تٌ اٍ إعُ ّٛفش٦ٓٝـف

هٛل اؾُع ا ٚايتػٝري بُٗٓٝا ,نُا ٗ (َايو) ًَ(ٚو) ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َِبٌِهِ
ٌََِّْ اٌذِِّّٓ ص(.)2

ْٚهب اٍ اؿٓف ٌٓ ١ٝاسؿ ٣ايككا٤تٌ ٜٚطٗكٕ عًَ ٢ا ؾ ٕٚايعًك,٠
ٚايجاْ ١ٝعً ٢ايعًك.٠

( )1اْعك ايربٖإ ٗ عً ّٛايككإٓ .205/2
( )2نٛق ٠ايفاؼ.4 ١
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تفسري قىله تعاىل ط فَبِرَا رَطَيَّشَْْ ص
ا٭ : ٍٚاـا :أؾا ٠يــكط ٚتعـ

تعًك٘ بايًكط ٚاْتفا ٤إًـكٚط باْتفـا٤

يكط٘.
ايجاْ : ١ٝايتطٗك ف ٘ٝاقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚريهٌ اؿٝض ٚاقاق ١إـا ٤عًـ ٢ايبـؿٕ نًـ٘ٚ ,با٫ريتهـاٍ قـاٍ
ايًافعَٚ ٞايو ٚاٚ٫لاع.ٞ
ايجاْ : ٞريهٌ َْٛع ايفـكز ٚانـتشباب ريهـٌ ايبـؿٕٚ ,بهفاٜتـ٘ ٚقؾ
ايُشٝض عٔ اٱَاّ ايباقك عً ٘ٝايه , ّ٬٭ريكاض ايٛط ٧عٓؿ اؿادٚ ١يٝو
َطًل.
ايجايح  :اي.٤ْٛٛ
ايكابع  :ريهٌ إْٛع َع ايٚ ,٤ْٛٛب٘ قاٍ عطاٚ ٤طاٚٚى.
ٚريهٌ اؿٝض ٚادب ا ٫إ ٖف ٙا٫قٛاٍ تتعًل باٱـٕ بايٛط ,٧فعً٢
ايك ٍٛبهفا ١ٜريهٌ ايْٛع فإ ريهٌ اؿٝض ٜتؿ اغٌ َع ريهٌ اؾٓاب.١

تفسري قىله تعاىل ط فَؤْرٌُىَُّٓ ِِْٓ دَْْشُ أََِشَوُُْ اٌٍَّوُ ص
ظاٖك اٯ ١ٜاَ٫ك ٚإكاؾ َٓ٘ ا٫باسٚ ١اؾٛالّٓ ٫ٚ ,ع َـٔ ًٓـ٘ عًـ٢
اَ٫ك ٚي ٛعً ٢م ٛا٫قياؾ ٚطًب ايٛيؿ ٚاؾا ٤ايٛظا٥و ايمٚد.١ٝ
 ٗٚا٫تٝإ ايٛاقؾ ٗ اٯ ١ٜاقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚفأت ٗ ٖٔٛإأت ٞأ ٗ ٟايفـكزٚ ,بـ٘ قـاٍ ابـٔ عبـاى ٚفاٖـؿ
ٚابكاٖٚ ِٝقتاؾٖٓ )َٔ(ٚ ,٠ا تفٝؿ ايعكفَ ١ٝعٓ.ٗ ٢
ايجاْ َٔ : ١ٝقبٌ ايطٗك ؾ ٕٚساٍ اؿٝض ,عٔ ايهـؿٚ ٟايٓـشاى ,أٟ
إ ايطٗك ع ١َ٬ا٫باسٚ ١ا٫ـٕ.
ايجايجـَ : ١ــٔ قبـٌ ايٓهــاع ؾ ٕٚايفذــٛق ,عـٔ قُــؿ بــٔ عًـ ٞبــٔ ابــٞ
طايب.
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ايكابع َٔ : ١اؾٗات اييت وٌ فٗٝا ريًٝإ إكأ ٠بـإ  ٫تهـَ ٕٛـا١ُ٥
َ ٫ٚعتهف ٫ٚ ,١قكَٚ ,١قدض ايفــكا ٤اَ٫اّ ٗ ايًغٖ ١ـفا ايكـ ٍٛباْـ٘ يـٛ
اقاؾ ايفكز يــكاٍ ٗ سٝح ,فًُـا قاٍ َٔ سٝح عًُٓا اْ٘ ٜكاؾ َٔ اؾٗ ١اييت
اَكنِ اي بٗا.
ٖٚفا ا٫نتؿْ ٍ٫عٝو ٕ٫ ,إتباؾق َٔ اؾَْٗٛ ٖٛ ١ع ا٫تٝإ ا ٫إ
ُٜكف اٍ اجملال بكك ١ٜٓا ٚاعتباق لا٥ؿٚ ,سٝح ظـكف َهـإ ٖٚـ ٛايغايـب
ٚإتعاقف هلاَٚ ,ع اْٗا ظكفٚ ١ٝتأتــ ٗ ٞطٝات ايه ّ٬فًِ تكؾ ٗ ايككإٓ ا٫
اسؿٚ ٣ث٬ثٌ َكَٗٓ ٠ا اقبع عًكَ ٠كَ( ٠ـٔ سٝـح) ٚظـاٖك أريًبٗـا اقاؾ٠

إهإ َجٌ ط أَعْىِنٌُىَُّٓ ِِْٓ دَْْشُ عَىَنزُُْ ص( )1ط صَُُّ أَفِْعٌُا ِِْٓ دَْْشُ أَفَبضَ
أَفَبضَ اٌنَّبطُ ص ( )2ط ًَأَخْشِجٌُىُُْ ِِْٓ دَْْشُ أَخْشَجٌُوُُْ ص(.)3

اـاَه ٗ : ١ايتٗفٜب ٚقؾ عٔ اَ٫اّ ايُاؾم  ٗسؿٜح ٗ قٛيـ٘

تعاٍ ( فَؤْرٌُىَُّٓ ِِْٓ دَْْشُ أََِشَوُُْ اٌٍَّوُ ) اٯ ١ٜقاٍ اَ٫اّ عً ٘ٝايهٖ" :ّ٬فا ٗ
طًب ايٛيؿ فاطًبٛا ايٛيؿ َٔ سٝح اَكنِ اي"ٖٚ ,فا ايكـٜ ٫ ٍٛتعـاقض
َع ايك ٍٛا ٍٚ٫ايف ٟقدش٘ ا٫نجك بٌ ٪ٜٚنؿ ٙبؿ٫يت٘ ايتُٓٓٚ ١ٝإفٗـّٛ
ٚف ٘ٝاْاف ١بإ اٯ ١ٜؼح عً ٢ا٫لاب ٚتؿع ٛاٍ اتٝإ إكأ ٠بعـؿ ايغهـٌ
ٚيهٓ٘ ٜ ٫ؿٍ عً ٢اؿُك ا ٫بًشاظ ايغاٚ ١ٜايكُؿ  ٖٛٚا.ِٖ٫

تفهري قٛي٘ تعاٍ ط اَِّْ اٌٍَّوَ ُّذِتُّ اٌزٌََّّاثِنيَ ص
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜسح ٚتًذٝع عً ٢ايتٛبٚ ١إباؾق ٠ايٗٝا نطكٜل يًُغفـك٠
ٚايعف ٛا٫هل.ٞ
( )1نٛق ٠ايط٬م .6
( )2نٛق ٠ايبكك.199 ٠
( )3نٛق ٠ايبكك.191 ٠
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ايجاْ : ١ٝؽرب اٯ ١ٜعٔ دٛال َٚش ١تهكاق ايتٛبٚ ١نجكتٗا.
ايجايج : ١قؿ ته ٕٛايتٛب ١عٔ ايفْب ٚقؿ ته ٕٛتهكاقاّ ٚتٛنٝؿاّ ي٬عكاض
ٚايهو عٔ إعاَٚ ٞايفْٛب.
ايكابع : ١نجك ٠ايتٛب ١تكؾ اسٝاْـ ّا َعٓـ ٢ايًذـــ ٤ٛايٗٝـا َــك ٠اغـك ٣بعـؿ
ايعٛؾ ٠اٍ ايفْب نُا ي ٛتاب َٔ ـْب ثِ عاؾ اي ٘ٝثِ ْـؿّ ٚتـابٚ ,اٯٜـ١
ايهكّ ١تًٌُ ٖفا ايٛد٘ آٜاّ بٌ ٖ َٔ ٛاِٖ ايٛد ْ٘٫ ٙٛتعاٍ ٖ ٛايتٛاب
أٜ ٟهجك َٔ قب ٍٛايتٛب.١
اـاَهَ ٗ : ١شٝش ١ن ّ٬بٔ إهـتٓري قـاٍ :نٓـت عٓـؿ اٱَـاّ ايبـاقك

فؿغٌ عًٓ ٘ٝكإ بٔ أعٌ ٚنأي٘ عٔ أيٝا ٤فًُا ِٖ ٓكإ بايكٝاّ قاٍ

٫ب ٞدعفك عً ٘ٝايه :ّ٬اغربى  -أطاٍ اي بكا٤ى يٓا ٚأَتعٓا بو  -أْا ْأتٝو فُا
نكز َٔ عٓؿى ست ٢تكم قًٛبٓا ٚتهًٛا أْفهٓا ايؿْٝا  ٕٜٛٗٚعًٓٝا َا ٗ أٜؿٟ
ايٓاى َٔ ٖف ٙاَٛ٫اٍ ,ثِ نكز َٔ عٓـؿى فـ.ـا َـكْا َـع ايٓـاى ٚايتذـاق
أسببٓا ايؿْٝا ؟ قاٍ :فكاٍ أب ٛدعفك عً ٘ٝايه :ّ٬ىلِا ٖ ٞايكًٛب َك ٠تُعب
َٚك ٠تهٌٗ.

ثِ قاٍ أب ٛدعفك

 :أَا ىلٕ أَشاب قُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ

قايٛاٜ :ا قن ٍٛاي ناف عًٓٝا ايٓفام ,فكاٍٚ :مل ؽاف ٕٛـيو ؟ قايٛا :ىلـا نٓا
عٓؿى ففنكتٓا ٚقريبتٓا ٚدًٓا ْٚهٓٝا ايؿْٝا ٚلٖـؿْا ستـ ٢نأْـا ْعـا ٜٔاٯغـك٠
ٚاؾٓٚ ١ايٓاق ٚمٔ عٓؿى ,ف.ـا غكدٓا َٔ عٓؿى ٚؾغًٓا ٖف ٙايبٛٝت ٚلُٓا
ا٫ٚ٫ؾ ٚقأٜٓا ايعٝاٍ ٚاٜ ٌٖ٫هاؾ إٔ م ٍٛعٔ اؿاٍ اييت نٓـا عًٗٝـا عٓـؿى
ٚست ٢نأْا مل ْهٔ عً ٢ي , ٧أفتػاف عًٓٝا إٔ ٜه ٕٛـيو ْفاقا؟
فكاٍ هلِ قن ٍٛاي َـً ٢اي عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ :نـ ٬ىلٕ ٖـف ٙغطـٛات
ايًٝطإ فريريبهِ ٗ ايؿْٝا ٚاي ي ٛتؿ َٕٛٚعً ٢اؿاي ١اييت َٚفتِ أْفههِ
بٗا يُافشتهِ إ٥٬هًَٝٚ ١تِ عً ٢إاٚ ,٤ي ٫ ٛأْهِ تفْب ٕٛفتهتغفك ٕٚاي
ـًل اي غًكا ستٜ ٢فْبٛا ,ثِ ٜهتغفكٚا اي فٝغفك اي هلِ ,ىلٕ إَ َٔ٪فً
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تـٛاب ,أَـا مسعـت قـ ٍٛاي عـم ٚدـٌ ط اَِّْ اٌٍَّاوَ ُّذِاتُّ اٌزَّاٌَّاثِنيَ ًَُّذِاتُّ
اٌُّْزَطَيِّشَِّٓ صٚ ,قاٍ :ط ًَاعْزَغْفِشًُا سَثَّىُُْ صَُُّ رٌُثٌُا اٌَِْْوِ ص(.)1
ايهاؾن : ١تكَ ٣اٖ ٞايُـً ١بـٌ َْٛـٛع اٯٜـٚ ١ايتٛبـ ١اؾـٛاب َـٔ
ٚد.ٙٛ

ا٭ : ٍٚإ قٛي٘ تعاٍ ط اَِّْ اٌٍَّوَ ُّذِتُّ اٌزٌََّّاثِنيَ ص قاعؿ ٠نًٚ ١ٝسكٝك١

ثابتــٚ ١دــمَ ٤ــٔ ا٫قاؾ ٠ايتهٜٝٓٛــٚ ١ايتًــكٜعَٚ ١ٝــٔ اَــٌ غًــل اْ٫هــإ,
فٝذب إ ْ ٫كو عٓؿ َْٛٛع اٯَٚ ١ٜهأي ١اؿٝض ٚاتٝإ ايٓها.٤
ايجاْ : ٞاٯ ١ٜبًـاقٚ ٠قٓـٖٚ ١بـ ١نـٝاي ١تًـٌُ ْٝـع َٝـاؾ ٜٔاؿٝـا٠
ٚا٫سهاّ ٚايًكع.١ٝ
ايجايح ٖ :فا ايعَُٓ ٗ ّٛاٌَ اٯّٓ ٫ ١ٜع َٔ ٚدٛؾ اُٖ ١ٝغاَ ١هلا
تتعًل َْٛـٛع اؿـٝض ٚاتٝـإ ايٓهـاٖ ٤ـا ٜـؿٍ عًـ ٢يـم ّٚايتكٝـؿ باسهـاّ
ايًكٜع ١ف.٘ٝ
ايكابع  :اٯٜـ ١ؾعـــ ٠ٛيًُبـاؾق ٠اٍ ايتٛبـٚ ١اعـ ٕ٬ايٓـؿّ عٓـؿ سُـٍٛ
إػايف ١ايًكعٚ ٗ ١ٝط ٧إكأ ٠اٜـاّ اؿـٝض ٚقبـٌ ايطٗـك ,غَُٛـاّ عًـ٢
ايك ٍٛبإ ظاٖك اَ٫ك ايٛدٛب.
ايهابع : ١ق ٌٝإ تفهري ايتٛابٌ :ايتٛابـَ ٕٛـٔ ايهبـا٥كٚ ,يهـٔ اٯٜـ١
اعِ.
ايجآَ ٗ : ١اٯ ١ٜايـاق ٠اٍ اسهــاّ ايهفاقٚ ,٠قاٍ ابٔ عباى عً ٘ٝؾٜٓاق
ٚمل ٜفٌُٚ ,قاٍ اؿهٔ ايبُكًٜ :ٟمَ٘ بؿْ ١ا ٚققب ١ا ٚعًكَ ٕٚاعاّ.

حبث بالغي
تكؿ ِٜايتٛب ١عً ٢ايطٗاق ٠فٚ ٘ٝد:ٙٛ
( )1نٛقٖٛ ٠ؾ .90
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ا٭ : ٍٚإ ايتٛبَ ١كؿَٚ ١نبب يًطٗاق.٠
ايجاْ : ١ٝاُٖ ١ٝايتٛبَٓٚ ١فعتٗا ٗ ا٭عُاٍ ايهـابكٚ ١ا٭عُـاٍ اي٬سكـ١
بُٓٝا ايطٗاق ٠تتعًل بايكاؾّ َٔ ا٭فعاٍ.
ايجايج : ١ايطٗاق ٠فكع ايتٛب ١٭ٕ اٱْهإ اـا تاب تٛبُْٛ ١ساّ ايتفت اٍ
 ٚظا٥ف٘ ايًكعٚ ١ٝاٖتِ بايطٗاق.٠
ايكابع : ١ايطٗاقَ ٠طًٛب ١بايفات نفعٌ عباؾ ٟنُا ٗ ايٚ ٤ْٛٛايتُِٝ
ٚريهٌ اؾٓابٚ ,١قؿ تهَ ٕٛهتشب ١ا ٚتَٛــً ١ٝنُـا ٗ تطٗـري ايجٝـاب ,اَـا
ايتٛب ١فاْٗا فعٌ ٚاقاؾٚ ٠عمّ ٚعكٝؿ.٠
اـاَه : ١ايتٛب ١تأت ٞبايطٗاق ,٠فايطٗاق ٠ترتيض عٔ ايتٛبٚ ١تعترب َٔ
َُاؾٜكٗا اـاقد.١ٝ
ايهاؾنَُ : ١اؾٜل ٚٚدَْٛٛٚ ٙٛعات ايتٛب ١انجك َٔ ايطٗاق.٠

حبث فقهي
ا٭ٜ : ٍٚهتشب انـتشباب ّا َ٪نـؿ ّا ٕـٔ ٚطـ ٧لٚدتـ٘ اؿـا٥ض ايهفـاق٠
 ٖٞٚؾٜٓاق ـٖب ٗ ا ٍٚاؿٝض ُْٚو ؾٜٓاق ٗ ٚنط٘ ٚقبع ؾٜٓاق ٗ
آغك.ٙ
ايجاْ َٔ : ٞمل ٜهٔ عٓؿَ ٙا ٜهفك ب٘ فًٝهتغفك اي فإ اٱنتغفاق تٛب١
ٚيٝتُؿم عً ٢عًكَ ٠هـانٌ يهـٌ َهـــهٌ َـؿٚ ,إ مل ٜكـؿق فعًـ٢

َههٌ ٚاسؿَ ٗٚ ,ــشٝش ١اؿًحم عٔ ايُاؾم  ٗ"ايكدٌ ٜكـع
عً ٢اَكأت٘  ٖٞٚسـا٥ض َـا عًٝـ٘؟ قـاٍٜ :تُـؿم عًـَ ٢هـهٌ بكـؿق
يبع٘".
ايجايح  ٫ :نفاق ٠عً ٢إكأٚ ٠إ ناْت َطاٚع ١ا ٫إ ته ٕٛقؿ ادربت
ايمٚز ا ٚاغفت عً ٘ٝاؿاٍ َع عًُٗا باؿٝض فتهـتشب هلـا ايهفـاق٠
يكاعؿ ٠ايتهبٝب.
ايكابع  :تهكط ايهفـاق ٠إهـتشب ١عـٔ ايٓانـٚ ٞاؾاٖـٌ بإْٛـٛع اٟ
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بهْٗٛا سآ٥اّ بٌ ٚاؾاٌٖ ايكاَك باؿهِ ؾ ٕٚاؾاٌٖ إكُك.
اـاَو  :إكاؾ با ٍٚاؿٝض ثًج٘ ايمَاْ ٞا٭ٚ ,ٍٚبٛنط٘ ثًج٘ ايجـاْٞ
ٚبآغك ٙايجًح ا٭غري َٓ٘ ,فً ٛناْت َؿ ٠اؿٝض نت ١اٜاّ فإكاؾ باٚي٘
ايَٛٝإ ا٭ٚ ٕ٫ٚإكاؾ باٚنط٘ ايجايح ٚايكابع ٚآغك ٙايَٛٝإ اـاَو
ٚايهاؾى ٚإ نإ اقبع ١اٜاّ فهٌ دم َٔ ٤ا٭دما ٤ايج٬ثٜ ١هَٜٛ ٕٛاّ
ٚثًح ٖٚ ّٜٛهفا.
ايهاؾى  ٫ :تتعًل ايهفاق ٠ا ٫بٛط ٤٢ايكبٌ ٚي ٛباؾغاٍ اؿًف.١
ايهابع  :إكاؾ بايؿٜٓاق ٖ ٛإجكـاٍ ايـفٖحم ايًـكعٖٚ ٞـ66 ٛظ 3ريكاَـ ّا
تككٜب ّا ٜٚهـ ٕٛث٬ثـــ ١اقبـــاع إجكــاٍ ايُـريٗ ايـفٜ ٟبًـغ 88ظ 4ريكاَـاّ
تككٜباّٚ ,هٛل اعطاَ ٤ا ٜعاؾٍ قُٝت٘ ٚقت ا٭ؾا ٤بعًُ ١ايبًؿ ا ٚبغريٖا.
ايجأَ  :تًشل ايٓفها ٤باؿـا٥ض ٗ سكَـٚ ١طٗ٦ـاٚ ,ا٭قـ ٣ٛلٛهلـا
باسهاّ ايهفاقٚ ٠انتشبابٗا.

تفسري قىله تعاىل ط ًَُّذِتُّ اٌُّْزَطَيِّشَِّٓ ص
ا٭ : ٍٚتعٗك اٯْٛ ١ٜع َ٬لَـ ١بٌ ايتٛب ١ايطٗاق ,٠فايتٛب ١قدـٛع اٍ
ايباق ٟعم ٚدـٌ ٫ٚبؿ إ ٜتًبو ايعبؿ ا٭ٚاب بايتٓم ٙعٔ إعاَ.ٞ
ايجاْ : ١ٝؼح اٯ ١ٜعً ٢ايطٗاقٚ ٠تبٌ اُٖٝتٗا.
ايجايجــ : ١ت٪نــؿ اٯٜــ ١ايطٗــاق ٠إعٜٓٛــ ١باْ٫ــاف ١اٍ ايطٗــاق ٠إاٝ٥ــ١
اـاقد.١ٝ
ايكابع : ١ايتًبو بايطٗـاقٚ ٠اؿـكّ عًٗٝـا َْٛـٛع ٜكـكب ايعبـؿ اٍ
باق.٘٥

اـاَهٚ : ١قؾ ٗ قٛي٘ تعـاٍ ط ًَاٌٍَّاوُ ُّذِاتُّ اهطياشّٓ ص اْٗـا ْميـت ٗ
أٌٖ َهذؿ قبا ٜ ِْٗ٫تطٗكٜٚ ٕٚهتٓذ ٕٛبإا ٤نُـا نـٝأت ٞتفهـريٗ ٙ
اٯ ١ٜايجآَ ١بعؿ إا َٔ ١٥نٛق ٠ايتٛب.١
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ايهاؾن : ١ط اٌُّْزَطَيِّشَِّٓ ص ؾ٫ي ١نجك ٠ايتطٗك ٚايتأنؿ َٓ٘ ,يفا ٚقؾ ٗ
اسهاّ اؿا٥ض َ ا ٜفٝؿ اسكال ايطٗاقٚ ٠ايتشكل َٓٗا باٱنتربا.٤
ايهابع : ١دا٤ت اٯ ١ٜبُٝغ ١إفنكا ٫اْٗا تًــٌُ إـكأ ٠آٜـاّ يكاعـؿ٠
ا٫يرتاى ٚ٭ٕ تفنري َٝغ ١اـطـاب يًتغًٝـب غَُٛـاّ ٚإ َْٛـٛع
اؿٝض تٓفكؾ ب٘ إكأٚ ,٠ايٛط ٧تًرتى ب٘ إكأَ ٠ع ايكدٌ.
ايجآَ : ١ايتطٗك ٗ اٯ ١ٜاع ِ َٔ إا ٤فٗ ًٌُٜ ٛايتـ ُِٝيًشـا٥ض ايـيت
ٜتعفق عًٗٝا إـا ٤نُـا اْـ٘ ًٜـٌُ ايْٛـٚ ٤ٛا٫سـرتال َـٔ تفًـ ٞايـؿّ
ٚغكٚد٘ عٔ َْٛع٘ ًٌُٜٚ ,اتٝإ إهـتشبات نذًـٛى اؿـا٥ض ٗ
َُــٖ٬ا ٗ ,اـــرب عــٔ ايُــاؾم" :نــإ ايٓــاى ٜهــتٓذ ٕٛباؿذــاق٠
ٚايهكنو ثِ اسؿخ اي ٖٛٚ ٤ْٛٛغًل سهٔ فاَك ب٘ قن ٍٛاي ًَ٢

اي عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ َٚــٓع٘ ٚاْــمٍ اي ٗ نتابــ٘ ط اَِّْ اٌٍَّااوَ ُّذِااتُّ

اٌزٌََّّاثِنيَ ًَُّذِتُّ اٌُّْزَطَيِّشَِّٓ ص

حبث بالغي
ٗ باب ايتكؿٚ ِٜايتـأغري ـنـكت ٖـف ٙاٯٜـ ١نُُـؿام يًتكـؿ ِٜبايعًـ١

ٚايهببٚ ١ٝق :ٌٝإ ايتٛبـ ١نـبب ايطٗـاقٚ , )1(٠يهـٔ ظـاٖك اٯٜـٜ ١ـؿٍ عًـ٢
ايتعؿؾٚٚ ,دٛؾ (ٚا ٚايعطو) ٜفٝؿ إغاٜك ٠بـٌ إعطـٛف ٚإعطـٛف عًٝـ٘

ٚقؿ تتعًل ايتٛب ١باٚإ اٱْابـٚ ١ايكدـٛع عـٔ ايـفْب بُٓٝـا تهـ ٕٛايطٗـاق٠
ٚاي تطٗك اَكاّ َهتؿّاّ.

حبث فقهي سكَٚ ١ط ٧اؿا٥ض
ا٭ : ٍٚوــكّ ٚط ٤اؿــا٥ض ٗ ايكبــٌ ستــ ٢باؾغــاٍ اؿًــفَ ١ــٔ ريــري
( )1ايربٖإ ٗ عً ّٛايككإٓ .247/3
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اْماٍٜٚ ,هك ٙاٱنتُتاع َا بٌ ايهكٚ ٠ايكنبَٗٓ ١ا بإبايك ,٠اَا ي ٛنإ
ا٫نتُتاع بايِٓ ٚم َٔ ٙٛفٛم ايًباى بغري ايٛط ٤ف ٬بأى ب٘.
ايجاْ : ١ٝوكّ عً ٢اؿا٥ض ُهٌ ايمٚز َٔ ايٛط ٤٢ست ٢تطٗـك نـٛا٤
ثبتـت اؿٓٝـ ١ٝبـايعًِ ا ٚبكاعـؿ ٠اَ٫هـإ ٚمٖٛـا َـٔ ايطـكم إعتــرب٠
ٕعـكف ١اؿٝضٚ ,ا٫سٛط اؿام ا٫نتعٗاق باؿٝض ٗ سكَ ١ايٛط.٤
ايجايج : ١اؿهِ عكَٚ ١ط ٧اؿا٥ض َطًك ,١أ ٟنـٛا ٤ناْـت ايمٚدـ,١
سك ٠ا ٚأَـٚ ,١نٛا ٤نإ اؿٝض قطعٝاّ ا ٚساَ ّ٬بايتُٝٝم.
ايكابع : ١هٛل ٚط ٤إكأ ٠اييت َهت َٝتاّ قبٌ إ تغتهٌ ريهٌ إو.
***********

س ٌَىُا ُْ فَا ْؤرٌُا دَا ْش َص ُى ُْ َأَّٔاَ شِا ْئ ُز ُْ ًَلَا ِّذٌُِا
قىله تعاىل ط ِٔغَب ُإ ُو ُْ دَا ْش ٌ
ٌِؤَٔفُغِىُُْ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ ًَاعٌٍَُّْا أََّٔىُُْ ُِالَلٌُهُ ًَثَرِّشْ اٌُّْئِِْنِنيَ ص اٯ223 ١ٜ
االعراب واللغت
ْها٩نَِ :بتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖكٚ ,٠نُِْ :ري َتٌُ
َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ دك َٓاف ىلي.٘ٝ
سكخ :غرب إبتؿأ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك.٠
يهِ :داق ٚفكٚق.
فأتٛا :ايفا ٤قابط ١ؾـٛاب ايًـكط ,أ٥تـٛا :فعـٌ أَـك َـب

عًـ ٢سـفف

ايٓ.ٕٛ
ٚا ٚاؾُاعــْ :١ــُري َتُــٌ َــب

عًــ ٢ايهــه ٗ ٕٛقــٌ قفــع فاعــٌ,

سكثهَِ :فع ٍٛب ٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايفتش ١ايعاٖكَٓ ٖٛٚ ٠اف.
نُِْ :ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ دك َٓاف ىلي.٘ٝ
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ىلٍ :ظكف َهإ َب
َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ ُْب ,ي٦تِ :فعـٌ َـاض

عً ٢ايهـه ,ٕٛٱتُـاي٘ بتـا ٤ايفاعـٌ  ,متْ :ـُري َتُـٌ َـب

عًـ٢

ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ.
ٚقؿَٛا :ايٛا :ٚسكف عطو ,قؿَٛا :فعٌ أَك َب
ٚا ٚاؾُاعــْ :١ــُري َتُــٌ َــب

عً ٢سفف ايٓ.ٕٛ

عًــ ٢ايهــه ٗ ٕٛقــٌ قفــع فاعــٌ,

٭ْفههِ ,اي :ّ٬سـكف دـك ,أْفـو :ىلنـِ فـكٚقٚ ,عَ٬ـ ١دـك ٙايههـك٠
ايعاٖكٚ ,٠أْفو َٓاف ,نُِْ :ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ دك

َٓاف ىلي.٘ٝ
ٚىلتكٛا :ايٛا :ٚسكف عطو ,ىلتك ٛا :فعٌ أَك َب
ٚا ٚاؾُاعُْ :١ري َتٌُ َب

عًـ ٢سـفف ايٓـ,ٕٛ

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ.

اي :ىلنِ اؾ٬يَ ١فع ٍٛب٘ َُٓٛبٚ ,عَ٬ـُْ ١ـب٘ ايفتشـ ١ايعـاٖك,٠
ٚأعًُٛا :ايٛا :ٚسكف عطو.
ٚاعًُٛا اْهِ َ٬ق :ٙٛايٛا :ٚسكف عطو ,اعًُـٛا :فعـٌ أَـك ٚايـٛاٚ
فاعٌ,
اْهــِ :إ ســكف ًَــب ٘ بايفعــٌٖٚ ,ــَٚ ٞــا ٗ سٝمٖــا ٗ قــٌ َفعــٛيٞ
اعًُٛا.
َ٬ق :ٙٛغرب إَ ,كفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايٛا ,ٚ٭ْ٘ ْع َفنك نامل.
ٚبًك إ :ٌَٓ٪ايٛا :ٚسكف عطو ,بًك :فعٌ أَـك َـب

عًـ ٢ايههـك

ٱيتكـــا ٤نـــانٌٓٚ ,ا٭َـــٌ فٝـــ٘ ايهـــه ٕٛنُـــا ٗ قٛيـــ٘ تعـــاٍ طفَجَرِّا اشْ
عِجَبدُِص(.)1
ٚايفاعٌ ُْري َهترت تكؿٜك ٙاْت.
إَ :ٌَٓ٪فع ٍٛب٘ َُٓٛب بايٝا ٤٭ْ٘ ْع َفنك نامل.
( )1نٛق ٠ايمَك .17
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يف سياق اآلياث

بعؿ ن٪اٍ إهًٌُ عٔ اؿٝض ٚتفًٓ٘ تعاٍ بفنك اسهاَ٘ دا٤ت ٖفٙ
اٯ ١ٜيؿفع َٓٚ ِٖٚع طكٗ ا٫فكاط ٚايتفكٜط ,ي تش ٍٛؾ ٕٚا٫ستٝاط ايما٥ؿ
ايف ٖٛ ٟغ٬ف ا٫ستٝاطُٓٚ ,ع َٔ ايتٗاٚ ٕٚعـؿّ ا٫سـرتال ٗ َْٛـٛع
اؿٝض.

اعجاز اآليت
ٜعٗك ٗ اٯ ١ٜايهكّ ١ايتؿاغٌ بٌ ا٫قاؾ ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛا٫قاؾ ٠ايتًكٜع,١ٝ
 َٔٚا٫عذال ايَٛو ايب٬ري ٞيًٓها ٤بـاْٗٔ سـكخٚ ,تعٗـك اٯٜـ ١ا٫ؼـاؾ
ٚايتُاثٌ ٚايتًاب٘ بٌ اعُـاٍ إهًفـٌ َـا ٗ ـيـو إبـاع ٚنٝـو إ ايـؿْٝا
َمقع ١اٯغكٚ ٠تعٗك انكاق ايتٓم ٌٜبتٓع ِٝأؾم ٚد ٙٛايع٬ق ١بٌ ايمٚدٌ
ٚانجكٖا نرتاّ ٚسذباّ عٔ اٯغك.ٜٔ

اآليت سالح
تـبٌ اٯٜــ ١اسهــاّ ايٓهـاع ٚاباســ ١ايــٛط ٧اَ ٫ـا غــكز بايــؿي ٌٝنأٜــاّ
اؿٝضٚ ,ؼـح عً ٢ايتكٝؿ باسهاَ٘ ٚاْ٘ نب ٌٝاٍ ايفـٛل ٗ اٯغـك ,٠يـفا
فإ إباع اسؿ ا٭سهاّ ايتهًٝفٝـ ١اـُهـٚ ,١اٯٜـ ١تـؿٍ عًـْٝ ٢ـٌ ايجـٛاب
باتٝإ إباع َع اْ٘ يٝو َهتشباّ ٚ ٫ٚادباّ.

أسباب النسول
ـنكت ٗ انباب ايٓمٚ ٍٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚق ٟٚإ ايٛٗٝؾ قايٛا َٔ :داَع اَكأت٘ ٗ قبًٗا َٔ ؾبكٖا نإ
ٚيؿٖا اس ٍٛكبٚ ,ّ٬لعـُٛا اْـ٘ َهتـٛب ٗ ايتـٛقا ,٠فـفنك ٙٚيكنـ ٍٛاي
ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ فكاٍ :نفبت ايٛٗٝؾْٚ ,ميت ٖف ٙاٯ.١ٜ
ايجاْ ٗ : ١ٝايؿق إٓجٛق عـٔ ايـؿاق قطـ

ٗ ريكا٥ـب َايـو َهـٓؿ ّا عـٔ
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ْافع قاٍ :قاٍ ٍ ابٔ عُك اَهو عً ٞإُشو ٜا ْافع فككأ ست ٢أت ٢عً ٢ط
ِٔغَبإُوُُْ دَشْسٌ ٌَىُُْ فَؤْرٌُا دَشْصَىُُْ أَََّٔ شِئْزُُْ ص قاٍ ٍ :تؿقٜ ٣ا ْافع فْ ِٝميـت ٖـفٙ

اٯ١ٜ؟ قًت ,٫ :قـاٍْ :ميـت ٗ قدـٌ َـٔ اُْ٫ـاق أَـاب اَكأتـ٘ ٗ ؾبكٖـا

ى ُْ َأَّٔاَ شِا ْئ ُز ُْ ص
س ٌَىُا ُْ فَا ْؤرٌُا دَا ْش َص ُ
فاععِ ايٓاى ـيـو ,فـاْمٍ اي ط ِٔغَاب ُإ ُو ُْ دَا ْش ٌ
اٯ ,١ٜقًت ي٘ َٔ :ؾبكٖا ٗ قبًٗا؟ قاٍ ,٫ :ا ٗ ٫ؾبكٖا.
ايجايج ٗ : ١ايؿق إٓجٛق عٔ اب ٞنعٝؿ اــؿق ٟقـاٍ "إ قدـ ّ٬اَـاب

اَكأت٘ ٗ ؾبكٖا ,فاْهك ايٓـاى عًٝـ٘ ـيـو ,فاْميـت ط ِٔغَابإُوُُْ دَاشْسٌ ٌَىُاُْ فَاؤْرٌُا
دَشْصَىُُْ أَََّٔ شِئْزُُْ ص".
ايكابع ٗ : ١تفهري ايعٝاي ٞعٔ َعُك بٔ غ٬ؾ عٔ أب ٞاؿهـٔ ايكْـا

اْ٘ قاٍ :أ ٟيٜ ٧كٛي ٗ ٕٛاتٝإ ايٓها ٗ ٤اعذـالٖٔ؟ قًـت :بًغـ

إ

أٌٖ إؿٜ ٫ ١ٜٓك ٕٚب٘ بأنا ,قاٍ :إ ايٛٗٝؾ ناْت تك :ٍٛىلـا ات ٢ايكدٌ إكأ٠

َٔ غًفٗا غكز ٚيؿ ٙأس ,ٍٛفاْمٍ اي ط ِٔغَبإُوُُْ دَشْسٌ ٌَىُُْ فَؤْرٌُا دَشْصَىُُْ أَََّٔ شِئْزُُْ
صٜ ,عٓ َٔ ٢غًو أ ٚقؿاّ غ٬فا يك ٍٛايٛٗٝؾ ٚ ,مل ٜعٔ ٗ أؾباقٖٔ.
اـاَه : ١ق ٟٚعٔ ابٔ عباى إ عُك دـا ٤اٍ ايـٓحم َـً ٢اي عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚنًِ قاٍ ٜا قن ٍٛاي ًٖهتٚ ,سهٚ ٞقٛع ـيو َٓ٘ فاْمٍ اي تعاٍ
ٖف ٙاٯ.١ٜ
ايهاؾن : ١اغكز ابٔ عهانك عٔ دابك بٔ عبؿ اي قاٍ ناْت اُْ٫اق
تأتْ ٢هاٖ٤ا َٓادعٚ ١ناْت قك ٌٜتًـكع يـكسا نـجريا ,فتـمٚز قدـٌ َـٔ
قك ٌٜاَكأ َٔ ٠اُْ٫اق فاقاؾ إٔ ٜأتٗٝا فكايت  ٫ا ٫نُا ٜفعٌ فـاغرب بـفيو
قن ٍٛاي فاْمٍ ايط فَؤْرٌُا دَشْصَىُُْ أَََّٔ شِئْزُُْ ص أ ٟقاُ٥ا ٚقاعؿا َٓٚطذعا

بعؿ إ ٜهَُ ٗ ٕٛاّ ٚاسؿ(َ ,)1عٓ ٢إ اٯ ١ٜتتعًل ب.تٝإ إكأ ٠عـٔ قٝـاّ
( )1ايؿق إٓجٛق .262/1
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ٚقعٛؾ ٚاْطذاع ٚانتًكا ٗ ٤ايفـكز ؾ ٕٚايـؿبك ظـٛال تعـؿؾ ايهٝفٝـَ ١ـع
يم ّٚاؼاؾ َْٛع اٱؾغاٍ.
ايهابعُٓ : ١ــع اٯٜــَ ١ــٔ ٖذــكإ ايٓهــا ٗ ٤إٓــادعٚ ,تــؿٍ عًــ٢
سُ ٍٛايفْب باٱبتعاؾ عٔ ايمٚدٚ ١عؿّ ٚطٗ٦ا َٔ ريري ْكٚقٚ ,٠ؼـفق
إَٓ٪ـٌ َٔ ظًِ ايٓهاٚ ٤اٜفاٚ ,ٔٗ٥اٯ ١ٜتٓٗ ٢عٔ ايمْا ٚايفذٛق ,يفا ٚقؾ
إ اتٝإ ايكدٌ يمٚدت٘ سهٓٚ ١ف ٘ٝثٛاب.
ايجآَ : ١اغكز ايبػاق ٟعٔ ابٔ عُك إ اٯْ ١ٜميت ٗ ىلتٝإ ايٓهـاٗ ٤

أؾباقٖٔ(ٚ , )1قاٍ ايهٛٝط ٞبأْ٘ انتٓباط َٓ٘.

ٚق ٍٛايُشابْ ٞميت ٖف ٙاٯ ٗ ١ٜنـفا أعـِ َـٔ نـبب ايٓـم ٍٚايـفٟ
أْميت اٯ ١ٜ٭دً٘ٚ ,قؿ ٜٴكاؾ ب٘ نبب ايٓمٚ ٍٚقؿ ٜكاؾ ب٘ ايتفهري ٚايتأ,ٌٜٚ
اَُ ٚـــاؾٜل اٯٜـــٚ ١لٛهلـــا بـــاؿهِٚ ,يهـــٔ ايُٓـــ ّٛايـــٛاقؾ ٠بٗـــفا
اـُ ّٛأعِ َٔ إٔ تٓشُك غرب ايٛاسؿ.

مفهىم اآليت
تعٗك اٯ ١ٜعع ِٝفًٓ٘ تعاٍ عً ٢ايكداٍ َطًكاّٚ ,عً ٢إهًٌُ غاَ١
بايٓها ٤فٗٔ َاؾ ٠اؿٝاٚ ٠نبب ؾّ ١َٛايبكاٚ ,٤ساد ١إهًٌُ هلـٔ َكنبـ١
بًشاظ اٱْهاَْٚ ١ٝا دعٌ اي فُ َٔ ٔٗٝاّ اٱثٓ ١ٝٓٝاييت َٖ ٞـٔ َكَٛـات
اؿٝا ٗ ٠ا٭قضٚ ,ؿاد ١اٱنـ ّ٬اٍ ايكدـاٍٚ ,ايعـؿؾٚ ,اـًـو ايـفٟ
وفغ ايعكٝؿٚ ٠إبؿأٚ ,اؿكخ يغ ١اثاق ٠ا٭قض يًمقاعٚ ١قؿ ٜطًل اؿكخ
عً ٢ايمقعٚ ,عٔ ا٭لٖك :ٟسكخ ايكدٌ اـا ْع بٌ اقبع ْهـٚ ,٠ٛقـاٍ
ابٔ اٱعكاب :ٞاؿكخ اؾُاع ايهجريٚ ,سكخ ايكدٌ :اَكأت٘ٚ ,اًْؿ إبٳّكؾ:
اـا انٌ اؾكاؾ سكٚخ قّٛ
فشكث ٌُّٖ٘ ٞانٌٴ اؾكاؾِ
( )1ا٫تكإ ٗ عً ّٛايككإٓ .91/1
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نُا ٜأت ٞاؿكخ َعٓ ٢ايههب ٜكاٍ اسرتخ إاٍ :نهب٘( ,)1فاٱْتفاع َٔ
َٔ إكأ ٠نمٚد َٔ ١نهب ايكدٌ ٚنعَ ٘ٝا ٜكؿَ٘ هلا َٔ إٗك َٚـا ٜٓفكـ٘
عًٗٝا باٱْاف ١اٍ افاؾ ٠اؿكخ ٕعٓ ٢اٱلاب.
ٚاٯ ١ٜايهكّ ١تفتض آفاقاّ عًُ ١ٝتتعًـل بـانكاّ إـكأٚ ٠ععـَٓ ِٝميتٗـا ٗ
ايككإٓ ٚيم ّٚايٓعك ايٗٝا بعٌ اٱسرتاّ ٚايعٓا ١ٜاـاَٚ ١اْٗا َٓبع ايفٛا٥ؿ.
َْٛٛٚع ايفقٚ ١ٜايٓهٌ ْكٚق ٠يٲنٚ ّ٬إهـًٌُ يـفا ٚقؾت اٯٜـ١
بُٝغ ١اؾُع "ْها٩نِ" ّٓ ٫ ٖٛٚع َٔ اقاؾ ٠ايكٓ ١ٝايًػُ ١ٝفهٌ اَكأ٠
ٖ ٞسكخ لٚدٗا َٔٚ ,غُاَٝ ِ٥غ ١اؾُع ٗ إكاّ اؿح عً ٢ايمٚاز
ٚعؿّ تعط ٌٝايفكٚز نُا إ اٯ ١ٜؾع ٠ٛيهجك ٠اٱلـاب غَُٛـاّ ٚإ اي

قؿ تهفٌ ايكلم ٚبًك ب٘ ط َٔذُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَاَِّّابىُُْ ص  ٗٚاــرب عـٔ ايُـاؾم
عً ٘ٝايه :ّ٬دا ٤قدٌ اٍ قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ فكاٍٜ :ـا
ْحم اي إ ي ٞاب ٓ ١عِ قؿ قْـٝت ْاهلـا ٚسهـٓٗا ٚؾٜٗٓـا ٚيهٓٗـا عـاقك,
فكاٍ ٫ :تتمٚدٗـا إ ٜٛنـو بـٔ ٜعكـٛب يكـ ٞاغـا ٙفكـاٍٜ :ـا اغـ ٞنٝـو
انتطعت إ تتمٚز ايٓها ٤بعؿٟ؟ فكاٍ :إ أب ٞاَكْ ,ٞفكاٍ :إ انتطعت
إ ته ٕٛيو ـقٜ ١ٜجكٌ ا٭قض بايتهبٝض فافعٌ قاٍٚ :دا ٤قدٌ َٔ ايغؿ
اٍ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ فكاٍ ي٘ َجٌ ـيو فكاٍ ي٘ :تمٚز نٛؾا٤
ٚيٛؾاّ ,فاَْ ٞهاثك بهِ ا٭َِ ٜـ ّٛايكٝاَـ ,١فكًـت :٭بـ ٞعبـؿ اي َـا
ايهٛؾا ٤قاٍ :ايكبٝش.)2(١
ٚبعؿ إ بٓٝت اٯَ ١ٜكاّ إكأ ٠ايهاَٚ ٞاعتباق ٗ ٙسٝا ٠إهًٌُ ايٓٛع١ٝ
ٚايًػُ ١ٝدا ٤ا٭َك اٱهلـ ٞباتٝـإ ايٓهـا ٤بَٛـو اؿـكخ ٖٚـ ٛتكريٝـب
ٚبٝإ ٕٓافع اؾُاعٚ ,اْ٘ مل ٜطًب عٓؿ إهًٌُ بفات٘ ا ٚنًٗ ٠ٛفكؾ ,٠بٌ
( )1يهإ ايعكب .134/2

( )2ايٛنا ٌ٥ايباب  َٔ 15ابٛاب َكؿَات ايٓهاع سؿٜح .1
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ٖٚ ٛن ١ًٝيًمقع ٚايعطاٚ ٤اؾٛؾ ٚاهلبات ,اْ٘ ْعَُ ١تعؿؾ ٠اؾٛاْب ,فًفا
دــا٤ت ايُٓــ ّٛبــايجٛاب ٕــٔ ٜطــأ لٚدتــ٘ ٕــا ٗ ايــٛطَ ٧ــٔ اٱسهــإ
َٓٚاٌَ اٱيفٚ ١ايكٓـٚ ,١٭ْـ٘ نـبب يًتهـاثك ٚلٜـاؾ ٠عـؿؾ إهـًٌُ ٗ
ا٭قض.
ٚاغتٝاق يفغ اؿكخ اعذال قكآْ ٞ٭ٕ اؿكخ اعِ َٔ َكؿَـ ١يًمقاعـ١
 َٔٚظٗٛق اؿاٌَ فكـؿ وـكخ اٱْهـإ ٜ ٫ٚبـفق ايبـفق ٚ ,قـؿ ٜٓجـك ايبـؿق
ٚيهٔ ايـمقع  ٫ىـكز ,ا ٫إ اؿـكخ ٗ ايغايـب ٜـ٪ؾ ٟاٍ ايـمقع ٚدـ
اؿاٌَ ٜٚفٝؿ َعٓ ٢ايعمّ ٚاٱقاؾ.٠
َٚــٔ َفــاٖ ِٝاٯٜــ ١اْٗــا بًــاق ٠اٱعاْــ ١عًــ ٢اٱلــاب ٚتٝهــري اؿُــٌ
ٚاي٫ٛؾُْٚ ٠إ ايكلم ,٭ْ٘ تعاٍ سُٓٝا أَك باتٝإ اؿكخ تهفٌ ًَشكات٘
َٚا ٜتفكع عٓ ْ٘ ,عِ اٯ ١ٜؾع ٠ٛيًهعٚ ٞايههب ٚتَٗ ١٦ٝهتًمَات ايـمٚاز
ٚانباب ايكلم ,يـفا فـإ ايـمٚاز ٚإ نـإ سهُـ ّا ْٚـعّ ٝا ٚيهـٔ اسهاَـ ّا
تهًٝف ١ٝترتتب عًَ ٘ٝجٌ ٚدٛب ْفكٚ ١اطعاّ ا ٚنه ٠ٛايمٚد.١
ٚدك ٣ايبشح ٗ (اْ ٖٞ ٌٖ )٢لَاْ ١ٝاَ ٚهاْٝـ ١أٖ ٟـٌ إـكاؾ اتٝـإ
إكأ َٔ ٠قبًٗا ٗ أٚ ٟقت نإ اّ اتٝاْٗا َٔ ايكبٌ ٚايؿبكٚ ,يهٔ ا٭ِٖ ٖٛ
بٝإ عع ِٝفًٓ٘ تعاٍ بتٗ٦ٝـ ١اؿـكخ ٗ نـٌ لَـإ ٚأٚإ ٚإ إـكأ ٠تبـفٍ
ْفهٗا يًمٚز ٚتٗ ٤ٞي٘ انـباب اٱنـتُتاع ٚاٱْتفـاع َٓٗـا يٲلـابُٓٚ ,ـع
اٯ َٔ ١ٜايتفكٜط ٗ سل إكأٚ ٠تكى ايٛط ٧نُا اْٗا تؿٍ عً ٢تفًٓ٘ تعاٍ

باعاْــ ١إهــًٌُ عًــ ٢نجــك ٠ايبــا ٙبــؿي ٌٝقٛيــ٘ تعــاٍ طأََّٔااَ شِائْزُُْص َٚــٔ
َُاؾٜك٘ تعؿؾ ايمٚداتْ ,عِ اٯَ ١ٜكٝؿ ٠باٱَهإٚ ,إٝهٛقٚ ,ايكهُ ١بٌ
ايمٚداتَٚ ,كٝؿ ٠بادتٓاب إكأَ ٠ؿ ٠اؿٝض.
ٚتٓٗــ ٢اٯٜــ ١عــٔ اـُــٚ ١َٛايٓفــك ٠بــٌ ايــمٚدٌ يــفا ٚقؾ ٗ اسهــاّ
ايمٚد ١ٝعؿّ تكى ٚط ٧ايمٚد ١انجك َٔ اقبع ١أيٗك  َٔ َِٗٓٚقٝؿ ٙبايًاب١

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ88
ٚإعترب ٗ ايٛدٛب َهُاَٚ ٙا ٜٛدب ايغهٌ ٚإ مل وٌُ اٱْماٍٚ ,إ
ناْت ٖف ٙاٯ ١ٜؾع ٠ٛيٲْماٍ ٕا ٗ ايٛيؿ َٔ إٓافع ٗ ايًٓأتٌ.
 َٔٚاٱعذال ٗ اٯ ١ٜاؿح عً ٢ايتكؿ ِٜيًٓفو نٛا ٤يًفات ايًػُ١ٝ
ا ٚيٲنٕ ,ّ٬ا ف َٔ ٘ٝايؿ٫ي ١عً ٢تعؿؾ َعاْ ٞاؿكخ ٚإ اتٝإ إكأ ٠اعِ
َٔ َْٛٛع ٚيف ٠ايٛط ٧فُـا ٜرتتـب عًٝـ٘ ٜٓفـع اٱْهـإ ٗ نـرب ٙنـٛاٗ ٤
ا٭بٓاٚ ٤قٝاَِٗ بٛظا٥و اٯبا ٤ا ٚبعٓاٜتِٗ بِٗ ٚؼٌُ ْفكتِٗ َٔٚ ,ايتكؿِٜ
َا ٜتعًل بايًٓأ ٠اٯغكَ ٠ا ٜأت َٔ ٞايجٛاب ٗ ايعٓا ١ٜبـإكأٚ ٠انكاَٗـا ٗٚ
تكب ١ٝا٭٫ٚؾ ٚتهفٌ َعًٝتِٗ  ٗٚتعاٖؿِٖ يًًعا٥ك ٚاؾا ِٗ٥يًفكا٥ض َٚا
ٜكؾ َٓ٘ يٮب ستٚ ٢إ نإ َٝتاّ باعتباق اِْٗ فكع َٓ٘ ٚاَتؿاؾ يفعً٘ ٚسٝات٘.
اْٗا َؿقن ١اي جٛاب ٗ اٱن ّ٬اييت تتًعب يتًـٌُ ايككٜـب ٚايبعٝـؿ,
ٚايفعٌ إبايك ا ٚايفٜ ٟـأت ٞبايٛانـطَٚ ,١تـَ ٢ـا اؾقى اٱْهـإ إ فعًـ٘
ٜٓفع٘ ٗ إهتكبٌ فاْ٘ ٜكبٌ عًٜٚ ٘ٝتشٌُ َا فٝـ٘ ُٜٚـرب عًٝـ٘ نُـا ٗ سـاٍ
ايف٬ع ٚسكاثت٘ يٮقض ,اَا اؿـكخ ٗ َْٛـٛع ايٓهـا ٤فاْـ٘ يـفٚ ٠قٓـ١
ٚنه ٚ ١ٓٝايفـٚ ١قبـَٚ ١ـع ٖـفا ففٝـ٘ استٝـاط ٚتـٛفري ٚنـع ٞيًغـؿ ايككٜـب
ٚايبعٝؿ.
ٚتكٖ ٣ف ٙاٯٜات ٜتهكق فٗٝا ا٭َك بايتك ,٣ٛفف ٞاقبعٌ آَ ١ٜتتائَ ١ٝ
نٛق ٠ايبككٜ ٠تهكق نت َكات بٌ ثٓاٜا ا٭ٚاَك ٚا٭سهاّ ايًكعٚ ,١ٝبٝإ
ايٓعِ اٱدتُاعٚ ١ٝايهٝفٝات ا٭غ٬ق ١ٝ٭ْٗا َـاؾ ٠بٓـا ٤ايؿٚيـ ١اٱنـ,١َٝ٬
٫ٚبؿ َٔ اسكال ايتك ٣ٛيؿّ ١َٛايمٚاز ٚانـتُكاق َٓافعـٚ ١فٛا٥ـؿٚ ٙمثـاقٙ
إتُــًٚ ١إٓفُــًَٚ ,١ــٔ إتُــً ١ايُــشٚ ١ايعافٝــَٚ ,١ــٔ إٓفُــً ١ايٛيــؿ
ايُا

َٓٚع سُ ٍٛايتؿاع ٗ ٞنٝاْ٘.

ثــِ دــا ٤قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَاعٍَُّْااٌا أََّٔىُ اُْ ُِالَلُااٌهُص يٮغبــاق عــٔ ستُٝــ ١إعــاؾ

ٚاؿهاب ٚيم ّٚاٱنتعؿاؾ ي٘ بايتكؿ ِٜا٭َجـٌ يًـٓفو ٚاٱنـٚ ّ٬يًٓهـا٤
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فُٔ اٌْ ا٭يٝا ٤عٓؿ إكأ ٠إ تٓذب ا٫ٚؾاّ ٚتـك ٣فـ ِٗٝاَتـؿاؾ سٝاتٗـا
ٚغؿَتٗا يٲنٚ ّ٬اؾاٗ٥ا يٛظا٥فٗا ايعكا٥ؿ ٗ ١ٜاؾٗاؾ ,أ ٟإ إكأ ٠ػاٖؿ
ٗ ناس ١إعكن ١بٛانط ١ا٭٫ٚؾ يفا ٚقؾ ٗ اؿ ؿٜح" :دٗـاؾ إـكأ ٠سهـٔ
ايتبعٌ" ٖٚفا تأ ٌٜٚدؿٜؿ يًشؿٜح ٚبٝإ ٕكاَات إكأ ٠اؾٗاؾٚ ١ٜاثكٖا ٗ
اْتُاق د ٍٛٝا٫ن ,ّ٬فانكاط اؾٗاؾ عٔ إكأ ٠مل ٜهٔ عفٛاّ طًكاّ  ,بٌ
ؾعًٗا تكفؿ َٝاؾ ٜٔايكتاٍ ٚايجغٛق بايكداٍٖٚ ,فا ايكفـؿ سادـْٚ ١ـكٚق٠
فاغتُت ب٘ إكأ ٠نمٚدٚ ١اّ َٚكْعٚ ١سآَْٚ ١كب ١ٝفإكأ ٠عٓٛإ ايغٓ٢
ٗ ايعؿؾ ٖٞٚ ,فاٖؿ ٗ ٠ناس ١إعكن ١بايٛانط ,١بٛانط ١ابٓٗا ٚلٚدٗـا
 ٖٞٚإعٌ ايفٜ ٟكفؿ إعكنَٝٚ ١اؾ ٜٔايعٌُ ٚايجغـٛق ٚاْـت تـك ٣ايـؿٍٚ
نٝو تٗتِ باؾبٗ ١ايؿاغًٚ ١ٝإُاْع يكفؿ اؾبٗٚ ١إكـاتًٌ ,فـإكأَُ ٠ـٓع
ايكداٍ٪ َٚ ,ؾب ايُبٝإ ,تعط ٞمثك ٠ف٪اؾٖا ٚاعم يـ ٗ ٤ٞسٝاتٗـا َٚـٔ
ٚظفت اٜاَٗا ٚنٗكت يٝايٗٝا ٱعؿاؾًْٚ ٙأت٘ ـؿَـ ١اٱنـٚ ّ٬ايتفـاْٗ ٞ
اع ٤٬نًُ ١ايتٛسٝؿ.
ٚتبٌ غاُ ١اٯ ١ٜايغا َٔ ١ٜا٭غباق عٔ ستُ ١ٝايًكا ٤باْ٘ بًاق ٠يًٌَُٓ٪
ايــفٜ ٜٔــأت ٕٛســكثِٗ ٜٚكــؿَ ٕٛ٭ْفهــِٗ ٜٚطٝعــ ٕٛأَـ ك ٙتعــاٍ ٜٚتذٓبــٕٛ
ْٛاَٖ َٕٛٓ٪ٜٚ ,٘ٝا ْمٍ عً ٢ايٓحم قُـؿ َـً ٢اي عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ َـٔ
اٯٜات.

التفسري

تفسري قىله تعاىل ط ِٔغَبإُوُُْ دَشْسٌ ٌىُ ص
ـنكت ٗ ايتفهري اٯ ١ٜاقٛاٍ :
ا٭ : ٍٚاْٗٔ َمؾقع يهِٚ ,قرتخ يهِ ,عٔ ابٔ عباى ٚايهؿ.ٟ
ايجاَْ : ١ٝعٓا ٙـٚات سكخ يهـَِ ,ـٓٗٔ ؼكثـ ٕٛايٛيـؿٚ ,ايًـف ٠عـفف
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إٓاف ,عٔ ايمداز.
ايجايج : ١اؿكخ نٓا ١ٜعٔ اؾُاع ,قاي٘ اب ٛعبٝؿ.٠
ّٚهٔ إ ْٓٝو اٍ ٖف ٙا٫قٛاٍ َها:ٌ٥
ايكابع: ١
اـاَه: ١
ايهاؾن: ١
ايهابع: ١
ايجآَ: ١

حبث بالغي
تعترب ايهٓا َٔ ١ٜفٓــ ٕٛايب٬ريـٕٚ ,١ا نإ ْم ٍٚايككإٓ ؼـؿٜاّ يًفُـشا٤
ٚايبًغا ٗ ٤ب٬ريتِٗ فإ َؿقن ١ايهٓا ١ٜف ٘ٝتفٛم ايكؿق ٠ايبًــكَٚ ١ٜـٝاري١
قٚاؾ ايفٔ َٚا ًَٛٚا اي َٔ ٘ٝؾق ١إعٓٚ ٢يطو ايتعبري.
يكؿ دا ٤ايككإٓ بإؿقنات ايعكًَ ٗ ١ٝـٛق ٠احملهٛنـات يٝهـ ٕٛسذـ١
عً ٢ايٓاى ْٝعاّٚ ,ف ٘ٝؾع ٠ٛيًتفهك ٚايتـؿبك فب٬ري ١ايككإٓ ٜٓ٫عك هلا عً٢
م ٛفكؾ بٌ ٖ ٞدم َٔ ٤اٱعذال ٚترتيض عٓٗا ٚد ٙٛاعذال ١ٜعؿٜؿ ٠نُا
ناُٖت ب٬ري ١ايككإٓ ٗ تجبٝـت ٚاقتكـا ٤ب٬ريـ ١ايًغـ ١ايعكبٝـٚ ١تٛظٝفٗـا ٗ
َٝا ؾ ٜٔايعًِ ٚإعكف.١
يكؿ َٚو ايككإٓ ايٓها ٤باْٗٔ سكخ يًكداٍ  َٔ ٖٛٚباب ايهٓا ١ٜاييت
قؿ ته ٕٛاسٝاْاّ ابًغ َٔ ايتُكٜضٚ ,مل تأت ٖٓا فكط يًتٓـمٚ ٙٱدتٓـاب َـا
ٜفشٌ ـنك ٙبٌ ٕا ٗ اؿكخ َٔ ؾ٫٫ت عكا٥ؿٚ ١ٜانتٓباط ٭سهاّ يكع١ٝ
نٛا ٤ناْت تهًٝف ١ٝاْٚ ٚع ١ٝتتعًـل باَـٌ ا يٓهـاع نشهـِ ْٚـع ٞاَ ٚـا

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ91
ٜرتتب عً َٔ ٘ٝاسهاّ تهًٝفَ ١ٝجٌ ٚدٛب ايٓفكـ ,١إ ٖـفا ايَٛـو ٜـبٌ
ْعُت٘ تعاٍ عً ٢ايكداٍ ٗ ايٓهاَٚ ,٤ا عً ٢إكأ َٔ ٠ايٛظا٥و ٗ ا٭نك٠
ٚايٓفو.

تفسري قىله تعاىل ط فَؤْرٌُا دَشْصَىُُْ ص
ا٭ : ٍٚظاٖك اٱتٝإ ٖٓا ٖ ٛايٛطٚ ٤٢اؾُاع ٚوتٌُ أَك:ٜٔ
ا٭ٚ : ٍٚدٛب ٚط ٧ايمٚدٚ ١عؿّ تكنٗا نإعًك.١
ايجاْٚ : ٞدٛب اتٝإ ايمٚد َٔ ١ايفكز  ٖٛٚإْٛع ايف ٟاَكاي ب٘.
ايجاَْ ٫ٚ : ١ٝاْع َٔ ادتُاع اَ٫ـكَ ٜٔعـاّ اَ ٫ـع ايككٜٓـ ١ايُـاقف ١اٍ
اسؿُٖا ؾ ٕٚاٯغك.
ايجايج : ١اٯ ١ٜؾع ٠ٛيمٜاؾ ٠ايٓهٌ ٚنجك ٠ا٫لاب يٝمؾاؾ ٜٚتٓاعو عؿؾ
إهًٌُ.
ايكابع : ١ؼح اٯ ١ٜعً ٢ايًهك ي عـم ٚدـٌ ٗ تٗ٦ٝـ ١أنـباب ايـمٚاز
ٚا٫لاب ٚتَٗٛ ١٦ٝاقؾ ايكلم َٚع ١ًٝا٫ٚ٫ؾ.
اـاَه : ١تبٌ اٯ ١ٜيًُكأ ٠إهًُٚ ١ظٝفٚ ١َُٗ ١انانٚ َٔ ١ٝظا٥فٗا ٗ
اؿٝا ,٠فعًٗٝا إ تعؿ ْفهٗا يًمٚاز ٚاـا تمٚدت ٚتًُض ساهلا يًمٚز عً٢
مَ ٛتذؿؾ نٌ يٚ ١ًٝب٘ ٚقؾت ُْ ّٛعؿٜؿ.٠
ايهاؾن : ١ايتغٌ إفهكَ ٗ ٕٚهأي ١ل ٍٛاٯ ١ٜيًٛطَ ٧ـٔ ايـؿبك اٚ
سُك ٙبايفكز  ٖٛٚأَك ـ ٚأُٖٜٚ ١ٝؿٍ عًَ ٢عاؾ ١ايككإٓ ٭ؾم ا٭سـٛاٍ
اـاَ ١يًمٚدٌ ٚفل قٛاعؿ يكعٚ ١ٝيهٔ ا ٖٛ ِٖ٫انتػ ّ٬ايـؿقٚى
ٚٚد  ٙٛإٛععٚ ١ا٫عتباق َٔ اٯ ١ٜايهكّ ,١فَٗ ٞؿقنـ ١يًكدـاٍ ٚايٓهـا٤
ٚتتفكع عٓٗا عؿ ٠قٛاعؿ نً ١ٝتًــٌُ دٛاْب َتعؿؾ َٔ ٠اَٛق ايؿٚ ٜٔايؿْٝا
ٚتتعًل باؿٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝتٓع ِٝاجملتُعات ٚاسٛاٍ ا٫نك ٠إهًُ.١
ايهابع : ١دا ٤اؿكخ ٗ اٯَ ١ٜف ١يًٓهاٖ ٤ا ٜؿٍ عًـ ٢عـؿّ امُـاقٙ
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َْٛع ايٛطَْٛٛٚ ٧ع٘  ,ٱَاي ١اٱط٬م ٚيغ ١ايعُ ,ّٛفاٯ ١ٜتٓشٌ اٍ
اَٛق َٓٗا:
ا٭َٚ :ٍٚو إـكأ ٠باْٗـا سـكخٖٚ ,ـفا ايَٛـو ًٜـٌُ اعتباقٖـا ٗ
ْٛاس ٞاؿٝا ٠إػتًف.١
ايجاْ :ٞاتٝإ إكأٚٚ ٠طٖ٪ا بًشاظ ايمَإ ا ٚب ًشاظ ايمَإ ٚإهإ.
ايجايح :اٱْتفاع َٔ إكأٚ ٠عؿّ اٜفاٗ٥ا ٚايتعؿ ٟعًٗٝا ٕا ف َٔ ٘ٝتعطٌٝ
ٚتٓٝٝع يًًُُشٚ ١اًْغاٍ بإفهؿ.٠
ايجآَ : ١دا٤ت اٯ ١ٜبُـٝغ ١اؿُـع ؾ ٕٚإفـكؾٖ ,ـا ٜـؿٍ عًـٚ ٢دـٛؾ
اعتباقغــاّ ٱتٝــإ ا٭لٚاز يمٚدــاتِٗ ٗ اَــ٬ع اجملتُعــات ٚادتٓــاب
قـا ٌ٥ا٭غ٬م َٚكؿَات ايفْٛب.

تفسري قىله تعاىل ط أَََّٔ شِئْزُُْ ص.
ٜأت( ٞاْ )٢ظكف لَــإ َعٓــَ ٢تــٖٚ ٢ــ ٛايغايبٚ ,قــؿ ٜـأتَ ٞعٓــ٢

سٝح ا ٚا ٗٚ ,ٜٔايتٓم ٌٜط َّبَِشَُُّْ أَََّٔ ٌَهِ ىَزَا لَبٌَذْ ىٌَُ ِِْٓ عِنْذِ اٌٍَّوِ ص( ,)1أٟ
أ َٔ ٟا ٜٔيو ٖفا.
 ٗٚاٯ ١ٜايهكّٚ ١د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاتٝإ ايمٚد ٗ ١قبًٗا َٔ قبًٗا.
ايجاْ : ٞاتٝاْٗا ٗ قبًٗا َٔ ؾبكٖا أ َٔ ٟاـًو.
ايجايح  :ا٫ط٬م ايمَاْٚ ٗ ٞط ٤٢ايمٚد ١أٚ ٟقت َٔ اٚقات اؿٌ َا
ؾاَت لٚد ١قًً ١بايعكؿ.
ايكابع  :إ  ٫تهَ ٕٛا ١ُ٥ا ٚقكَ ١اٚسآ٥اّ عٓؿ ايٛط ٧ـكٚز ٖفٙ
اؿا٫ت بايتػُِ.
( )1نٛق ٠آٍ عُكإ .37
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اـاَو  :هٛل يًكدٌ إ ٜٓهشٗا قا ١ُ٥آَ ٚطذعٚ ١مَ ٕ٫ ٙٛـؿاق
َؿم ايؿغ ٖٛ ٍٛايفكز.
ايهاؾى  :اْ ٢ي٦تِ َٔ اٚقات ايً ٌٝا ٚايٓٗاق.
ايهابع  :عً ٢فكض ٚقٚؾ (أْ )٢يًُهإ فاْ٘ ٜٓ ٫شُك بـٛط ٤٢ايـؿبك
بٌ ٜكؾ َعٓ ٢آُٜا ي٦تِ َٔ اَ٫هٓ ١إباسٚ ١اؾا٥م.٠
ايجأَ ٖ :فا ايتعؿؾ ايمَاْٚ ٞإهاْ ٞبٝإ يعع ِٝفًٓ٘ تعاٍَٚ ,اْع َٔ
ايفٛاسٌ ٚإعاَ.ٞ
ايتانع  :اقاؾ ٠إْٛع ٚإهإ ٚدٛال ٚط ٧إكأَ ٠ـٔ ؾبكٖـا ٚانـتؿٍ
عً ٘ٝاٱَاّ َايو بٗف ٙاٯٚ ,١ٜقٚا ٙعٔ ْافع عٔ ابٔ عُكٚ ,اغكز اـطٝب
ٗ قٚاَ ١ ٜايو عٔ اب ٞنًُٝإ اؾٛلداْ ٞقاٍ :نأيت َايو بٔ اْو عٔ
ٚطأ اؿ ٗ ٌ٥٬ايؿبك؟ فكاٍ ي :ٞايهاع ١ريهًت قأن ٞعٓ٘.
حبث بالغي
(اْ )٢انِ عً ٢ث٬ثٚ ١د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱنتفٗاّ َعٓ ٢نٝو.
ايجاْ : ١ٝايًكط.
ايجايجَ : ١عَٓ( ٢ت)٢
َ ٗٚعٓ( ٢اْٖ ٗ )ّ٢ف ٙاٯْ ,١ٜهــب اٍ ابـٔ عبـاى ايٛدـ٘ ا٭ ٍٚأٟ
اٱنتفٗاّ نُا اغكد٘ ابٔ دكٜكٚ ,اغـكز ايجاْ ٞأ ٟايًكط عٔ ايكبٝع بٔ
اْوٚ ,ايجايح عٔ ايٓشاى.
ايكابع ٖٛٚ : ١اْٗا َعٓ" ٢سٝح ي٦تِ" ,عٔ عبؿ اي بٔ عُك.
ٚايعاٖك إ ايٛد ٙٛا٭قبع ١نًٗا َٔ َفاٖ ِٝاٯْٛ ٖٛٚ ١ٜع اعذال يغٟٛ
ٚفكٗـــٚ ٞاَـــٛي ,ٞا ٫إ ٜـــكؾ ؾيٝـــٌ عًـــ ٢غـــكٚز اســـؿ ٖـــف ٙايٛدـــٙٛ
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بايتػُ ِٝا ٚايتػُِٚ ,ايكا ٌ٥عكَ ١ايٛط ٧بايؿبك  ٖٛٚإًٗٛق عٓـؿ
عًُا ٤إهًٌُ ته ٕٛبايٓهب ١ايَ ٘ٝكٝؿ ٠ب تفهريٖا ببعض ايٛد ٙٛاع.ٙ٬
حبث فقهي @@

يف القسمت احلجت@@

تفسري قىله تعاىل ط ًَلَذٌُِِّا ٌِؤَٔفُغِىُُْ ص
ا٭ : ٍٚسح عً ٢اـريات ٚاتٝإ ايُاؿات.
ايجاْ : ١ٝايؿْٝا َمقع ١ا٫غكٚ ٠ؾاق ا٫عُاٍ اييت ته ٕٛتٛطٚ ١٦نـ٬ساّ
يؿغ ٍٛاؾٓ.١
ايجايج : ١ا٫يتماّ باسهـاّ ايـٛط ٧ايُـشٝض ٚادتٓـاب اتٝـإ إـكأ ٠اٜـاّ
اؿٝض طكٜل اٍ اؾٓ ٌْٝٚ ١ايجٛاب.
ايكابع : ١دا٤ت اٯ ١ٜيتذؿٜؿ ٚتٛنٝؿ اٚ٫اَك ا٫هل.١ٝ
اـاَه َٔ : ١ايتكؿ ِٜطًب ايٛيؿ ٚعؿّ ايتفكٜط بايٓطف ١نٛا ٤بايٛط٧
ٗ ايؿبك ا ٚريري ,ٙفف ٞايك ٍٛظــٛال ٚط ٧ايؿبك ,ا ٚدٛال ٙعً ٢نكاٖ ١فاْ٘
تٓٝٝع يفكَ َٔ ١فكّ ايتٓانٌ ٚايتهاثك.

ايهاؾن : ١دعٌ ا٫غكٖ ٠ؿفاّ ٚريا ١ٜقاٍ تعاٍ ط ًَِب رُمَذٌُِِّا ٌِؤَْٔفُغِىُُْ ِِْٓ

خَْْشٍ رَجِذًُهُ عِنْذَ اٌٍَّوِ ىٌَُ خَْْشًا ًَأَعْظََُ أَجْشًا ص(.)1

ايهابع : ١ؼفق اٯ َٔ ١ٜاؿهكٚ ٠ايٓـؿّ ٜـ ّٛايكٝاَـ ١قـاٍ تعـاٍ ط َّمُاٌيُ
َّبٌَْْزَنِِ لَذَِّْذُ ٌِذََْبرِِ ص(.)2
ايجآَْ : ١كٌ عٔ ابٔ عباى ٚعطا ٗ ٤اٯَ :١ٜعٓا ٙايتهُ ١ٝعٓؿ اؾُاع,
ٚقاٍ ايكال ٗ ٖٛٚ" :ٟريا ١ٜايبعؿ"ٚ ,يهٓ٘ قؿ ٜهَُ ٕٛـؿاقاّ َـٔ َُـاؾٜل
اٯ.١ٜ
( )1نٛق ٠إمٌَ .20
( )2نٛق ٠ايفذك .24
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ايتانــع : ١ؼُــٌ اٯٜــَ ٗ ١فَٗٗٛــا َــٝغ ١ايتٗؿٜــؿ ٚايٛعٝــؿ َــٔ ايمْــا
ٚاقتهاب ايفٛاسٌ.
ايعايك : ٠ايمٚاز ٚإ نإ ٗ اَ ٌَ٫باسـاّ ا ٫إ ا٫سهــاّ اايتهًٝف١ٝ
ا٫قبع ١ا٫غك ٣تٓطبل عًٝـٖ٘ٚ ,ـَ ٛـع اباستــ٘ ففٝـ٘ ايجـٛابَٚ ,ؿقنـٗ ١
ايٛنط ا٫غ٬ق٫ ٞسهاّ ايًكٜع ٗٚ ,١غرب عبؿ اي بٔ َ ُٕٛٝايكؿاع عٔ

اٱَاّ ايُاؾم قاٍ" :دا٤ت اَكأ ٠عجُإ بٔ َعع ٕٛاٍ ايـٓحم َــً٢
اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ فكايتٜ :ا قنـ ٍٛاي إ عجُـإ ُٜـ ّٛايٓٗـاق ٜٚكـّٛ
ايً ,ٌٝفػكز قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َغٓباّ وٌُ ْعً ٘ٝست٢
دا ٤اٍ عجُإ فٛدؿ ,ًُٜٞ ٙفاُْكف عجُإ سُٓٝا قأ ٣قن ٍٛاي ًَ٢
اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ  ,فكاٍ قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِٜ :ا عجُإ
مل ٜكنً

باؿٓٝفٝـ ١ايهـًٗ ١ايهـُشا ,٤أَـّٛ

اي بايكٖباْٚ ,١ٝيهٔ بعج

ٚأَــًٚ ٞأَ ـوّ أًٖــ ,ٞفُــٔ أســب فطكتــ ٞفًٝهــً بهــٓيتَٚ ,ــٔ نــٓيت

ايٓهاع"(.)1

اؿاؾ ١ٜعًك : ٠تبٌ اٯٜـ ١إ ايٛيـؿ ايُـا

اتُـاٍ يعُـٌ اْ٫هـإ ٗ

ايؿْٝا ٚباب ثٛاب ٫سل يٮب بعؿ َٛت٘ٚ ,قؿ ٚقؾ ٗ اـرب :اـ َات ابٔ آؾّ
اْكطع عًُ٘ ا َٔ ٫ث٬خٚ :يؿ َا

ٜؿع ٛيَ٘ٚ ,ؿق ١داقٚ ,١ٜعًِ ٜٓتفع

ب٘ بعؿ َٛت٘.
ايجاْ ١ٝعًك : ٠عٔ فاٖؿ ٖ ٛايؿعا ٤عٓؿ اؾُاعًُٜٚ ,ض إ ٜهَٔ ٕٛ
َُاؾٜل اٯ.١ٜ
ايجايجــ ١عًــكَ : ٠ــٔ ايتكــؿ ِٜاغتٝــاق ايٛدــ ٙٛايُــــاؿ ١يٝهــــاِٖ ٖــفا
ا٫غتٝاق ٗ اعؿاؾ ايٛيؿ ايُا .

تفسري قىله تعاىل ط ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ ص
ا٭ : ٍٚبٝإ ٭ُٖ ١ٝايتك ٗ ٣ٛاسهاّ ايٓهاع ٚانتشٓاق َفاُٖٗٝا عٓؿ
( )1ايٛنا ٌ٥باب –  َٔ - 48أبٛاب َكؿَات ايٓهاع سؿٜح .1
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ايٛط.٧
ايجاْ : ١ٝايمٚاز ٚإ نإ سهُاّ ْٚــعٝاّ ا ٫إ ي٘ اسهاَاّ تهًٝف ١ٝعؿٜؿ٠
َٓٗا َا ٜتعًل بايٓفكَٗٓٚ ١ا َا ٜتعًل بهٝفَ ١ٝعاًَ ١ايمٚدٚ ١تكـ ِٜٛا٫نـك٠
ٚتعاٖؿ ايًـعا٥ك ا٫نـ ١َٝ٬ؾاغـٌ ا٫نـكٚ ٠غاقدٗـا ٚريريٖـا َـٔ انـباب
ايُ٬ع  ٚاهلؿاٚ ١ٜايكياؾ.
ايجايج : ١ا٭َك بتك ٣ٛاي قٓ ١بإهًو ؿادت٘ ايٗٝا ٗ نٌ َٛاقؾ اؿٝا٠
 ٚايتك ٣ٛن٬ع داَع َاْع ,داَع يًػـريات ٚا٫دك ٚايجٛابَٚ ,اْع َـٔ
ايتف كٜط ٚا٫نكاف ٚإعُ.١ٝ
ايكابع : ١تبٌ اٯَ ٗ ١ٜفَٗٗٛـا ايٓٗـ ٞعـٔ إعُـٚ ١ٝايمْــا ٚايفشًـا,٤
ٚادتٓــاب ايمْــا ٗ ـاتــ٘ َــٔ َُــاؾٜل ايتكــَٚ ,٣ٛكؿَــ ١يًُعــاقف اٱهلٝــ١
ٚاسكال قْا ايباق ٟعم ٚدٌ.
اـاَه : ١اسهاّ اؿٝا ٠ايمٚد ١ٝاعِ َٔ إ تتعًل باغتٝـاق ايمٚدـ ١اٚ
ناع ١اؾُا ع ٚنٝفٝت٘ ,فكؿ ٜتِ اغتٝاق لٚدــٚ ١ُ٥٬َ ١يهٔ انباب عكْ١ٝ
طاق ١٥ت٪ؾ ٟاٍ ايميٌ ا ٚاًْ٫ــغاٍ عٔ ـنـك ٙتعـاٍٚ ,تعتـرب اٯٜـَٚ ١ـ١ٝ
مسا ١ٜٚتعٗك اُٖ ١ٝايتك ٗ ٣ٛاؿٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝاٱدتُاعَٚ ١ٝا ٜرتتـب عًـ٢
اؿٝــا ٠ايمٚدٝــٚ ,١ؼــ ٍٛؾ ٕٚاٱعــكاض عــٔ َٓــاٌَ ايتكــ ٗ ٣ٛاؿٝــا٠
ايمٚدٚ ١ٝاقناْٗا.

تفسري قىله تعاىل ط ًَاعٌٍَُّْا أََّٔىُُْ ُِالَلٌُهُ ص
ا٭ : ٍٚبًاق ٠ايجٛاب اؾم ٌٜعً٣اٱيتماّ باسهاّ ايتكَ ٣ٛطًكاّ.
ايجاْ : ١ٝتؿع ٛاٯ ١ٜاٍ ايتكٝؿ بايكٛاعؿ ايًكع ٗ ١ٝباب ايٓهاع.
ايجايج : ١اٯٚ ١ٜعؿ نك ِٜيًُ ٚ ٌَٓ٪ايف ٜٔعًُٛا ايُاؿات.
ايكابع : ١اْٗا اْفاق ٚٚعٝؿ َٓٚع َٔ ايتعــؿٚ ٟايتفـكٜط ٗ باب ايٓهـاع
ٚاؿٝا ٠ايمٚد.١ٝ
اـاَهــ : ١تعتــرب اٯٜــ ١قاعــؿ ٠نًٝــ ١ت٪نــؿ ايكدــٛع اٍ اي عــم ٚدــٌ
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يًشهاب.
ايهاؾن : ١نُا إ اؿٝا ٠ايؿْٝا َٛطٔ ايعٌُ ٚا٫نــتعؿاؾ ي٬غـك ,٠فإ
ايتفنري با٫غكٚ ٠نَ ١ًٝباقن ١يًٓفٛى ٚايُـ٬ع ٗ اؿٝا ٠ايؿْٝا َٚا فٗٝا َٔ
اعُاٍ.
ايهابع : ١اٯٚ ١ٜقاٚ ١ٜسكل ٚتٓب.٘ٝ
ايجآَ : ١اٯ ١ٜن٬ع ٚع ٕٛعً ٢اٱَتجاٍ باسهـاّ ايًكٜعٚ ,١قؾع عـٔ
إًفات اييت تعكض اْ٫هإ يًشهاب ٚايعكاب ايًؿٜؿ.
ايتانع : ١تفنك اٯ ١ٜبايًٓٛق ٚاؿهاب ٚستُ ّٜٛ ١ٝايكٝاَ.١

تفسري قىله تعاىل ط ًَثَرِّشْ اٌُّْئِِْنِنيَ ص
ا٭ : ٍٚغاُ ١نكّ ١ٯ َٔ ١ٜآٜـات ا٭سهـاّٚ ,بٝـإ يٓـٛاَٝو اغ٬قٝـ١
ٚادتُاع.١ٝ
ايجــاْ : ٞدــا٤ت اٯٜــ ١بُــٝغ ١قكآْٝــ ١ػُــع ايٛعــؿ ايٛعٝــؿ ٚاٱعتبــاق
ٚاٱتعاظ با٫غكٚ ٜٔايتكؿ ِٜيًٓفوٚ ,اٱغباق ايهك ِٜعٔ ايهعاؾ ٠ايؿا١ُ٥
ٗ ا٫غك. ٠
ايجايح  :دا٤ت ايبًاق ٗ ٠اٯَ ١ٜطًكَ ٚ ١تعؿؾ ٠اؾٛاْب فتًٌُ إغفك٠
ٚايجٛاب ٗ ا٫غك.٠
ايكابع  :ايعـاٖك إ ايبًـاق ٠تًـٌُ اؿ ٝـا ٠ايـؿْٝا آٜـاّ فـ ٬ؾيٝـٌ عًـ٢
سُكٖا باٯغك ٠يهع ١نكَ٘ نبشاْ٘ َ٫ٚـاي ١اٱطـ٬م ,فايٛعـؿ بايبًـاق٠
ٜتغًْٝ ٢ع ايعٛامل ,ايؿْٝا ٚعامل ايربلؽ  ّٜٛٚايكٝاَ ,١نُا  ًٌُٜنهإ
اؾٓإ.
اـــاَو َ :ــٔ ايبًــاق ٠تٝهــري انــباب ايطاعــٚ ١اٱَتجــاٍ ٖٚــ ٛإهــُ٢
بكاعــؿ ٠ايًطــو ,أ ٟإ انــباب ايبًــاق ٫ ٠تٓشُــك بفعــٌ اٱْهــإ ٚاتٝاْــ٘
يًُاؿات بٌ باعاْت٘ نبشاْ٘ يًُ ٌَٓ٪بُف ١اٱّإ ٚتًبهِٗ بٗا.
ايهـاؾى  ٗ :اٯٜـ ١ايــاق ٠اٍ َٓـافع ايتكٝـؿ باسهــاّ ايٓهـاع ٚايجــٛاب
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ايعع ٗ ِٝاتٝإ ايمٚد ١نٛا ٤إرتتب عً ٢ـات ايفعٌ ,ا ٚاعتبـاقَ ٙكؿَـ١
يٲسرتال َٔ اؿكاّ.
***********

قىله تعاىل
قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَالَ رَجْعٍَااٌا اٌٍَّاوَ عُشْظَ اخً ٌِؤََّّْابِٔىُُْ أَْْ رَجَاشًُّا ًَرَزَّمُااٌا
ًَرُصٍِْذٌُا ثََْْٓ اٌنَّبطِ ًَاٌٍَّوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْ ص اٯ.224 ١ٜ
اإلعراب واللغت
 :٫ٚايٛا :ٚسكف ىلنتٓ٦اف :٫ ,سكف ْٗٚ ٞدمّ.
ػعًــٛا :فعــٌ َٓــاقع فــمٚ ّٚعَ٬ــ ١دمَــ٘ ســفف ايٓــ , ٕٛ٭ْــ٘ َــٔ
ا٭فعاٍ اـُه.١
ٚا ٚاؾُاعُْ :١ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ.

اي :ىلنِ اؾ٬يَ ١فع ٍٛب٘ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايفتش ١ايعاٖك. ٠
عكَْ :١فع ٍٛب٘ ثإ َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايفتش ١ايعاٖك,٠
٭ّاْهِ :اي :ّ٬سكف دك .
ىلّإ :ىلنِ فكٚق ٚع ١َ٬دك ٙايههك ٠ايعاٖك. ٠
ٚنُِْ :ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ دك َٓاف ىلي.٘ٝ

ىلٕ :سكف َُؿقُْٚ ٟب ,تربٚا :فعٌ َٓاقع َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘
سفف ايٓ ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ اـُه.١
ٚا ٚاؾُاعــْ :١ــُري َتُــٌ َــب

عًــ ٢ايهــه ٗ ٕٛقــٌ قفــع فاعــٌ,

ٚإُؿق إ" ٍٚ٪ىلٕ تربٚا" ٗ قٌ دك بؿٍ َٔ ىلّإ.
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ٚتتكٛا ,ايٛا :ٚسـكف عطـو ,تتكـٛا :فعـٌ َٓـاقع َعطـٛف َُٓـٛب
ٚعُْ ١َ٬ب٘ سفف ايٓ :ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ اـُهـٚ ,١ا ٚاؾُاعـْ :١ـُري
َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ.

ٚتُــًشٛا :ايــٛا :ٚســكف عطــو ,تُــًشٛا :فعــٌ َٓــاقع َعطــٛف
َُٓٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ سفف ايٓ ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ اـُه.١
ٚا ٚاؾُاعُْ :١ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ.

بٌ :ظكف َهإ َُٓ ٛب ٚعُْ ١َ٬ب٘ ايفتش ١ايعاٖكَٓ ٖٛٚ ,٠اف,
ايٓاىَٓ :اف ىلي ٘ٝفكٚق ٚع ١َ٬دك ٙايههك ٠ايعاٖك.٠
ٚاي مسٝع عً :ِٝايٛا ٚانتٓ٦اف ,١ٝانِ اؾ٬يَ ١بتؿأ.
مسٝع عً :ِٝغربا.ٙ
 ٚإعــرتض بــٌ ايًــ :ٌ٦ٝايــفٜ ٟهــَ ٕٛاْع ـاّ َــٔ َٚـــ ٍٛاســؿُٖا اٍ
ا٫غكٚ ,ايعكْـ -١بٓـِ ايعـٌ -ايًـ ٤ٞايـف ُٜٓ ٟـب ٜٚعـكضٚ ,دعًتـ٘
عكْ ١نفا أُْ ٟبت٘.

يف سياق اآلياث
بعؿ آٜات احملٝض ٚايٛطٚ ٧اؿح عً ٢ايتك ,٣ٛدا٤ت ٖف ٙاٯ ١ٜيبٝإ
ايتك ٗ ٣ٛباب ايٚ ٌُٝاؿًو ٚا٬َ٫ع ا٫دتُاعٚ ,ٞفٗٝا َكؿَـ ١يٰٜـ١
ايتايٝـ ١ايــيت تتعًــل بـايًغ ٛبــايٚ ٌُٝبــاييت بعــؿٖا  ٚايـ ٌُٝايــيت ؼــكّ ٚطــأ
ايمٚد.١

إعجاز اآليت
ٜتٓاَْٛٛ ٍٚع اٯَ ١ٜها ٌ٥ابت ٗ ١ٝ٥٬ايٚ ٌُٝؼٌُ ايٓفو اْ٫هاْ١ٝ
بــايمدك عــٔ ايتذــكأ عًــ ٢اسهــاّ ايــَٚ ٌُٝــا ٜرتتــب عًٝــ٘ َــٔ اْ٫ــكاق
ايًػُٚ ١ٝايعاَٚ ,١ت٪نؿ عًْ ٢بـف ايفكقـٚ ١اـُـٚ ١َٛإٓـع َٓٗـا سـؿٚثاّ
ٚانتؿاَٚ , ١تعاجل اٯ ١ٜآف ١ترتتب عًٗٝا آثاق يكعٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝأغ٬ق.١ٝ
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اآليت سالح

تهاِٖ اٯ ٗ ١ٜتٗـفٜب ايٓفـٛى ٚتأؾٜـب ايٓـاى ْٚٚـع قٛاعـؿ ػعـٌ
ايَْٛ ٌُٝع انكاّ ٚاد ٍ٬عٓؿ إهًٌُٚ ,ؼجِٗ عً ٢اهلؿاٚ ١ٜايُـ٬ع
ٚايكياؾ.

اسباب النسول
ْميت اٯ ٗ ١ٜعبؿ اي بٔ قٚاس ١سٌ سًو إ ٜؿغٌ عً ٢غتٓ٘٫ٚ ,
ٜهًُ٘ ًُٜ ٫ٚض بٚ ٘ٓٝبٌ اَكأت٘ ,فهإ ٜك ٍٛاْ ٞسًفت بٗفا ف ٬وٌ يٞ
إ افعً٘ فٓميت اٯ.١ٜ

مفهىم اآليت
تٛي ٞاٯ ١ٜعٓا ١ٜغاَ ١باي ٌُٝايًكعٚ ١ٝتؿع ٛاٍ تٓمَ ٜ٘كاّ ايكبٛبٝـ١
َٔ نجك ٠ايٚ ٌُٝاؽاـٖا َاؾ ٗ ٠ايتعاَـٌ ايٝـٚٚ ,َٞٛنـ ١ًٝيتٛنٝـؿ ايكـٍٛ
ٚآَا ٤ايفعٌ ٚايٓكض ٚاٱبكاّ.
ٖٚفا ايتٓم ٜ٘ساد ١عكا٥ؿٚ ١ٜاغ٬ق ١ٝيًُهـًٌُ ٚايٓـاى ْٝعـاّ ,٭ْـ٘
َاْع َٔ ايتُاؾ ٗ ٟاـطأ ٚاٱَكاق عً ٢ايميـٌ ٚايعٓـاؾَٓٚ ,انـبٕ ١عكفـ١
ايٛادبات ٚسهٔ ايًُ ١بٌ إػًـٛم ٚاــايلٕ ,ـا فٝـ٘ َـٔ اؾب ايعبٛؾٜـ١
ٚاـً َ٘ٓ ١ٝتعاٍ ٚعؿّ ـنك ٙتعاٍ ا ٫بُٝغ ايجٓاٚ ٤اؿُؿ ٚايتُذٝـؿ يـفا
ٚقؾت ايُٓــ ّٛبايتشــفٜك َــٔ ايــ ٌُٝستــ ٗ ٢ســاٍ ايُــؿم ,اَــا ٗ
اـَُٛات ف ٬ت٪ؾ ٣اي ٌُٝا ٫بـأَك َـٔ اؿـانِ ٚعٓـكت٘ ٖـا ٜـؿٍ عًـ٢
ايتغًٝغ ٚا٫ستٝاط ٚ ,عؿّ  ٍَٛٚايٓٛب ١اٍ اؾاٗ٥ا ا ٫عٓؿ اؿادٚ ١تٛقو
اؿهِ عًٗٝا نُا ٗ عَُٛات قٛي٘ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :ايب ١ٓٝعًَٔ ٢
اؾعٚ ٢اي ٌُٝعً َٔ ٢اْهك.
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َ َٔٚفاٖ ِٝاٯ ١ٜبٝإ إٓؿٚسٚ ١ايهع ٗ ١اقاَ ١ايًعا٥ك ٚاسكام اؿل,
ٚاٱَ٬ع بٌ ايٓاى َٔ ريري إ تٌُ ايٓٛب ١اٍ ايـَ ,ٌُٝعٓـ ٢إ ايـٌُٝ
َكتبٚ ١ساي ١عك ْ ١ٝنكّ ١هب إ ًْ ٫ذأ ايٗٝا َٔ ريري َهٛغ يكع.ٞ
ٚإهٛغ ٗ بعض سٝجٝات٘ اعتباق ٟتٓمَ ٜٞٗتك ّٛباد٬يـ٘ تعـاٍ ٚعـؿّ
إباؾق ٠اٍ اؿًو بٖ٘ٚ ,ف ٙايكتبـ ١اقتكـا ٗ ٤ايهـًٛى ايٝـ٘ تعـاٍ عٝـح ٫
ْفنك ٙاَٛ ٗ ٫اقؾ ايتععٚ ِٝايجٓا.٤
فاٯ ١ٜتبعح اهلٝب ٗ ١ايٓفٛى َٔ ايْٛٚ ٌُٝع تغًٝغ ْٛعٚ ٞسادم ؾٕٚ
إباؾق ٠اٍ اي ٗ ٌُٝنٌ َغريٚ ٠نبري ,٠فٗف ٙإباؾق ٠ؽًل ايتذكأ ٗ اؿًو
َ ٖٛٚفَٚ ّٛقَا تًذٝع ايتعؿ ٟعًـ ٢سكـٛم اٯغـك ٜٔا ٚقـ ٍٛايـمٚق اٚ
اٱَـكاق عًـ ٢اـطـأ ٚقـ ٍٛايهــفب ٭ٕ ايـ ٌُٝتُـبض دـمَ ٤ـٔ ايتعاَــٌ
ايٚ َٞٛٝعً ٢طكف ايًهإ.
ٚمل تٓ ٘ اٯ ١ٜا ٫عٔ نجك ٠اي ٌُٝبـاي عـم ٚدـٌ ,فًـِ تتعـكض يًـٌُٝ
بإكؿنات ٚا٭قٚاع ٚا٭ْبٝا ,٤٭ٕ ايـ ٌُٝايًـكع ٫ ١ٝتهـ ٕٛا ٫بـاي عـم
ٚدٌ ٚ٭ٕ إْٛٛع تٓمٚ ٜ٘ادَ ٍ٬كاّ ايكبٛبَٚ ١ٝع ٖـفا فاْٗـا تٓٗـ ٢عـٔ
اٱْكطاع اٍ ايَ ٌُٝطًكاّ غَُٛاّ ٚإ نجك ٠اي ٌُٝبغري اي ٱَٓا ٤فعـٌ
ا ٚتجبٝت قٚ ٍٛمُٖٛا هعٌ ايهـاَع ٜٓتبـ٘ ٜٚطًـب ايـ ٌُٝبـاي نُـا تـؿٍ
اي ٌُٝبايؿ٫ي ١ا٫يتماَ ١ٝعً ٢ايتععٚ ِٝا٫د ٍ٬ي٘ تعاٍ.
ٜٓ ٫ٚشُك ايٓٗ ٗ ٞاٯ ١ٜباؿايو بٌ  ًٌُٜاحملًٛف ي٘ بـإ ُٓعـ٘ َـٔ
طًب اي ٌُٝباي نٛا ٤يكٝاّ ايطكف اٯغك باؿًو بغري اي ا ٚابتؿا ,٤نُا
ي ٛقاٍ ايًـػِ ايـرتٜت ٖـف ٙايهـًع ١بـؿٜٓاق ٜٔفٝكـ ٍٛيـ٘ اٯغـك اسًـو
ٚعٓؿَا وًو بغري اي ٜ ٫كْـَٓ ٢ـ٘ ٜٚطًـب َٓـ٘ إ تهـ ٕٛايـ ٌُٝبـاي,
غَُٛاّ ٚإ اي ٌُٝايًكع ٫ ١ٝتٓعكؿ ا ٫باؿًو باي.
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 َٔٚاعذال ايككإٓ إ اؿهِ فٜ ٘ٝأت ٞظٛاَع ايهًِ ا ٫اْ٘ َهـتٛعب
يٛدــ ٙٛإهــأيٜٚ ١تٓــُٔ ايكٛاعــؿ ايهًٝــ ١نــٛآَ ٗ ٤طٛقــ٘ اَ ٚفَٗٛــ٘ اٍ
داْب ايتأثري ايٓفه ٞايف ٟاْفكؾ ب٘ ايككإٓ ,فعٓؿَا تهُع ايٓاى اؿهـِ ٗ
اٯ ١ٜفإ َفاُٖٗٝا َٚا فٗٝا َٔ اَ٫ك ا ٚايٓٗـ ٞتٓكـك ٗ اٯـإٚ ,تكنـؼ ٗ
ايكًٛبٚ ,تهٕٓ ٕٛاَٗٓٝا َْٛٛع ١ٝايكـٚ ٍٛايفعـٌ ايًػُـٚ ٞايٓـٛع,ٞ
فُج ّ٬قؿ ًٜتفت اٱْهإ يًٓٗ ٞايٛاقؾ ٗ اٯٜٚ ١ٜباؾق اٍ ايـ ٌُٝفٝكـ ٍٛيـ٘
اٯغك  ٫ؼًو قْٓٝا َٓو بايك ٍٛاجملكؾ َٔ ريري ٌّ ,فٝهـٖ ٕٛـفا ايكـٍٛ
عّ ْٛا عً ٢انتؿاَ ١اؿهِ َـا دـا ٗ ٤اٯٜـ ١ايهكّـ ٫ٚ ,١ىتًـو اثٓـإ َـٔ
إهًٌُ ٗ َبغ ١ْٝٛاي ٌُٝإ ناْت َ اؾق ,١اَا ي ٛناْت ناـب ١فٗ ٞقكَ١
باٱْاع.
ٖٚف ٙاٯُٓ ١ٜع َٔ ايًذ ٤ٛاٍ احملكَ ,١فكؿ ٜه ٕٛاٱْهإ ناـباّ ٚسُٓٝا
ٜطًب َٓ٘ اي ٌُٝىً ٢اي ٚيهٓ٘ ٜه ٕٛقكداّ ٚتأغف ٙايعم ٠باٱثِ ٜٚهتُك
بعٓاؾ ٙفتأتٖ ٞف ٙاٯ ١ٜيته ٕٛي٘ ٚقاٚ ٤عفقاّٚ ,بكلغاّ ؾ ٕٚاٱنتذاب ١يطًب
ايٚ ,ٌُٝنب ّ٬ٝيًتػًِ ٚعؿّ تكتب ا٭ثك عً ٢ايكٚ ٍٛايٓذاَ ٠ـٔ ايـٌُٝ
ايغُٛى َٚا فٗٝا َٔ اٱثِ فُٝتٓع عٔ اي ٌُٝايعكْ ٗ ٞإعاَ٬ت اي١َٝٛٝ
غَُٛاّ ٚإ يٝو ٗ َكاّ اي ٌُٝايًكعَٚ ١ٝا ٜرتتب َٔ ايٓه ّٛعٓٗـا,
٭ٕ اي ٌُٝعٓؿ اؿانِ ؽكز عٔ َْٛٛع ٖف ٙا ١ٜ٫بايتػُـَ ِٝعٓـ ٢إ
اٯ ٫ ١ٜتٓٗ ٢عٔ اي ٌُٝايًكع ١ٝعٓؿ ادتُاع يكا٥طٗا ٚاؿاد ١ايٗٝا.
 ٫ٚتع

اٯ ١ٜدٛال دعٌ ريري اي عكْ ١يٲّإ نٛا ٤نإ ا٭ْبٝـا ٤اٚ

إ٥٬ه ١ا ٚا٭ٚيٝا ,٤اؾٛاب  ,٫ٱمُاق اي ٌُٝايًكع ١ٝباي عم ٚدٌ.
ٚعٓؿَا ّتٓع اٱْهإ عٔ ايـٜ ٌُٝهـ ٕٛقـؿ اقتهـ ب غطـأ ٚاسـؿاّ بـؿٍ
غطٚ ٌ٦اَتٓع عٔ ايتعؿ ٟعً ٢احملكَات ٚاثبت اثٓا ٤اـطأ ايتماَ٘ َفاِٖٝ
اٱّإ ,اَا ايطكف اٯغك فً٘ إ ٜكْ ٢بايكٚ ٍٛايفعٌ اٜ ٚكدع اٍ ايككأ٥

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ103
ٚاٱَاقات ا٭غك ٣اييت تجبت ايُش َٔ ١اـطـأٚ ,ايُـؿم َـٔ ايهـفب,
غَُٛاّ ٚاْ٘ يٝو ٗ َكاّ اي ٌُٝايًكعَٚ ١ٝا ٜرتتب عً ٢ايٓه ّٛعٓٗـا
٭ٕ اي ٌُٝعٓؿ اؿانِ ىكز َٔ َْٛٛع ٖـف ٙاٯٜـ ١بايتػُـِ َعٓـ ٢إ
اٯ ٫ ١ٜتٓٗ ٢عٔ اي ٌُٝايًكع ١ٝعٓؿ ادتُاع يكا٥طٗا ٚاؿاد ١ايٗٝاَٚ ,ع
اؿح عً ٢عؿّ إباؾقٚ ٠إهاقع ١اٍ اي ٌُٝفإ اٯ ١ٜتأَك بـايرب ٚايتكـ٣ٛ
ٚايُؿم ٚا٭غ َٔ ّ٬ريري س اد ١اٍ اي ٌُٝفإ ايعٌُ باسهاّ ايًكٜع١
ٗ إعاَ٬ت ٚسهٔ ايهُت ٚايهريٚ ٠ا٭غ٬م اؿُٝؿٜ ٫ ٠هتًمّ ايتعٓٝؿ
باي ,ٌُٝ٭ٕ ايتك ٖٞ ٣ٛايٛقاٚ ٤اؿكل ٚايه٬ع إاْع َٔ ايتعـؿٚ ٟايعًـِ
فُتَ ٢ا نإ اٱْهإ َتكٝاّ غا٥فاّ َٓـ٘ تعـاٍ َطٝعـاّٴ ٭ٚاَـك ٙفتٓبـاّ ٕعاَـ٘ٝ
ْٛٚا ٖ ٘ٝفاْ٘  ٫وتاز اي ٌُٝبٌ إ ايٓاى ٜكَْ َ٘ٓ ٕٛذكؾ ايك َٔ ٍٛريري
ٌّ ا ٚياٖؿ ا ٚؾي.ٌٝ
فا٭َك بايرب ٚايُ٬ع ن٬ع ٱدتٓاب ايٖٚ ٌُٝفا َٔ اعذال ايككإٓ اـ
 ٢ٜٗٓعٔ يَ ٤ٜٞٗٚ ٤ٞكؿَات ايَٓٗٚ ٞهتًمَات ايعٌُ ب٘ ٚاٱعاْ ١عًـ٢
اٱَتجاٍ ا٭سهٔ َع ايتك ٣ٛيهـٜ ٞطـكؾ ايًـو ٜٚـم ٍٚايكٜـب ٜ ٫ٚطًـب
يػِ َٔ آغك اي ٫ٚ ٌُٝهاؾي٘ ّٚانه٘ ٚىتُِ َع٘ ٜٚؿفع٘ اٍ ايـٌُٝ
اثٓا ٤ايهٚ ّ٬اؾؿاٍٚ ,نإٔ اي ٌُٝبكٖإ ـاتٜ٪ٜ ٞؿ ٜٚعٓؿ ب٘ قٛي٘ ا ٚفعً٘
َٔ ايَ ٌُٝعٓ ٢ايك.٠ٛ
َــع إ ايتكــٚ ٣ٛايُــ٬ع طكٜــل يٲَــ٬ع بــٌ ايٓــاى ْٚبــف ايفكقــ١
ٚاـَُ ١َٛعٓ ٢إ ريٝاب غً ١ٝاي َٔ ظاٖك ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ باب يًفتٓ١
ٚسادم ؾ ٕٚايُ٬ع ٚاي٥ٛاّ ,يته ٕٛايٓتٝذ ١اٱنتغٓا ٤عٔ ايـٚ ٌُٝعـؿّ
ايًذ ٤ٛاي ٗ ٘ٝساٍ ايهعٚ ١ايٓٝل.
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ٚغاُــ ١اٯٜــ ١ؼــفٜك َــٔ ايتُــاؾ ٗ ٟايــٚ ٌُٝايًغــ ٛفٝــ٘ ٚاغبــاق عــٔ
اٱَتشإ ٚاٱبتَْٛٛ ٗ ٤٬ع٘ فإ قً ١اي ٌُٝتؿٍ عً ٢ايتكٚ ٣ٛايُـ٬ع
َ ٖٞٚكؿَٚ ١نب ٌٝيًُ٬ع ٚايكياؾ ٚايف٬ع.

التفسري

تتُٓٔ َٝغ ١اـطاب ٗ اٯٚ ١ٜدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاْٗـا دــا٤ت بًغــ ١ايٓٗــٚ ٞايمدــكٖ ,ــا ٜــؿٍ عًــ ٢أُٖٝــ ١ا٭َــك,
غَُٛاّ ٚإ اي ٌُٝتٓطبل عًٗٝا ا٭سهاّ ايتهًٝف ١ٝفكؿ تهٚ ٕٛادبـاّ عٓـؿ
امُاق بٝإ اؿل َٓٚع ايٓكق بٗا اي ٌُٝعً ٢اؿل َٔ ريـري سادـ ١ايٗٝـا,
ٚقؿ ته ٕٛقكَ ١نُا ٗ يٗاؾ ٠ايمٚق.
ايجاْ :ٞدا٤ت اٯٜـ ١بُـٝغ ١اؾُـع (ػعًـٛا) فهـٌ َهـًِ تًـًُ٘ اٯٜـ١
ٚتك ٍٛي٘ عً ٢مَ ٛكنب  ٫ػعٌ اي عكْ ١ٱّاْو ٫ٚ ,تهـٔ فـكؾاّ ٖـٔ
هعً ٕٛاي عكْ ١ٱّاِْٗ.
ايجايح :ايؿع ٠ٛاٍ تٓمَ ٜ٘كـاّ ايكبٛبٝـ٬َٚ ,١لَـ ١اؿـكّ عًـ ٢عـؿّ
اٱنجاق َٔ ايٚ ٌُٝايكهِ.
 ٫ٚتًــٌُ اٯٜــ ١ايــ ٌُٝايًــكع ١ٝايــيت تــ٪ؾ ٗ ٣ف ـو اـُــٖٚ ١َٛــٞ
غاقد ١بايتػُِ َٔ َْٛٛع اٯ ١ٜ٭ْٗا تأت ٞٱظٗاق ٚتجبٝت اؿل ٚبأَك
َٔ اؿانِ ٚعٓٛق.ٙ

تفسري قىله تعاىل ط ًَالَ رَجْعٌٍَُا اٌٍَّوَ عُشْظَخً ٌِؤََّّْبِٔىُُْ ص
ٗ اٯٚ ١ٜد:ٙٛ
تكـؿٜ ِٜؿ إهاعؿ ٠يَ٘ٚ ,عٓ ٢عكْ ١سذ ,١ف ٬ته ٕٛاي ٌُٝباي سذ١

ٗ إ ٓع َٔ ايرب ٚايتك .٣ٛاٌٍَّوَ عُشْظَخً ٌِؤََّّْبِٔىُُْ ص".

ايؿ ٜٔعً ٢إٝت ٜٚهُ ٢اي ٌُٝا٫نتعٗاق.ٟ
 $$أٜ ٫ ٟه ٕٛايبٌ ايف ٟؼًف ٕٛبكلغاَ َٔ فعـٌ اــري ٚسادبـاّ َـٔ
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َُاؾٜل ايتكٚ ٣ٛايُ٬ع .
فكؿ وًو اٱْهإ عًَ ٢ا ف ٘ٝقطع ايكٓ , ١ثِ ٜٓؿب ىلٍ ًَ ١ايكسِ
فٝك ٍٛىلْ ٞسًفت ٚأقهُت بكطع ايًُ , ١ىلِا هب عًٝـ٘ تـكى ٖـف ٙايـٌُٝ

ٚيٝو فٗٝا نفاق , ٠قاٍ تعاٍ طلَذْ فَاشَضَ اٌٍَّاوُ ٌَىُاُْ رَذٍَِّاخَ أََّّْابِٔىُُْص (ٚ ,)1قـؿ وًـو
اٱْهإ عً ٢ؼك ِٜايطٝبات أ ٚفعٌ ايُاؿات  ,فٝتكٝؿ بايٚ ٌُٝايرب بٗا ,
فذا٤ت اٯ ١ٜيًٖٓٗ َٔ ٞفا ايتكٝؿ ٭ٚي ١ٜٛفعٌ ايُاؿات .
 (ٚعٔ ابٔ عباى قاٍ  :نإ ايكدٌ وًو عً ٢ايً َٔ ٤ٞايرب ٚايتك٣ٛ
ٜ ٫فعً٘  ,فٓٗ ٢اي عٔ ـيو .)2( ).

يكــؿ دعــٌ اي عــم ٚدــٌ اٱْهــإ طفِااِ األَسْضِ خٍَِْفَ اخًص (ٚ ,)3عٓــؿَا

ىلستذت إ٥٬ه ١عًٖ ٢ف ٙاـ٬ف ١ف ٕ.اٱْهإ ط ُّفْغِذُ فِْيَب ًَّغْفِهُ اٌذَِِّبََص (,)4
ٚد ا ٤اؾٛاب َٔ عٓؿ اي عم ٚدٌ طأَعٍَُُْ َِب الَ رَعٌٍََُّْْص (,)5فػـكّ إ٥٬هـ١
نادؿ ٜٔي عم ٚدٌ  َٔٚ ,عًِ اي عم ٚدٌ َباؾق ٠ايف ٜٔآَٓٛا ىلٍ سب
اـري ٚعُـٌ ايُـاؿات ٚسهـٔ ايتٛنـٌ عًـ ٢اي عـم ٚدـٌ ٚايًذـ ٤ٛىلٍ
اٱنتغفاق ٚايتٛبٚ , ١تفٌٓ اي عم ٚدٌ ٖٚـؿ ٣إـ ٌَٓ٪ىلٍ قـاْٖٚ ٕٛـٛ
عؿّ َريٚق ٠اؿًو ٚايَ ٌُٝاْعاّ َٔ فعٌ اـري ٚبك ايٛايؿ ١ًَٚ ٜٔايكسِ
ٚ ,اٱسهإ ىلٍ ايفككاٚ ٤ايٝتاَ ٢فشت ٢ي ٛسًو إهًِ عً ٢فعٌ أ ٚتـك ى
كُ ّٛثِ تبٌ اـري غ٬ف٘ فٝذب إٔ ٜباؾق ىلٍ فعٌ َا ف ٘ٝاـري ٚايُ٬ع
.
( )1نٛق ٠ايتشك.2 ِٜ
( )2ايؿق إٓجٛق .40/2
( )3نٛق ٠ايبكك.30 ٠
( )4نٛق ٠ايبكك.30 ٠
( )5نٛق ٠ايبكك.30 ٠
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ٚتــبٌ اٯٜــ ١أٚيٜٛــ ١ايــرب ٚاٱسهــإ ٖٚ ,ــَ ٛــٔ َُــاؾٜل قٛيــ٘ تعــاٍ

ط وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِجَذْ ٌٍِنَّبطِص (. )1

ٚمل تعٌ أ ٚؽُِ آ ١ٜايبشح اؾٗات اييت ٜتٛد٘ ىليٗٝا ايرب ٚاٱسهإ
يته ٕٛأَاي ١اٱط٬م سانُ ٗ ١إكاّ ٚإ٬ى ف ٖٛ ٘ٝايتكٚ ٣ٛاـًـَ ١ٝـٔ
اي عم ٚدٌ ٚ ,عَُٛات ايكٓ ١اييت دا ٤بٗا ايٓحم قُؿ ًَ ٢اي عًٝـ٘

ٚآي٘ ٚنًِ  ,قاٍ تعاٍ طًََِب أَسْعٍَْنَبنَ اِالَّ سَدَّْخً ٌٍِْعَبٌَِّنيَص(.)2

َ َٔٚعاْ ٞايكٓ ٗ ١إكاّ إٔ ايرب ايٛايؿٚ ٜٔا٭قساّ ٚاٱسهـإ ىلٍ
ايٓاى أَٛق َكؿَ ١عً ٢اؿًو باي َٔ ٌُٝتعاقض َعٗا َ َٔ ٖٛٚ ,كاتب
تفك٘ إهًٌُ ٗ ايؿٚ , ٜٔايكفعٚ ١ا٭غ٬م اؿُٝؿ ٠اييت ٜتشً ٕٛبٗا ٖٛٚ ,

َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ًَأَِّهَ ٌَعٍََ خٍُُكٍ عَظٍُِْص (.)3

(ٚعٔ أب ٞأَاََ ١كفٛعاّ « إٔ ايتادك ىلـا نـإ فٝـ٘ أقبـع غُـاٍ طـاب
نهب٘  :ىلـا ايرت ٣مل ٜفّ ٚ ,ىلـا باع مل ّؿع ٚ ,مل ٜـؿيو ٗ ايبٝـع ٚ ,مل
وًو فُٝا بٌ ـيو .
ٚأغكز اؿانِ َٚشش٘ عٔ قفاع ١بٔ قافع « إٔ قن ٍٛاي ًَ ٢اي
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ قاٍ  :ىلٕ ايتذاق ٜبعج ّٜٛ ٕٛايكٝاَ ١فذاقاّ ىل َٔ ٫اتك ٢اي ,
ٚبكَّ َٚ ,ؿم .
ٚأغكز أٓؿ ٚاؿانِ َٚشش٘ عـٔ عبـؿ ايـكٓٔ بـٔ يـبٌ قـاٍ « :
مسعت قن ٍٛاي ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٜك : ٍٛىلٕ ايتذاق ِٖ ايفذاق .
قايٛا ٜ :ا قن ٍٛاي أيٝو قؿ أسٌ اي ايبٝع؟ قاٍ  :بًٚ . ٢يهِٓٗ وًفـٕٛ

( )1نٛق ٠آٍ عُكإ .110
( )2نٛق ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )3نٛق.4 ٕ ٠
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فٝأمثٚ , ٕٛوؿث ٕٛفٝهفب.)1( )ٕٛ
يبٝإ اؿاد ١ىلٍ ايرب ٚايتك ٗ ٣ٛإعاًَٚ ١ايههب ٚايتذاقٚ , ٠ىلدتٓاب
اؿًو ٚايبٌ َ ٖٛٚ ,ع ايُؿم َهكَٚ , ٙٚع ايهفب ٚايتؿيٝو سكاّ ##.
تٓٗ ٢اٯ ١ٜعٔ نجك ٠اي ٌُٝباي عم ٚدٌ َٚا فٗٝا َٔ اؾــكأُٓٚ ,٠ع َٔ
اؽاـ اي ٌُٝباي عاؾ ٗ ٠اؿل ٚايباطٌٚ ,قؿ ٚقؾ عٔ اَ٫اّ دعفك ايُاؾم

عً ٘ٝايه ٫" :ّ٬ؼًفٛا باي َاؾقٌ  ٫ٚناـبٌ ,فاْ٘ نـبشاْ٘ ٜكـ ٍٛط ًَالَ

رَجْعٌٍَُا

حبث بالغي
ٗ ايب٬ري ١قايٛا بإ اٯ َٔ ١ٜاط٬م انِ اي ٌُٝعً ٢احملًٛف بـ٘ٚ ,إ
إكاؾ  ٫ػعًٛا ٌّ اي ا ٚقهِ اي َاْعاّ ٕا ؼًف ٕٛعً َٔ ٘ٝايـرب ٚايتكـ٣ٛ
بٌ ايٓاى.
ّٚهــٔ ٓــٌ ايه ّ٬عـً ٢سكٝكت٘ ف ٬تٌُ ايٓٛب ١ف ٘ٝاٍ اجملال يعـؿّ
ٚدــٛؾ ايككٜٓــ ١ايُاقف ١عٔ اؿكٝك ١بٌ إ ايكك ١ٜٓتؿٍ عًٗٝا.

تفسري قىله تعاىل ط أَْْ رَجَشًُّا ًَرَزَّمٌُا ص
تفسري قىله تعاىل ط ًَرُصٍِْذٌُا ثََْْٓ اٌنَّبطِ ص
( )1ايؿق إٓجٛق .88/3
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ا٭ : ٍٚت٪نؿ اٯ ١ٜاُٖ ١ٝاَ ٬ع ـات ايبٌ ٚطـكؾ اـُـٚ ١َٛايفكقـ١
ٚايتًتت.
ايجاْٚ : ١ٝق ٚؾ َْٛٛع ا٬َ٫ع عً ٢مَ ٛطًل ٜعِ ايٓاى ٚيٝو بٌ
إهًٌُ فكطٖ ,ا ٜؿٍ عً ٢ايهعٚ ١ايًـُ ٍٛفُٝا ٜتُو ب٘ ا٫نَٔ ّ٬
ايكأفٚ ,١فٗٝا ؾعٕٓ ٠ٛع ايفتٓٚ ١اـَُٛات ٚاـ٬ف.
ايجايجــ : ١ظــاٖك اٯٜــ ١إ ايــ ٌُٝنــ٬ع ـ ٚســؿٜٚ ٜٔهــتعٌُ بــاؿل
ٜٚهتعٌُ بايباطٌَٛ َٔٚ ,اقؾ انتعُاٍ اي ٗ ٌُٝاؿل ا٬َ٫ع بـٌ
ايٓاى ٚـيو باظٗاق اؿل ٚتٛنٝؿ ٙبايٚ ٌُٝاؿًو.
ايكابع : ١ا٬َ٫ع بٌ ايٓاى ايٛاقؾ ٗ ٖف ٙاٯٜـ ١اعِ َـٔ إ ٜٓشُـك
باي ٌُٝبٌ  ًٌُٜكتًو ْٛاس ٞاؿٝاٚ ,٠عٔ اَ٫اّ ل ٜٔايعابؿ ٜٔعً٘ٝ
ايه" :ّ٬ا٬َ٫ع بٌ اثٌٓ غري َٔ ايتُؿم بؿٜٓاقٚ , "ٜٔإكاؾ ايؿٜٓاق
ايفٖحم َ ٖٛٚجكاٍ ـٖب عٝاق ( ) 18سبٚ ١عؿّ اٱَـكاق عًـ ٢ايـٌُٝ
ٚاؿًو ٱستُاٍ.
اـاَه : ١تعط ٞاٯ ١ٜا٭ٚي ١ٜٛي ًرب ٚا٬َ٫ع بٌ ايٓـاى يعـؿّ ايـٌُٝ
ٚاؿًو ٚاستُاٍ اـ٬ف ٚسُ ٍٛاـُ ١َٛبـاي ,ٌُٝنُـا يـ ٛسًـو
ايًاٖؿ ٚنبب اْمعاز ٚغُ ١َٛإؿعْ ٞعِ  ٫اعتباق ٱْمعـاز ٚعـؿّ
قْا أسؿ ا٭طكاف عٓ٘ َا ٜهتؿع ٞاسكام اؿل اي.ٌُٝ
ايهاؾن : ١تٓٗ ٢اٯ ١ٜعٔ دعٌ اي ٌُٝنبباّ يعؿّ ا٬َ٫ع بـٌ ايٓـاى
ٚعؿّ ايرب ,نُا ي ٛاَتٓع عٔ ا٬َ٫ع بٌ إتػاٌَُ عذ ١اْ٘ اقهـِ
إ ٜ ٫تؿغٌ ٗ غُ.١َٛ
ايهابعٚ : ١دٛؾ ايكادض ايًـكع ٞهعٌ اؿٓح باي ٌُٝدا٥ماّ  َٔٚريري
نفاق.٠
ايجآَ ٗ : ١اٯ ١ٜانتجٓا َٔ ٤يم ّٚايتكٝؿ باي ٌُٝساٍ ٚدٛؾ ايكادض.
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ايتانع : ١اٯ ١ٜتٗفٜب يًٓفو َٓٚع يًهإ َٔ ػاٚل اؿؿ ٚايتعؿ ٟاٍ
َا  ٫هٛل ي٘ يكعاّ ٚتؿع ٛيًٛقٛف ع ٓؿ ايًبٗات يتأؾٜب إهًِ َٓٚع٘
َٔ اٱنـتؿقاز ٚايٛقٛع ٗ إٗايو بايعٓـاؾ ٚاٱَـكاق عًـ ٢ايُـغا٥ك,
فُٔ اعتاؾ يغ ٛايُٝـٌ ٚاٱنجـاق َـٔ ٚ ٫اي ,بًـٚ ٢اي ,قـؿ ُٜـبض ٗ
ساٍ ًٜل عً ٘ٝايرتادع عٔ ّ ٘ٓٝسُٓٝا ٜتًبو بُبغٚ ١دٛؾٜـ ١هلـا اثـك
ٚتأثري غاقد.ٞ
ايعايكُٓ : ٠ع اٯ َٔ ١ ٜتكتٝب ا٭ثك عً ٢اي ٌُٝإكدــٛسٚ ,١تؿعـ ٛاٍ
اعتباق ايكادض يـكعاّ ٚإ نـإ غـ٬ف ايـ ,ٌُٝفـاي ٌُٝاَـك يػُـٞ
عكْـٚ ,ٞايـكادض اَـك يـكعْ ٞـٛع ٞفٗـَ ٛكـؿّ عًـ ٢ايًػُـ٫ٚ ٞ
ٜهتًمّ ايهفاق ٠س٦ٓٝف ٗٚ ,إكنٌ اـا انتعاـ قدٌ بكدٌ عًَ ٢ـًض

بٚ ٘ٓٝبٌ قدٌ فٜ ٬كــٛئ إ عًّ ّٞــٓٝاّ إ  ٫افــعٌ  ٖٛٚق ٍٛاي ط ًَالَ
رَجْعٌٍَُا اٌٍَّوَ عُشْظَخً ٌِؤََّّْبِٔىُُْ أَْْ رَجَشًُّا ًَرَزَّمٌُا ًَرُصٍِْذٌُا ثََْْٓ اٌنَّبطِ ص.

اؿاؾ ١ٜعًك : ٠اٯ ١ٜؼفٜك َطًل َٔ اٱنجاق َـٔ ايـ ٌُٝيتهـٚ ٕٛاقٝـ١
ٚسكلاّ ٚتأؾٜباّ ٗٚ ,اـرب عٔ اب ٞن ّ٬إتعبؿ اْ٘ مسع اٱَاّ ايُاؾم

ٜ ك ٍٛيهؿٜكٜ :ا نؿٜك َٔ سًو باي ناـباّ نفك َٔٚ ,سًـو بـاي
َاؾقاّ اثِ إ اي عم ٚدٌ ٜك ٍٛط ًَالَ رَجْعٌٍَُا اٌٍَّوَ عُشْظَاخً ٌِؤََّّْابِٔىُُْ ص ٚقٚاٙ
ايًٝؼ إفٝؿ ٗ اٱغتُاّ عٔ ايكْا عً ٘ٝايه.ّ٬
ايجاْ ١ٝعًك : ٠تؿٍ اٯ ١ٜعً ٢اُٖ ١ٝاَ٬ع ـات ايبٌ ْٚبـف اـُــ١َٛ
ٚايفكقٚ ١ي ٛبرتى ايٚ ٌُٝسًٗا ٭ٕ اٱَـ٬ع ٚاي٥ٛاّ قبٛب عٓـؿ اي
ٚباب يًٗــؿاٚ ١ٜايكيــاؾ ٚايتٛد٘ اٱنتغكاق ٞايعاّ يًعباؾٚ ٠ايفنك.
ايجايجــ ١عًــك ٗ : ٠اٯٜــ ١بًــاق ٠نــٝاؾ ٠اٱنــٚ ّ٬عــم إهــًٌُ ٭ْٗــِ
نُٝــشب ٕٛايهــاؾٚ ٠ايكــاؾ ٠باعتبــاق إ إُــًض َــٔ نــاؾات ايكــ,ّٛ
ٚاٱَ٬ع عٓٛإ ايمعاَٚ ١ايكفع.١
ايكابع ١عًك : ٠يكؿ دا ٤يفغ ايٓاى عً ٢م ٛاٱط٬م ٚاٱنتغكام ٚف٘ٝ
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ْهت ١إ اٯ ١ٜتؿع ٛإهًٌُ يٲَ٬ع بٌ أٌٖ ايهتاب ٚريريِٖ َع إ
اٱَ٬ع ب٪ٜ ِٗٓٝؾ ٟاٍ تكٜٛتِٗ ٜٛ ِٖٚاًَٛا ايتعؿ ٟعً ٢اٱنّ٬
ٚإهـًٌُ ا٭َـك ايـفٜ ٟــؿٍ عًـ ٢قـ ٠ٛاٱنــَٚ ّ٬ـشَ ١باؾ٥ـ٘ ٚعــؿّ
اـً َٔ ١ٝق ٣ٛايٓ٬يٚ ١إ أدتُعت.

اـاَهــ ١عًــك : ٠اٯٜــَ ١ــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍ طًََِااب أَسْعَاٍْنَبنَ اِالَّ سَدَّْاخً
ٌٍِْعَبٌَِّنيَص (.)1
ايهاؾن ١عًك : ٠ؼؿخ اٯٜـ ١ػاـبـ ّا تاَـ ّا بـٌ اٱنـٚ ّ٬إًـٌ ٚا٭َـِ
إػتًفٚ ,١دفب ١اٱن ّ٬يًتككٜـب اٍ طاعـٚ  ١اٱغبـاق عـٔ نُـاٍ
يطف٘ ٭ْ٘ تعاٍ ٖ ٛايف ٟأَك إهًٌُ باٱَ٬ع بٌ ايٓاى.
ايهابع ١عًك ٗ : ٠اٯٜـ ١تطٗـري يًُذتُعـات ٚتٗـفٜب يًٓفـٛى ٚطـكؾ
يًٓفكَٓٚ ٠ع َٔ اٱقتتآٍَ ٖٛٚ ,انب ١نكّ ١يًٛٝع ايعكا٥ؿ اؿك ,١فٮٕ
اٱن ٖٛ ّ٬ايكناي ١ايهُاٚ ١ٜٚايككإٓ نتاب ْالٍ َٔ عٓؿ ٙتعاٍ ٚايٓحم
قُؿ ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ دـا ٤باٯٜـات ٚايٛفـام َٚـا ٜهـاِٖ ٗ
لسمس ١ايباطٌ ٚبكٚل اؿل ٚايُؿم.
ايجآَ ١عًكَٝ َٔ : ٠غ ايًُض ادكا ٤ايككعـٚ ١عًٗٝـا ايهتـاب ٚايهـٓ١
ايًكٜفٚ ١اٱْاع.
ايتانع ١عًك : ٠اٱَ٬ع بٌ ايٓاى ٚن ١ًٝيطـكؾ ايًـٝطإ َٓٚعـ٘ َـٔ
ايتأثري عً ٢ايٓفٛى ٚاثاق ٠ايٓغا. ٔ٥
ايعًــك : ٕٚاٯٜــ ١تــؿع ٛاٍ اٱَــ٬ع بــٌ ايٓــاى َــع سُــ ٍٛايــبٌ
بُؿم ,فُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛإبا ؾق ٠اٍ اٱَ٬ع َع عؿّ ٚدٛؾ ٌّ.
اؿاؾٜــٚ ١ايعًــك : ٕٚتكفــع اٯٜــ ١اؿــكز عــٔ إهــًٌُ ايــفٜ ٜٔكَٛــٕٛ
باٱَ٬ع ٚؾق ٤إفانؿ ,فًٖ ٫ٛف ٙاٯ ١ٜيكاّ بعِٓٗ َ٪اغف ٠إٌَٓ٪
( )1نٛق ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ايفٜ ٜٔهع ٕٛباٱَ٬ع بٌ ايٓاى.
ايجاْٚ ١ٝايعًك : ٕٚؼح اٯ ١ٜعً ٢اٱْفام ٗ باب اٱَ٬ع بٌ ايٓاى
٭ٕ اٱَــ٬ع يــ٘ نٝفٝــات َٚــٝغ َتعــؿؾ٫ٚ ٠بــؿ إ ٜهــَ ٕٛكٝــؿاّ بعــؿ
اٱْكاق باٱنٚ ّ٬إهًٌُ يكاعؿْ ٫ ٠كق ْ ٫ٚكاق ٗ اٱن.ّ٬
ايجايجٚ ١ايعًك : ٕٚتؿع ٛاٯ ١ٜاٍ تأنٝو َ٪نهات غاَ ١باٱَـ٬ع
بٌ ايٓاى عًَ ٢هت ٣ٛنٌ ؾٚيٚ ١قافع٫ٚ ١بؿ َٔ انتشؿاخ ٖٗ ١٦ٝ
ا٭َِ إ تشؿ ٠يٲَ٬ع بٌ ايؿٚ ٍٚاؾُاعات تك ّٛبٛظا٥فٗا ٚتهـاِٖ
ٗ َٓع ايفـً ٚاؿـكٚب ٚتتـؿغٌ قبـٌ عـكض اـ٬فـات عًـ ٢ايكٓـا٤
يًؿٚي٫ٚ ,ٞبؿ إ ٜه ٕٛأعٓاٖ ٤ف ٙإ٪نهات ٚاهل٦ٝات عًـ ٢ؾقدـ١
َــٔ ايتشُــ ٌٝايفكٗــٚ ٞايكــاْ ,ْٞٛعٝــح وًــ ٕٛؾ ٕٚاؾٗايــٚ ١ايغــكق
ٚايٓكق ّٓٚعٚ َٔ ٕٛقٛع اؿٝو عً ٢بعض ا٭طكاف ٭ْ٘ نبب يعٛؾ٠
ايفتَٓ ١ـك ٠أغـكٚ ,٣هـب إ تتٓـُٔ َٓـاٖر ؾقانـ ١نًٝـات ايهٝانـ١
ٚايكَٓٓ ٕٛـاٖر َهـتكً ١تتعًـل بايُـًض بـٌ ايٓـاى افـكاؾ ّا ْٚاعـات
ٚسهَٛــاتٚ ,قــؿ افــكؾت ٚ٭َ ٍٚــك ٠باب ـاّ َهــتك ّ٬يًُــًض ٗ اؾــم٤
اـاَو َٔ قناييت ايعًُ(١ٝاؿذ.)١
ايكابعٚ ١ايعًكٜ : ٕٚهتشب تأيٝو َُٓفات غاَ ١عٔ ايًُض ٚعً٢
أبٛاب َهتكًَٗٓ ١ا:
ا٭ : ٍٚايًُض ٗ ايككإٓ.
ايجاْ : ١ٝايًُض ٗ قُِ ا٭ْبٝا.٤
ايجايج : ١ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜفٚ ١ايًُض.
ايكابع : ١ايًُٚ ١ايتؿاغٌ بٌ اؾٗاؾ ٚايًُض.
اـاَه : ١أٚيٜٛات ايًُض.
ايهاؾن : ١رياٜات ايًُض.
ايهابع : ١اٯثاق إرتتب ١عً ٢ايًُض.
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ايجآَــ : ١ا٭ْــكاق اٱدتُاعٝــٚ ١إايٝــٚ ١ايبًــكٚ ١ٜريريٖــا ايــيت ٜــؿفعٗا
ايًُض ّٓٚع َٔ سُٛهلا.
ايتانع : ١اٱنٚ ّ٬ايًُض.
ايعايك : ٠ايًُض عٓؿ ا٭َِ ا٭غك.٣
اؿاؾ ١ٜعًك : ٠ايًُض ٗ ايكٛاٌْ ايؿٚي ١ٝقؿّاّ ٚسؿٜجاّ.
ايجاْ ١ٝعًك : ٠ساد ١اٱْهإ ٚاجملتُعات يًًُض.
ايجايج ١عًك : ٠تؿع ٛاٯ ١ٜإهًٌُ يته ٕٛهلِ ايكٜاؾ ٗ ٠اٱَ٬ع ,فُٔ
فًهف ١اـطاب ٗ إكاّ اْ٘ َٛد٘ يًُهـًٌُ بُٓٝـا ٚقؾ اٱَـ٬ع (بـٌ
ايٓاى) َ ٖٛٚطًل : ًٌُٜ
ا٭ : ٍٚبٌ إهًِ ٚاغ ٘ٝإهًِ.
ايجاْ : ٞبٌ إهًِ ٚايهتاب.ٞ
ايجايح  :بٌ ايهتابٚ ٞايهتاب.ٞ
ايكابع  ًٌُٜ ٌٖ :ريري ايهتـابَ ٞـع عـؿّ ٚقٚؾ تكٝٝـؿ؟ اؾـٛابْ :عـِ
ٚيهٓ٘ اٱَ٬ع ايـفٜ ٟهـٖ ٕٛؿاٜـٚ ١ؾعـ ٠ٛيٲّـإ اَ ٚكؿَـ ١يًكيـاؾ
ٚؾق ٤ايفً.
ايكابعــ ١عًــك : ٠اٱَــ٬ع ٗ اٯٜــ ١اعــِ َــٔ فــو اـُــٚ ١َٛتبؿٜــؿ
ايٓماعات فًْ ًٌُٝـك َبـاؾ ٨اٱنـٚ ّ٬تٓكٝـ ١ايكًـٛب ٚتٛدٗٗٝـا مـٛ
افعاٍ ايرب ٚايُ٬عٚ ,اي ٌُٝباي ٜ ٫كو ؾٖ ٕٚف ٙايٛد َٔ ٙٛا٭َـك
بإعكٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهك ,اْ٘ ٗ ٖف ٙايُـٛق ٠قٝـؿ يػُـٜ ٞفكْـ٘
إهًو عًْ ٢فه٘ٚ ,تأت ٞاٯ ١ٜايهكّ ١نرتغ َ٘ٓ ِٝتعاٍ ؿٌ ايـٌُٝ
ٚفو قٝؿٚ ٙدعـٌ إهًو ٜعٌُ بايعُـَٛات إٛدٗ ١ايٚ ٘ٝاٍ ريرئَ ٙ
إهًفٌ ْٝعاّ.
اـاَه ١عًك َٔ : ٠اعذال اٯ ١ٜإ اي عم ٚدـٌ ُٜـًض ايفـكؾ يٝبكـ٢
ٜعٌُ ُْٔ ايتهـايٝو ايٓٛعٝـ ١ايعاَـٚ ,١إ ايكـــكإٓ ٜٓكــض َـا ابكَـ٘
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ايًػِ ٚإ نإ ٜعٔ َٛاب٘ فتأت ٞاٯ ١ٜيتػرب ٙباؿـذٚ ١ايربٖإ بعؿّ
يم ّٚتعاٖؿ إكدٛع ٚبكا ٘٥عًـَ ٢ـا اؽـف َـٔ َٛقـو يـكعٚ ٞاقاَتـ٘
عًٚ ,٘ٝتؿع ٙٛيٮِٖ ٚا٭ْفع ٚا٭ًَض.
ايهاؾنــ ١عًــك : ٠تعٗــك اٯٜــْ ١ــٛع ايتعــاقض بــٌ ايــ ٌُٝايًػُــ١ٝ
ٚإًُش ١ايٓٛع ١ٝايعاَٚ ١اتباع إكدض ايًكع ٞعٓؿ ايتعاقض.

تفسري قىله تعاىلط ًَاٌٍَّوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْ ص
ا٭: ٍٚ
ايجاْ: ١ٝ
ايجايج: ١
ايكابع: ١
اـاَه : ١اٯٚ ١ٜعؿ ٚٚعٝؿٚ ,بًاقٚ ٠اْـفاق فكـؿ اسـاط نـبشاْ٘ بهـٌ
ي ٤٢عًُا.
ايهاؾن : ١نإٔ اٯ ١ٜتفنري بُؿقٖا ٚسح عً ٢يم ّٚايتكٝؿ َا دا ٤ف.٘ٝ
عؿّ دعٌ اي ٌُٝإكدٛس ١سا ّ٬٥ؾ ٕٚاعُاٍ ايرب ٚايتك.٣ٛ
ايهابع : ١ي ٛؾاق ا٭َك بٌ ايتكٝؿ بـايٚ ٌُٝبـٌ اٱتٝـإ بـايكادض َـٔ
ا٭فعاٍ ,فاٯ ١ٜؼح عً ٢ايكادض َٓ٘.
ايجآَ : ١قاٍ ايٓحم قُؿ ًَ ٢اي عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ يعبـؿ ايـكٓٔ بـٔ
مسك" :٠اـا سًفت عً ٌّ ٢فكأٜت ريريٖا غـرياّ َٓٗـا فـ.ت ايـفٖ ٟـ ٛغـري
ٚنفك عٔ ّٓٝو"َُ َٔ ٖٛٚ ,اؾٜل اٯ ١ٜايهكّ ١فا٭ٚي ١ٜٛيٝهت يً ٌُٝاـا
ناْت ايغبطٚ ١إًُش ١فُٝا ٖ ٛغ٬فٗا.
ايتانع : ١تعط ٞاٯ ١ٜا٭ٚي ١ٜٛيًٗؿٚ ٣ايكيـــاؾ ٚايـرب ٚيهـٔ ٖـفا ٫
ٜع

اباس ١نجك ٠اي ,ٌُٝفاٯ ١ٜـات َٓاٌَ َتعؿؾٚ ٠تٓٗ ٢عٔ نجك ٠ايٌُٝ

ُٓٚع َٔ اؽاـ ٗ ٙساٍ سُٛي٘ بكلغاّ ؾ ٕٚاتٝإ اـرياتٖٚ ,ـفا إٓـع ٫
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ٜتعًل بهجك ٠ايٚ ٌُٝسؿٖا بٌ  ًٌُٜنٌ ٌّ.
ايعايك : ٠يــ ٛناْــت ايــ ٌُٝقادشــ ١ســٌ عكــؿٖا ٚيهٓٗــا اَــبشت
َكدٛس ١فُٝا بعؿ فاٯ ١ٜايهكّ ١تًًُٗا ٚهـٛل سًـٗا َـٔ ريـري نفـاقٚ ٠قـؿ
هب.
اؿاؾ ١ٜعًك : ٠غاُ ١اٯ ١ٜتٛنٝؿ ؿكٝك ١ثابتـٖٚ ١ـ ٞإ ْٝـع ا٭يـٝا٤
ساْك ٠عٓؿ ٙتعاٍ فٜٗ ٛهـُع اٱّـإ ايـيت ٜـأت ٞبٗـا نـٌ َهًـوٜٚ ,عًـِ
قدشاْٗا ا ٚعؿَ٘.
ايجاْ ١ٝعًك : ٠اٯ ١ٜتٓبٝـ٘ يٲيتفـات اٍ ايـٓفو ٚؼُـٌ ايًهـإ َطًكـاّ
ٚايهٝطك ٠عًٚ ٘ٝفٗٝا ؾع ٠ٛٱتٝـإ ايُـاؿات ًْٚـك اسهـاّ ايـؿٚ ٜٔافًـا٤
إعكٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهك ٚايتكٝؿ باسهـاّ اٯٜـٚ ١عؿّ ايٛقٛف عٓؿ ايٌُٝ
نشادم عٔ افعاٍ ايرب ٚايتك.٣ٛ

حبث فقهي

اي ٗ ٌُٝايًغٜ ١طًل عً ٢اؾاقسٚ ١اؾاْب ٚاؾٗ ١إػُٚ ١َٛاطًل
عً ٢اؿًو ٭ْـ٘ عٓـٛإ ايكـؿقٚ ٠اٱَٓـاٚ ٤٭ْٗـِ نـاْٛا ٜتُـافك ٕٛبايٝـؿ
اي ٢ُٓٝاـا ؼايفٛا  ٗ ٖٛٚاٱَط٬ع اؿًو ٚايكهِ باي عم ٚدٌ ٚاؾُع
أّ ٚاّإٚ ,ايًفغ َْ٪ح.
ّٚهٔ تكه ِٝاي ٌُٝتكهُٝاّ انتككاٝ٥اّ اٍ:
ا٭ ٌّ :ٍٚايعكؿ ٖٞٚ :اييت تكع تأنٝؿاّ ٚؼكٝكاّ ٕا بٓ ٢عًٚ ٘ٝايتـمّ بـ٘
َٔ اٜكاع اَك ا ٚتكن٘ ٗ إهتكبٌ نكٛيوٚ :اي ٭سذٔ ,ا ٚ٭تكنٔ إماع
ٖٚفا ايكهِ ٖ ٛايعُـؿ ٗ ٠إكـاّ فٗـ ٛايـفٜٓ ٟعكـؿ عٓـؿ ادتُـاع ايًـكا٥ط
ٚهب بكٚ ٙايٛفـا ٤بـ٘ٚ ,سٓجـ٘  ٫هـٛل فـإ ايهفـاق ٚ ٠تكـع فٝـ٘ عٓـؿ ؼككـ٘
ٚاؿٓح -بايههك ٗ -ايْ :ٌُٝكٓٗا ٚايٓهح فٗٝا ٚعؿّ ايٛفاَٛ ٤دبٗا.
ايجاْ ٌّ :ٞإٓايؿ ٖٞٚ :٠إتٛدٗ ١اٍ ايغري ؿج٘ عً ٢الـاع إكُـٛؾ
نُا ي ٛقًت ٭غٝو انأيو باي إ تٌُ قٓوٚ ,قؿ ٜه ٕٛن٪اٍ ايرتى
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ٗ إهتكبٌ نُا ي ٛقًت ي٘ :انأيو باي إ ترتى ايتؿغٌٜٚ ,هُ ٢ايهاٌ٥
ٖٓا اؿايو ٚإكهِ اَا ايفٜ ٟه ٌ٦فٝهُ ٢احملًٛف عًٖٚ ,٘ٝـف ٙايـ٫ ٌُٝ
تٓعكؿ ٜ ٫ٚرتتـب عًـ ٢عـؿّ اٱَتجـاٍ ٚاٱيتـماّ بٗـا اثـِ ا ٚنفـاق ٫ ٠عًـ٢
اؿــايو ٗ اس٬فــ٘  ٫ٚعًــ ٢احملًــٛف عًٝــ٘ ٗ عــؿّ الــاع َهــٚ٪ي٘ ٚعًٝــ٘
اٱْاع ٚبعض ا٭غباق.
ٜهــك ٙقؾ ايهــاٚ ٌ٥اؿــايو َــع ايكــؿقٚ ٠يــ ٛعًــ ٢مــ ٛإٛدبــ ١اؾمٝ٥ــ١
ٚايً ٤ٞايٝهري غَُٛاّ إ نإ َتٛن ّ٬باي عـم ٚدـٌ ٚامسا٥ـ٘ اؿهـٓ٢
َٚا َٖ ٛكؿى ٗ ايًكٜعٚ ,١نتب ا٭ؾعًٖ ١ٝـ ٠٤ٛبٗـفا ايكهـِ َـٔ ايـٌُٝ
نُٝغَ ١باقنَٝ َٔ ١غ ايؿعا.٤
ايجايح ٌّ :ايًغ ٖٞٚ :ٛاييت يٝو َعٗ ا قُؿ ٚريا َ٘ٓ ,١ٜنبل ايًهـإ
اٍ ايٚ ٌُٝدكٜإ ايعاؾٖ ٠ا ٜ ٫ه ٕٛطكٜكاّ يتجبٝت اَك أْ ٚف ٘ٝنك ٍٛإـك٤
اثٓا ٤نٚ ٫ َ٘٬ايٜ ٌٖٚ ,ـؿغٌ فٝـ٘ ّـٌ ايُـبٝإ؟ ا٭قـ ,٫ ٣ٛـكٚدـ٘
بايتػُ ,ِٝيٮسهاّ اـاَ ١بايُبٝإ َٔ سٝح ايتهًٝو ٚعؿَٖ٘ٚ ,ـفا
ّٓ ٫ع َٔ يم ّٚتأؾٜب ايُب ٝإ ٚسجِٗ عً ٢عؿّ ايًذ ٤ٛاٍ ايٚ ٌُٝيٗ ٛ
ساٍ ايُؿم َٚطابك ١ايٛاقع.
ايكابع :اي ٌُٝايُاؾق ٖٞٚ :١اؿًو عً ٢إاْٚ ٞاؿاٍ بُؿم ٚسل
نٛا ٤نإ عً ٢م ٛا٭قكاق ا ٚايًٗاؾ ٠ا ٚيفو غُٚ ١َٛمٖٛا ٚيٝو فٗٝا
نفاق.٠
اـاَو  :اي ٌُٝايغُٛى  ٖٞٚ :اؿًو عً ٢إاْ ٞا ٚاؿاٍ َع تعُؿ
ايهفب ٚتٓٝٝع سل اَكَ ٨هًِ ,نٴُٝت بايغُٛى ٭ْٗا تغُو َاسبٗا ٗ
ايٓاق  ٗٚبعض ا٭غــباق اْٗا َٔ ايهبا٥كٚ ,اْٗا تؿع ايؿٜاق ب٬قع.
ايهــاؾى  ٫ :تٓعكـــؿ ايـــ ٌُٝا ٫بـــايًفغ اَ ٚـــا ٜكـــَ ّٛكاَـــ٘ نايـــاق٠
ا٭غكىٚ ,ا٭ق ٣ٛعـؿّ اْعكاؾٖـا بايهتابـٚ ,١اؾعـ ٞاٱْـاع عًـ ٢عـؿّ
نفا ١ٜايهتاب ٗ ١اٱًْاٝ٥اتّٚ ,هٔ إ ٜٓاقٌ ٖفااٱط٬م غَُٛاّ َع َا
يًهتاب َٔ ١اعتباق ٗ ٖفا ايمَإ.
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ايهابع  :تُض اي ٗ ٌُٝا ١ٜيغ ١ناْت غَُٛاّ ٗ َتعًكٗا َْٛٛٚعٗا.
ايجأَ  ٫ :تٓعكؿ اي ٌُٝا ٫اـا نإ إكهِ ب٘ ٖ ٛاي عـم ٚدـٌ نـٛا٤
بــفنك انــِ اؾ٬يــ ١ا ٚا٭مســا ٤اؿهــٓ ٢ا ٚا٭َٚــاف اـاَــ ١بــ٘ ايــيت ٫
ًٜاقن٘ نبشاْ٘ فٗٝا ريري ,ٙنك ٍٛاؿايو ٚقب ايهُاٚات ٚا٭قضٚ ,ايفٟ
ٜعًِ غا ١ٓ٥ا٭عٌ َٚا ؽف ٞايُؿٚق.
ٚتُؿم آٜاّ با٭فعاٍ إًـرتن ١اييت تطًل ٗ سك٘ تعاٍ ٗ ايغايب ٚإ
َشت ٗ سل ريري َٔ ٙكًٛقات٘ ٚيهٔ اط٬قٗا ُٜٓكف اي ٘ٝنبشاْ٘ بايتباؾق
ٚايعكف نايكب ٚايكس ِٝاـ إ انتعُاهلا ٗ ريري ٙوتاز اٍ قكٜٓـْٚ٪َٚ ١ـ١
لا٥ؿٚ ,٠ي ٛسًو بإًرتى َجٌ :إٛدٛؾ اؿ ٞايهُٝع فإ ْ ٣ٛـات٘ إكؿن١
اْعكؿ اي ٌُٝاـا نإ ٗ ٌّ ايعكؿ غَُٛاّ َع ايكك ١ٜٓإعترب ٠عً. ٢
ايتانع  :اي ٌُٝايًكع ١ٝاعِ ٖا ـٖب اي ٘ٝاٌٖ ايًغ ١باغتُاّ ايتا٤
اٱغتُاّ اَا يـ ٛناْـت ايـَ ٌُٝتعًكـ ١عـل ايغـري فـا٭ ٍٚادتٓابٗـأَ.
سكٚف ايكهِ ٗ (تاي) ,بايؿغ ٍٛعً ٢يفغ اؾ٬يٚ ١ايٛا ٚعً ٢ا٭مسـا٤
ايعاٖكْٝ ٠عٗاٚ ,ايبا ٖٞٚ ٤ا٭ٌَ فتؿغٌ عًـ ٢ايعـاٖك ٚإٓـُكٚ ,يـٛ
أًْأ اي ٌُٝبُٝغ ١ايكهِ ٚاؿًو أقهُت باي ا ٚسًفت باي َضْ ,عِ ٫
ٜهف ٞيفغ أقهُت ا ٚسًفت بؿ ٕٚيفغ اؾ٬يَٚ ١ا َٖٓ ٛميت٘.
ايعايك ٜ :عترب ٗ اي ٌُٝايككب ١ا ٟإ إكاؾ بٗا ٚد٘ اي  ٖٛٚظاٖك ٗ
ايُٝغ ١٭ٕ اؿًو ب٘ تعاٍٚ ,ايككب ١يٝهت ريا ١ٜيً ٌُٝا ٚايٓفقٚ ,ا٭ق٣ٛ
إ ايكٜاٜ ٫ ٤فهؿٖا.
اؿاؾ ٟعًك ٜٓ ٫ :عكؿ اي ٌُٝباؿًو بايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ
ٚا٭ ١ُ٥عً ِٗٝايهٚ ّ٬نا٥ك ايٓفٛى إكؿن ١إععُـ ٫ٚ ١بـايككإٓ ايهـكِٜ
ٚايهعب ١إًكفٚ ١ريريٖا َٔ إٛاْع ٚا٭لَٓ ١ايًكٜف ١إباقنٚ ١عً ٘ٝايِٓ
ٚاٱْاع.
ايجاْ ٞعًك ٜٓ ٫ :عكؿ اي ٌُٝبايط٬م ٚايعتام بإ ٜك :ٍٛلٚديت طايل
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إ فعًت نفا ف ٬وٌُ ايط٬م عٓح ٖفا اي ٫ٚ ٌُٝترتتب عً ٘ٝنفاق.٠
***********
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قىله تعاىل
قٛيــ٘ تعــاٍ ط الَ ُّئَاخِ ازُوُُْ اٌٍَّ اوُ ثِ ابٌٍَّغٌِْ فِااِ أََّّْ ابِٔىُُْ ًٌَىِ آْ
ُّئَاخِزُوُُْ ثَِّب وَغَجَذْ لٌٍُُثُىُُْ ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ دٌٍَُِْ ص اٯ.225 ١ٜ
اإلعراب واللغت
ْ :٫$$اف١ٝ
٪ٜاغفنِ:
٪ٜاغف  :فعٌ َٓاقع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك.ٙ
نِ ُْ :ري ٗ قٌ ُْب َفع ٍٛب٘ .
اي :يفغ اؾ٬ي ١فاعٌ َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
بايًغ: ٛ
ايبا : ٤سكف دك .
ايًغ : ٛانِ فكٚق ٚع ١َ٬دك ٙايههكَ ٠تعًل (ب٪ٝاغف),
ٗ أّاْهِ  ٗ :سكف دك .
أّاْهِ  :انِ فكٚق ٚع ١َ٬دك ٙايههكَٓ ٖٛٚ ٙاف ,
ايُٓري (نِ) َٓاف ىلي. ٘ٝ
ٚيهٔ :ايٛا ٚعاطف.١
يهٔ ١ًَُٗ :يٲنتؿقاى.
٪ٜاغفنِ :
٪ٜاغف  :فعٌ َٓاقع َكفٛع ٚع ١َ٬قفع٘ ايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
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ٚايفاعٌ ُْ :ري َهترت تكؿٜكٜ )ٖٛ( ٙعٛؾ ي عم ٚدٌ .
َا :ايبا ٤ســكف دــكَ ,ا :انِ َ ٗ ٍَٛٛقٌ دك ٚ ,هـٛل إ تهـٕٛ
َُؿق.١ٜ
نهبت  :فعٌ َاض َب

عً ٢ايفتض ٚ,ايتا ٤يًتأْٝح سكف َـب

عًـ٢

ايهه. ٕٛ
قًٛبهِ  :فاعٌ َكفٛع بايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
نِ ُْ :ري َتٌُ َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ دك باٱْاف, ١

ًْٚــ ١نهــبت قًــٛبِٗ  ٫قــٌ هلــا َــٔ اٱعــكاب ٭ْٗــا َــً ١اٱنــِ
إَ( ٍَٛٛا) .
ٚاي ريفٛق قســ: ِٝ
ايٛا ٚانـتٓ٦اف.١ٝ
اي :يفغ اؾ٬يَ ١بتؿأ َكفٛع بايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
ريفٛق  :غرب َكفٛع بايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك. ٙ
سً : ِٝغرب َكفٛع بايُٓ ١ايعاٖك. ٠
 ( ١ًْٚاي ريفٛقسً ٫ ) ِٝقٌ هلا َٔ اٱعكاب .
ٚا٭غف :غ٬ف ايعطاٚ ,٤آغــف ٙبفْب٘ َ٪اغـف :٠عاقبـ٘ ٗٚ ,اؿـؿٜح:
"َٔ اَاب َٔ ـيو ي٦ٝاّ أُغف ب٘"ٜٚ ,كاٍ أُ غف ف ٕ٬بفْب٘ :سبو ٚعٛقب
ب٘.
ٚايًغ :ٛايهكط َٔ ايهٚ ,ّ٬ايًفغ اــايَ ٞـٔ ايفا٥ـؿٚ ٠ايٓفـعٚ ,قـاٍ
ايًافع :ٞايًغ ٗ ٛيهإ ايعكب ايه ّ٬ريري إعكٛؾ عً##.٘ٝ

يف سياق اآلياث

بعؿ ايٓٗٚ ٞايتشفٜك َٔ إهاقعٚ ١إباؾق ٠اٍ ايٚ ,ٌُٝبعؿ اؿح عً٢
ايتكــٚ ٣ٛايُــ٬ع ,دــا٤ت ٖــف ٙاٯٜــ ١يتتٓــُٔ انــتجٓاٚ ٤تجبٝت ـاّٚ ,طــكؾاّ
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ٚعههاّٚ ,تبٌ ايفكؾ َـٔ ا٭فعـاٍ ايـف ٫ ٟترتتـب عًٝـ٘ ايعكـــٛبٚ ١اٱثـِ,
َُٚاؾٜل اي ٌُٝايًكع ١ٝاييت ٜرتتب عًٗٝا ا٭ثك.
ٚعٓؿ ْع ٖف ٙاٯَ ١ٜع اٯ ١ٜايتاي  ١ٝيٛســؿ ٠ايهٝام ٚإْٛٛع ٚإ٬ى
ٜعٗك ام ٍ٬ايٓٗ ٞاٍ اَك ,ٜٔاٍ ْٗ ٞتٓـم ْٞٗٚ ٜٞٗؼكّ ,ٞفُا نـإ َـٔ
اي ٌُٝيغٛاّ فايٓٗ ٞعٓ٘ تٓمٚ ٜ٘اقياؾ.

إعجاز اآليت

تعٗــك اٯٜــ ١ايهكّــ ١ععــ ِٝفٓــً٘ تعــاٍ ٗ عــؿّ عُــ ّٛسهــِ ايــٌُٝ
ٚلٛي٘ ٕا ُٜؿم عً ٘ٝاْ٘ يغٚ ,ٛاٱْفاق ٚايتػٜٛو ٚايتشـفٜك َـٔ ايهـ٤ٛ
يٝهٖ ٕٛفا اْ٫فاق عْٛاّ َٚكؿَ ١يتٗفٜب ايٓفٛى ٚؽًُٗٝا َٔ ا٭ؾقإ.
 ٗٚاٯٜــ ١اغبــاق بــإ اي عــم ٚدــــٌ ٜعًــِ َــا ؽفــ ٞايُــؿٚقَٚ ,ــٔ
اعذالٖـا اْٗـا تفهــو ايٓٗـ ٞإكنــب ايـٛاقؾ ٗ اٯٜـ ١ايهــابكٚ ١تعٗـك قفــع
ايعكاب ٗ بعض ٚد ٖ٘ٛؽفٝفاّ ٚقٓٚ ١نأْٗا بٝإ ٚتفُ ٌٝيٰ ١ٜايهـابك١
ٖٚفا َٔ اعذال ايككإٓ َٚا ف َٔ ٘ٝفٌُ َٚبٌٚ ,دا ٤ا٭َكإ ٖٓا اسؿُٖا
ٜتعكب اٯغك.
َٚـٔ اعذـال اٜ٫ـ ١إُـاؾٜل ايعًُٝـ ١هلـا ٗ ,غًـل فتُعـات انـ١َٝ٬
تتُو بادتٓاب ايًغٚ ٛنجك ٠ايٚ ,ٌُٝاٍ اٯٕ تك ٣إهًٌُ وكَ ٕٛعً٢
عؿّ اٱنجاق َٔ اي ٌُٝست ٗ ٢ساٍ ايُؿم ٚاقاؾ ٠سهِ ا٭َك ا ٚتُؿٜل
اْ ٚف ٞغرب.

اآليت سالح
ٗ اٯ ١ٜؽفٝو ٚقٓٚ ١ؾفع يًػٛف ٚايٛدٌ َٔ نجك ٠اٱّإ ٚايًغـٛ

فٗٝا ٚنبل ايًهإ ايٗٝـاٚ ,تأؾٜـب ٚاقيـاؾ اٍ َكاقبـ ١ايـٓفو َٓٚعٗـا َـٔ
اُْاق ايغٌ ٚاؿكؿ ٚايعمّ عً ٢ايًكَٚ ,ا ؾاّ اٱْهإ ٗ ايًٓأ ٠ايؿْ١ٜٛٝ
فإ ايتهًٝو َُـاسب يـ٘ ابـتٚ ٤٬اغتبـاقاّ ٚاَتشاْـاّ ,فذـا٤ت اٯٜـ ١عْٛـاّ
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ٚن٬سا.
تكٜؿ اٯ ١ٜيًُهًِ اٱسرتال َٔ ايٚ ٌُٝآثاقٚ ٙإ ُٜ ٫ؿق ا ٫عـٔ ْٝـ١
ٚقُؿٚ ,اـطأ ٚايميٌ ٗ اي٪ٜ ٌُٝؾ ٟاٍ اؾٗايٚ ١ايغكق ٭ْ٘ ياٖؿ تٛثٝل
عً ٢ايكٚ ٍٛايفعٌ ,فذـا٤ت اٜ٫ـٕٓ ١ـع ايٓـكق ْٚـبط ايًهـإ ٚاٱَـكاق
ٚاي عٓاؾ فاـا سًو ىلْهإ عً ٢ي ٤ٞثِ ٜتبٌ غ٬ف٘ فكؿ ٜبكَُ ٢كاّ ُٜٚعب
عًٗ ٞايتؿاقى َع ٚدٛب٘ ,فذا٤ت اٯ ١ٜعْٛاٶعً ٢ايتؿاقى ٚاغتٝاق ايكادض
ٚا٭.ٍٚ

مفهىم اآليت
اٯ ١ٜقٓٚ ١بٝإ يفًهف ١اؿهاب ٚايعكاب ,فُع إ اٯ ١ٜايهابك ١تٓٗ٢

عٔ نجك ٠ايٚ ٌُٝإهاقع ١ايٗٝاٚ ,ؼح عً ٢تٓمَ ٜ٘كـاّ ايكبٛبٝـ ١فـإ ٖـفٙ
اٯ ١ٜدا٤ت يفنك َـٛاقؾ ايعفـٚ ٛايكٓـ ١اٱهلٝـٚ ١ععـ ِٝقأفتـ٘ بإهـًٌُ
بايعف ٛعٔ ايًغ ٗ ٛاٱّإ ,إ عؿّ إ٪اغفٖ ٠فا ٜ ٫ع

ايتعاقض َع َا

ٗ اٯ ١ٜايهابك َٔ ١ا٭ٚاَك اييت دا٤ت بُٝغ ١اـرب ٚايتأؾٜب بٌ اْٗا ت٪نؿ
عًٚ ٢دـٛؾ َٓميـ ٚ ١بـكلؽ بـٌ ايٓٗـ ٞإٛيـ ٟٛايـفٜ ٟـؿٍ عًـ ٢انـتشكام
إػايو يًعكابٚ ,بـٌ ايٓٗـ ٞاٱقيـاؾٚ ٟايتعًُٝـ ٞنُـا اْٗـا َـٔ َـٛاقؾ
ايتػفٝو ٚعؿّ تكتب ا٭ثك عًـ ٢نـبل ايًهـإ اـا مل ٜهـٔ ٗ قـكّٚ ,قـؿ
ٜهَ َٔ ٕٛفاٖٖ ِٝـف ٙايـ ٌُٝايتعًـل بايـفات إكؿنـٚ ١إبـاؾق ٠اٍ ـنـكٙ
تعاٍ ,فذا ٤ايٓٗ ٞايتٓم ٜٞٗعٔ ايًغ ٛفٗٝا ٚعؿّ إ٪اغف ٠ف ٘ٝبٌ ثٓاٜا إٓع
عٓ٘ٚ ,ايؿع ٠ٛيًهو عٓ٘.
ٖٚف ٙاٯ ١ٜن٬ع بٝؿ إ ٌَٓ٪يًتأؾٜب ْٚبف ايـٚ ٌُٝإٝـٌ اٍ ايتعاَـٌ
بُؿم َٔ ريري ايًذ ٤ٛاٍ اؿًو ٚإهاقع ١اي ٗ ٘ٝسا٫ت ايًعب ٚإماع
ٚا٭َٛق ايبهٝطٚ ١افكاؾ ايتعاٌَ اي ٗ َٞٛٝايبٝت ٚايعٌُ ٚايًاقع ٚايهٛم.
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 َٔٚاٱعذال إ ايتػفٝو ٚعؿّ إٛاغف ٠مل ٜرتى َفكؾ ٗ ٙإ ١ٜ٫ا ٗ
ٖــفا ايــرتى َــٔ َٝــٌ ايٓــاى اٍ اـُــٚ ٍٛايهــه ٕٛاٍ ايعفــ ٛبــٌ دــا٤ت
يتتُٓٔ َٛاقؾ اؿهـاب ٚانـباب ايًـٚ ّٛإ٪اغـفٖٚ ٠ـ ٞاعُـاٍ ايكًـٛب
ْٛٚاٜا ايهَٚ ٤ٛا ٜبتٓ ٢عًٗٝا َٔ ا٭فعاٍ ٚا٭عُاٍ.
فاٯ ١ٜايهكّ ١ـنكت باباّ َـٔ ابـٛاب ايعفـٚ ٛايتػفٝـو ٚيهٓٗـا دـا٤ت
باَ٬ع ايهكا٥ك ٚتٗفٜب ايٓفٛى ٚسجت عً ٢تكى ايٓغاٚ ٔ٥ادتٓاب ْٛاٜا
ايهٚ ٤ٛاقاؾ ٠ايًك ٚايعمّ عً ٢اٱٜـفاَٚ ,٤ـٔ اٱعذـال ٗ اٯٜـ ١إ اٱثـِ
ٜرتتب عً ٢نهب ايكًٛب ْٛٚاٜا ايه ٤ٛباٱْاف ١اٍ تكْ ١ايٓ ١ٝاٍ فعـٌ
ٗ اـاقز يًعَُٛات ايٛاقؾ ٠بعؿّ إ٪اغف ٠عًـ ٢ايٓٝـَ ١ـا مل تُـبض فعـّ٬
غاقدٝاّ ساَٚ ّ٬ايككإٓ ٜفهك بعٓ٘ بعٓـاّ فٝتذًـ ٢تأٜٚـٌ نهـب ايكًـٛب
باْعكاؾ ايَٚ ٌُٝؿٚقٖا عٔ اؾقاى ٗٚ ,ساٍ اٱغتٝاق ٚعؿّ ايغٓب.
اْ٘ تعاٍ ٚانع إغفك ٌّٗٚ ٠ايعباؾ ٜٚتذـاٚل عـٔ نـ٦ٝاتِٗٚ ,ادتُـاع
َــف ١إغفــكٚ ٠اؿًــِ فٓــٌ ٚاسهــإ عًــ ٢إهــًٌُ ففــٖ ٞــفا اٱدتُــاع
َٓؿٚسٚ ١نعَٓٚ ١انب ١يًتفنكٚ ٠اٱعتباق ٚايتؿاقى يفا دعٌ اي عم ٚدٌ
َؿ ٠اؿٝا ٠ايؿْٝا نًٗا َٓانب ١يٲنـتغفاق ٚقـ ٛايـفْٛبٚ ,مل تٓشُـك َـؿ٠
إغفك ٠بهٔ َع ١ٓٝا ٚفعٌ كُ َٔٚ ,ّٛسًُ٘ تعاٍ عؿّ إ٪اغف ٠عً٢
ايًغ ٗ ٛاٱّإ َع إ اٯ ١ٜايهابكْٗ ١ت عٔ دعً٘ نبشاْ٘ عكْـ ١يٲّـإ
فعؿّ إ٪اغف ٠داَٛ َٔ ٤اقؾ َف ١إغفكٚ ٠اؿًـِ ,أ ٟإ تـكى اٱّـإ ٗ
ساٍ ايًغ ٖٛ ٛا٭ٚ ٍٚا٭ْهب ٚا٭دؿق بإهًٌُ.
ا٭ : ٍٚقؿ ٚقؾ ـنك ايًغ ٗ ٛايككإٓ َطابكاّ يًُعٓ ٢ايًغ ٟٛنُا ٗ قٛي٘

تعاٍ ط الَ يَسْمَعُىنَ فِيهَا لَغْىًا وَالَ تَأْثِيمًاص ط وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْىِ مَرُّوا كِرَامًااص ٖـا ٜعـ

عؿّ تكتب ا٭ثك عً ٢ايًغ ٛا ٫إ ٜكاؾ َٔ ايًغ ٗ ٛاٯ ١ٜقٌ ايبشح َعٓ٢
اغِ.
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 ٗٚايٓب َٔ ٟٛقاٍ  ّٜٛاؾُع ١يُاسب٘ َ٘ ٚاٱَاّ ىطب فكؿ يغ ,٢إ
ايًغَ ٛفَ ّٛيكعاّ ٚعكٚ ّ٬عكف ّا ٚدا٤ت اٯ ١ٜيٲغباق عٔ عؿّ تكتب أثـك
يكع ٞعًَ ٗ ٖٞٚ ,٘ٝفَٗٗٛا ـّ ي٘ ٚؾع ٠ٛٱدتٓاب٘ ٚتؿٍ اٯ ١ٜآٜاّ عً٢
عع ِٝيطف٘ ٚاسهـاْ٘ بايتذـاٚل عٓـ٘ ٚفٝـ٘ َهـأي ١نَٝ٬ـٖٚ ١ـ ٞإ ايتذـاٚل
اٱهلٜٓ ٫ ٞشُك بايفْٛب َٚغفكتٗا بايتٛب ٚ ١اٱنتفٗاّ ا ٚبفٌٓ َٓ٘ تعاٍ
فكؿ ٜكؾ ايتذاٚل ابتؿا.٤
 َٔ َِٗٓٚسُك ٌّ ايًغَ ٛا اـا سًو عً ٢تكى طاع ١ا ٚفعٌ َعُ,١ٝ
 ٖٛٚايتفات يطٝو ٚيهٓ٘ تكٝٝؿ يهع ١قٓت٘ تعـاٍ ,ا ٚإ َفٗـ ّٛايًغـٗ ٛ
اٯ ١ٜوٌُ عً ٢إعٓ ٢ا٭عِ  ٫ٚىُِ َٔ ريري كُِ ٚؾيَ ٌٝعترب ,فُا
ـنك ّهٔ إ ٜه ٕٛاسؿ اِٖ َُاؾٜل ايًغ.ٛ
ٚػؿ تعاقض بٌ ايًغٚ ٛإعٓ ٢ايًغ ٟٛيًٚ ٌُٝايتكاق٘ َٔ ايك ٠ٛنـإٔ
اي ٌُٝتك ٍٛايكُٓٚ ٍٛع َٔ اؿٓحٚ ,قاٍ ايكال( :ٟاَا اـا ٚقع اي ٌُٝعً٢
إاْ ٞففيو ٜ ٫كبٌ ايتك ١ٜٛايبت.)1( )١
ٚايًغ ٛايه ّ٬ايفٜ ٫ ٟـؿٍ عًـَ ٢عٓـ ٢كُـ ّٛـْ ٟفـع ٖٚـ ٛعًـ٢
أقهاّ :
ا٭َ : ٍٚــا ٜ ٫عتــؿ بــ٘ َــٔ ايهــ ّ٬عٝــح ًٜ ٫تفــت ايٝــ٘ ٜ ٫ٚبكــٗ ٢
اؿافعٚ ,١ريايباّ ٜ ٫رتتب عً ٘ٝأثك.
ايجاْ : ٞايه ّ٬ايباطٌ.
ايجايح  :ايفشٌ َٔ ايه.ّ٬
ٚقايٛا ٜطًل ايًغ ٛعً: ٢
ا٭ : ٍٚايهفبٚ ,يهٔ ايهفب أغـِ يرتتـب ا٭ثـك عًٝـ٘ ٚ٭ْـ٘ فعـٌ
َكُٛؾ بٓٚ ١ٝريا.١ٜ
(َ )1فاتض ايغٝب .83 /6
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ايجاْ : ١ٝايًٗٚ ٛايغٓاٚ ,٤يهٔ بُٗٓٝا ٚبٌ ايًغ ٛعُٚ ّٛغَُ ّٛطًل,
فايًٗٚ ٛايغٓا ٤يغٚ ,ٛيٝو ايًغ ٛريٓاٚ ٤هلٛاّ.
يكؿ ٚقؾ َْٛـٛع ايًغـ ٗ ٛاٯٜـ ١ناؿـاٍ ٚاحملُـ ٍٛاـ إ إْٛـٛع ٖـٛ
ايٚ ,ٌُٝأسهاّ اٯٜات تتعًل ب٘ٚ ,٭ْ٘ َهأي ١يكعٚ ١ٝعكا٥ؿ ١ٜترتتب عًٗٝا
آثــاق ٚاقعٝــٚ ١تًــًُٗا ا٭سهــاّ ايتهًٝفٝــ ١اـُهــَ ١ــٔ ايٛدــٛب ٚاؿكَــ١
ٚاٱنتشباب ٚايهكاٖٚ ١اٱباس.١
دــا ٤ايبٝــإ ٚايتفُــ ٗ ٌٝأسهاَــ٘ٚ ,تٓكٝشــ٘ َــٔ ايًــٛا٥ب ايًهــاْ١ٝ
ٚايعاؾات ايفَٚ ١ُٝف ٘ٝؾ٫ي ١عً ٢اقتكا ٤ايًكٜع ١اٱنَٚ ,١َٝ٬ـا تتٓـُٓ٘
َٔ ايؿقٚ ١ايٓبط ٗ ا٭سهاّ ٚايًكا٥ط اييت ُٓع ايًبو ٚاؾٗايٚ ١ايغكق.
تــبٌ اٜ٫ــٚ ١دــٛؾ َ٪اغــفٚ ٠عكــابٚ ,إ ايــفٜ ٟعاقــب ٖــٚ , ٛقــؿ
دا٤ت اٯ ١ٜبُٝغ ١اـطاب ٚيغ ١اؾُع ٖا ٜؿٍ عً ٢إ إهًٌُ َعكْٕٛ
يًشهاب.
ٚـنك إ إ٪اغف ٖٞ ٠ايعكابٚ ,عٓؿ ٟاْٗا ٗ إكاّ أغو ٚأؾْـَ ٢ـٔ
ايعكاب َكاتب عؿٜؿ ٗ ,٠ؾ٫ي ١ع ًـ ٢انكاَـ٘ تعـاٍ يًُهـًٌُ ٚإ َـٝغ١
اـطــاب َعٗــِ َبآٜــَٚ ١غــاٜك ٠يُــٝغ ايٛعٝــؿ ٚايتػٜٛــو َــع ايهــافكٜٔ
ٚايعإٌٖ ,فا باٱْـاف ١اٍ ايتػفٝـو ٗ انـكاط إ٪اغـف ٠عًـ ٢ايًغـٗ ٛ
اي.ٌُٝ
ٕٚاـا ٚقؾ اـطاب غاَاّ بإهًٌُ ,اؾٛاب ن ٞىكز ايهفـاق ٖـا فٝـ٘
َٔ ايكٓٚ ١ايتػفٝو باي تػُِ اـ اِْٗ ريري ًَـُٛيٌ بايهٝفٝـ ١اـاَـ١
بِٗ.

التفسري
تطــٌ عًٓٝــا آٜــ ١قكآْٝــ ١تتٓــُٔ ايكٓــٚ ١ايغٓــبٚ ,ايتػفٝــو ٚعــؿّ
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إ٪اغفٚ ٠تؿفع ايٓفٛى يًهعٚ ٞايههـب ٚاٱدتٗـاؾ ,ففـ ٞايٛقـت ايـفٟ
تكهِ اٯ ١ٜايـ ٌُٝتكهـــّ ُٝا انـتككاّ ٝ٥ا فاْٗـا تٓفـ ٞايربلغٝـٚ ١ايٛانـط ١بـٌ
طكف ٘ٝاـ اْٗا تتشؿخ عٔ ْٛعٌ ا ٚاَك ٗ ٜٔاي.ٌُٝ
ا٭ :ٍٚايًغ ٗ ٛاٱّإ.
ايجاَْ :ٞا نهبت ايكًٛب.
ٚايعاٖــك إ ايجــآْٜ ٫ ٞشُــك باٱّــإ فٗــَ ٛطـًل ٖٚــفا َٔ اعذال
ايكــكإٓ ,فإْٛـــٛع اـاّ ٜهـَٓ ٕٛانب ١يكاعؿ ٠نًٝــ ١٭ٕ ايكـكإٓ َؿقن١
ا٭دٝاٍ َُٚؿق ايتٗفٜب ٚايُ٬ع ٚاٱقياؾٚ ,ايْ ٌُٝـٛع عُـٌ ٚقُـؿ
ٚترتتــب عًٗٝــا آثــاق غاقدٝــ ١تتعًــل بــاٱفكاؾ ٚإُتًهــــات ٚا٭عــــكاض
ٚاجملتُعات يــفا دـا ٤ايتٛنٝؿ ٚايتغًٝغ فٗٝا.
فإ قًت :نٝو اعتربت اي َٔ ٌُٝنهب ايكًٛب؟ قًت :إ اي ٌُٝتاق٠
تٓبأ عٔ ًَاٖؿ ٠ا ٚمساع ؿــاؾث ١اٚ ٚاقع ١تتعًل باٯغكٚ ,ٜٔاغك ٣تتُٓٔ
عٗؿاّ َٝٚجاقاّ ي عم ٚدٌ بفعٌ ي ٤ٞا ٚتكن٘ ٗٚ ,ايُٛقتٌ ٜ ٫عًـِ نٓـ٘
سكٝكَ ١ا ٗ قًب اٱْه إ َٚا قنؼ ٗ ـانكت٘ ٚسافعت٘ ا ٫اي عم ٚدـٌ,
فذا٤ت اٯ ١ٜيًتشـفٜك ٚاٱغباق برتتب اؿهِ عً ٢ايٓٛاٜا ٚإكاَؿ َٚطابك١
ايكـٚ ٍٛايفعــٌ يًٛاقــع ٚاٱؾقاى ,فكــؿ وهــِ اؿــانِ عًــْ ٢ــ ٤ٛايًــٗاؾ٠
ٚاي ,ٌُٝفإ ناْت يٗاؾ ٠لٚق ا ٚمل تجبت عً ٢ايُــؿم ٚايك ٍٛباؿل فإ
َفانــؿ ع ؿٜؿ ٠ترتتب عًٖ ٢ف ٙاي ٌُٝفٝهتشل ايعبؿ ايعكاب ٚإ٪اغف.٠
تفسري قىله تعاىل ط الَ ُّئَاخِزُوُُْ اٌٍَّوُ ثِبٌٍَّغٌِْ فِِ أََّّْبِٔىُُْص
ٜعترب َْٛٛع ٖف ٙاٯَ ١ٜهأي ١ابت ٗ ١ٝ٥٬نجري َٔ اجملتُعات ٚا٭لَٓـ,١
ٚيهٔ ْفعٗا ياٌَ ٜٚتغًـ ٢نـٌ اجملتُعـات ٚا٭َـِ ٚا٭يـػاّ َـا فـِٗٝ
ايفٜ ٜٔتذٓب ٕٛاي ٌُٝست ٗ ٢ساٍ ايُؿم ٚاؿل ,٭ْٗا لدك يًفٜ ٟتٗإٚ
ٗ أسهاّ ايٚ ٌُٝتأؾٜب ٚثٓا ٤عً ٢ايف ٟوكّ عً ٢تٓمَ ٜ٘كاّ ايكبٛبٝـ١
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ٚهتٓب نجك ٠اي.ٌُٝ
يكؿ دا٤ت ٖف ٙاٯ ١ٜبايٓٗ ٞعٔ ايًغ ٛبكٝؿ:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايًغ ٛإتعًل باي.ٌُٝ
ايجاْ :ٞيغ ١اـطاب ٚاقاؾ ٠إهًٌُ.
أَا اٯ َٔ ١ٜنٛق ٠ايكُِ أع ٙ٬فاْٗا دا٤ت بفنك ايًغَ ٛطًكاّٚ ,إ
ريري َاؾق عٔ إػاطبٌ ٗ ,ؾع ٠ٛيًُهًٌُ يًتٓمَٛ َٔ ٙاطٔ ايًغ.ٛ
ٚنأْٗا َكؿَ ١يٰ ١ٜقٌ ايبشح ,فُتَ ٢ا أعكض إهًِ عٔ قُؿ عـٔ
أٌٖ ايًغٚ ٛايًٗ ,ٛفاْ٘ ّتًو إًهٚ ١ا٭ًٖ ١ٝٱدتٓاب ايًغ ٗ ٛاي.ٌُٝ
ٚاٯ ١ٜقغُٚ ١ؽفٝـو ٚقٓـٚ ١قفـع ٱْــطكاب ايـٓفو ٚايفـمع َـٔ
ايًغ ٗ ٛاي ٌُٝايف ٟوتٌُ ٚدٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚاعتٝاؾ ايٓاى عً ٢قٚ ٫ ٍٛاي ,بًٚ ٢اي َٔ ريــري عكؿ ايٓٝـ١
ٚايعمّ باقاؾ ٠اي.ٌُٝ
ايجاْ : ١ٝاقؿاّ اٱْهإ عً ٢اؿًــو َع ظٓ٘ اْ٘ َاؾم ٗ قٛي٘  ّ٘ٓٝٚثِ
ٜتبٌ اْ٘ ناـب ا ٚإ ّ ٘ٓٝغ٬ف ايٛاقع ٚايُؿم ف ٬اثـِ  ٫ٚنفـاقٚ ,٠بـ٘
قاٍ اؿهٔ ٚفاٖؿ ٚقتاؾٚ ٠ريريِٖ ٖٛٚ ,ق ٍٛاب ٞسٓٝف.١
ايجايج ٌّ : ١ايغٓــبإ ,عــٔ ابٔ عباى ٚطاٚٚى ٚيعً٘ يفكؿ اٱْهإ
نـــاع ١ايغٓــب ايهــٝطك ٠عــً ٢يهاْ٘ ٚي ٛعً ٢م ٛايهايب ١اؾم.١ٝ٥
ايكابع: ١

نــٌ ّــٌ يــٝو يــ٘ ٚفــا ,٤عــٔ َهــكٚمٚ ,قــاٍ  ٫هــب فٝــ٘

نفاق.٠
ّٚهٔ إ ْٓٝو هلا:
ا٭ : ٍٚنبل ايًهإ اٍ اي ٗ ٌُٝاؿؿٜح ٚايٛعـؿ ٚايتٛنٝؿ نٛا ٤نإ
ٖفا ايهبل يتعًل ايًهإ بايباق ٟا ٚيًُـ ٌٝاٍ ايتٛثٝل ا ٚيًذ ٤ٛاي ٘ٝتعاٍ
ا ٚيًعاؾ.٠
ايجاْ : ٞإ ايًغ ٛاعـِ َـٔ ايكـٚ ٫( ٍٛاي) فًٝـٌُ نجـك ٠ايهـ ّ٬عـٔ
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ايَ ٌُٝجٌ :اْا َهتعؿ إ اسًوٚ ,قؿ ٜ ٫ه ٕٛعًـ ٢انـ تعؿاؾ يًـ ,ٌُٝاٚ
ٜك ٍٛيٰغك ٌٖ ؼًـو ٚنٝـو ؼًـو َٚـٔ وًـو ٖٚهـفا ,غَُٛـ ّا ٚإ
اي ٫ ٌُٝتُض ا ٫باَك اؿانِ ٚاَاَ٘.
ايجايح  :قؿ ٚقؾ ـنك ايًغ ٗ ٛايككإٓ َطابكاّ يًُعٓ ٢ايًغ ,ٟٛنُا ٖـٛ

ظاٖك قٛي٘ تعاٍ ط ًَاِرَا عَِّعٌُا اٌٍَّغٌَْ اَعْشَظٌُا عَنْوُ ص( , )1أ ٟإ َُٓ ٕٛاٯ ١ٜأعِ
َٔ بًٚ ٢اي.
فعؿّ إ٪اغف ٠بًكط اٱنٚ ,ّ٬ايهفاق سذبٛا عٔ أْفهِٗ ٖف ٙايٓعُ,١
ٚاٱَتٓاع باٱغتٝاق ٜٓ ٫اٗ اٱغتٝاق.

 ٌٖٚتًٌُ أسهاّ عؿّ إ٪اغف ٠ايًغ ٗ ٛريري اي َٔ ٌُٝباب ا٭ٚي,١ٜٛ
اؾٛاب ْعِ اَ ٫ع ن ٤ٛايٓٝـ ١ا ٚتكتـب ا٭ثـك عًـ ٢ايًغـٚ ٛتعًـل ا٭سهـاّ
بإُا

ٚإفانؿ ٚفل ايهتاب ٚايهٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛتبٌ اٯ ١ٜأُٖٝـ ١ايًهـإ ٗ

َٛاْٝع اؿهاب ٚايجٛاب ٚايعكاب  ٗٚاٚ ١ٜ٫د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايًغ ٗ ٛاٱّإ.
ايجاْ : ١ٝعؿّ ايًغ ٗ ٛاٱّإ.
ايجايج : ١ادتٓاب ايًغَ ٛطًكاّ.
فاٯٚ ١ٜإ ناْت ؽرب عٔ عؿّ إ٪اغف ٗ ايًغ ٗ ٛاٱّإ ا ٫اْٗا تـؿٍ
بايؿ٫ي ١ايتُٓٓ ١ٝعً ٢ـَ٘ بايفات ٚايعكض فايًغ ٛبفات٘ َهـكٚ ,ٙٚتـمؾاؾ
نكاٖت٘ تعًل ٗ َْٛٛع ايٚ ٌُٝاؿل َٚا ي٘ َٔ ايكؿنٚ ١ٝاؿهِ ايًكع.ٞ
ايكابع  ٗ :اٯ ١ٜاعذال ٗ إٓاٌَ إتعؿؾ ٠يًتػفٝو ٚاٱعتفاق ,فكؿ
ٜأت ٞاٱْهإ بايًغ ٗ ٛايٜٚ ٌُٝهاقع عً ٢م ٛايعاؾ ٠ا ٚريريٖا اٍ ق٫ ٍٛ
ٚاي ,ا ٚبًٚ ٢اي َٓهــكاّ اَ ٚجبتاّ اَــكاّ تٛقٜـ ١ا ٚتعذـ ّ٬ا ٚتهـكعاّ اَ ٚـع
عؿّ ايتأنؿ.
( )1نٛق ٠ايكُِ .55
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اـاَو ْ :عت٘ بايًغ ٛف ٘ٝتٛبٝؼ ٚتـعكٜض ,فايًغـَ ٛفَ ّٛيكعاّ ٚعكّ٬
ٚعكفاّ.
ايهاؾى  :قؿ ٚقؾت ُْ ّٛعؿٜـؿ ٗ ٠اٯٜـٖ ١ـا ٜـؿٍ عًـ ٢اُٖٝتٗـا
َْٛٛٚعٝتٗا ٚنجك ٠ايه٪اٍ عٓٗاٚ ,ريايباّ َا ٜه ٕٛايه٪اٍ فكع اٱبت ٤٬ففٞ
َشٝشَ ١هعؿ ٠بٔ َؿق ١قاٍ :مسعت اٱَاّ ايُاؾم  ٗق ٍٛاي عم

ٚدٌ ط الَ ُّئَاخِزُوُُْ اٌٍَّوُ ثِبٌٍَّغٌِْ فِِ أََّّْبِٔىُُْ ًٌَىِْٓ ُّئَاخِا زُوُُْ ثَِّاب وَغَاجَذْ لٍُُاٌثُىُُْ ص

()1

ٜك :ٍٛايًغ ٛق ٍٛايكدٌٚ ٫ :اي ,بًٚ ٢ايٜ ٫ٚ ,عكؿ عً ٢يَٚ ,٤ٞجً٘ ٗ
تفهري ايعٝاي.ٞ
ٚاٯ ١ٜتهتٛعب ٚتًٌُ ٖف ٙإُاؾٜلٚ ,اٱستُا٫ت ٚايٓعا٥ك إتعؿؾ٠
يٰ َٔ ١ٜاعذال ايككإٓ يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاتهاع ايتػفٝو ايككآْ ٞفاْ٘ ٜأت ٞبهٝطاّ ٚيهٓـ٘ ٜٓشـٌ ٜٚتعـؿؾ
ٜٚتهع يٚ ًٌُٝقا٥ع ٚسٛاؾخ ٚسا٫ت َتعؿؾ.٠
ايجاْ : ١ٝعًُ٘ تعاٍ بٓعو اٱْهـإ ٚقُـٛق ,ٙفـاقاؾ نـبشاْ٘ ايتٝهـري
ٚايتػفٝو ٚاٱغباق عُا تفٌٓ ب٘ َٔ بٝإ ا٭َٛق اييت ٜ ٫رتتب عًٗٝا اثك
يكع.ٞ
ايجايج : ١ايكغُـٚ ١ايتٝهـري ٗ َـٛقؾ ايتػفٝـو فٗـَ ٛتعـؿؾ َـع ايعمّـ١

ٚايتهًٝو ايفٜ ٟكابً٘ فرتا ٗ ٙايـغايــب َتشؿاّ ,نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط فَبَِّْ

َِعَ اٌْعُغْشِ ُّغْشًا * اَِّْ َِعَ اٌْعُغْشِ ُّغْشًا ص( , )2فكؿ ٚقؾ إ ايٓحم ًَ ٢اي عًٚ ٘ٝآي٘
ٚنًِ غكز ٜٓشو عٓؿ ْمٚهلا ٜٚك" :ٍٛيـٔ ٜغًـب ايعهـك ٜهـــك ,"ٜٔ٭ٕ
ايعكب اـا ـنكت ْهك ٠ثِ اعاؾتٗا ْهكَ ٠جًٗا َاقتا اثٓتٌ.
ايهــابع  :يًــَ ٌُٝكاتــب ٚدٛؾٜــَ ١تعــؿؾ ٠يهــٌ َٓٗــا يــٛالّ اعتكاؾٜــ١
( )1نٛق ٠ايبكك.225 ٠
( )2نٛق ٠ايًكع .6 - 5
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ٚيكعٚ ١ٝاسهاّ تهًٝفْٚٚ ١ٝعَٚ ,١ٝع ٚسؿ ٠ا٫نـِ فـإ إهـَُ ٢تعـؿؾ
ٚاؿهِ تابع يًُهُ.٢
ايجأَ  :اٯٜــ ٫ ١ؼــح عً ــ ٢ايًغــ ٗ ٛاٱّــإ ا ٚاْٗـــــا اـٕ غـــاّ
ب٘ ,بٌ اْــٗا َٔ ايفٓــٌ اٱهلــٚ ٞيفا فـــإ اٯٜـ ١ايهـابك ١تٓٗـ ٢عـٔ نجـك٠
ايٚ ٌُٝؼــفق َٓــ٘ٚ ,بفا ٜعٗك اؾُع بٌ ايٓٗـٚ ٞايكغُـ ٗ ١آٜـ ١سهُٝـ١
َْٛٛٚع ١ٝـات اعذال ,فبػُــ ّٛايًغ ٗ ٛايٜ ٌُٝه ٕٛايٓٗ ٞتٓمٜٝٗاّ,
يٝو ف ٘ٝنفاقٜ ٫ٚ ٠رتتب عً ٘ٝاثِ ٚعكاب.
ايتانع  :يٖ ٫ٛفا ايتػفٝو يكأٜت اٱْهــإ ًٜــعك باـٛف ٚايٛدٌ َٔ
نجــكّٓٝ ٠ــ٘ ٚقَــا اثـــك ٖــفا اـــــٛف عًــ ٢سايتــ٘ ايٓفهــــٚ ١ٝافعايــ٘ ُٜٚــٝب٘
اٱْطكاب ٚاٱقباى فٝشكّ َٔ ا٭ؾا ٤ا٭مت يبعض ايعباؾات ًٜٓٚـغٌ عـٔ
إٓؿٚبات ٚىتٌ تعاًَ٘ َع اٯغكٚ ٜٔتفٛت عً ٘ٝفكّ َٓٚانبات نكّـ,١
فاقاؾ اي عــم ٚدٌ إ هعـً٘ ٜٗتِ باٯت َٔ ٞايتهايٝو َٚا وٝط بـ٘ عكـّ٬
ٚسٛاناّ َٚعكف ١غُــَٛاّ ٚإ اٱْهـإ قاَك ٜعًِ اي عم ٚدٌ ْـعف٘,
ٚاٯ َٔ ١ٜدٗ ١اؿهِ ايتهًٝف ٞؼتٌُ ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإ ٖفا ايتػفٝو انتشؿاخ يعف ٛأ ٟإ ايًغـ ٗ ٛاٱّـإ ـْـب
ٚيهٔ اي عم ٚدٌ انكط عكٛبت٘ فٓ َ٘ٓ ّ٬تعـاٍ ٚيـ ٫ٛا٫نـكاط ٗ ٖـفٙ
اٯ ١ٜيرتتب عً ٘ٝعكاب يعَُٛـات عـؿّ ؽًـو إعًـ ٍٛعـٔ عًتـ٘ ٚقٛاعـؿ
ايتهًٝو ٚيم ّ ٚايهفاقٚ ٠ي ٛاٱنتغفاق  َٔ ٖٛٚاسهٔ ٚد ٙٛايهفاق.٠
ايجاْ :ٞايًغ ٗ ٛاٱّإ اَ ّ٬يٝو بفْبٚ ,دا٤ت اٯ ١ٜايهكّ ١يٲغباق
عٔ ٖف ٙاؿكٝك ١ايٛدٛؾٚ ١ٜيٝو يٲنكاط.
ايجايح :اْ٘ بكلؽ بٌ اؿكَٚ ١عؿَٗا أ ٟاْ٘ َهكّٚ ٙٚهٔ انتككأَ ٙ٩
ْعت٘ بايًغَ ٗٚ ٛكاّ اي.ٌُٝ
ايكابع :اْ٘ َٔ ايهً ٞإًهو  ٖٛٚعًَ ٢كاتـب ٚأقهـاّ ٚيهـٔ اؿهـِ
َتشؿ  ٖٛٚعؿّ إ٪اغف ٠ف.٘ٝ
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تفسري قىله تعاىل ط ًٌَىِْٓ ُّئَاخِزُوُُْ ثَِّب وَغَجَذْ لٌٍُُثُىُُْ ص

ا٭ : ٍٚإ إ٪اغفٚ ٠تكتب ا٭ثك ٚاؿهـِ ايًـكعٜ ٫ ٞهـ ٕٛا ٫عًـ٢
ايفعٌ ٚايك ٍٛايُاؾق عٔ عمّ ٚقُؿ .١ْٝٚ
ايجاْٝــ : ١اعتــــباق ايكُــــؿ اؾٗــــيت ٚايتٛظــــٝو اهلــــاؾف يٮيفــاظ ٗ
ايتهايٝو.
ايجايج : ١اٯٜــ ١قٓــٚ ١ؽفٝــوٚ ,تٝهـــري ٗ قٛاعـــؿ ايـٜ ٌُٝـ٪ؾٗ ٟ
َفَٗٛـــ٘ اٍ اٱيتفـات اٍ اُٖ ١ٝايٚ ٌُٝاٱسرتال َٔ اٱقؿاّ عًٗٝا.
ايكابعــ : ١نُــا إ َٓطــٛم اٯٜــ ١ؼفٜـــك ٚتٓبٝــ٘ فــإ َفَٗٗٛـــا ايعفـــٛ
ٚايتذاٚل عٔ ايًغــ ٗ ٛايُٝــٌ نكَــاّ َٓ٘ تعاٍٖٚ ,ــٌ َٖ َٔ ٛـغا٥ك
ايفْٛب اّ اؾْ ٢اّ اعً ٢قتب١؟ ا٭قـ ٣ٛاْ٘ يٝو َٓٗـا فـإ ايعفـ ٛعٓٗـا
ثابت اَ ّ٬بِٓ ٖف ٙاٯٚ ١ٜإ ناْت اٯ ١ٜايهابك ١ؼفق َٓ٘ اْا.ّ٫
اـاَه : ١ؼح اٯ ١ٜعًَ ٢طابك ١ايفعٌ ٚا يك ٍٛيًٓٚ ١ٝايعمّ.١
ايهاؾن : ١ؽرب اٯ ١ٜعٔ اط٬ع٘ نبشاْ٘ عً ٢ايكًٛب ٚايٓٛاٜا.
ايهابع : ١إ اي ٌُٝايًــكعَ ١ٝكنبــ َٔ ١ايٓٚ ١ٝايكُؿ لا٥ؿاّ ايتًفغ بٗا,
ٖٚفا غاّ َا ٜكطع٘ اٱْهإ عًـْ ٢فهـــ٘ ٚيـٝو ٗ بـاب ايًـٗاؾٗ ٠
اـُٚ ١َٛإٓالع ١بٌ ايٓاى اييت ٪ٜغف بٗا ايًفغ َطًكاّ ٜٚرتتب عً٘ٝ
ا٭ثكٚ ,إ نإ قٝؿ ايعؿاي ٗ ١ايًاٖؿ ٜطكؾ استُاٍ ايتعاقض بٌ ايٓ١ٝ
ٚبٌ ظاٖك ايه َٔ ّ٬ريري َهٛغ يكع ٞنايتٛقٚ ١ٜمٖٛا.
ايجآَــ : ١اعتبــاق ايٓٝــ ٗ ١ايــ ٌُٝغُــَٛــــاّ ٚاْٗــا يـــكط تتكــ ّٛبــ٘
ايعبـاؾات ٗٚ ,غـرب ابـٓ ٞــم ٠ايجُـاي ٞعـٔ اٱَــاّ عًـ ٞبـٔ اؿهــٌ

 ٫ عٌُ ا ٫بٓ ٗٚ ,١ٝآغك "اِـا ا٭عُـاٍ بايٓٝـات ٚيهـٌ اَـكَ ٨ـا
ْ."٣ٛ
ايتانع : ١اٯٜــ ١يٝهــت ٗ َكـــاّ اٱْـفاق ٚايٛعٝـؿ ,بـٌ َهـٛق ١يبٝـإ
اؿهِ ايًـــكعــَٚ ٞهـتًمَاتــ٘ فكــؿ ٜرتتــب عً ٢ايُٝـٌ ثـٛاب ٚادـك
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نُا ٗ ؾقَ ٤فهـــؿ ٠ا ٚاثبـات سل ا ٚنًو سكٝك ١اُْ ٚكَ ٠عً.ّٛ
ايعايك : ٠ؼح اٯ ١ٜعً ٢اعتباق ايٓٚ ١ٝايكُؿ عٓؿ اقاؾ ٠ايَ ٌُٝطًكاّ,
ٚتٓم ٜ٘اجملايو ـاَٚ ١إٓتؿٜات عٔ ايًغٚ ٛادتٓاب نجك ٠اي.ٌُٝ

حبث كالمي
ايكًب ٖٖ ٛفا ايعٓ ٛايُٓٛبك ٟإٛؾع ٗ اؾاْب ا٭ٜهـك َـٔ ايُـؿق
ٜٚــؿقى نــٌ اْهــإ اُٖٝتــ٘ يًبــؿٕ فٗــٜ ٛكــ ّٛبــاِٖ ٚظــا٥و قــٛاّ اؾهــِ
ٚإًٗٛق اْ٘ اَري اؾٛاقع ٚاْٗا  ٫تُؿق ا ٫عٓ٘ٚ ,يعٌ ايكـؿق إتـٝكٔ ٖـٛ
إعٓ ٢ا٭عِ فإكاؾ َٔ ايكًــب ٗ ا٭غــباق اعِ َٔ إ ٜٓشُك بٗفا ايعٓٛ
ايُٓٛبكَٚ ٟا ف َٔ ٘ٝايتذاٜٚو بٌ اْ٘ قؿ ٜكؾ َعٓ: ٢
ا٭ : ٍٚايعكٌ.
ايجاْ : ٞايٓفو.
ايجايح َ :بؿأ اؿٝا.٠
ايكابــع  :إــا٥م بــٌ اٱْهــإ ٚريــريَ ,ٙــع إ ايبٗــا ِ٥هلــا قًــٛب تكــّٛ
بٛظا٥فٗا ايبٗ.١ُٝٝ
اـاَو  :إؿقى ايعامل ايعاقف.
ايهاؾى  :إػاطب با٭سهاّ ٚا٭ٚاَك ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايهـــابع َ :هتـــــٛؾع إعـــــاقف ٚايعًـــ ٗٚ ّٛســـؿٜح َـــا فـــكض اي
عً٣اؾٛاقعٚ ,اَـا فـكض اي عًـ ٢ايكًـب َـٔ اٱّـإ فـاٱقكاق ٚإعكفـ١
ٚايعكؿ ٚايكْا ٚايتهــً.ِٝ
ٚتــك ٣إهٚ٪يٝات اؾهاّ إًكا ٠عً ٢ايكًب ٖا ٜهتًمّ ايرتاى اقنإ
ايبؿٕ ٚسٛان٘ ٚدٛاقس٘ باٱْاف ١اٍ ايــكٚع يبًٛغ اعً ٢إكاتب ايهاَ١ٝ
بــاٱقكاق ٚإعكفــٚ ١ايٓطــل بايًٗـــاؾتٌ ٚاتٝــإ ا يعبــاؾات ٚعُــٌ ايٓٛافــٌ
ٚإهتشبات ,يفا دا٤ت اٯ ١ٜيتبٌ اَُْٖٛٛٚ ١ٝعَ ١ٝا تههب٘ ايكًٛب ٚإ
افعاٍ اؾٛاقع تابع ١هلا َرتيش ١عٔ اعتكاؾٖا َٚا ت َٔ٪ب٘.
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ايجأَ  :ؼح اٯ ١ٜعً ٢ايؿعا ٤يُ٬ع ايكًـب ٚاٱسـرتال َـٔ يـطط٘
ٚاريٛاَٚ ٘٥ا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝا٭ْكاق.
تفسري قىله تعاىل ط ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ دٌٍَُِْ ص
ا٭ : ٍٚقاعؿ ٠نًَٓ ١ٝبهط ١عًْٝ ٢ع ْٛاس ٞاؿٝاٚ ٠نٝاي ٗ ١ابٛاب
ايفك٘ ايعاَ.١
ايجاْٚ : ١ٝقٚؾ َف ١ايغفٛق ٗ َْٛٛع ايٜ ٌُٝـؿٍ عًـ ٢عفـ ٙٛتعـاٍ,
ٚف ٘ٝؾع ٠ٛي ًُباؾق ٠اٍ ايهفاقٚ ٠اٱنتغفاق ٗ ساٍ ايٓهح ا ٚاـًٌ ٗ
ايٚ ٌُٝعؿّ ايٝأى َٔ قٓت٘.
ايجايج : ١اٯ ١ٜتكريٝـب ٗ ايٓؿّ ٚاٱنــتغفاق  ْٞٗٚعٔ ايكٓٛط.
ايكابع : ١إ ايعف ٛاٱهل ٞياٌَ َٚطًل ٚيهٓ٘ بًشاظ ايفعٌ إعف ٛعٓ٘
َٔ ايهًٝات إًــهه ١فُا نــإ َـٔ ايـ ٌُٝيغــٛاّ نـاقط اَـ ّ٬بفٓـً٘
تعاٍَٚ ,ا تعؿ ٣اٱْهإ ف ٘ٝفإ اي عم ٚدٌ ّش ٛايفْب ٜٚغفك ايمي١
ٚاـط.١٦ٝ
اـاَه : ١اٯ ١ٜسكب عً ٢ايًــٝطإ َٚـٓع َٔ انت ٘٥٬ٝعًـ ٢ايـٓفو
اٱْهاْ.١ٝ
ايهاؾن َٔ : ١امسا ٘٥تعاٍ "اؿًٚ "ِٝدا ٗ ٤ايككإٓ اسؿ ٣عًكَ ٠ك٠
نٌ ٚاسؿَٗٓ ٠ا َؿقنـ ٗ ١إعكف ١اٱهل ١ٝنٛا ٤عً ٢م ٛفكؾ ا ٚبًشاظ
َْٛٛع اٯٖٚ ,١ٜف ٙاٯ ٖٞ ١ٜا ٍٚآ ١ٜتـكؾ فٗٝـا َـف ١اؿًـ ِٝامسـاّ ي
تعاٍ.
ايهابع : ١اؿً ِٝايفٜ ٫ ٟعادٌ ايعكٛب ٌّٗٚ ١اٱْهإ يتٛبٜ ١هتشؿثٗا
ا ٚنفاق٪ٜ ٠ؾٜٗا ا ٚاق٬ع عٔ ـْب ا ٚيفاعٜٓ ١اهلا ا ٚفٌٓ َٓـ٘ تعـاٍ
ٜؿقن٘ ابتؿا َٔ ٤فًٓ٘  ٫عٔ انتشكام.
ايجآَ : ١اؿًِ عٓؿ اٱْهإ فٓ ١ًٝيًٓفو تكتك ٞبٗا عٔ َفات ايهبع١ٝ
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ٚؼذبٗا عٔ ايغٓب ايهكٜعٚ ,داَ ٤ف ١يٲْهإ ٗ ايككإٓ اقبع َكات
نًٗا ٗ ا٭ْبٝاَ ,٤كتٌ ٗ ابكاٖٚٚ ِٝاسؿٖٛ ٗ ٠ؾٚ ,اغكٜٛ ٗ ٣نو
ٖ ا ٜؿٍ عً ٢اْٗا َٔ أغ٬م ا٭ْبٝاٚ ٤قانٔ ا٭فعاٍ.
ايتانعَ : ١ا ٜرتتب عً ٢اي َٔ ٌُٝايف عـٌ ا ٚايرتى ا ٚا٭ثــك ا٭عـِ ٫
ٜٓشُــك بــأٚإ عكــؿ ٙبــٌ ًٜــٌُ ايمَــإ اي٬ســـل ,فذـــا٤ت ٖـــفٙ
اٯٜــ ١يتػرب عٔ بكا ٤باب ايتٛبٚ ١ايتؿاقى َفتٛساّ عًُ٘ تعاٍ.
ايعايك َٔ : ٠ايَ ٌُٝا ٖ ٌّ ٞلٚق ٚتهُ ٢اي ٌُٝايغُٛى ٚقؿ تكؿّ
تعكٜفٗا ٌٖٚ ,اٯ ١ٜؾعـ ٠ٛيً تـؿاقى؟ اؾـٛابْ :عـِ فـاي عـم ٚدـٌ ٫
تهتعُ ٞعًَ ٘ٝهأيٚ ,١باب ايتٛبٚ ١ايٓؿّ َفتٛع َا ؾاّ اٱْهإ ٗ ؾاق
ايؿْٝا  ٖٞٚؾاق عٌُ ب ٬سهاب ,ا ٚقٌ اؿهاب ايتاّ ٚا ٫فإ اؾـما٤
ايؿْـ ٟٛٝيٝو َعـًكاّ آَ ٚفّ ٝا عً ٢م ٛايهايب ١ايهً.١ٝ
ٚدا٤ت َف ١ايغفٛق يًبًاقٚ ٠بعح ايهـهْ ٗ ١ٓ ٝفـٛى إهـًٌُٚ ,إ
عؿّ إ٪اغفٜٓ ٠كهِ اٍ قهٌُ:
ا٭َ :ٍٚا ٜأت ٞبايفات ٚا٭ٌَ  ٖٛٚاـاّ بايًغ ٗ ٛاي.ٌُٝ
ايجاَْ :ٞا ٜأت ٞبايعكض ٜٚتعًل َا نهبت ايكًٛب فُع اْ٘ أَك ٪ٜاغـف
عًٝــ٘  عمٚدــٌ بــِٓ ٖــف ٙاٯٜــ ١ا ٫إ غاُتٗــا تــفنك بًــُٛي٘ بــإغفك٠
ٚايعف ,ٛنٜ ٫ ٞبك َٔ ٢سًو ّٓٝاّ ٚعًِ غطأ ٙغا٥فاّ ٚد ّ٬بـٌ إ إغفـك٠
تؿقن٘ َٔٚ ,ايًٛاٖؿ ايًكعٚ ١ٝايكٓا ١ٝ٥عً ٖٛ ٘ٝباب ايهفاقٚ ٠أسهاَٗـا
ايتفُٚ ١ًٝٝلٖٛا يً ٌُٝبايكٝاّ اطعاّ عًكَ ٠هانٌَٚ ,ـع ايعذـم ٜتذـ٘
إهًِ اٍ اٱنتغفاق ,فٗ ٛأنرب نفاقٚ ,٠يهٔ ٖفا ٜ ٫ع

بؿي ١ٝاٱنـتغفاق

عٔ ايهفاق ,٭ٕ ايهفاق ٠سهِ يكعٚ ٞتهًٝو بايعكض ,نُا إ اٱنتغفاق
ٜ ٫تعاقض َعٗا بٌ ٜه ٕٛعٓـؿاّ َٚـ٪القاّ ٚنـبباّ ٭بـؿإ ايهـٚ ١٦ٝدعًـٗا
سهٓ.١

 َٔٚاٯٜـات إ هعـٌ  

َـفًٜ ١ـرتى َعٗـا ريـريَ ٙـٔ عبـاؾَ ٙـع
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ععُت٘ ٚقؿقت٘ ٚيهٔ اٱيرتاى يفع ٞاـ ٜتبا ٜٔإعٓٚ ٢ايؿ٫ي ٖٛٚ ١نبشاْ٘

َٓــم ٙعــٔ اٱْفعــاٍ ٚايتفهــك ٚايتــؿبك ,اِــا أَــك ٙاـا أقاؾ يــ٦ٝاّ طوُاآْ

فََْىُاٌُْ ص ٚتعؿ غاُ ١ا ١ٜ٫بًاقٚ ٠قٓٚ ١عـ ٕٛيًُهـًٌُ ظعـٌ اؿٝـا٠
ًٖ ٠٤ٛبايبٗذٚ ١ايغبطٕ ١ا ٜتغًاِٖ َٔ أنباب إغفكٚ ٠اؿهِ اٱهل.ٞ

مسائل فقهيت
ا٭ ٫ : ٍٚهــٛل اؿــًو بايــربا َٔ ٠٤اٱنــ ّ٬اَ ٚــٔ ايٓحم ًَ ٢اي
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـــًِ نُا يــ ٛقاٍ :بك٥ت َٔ ؾٜــٔ اٱنـ ّ٬إ فعًت نفا
ا ٚإ مل افعـــٌ نفاَٚ ,اسب٘ ٪ٜثِ نٛا ٤نإ َاؾقاّ ا ٚناـباّ سٓح اٚ
مل وٓح ٚإ مل تهٔ ٗ سٓجـ٘ نفـاق ٠٭ْـ٘ سـكاّ ٗ ْفهـــْ٘ ,عـِ عًٝـ٘
اٱنـتغفاق ٚتهتشب ايهفاق ٠اطعاّ عًكَ ٠هانٌ.
ايجاْ : ١ٝي ٛعًل اي ٌُٝعًًَ ٢ــ ١٦ٝاي بإ قــاٍٚ :اي ٭فعــًٔ نفا إ
يا ٤اي ٫ ,تٓعـكؿ اي ٫ٚ ٌُٝسٓـح ا ٫إ ٜه ٕٛـنك إً ١٦ٝيًتربى.
ايجايج : ١ي ٛقكٕ اْ عكاؾ ّ ٘ٓٝبآَا ٤ريري ٙنُا ي ٛقاٍ ٚاي ٭عتُكٕ ٖفا
ايًٗك إ قْـ ٢ابـ ٞفـإ قْـ ٢ابـ ٙٛاْعكـؿ ّٓٝـ٘ ٚؼكـل اؿٓـح بـرتى
ايعُك ٗ ٠ـيو ايًـٗكٚ ,إ قـاٍ ا٭ب  ٫اقْ ٢مل تٓعكؿ ّٚ ٘ٓٝنفا يٛ
مل ٜعًِ بكْـا ا٭ب أ ٚعؿَـ٘ ستـ ٢اْكٓـ ٢ايًـٗكٜٓ ٫ٚ ,تكـٌ َتعًـل
اي ٌُٝاٍ ايًٗك اي٬سلٚ ,ي ٛنإ َتعًل ايٚ ٌُٝادباّ فٌٗ ٜبك ٢اعتباق
يٲَٓا ٗ ٤اْعكاؾ اي ٌُٝنُا ي ٛقاٍ :ي عً ٞاؿر ايٛادب ٖف ٙايهٓ١
إ قْ ٞأب ,ٞاؾٛاب ف ٘ٝتفُ:ٌٝ
ا٭ٚ : ٍٚدٛب اؿر ٚإ مل ٜكض أب ٙٛيًٛدٛب ايفات ٞيًشرٚ ,٭ٕ
يكط  ٖٛ ا٭ٚ ٍٚإكؿّ.
ايجاْ : ٞإ قْ ٞأبٚ ٙٛمل ورٚ ,دبت ايهفاقَ ٠ع ا٭ثِ يعؿّ اٱتٝإ
بايٛادب.
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ايجايح  :عتـرب ٗ اؿايـــو ايبًـــٛغ ٚايعكـــٌ ٚاٱغتٝـــاق ٚايكُـؿ فـ٬
تٓعكــؿ ّــٌ ايُغــــري ٚاجملــٓــــَ ٕٛطبكـــاّ ا ٚاؾٚاقاّ ٗ ؾٚق دٓــــ٫ٚ ,ْ٘ٛ
إهــك ٫ٚ ٙايههكإ بٌ  ٫ٚايغٓبإ ٗ يؿ ٠ايغٓـب ايهــايب يًكُــؿ
ٚنـــ ١َ٬ايٓٝــٚ ,١نفا ُٜ ٫ض َٔ احملذٛق فُٝا سذك عً.٘ٝ
ايكابع  ٫ :تٓعكــؿ ٌّ ايٛيــؿ َــع َٓع ايٛايؿ ٌّ ٫ٚ ,ايمٚدَ ١ع َٓع
ايمٚز ٌّ ٫ٚ ,إًُٛى َع َٓع إايوٚ ,ي ٛســًٛا ايُٝـٌ ف ٬سٓح ٫ٚ
نفاقًٜ ٌٖٚ ,٠رتط اـِْٗ ٚقْـاِٖ ٗ اْعـكاؾ ايـ ٌُٝستـ ٢اْـ٘ يـ ٛمل
ٜطًعــٛا عً ٢سًفــِٗ ٜٚأـْٛا بــ٘ مل ٜٓعـكؿ اَـ ,ّ٬اّ ي٬بٔ ٚايمٚدــ١
ٚإًُــٛى اؿــــًو ٚايــٚ ٌُٝيهـــٔ يــٮب ٚايـــمٚز ٚايهــــٝؿ إٓـــع َــٔ
اْعكاؾٖا ٚانتُكاقٖا ,ا٭ق ٖٛ ٣ٛايجاْ.ٞ
اـاَو  :ي ٛنإ احملًٛف عً ٘ٝفعٌ ٚادب ا ٚتكى سكاّ ف ٬اعتباق ٕٓع
ا٭ب ٚايــمٚز ٚايهــٝؿ ـكٚدــ٘ بايتػُــِ عــٔ إكــاّ اـ إ ْفــو
ايٛدٛب ا ٚايرتى ثابت ٗ اٌَ ايًــكع  ٫ٚطاعـٕ ١ػًـٛم ٗ َعُـ١ٝ
اـايل.
ايهاؾى  :تٓعكؿ اي ٌُٝاـا تعًكت بفعـٌ ٚادـب اَ ٚهـتشب ا ٚبـرتى
سكاّ اَ ٚهك ,ٙٚنُا اْٗا  ٫تٓعكـؿ اـا تعًكـت برتى ٚادب اَ ٚهتشب
ا ٚبفعٌ سكاّ ا ٚفعٌ َهك.ٙٚ
ايهابع  :إباع ايفٜ ٟتها ٣ٚطكفا ٗ ٙايًكٜعْٚ ١عك ايعك ٤٬تٓعكؿ ف٘ٝ
اي ٌُٝاـا تعًكت بطكف٘ ايكادض  ٫ٚتٓعكؿ اـا تعًكـت بطكفـ٘ إكدـٛع
نُا ي ٛاقهِ إ ًٜ ٫ـكب إا ٤اَا ي ٛتهـا ٣ٚطكفا ٙعهب ايؿْٝا ٚيٝو
َٔ قادض ,فا٭ق ٣ٛاْٗا تٓعكؿ.
ايجأَ  ٫ :تٓعكؿ اي ٌُٝا ٫عً ٢إكؿٚق ٚي ٛنإ َكؿٚقاّ ثِ طكأ ايعذم
عٓ٘ ٚاَبض ريري َكؿٚق عً ٘ٝامًت ايـ ٌُٝا ٫إ ٜهـ ٕٛايـَ ٌُٝكٝـؿاّ
َؿَ ٠عٚ ١ٓٝإ ايعذم طـكأ بعؿ اْتٗاٗ٥اًٜٚ ,شل بايعذم ايعهك ٚاؿكز
ايًفإ ٜكفعإ ايتهًٝو.
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ايتانع  :اـا اْعكــؿت ايُٝــٌ ٚدــب ايٛفــا ٤بٗا ٚاتٝــإ َتعًكٗا ٚسكّ
عً ٘ٝكايفتــٗا عُــؿاّ ٚسٓجــٗا ٚػـب َع٘ ايهفاق ٠فً ٛناْـت كايفتٗـــا
دٗـ ّ٬اْ ٚهٝاْاّ ا ٚاْطكاقاّ ا ٚانكاٖاّ ف ٬سٓح  ٫ٚنفاق.٠
ايعايك  :اـا نإ َتعًل اي ٌُٝفعٜ ّ٬أت ٞب٘ اؿايو نايُـٚ ٠٬ايُـّٛ
إهتشبٌ فإ قّٝؿ اي ٌُٝبٛقـت َعٌ نُـا يـ ٛقـاٍ ٚاي ٭َـٜ َٔٛـّٛ
اـُٝو ايكاؾّ يمّ ايٛفا ٤ب٘ ,فإ مل ٜأت ب٘  ُّٜٛٚـيو ايٚ ّٛٝؼكل
اؿٓح يمَت ايهفاقٚ ٠إ َـاّ َٜٛاّ آغك بؿ ّ٫عٓ٘ ,اَـا يـ ٛاطًـل ٚمل
ٜعٌ اي ّٛٝنُا ي ٛقاٍ ٚاي ٭ ََٜٛ َٔٛاّ َـض ايٛفـا ٤بـ٘ ٗ اٚ ٟقـت
عؿا ا٭ٜاّ اييت  ٫هٛل َٝاَٗا نٝـ ّٛايعٝـؿ ٫ٚ ,هـب ايفـٛق ٚايبـؿاق
فٝذٛل ايتأغري ٚي ٛباٱغتٝاق ا ٫إ ٜعٔ ايفٛت ٚظٗٛق اَاقات ايعذم
عٔ ايٛفا.٤
اؿاؾ ٟعًك  :ي ٛنإ َتعًل اي ٌُٝايـرتى فـإ قٝـؿ ٙبـمَٔ َعـٌ عًٝـ٘
ايٛفاٚ ٤اٱيتماّ ت ًو إؿ ٠باي ٌُٝنُا ي ٛسًو إ ٜ ٫هافك نفكاّ يكعٝاّ
اثٓا ٤يٗك قَٓإ ٗ تًو ايهٓ ١فإ سٓح ٚغايو عُؿاّ ٚنافك ٚدبت
ايهفاق ٠اَا ي ٛاطًل ٚمل ٜكٝـؿ اي ٌُٝبمَإ قؿؾ نُـا يـ ٛقـاٍ ٚاي ٫
اؾغٔ ,فً ٛات ٢ب٘ ٚيَ ٛك ٗ ٠ايعُك ٗ ا ٟلَإ ؼكـل اؿٓـح ٚيمَـت
ايهفاقٚ ,٠تعت رب ايَٓ ٌُٝشً ١ا ٟي ٛاتـ ٢بايفعـٌ َـك ٠اغـك ٫ ٣تتهـكق
ايهفاق ٠عً ٢ا٭ق.٣ٛ
ايجاْ ٞعًك  :ي ٛنإ َتعًل َّ ٘ٓٝتعؿؾاّ َٔ إتٛاط ٤ٞنُا ي ٛقاٍ ٚاي
 ٠٬َ ًَٞ٫ايً ٌٝنٌ يَ ١ًٝا ؾَت سٝاّ فٌٗ ٜتهـكق اؿٓـح ٚايهفـاق٠
نٌ َكٜ ٠رتى فٗٝا َــ ٠٬ايً ٌٝ٭ٕ ايُٝــٌ تٓبهط عً ٢نٌ ي ١ًٝعً ٢مٛ
ايعُــ ّٛاٱنــتغكاق ٞاّ اْٗــا تٓشــٌ بإػايفــ ١ا٭ ٍٚعًــ ٢مــ ٛايعُــّٛ
اجملُٛع ٞف ٬سٓح بعؿٖاْ ,هب ايجاْ ٞاٍ ا٭يٗك  ٖٛٚا٫ق ٣ٛيكاعؿ٠
ْف ٞاؿكز ٚؼكل اؿٓح َٚؿم انِ ايهفاق ٠بعؿ اؼاؾ ايٓفق َٝٚغت٘.
ايجايــح عًــك  :نفــاق ٠ايــ ٌُٝعتــل ققبــ ١ا ٚاطعــاّ عًـــكَ ٠هــانٌ اٚ
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نهــٛتِٗ ,فــإ مل ٜكــؿق فُــٝاّ ث٬ثــ ١اٜــاّ ٚعًٝــ٘ ايهتــاب ٚايهــٓ١
ٚاٱْاع.
ايكابــع عًــك  :ايــ ٌُٝايُــاؾقَ ١هكٖٚــ ١نــٛا ٤تعًكــت بإاْــ ٞاٚ
إهتكبٌٚ ,ايهكاٖ ١فُٝا ٜتعًل بإاْ ٞايؿْ ,عِ ي ٛقُؿ قفع َعًُـ١
عٔ ْفه٘ ا ٚعٔ ريري ٙدال ب ٬نكاٖ.١
اـاَو عًك  :ػـــٛل ايُ ٝـــٌ ايهاـبـــ ١يؿفـــع ايعًـــِ ٚا٭ـ ٣عـــٔ
ايٓفو ٚايغري َع ٚدــٛؾ ايكادــض يـــكعاّ اـا مل وهـــٔ ايتٛق ١ٜا ٚمل
ٜكؿق عًٗٝـا ٖٚـ ٞإ ٜكُـؿ َـٔ ايًفـغ غـ٬ف ظـاٖكَ ٙـٔ ؾ ٕٚقكٜٓـ١
َفُٗ.١
ايهاؾى عًك  ٫ :هٛل اؿًو بغري اي ٗ إاْٚ ٞإهتكبٌ ٚإ ٜكُؿ
ريري ٚدٗ٘  ٜ ٫ٚرتتب عً ٢كايفتٗا اثـِ  ٫ٚنفـاق ٠نُـا اْـ٘ يـٝو قهـُاّ
يكعٝاّ فاَ ٗ ّ٬ايؿعاٚ ٣ٚإكافعات.
ايهابع عًك  :يْ ٛفق إ  ٫وًو ابؿاّ فشًو عً ٢فعٌ يـ ٤ٞا ٚتكنـ٘
فا٭ق ٣ٛؼكل اؿًو.
ايجأَ عًك  :ي ٛاًْــأ اؿًــو بغــري ايعكبٝـــ ١ادتٗـــاؾاّ ا ٚتكًٝـــؿاّ ثـِ
تبؿٍ قأ ٜ٘اٍ ايكــ ٍٛباعتباق ايعكب ٗ ١ٝاْعكاؾ اي ٌُٝا ٚقًؿ َـٔ ٜكـٍٛ
باعتباقٖــا تبكّٓٝ ٢ــ٘ َـشٝش ١٭ْٗا سـٌ اٱًْا ٤داَع ١يًًكا٥ط.

قىله تعاىل قٛيـ٘ تعـاٍ ط ٌٍَِّازَِّٓ ُّئٌُْاٌَْ ِِآْ
ِٔغَ ابئِيُِْ رَ اشَثُّ ُ أَسْثَعَ اخِ أَشْ ايُشٍ فَ ابِْْ فَاابًَُا فَ ابَِّْ اٌٍَّ اوَ غَفُااٌسٌ
سَدٌُِْص اٯ.226 ١ٜ
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القراءة واإلعراب واللغت
 ٗ$$قكا ٠٤اب( ٞفإ فاٚ٤ا ف.)1( )ٔٗٝ
أ ٟبمٜاؾ ٠فٚ ٔٗٝيعٌ ٖف ٙايمٜاؾ ٠يًبٝإ.
يًف: ٜٔ
عً ٢ايههك .

اي : ّ٬سكف دك َب

ايف : ٜٔانِ ََ ٍَٛٛب

عً ٢ايفتض ٗ قٌ دك عكف اؾك .

ٚاؾاق ٚاجملكٚق َتعًكإ َشفٚف غرب َكؿّ .
٪ٜي : ٕٛفعٌ َٓاقع َكفٛع بجبٛت ايٓ ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ اـُه. ١
ايٛاُْ : ٚري َتٌُ َب
َٔ  :سكف دك َب

عً ٢ايهه ٗ ٕٛقٌ قفع فاعٌ .

عً ٢ايهه. ٕٛ

ْها: ِٗ٥
ْها : ٤انِ فكٚق بايههك ٠ايعاٖك ٠ؼت آغك. ٙ
ٚاؾاق ٚاجملكٚق َتعًكإ َشفٚف سٌ َٔ (٪ٜي.)ٕٛ
تكبِ َبتؿأ َ٪غك َكفٛع بايُٓ ١ايعاٖك ٠عً ٢آغك.ٙ
أقبعَٓ : ١اف ٚدا ٤بُٝغ ١إْ٪ح ٭ٕ يٗكاَٳ َفنك َ ٖٛٚفكؾ (أيٗك)
ايفْ ٖٛ ٟع فً ١ايَٓ ٖٛٚ ٘ٝاف.
فإ فا٩ا:ايفا ٤انتٓ٦اف .١ٝإ يكط ,١ٝفاٚ٩ا ,فعٌ َاض َب
ٗ قٌ دمّ فعٌ ايًكط.
فإ اي ريفٛق :ايفا ٤قابط ١ؾٛاب ايًكط.
ىلٕ  :سكف ًَب٘ بايفعٌ  ٖٛٚ ,سكف تٛنٝؿ ُْٚب .
( )1ايربٖإ ٗ عً ّٛايككإٓ . 337/1

عً ٢ايِٓ

َعامل اٱّإ/ز39ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ135
اي  :يفغ اؾ٬ي ١انِ (ىلٕ) َُٓٛب يًتعع ِٝبايفتش. ١
ريفٛق قس : ِٝغرب (ىلٕ) َكفٛعإ بايُٓ. ١
( ١ًْٚىلٕ اي ريفٛق قس ) ِٝدٛاب يكط دالّ َكرتٕ بايفا ٗ ٤قٌ
دمّ .
ٚآٍ ايكدٌ َٔ اَكأت٘ ٪ٜي ٞا :٤٬ٜسًو ّٓٝـاّ إٔ ٜ ٫ككبٗـا نـٛإ ٤ـؿ٠
أقبع ١أيٗك أ ٚأنجك عً ٢م ٛايتأبٝؿ ٚ ,نـإ اٱٜـٜ ٤٬عـؿ ٗ أٜـاّ اؾاًٖٝـ١
ط٬قاَ.
ٚايرتبِ :اٱْتعاق ٚايتأْٚ ٞاٱَٗاٍ .
ٚتكبُت ا٭َك تكبُاّ :اْتعكت٘ َٚربت عً.٘ٝ
ٚايف :٤ٞاي كدٛع ٜكاٍ فا ٤اٍ ا٭َـك ف٦ٝـاّ ٚفٝـ٤ٛاّ :قدـع ايٝـ٘ٚ ,ايفـ:٤ٞ
ايعٌ اؿاؾخ بعؿ ايـمٚاٍ أ ٟنإ ًَُهـاّ فٓهــػ٘ ايعٌَٚ ,ا مل تهٔ عً٘ٝ
ايًُو فٗ ٛظٌ##.

يف سياق اآلياث
بعؿ اسهاّ اي ٌُٝعاَ ٗ ١اٯٜتٌ ايهابكتٌ دا٤ت ٖف ٙاٯٜـَُ ١ـؿاقاّ
يكعٝاّ غاَاّ باي َٔ ٚ ٌُٝباب إجاٍ اٱبتٚ ,ٞ٥٬بؿأت اٯ ١ٜظاق ٚفكٚق

ط ٌٍَِّزَِّٓ ص ٖا ٜؿٍ عٌ ٚسؿ ٠إْٛٛع بٌ اٯٜات.

إعجاز اآليت
تتٓا ٍٚاٯَْٛ ١ٜـٛع اي ٗ ٌُٝاٱٜـ ٤٬يتًــكٜع سهِٕٓٚ ,ــع ايتٗاٗ ٕٚ
اٱ ٤٬ٜا ٚدعً٘ َٔ ايًغٚ ,ٛايكـكإٓ ٜ ٫فهـك بعٓـ٘ بعٓـ ّا فشهـب بـٌ اْـ٘
ْ ُٕٜٛفه٘ٚ ,ف ٘ٝاسرتال ـات َٔ ٞايتشكٜو ٚاـًٌ ٗ ايتأ.ٌٜٚ
ٚقؿ بؿأت اٯ ١ٜباؾاق ٚاجملكٚق (يًـفَ )ٜٔـتعًكٌ غـرب قـفٚف ,بُٓٝـا
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دا ٤إبتؿأ َتأغكاّ٫ٚ ,بؿ ي٘ َٔ ؾ٫٫ت عكا٥ؿَٗٓ ١ٜا_:
اٯ ١ٜغاَ ١بايف٪ٜ ٜٔيْ َٔ ٕٛها.ِٗ٥
بٝإ اؿهِ ٕٔ ٜك ّٛباٱ.٤٬ٜ
مل تــفنك ايمٚدــ ٗ ١اٯٜــ ١نــٚ ٣ٛقــٛع اٱٜــ ٤٬عًٗٝــاٖ ,ــا ٜــؿٍ عًــ٢
اغتُاّ ايكدٌ باٱٚ ٤٬ٜيم ّٚتؿاقن٘ باغتٝاق اسؿ أَك ٜٔاَا ايفٚ ٤ٞاَا
ايط٬م.

اآليت سالح
َــع َــا ٗ اٯٜــَ ١ــٔ اسهــاّ اٱٜــٚ ٤٬تجبٝتــ٘ فاْٗــا بايؿ٫يــ ١ايتٓــُٓ١ٝ
ٚاٱيتماَٝــ ١ؽفٝــو ٚقٓــ ١نــٛا ٤نإ َــؿ ٠اٱَٗـاٍ ا ٚبؿفع ايهفاق.٠

مفهىم اآليت
َٔ اعذال ايككإٓ إ تأت ٞاٯ ١ٜبكاعؿ ٠نً ١ٝثـِ تـأت ٞآٜـ ١اغـك ٣يبٝـإ
َُاؾٜل عًُ ١ٝيتًو ايكاعؿٚ ,٠ف ٘ٝتجبٝت يًشهِ ايككآْٚ ٞتكنٝؼ يًُعاقف
اٱهلٚ ١ٝتأؾٜب ٚتعً ِٝيًٓاى عً ٢كتًو َهتٜٛاتِٗ َٚـؿاقنِٗ ايعكًٝـ,١
فُٔ ايٓاى َٔ ٜتعًِ ٜٚتعغ بككا ٠٤اٯ ١ٜاييت تتُٓٔ ايكاعؿ ٠ايهًٝـَٚ ١ـٔ
ايٓاى َٔ وتاز اي٣ايتفنري ٚايبٝإ ٜ َٔ َِٗٓٚكٜؿ اٱط٬ع عًَُ ٢اؾٜل
ٚافكاؾ َٔ اؿهِ نُا إ إُاؾٜل اؿهُ ١ٝؽفٝو ٚآٜاع ٚتًكٜع يًشهِ
ٗ َْٛٛع غاّ ٚفَٓ ٘ٝع َٔ اٱدتٗاؾ ٗ َكابٌ ايِٓ ٚع ٕٛعً ٢تطبٝل
اؿهِ عًَُ ٢اؾٜك٘ ٚتٝهري يفتا ٣ٚايفكٗاٚ ٤ؾقى يًُتعًٌُ عً ٢نـبٌٝ
ايٓذاٚ ٠سـح عًـ ٢ايغـ ٗ ّٛعـاق عًـ ّٛايكـكإٓ ٚانـتػكاز ايـؿقق َـٔ
غماٚ ٘ٓ٥ايهع ٞيًبشح ٗ نٓٛلٚ ٙانتػكاز ايكٛاعؿ ايهًَُٚ ١ٝاؾٜكٗا ٗ
آٜات٘ ٚسكل َٔ ايمٜغ نُا إ ٖف ٙاٯ ١ٜتبٌ اْـكاق ايًغـ ٗ ٛاٱّـإ فعـؿّ
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إ٪اغف ٠اغِ َٔ ايٓكق ,فكؿ ٜرتتب عً ٢ايفعٌ اؿـكز ٚا٭ـٚ ٣إ مل
تهٔ ف٪َ ٘ٝاغفٚ ٠عكٛب ١يفا دا ٤ايتشفٜك َٔ نجك ٠ايٚ ٌُٝاٱعتٝاؾ عًٗٝا.
فاي ٌُٝعً ٢اتٝإ فعٌ ا ٚتكى اَك اِا ٖ ٛتًؿٜؿ عً ٢ايٓفو ٚايماّ هلا
َٔ ريري ْكٚقٚ ,٠تعط ٌٝيباب َٔ ابٛاب فًٓ٘ تعاٍ ٚايهع ١اييت دعًـٗا
يًُهًِ ٚاٱْهإ َطًكاّ ٗ ايعٌُ ٚاٱْتفاع َٔ ايٓعِ.
ٚتــبٌ اٯٜــ ١قؿنــ ١ٝايع٬قــ ١ايمٚدٝــ ٗ ١اٱنــ ّ٬باساطتٗــا بٗايــَ ١ــٔ
اٱنكاّ ٚفُٛع َٔ ١ا٭سهاّ ايًكعٚ ١ٝايٓٛابط ايعكا٥ؿٜـٕٓ ١ـع ايتـؿاعٞ
فٗٝا ٚتفهٝهٗا ٚظٗٛق اـ٬فات ٚاـَُٛات بٌ ايمٚدٌ ٚؾاغٌ ا٭نك٠
َطًكاّ.
نُا ت٪نؿ اٯَْٛٛ ١ٜع ١ٝايـٚ ٌُٝتكتـب ا٭سهـاّ ايتهًٝفٝـ ١عًٝـ٘
ٚيم ّٚاعتباقٚ ٙاٱيتفات ايٚ ٘ٝعؿّ ايًذ ٤ٛاي ٗ ٘ٝايًكعٝات ,فإعكٚف إ
ايٚ ٌُٝنـ ١ًٝٱثبـات سـل اْ ٚفٝـ٘ٚ ,يهٓـ٘ دـآٖ ٤ـا عٓٛاْـ ّا ؿهـِ تهًٝفـٞ
عكْ ٞباغتٝاق ايمٚز ٖا ٜع

إ اٱ ٤٬ٜيـٝو َـٔ افـكاؾ ايًغـ ٗ ٛايـٌُٝ

ٚدا ٤عً ٢نـب ٌٝإجـاٍ ٚيبٝـإ تكتـ ب ا٭ثـك عًـ ٢ايـ ,ٌُٝفًـٝو َـٔ سـل
اٱْهإ إ وًو ثِ ٜكـ ٍٛاْـ٘ ّـمع ا ٚإ ايـَ ٌُٝـٔ ايًغـٖٚ ,ٛـف ٙاٯٜـ١
سُك ْٕٛٛع ايًغ ٗ ٛاٱّإ َٓٚع َٔ ايتُاؾ ٟف ْٞٗٚ ٘ٝعٔ ن ٤ٛايتأٌٜٚ
ٚايتهاٌٖ ٗ ا٭سهاّ ايًكع ١ٝباٱْاف ١اٍ اٯٜات اييت تبٌ اسهاّ ايٌُٝ
ٚنفاق ٠اؿٓح ٚايُٓ ّ ٛايٛاقؾ ٗ ٠ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜف ١غُ ّٛايٌُٝ
ٚايتغًٝغ فٗٝا ٚاؿفق َٔ اتٝاْٗا تعؿٜاّ ٚػكأ ٚتهاقاّ.
َٚع َا ٗ ٖف ٙاٯ َٔ ١ٜايتأؾٜب ٚايتشفٜك َٔ ايًذ ٤ٛاٍ اي ٌُٝفاْٗـا
مل تغًل ايباب ٗ إكاّ ٚمل ػعٌ اي ٌُٝسهُاّ قاطعاّ بٌ إ ايتؿاقى ًًُٜ٘
ٚايكدٛع عٓ٘ ٖ هٔ َع ايهفاق ٠باٱْاف ١اٍ سُكَ ٙـؿ ٠اقبعـ ١ايـٗك ٕٓـع
اؿٝو عً ٢إكأٚ ٠اٜفاٗ٥ا.
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ٚتبٌ اٯ ١ٜاؿهُٚ ١اٱتكإ ٚايتهاَـٌ ٗ ايًـكٜع ١اٱنـٚ ١َٝ٬اْعـؿاّ
اـًٌ فٗٝا ٚإ ايتؿاقى باب فتش٘ اي عم ٚدٌ يًُهًٌُ ٗ باب ا٭عُاٍ
َجًُا دعٌ اٱنتغفاق نب ّ٬ٝحمل ٛايفْٛب ٚق ؿ هتُعإ َعاّ بفًٓ٘ تعاٍ نُا
ٗ إكاّ ,فايتؿاقى بايهفاقٚ ٠ايكدٛع ٚسهِ َهأي ١ايَٚ ٌُٝا ٜرتتب عً,٘ٝ
ٚإغفكٚ ٠ايعف ٛعً ٢اٱٚ ٤٬ٜانباب٘ ْٚتا٥ذ٘  ٗٚاٯْ ١ٜهت ١اَـٛيٖٚ ,١ٝـٞ
تكه ِٝاي ٌُٝاٍ اقهاّ ( َ٘ٓٚاٱ )٤٬ٜفٗ ٛسًو ٗ َْٛـٛع غـاّ ٖٚـٛ
تكى ٚط ٧ايمٚدٖ ١ا  ٜع

اُٖ ١ٝايٚ ٌُٝتعؿؾ اقهاَ٘ نُا نٝأت ٗ ٞتفهري

اٯ َٔٚ ,١ٜاسهاّ اٱ ٤٬ٜايرتاط َؿٚق َٔ ٙايمٚز ايبايغ ايعاقٌ إػتـاق
ايكاَؿ يٲٖٚ ,٤٬ٜفا ايًكط يٝو َٔ ايتًؿٜؿ بٌ َٔ ايكٓٚ ١إٓؿٚسٗ ١
ايًكٜعَٓٚ ١ع اؿـكز ٚفٝـ٘ تٛنٝـؿ عًـ ٢انـكاّ اؿٝـا ٠ايمٚدٝـَْٛٚ ١ـٛع١ٝ
ايٛط ٧فٗٝاٚ ,تٓم ٜ٘اي.ٌُٝ
ٚؼفٜك َٔ ايًذ ٤ٛايٗٝا اَ ٫ع ٚدٛؾ إهٛغ ايعكً ٞا ٚايًكعٚ ,ٞعٓؿ
اْعكاؾٖا ,تٓفتض ابٛاب ايهفاقٚ ٠ايعف ٛاٱهل َٔ ٞريري تفكٜط بٗا ٚاي ٚانع
نك.ِٜ

التفسري

تفسري قىله تعاىل ط ٌٍَِّزَِّٓ ُّئٌٌَُْْ ِِْٓ ِٔغَبئِيُِْ ص
ٜتعًل َْٛٛع اٯ َٔ ١ٜوًو عً ٢تكى ٚط ٧ايمٚد ١ايؿا ١ُ٥إؿغٍٛ
بٗا يٲْــكاق بٗا نــٛا ٤دــا ٤اي ٌُٝعً ٢عؿّ ايؿغ ٍٛبٗا ابؿاّ اَ ٚؿ ٠تمٜؿ
عً ٢اقبع ١ايــٗك ,فٜ ٬تشــكل اٱٜـ ٤٬بغري إؿغ ٍٛبٗا ٫ٚ ,برتى ايـٛط٧
َؿ ٠اقٌ َٔ اقبع ١ايٗكًٜٚ ,رتط إ  ٫تهــ ٕٛاي ٌُٝبعـؿّ ايٛط٬ٕ ٧سع١
ًَُش ١ناَ٬ع يبٓٗا ا ٚنْٗٛا َكٜٓــ ١ا ٚريـري ,ٙفـاـا اْعكـؿ ّـٌ اٱٜـ٤٬
بًكٚط٘ ترتتب عً ٘ٝآثاق.ٙ
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ٚدـا٤ت اٯٜــ ١بُـٝغ ١اؾُــع ط ٌٍَِّازَِّٓ ص ٖٚــَ ٞـٝغ ١ب٬ريٝــ ١قكآْٝــ١
ٚيهٔ ٫بؿ هلا َٔ ؾ٫٫تٚ ,يعٌ اٱ ٤٬ٜنإ َعكٚفاّ ٚيا٥عاّ ٚإ تكا ٙقًّ٬ٝ
ْٚاؾقاّ ٗ ٖفا ايمَإ بفًٓ٘ تعاٍٚ ,يعؿّ َعكف ١ايٓاى ٭سهاَ٘ َْٛٛٚع٘
َْٛــٛعٚ ١ٝٱ مُــاق ايتفكٜــل بــٌ ايــمٚدٌ ٗ ايغايــب ٗ ٖــفا ايمَــإ
بايط٬م.

تفسري قىله تعاىل ط رَشَثُّ ُ أَسْثَعَخِ أَشْيُشٍ ص
ا٭ : ٍٚتؿٍ اٯ ١ٜبايؿ٫ي ١ايتُٓٓ ١ٝعً ٢دٛال اٱًَٚ ٤٬ٜكٚعٝت٘.
ايجاْ : ٞاٱَٗاٍ ٚاٱْتعاق يطو اهل ٞبـايمٚدٌ َعـاّ ٚفكَـ ١يًُـًض
ٚايٛفام.
ايجايح َ :ؿ ٠اقبع ١ايٗك انجك َٔ عـؿ ٠إطًكـ ١ايكدعٝـ ١بًـٗكٚ ,ؾٕٚ
عؿ ٠إت ٗٛعٓٗا لٚدٗا بعًك ٠اٜاّ

حبث فقهي
ٜٓ ٫عكؿ اٱ ٤٬ٜنُطًل اي ٌُٝا ٫بانِ اي تعاٍ إػتِ ب٘ ا ٚايغايب
اط٬ق٘ عً.٘ٝ
ٜ ٫ٚعترب ٗ اٱ ٤٬ٜايعكب ١ٝبٌ ُٜض بايًغ ١إتعاقف ٫ٚ ,١ايًفغ ايُكٜض
ٗ ن ٕٛاحملًٛف عً ٘ٝتكى اؾُاع ٗ ايكبٌ تهف ٞايهفاَ ١ٜع ظٗـٛق ايكُـؿ
نُا ي ٛقاٍ  ٫اطأىْ ٫ٚ ,ع قأنٚ ٞقأنو ٚناؾَ ٠ع ايٚ ٌُٝاقاؾ ٠تكى
اؾُاع.
ٚاـا مت اٱٜــ ٤٬بًـــكا٥طـــ٘ فإ َــربت إكأَ ٠ـع اَتٓاع٘ عٔ إٛاقعــ١
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ف ٬نٚ ,ّ٬ا ٫فًٗا إكافعــ ١اٍ اؿانــِ فٝشٓــكٜٓٚ ٙعـك ٙاقبع ١ايٗـــك فإ
قدـــع ٚٚاقعٗـــا ٗ ٖــف ٙإـؿ ٠فٗــ ٚ ,ٛا ٫ادـرب عًـ ٢اســؿ ا٭َــــك ٜٔاَــا
ايكدــٛع ا ٚايط٬م ,فإ فعـٌ اسـؿُٖا ٚاْ ٫ـٝل عًٝـ٘ ٚوذـــم ٙاؿـانِ
ست ٢ىــتاق اسؿٖــُا  ٫ٚهرب ٙعً ٢اسؿُٖا َعٓٝاّ.
ٚاٱّٓ ٫ ٤٬ٜع َٔ ٚط ٧ايمٚز هلا ٚيهٔ تًمَ٘ ايهفاق ٠نـٛا ٤نـإ ٗ
َؿ ٠ايرتبِ ا ٚقبًٗا ا ٚبعؿٖا ٭ْ٘ سٓح ٌّ ,فايهفاق٫ ٠لَـٚ ١إ ٚدـب
اؿٓح.
ٚي ٛنإ ٖٓاى عــفق ٗ اي َٔ ٌُٝايٛطأ بعؿ اْكٓاَ ٤ؿ ٠ايرتبـِ فـإ
نإ َٔ قبٌ ايمٚد ١نـإكض ٚاؿٝض ٚمٖٛـُا فا٫ق ٣ٛإ هلا سل إطايب١
بفٚ ١٦عٛؾ ٠ايعادم  ٖٞٚبايًهـإ ٚايتكبٚ ٌٝمــُٖٛا ,يكاعؿ ٠إٝهٛق ٚيكفع
ايٓكق.
اَا نفاق ٠اٱ ٤٬ٜفَٗ ٞجٌ نفاق ٠اي ٌُٝادتـُع فٗٝا ايتػـٝري ٚايرتتٝـب
 ٖٞٚعتل ققب ١ا ٚاطعاّ عًكَ ٠هانٌ ا ٚنهٛتِٗ فإ عذم َاّ ث٬ث ١اٜاّ
َتٛايٝات.
ٚي ٛاؾع ٢ايٛطٚ ٧اْهكت ٜكبـٌ قٛيـ٘ َـع ّٓٝـ٘ ,اَـا يـ ٛاغتـاق ايـمٚز
ايط٬م بعؿ إكافع ١نإ ايط٬م قدعٝاّ َا مل ٜفتكؿ يكا٥ط ايكدعٜٚ ٞهٕٛ
بآ٥اّ.
 ٫ٚتتهكق ايهفاق ٠بتهكق اي ٌُٝإ نإ احملًٛف عًٝـ٘ ٚاسـؿاّ ٚايمَـإ
ٚاسؿاّٚ ,هٛل اؾُع بٌ ايعٗاق ٚاٱ ٫ٚ ٤٬ٜتهتباع ايهفاقتإ.
تفسري قىله تعاىل ط فَبِْْ فَبًَُا ص
ا٭ : ٍٚإ قدعٛا عٔ اٱٚ ٤٬ٜاؿًو عً ٢عؿّ ايٛط.٧
ايجاْ : ٞتبٌ اٯ ١ٜاي هكّ ١سل ايمٚز بايكدٛع عٔ اٚ ٘٥٬ٜيعٌ فٗٝا سجاُ
عً ٢ايكدٛع ٚايف.٤ٞ
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ايجايج : ١انتشٓاق َٓاٌَ اٯ ١ٜايهابكٜ ١فٝؿ قفع اؿكز َـٔ ايكدـٛع
ٜٚؿفع اٱَكاق عًـ ٢ايبكـا ٤عًـ ٢اٱٜـٜٚ ,٤٬عٗـك يـم ّٚانـكاّ ايـٌُٝ
ٚتكؿٜه٘ فاْ٘ نبشاْ٘ ٜأـٕ عً٘ ٚ َٔٚد ٙٛاٱـٕ ْٚع ايهفـاق ٠عُـٔ
ٜف.٤ٞ
ايكابعــ : ١تــبٌ اٯٜــ ١ايكٓــ ١اٱهلٝــٚ ١اَهــإ ايتــؿاقى ايــف ٟدعًتــ٘
ايًكٜع ١يًمٚز بٌ يًمٚدٌ َعاّ.
اـاَه : ١تــؿٍ اٯٜـــ ١عً ٢غــً ٛاسهــاّ اٱنـــَ ّ٬ـٔ ايتًؿٜؿ عً٢
ايٓفو.
ايهاؾنــ : ١إغفــكٚ ٠ايكٓــ ٗ ١اٯٜــ ١ام٬يٝتــإ ,فتتعًكــإ بــايمٚز
ٚايمٚدٚ ١عُ ّٛإهًٌُ.
ٚتُٓـ ٞاٯٜـًَ ١هـ ١ا٭غـ٬م اؿُٝـؿ ٠عٓـؿ اٱْهـإ بادتٓـاب ايغٓــب
ٚاٱْفعاٍٚ ,اغتٝاق ايرتٚ ٟٚايتأْٚ ,ٞاٱُْاف ,إ أسهاّ ٖف ٙاٯٜات تبٌ
دٗــاؾ ايــٓفو َُٚــاقع ١اهلــٚ ,٣ٛأًٖٝــ ١إهــًِ يًكٝــاؾَٚ ٠عاؾــ ١ا٭َــٛق
ايًػُ ٗ ١ٝبٝت٘ ٚؾاغٌ أنكت٘ ٗٚ ,اٯ ١ٜؾع ٠ٛيًُكأ ٠يٲَ٬ع ٚادتٓاب
أنباب ايفتٓٚ ١ايفكق.١
تفسري قىله تعاىل ط فَبَِّْ اٌٍَّوَ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ ص
ا٭ : ٍٚقاعؿ ٠نً ١ٝتتغً ٢ايٓاى ٗ ايًٓأ ٠ايؿْٚ ١ٜٛٝاؿٝـا ٠ا٭غكٜٚـ١
ٚباب يٮٌَ َهتؿ ِٜايفتض  َٔ ٖٞٚغما ٘ٓ٥اييت  ٫تٓفؿ.
ايجاْ : ٞتؿٍ اٯ ١ٜبايؿ٫ي ١اٱيتماَ ١ٝعً ٢ايٛعؿ ايهك ِٜبٓم ٍٚيآبٝب
ايكٓ ١عً ٢ايمٚدٌ بايكدٛع اٍ ايمٚد.١ٝ
ايجايح  :اٯ ١ٜتًذٝع عًٖ ٢ذكإ اٱٚ ٤٬ٜعؿّ اٱقاَ ١عً.٘ٝ
************

