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املقدهة
اؿُذ هلل ايز ٟتؿلٌ بإْضاٍ ايكـشإٓ نتابـا داَعـا يٮطـشاس ٚايعًـّٛ
اٱهل ١ٝيريق ٢ب٘ اْ٫ظإ إٍ أدٌٸ َكاَات ايشؾعـٚ ١ايعـض َـا تتلـُٓ٘ َـٔ
اٯٜات ٚا٭سهاّ ٚايظٓٔ ٚاٯداب.
ٚعامل ايتؿظري سسًَ ١باسن ٗ ١نٓٛص اٯٜات َٚا ؾٗٝا َٔ ايذسس ايجُ١ٓٝ
ايــت تــتٮ٭ ٗ سســاب إًهــٛت  ٗٚقًــٛب إــ , ٌَٓ٪أَــا عًــ ٢مــٛ
اٱْعهاغ نُا ٜعهع ايكُش بٓٛس ٙكٝا ٤ايؼُع ,أ ٚعً ٢م ٛاٱطتكٍ٬
يتؼــشٜـ اهلل تعــاٍ يٲْظـإ ٚدعًــ٘ يًٝؿتــ٘ ٗ ا٭سض ٜٓ ,ــاٍ إعــاسف
ؼـٚ ٬ٝنظبا ٚإٕ نإ بايتٛؾٝل َٚؿاتٝض اهلذاٚ ,١ٜآٜـات ايكـشإٓ تتطًـع
إٍ َٔ ٜظتظٗش أْٛاسٖا تؿظريا ٚتأ , ٬ٜٚيٝظتجُشٖا ايعًُاٚ ٤أٌٖ إعشؾ١
ٚعاَ ١ايٓاغ نٌ سظ ب سادت٘ ٚػػؿ٘ ٚطع ٘ٝإٍ ايظعاد ٗ ٠ايذاس,’ٜٔ
 ٜٚتذبشَ ٕٚا ؾٗٝا َٔ ريا٥ش اؿهُ.١
ٖٚزا ٖ ٛاؾض ٤ايشابع َٔ َعامل اٱّإ إباسى بًطـ ٚؾلٌ َٔ عٓذ
اهلل عض ٚدٌ ٜٚ ,تلُٔ تؿظري اٯٜات (َ ) 28 -21ـٔ طـٛس ٠ايبكـش , ٠إر
ٜبذأ غطاب إهل ٞيًٓاغ ْٝعا ,ؾ ٘ٝسذ ١عًٚ ِٗٝػاٖذ عً ٢بذٜع ؿٓع
اهلل ٚعظ ِٝؾلً٘ عً , ِٗٝيٝهَ ٕٛكذَ ١يعبـادتِٗ يـ٘ ٚ ,إسزاصٖـِ َـٔ
ايؼشى ٚايل٬ي , ١يٝأت ٞبعذ ٙايتشذَ ٟا ْضٍ عً ٢ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِٖٚ ,زا ايتشذ ٟسٓٚ ١يطـ بِٗ ْٝعا  ,أَا إظًُٕٛ
ؾٝضٜذِٖ إّاْا ٚ ,أَا ايهؿاس ؾشجِٗ عً ٢ايتٛبٚ ١اٱْاب , ١ثِ ٜأت ٞايتشزٜش
ٚايتخٜٛـ َٔ ايٓاس.
 ٚؾ ٘ٝأبٛاب عًُ ١ٝدذٜذَٗٓٚ ٠ذَ ١ٝظتشذث ٗ ١عًِ ايتؿظـري بؿلـٌ
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ٚإؾاك َٔ ١عٓذ إٓإ ايٖٛاب ٖٛٚ ,عباس ٠عٔ عذد َٔ قاكشات عح
ايتؿظري يًشٛص ٠ايعًُ ٖٛٚ ١ٝأنـ دسٚطـٗا ب نـ ١ايكـشإٓ ,باٱكـاؾ ١إٍ
عجٓا ايؿكٗٚ ٞا٭ؿٛي ٞط ١ًٝأٜاّ ا٭طبٛع ايذساطٚ ١ٝايبشح ا٭ي٬قـٞ

يَٗٓ ٌَٛٝا ,قاٍ تعاٍط ىَِِػْوِ ىَزَج فَيَْْعََْوْ جىْعَحٍِيٌَُُص(.)1
الٌجف األشزف
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قىله تعاىلط َّح أَُّّيح جىنَّحطُ جعْرُذًُج سَذَّنٌُْ جىَّزُِ خيَقَنٌُْ ًَجىَّذزَِِّ

ٍِِْ قَرْيِنٌُْ ىَعَيَّنٌُْ ضَطَّقٌَُُص اٯ.21 ١ٜ
اإلعزاب واللغة

ٜا  :أداْ ٠ذا.٤

أٜٗا  :أَٓ : ٟادَ ٣بين عً ٢ايلِ ٗ قٌ ْـب ٖٛٚ ,اطـِ َبٗـــِ
ٜكع عً ٢أدٓاغ عذٜذٖ (ٚ ,٠ـا) يًتٓبٝـٜ٘ٚ ,كـْ ٍٛؿـش َـٔ ايٓشـ ٌٜٛأْٗـا
صا٥ذ.٠
ٖٚزا ايكٚ ٍٛإ نإ إؿط٬سا ياؿا بــــٓاع ١ايٓشـٜٚ ٛؿٝذ ايتٛنٝذ
ٗ ايػايب إ ٫اْ٘ َشدٚد ٗ عً ّٛايكشإٓ يٮ طشاس إًهٛت ١ٝايهآَ ٗ ١نٌ
ســشف َــٔ سشٚؾــ٘ ٚنًُاتــ٘ َاٖٝـ َٚ ١عٓــَٛٚ ٢كــٛعا ٚسهُــا ٚقــشا, ٠٤
ّٚهــٔ إطــ٬م تعشٜـــ ٚإؿــط٬ح آيــش يًشــشف ايضا٥ــذ َجــٌ ( ايتٛنٝــذ
ايعشك ٫ , )ٞأقٌ غـٛق ايشطِ ايكشآْ. ٞ
ايٓاغ  :ؿؿ ١٭َ ٟشؾٛع.

ٚق ٌٝاْ٘ بذٍ باعتباس ٙداَذا ,أعبذٚا  :ؾعـٌ أَـش َـبين عًـ ٢سـزف
ايٓ ٕٛ٭ٕ َلاسع٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُظٚ ,١ايٛا : ٚؾاعٌ.
سبهِ َ :ؿع ٍٛب٘ٚ ,ايهاف كُري َتـٌ ٗ قٌ دش باٱكاؾ.١
ايز : ٟاطِ َٛؿ ٍٛؿؿ( ١يشب).
يًكهِ  :ؾعٌ َاضٚ ,ايؿاعٌ كُري َظـتز تكـذٜشٖ ٙـٚ ,ٛايهـاف,
َؿع ٍٛب٘.
ٚايز : ٜٔايٛا : ٚسشف عطـ ,ايز : ٜٔاطِ َٛؿَ ٍٛعطـٛف عًـ٢
قٌ دش َلاف اي.٘ٝ
يعًهِ  :يعٌ  :سشف تشز ٚطُع ْٚـبٚ ,ايهاف  :إمسٗا.
تتك : ٕٛؾعٌ َلاسع َشؾٛعٚ ,ايٛا ,ٚؾاعٌ ٚ :اؾًُ ١ايؿعً ٗ ١ٝقٌ
سؾع يـ يعـًٌْٚ ,ـ( ١يعًهـِ تتكـ٫ )ٕٛقـٌ هلـا َـٔ اٱعـشاب ٭ْٗـا
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ناؾضا َٔ ٤ايؼطشٚ ,ق ٌٝسايٚ ,١ٝا٭ ٍٚأؿض
ايعباد : ٠عٓٛإ اـلٛع ٚايتزيٌ  ٗ ٖٞٚ ,اٱؿط٬ح إٛاظب ١عً٢
إتٝإ إ أَٛس ب٘ٚ ,ايؿاعٌ عابذٚ ,اهلل عض ٚدٌ ٖ ٛإعبٛد.

يعٌ  :سشف َؼب٘ بايؿعٌ ٚتؿٝذ ايزدــٚ ٞايطُع ٚاٱػـــؿام ٚتٛقـــع
إُهٔ طٛا ٤نإ قبٛبا اَ ٚهشٖٚا ٚأ ؿًٗا عـٌٸٚ ,ايـ ّ٬صا٥ـذ ٠قـايٛا :
( باْٗا دا٤ت ٗ ايكشإٓ َعٓ ٢نَٚ ٞعٓ ٢عظ َٔ ٖٞٚ ٢اهلل ؼكٝل).

()1

ٚيػ ١اٱط٬م ٗ ٖزا ايك ٍٛايت عًٗٝا أ غًب اٌٖ ايتؿظـري ٚغريٖـِ
ؼتاز اٍ ديٚ ,ٌٝبايٓظب ١يٮ ٚ ٍٚايجاْ ٞؾُٔ اؾا٥ض إ ٜهْٛا ٚدٌٗ َٔ
ٚد ٙٛتأًٜٗٚا ٗ ػطش َٔ َٛاكعٗا ٗ ايكشإٓ.
ٚبايٓظب ١يًجايح أ ٟإسادَ ٠عٓ ٢ايتشكٝـــل َٓٗا ؾإْ٘ وتـــاز اٍ دي,ٌٝ
يـٛؿــا ٚإ د٫يــ ١ا٭يؿــاظ عًــَ ٢عاْٗٝــا يٝظــة راتٝــ ١نذ٫يــ ١ايلــٝا٤
ٚايٓٗاس عًـٚ ٢دـٛد ايؼـُع إِـا ٖـ ٞباؾعـ ٌ ٚايتخــٝف َـٔ ٚاكـع
ا٭يؿاظ ,يزا ؾإ ايذ٫ي ١ايًؿظ ١ٝتذيٌ عظب عًـِ ا٭ؿـ ٗ ٍٛايذ٫يـ١
ايٛكــعٖ ١ٝــا وتــاز اٍ ديٝــٌ أَــا َــٔ ايًػــ ١أ ٚايظــٓ ١ا ٚديٝــٌ َعتــ
آيشٚ,نًٗا ٗ إكاّ َؿكٛد.٠

يف سياق اآليات

بعذ إ قظٸُة اٯٜات ايهشّ ١إتكذَ ١ايٓاغ إٍ قظٌُ َتلادٗ ٜٔ
إٚ ٍٛٝإظايو ايعكا٥ذٜ ١ٜذيٌ ؾُٗٝا غايب ايٓاغ ,ؾانشَة إَٓ٪ـــٌ
بإـــــذح ٚايجٓـــــاٚ ٤ايتكــذٚ ,ِٜرَـــــة ايهؿــاس ٚايلــٚ ٍ٬أٖــٌ ايشٜــا٤
ٚايٓؿام ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜدعٚ ٠ٛب٬غا يًٓاغ عاَ ١يٝذيٌ اؾُــــٝع ٗ
اـطاب ايتهًٝؿ ٞي بين آدّ ,ؾبعذ ايًـٚ ّٛايتـٛبٝي ٜـأت ٞايٓــــذا ٤ايكشآْـٞ
ايعـــ اّ يبٝإ إطًـٛب يهـٜ ٫ ٞبكـــ ٢ايٓـاغ ٗ تٝـــ٘ ٚكــــٝاعٚ ,يٝتكـذّ
ايٛعـــذ ٚأطباب اهلذا ١ٜايتٛبٝـــي ٜٚتأيـــش عٓ٘ َ ,ـٔ غـري تعـاسض َـع
إمـــ٬ي٘ إٍ بؼـــاس ٠يًَُ٪ــٌٓ ٚٚعٝذ يًهاؾش.ٜٔ
( )1فُع ايبشش.449 ٜٔ
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إٕ إْتكاٍ اٯٜات إٍ يطاب ايٓاغ ْٝعا آ ١ٜإعذاصٚ َٔ ١ٜد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚعذّ اٱْؼػاٍ َٛكٛع إٓاؾكٌ إْؼػا ٫تاَا.
ايجاْ : ٞسح إٓاؾكٌ يٓبز ايٓؿامٚ ,دعٛتِٗ يٓكا ٤ايظـشا٥شٚ ,ؿـذم
ايٓٛاٜا.
ايجايح  :دزب ايٓاغ إٍ اٱط.ّ٬
ايشابع  :ؼزٜش ايٓ اغ ْٝعا َٔ ايٓؿام ٚايهؿش.
اـاَع  :دع ٠ٛسذٜج ٞاٱط ّ٬إٍ اٱعشاض عٔ ايٓؿام باٱْكطـاع
اٍ ايعباد.٠
ايظادغ  :تٛنٝذ ٚدٛب ايعباد ٠عً ٢نٌ إْظإ رنشا أ ٚأْج.٢
ايظابع  :إٕ إتٝإ ايتهايٝـ باب يًتخًف َٔ ايٓؿامٚ ,اٱبتعاد عـٔ
َٓاصي٘.
ايجأَ  :سـش ايٓؿام ٚإسـا ٤إ ٓاؾكٌ ,عح غريِٖ َٔ ايٓاغ عً٢
ايعبادٚ ٠ايـ٬ح.
ايتاطع  َٔ :كشٚب ايعباد ٠ا٭َش بإعشٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهشَٔٚ ,

أِٖ َـادٜك٘ قاسب ١ايٓؿام ,يزا دا٤ت اٯٜات ايظابك ١بكٛي٘ تعاٍ طًَئِرَج

قِْوَ ىَيٌُْ ص ٗ عذّ تع ٌٝاؾٗ ١ايت تٛد٘ ايً ّٛيًُٓاؾكٌ ؾٗٝا ٚ ,قذ ٜأتِٗٝ
َٔ أطشِٖ ٚأؿشابِٗٚ ,ػشنا ٗ ِٗ٥ايتذاسٚ ٠ايعٌُ.
ايعاػش  :بٝإ إْتؿا ٤ايعً ١يًٓؿـامٚ ,إ ايٛادـب غ٬ؾـ٘ٚ ,يـ ٛتٛدـ٘
ايٓاغ إٍ عباد ٠اهلل يٝػؼاِٖ اـري ٚاي ن.١
اؿاد ٟعؼش ٕ :ا أيتتُة اٯ ١ٜايظابك ١باٱيباس عٔ قذس ٠اهلل تعاٍ
عً ٢نٌ ػ ٧دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتبٌ أَٛسا :
ا٭ : ٍٚإ ٕ اهلل تعاٍ أٌٖ يًعباد.٠
ايجاْ : ٞيٛػا ٤اهلل طبشاْ٘ هلذ ٣ايٓاغ ْٝعاٚ ,يهٓـ٘ دعـٌ ايـذْٝا
داس إَتشإ ٚإيتباسٚ ,تؿلٌ باٱْزاسات ٚايبؼاساتَٗٓٚ ,ا ٖز ٙاٯٜات.
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ايجايح  :بؼاس ٠إ ٌَٓ٪بإٔ ايٓؿام ٚأًٖ٘ ئ ٜلش ِٖٚػ٦ٝا ٚإ ايك٠ٛ
هلل ْٝعا.
ايشابع  :دع ٠ٛإظًٌُ يًظ٪اٍ ٚايذعا َٔ ٤اهلل عضٚدٌ.

 ٗٚؿًٖ ١ز ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايتايٝـ١ط جىَّذزُِ ََعَذوَ ىَنُذٌْ جَْسْفَ فِشَج وذح ًَجىغَّذََح َ
ذِنَح و......ص(َ )1ظا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ ؾلٌ اهلل عض ٚدٌ عً ٢ايٓاغ بزغٝبِٗ بايعبادَ ٠ع أْٗا
ٚادب ٚؾشض عٌ عً ٢نٌ َهًـ .
ايجاْ :١ٝاـطاب ايعاّ يًٓاغ ْٝعا بـؿ ١اٱْظاْٚ ١ٝاـًـل َـع رنـش
يًــل اهلل هلــِٚ ,دــا٤ت اٯٜــ ١ايتايٝــ ١بــزنش بــذٜع ؿــٓع اهلل ٗ تظــخري
ايظُاٚات ٚا٭سض هلِ.
ايجايجــ :١ايعطـــ إٛكــٛع ٞيٰٜــ ١ايتايٝــ ١عًــ ٢آٜــ ١ايبشــح بإبتــذاٗ٥ا
با٫طِ إٛؿ( ٍٛايز.)ٟ
ايشابع :١تأنٝذ ايًطـ اٱهل ٞبذع ٠ٛايٓاغ يعبادت٘ ببٝإ عظـْ ِٝعُـ٘
عًٚ ِٗٝعذّ إَهإ إطتػٓا ِٗ٥عٔ سٓت٘  ٗ ٌٖٚ ,اٯ ١ٜإْزاس يًٓاغ ,
ٚأْ٘ ٗ ساٍ عـذّ عبـادتِٗ يـ٘ ؾـإٕ ايـٓع ِ ايعظُٝـ ١يـٔ تظـتذ ِٜعًـ,ِٗٝ
اؾــٛاب ْعــِ  ٚ ,أيتتُــة اٯٜــ ١بــايضدش عــٔ ايؼــشى ٚايلــ٬ي ,١قــاٍ

تعاٍطقُوْ ٍَح َّعْرَأُ ذِنٌُْ سَذِّ ِ ىٌَْالَ دُعَحؤُمٌُْ فَقَذْ مَزَّذْطٌُْ فَغٌَْفَ َّنٌُُُ ىِضَجٍوحص(.)2

اـاَظٜ :١ؿٝذ اؾُع بٌ ا٭َـش إٛيـ ٟٛايٛدـٛب ٗ ٞأٖ ٍٚـز ٙاٯٜـ١
يًٓاغ بعباد ٠اهللٚ ,أيتتاّ اٯ ١ٜايتاي ١ٝبايٓٗ ٞعٔ ايؼشى يض ّٚتٛسٝذ اهلل
عض ٚدٌٚ ,عذّ اـًط بٌ ايعبادٚ ٠بٌ أطباب ايل٬يٚ ١ايهؿـش ٚإؽـار
ايؼشٜو ,يزا ناْة دع ٠ٛايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ يٗٝـٛد

( )1اٯ.22 ١ٜ
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إذْٚ ١ٜٓـاس ٣لشإ ٚنؿاس قشٜؽ ًَٛٚى ا٭سض بًض ّٚعباد ٠اهلل عض
ٚدٌ.
ٚأيشز عبذ ايشصام ٚايبخاسَٚ ٟظًِ ٚايٓظاٚ ٞ٥ابٔ أب ٞسـا عـٔ
ابٔ عباغ قاٍ سذثين أب ٛطؿٝإ إٔ ٖشقٌ دعا بهتاب سط ٍٛاهلل ؿً٢
اهلل عًٚ ٘ٝطًِ ؾكـشأ , ٙؾـإرا ؾٝـ٘ بظـِ اهلل ايـشٓٔ ايـشسَ . ِٝـٔ قُـذ
سط ٍٛاهلل إٍ ٖشقٌ عظ ِٝايش ّٚط ّ٬عً َٔ ٢اتبـع اهلـذ . ٣أَـا بعـذ
ؾإْ ٞأدعٛى بذعا ١ٜاٱط . ّ٬أطًِ تظًِ .أطًِ ٪ٜتو اهلل أدشى َشتٌ
ؾإٕ تٛيٝة ؾإٕ عًٝو إثـِ ا٫سٜظـٜ{ ٌٝـا أٖـٌ ايهتـاب تعـايٛا إٍ نًُـ١
طٛا٤ٺ بٓٓٝا ٚبٓٝهِ أْ ٫عبذ إ ٫اهلل ْ ٫ٚؼشى ب٘ ػـ٦ٝا} إٍ قٛيـ٘ {اػـٗذٚا
بأْا َظًُ.)1()}ٕٛ
ايظادطــ :١تُٓٝــًَ ١هــ ١ايعبٛدٜــٚ ١اـؼــٛع هلل عــض ٚدــٌ ٗ ْؿــٛغ
إظًٌُٚ ,بعح ايٓاغ يٲقتذا ٤بِٗ.
ايظابع :١تزػض عٔ اٱقباٍ عً ٢طاع ١اهلل ايؿطٓٚ ١ايٝكظٚ ١ايٓؿشَٔ ٠
ايؼشى ٚايل٬ي.١
 َٔ ٚاٱعذاص ٗ ْظِ اٯٜات إٔ ا٭َش اٱهل ٞبايعباد ٠داَ ٤طًكا َٔ
غري إٔ ٜكٝذ بؼو َٛٚكٛع يًذذاٍ ؾٛسد بـٝػ ١اي ٖإ ٚبٝإ اٱعذاص
ٗ بذٜع ؿـٓع اهلل َٚـا طـخش ٙيًٓـاغ ,بُٓٝـا دـا ٤ايتشـذٚ ٟاٱستذـاز
ٚيض ّٚطشد ايؼو ٗ ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ يٝؼٌُ اـطاب
(ٜا أٜٗـا ايٓـا غ) أٖـٌ ايهتـابٚ ,بـٌ ايٓـاغ ٚبٝـِٓٗ عُـٚ ّٛيــٛق
َطًل.
ؾٝــذع ٛاهلل عــض ٚدــٌ ايٓــاغ يعبادتــ٘ ٜٓٚـــش سطــٛي٘ قُــذا ؿــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚطــًِ ٜٚــذاؾع عــٔ ايكــشإٖٓٚ ,ــَ ٛــٔ عَُٛــات قٛيــ٘
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تعــاٍط ئَِّّذذح َّذْ ذُِ َّضَّىْنَذذح جى ذزإمْشَ ًَئَِّّذذح ىَ ذوُ ذذحف ٌُص( ,)1يٝهــَ ٕٛــٔ َـــادٜل
سؿــا ايكــشإٓ يػــ ١ايتشــذٚ ٟتأنٝــذ عذــض ايٓــاغ عــٔ اٱتٝــإ بظــٛس٠
َٔ طٛس ٙايكـاس.

إعجاس اآلية

ؿـــٝػ ١اٱطـــ٬م ٚإ٬صَـــ ١ايبظـــٝط ١اـايٝـــَ ١ـــٔ ايٛاطـــط ١بـــٌ
ايعبـــادٚ ٠ايتكـــٚ ٣ٛعـــذّ إ َهـــإ اٱْؿهـــاى بُٗٓٝـــاٚ ,تٛدـــ٘ اـطـــاب
اٍ ْٝــــع ايٓــــاغ بعــــشض ٚاســــذ َــــع إ ػــــطشا َــــِٓٗ إطــــتذاب
يٲطــٚ ّ٬إطــتُع يٰ ٜــات ٚبعلــِٗ دشــذ ٚنؿــشٚ ,ؾٗٝــا بٝــإ يؿًظــؿ١
ايعبـــادٚ ٠أ ْٗـــا عٓـــٛإ ايؼـــهش عًـــْ ٢عُـــ ١اـًـــل ٚاٱقـــشاس بعظـــِٝ
ايكذس.٠
ٚفـــــ ٤ٞاـطـــــاب ٗ اٯٜـــــ ١عًـــــ ٢مـــــ ٛاٱ طـــــ٬م ايؼـــــُٛيٞ
إظــــــتٛعب يًٓــــــاغ ْٝعــــــا إٛدــــــٛد ٚإعــــــذ ّٚايــــــزٜ ٟــــــأتٞ
ٚدٗــــا َــــٔ ٚدــــ ٙٛايشٓــــ ١اٱهلٝــــ ,١ؾبعــــذ آٜــــــات ايتٛبٝــــــي مل
ٜٓــــضٍ ايعـــــ زاب عًــــ ٢ايهــــاؾشٚ ٜٔتؿلــــٌ اهلل طــــبشاْ٘ باَٗــــاهلِ
 ٚإ تـــــًة ٚتٛايــــة ػــــببٝب ايشأؾــــ ١بتذــــذد ايــــذع ٠ٛاٍ ايعبــــاد٠
ٚايشػـــــادٖٚ ,ـــــَ ٛـــــٔ ٚدـــــ ٙٛايشٓـــــٚ ١ايظـــــــ ع ١ايـــــت ٜ ٫كـــــذس
عًٗٝــــا ا ٫اهلل عــــض ٚدــــٌٖ ,ــــا ٪ٜنــــذ إ أ سهــــاّ ايكــــشإٓ ٚايظــــٓ١
نًــــــٗا مساٜٚــــــٚ ,١اٱطــــــ ّ ٬سطــــــاي ١عإٝــــــٚ ,١ؿــــــٝؼ اٱْــــــزاس
ٚايتبًٝؼ  ٫تٓكطع.

ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ
وميكه تسميت اآليت بـآيت (اعبدوا ربكن) ومل يزد ىذا اللفظ يف القزآن إال مزتني.
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اآلية سالح

ؼح اٯ ١ٜعً ٢ايعبادٚ ,٠تـذع ٛإٍ إ تٝـإ ايؿـشا٥و ٚعـذّ اٱنتؿـا٤
باٱتٝإ بايؼٗادتٌ ٚ ,تبٌ َٛكٛع ١ٝايعباد ٗ ٠اؿٝا ٠ايذْٝا ٚعذّ إَهإ
ايتخًٚ ٞاٱعشاض عٔ ايتهًٝـ ب ٗا ا ٚايتؿشٜط ببعو ٚدٖٗٛاٚ ,تذعٛ
اٯ ١ٜإٍ إ تباع ايٓيب ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ٭ٕ اٱطـٖ ّ٬ـ ٛطشٜـل
ايعباد.٠
تبٌ ٖز ٙاٯ ١ٜإٔ ايعباد ٖٞ ٠طٛس إٛدب ١ايهً ١ٝايـزًٜ ٟتكـ ٞعٓـذٙ
ايٓاغ ْٝعا ٖٛٚ ,ايظ٬ح يًكلا ٤عً ٢ايٓؿام َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚبـذم ايعبادٜ ٠تخًف اٱْظإ َٔ ايٓؿام ٚأي٬ق٘ إزَ.١َٛ
ايجآّْ : ٞع إْكطاع إ ٌَٓ٪اٍ ايعباد َٔ ٠اٱؿػا ٤يًُٓاؾكٌ ٖٞٚ ,
بشصخ دٚ ٕٚؿ ٍٛأر ٣بإٓاؾكٌ هلِ.
ايجايح ٜ :بعح إْؼـػاٍ إـ ٌَٓ٪بعبـاد ٠اهلل ٚإتٝـإ ايؿـشا٥و ايٝـأغ
ٚايؿضع ٗ قًٛب إٓاؾكٌ.
ايشابع  :بايعبـاد ٠ايــادقٜ ١ـذيٌ نـجري َـٔ ايٓـاغ اٱطـٚ ّ٬وظـٔ
إطٖ ,َِٗ٬ا ٜه ٕٛسذ ١عً ٢إٓاؾكٌٖٚ ,ضّ ١يًٓؿام ٚاؾشٛد.
يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ بٗز ٙاٯ ١ٜتزنري نٌ إْظـإ بٛظا٥ؿـ٘ ايعبادٜـ١
ايت ته ٕٛي٘ ٚاقٚ ١ٝسشصا ٗ ايٓؼأتٌٚ ,تتٓض ٙا٭س ض َعٗـا َـٔ ايٓؿـام
ٚأًٖ٘.

اآلية لطف

َٔ ؾلٌ اهلل عض ٚدٌ ف ٤ٞايٓذا َ٘ٓ ٤تعاٍ إٍ ايٓاغ ْٝعا بًضّٚ

عبادت٘ ؾُع إ ايعباد ٠عً ١يًـل اٱْظـإ ٖٚـٚ ٞادـب عـٝين عًـ ٢نـٌ
َهًـــ ؾــإ اهلل عــض ٚدــٌ أْــضٍ ٖــز ٙاٯٜــ ١يطؿــا َٓــ٘ تعــاٍٚ ,تشغٝبــا
باٱطٚ ,ّ٬تزنريا يًٓاغ بٛظا٥ؿِٗ ايعباد.١ٜ
بعذ رّ ايٓؿام ٚأًٖ٘ٚ,بٝإ قبش٘ ايزاتٚ ٞايعشك ,ٞتـأتٖ ٞـز ٙاٯٜـ١
يتأيز بٝذ َٔ ٜكشأٖـا أٜ ٚظـُعٗا اٍ عـامل ايعبـادٚٚ ,٠ظـا٥ـ إ٥٬هـ,١
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ٚايظٝاس ٗ ١عامل اٯيش ٠ٱدساى ايعكٌ ٚايٛدذإ تعكب ايعباد ٠بايجٛاب
ايعظ.ِٝ
ؾاٯ ١ٜيطـ بايٓاغ ْٝعا بذي ٌٝإٔ اـطاب ؾٗٝا ٜؼـٌُ نـٌ إْظـإ
ََٓ٪ا نإ أَٓ ٚاؾكاَ ,ظًُا ا ٚنتابٝا ا ٚناؾشاٚ ,تذٍ عً ٢عإ ١ٝاـطاب
ايكشآْٚ ,ٞطع ١اٱط ّ٬يًٓاغ ْٝعا ٌْٝٚ ,سكٛقِٗ ؾٝـ٘ ٚإمــاس ادا٤

ايٛادبات ايعباد ١ٜبذيٛي٘ قٌ تعاٍ ( ًٍََح أَسْعَيْنَحكَ ئِالَّ مَحفَّسً ىِينَّحطِ)

()1

ؾُاداَة اؿٝا ٠ا يذْٝا داس إَتشإ ٚإيتباس ؾإ ٚادبات عذٜـذ ٠تكـع
عً ٢عاتل اٱْظإ رنشا أ ٚأْجٚ ٢تتذً ٢بعباد ٠اهلل ٚإتٝإ ايتهايٝـ ,قاٍ

تعاٍط قُوْ ئِّإِ أٍُِشْشُ أَُْ أَعْرُذَ جىيَّوَ ٍُخْيِصوح ىَوُ جىذَِِّّص(.)2

ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜؿشو ٗ ١ا٭َش بايعباد ٠ايز ٟوٌُ عً ٢ايٛدٛب
ٚيٝع ايٓذب أ ٚايعٓٛإ اؾاَع هلُاٚ ,ت٪نذ اٯ ١ٜايتظا ٟٚبٌ ايٓاغ ٗ
ايعبٛد ١ٜهلل ٚ ,يض ّٚاٱْكٝـاد ٚاٱْــٝاع ٭ٚاَـش اهلل تعـاٍ ٚاِـا ســٌ
ايتبا ٜٔبإطتذاب ١إ ٌَٓ٪إٍ ا٭ٚاَش اٱهلٝـٚ ,١ؽًــ ايهؿـاس ٚإٓـاؾكٌ
عٓٗا.

إفاضات اآلية
َٔ اٯٜات ٗ اـطابات ايكشآْ ١ٝيػ ١ايعُـ ّٛايؼـاًَ ١ؾُٝـع ايٓـاغ,

ؾايــذع ٠ٛاٍ ايعبــاد ٠مل تٓشـــش َٛكــٛع اٯٜــات ايظــابكٚ ١يـــٛق
إخادعٌ ٚإٓاؾكٌ بٌ دا٤ت عاَ ١٭ٕ ايعباد ٖٞ ٠ايعًـ ١ايػاٝ٥ـ ١ـًـل
اٱْظــإٚ ,يبٝــإ عــذّ ســـش ايــذعٚ ٠ٛايعُــٌ اؾٗــاد ٟبإخــادعٌ
ٚإٓاؾكٌ.
ٚتبعح اٯ ١ٜايػبطٚ ١ايظعاد ٗ ٠قًٛب إظًٌُ ٭ِْٗ إيتاسٚا ايٓٗر
ايظًٚ ,ِٝإطتطاعٛا تٛظٝـ ايعكٌ ٚاؿٛاغ يذسى اؿكا٥لٚ ,إقزٕ ا٭َش
( )1طٛس ٠طبأ . 28
()2طٛس ٠ايضَش .11
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بايعباد ٠بب ١ٜاـًل ٚاٱيباس باْ٘ تعاٍ ٖ ٛايز ٟيًـل ايٓـاغ ْٝعـا ٖـا
ٜذٍ عً ٢إٔ ايعبادٚ ٠د٘ َٔ ٚد ٙٛايؼهش هلل تعـاٍ عًـْ ٢عُـ ١اـًـل,
ٚؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١تجبٝة َؿاٖ ِٝايعبٛدٚ ١ٜاؿادـ ١إٍ اهلل تعـاٍ  ,يتهـٕٛ
َكذَٚ ١تٛطْ ١٦ؿظ ١ٝيٲيـ٬ق ٗ ايعبـادٚ ,٠ايتٓـض ٙعـٔ أطـباب ايعٓـاد
ٚاؾشٛد.

الصلة بني أول وآخز اآلية

إبتذأت اٯ ١ٜباـطـاب اٱهلـ ٞإتٛدـ٘ إٍ ايٓـاغ عًـ ٢مـ ٛايعُـّٛ

اجملُٛع ٗٚ ٞأؾشاد ايضَإ إتعاقب ,١ؾًٝع َٔ ؽـٝف أ ٚتكٝٝذ ٗ دٗ١
اـطاب ٚإكـٛد ٜٔب٘ ,بٌ َٖٛ ٛد٘ يهٌ إْظإ ََٓ٪ا أ ٚناؾشا ,رنـشا
أ ٚأْجٚ ,٢ؾ ٘ٝدع ٠ٛيهٌ إْظإ يٲؿػا.٤

 َٔٚاٯٜات إ دا٤ت اٯ ١ٜايظـابك ١بكٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَىَذٌْ َذح َ جىيَّذوُ ىَذزَىَدَ

ذِغََْعِيٌِْ ًَأَذْصَحسِىٌِْص ( , )1أ ٟأِْٗ ٜظُعٖ ٕٛـزا ايٓـذاٜٚ ,٤بــش ٕٚاٯٜـات,
ٚدا ٤ايٓذاٚ ٤ايذع ٠ٛإٍ اٱّإ ٗ ايكشإٓ  ٖٛٚ ,ػاٖذ عً ٢ؾلٌ ايكشإٓ
عًــ ٢ايٓــاغ ْٝعــا إر أْــ٘ ايظــب ٌٝإٍ اهلذاٜــٚ ,١ايٛطــ ١ًٝايظــُا١ٜٚ
ٚإًهٛت ١ٝايت ىاطب اهلل تعاٍ بٗا ايٓاغ.
ٚداَ ٤لُ ٕٛايذع ٠ٛبظٝطا ٜٚ ,تلُٔ َعٓـ ٢ايٛدـٛب ٚاٱْبعـاخ
اٍ ايعبا دٚ ٠عذّ دٛاص ايزىٚ ,مل تكٌ اٯ( ١ٜاعبـذٚا اهلل) ٚإ دـا٤ت
آٜات عذٜذ ٠ب٘ ٚ ,رنشت ٖز ٙاٯ ١ٜاهلل عض ٚدٌ بـؿ ١ايشبٛب ١ٝإطًك, ١
ؾاهلل عضٚدٌ سب اـ٥٬ل ٚايٓاغ ْٝعاٚ َٔٚ ,ظا٥ـ إخًٛقٌ عباد٠
اهلل تعاٍ.
ؾكاية اٯ( ١ٜأعبذٚا سبهـِ) يتهـ ٕٛايشبٛبٝـ ١نًٝـا طبٝعٝـا ٚ ,طـٛس

إٛدب ١ايهً ١ٝايـزًٜ ٟتكـ ٞعٓـذ ٙايٓـاغ ,ؾـاهلل تعـاٍ طسَخِّ جىْعَذحىََِ

( )1طٛس ٠ايبكش. 20 ٠

َص

 14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع
ٚيٝع َٔ إْظإ إ ٖٛٚ ٫عبذ هلل تعاٍ ٚ ,هب عًٝـ٘ إٔ ٜـ٪دٚ ٟظـا٥ـ
ايعبٛدٜــٚ ١ايطاعــ ١هلل تعــاٍ  ,ؾٗــز ٙاٯٜــ ١سٓــ ١بايٓــاغ ْٝعــا ,قــاٍ

طبشاْ٘ط ًٍََح خَيَقْصُ جىْجَِِّ ًَجإلِّظَ ئِالَّ ىَِْعْرُذًُُِص(.)1

ؾذا٤ت ٖـز ٙاٯٜـ ١تؿظـريا ٚبٝاْـا هلـا ٚ ,إر تتعـذد َعـاْ ٞايـشب ٗ
ايًػ,١ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢إايو ٚايظٝذ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبزنش ؿؿ ١أيـش ٣هلل
تعاٍ  ٖٞٚاْ٘ يايل ايٓاغ ْٝعا ٖٚ ,زا اـطاب َتذذد ٚػاٖذ عًـ٢
إ ايكشإٓ مل ٜٓضٍ ؾ ٌٝد ٕٚآيشٚ ,مل ٜهـٔ كتــا ببٜـاّ ايتٓضٜـٌ ؾهـٌ
َٛيٛد ٜتٛد٘ ي٘ ٖزا اـطاب ٚػب عً ٘ٝايعباد ٠عٓذ بًٛؽ طٔ ايتهًٝـ

رنــشا نــإ أ ٚأْجــ ,٢تــشٕ ٣ــارا مل تهتـــ اٯٜــ ١بكٛيــ٘ تعــاٍ طجىَّ ذزُِ

خَيَقَنٌُْصٚإؾاد ٠ايلُري ( ايهاف) عُ ّٛايٓاغٚ ,ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚبٝــإ عظــ ِٝقــذس ٠اهلل  ,ؾــار أيتتُــة اٯٜــ ١ايظــابك ١بكٛيــ٘

تعاٍط أََُّ جىيَّوَ عَيََ مُوإ َِْ ٍ قَذِّشٌ ص دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜباٱيبـاس عـٔ
آ َٔ ١ٜقذس ٠تعاٍ ٖٛٚ ,اْ٘ يايل ايٓاغ ْٝعا.
ايجاْ : ٞاٯ ١ٜبٝإ ٚتؿـٚ ,ٌٝسذٚ ١بشٖإ.
ايجايح  ٗ :اٯ ١ٜسد ٚإستذاز عً ٢ايهؿاس.
ايشابــع  :تتلــُٔ اٯٜــ ١ايتشــزٜش َــٔ ُذٝــذ ٚعبــاد ٠بعــو ا٭َــِ
يعظُاٗ٥اٚ ,ؿٓع أؿٓاّ هلِ ,ؾٗ ٤٫٪كًٛق ٕٛهلل عض ٚدٌ .
ٚتٛد٘ هلِ اـطاب ايتهًٝؿ ٞبعباد ٠اهلل تعاٍ ٚ ,نُا رنشت اٯٜات
ايز َٔ ٜٔقبًٓا ٗ أؿٌ اـًل  ,ؾكـذ رنـشتِٗ بـزات ايًؿـا َـٔ دٗـات
َٓٗا:

( )1طٛس ٠ايزاسٜات .56
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ا٭ : ٍٚنتابــ ١ؾشٜلــ ١ايـــٝاّ  ,قــاٍ تعــاٍ طَّحأَُّّيَذذح جىَّذزَِِّ آٍَنُذذٌج مُطِذدَ
عَيَْْنٌُْ جىصَِّْحًُ مَََح مُطِدَ عَيََ جىَّزَِِّ ٍِِْ قَرْيِنٌُْص(.)1
ايجاْ : ١ٝاٱبتٚ ٤٬ا٭ر ٣ايز٫ ٟقا ٙإظًُ َٔ ٕٛايٓـاغ ٚ ,اٱيبـاس
بإ ٖزا اٱبتٚ ٤٬ا٭ر ٗ ٣دٓب اهلل  ٖٛٚ ,طشٜل اٍ اؾٓ , ١قاٍ تعاٍ

طأًَْ دَغِرْطٌُْ أَُْ ضَذْخُيٌُ ج جىْجَنَّسَ ًىَََّح َّأْضِنٌُْ ٍَػَوُ جىَّزَِِّ خَيٌَْج ٍِِْ قَرْيِنٌُْص(.)2

ايجايج : ١اٱيباس اٱهل ٞعٔ ا٭ر ٣ايز٬ٜ ٟق ٘ٝإظـًَُ ٕٛـٔ طا٥ؿـ١

َٔ أٌٖ ايهتاب ,قاٍ تعاٍ ط ًىَطَغََْعَُِّ ٍِِْ جىَّزَِِّ أًُضٌُج جىْنِطَحخَ ٍِِْ
قَرْيِنٌُْ ًٍَِِْ جىَّزَِِّ أَ ْشَمٌُج أَرًٍ مَػِريوجص(.)3

ايشابع٬ٖ : ١ى ايظإٌ َٔ ا٭َـِ ايظـايؿ , ١قـاٍ تعـاٍ طًىَقَذذْ أَىْيَنْنَذح
جىْقُشًَُُ ٍِِْ قَرْيِنٌُْ ىَََّح ظَيٌََُج ًَََح َضْيٌُْ سُعُيُيٌُْ ذِحىْرَِّْنَحشِص( ,)4يزا دا٤ت ٖز ٙاٯ١ٜ
بًؿا طَّحأَُّّيَح جىنَّحطُص أ ٟإٔ اهل٬ى ٚاحمل ل ٖ ٛعاقب ١ايزٜ ٜٔهؿـش ٕٚبـايٓب٠ٛ
ٚهشذ ٕٚبايتٓض.ٌٜ
ٚدا٤ت ايعباد ٗ ٠اٯ ١ٜطشٜكا َٚكذَـ ١يًتكـٚ ٣ٛايــ٬حٖ ,ـا ٜـذٍ
عً ٢عًَ ٛشتب ١إتكٌٚ ,إ ايعباد ٠دٗاد يكٗش ايٓؿع ايؼٗٚ ١ٜٛايػلب١ٝ
ٚسـاْٚٚ ١اق َٔ ١ٝإستهاب ايظ٦ٝات.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبزنش ايعباد ٠عً ٢م ٛاٱْاٍ  ٖٞٚ ,تؼٌُ ا٭ٚاَـش
ٚايؿشا٥و ايعباد ,١ٜباقاَ ١ايـٚ ٠٬أدا ٤ايضناٚ ٠ايـٝاّ ٚاؿرٚ ,ايتكٝذ
با٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝاـُظـ ١ايٛدـٛب ٚاٱطـتشباب ٚاٱباسـٚ ١ايهشاٖـ١
( )1طٛس ٠ايبكش.183 ٠
( )2طٛس ٠ايبكش.214 ٠
( )3طٛس ٠آٍ عُشإ .186
( )4طٛسْٜٛ ٠ع .13
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ٚاؿشَٖٓٚ ,١ـاى َ٬صَـ ١قطعٝـ ١بـٌ ايعبـادٚ ٠ايتكـٚ ,٣ٛايعبـادٚ ٠طـ١ًٝ
َٚكذَ ١يًتكٚ ٣ٛػاٖذ عًٗٝا م ٛايشداٚ ٤ايظـعٖ ,ٞـا ٜـذٍ عًـ ٢يـضّٚ
بزٍ ايٛطع ٗ ايعبادٚ ٠اٱسزاص َٔ ايؿٛاسؽ يَٓ ٌٝشتب ١ايتك ٣ٛيتهٕٛ
طشٜكا إٍ اـًٛد ٗ ايٓع.ِٝ
يكذ دا ٤أ ٍٚاٯ ١ٜبـا٭َش اٱهلـ ٞبعبـاد ٠اهلل ثـِ دـاٚ ٤طـطٗا بـزنش
تؿلٌ اهلل تعاٍ غًل أدٝاٍ ايٓاغ إختًؿ ١إٛدٛد ٚإعذ ,ّٚيبٝـإ إ
ايعباد ٠عً ١يًل ايٓاغ .

ٚأيتتُة اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ طىَعَيَّنٌُْ ضَطَّقٌَُُص ٗ سح يًٓاغ ْٝعـا

عً ٢ايظعٚ ٞاٱدتٗاد ٗ طًب َشكا ٠اهللٚ ,ؼتٌُ عً ١سدـا ٤ايتكـ٣ٛ
ٚدٖٛا :
ا٭ : ٍٚا٭َش اٱهل ٞبعباد ٠اهللٚ ,تكذٜش اٯ ١ٜأعبذٚا سبهـِ يعًهـِ
تتك.ٕٛ
ايجاْ : ٞايتًبع بايعبادَٚ ٠ضا ٚيٚ ١د ٙٛايطاعٚ ١تكذٜش اٯٜـ( ١يعًهـِ
تتك ٕٛبعبادتهِ اهلل).
ايجايح  :اـًل عًٚ ١طشٜل يًتك ٣ٛأ ٟإ اهلل عضٚدٌ يًـل ايٓـاغ

يٝعبذ ,ٙٚؾأ ٍٚاٯَٛ ١ٜكٛع َظتكٌٚ ,نزا آيشٖاٚ ,إ قٛي٘ تعاٍ طىَعَيَّنٌُْ

ضَطَّقُذذٌَُ ص َتعًــل بأؿــٌ اـًــل ٜٚ ,هــ ٕٛإعٓــ( ٢يعًهــِ تتكــ ٕٛ٭ْــ٘

يًكه ـ ِ)ٖٚ ,ــَ ٛــٔ َـــادٜل قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًٍََذذح خَيَقْ ذصُ جىْجِ ذَِّ ًَجإلِّ ذظَ ئِالَّ
ىَِْعْرُذًُُِص(.)1
ؾخًل ايٓاغ ٚعًت٘ ٖ ٛعباد ٠اهلل ,بًشاظ إؾاد ٠ايتكَ ٣ٛعٓ ٢اـؼ١ٝ
َٔ اهلل تعاٍ ٗ ايظش ٚايعٚ ,١ْٝ٬ايعبادَ ٠ـذام ايتك.٣ٛ
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ٚيٝع َٔ تعاسض بٌ ٖز ٙايٛدـٚ ,ٙٛنًـٗا َـٔ َــادٜل ٚإعذـاص
اٯٜٚ ١ٜظتكشأ تعذد ٚؿشٖ ١ز ٙايٛد َٔ ٙٛايٓعِ ايعظ ١ُٝهلل تعاٍ عً٢
ايٓاغ ٚايت رنشت اٯَٗٓ ١ٜا ٚدٛب ايعباد ٠٭ْٗا سٓـ ١بايٓـاغ ٖٚـٞ
يري قوْٚ ,ؿع هلِ ٗ ايذْٝا ٚاٯيشٚ ,٠عً ١اـًل ٚايٓؼأٚ ٠أْٗا َاٖ١ٝ
ٚنٝؿ َٔ ١ٝعٓذ اهللٚ ,ػاٖذ عً ٢عظ ِٝقذست٘.
 ٗٚقٛي٘ تعاٍ طٍِِْ قَرْيِنٌُْص ٚد: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإساد ٠اٯباٚ ٤ا٭َِ ايظايؿٚ ١ا٭سكاب إاك.١ٝ
ايجاْ : ٞآدّ ٚسٛاٚ ٤عُ ّٛرسٜتُٗا َٔ ا٭دٝاٍ ايظابك.١
ايجايح  :إشاد عامل اؾٔ ٚا٭ْع َٔ قبًٓا.
ايشابع  :اـًل َٔ ايٓاغ َٔ قبٌ آدّ ,عً ٢ؾشض يًل أَِ ٚطٓخ١ٝ
َٓكشك َٔ ١ايبؼش.
اـاَع  :عامل ايٓظٓاغ ايز ٟنإ ٜعُش ا٭سض قبٌ اٱْظإ.
ايظادغ  :عامل إ٥٬ه.١

ايظابع  :ايعٛامل إختًؿٚ ,١دا ٤ت اٯٜـ ١بًؿـا طجىَّذزِِّص يتػًـب
ايعاقٌ ٚاؿام ػب٘ ايعاقٌ ب٘.
ٚايكذس إتٝكٔ َٔ اٯ ٖٛ ١ٜا٭دٝاٍ إتكذَ َٔ ١ايٓاغ ٗ إػـاس ٠اٍ
إٔ إٛدٛد َٔ ا يٓاغ ؾشع ايزَ ٜٔاتٛا ٚغادسٚا ايذْٝاٚ ,ؾ ٘ٝتزنري بعامل
اٯيشٚ ٠ايشدٛع اٍ اهلل تعاٍٚ ,اْـ٘ طـبشاْ٘ يًـل ايٓـاغ ثـِ ٜشدعـٕٛ
اي ,٘ٝؾته ٕٛبذاٜتِٗ بؿلً٘ ٚبشػش َٔ ١يطؿ٘ ٚ ,اطتذاَ ١سٝاتِٗ بشٓ١
َٓ٘ ,ثِ ٜبعج ,ٕٛيتكـ أدٝاٍ ايٓاغ ٦َٜٛز فتُع ١بٌ ٜـذ ٟاهلل طـبشاْ٘
يًشظاب .
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ٚبٌ ايذْٝا ٚعـامل اؿظـاب بـشصخ ٖٚـ ٛعـامل ايكـ بًشـاظ إٔ أٚإ

ايٓؼــٛس ٚاســذ يًٓــاغ ْٝعــا  ,قــاٍ تعــاٍ ( ًٍَِذِْ ًَسَجتِيِذٌْ ذَذشْصَرى ئِىَذذَ َّذًٌِْ
ُّرْعَػٌَُُ) (. )1

ٚرنشت اٯ ١ٜإخاطبٌ ٚا٭َِ ايظابكٚ ,١مل تزنش إعذ َٔ ّٚا٭َِ
ايتاي ,١ٝؾًـِ تكـٌ اٯٜـ( ١يًكهـِ ٚايـز َ ٜٔـٔ قـبًهِ ٚايـزٜ ٜٔـأتَ ٕٛـٔ
بعذنِ) ٚؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٯٜــ ١يطــاب ٗ ايكــشإٓٚ ,اٱطــ ّ٬ايذٜاْــ ١ايباقٝــ ١اٍ ٜــّٛ
ايكٝاَ.١

ايجاْ : ٞدا ٤اـطاب يًٓاغ بكٛي٘ تاٍ ط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُ جعْرُذذًُج سَذَّنُذٌْص ٖٚـٛ

إم٬يٜ ٞؼٌُ ايٓاغ ْٝعا اٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايجايح  ٗ :اٯ ١ٜػاٖذ عً ٢بكا ٤ايكشإٓ غلا طشٜاَٚ ,ـاسبا يًٓاغ
ٗ أدٝاهلِ إتعاقب.١
ايشابــع ّ :هــٔ إطــتكشا ٤سكٝكــَ ١ــٔ اٯٜــٖٚ ١ــ ٞطــ ١َ٬ايكــشإٓ َــٔ
ايتششٜـ.
اـاَع ٚ :ؿ ٍٛاـطاب ايكشآْ ٞيهٌ ايٓاغ ,ؾُع اْـ٘ ْـاصٍ عًـ٢
ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٗ اؾضٜش ٠ايعشب ٗٚ ١ٝصَإ يـٝع
ؾٚ ٘ٝطا ٌ٥إتـاٍ ٚإعـ ,ّ٬دـا٤ت اٯٜـٕ ١خاطبـ ١ايٓـاغ ْٝعـا يتهـٕٛ
أَاسٚ ٠إيباسا عٔ صَإ ايعٚ ١ٕٛيض ّٚتبًٝؼ َٚعشؾ ١ايٓاغ ْٝعا باٯٜات
ٚدعٛتِٗ يعباد ٠اهلل تعاٍ.
ايظادغ  :تبٌ اٯ ١ٜايٛظا٥ـ ايعكا٥ذ ١ٜايت تكع عً ٢عاتل إظًٌُ
ٗ ايتبًٝؼ ٚت ٠ٚ٬اٯٜات.
ٖٚز ٖٞ ٙأ ٍٚآ ٗ ١ٜتشتٝب ايكشإٓ تأتَ ٞاد( ٠يًل) ٚؾٗٝا َظا: ٌ٥

( )1طٛس ٠إ. 100 َٕٛٓ٪
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ا٭ : ٍٚرنش يًل ايٓاغ ٚبـٝػ ١اؾُع.
ايجاْ : ١ٝإقزإ ايتزنري باـًل بٛدٛب عباد ٠اهلل تعاٍ.
ايجايج : ١تٛد٘ اـطاب ٗ اٯ ١ٜاٍ ايٓاغ ْٝعا.
ايشابع : ١اٱػاس ٠اٍ تؼشٜـ اٱْظإ غًل اهلل يـ٘ٚ ,بـأَش ٙبايعبـاد٠
ٚاـلٛع ٚاٱْكٝاد ٭ٚاَش اهلل تعاٍ.
اـاَظ : ١مش ٍٛاـًل يعُ ّٛايٓاغ  َٔ ,تكذّ صَاْ٘ ا ٚتـأيش عـٔ
صَإ ايتٓض ,ٌٜؾٝتًٛا ٜٚظتُع ايٓاغ اٍ ٖز ٙاٯٖ ٗ ١ٜزا ايضَإ ٚ ,نأْٗا
ْضية ٗ ٖزا ايٛقة ٚ ,نزا بايٓظب ١إٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك.١
ؾذا٤ت ا ٯ ١ٜقٌ ايبشح يتأنذ عً ٢ث٬ث ١أَٛس :
ا٭ : ٍٚعباد ٠اهلل.
ايجاْ : ٞيًل اهلل يًٓاغ.
ايجايح  :تك ٣ٛاهلل.
ٖٓٚاى َ٬صَ ١بٌ ا٭َٛس ايج٬ثـٖٚ ,١ـ ٞفتُعـَٚ ١تؿشقـ ١طشٜـل اٍ

اؾٓٚ ١بًٛؽ إشاتب ايعاي ٗ ١ٝاٯيـش ,٠قـاٍ تعـاٍ ط ًَعَذحسِعٌُج ئِىَذَ ٍَفْرِذشَزٍ
ٍِِْ سَذِّنُ ٌْ ًَََنَّسٍ عَشْضُيَح جىغٌََََّجشُ ًَجَْسْفُ أُعِذَّشْ ىِيَُْطَّقِ

َص(.)1

التفسري الذاتي
بعذ ف ٧اٯٜات ايظابك ١بزّ ايز ٜٔنؿشٚا ٚإٓاؾكٌ ٚايتعـشٜو بٗـِ

بًػ ١إجٌ ,إبتـذأت ٖـز ٙاٯٜـ ١بايٓـذا ٤ايعـاّ طَّحأَُّّيَذح جىنَّذحطُص ٚإساد ٠ايبؼـش
ْٝعاٚ,ؼتُــٌ ايـــً ٗ ١يػــ ١اـطــاب بــٌ ٖــز ٙاٯٜــٚ ١اٯٜــات ايكًًٝــ١
ايظابكٚ ١دٖٛا :
ا٭ : ٍٚايتظاٚ ٟٚإٔ اـطاب َٛد٘ يزات اؾٗ ١أ ٚاؾٗات ٚا٭ؾشاد
ٚايطٛا٥ـ.
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ.133
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ايجاْ : ٞايعُٚ ّٛاــٛق إطًلٚ ,إٔ إشاد َـٔ اـطـاب ٗ ٖـزٙ
اٯ ١ٜأعِ َٔ إشاد ٗ اٯٜات ايظابك.١
ايجايح  :ايعُٚ ّٛاــٛق َ ٔ ٚد٘ٚ ,إٔ إخـاطبٌ ٗ ٖـز ٙاٯٜـ١
ًٜتكَ ٕٛع إخاطبٌ ٗ اٯٜات ايظابك ٗ ١أَٛسٚ ,ىتًؿَ ٕٛعِٗ ٗ أَٛس.
ايشابع  :ايتباٚ ,ٜٔإٔ إخاطبٌ ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜغري إخاطبٌ ٗ اٯٜات
ايظابك.١
ٚايـشٝض ٖـ ٛايجـاْ ,ٞؾايٓـاغ أعـِٜٚ ,ؼـٌُ يؿـا ايٓـاغ إظـًٌُ
ٚأٌٖ ايهتاب ٚايهؿا س ٚإٓاؾكٌٖ ٚ ,زا ّٓ ٫ع َٔ إساد ٠ايٓاغ أٜلا ٗ
اٯٜات ايظابكَٓ ٗ ١طٛقٗا َٚؿَٗٗٛا ,إر إٔ تـٛبٝي ٚرّ ايهؿـاس َٛعظـ١
ٚع  ٠يًٓاغ ْٝعاٖٚ ,ـَ ٗ ٛؿَٗٛـ٘ َـذح ٚثٓـا ٤عًـ ٢إظـًٌُ ٭ْٗـِ
إيتاسٚا اٱطٚ ,ّ٬إدتٓبٛا ايهؿش ٚغادسٚا إٍ ا٭بذ َٓاصي٘ َٚكذَات٘.

ٖٚز ٙأ ٍٚآْ ٗ ١ٜظِ ايكشإٓ ٜشد ؾٗٝا ايٓذا ٤ايعاّ طَّحأَُّّيَح جىنَّحطُص ايزٟ

ؾ ٘ٝإنشاّ يكاعذَ ٠ا َٔ عاّ إٚ ٫قذ يف  ,ؾًٝع َٔ إْظإ َظتجَٓ٘ٓ ٢
ٚ ,يٝع َٔ يطاب ٗ تأسٜي اٱْظاْ ١ٝأَع ٚايٚ ّٛٝغذا أٚطع ٚأعِ َٔ
ٖزا اـطاب ايكشآْ ٞإباسى راتا ٚعشكا .
ٚٚسد َش ٠ثاْ ٗ ١ ٝطٛس ٠ايبكش ,٠إر دا ٤با٭َش يًٓاغ بإٔ ٜأنًٛا َٔ

طٝبات ا٭سضٜٚ ,تٓعُٛا غرياتٗا ٚنٓٛصٖا قاٍ تعاٍ ط َّحأَُّّيَح جىنَّذحطُ مُيُذٌج ٍََِّذح

فِِ جَْسْفِ دَالَالً طَِّْروحص (ٚ , )1مل ٜشد يؿا ايٓذاٖ ٤ـزا ٗ طـٛس ٠آٍ عُـشإ
نًٗا بُٓٝا دا ٤ث٬خ َشات ٗ طٛس ٠ايٓظا.٤
 َٔ ٚاٯٜات إٔ ٜبذأ ٖزا ايٓذا ٤إباسى ايؼاٌَ يٮدٝاٍ إتعاقبـَ ١ـٔ
ايشدــاٍ ٚايٓظــا ٤بــا٭َش بعبــاد ٠اهلل عــض ٚدــٌٖٚ ,ــ ٞعًــ ١يًــل ايٓــاغ
ْٝعا.
( )1طٛس ٠ايبكش. 168 ٠
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ٚمل تكٌ اٯ( ١ٜأعبـذٚا اهلل) بـٌ دـا٤ت بـزنش اهلل عـض ٚدـٌ باطـِ
ايشب ٚأْ٘ سب َٚايو يًٓاغ يتٛنٝذ ٚدٛب ايعبادٚ ,٠بٝإ سٓ ١اهلل عض
ٚدٌ بايٓاغ ْٝعا ؾاهلل عض ٚدٌ وب إٔ ٜعبـذٖٚ ,ٙٚـ ٛايـز ٟتـأتِٗٝ
ْعُ٘ َتتايَ ,١ٝتعاقب. ١
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبًػ ١اؿذٚ ١اي ٖإ ,إر رنـشت يًـل ايٓـاغٚ ,دـا٤

ايكشإٓ باٱيباسعٔ ن ٕٛايعباد ٠عً ١يًكِٗ ,قاٍ تعاٍ (ًٍََح خَيَقْصُ جىْجَِِّ
ًَجإلِّظَ ئِالَّ ىَِْعْرُذًُُِ)

()1

هي غايات اآلية

يكذ أْعِ اهلل عض ٚدٌ عً ٢ايٓاغ بٓض ٍٚايكشإٓ ٖٛٚ ,ايشٓ ١ايٓاصي١
َٔ ايظُاٚ ٤دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜسذ ١عً ٢ايٓاغ ْٝعا ٗ ٚدٛب عبادت٘
ٚتزنريا بإ ايذع ٠ٛيٲط ّ٬مل تٓشـش بك ّٛد ٕٚغريِٖٚ ,اْ٘ يٝع َٔ
سادض بٌ اٱْظإ ٚعباد ٠سب٘ .
 ٗٚاٯ ١ٜتشغٝب بع باد ٠اهلل ايت ته ٕٛطشٜكا َٛٚكٛعا ٱسشاص ًَه١
ايتكٚ ٣ٛاـؼ َٔ ١ٝاهلل عض ٚدٌٚٚ ,اق َٔ ١ٝايٓاس ٚايعزاب ا٭يش.ٟٚ
 ٗٚاٯَ ١ٜظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚسح ايٓاغ عً ٢عباد ٠اهللٚ ,دعٛتِٗ يذي ٍٛاٱط.ّ٬
ايجاْ : ١ٝإبطاٍ ػبٗات إٓاؾكٌ ٚايل ٍ٬بتٛنٝذ ٚدٛب ايعبادٚ ٠إتٝإ
ايؿشا٥و.
ايجايجــٜ ٫ : ١شكــ ٢اهلل عــض ٚدــٌ َــٔ عبــاد ٙإ ٫عبادتــ٘ ٚاٱْـــٝاع

٭ٚاَش , ٙقاٍ تعاٍط ًٍََح خَيَقْصُ جىْجَِِّ ًَجإلِّظَ ئِالَّ ىَِْعْرُذًُُِص(.)2

( )1طٛس ٠ايزاسٜات . 56
()2طٛس ٠ايزاسٜات .56
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ايشابع : ١ايعبادٚ ٠ط ١ًٝايكلا ٤عً ٢ايٓؿـامٚ ,عـ ٕٛيًُـ ٌَٓ٪يـذؾع
أر ٣إٓاؾكٌ.
اـاَظ : ١إْؼػاٍ إ ٌَٓ٪بعباد ٠اهلل سذ ١عً ٢إٓاؾكٌٚ ,دع ٠ٛهلِ
هلذشإ ايٓؿام.
ايظادطٚ : ١دٛب طع ٞايٓاغ مَ ٛشاتب ايتكٚ ٣ٛاـؼـَ ١ٝـٔ اهلل
بايظش ٚايعٚ ,١ْٝ٬ي ٛنإ إٓـاؾك ٕٛىؼـ ٕٛاهلل بايػٝـب ٕـا سنبـٛا دـاد٠
ايٓؿام ٚأيؿٛا ايهؿش ٚاؾشٛد.
ايظابع : ١ايجٓا ٤عً ٢إظـًٌُ ٭ْٗـِ أُ٥ـ ١ايٓـاغ ٗ ايعبـادٚ ,٠قـاد٠

ا٭َِ ٗ دسٚب اهلذٚ ٣ايـ٬ح  َٔ ٖٛٚ ٚعَُٛات قٛي٘ تعـاٍطمُنْذطٌُْ
خَْْشَ أٍَُّسٍ أُخْشََِصْ ىِينَّحطِص(.)1

التفسري

قىله تعاىل ط َّح أَُّّيح جىنَّحطُ جعْرُذًُج سَذَّنٌُْ جىَّزُِ خيَقَنٌُْ ص
بعذ رّ إٓاؾكٌ ٚايهؿاس ٚاؾاسذ ,ٜٔدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّ ١يطابا

يًٓاغ ْٝعا ٜ ٤٫٪ٖٚذيًَ ٕٛعِٗ ٗ ٚدٛب عباد ٠اهلل تعاٍ ٚتؼٌُ
عبادت٘ تعاٍ ايؿشا٥و ايبذْٚ ١ٝإاي ٗٚ ,١ٝاؿهُ ١عباد ٠اهلل ث٬ث ١اْٛاع :
ا٭َ : ٍٚا هب عً ٢ا٭ بذإ نايـٚ ٠٬ايـٝاّ ٚايظع ٗ ٞإٛاقــ
ايؼشٜؿٕٓ ١ادا ٠اهلل عض ٚدٌ.
ايجاَْ : ١ٝـا هـب عًـ ٢ايٓؿـٛغ ناٱ عتكـادات ايــشٝشَ ١ـٔ ايعًـِ
بتٛسٝذ اهلل َٚا ٜظتشك٘ َـٔ ايجٓـاٚ ٤ايتُذٝـذ ٚ ,ايؿهـش ؾُٝـا أؾاكـ٘ اهلل
طبشاْ٘ عً ٢ايعامل َٔ ٚدٛدٚ ٙسهُت٘ ثِ اٱتظاع ٗ ٖز ٙإعاسف.
ايجايجَ : ١ا هب ٗ إعاَ٬ت ٚسظٔ َعاػش ٠ايٓاغ ٗ إذٕ ٚايكش٣
ٚا٭َـــاس ٚٚدــ ٙٛايـــٓاعا ت ٚإضاسعــات ٚإٓــانض ٚتأدٜــ ١ا٭َاْــات

()1طٛس ٠آٍ عُشإ .110
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ٚايٓذذٚ ٠ايٓـض ٚإـش ٠٤ٚيًـبعو بلـشٚب إعاْٚـات ٚدٗـاد ا٭عـذا٤
ٚايزب عٔ ا٭ٌٖ ٚايكٚ ,ِٝا٭َش بإعشٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ إٓهـش ٓٚاٜـ١
اؿٛص.٠

ٚقاٍ ايشاص" : ٟإ يطاب ط َّحأَُّّيذح جىنَّذحطُ ص يطـاب َؼـاؾٖٗٚ ١ـ٫ ٛ

هٛص َع إعذٚ ,ّٚقاٍ ٚ :ا٫قشب اْـ٘ ٜ ٫تٓـا ٍٚايـز ٜٔطـٛٝدذ ٕٚبعـذ

ريو ايعـش"(.)1

ٚيهــٔ يطابــات ايكــشإٓ تتــــ غـٛؿــ ١ٝإعذاصٜــ ١تؿــٛم أسهــاّ
اـطابــات ٚايكــٛاٌْ ايٛكــع ,١ٝؾٗــ ٞتتٓــا ٍٚإعــذ ّٚعًــ ٢مــ ٛتعًٝكــٞ
إقتلا ٞ٥٭ٕ اـطاب َتذذد ٚ٭ٕ اهلل ٜعًِ بإٛدٛد قبٌ يًك٘ ٚبعذ, ٙ
باٱكاؾ ١اٍ يطاب عامل ايزس ٚػذد سلـٛس ايكـشإٓ ٗ نـٌ إٓ ,ؾهُـا
تطًع ايؼُع نٌ  ّٜٛعًـ ٢ا٭سض بلـٝاٗ٥ا ؾـإ ٕ ايكـشإٓ ٜٓـبو باؿٝـا٠
ٚبكا ٤آٜات٘ ٚنًُاتـ٘ ٚأسهاَـ٘ قتؿظـ ١عـ ٠ٚ٬أٚإ ايتٓضٜـٌٜ ,طًـع عًـ٢
ايكًٛب ٚا٭ؾ٦ذ ٠نٌ  ّٜٛبايذع ٠ٛإٍ عبادت٘ تعـاٍ  ,يٝهـَ ٕٛـٔ إعذـاص
ٖزا اـطاب إيباس اهلل ع ض ٚدٌ ٗ ٚدٛد أَٚ ١ػطش َٔ ايٓاغ ٜتشذثٕٛ
ٜٚتذبش ٕٚغطابات ايكشإٓ ٜٚعًُـ ٕٛبٗـاٖٚ ,ـِ إظـًُ ٕٛيٓٝتؿـع ايٓـاغ
ْٝعا َٔ يػ ١اٱْزاس ٚايبؼاس ٗ ٠ايكشإٓ ٜ ٌٖٚ ٚذيٌ ٖزا اـطاب ٗ
َـادٜل ا٭َش بإعشٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهش  ,اؾٛاب ْعـِ طـٛا ٗ ٤راتـ٘
َٓٚطٛق٘ أَٛ ٗ ٚكٛع٘  ٖٛٚايعباد.٠
 ٫ٚتٓشـش أٚاَش ْٛٚاٖ ٞاهلل َزٖب د ٕٚآيش ا ٚق ّٛد ٕٚق ّٛبٌ
ٖ ٞعاََ ١ظتػشق ١يًٓاغ ْٝعا  ٗٚنٌ صَإٚ ,مشٛهلا يًُعذ ّٚبًشاظ
سٝا ٠ايكشإٓ ٚػذد يطابات٘ ٚإ م٬هلا ٗ نٌ صَإ بعـذد إٛدـٛدَ ٜٔـٔ
غري إ ٜٓكف عذدٖا ا ٚتٓجًِ سـ ١ايتايٚ ٞإعذ ,ّٚؾايز ٟمل ىًل بعذ
ٜ ٫ـذم عً ٘ٝبإـطًض ايكشآْ ٞاْ٘ َعذ.ّٚ
ؾهُــا ؽطــط اؿهَٛــات ٱ طــتٝعاب ايضٜــاد ٗ ٠ايظــهإ ٚســا٫ت
( )1تؿظري ايشاص.68/2 ٟ
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ايطــٛاسٚ ٨نأْٗــا سادثــٚ ,١تظــتعذ ا٭ طــشٕٛ ٠يٛدٖــا َٓــز ا٭ٜــاّ ا٭ٍٚ
يًشٌُ ,ؾإ ٕ ايكشإٓ ٜظتكبٌ إهًـ بايذع ٠ٛاٍ اهلل تعاٍَ ,ع ايؿاسم ٗ
ايكٝاغ ٭ٕ عًُ٘ تعاٍ ب اـًل ٜ ٫طـشأ عًٝـ٘ اٱ ستُـاٍ ٚايظـٔ ,ؾٝهـٕٛ
اـطاب يًٓاغ ٗ نٌ صَإ ٚنأْ٘ ْضٍ ٖزا اي.ّٛٝ

َٚع إ ايكاعذ ٗ ٠يطــابات ايكشإٓ اْٗا دا٤ت بـٝػ ١ط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُص

ٗ َه ٚ ,١ط َّحأَُّّيَح جىزَِِّ آٍَنٌُج ص ٗ إذ ,١ٜٓؾإ طٛس ٠ايبكشَ ٠ذْٝــ ١إ٫

آٜـٚ ١اسذ ٖٞٚ ٠قٛي٘ تعاٍ ط ًَجضَّقٌُج ٌٍَّْوح ضُشََْعٌَُُ فِْوِ ئِىََ جىيَّوِ ص(ٖٞٚ )1
ٖٚــَ ٞهٝــ ١باٱؿـــــ ط٬ح ٚايتكظـــــ ِٝإؼــٗٛس ٚ ,ؾٗٝــا ٚسد اـطــاب
ايكـــــ شآْ ٞاٍ ايٓــاغٖ ,ــا ٜعــين إ ايكاعـــــذ ٠أعــ ٙ٬يٝظــة نًٝــٚ ,١إ
يطابـــات إذٜٓــ ١اٜلا َتٛدـــٗ ١اٍ ايٓاغ إَ ٫ـع ايكشٜٓــــ ١ايـــــاسؾ١
ٚايت تذٍ عً ٢يشٚز غري إظًٌُ بايتخـف ا ٚايتخـٝف.
ٚيهٔ اٯ ١ٜؼٌُ عً ٢إطـــ٬قٗا ٚأْٗا يطـــاب يًٓاغ ْٝعـــا َِٗٓٚ
إكــــــٛدٖ ٗ ٕٚــز ٙاٯٜـــــ ات ؾاٱْــاع عًــ ٢إ ايهؿـــــاس َهــــًؿٕٛ
با٭ؿٚ ,ٍٛيايـ بعو ايؿكٗا ٗ ٤يـٛق ايتهًٝـ ٗ ايؿـشٚع نـأبٞ
سٓٝؿ.١

ٚظــاٖش نــ ّ٬بعلــِٗ إ ط َّحأَُّّيَذذح جىنَّذذحطُ ص يطــاب يًُــ ٌَٓ٪باطــِ

دٓظِٗٚ ,يهٔ أ ؿاي ١ا٫ط٬م ٚعذّ ايتكٝٝذ ٖ ٞإكذَ ٗ ١ؾِٗ ايه,ّ٬
ؾاٯ ١ٜيطـاب ؾُٝـع ايٓـاغ َـا ؾـ ِٗٝإَٓ٪ـٚ ,ٕٛاـطـاب هلـِ َشنـب
ٚتؼشٜؿ ٞبإٛاظب ١عً ٢ايعبادٚ ٠يتٛنٝذ طْٗ ١َ٬ذِٗ ٚؿش ١ايتٝاسِٖ
بٌ ٚكشٚست٘ ٖٚ ,ـزا اـطـاب َـٔ سٓـ ١اهلل بايٓـاغ ٗ اؿٝـا ٠ايـذْٝا,
ٚمشٛهلِ ْٝعا بشأؾت٘ٚ ,ػاٖذ بإٔ ايكشإٓ َا٥ذ ٠ايظُا.٤
إ أمسٚ ٢د ٙٛايعباد ٖٛ ٠أ دا ٤ايؿشا٥و َٔ ؿٚ ٠٬ؿٚ ّٛمُٖٛا,
ؾٗ ٞايعٓٛإ ايعًُ ٞايز٪ٜ ٟنذ طاع ١ايعبذ ٚبٗـا تٓـاٍ َشكـات٘ طـبشاْ٘
( )1طٛس ٠ايبكش.48 ٠
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 ٖٞٚايٛاق ١ٝا٫سزاص ٗ ١ٜايٛد ٙٛا٭يش , ٣نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ئَُِّ
جىصَّالَزَ ضَنْيََ عَِْ جىْرَذْشَح ِ ًَجىَُْنْنَشِ ص .)1
(

ٚتتلُٔ ايعباد ٗ ٠اٯٜـــ ١ؿبػ ١ايؼـــ هش هلل عـض ٚدـٌ عًـ ٢تؿلـً٘
غًكٓا ٚتذٍ عً ٢ؿٝػ ١اٱقـــشاس ٚاٱعـزاف بعظـ ِٝقــــذست٘ ٗٚ ,اٯٜـ١
تزنري باـًل ْٚؼأ ٠اٱْظإ ,يٝه ٕٛإ طتشلاسٖا ٗ ايزٖٔ عْٛا َٚكذَ١
عكً ١ٝٱتٝإ ايعبادات ,ؾ ٬وتاز هلل تعاٍ ٗ عباد ٠ايٓاغ َٓٚاطـــهِٗ,
 ٖٛٚايػين عٔ ايعإٌ ٚ ,يهٔ ٖز ٙايذعــــ ٚ ٠ٛايتزنري سَٓٓ ١ـ٘ تعـاٍ
بايٓاغ ٚيطــــ ٚسأؾ ١يٮيـــز بأٜذ ِٜٗاٍ َظـايو ايٓذاٚ ٠يٲٖتذاٗ ٤
أْٛاسٖا.
يكذ قذٸّ اهلل طبشاْ٘ عٓٛإ ايشبٛب ٗ ١ٝإطتشكام ايعبادٚ ٠يضَٗٚا عً٢
يًل اٱ ْظإ ,٭ٕ اـًل ؾشع ايشبٛبٚ ١ٝاْ٘ تعاٍ أٌٖ يًعباد ٠بزاتـ٘ َـٔ
غري تٛطط ايؿعٌ اٱهلٚ ,ٞإ نإ عظُٝا ٜٚتعًل بايعبذ ْٚؿع٘ ,٭ٕ ايعض٠
هلل ْٝعا ٚاْ٘ غري قتاز.
 ٗٚاٯٜــْٛ ١ع تٛبٝــي َشنب يًهؿاس ٚإؼشنــٌ ؾهٌ ْعُــ ١تظـــتشل
ايعبــاد ,٠ؾايشبٛبٝــٚ ١ســـــذٖا تظـــــ تشل ايعبــادْٚ ٠ؿــ ٞايؼــشٜو عٓــٛإ
ٜظـــتشل إْؿـــشاد اهلل تعاٍ بايعبـادٜ ٫ٚ , ٠ٴـشصم ايٓـاغ اَ ٫ـٔ اهلل عـض
ٚدٌ.
 َٔٚإعذاص ٖز ٙاٯ ١ٜدع ٠ٛايٓاغ ْٝعا يعباد ٠اهلل  َِٗٓٚأَِٖٚ ١
إظًَُٛ ٕٛاظب ٕٛعً ٢عباد ٠اهلل َٚـع ٖـزا ٜؼـًُِٗ اـطـاب بايعبـاد٠
 ٖٛٚيٝع َٔ ؼـَ ٌٝا ٖ ٛساؿٌ ,بٌ ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعباد ٠اهلل طبشاْ٘ أَش َتذذد ٗ نٌ إٓ ٜٚـَ ّٛـٔ أٜـاّ سٝـا٠
اٱْظإ.
ايجاْ :ٞبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١ستُٚ ١ٝدٛد َـذام ياسد ٞيٲَتجاٍ ٭َش
اهلل عض  ٚدٌ ,ؾشُٓٝا أَـش اهلل ايٓـاغ بعبادتـ٘ ؾ٬بـذ َـٔ أَـ ١تكـ ِٝعًـ٢
( )1طٛس ٠ايعٓهبٛت .45
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ايعبادٚ ٠اـلٛع هلل عض ٚدٌ.
ايجايــح :تأنٝــذ قــاْ ٕٛبــام ٗ ا٭سض ٖٚــ ٛإٔ إظــًٌُ ٖــِ ايــزٜٔ

ٜعبذ ٕٚاهلل ٜٚتكٚ ْ٘ٛىؼـ ,ْ٘ٛقـاٍ تعـاٍط َّحأَُّّيَذح جىَّذزَِِّ آٍَنُذٌج جضَّقُذٌج جىيَّذوَ دَذ َّ

ضُقَحضِوِص(. )1

ؾبعذ إقشاس إظًٌُ بايعبٛد ١ٜهلل عـض ٚدـٌ ٚتــذٜكِٗ بٓبـ ٠ٛقُـذ
ؿــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚطــًِ دــا ِٖ٤ا٭َــش اٱهلــ ٞباٱستكــا ٤إٍ أمســ٢
َشاتب ايتك.٣ٛ
ايشابع :إتـاف إظـًٌُ غـٛؿـٖٚ ١ٝـ ٞعبـادتِٗ هللٚ ,يـشٚدِٗ
يًٓاغ بايذعٚ ٠ٛا٭َش َشاناتِٗ ٗ ايعبادٕ ٠ؼاسنتِٗ ٗ ايجٛاب ايعظِٝ
ٗ ايذْٝا ٚاٯيشٚ ,٠ايؿٛص با٭َٔ بعذ اـٛفٚ ,ايػٓ ٢بٝذ ايؿاقٚ ,١اـًٛد
ٗ ايٓع ِٝبعذ إْكطاع ايذْٝا بإٛتٖٚ ,ـزا اٱتــاف َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘

تعاٍط مُنْطٌُْ خَْْشَ أٍَُّسٍ أُخْشََِصْ ىِينَّحطِص(.)2

حبث علوي

ٚيٛ

ؿٓع اٱْظإ باٱطتٓتاخ ٚإخت ؾتؼًُ٘ أسهاّ اٯٚٚ ١ٜدٛب

عباد ٠اهلل ,٭ْ٘ َٔ ايٓاغ ػشعا ٚعكٚ ٬عشؾا  َٔ ٖٛٚإعذاص ف ٤ٞا٭َش
اٱهل ٞبايعباد ٠بايٓذا ٤ايعاّ اٱطتػشاق ٞيٮدٝاٍ إتعاقبٜ(١ا أٜٗا ايٓاغ).
ٜ ٌٖٚـذم عً ٢إْظإ اٱطتٓظاخ أْ٘ َٔ يًل اهلل ٚعَُٛات قٛي٘
تعاٍ(ايز ٟيًكهِ) اؾٛاب ْعِ َٔ دٗات:
ا٭ :ٍٚنــٌ َا َٖ ٛــٛدٛد َٔ ايهآ٥ات ٚإُهٓات َٔ يًل اهلل عض
ٚدٌٚ ,وتاز ٗ إطتذاَٚ ١دٛد ٙإٍ سٓ ١اهلل.
ايجاْ :١ٝأؿٌ إْظإ اٱطتٓظاخ َٔ يً ١ٝس َٔ ١ٝرات اٱْظإ.
ايجايج :١يًل اهلل عـض ٚدـٌ عـاّ ٜـأت ٞبـا٭َش ٚإؼـ ١٦ٝاٱهلٝـ ١بكٛيـ٘
()1طٛس ٠آٍ عُشإ .102
()2طٛس ٠آٍ عُشإ .110
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تعاٍطئَََِّّح أٍَْشُهُ ئِرَج أَسَجدَ َْْثًح أَُْ َّقٌُهَ ىَوُ مُِْ فََْنُذٌُُص(ٜٚ ,)1أت ٞعً ٢مٛ
دؾعٚ ٞتذسهٚ ٞبايٛاطط.١
ايشابع :١آ ١ٜايبشح سذـ ٗ ١إثبـات إٔ إْظـإ اٱطتٓظـاخ ٚمـَ ٙٛـٔ
يًل اهلل َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعُ ّٛاـطاب ٗ اٯٚ ١ٜتٛدٗ٘ إٍ ايٓاغ ْٝعا.
ايجاْٚ :ٞدٛب عباد ٠إْظإ اٱطتٓظاخ هلل عض ٚدٌ.
ايجايح َٔ :إعذاص اٯ ١ٜأْٗا دا٤ت بــؿ ١ايشبٛبٝـ ١إطًكـ ١هلل ,ؾًـِ
تكــٌ اٯ(١ٜأعبــذٚا اهلل) بــٌ ا عبــذٚا سبهــِ يبٝــإ سادــ ١ايٓــاغ فــتُعٌ
َٚتؿشقٌ يعباد ٠اهلل عض ٚدٌ.
ايشابع :قٛي٘ تعاٍ(ايز ٟيًكهِ)ػاٖذ مسا ٟٚبإٔ اهلل يًل ايٓاغ
ْٝعا  َِٗٓٚإْظإ اٱطتٓظ اخَٚ ,ا قذ ٜأت ٞب٘ ايعًِ َظتكب َٔ ٬أطباب
ؿٓاع ١اٱْظإ.
اـاَع :تزنري ايٓاغ ٗ نٌ صَإ عكٝك ٖٞٚ ١إٔ اهلل عض ٚدٌ ٖٛ

يايكِٗ ٚإايو هلِ ْٝعا ٕٚا وً ٕٛؾَٚ ٘ٝا ٜلًِٗ ,قاٍ تعاٍطجىَّزُِ
ىَوُ ٍُيْلُ جىغٌََََّجشِ ًَجَْسْفِ ًَجىيَّوُ عَيََ مُوإ َِْ ٍ َيِْذٌص(.)2

ايظادغ :تٛد٘ اـطـاب ٗ اٯٜـ ١إٍ ايٓـاغ ْٝعـا يٝؼـٌُ إتكـذّ
ٚإتأيش َِٓٗٚ ,بٌ ايٓاغ ٚبين آدّ عُٚ ّٛيــٛق َطًـل ,ؾايٓـاغ
أعِ يذي ٍٛآدّ ٚسٛاَ ٤عِٗ ,بُٓٝا ٜ ٫ذي ٗ ٕ٬بين آدّٚ ,مشٌ يؿا
ٚؿذم اـًل ايٓاغ ْٝعآٖٚ ,اى تبا ٗ ٜٔاـًل َٔ ٚد:ٙٛ

طِ

ا٭ :ٍٚبذ اٜـــ ١يًـــل آدّ َـــٔ طـــٌ ,ط ًَذَذ ذذَأَ خَيْذ ذ َ جإلِّغَذذذحُِ ٍِذ ذِْ

ٍص(ٚ ,)3عٔ أبَٛ ٞط ٢عٔ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ

()1طٛسٜ ٠ع .82
()2طٛس ٠اي ٚز .9
()3طٛس ٠ايظذذ.7 ٠
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إٔ اهلل عض ٚدٌ يًل آدّ َٔ قبلت٘ قبلٗا َٔ ْٝع ا٫سض ؾذا ٤بٓـٛ
آدّ عً ٢قذس ا٫سض َِٓٗ آ٫ش ٚا٫طٛد ٚايظٌٗ ٚاؿضٕ ٚبٌ ريو
ٚاـبٝح ٚايطٝب)(.)1
ايجاْ :ٞيـٛؿ ١ٝيًل سٛا ٤إر تٓؿشد عٔ نٌ اـ٥٬ل ٗ نٝؿ ١ٝيًكٗا

يتهٖ ٕٛز ٙايهٝؿْ ١ٝعُ ١عً ٢ايٓاغ ْٝعا ,ؾذا ٤قٛي٘ تعاٍطَّحأَُّّيَذح جىنَّذحطُ
ع ٍِ ْن ُيََذح ِسََذح ًال مَذػِريوج
ظ ًَج ِد َذ ٍز ًَ َخيَذ َ ٍِ ْنيَذح َص ًْ ََيَذح ًَذَذ َّ
ِ َّ ْر ٍ
ْ
ج َّضقٌُج َس َّذ ُن ٌْ ج َّىزُِ َخ َي َق ُن ٌْ ٍِ

ًَِّغَح وص( , )2يبٝإ ْعُ ١اهلل عض ٚدٌ ٗ يًل سٛا ,٤يٝتهاثش ايٓاغٚ ,رنش
نٝؿ ١ٝيًكٗا إْا َٔ ٫بذٜع ؿٓع اهلل عض ٚدٌٚ ,رنش (أْ٘ ٕا يًل اهلل
آدّ أيك ٢عً ٘ٝايٓ , ّٛثِ يًل سٛا َٔ ٤كًع َٔ أك٬ع٘ ايٝظش , ٣ؾًُا
اطتٝكط سآٖا َٚاٍ ايٗٝا ٚأيؿٗا  ,٭ْٗا ناْة كًٛق َٔ ١دض َٔ ٤أدضا, ٘٥
ٚاستذٛا عً ٘ٝبك ٍٛايٓيب ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ  " :إٕ إشأ ٠يًكـة َـٔ
كًع أعٛز ؾإٕ رٖبة تكُٗٝا نظشتٗا ٚإٕ تشنتٗا ٚؾٗٝا عٛز اطـتُتعة
بٗا)(. )3
ٚمسٝة سـٛا ٤٭ٕ عًـ ٢ػـؿتٗٝا سـ ,)4(٠ٛأ ٚ٭ٕ يْٗٛـا ٜلـشب إٍ

ايظُش ٠نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطفَجَعَيَوُ غُػَح و أَدٌٍَْص(.)5

ايجايــح :تهــاثش رسٜــ ١آدّ ٚســٛاَ ٤ــٔ اٱتـــاٍ ٚايتُــاغ بهٝؿٝــ١
كـٛؿَٚ ١كـٛد ٠بٌ ايـضٚدٌٖٚ ,ـ ٛإـٛطَٚ ,٧ـٔ اٯٜـات إٔ ٖـزٙ
ايهٝؿ ١ٝرات َكذَات َٔ إٚ ٌٝايؼٗٚ ,٠ٛته ٕٛؾٗٝا غا ١ٜايًزٚ ٠أطباب

()1ايظٓٔ ايه  ٣يًبٗٝك.3/9 ٞ
()2طٛس ٠ايٓظا.1 ٤
()3تؿظري ايشاص.35/5 ٟ
( )4أ ٟإٔ ي ٕٛػؿتٗٝا أٓش ٜلشب إٍ ايظٛادٜ ,كـاٍ سـ ٟٛايؼـ ٤ٞسـٚ ٣ٛسـ٠ٛ
يايط طٛاد ٙيلشٚ ٠يايط ٓشت٘ طٛاد.
()5طٛس ٠ا٭عً.5 ٢
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إٓع ,١يتشه ٞبكا ٤اٱْظإ ٗ رسٜت٘ ٗ ا٭سض َا ٜبعح ايجٛاب ي٘ ست٢

بعــذ َػادستــ٘ ايــذْٝا ,قــاٍ تعــاٍط غُذذٌَّ ََعَذذوَ َّغْذذيَوُ ٍِذذِْ عُذذالىَسٍ ٍِذذِْ ٍَذذح ٍ

ٍَيِ

ٍ ص ( . )1

أَ ٟا ٤كعٝـ  ٫إعتباس ي٘  ٖٛٚإينٚ ,ؾ ٘ٝإػاس ٠إٍ َا أظٗش ٙايعًِ
اؿذٜح ٗ ٖزا ايضَإ َـٔ نؿاٜـ ١اؿـ ُٔٝايٛاسـذ ايـزٜ ٫ ٟـش ٣بـايعٌ
اجملشد ٠يتًكٝض بٜٛل ١ايضٚد.١
ايشابع :١يًل عٝظ َٔ ٢غري أب ٗ آ َٔ ١ٜبذٜع ؿٓع اهلل عض ٚدٌ,

قاٍ تعاٍط ئَُِّ ٍَػَوَ عِْغََ عِنْذَ جىيَّوِ مَََػَوِ آدًََ خَيَقَوُ ٍِِْ ضُشَجخٍ غٌَُّ قَحهَ ىَوُ مُذِْ

فََْنٌُُُص(.)2

اـاَظــ :١اٱستكــا ٤ايعًُــٖ ٗ ٞــزا ايضَــإ٫ٚٚ ,د ٠أطؿــاٍ بٛاطــط١
ا٭ْابٝب إخت ٚ ,١ٜإستكا ٤دساطات اٱطتٓظـاخ ايبؼـشٚ ,ٟإطايـ ١عُـش
اٱْظا ٕ ٚع٬ز اٯؾات إظتذّ.١
ايظابع :دا ٤قٛي٘ تعاٍ(ٚايز َٔ ٜٔقبًهِ) يتزنري ايٓاغ ْٝعا بإٔ
اهلل يايل آباٚ ِٗ٥ا٭دٝاٍ ايظايؿ ١ايت  ٫وـٗٝا إ ٫اهللٚ ,مل تكٌ اٯ١ٜ
(ايز ٟيًكهِ ٚآبـا٤نِ) بـٌ رنـشت بـذٜع ؿـٓ ع اهلل بايظـبل ايضَـاْٗ ٞ
اـًل يتؼٌُ اٯ ١ٜايزٜ ٜٔـٓع ٕٛباٱطتٓظاخ ٚم ٙٛعً ٢ؾشض سذٚث٘,
َٔ دٗات:
ا٭ :ٍٚإؼاد ايظٓخ ١ٝاٱْظاْ.١ٝ
ايجاْ :١ٝإْظإ اٱطتٓظاخ َٔ عكب ايظـابكٌ يـ٘ٚ ,إستكـا ٤ايعًـٗ ّٛ
ا٭دٝاٍ إتعاقب.١
ايجايج :١تٛد٘ ا٭َش بأدا ٤ايؿش٥و ٚتك ٣ٛاهلل إٍ اٱْظإ َطًكا أ ٚإٕ
نإ َظتٓظخا يعُ ّٛقٛي٘ تعاٍ ٗ يتاّ آ ١ٜايبشح (يعًهِ تتك.)ٕٛ
()1طٛس ٠ايظذذ.8 ٠
()2طٛس ٠آٍ عُشإ .59
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ايجأَ :تكذٜش اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚا أٜٗا ايٓاغ إعبذٚا سبهِ ايز ٟدعٌ يهـِ ا٭سض ؾشاػـا)
بًشاظ إٔ نٌ ْعُ َٔ ١اهلل عض ٚدٌ ٚسذٖا تظتشل اٱقباٍ بؼٛم عً٢
ايعباد.٠
ايجاْٜ :ٞا أٜٗا ايٓاغ إعبذٚا سبهِ ايز ٟدعٌ يهِ ايظُا ٤بٓـا٫ٚ )٤
أسذ ٜـذسى ايـٓعِ ايعظُٝـ ٗ ١دعـٌ ايظـُا ٤طـكؿا ٚبٓـاٚ ٤ؿـشسا تعذـض
ايعً ّٛعٔ دسى أطشاس.ٙ
ايجايحٜ :ا أٜٗا ايٓاغ إعبذٚا سبهِ ايز ٟأْضٍ َٔ ايظُاَ ٤ا.٤
ايشابعٜ :ا أٜٗا ايٓاغ إعبذٚا سبهِ ايـز ٟأيـشز بإـاَ ٤ـٔ ايجُـشات
سصقا يهِ.
اـــاَعٜ :ــا أٜٗــا ايٓــاغ إعبــذٚا سبهــِ ؾــ ٬ػعًــٛا هلل أْــذادا ٚأْــتِ
تعًُ.ٕٛ
ايظادغٜ :ا أٜٗا ايٓاغ إعبذٚا سبهِ ٚأْتِ تعًُ.)ٕٛ

قىله تعاىل طًَجىَّزَِِّ ٍِِْ قَرْيِنٌُْص
إشاد َٔ اٯَ ١ٜظا:ٌ٥

ا٭ : ٍٚأ ٟا٭َِ ٚا٭قٛاّ ايت طبكة إظـ ًٌُ ,دـا ٤رنـشِٖ ٖٓـا
يبٝإ عظ ِٝقذس ٠اهلل تعاٍ ٚاتـاهلا داُ٥ا.
ايجاْ : ١ٝايتزنري بإ ْكطاع اؿٝاٚ ٠اٱعتباس َٔ ا٭َِ ايظايؿٚ ١إْكشاكٗا
ٚإْذساغ آثاسٖا يته ٕٛقــِٗ ٚأ يباسِٖ َٛعظ ١يًٓاغ ٚسجا هلِ عً٢
تًُع طشم ايٓذا.٠
ايجايجْ : ١ؿ ٞأقٛاٍ ايذٖشٚ ١ٜم.ِٖٛ
ايشابع : ١ا يتُٝٝض بٌ ايعً ١ايؿاعً ١ٝايت ؿاس اٱْظإ بٗا َ ٖٞٚؼ١٦ٝ
اهلل تعاٍٚ ,ايعً ١إاد ١ٜايت ته ٕٛدايً ١ؾٝـ٘ ٚٚدـٛب ايؼـٚ ٤ٞايؿـشع
َعٗا بايك ٠ٛنا٭ب.٠ٛ
اـاَظــ : ١بٝــإ عظــ ِٝقــذس ٠اهلل تعــاٍ ٚايشبٛبٝــ ١ايطـــــٛي ١ٝيهــٌ
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ا٭دـــٝاٍ إتكذَـــ ٚ ١اي٬سكٚ ١يٝع ؾكط ايشبٛبٝـ ١ايعـــشكــــ ٗ ١ٝصَــإ
ٚاسذ.
ايظادطٓ َ : ١ع ايؼشى ٚعباد ٠اٯباَٗٚ ,٤اْٚ ١إَات ١ا٭طاطري ايت
ؼا ٍٚتأي ٘ٝاٯبا.٤

ايظابع: ١ط ٍِِْ قَرْيِنٌُْ ص أعِ َٔ اٯبا ,٤ؾاٯ ١ٜتكظـِ إٛدـٛدات

اٍ قظٌُٚ ,ادب ايٛدٛدٖٚ ,هٓات.
ايجآَ:١ايؿلٌ اٱهل ٞعً ٢اٱْظإ َتـٌ ٚداٚ ,ِ٥مل ٜٓشـش باي٫ٛد٠

ٚإطـــ تذاَ ١اؿٝاٚ ,٠يًل اهلل تعاٍ ٯدّ ْعُــ ١عًـ ٢نـٌ إْظــــإ ٭ٕ
اهلل عض ٚدــ ٌ دعً٘ طببا َادٜا ٱهاد ايبؼش بايٓظٌ ٚايتهاثش.

حبث كالهي

َــٔ أمســا ٤اهلل تعــاٍ "اـــايل"  ٫ٚتــأتٖ ٞــز ٙايـــؿ ١قــ ٠٬بــا٭يـ
ٚاي ّ٬إ  ٫هلل عض ٚدٌَ ٗٚ ,عٓ ٢اـًل أقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚاْــ٘ اٱهــــاد ٚاٱْؼــاٖٚ , ٤ــَ ٛؼــٗٛس إــتهًٌُ ٚعًُــا٤
إظًٌُ عاَ.١
ايجاْ : ٞايتكذٜش.
ايجايح  :اٱهاد ا ٚايتكذٜش.
ٚقاٍ ابٔ ا٭ْباس : ٟاـًل ٗ نـ ّ٬ايعـشب عًـٚ ٢دٗـٌ  :أسـذُٖا
اٱ ْؼا ٤عًَ ٢جاٍ أبذع٘ٚ ,اٯيش ايتكذٜش.
ٚا٫ؿض إعٓ ٢ا٭عِ أ ٕ اـًل ٖ ٛاٱْؼاٚ ٤اٱهاد  ٖٛٚأق ٣ٛسذ١
ٚد٫ي ١عً ٢بذٜع ؿٓع٘ ٚعظ ِٝيًك٘ ,ؾاٱهاد أعًَ ٢شتب َٔ ١ايتكـذٜش,
طٛا ٤نإ اؿٌ ايهًُ ١ايتكـذٜش ا ,٫ ٚؾـإعٓ ٢اٱؿـط٬س ٞيًخًـل ٖـٛ
اٱهاد ٚاٱْؼاَ ٤ـٔ ايعـذّ ,أ َـا ايتكـذٜش ؾٗـَ ٛعٓـ ٢ثـإ يًخًـل ٜعـشف

بــــايكشا ٔ٥نُــــا ٗ عَُٛــــات قٛيــــ٘ تعــــاٍ ط فَطَرَذذذذحسَكَ جىيَّذذ ذوُ أَدْغَذذ ذُِ
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جىْخَحىِقِ

َص(.)1

ٚستٖ ٢ز ٙاٯّ ١ٜهٔ ايتؿهٝو ٗ َٛكٛعٗا عظب ايٛاقع ٚايٛدذإ
ٚايؼٛاٖذ ,ؾٓك : ٍٛإ اهلل تعاٍ أسظٔ اـايكٌ ٭ْ٘ ٜٛدـذ ايؼـَ ٤ٞـٔ
ايعذّٚ ,إ غريٜ ٙكذس كُٔ يًك٘ طـبشاْ٘ٚ ,إ ط أَدْغَذُِ ص أؾعـٌ

تؿل ٌٝطٛيٚ ٞعشكَ ٞطًلٚ ,اؿظٔ ٗ إكاّ ٜتذً ٢ايشتبٚ ١إٛكٛع
ٚإاٖٚ ١ٝأؿٌ اـًل.
إ يًل اْ٫ظإ ٜ ٫تـٛس إ  ٫عً ٢م ٛاٱهاد َٔ ايعذّ ٚيٝع ايتكذٜش
ؾكطٚ ,ايتكذٜش ؿؿ ١طـ ابك ١يًخًل ٚاٱهاد ,أ ٟإٔ اـًــل عٓـٛإ دـاَع
ٚنًَ ٞؼهو هُع اٱهاد ٚايتكذٜش ,ؾاهلل عض ٚدٌ يًل اٱْظإ ٚدعً٘
ٗ أسظٔ ؿٛسٚ , ٠سصق٘ ايعكٌ ٚاؿٝاٚ ٠تعاٖذ أسٛاي٘ إختًؿٚ ,١ا٭ؿٌ
ؾ ٘ٝاٱهاد َٔ ايعذّٖٚ ,زا ٜذٍ عً ٢عظ ِٝؿـٓع اهلل تعـاٍ ٚإ سٓتـ٘
ٚؾلً٘ ٚأ طباب اـًل َظتذّ ١عً ٢اٱْظإ َذ ٠سٝات٘.

قىله تعاىل طىَعَيَّنٌُْ ضَطَّقٌَُُص
ؾٗٝا عذَ ٠عإ :

ا٭ :ٍٚعظ ٢إ تبًػٛا َٓاصٍ ايتك ٣ٛبتعاٖذنِ ٚد ٙٛايعباد.٠
ايجاْ :ٞاـلٛع ٚايتزيٌ هلل تعاٍ طب ٌٝي ًٛؿٕ ٍٛكاَات ايتكٚ ٣ٛإ
ايز ٜٔعبذٚا اهلل َٔ إً ٗ ٌٝا٭ َِ ايظايؿ ١قذ بًػـٛا تًـو إٓضيـْٚ ١ـايٛا
عظ ِٝايجٛاب.
ايجايح :عظ ٢إ ته ٕٛعباد ٠اهلل تعاٍ سادعا عٔ إعاؿـٚ ٞسـادضا
عٔ إ ستهاب ايؿـٛاسؽ ٖـزا عًـ ٢ايكـ ٍٛبـإ ايتكـ ٣ٛتعـين إتكـاْٝ ٤ـع
َعاؿ ٘ٝتعاٍ.
ايشابع :عباد ٠اهلل تعاٍ سَض اٱ ّإ ٚطشٜل َباسن ١يًتخًف َٔ ايٓؿام
( )1طٛس ٠إ.14 َٕٛٓ٪

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33
ٚايشٜاٚ ٤ايشٜبَٚ ,١ذيٌ يٲيتضاّ ايتـــاّ ٚايذا ِ٥بأسهـــاّ ايؼـــشٜعٚٚ ١سد
عٔ ابٔ َظعٛد قاٍ  :قاٍ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ {اتكٛا اهلل سل
تكات٘} إٔ ٜطاع ؾٜ ٬عـٜٚ ,٢زنش ؾٜٓ ٬ظ.)1(٢

اـاَع :قذ تش ٣بعو ايٓاغ ٜبذأ سسًـــ ١ايعبـاد ٠بـأدا ٤ؾشٜلــــ ١اٚ
ْظــو اَ ٚظتشب ثِ ًٜ ٫بح إ ٜٗذش ايظ٦ٝات ٜٚكبٌ عً ٢أدا ٤ايؿشا٥و
ا٭يشٜٚ ٣عٛد يٛٝاظب عً ٢قلـــاَ ٤ا ؾات٘ َٓٗـا تكـريا.
ايظادغ :ايعباد ٠باب ٱهاد ٚتشطٝي اٱ ساد ٠ايٛاع ٗ ١ٝطاعت٘ تعاٍ
ٚاٱ قباٍ عًٚ ٢د ٙٛاجملاٖذ ٗ ٠اهلل َٛٚاسد ايتك.٣ٛ
ايظابع :يعًهِ بإتٝـإ ايؿـشا٥و تٴٛقـ ٕٛايٓـاسٚ ,تٓذـَ ٕٛـٔ ايعـزاب
ا٭يش.ٟٚ
ايجأَ :قذ تأت( ٞيعٌ) َعٓ ٢نٚ ٞاستُاٍ تشدٝض َتعًكٗـا ,قـاٍ ابـٔ
َٓظٛس ٗ يعٌ (  ٖٞٚنًُ ١سداٚ ٤طُع ٚػوٚ ,قذ دا٤ت ٗ ايكشإٓ َعٓ٢

ن )2()ٞؾإ ؽار ايٓاغ ايعبادَٗٓ ٠ذا ٚطًٛنا ٖـ ٛايظـب ٌٝاٍ ايتكـٖٚ ٣ٛـٛ
ايــذي ٌٝعًــ ٢يؼــٝتِٗ اهلل عــض ٚدــٌ ٚإ يتــضاَِٗ بإٛاظبــ ١عًــ ٢رنــشٙ
ٚتعاٖذِٖ يًؼهش ٚايجٓاٚ ٤ايتُذٝذ ٕكاّ ايشبٛب. ١ٝ
إ اٯ ١ٜايهشّٖ ١ذإٓ ١ٜاصٍ ايتكٚ ٣ٛإسػـــ اد يًٓاغ ٚتعً ِٝمسـاٟٚ
هلِ ٗ تؿاؿ ٌٝأعُاهلِ ايَٛٝــٚ ١ٝكــشٚس ٠إ طتجُاس ػطش َٓٗـا ٗ عبادتـ٘
تعـــاٍ ٚأستــر باٯٜـ ١بعـذّ إ طـتشكام ايعبـذ يًجـٛاب عًـ ٢ايعبـاد ٠٭ْٗـا
ايٛادبٚ ,يهـٔ ا٭َـــش بايعبـاد ٠أ عـِ َـٔ َظـأي ١ايجـٛابٚ ,قـ ِٝايظـُا٤
ؽتًـ عـٔ ايلـــٛابط ايـت ػعًـٗا عكـ ٍٛايبؼـش ٚؾـل َـذاسنِٗ ايلـٝك١
تـٛسا َٛٚكٛعا  ,يزا دعـٌ اهلل طبشاْ٘ ايـشاع قاُ٥ا ٗ ايٓؿع اٱْظاْ١ٝ
نــٜ ٞجــاب اٱْظــإ عًــ ٢قٗــش ٙيًــٗٚ ٣ٛايهــذٚسات ايظًُاْٝــٚ ١ايــٓؿع
( )1ايذس إٓجٛس . 399/2
( )2يظإ ايعشب .607 / 11
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ايبٗ.١ُٝٝ

حبث بالغي
َــٔ أ طــايٝب ايبٝــإ ( ايتػًٝــب) بــإٔ ٜعطـــــ  ٢سهــِ ػـــــ  ٤ٞيػــريٙ

ٚإتـشادٖ ُا بًؿظ ١داَع َٔٚ ,١أ ْٛاع٘ تػًٝب إتهًِ عً ٢إخاطب,
ٚإخاطب عًـ ٢ايػا٥ـبٚ ,رنـشت ٖـز ٙاٯٜــــ َ ١ـٔ ايؼــ ٛاٖذٚ ,إ

اـطاب ٗ ط ىَعَيَّنٌُْص َتعًل بكٛي٘ ط خَيَقَنٌُْص  ٫بكٛيـ٘ ط جعْرُذذًُجص ستـ٢
ىــتف بايٓــاغ إخــاطبٌ ٚ ,يــٝع ايتكــذٜش (اعبــذٚا اهلل يعًهــِ تتكــ)ٕٛ
ٚظاٖش اـطـــاب عاّ ٚؾ ٘ٝد٫يــ  ١عً ٢إ ايتكـــ َ ٣ٛشتبـــ  ١سؾٝع ١ؼتـاز

اٱدتٗاد ٗ ايعبادٚ ٠ايـ٬ح  َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ًٍََح خَيَقْذصُ
جىْجَِِّ ًَجإلِّظَ ئِالَّ ىَِْعْرُذًُُِص(ٚ, )1ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ

ا٭ : ٍٚيًكهِ اهلل يعًهِ تتكٜٚ , ٕٛذٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ ط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُ
جضَّقٌُج سَذَّنٌُْ جىَّزُِ خَيَقَنٌُْ ٍِِْ َّرْظٍ ًَجدِذَزٍص( , )2ؾتأت ٞايعباد ٠يته ٕٛػاٖذا
عً ٢بًٛؽ َشتب ١ايتك.٣ٛ
ايجاْ : ٞإٕ اهلل تعاٍ ٖ ٛايز ٟيًكهِ ,ؾاعبذ ٙٚيعًهِ بايعباد ٠تتكْ٘ٛ
ٚؽؼ.ْ٘ٛ
ايجايح  :اهلل تعاٍ سب ايٓاغ ْٝعا ؾٝذب إٔ ٜعبذ , ٙٚيزا دا٤ت

اٯ ١ٜبكٛي٘ تعـاٍ ط جعْرُذذًُج سَذَّنُذٌْ ص ٚتكـذٜش اٯٜـ :١أعبـذٚا سبهـِ يعًهـِ
تتك.ٕٛ
ايشابع  :تأنٝذ قاْ ٕٛباٱساد ٠ايتهٖٚ ١ٜٝٓٛـ ٛإٔ دٚاّ اؿٝـا ٠ايـذْٝا

ٜتك ّٛبايتكٚ ٣ٛاـؼ َٔ ١ٝاهلل عض ٚدـٌ  ٗٚ ,ايتٓضٜـٌ ط قُذوْ ٍَذح َّعْرَذأُ ذِنُذٌْ
( )1طٛس ٠ايزاسٜات . 56
( )2طٛس ٠ايٓظا.1 ٤
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سَذِِّ ىٌَْالَ دُعَحؤُمٌُْص (.)1

٫ٚتعــاسض بــٌ ٖــز ٙايٛدــٚ ,ٙٛنًــٗا َــٔ َـــادٜل اٯٜــٚ ١ؾٗٝــا
َظا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚسـ ح اٱْظــإ عًــ ٢إطــتجُاس ايــذْٝا بــأدا ٤ايظــٓٔ ٚعُــٌ
ايـاؿات .
ايجاْ : ١ٝإؽار ايذْٝا َضسع ١يٰيش ٠بايعبـاد ٠ايـت ٖـٚ ٞاقٝـَ ١ـٔ
ايظ٦ٝات .
ايجايج : ١ايتك ٣ٛبشصخ د ٕٚإستهاب ايزْٛب.

( )1طٛس ٠ايؿشقإ . 77
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ف ِفشَج وذح ًَجىغَّذََح َ ِذنَذح و ًَ َأّْذ َض َه
قىله تعاىلط جىَّذزُِ ََعَذ َو َىنُذ ٌْ ج َْ ْس َ

ٍِِْ جىغَََّح ِ ٍَح و فَأَخْشَؼَ ذِوِ ٍِِْ جىػَََّشَجشِ سِصْقًذح ىَنُذٌْ فَذالَ ضَجْعَيُذٌج ىِيَّذوِ أَّذذَجدوج

ًَأَّْطٌُْ ضَعْيٌَََُُص اٯ.22 ١ٜ
اإلعزاب واللغة

ايز ٟاطِ َٛؿ ٗ ٍٛقٌ ْـب ؿؿ ١ثابت ١يشبهِ ,دعٌ :ؾعٌ َاض,
ٚؾاعٌ دعٌ َظتز تكذٜش. ٖٛ ٙ
ٚاؾًُ ١ايؿعً ٫ ١ٝقٌ هلا َٔ اٱعشاب ٭ْٗا ؿً ١إٛؿ.ٍٛ
يهِ :داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ساٍ.
ا٭سضَ :ؿع ٍٛدعٌ ا٭ ,ٍٚؾشاػاَ :ؿع ٍٛب٘ ثإ َٓـٛب بايؿتش.١
ايظُاَ :٤عطٛف عً ٢ا٭سض.
بٓاَ :٤عطٛف عً( ٢ؾشاػا).
ٚأْضٍ :ايٛا :ٚسشف عطـ ,أْضٍ :عطـ عً ٢قٛي٘ دعٌ.
َٔ ايظُا :٤داس ٚفشٚس َتعًكإ بأْضٍ.
َاَ :٤ؿع ٍٛأْضٍ ,ؾايشز :عطـ عً ٢أْضٍ.
ب٘ :داس ٚفشٚس َتعًكإ بأيشز.
َٔ ايجُشات :داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ساٍ.
سصقاَ :ؿع ٍٛبـ٘ ,يهـِ :دـاس ٚفـشٚسَ ,تعًكـإ َشـزٚف ؿـؿ ١ثاْٝـ١
يشصقا.
ؾ :٬ايؿا ٤تعًْ :٫ ,١ًٝٝاٖ ,١ٝػعًٛا :ؾعٌ َلاسع فض ّٚبـٚ ,٬عَ٬ـ١
دضَ٘ سزف ايٓ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌ.
هلل :داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ٗ َٛكع إؿع ٍٛايجاْ ٞيتذعًـٛا,
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أْذاداَ :ؿع ٍٛب٘ أ ٍٚيتذعًٛا.
ٚأْتِ :ايٛا :ٚساي ,١ٝأْتِ :كُري َٓؿـٌ ٗ قٌ سؾع َبتذأ ,تعًُ:ٕٛ
ؾعٌ َلاسعٚ ,ع ١َ٬سؾع٘ ثبٛت ايٓ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ١ايؿعًٗ ١ٝ
قٌ سؾع ي أْتِ.

دعٌ َٔ أؾعاٍ ايكًٛب أ ٟظٔ ٚإعتكذ  ,نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ًَََعَيٌُج

جىََْالَتِنَذذسَ جىَّذذزَِِّ ىُذذٌْ عِرَذذذحدُ جىذذشَّدََِِْ ئَِّحغًذذذح ص(ٜٚ ,)1ـــأتَ ٞعٓـــ ٢ايتشٜٛـــٌ

ٚايتـــٝري ,قــاٍ تعــاٍط ًَقَ ذذٍِْنَح ئِىَذذَ ٍَذذح عََِيُذذٌج ٍِ ذِْ عََ ذوٍ فَجَعَيْنَذذحهُ ىَرَذذح و
ٍَنْػٌُسوجص(.)2
 َٔٚأؾعاٍ ايتـٝري دعٌ ٚتشى ٚإؽز .
ٚقذ ٜتعذ ٣دعٌ إ ٍ َؿعٛيٌ نُـا ٗ اٯٜـ ١ايهشّـٚ ,١قـذ ٜتعـذ ٣إٍ

َؿعٚ ٍٛاسذ عٓذَا ٜـأتَ ٞعٓـ ٢ؿـٓع ,مـ ٛقٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَََعَذوَ جى يََُذحشِ
ًَجىنٌُّسَ ص(.)3
ٚا٭ ْذادْ :ع ْذ  ٖٛٚإجٌ ٚايٓظريٚ ,عٔ اهلُذاْ ٗ ٞنتاب ا٭يؿاظ:
ا٭ْـــذاد ٚا٭كـــذاد ٚا٭ ّنؿـــاٚ ٤ايٓظـــــشاٚ ٤ا٭ػـــباٚ ٙا٭قـــشإ ٚا٭َجـــاٍ
ٚا٭ػهاٍ ْظا٥ش .
ٚعٔ ا٭يؿؽ :ايلذ ٚايؼب٘)(.)4
ٚتظاعذ ٖز ٙا٭قٛاٍ ٗ تكشٜب إعٓٚ ,٢يًٓذ يـٛؿ ١ٝتتعًل بايهؿا٠٤
ٚا٭ًٖٚ ,١ٝيٝع َٔ ْذ هلل تعاٍ  ٗٚ ,ايذعاٚ( :٤نؿشت بهٌ ْذ ٜذعَٔ ٢
( )1طٛس ٠ايضيشف .19
( )2طٛس ٠ايؿشقإ .23
( )3طٛس ٠اْ٫عاّ .1
()4تٗزٜب ايًػ.135/3 ١
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د ٕٚاهلل).

يف سياق اآليات

بعــذ ايــذع ٠ٛايعاَــ ١إٍ عبــاد ٠اهلل ٚســذ ٙدــا٤ت ٖــز ٙاٯٜــ ١يبٝــإ
إطــ تشكاق٘ تعاٍ يًعبادٚ ٠سك٘ عً ٢ايٓاغ ٗ ٚدٛب عبادت٘ ٭ٕ ايؼــهش
خش ٙاهلل تعاٍ هلِ ٜ ٫تذظذ بأدَْ ٢شاتب٘ إ  ٫بايعبادٚ ٠سظٔ ايطاع١
ٕا طــ ٸ
ْٚبز ايؼشٜو.
بعذ إٔ دا٤ت اٯٜات قبٌ ايظابك ١بزّ إٓاؾكٌٚ ,بٝإ يـاهلِ ايكبٝش١
دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتبٌ اؿذٚ ١اي ٖإ ٗ ٚدٛب عبـاد ٠اهلل تعـاٍْٚ ,بـز
ايٓؿام ٚايؼشى.
يكذ أساد اهلل تعاٍ يٰ ١ٜايكشآْ ١ٝإٔ ته ٕٛطٝؿا قاطعـا َٛدٗـاٶ ٭عـذا٤
اٱ ط َٔٚ ,ّ٬يــا٥ف ٖـزا ايظـٝـ أ ْـ٘ ٜ ٫ـ٪دٚ ٟظٝؿـ ١ايـبز ٚايكطـع
ٚسذٖا بٌ إ ْ٘ دع ٠ٛيٲّإ ٚايـ٬ح ٚاٱؿ٬ح.
ؾكذ ٜتٛب إٓاؾل ٚايهاؾش بظُاع اٯ ١ٜايكشآْٜٚ ,١ٝتخزٖا كـٝاٜ ٤ظـتٓري
ب٘ٚ ,ط٬سا حملاسب ١أعذا ٤اٱطٚ ّ٬دزبِٗ ٕٓاصٍ اٱّإ ٚار دا٤ت اٯ١ٜ

بزّ إٓاؾكٌ بًذ ِٗ٥ٛإٍ س٩طا ٤ايهؿش ٚسن ِْٗٛإي ,ِٗٝقاٍ تعـاٍ طًَئِرَج
خَيٌَْج ئِىََ ََْحطِْنِيٌِْ قَحىٌُج ئَِّّح ٍَعَنٌُْص(.)1

ؾكذ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتخ ايٓاغ بٛدٛب عباد ٠اهلل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَشٙ
ٚإتباع ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِٚ ,ايتخً ف َٔ بـشاثٔ ايهؿـش
ٚايل٬ي.١
ٚإر دا٤ت اٯ ١ٜايظابك ١ببٝإ يض ّٚعباد ٠اهلل رنـشت ٖـز ٙاٯٜـ ١بـذٜع
ؿٓع اهلل عضٚدٌٚ ,عظ ِٝؾلً٘ عً ٢ايٓاغ ْٝعآَٚ ,ع ايٓاغ َٔ إثاس٠
أطباب ايؼو ٚايشٜب.
()1طٛس ٠ايبكش.14 ٠
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ٚؿًٖ ١ز ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايتاي ١ٝعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ إ٬صَ ١بٌ عباد ٠اهلل ٚايتـذٜل بٓض ٍٚايكشإٓ عً ٢ايٓيب
قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ  ,ؾبعـذ إٔ رنـشت اٯٜـ ١ايظـابكٚ ١آٜـ١
ايبشح ٚدٛب عباد ٠اهلل عض ٚدٌٚ ,بٝإ ْعُ ١ايعظٚ ١ُٝايت ٜ ٫كـذس
عًٗٝا غري.ٙ
دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبايتشذ ٟيًهؿاس ٚايٓـاغ ْٝعـا غــٛق إعذـاص
ايكشإٓٚ ,د٫٫ت ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل.
ايجاْ :ٞإبتذأت اٯٜـ ١ايتايٝـ ١عـشف ايعطــ ايـٛاٚ( ٚإٕ نٓـتِ) يبٝـإ
سكا٥ل َٓٗا:
ا٭ْ :ٍٚض ٍٚايكشإٓ سذٚ ١بشٖإ عًٚ ٢دٛب عباد ٠اهلل.
ايجاْ :١ٝيض ّٚعذّ ايتؿهٝو بٌ طاع ١اهلل ٚايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚطًِ ,قاٍ تعاٍط ًَأَطِْعٌُج جىيَّوَ ًَجىشَّعٌُهَ ىَعَيَّنٌُْ ضُشْدٌَََُُص(.)1

ايجايج :١يٝع يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ َٔ ْض ٍٚايكشإٓ إ٫
عباد ٠اهللٚ ,اٱي٬ق ؾٗٝا ,ؾًِ ٜتخز ْضٚي٘ يًذْٝا َٓٚاؾعٗا.
ايشابع :١سهُ ١اهلل عض ٚدٌ ٗ إعذاص ايكشإٓ ٚؽًـ ايٓاغ فتُعٌ
َٚتؿشقٌ عٔ اٱتٝإ بظٛسٚ ٠اسذَ ٠جً٘.
ايجايح ٕ :ا دا٤ت اٯ ١ٜايظابك ١با٭َش بعباد ٠اهللٚ ,ؿؿة ٖز ٙاٯٜـ١
ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بأْ٘ عبذ اهللٚ ,ؾَ ٘ٝظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايٓيب قُذ إَاّ ايعابذ.ٜٔ
ايجاْ :١ٝدع ٠ٛايٓاغ ٱقتباغ ٚأيز طٓٔ ايعباد َٔ ٠ايٓيب قُذ ؿً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚ ,قذ ٚسد عٓ٘  :ؿًٛا نُا سأٜتُ ْٞٛأؿً.)2()ٞ

()1طٛس ٠آٍ عُشإ .132
()2تؿظري ايشاص.170/1 ٟ
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ايجايج :١بعج ١ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ساد ١يًٓاغ يًٓذا٠
ٚايتٛق َٔ ٞايؼشى ٚايل٬ي.١

إعجاس اآلية

ٗ اٯ ١ٜتعذاد يعظ ِٝايٓعِ اٱهلٚ ,١ٝإيباس عٔ تٛاي ٞايٓعِ ٚإطتُشاس
اؿٝا ٠ايذْٝا َباٖذٗا بايعبادٚ ٠ايتك ٣ٛإٍ ا٭دٌ ايزٜ ٟؼا ٤طبشاَْ٘ٚ ,ع
إٔ عباد ٠اهلل تعاٍ ٚادب ٚي ٛػا ٤طبشاْ٘ ٭يز ايٓـاغ عًٗٝـا نشٖـا إ٫
أ ْو ػذ ؿـٝػ ١ايـٛد ٚايًطــ ٚسظـٔ ايبٝـإ ٚاٱتٝـإ بإــذام اؿظـٞ
ايكشٜب.
ٚٚؿـ ايظُا ٤بايبٓا ٤إعذاص ٚإيباس عُا ؾٗٝـا َـٔ ايهٓـٛص ٚا٭طـشاس
ٚاٱْؼا ٖٛٚ ,٤دع ٠ٛيًظٝاس ٗ ١أطشاس ايؿلـا ٤بظـًطإ ايعًـِ ٚايتـذبش,
ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايهٛانب َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭طشاس.

َ ْ َ َ ً
وميكه تسميت اآليت بآيت ( األرض ِفزاشا) ومل يزد لفظ األرض فزاشاً يف القـزآن اال يف

ىذه اآليت ،وكذا قولو تعاىل طًَجىغَََّح َ ذِنَح وص وقولو تعاىل ط فَالَ ضَجْعَيٌُج ىِيَّوِ أَّذَجدوجص.

َٚع بٝإ اٯ ١ٜيٰٜات ٚايبٓٝات ايه ١ْٝٛؾاْٗا تتلـُٔ اٱْـزاس ٚايضدـش
عٔ إ ؽار ػشنا ٤هللٚ ,ت٪نذ قـبض ايؼـشىٚ ,تـذٍ بايذ٫يـ ١ايتلـُٓ ١ٝعًـ٢
قبشــ٘ بايــزات ,باٱكــاؾ ١إ ٍ اؿذــٚ ٗ ١دــٛب تشنــ٘ ٚإدتٓابــ٘ ٭ٕ اهلل
عضٚدٌ دعٌ اٱْظإ ٜعًِ ٚدٛب عباد ٠اهللٚ ,كشس ايؼشى عً ٢ايٓؿع
ٚايػري.

اآلية سالح
ٗ اٯٜــ ١تجبٝــة يكًــٛب إــٚ ٌَٓ٪نؼـــ ؿكــا٥ل تــذٍ عًــ ٢سظــٔ

إيتٝاسِٖ ٚإ مـاس سهِ ايعكٌ بٗزا ايطشٜل َٔ ي ٍ٬ايؼٛاٖذ ايظـاٖش٠
ٚاٯٜات إتهشس.٠
ٚؾٗٝا تأدٜب يًُظًٌُ ٚإسػاد إ ٍ اٱيتؿات يٰٜات ايهْٝٛـٚ ,١ايـٓعِ
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إتٛاي ١ٝايت ّ ٫هٔ ؼــًٗٝا إ ٫بؿلـٌ اهلل تعـاٍ ٚ ,اٯٜـ ١تظـاعذ عًـ٢
تًَُٓ ١ٝه ١اٱستذاز عٓذ إظًٌُ ُٓٚشِٗ َٛكٛعا ٕٛادٗ ١اٌٖ ايؼو
ٚايشٜب.
 ٗٚاٯٜــ ١سذــٚ ١بشٖــإ عًــٚ ٢دــٛب عبــاد ٠اهللٚ ,إدتٓــاب ايٓؿــام,
ٚإيباس بأ ٕ ايعباد ٠تأت ٞػهشا هلل تعاٍ عً ٢ايٓعِ ايعاَ ١ايـت أْعـِ بٗـا
عً ٢ايٓاغ ْٝعا َٗٓٚا إؽارِٖ ا٭سض طهٓا ٚدعٌ ايظُا ٤طكؿا ٚق٬
يًهٛانبٚ ,أْ٘ طبشاْ٘ أْضٍ إطش َـٔ ايظـُا ٤يٓٝتؿـع َٓـ٘ ايـ ٚايؿـادش,
ٚإظًِ ٚايهاؾش باعتباسِٖ يًل اهلل ٜتػؼاِٖ بشٓت٘.
ٚاٯٜـــ ١دعـــ ٠ٛيٲطـــ ّ٬باي ٖـــإ اؿظـــ ٞايكشٜـــبٚ ,اٯٜـــ ١ايهْٝٛـــ١
ايظاٖش ٠يًٓاغ ْٝعا ٖٞ ٚ ,سشب عً ٢ايؼشى ٚايهؿش ٕا ؾٗٝا َٔ اٱيباس
عٔ ن ٕٛا٭سض ٚايظُاَٚ ٤ا ؾُٗٝا َٔ بذٜع يًـل اهلل تعـاٍٚ ,تتلـُٔ
اٯٜــ ١ايٓٗــ ٞعــٔ عبــاد ٠ايهٛانــب ٚايٓذــٚ ,ّٛعــٔ إتبــاع س٩طــا ٤ايهؿــش
ٚايؼشى.

اآلية لطف
َٔ ْعِ اهلل عض ٚدٌ عً ٢ايٓـاغ رنـش ػـطش َـٔ ْعُـ٘ تعـاٍ عًـ,ِٗٝ

ٖٚزا ايزنش باب يًــ٬ح ٚٚطـ ١ًٝيًٗذاٜـٚ ١سذـ ١عًـ ٢ايٓـاغ ٗ ايـذْٝا

ٚاٯيشٜٚ ٠أَش اهلل ايٓاغ بزنش ٚإطتشلاس ْعُ٘ ,قاٍ تعاٍطَّحأَُّّيَح جىَّزَِِّ
آٍَنٌُج جرْمُشًُج ِّعََْسَ جىيَّوِ عَيَْْنٌُْص(.)1

ٚدا٤ت اٯ ١ٜبزنش آٜات ن ١ْٝٛبإعتبـاس إٔ نـٌ آٜـْ ١عُـ ١عًـ ٢ايٓـاغ
ْٝعاٚ ,رنشت اٯ ١ ٜبظـط ا٭سض ٖٚـزا ايبظـط ٜ ٫تعـاسض َـع نْٗٛـا
نش ١ٜٚبٌ ٖ ٛآ ١ٜإعذاص ١ٜأيش ٗ ٣ايكشإٓ ,ؾُع نْٗٛا نش ١ٜٚؾإ اهلل عض
ٚدٌ دعًٗا َٓبظـط ١يًٓـاغ نـايؿشاؾٚ ,تكـذٜش اٯٜـ :١ايـز ٟدعـٌ يهـِ
()1طٛس ٠ا٭سضاب .9
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ا٭سض ؾشاػا َع نْٗٛا نش.١ٜٚ
ؾإثبات ايعًُا ٤نش ١ٜٚا٭سض سذٚ ١ػـاٖذ عًـ ٢بـذٜع ؿـٓع اهلل عـض
ٚدــٌ يًتٓــاقو ٚايتلــاد بــٌ اٱْبظــال ٚايؼــهٌ ايهــشٚ ,ٟٚيهٓٗــا َــٔ

َـادٜل قٛي٘ تعاٍ طذَذِّعُ جىغٌََََّجشِ ًَجَْسْفِص (.)1

ٚتتعًل ايهش ١ٜٚظًُٚ ١فُٛع ا٭سض عً ٢طعتٗاٚ ,يٝع قظُا َٓٗا.
يكــذ تؿلــٌ اهلل عــض ٚدــٌ ْٚــذب ايٓــاغ إٍ عبادتــ٘ بًػــ ١اي ٖــإ

ٚاٱستذــاز َــع اٱْــزاس ا يــزٜ ٟتذًــ ٢بكٛيــ٘ تعــاٍ ط فَذالَ ضَجْعَيُذذٌج ىِيَّذوِ أَّذذَجدوجص

ٚتٛنٝذ َلاٌَ اٯ َٔ ١ٜاـًل ٚاؾعٌْٚ ,ض ٍٚإطشٚ ,يشٚز ايجُشات,
ٚإتـاٍ ايشصم ٚعذّ دٛاص ايؼشى باهلل غاُ ١اٯٜـٚ ,١اٱيبـاس عـٔ عًـِ
ايٓاغ بٗز ٙاؿكا٥لٖٚ ,زا ايعًِ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا دا ٤ب٘ ا٭ْبٝا ٤ايظابك.ٕٛ
ايجاْْ :ٞض ٍٚايهتب ايظُا ١ٜٚبزنش ايٓعِ اٱهل.١ٝ
ايجايح :ايذ ٌ٥٫ايعكًٚ ١ٝايٛدذاْٚ ١ٝاؿظ.١ٝ
تبعــح اٯٜــ ١ايظــه ٗ ١ٓٝقًــٛب إظــًٌُٚ ,تــذع ٛايٓــاغ إٍ اٱّــإ
بايذي ٌٝاؿظٚ ٞاؿذٚ ١اي ٖإ ,يكذ يًل اهلل اٱْظـإ ٚدعًـ٘ قتادـا,
ٚاؿاد٬َ ١صَ ١يٲَهإ  ,ؾ ٜ ٬ظتطٝع اٱْظإ اـشٚز عٔ قٝـذ اؿادـ,١
ٖٚزا ايكٝذ ْؿع يٲْظإ ٚبشصخ د ٕٚاٱطتهباس ٚايػـشٚسٚٚ ,طـ ١ًٝؾزبـ٘

ٕٓاصٍ ايتكٚ ٣ٛايـ٬حط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُ أَّْطٌُْ جىْرُقَشَج ُ ئِىََ جىيَّوِص(.)2

 َٔٚاٯٜات عذّ إمـاس ٚتكٝٝذ سادـ ١اٱْظـإ ٗ َاٖٝتٗـا ٚأؾشادٖـا
َٚـاد ٜكٗاٚ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيًتزنري بؼطش َٓٗا يته َٔ ٕٛإٔٸ اٱهلـٞ
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ٔ سٓ ١بٗـِ ٚدعـ ٠ٛيًؼـهش يـ٘ تعـاٍ عًـ ٢ايـٓعِ,
عً ٢ايٓاغٖٚ ,زا إ ٸ
ٚسشب عً ٢ايٓؿام ٚايهؿش.
ؾارا مل ٜتعا إٓاؾك َٔ ٕٛاٯٜات ايظابكَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ ايتٛبٝي ٚاٱْزاس
ا ٚايٛعٝذ هلِ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيطابا يًٓاغ عاََٚ ١ـِٓٗ أٖـٌ إعــ١ٝ
ٚايٓؿــام ٚاؾشــٛد يــذعٛتِٗ يًهـــ عــٔ إعاؿــٚ ٞايكبــا٥ض ٚايظــ٦ٝات
يٛدــٛب ػــهش اهلل تعــاٍ عًــ ٢ايــٓعِٜٚ ,تذًــ ٢ايؼــهش بعبادتــ٘ طــبشاْ٘
ٚاٱَتج اٍ ٭ٚاَشٚ ,ٙايتـذٜل با٭ْبٝاٚ ٤ايهتب ايت أْضهلا.
ؾاهلل طبشاْ٘ أْضٍ َٔ ايظُاَ ٤اٚ ٤نتبا ,اَا إـا ٤ؾًشادـات ايبـذٕ ٗ
ايذْٝاٚ ,اَا ايهتب ؾًشاد ١ايشٚح ٚبٝإ ٚظا٥ـ اٱْظإَٚ ,ا اؿٝا ٠ايذْٝا
ٚسادات ايبذٕ ؾٗٝا إَ ٫ضسعٚٚ ١ط ١ًٝيٰيش.٠
يٝظتبٌ يٓا قاْ ٗ ٕٛاٱساد ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ ْض ٍٚإطش َٓاطب ١يٮيز
بايتٓضَٚ ٌٜا ؾ َٔ ٘ٝا٭سهاّٚ ,ايذْٝا َكذَٚ ١طشٜل يٰيش.٠
يزا دا٤ت اٯ ١ٜبايتشزٜش َٔ إؽار ايؼشناٚ ,٤ايتٛنٝذ عٔ عًِ ايٓاغ
بٛدٛب عباد ٠اهلل ٚاٱقشاس بإ ايٓعِ َٓ٘ طبشاْ٘ٚ ,إرا نـإ إـا ٤ايٓـاصٍ
ت ٓــتر عٓــ٘ ــشات ؽــشز َــٔ ا٭سض ,ؾــإ ايتٓضٜــٌ ٜٛدــذ إــ ٌَٓ٪ايــزٜٔ
ٜعُــش ٕٚا٭سض بايعبــادٚ ٠ايتكــٚ ,٣ٛيٝهْٛــٛا سؿظــ ١٭سهــاّ ايؼــشٜع,١
ٚطببا يذٚاّ ايٓعِ ٗ ا٭سض.
ٚبعذ ف ٧اٯٜات ايظابك ١بإْزاس إٓاؾكٌ ٚبٝإ قبض ؾعًِٗ ,إْتكًة ٖزٙ
اٯ ١ٜإٍ يطاب ايٓاغ ْٝعا  َٔ ٖٞٚاٱيتؿات بإعٓ ٢ايب٬غـ ٞإ ٫أْٗـا
مل تبتعذ عٔ َلاٌَ اٯٜات ايظابكَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ يػ ١اٱْزاس ٚايٛعٝذ.
 َٔٚإعذاص ايكشإٓ بإٔ وـٌ اٱيتؿات َٔ اؾًُ ١اـ  ١ٜإتعًك ١بؼطش
َٔ ايٓاغ ,إٍ اؾًُ ١اٱ ْؼا ١ٝ٥ايؼاًَ ١يًٓاغ ْٝعـا َـع ٚدـٛد ايــً١
ٚإ٬صَ ١بُٗٓٝا .
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ٚتتلُٔ ٖز ٙاٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا رات ايًػ ١ايت تلُٓتٗا اٯٜات ايظابك١
َٔ اٱْزاس ٚايٛعٝذ ٚايتخٜٛـ ٚؾٗٝـا إنـشاّ يٲْظـإ َطًكـاٚ ,بٝـإ عـٔ
يطـ اهلل تعاٍ بايٓاغ عً ٢إيت٬ف َؼاسبِٗ َٚزاٖبِٗ.
ؾُع ؿذٚد ٚإعشاض ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ عٔ اٯٜات ؾإْٗا تتٛدـ٘ إيـِٗٝ
عذ ١أيش ٣يبٝإ قاْ ٕٛثابة  ٖٛٚإ اؿذر اٱهل َٔ ١ٝايَٓ٬تٗٚ ,ٞاٯ١ٜ

َذسط ٗ ١ايذع ٠ٛاٍ اهلل تعاٍ ٗٚ ,ايتٓض ٌٜطقُوْ ىَزِهِ عَرِْيِِ أَدْعُذٌ ئِىَذَ
جىيَّذذذذوِ عَيَذذذذذَ ذَصِذذذذريَزٍ أََّذذذذذح ًٍََذذذذِْ جضَّرَعَنِذذذذذِ ًَعُذذذذرْذَحَُ جىيَّذذذذوِ ًٍََذذذذذح أََّذذذذذح ٍِذذذذِْ
جىَُْشْشِمِ

َص(.)1

ؾعٓذَا ٜـش إٓاؾل ٚايهاؾش عً ٢إعـٚ ١ٝايعٓاد تأت ٘ٝاٯٜـات بـايًطـ
ٚايذع ٠ٛايعاَ ١يًٓاغ ْٝعا َا ٖ ٛسل ٚؿـذم يٝكـ ّٛبٛظٝؿتـ٘ نإْظـإ

ٚكًٛم هلل تعاٍ ,قاٍ طبشاْ٘ ط ًٍََح خَيَقْصُ جىْجَِِّ ًَجإلِّظَ ئِالَّ ىَِْعْرُذًُُِص(.)2

ٚتذٍ ٖز ٙاٯٜات عً ٢إٔ اهلل عضٚدٌ ٜكشب ايٓاغ يًعبادٜٗٚ ٠ذِٜٗ
إٍ طبًٗاٜٚ ,ظاعذِٖ عً ٢أداٗ٥ا.

هفهىم اآلية

اٯ ١ٜبٝإ ٚتعًَٓ ٌٝاطب ٕذاسى عكٛيٓا يًض ّٚعبادت٘ تعاٍ ٚســشٖا
ب٘ طبشاْ٘ إهلا ٚيايكــ ا إ رنـش آٜـات اـًـل تـزنري يًٓـاغ ْٝعـا ببـذٜع
ؿـــ ٓع٘ تعاٍٚ ,سح عً ٢ايتذبش بعظُتٗا يته ٕٛبابا يًُعشؾ ١اٱهل.١ٝ
ٚؼزس اٯ ١ٜباؿذـــٚ ١اي ٖإ ايهاؾـــ شَ ٜٔـٔ ايعتـل ٚاؾشـٛد ٚؾٗٝـا
ٚعٝذ ٚؽٜٛـ هلِ ؾهٝـ ٜظـتٗضَ ٕٚ٤ـٔ ٜـ َٔ٪بـاهلل سب ايعـإٌ ايـزٟ
يًكِٗ ٚايهآ٥ات ْٝعاَ َٔٚ ,ؿاٖٝــ ُٗا اْٗا دع ٠ٛيًُظًٌُ يًؼهش يـ٘
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طبشاْ٘ عً ٢عظ ِٝايٓعَِٗٓٚ ,ا ْعُـــ ١اهلذا ١ٜايت  ٫تكٌ ستب ١عٔ ْعُ١
اـًل.
ٚت٪نذ اٯ ١ٜساد ١اٱْظإ ٭ْ٘ ٖهٔٚ ,اؿاد٬َ ١صَ ١يٲَهإٚ ,تبٌ
اـًل ايبذٜع يًهٚ ,ٕٛػعٌ اٱْظـإ ٜؿهـش َؿـاٖ ِٝاـًـل ,ؾًـ ٛمل تهـٔ
ا٭سض َ ١ُ٥٬يًعٝؽ ٚايظهٔ عًٗٝا يتعزست إطتذاَ ١اؿٝاٚ ,٠ي ٛناْة
ايـشٜض ػــذٜذ ٠ا ٚايشطٛبــَ ١شتؿعــ ١٭صدادت ا٭َـشاض ٚقـٌٸ َعــذٍ عُــش
اٱْظإ ٚنإ َاْعا َٔ سـ ٍٛايتٛب ١يهجري َٔ ايٓاغ ٭ٕ اٱْظـإ نًُـا
تكــذّ بــ٘ ايعُــش َــاٍ اٍ ايتــذبش ٗ اٯٜــات ٚؾهّـش ٗ ايشدــٛع إٍ ٚادباتــ٘
ايعبادٚ ١ٜإػ٘ بـذم إ ٍ اٱْابٚ ١ايتٛبـٚ ,١يـ ٛأدشٜـة إســاْ ٗ ١ٝ٥ظـب١
أعُاس ايتا٥بٌ يشأٜة أنجش ايتا٥بٌ َٔ ر ٟٚا٭عُاس إتكذَ ٖٛٚ ,١طش َٔ
أطشاس اٱَٗاٍ ٗ اؿٝا ٠ايذْٝاٚٚ ,د٘ َٔ ٚد ٙٛايشأؾ ١اٱهل ١ٝعً ٢ايٓاغ
عاَٚ ,١عً ٢ايزّ ٟذ اهلل ٗ عُش ٙياؿٚ ,١سذ ١عً َٔ ٢تذسن٘ ايتٛب,١
ٜٓٚتؿع َٔ اٱَٗاٍ ٚط ٍٛايعُش.
ٚبٓٝة اٯ ١ٜإٓاؾع اـاؿ ١يهٌ َٔ ا٭سض ٚايظُا ,٤ؾا٭سض طـهٔ
ٚؾشاؾ َٛٚطٔ يٲقاَٚ ,١ايظُا ٤طكـ ٚنٛانب ٚؾٗٝا ايؼـُع ٚايكُـش
نُا رنشت اٯَ ١ٜا ٜتٛيذ َٔ ايتذايٌ ٚاٱػـزاى بـٌ ايظـُاٚ ٤ا٭سض,
ٚأُْٗا طخشا يٓؿع اٱْظإ عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٓاؾع اـاؿ َٔ ١ا٭سض ٚنٓٛصٖا.
ايجاْ :ٞايؿٛا٥ذ اـاؿ َٔ ١ايظُاٚ ٤عشٚػٗا.
ايجايح :إٓاؾع إزػش ١عُٓٗا َعا.
ٜٓضٍ إطش َٔ ايظـُا ٤ؾتذٝبٗـا ا٭سض بـاـريات ٚايجُـاس ٚاؿبـٛب,
يتهَ ٕٛج ٬يًض ّٚإطتذاب ١اٱْظإ ٯٜات ايكشإٓ ايٓاصيـٚ ١يـض ّٚايعبـاد,٠
ٚأدا ٤ايؿشا٥و ؾٗ ٞنايجُاس نُا أْٗا طبب يذٚاّ َا تٓبـة ا٭سض ,قـاٍ
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تعاٍط ضَشٍَ جَْسْفَ خَح ِعَسً فَاِرَج أَّضَىْنَح عَيَْْيَح جىََْح َ جىْطَضَّشْ ًَسَذَصْص(.)1
 ٗٚاٯ ١ٜتٛنٝذ عًٚ ٢دٛب عباد ٠اهلل تعاٍٚ ,أْ٘ تعـاٍ دعـٌ ايـٓعِ
تز ٣عً ٢ايٓاغ باٱكاؾ ١إ ٍ يًك٘ هلِٖ َٔٚ ,ز ٙايٓعِ:
ا٭ :ٍٚتؿلٌ اهلل ببظط ا٭سض يًٓاغ ٚدعًٗا َٗٝأ ٠يًضساعٚ ١ايظهٔ
ٚايتٓكٌ ٚتًكَ ٞا ٤إطـش َـا ٜٓؿـع ايٓـاغ ,ؾًـ ٛمل تهـٔ َٓبظـط ١يتعـزست
ايضساعٚ ١ايظكٚ ,ٞإْؼػٌ اٱْظإ َشاٚي ١إؿ٬ح قًٝـٌ َٓٗـاٚ ,إٍ ٖـزا
ايضَإ تـ ش ٣اٱْظـإ وذـِ عـٔ اٱْتؿـاع َـٔ اؾبـاٍ ٗ َؼـاسٜع ايظـهٔ
ٚايٓكٌ ٚمُٖٛا.
ايجاْ :١ٝتؿلٌ اهلل عض ٚدٌ ظعٌ ايظُا ٤طكؿا َبٓٝا.
ايجايجــَ :١ــٔ ْعــِ اهلل عــض ٚدــٌ ْــض ٍٚإطــشِٚ ,ــ ٛا٭ػــذاس ٚايجُــاس
ٚاؿبــٛبَٚ ,ــع إ إطــش ْعُــَ ١تـــً ١داُ٥ــ ١إ ٫إٔ اٯٜــٚ ١سدت بـــٝػ١
ايؿعٌ إاكٚ ,ٞؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإساد ٠إقاَــ ١اؿذــٚ ١اي ٖــإ بايؿعــٌ إاكــ ٞايــزٜ ٟــذٍ عًــ٢
ايٛقٛع ٚاٱَلاٚ ٤ايجبٛت.
ايجاْ :ٞتعًكة اٯ ١ٜغشٚز ايجُشات ٖا ٜذٍ عً ٢إساد ٠إطش ايٓاصٍ قبً٘
ٗ بٝإ يه ْ٘ٛايعً ١ايظبب ١ٝـشٚز ايجُشات.
ايجايح :يعٌ ٗ اٯ ١ٜإػـاس ٠اٍ أؿـٌ إـا ٚ ٤اْـ٘ ْـاصٍ َـٔ ايظـُا ٤اٍ

ا٭سض بذي ٌٝقٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَمَذحَُ عَشْ ُذوُ عَيَذَ جىََْذح ِص( ,)2يٝهـ ٕٛإـا٤
ٱطــتذاَ ١اؿٝــاٚ ٠تهّــ  ٕٛايػٝــْٚ ّٛــض ٍٚا٭َطــاس بتـــاعذ ا٭غــشَ ٠ــٔ
ا٭سض ,إ ٫أ ٕ ٜهْ ٕٛضٚيـ٘ أَ ٍٚـش ٠دؾعـٚ ١اسـذ ٠أ ٚدؾعـات ّٚهـٔ إٔ

ٜظتكشأ ٖزا إعٓ َٔ ٢قٛي٘ تعاٍ ط ًَأَىْقََ فِِ جَْسْفِ سًََجعَِِ أَُْ ضََِْذَ
()1طٛس ٠ؾـًة .39
( )2طٛسٖٛ ٠د .7
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ذِنٌُْ ًَأَّْيَحسوج ًَعُرُالوص(ٚ , )1أيك ٢ايؼ ٤ٞطشس٘

()2

.

ّٚهٔ إٔ ٜه ٕٛإشاد ْض ٍٚا٭َـش ٙاٱهلـ ٞيكٛيـ٘طئَََِّّذح أٍَْذشُهُ ئِرَج أَسَجدَ َذْْثًح
أَُْ َّقٌُهَ ىَوُ مُِْ فََْنٌُُُص(.)3
ايشابع :١تؿلـٌ اهلل تعـاٍ بتعاٖـذ ايٓـاغ ٗ سٝـاتِٗ بـايشصم ايهـش,ِٜ
ٚوتٌُ تعًل ايشصم ٗ اٯٚ ١ٜدٌٗ:
ا٭ :ٍٚإ ْ٘ ياق بايجُشات ٖٞٚ ,إكـٛد ٠بكٛي٘ تعاٍ "سصقا يهِ".
ايجاْ :ٞإشاد ْض ٍٚإطش ٚايجُشاتٚ ,نٌ ؾشد َٓٗا سصم َـٔ اهلل ,نُـا
إٔ إدتُاعُٗا سصم نش.ِٜ
اـاَظ :١ايتشزٜش ٚايٓٗ ٞعٔ ايؼشى باهلل عض ٚدٌ ,ؾاهلل عض ٚدٌ ٖٛ
اـــايل ٚايــشاصم ٚإــٓعِ ؾُــٔ بــاب ايؼــهش يــ٘ تعــاٍ إيــ٬ق عبادتــ٘,

ٚإدتٓاب ايؼشى ب٘  ٗٚ ,ايتٓضٌٜطجىْرَحسِبُ جىَُْصٌَِّسُص.

ايظادط :١إيتتاّ اٯ ١ٜبتٛنٝـذ قـبض ايؼـشى ٚ ,عذـض ا٭ْـذاد عـٔ ْؿـع
اٱْظإٚ ,اٱيباس عٔ عًِ ايٓاغ بإ ايشصم ٚايٓع ِ نًٗا َٔ عٓذ اهلل عض
ٚدٌ  ,ؾُع ٚدٛد إكتلٚ ٞؾكذ إاْع ؾ٬بذ َٔ عباد ٠اهلل عض ٚدٌ ٚعذّ
ايؼشى ب٘.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚاٱيباس عٔ إ ْبظال ا٭سض يته ٕٛؾشاػا يًٓـاغٚ ,ؾٝـ٘ د٫يـ١
عً ٢إٔ ا٭سض نًٗا ًَو هلل تعاٍٚ ,تؿلٌ اهلل طبشاْ٘ ٚطخٸشٖا يًٓاغ
ْٝعا.

( )1طٛس ٠ايٓشٌ .15
( )2يظإ ايعشب .255/15
()3طٛسٜ ٠ع .82
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ايجاْ :١ٝمل تٓشـش ْعِ اهلل با٭سض َٚا ؼة أقذاّ ايٓاغ َٚا ٜتخزْ٘ٚ
طهٓا بٌ تؿلٌ ٚدعًِٗ ٚا٭سض ؼة طكـ ٚاسذ يٝه ٕٛعٓٛاْا يًٛسذ٠
ٚا٭يؿٚٚ ,١ط ١ًٝيٲتعاظ ٚاٱعتباس ٚاٱدتٗاد ٗ عبادت٘ طبشاْ٘.
ايجايج :١اؿٝا ٠ايذْٝا بزاتٗا سٓـْٚ ١عُـٚ ,١اهلل طـبشاْ٘ مل ىًـل ػـ٦ٝا
ي ٝع ؾْ ٘ٝؿع يًٓاغ ٚاـ٥٬ل.
ايشابعــ :١تظــاِٖ اٯٜــ ٗ ١تؿكــ٘ إظــًٌُٚ ,إستكــا ٗ ِٗ٥طــًِ إعــاسف
اٱهل.١ٝ
اـاَظ :١رنشت اٯ ١ٜعذْ ٠عِ ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚدعٌ اهلل تعاٍ ا٭سض ؾشاػا يًٓاغ .
ايجاْ :ٞدعٌ ايظُا ٤طكؿا ٚبٓا.٤
ايجايحْ :ض ٍٚإطش َٔ ايظُا ٤سٓ َٔ ١اهلل تعاٍ بايٓاغ ٖٛٚ ,عٓٛإ
إطتذاَ ١اؿٝاٚ ,٠ػاٖذ عً ٢إٔ اهلل عضٚدٌ مل ٜزى ايٓاغ ٚػأِْٗ بعـذ
إٔ يًكِٗ ,بٌ سصقِٗ َٔ ؾلً٘.
ايشابع ٗ :رنش إـا ٤ايٓـاصٍ َـٔ ايظـُا ٤بٝـإ يٛظـا٥ـ أيـش ٣يًظـُا٤
ٚا٭سض َٓٚاؾع عظ ١ُٝهلا ٚيًٓاغ َعا ,ؾايظُآٜ ٤ضٍ َٓٗا إاٚ ,٤ؽـشز

ا٭سض نٓٛصٖا ٚايطٝبات َٔ ايشصم ,قاٍ تعاٍط ًَعَخَّشَ ىَنٌُْ ٍَح فِِ جىغٌََََّجشِ
ًٍََح فِِ جَْسْفِ َََِْعوحص (.)1

اـاَع :دا ٤رنش إيشاز ايجُشات بـٝػ ١إاك ٞيبٝإ ايٓعِ اٱهلٝـ,١
ٚايتزنري بٗا باؿٛاغ اـُظ.١
 ٗ ٌٖٚاٯٚ ١ٜؿٝػ ١إاك ٞؾٗٝا إْزاس يًُٓاؾكٌ ٚايهؿاس عذب ْضٍٚ
إا َٔ ٤ايظُا ٤عِٓٗٚ ,عذّ إيشاز ايجُشات َظتكب ٬إ مل ٜطٝعٛا ا٭َش
اٱهل ٞبعبادت٘ اؾٛاب ٚ َٔ ,٫دَٗٓ ٙٛا:

()1طٛس ٠اؾاث.13 ١ٝ
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ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜباـطاب إٍ ايٓاغ ْٝعا.
ايجاْ َٔ :ٞؾلٌ اهلل تعاٍ أْ٘ إرا أْضٍ ْعُ ١عً ٢أٌٖ ا٭سض ؾإْـ٘ ٫
ٜشؾعٗا.
ايجايح َٔ :ايًطـ اٱهل ٞإٔ اهلل طبشاْ٘ كُٔ يعباد ٙايـشصمْٗٚ ,ـ٢

عٔ قتٌ ا٭٫ٚدٚٚ ,عذ ايٓاغ بايشصم ٚايؿلٌ ايعظ ,ِٝقاٍ طـبشاْ٘طقُذوْ
ٍَِْ َّشْصُقُنٌُْ ٍِِْ جىغٌََََّجشِ ًَجَْسْفِ قُوْ جىيَّوُص(.)1

ايظادط :١تتلُٔ اٯ ١ٜايتشزٜش ٚايٛعٝذ عً ٢ايؼشى ٚبٝإ كايؿت٘ ٭َش
اهللٚ ,إدساى ايعكٌ ٚايٛدذإ ٚاؿٛاغ ,ؾُا داّ نٌ ػـ ٧عٓـذ اٱْظـإ
َٔ اهلل تعاٍ ؾإ ايؼشى ظًِ يًٓؿع ٚايػري.
ايظابع :١تتشذ ٣اٯ ١ٜايهؿاس ٚإؼشنٌ ايزٜ ٜٔتخز ٕٚأْذادا َٔ دٕٚ
اهلل تعاٍ ,٭ٕ ايؼشناٚ ٤ا٭ْذاد عادض ٕٚعٔ ْؿع أْؿظِٗ أْ ٚؿع غريِٖ.
ايجآَ :١تذع ٛاٯ ١ٜايٓاغ إٍ اٱطتػٓا ٤بايتٛد٘ إٍ اهللٚ ,ؼجِٗ عًـ٢
ايًذ ٤ٛإ ي ٘ٝطبشاْ٘ ٖٛٚ ,ايشصام ر ٚايك ٠ٛإتٌ.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبـٝػ ١اؾًُ ١ايؼشطٚ ١ٝيػ ١اٱْهاس ٚايتٛبٝي يًزٜٔ
ٜجري ٕٚايؼهٛى ٗ َظأيْ ١ض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ,يٝذٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعًـ٢
ايجٓا ٤عً ٢إظـًٌُ ايـز ٜٔآَٓـٛا بٓبـ ٠ٛقُـذ ؿـً ٢ا هلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ
ٚؿذٸقٛا بٓض ٍٚايكشإٓٚ ,قذ ٚسد يؿا(ػو) ٔع عؼشَ ٠ش ٗ ٠ايكشإٓ,
ٚؾٗٝا َظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت نًٗا بــٝػ ١ا٫طـِ (ػـو) ٚ ,مل تـشد بــٝػ ١ايؿعـٌ
بأقظاَ٘ ايج٬ث.١
ايجاْٝــــٚ :١سدت نًــــٗا بًػــــ ١إؿــــشدٚ ,مل ٜــــشد أَٗٓ ٟــــا بـــــٝػ١
اؾُع(ػهٛى).

()1طٛس ٠طبأ .24
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ايجايج :١يٝع ؾٗٝا تع شٜـ بـا٭يـ ٚايـ ,ّ٬طـٛا ٤ٱساد ٠اٱطـتػشام أٚ
ايعٗذ.
ايشابعـــ :١دـــا٤ت نًـــٗا ٗ رّ ايهؿـــاس ٚإؼـــشنٌْ ,عـــِ ٚسد قٛيـــ٘

خ
ُ ج ْى ِنطَذح َ
َ
ِ َّقْذ َش ًُ
َ
ل فَحعْذ َأ ْه جىَّذ ِزّ
ل ٍََِّذح َأ ّْ َض ْىنَذح ِئ َىْْذ َ
ص فِذِ َذ م
ُ ُمنْذ َ
ْ
تعاٍط فَذ ِا
ٍِِْ قَرْيِلَص(.)1
ٚاـطاب يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل ع ًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإشاد غري َٔ ٙايٓاغ,
ٚٚسد ٗ اٯ(١ٜعٔ ابٔ عباغ :مل ٜؼو سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚطـًِ
ٚمل ٜظأٍ)(.)2

إفاضات اآلية
تعت اٯَ َٔ ١ٜـادٜل ايًطـ اٱهلٚ ,ٞتؿلٌ اهلل بتكشٜب ايعباد إٍ

طاعت٘ ٚدعًِٗ َٛاظبٌ عً ٢إٓاطوٚ ,ؽ عٔ إط تذاَ ١عٓاٜت٘ ٚتعاٖذٙ
يًخ٥٬لٚ ,أ ْ٘ مل ىًل اٱْظإ ٜٚزن٘ ٚػـأْ٘ ,بـٌ أَـذ ٙبـايشصم ايهـشِٜ
إتذذدٚ ,دعٌ ٗ نٌ ؾشد َٓ٘ آ ١ٜتزنش ٙعادت٘ إٍ ٚادب ايٛدٛد ٚيضّٚ
طاعت٘ تعاٍ.
ُٓٚع اٯ َٔ ١ٜعباد ٠ايهٛانب ٚا٭ٚثإ ٚمٖٛا ٕـا ؾٗٝـا َـٔ ايتٛنٝـذ
عً ٢ايتكاٗ٥ـا ْٝعـا ٗ إخًٛقٝـٚ ١اْٗـا َـٔ بـذٜع ؿـٓع اهلل تعـاٍ ٚتًـو
إخًٛقــات َظــخش ٠يٲْظــإ ؾهٝـــ ٜعبــذ اٱْظــإ َــا ٖــَ ٛظــخش يٓؿعــ٘
َٚـًشت٘.

()1طٛسْٜٛ ٠ع .94
()2ايذس إٓجٛس .267/5
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الصلة بني أول وآخز اآلية
بعذ ف ٤ٞاٯ ١ٜايظابك ١با٭َش اٱهل ٞبعبادت٘ طبشاْ٘ ٚبٝإ يًك٘ يًٓاغ
إبتذأت ٖز ٙاٯ ١ٜبا٫طِ إٛؿ ( ٍٛايز )ٟايعا٥ذ هلل تعاٍٚ ,وتٌُ تعًك٘
بتكذٜش ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚأعبذٚا سبهِ ايز ٟدعٌ يهِ ا٭سض ؾشاػا.
ايجاْ :ٞيعًهِ تتك ٕٛاهلل ايز ٟدعٌ يهِ ا٭سض ؾشاػا.
ٚن ٬ايٛدٌٗ ؿشٝض ٚؾ ٘ٝدع ٠ٛيٲّإٜٚ ,أت ٞاٱعذاص ٗ ْظِ اٯ١ٜ
َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚرنش ؿؿات اهلل تعاٍ.
ايجاْ :ٞبٝإ يـؿات ؾعًَٚ ١ٝـادٜل َٔ قذس ٠اهلل عض ٚدٌ.
ايجايح :رنش ػطش َٔ ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايٓاغ : ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚتؿلــٌ اهلل غًــل ا٭سض ٚدعًــٗا َظــتكشا ٚبظــاطا يًٓــاغ,
تتــ بايظه ٕٛيتبكَ ٢ظخش ٠يٲْظإ.
ايجاْ :١ٝإ اهلل عضٚدٌ دعٌ ايظُا ٤طكؿا َشؾٛعاٚ ,بٓا َٔ ٤غري عُذ,
 ٗٚاٯ ١ٜإػاس ٠إٍ إَهإ إْتؿاع اٱْظإ َـٔ ايظـُا ٤نبٓـاٚ ٤ؿـشح عـاٍ
يٝأت ٞغض ٚاٱْظإ يًؿلاَ ٤كذََٚ ١ـذاقا هلز ٙاٯ , ١ٜيتتذً ٗ ٢ا٭دٝاٍ
ايكادَــ ١عًــَ ّٛظــتشذثٜٓ ١تؿــع َعٗــا اٱْظــإ َــٔ ايظــُا ٤نبٓــاٚ ٤نٓــٛص

َتعذد ,٠قاٍ تعاٍط َّحٍَعْشَشَ جىْجِِِّ ًَجإلِّظِ ئُِْ جعْذطَََعْطٌُْ أَُْ ضَنرُذزًُج ٍِذِْ
أَ قََْحسِ جىغٌََََّجشِ ًَجَْسْفِ فَحّرُزًُج الَ ضَنرُزًَُُ ئِالَّ ذِغُيََْحٍُص(.)1

ايجايجْ :١عُْ ١ض ٍٚإا َٔ ٤ايظُا ٖٛٚ ,٤ساد ١ٱطتذاَ ١سٝا ٠اٱْظإ
ٚاؿٛٝإ ٚايٓبات.
ايشابع ِٛ :١اٱػذاس ٚإضسٚعات بإا ٤نلشٚسٚ ٠ساد ١هلا.
()1طٛس ٠ايشٓٔ .33
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اـاَظ :١إ ايٓباتات ٚايؿٛان٘  ٚايجُاس سصم َٔ اهلل عـض ٚدـٌ يًٓـاغ
ْٝعا.
ٚؾ ٘ٝدع ٠ٛيًٓاغ يٲْتؿاع َٔ نٓٛص ا٭سض ايضساعٚ ,١ٝإدساى سكٝك١
 ٖٞٚإٔ ايٓباتات ٚاٱػذاس ؾلٌ ْٚعُـَ ١ـٔ عٓـذ اهللٚ ,يـٝع َـٔ دٗـذ
ٚطعٚ ٞقذس ٠اٱْظإ ٭ ْ٘ تعاٍ رنش عًتٗا ٖٚـ ٞإـا ٤ايـزٜٓ ٟـضٍ بٓعُـ١
ٚؾلٌ َٔ عٓذ ,ٙنُا إٔ ْض ٍٚا ٕا َٔ ٤ايظُا ٤يٝع عً ١تاَ ١ـشٚز ِٛٚ
ايٓباتات ,بٌ إٔ يشٚدٗا  ِٛٚايجُاس ٚايضساعات َٓٗا إػاس ٠إٍ اي نات
ايٓاصي َٔ ١ايظُ اٚ ٤اـريات إٛدٛد ٗ ٠ايهٛانب.
َٚـٔ اٯٜــات أ ٕ ايكــشإٓ ٖٚــ ٛايٓعُــ ١ايعظُــْ ٢ــاصٍ َــٔ ايظــُاٚ ,٤مل
تكزف آٜات٘ ٚطٛس ٗ ٙقًب ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ قزؾا  ,بٌ
إٔ د  ٌٝ٥عً ٘ٝايظْ ّ٬ضٍ بٗا َٔ ايظـُا ٤بـأَش َـٔ اهلل تعـاٍ ٚ ,بأَاْـ١

ًَهٛت ١ٝإطتشل َعٗا ؿؿ ١ا٭ٌَ ,قاٍ تعاٍط ًَقُشْآًّح فَشَقْنَحهُ ىِطَقْشَأَهُ عَيََ جىنَّذحطِ
عَيََ ٍُنْعٍ ًَّضَّىْنَحهُ ضَنضِّالوص(.)1

 َٔٚاٯٜات إٔ ايٓعِ ايت رنشتٗا ٖز ٙاٯ ١ٜعاََٚ ١طًكٚ ١إْتؿعة َٓٗا
ا٭َِ ايظابك ١أ ٜلا يته ٕٛػاٖذا عً ٢ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايظابك١
َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيض ّٚعباد ٠اهلل تعاٍ ػهشا ي٘ تعاٍ عً ٢ؾلً٘ ْٚعُ٘ إتـً.١
ايجاْ :ٞيًل اهلل تعاٍ يًٓاغ ْٝعا.
ايجايح :إْتؿاع ا٭دٝاٍ إ تعاقب َٔ ١ايٓعِ ا٭سكٚ ١ٝايظُا.١ٜٚ
ايشابع :ساد ١ايٓاغ إٍ اهلل تعاٍ ٚسٓت٘ إبتـذاٚ ٤إطـتذاَٚ ١عاقبـ,١

ٜٚذٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ طىَعَيَّنٌُْ ضَطَّقٌَُُص.

()1طٛس ٠اٱطشا.106 ٤
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اـاَٺع :إبتذأت اٯ ١ٜايظابك ١با٭َش بعباد ٠اهلل( )1عً ٢مـ ٛايٛدـٛب
اٱطتػشاقٚ ٞأ يتتُة ٖز ٙاٯ ١ٜبايٓٗ ٞعٔ ايؼشى ٚايل٬ي.١
 َٔٚا٫عذاص ٗ ايكشإٓ ٚػً ٞايذعٚ ٠ٛب٬غ ١اؿذ ١ؾ ٘ٝف ٧ايٓٗ ٞعٔ
ايؼشى بعذ رنش ايـٓعِ اٱهلٝـ ١عًـ ٢ايٓـاغٚ ,سـجِٗ عًـ ٢ايتكـٚ ٣ٛبٝـإ
َـادٜل اـلٛع ٚاـؼٛع هلل تعاٍ.
ٚتتــــ َلــاٌَ اٯٜــ ١ايهشّــ ١بأ ْٗــا يطـــ قــوٚ ,دعــ ٠ٛيٲّــإ,
ٚكاطبــ ١يًعكــٚ ,ٍٛدعــ ٠ٛيًُظــًٌُ ٱ ؽارٖــا طــ٬سا ٗ دــزب ايٓــاغ
يٲّإٚ ,تشى َٓاصٍ ايؼشى ٚاٱقاَ ١عً ٢ايل٬ي.١

التفسري الذاتي

بعذ إٔ أَشت اٯ ١ٜايظابك ١ايٓاغ ْٝعا سداْٚ ٫ظـا٤ٶ بعبـاد ٠اهلل عـض

ٚدــٌ ٖٚــ ٛسب ايعــإٌ ,دــا٤ت ٖــز ٙاٯٜــ ١يتٛنٝــذ ا٭َــش ايتهًٝؿــٞ
ايٛاسد ٗ اٯ ١ٜايظابك ١ببٝإ اي ٓعِ اٱهل ١ٝايعظ ١ُٝعًـ ٢ايٓـاغٚ ,إٔ
اهلل طبشاْ٘ طخٸش ا٭سض ٚايظُاَٚ ٤ا ؾُٗٝا َٔ ايهٓٛص ٕٓؿع ١ايٓاغ.
ٚمل ٜأت يؿا (ؾشاػا) بـٝػ ١إؿشد طٛا ٤بايٓـب أٚايشؾع ا ٚاؾش إ٫
ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ طع ١ؾلٌ اهلل عض ٚدٌٚ ,اْـ٘ دعـٌ يًٓـاغ ؾشاػـا يـٛ
إدتُعة ا٭دٝاٍ إتعاقب ٗ ١صَإ ٚاسذ يٛطعِٗ َٔ غري تضاسِ ب ِٗٓٝأٚ
ساد ١يًبٓا ٤ايعُٛدٖٚ ,ٟـَ ٛـٔ ايؼـٛاٖذ عًـ ٢طـع ١اؾٓـٚ ,١إطـتٝعابٗا
٭ٌٖ اٱّإ َٔ أدٝاٍ أٌٖ ا٭سض .
ؾكــذ رنــش ايكــشإٓ عشكــٗا د ٕٚايطــ ٍٛايــزٖ ٟــ ٛايؿــشد ا٭طــ ٍٛقــاٍ

تعاٍط ًَََنَّسٍ عَشْضُيَح جىغٌََََّجشُ ًَجَْسْفُص(.)2

()1اٯ.21 ١ٜ
()2طٛس ٠آٍ عُشإ .133

 54ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع

ٚدا ٚ ٤ؿـ ايظُا ٤بٓا ٤يٲػاس ٠إٍ ايؿلاٚ ٤ايظع ١اٱكاؾ ٗ ١ٝؾلٌ
اهلل عً ٢ايٓاغٚ ,قذ دـا ٤يؿـا (بٓـاَ )٤ـشتٌ ٗ ايكـشإٓ ,نُٖ٬ـا ٗ

ايظُا ,٤قاٍ تعاٍ ط جىيَّوُ جىَّزُِ ََعَوَ ىَنٌُْ جَْسْفَ قَشَجسوج ًَجىغَََّح َ ذِنَح وص (.)1

ٚتبٌ ايٓعِ ايت دا٤ت بٗـا ٖـز ٙاٯٜـ ١ايــً ٚ ١ايتـذايٌ بـٌ ايظـُا٤
ٚا٭سض َٔ دٗ ١إْتؿاع اٱْظإ بٗا ,يٝهٖ ٕٛزا ايٓؿع عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱْتؿاع ٖا ٗ ا٭سض َٔ ايهٓٛص.
ايجاْ :ٞايٓؿع ايعاّ َٔ ططض ا٭سضٚ ,اٱطتكشاس ؾٗٝا ٚإؽار ٙطهٓا,

ٚقذ ٚسد ٚؿؿٗا بايكشإٓ باْٗا بظال (ٚا٭سض بظاطا) (.)2

ايجايح :ايظُاٚ ٤اق ٚ ١ٝطز ٚأَٔ يًٓاغ  ٖٞٚطكـ َشؾٛع.
ايشابع :يشٚز ايجُشات نٓؿع َٔ إدتُاع ٚعطا ٤ايظُاٚ ٤ا٭سض َعا,
ؾايظُا ٤تٓضٍ إاٚ ٤إطشٚ ,تظتكبً٘ ا٭سض بإيشاز ايجُشات غزا٤ٶ يًٓاغ,
نــ ٞتؼــزى ايظــُاٚ ٤ا٭سض ٗ إطــتذاَ ١اؿٝــاٚ ,٠أطــباب عبــاد ٠اهلل ٗ
ا٭سض.
ٚقذ ؾاص إظًُ ٕٛبأ ٕ ْضٍ إ٥٬ه َٔ ١ايظـُا ٤يٓــشتِٗ ٚإعـاْتِٗ ٗ

َعاسى اٱط ّ٬ا٭ ,ٍٚقاٍ تعاٍ ط ئِرْ ضَغْطَفِْػٌَُُ سَذَّنٌُْ فَحعْطَجَحخَ ىَنُذٌْ أَّإذِ

ٍَُِ ذذُّمٌُْ ذِ ذأَىٍِْ ٍِ ذِْ جىََْالَتِنَ ذسِص (ٚ , )3ؼتُــٌ ايجُــاس ايــت ؽــشز َــٔ ا٭سض
ٚدٖٛا:
ا٭ :ٍٚإْٗا سصم يًٓاغ ناؾ.١
ايجـــاْ :ٞإْٗـــا سصم نـــش ِٜيًُـــ ٗ ٌَٓ٪أدٝـــاهلِ إتعاقبـــ ١عًـــ ٢مـــٛ
اــٛق.
()1طٛس ٠غاؾش .64
( )2طٛسْٛ ٠ح .19
()3طٛس ٠ا٭ْؿاٍ. 9

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55
ايجايح ٖٞ :سصم يٲْظإ ٚايذٚاب.

ٚدا٤ت اٯ ١ٜباٱط٬م ٚأْٗا يًٓاغ ْٝعا ٚؾ ٘ٝإٔ ايجُاس ٚايٓباتات َٔ
سٓ ١اهلل عض ٚدٌ بايٓاغ ٗ اؿٝا ٠ايذْٝا ,ؾإ قًة إٕ ايذٚاب تأنٌ
َٔ ايجُاس ٚايٓباتات ,اؾٛاب إٕ ايذٚاب َظخش ٠يٲْظإ ْٚؿع٘ ,ؾٗٚ ٞإ
أنًة َٔ ايجُاس ؾظتهٖ ٕٛز ٙايجُاس سصقا يٲْظإ بايٛاطط.١
ٚدا ٤رنش ْض ٍٚإطش بكٝذ أْ٘ َٔ اهللٚ ,إٔ اهلل عض ٚدٌ ٖ ٛايزٜٓ ٟضي٘
ٕٓع اٱؾتتإ ٚاؾشٛد ْٚظبْ ١ض ٍٚايػٝح إٍ ا٭طباب ايطبٝعٚ ١ٝسذٖا ,بٌ
ٖ ٞدـضَ ٤ـٔ ايٓظـاّ ايهـ ٞ ْٛايعـاّٚ ,بـذٜع ؿـٓع اهلل عـض ٚدـٌ نُـا إٔ

ايظشاب  ٫تته ٕٛإ ٫بـأَش اهلل عـض ٚدـٌ قـاٍ تعـاٍ طًَُّنْشِذةُ جىغَّذذَحخَ

جىػإقَحهَص(.)1
ٚف ٧اٯ ١ٜأع ٙ٬بـٝػ ١ايؿعٌ إلاسع ٜذٍ عً ٢إطتُشاس ٚػذد ْضٍٚ
ايػٝح َٔ ايظُاَ ,٤ا داَة ايظُاٚات ٚا٭سضٚ ,ي ٛقاّ اٱْظإ بتظٝري
اي ظشاب ايـٓاع ٞبإٔ ٜش ٣طشع ١ايشٜض ٚكـٝا ٤ايؼـُع ٚمٖٛـا ٜٚكـّٛ
بتبخري إا َٔ ٤ايبشاس عٝح ٜظـري ايظـشاب إٍ دٗـ ١كـٛؿـٚ ,١ىـشز
ايجُش ؾٗٝا  ,ؾٌٗ ٖ َٔ ٛعَُٛات ٖز ٙاٯ ١ٜاؾٛاب ْعِ ,٭ْ٘ سػـشَ ١ـٔ
سػشات ايٓظاّ ايبذٜع ٗ ؿٓع اهلل عض ٚدٌ.
ٚمل تزنشاٯَ ١ٜا ٜتِ طك ٘ٝبا٭ْٗ اس َٔ ايجُاس ٚايٓباتات ٭ْٗـا أسادت
بٝإ عظ ِٝقذس ٠اهلل عض ٚدٌ بزنش اٯ ١ٜايعظُـ ٢تهـ ٕٛإـاٚ ٤ف٦ٝـ٘ َـٔ
ايبشاس ايبعٝذ ٠يٓٝضٍ عً ٢ا٭سض يتخشز نٓٛصٖاٚ ,ست ٢ا٭ْٗاس ؾذضَٔ ٤
َاٗ٥ا ٜأت َٔ ٞايظشاب ٚا٭َطاس.

()1طٛس ٠ايشعذ .12
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ٚإر إبتذأت اٯ ١ٜايظابك ١بأَش ايٓـاغ بعبـاد ٠اهلل عـض ٚدـٌ ,ؾـإ ٖـزٙ
اٯ ١ٜدا٤ت بٓٗ ِٗٝعٔ ايؼشى ٚايلـ٬ي, ١يتهـ ٕٛايعبـاد ٠يايــ ١هلل عـض
ٚدٌ ٚسذ.ٙ

هي غايات اآلية
تُٓ ٞاٯًَ ١ٜه ١ايتكـ ٣ٛعٓـذ إظـًٌُٚ ,ػعًـِٗ ٜشتكـَ ٗ ٕٛكاَـات

إعاسف اٱهلٚ ,١ٝؼح اٯ ١ٜايٓاغ عً ٢ايتذبش ٗ آٜات اهلل ٚاٱيتؿات إٍ
اٯٜات ايهَٚ ,١ْٝٛا ؾٗٝا َٔ اٱعذاص ٚبذٜع ايـٓع.
يكذ رنشت اٯ ١ٜايٓعِ ايتاي: ١ٝ
ا٭ : ٍٚيًل ا٭سض ٚدعًٗا طهٓا ٚؾشاػاٚ ,إباستٗا يًٓاغ ْٝعا,

ٖٚز ٙاٱباسَ ١ظتكشأ َٔ ٠قٛي٘ تعاٍ طََعَوَ ىَنٌُْص بًشاظ اـطاب ايٛاسد ٗ
اٯ ١ٜايظابك ١طَّحأَُّّيَح جىنَّحطُص ؾُٔ ٜٛيذ َٔ ايٓاغ هذ ؾشاػ٘ َٗٝأ ي٘ َٚعذا ي٘
ؾل َٔ ٬عٓذ اهللٚ ,٭ٕ اهلل طبشاْ٘ ٚاطع نش ِٜؾإ ٖزا ايؿشاؾ ٜتــ
بإٔ  ٫سذ ي٘.
ايجاْْ : ١ٝعُ ١يًل ايظُا َٔٚ ,٤اٱعذاص ٚايذ٫٫ت ايباٖشات ٚؿـ
اٯ ١ٜيًظُا ٤بأْٗا بٓا ٖٛٚ ,٤ػاٖذ عًَٛ ٢كٛع ١ٝايظُا ٗ ٤سٝا ٠ايٓاغ,
ٚإَهإ اٱْتؿاع ايعاّ َٓٗا٪ٜٚ ,نذ ٚؿـ ا٭سض بأْٗـا ؾـشاؾ ٚايظـُا٤
بٓا ٤عً ٢عُ ّٛا٭ي ٠ٛبٌ ايٓاغ بًشاظ اٱػزاى ٗ ايٓعِ اٱهل.١ٝ
ٚتتلُٔ اٯ ١ٜاؿذ ١عً ٢إٓاؾكٌ  ٖٞٚ ,ػاٖذ عًـَ ٢ـذح إظـًٌُ
ٚايٛعذ ايهش ِٜيعًُِٗ بذٚاّ ايٓعِ ْٚض ٍٚاـري ٚايٓؿع احملو َٔ ايظُا,٤
ٚؾ ٘ٝإػاس ٠اٍ إٔ ٖبٛل آدّ ٚسٛا َٔ ٤ايظـُا ٤اٍ ا٭سض ْعُـٚ ١بشنـ١
ٚيري بايزات ٚبايعاقب ١يًُ ٖٞٚ ,ٌَٓ٪اٱقاَ ٗ ١اؾٓ.١
ٚتبٌ اٯَٛ ١ٜكٛع ١ٝاٯٜـات ايهْٝٛـ ٗ ١سٝـا ٠ايٓـاغ ,ؾكـذ ًٜ ٫تؿـة
اٱْظإ إٍ تًو ايٓعِ ,ؾتأتٖ ٞز ٙاٯ ١ٜيتزنّ ش ٙبٗز ٙاٯٜات َٚـا هلـا َـٔ
إٓاؾعٚ ,ساد ١اٱْظإ هلا ٗ ٚ َ٘ ٜٛيٚ ً٘ٝغزاٚ ٘٥طهٕٓ٘ٚ ,ا دا٤ت اٯ١ٜ
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ايظابك ١بذع ٠ٛايٓاغ عَُٛا إٍ عباد ٠اهلل تعاٍ تلُٓة ٖز ٙاٯ ١ٜاٯٜات
ٚايٓعِ ايت تؿلٌ بٗا اهلل طبشاْ٘ عً ٢ايٓاغ.
 َٔٚغاٜات اٯ ١ٜتٛنٝذ إْتؿا ٤إكتلٚٚ ٞدٛد إاْع ٱؽار ايؼشٜو,
ٚسشَ ١ايؼشى بـاهلل تعـاٍٖٚ ,ـز ٙاؿشَـ ١داُ٥ـَٚ ١طًكـ ٗٚ ,١رنشٖـا ٗ
ايكشإٓ ػاٖذ عًـ ٢تؿلـ ٌٝإظـًٌُ عًـ ٢ا٭َـِ ا٭يـش ٣٭ْٗـِ ٜـذعٕٛ
ايٓاغ إٍ ايتٛسٝذٜٚ ,تً ٕٛآٜات اهللٜٚ ,كش ٕٚبايٓعِ اٱهلَٗٓٚ ١ٝا َاٜهٕٛ
ؾٛم س٩غ ايٓاغَٗٓٚ ,ا َا ٜه ٕٛؼة أقذاَِٗ َٗٓٚا َا ٜهَ ٕٛــاسبا

هلِ ٚأَاّ أبـاسِٖ َٖٔٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ًَئُِْ ضَعُذذًُّج ِّعََْذسَ جىيَّذوِ الَ

ضُذْصٌُىَحص (.)1

علن املٌاسبة
ٚسد يؿا ( إعبذٚا) ٗ ايكشإٓ إسـذٚ ٣عؼـشَ ٜٔـش ٠نًـٗا ٗ عبـاد ٠اهلل
تعاٍ َٓٗا طبع عؼشَ ٠ش ٠بًؿا ( أعبذٚا اهلل)ٚ ,ؼه ٞدع ٠ٛا٭ْبٝا٤
يكــ َِٗٛبعبــاد ٠اهللْٚ ,بــز ايؼــشى َٚؿــاٖ ِٝايهؿــش ٚاؾشــٛد  ,قــاٍ

تعاٍط ًىَقَذْ ذَعَػْنَح فِِ مُوإ أٍَُّسٍ سَعٌُالً أَُْ جُعْرُذًُج جىيَّوَص(.)2

ٚدا ٤يؿا ( أعبـذٚا سبهـِ) ٗ آٜـتٌ إسـذاُٖا ٖـز ٙاٯٜـ ١ايـت دـا٤ت
يطابا يًٓاغ ْٝعاٚ ,ايجاْ ١ٝيطابا تؼشٜؿٝا ياؿا يًُظًٌُ بكٛي٘ تعاٍ

طَّحأَُّّيَح جىَّزَِِّ آٍَنٌُج جسْمَعٌُج ًَجعْجُذًُج ًَجعْرُذًُج سَذَّنٌُْص(ٚ ,)3ؾ ٘ٝتٛثٝل مسا ٟٚيًكشإٓ,
ٚبٝإ ٕا ٜتــ ب٘ ايٓاغ بعذ ايبعج ١ايٓب َٔ ١ٜٛإْـشاف يؿا ايشب إٍ اهلل
تعــاٍٚ ,عــذّ إط٬قــ٘ عًــ ٢غــري اهللٚ ,تــشْٝ ٣ــع أَــِ ا٭سض ستــ٢
( )1طٛس ٠ايٓشٌ . 18
( )2طٛس ٠ايٓشٌ .36
( )3طٛس ٠اؿر .77
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إؼشنٌ ٜ ٫كٛيـ ٕٛبايشبٛبٝـ ١إطًكـ ١يػـري اهلل تعـاٍ ٚإٕ اؽـزٚا ا٭ْـذاد
ٚايؼشنا.٤
ٚؾ ٘ٝػاٖذ عً ٢تؿل ٌٝايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ ٚأٜـاّ

بعجت٘ٚ ,دي ٌٝعً ٢إٔ إظًٌُ طخَْْشَ أٍَُّسٍ أُخْشََِصْ ىِينَّذحطِص ( )1ؾبإتبـاعِٗ ايـٓيب
ٚإّاِْٗٚ ,إْكطاعِٗ إٍ عباد ٠اهلل تعـاٍٚ ,دٗـادِٖ ٗ ا٭َـش بـإعشٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهش ٚتبًٝؼ ايٓاغ أسهاّ ايشطـاي ١قـ ٛ٭ثـش ايؼـشى ٚايهؿـش
ٚؿريٚس ٠إؼشنٌ ّتٓع ٕٛعٔ اٱدٗاس بعباد ٠ا٭ْذاد.
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيطابا قشآْٝا َٛدٗا إٍ ايٓاغ ْٝعـا ,بكٛيـ٘ تعـاٍ

طجعْرُذًُج سَذَّنٌُْ ص ٚؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢ايتبادس ايزٖين عٓذ ْٝع ايٓاغ ,بإٔ ايشب
ٖ ٛاهلل تعاٍ ٚيٝع َٔ سب غري.ٙ
ٚ ٚسد عً ٢يظإ ا٭ْبٝا ٤رات إعَٓ ٢ع ايبٝإ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ سها١ٜ

عٔ عٝظ ٢بٔ َشٚ ِٜيطاب٘ يبين إطشا ٌٝ٥ط ئَُِّ جىيَّوَ سَذِِّ ًَسَذُّنُذٌْ فَحعْرُذذًُهُ
ىَزَج صِشَجطى ٍُغْطَقٌٌِْص(ٚ , )2ؾ ٘ٝصدش عٔ أَش:ٜٔ
ا٭ : ٍٚايتخًـ عٔ ايتـذٜل بٓب ٠ٛعٝظ ٢عً ٘ٝايظ.ّ٬

ايجاْ : ٞايٓٗ ٞعٔ ايػً ٛؾٚ ٘ٝإدعا ٤ايشبٛبٝـ ١يـ٘ ,إر أعًـٔ بأْـ٘ ٜؼـزى
َعِٗ ٗ ايعبٛدٚ ١ٜايشم هلل تعاٍ.
ٚدا٤ت آٜات ايكشإٓ بايٛس ٞعً ٢يظإ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚطًِ َٔ غري إػاس ٠إٍ ايػً ٗ ٛايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ,
 َٔٚاٯٜات إٔ ٖزا ايػًٖ ٛتٓع َٚعذ ّٚعٓذ إظًٌُ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
يــزا ػ ـشٸ ؾِٗ اهلل عضٚدــٌ بــا٭َش بعبادتــ٘ٚ ,دعــ ٠ٛايٓــاغ بٛاطــطتِٗ

يعبادت٘ٚ ,تكذٜش اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٜؿٝذ ط جعْرُذًُج جىيَّوَ سَذِِّ ًَسَذَّنٌُْص (.)1
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ .110
( )2طٛس ٠آٍ عُشإ .51
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التفسري
بعذ رنش عظ ِٝؾلـٌ اهلل تعـاٍ عًـ ٢ايٓـاغ بـاـ ًل ٚايتكـذٜش ٚبذاٜـ١
ايتهْٚ ٜٔٛؼ ٤ٛاؾٓع ايبؼشٚ ٟأ ؾشادٚ ٙسذٚخ اؿٝاٚ ٠تعاقـب ا٭دٝـاٍ
عً ٢ا٭ سض ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّـ ١يبٝـإ إسظـإ اهلل تعـاٍ ٗ إـذد
إعاػــٚ ٞايــشصم ٚتٗ٦ٝــ ١أ طــباب دٚاّ اؿٝــا ٠يعُــاس ا٭سض با٭ْظُــ١
اٱ عذاص ١ٜايعذٝب ١ايت تلُٔ يًٓاغ اؿادات ايػزاٚ ١ٝ٥ايبذْ ١ٝيًٓاغ ٚ
ايت ٜؿتكش ٕٚإ يٗٝا ٗ سٝاتِٗ اي.١َٝٛٝ
ٚظٗٛس ا٭ طباب إتعاسؾ ١يتٛؾري تًو اؿادـات ٗ ايضساعـٚ ١مٖٛـا ٫
ٜكًٌ َٔ إػشاقات اٱعذاص ٗ إكاّٚ ,هـب إٔ ٜٓ ٫ظـٓٝا ايعٓاٜـ ١اٱهلٝـ١
ايت تتػؼ ٢أٌٖ ا٭ سض ْٝعا ٗ ٖزا ايباب ايزٜ ٟعت كشٚسٜا ٗ سٝا٠
نٌ إ ْظإ ٖٛٚ ,أَش ٜظـتٛدب ايعبـادٚ ٠إٛاظبـ ١عًٗٝـا ,أ ٟإٔ إطـتذاَ١
ايشصم طشٜل يًعبادَٛٚ ٠كٛع ًٜض عً ٢ايتكٝذ بٗا.

قىله تعاىل ط جىَّزُِ ََعَوَ ىَنٌُْ جَْسْفَ فِشَج وح ص

بٝــإ يــبعو ٚظــا٥ـ ا٭سض ايــت أ سادٖــا اهلل عــض ٚدــٌ داس طــهٔ
يٲْظإ َذ ٠اؿٝا ٠ايذْٝاٚ ,يٝع ٗ قــ ٍٛايؿًهٚ ٌٝعًُـــا ٤اهل ١٦ٝبهش١ٜٚ
ا٭سض تعـــــاسض َــع َؿٗـــــ ّٛاٯٜــ ,١ؾــإ ايٛاقــــ ع إًُــٛغ ٪ٜنــذ إٔ
ا٭سض بكطعــ ٗا إتـً ١تـًض إ ته ٕٛبظاطا َٗٚادا َٚظهٓا.
ٚإطتذ ٍ٫أ ب ٞعً ٞاؾبا ٞ٥باٯ ١ٜايهشّ ٗ ١بطَ ٕ٬ا ٜكٛي٘ إٓذُـٕٛ
َٔ إٔ ا٭سض نش ١ٜٚايؼهٌ غري تـاّ" ,عـٔ احملكـل ؾخـش ايـذ ٗ ٜٔػـشح
ايكٛاعـــذ :ا٭سض ٖـــٌ ٖـــ ٞنشٜٚـــ ١اَ ٚظـــطش١ن ٚا٭قـــشب ا٭ ٍٚ٭ٕ
ايهـــ ٛانب تطًع ٗ إظــــانٔ ايؼـــشق ١ٝقبـٌ طًٛعٗـا ٗ إظـانٔ ايػشبٝـ١
ٚنزا ٗ ايػشٚب"ٜٚ ,ظٗش أؿٌ إبشح ايـذم ايعًُ ٞيٲط ٗ ّ٬ايعًّٛ
( )1طٛس ٠إا٥ذ. 72 ٠
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ايه.١ْٝٛ
 َٔٚا٫عذاص نش ١ٜٚا٭سض ايعاَٚ ١إ ْبظاطٗا عً ٢م ٛياق بايٓظب١
يهٌ بًذٚ ,ايكطع ايؼاطع ١إتذاٚس.٠
 ٗٚاٯ ١ٜبٝإ يبذٜع ؿٓع اهلل تعاٍ ٗ طٗٛي ١ا٭سضٚ ,عذّ ٚعٛستٗا
إْاٚ ,٫تزنري بؿلٌ اهلل عض ٚدٌ ٚيطؿ٘ ظعًٗا َ ١ُ٥٬يًتـشف بٗا.

ٚعٔ ايشكا قاٍ  :دعًٗا َ ١ُ٥٬يطبا٥عهَِٛ ,اؾكـ ١٭دظـادنِ ,

مل هعًـــٗا ػـــذٜذ ٠اؿُـــٚ ٢اؿـــشاس ٠ؾتشـــشقهِ ٫ٚ ,ػـــذٜذ ٠ايـــ ٚد٠
ؾتذُذنِ ٫ٚ ,ػذٜذ ٠طٝـب ايـشٜض ؾتــذع ٖاَـاتهِ ٫ٚ ,ػـذٜذ ٠ايـًٓ
ؾتعطبهِ ٫ٚ ,ػذٜذ ٠ايًٌ نإا ٤ؾتػـشقهِ ٫ٚ ,ػـذٜذ ٠ايــ٬ب ١ؾتُتٓـع
عًٝهِ ٗ سشثهِ ٚأبٓٝتهِ ٚدؾٔ َٛتانِٚ ,يهٓ٘ دعٌ ؾٗٝا َـٔ إتاْـَ ١ـا
تٓتؿع ٕٛب٘ ٚتتُاطهٚ ,ٕٛتتُاطو عًٗٝا أبذاْهِٚ ,دعٌ ؾٗٝا َـٔ ايًـٌ
َٓا تٓكاد ب٘ ؿشثهِ ٚقبٛسنِ ٚنجري َٔ َٓـاؾعهِ  ,ؾًـزيو دعـٌ ا٭سض

ؾشاػا يهِ(.)1

قىله تعاىل ط ًَجىغَََّح َ ذِنَح و ص
ايبٓا : ٤ايعُاسٚ ٠إـبين ْكـٝو اهلـذّٚ ,دـا٤ت ايظـُاَ ٤عطٛؾـ ١عًـ٢

ا٭ سض ,أ ٟإ ايظُا ٤دعًٗا اهلل عض ٚدٌ يًٓاغ بٓا٤ٶ ؾٗ ٞنايبٝة ٭ٌٖ
ا٭سضٚ ,بزا ًٜتك ٞايٓاغ َش ٠أيش ٣بٛسذ ٠ايظهٔ ٚايبٝةَٚ ,ا ؾَٔ ٘ٝ
ايذ٫٫ت ا٭ ي٬قَٚ ١ٝلاٌَ ايشأؾٚ ١ايٛد.
ؾايؿشاؾ ٚايظهٔ ايٛاسذ عٓٛإ ايشٓٚ ١اٱيؿٚ ,١ايظُا ٤بٓا٤ٶ َؼزى
عاّ ٖٛٚ ,إػزاى بايعشض ٚايضٚا٥ذ اٱعتباس ١ٜايت وتادٗـا اٱْظـإ ٗ
َعٝؼت٘ ٚدٚاّ اؿٝا ٠بعذ إٔ إ ػزنٛا ْٝعا ٗ ٚسذ ٠ايشٚح ٚا٭ب ٚا٭ّ,
ٚنًٗـــا ؾشٚع ٱؼاد ا٭ؿـــٌ ,يٲقشاس بايشبٛبٚ ١ٝاـايك ١ٝهلل عض ٚدٌ ٖا
ٜكتل ٞبايلشٚس ٠اٱؼاد ٗ عبادت٘.
( )1عاس ا٭ْٛاس .35/3
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ٚتبٌ اٯ ١ٜأَٛسا :
ا٭ْ :ٍٚعُ ١يًل ايظُا.٤
ايجاْ :ٞيض ّٚإ ؽارٖا طشٜكا ٚطببا يًعباد.٠
ايجايح :ايتزنري بؿلٌ اهلل تعاٍ.
ايشابع :أِٖ ٚظا٥ـ ايظُا ٤بايٓظب ١يًٓاغ  ,٭ٕ ٚظا٥ـ َٓٚاؾع ايظُا٤
أعِ َٔ إ تٓشـش بايٓاغ.
إ ْعِ اهلل تعاٍ َتعذدَٚ ٠تتاي ,١ٝؾًُـارا دـا ٤رنـش ا٭سض ٚايظـُا٤
بايزات ,اؾٛاب  :إٕ ايكشإٓ ًَ ٤ٞبٓعِ اهلل تعآٍَ ٗٚ ,طٛم نٌ آ ١ٜاٚ
َؿَٗٗٛا ْعُ ١أ ْ ٚعِ َشنبٚ ,١يهٔ رنش ا٭سض ٚايظـُا ٤با٭َــش بايعباد٠
ٜبٌ عظ ِٝايٓعُ ٗ ١يًكُٗاٚ ,ساد ١اٱْظإ هلُا أنجش َٔ غريُٖا.
 ٗٚاٯ ١ٜؽؿٝـ ْٚؿ ٞيًؼشى ٭ٕ ايعكـ ٤٬فُعـ ٕٛعًـ ٢عـذّ إَهـإ
يًل ايذٖش أ ٚايٓاغ ٖٔ طبكٓا يًظُاٚ ٤ا٭سض ,نُـا إٔ اٯٜـ ١سذـٗ ١
صَإ ايـٓاعات اؿذٜج ١ؾُُٗا إ بتهش ايٓـاغ ٜظًـ ٕٛعـادض ٜٔأَـاّ يًـل
ايظُاٚات ٚا٭سض.

قىله تعاىل ط ًَأَّْضَهَ ٍِِْ جىغَََّح ِ ٍَح و ص
تٛنٝــــذ ٚتؿـــــــ ٌٝيكٛيـــــــ٘ تــــــعاٍ ط ًَفِذذذذِ جىغَّذذ ذََح ِ سِصْقُنُذذ ذٌْ ًٍََذذذذح

ضٌُعَذًَُُص( ٗ )َٔ(ٚ , )1قٛي٘ تعاٍ ط ٍِذِْ جىغَّذََح ِ ص ٱبتـذا ٤ايػاٜـ١
إهاْٚ ,١ٝرنش إطش ٖٓا نٓعَُ ١ظتكً ١كُٔ تعذاد ايٓعِ ,ؾٗ ٛيٝع طشٜكا
ٱ يشاز ايجُشات ؾكط ,بٌ ْعُ ١قا ١ُ٥بزاتٗا ؾٝعت َا ٤إطش أؾلٌ إٝا ٙثِ
ٜأت َٔ ٞبعذَ ٙا ٤ا٭ْٗاس اؾاس ,١ٜإرا ناْ ة ياي َٔ ١ٝايؼٛا٥ب ايعشكـ١ٝ

قاٍ تعاٍ (ًَّضَّىْنَح ٍِِْ جىغَََّح ِ ٍَح و ٍُرَحسَمًح)
( )1طٛس ٠ايزاسٜات .22
( )2طٛس ٠م . 9
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ٜ ٫ٚتعاسض ْض ٍٚإـاَ ٤ـٔ ايظـُاَ ٤ـع أؿـٌ تهّـ ٕٛايػٝـ ّٛبتــاعذ
ا٭غشْ ٠تٝذ ١سشاس ٠ايؼُع ؾتًو آ ١ٜأيشٚ ,٣يًُطش َٓاؾع عكا٥ذ ١ٜتتعًل
بايهٝؿٝات ايٓؿظٚ ١ٝايزنٝبات اٱدتُاع ٗٚ ,١ٝإ َظاى ايظُا ٤ؾظاد ايضسع
ٚاؿٛٝإ ٬ٖٚى دٚاب ايبشش ,يزا ٚسد ٗ بعو ا٭يباس إٔ ايظُاُ ٤ظو
عٔ إطش إ را نجشت ايزْٛب ٚإعاؿ.ٞ

قىله تعاىل ط فَأَخْشَؼَ ذِوِ ٍِِْ جىػَََّشَجشِ ص

تؿٝذ ايؿا ٤ايزتٝب إعٓ ,ٟٛأ ٟأ ٕ َا بعذٖا ٜأت ٞبعذ ايز ٟقبًٗا صَاْا
ٚسذٚثا.
ٚتظُ ٢ايبا ( ٗ ٤ب٘) ٗ ايــٓاع ١ايٓشٜٛـ ١بـا ٤اٱطـتعاْٚ ,١يهـٔ َكـاّ
ايشبٛبٝــَٓ ١ــض ٙعــٔ اٱطــتعاْ ١ؾٝذــب إٔ ٜهــ ٕٛإمسٗــا َٓاطــبا يًشــاٍ
ٚايٛؿـٚ ,ا٭ ٗ ٍٚإكـاّ إٔ تظـُ ٢بـا ٤ايطشٜكٝـٚ ١ايٛاطـط ١إرا تعًـل
ا٭َش َؼ ١٦ٝاهلل تعاٍ نُا ٗ ؾعٌ ا٭َـش ٜظـُ ٢ؾعـٌ طًـب ٚطـ٪اٍ ,أٟ
ٜه ٕٛإطش طشٜكا ٚٚاطط ١ٱيشاز ايجُشاتْٚ ,ظـب ١اٱيـشاز يـ٘ تعـاٍ,
يتٛنٝــذ إٔ ايجُــش ٫ ٠تظٗش إ  ٫بإرْ٘ ٗ دع ٠ٛيًؼهشٚ ,سح عً ٢ايعباد,٠
 َٔٚأ دٌ دٚاّ ايٓعِ ٚايؿلٌ اٱهل.ٞ

ٜٚؿٝذ سشف اؾش ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ٍِِْ جىػَََّشَجشِ ص ايتبعٝو ,أ ٟبعو

ايجُشاتٚ ,ؾ ٘ٝإستُا: ٕ٫
ا٭ : ٍٚإ ٕ بعو ايجُشات تظكَ ٢ا ٤ايعٖ ٕٛٝا ٜأتَ َٔ ٞا ٤ايبشش نُا
ٗ بعو اؾضس ٚا٭ ساك ٞايكشٜب َٔ ١ايبشاس.
ايجاْ : ٞبؼاس ٠ظٗٛس بعو ايجُاس ٚغزاٗ٥ا بػري إا ٤ناٱطتعاْ ١بأطباب

ؿــٓاعَ ١ٝظــتكبٚ ٬يعــٌ قٛيــ٘ تعــاٍط ًَئَُِّ ٍِ ذِْ جىْذِجَذذحسَزِ ىَََذذح َّطَرَجَّ ذشُ ٍِنْ ذوُ

جَّْْيَحسُص( ,)1إػاس ٠هلزا ايعًِ ٚ ,دع ٠ٛمساٜٚـ ١يـ٘  ,يٝهـَ ٕٛـٔ سػـشات
( )1طٛس ٠ايزاسٜات .22
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ٚعذ اٱهلٞط ًَالَ ضَقْطُيٌُج أًَْالَدَمٌُْ ٍِِْ ئٍِْالَقٍ َّذُِْ َّشْصُقُنٌُْ ًَئَِّّحىٌُْص(.)1
ايجايح  :إيباس إ عذاص ٟعٔ ؿٓاع ١بعو ايجُشات َٚا ًٜشل بٗا َـٔ
ايطعِ ٚايزٚم ٚايشا٥شَٛ َٔ ١اد أٚيٝـَٚ ١عذْٝـ ,١أ َ ٚـٔ ايزبـَ ١ـٔ غـري
ٚاطط ١إا.٤
ايشابع  :ايتهاثش ٚاٱْؼطاس ٗ بعو ا٭ ػذاس ٚايتعذد ايذؾع.ٞ
اـاَع  :ؽشز بعو ايجُشات َٔ ْباتــات ايبشــاس ٚا٭ْٗــاس ٚإـا.٤
ٚتبٌ اٯ ١ٜعظ ِٝؾلٌ ٚإسظإ اهلل تعاٍٚ ,إٔ َا ىشز َٔ ايجُشات
قً َٔ ٌٝنـجريٚ ,ؾٗٝـا بعـح عًـ ٢ايـذعاٚ ٤ايظـع ٞايعًُـ ٞيضٜـاد ٠ـشات
ا٭سض َٚلاعؿ ١إْتادٗا نُا وـٌ ٗ ٖزا ايضَإ.
ؾششف اؾش ( َٔ) ايزٜ ٟؿٝذ ايتبعٝو دع ٠ٛيتشـ ٌٝايضٜادٚ ٠طًـب
ايُٓا ٤إتـٌ ٚإٓؿـٌٜٚ ,هـ ٕٛإتــٌ بهجـش ٠عـذد ايجُـشات ٚسذُٗـا
ٚؼظٌ ْٛعٗا .
اَا ايُٓا ٤إٓؿـٌ ؾٝه ٕٛبضٜـاد ٠عـذد ا٭ػـذاس ٚايظـٓابٌ ٚاؿبـٛب
ٚاـلشٚات طٛا ٤بإعُاس ٚإؿ٬ح ايزب ١أ ٚبايطشم ايعًُ ٗ ١ٝايضساع ١اٚ
باطتخذاّ ايٛطا ٌ٥ايـٓاع ٗ ١ٝاؿشخ ٚايضسع ٚايظكٚ ٞاؿـاد ٚاؾين
أ  ٚباٱْتؿاع َٔ اٱستكا ٤ايعًُ ٞاؿذٜح باٱطتٓظاخ ايٓباتٚ ٞغري.ٙ

قىله تعاىل ط سِصْقًح ىَنٌُْ ص

أ ٟغزاٚ ٤عطاًَٚ ٤و يهِٚ ,أْ٘ باب يهظب إاٍ ,ؾاْة تش ٣ايجُاس
نٝـ ٜٓتؿع َٔ ايعٌُ بضساعتٗا ايؿ٬ح ٚغري َٔ ٙايعُاٍ ايضساعٚ ٌٝػـاس
إٛاد ايضساعٚ ,١ٝبعذ إٔ ت ٓٝع ٚتٓلر ُش َشاسـٌ ػاسٜـٚ ١تظـٜٛكٜٓ ١ٝتؿـع
ؾٗٝاٜٚ ,شبض ايعذٜذ َٔ ايٓاغ ست ٢تـٌ إٍ ٜذ َٔ نتبة سصقا ي٘ٴ.
 ٗٚاٯ ١ٜتٛنٝذ بأ ٕ اهلل عض ٚدٌ ٜٓضٍ إطش ٜٚتعاٖذ ايبزسٚ ٠ايؼـذش٠

()1طٛس ٠ا٭ْعاّ .151
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ستــ ٢تجُــش ,قــاٍ تعــاٍ ط أَفَ ذشَأَّْطٌُْ ٍَذذح ضَذْشُغُذذٌَُ ن أَأَّْ ذطٌُْ ضَضْسَعٌَُّ ذوُ أًَْ َّذْ ذُِ
جىضَّجسِعٌَُُ ص(.)1
ٚيػ ١اـطاب ٗ اٯ ١ٜعاَٚ ١ػاًَ ١يًٓاغ ْٝعـا ,ؾتعتـ اٯٜـٚ ١عـذا
نشّا ؾُٝع ايٓاغ عً ٢إيت٬ف َؼاسبِٗ َٚزاٖبِٗ بايشصم ايهشٚ ِٜعذّ
سبع ايٓعِ عُٔ ىتاس ايعٓاد ٚاؾشـٛدٚ ,ؾٝـ٘ إسػـاد ٚتعًـ ِٝيًُظـًٌُ
ٚإيباس بإٔ اهلل تعاٍ ٜشصم اي ٚايؿـادش ٗ اؿٝـا ٠ايـذْٝا ,نـٜ ٫ ٞــاب
إــ َٔ٪بــاؿريٚ ٠ايؼــو َــٔ إقبــاٍ ايــذْٝا ٚصيشؾٗــا عً ـ ٢بعــو ايهؿــاس
ٚاؾاسذ.ٜٔ

قىله تعاىل ط فَالَ ضَجْعَيٌُج ىِيَّوِ أَّذَجدوج 
ايؿا : ٤طببٚ ١ٝإطتٓ٦اؾ. )2(١ٝ
إٕ اهلل عض ٚدٌ ايز ٟأ ْعِ عًـٝهِ بٗـز ٙايـٓعِ ايظـاٖش ٠ايـت تعذـض

اـ٥٬ل ْٝعا عٔ أ ١ٜسـ ١كَٗٓ ١ًٝ٦ا ٜذعٛنِ يعبادت٘ ٜٚأَشنِ بعـــذّ
ايؼــشى ب٘ٚ ,تًو ايٓعِ هــب إ تهــ  ٕٛطببا ٚسـاؾضا قٜٛـا يهـِ يتٓبـزٚا
ا٭ؿٓاّ ايت  ٫تٓؿع باٱكـاؾ ١اٍ َـا ؾٗٝـا َـٔ ايلـشس ٗ ايٓؼـأتٌٚ ,إ
ٚظٝؿ ١نٌ إ ْظإ طٛا ٤نإ َظتك ٬اَ ٚتشذا َع غري ٙبإًٚ ١إبذأ ٚايشأٟ
ايعكــا٥ذ ٟإٔ  ٫هعــٌ هلل ػــ شٜها ْ ٫ٚظريا  ٫ٚنؿٛا.
( ٚقاٍ فاٖذ ٚغري ٙإ إشاد بزيو أ ٌٖ ايتٛساٚ ٠اٱل ٌٝد ٕٚغريِٖ
أ ٟتعًُ ٕٛريو ٗ ايهتابٌ)(ٚ )3يهٔ إكـٛد أعِ َٔ إذع ٢بذي ٌٝاٯ١ٜ
ايظابك ١سٝح ٜتٛد٘ اـطاب ؾٗٝا إٍ ايٓاغ ْٝعاٚ ,٭ٕ ا٭يــ ٚايـّ٬
( )1طٛس ٠ايٛاقع.64 - 63 ١
(ٜ )2زٖب ايٓش ٕٜٛٛعاد ٠اٍ َعٓٚ ٢اسذ يًؿا ٤أ ٚايزدٜذٚ ,عًٝـ٘ تبٓـ ٢أنجـش ايتؿاطـري,
ٚأرنش َا ٜٓاطبٗا ٚتعذد إعٓ َٔ ٢ي ٍ٬نجشٚ ٠دَٚ ٙٛؿاٖ ِٝاٯ ١ٜايهشّٚ ١تؿظريٖا ,
ٚنإٔ سشف اؾش ٗ ايكشإٓ َٔ ا٭ػباٚ ٙايٓظا٥ش.

( )3فُع ايبٝإ .60 / 1
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ؾ ٘ٝيًذٓع  ٫يًعٗذ.
ٚهٛص تؿهٝو اـطاب عظب إخاطب ؾٝكظِ إٍ قظٌُ :
ا٭َ : ٍٚذح إظًٌُ ٚتأدٜبِٗ ٚسجِٗ عً ٢تعاٖذ عباد ٠اهلل تعاٍ.
ايجاْ : ٞتٛبٝي ايهاؾشٚ ٜٔي.َِٗٛ
ٜٚكظِ بًشاظ إٛكٛع اٍ :
ا٭ :ٍٚنؿش ايؼشى ٚإيتٝاسعباد ٠غري اهلل.
ايجاْ :ٞايؼشى اـؿٖٚ ٞـ ٛاٱطـتعاْٚ ١ايًذـــ ٤ٛإٍ غـري اهللٚ ,إطــٓاد
ايؿعٌٚ ,قلا ٤اؿاد ١يٲ ْظإ ٗٚ ,اـ  َٔ :ايؼشى قٛيو ي ٫ٛؾ.ٕ٬
ٚقاٍ أسذ نباس إؿظش ٫ :ٜٔد ٜٔأقذّ َٔ د ٜٔعبذ ٠ا٭ٚثإ ,٭ٕ أقذّ
اْ٫بٝا ٤ايزْ ٜٔكٌ إيٓ ٝا تأسىِٗ ْٖٛ ٛح عً ٘ٝايظ ٖٛٚ ,ّ٬اِا دـا ٤بـايشد

عً ِٗٝعًَ ٢ا أي اهلل تعاٍ عٔ ق ٗ َ٘ٛقٛي٘ ط ًَقَحىٌُج الَ ضَزَسَُُّ آىِيَطَنٌُْ ًَالَ
ضَزَسَُُّ ًَدًّج ًَالَ عٌَُجعوح ًَالَ َّفٌُظَ ًَّعٌُقَ ًَّغْشوج ص (. )1

ٖٚزا ٜ ٫ـًض دي ٬ٝعً ٢ا٭ طبكٚ ١ٝايكذّٚ ,عذّ اٱهاد ٜ ٫ذٍ عً٢
عذّ ايٛدــٛد ,ؾعذّ رنـــش عباد ٠قبً٘ ٗ اٯٜ ٫ ١ٜذٍ عً ٢عذّ ٚدٛد,ٙ
ٚقذ بذأت اؿٝا ٠اٱْظاْ ١ٝعً  ٢ا٭سض بعباد ٠اهلل ٚسـذ٬َٚ ٙصَـ ١ايٓبـ٠ٛ
٭ٚ ٍٚدٛد ٗ ا٭سض .
ٚنـ إ آدّ عًٝــ٘ ايظــْ ّ٬بٝـاٚ ,دــا ٤ايؼــشى ؾُٝـا بعــذ تــذسهٝا ٚيــٝع
دؾعٝـا ,أ ٟمل ٜٓتكٌ ايٓاغ اٍ عباد ٠ا٭ٚثإ َباػــش ,٠بٌ عبــذٚا كًٛقات
أ يش ٣ناْة رات تأثري َٓٚضي ١عٓذِٖ نايهٛانـــب ايت ظــٓٛا اْٗا َذبــش٠
ايعـامل ,٭ٕ َـا وـذخ ٗ ايعـامل ايظــؿً ٞقـذ ٜـشا ٙإٓذُـــٜٚ ٕٛعشؾْٛـــ٘
إ ْا ٗ ٫ايٓذٚ ّٛطري ايهٛانبٚ ,إ٥٬ه ١ايت عًِ ايٓاغ إٔ َظهِٓٗ
ايظُاٚ ٤ياؾٛا َٓٗا ٕا هلا َٔ ايكذسٚ ٠ايكـٚ ٠ٛايبطؽٚ ,ؿٛسٚا هلا ؿٛسا
( )1طٛسْٛ ٠ح .23
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ْ ١ًٝسظٓ ١ثِ إػٗٛا إٍ تكذٜع ٖز ٙايـــٛس ٚايتُاثٝــٌٚ ,ٱعتُادِٖ
اؿع د ٕٚايؿعٌٚ ,يكشبٗا َٚؼــ اٖذتٗا بايبـش عهؿٛا عًٗٝا نبـذ ٌٜعـٔ
ايؼــخـ ١ٝاؿكٝك. ١ٝ
ٖٚزا اٱعتهاف ٚايتكذٜع أْظـــاِٖ اْٗا ٚطـــ ا٥ط ٚدٓـٛد هلل تعـاٍ,
ؾكـــذٖٚا َـ ع تكادّ ايضَإ عً ٢تًو اؿـاٍ بايـزات ٚا٭ؿـاي ١بايعبـاد٠
ٚايظ٪اٍ ٚاـؼ.١ٝ
ٚعباد ٠ا٭ؿٓاّ َتؿشعـــ ١عٓٗا ٚإٕ ناْة أعِ َٔٚ ,ا٭َٛس إؼــــٗٛس٠
ٗ عباد ٠ا٫ؿٓاّ إٔ إؼشنٌ إرا َـات سدـ ٌ عظ ِٝاَ ٚـًض ؿـٓعٛا يـ٘
ُجاٚ ٫أيزٚا ٜكـذ ْ٘ٚب ايظ٪اٍ ٚطًب ايؼؿاعٚ ١قلا ٤اؿاد.١
 َٔٚإعذاص اٯ ١ٜايهشّ ١إٔ ايٓٗ ٞعٔ إؽار ا٭ْذاد ٚعبادتٗا مل ٜـأت
إبتذا٤ٶ بٌ دا ٤بعذ بٝإ ايٓعِ ايعظ ١ُٝايت ٜ ٫كذس عًٗٝا إ ٫اهلل ٚايت ؾٗٝا
قٛاّ اؿٝاٚ ,٠ايٜٓٗ ٞـًض أٜلا أ ٕ ٜهَ ٕٛظتكٚ ٬قاعذ ٠عكا٥ذٜـ ١نًٝـ,١
يزا ّهٔ إٔ ته ٕٛايؿا ٤يٲ طتٓ٦افٚ ,تهـ ٕٛيًظـبب ١ٝ٭ٕ ايتٛسٝـذ ٚعـذّ
ايؼشى طبب دٚاّ ٖز ٙايٓعِ.
يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ إٔ ته ٕٛعباد ٠ايٓاغ ي٘ بؼشل  ,٫أ ٟبؼشل ٫
ػشٜو َع٘ ,قاٍ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ :إٕ سبهِ ٜك : ٍٛأْا
يري ػشٜو  ,ؾُٔ أػشى َع ٗ ٞعًُ٘ أسذا َٔ يًك ٞتشنة ايعٌُ نًـ٘
ي٘ ٚمل أقبٌ إَ ٫ا نإ ي ٞيايـا)(.)1

()1ايذس إٓجٛس .430/6
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قىله تعاىل ط ًَأَّْطٌُْ ضَعْيٌَََُُ صؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإ ٕ َا عٓذنِ َٔ ْعِ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ.
ايجاْ: ٞكشٚس ٠عذّ اٱػشاى ب٘ تعاٍ.
ايجايح  :يٝع َٔ ساصم إ ٫اهلل عض ٚدٌ.
ايشابع:إ ْهِ َ ًٕٖٛ٪يًتهًٝـٚ ,ػشا٥ط٘ فتُع ١عٓذنِ ٚقذ يضَتهِ اؿذ.١
اـاَع  :إ ؽار ا٫ؿٓاّ ٚاٚ٫ثإ ٚمٖٛا ئ ٜٓؿعهِ.
ايظادغ  :إ ٕ اهلل عض ٚدٌ يـٝع يـ٘ ػـشٜوٖٚ ,ـ ٛيـايل نـٌ ػـ,٤ٞ
ٚبٝذَ ٙكايٝذ ا٭ َٛس َٔٚ ,ؾلً٘ دٚاّ ايٓعِ.

ايظابع  :تعًُ ٕٛإٔ ( جىيَّوُ الَ ئِىَوَ ئِالَّ ىٌَُ جىْذَُِّ جىْقًٌَُُّْ) (. )1
ايجأَ  :إٔ اهلل عض ٚدٌ بعح ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ

يًكلا ٤عً ٢عباد ٠ا٭ؿٓاّ.
ايتاطع ٜ :عًِ ايٓاغ إٔ اهلل عض ٚدٌ ٜػؿش ايزْٛب إطتػؿش ٚطأٍ اهلل

ايعؿ ,ٛإ ٫ايؼشى ٚإٛت عً ٢ايهؿش ,ؾأْ٘ ٜ ٫ػؿش ,قاٍ تعاٍ (ئَُِّ جىيَّوَ الَ
َّفْرِشُ أَُْ ُّشْشَكَ ذِوِ ًَّفْرِشُ ٍَح دًَُُ رَىِلَ ىََِِْ َّشَح ُ).

ايعاػش ٜ :عًِ ايٓاغ باٯٜات ايه  ١ْٝٛايت تذٍ عً ٢إٔ اهلل عـض ٚدـٌ

(أَدْغََِ مُوَّ َِْ ٍ خَيَقَوُ) (. )2

اؿاد ٟعؼش ٜ :عًـِ ايهؿـاس إٔ إؿـشاسِٖ عًـ ٢ايؼـشى  ٫وـ ٍٛدٕٚ

س( ١ٜ٩جىنَّحطَ َّذْخُيٌَُُ فِِ دِِِّ جىيَّوِ أَفٌَْجَوح).

ايجاْ ٞعؼش:دي ٍٛأ ٟؾشد ي ٲط ّ٬رنشا نإ أ ٚأْجٖ ٢ذّ يًبٓ ١أ ٚطشف
َٔ بٓا ٤ايؼشى ٚايل٬ي , ١ايز ٟؿاس بٓض ٍٚآٜات ايكشإٓ آ ٬ٜيًظكٛل.
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ . 2
( )2طٛس ٠ايظذذ. 7 ٠
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قىله تعاىل ط ًَئُِْ مُنطٌُْ فِِ سَّْدٍ ٍََِّح َّضَّىْنَح عَيََ عَرْذَِّح فَأْضٌُج
ُ مُن ذ ُط ٌْ
ْ
ُ جى َّي ذ ِو ِئ
ِ
ِ دًُ
ْ
ِ ٍِ ْػ ِي ذ ِو ًَج ْد ُعذذٌج ُ ذ َيذَج َ ُم ذ ٌْ ٍِ ذ
ْ
غذذٌ َس ٍز ٍ ذ
ِذ ُ
صَحدِقِ

َ ص اٯ.23 ١ٜ

اإلعزاب واللغة
ٚإ  :ايٛا ٚإطتٓ٦اؾ , ١ٝنٓتِ  :نإ ؾعٌ َاض ْـاقفٖٚ ,ـ ٗ ٛقـٌ
دضّ ؾعٌ ايؼـشل ,ايتـا ٤اطـِ نـإ ٗ ,سٜـب  :دـاس ٚفـشٚس َتعًكـإ
َشزٚف ي نٓتُِٖ ,ا  :داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ؿؿ ١يشٜب,
َٚا  :اطِ َٛؿ.ٍٛ
ْضيٓا  :ؾعٌ َاض َبين عًـ ٢ايظـهٚ ,ٕٛايلـُري ( ْـا) ٗ قـٌ سؾـع
ؾاعٌٚ ,اؾًُ ١ايؿعً٫ ١ٝقٌ هلا َٔ اٱعشاب ٭ْٗا ؿً ١إٛؿ.ٍٛ
عً ٢عبذْا  :داس ٚفشٚس َتعًكإ بٓضيٓا.
ؾأتٛا  :ايؿا ٤سابط ١اؾٛاب ايؼشل ,ا٥تٛا  :ؾعٌ أَش َبين عً ٢سزف
ايَٓ ٕ٫ ٕٛلاسع٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُظ ,١ايٛا : ٚكـُري َتــٌ ٗ قـٌ
سؾع ؾاعٌٚ ,اؾًُ ٗ ١قٌ دضّ دٛاب ايؼشل.
بظــٛس : ٠دــاس ٚفــشٚس َتعًكــإ بــا٥تٛاَ ,ــٔ َجًــ٘  :دــاس ٚفــشٚس
ٚايلُري( اهلاٜ )٤عٛد ي٬طِ إٛؿَ( ٍٛا) ٗ ( ٖـا ْضيٓـا) ٚإـشاد ٖـٛ
ايكشإٓ أَ َٔ ٟجٌ ايكشإٓ ٚمل ٜظِ ايكشإٓ بإ مس٘ بٌ بـؿ ١ايتٓضٕ ٌٜا
ؾٗٝا َٔ يـٛؿٜٓ ١ٝؿشد بٗا عٔ ايهتب َٚ ,ا ٜأت ٞب٘ ايٓاغ ٖٚ ٛكع
ٚتأيٝـ َِٓٗ ٚيٝع بتٓض. ٌٜ
ٚٚؿـ ايكشإٓ بأْ٘ ايهتاب إٓضٍ َٔ عٓذ اهلل إػاس ٠إٍ اْ٘ ّ٫هٔ
إ ٜه ٕٛنتاب آ يش ػبٗٝا ي٘ ,باٱكاؾ ١إ ٍ ْهت ١أيش ٖٞٚ ٣إٔ َٔ ٗ
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ايظُٛات َٔ إ٥٬هٜ ٫ ١ؼشن ٕٛباهلل ػ٦ٝا  ٫ٚ ,هشأ ٕٚعً ٢ايتٓضٌٜ
بٌ ٪ٜدَ ٕٚا َ٪ٜشٜٚ , ٕٚك َٕٛٛبإ ٜـاٍ ٚتبًٝؼ أ َاْ ١ايتٓضٜـٌٚ ,ؾٝـ٘
دع ٠ٛإٍ أ ٌٖ ا٭سض يٲقتذا ٤بأٌٖ ايظُا ٗ ٤اٱّإ.
إ  :سشف ػشل ػضّ ؾعًٌ (قاٍ فاٖذ  :نٌ ػ ٗ ٤ٞايكشإٓ إٕ ؾٗٛ

إْهاس)(. )1

ٚايشٜب  :ايؼو ٚقًل ايٓؿع ٚإكطشابٗاٚ ,ا٫طِ ايشٜب ٖٞٚ ١ايتُٗ١
ٚايظٓ.١
ٚايؼٗذاْ : ٤ع ػٗٝذ  ٖٛٚايؼاٖ ذ أ ٟاؿاكش ٚإعاٚ ٜٔايز ٟى
عُا ػاٖذ.ٙ
(ٚد )ٕٚتشد ظشؾا ْكٝو ؾٛمٚ ,تشد َعٓ ٢سكري ٚيظٝعٚ ,يًتؿاٚت
ٗ اؿاٍ ٚايتذاٚص إٍ ا٭قٌ ٚتأت ٞإغشاٚ ٤أَشا ٚإمسا َعٓ( ٢غري) ٚهلا
َعإ أيش ,٣ؾته ٕٛقبٌ ,أَاّٚ ,سا ,٤ؼة ,ؾٛم ,ا٭دَْ ٢ـٔ ايٓـاغ,
ايؼشٜـ,ا٭َش َٚعٓ ٢ايٛعٝذ.

يف سياق اآليات

بعذ إٔ رَة اٯٜات إتكذَ ١أٌٖ ايل٬يٚ ١ؾلشة َا ٜلُشَٔ ْ٘ٚ
ايهؿش ٚدعتِٗ اٯٜتإ ايظابكتإ إ ٍ ايتٛسٝذ ٚف ٧ٝاـطاب ؾُٗٝـا بًػـ١
ايعُ ,ّٛدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبًظإ ايتشذَ ٟع بٝإ َٛكٛع٘ ,ؾبعذ اٱْزاس
دا ٤ايٛعذ ٚايٓـض.
ٚبعذ رنش ايٓعِ ايظاٖشٚ ٠ا يباطٓ ,١دا ٤ايتشذ ٟايزٜ ٟتلُٔ ايذع٠ٛ
يٲقشاس بايشبٛبْٚ ١ٝبز ؿٝؼ ايؼشى.
ٖٚز ٙاٯَ ١ٜعطٛؾ ١عًَ ٢ا قبًٗا ايت دـا٤ت بــٝػ ١اـطـاب ايعـاّ
اٱطتػشاق ٞايؼاٌَ يًٓاغ نًِٗ إٚ ٌَٓ٪ايهؿاسَٚ ,ع ٖزا ؾإ َلُٕٛ
اٱْهاس ٗ ٖز ٙاٯٜ ٫ ١ٜؼٌُ إـ ٌَٓ٪٭ْٗـِ يـاسد ٕٛبايتخــف َـٔ
( )1ا٫تكإ ٗ عً ّٛايكشإٓ .155 / 1

 70ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع
َٛكٛعٜ٘ٚ ,كشْٝ ٕٚعا بأ ٕ ايكشإٓ نتاب ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل عً ٢ايٓيب
قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚ ,يـٝع عٓـذِٖ َتؿـشقٌ ٚفـتُعٌ أٟ
سٜب ٗ ٖزا.
ٖٚز ٙاٯ ١ٜرّ ٚي ّٛيًُٓاؾكٌ ٚايهؿاس ٚسذ ١عً ٗ ِٗٝايذْٝا ٚ ,سذ١
ٗ اٯيش ٠عً َٔ ٢مل ٜتب َِٓٗ  ,يتأت ٞاٯ ١ٜايتاي ١ٝيتذع ِٖٛإٍ اٱّإ
ٚايٛقا َٔ ١ٜايٓاس ايت ٜه ٕٛايهؿاس سطبا هلا.
َٚع أ ٕ اٯ ١ٜايظابك ١دا٤ت يطابـا ٚتـزنريا يًٓـا غ ْٝعـا ٚ ,ديـ٬ٝ
عًــ ٢بــذٜع ؿــٓع اهلل تعــاٍٚ ,تتلــُٔ ٖــز ٙاٯٜــ ١اٱعذــاص غـــٛق
ايتٓض , ٌٜيته ٕٛؾ ٘ٝإػاس ٠اٍ ايتخـٝف ٗ ٖز ٙاٯ.١ٜ
إر دـا٤ت اٯٜـ ١قبــٌ ايظـابك ١بـا٭َش بعبــاد ٠اهللٚ ,دـا٤ت ٖـز ٙاٯٜــ١
بايًٚ ّٛايتشزٜش يًزٜ ٜٔؼهّْ ٗ ٕٛض ٍٚايكشإٓ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚ ,ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢يشٚز ايز ٜٔآَٓٛا َٔ اـطاب ٗ ٖزٙ
اٯ ١ٜبايتخـف ,يٝهٖ ٕٛزا اـطاب ياؿا بايهؿـاسٜٚ ,تلـُٔ تٛدٝـ٘
ايًٚ ّٛايزّ هلِ.
 َٔٚاٱعذاص ٗ ْظِ اٯٜات إ ٜأت ٞاٱيباس عٔ عذـض ايهؿـاس عـٔ

اٱتٝــإ َجــٌ طــٛسَ ٠ــٔ ايكــشإٓ بعــذ ٖــز ٙاٯٜــ ١طفَذاُِْ ىَذٌْ ضَرْعَيُذذٌج ًىَذِْ

ضَرْعَيُذذٌجصآٜــ ١يٲيبــاس ب ـأ ٕ إظــًٌُ َٓ٪ٜــ ٕٛبٓــض ٍٚايكــشإٓ َــٔ عٓــذ اهلل,
ٚإعذاصٚ ٙعذض ايٓاغ عً ٢اٱتٝإ َجٌ آ ١ٜأ ٚػطش آ.َ٘ٓ ١ٜ

ٕٚا دا ٤قٛي٘ تعاٍط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُ جعْرُذذًُج سَذَّنُذٌْص( ,)1دـا٤ت اٯٜـات ايج٬ثـ١

ايت بعذٖا بزات يػ ١اـطاب بايتٛد٘ يًٓاغ ْٝعـا ,يتذتُـع ؾٗٝـا يػـ١
اؿذٚ ١ايبؼاسٚ ٠اٱْزاس .

()1اٯ.21 ١ٜ
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 ٗٚؿًٖ ١ز ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايتايٚ ١ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإبتذأت نٌ َٔ اٯٜتٌ عش ف ايؼشل(إٕ) ٚؿٝػ ١اٱْهاس ايت
ٖ ٗ ٞا٭ؿٌ سٓ ١بايٓاغٚ ,دزب ٕٓاصٍ اهلذاٚ ,١ٜدع ٠ٛيٓبز ايعٓاد
ٚايل٬يٚ ١اؾشٛد.
ايجاْ :ٞتلُٓة ٖز ٙاٯ ١ٜبٝإ سـاٍ ايؼـو ٚايشٜـب عٓـذ اؾاسـذٜٔ
ْض ٍٚايكشإٓ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ  ,تشٕ ٣ارا دا٤ت
اٯ ١ٜبــٝػ ١ايؼـو ٚمل تكٌ(ؾـإٕ تهؿـشٚا َـا أْضيٓـا) ٚاؾـٛاب ٗ اٯٜـ١
ػــاٖذ بٛدــٛد أؿــٌ ايتـــذٜل بٓضٚيــ٘ ٗ ْؿــٛغ ايهؿــاس ٚيهــٔ ايشٜــب
ٚايؼو ٜذاِٖ عشكا ٚبظبب تأثري ايػري ٚايعادٚ ٠تٛاسخ َؿـاٖ ِٝايهؿـش

ؾذا٤ت اٯ ١ٜيطابا إم٬يٝا بعذد ايٓاغٚ ,ته ٕٛؿٝػ ١إؿشد َٓ٘طًَئُِْ

ِ ٍِ ْػيِذ ِوص( ,)1يٝهـَ ٕٛـٔ
ْ
مُنطٌُْ فِذِ سَّْذدٍ ٍََِّذح َّ َّض ْىنَذح َعيَذَ َعرْذ ِذَّح فَذ ْأضٌُج ِذغُذٌ َس ٍز ٍِذ
َلاٌَ اٯ ١ٜايهشّ ١إْعذاّ ايٛاطط ١بٌ اهلل عض ٚدٌ ٚاٱْظـإٖٚ ,ـٛ
َٔ يـا٥ف ايكشإٓ ٚؿذم ن ْ٘ٛن ّ٬اهلل عض ٚدٌ.
ؾهُا دا٤ت اٯٜتإ ايظابكتإ بزنش يًل اهلل عض ٚدٌ يًٓاغٚ ,نجش٠
ٚت ٛايْ ٞعُ٘ عًٚ ِٗٝايت تذسى باؿٛاغ ٚؼٝط بِٗ َٔ اؾٗـات ناؾـ,١
دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ ْعُْ ١ض ٍٚايكشإٓ بِٗ َـٔ اؾٗـات ناؾـ ,١دـا٤ت
ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ ْعُْ ١ض ٍٚايكشإٓ ٚ ,ؾ ٘ٝػاٖذ عً ٢أْٗا ْعُ ١عظ ١ُٝعً٢
أٌٖ ا٭سض نٓعُ ١يًل ايظُاٚات ٚا٭سض ٭ٕ ٗ ْض ٍٚايكشإٓ ؿ٬ح
يًٓ ؿــٛغٚ ,إطــتذاَ ١يٓعُــْ ١ــض ٍٚإطــش َــٔ ايظــُاٚ ,٤إيــشاز ا٭سض
نٓٛصٖا.
ٖز ٙباٱكاؾ ١إٍ ايجٛاب ايعظ ٗ ِٝاٯيش ٕٔ ٠ؿـذٸم بٓـض ٍٚايكـشإٓ
َٔ عٓذ اهللٚ ,عُـٌ َـا ؾٝـ٘ َـٔ ا٭سهـاّ ٚايظـٕٓٔٚ ,ـا أيتتُـة اٯٜـ١
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ايظابك ١بٓؿ ٞايؼشٜو هللٚ ,ايضدش عٔ اٱْذاد دا٤ت ٖز ٙبذع ٠ٛايٓاغ
يًت ٓض ٙعٔ ايؼـو ٗ ْـض ٍٚايكـشإٓ ,يٝتؿهـش نـٌ َهًــ َٚهًؿـ ١بظـٓخ١ٝ
ايكشإٓ ٚايتبا ٜٔبٗٓٝا ٚبٌ ن ّ٬ايبؼش.
يكذ ْعة ٖز ٙاٯ ١ٜاٱْـزاس ٚايٛعٝـذ َـٔ ايؼـشى ٚاؾشـٛد بٓـضٍٚ
ايكشإٓ .
َٚــٔ اٱعذــاص أْٗــا دــا٤ت َٛكــٛع اٱْــزاس ٚبٝــإ عاقبــ ١إؼــشنٌ
ٚإهزبٌ باـًٛد ٗ ايٓاسٚ ,تؿلٌ اهلل عض ٚدٌ ٚدعٌ ايكشإٓ ى عٔ
ايٓاغ بـٝػٚٚ ١ؿــ ٜعذـض ايٓـاغ عـٔ اٱتٝـإ َجًـ٘ بــريٚس ٠ايٓـاغ

ٚاؿذاص  ٚقٛدا هلا َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات َا ٚسد ٗ آ ١ٜايبشحطفَأْضٌُج ذِغٌُسَزٍ
ٍِْ ٍِػْيِوِص .

ؾٜ ٬طشأ عً ٢عامل ايتـٛس عٓذ ايٓاغ بإٔ ْاس اٯيـش ٠تتخـز ايهؿـاس

َٚا ٜعبـذَ ٕٚـٔ ا٭ٚثـإ ٚقـٛدا ,قـاٍ تعـاٍ طئَِّّنُذٌْ ًٍََذح ضَعْرُذذًَُُ ٍِذِْ
دًُُِ جىيَّذوِ دَصَذدُ ََيَذنٌََّص

( )1

ٚمل ٜعًُــٛا إٔ ْــاس اٯيــش ٫ ٠تتكــذ باؿطــب

ٚايػاص يبٝإ قاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإٔ ع ذض ايهؿاس عٔ اٱتٝـإ َجـٌ ايكـشإٓ ٫
ٜٓشـش بايب٬غٚ ١عامل ا٭يؿـاظ بـٌ ٜؼـٌُ إٛاكـٝع ٚا٭سهـاّ ٚايظـٓٔ

ٜٚه ٕٛايهاؾش ٚقٛدا ٗ ايٓاس ٗٚ ,ايتٓضٌٜطقُوْ ىَثِِْ جَْطَََعَصْ جإلِّظُ ًَجىْجُِِّ

ُ َذ ْع ُ ذ ُي ٌْ ِى ذ َر ْع ٍ
َ
ُ ِذ َِ ْػ ِي ذ ِو ً َى ذ ٌْ َمذذح
َ
ُ َال َّ ذ ْأضٌُ
ِ
ُ َّ ذ ْأضٌُج ِذ َِ ْػ ذ ِو َى ذزَج ج ْى ُق ذشْآ
ْ
َع َيذذَ َأ
ظَيِريوجص( )2عًٚ ٢د ٙٛقتًُ: ١
ا٭ : ٍٚإْ٘ ٚقٛد يعزاب٘ ْؿظ٘.
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()2طٛس ٠ا٫طشا. 88 ٤
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ايجاْٜ : ٞه ٕٛايهاؾش ٚقٛدا يعزاب ؾشد آيش َٔ ايهؿاس.
ايجايح ٜ :ه ٕٛايهاؾش ٚقٛدا يًُتعذد َٔ ايهؿاس.
ايشابع  :ته ٕٛنٌ ْاع َٔ ١ايهؿاس ٚقٛدا ؾُاع ١أيش ,َِٗٓ ٜٔقاٍ

تعاٍ غـٛق أٌٖ ايٓاسط مُيَََّح دَخَيَصْ أٍَُّسى ىَعَنَصْ أُخْطَيَحص (.)1

اـاَع ٜ :ه ٕٛإت كاد ايهاؾش ٗ ايٓاس عظب دشٛدٚ ٙظًُ٘ ٚإغٛا٘٥
يٰيش.ٜٔ
 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙايٛد ٙٛؾهًـٗا َـٔ َــادٜل اٯٜـ ١ايهشّـٚ ١ؾٝـ٘
إْزاس يًزٜ ٜٔتخًؿ ٕٛعٔ اٱّإٚ ,عٔ طاع ١اهلل ٚسطٛي٘.
 ٗٚؿًٖ ١ز ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايتايَ ١ٝظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتأنٝــذ عذــض ايهؿــاس ٚإٕ إدتُعــٛا ٚإدتٗــذٚا َٚهــشٚا عــٔ
اٱتٝإ َجٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓ .
ايجاْ : ١ٝاٱط٬م ايضَـاْ ٗ ٞعذـض ٚقــٛس ايهؿـاس عـٔ اٱتٝـإ َجـٌ
طٛس َٔ ٠ايكشإٓ .
ايجايج : ١ايتهزٜب إظتذ ِٜيذعٚ ٣ٛدٛد َٔ داَ ٤جٌ آٚ ١ٜطٛسَ ٠جٌ
ايكشإٓ ,ؾكذ ًٜذأ بعو ايهؿاس إٍ إدعـاٚ ٤دـٛد ْاعـَ ١ـِٓٗ ٚكـعٛا
طٛس َٔ ٠ايكشإٓٚ ,ايزٜٚر ي٘ .

ؾذا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبايكطع بٓؿ ٘ٝبكٛي٘ تعـاٍ طفَذاُِْ ىَذٌْ ضَرْعَيُذٌج ًَىَذِْ

ضَرْعَيٌُج صٱؾاد ٠ايٓؿ ٗ ٞايضَٔ إاكٚ ٞاؿاكش ٚإظتكبٌ .
ايشابعــ : ١تأنٝــذ إْعــذاّ اي ـ صخ ٚايٛطــط بــٌ اٱّــإ ٚايهؿــش ,ؾأَــا
ايتـذٜلٚ ,إْعـذاّ ايـ صخ ٖـزا َـٔ عَُٛـات ايت شـذ ٟايـٛاسد ٗ ٖـزٙ

اٯٜــ١ط فَ ذأْضٌُج ذِغُذذٌسَزٍ ٍ ذِْ ٍِػْيِ ذوِ صٕــا ؾٝــ٘ َــٔ ؿــٝؼ اٱستذــاز ٚاي ٖــإ

()1طٛس ٠ا٭عشاف . 38

 74ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع

ٚاؾزب إٍ طب ٌٝاٱّإ ,قاٍ تعاٍ طئَُِّ ىَزَج جىْقُشْآَُ َّيْذُِ ىِيَّطِِ
ىَِِ أَقًٌَُْص (.)1
اـاَظ : ١وتٌُ قٛي٘ تعاٍ طفَاُِْ ىٌَْ ضَرْعَيٌُجص ٗ َتعًك٘ ٚدٖٛا :
ا٭ : ٍٚإساد ٠اٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ.
ايجاْ : ٞدع ٠ٛايؼٗذاٚ ٤ا٭عٛإ ٗ ايؼو ٚايشٜب ٗ ايكشإٓٚ ,أيشز

(عٔ ابٔ عباغ ٗ قٛي٘ تعاٍ طجدْعٌُج ُذيَذَج َمٌُْ ص ,قاٍ  :أعٛاْهِ عًـَ ٢ـا
أْتِ عً ٘ٝط فَاُِْ ىٌَْ ضَرْعَيٌُج ًىَِْ ضَرْعَيٌُجصؾكذ بٌ يهِ اؿل)(.)2
ٚنُا أط ًكة اٯ ١ٜايتشذ ٗ ٟاٱتٝإ َجٌ أ ٟطٛس َٔ ٠ايكشإٓ دـا٤
اٱطــ٬م ٗ دعــ ٠ٛايؼــٗذاَ ٤ــع تكٝٝــذ ٙبأْــ٘ َــٔ (د ٕٚاهلل) يٝؼــٌُ َــا
ٜعبذٚ ٕٚس٩طا ٤ايل٬يٚ ١ايهؿشٚ ,أٌٖ إًـٌ إختًؿـ ١ايـز ٜٔهتُعـٕٛ
عً ٢ايؼو ٚايشٜب ٗ ايتٓض.ٌٜ
ايجايح  :إساد ٠اٱتٝإ بظٛسَ َٔ ٠جٌ ايكشإٓٚ ,إسلاس ايؼٗذا ,٤٭ٕ
ايهؿاس ٜعذض ٕٚأٜلا عٔ إسلاس ايؼٗذاٚ ٤ا٭عٛإ.

ايشابع  :إكـٛد ٚدٛب عبـاد ٠اهلل ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ ط َّحأَُّّيَذح جىنَّذحطُ جعْرُذذًُج

سَذَّنٌُْص.
اـاَع  :عذّ دعٌ ػشنا ٤هلل عض ٚدٌ ,إر إٔ ايهؿاس ٜؼشن ٕٛباهلل
عض ٚدٌ ٚهعً ٕٛي٘ أْذادا ٚايـشٝض ٖ ٛايٛد٘ ايجايحٚ ,ته ٕٛايٛدٙٛ
ا٭يش ٗ ٣طٛي٘ .
َٚا إ ايٓـاغ يـٔ ٜظـتطٝعٛا َعاسكـ ١ايكـشإٓ ؾهٝــ هتٓبـ ٕٛايٓـاس,

ٚاٱَتجاٍ يكٛي٘ تعاٍ طًَجضَّقٌُج جىنَّحسَص.
( )1طٛس ٠اٱطشا.9 ٤
( )2ايذس إٓجٛس . 46/1
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اؾٛاب ته ٕٛايٛقا َٔ ١ٜايٓاس َا دا٤ت ٗ ٖز ٙاٯٜات َٔ عباد ٠اهلل
ٚايتـذٜل بٓض ٍٚايكشإٓ َٓ٘ عض ٚدٌٜٚ ,زػض عٔ ٖزا ايتـذٜل دشٜـا
ٚإْطباقا ايعٌُ بأسهاَ٘ َٚلاَ ٘ٓٝايكذط.١ٝ

إعجاس اآلية

ٜتذًــ ٢اٱعذــاص ٗ اٯٜــَ ١تعــذدا َٚتــذايَ ٬ــٔ اٱْتكــاٍ إٍ ؿــٝؼ
اٱستذاز ٚايتشـــذ َٔٚ ,ٟؼذٜذ َٛكــٛع ايتشــذ ٟبطبٝع ٞايظــٛس,٠
٫طُٝا ٚإ ٗ ايكـشإٓ طـٛسا قــاسا  ,ؾٝهـ ٕٛايتشـذ ٟبايظـٛٸس ايطـٛاٍ
ٚإ ٌ٦إتٛطـــط ٗ ١ايطٚ ,ٍٛعـــذد اٯٜات َٔ باب ا٭ٚيــٚ ١ٜٛؾشـ٣ٛ
اـطاب.
 ٗٚاٯَ ١ٜذح ٚثٓا ٤عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ َـٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإعطا ٙ٩ؿؿ ١ايعبٛدٚ ١ٜؾٗٝا إػاس ٠إٍ ؿذم عًُ٘ ٚإي٬ؿـ٘

ٗ ايعبادٚ ,٠سكا اهلل تعاٍ عٓ٘ ,قاٍ تعاٍ طعُرْذَحَُ جىَّزُِ أَعْذشٍَ
ذِعَرْذِهِ ىَْْالوص(.)1
ايجاْ :ٞتٛنٝذ ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.
ايجايح :إ اهلل عض ٚدٌ إيتاس ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ
يًشطايٚ ١ايٓب.٠ٛ

ٚبًشاظ اٯ ١ٜايظابك ١ؾإ ْض ٍٚايكشإٓ ْعُ ١إكاؾ ١ٝأيش ٣إٍ داْب
ايٓعِ ايهٚ ,١ْٝٛا يشصم إـادٚ ٟايبـذْٚ ,ٞايكـشإٓ سصم سٚسـَٚ ٞعٓـٟٛ
ٚإ ستكا ٗ ٤طًِ ايهُا٫ت اٱْظاْ.١ٝ
 َٔٚاٱعذاص أ ٕ تأت ٞاٯ ١ٜبًؿا "طـٛسَ ٠ـٔ َجًـ٘" ٚمل تكـٌ "طـٛس٠
َٓ٘" ٚإجٌ ٜ ٫شق ٢إٍ ا٭ؿٌ ,باٱكاؾ ١إ ٍ ايتبـا ٜٔبـٌ إجـٌ ٚايؼـب٘,
( )1طٛس ٠ا٭ْبٝا. 98 ٤
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ٚبٌ ا٭ؿٌ ٚإؼب٘ ب٘ ,ؾذعًة اٯ ١ٜقذط ١ٝياؿ ١ٯٜات ايكشإٓ ٚعذّ
إ ستكا ٤نٕ ّ٬شتبت٘ ,٭ْ٘ ن ّ٬اهلل عض ٚدٌ .
 ٚنُا ٜهٖٓ ٕٛاى تبا ٜٔبٌ اـايل ٚإخًٛقٌ ,ؾـإ ايتبـا ٜٔراتـ٘ بـٌ
ن ّ٬اهللٚ ,نـ ّ٬إخًـٛقٌ ٚإ دتُـاعِٗ ٗ ؿـٓاع ١ايهـٜ ٫ ّ٬ػٝٸـش َـٔ
إٛكٛع ػ٦ٝا ٭ٕ ؿٝػت٘ تبك ٢راتٗا  ٖٞٚأْ٘ أدَْ ٢شاتب غري َتٓأَٖ ١ٝ
ن ّ٬اهلل ايز ٟيًكِٗ ٚدعٌ عٓذِٖ ايكـذس ٠عًـ ٢ايهـٚ . ّ٬نـ ّ٬اهلل
بــام ٗ ايــذْٝا ٚاٯيــشٚ , ٠نــ ّ٬إخًــٛقٌ ّشــٜٚ ٢ــض ٍٚإَ ٗ ٫ــٛاسد

قاطبتِٗ عً , ٘ٝقاٍ تعاٍط ًَقِرٌُىٌُْ ئَِّّيٌُْ ٍَغْثٌُىٌَُُص(.)1

ٚتٛنذ اٯْ ١ٜض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ٚعذض ايٓاغ عٔ اٱتٝإ بظٛس٠
َٔ َجً٘ ٚإٕ إدتُعٛا عً ٢ا٭َشٚ ,تبٌ اٱ عذاص ٗ نٌ طٛس ٠عً ٢مـٛ
َظتكٌٚ ,عذض ايٓاغ عٔ إدساى َلاَٗٓٝا َٚعاْٗٝا ايكذط.١ٝ
 ٗٚاٯ ١ٜإػاس ٠إ ٍ يً ٛايكشإٓ َٔ ايتششٜـ ٚايتػٝري ٚايتبـذ ,ٌٜ٭ٕ
َا وتر ب٘ اهلل ٖ ٛن َ٘٬ايز ٟأْضي٘ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚطـــًِ ٖٚـــَ ٛـــٔ عَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ئَِّّذذذح َّذْذذُِ َّضَّىْنَذذذح جىذذزإمْشَ ًَئَِّّذذذح ىَذذوُ
حف ٌُص(.)2

 َٔٚاٱعذاص إ ٜأت ٗ ٞأ  ٍٚطٛس ايكشإٓ بعذ ايؿاؼ ١ؼذ ٟايهؿاس,
ٚاٱيباس عٔ عذضِٖ عٔ اٱتٝإ َجٌ طـٛسَ ٠ـٔ طـٛس ايكـشإٓ ,يتهـٕٛ
ٖز ٙاٯ ١ٜسشصا ٚعضا يًُظًٌُ َـا سبا يت ٠ٚ٬نٌ آٚ ١ٜطٛس َٔ ٠طٛسٙ
إباسن.١
إ ٕ تؿلٌ اهلل تعاٍ بتشذٖ ٟـز ٙاٯٜـ ١يًٓـاغ ْٝعـاٚ ,ؽًؿٗـِ عـٔ
اٱتٝإ بظٛسٚ ٠اسذَ ٠ـٔ ايكـشإٜٓ ,ـذٍ عًـ ٢إ نـٌ طـٛسَ ٠ـٔ ايكـشإٓ
()1طٛس ٠ايـاؾات .24
( )2طٛس ٠اؿذش .9

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77
َعذض ٠قا ١ُ٥بزاتٗاٚ ,إر دا ٤ا٭ْبٝاَ ٤عذضات سظـَ ١ٝعـذٚد ,٠نُـا ٗ

َٛط ٢عً ٘ٝايظ ّ٬ايز ٟدا ٤بتظع آٜات ,قاٍ تعاٍ طًىَقَذْ آضَْْنَح ٌٍُعَذَ
ضِغْعَ آَّحشٍ ذَِّْنَحشٍص(.)1

ؾإ آٜات َٚعذضات ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بعذد طٛس
ايكشإٓ ,بٌ بعذد آٜات٘ إ ٍ داْب اٯٜات اؿظـ ١ٝايـت ناْـة تـز ٣عًـ٢
ٜذَ َٔ ٖٛٚ , ٜ٘ـادٜل تؿل ً٘ٝعً ٢ا٭ْبٝا ٤اٯيشٚ ,ٜٔيٝع ٗ ايهتـب
ايظُا ١ٜٚا٭يشَ ٣ا ٜتلُٔ ايتشذ ,ٟيٝه ٕٛايكشإٓ إٗ ُٔٝعً ٢ايهتب
ايظُا ١ٜٚا٭يشٚ ,٣ايؼاٖذ عًْ ٢ضٚهلا َٔ عٓذ اهلل.
ٚتتــ طٛس عذٜذ َٔ ٠ايكشإٓ بايكـش ٚقً ١ايهًُاتٖٚ ,ز ٙاٯ١ٜ
دعــ ٠ٛيًعًُــا ٤يبــزٍ ايٛطــع ٗ إطــتخشاز نٓــٛص ٚدسس آٜــات ايكــشإٓ,
ٚاٱعذاص اـاق بهٌ طٛسَ ٠ـٔ طـٛسٚ ,ٙتتلـُٔ اٯٜـَٚ ١ـا ؾٗٝـا َـٔ
ايتشذ ٟاٱيباس عٔ ايَٓ٬تٗ َٔ ٞعًٚ ّٛيضا ٔ٥ايكشإٓٚ ,ساد ١ايٓاغ
إيٚ ٘ٝإٍ أسهاَ٘ ٚطٓٓ٘ٚ ,عذّ بًٛؽ أٖٚاّ ايٓاغ إٍ أطشاس آٜات ايكشإٓ
َٚباْ ٞنًُاتٗا يزا دا٤ت اٯ ١ٜبـٝػ ١ايتُجٌٝطفَأْضٌُج ذِغٌُسَزٍ ٍِِْ ٍِػْيِوِصٚمل

تكٌ اٯ ١ٜبظٛسَ ٠جً٘.

ٚق ٌٝإ (َٔ) صا٥ذ ٠جمل ٤ٞآ ١ٜأيش َٔ ٣غري سشف اؾش "َٔ" طذِغٌُسَزٍ

ٍِِْ ٍِػْيِوِص ٗ قٛي٘ تعاٍ ط أًَْ َّقٌُىٌَُُ جفْطَشَجهُ قُوْ فَأْضٌُج ذِغٌُسَزٍ ٍِػْيِوص(.)2
ٚيهٔ ٖز ٙاٯ ١ٜتتعًل بايزٜ ٜٔؿز ٕٚعً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚطًِ ٚاي تٓضٜٚ ٌٜهزب ٕٛايتٓضٚ , ٌٜدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبـٝػ ١ايتشذٟ
يًٓاغ ْٝعا ٚيطشد ايؼو ٚايشٜب ٚ ,يبٝإ عظَٓ ِٝضي ١ايكشإٓ ٚ ,تٓضٖ٘
ٚسؾعت٘ ُٝٝٚض ٙست ٗ ٢عامل إجٌ عٔ ن ّ٬غـري اهلل ,بـإٔ ٜهـ ٕٛايتؼـب٘ٝ
( )1طٛس ٠اٱطشا.101 ٤
( )2طٛسْٜٛ ٠ع .38
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َجً٘ ٚيٝع ب٘.
 َٔٚإعذاصٖا ف ٤ٞايتشذ ٟببعو ايكـشإٓ ٚيـٝع ٗ ْٝـع طـٛس,ٙ

ٚقاية اٯ١ٜطٍََِّح َّضَّىْنَحص أ ٫ ٟتهْٛٛا ػانٌ ٗ بعو آٜات ايكـشإٓٚ ,ؾٝـ٘
د٫ي ١عً ٢عذّ طش ٚايتششٜـ عً ٢ايكـشإٓ بت كشٜـب إٔ َعـاْ ٞاـطـاب
ايكشآَْ ٞتٛدٗ ١إٍ إ ٛدٛد َٔ ايٓاغ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ٗٚ , ١يػ ١ايعُّٛ
سذ ١عً ٢نٌ صَإٚ ,ػاٖذ عً ٢ا٭صَٓٚ ١ا٭دٝاٍ ايظابك ١ي٘.

َ ْ ُ

ُ

َ

وميكــه تســميت اآليــت بآيــت (فأأتتىا ِبسأأىر ) وقــو وردىــذا اللفــظ مــزتني يف

القزآن(.)1

اآلية سالح
ٗ اٯٜــ ١عــض يًُــٚ ٌَٓ٪نـــ ٭ر ٣ايهــاؾشٚ ,ٜٔتشدــع نٝــذِٖ اٍ
ْؿٛطِٗ  ٚػعًِٗ ٜتذبش ٕٚا٭َش ًٜٚتؿت ٕٛاٍ ساٍ ايٓكف ايت ٜعٝؼ,ٕٛ
 ٖٞٚدع ٠ٛيتُظو إظًٌُ باٱطٚ ّ٬كشٚس ٠دؾاعِٗ عٓ٘.
ٚتذٍ ٖز ٙاٯٜات عً ٢ساد ١ايٓاغ ْٝعا يًكشإٓ ٕا ؾَ ٘ٝـٔ إـٛاعا
ٚبٝإ ايٓعِ ٚيػ ١اٱستذازٖٚ ,ز ٙاٯٚ ١ٜإٕ دا٤ت إْهاسا ٕا ٜظٗش ٙايهؿاس
َٔ أ طباب ايؼو ٚٚد ٙٛايشٜب ؾاْٗا سذ ١بٝذ إظًٌُٚ ,تجبٝة يٲّـإ
ٗ ْؿٛط ِٗٚ ,بشصخ دٚ ٕٚؿ ٍٛايؼو إي ,ِٗٝإ ْٗـا سـشب عًـ ٢ايٓؿـام ,
ٚقطع ٭ٌَ ا ٕٓاؾكٌ بايتأثري عً ٢إ ٌَٓ٪أ ٚسذٜج ٞاٱط.َِٗٓ ّ٬
ُٓٚع ٖز ٙاٯ َٔ ١ٜاٱستذادٚ ,ػعٌ ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ ٜٗٓضَ ٕٛأَاّ
إ ٗ ٌَٓ٪اٱ ستذاز َٝٚاد ٜٔايعٌُ ٚإٓتذٜات ٖٞٚ ,ط٬ح ٗ َعاسى
اؾٗاد ٕا ؾٗٝا َٔ تٛنٝذ يٓض ٍٚايكـشإٓ َـٔ عٓـذ اهلل ٚ ,إبطـاٍ يًؼـبٗات
ايت ٜجريٖا أعذا ٤اٱط.ّ٬
( )1طٛسْٜٛ ٠ع . 38
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هفهىم اآلية
ٗ اٯ ١ٜتٛنٝذ يٓض ٍٚايكشإٓ َـٔ عٓـذ اهلل تعـاٍٚ ,يػـ ١ايتشـذ ٟؾٗٝـا
ؾلض يًهـاؾشٚ ٜٔدعـ ٠ٛيٲّـإ ٖٚـ ٞسٓـ ١بايٓـاغ ْٝعـا ؾٗـ ٞسـح
يًهـاؾش عًــ ٢ايتــذبش باٯٜـات ٚاٱقــشاس بــايعذض ٚايلـعـٚ ,عظــب يػــ١
ا٭عذاد ؾإ عذد نًُات ايكشإٓ ٖـ 77430 ٞنًُـٚ ١اقـٌ عـذد نًُـات
يظٛس َٔ ٠طٛس ايكشإٓ ٖ ٛعؼش نًُـات نُـا ٗ طـٛس ٠ايهـٛثش باطـتجٓا٤
ايبظًَُٗٓ ١ا ؾٝه ٕٛايتشذَ ٟهشسا طبعٚ ١طبعٌ أيؿا ٚأسبعُاٚ ١٥ث٬ثٌ
َش ٠بًشاظ ايهِ ٚعذد ايهًُات ٚيهٓ٘ داَ ٤طًكاٚ ,إ نإ ايتشذ٫ ٟ
ٜٓشـش بعذد ا يهًُات بٌ ٜؼٌُ اٱعذاص ٚإعاْٚ ٞايذ٫٫ت ٚإؿـاِٖٝ
يًظــٛس ٠ايٛاســذٚ ٠ايـــً ١بــٌ اٯٜــات ٖ ,ــا ٜعــين َلــاعؿٖ ١ــزا ايعــذد
٭غشاض ايتشذ ٟإكعاؾا نجريّ ٫ ٠هٔ إسـاٖ٩ا.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚبعذ ايتٛنٝذ عًٚ ٢دٛب عباد ٠اهلل ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝـإ
ٚدٛب ايتـذٜل بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚيض ّٚعذّ طشٚ
ايؼو ؾٗٝا.
ايجاَْ : ١ٝع إ إكاّ يٲيباس عٔ ايتٓض٬َٚ ٌٜصَـ ١ايٓبـ ٠ٛيـ٘ ,دـا٤ت
اٯ ١ٜبٛؿـ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بــؿ ١ايعبٛدٜـٚ ١ؾٝـ٘
طشد يًشظذ َٔ ْؿٛغ ايهؿاس ٚإخادعٌٚ ,تٛنٝذ باْ٘ ٪ٜدَ ٟـا هـب
عًٚ َٔ ٘ٝظا٥ـ ايعبٛد ١ٜبًض ّٚتبًٝؼ ايشطايٚ , ١أْ٘ ؿـادم أَـٌ ٜـتكٔ
ٚادبات اٱْكٝاد ايتاّ ٭ٚاَش اهلل تعاٍ.
ايجايج : ١ايتشزٜش َٔ ايؼو إكش ٕٚبايشٜب بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚطًِ ٚ ,دع ٠ٛايٓاغ اٍ ايتـذٜل بٓبٛت٘ ٚإتباع٘ باٱيباس ايظُاٟٚ
بإ اهلل عض ٚدٌ ٖ ٛايز ٟأْضٍ عً ٘ٝايكشإٓ.
ايشابع َٔ : ١إعذاص اٯ ١ٜاْٗا دا٤ت بـٝػ ١اٱستذازٚ ,إقاَ ١اؿذ١
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عً ٢أٌٖ ايشٜب َع دشـٛدِٖ ٚؿـذٚدِٖ ٖٚـَ ٛـٔ َــادٜل ايشٓـ١
اٱهل ١ٝيعُ ّٛايٓا غٚ ,دعٛتِٗ يٲط ّ٬باي ٖإ ايكاطع.
ٚاٯ ١ٜػاٖذ عً ٢اٱعذـاص ايب٬غـٚ ٞايعكا٥ـذ ٗ ٟايكـشإٓٚ ,تظـًِٝ
ايٓاغ بٗزا اٱعذاص.
اـاَظـــ : ١رّ ايهـــاؾش ٗ ٜٔؾـــ ِٗ٥ٛإٍ غـــري اهللٚ ,تـــشنِٗ ايٓبـــ٠ٛ
ٚايهتاب َٔ ايظُا ٤سٓ ١بِٗ ٗ ايذْٝا ٚاٯيش.٠
ايظادطٜٓ ٫ : ١شـش اٱْتؿاع َٔ ٖز ٙاٯ ١ٜبا٫ستذـاز عًـ ٢ايهؿـاس
ٚإٓاؾكٌ ,بٌ ٜؼٌُ أَٛسا عكا٥ذٚ ١ٜن ١َٝ٬عذٜذَٗٓ ٠ا :
ا٭َ : ٍٚذح إظًٌُ َٔ دٗات َتعذد.٠
ايجاْ : ٞتـذٜل إظًٌُ بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل.
ايجايح  :تعاٖذ آٜات ٚطٛس ايكشإٓ.
ايشابع  :ايتؿك٘ ٗ عً ّٛايكشإٓ ٚايؿـٌ بٌ طٛسٚ ٙآٜاتَ٘ٚ ,عشؾ ١نٌ
طٛس ٠عً ٢مَ ٛظتكٌ.
ايظابعٚ : ١ؿـ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بأْ٘ عبذ اهلل,
ٚؾَ ٘ٝذح ي٘ ٱتـاؾ٘ َٓضي ١ايعبٛدٚ ١ٜإي٬ؿ٘ ايعباد ٠هلل تعـاٍٚ ,قٝاَـ٘
بتبًٝؼ َا أْضٍ اهلل تعاٍ عً.٘ٝ
ايجآَ :١دـا٤ت اٯٜـ ١بــٝػ ١إاكـٖٚ ٞـ ٞيٝظـة آيـش آٜـات ايكـشإٓ
ْضٖ ,٫ٚا ٜعين نؿا ١ٜايتشذ ٟبايظٛس ايت ْضية َٔ ايكشإٓ طٛا ٤إهٝـ١
أ ٚإذْ.١ٝ
ايتاطع : ١مل تكٌ اٯ ١ٜبظٛس ,َ٘ٓ ٠٭ٕ ايكشإٓ نً٘ ن ّ٬اهلل تعاٍ٫ٚ ,
ٜشق ٢إي ٘ٝن ّ٬غري َٔ ٙاـ٥٬ل ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜبايتشذ ٟبإجٌ َع إٔ إجٌ
ٚايؼب٘ أؿٜ ٫ ٬شق ٢إٍ َٓضي ١إؼب٘ ب٘.
ٚؼتٌُ (اهلاَ ٗ )٤جً٘ ٚدٌٗ :
ا٭َ : ٍٚا طبل ْضٚي٘ َٔ آٜات ٚطٛس ايكشإٓ.
ايجاْ : ٞفُٛع ايكشإٓ .
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ٚايـشٝض ٖ ٛايجاْ ٞيـٛؿا ٚإٔ ايتشذ ٟبام إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يٝهٕٛ
طــشا َــٔ أطــشاس ايكشإٓٚ,ػــاٖذا عًــ ٢تٓضًٜــ٘ٚ ,يًــَ ٙٛــٔ ايتششٜـــ
ٚايتػٝري.
ايعاػش : ٠تتلُٔ اٯ ١ٜدع ٠ٛايؼٗذاَ ٤ـٔ غـري إظـًٌُ ٗ َؿَٗٗٛـا
ؼذ ِٜٗأٜلا ٚعذضِٖ عٔ اٱتٝـإ بظـٛسَ ٠ـٔ طـٛس ايكـشإٓٚ ,اـ٥٬ـل
تؼٗذ إ ايكشإٓ ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ ٚيهٔ ايهؿاس غًبة عً ِٗٝايٓؿع
ايؼٗٚ ١ٜٛإطتشٛر عً ِٗٝايؼٝطإ ؾٓؿز ايؼو ٚايشٜب إٍ ْؿٛطِٗ.
ؾذا٤ت ٖـز ٙاٯٜـ ١ٱعـاْتِٗ ٚايٓـاغ ْٝعـا ,بتٓـضَ ِٜٗٗـٔ ايؼـو
ٚايشٜبٚ ,دع ٠ٛايٓاغ إٍ عذّ اٱيتؿات إٍ ػهِٗ ٚػبٗاتِٗ غـٛق
ايكشإٓ ْٚب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
اؿاد ١ٜعؼش َٔ : ٠اٯٜات أ ٕ ايتٓض ٌٜتـاسب٘ آٜات سظ ١ٝتذٍ عًـ٢
ؿذم ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهللٚ ,تذع ٛايٓـاغ يٲّـإ بـ٘ ٖٚ ,ـ ٞعًـٚ ٢دـٙٛ
َتعذدَٗٓ ٠ا :
ا٭ : ٍٚايٛقا٥ع ٚا٭سذاخ َٛٚاؾكتٗا ٭يباس ايهتاب.
ايجاْ : ٞاٱعذاص ايب٬غ.ٞ
ايجايح  :ؽًـ ايهؿاس ٚإؼشنٌ عٔ اٱتٝإ بظٛسَ َٔ ٠جٌ ايكشإٓ,
ايشابع :ؾلض ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ بًػ ١ايتشذ ,ٟؾُع إٔ َٛكٛع ايتشذٟ
دا ٤غـٛق طـٛسٚ ٠اسـذَ ٠ـٔ ايكـشإٓ إ ٫أ ْـ٘ ٜتلـُٔ ؾلـض ايهؿـاس
ٚإٓاؾكٌ ٚإ بطاٍ نٌ ػبٗاتِٗٚ ,دؾع ػهِٗ ٗ ايتٓضٚ ٌٜايٓب ٠ٛيزا دا٤ت

ياُ ١اٯ ١ٜبتشذ إكاٗ  ٖٛٚقٛي٘ تعـاٍ طئُِْ مُنذطٌُْ صَذحدِقِ

َص ايـزٟ

ٜتلُٔ ٗ َؿٗ َ٘ٛرَِٗ ٚيـٚ َِٗٛاٱػـاس ٠إ ٍ نـ ِْٗٛغـري ؿـادقٌ ٗ
دعٛاِٖ َٚا ٜجري َٔ ْ٘ٚأطباب ايؼو.
 ٗٚاٯَٚ ١ٜؿَٗٗٛا َظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإيباس اٯ ١ٜعٔ عذّ قٝاّ ايهؿاس بتشذ ٟايكشإٖٓ ,ا ٜذٍ عً٢
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إْؼــػاهل ِ بأْؿظــِٗٚ ,طــع ِٗٝحملاسبــ ١إــٚ ,ٌَٓ٪عذــضِٖ عــٔ َٛادٗــ١
ايكشإٓ.
ايجاْ :١ٝايكشإٓ كٝا ٤مساَ ٟٚباسى هزب ايٓاغ إٍ َٓـاصٍ اٱّـإ,
ؾٜ ٬ظتطٝع ايهؿاس َٓع ايٓاغ َٔ دي ٍٛاٱط.ّ٬
ايجايج :١إ ٕ عذض ايهؿاس عٔ اٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ يٝع َا داَٝا بٌ
ٖ ٛداَ ُٞ٥تـٌ إٍ  ّٛ ٜايكٝاَٖ ١ا ٜذٍ عً ٢إٔ أسهاّ ايكشإٓ باق ١ٝإٍ
 ّٜٛايكٝاَ.١
ايشابع :١إ ٕ دشٛد اٱْظإ بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل طشٜل يذيٛي٘
ايٓاس ٚاـًٛد ٗ ايعزاب ا٭يٚ ,ِٝأ ٕ ايتـذٜل بٓضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل ٚط١ًٝ
َباسن ١يٓ ٌٝايجٛاب ايعظ ٗ ِٝاٯيش.٠
اـاَظ :١إٕ ايهؿاس سطب دِٗٓ  ّٜٛايكٝاَٖ ٗٚ ,١زا ايكاْ ٕٛدع٠ٛ
ٱدتٓاب ايهؿش َٚا ٪ٜد ٟإ ي َٔ ٘ٝط ٤ٛايعاقب.١
ٚوتٌُ ايتشذ ٗ ٟاٯٚ ١ٜدٖٛا:
ا٭ :ٍٚإساد ٠أيؿاظ اٯَٚ ,١ٜا ؾٗٝا َٔ ٚد ٙٛايب٬غٚ ١ايؿـاس.١
ايجاَْٛ :ٞكٛع ايظٛس.٠
ايجايح :ايػاٜات ايٓب َٔ ١ًٝايظٛسٚ ٠آٜاتٗا.
ايشابع:اٯثاس إزػش ١عٔ ايظٛس.٠
 ٫ٚتعـاسض بـٌ ٖـز ٙايٛدـ ,ٙٛؾٗـَ ٞتؿشقـٚ ١فتُعـَ ١ـٔ َـــادٜل
ايتشذ ٟايٛاسد ٗ ٖز ٙاٯ ,١ٜؾعٓذَا تكابٌ إظًُٚ ٕٛايهؿـاس ٗ َعشنـ١
بذسٚ ,نإ ايهؿاس ث٬ث ١أكعاف إظًٌُٜٚ ,تؿٛق ٕٛعً ِٗٝأٜلا ٗ ايعذ٠
ٚإ ٕٚ٪إدتٗذ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بايذعا ٤ست ٢طكط

سداٚ ,ٙ٤دــا ٤قٛيــ٘ تعــاٍ ط فَحعْذطَجَحخَ ىَنُذٌْ أَّإذذِ ٍَُِذذُّمٌُْ ذِذأَىٍِْ ٍِذِْ جىََْالَتِنَذسِ

ٍُشْدِفِ

َص(, )1يٗٓٝضّ ايهؿاس ٗ أ ٍٚطاعات إباسصٚ ٠ايكتاٍ.
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ؾُٔ إعذاص اٯ ١ٜأعَٛ ٙ٬كٛعٗاَٚ ,ا ؾٗٝا َـٔ اٱيبـاس عـٔ إـذد
ايظُا ٟٚايزٜ ٫ ٟكذس عًٝـ٘ إ  ٫اهلل عـض ٚدـٌٚ ,مل تًٓـ٘ أَـَ ١ـٔ أٖـٌ
ايتٛسٝذ إ ٫إظًٌُٚ ,ؾ ٘ٝيري ايذْٝا ٚاٯيشَ ٖٛٚ ,٠ـٔ َــادٜل قٛيـ٘

تعاٍ ط مُنْطٌُْ خَْْشَ أٍَُّسٍ أُخْشََِصْ ىِينَّحطِص(.)1

اآلية لطف
دا ٤اـطاب ٗ اٯَٛ ١ٜدٗا اٍ ايهؿاس ٚاؾاسذ ٜٔبـٝػ ١اٱستذاز
يٝه ٗ ٕٛد٫يت٘ عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ آ ٗ ١ٜايتٓبٚ ٘ٝايتشزٜش .
ايجاْ : ٞؾ ٘ٝسذ ١عً ٢ؿذم ْض ٍٚايكشإٓ .
ايجايح  :إْزاس إك ٌُٝعً ٢ايهؿش ٚ ,ايزٜ ٜٔكابً ٕٛاٯٜات بايعٓـاد

ٚاٱؿشاس عً ٢اؾشٛد  ,قاٍ تعاٍط ًَجىَّزَِِّ عَعٌَْج فِِ آَّحضِنَح ٍُعَحَِضَِِّ
أًُْىَثِلَ أَصْذَحخُ جىْجَذٌِِْص(.)2

ايشابع  :دع ٠ٛايٓاغ عاَ ١يذي ٍٛاٱط َٔٚ , ّ٬يػات ْض ٍٚايكشإٓ
يػ ١إٜاى أعين ٚإمسعٜ ٞا داس. ٠
اـاَع  :اـطاب ٗ اٯ ١ٜبشصخ د ٕٚايتعذ ٟعً ٢إظًٌُ.
يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ صدش ايهؿاس عٔ ايتُـاد ٗ ٟإٜـزا ٤إظـًٌُ,
ٚؼزٜشِٖ َٔ ايهؿش ٚايل٬يٚ ,١ؾ ٘ٝسٓ ١عاَ  ١بِٗ ٚبإظًٌُ ٚايٓاغ
ْٝعا.
أَــا ايهؿــاس ؾــإ اٯٜــ ١ايهشّــ ١تــبٌ هل ـ ِ ايكــبض ايــزات ٞيـــذٚدِٖ
ٚدشٛدِٖ.
ٚأَا إظـًُ ٕٛؾـإ اٯٜـ ١تبعـح ايجكـْ ٗ ١ؿٛطـِٗ ٚػعًـِٗ ساكـٌ
()1طٛس ٠آٍ عُشإ . 110
()2طٛس ٠اؿر .51
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عظٔ إيتٝاسِٖ ؾشسٌ َا ٚؾكِٗ اهلل عض ٚدٌ ي٘ َٔ دي ٍٛاٱط.ّ٬
ٚأَــا ايٓــاغ ْٝعــا ؾــإ اٯٜــ ١تــذع ِٖٛيًتــذبش ٗ آٜــات ايكــشإٓ
ٚإعذاصٚ ,ٙؼزسِٖ َٔ قانا ٠أٌٖ ايشٜب ٚايؼو ,يزا دا ٤اـطاب قبٌ

آٜتٌطَّحأَُّّيَح جىنَّحطُ جعْرُذًُج سَذَّنٌُْص(.)1

إٕ بٝإ عذض ايٓاغ َـع إدتُـاعِٗ عـٔ اٱتٝـإ بظـٛسٚ ٠اسـذَ ٠ـٔ
ايكشإٓ آ ١ٜإعذاصٚ ١ٜدع ٠ٛيًٓاغ يٲتعاظ ٚاٱعتباس ٚاٱّإ.
إ ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل يري قوٚ ,سٓ ١يًٓاغ ْٝعاٚ ,نٌ
طٛسٚ ٠نٌ آْ َ٘ٓ ١ٜعَُ ١ظتكًٜ ١زػض َٓٗا اـري ٚاي ن ١عًـ ٢إظـًٌُ
ياؿٚ ١أٌٖ ا٭سض عاَ.١
ٚمل ٜٓضٍ اهلل ايكشإٓ عٔ ساد َٔ ١اهلل تعاٍ يًتٓضٜـٌ أ ٚايٓـاغ ٖٚـٛ
ايػين عٔ ايعإٌ ,بٌ دا ٤ايتٓض ٌٜؾلَ ٬ـٔ عٓـذ اهللٚٚ ,طـ ١ًٝمساٜٚـ١
نشّ ١هلذا ١ٜايٓاغ إٍ ظا٥ؿِٗ ايعباد. ١ٜ
ٕٚا دا٤ت اٯ ١ٜايظابك ١باٱيباس عٔ ْـض ٍٚإطـش سٓـَٓ ١ـ٘ تعـاٍ,
َٚادٚ ٠طببا يًشصم ,دا ٤تٓض ٌٜايكشإٓ يًُعٓ ٢ا٭ِٖ ٖ ٖٛٚذا ١ٜايٓاغ اٍ
ايعبادٚ ٠ايتكٚ ٣ٛيؼ ١ٝاهلل بايػٝب ,ؾكابٌ ؾشٜل َٔ ايٓاغ ايتٓض ٌٜبايكبٍٛ
ٚايتـــذٜل ٚاٱّــإٚ ,آيــش ٕٚبايتهــزٜب ٚإثــاس ٠ايؼــبٗات ,ؾتؿلــٌ اهلل
طبشاْ٘ بٗز ٙاٯ ١ٜسٓ ١يًؿشٜكٌ بتجبٝة أٌٖ اٱّإ عً ٢إّاِْٗٚ ,تٛبٝي
ايهؿــاس عًــ ٢تهــزٜبِٗ ٚػــبٗاتِٗ ,يٓٝتؿــع ايٓــاغ ْٝعــا َــٔ ٖــز ٙاٯٜــ١
ٜٓٚشظش ٜٚتلا ٍ٤أثش إٓـاؾكٌ ٚايهؿـاس بـٌ اي ٓـاغٜٚ ,ــبشٛا َٓؼـػًٌ
بأْؿظِْٗ ,ادٌَ عً ٢دشـٛدِٖ َ ,ـذسنٌ يكـبض ايلـ٬يٚ ١طـ ٤ٛايؿعـٌ
ايز ٟأقذَٛا عً.٘ٝ

()1طٛس ٠ايبكش.21 ٠
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إفاضات اآلية
ٗ اٯَ ١ٜظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚطشد اٯ ١ٜايشٜب َٔ ايٓؿٛغ إ. ١َٓ٪
ايجاْ : ١ٝإ ٓع َٔ طش ٚآؾ ١ايزدد ٚايؼو عًٗٝا .
ايجايج: ١إظاُٖ ٗ ١اهاد فتُـع اطـٜ َٞ٬تؿـاْ ٢أؾـشادْ ٗ ٙؼـش نًُـ١

ايتٛسٝذ ٚايتلشٚ ١ٝايؿذا ٗ ٤اع ٤٬يٛا ٤اٱط ,ّ٬قاٍ تعاٍطَّحأَُّّيَح جىَّزَِِّ
آٍَنٌُج جصْرِشًُج ًَصَحذِشًُج ًَسَجذٌَُِج ًَجضَّقٌُج جىيَّوَ ىَعَيَّنٌُْ ضُرْيِذٌَُُص(.)1
ايشابع : ١تبٌ اٯ ١ٜإٓضي ١ايشؾٝع ١يهٌ طٛس َٔ ٠طٛس ايكشإٓ .

اـاَظ : ١اؿ ح عً ٢ايتـذبش باطـشاس نـٌ طـٛسَٚ ٠عشؾـَ ١ـا ؾٗٝـا َـٔ
ايهٓٛص ٚايذسس ٚايعًٚ ,ّٛاي ٓٗ ٢عٔ ايًذ ٤ٛاٍ غري إٚ ٌَٓ٪ايـاؿٌ.
ايظادط : ١ؼزس اٯ َٔ ١ٜا٭عٛإ ٚا٭ْـاس ٚايؼٗذا ٤ايزٜ ٜٔؼٗذٕٚ
ايضٚس ٚواٚي ٕٛتض ٌٜايباطٌ .
ايظابع : ١ؽ اٯ ١ٜعٔ عذض ٖٚ ٤٫٪عتـا ٠ايهؿـش عـٔ اٱتٝـإ بظـٛس٠
ٚاسذ ٠أ ٚقاٚي ١إ دعا ٤ػٜ ٤ٞؼب٘ طٛس ايكشإَٓ ,عٓ ٢اْٗـِ ٜ ٫ظـتطٝعٕٛ
إ دعاٚ ٤دٛد ػب٘ بٌ طٛس َٔ ٠طٛس ايكشإٓ ٚبٌ غري َٔ ٙن ّ٬إخًٛقٌ
ٖٚز ٙآ ١ٜاعذاص ١ٜايش ٣ت٪نذ ؾؼٌ ايذع ٣ٛايباطً ١بايؼب٘ َع طٛسَٔ ٠
طٛس ايكشإٓ ٚي ٛطخشت ادٗض  ٠اٱع ّ٬إشٚ ١ٝ٥إظـُٛع ١هلـز ٙايـذع٣ٛ
ٚئ ته ٕٛعاقبتٗـا ا ٫ايؿلـٝشٚ ١اــض ٟ٭ًٖـٗاٚ ,ادساى ايٓـاغ سكٝكـ١

ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل تعاٍط ًىٌَْ مَحَُ ٍِِْ عِنْذِ غَْْشِ جىيَّوِ ىٌََََذًُج فِْوِ جخْطِالَفًح
مَػِريوجص(.)2

()1طٛس ٠آٍ عُشإ .200
()2طٛس ٠ايٓظا.82 ٤
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ٚدـــا٤ت اٯٜـــ ١ايظـــابك ١باـطـــاب ايتهًٝؿـــ ٞيًٓـ ـ اغ ْٝعـــا بًـــضّٚ
اٱي٬ق ٗ عبادتِٗ هلل تعاٍ ,ثِ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبايتشذٚ ٟيهٔ بزات
ايـٝػ َٔ ١ايعُٚ , ّٛؾٗٝا ٚد: ٙٛ
ا٭ :ٍٚإشاد بعو ايٓاغ َٔ أٌٖ ايؼو ٚايشٜب.
ايجاْ :ٞإ ساد ٠ايٓاغ ْٝعا يًتشذٚ ٟتٛنٝذ اٱعذاص.
ايجايح :اـطاب يًٓاغ ناؾٚ ,١يهٓ٘ ٜٓـشف ٭ٌٖ اؾشٛد.
ايشابع :يٝع ٗ اٯ ١ٜؼذٚ ,يهٓ٘ دا ٤يتجبٝة سكٝكْ ١ض ٍٚايكشإٓ.
اـــاَع :إستُــاٍ ػــٛٝع ٚإ ْتؼــاس ايهؿــش ٗ بعــو ا٭صَٓــ ١اي٬سكــ١
ؾٝـذم َٛكٛع اٯٚ ١ٜايتشذ ٟؾٗٝـا ,أ ٟأ ٕ يػـ ١ايعُـ ٗ ّٛاٯٜـ ١يضَـإ
٫سل ٚيٝع يضَإ ايٓبٚ ٠ٛأسكاب ايـ٬ح ٗ ا٭سض ,ؾاٯ ١ٜإْزاس ٚٚعٝذ
 ٖٞٚدعٕٓ ٠ٛع سـٖ ٍٛز ٙاؿاٍٚ ,سح يًُ ٌَٓ٪عً ٢بـزٍ ايٛطـع ٗ
تٛاسخ ق ِٝاٱط.ّ٬
 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙايٛدٚ , ٙٛإٕ نإ إكـٛد أٌٖ ايعٓاد ٚإخادع١
ايز ٜٔإ يتاسٚا اؾشٛد ٚعذّ اٱّإ ,بذي ٌٝيشٚز ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإظًٌُ َع٘ بايتخـف َٔ َٛسد ْض ٍٚاٯ ٗ ١ٜإذ١ٜٓ
إٓٛسٚ ٠أدٝاٍ إظًٌُ ناؾ.١

الصلة بني أول وآخز اآلية

إبتذأت اٯ ١ٜبـٝػ ١ايؼشل (إ نٓـتِ) ٭ ٕ اـطـاب يًٓـاغ ْٝعـا,
ٜٚؼٌُ إظًٌُ  َٕٛٓ٪َ ِٖٚبشطـاي ١ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ ْٚض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهللٚ ,يٝع عٓذِٖ سٜب أ ٚػو ؾَٔٚ ,٘ٝ
يـــا٥ف ايؼــشل ٗ إكــاّ بكــا ٤بــاب ايتٛبــٚ ١اٱْابــَ ١ؿتٛســا يًٓــاغ,
ٚدعٛتِٗ يًتذبش ٗ آٜات ايكشإٓ ٫ ,طُٝا ٚإٔ اٯ ١ٜدا٤ت بًػ ١اي ٖـإ
ٚاٱستذاز .
ٚقــذ رنــشت اٯٜتــإ ايظــابكتإ ْعُــ ١اهلل تعــاٍ عًــ ٢ايٓــاغ بــاـًل
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ٚإطتذاَ ١اؿٝاْٚ ٠ض ٍٚايشصم  ِٛٚايٓبات ٚايجُشات ٚاٱْتؿاع َٔ نٓـٛص
ا٭سض ,يتأتٖ ٞز ٙاٯ ١ٜؾتخ عٔ سصم عكا٥ذْٚ ,ٟعُ ١سٚساْٚ ,١ٝآ١ٜ
ًَهٛتْ ٖٞٚ ,١ٝض ٍٚايشصم ايهشٚ ,ِٜايٓعُ ١ايعظُ ٖٛٚ ٢ايكشإٓ ايهشِٜ
ايـز ٟؾٝــ٘ يــري ايــذْٝا ٚاٯيــشٚ , ٠دـا ٤ايتشــذٚ ٟتٛنٝــذ اٱعذــاص َــٔ
ٚد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚيػــ ١ايعُــ ٗ ّٛاـطــاب ٚ ,عطؿٗــا عًــ ٢قٛيــ٘ تعــاٍ ط َّحأَُّّيَذذح

جىنَّحطُص.
ايجاْ :ٞعذّ ايكطـع بٛدـٛد ايؼـو ٚايشٜـب عٓـذ ايٓـاغ ,ؾًـِ تكـٌ
اٯٚ(١ٜإ نٓتِ).
ايجايح :ف ٧ايتشذ ٟبعذ رنش ايٓعِ ايعظ ١ُٝعً ٢ايٓاغ.
ايشابعٜ :ؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜات إ اهلل تعاٍ يًل ايٓاغ ٚأْعِ عًِٗٝ
بــايشصم ايهــشَٚ ِٜــٓعِٗ َــٔ ايؼــشى ٚاي لــ٬ي ١بٓــض ٍٚايكــشإٓ ٚايهتــب
ايظُا ١ٜٚا٭يش ٣ايت دا٤ت َبؼش ٠بايكشإٓ.
اـاَع :رنش ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بًؿا ايعبٛد ١ٜهلل
تعاٍ ٚ ,ؾَ ٘ٝظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚمل تكٌ اٯ ١ٜعً ٢سطٛيٓا  ,بٌ رنشت ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بـؿ ١ايعبٛدٚ ١ٜاـلٛع هلل .
ايجاْ : ١ٝؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢عظَٓ ِٝضي ١ايعبٛد.١ٜ
ايجايج : ١تشغٝب ايٓاغ َكاَات ايعبٛد , ١ٜيٝه ٕٛايٓاغ بكٝذ اٱّإ
َع ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٗ َٓاصٍ ايعبٛد ١ٜهلل تعاٍ.
ايشابعُٓ : ١ع اٯ َٔ ١ٜاؿظذ يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ,
إر تـؿ٘ اٯ ١ٜبأْ٘ عبذ اهلل.
اـاَظ : ١تذٍ اٯ ١ٜعً ٢عظَٓ ِٝضي ١ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚطًِ ٗ َكاّ ايعبٛد ١ٜبٓض ٍٚايكـشإٓ عًٝـ٘ َـٔ بـٌ ايٓـاغ ٗ أدٝـاهلِ
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إتعاقب.١
ايظادط : ١يٝع يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٗ ايتٓض ٌٜا٫
ايعبٛد ١ٜاـايـ ١هلل تعاٍ ,ؾ ٬هعٌ غشك٘ َٔ ايتٓض ٌٜايـذْٝا ٚصٜٓتٗـا,
ٚتًو آ ١ٜػًة ٗ اؿٝا ٠اي ١َٝٛٝيًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ؾًِ
ٜزى َا ٫اَ ٚرياثا َع نجشَ ٠ا نإ ٜشد عً َٔ ٘ٝايػٓا.ِ٥
ايظابع : ١إشاد َٔ قٛي٘ تعاٍ (عبذْا) ٗ اٯ ٖٛ ١ٜايٓيب قُـذ ؿـً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بًشاظ ايتؿظري ايزات ٞيًكشإٓ  ,قاٍ طبشاْ٘ طًَآٍَنٌُج ذََِح
ُّضِّهَ عَيََ ٍُذَََّذٍ ًَىٌَُ جىْذَ ُّص(.)1

ايظادغ  :مل تكٌ اٯٖ ,١ٜا ْضٍ عً ٢ايبٓا ٤يًُذٗ ,ٍٛبٌ قاية طٍََِّح
َّضَّىْنَذح ص يٲيباس بإ ايتٓض َٔ ٌٜعٓذاهلل ٕ٫ٚ ,اٯَ ٗ ١ٜكاّ طـشد ايـ,ِٖٛ
ٚدؾع ايؼو ٚايشٜبٖٚ ,زا َٔ إيًطـ بايٓاغ ٚتكشٜبِٗ يٲّإ .
ايظابع  :تبٌ اٯ ١ٜايؿلٌ اٱهل ٞايعظ ِٝعً ٢ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚايٓاغ ْٝعا بٓض ٍٚايكشإٓ.
ايجأَ  :تٓؿ ٞاٯ ١ٜايؼو ٚايشٜب عٔ ايكشإٓ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتٛنٝذ ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.
ايجاْْ : ٞـ ض ٍٚايكـشإٓ عًـ ٢ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ
بـؿ ١ايعبٛد.١ٜ
ايجايح  :اٱعذاص ايزاتٚ ٞايػري ٟٯٜات ايكشإٓ.
ايشابع  :عذض ايٓاغ عٔ اٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ ٖٛٚ ,ػاٖذ عًـ٢
عظ ِٝقـذس ٠اهلل تعـاٍ ٚاْـ٘ اؾبـاس إتهـ ؾاْـ٘ مل ٜتشـذ ايٓـاغ بـايكشإٓ
ٚاٱتٝإ َجً٘ بٌ بظٛسٚ ٠اسذَٓ ٠ـ٘ َ ,ـع ٚدـٛد طـٛس قــاس عذٜـذٗ ٠
ايكشإٓ.
( )1طٛس ٠قُذ .2
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ٚتعٛد (اهلاَ َٔ( ٗ )٤جً٘) إ ٍ ايكشإٓ بـؿ ١ايتٓضٚ ٌٜإٕ دا ٤ايٓٗٞ
عـٔ ايؼــو ٚايشٜــب ٗ ايكــشإٓ ٚأ ٟدــضَٓ ٤ــ٘ ,٭ ٕ اٯٜــٚ ١سدت بـــٝػ١
ايتبعٝو (ٖا ْضيٓا) .
ٚؾ ٘ٝػاٖذ عً ٢أ ٕ ايز ٟى عٓـ٘ ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ َٔ ايكشإٓ نً٘ تٓض َٔ ٌٜعٓذ اهلل  ٖٛٚ ,دي ٌٝعً ٢إٔ ايٓيب ٜكّٛ
بتبًٝؼ َا ٜٓضٍ عً َٔ ٘ٝايكشإٓ َٔ غري صٜاد ٠أْ ٚكـإ .ؾُٔ إعذاص اٯ١ٜ
أَٛس :
ا٭ : ٍٚتؼشٜـ ٚإنشاّ ٚتضن ١ٝايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ,

ِ
ْ
ل ٍِذ
ٚدعٛت٘ يٲدٗاس بايتٓضٜـٌ  ,قـاٍ تعـاٍطَّحأَُّّ يَذح جى َّشعُذٌ ُه َذيإذ ْم ٍَذح ُأّذ ِض َه ِئ َىْْذ َ
سَذِّلَص(.)1
ايجاْ : ٞؼذ ٟايهؿاس ٚإؼشنٌ ٚأٌٖ ايشٜب إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايجايح  :دع ٠ٛايٓاغ يٲّإ بايكشإٓ ْٚضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل.
ايشابع  :إقاَ ١اؿذ ١عً ٢ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ.
اـاَع  :تذٍ اٯ ١ٜعً ٢عظُٚ ١قذط  ١ٝنٌ طٛس َٔ ٠طٛس ايكشإٓ,
يزا ق ٌٝإٔ ايظٛسَ ٠أيٛر َٔ ٠طٛس ايبٓاٚ ,٤نٌ َٓضي ١سؾٝع َ٘ٓٚ ,١قاٍ
ايٓابػ: ١
أمل تش إٔ اهلل اعطاى طٛس٠

ٜش ٣نٌ ًَو دْٗٚا ٜتزبزب(.)2

إ أؿٌ اـطاب ٗ اٯَٛ ١ٜد٘ إ ٍ ايٓاغ ْٝعـا َٚـع ٖـزا دـا٤ت
ا ٯ ١ٜبايتشذ ٟعًٚ ٢دٌٗ :
ا٭ : ٍٚاٱتٝإ بظٛسَ َٔ ٠جٌ ايكشإٓ.
ايجاْ : ٞدع ٠ٛإؼشنٌ يؼٗذا َٔ ِٗ٥د ٕٚاهللٚ ,ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
()1طٛس ٠إا٥ذ.67 ٠
( )2تؿظري ابٔ نجري . 99/1
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ا٭ : ٍٚأعٛاِْٗ ٗ ايل٬ي.١
ايجاْ : ٞايطٛاغٝة ايزٜ ٜٔتبعِٗ إؼشن.ٕٛ
ايجايح  :س٩طا ٤ايل٬يٚ ,١أ قطاب إًٌ ايت  ٫تك ٍٛبايتٓضٚ ,ٌٜتٓؿٞ
ايٓب.٠ٛ
ايشابــع  :ايــزٜٓ ٜٔـــش ٕٚإؼــشنٌ ٗ كــ٬يتِٗ ٚإؿــشاسِٖ عًــ٢
ايباطٌ ,إر ٜكؿ ٗ ٕٛسريٚ ٠رٖ ٍٛأَاّ ٖزا ايتشذ.ٟ
اـاَع َ :ا ٜعبذ ايهؿاس َٔ ا٭ٚثإ َٚا إؽز َٔ ٙٚاٯهل.١
ايظــادغ  ٗ :اٯٜــ ١إػــاس ٠إ ٍ نؿــاس َهــٚ ١ؾــ ِٗ٥ٛإٍ بعــو أٖــٌ
ايهتاب ٗ إذ ١ٜٓإر ٜظأي ِْٗٛعٔ ْب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ
َٚا َزنٛس ٗ ايهتب ايظُا ١ٜٚايظابك ١عٓٗا  ,ؾٓٝهشْٗٚا بـٝؼ ايتششٜـ
ٚاٱطـتهباس ,ؾذـا٤ت ٖـز ٙاٯٜـ ١يتشـذ ٟأطـاطٌ ايب٬غـَ ١ـٔ ايعـشب,
ٚايزًٜ ٜٔذأ ٕٚإيٜٚ ِٗٝظأي.ِْٗٛ
ايظابع  ٌٖ :تؼٌُ اٯٜات ايٛطا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝأدٚات ايجـٛس٠
ا ٕعًَٛات ١ٝإظتشذث ٗ ١صَإ ايعَٚ ١ٕٛا ٜزػض عٓٗا ,اؾٛاب ْعِٚ ,إ
دا ٤يؿا ايتشذ ٟبـٝػْ ١ع َزنش طامل ٚيهٓ٘ يًتػًٝب ,ؾـٜ ٬ظـتطٝع
ايهؿاس إٔ ٜأتٛا بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ ٚإٕ إ دتٗذٚا ٗ تٛظٝـ ٚطا ٌ٥ايعًـِ
ٚايشٜاكٝات ٚاٱتـاٍ اؿذٜجٚ ١يضٕ إعًَٛات هلزا ايػشض َٔ غري إٔ
تـٌ ايٓٛب ١إٍ ايـشؾ.١
 ٗٚاٯ ١ٜؼزٜش ٭ٌٖ ايؼو َٔ ايزٜ ٜٔظاٖش ٗ ِْٗٚتهزٜبِٗ يًتٓضٌٜ
ٚآٜات ايكشإٓٚ ,دا ٤قٝذ ( َـٔ د ٕٚاهلل) يتـٛبٝي ايهؿـاس ٚأٖـٌ ايلـ٬ي,١
ٚتٛنٝذ سكٝك ٖٞٚ ١سشَٚ ١بط ٕ٬ايشدٛع يػري اهلل تعـاٍ ٚأْـ٘ يـٝع َـٔ
ْاؿش َٚعٌ إ ٫اهلل تعاٍ.
ٚإر إبتذأ ت اٯٜـ ١بايؼـشل ٚايتشـذٚ ٟايـزّ ٭ٖـٌ ايؼـو ٚايشٜـب ٗ
ايكشإٓ ,ؾإ ياُ ١اٯ ١ٜدا٤ت بـٝػ ١ايؼشل راتٗا َـع ايـزّ ٚايتهـزٜب,
َ َٔٚعاْ ٞايـً ١بٌ ؿٝػ ١ايؼشل ٗ أ ٍٚاٯٚ ,١ٜايت ٗ آيشٖـا تٛنٝـذ
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عذض ايهؿاس ٚإؼشنٌ عٔ اٱتٝإ َجٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓٚ ,إثبات سكٝكـ١
ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل عضٚدٌ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ,
ٚيض ّٚايتـذٜل بٓبٛت٘ ْٚـشت٘.

ٚدا٤ت ٖز ٙاٯٜـ ٗ ١طـٝام ْٚظـِ اـطـاب ايعـاّ طَّحأَُّّيَذح جىنَّذحطُص ٚؾٝـ٘

ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمش ٍٛإظًٌُ باـطاب َٚا ؾ َٔ ٘ٝايتشذ.ٟ
ايجاْ :ٞىـشز إظـًُ ٕٛبايتخــف َـٔ ٖـزا اـطـاب ٱْتؿـا ٤ايؼـو
عٓذِٖ بٓض ٍٚايكشإٓ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ .
ايجايح :إساد ٠عذض ايٓاغ فتُعٌ َٚتؿشقٌ عٔ اٱتٝإ َجٌ طٛسَٔ ٠
ايكشإٓ يتخًؿِٗ نُخًٛقٌ عٔ اٱتٝإ َجٌ ن ّ٬اـايل.
ٚايـشٝض ٖ ٛايجاْٚ ٞايجايح ٚ ,تذٍ َلاٌَ اٯ ١ٜعً ٢إ إظًٌُ
غري َؼُٛيٌ غطاب ايتشذ ٟايٛاسد ٗ ٖز ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ ١ٝقذ دا٤ت
آ ١ٜأيش ٣بتخٜٛـ ٚإْزاس أ ٌٖ ايشٜـب ٚايؼـو بٝـ ّٛايكٝاَـ ,١قـاٍ تعـاٍ

ط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُ ئُِْ مُنْطٌُْ فِِ سَّْدٍ ٍِِْ جىْرَعْعِ فَاَِّّح خَيَقْنَحمٌُْ ٍِِْ ضُشَجخٍص(.)1

ٚؽ اٯ ١ٜايتاي ١ٝبإٔ  ٚقٛد ايٓاس ِٖ ايٓاغ ٚاؿذاس ٠أ ٟايهؿاس َٚ ٚـا
ٜعبذٖٚ , ٕٚزا ّٓ ٫ع َٔ إط٬م ايٛد٘ ايجايـح ٕـا ؾٝـ٘ َـٔ سكٝكـٚ ١قـإْٛ
ثابــة ؾــإ اٱتٝــإ بظــٛسَ ٠ــٔ طــٛس ايكــشإٓ أَــش ٖتٓــع عــٔ ايٓــاغ ْٝعــا
ٚاـ٥٬ل نًٗا.

التفسري الذاتي
بعذ ف ٧اٯٜتٌ ايظابكتٌ با٭َش بعبـاد ٠اهلل عـض ٚدـٌٚ ,بٝـإ بـذٜع

ؿٓع٘ٚ ,عظ ِٝؾلً٘ عً ٢ايٓاغ ْٝعا ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبزات ايـٝػ١
ٗ اـطاب ايؼاٌَ يًٓـاغ عًـ ٢مـ ٛايعُـ ّٛاٱطـتػشاقٜٚ ,ٞتلـُٔ ٗ
()1طٛس ٠اؿر . 5
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َؿٗ َ٘ٛيض ّٚايتـذٜل بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإٔ ايكـشإٓ
ن ّ٬اهلل عض ٚدٌ.
دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبزنش ايكشإٓ بأْ٘ ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل يبٝإ ايٓؿع ايعاّ

ايعظـَٓ ِٝــ٘ ٚأْـ٘ ط ِذرَح ٌ ىََِذح فِذِ جىصُّذذًُسِص (ٚ , )1طـبب ٱطــتذاَ ١اؿٝــا,٠
ٚايشصم إباسى عً ٢ايٓاغ.
ٚقذ ٚؿؿة اٯ ١ٜايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بأْ٘ عبذ اهلل
عض ٚدٌٚ ,ؾَ ٘ٝظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚطشد اؿظذ َٔ ايٓؿٛغ.
ايجاْ َٓ :١ٝع ايعٓاد ٚإساد ٠بعو أٌٖ إًٌ إٔ ٜه ٕٛايٓيب َٔ عٓذِٖ.
ايجايجٚ :١ؿـ ايٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ بأْـ٘ عبـذ اهلل
تؼشٜـ ي٘.
ايشابع :١إ ْ٘ بشصخ د ٕٚاٱؾتتإ بٓبٛت٘.

اـاَظ :١بٝإ إٔ إظًٌُ طخَْْشَ أٍَُّسٍ أُخْشََِصْ ىِينَّحطِص ( ,)2٭ِْٗ مل ٜػايٛا

بٓب ,ِٗٝبٌ ٜذسن ٕٛايتكاَ ٙ٤عِٗ بـؿ ١ايعبٛد ١ٜهلل ايـت تتػؼـ ٢ايٓـاغ
ْٝعا.
ايظادط :١ايتزنري بإٔ عٝظ ٢عً ٘ٝايظ ّ٬عبذ اهلل عض ٚدٌ ,بًشـاظ
إٔ ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ طٝذ إشطًٌ.
ايظابع :١اٱقتذا ٤بايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ٗ عباداتـ٘
ٚؿًٛات٘.
ايجآَــ :١سكــا اهلل عــض ٚدــٌ عًــ ٢ايــٓيب قُــذ ؿــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚطًِٚ ,اٱيباس عٔ ػ ًَ ٞعاْ ٞايعبٛد ١ٜبظٓتَ٘ ًْ٘ٝٚ ,شتب ١تًك ٞايتٓضٌٜ
َٔ َٓاصٍ اـؼٛع ٚاـلٛع هلل عض ٚدٌ
()1طٛسْٜٛ ٠ع . 57
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ايتاطع : ١تشغٝب ايٓاغ با ٱطٚ ّ٬أدا ٤ايتهايٝـ ٚايؿشا٥و .
ايعاػشَٓ : ٠ع ايطػٝإ ٚايعتـ ٗ ٛا٭ سض َٚ ,ـٔ بشنـات ْبـ ٠ٛقُـذ
إْكطاع دع ٣ٛا٫يطٛاغٝة ايشبٛب. ١ٝ
اؿاد ١ٜعؼش : ٠تتػؼ ٢ؿبػ ١ايعبٛد ١ٜايٓاغ ْٝعا  َٔ ,با ايٓـاغ
ْٝعا  َٔ ,باب ا٭ٚي ١ٜٛايكطع , ١ٝبًشاظ إٔ ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عً٘ٝ
طٝذ ٚآي٘ ٚطًِ ٚيذ آدّ.
عٔ أب ٞطعٝذ اـذس ٟقاٍ  :قاٍ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ :أْا
طٝذ ٚيذ آدّ  ّٜٛايكٝاَ ٫ٚ ١ؾخش ٚ ,بٝذ ٟيٛا ٤اؿُذ  ٫ٚؾخشَٚ ,ا َٔ
ْيب ٦َٜٛز آدّ ؾُٔ طٛا ٙإ ٫ؼة يٛاٚ ,ٞ٥أْا أٚٸٍ َٔ تٳٓٵؼٳلټ عٓ٘ ا٭سض
 ٫ٚؾخش ...ؾٝؿضع ايٓاغ ث٬خ ؾضعات ؾٝأت ٕٛآدّ عً ٘ٝايظ ّ٬ؾٝكٛي:ٕٛ
أْة أبْٛا ؾاػؿع يٓا إٍ سبـو .ؾٝكـ :ٍٛإْـ ٞأرْبـة رْبـا أٖبطـة َٓـ٘ إٍ
ا٭سضٚ ,يهٔ ا٥تٛا ْٛسا .ؾٝأتْٛ ٕٛسا ؾٝك : ٍٛإْـ ٞدعـٛت عًـ ٢أٖـٌ
ا٭سض دع ٠ٛؾأًٖهٛاٚ ,يهٔ ارٖبٛا إٍ إبشاٖ .ِٝؾٝأت ٕٛإبشاٖ ِٝؾٝك:ٍٛ
ا٥تٛا َٛط .٢ؾٝأتَٛ ٕٛط ٢عً ٘ٝايـٚ ٠٬ايظ ّ٬ؾٝك :ٍٛإْ ٞقتًة ْؿظا,
ٚيهٔ ا٥تٛا عٝظ .٢ؾٝأت ٕٛعٝظ ٢عً ٘ٝايظ ّ٬ؾ ٝك : ٍٛإْ ٞعٴبٹذٵتٴ َٔ دٕٚ
اهلل,
ٚيهٔ ا ٥تٛا قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ ؾٝأت ْٞٛؾـأْطًل َعٗـِ ؾبيـز
ع ًك ١باب اؾٓ ١ؾأقعكعٗا  ,ؾٝكاٍٖ َٔ :زان ؾأق :ٍٛقُذ .ؾٝؿتشـ ٕٛيـٞ
ٜٚكٛيَ :ٕٛشسبا .ؾأيشٸ طادذا ؾًُٗٝين اهلل عض ٚدٌ َٔ ايجٓـاٚ ٤اؿُـذ
ٚاجملذ ,ؾٝكـاٍ :اسؾـع سأطـو ...طـٌ تٴعٵـطٚ ,اػـؿع تٴؼٳـؿّعٵٚ ,قـٌ ٜظـُع
يكٛيو .ؾٗ ٛا ٕكاّ احملُٛد ايـز ٟقـاٍ اهلل {:عظـ ٢إٔ ٜبعجـو سبـو َكاَـا
قُٛدا})(.)1
ٖٚز ٙاٯ َٔ ١ٜايًطـ اٱهل ٞبايٓاغ ٚتكشٜبِٗ إٍ َكاَـات اٱّـإ
()1ايذس إٓجٛس .309/6
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ٚايعباد ٠بؼٗاد ٠اهلل يًكشإٓ بأْ٘ ْاصٍ َٔ عٓذ ٙتعاٍٚ ,أْ٘ سـل٫ ,هـٛص
ايؼو ؾ َٔٚ ,٘ٝتظشب ايؼو إٍ ْؿظـ٘ َـٔ ايكـشإٓ ؾاْـ٘ ٜتشـذا ٙبظـٛس٠
ٚاسذ َٔ ٠طٛسَٚ ٙا ؾٗٝا َٔ ايهٓٛص ٚاـضا ٔ٥ايظاٖشٚ ٠إهٓ.١ْٛ
 َٔٚإعذاص ايكشإٓ إٔ ًٜتؿة إٍ ايؼو ايـز ٟعٓـذ بعـو إؼـشنٌ
ٚأٌٖ ايل٬ي ,١ؾٝتشذاِٖ بٗـز ٙاٯٜـ ,١ايـت تتلـُٔ ٗ َؿَٗٗٛـا دعـ٠ٛ
ايٓ اغ ْٝعا يٲطْٚ ,ّ٬بز ايؼو ٚايشٜب بايكشإٓ ٚأٜاَ٘.
ٚتذٍ اٯ ١ٜبايذ٫ي ١اٱيتضاَ ١ٝعً ٢تٓض ٜ٘ايكـشإٓ َـٔ ايتششٜــٚ ,إٕ
تعًكــة بـــؿ ١ايتٓضٜــٌ ,يهٓٗــا أعــِ بكشٜٓــ ١فــ ٧ايتشــذٚ ٟاؿذــ ١بًػــ١

إلاسع ط فَأْضٌُج ذِغٌُسَزٍ ٍِِْ ٍِػْيِوِص.

 ٗٚاٯ ١ٜبؼاس ٠دٚاّ سؿا ْظِ طٛس ٚآ ٜات ايكـشإٓ ٚإٔ قٛيـ٘ تعـاٍ

ط ئَِّّح َّذُِْ َّضَّىْنَح جىزإمْشَ ًَئَِّّح ىَوُ ذحف ٌُص ( , )1ػـاٌَ يتكظـ ِٝايكـشإٓ إٍ طـٛس
ٚبكاٖ ٤زا ايتكظ َٔ ِٝأٜاّ ايتٓض ٌٜإٍ  ّٜٛايكٝاَ َٔ ٖٛٚ ١ايؼٛاٖذ عً٢
ط ١َ٬ايكشإٓ َٔ ايتػٝري ٚايتبذ ,ٌٜطٛا ٗ ٤نًُات٘ ٚسشٚؾ٘ ,أ ٗ ٚآٜاتـ٘
ٚطٛسٚ ,ٙايؿـٌ ب ٗٓٝاٚ ,إيتـاق نٌ طٛس َ٘ٓ ٠باطِ َظتكٌٚ ,عذّ
ٚدٛد إؼزى ايًؿظ ٗ ٞأمسا ٤طٛس ايكشإٓ.
ؾُع أْٗا َاٚ ١٥أ سبع عؼش ٠طٛسَٗٓٚ ,٠ا ايظٛس ٠ايطًٜٛـٚ ,١ايظـٛس٠
ايكـريٚ ,٠بعـو ايظـٛس هلـا أنجـش َـٔ اطـِ ؾًـٝع ؾٗٝـا طـٛستإ باطـِ
ٚاسذَٚ ,ع ٖزا دا ٤ايتشذ ٟبإظُٝات ٚبأ ٟطٛس ٗ َ٘ٓ ٠د٫ي ١عً ٢إٔ
تشنٝب طٛس ايكشإٓ إعذاص ٟأ ٟباٱكاؾ ١إٍ اٱعذاص ٗ نًُات ٚآٜات
ايكشإٓ ,ؾإ نٌ طٛس ٠بزاتٗا إعذاصٚ ,ػاٖذ عً ٢أْٗا ْاصي َٔ ١عٓذ اهلل
عض ٚدٌ يتتشذ طٛس ايكشإٓ بـؿ ١ايٓض َٔ ٍٚعٓذ اهللٚ ,ته ٕٛنٌ طٛس٠
سذ ١بزاتٗا عً ٢ايٓاغٚ ,دع ٠ٛهلِ يٲّ إ ٚايتـذٜل بٓب ٠ٛقُذ ؿً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإتباع٘ ْٚـشت٘.
()1طٛس ٠اؿذش .9
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يكذ دا ٤اـطاب ٗ ٖز ٙاٯٚ ١ٜاٯٜتٌ ايظابكتٌ إٍ ايٓـاغ ْٝعـا,
ٚنإ ب ِٗٓٝأٜاّ ايبعج ١ايٓبٜ ٖٔ ١ٜٛبًػِٗ ايتٓضٚ ٌٜتـٌ أمساعِٗ ٚتذيٌ
َٓتــذٜاتِٗ آٜــات ايكــشإٓ أٖــٌ ايهتــاب َــٔ ايٗٝــٛد ٚايٓـــاسٚ ٣اجملــٛغ
ٚا٭عشاب ٚأسبـاب ايًػـٚ ١ايؿــاسَ ١ـٔ قـشٜؽ ٚغريٖـاٚ ,أٖـٌ ايبٝـإ
ٚايبذٜع ٚايب٬غٚ ١ايؼعشا.٤
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜتتشذاِٖ ظُٝع َؼاسبَِٗ ,ع ايتبا ٜٔبٚ ,ِٗٓٝإيتك٢
أعذا ٤اٱط ٗ ّ٬ايتـذ ٟيًكشإٓ ٚتهزٜب٘ٚ ,اٱطتٗضا ٤بايتٓض ٗ ,ٌٜرات
ايٛقة ايز ٟأطًِ ؾ ٘ٝبعـو نـ ا ٤أٖـٌ ايه تـاب ٚايؿــشاٚ ٤ايؼـعشا٤
ٚػٗذٚا بإعذـاص ايكـشإٓٚ ,أقـشٚا َعذـضات قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯَ ١ٜذدا ْٚـش ٠هلِ ٚتجبٝتا يٲّإ ٗ قًٛبِٗٚ ,دع٠ٛ
يًٓاغ يٲيتشام بِٗ.
ٚإبتــذأت اٯٜــ ١عــشف ايعطـــ ايــٛاٚ ,ٚبــزات ايًٗذــَ ١ــٔ اـطــاب
ٚتكذٜشٖا (ٜا أٜٗا ايٓاغ إٕ نٓتِ ٗ سٜب) بُٓٝا داٚ ٤ؿـ ايـٓيب قُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بـؿ ١ايعبٛد ١ٜايت تتلُٔ ايزيٚ ١اـلٛع هلل
عض ٚدٌٚ ,ؾ ٘ٝػٗاد ٠بـذم ْب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ٭ٕ

ايعبذ ٜ٫تـشف إ ٫بـأَش َـ ,ٙ٫ٛؾٗـزا ايٛؿــ َـٔ عَُٛـات طًٍََذح َّنَِْذ ُ
عَِْ جىْيٌٍََ * ئُِْ ىٌَُ ئِالَّ ًَدٌِْ ٌُّدََص(.,)1

ٚؾ ٘ٝطشد يًشظذ يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإظـًٌُ ,
َٚا ٜزػض عٔ ٖزا اؿظذ َٔ ايعٓاد ٚاؾشٛد بايٓبٚ ,٠ٛبعـذ إ رنـشت
اٯ ١ٜايظابكَ ١ـا طـخٸ ش اهلل عـض ٚدـٌ يًٓـاغ َـٔ إخًٛقـات ٚايهآ٥ـات
ايعظْٚ ,١ُٝض ٍٚإطش ٚأطباب ايشصم ٚدٚاّ إعٝؼ.١
دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜغـٛق ايكـشإٓ ْٚبـ ٠ٛقُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
()1طٛس٠ايٓذِ . 4-3
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ٚطًِ ,٭ْٗا سصم عظ ٗ ِٝايٓؼأتٌ ,ؾُٗا ايظب ٌٝإٍ اـًٛد ٗ ايٓع,ِٝ
ٚطبب ٗ ْض ٍٚبشنات ايظـُاٚ ٤يـشٚز نٓـٛص ا٭سض ٗٚ ,قٛيـ٘ تعـاٍ

طعَرْذَِّح ص تشغٝب يًٓاغ بايعبٛدٚ ,١ٜدع ٠ٛهلِ يٲقتذا ٤بايٓيب قُذ ؿً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٗ إي٬ؿ٘ ايعبٛدٚ ١ٜايطاع ١هلل عض ٚدٌ.
ٚإيباس بأ ٕ ايز ٟىًف ايعبٛد ١ٜهلل عض ٚدٌ ٜٓاٍ اٱنـشاّٜٚ ,بًـؼ
َكاَات ايعض ٚ٭ٕ ايشٜب ٖ ٛػو َع ايتُٗ ١دا٤ت اٯ ١ٜبٛؿـ ايـٓيب
قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بعبذ اهلل ,يذؾع ايتُٗ ١عٓ٘ ,ؾُٔ إعذاص
ايكشإٓ إٔ تأت ٞنًُٚ ٗ ١ؿـ كــٛق تتلـُٔ إـذح ٚايجٓـاٚ ,٤طـشد
ايؼبٗٚ ١ط ٤ٛايظٔ.
إ ٕ ايتـذٜل بايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ تــذٜل بٓـضٍٚ
ايكشإٓٚ ,نزا ايتـذٜل بٓـض ٍٚايكـشإٓ َـٔ عٓـذ اهلل تــذٜل بٓبـ ٠ٛقُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚ ,يٝع ٖـَ ٛـٔ ايـذٚسٚ ,يهٓـ٘ َـٔ اٱعذـاص
ايزاتٚ ٞايػري. ٟ
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯٜـ ١يت٪نـذ ٖـز ٙإ٬صَـٚ , ١تـبٌ عـذّ اٱْؿهـاى بـٌ
ايتٓضْٚ ٌٜب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ إر تتذًـ ٢إ٬صَـ ١بُٗٓٝـا

بكٛي٘ تعاٍ طَّضَّىْنَح عَيََ عَرْذَِّحص.

 َٔٚإعذاصاٯ ١ٜأْٗا مل تزنش ايكشإٓ أ ٚايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚطًِ با٫طِ بٌ ٚؿؿة ايكشإٓ بايتٓضٚ ٌٜايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚطًِ بـؿ ١ايعبٛدٚ ,١ٜبًشاظ إٔ اـطاب عاّ يًٓـاغ ْٝعـا نُـا
تذٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜايظابكٚ ,١إبتذاٖ ٤ز ٙاٯ ١ٜعشف ايعطـ ؾإ إتبادس عٓذ
ايٓاغ ْٝعا إساد ٠ايكشإٓ ٚايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ َٔ ٖزٙ
اٯ.١ٜ
ٚدا ٤ايتشذ ٗ ٟاٯَ ١ٜتعذدا َٚشنبا َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱتٝإ بظٛسٚ ٠اسذَ َٔ ٠جٌ طٛس ايكشإٓٚ ,مل ٜأت ايتشذٟ
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بايكشإٓ نً٘ ,أ ٚبظٛس َٔ ٠ايظٛس ايطٛاٍ ,ٱٕ نٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓ سذ١
ٚبشٖإ قا ِ٥بزاتـــ٘ عًْ ٢ض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل.
ٚتذٍ ٖز ٙا ٯ ١ٜعً ٢سهُٚ ١طش َٔ أطشاس تكظـ ِٝايكـشإٓ إٍ طـٛس
ٚآٜات.
ايجاْ :ٞدعـ ٠ٛػـٗذا ٤أٖـٌ ايشٜـب ,يٝشهُـٛا ٜٚـشٚا ايتبـاٚ ٜٔايبـٕٛ
ايؼاطع بٌ ايتٓضَٚ ٌٜا ٜأت ٞب٘ أٌٖ ايشٜبٚ ,قذ ٜبذ ٚبًشاظ يػ ١اـطاب
ٗ اٯٚ ١ٜإساد ٠ايٓاغ ْٝعا إٔ إشاد َٔ ايؼٗذا ٤دٓع َٔ غري ايٓاغ,

ٚقاٍ ا يؿشا :٤أساد ٚأدعٛا اهلتهِ(ٚ ,)1يهـٔ إـشاد إعٓـ ٢ا٭عـِ يٝؼـٌُ
ايؼٗذا َٔ ٤ايٓاغ.
ايجايح :إساد ٠ايؼـٗذاَ ٤ـٔ أعـٛإ ٚأْــاس أٖـٌ ايشٜـب ,٭ٕ اٯٜـ١

قاية طجدْعٌُج ُيَذَج َمٌُْ ص ٚقٝذت اٯ ١ٜبإٔ ايؼٗذا ٤طٍِِْ دًُُِ جىيَّوِص ٚؾ٘ٝ

تعشٜو بأٌٖ ايشٜب ٚإػـاس ٠إٍ عًـ ١ػـهِٗ ٚس ٜـبِٗ بإدتُـاعِٗ عًـ٢
ايباطٌٚ ,تشنِٗ ٚظا٥ـ ايعبٛد ١ٜهلل عض ٚدٌٚ ,ىشز ٖزا ايكٝذ إٌَٓ٪
ٚإَٓ٪ات َٔ ؿٝػ ١إط٬م اـطاب ٗ اٯ ١ٜايهشّ ,١٭ٕ إـ ٌَٓ٪يـٝع
هلِ غري اهلل ٚيٝا.
ٖٚز ٙاٯ َٔ ١ٜايًــطـ اٱهل ٞبايٓاغ عاَ ١٭ْٗا ػٗــاد َٔ ٠اهلل عــض
ٚدــٌ بـــذم ْــض ٍٚاي كــشإٓ َــٔ اهلل ٚأْــ٘ يــاٍ َــٔ ايتششٜـــــٜٚ ,ــذٍ
اٱستذاز ٚايتشذ ٟبأ ٟطٛس َٔ ٠ايكشإٓ عً ٢إٔ ايكشإٓ نً٘ ْـاصٍ َـٔ
عٓذ اهلل باٱطتذ َٔ ٍ٫ؿذم اؾض ٤عً ٢ؿذم ايهٌ.
ٚوتٌُ ايتشذ ٟبايظٛس َٔ ٠ايكشإٓ أَٛسا:
ا٭ :ٍٚإٔ نــٌ طــٛسَٓ ٠ــ٘ َشتبــ ١عايٝــٚ ,١دسدــ ١سؾٝعــ ١هلــا إعذــاص
َظتكٌَٚ,ل اٌَ ٚأطشاس ًَهٛت ١ٝياؿ.١
ايجاْ :ٞإيتكا ٤طٛس ايكشإٓ بظش كـٛقَٛ ,دٛد ٗ نٌ ٚاسذَٗٓ ٠ا
()1فُع ايبٝإ . 262/1
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 ٖٛٚؿؿ ١ايتٓض َٔ ٌٜعٓذ اهلل عض ٚدٌ.
ايجايح :ايعٓٛإ ا٭عِ يًٛدٌٗ أع.ٙ٬
ٚايـشٝض ٖ ٛايجايح ؾإ أطشاسا نجري ٗ ٠ايظٛس ايكشآْ ١ٝتأتَ ٞتؿشق١
َٚتشذ ,٠ؾذا ٤ايتشذ ٟر ٟؿبػ ١اي ٖإ بأ ٟطٛس َ٘ٓ ٠يبٝإ بذٜع ؿٓع
اهلل عض ٚدٌ.
ٚؾٝــ٘ دعــ ٠ٛيًُظــًٌُ ؾعــٌ َٛكــٛع ١ٝيتكظــ ِٝايكــشإٓ إٍ طــٛس ,
ٚايعٓا ١ٜبهٌ طٛسٚ ,٠إٕ ناْة نًُاتٗا قً.١ًٝ
ّ ٌٖٚهٔ إٔ ْلشب يًتبـا ٜٔبـٌ نًُـات ٚآٜـات طـٛسايكشإٓ َـج٬
نٝاْات ايذٖ ٗ ٍٚزا ايضَإ ,ؾز ٣دٚي ١طهاْٗا ًَٝاسٚ ,أيش ٣م ٛسبع
ًََٚ ,ٕٛٝع ٖزا تتظا ٗ ٣ٚػ ٕٚ٪دٚي ١ٝنجري. ٠
اؾــٛاب ٖٚ ,٫ــ ٛقٝــاغ َــع ايؿــاسم ٚ ,قــذ ؽؼــ ٢ايــذ ٍٚايـــػري٠
ايهبري ,٠أَا طٛس ايكشإٓ ؾهٌ طٛس ٠هلا ػإٔ ثابة إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ,١قذ
دعًٗا اهلل عض ٚدٌ تبذأ بايتظُ ١ٝإباسنٚ ,١وشق إظًُ ٕٛعً ٢تعاٖذ
ٖزا ايتكظ ِ ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَٜٚ ,١تٓضٖ ٕٛعٔ ايتـشف ٗ ايكشإٜٓٚ ,عًُٕٛ
عشَ ١ػطش أ ٚتكظ ِٝايظٛس ٠ايط.١ًٜٛ

هي غايات اآلية

ٗ اٯَ ١ٜظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛنٝذ ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل.
ايجاْ :١ٝظٗٛس إعذاص ايكشإٓ يهٌ ايٓاغ.
ايجايج :١إ ؽار اؿهُٚ ١اؾذاٍ بإٛعظـ ١اؿظـٓ ١طشٜكـا ٱقاَـ ١اؿذـ١
ٚاي ٖإ.
ايشابع :١اٱيباس بإٔ ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ عبـذ هلل
تعاٍٚ ,أ ْ٘ َأَٛس َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ بتبًٝؼ ايشطاي.١
اـاَظ :١ؼذ ٟايهؿاس ٚإبطاٍ ػبٗاتِٗ.
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 ٗٚاٯ ١ٜتٛنٝذ يعذض ايهؿاس عٔ اٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓٚ ,ب٘ ٜجبة
إطًــٛب َــٔ إٔ ايكــشإٓ نتــاب مســا ٟٚطــامل عــٔ إعاسكــٖٓٚ , ١ــاى
َظأيتإ:
ا٭ّ ٌٖ :ٍٚهٔ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى بشصخ بٌ عذض ايٓـاغ عـٔ اٱتٝـإ
بظٛس َٔ ٠ايكشإٓٚ ,بٌ ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهللٖ ٗٚ ,زا اي صخ إَهإ اٱتٝإ
بظٛس ٠أ ٚأنجش.
ايجاْ ٌٖ :١ٝإظًَُ ٕٛؼُٛي ٕٛباـطاب ٗ اٯ ١ٜيعَُٛات قٛي٘ تعاٍ

طَّحأَُّّيَح جىنَّحطُ ص ايٛاسد قبٌ ث٬خ آٜات.

أَا ا٭ ٍٚؾًٝع َٔ بشصخ ٗ إكاّ ٚ ,تذٍ اٯ ١ٜعً ٢إ اـ٥٬ل نًٗا
تعذض عٔ اٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ .
أَا ايجاْ ١ٝؾإ إظًٌُ ياسد ٕٛبايتخــف َـٔ اـطـاب ٗ اٯٜـ١
٭ِْٗ أقشٚا بأ ٕ ايكشإٓ ن ّ٬اهللٚ ,دـا٤ت يتشـذٚ ٟرّ ايـزٜ ٜٔهـزبٕٛ
بايتٓضَٚ ,ٌٜع ٖزا ؾإ ٚسٚد اٯٜـٚ ١اـطـاب بًؿـا ايٓـاغ ػـاٖذ عًـ٢
عذض ايٓاغ ْٝعا َا ِٖ أْاغ عٔ اٱتٝإ بظٛسٚ ,َ٘ٓ ٠يهـٔ إظـًٌُ
غري َؼُٛيٌ باـطاب يتظً ُِٗٝبـإ ايكـشإٓ نـ ّ٬اهلل ْـضٍ عًـ ٢عبـذٙ
ٚسطٛي٘ قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ٗ اٯَ ١ٜظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛد ٘ٝايًٚ ّٛايزّ يًهؿاس ٚإٓاؾكٌ عً ٢ػاؾ ِٗٝعٔ اٱّإ
ٚإ ؿشاسِٖ عً ٢اؾشٛد بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ .
ايجاْ :١ٝبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايٓيب قُـذا ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ
ٜتًك ٢ايٛس َٔ ٞعٓذ اهلل تعاٍٚ ,أ ْ٘ ٜك ّٛبتبًٝؼ ايشطايٖ ١ـا وـتِ عًـ٢
ايٓاغ ْٝعا ايتـذٜل بايكشإٓٚ ,إتباع ايٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ .
ايجايج :١ؼذ ايهاؾش ٜٔعً ٢م ٛايعُ ّٛاٱطتػشاقٚ ٞاجملُٛع.ٞ
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ايشابعــ :١دعــ ٠ٛايٓــاغ إٍ ْبــز ايؼــشى  ٗٚ ,ايتٓضٜــٌ سهاٜــ ١عــٔ

يكُإط َّحذُنََِّ الَ ضُشْشِكْ ذِحىيَّوِ ئَُِّ جىشِّشْكَ ىَ ُيٌٌْ عَ ٌٌِْص(.)1

اـاَظ :١ايتٛنٝذ ايذا ِ٥ي كبض ايؼو ٚايشٜب ٜٚ ,تذًٖ ٢زا ايتٛنٝذ
بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل.
ايظادط :١دا ٤ايتشذ ٗ ٟايكشإٓ ناَٚ ٬ػ اَٜٚ ٬تلـُٔ اٱعذـاص,
ؾُٔ ٚد ٖ٘ٛأ ْ٘ ياق بظٛسٚ ٠اسذ ٠عً ٢مـ ٛاٱْـاٍ ٚايعُـَ ,ّٛـٔ
غري تع ٌٝيًظٛس ٠ايكشآَْ ١ٝع ا يتبا ٜٔايهبري بُٗٓٝا َٔ سٝـح عـذد آٜاتٗـا
ٚبٝــإ دٗــ ١إتشــذ ٣ؾٝؼــٌُ ايهؿــاس ٚإٓــاؾكٌ ْٝعــا ,يتٛنٝــذ عذــض
إخًٛم عٔ بًٛؽ نٓ٘ ن ّ٬اـايل ٚبذٜع ؿٓع٘ ,يٝه ٕٛإقـشاسِٖ بٓـضٍٚ
ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل َٛكـٛعا يؼـهش ٙتعـاٍ عًـ ٢ايـٓعِ ٚ ,اٯٜـات ايـت
يف بٗا بين اٱْظإ.

التفسري

قىله تعاىل ط ًَئُِْ مُنطٌُْ فِِ سَّْدٍ ٍََِّح َّضَّىْنَح عَيََ عَرْذَِّحص
اٯٜــ ١ايهشّــ ١ؼـذٺ يًهؿــاس ٚإؼــشنٌ ٜ ٫ٚعــين ٖــزا اْٗــا يايٝــَ ١ــٔ

ايطًب َِٓٗ َػادسَٛ ٠اقع ايؼو ايت سـشٚا أْؿظِٗ ؾٗٝا ,بٌ إْٗا تذٍ
عً ٘ٝبايذ٫ي ١ايتلُٓ ١ٝإُاَا يًشذٚ ١تجبٝتا ٕ ٓضي ١ايكشإٓ ٗ ايٓؿٛغ َطًكا,
يزا ػذ اـؼٚ ١ٝاهلٝب َٔ ١ايكـشإٓ َطًكـْ ٗ ١ؿـٛغ إظـًٌُ ٚايهـاؾشٜٔ
أٜلا ٚإ ٕ تبآٜة إشتبٚ ١ايذسد.١
إْــ٘ إيبــاس ٚتٛنٝــذ بـإٔ ايكــــشإٓ ْــاصٍ َــٔ عٓــــذ اهلل تعــاٍ ٚآٜـــــٗ ١
اٱعذاص ايظُاّ ٫ ٟٚهٔ أ ٕ تشق ٢عك ٍٛايبؼش ٚقذساتِٗ إٍ اٱتٝإ َا
ٜؼب٘ دض٤ٶ قًَٓ ٬ٝـٜ٘ٚ ,كتلـ ٞاٱْــاف أ ٕ ٜزدـِ ايعذـض ايجابـة عٓـذ
ايٓاغ إٍ ايٛاقع بٓتا٥ر تتلُٔ اٱعزاف ب٘ ٚاٱقشاس بلــشٚس ٠اٱٜـُإ,
()1طٛس ٠يكُإ .13
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ٜٚأت ٞايتزنري ب٘ ٚايذ٫ي ١عً ٘ٝسٓٚ ١سأؾٚ ١ؽؿٝؿا كـُٔ آٜـات إدـٍ٬
ايكشإٓ.
ٚباٱكــاؾ ١إ ٍ ٖــز ٙاٯٜــ ١ايهشّــ ١ؾكــذ ٚسدت نًُــ ١ػــٗذا٥هِ ٗ

َٛكـــع آيـــش َـــٔ ايكـــشإٓ قـــاٍ تعـــاٍ ط قُذ ذوْ ىَيُذ ذٌَّ ُذ ذيَذَج َمٌُْ جىَّذ ذزَِِّ
َّشْذذيَذُ ًَُ أََُّ جىيَّذذوَ دَذذشًََّ ىَذذزَجص(ٚ , )1رنــش ايشٜــب نؼــشل يًتشـــــذٟ

ٜـــذٍ عًـــ ٢إْعــــــذاّ ايـــ صخ ٚايٛطـــــ ط بـــٌ اّ٫ـــإ ٚايهؿـــش ,ؾأَـــا
إتبـــــ اع ايــٓيب ؿــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚطــًِ ٚاٱقـــــشاس بــإٔ ايكــشإٓ َــٔ
عٓــذ اهللٚ ,أَـــا ايؼــــــ و ٚايشٜــبٖٚ ,ـــزا ٜـــذٍ عًــ ٢عإٝـــ ١اـطـــاب

ايكشآْ ٞقاٍ تعاٍط ًَأَسْعَيْنَحكَ ىِينَّحطِ سَعٌُالًص(.)2

حبث بالغي
ٗ باب ايتػًٝـب ٗ ايب٬غـ ١رنـشت ٖـز ٙاٯٜـ ٗ ١تػًٝـب إتـــ
بايؼ ٤ٞعًَ ٢ا مل ٜتــ ب٘ ( ق :ٌٝغًب غري إشتابٌ عً ٢إشتـابٌ)
ٚيهٔ اـطاب ظاٖش ٗ إشتابٌ ٚأٌٖ ايؼـــ و ٚاؾشٛد ,أ َا غريٖـِ
ؾِٗ ياسد ٕٛبايتخـف َٔ َٛكٛع اـطابٚ ,يكذ ْــــضٍ ايكــــشإٓ
بًػــ ١ايعــشب ٚؿــٝؼ ايتخاطــب عٓــذِٖ ٚمل ٜعٗــذ إٔ أ ديًــٛا غــري
إخاطب ٗ اـطاب.
ٚنأْــ٘ َــٔ أؾــش اد ايظــ ٚايتكظــٚ ,ِٝإٔ إــ ٌَٓ٪وتذــ ٕٛعًــ٢
ايهاربٌ بٗز ٙاٯ.١ٜ

( )1طٛس ٠اْ٫عاّ .150
( )2طٛس ٠ايٓظا.79 ٤
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قىله تعاىل ط فَأْضٌُج ذِغٌُسَزٍص
اٯ ١ٜؿٝػ ٗ ١اٱستذاز ٚإ قاَـ ١اي ٖـإ ٗٚ ,عًـِ إٓطـل دعـٌ
اؾذٍ ٗ إشتب ١ايجاْ ١ٝبعذ اي ٖـإ ,أ َـا ٖـز ٙاٯٜـ ١ؾكـذ ْعـة بـٌ
اي ٖإ ٚاؾذٍ ٚايكٝاغ ٗ َظأيَٛٚ ١كـٛع ٚاسـذ دعًتـ٘ دـضَ ٤ـٔ
ايكشإٓ ٚي ٝع ايكشإٓ نً٘ ,يٝه ٕٛعذض اـ٥٬ل عٔ اٱتٝـإ َجـٌ عـذ٠
طٛس َٔ ايكشإٓ َٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ,١ٝؾُٔ ٜعذض عٔ اؾض٫ ٤بـذ
ٚأ ٕ ٜعذض عٔ ايهٌٚ ,ست ٢عٔ اؾض ٤ا٭ن نج٬خ أ ٚأ سبع طٛس َٔ
أؿٌ فُٛع طٛس ايكشإٓ ايبايػَ ١اٚ ١٥أسبع عؼش ٠طٛسّ ٌٖٚ ,٠هـٔ
ٌٓ ايظٛسٖ ٗ ٠زا ايت شذ ٟعً ٢طٛس ٠ايبكش ٠٭ٕ اٯٚ ١ٜسدت ؾٗٝا,
اؾٛاب  ,٫٭ٕ ايتشذٚ ٟسد عً ٢مـ ٛاٱطـ٬م ٚايتـٓهري ٚإ ساد ٠أٟ
طٛس َٔ ٠طٛس ايكشإٓٚ ,اي ٖإ ٜـذس َٔ دٗ ١أ ٚػـخف ٱٜــاٍ
سكٝكٚ ١تعً ِٝايػري.
أ َا ايذي ٌٝؾ كذ ٜك ّٛبٌ ػخـٌ أ سذُٖا طاٚ ٌ٥اٯيـش فٝـب,
ؾاٯ ١ٜسذٚ ١دي ٌٝعًـ ٢إع ذـاص ايكـشإٓ ٚؼـذ يًهـاؾشٚ ٜٔاؾاسـذ,ٜٔ
َٚذسط ١عكا٥ذ ١ٜيٝبك ٢ايكشإٓ دطتٛسا مساٜٚا يًٓـاغ ٚإ ػـاس ٠تُٓٝـ١
ًَه ١ايعض ٚايشؾعْ ٗ ١ؿٛغ إظًٌُ.
يكذ نـإ ْـض ٍٚنـٌ طـٛسَ ٠ـٔ ايكـشإٓ إَتشاْـا ٚإيتبـاسا يًٓـاغ,
ٚته ٕٛطببا يشطٛخ إّإ إظًٌُ ,٭ْٗـا عًـِ إكـاٗ ٚنٓـض مسـاٟٚ
ٚأَـ ـا ايهؿـــاس ؾـــإ ِْٗ ٜـــضداد ٕٚإ ـــا بٓضٚهلـــا ٱؿـــشاسِٖ ٚعٓـــادِٖ

ٚدشٛدِٖ قاٍ تعاٍط ًَئِرَج ٍَح أُّضِىَصْ عٌُسَزٌ فََِنْيٌُْ ٍَِْ َّقٌُهُ أَُّّنٌُْ صَجدَضْوُ ىَزِهِ ئِميَحًّح
فَأٍََّح جىَّزَِِّ آٍَنٌُج فَضَجدَضْيٌُْ ئِميَحًّح ًَىٌُْ َّغْطَرْشِشًَُُ ن ًَأٍََّح جىَّزَِِّ فِِ قُيٌُذِيِ ٌْ
ٍَشَفٌ فَضَجدَضْيٌُْ سَِْغوح ئِىََ سَِْغِيٌِْص (.)1
( )1طٛس ٠ايتٛب. 125-124 ١
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حبث قزآًي
ٚايظٛس :٠طا٥ؿَ ١ظتكً َٔ ١ايكشإٓ ٚ ,أ قٌ ايظـٛس تتهـَ ٕٛـٔ ثـ٬خ
آٜات ٗٚ ,عً ١ايتظُٚ ١ٝد:ٙٛ
ا٭ َٔ :ٍٚطٛس إذ ١ٜٓ٭ ْٗا قذٚدَ ٠ا ّٝضٖـا عـٔ غريٖـا َـٔ طـٛس
ايكشإٓ ,نايبظًُٚ ١ايتظُ ١ٝاـاؿ ١بٗا.
ايجاْ :ٞ٭ْٗا طٛس ٚا سذ جملُٛع َٔ ١ايعًٚ ّٛايزيا٥ش ٚايهٓٛص.
ايجايح :٭ْٗا ستبٚ ١ػشف ياقٚ ,ػـإٔ قشآْـَ ٞظـتكٌٚ ,ايتشـذٟ
ٚإ دا ٤بعٓٛإ ايظٛسَ ٠طًكـا إ ٫أ ٕ ايكـذس إتـٝكٔ ٚاؿـذ ا٭قـٌ ايـزٟ
ٜٓـشف إ ي ٘ٝؿشف ٚطبٝعـ ٞايتشـذٖ ٟـ ٛأقــش ايظـٛس ,يـٛؿـا ٚإٔ
اٱعذـــاص ايب٬غـــٚ ٞايكشآْـــ ٗ ٞايكـــشإٓ عًـــ ٢مـــ ٛايعُـــ ّٛاجملُـــٛعٞ
ٚاٱطتػشاق ٞؾٝؼٌُ طٛس ايكشإٓ ٚآٜات٘ ٚنًُات٘ بعشض ٚاسذ.
ايشابع َٔ :ايظٛس ٖٞٚ ٠ايشتبٚ ١عً ٛإٓضيٚ ,١عً ٛايكاس ٨ار ٜشتكـٞ
ٗ قشا ٠٤نٌ طٛسَٓ ٠ضي ١أعً ٢إٍ إٔ ٜظتهٌُ ايكشإٓ.
إ ٕ ْض ٍٚايكشإٓ طٛسا آ َٔ ١ٜآٜات اهلل عض ٚدٌٚ ,سهُٚ ,١ؽؿٝــ
ٚسذٚ ,١ؾَ ٘ٝظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتؿـ ٌٝايكشإٓ عهُٚ ١إتكإ ٚنٌ طــٛس َ٘ٓ ٠ؼٌُ اطـشاسا
ياؿ ١ؾظٛسٜٛ ٠طـ َج ٬تتلُٔ قـت٘ َٚا ؾٗٝا َٔ إٛاعا ٚايذسٚغ

قاٍ تعاٍط َّذُِْ َّقُصُّ عَيَْْلَ أَدْغََِ جىْقَصَصِ ذََِح أًَْدَْْنَحص(.)1

ايجاْ :١ٝػطش َٔ ايظٛس دا٤ت طـٛاٚ ٫أ يـش ٣قــاسا ٗ ,آٜـ ١ت٪نـذ
اٱ عذاص ٗ نٌ َٓٗا بػـو ايٓظـش عـٔ طـ ٍٛاٯٜـات أ ٚقــشٖا أ ٚعـذد
آٜاتٗا صٜادْٚ ٠كـا.
ايجايج :١تٝظري تعًِ آٜات ايكشإٓ ٚسؿا طٛس ٙباٱبتذاَ ٤ج َٔ ٬ايظٛس

( )1طٛسٜٛ ٠طـ .3
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ايكـاس.
ايشابع :١طبٝعَ ١شاسٌ ايذع ٠ٛاٱط ,١َٝ٬ؾؿ ٞبذا ١ٜايبعج ١نإ أٖـٌ
َه ١قتادٌ إٍ اٱْزاس ٚايٛعٝذ بأقـش ايظٛس.
اـاَظ :١اؿاد ١إٍ َعشؾ ١ب٬غ ١ايكشإٓ َٚ ,ا ؾ َٔ ٘ٝاٱعذاص ايزٟ
وظ٘ ايعشب بأقـش ايظٛس.
ايظادطــ :١طــٗٛي ١سؿــا إظــًٌُ يًظــٛس ايكـــاس ٚإؽارٖــا طــ٬سا
يًٗذا.١ٜ
ايظابع :١اؿاد ١هلا ٗ ايـ ٠٬قشاٚ ٠٤كبطا ٚتذبشا.
ايجآَ :١قانا ٠ايهتب ايظُا ١ٜٚإٓضي ١قبٌ ايكشإٓ نايتٛساٚ ٠اٱلٝـٌ
ٚايضبٛس ٚٚد ٙٛايؼب٘ نظش َٔ أطشاس ايتٓض.ٌٜ
ايتاطع :١ايتبا ٜٔبٌ ايكشإٓ ٚبٌ ايهتب ايظُا ١ٜٚا٭يش ,٣٭ٕ ْضٍٚ
ايهتب ايظابك ١دؾعَ ٞشٚ ٠اسذ ٠يزا ٜكاٍ ي٘ ( اْضاٍ)ٚ ,ايكشإٓ ْضٍ لَٛا
ٚعً ٢م ٛايتذسٜر ٚاٯٜات يزا ٜكاٍ ي٘ (ْض.)ٍٚ
ٚايشز ابٔ أ بـ ٞسـا عـٔ قتـاد ٠قـاٍ :نٓٸـا ْتشـذخ إٔ ايضبـٛس َا٥ـ١
ٔٚظ ٕٛطٛس ٠نًٗا َٛاعا ٚثٓا ٤يٝع ؾ ٘ٝس ٫ٚ ٍ٬سشاّ  ٫ٚؾشا٥و

 ٫ٚسذٚدٚ ,رنشٚا أ ٕ ٗ اٱل ٌٝطٛس ٠تظُ ٢طٛس ٠ا٭َجاٍ(.)1

ايعاػش :٠إ اؾٓع ارا تلُٔ اؿٓاؾا نجريٚ ٠اْٛاعـا َظـتكًٚ ١أبٛابـا
َتعذد ٠نإ أسظٔ ٚأظٗش ٚأنجش بٝاْا.
اؿاد ١ٜعؼش :٠بعح ايٓؼال ٗ ايكاس ٤٣عٓذَا ىتِ طٛس َٔ ٠ايظٛس,
ٜٓٚتكٌ بؿطٜٓٚ ١كظ ١إ ٍ غريٖا ته ٕٛعْٛا ي٘ عً ٢ايتشـٚ ٌٝاٱطتٝعاب.
ايجاْ ١ٝعؼش :آ ٗ ١ٜايٓظِ ٚبذٜع إعاْ.ٞ
ايجايجــ ١عؼــش :٠اؿهُــ ٗ ١تعــذد أمســا ٤ايظــٛس ,ؾًهــٌ اطــِ ؾٛا٥ــذ
ٚد٫٫ت.
( )1ا٫تكإ ٗ عً ّٛايكشإٓ .187 / 1
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ايشابع ١عؼش :٠اي ذ٫ي ١عًٚ ٢دٛد نٓٛص َظتكً ٗ ١نٌ طٛس.٠
اـاَظ ١عؼش :٠اٱعاْ ١عً ٢تؿظــري اٯٜات ٚايٓظــش ٗ َ ١ُ٥٬بعـو
ايظٛس يبعلٗا اٯيش.
ايظادطــ ١عؼــش : ٠عظــ ِٝايؿلــٌ اٱهلــ ٗ ٞا٭دــش ٚايجــٛاب عًــ٢
ايكشا ,٠٤ؾكشا ٠٤طٛس َٔ ٠ايظٛٸس ايكـــ اس ٜـذم عً ٘ٝقشا ٠٤طٛسَٔ ٠
طٛٸس ايكشإٓ.

قىله تعاىل ط ٍِِْ ٍِػْيِوِ ص

إط٬م ايتشذٚ ٟإْ٘ أن ٚأٚطع َٔ َجٌ ايظٛس ٠ايٛاسذ ,٠ؾكذ دا٤
عًــ ٢مــ ٛايعُــ ّٛاجملُــٛعٚ ٞاٱطــ٬م ايؼــُٛي ٞٱ ظٗــاس عذــضِٖ عــٔ
اٱ تٝإ بظٛس ٠ؼٌُ إلاٌَ ايكشآْ َٔ ١ٝغري ايٓ ظش يعٓـٛإ إؼـابَٗ ١ـع
طٛسَ ٠ع.١ٓٝ
ٜٚظٗش ايتشذ ٟبايظٛس َٔ ٠ايكشإٓ أ ٕ ٖ ١٦ٝطٛس ايكشإٓ َٛدٛد ٠عً٢
ساهلا َٓز أٜاّ ايٓبٚ ٠ٛايتٓض ٗٚ ,ٌٜاٯ ١ٜإ نشاّ يهٌ طٛس ٠قشآْ ١ٝعً ٢مٛ
ياق ,أ ٟإٔ إ ؾشاد بعو اٯٜات بعٓٛإ َظتكٌ ٚإط٬م اطِ (طٛس)٠
عً ٖٛ ٘ٝطش َٔ أطـشاس ايكـشإٓٚ ,عًـِ ٜتُٝـض َلـاٌَ مساٜٚـ ١تظـتشل
ايذساطٚ ١ايتشكٝل إظتكٌ.
ٚيعٌ ػٗادتِٗ تًو ؾشد َٔ إْاي ٞطً ٛنِٗ إٓاٗ يــٝؼ اّ٫ـإ,
نُا أ ٕ ر ٌٜاٯٜ ١ٜتلُٔ ؿؿاتِٗ ايت ٜعشؾ ٕٛبٗا.
ٚدا٤ت دع ٠ٛػـٗذا ِٗ٥ٱ طـ٬م ايتشـذٚ ٟمشٛيـ٘ أؾـشاد ٚأقطـاب
ايهؿــش يٝشلــشٚا ٜٚظٗــشٚا إرعــاِْٗ ايتــاّ يٲ عذــاص ايكشآْــٚ ,ٞيٝعــاٜٛٓا
تظً ُِٗٝبـايعذض عـٔ اٱتٝـإ بظـٛس ٠أ  ٚطا٥ؿـ ١ػـب ١ٗٝبظـٛسَ ٠ـٔ طـٛس
ايكــشإٓ ايبايػــَ ١ا٥ــٚ ١أ سبــع عؼــش ٠طــٛسٚ ,٠ٱظٗــاس كــ٬ي ١إخــادعٌ

ٚإعاْــــــذ ٜٔنُــــــا ٗ قــــــ ٍٛابــــــشاٖ ِٝط فَحعْذذذذذأَىٌُىٌُْ ئُِْ مَذذذذذحٌُّج
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َّنَِقٌَُُص(.)1
ٚيكذ أ ظٗش ايٛيٝذ بٔ إػري ٖٛٚ ٠رَ ٚكاّ ٗ قـشٜؽ ؼـري ٗ ٙايكـشإٓ

ٚقاٍٚ :اهلل إ يكٛي٘ ؿٚ ,٠ٚ٬إٕ أؿً٘ يعزم(ٚ ,)2إٕ ؾشع٘ ؾٓاَٚ ٠ا اْتِ
اْتِ بكاٖ َٔ ًٌ٥زا ػ٦ٝا إ ٫عشف أْ٘ باطٌ(.)3

ٚمل تكٌ اٯٜـ ( ١طـٛسَ ٠جًـ٘) بـٌ َـٔ َجًـ٘ يتٓضٜـ٘ ايكـشإٓ عـٔ إجًٝـ١
ٚيتٛنٝذ تٓض َٔ ًٜ٘عٓذ ٙتعاٍ.
إٕ ايتشذٜ ٟؼٌُ أٌٖ ايؿـاسٚ ١ايب٬غٚ ١أٌٖ ايشٜاد ٠ايزٜ ٜٔضٕٜٛٓ
هلِ ايبكا ٤عً ٢ايهؿش ٚايل٬يٜٚ ,١ــذ ِْٗٚعـٔ اٱطـٚ ّ٬وشكـِْٗٛ
عً ٢اٱَتٓاع عٔ إ تباع ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ٚدا ٤ايتشذٚ ٟاٱيباس عٔ عذض ايهؿـاس ٚإؼـشنٌ عـٔ اٱتٝـإ
بظٛسٚ ٠اسذَ َٔ ٠ج ٌ ايكشإٓ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚسظٔ ْظِ ايكشإٓٚ ,بذٜع أ يؿاظ٘.
ايجاْ :ٞإساط ١ايكشإٓ باي٬قذٚد َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭سذاخ.
ايجايحْ :ض ٍٚآٜات ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.
ايشابع :تًكّ  ٞإ ٌَٓ٪يًتٓض ٌٜبايشكا ٚايػبطٚ ١ايكب.ٍٛ
اـاَع :إ طتذاب ١إظًٌُ ٕا ٗ آٜات ايكشإٓ َٔ ا٭ٚاَش.
ايظادغ :إْتٗا  ٤إظًٌُ عُا ْٗ ٢عٓ٘ ايكشإٓ.
ايظابعٚ :دٛد ايٓظي ٗ ايكشإٓ.
ايجأَ :تلُٔ ايكشإٓ ايٛعذ ٚايٛعٝذٚٚ ,دٛد إـذام اـاسدٞ
هلُا.
ايتاطع :د٫ي ١إجٌ ايكشآَْٚ ٞا ؾ َٔ ٘ٝايع ٚ ٠إٛعظ.١
( )1طٛس ٠ا٭ْبٝا.63 ٤
( )2ايعزم  -بايؿتض  -ايٓخً ١إر ُتاص بجبات أؿًٗا ٚقٛت٘ ٚطٝب ؾشعٗا ارا دين.
( )3ابٔ ٖؼاّ  /ايظري ٠ايٓب.270/1 ١ٜٛ
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ايعاػش :تلُٔ ايتٓض ٌٜيكـف ا٭ٚيٌ ٚإيباس ا٭َِ ايظايؿ.١
اؿاد ٟعؼش :ايكشإٓ ن ّ٬اهلل اجملٝذٖٚ ,ـٌ ٜؼـٌُ ايتشـذ ٟايهتـب
ايظُا ١ٜٚايظابك ١اؾٛاب  ,٫إ ِا إشاد ؼذ ٟايهؿاس ٚإؼـشنٌ ٚإثبـات
عذـضِٖ عـٔ اٱتٝـإ َجــٌ طـٛسَ ٠ـٔ طــٛس ايكـشإٓٚ ,إ ناْـة ايهتــب
ايظــُا ١ٜٚايظــابك ٫ ,١تشقــ ٢إ ٍ َٓضيــ ١ايكــشإٓ َٚ ,ــا ؾٝــ٘ َــٔ ا٭طــشاس
ٚايهٓٛص ٚايزيا٥ش.
ايجاْ ٞعؼش :بكا ٤طٛس ٚآٜات ايكشإٓ َٔ غري ؼشٜـ أ ٚتبذ ٌٜإٍ ّٜٛ
ايكٝاَــٚ ,١قــذ تٓبــأ ْاعــ ٗ ١أٜــاّ ايبعجــ ١ايٓبٜٛــ ١إباسنــٖٚ ١ــِ َظــ١ًُٝ
ايهزاب َٔ بين سٓٝؿ ١ظٗـش ٗ ايُٝاَـٚ ١طًٝشـ ١بـٔ يًٜٛـذ تٓبـأ ٗ بـين
أطذٚ ,ا٭طٛد ايعٓظ ٞايز ٟتٓبأ ٗ ايٚ ,ُٔٝطذاح ايت إدعة ايٓبٗ ٠ٛ
بين تػًبٚ ,إدع ٢طًٝشـ ١إٔ ًَهـا ٜٓـضٍ عًٝـ٘ إمسـ٘ ر ٚايٓـٚ ,ٕٛنـإ
ا٭ طٛد ايعٓظ ٞسد ٬ؾـٝشا ,وظٔ طذع ايهٗإ ٜٚذٸع ٞإٔ ًَها ٜٓضٍ
عًٚ ,٘ٝأَا طذاح ؾإ دعة ْض ٍٚايكشإٓ عًٗٝاٚ ,يهٓ٘ إْكطع بضٚادٗا َٔ
َظ.١ًُٝ

قىله تعاىلط ُيَذَج َ مٌُْ ٍِِْ دًُُِ جىيَّوِص

ٚدا ٤قٛي٘ تعاٍ طًَجدْعٌُج ُيَذَج َمٌُْ ص َتأيشا ستب ١عً ٢ايتشـذ ٟبإتٝـإ
طٛسَ َٔ ٠جـٌ ايكـشإٖٓ ,ـا ٜـذٍ عًـ ٢أ ٕ دعـ ٠ٛايؼـٗذا ٤يـٝع ٕٛكـٛع
اٱتٝإ بظٛسَ َٔ ٠جٌ ايكشإٓ ٚسذ ,ٙبٌ ٖ ٛأعِٚ َٔٚ ,د:ٖ٘ٛ
ا٭ :ٍٚإيباس ايهؿاس بعذض أعٛاِْٗ عٔ ْـشتِٗ.
ايجاْ ٗ :ٞاٯ ١ٜي ّٛإكاٗ يًهؿاس ٭ِْٗ ٜتخز ٕٚا٭عٛإ ٗ ايباطٌ,
ٚإ ثاس ٠ايؼو ٚايشٜب ٗ اؿل ٚايتٓض.ٌٜ

ايجايــح :قــذ دــا٤ت اٯٜــات ايظــابك ١بكٛيــ٘ تعــاٍ طًَئِرَج خَيَ ذٌْج ئِىَذذَ
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َذ ذَْحطِْنِيٌِْ قَذ ذحىٌُج ئَِّّذذذح ٍَعَنُذ ذٌْص

()1

يٝؼـــٌُ ايتشـــذٖ ٟـــٚ ,٤٫٪إيبـــاس ايهؿـــاس

عَُٛــا بــإ س٩طــا ٤ايلــ٬يًٜ ١تكــَ ٕٛعٗــِ بــايعذ ض عــٔ اٱتٝــإ َجــٌ
طٛس َٔ ٠طٛٸس ايكشإٓ.

ايشابـــع :دـــا ٤قٝـــذ طٍِذذذِْ دًُُِ جىيَّذذذوِ ص يبٝـــإ َعــــ ١ٝأيـــش٣

يًهؿــاس ٖٚــ ٞإؽــارِٖ ػــٗذاٚ ٤أسبابــا َــٔ د ٕٚاهلل تعــاٍٖٚ ,ــ٤٫٪
ا٭سبــاب ٜ٫كــذس ٕٚعًــْ ٢ـــشتِٗ ٫ٚ ,إعــاْتِٗ ٗ َٛكــٛع اٱتٝــإ
َجــــٌ طــــٛسَ ٠ــــٔ ايكــــشإٓٚ ,نــــإٔ اٯٜــــ ١تـــذع ٛاٚي٦ــــو إخــــادعٌ
ٚإٓـــاؾكٌ إٍ ايـــزٖاب إ ٍ س٩طـــا ٤ايلـــ٬يَ ١ـــٔ أقطـــاب ايهؿـــش َـــٔ
قـــشٜؽ ٚغريٖـــِ ,يٓكـــٌ ايتشـــذ ٟباٱتٝـــإ َجـــٌ طـــٛسَ ٠ـــٔ ايكـــشإٓ,
ؾٝظٗــش ٕٚعذــضِٖٜٚ ,ؿتلــض أَــشِٖٚ ,ؾٝــ٘ دعــ ٠ٛيًهؿــاس عاَــ ١بعــذّ
ايشدٛع إيٚ ِٗٝا٭يز َِٓٗ.

قىله تعاىل طئُِْ مُنطٌُْ صَحدِقِ

َص

َا تذع َٔ ْ٘ ٛايؼو ٚايشٜبٚ ,إكـاّ ٚدـ٘ َـٔ ٚدـ ٙٛايتــذٜل ٫
ايتـٛسٚ ,وتاز اٱدعا ٤ؾ ٘ٝإٍ ايبٓٝـ ١أ ٚإ ٍ سهـِ َـع ايتــٛس ,يبٝـإ
عذضِٖ عٔ اٱ تٝإ َجٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓ ياؿٚ ١إٔ ايعشب أٌٖ ب٬غ١
ٚؾـاسٜ ١ذسن َٔ ٕٛغـري َؼـك ١ايؿـاسم ايهـبري بـٌ آٜـات ايكـشإٓ ٚبـٌ
غريٖا.
ٖٚز ٙاٯٚ ١ٜإ ناْة ؼذٜا ٚتٛبٝخـا ٭ٖـٌ ايلـ٬ي ١إ ٫أْٗـا سٓـ١
عاَٚ ١يطـ إهلٚ ٞدع ٠ٛهلِ يٲطٚ ,ّ٬تجبٝة دا ِ٥يًكشإٓ بًؿة ايٓظش
إٍ اٱعذاص.

( )1اٯ.14 ١ٜ
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حبث بالغي
قــذ دــا٤ت ٖــز ٙاٯٜــ ١عــشف اؾــش ( َــٔ) ايــزٜ ٟؿٝــذ ايتبعــٝو,

بُٓٝــا ٚسد ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ط قُذذوْ فَذذأْضٌُج ذِغُذذٌسَزٍ ٍِػْيِذذوِ ص(ٚ ,)1قٛيــ٘ تعــاٍ ط

قُ ذوْ فَ ذأْضٌُج ذِعَشْ ذشِ عُ ذٌَسٍ ٍِػْيِ ذوِ ٍُرْطَشَّذذحشٍ ص(َ )2ــٔ غــري ســشف اؾــشٖٚ ,ــز ٙايضٜــاد٠
ٚايٓكٝـــــ ١تتلــــُٔ َعــــاسف َتعــــذد ٚ ٠تعتــ ـ ٗ عًــــِ ايب٬غــــَ ١ــــٔ
إتؼاب٘.
َٚـــــــٔ إعـــــــاسف إٔ إجًٝـــــــ ١تؿٝـــــــذ إساد ٠ايًؿـــــــا ٚإعٓـــــــ٢
ٚايذ٫يــــٚ ١ايب٬غــــَٚ ١ؿــــاٖ ِٝاٱعذــــاصَٚ ,ــــٔ اٯٜــــات إ دعــــٌ
اهلل عـــــض ٚدـــــٌ ايٓؿـــــٛغ إطُٓ٦ـــــ ١تتـــــزٚم ايكـــــشإٓٚ ,تظـــــتطٝع
ُٝٝــــض نــــ ّ٬اـــــايل عــــٔ نــــ ّ٬إخًــــٛقٌ ٚ ,إطــــتكشا ٤ايــــزيا٥ش
ايب٬غٝــــٚ ١ايعًُٝــــٚ ,١ا٭طــــشاس إًهٛتٝــــ ٗ ١ايكــــشإٓ ,ايــــزٖ ٟــــٛ
إَاّ ٗ ايذع ٠ٛإٍ اهلل عض ٚدٌ.

( )1طٛسْٜٛ ٠ع .38
( )2طٛسٖٛ ٠د .13
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قىله تعاىلط فَذاُِْ ىَذٌْ ضَرْعَيُذٌج ًَىَذِْ ضَرْ عَيُذٌج فَذحضَّقٌُج جىنَّذحسَ جىَّطِذِ

ًَقٌُدُىَح جىنَّحطُ ًَجىْذِجَحسَزُ أُعِذَّشْ ىِيْنَحفِشَِِّ ص اٯ.24 ١ٜ
القزاء واإلعزاب واللغة
قشأ عبذ اهلل (إعتذت) َٔ ايعتاد َعٓ ٢ايعذ ,)1(٠بذٍ أُعذت.
ؾإ  :ايؿا ٤اطتٓ٦اؾ( ,١ٝإ) سشف ػشل.
(مل) أ دا ٠دــضّ تــذيٌ عًــ ٢ايؿعــٌ إلــاسع ؾتٓؿٝــ٘ٚ ,ػعًــ٘ َعٓــ٢
إاك ,ٞيزا قايٛا أْٗا سشف ْؿٚ ٞقًب ٚدضّ.
(تؿعًٛا) ؾعٌ فضٚ ّٚع ١َ٬اؾضّ طكٛل ايٓٚ ,ٕٛا ٚاؾُاع ١ؾاعٌ.
ئ  :ايٛا : ٚسشف عطــ ٱساد ٠عذـضِٖ ٗ إظـتكبٌ أٜلـا ٚقٝـٌ
إعزاكٚ ,١ٝئ  :سشف ْؿْٚ ٞــب ٚإطـتكباٍ ,تؿعًـٛا  :ؾعـٌ َلـاسع
َٓـٛب ب ًٔٚ ,عْ ١َ٬ـب٘ سزف ايٓ.ٕٛ
ؾاتكٛا  :ايؿا ٤سابط ١ؾـٛاب ايؼـشلٚ ,إتكـٛا  :ؾعـٌ أَـش َـبين عًـ٢
سزف ايٓٚ ,ٕٛايٛا : ٚؾاعٌ .
ايٓاس َ :ؿع ٍٛب٘ ,ايـت  :اطـِ َٛؿـ ٗ ٍٛقـٌ ْــب ؿـؿ ١يًٓـاس,
ٚقٛدٖا َ :بتذأ َشؾٛع ,اهلا : ٤كُري َتـٌ ٗ قٌ دش باٱكاؾ ,١ايٓاغ
 :ي َشؾٛع بايلُ ,١اؿذاس : ٠عطـ عً ٢ايٓاغٚ ,اؾًُ ١اٱمس٫ ١ٝ
قٌ هلا َٔ اٱعشاب ٭ْٗا ؿً ١إٛؿ.ٍٛ
أعذت  :ؾعٌ َـاض َـبين يًُذٗـْٚ ,ٍٛا٥ـب ايؿاعـٌ كـُري َظـتز
تكذٜش ,ٖٞ ٙيًهاؾش :ٜٔداس ٚفشٚس َتعًكإ بأعذت.
ٚإتكٛا  :ياؾٛا ٚأيؼٛا.
ٚايٛقٛد – بايؿتض  :-اؿطب.
ٚاؿذاسْ :٠ع سذش (ق ٌٝإْٗا سذاس ٠ايه ٜة ٭ْٗا أسشټ ػ ٤ٞإرا
()1ايهؼاف . 63 /1

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111
سٴُٝة ,عٔ ابٔ َظعٛد ٚابٔ عباغ)(.)1

يف سياق اآليات

بعذ إٔ تلُٓة اٯ ١ٜايظــابك ١تٛبٝي ٚتبهٝة ايهؿــاس بًػـ ١ايتشـذٟ
اـايذ  ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيت٪نــ ذ عذضِٖ ٚيٝبتِٗٚ ,ؾٗٝا إنشاّ يًكـشإٓ
ٚإيباس باي ٖإ ايذا ِ٥عٔ ايٛظا٥ـ ايعظُٝـ ١يهـٌ طـٛسٚ ٠آٜـ ١قشآْٝـ,١
ٚعذض ايٓاغ بعذ تعاقب ايظٌٓ ٚا٭ٜاّ عٔ بًـــٛؽ نٓٗٗـــاَٚ ,ا ؾٗٝا َٔ
ايهٓـــٛص ٚإعـــاسف اٱهلٜ ١ٝكتلـ ٞإ بـشاص ٖـز ٙاؿكٝكـ ١نتعكـب إعًـٍٛ
يعًت٘ َٓعا يًبػٚ ٞايتُاد ٗ ٟايل٬ي.١
َٚــٔ اٱعذــاص ٗ طــٝام اٯٜــات أ ٕ اٯٜــ ١دــا٤ت بعــذ رّ إٓ ـاؾكٌ,
ٚدع ٠ٛايٓاغ يعباد ٠اهلل عـض ٚدـٌ ٚايتـزنري بـٓعِ اهلل ايعظُٝـ ١عًـ,ِٗٝ
ٚايذع ٠ٛإ ٍ تـذٜل ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل يٝهٖ ٕٛزا ايتــذٜل عًـ١
يذٚاّ ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايٓاغٚ ,طببا ٱسشاصِٖ ايجٛاب ايعظٚ ِٝا٭دش
اؾضٚ ,ٌٜيٝع بٌ ايتشذ ٟباٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ ٚبٌ إثبـات عذـض
ايٓاغ عٓ٘ آ ١ٜؾاؿً ,١بٌ داْ ٤ؿ ٞقذس ٠ايهؿاس عً ٢قانا ٠ايتٓضَ ٌٜتعكبا
ٯ ١ٜاي ٖإ ٚ ,ؾ ٘ٝصٜادٚ ٠تٛنٝذ يًتشذٚ ,ٟبٝإ يـذم ْض ٍٚايكشإٓ َٔ
عٓذ اهلل تعاٍ.
ٚإْتكًة اٯ ١ٜايتاي ١ٝإٍ يطاب ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ
ببؼاس ٠إ ٌَٓ٪ايزٜ ٜٔعًُ ٕٛايـاؿات َا أعذٸ اهلل هلِ تعاٍ ٗ اٯيش٠
يتـذٜكِٗ بايتٓضٚ ٌٜإتباعِٗ يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِٚ ,ؾ٘ٝ
تشغٝب يًٓاغ ْٝعـا باٱيتشـام بٗـِ ٚإيتٝـاس اٱّـإ نظـب ٌٝيًؿـٛص ٗ
ايٓؼأتٌ.

ٚإر رنشت آ ١ٜطابك ١ق ٍٛإخادعٌ بـأِْٗ ٜظـتٗض ٕٚ٤بـإ,)2(ٌَٓ٪

ؾكذ أي ت ٖز ٙاٯٜـ ١عـٔ ؽًؿٗـِ عـٔ اٱطـتٗضاَٛ ٗ ٤كـٛع ايتٓضٜـٌ,
( )1فُع ايبٝإ .63 / 1

( )2طٛس ٠أْظش اٯ.14 ١ٜ
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ٚٚقٛؾِٗ عادضَ ٜٔبٗٛس ٜٔأَاّ إعذاصٖ ,ٙا ٜذٍ عً ٢ؿذم قٛي٘ تعاٍ

طجىيَّوُ َّغْطَيْضِبُ ذِيٌِْص ( )1إر إٔ ايتشذٚ ٟعذض إٓاؾكٌ ٚايهؿاس عٔ اٱتٝإ
َجٌ طٛس َ٘ٓ ٠ػاٖذ عً ٢أِْٗ أٌٖ يٲطتٗضا ٤بِٗ.

إعجاس اآلية

إ طــ٬م ايٓؿــ ٞؿــاٍ عذــضِٖ عــٔ اٱتٝــإ بظــٛسَ ٠ــٔ قـــاس ايظــٛس
ايكشآْٚ ,١ٝدعٛتِٗ إ ٍ اهلذا ١ٜبٓبز اــٚ ١َٛايًذاز ٚايتظً ِٝبأْ٘ نتاب
ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ ,إْٗا َذسط ١ايكشإٓ ,إ ر ٜكزٕ ايٛعٝذ بايتشذٚ ٟ
ٜ ٚذٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعًَ ٢ذح إظًٌُ ٚايجٓا ٤عًٚ ِٗٝإثابتِٗ.
ٚػ عٌ ٖز ٙاٯْ ١ٜض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل َٔ إظـًُات ٜٚظـاعذ ٗ
تًَُٓ ١ٝه ١ؿٓاع ١اؾذٍ عٓـذ إظـًِٚ ,إؾشاَـ٘ يًخــِٚ ,تؿـتض اٯٜـ١
أبٛاب ايػًب ١عً ٢ايهؿاس ٗ َٝاد ٜٔاٱستذاز ٚغريٖا ٖٞٚ ,ت٪طع أٍٚ
َشاسٌ اهلضّ ١ؾٓٛد ايؼشى ٚايل٬ي.١
ٚؼـش اٯ ١ٜاٱيتٝاس ٗ أَش ٫ ٜٔبـشصخ أ  ٚثايـح هلُـا ,أَـا اٱتٝـإ
بظــٛسَ ٠ــٔ َجــٌ ايكــشإٓ أ  ٚاٱّــإ بــاهلل عــض ٚدــٌ ٚإدتٓــاب ايعــزاب
ا٭يش.ٟٚ
ّ ٌٖٚهٔ طشح َظأي ٖٞٚ ١ي ٛداٚ٤ا بظٛسَ َٔ ٠جـٌ ايكـشإٓ ؾُـارا
وـٌن اؾٛاب ٜ٫ظتطٝع ٕٛاٱتٝإ َجٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓ ,٭ْٗا طـايب١
بإْتؿا ٤إٛكٛع ٚإٔ اهلل عض ٚدٌ دعٌ َٔ أطشاس ٚإعذاص ايكشإٓ عذـض
اـ٥٬ل عٔ اٱتٝإ َا ٜؼب٘ طٛس َٔ ٠طٛس ,ٙيٝبك ٢ؼذ ٟايكشإٓ يًهؿاس
قاُ٥ا إٍ  ّٜٛايكٝاَٜٚ ,١ه ٕٛسذ ٗ ١ايذع ٠ٛإٍ اٱطٚ ,ّ٬ايـذٚس عٔ
ايكشإٓ.
ٚتذٍ اٯ ١ٜعً ٢بكاَ ٤لاٌَ اٯ ١ٜايكشآْ ١ٝس ١ٝغل ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ,١
ت٪دٚ ٟظٝؿتٗا ٗ نٌ صَإ َٚهإ.
 َٔٚاٱعذاص ٗ ٖز ٙاٯٚ ١ٜد: ٙٛ
( )1اٯ.15 ١ٜ
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ا٭ : ٍٚمشٛهلــا ٭ؾــشاد ايضَــإ ايطٛيٝــ ١ايــج٬خ إاكــٚ ٞاؿاكــش
ٚإظتكبٌ جمل ٧أدا ٠ايٓؿ ٞيًضَٔ إاك ( ٞمل) ٚأدا ٠ايٓؿ ٞيًضَٔ اؿاكش
ٚإظتكبٌ (ئ).
ايجاْ : ٞفٖ٪ٝا بًػ ١اؾُع ايت تؿٝذ ؼذ ٟايهؿاس ٚإٓاؾكٌ َتؿشقٌ
ٚفتُعٌ.
ايجايح  :إقزإ اي ٖـإ ٗ اٯٜـ ١بـذع ٠ٛايٓـاغ إٍ أيـز اؿـزس َـٔ
ايعكاب ا٭ي ٗ ِٝاٯيشٚ ,٠إدتٓاب اـًٛد ٗ ايٓاس.
ايشابع  :يػ ١ايبٝإ ٗ اٯ ١ٜإر أ ْٗا أيتتُة بزنش قاْ ٕٛثابة  ٖٛٚإٔ
ايٓــاس أع ـذٸٖا اهلل عــض ٚدــٌ يًهؿــاس اؾاســذ ٜٔايــزَٓ٪ٜ٫ ٜٔــ ٕٛبــايٓب٠ٛ
ٚايتٓض.ٌٜ
ا٭َش ايزٜ ٟذٍ عً ٢ظٗٛس آٜات ايتٓضٚ ٌٜايٓب ٠ٛيًٓاغ ْٝعاٚ ,قٝاّ
اؿذ ١عً ِٗٝيكبض ايعكاب ب ٬بٝإ.
 ٗٚاٯٚ ١ٜد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱيباس اٱهل ٞعٔ عذض ايٓاغ ٚإ ٍ  ّٜٛايكٝاَ ١عٔ اٱتٝإ
بظٛسَ ٠جٌ طٛس ايكشإٓ.
ايجاْ : ٞبٝإ ػشف ٚعظُ ١نٌ طٛس َٔ ٠طٛس ايكشإٓ.
ايجايح  :اٱػاس ٠اٍ ا٭طشاس ايكذط ٗ ١ٝنٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓ.
ايشابع  :بٝإ عً ١إعذاصٜـ ٗ ١تكظـ ِٝايكـشإٓ إ ٍ طـٛسٚ ,ف٦ٝـ٘ بٗـزا
ايزتٝب ٚايتؿـ ٗ ٌٝطٛس.ٙ
اـاَع  :دعـ ٠ٛإظـًٌُ يًشـشق عًـ ٢سؿـا ايظـٛسَ ٠ـٔ ايكـشإٓ
ناًَٚ ,١إ ناْة َٔ ايظٛس ايـػاس.
ايظادغ  :ت ٠ٚ٬ط ٛس َٔ ٠ايكشإٓ َع طٛس ٠ايؿاؼ ٗ ١ايـ.٠٬
ايظابع  :اٱستذاز عً ٢ايهؿاس بت ٠ٚ٬طٛس َٔ ٠ايكشإٓ.
ايجأَ َٛ :كٛع ١ٝايظٛس َٔ ٠ايكشإٓ ٗ ايٓذا َٔ ٠ايعزاب ا٭يّٜٛ ِٝ
ايكٝاَ ,١ؾإ ايتشذ ٟبظٛسَ ٠كذَ ١يًتــذٜل بٗـاٚ ,اؾشـٛد بٗـا طـبب
يٓض ٍٚايعزاب.
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ايتاطع :إرا نإ ايٓاغ عادض ٕ ٚعٔ اٱتٝـإ َجـٌ طـٛسَ ٠ـٔ قــاس
ايظٛس َٔ ايكشإٓ ,ؾ٬بـذ اْٗـِ عـادض ٕٚعـٔ اٱتٝـإ بؼـطش َـٔ ايكـشإٓ
يٮٚي ١ٜٛايكطع.١ٝ

ايعاػش  :ايزغٝـب بـت ٠ٚ٬آٜـات ايكـشإٓ  ,قـاٍ تعـاٍطًَسَضإذوْ جىْقُذشْآَُ

ضَشْضِْالوص(.)1

اؿاد ٟعؼش  :بعح ايؿضع ٚاـٛف ٗ قًٛب ايهؿاس.
ايجاْ ٞعؼش :اٱستذاز عً ٢ايهؿاس ٚؽٜٛؿِٗ ٚاق ١ٝيًُظًٌُٚ ,سشص

َٔ إهش ايزٜ ٟلُش َٔ ٖٛٚ , ٕٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍطىَذِْ َّ ُذشًُّمٌُْ ئِالَّ

أَرًٍص(.)2

َٚــٔ إعذــاص اٯٜــ ١عــذّ ٚؿــ ٍٛايٓٛبــ ١إ ٍ فــ ٧ايهؿــاس َجــٌ عــذ٠
طــٛس َــٔ قـــاس ايظــٛس ؾٝكــاٍ هلــِ أتــٛا َجــٌ ايكــشإٓ بــٌ دــا ٤ايتشــذٟ
بظــٛس ٠ي ٝبكــ ٢ايهؿــاس َــتخًؿٌ عــٔ اٱتٝــإ َجًــٗاٖ ,ــا ٜبعــح ايؿــضع
ٚاـــٛف ٗ ْؿٛطــِٗٚ ,هعًــِٗ ٜكــش ٕٚبإرعــإ بـــذم ْــض ٍٚايكــشإٓ
َٔ عٓذ اهلل.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜسشبـا عًـ ٢ايهؿـشٚ ,دـزبا يؼـطش َـٔ ايهؿـاس إٍ
اٱطــٚ ,ّ٬إكــعاؾا ؾبٗــ ١ايهؿــش بــٓكف عــذد ايهؿــاسٚ ,بعجــا يًٝــأغ ٗ
ْؿٛطــِٗ  ,ؾب ـذٍ أ ٕ ٜهْٛــٛا ٗ سٜــب َــٔ ايكــشإٓ ْٚضٚيــ٘ َــٔ عٓــذ اهلل,
ٜـــبش ٗ ٕٛسٜــب ٚػــو َــٔ أْؿظــِٗ ٚس٩طــآَٚ ِٗ٥ــاصٍ ايهؿــش ايــت
ٜـش ٕٚعً ٢ايبكا ٤ؾٗٝا.

وميكه تسميت ىذه اآليت آيت (ولي تفعلىا) ومل يزد ىذا اللفظ يف القزآن إال يف ىذه اآليت الكزميت.

( )1إضٌَ .4
( )2طٛس ٠آٍ عُشإ .111
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اآلية سالح

ٗ اٯ ١ٜتجبٝة دا ِ٥ٱعذاص ايكشإٓٚ ,إظٗاس مسـَ ٛشتبتـ٘ عـٔ نـّ٬
ايبؼش ٚقذساتِٗ ايب٬غٚ ١ٝايًظاْٚ ,١ٝؾِ يٮؿٛات ايؼٝطاْ ١ٝايت ؼاٍٚ
ايٓ َٔ ٌٝايتبًٝؼ ٚايذع ٠ٛاٱط.١َٝ٬
ٚتبٌ اٯ ١ٜنٝـ أ ٕ ايكشإٓ ع ٕٛيًُظًٌُٚ ,ط٬ح هلِ ٕٛادٗ ١أٌٖ
ايشٜب ٚايؼو ,ؾًٖ ٫ٛز ٙاٯٜات يعذض إظًُ ٕٛعٔ ايتشذ ٟبظٛسَٔ ٠
َجٌ ايكشإٓ ,أ  ٚيتذـشأ ايهؿـاس ٗ اٱؿـشاس عًـ ٢ايؼـو ٚايشٜـب ٚإثـاس٠
ايؼبٗات ,ؾتؿلٌ اهلل طبشاْ٘ ٚؼذ ٣ايهؿاس ٚإٓاؾكٌٚ ,ؾلض عذضِٖ
ٚقـٛسِٖ.
يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ َٔ ايٓاغ عبادت٘ ٚإتٝإ ايؿشا٥و ٚايٛادبات,
ؾبعح ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚأْضٍ عًٝـ٘ ايكـشإٓٚ ,يهـٔ
ػطشا َٔ ايٓاغ أبٛا إ ٫اؾشٛد ٚايعٓاد.
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيت٪نذ أ ٕ ايهؿاس مل ٜأتٛا بظٛس َٔ ٠ايكشإٓٚ ,ئ
ٜظتطٝعٛا اٱتٝإ بٗا.

ٚقٛيــ٘ تعــاٍ طًىَ ذِْ ضَرْعَيُذذٌج ص إعذــاص ٜتلــُٔ إتـــاٍ ٚإطــتُشاس

َٛكــٛع ايتشــذٖ ٗ ٟــز ٙاٯٜــات إ ٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ ,١يٝهــ ٕٛط ـ٬سا بٝــذ
إٚ ,ٌَٓ٪دع ٠ٛيًتذبش ٗ آٜات ايكشإٓ َٚا ي٘ َٔ اــٛؿ ١ٝاٱعذاص.١ٜ

اآلية لطف

تعت اٯْ ١ٜعُ ١مسا ١ٜٚتتلُٔ ايكطع بعذض ايٓاغ عٔ اٱتٝإ بهّ٬

ٜؼب٘ ن ّ٬اهلل عض ٚدٌ بًشاظ طٛسٚ ٠اسذ َٔ ٠ايكشإَٓٚ ,ـٔ اٱعذـاص

ايكشآْ ٞأ ٕ دا٤ت ٖـز ٙاٯٜـ ١بــٝػ ١اـطـاب طّذح أّيذح جىنذحطص ايـزٜ ٟؿٝـذ
ايعُٚ ّٛمشٛي٘ ؾُٝع أٌٖ ا٭سض ٗ ا٭صَٓ ١إتعاقبٚ ١ا٭دٝاٍ إتٛاسث١

إٍ  ّٜٛايكٝاَٜٚ ,١ظـتكشأ ٖـزا ايعُـَ ّٛـٔ قٛيـ٘ تعـاٍ طىَذٌْ ضَرْعَيُذٌج ًَىَذِْ
ضَرْعَيٌُج ص َٚا ؾُٗٝا َٔ إدتُاع ايضَٔ إاكٚ ٞإظتكبٌ.
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يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ يًٓاغ ايٓؿش َٔ ٠ايٓاس ٚايطشم إ٪د ١ٜإيٗٝـا ,

نُـــا ٗ قٛيـــ٘ تعـــاٍط ًَالَ ضَشْمَنُذذذٌج ئِىَذذذَ جىَّذ ذزَِِّ ظَيََُذذذٌج فَطَََغَّذ ذنٌُْ جىنَّذذذحسُص(,)1

 ٚباٱستذاز بجبٛت ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ ٙتعـاٍٜٚ ,ظـتًضّ ٖـزا ايٓـضٍٚ
ايتـذٜل بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِٚ ,ايتكٝذ ايتاّ َا ٗ ايكشإٓ
َٔ أسهاّ اؿٚ ٍ٬اؿشاّ.
 ٚتتــٖ ٍٛــز ٙاٯٜــ ١ايهشّــ ١سؿــا اٱّــإ ٗ ْؿــٛغ إظــًٌُ بؿلــض
عذٚ ,ِٖٚبط ٕ٬ػبٗات٘ٚ ,بٝـإ عذـض ٙعـٔ اٱتٝـإ بظـٛسٚ ٠اسـذَ ٠ـٔ
ايكشإٓٚ ,ؾٗٝا دعـ ٠ٛيًٓـاغ ْٝعـا يٲْــات ٯٜـات ايكـشإٓ ٚايتـذبش ٗ
َعاْٗٝا باعتباس أْ٘ نتاب ْاصٍ َٔ عٓذ اهللٚ ,تلُٔ ٗ ْضٚي٘ ؼذ ٟايٓاغ
ٗ أدٝاهلِ إتعاقب ١باٱتٝإ بظٛسَ َٔ ٠جٌ أ ٟطٛس َٔ ٠طٛسَ ٙع ؿاظ
اٱستكا ٤ا يعًُٚ ٞايتكينٚ ,اٱتـاٍ بٌ أٌٖ إؼشم ٚإػـشبٚ ,إَهـإ
اٱدت ُــاع ٚا٫ؼــاد بــٌ ايهؿــاس ٚأٖــٌ ايلــ٬ي ٗ ١إهــش ٚايــذٖا ,٤قــاٍ
تعاٍط ًََّْنُشًَُُ ًََّْنُشُ جىيَّوُ ًَ جىيَّوُ خَْْشُ جىََْحمِشَِِّص(.)2

 ٗٚاٯ ١ٜبؼاس ٠يًُظًٌُ بايٓذا َٔ ٠ايٓاس ٭ْٗا تبٌ بٛكٛح إٔ اهلل
أع ـذٸ ٖا يًهــاؾشٚ ٜٔاؾاســذ ٜٔبــايٓب ٚ ٠ٛايتٓضٜــٌٚ ,ؾٝــ٘ يطـــ يًُظــًٌُ
ٚبشصخ د ٕٚإْـاتِٗ يًُٓاؾكٌ  ,يـٛؿا ٚإٔ ايٓؿع اٱْظاْ ١ٝتٓؿش َـٔ
ايعكاب ٚايعزاب ا٭ي.ِٝ

هفهىم اآلية

ؿٝػ ١ايكطع ٗ اٯ ١ٜايهشّٚ ١ايتجبٝة إ٪بذ يعذض ايٓاغ عٔ اٱتٝإ
بظٛسٚ ٠اسذ َٔ ٠ايكشإٓ تٛبٝي يًهاؾشٚ ٜٔدع ٠ٛهلـِ يٲّـإٚ ,اٱْـزاس
َٔ ايٓاس سذ ١عًٚ ِٗٝتٓب ٘ٝهلِ عً ٢ط ٤ٛإ يتٝـاسِٖٚ ,سـح هلـِ عًـ٢
ايتـذٜل َا دا ٤ب٘ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا: ٌ٥
()1طٛسٖٛ ٠د .113

( )2طٛس ٠ا٭ْؿاٍ .30
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ا٭ : ٍٚتٛنٝذ عـذّ إتٝـإ ايهؿـاس بظـٛسَ ٠ـٔ َجـٌ ايكـشإٓ ٗ أؾـشاد
ايضَإ ايطٛي ١ٝايج٬ث ١إاكٚ ٞاؿاكش ٚإظتكبٌٚ ,ؾٝـ٘ بؼـاسٚ ٠ؽؿٝــ
عٔ إظًٌُ بعذض ايهؿاس عٔ ايتعذ ٟعً ٢سشَات ايكـشإٖٓٚ ,ـ ٛديٝـٌ
عً ٢إعذاص ايكشإَٓٚ ,ا دعٌ اهلل عض ٚدٌ ي٘ َٔ ايعـُ.١
ايجاْ : ١ٝؼزٜش ايهؿاس ٚايٓاغ ْٝعا َٔ إستهاب ايزْٛب ايت تكـٛد
أؿشابٗا إٍ ايٓاس.
ايجايج : ١بٝإ ػذٚ ٠طأ ٠ايٓاسَٚ ,ا ؾٗٝا َٔ ايعكاب ا٭ي.ِٝ
ايشابع : ١تكٝٝذ َٛكٛع ايٓاس ٚطـبب إعـذادٖاٚ ,أْٗـا ٖ٦ٝـة يًهؿـاس
عكٛب ١هلِ عً ٢دشٛدِٖ ٚنؿشِٖٜٚ ,ذٍ ايتع ٗ ٌٝايبؼاس ٠يًُظـًٌُ
عً ٢ا٭َإ ٚايظ َٔ ١َ٬ايٓاس.

إفاضات اآلية

تبعح اٯْ ٗ ١ٜؿٛغ إظًٌُ ايؿخش ٚاٱعتـضاصٚ ,تطـشد عٓٗـا ػـبض
ايؼو ٚايشٜبٚ ,ػعًِٗ ٗ ساٍ إستذاز ٚبٝإ ٚتـذ ٭ٌٖ ايشٜب بذ٫
َٔ اٱْؼػاٍ بايذؾاع ٚدؾع أطباب ا٭رٚ ٣اؿـاس ايؿهشٚ ,ٟتًك ٞاٯ١ٜ
ايظه ٗ ١ٓٝقًٛب ِٗ ٕا ؾٗٝا َٔ إ٬صَ ١بٌ اٱّإ ٚبٌ ايٓذا َٔ ٠عـزاب
ايٓاس ٗ اٯيش.٠
 ٗٚاٯ ١ٜؼذ يًهاؾشَٚ ,ٜٔـٔ اٱعذـاص أ ٕ ٖـزا ايتشـذ ٟباحملظـٛغ
ٚايكشٜب يٝه ٕٛايعذض عٔ اٱ تٝإ بظٛسَ ٠جٌ طٛس ايكشإٓ ناػؿا ظاٖشٜا
عٔ ايلعـ ٚايٓكفٚ ,بشٖاْا عً ٢يض ّٚاٱقشاس بايعبٛدٚ ١ٜاـلٛع هلل
تعاٍٚ ,ايتـذٜل َا أْضٍ عًْ ٢ب ٘ٝقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ٚتٓؿ ٞاٯٚ ١ٜدٛد بشصخ بٌ اٱّإ ٚايهؿـش ,ؾأ َـا اٱّـإ ٚاٱقـشاس
بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل تعاٍٚ ,أ َا ايٛعٝذ ٚايعكاب بايٓاس ايت ٜبعح
ٚؿؿٗا ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜعً ٢ايؿضع ٚاـٛف.
ٚاٱّإ د ٖٛش إّاْٜ ٞطؿـ ٧هلٝـب ايٓـاسٚ ,ؼـزس اٯٜـَ ١ـٔ عـذٜٔٚ
أسذُٖا ظاٖش  ٖٛٚايهؿاس ايـزٖ ٜٔـِ ٚقـٛد ايٓـاسٚ ,اٯيـش بـاطٔ ٖٚـٛ
ايؼٝطإ ,نُا أ ْٗا ت٪نذ دؾاع اهلل تعاٍ عٔ ايكشإٓ ْٚـشت٘ ٚإثبات ْضٚي٘
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َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.

الصلة بني أول وآخز اآلية

إبتذأت اٯ ١ٜبتٛنٝذ إطتذاَ ١عذض ايهؿ اس عٔ اٱتٝإ َجٌ طٛسَٔ ٠

ايكشإٓ بج٬خ أدٚات ,إٕ  ٖٛٚ :سشف ػشل.
مل  :أدا ٠دضّ تذيٌ عً ٢ايؿعٌ إلاسع ؾتٓؿٚ ٘ٝػعً٘ َعٓ ٢إاك.ٞ
ئ  ٖٛٚ :سشف ٜذيٌ عً ٢ايؿعٌ إلاسع ؾٝخـ٘ باٱطتكباٍ ٜٓٚؿ,٘ٝ
ؾأنذت اٯ ١ٜإٔ ايهؿاس مل ٜأتٛا بظٛسَ ٠جٌ ايكشإٓ ؾُٝا تكـذّ عًـْ ٢ـضٍٚ
ٖز ٙاٯ َٔ ١ٜايضَإَ ٖٞٚ ,ذْٚ ١ٝقذ طبكٗا ْض ٍٚاٯٜات ٚايظٛس ٗ َه١
إهشَ ١سٝح إٮ َٔ نؿاس قشٜؽٚ ,ناْة ايظـٛس إهٝـ ١تتـــ بايكــش
ٚقً ١عذد ٚنًُات آٜاتٗا ,غ٬ف ايظٛس إذْ ٗ ١ٝطٛهلا ٚنجش ٠عذد آٜاتٗا,
ٖٚزا ؼذٹ آيش أن ٚأعظِ َٔ ايتشذ ٟايز ٟدا ٗ ٤اٯ ١ٜايظابك.١
ٚإرا دا ٤قبٌ ث٬خ آٜات ا٭َش اٱهل ٞيًٓاغ بعباد ٠اهلل تعاٍ سدا٤
ايتكٚ ,٣ٛدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبايتشزٜش َٔ ايٓاسٚ ,يـة اٯ ٗ ١ٜؼزٜشٖا
أٌٖ ايؼو ٚايشٜبٚ ,يهٓٗا أعِ إر تؼٌُ ايهؿـاس ْٝعـا ؾُـِٓٗ َـٔ ٫
ٜكـ عٓذ سذٚد ايؼو بٌ ٜؼٗش ايظٝـ ٜٚظع ٗ ٢قتاٍ إظًٌَُِٗٓٚ ,
َٔ ٜٓـش ايهؿاس.
ٜٓٚشـش إتكا ٤ايٓاس بتـذٜل ْض ٍٚايكشإٓٚ ,عبـاد ٠اهلل تعـاٍَٚ ,ـٔ
إعذاص اٯٜات إ قشْة بـٌ ايعبـادٚ ٠تــذٜل ْـض ٍٚايكـشإٓ يًٓذـاَ ٠ـٔ
عزاب ايٓاسٚ ,دعًة اٯ ١ٜاٱْظإ بٌ أَش ٫ ٜٔبشصخ بُٗٓٝا ؾإ ايظ١َ٬
ٚايٓذا ٠باٱّإ ٚ ,اـظاس ٠بايهؿش ٚايل٬ي.١
َٚــٔ ٚدــ ٙٛا٭رٚ ٣ا٭طــٚ ٢اؿظــشٜ ٠ــ ّٛايكٝاَــ ١عًــ ٢اٱْظــإ إٔ
ٜهٚ ٖٛ ٕٛاؿذاسَ ٗ ٠شتبٚ ١اسذ ٗ ٠ايٓاسٚ ,اؿذاس ٠أسظٔ َٓ٘ سـا٫
٭ْٗا ْاد ٜ ٫تأمل باؿشاس.٠
ٚرنش أْٗا أؿٓاَِٗ إٓشٛت , ١أَا اٱْظإ ؾإْ٘ ٜتأمل ٜٚتأر َٔ ٣سش
ايٓـــاسَٚ ,ـــٔ ؿـــشب ١اؿذـــاس ,٠ؾهُـــا ر ٸّ اهلل تعـــاٍ ايهؿـــاس يهؿـــشِٖ
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ٚدشٛدِٖ بكٛي٘ تعاٍ ط ئُِْ ىٌُْ ئِالَّ مَحَّْْعَذحًِ ذَذوْ ىُذٌْ أَضَذوص( ,)1ؾؿـ ٞاٯيـش٠
ته ٕٛاؿذاسْ ٖٞٚ ,٠ع سذش إـاسب هلِ ٗ ايٓاسٚ ,إٕ ناْٛا أكٌ
َٔ ا٭ْعاّ ٗ ايذْٝا ,ؾاِْٗ ٗ اٯيش ٠أػذ ٚأنجش إٔا َٔ اؿذـاسَٚ ,٠ـٔ
ؿشبتٗا.
ٚت بٌ اٯ ١ٜسكٝك َٔ ١اٱساد ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛعامل ايػٝب ٗ اٯيـش ٠بـإٔ
أدظاد ايهؿاس  ٫تبً ٢أ ٚؼزم ٗ ايٓاس ,بٌ ٖ ٞباقَ ١ٝع اؿذاس ٠ؾٗٝـا,
يٝع يلعـ سشاس ٠ايٓاس أ ٚقً ١عزابٗا ,بٌ ٱساد ٠اهلل تعـاٍ ٗ عـزاب

ايهؿاس ٚػذت٘ ,قاٍ تعاٍ ط مُيَََّح َّ ِجَصْ َُيٌُدُىٌُْ ذَذَّىْنَحىٌُْ َُيٌُدوج غَْْشَىَحص(.)2

 َٔٚاٯٜات أ ٕ ايتشذٚ ٟإثبات عذض ايٓاغ عٔ اٱتٝإ َجـٌ طـٛس٠
َٔ ايكشإٓ دا ٤يػاٜات ٓٝذَٗٓ ٠ا :
ا٭ : ٍٚإ ْ٘ َكـٛد بزات٘ نبٚ ١ٜػاٖذ عً ٢عظـ ِٝقـذس ٠اهلل ٚؽًــ
إُهٔ عٔ ن ّ٬اـايل.
ايجاْ : ٞدع ٠ٛايٓاغ يتك ٣ٛاهلل ٚعبادت٘.
ايجايح  :سح ايٓاغ ْٝعا عً ٢ايتذبش ٗ آٜات ايكشإَٓٚ ,ا ؾٗٝا َٔ
إعذاص َٚلاٌَ قذط.١ٝ
ايشابع  :اٯَ َٔ ١ٜـادٜل سٓ ١اهلل تعاٍ بايٓاغ ْٝعا ٗ ايـذْٝا,
ٚسػشات ؿؿ ١ايشٕٓٔٚ ,ا ؾٗٝا َٔ تٛنٝذ ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل.
اـاَع  :اٯ ١ٜتأدٜب يًٓاغ ْٝعا ٭ْٗا دا٤ت َخاطب ١ايز ٜٔبًػٛا
إشاتب ايعًٝا ٗ ايؿـاسٚ ١ايب٬غٚ ,١ايٓاغ أعِ َٔ ايعشب ايزْ ٜٔـضٍ
ايكشإٓ بًػتِٗ ٚاـاؿ َٔ َِٗٓ ١أطاطٌ ايب٬غٚ ,١يطابٗا ػاًَ ١ؾُٝع
ايٓاغ ٗ أدٝاهلِ إتعاقب ,١إر أ ٕ َلاٌَ ايتشذ ٟؾٗٝا تتٛد٘ اٍ ايٓاغ
ْٝعاٖ ,ا ٜذٍ عًـ ٢إٔ إعذـاص ايكـشإٓ ػـاٌَ ٕٝـادَٛٚ ٜٔاكـٝع ايعًـِ
إختًؿ.١
( )1طٛس ٠ايؿشقإ .44
( )2طٛس ٠ايٓظا.56 ٤
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ايظادغ  :تذٍ اٯ ١ٜعً ٢تلُٔ آٜات ايكشإٓ اٱعذاص ايزاتٚ ٞتذعٛ
ايٓاغ إٍ اٱْتؿاع َٓٗا.
ايظابع  ٗ :اٯ ١ٜإيباس عٔ عامل اؿظاب ٚاؾضاٚ ,٤إٔ ايٓاس أعـذٖا
اهلل تعاٍ يًهاؾشٚ ٜٔإؼشنٌ ايز ٜٔهشذ ٕٚبايشبٛبٚ ١ٝايٓبٚ ٠ٛايتٓض.ٌٜ
ايجأَ  :إدتٓاب عزاب ايٓاس ٚادب عً ٢اٱْظإٚ ,تٓشـش ايظ١َ٬
َٔ ايٓاس باٱّإ باهللٚ ,اٱي٬ق ٗ عبادت٘ ٚ ,ايتـذٜل بايٓبٚ ٠ٛايتٓضٌٜ
ؾٝزػض إدتٓاب ايٓاس َـٔ ايتكٝـذ بـا٭ٚاَش اٱهلٝـٚ ١عًـ ١يًـل اٱْظـإ,
ٚايعً ١ايتاَْٝ ٖٞ ١ع َا ٜتٛقـ عًٚ ٘ٝدٛد ايؼ ,٤ٞؾٜ ٬تخًـ إعًٍٛ
عٔ عًت٘ يٛدٛد إكتلٚ ٢ؾكذ إاْع .
ٚعً ١يًل اٱْظإ ٖ ٞايعبـادٚ ٠دعـٌ ايـذْٝا داس إَتشـإ ٚإيتبـاس

ٚاٯيــش ٠داس ايجــٛاب ٚايعكــاب ,قــاٍ تعــاٍط ًٍََذذح خَيَقْذصُ جىْجِذَِّ ًَجإلِّذظَ ئِالَّ

ىَِْعْرُذًُُِص(.)1

التفسري الذاتي
ايكشإٓ َٔ دٓع ن ّ٬ايعشبْٚ ,ضٍ بٌ أٌٖ ايؿـاسٚ ١ايب٬غ ,١إر
إستكة قشٜؽ  َٔٚسٛهلا ٗ َٓاصٍ ايب٬غـٚ ١تعـاطٛا ايؼـعش ٚتبـاٖٛا بـ٘
ٚإؽزَ ٙٚشآٖ ٠ا صاد بايعٓا ٗ ١ٜأَٛس ايب٬غـٚ ١ايًػـٚ ,١سؿظـٛا ٚتٓـاقًٛا
ايكـا٥ذ ايطٚ ,١ًٜٛاـطب ايبًٝػ.١
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯٜات يتتشذاِٖ َج ٌ طٛسٚ ٠اسذَ ٠ـٔ ايكـشإٓ َـع َـا
عٓــذِٖ َــٔ ع ـــبٝٓٚ ١ٝــٚ ١عٓــادٚ ,تلــُٓة ٖــز ٙاٯٜــ ١اٱيبــاس عــٔ
عذضِٖ عٔ اٱتٝإ َجٌ طـٛسَ ٠ـٔ ايكـشإٓ عًـ ٢مـ ٛاٱطـ٬م ايضَـاْٞ
ايؼاٌَ ٭ؾشاد إاكٚ ٞإلاسع ٚإظتكبٌ.
 ٫ٚتلش يػ ١ايؼشل ايـت إبتـذأت بٗـا اٯٜـ ١عـشف ايؼـشل (إٕ) ٗ
د٫يٚ ١إط٬م ٖزا اٱيباس ٭ْٗـا ْعـة إاكـٚ ٞإظـتكبٌَٚ ,ـا أْٗـِ
( )1طٛس ٠ايزاسٜات .56
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عذـضٚا ٗ إاكـٚ ٞصَـإ َـا قبـٌ ْــض ٍٚاٯٜـ ١عـٔ اٱتٝـإ بظـٛسَ ٠جــٌ
ايكشإٓٚ ,مل ٜذعٸٛا َجٌ ٖزا اٱتٝإ ,ؾاِْٗ عادض ٗ ٕٚإظتكبٌ عٔ َجً٘.
ٚبعذ ايتشذٚ ٟثبٛت عذض ايهؿاس ٚأٌٖ ايؼو ٚايشٜب عٔ قانـا٠
َٚعاسك ١آ َٔ ١ٜايكشإٓ َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭طشاس ٚايهٓـٛص إْتكًـة اٯٜـ ١إٍ
دع ٠ٛايٓـاغ يًٗذاٜـٚ ١اٱّـإ ٚاـؼـَ ١ٝـٔ ايٓـاس ٚايعـزاب ا٭يـٜ ِٝـّٛ
ايكٝاَٖٚ ,١ـزا اٱْتكـاٍ َـٔ أطـشاس عُـ ّٛيػـ ١اـطـاب ٗ ٖـز ٙاٯٜـات
ايج٬ث.١

ٚمل ٜشد يؿا ط فَاُِْ ىٌَْ ضَرْعَيٌُج ًىَِْ ضَرْعَيُذٌج ص ٗ ايكشإٓ إٖ ٗ ٫ـز ٙاٯٜـ١

يبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايتشذ  ٗ ٟايكشإٓ َٛكٛع ياق ٜتـــ بـايعُّٛ
ٚاٱط٬م ,ايعُ ّٛيًٓاغ ْٝعاٚ ,اٱط٬م ايضَاْ ٞؾُع تطـٛس ايتكٓٝـ١
ٚصٚاٍ إظاؾات بٌ ايٓاغٚ ,إؼاد أٌٖ ايهؿش ٚايل٬ي ١ؾاِْٗ ٜعذـضٕٚ
أٜلا عٔ اٱتٝإ بظٛسَ ٠جٌ ايكشإٓ.
ٚقذ ٚسد يؿا (إتكٛا) تظعا ٚطتٌ َش ٗ ٠ايكشإٓ َٓٗا َشتإ ٗ اـؼ١ٝ
َٔ ايٓاس ,إسذاُٖا ٖز ٙاٯٚ ,١ٜا٭يش ٗ ٣ؼـزٜش ٚإْـزاس إظـًٌُ َـٔ
أنٌ ايشبا ٚيض ّٚتك ٣ٛاهللٚ ,دا ٤ايؿ٬ح ٚايؿٛص بؼاسٚ ٠ثٛابا يًُـٌَٓ٪

قاٍ تعاٍ ط ًَجضَّقٌُج جىيَّوَ ىَعَيَّنٌُْ ضُرْيِذٌَُُ * ًَجضَّقٌُج جىنَّحسَ جىَّطِِ أُعِذذَّشْ ىِيْنَذحفِشَِِّص(,)1
ٚدا ٤ايتشزٜشَٔ ايٓاس َتعذدا َٔ ٚد: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإرا عذض عٔ اٱتٝإ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ ؾايؼٛا عزاب ايٓاس
 ّٜٛايكٝاَ.١
ايجاْ : ٞإرا نٓتِ تعذض ٕٚعٔ اٱتٝإ بظٛسَ َٔ ٠جٌ ايكشإٓ ؾايؼٛا
ايٓاس.
ايجايح َ :ع إدتُاع ايعذض عٔ اٱتٝإ بظـٛسَ ٠ـٔ ايكـشإٓ ٗ ايـضَٔ
إاكٚ , ٞعٔ اٱتٝإ َجـٌ طـٛس ٗ ٠ايـضَٔ إظـتكبٌ ؾ٬بـذ َـٔ اــٛف
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ . 131-130
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ٚايتٛق َٔ ٞايعزاب ٗ اٯيش.٠
 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙايٛدٚ , ٙٛنًٗا َٔ َـادٜل اٯ ١ٜايهشّٖٞٚ ١
َٔ أطشاس ايكشإٓ َٚا ؾ َٔ ٘ٝيضا ٔ٥اٱعذاص بًشاظ إٔ ايتشذَ ٟلاٌَ
ٖز ٙاٯ ١ٜبام َٚتذذد إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٗٚاٯ  ١ٜإيباس عٔ ايٓاس ٚايػا َٔ ١ٜإعذادٖا ٚأْٗا َج ٣ٛيًهؿاسٗٚ ,
ؿٝػ ١إاك( ٞأعذت) ػاٖذ عً ٢إٔ ايٓـاس كًٛقـ ١إ ٫إٔ ٜـذٍ ديٝـٌ أٚ
قش ١ٜٓعً ٢اـ٬فَ ٖٛٚ ,ؿكٛد.
 َٔٚإعذاص اٯ ١ٜإٔ ايتشذ ٟؾٗٝا دا ٤بًػ ١اـطاب يًٓاغ ْٝعا ٭ْ٘

تكذّ قبٌ ث٬خ آٜات قٛي٘ تعاٍ طَّحأَُّّيَح جىنَّحطُ جعْرُذًُج سَذَّنٌُْص( ,)1ثِ عطؿة عً٘ٝ
ٖز ٙاٯٜاتٚ ,دا٤ت ياُٖ ١ز ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ قاْ ٕٛإيتـاق ايٓاس
بايهؿاس بـٝػ ١ايػا٥ب ٚاـطاب ٚايكاعذ ٠ايهًٚ ,١ٝؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ يؿا ايٓاغ عاّ ٚػاٌَٚ ,بـٌ ايٓـاغ ٚايهـاؾش ٜٔعُـّٛ
ٚيـٛق َطًل ,ؾايهؿاس َٔ ايٓاغ ,أَا إرا أسٜذ َٔ ايهـاؾش ٜٔإعٓـ٢
ا٭عِٚ ,مش ٍٛإبًٝع ٚدٓٛدَ ٙـٔ اؾـٔ ؾتهـ ٕٛايٓظـب ١س٦ٓٝـز ايعُـّٛ
ٚاــٛق َٔ ٚد٘.
ؾُٔ ايٓاغ َٔ ٜذيٌ اؾَٓٚ ١ـِٓٗ َـٔ ٜـذيٌ ايٓـاس ايـت  ٫تهـٕٛ
ياؿ ١بِٗ.
ايجاْ ٗ : ٞايتبا ٜٔبـٝػ ١اـطاب دع ٠ٛيًٓاغ يًتٛبـٚ ١اٱْابـ ,١بـإٔ
ٜأت ٞايت شذ ٟباٱتٝإ َجٌ طٛس َٔ ٠ايكشإَٓٚ ,ع ايعذض عٓ٘ ؾإ ايعكـٌ
ٜذسى يض ّٚايتظًٚ ِٝاٱقشاس بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ.
ايجايح  :إْعذاّ إ٬صَ ١بٌ ايعذض عٔ اٱتٝإ َجٌ طٛس َٔ ٠ايكشإٓ
ٚبٌ ايهؿش ٚدي ٍٛايٓاس ,٭ٕ اهلل تؿلٌ ٚدعٌ باب ايتٛبَ ١ؿتٛسا.
ايشابع  :إيتتاّ ٖز ٙاٯٜات بايٛعٝذ  ٖٛٚػاٖذ بإٔ اهلل عض ٚدٌ أْعِ
( )1طٛس ٠ايبكش.21 ٠
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عً ٢ايٓاغ غًل ايظُٛات ٚا٭سضٚ ,دشٜإ أطـباب ايـشصم ايهـش,ِٜ
ٚتٓض ٌٜايهتاب يٝعبذٜٚ ٙٚؼهشٚا ي٘ َٔٚ ,هشذ ؾإٕ اهلل عض ٚدٌ ٜعزب٘
عزابا أيُٝا.
اـاَع  :إْتؿا ٤اي صخ ٚايٛطط بٌ اٱّإ ٚايهؿشٚ ,إٔ ايهؿاس هلِ
عزاب ايٓاس يايذ ٜٔؾٚ ,٘ٝقذ دا ٤يؿا (ٚقٛدٖا) َشتٌ ٗ ايكشإٓ ٚبزات
إٛكٛع  ٖٛٚايتشزٜش َٔ ايٓـاس ؾكـذ ٚسد ٗ طـٛس ٠ايتشـش ِٜطقُذٌج أَّرُغَذنٌُْ

ًَأَىْيِْنٌُْ َّحسوج ًَقٌُدُىَح جىنَّحطُ ًَجىْذِجَحسَزُص( ٗ , )1يطاب يًز ٜٔآَٓـٛا ,يتهـ ٕٛايــً١
بٌ اٯٜتٌ ٗ يػـ ١اـ طـاب ايعُـٚ ّٛاـــٛق إطًـلَ ,ـع اٱؼـاد ٗ
إٛكٛع  ٖٛٚايٛقا َٔ ١ٜايٓاسٚ ,مل تهتـ ياُ ١اٯ ١ٜبايتشزٜش َٔ ايٓاس,
ؾذا٤ت بتشزٜش إكاٗ بأ ٕ ٖز ٙايٓاس هلـا ٚقـٛدٖٚ ,ـٌ ّهـٔ اٱطـتذٍ٫
بٗز ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ ايٓاس مل ؽًل بعـذ ٭ٕ ايٓـاغ مل ٜـذيًٛا إيٗٝـا بعـذ,
اؾٛاب ٚ َٔ ,٫د: ٙٛ
ايٛد٘ ا٭ : ٍٚرنشت اٯ ١ٜؾـشعٌ يًٛقـٛد ُٖٚـا ايٓـاغ ٚاؿذـاس,٠
ٚاؿذاسَٛ ٠دٛد ٗ ٠ا٭ؿٌ ٚإٕ ق ٌٝإشاد َـٔ اؿذـاسٖ ٠ـ ٞا٭ؿـٓاّ
ايت نإ ٜعبذ ايهؿاسٚ( ,عٔ ابـٔ عبـاغ سكـ ٞاهلل عٓـ٘ ٖ :ـ ٞسذـاس٠
ايه ٜة  ٖٞٚ ,أػـذٸ ا٭ػـٝا ٤سـشا إرا أٚقـذ عًٗٝـا

()2

ؾـُٝهٔ إٔ تهـٕٛ

ٚقٛدٖا ٗ سكب صَاْ ١ٝعًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاؿذاسٚ ٠سذٖا  ٖٞٚكًٛق ١قبٌ اٱْظإ.
ايجاْ : ٞيًل اهلل عض ٚدٌ سذاس ٠ياؿ ١يتهـٚ ٕٛقـٛدا يًٓـاسٚ ,يـٛ
يؿزات كـٛؿ.١
ايجايح ٚ :قٛد ايٓاس أعِ َٔ ايٓاغ ٚاؿذاسٚ , ٠إثبات ػ ٤ٞيؼ٫ ٤ٞ
ٜذٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري.ٙ
( )1طٛس ٠ايتشش.6 ِٜ
()2ايهؼاف .128/3
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ايشابع  :إٕ اهلل عض ٚدٌ قادس عًـ ٢إٔ ه عـٌ ايٓـاس تؼـتعٌ َـٔ غـري
ٚقٛد ٚإٕ إسزاقٗا رات.ٞ
ايٛد٘ ايجاْٚ : ٞدـٛد ايٓـاس أعـِ َـٔ اؿادـ ١إٍ ايٛقـٛد إِـا تهـٕٛ

بايهاف ٚايٓ ٕٛأ ٟبأَش اهلل عض ٚدٌطمُِْ فََْنٌُُُص(.)1
ايٛد٘ ايجايح  :ؼتٌُ ٖز ٙاٯ ١ٜأَش: ٜٔ

ا٭ْ : ٍٚاس اٯيش ٖٞ ٠راتٗا ايت ٚقٛدٖا ايٓاغ ٚاؿذاس.٠
ايجاْ : ٞايٓاس إزنٛسٖ ٗ ٠ز ٙاٯ ١ٜدضْ َٔ ٤اس اٯيشٖٚ ,٠زا اؾض٤
ٜتــ بأْ٘ ٜ ٫تكذ إ ٫بايٓاغ ٚاؿذاس.٠
ٚايــشٝض ٖــ ٛا٭ ٍٚيعــذّ ٚدــٛد ديٝــٌ عًــ ٢ايتعــذد ٚايزنٝــب ٗ
ايٓاس ,إ ٫إٔ ٜظتكشأ َٓ٘ تعذد أبٛاب ايٓريإٚ ,إٔ بعـو ا٭بـٛاب تؿـتض
عًَ ٢جٌ ٖزا اؾض َٔ ٤ايٓاس ٱساد ٠اٱْـزاس ٚايٛعٝـذ ٚايتخٜٛــ ٚنـزا
ايعزاب ا٭ي ّٜٛ ِٝايكٝاَٚ ٗٚ ١ؿـ دِٗٓ ,قاٍ تعاٍ طىَيَح عَرْعَسُ أَذٌَْجخٍ ىِنُوإ

ذَحخٍ ٍِنْيٌُْ َُضْ ٌ ٍَقْغًٌٌُص(.)2
ٚايهؿاس َٔ أؾشاد ٚقٛد ايٓاس ٗ اٯيش ,٠ؾٝه ٕٛعـزابِٗ َشنبـا َـٔ
ٚقٛد ايٓاسٚ ,ؿريٚستِٗ ٚقٛدا هلا.
 َٔٚإعذاص اٯ ١ٜأْٗـا مل تـأت ياؿـ ١بأٖـٌ ايؼـو ٚايشٜـب ايـزٜٔ
تتشذاِٖ بظٛس َٔ ٠ايكشإٓ ,بٌ ؽ عٔ إعذاد ايٓاس يًهؿاس َطًكاٚ ,بٌ
ايهاؾش ٜٔايز ٜٔأعذت هلِ ايٓاس ٚايز ٜٔدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتشذ ِٜٗعُّٛ
ٚيـٛق َطًل ,إر إٔ يؿا ايهاؾش ٜٔأعِ.

هي غايات اآلية
( )1طٛس ٠ايبكش.117 ٠
()2طٛس ٠اؿذش . 44
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ٗ اٯ ١ٜدعـ ٠ٛيًٓـاغ يًتـذبش ببٜـات ايكـشإَٓٚ ,ـا ؾٗٝـا َـٔ َلـاٌَ
اؿهُٚٚ ١د ٙٛإعشؾٚ ,١ؼزٜش ايٓاغ َـٔ ايهؿـش ٚاؾشـٛد ,ؾاٯٜـٚ ١إ
دا٤ت بًض ّٚإتكا ٤ايٓـاس إ ٫أ ٕ إـشاد َٓٗـا ايٓٗـ ٞعـٔ إستهـاب ايـزْٛب
ٚايؿٛاسؽٚ ,اٱقاَ ١عً ٢ايهؿش َٚا ٪ٜدٜإ إ يَ ٘ٝـٔ ايعـزاب ؾٗـَ ٞـٔ
باب رنش إظبب-بايؿتضٚ -إسادت٘ ٖٚ ٛايظبب ٗ إٓ ٚاسذٚ ,ؼح اٯ١ٜ
إظًٌُ يًظع ٗ ٞا٭َش بإعشٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهـشَٓٚ ,ـع ايٓـاغ َـٔ
ايتُاد ٟبإعاؿ.ٞ
دــا٤ت ٖــز ٙاٯٜــ ١يطاب ـا َــٔ عٓــذ اهلل يًهؿــاس ٚإٓــاؾكٌ ٜٚتلــُٔ
ايتشذ ٚ ٟايتٛبٝي ٚايضدش عٔ ايهؿش َٛكٛع ٚاسذ بظٝط يٝع َشنـب,
ؾًِ تتشذاِٖ اٯ ١ٜبايكشإٓٚ ,فُٛع طٛس ٫ٚ , ٙبظٛس َٔ ٠ايظٛس ايطٛاٍ
نظــٛس ٠ايبكــشٚ ٠آٍ عُــشإ ,أ  ٚإتٛطــط ٗ ١ايطــٖٚ ٍٛــ ٞإــ ٌ٦نظــٛس٠
ايتٛب ,١بٌ دا ٤ايتشذ ٗ ٟاٯ ١ٜبأ  ٟطٛس َٔ ٠ايكشإٓ َٔٚ ,طٛس ٠ايكشإٓ
َا ٜه ٕٛفُٛع آٜاتٗا ث٬خ آٜات قً ١ًٝايهًُات ,يٝه ٕٛايتشذ ٟبـٝػ١
ايتٓضٚ ٌٜايكشآْ ١ٝايت تتػؼ ٢نٌ طٛس ايكشإٓ ٚته ٕٛظاٖش ٗ ٠إعذاصٖا
َٚعاْٗٝا ايكذطٚ ,١ٝتٓؿشد غـٛؿ ١ٝمساٜ٫ ١ٜٚظتطٝع ايٓاغ ْٝعا بًٛؽ
َشاتبٗا.
 َٔٚغاٜات اٯ ١ٜدعٛتٗا ايٓاغ يًٓذا َٔ ٠ايٓاس َٚا ؾٗٝا َٔ ايعزاب

عً ٢أًٖٗا إكش ٕٚبايزٍ ٚاهلٛإ  ٗٚ ,ايتٓضٌٜط سَذَّنَح ئَِّّلَ ٍَِْ ضُذذْخِوْ جىنَّذحسَ

فَقَذْ أَخْضَّْطَذوُص(ٚ ,)1تٓشــش ايٓذـاٜ ٠ـ ّٛايكٝاَـ ١بـايتٓضَ ٙـٔ ايهؿـش ٚايؼـشى
ٚايل٬ي ,١ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜسٓٚ ١يطؿـا بايٓـاغ ْٝعـا بايتشـزٜش َـٔ
َكذَات ايعزاب.

التفسري
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ .192
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قىله تعاىل ط فَاُِْ ىٌَْ ضَرْعَيٌُج ًىَِْ ضَرْعَيٌُج ص
ٚاٯ ١ٜيطاب نشٚ ِٜإستذاز داَؼٚ ,دع ٠ٛيًتؿهشٚ ,ؾٗٝا د٫ي ١عً٢
اٱعذاص إ٪بذ يًكشإٓ.
إٕ ثبٛت عذض ايٓاغ عٔ اٱ تٝإ َجـٌ طـٛسَ ٠ـٔ قــاس ايظـٛس ايـت
تته َٔ ٕٛنًُات َعذٚدات هب أ ٕ ٜهـ ٕٛسـاؾضا وـجِٗ عًـ ٢إدتٓـاب
ايٓاسٚ ,اـؼ َٔ ١ٝػذ ٠هلٝبٗا ايزٜ ٟطاٍ أ ٚي٦و ايزٜ ٜٔـش ٕٚعً ٢ايهؿش

ٚايٓؿام قاٍ تعاٍط ئَُِّ جىَُْنَحفِقِ

َ فِِ جىذَّسْكِ جَْعْرَوِ ٍِِْ جىنَّحسِص(.)1

(ٚمل) سشف هضّ ايؿعٌ إلاسع ٜٚكًـب صَٓـ٘ إٍ إاكـ(ٚ ,ٞيـٔ)
سـشف  ٜؿٝـذ ْؿـ ٞايؿعـٌ ٗ إظـتكبٌ ٭ْـ٘ ىًـف إلـاسع إٍ إظـتكبٌ,
ٚىتًـ عـٔ ( )٫ب ايتٛنٝـذ أ ٟأْـ٘ ٪ٜنـذ ْؿـ ٞسـذٚخ ايؿعـٌ َظـتكب,٬
ٚفُٖ٪ٝا َعا إعذاص  ٚؼذ يايـذ ٚدا٥ـِ طـٛا ٤عًـ ٢ايكـ ٍٛبايــشؾ ١أٟ
ؿشف ايٓاغ عٔ اٱتٝإ بظٛسَ ٠جً٘ ,أ  ٚعذضِٖ َٓؿشدٚ ٜٔفتُعٌ عٔ
اٱتٝإ َجًٗا.
ٚؾ ٘ٝأٜلا ْهت ١أيش ٖٞٚ ٣إٔ ٖزا ايعذض َظتذَٚ ِٜظتُش قبٌ ْضٍٚ
ايكشإٓ ٚأث ٓاٚ ٙ٤بعذَ ٙظتػشقا ٯْات ايضَإ نًٗا ,ؾـّ ٬هـٔ إٔ ٜكـاٍ إٔ
د َٔ ٬ٝا٭َِ إٓكشك ١ناْة عٓـذ ٙأًٖٝـ ١يٲ تٝـإ بظـٛسَ ٠جًـ٘ أ ٚأْٗـِ
تشنٛا عًَٛا تظاعذ عً.٘ٝ
ٚإ ر تأت( ٞمل) ٱؾاد ٠ايضَٔ إاك ٞؾـ(ئ) سشف ْؿٜٓ ٞــب ايؿعـٌ

إلاسع ٚىًـ٘ يٲطتكباٍٚ ,ايٛاً( ٗ ٚىَِْ ضَرْعَيٌُج) إعزاكـٚ ,١ٝتؿٝـذ
ايعطـ أ ٜلا ٗ إطتُشاس ؼذ ٟايهؿاس عً ٢مَ ٛظتذ.ِٜ
َٚعاْ ٞايًؿا ايكشآْ ٞأعِ َـٔ إ تٓشــش بٛدـ٘ ٚاسـذ َـٔ ٚدـٙٛ
قٛاعذ ايًػ ١اٱطتكشا.١ٝ٥
 ٗٚياُ ١اٯ ١ٜإيباس عٔ بشنات ايكشإٓ عً ٢أٌٖ صَإ ايتٓضَٚ ٌٜـا
( )1طٛس ٠ايٓظا.145 ٤
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بعــذ ,ٙؾايهــاؾشَ ٕٚــٔ ا٭َــِ ايظــابك ١إطــتشكٛا ديــ ٍٛايٓــاس بهؿــشِٖ
ٚدشٛدِٖ باٯٜات ,اَا أٌٖ صَإ ايكشإٓ ؾكذ دا٤تِٗ إْزاسات إكاؾ,١ٝ
ٚؿٝؼ نشّ َٔ ١اٱستذاز ٚآٜـات ايتٓضٜـٌ باٱكـاؾ ١إٍ اٯٜـات ايهْٝٛـ١
ٚايهتب إٓضي ١قبٌ ايكشإٓ.

ٚقٛي٘ تعاٍ طفَحضَّقٌُج جىنَّحسَصإيباس عٔ يض ّٚإطتجُاس اؿٝا ٠ايذْٝا يٲقشاس

بايشبٛب ١ٝهلل تعاٍ ٚإدتٓاب ايظ٦ٝات ٚايؿٛاسؽ ,قاٍ تعاٍ طفَََِْ صُدْضِحَ

عَِْ جىنَّحسِ ًَأُدْخِوَ جىْجَنَّسَ فَقَذْ فَحصَص (.)1

تشَ ٣ا ٖ ٛا٭َش ايزٜ ٫ ٟظتط ٝع ايهؿـاس ٚإخـادعَ ٕٛـِٓٗ ياؿـ١
ؾعً٘ ,ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚطٛسَ َٔ ٠جٌ طٛس ايكشإٓ.
ايجاْ : ٞدع ٠ٛػٗذا َٔ ِٖ٤د ٕٚاهلل.
ايجايح  :ايـذم ٗ سٜبِٗ ٚػهِٗ.
 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙايٛد ٙٛايج٬ثٚ ,١إ نإ ايؿشد ا٭ِٖ َٛٚكٛع
اٯ ٖٛ ١ٜا٭ ٍٚٱثبات عذض ايهؿاس عٔ اٱتٝإ بظٛسَ ٠ـٔ َجـٌ ايكـشإٓ,
ٚيهٔ ايتشذ ٟعاّ إر ٜعذض ٕٚعٔ دع ٠ٛػٗذا ِٖٚ ,ِٗ٥غري ؿادقٌ ٗ
سٜبِٗ ٚػهِٗ ٚإؾزا.ِٗ٥
 َٔٚاٱعذاص إ ٜــاسب ايتشـذ ٟايـٛاسد ٗ ٖـز ٙاٯٜـ ١ايٓـاغ ٗ
أؾ شاد ايضَإ ايطٛي ١ٝاٍ  ّٜٛايكٝاَـٖٚ ,١ـ ٛػـاٖذ عًـ ٢سلـٛس ايكـشإٓ
غلا طشٜا بٌ ايٓاغ.
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜإػشاق ١مسا ١ٜٚتبعح ايظهْ ٗ ١ٓٝؿٛغ إظًٌُ,
ٚتذع ٛايعًُا ٤إٍ إطتكشاٚ ٤إطتٓتاز إظاٚ ٌ٥ا٭سهاّ َٔ ايكشإٓ ٗ نٌ
صَــإ َٚهــإْٝٚ ,ــٌ َشاتــب اؿـــاْٚ ١ايظــ ١َ٬ايعكا٥ذٜــَ ١ــا ؾٝــ٘ َــٔ
ايتشذ ٟايزٜ ٟذٍ عًْ ٢ضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.

( )1طٛس ٠آٍ عُشإ . 185
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قىله تعاىل ط فَحضَّقٌُج جىنَّحسَ جىَّطِِ ًَقٌُدُىَح جىنَّحطُ ًَجىْذِجَحسَزُ ص

إ عذاص ب٬غٜٓ ٞؿشد ب٘ ايكشإَٓٛٚ ,كٛعات عامل اـًل ٚايتهـ,ٜٔٛ
ؾإكـٛد ٗ اٯَ ١ٜشنب َٔ :
أ : ٫ٚرنش إظبب ٚإساد ٠ايظبب ,ؾتذٍ اٯ ١ٜبايذ٫ي ١ايتلُٓ ١ٝعً٢
ايٓٗ ٞعٔ ايل٬يٚ ١ايؿظاد ٚاؾشٛد ٖٞٚ ,دع ٠ٛإٍ اٱّإ ٭ْ٘ ايظبٌٝ
ايٛسٝذ ايزٜٓ ٟذ ٞاٱْظإ َٔ ايٓاس.
ثاْٝــا  :ايٛعٝــذ ٚايتخٜٛـــ َــٔ ايٓــاس نٓتٝذــ ١يًهؿــش َٚجــ ٣ٛ٭ًٖــ٘,
ٚاٱْزاس ؾٗٝا عً ٢مَ ٛظتكٌٖٚ ,زا اٱْـــزاس َطًل ٜٓشـــٌ بعذد ا٭ؾشاد
إخاطبٌ ٕا تتــ ب٘ َٔ ايؼذَٚ ٠ا ٜظبب٘ رنشٖـا َـٔ ايؿـضع ٚاــٛف,
َٓ ٖٛٚاطب ١يٲيتذا ٤إٍ اهلل تعاٍ ٚط٪اٍ ايظ َٔ ١َ٬أي ِٝسشٖا.
ٚسا ٍٚبعو إؿظش ٜٔاؾُع ٚايشبط بـٌ ٖـز ٙاٯٜـ ١ايهشّـٚ ١قٛيـ٘

تعاٍ ط َّحأَُّّيَح جىَّزَِِّ آٍَنٌُج قٌُج أَّرُغَنٌُْ ًَأَىْيِْنٌُْ َّحسوج ًَقٌُدُىَح جىنَّحطُ ًَجىْذِجَحسَزُ..ص

()1

ايت قاٍ ايضكؼـش ٟاْٗـا َهٝـٖٚ )2(١ـَ ٞذْٝـ ١باٱ تؿـامٚ ,اـطـاب ؾٗٝـا
َتٛد٘ إ ٍ إٚ ٌَٓ٪ايتشزٜش ايز ٟتتلُٓ٘ ٜتعًل بِٗ ٚبزٚ ,ِٜٗٚايتٓهري
ؾ ٘ٝؽؿٝـ ٚإبعاد ٭َشٖاٚ ,إ ٕ ناْة ٗ َؿَٗٗٛا ٚعٝذا يًهاؾش.ٜٔ
أَا ٖز ٙاٯ ١ٜؾإ اـطاب ؾٗٝا َتٛد٘ إٍ أٌٖ ايشٜاٚ ٤ايضٜؼ ٚإٓاؾكٌ
ٚايهؿاس ٚايز ٜٔأبٛا إ ٫ا٫ستٝاب ٚايؼو ٚإؽـزٚا َـٔ اٱستٝـاب طـبب
عشقً ١را ؿبػ ١ؾهش ١ٜيـذ ايٓاغ عٔ اٱط ,ّ٬ؾاقزٕ ايتشـذ ٗ ٟؿذس
اٯ ١ٜبايٛعٝذ ٚايتٗذٜذ.

ٚا٭ يــ ٚايـ ٗ ّ٬ايٓــاغ يًعٗـذ بكٝــذ ؿـؿ ١ايهؿــش ,يكٛيـ٘ تعــاٍ ط

ِ جىيَّذ ِو َذ ْْثًح
ْ
ِ عَذ ْن ُي ٌْ َأٍْذ ٌَج ُى ُي ٌْ ًَ َال َأ ًْ َال ُدىُذ ٌْ ٍِذ
َ
ِ ُض ْفنِذ
ْ
ِ َم َرشًُج ىَذ
َ
ُ ج َّى ِزّ
َّ
ِئ

( )1طٛس ٠ايتشش.6 ِٜ
( )2تؿظري ايهؼاف .251 / 1
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ًَأًُْىَثِلَ ىٌُْ ًَقٌُدُ جىنَّحسِ ص(ٚ , )1ايكشإٓ ٜؿظش بعل٘ بعلا.

ٚايظاٖش إ اؿذاس ٠ايٛاسد ٗ ٠اٯ ٖٞ ١ٜتًو ايت إؽـزٖٚا أؿـٓاَا

يًعبادٚ ٠ايتٛطٌ ٚايضيؿ ,٢قاٍ تعاٍ ط ئَِّّنٌُْ ًٍََح ضَعْرُذًَُُ ٍِِْ دًُُِ
جىيَّوِ دَصَدُ ََيَنٌََّ ص(.)2

ٖٚزا ايكـٜ ٫ ٍٛعـاسض ايكـ ٍٛبـإ اؿذـاسٖ ٠ـ ٞسذـاس ٠ايه ٜـة
ايٛاسد رنشٖـــا عٔ عبذ اهلل بـٔ َظعــــ ٛد ٚعبـذ اهلل بـٔ عبـاغ بزدـٝض
قاعذ ٖٞٚ ٠إ قٛهلُا َشؾٛع اَ ٚظتٓذ إ ٍ دي َٔ ٌٝايكشإٓ ا َٔ ٚايظٓ,١
ؾُٝهٔ إ ته ٕٛايٓاس عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايت أٚقذت عذـــاس ٠ايه ٜة.
ايجاْ : ٞطتهـــ ٕٛتًو اؿذاس ٠ايت إؽزت يًعبادٚ ٠قٛدا ٚسطبا هلا.
ايجايح ٚ :قذ تهـــ ٕٛايٓريإ آْزاى ػت.٢
ايشابع ٖٓ :اى أقٛاّ َٔ ايهؿاس عبذٚا سذاسَ ٠ـٔ ايه ٜـةٚ ,يعًـٗا
ناْة تل ٧هلِ ؾأؾتتٓٛا بٗا.

قىله تعاىل ط أُعِذَّشْ ىِيْنَحفِشَِِّ ص

ؾايٓاس َٗٝأ ٠يعزاب ايهاؾش ٗٚ ,ٜٔاٯ ١ٜإعذاص ٖ ٛإٔ أٌٖ ايٓاس يٝظٛا
ؾكط ايز ٜٔعبذٚا اؿذاس ,٠بٌ إٔ أٚي٦و ؿـٓـ َـٔ أًٖـٗاٚ ,اٯٜـَ ١ـٔ
َعامل اٯيشٚ ٠ؾٗٝا طهٚٚ ١ٓٝعٝـذ ,طـه ١ٓٝيًُـ ٌَٓ٪بـاِْٗ يـٔ ٜـذيًٛا
ايٓاسٚٚ ,عٝذ يًهاؾش ٜٔباٱيباس عُا ٜٓتظشِٖٚ ,ؾٗٝا بٝإ ٕٛكٛع ايٓـاس
ٚسح يًُظًٌُ يٲطتذاس ٠باهلل عض ٚدٌ عٓذ رنشٖا ٚقشا ٠٤اٯٜات ايت
تتعًل بٗا ٚتتلُٔ أيباسٖا.
ؾاٯْٛ ١ٜع تكٝٝذ يٛظٝؿ ١ايٓاسٚ ,سـشٖا بًشاظ اٱعذاد أٜلا سٓـ١
بإٚ ٌَٓ٪تٛنٝذ يًطُأْْ ٗ ١ٓٝؿٛطِٗ ٚإيباس إكاٗ ؿذب اـؼَٗٓ ١ٝا
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ .10
( )2طٛس ٠اْ٫بٝا.98 ٤
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عٔ قًٛبِٗٚ ,اٱطتعاْ ١يًٓذاَٗٓ ٠ا بايـٚ ٠٬ايــٝاّ ٚأدا ٤ايٛادبـات,
ٚطــشد ايشٜــاٚ ٤ا٭ يــ٬م ايزَُٝــَ ١ــٔ ْؿٛطــِٗ ٖٚ ,ــ ٞتــزنشَٛٚ ٠عظــ١
ٚدسغ ٚطب ٌٝيٲ سزاص باهلذاٚ ١ٜايعُـٌ ايــا َٚ ,ـع فـ ٤ٞاٯٜـٗ ١
ؼذٚ ٟرّ ايهؿاس ؾأْٗا مل ؽتتِ بزات يػ ١اـطاب ٚإٔ اهلل طٛف هعًِٗ
ٚقٛد ايٓاس ايت أعذٖا هلِ.
بٌ ايتتُة بـٝػ ١اؾًُ ١اـ ٚ ١ٜايكاْ ٕٛايهً ٖٛٚ ٞإٔ ٚقٛد ايٓاس

ِٖ ايٓاغ ٚاؿذاس ٠ثِ دا ٤ايتخـٝف ٚايبٝإ بإٔ ايٓاسطفَاُِْ ىٌَْ ضَرْعَيُذٌج

ًىَِْ ضَرْعَيٌُج فَحضَّقٌُج جىنَّحسَ جىَّطِِ ًَقٌُدُىَح جىنَّحطُ ًَجىْذِجَحسَزُ أُعِذَّشْ ىِيْنَذحفِشَِِّص (ٚ ,)1ؾٝـ٘
َظا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚإشاد َٔ ايٓاغ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ًَقٌُدُىَح جىنَّحطُ ًَجىْذِجَحسَزُصايهؿاس

ايز ٜٔهشذ ٕٚبايشبٛبٚ ١ٝايتٓض.ٌٜ
ايجاْ :١ٝمل تشد اٯ ١ٜبـٝػ ١اـطاب ٚايٛعٝذ يًهؿاس بأػخاؿِٗ بأِْٗ
طٝهٚ ْٕٛٛقٛد ايٓـاس  ,إِـا دـا٤ت اٯٜـ ١بــٝػ ١اؾًُـ ١اـ ٜـ( ١أعـذت
يًهاؾش.)ٜٔ
ايجايج َٔ :١إعذاص ٖز ٙاٯٜات أْٗا دا٤ت بًػ ١اـطاب إ ٫ياُٖ ١زٙ
اٯٚ , ١ٜاٱيباس بإٔ ايٓاس أعذت يًهاؾش ٜٔيتأنٝذ بكا ٤باب ايتٛبَ ١ؿتٛسا
يًهؿاسَٛ ٖٛٚ ,كٛع ٖز ٙاٯٜات ايت تتلُٔ دزبِٗ يًٗذاٚ ١ٜاٱّإ.
ايشابعٕ :١ا إبتذأت ٖز ٙاٯٜـات باـطـاب ايعـاّ اٱطـتػشاقٜ(ٞا أٜٗـا
ايٓاغ) أيتتُة بايٛعٝذ يًهؿاس عً ٢م ٛايتعـٚ ٌٝاٱيبـاس عـٔ سكٝكـ١
 ٖٞٚإٔ ايٓاس ياؿ ١بايزٜ ٜٔػادس ٕٚايذْٝا َ ِٖٚتًبظ ٕٛبايهؿش  ,قـاٍ

ط
ال ِتنَذ ِس ًَجىنَّذح ِ
ل َعيَذ ْْ ِي ٌْ َى ْعنَذ ُس جىيَّذ ِو ًَج ْى ََ َ
ِ َم َرشًُج ًٍََحضٌُج ًَىُذ ٌْ ُمرَّذح ٌس ُأ ًْ َىثِذ َ
َ
ُ ج َّى ِزّ
َّ
تعاٍ ط ِئ

أََََْعِ

َ ص ( . )2

()1طٛس ٠ايبكش.24 ٠
()2طٛس ٠ايبكش.161 ٠
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اـاَظــ :١ؿــٝػ ١ايػا٥ــب (أعــذت يًهــاؾشَٓ )ٜٔــع ٱطــت ٤٬ٝايٝــأغ
ٚايكٓٛل عًْ ٢ؿٛغ ا يهؿاس ,ؾإٕ قًة َٔ يـا٥ف يػ ١ايػا٥ب ٗ إكاّ
ايتعشٜو بايهؿاس ٚتًبٝتِٗٚ ,قذ ته ٕٛيػـ ١ايهٓاٜـ ١أػـذ َـٔ ايتــشٜض,
اؾٛاب ٖزا ؿشٝضٚ ,يهٔ ا٭َش ٜٓ ٫شــش بـ٘ بـٌ ٜلـاف ايـذع ٠ٛإٍ

عباد ٠اهلل ايت دا٤ت قبٌ ث٬خ آٜاتط َّحأَُّّيَح جىنَّحطُ جعْرُذذًُج سَذَّنُذٌْص( ,)1يٝهـٕٛ
َٔ إكاؿذ اؿُٝذ  ٠يًػ ١ايتعشٜو ايبعح عً ٢ايتٛب.١

حبث بالغي

َــــٔ أ ٖــــِ ٚدــــ ٙٛايب٬غــــ ١اٱهــــاص إرا دــــاَ ٗ ٤ــــٛسد ٙبعٝــــذا
عــــٔ اٱطـــــٗاب ٚايتؿـــــٚ ٌٝاٱطٓـــــاب ايـــــزٖ ٟــــ ٛأٜلـــــا ٚدـــــ٘
َٔ ٚد ٙٛايب٬غ ١سٌ ٜظتعٌُ ٗ َظاْ٘.
َٚـــــٔ أ قظـــــاّ اٱهـــــاص اٱعذاصٜـــــَ ١ـــــا ٜظـــــُ( ٢ايتلـــــٌُ)
ٚايـــــزٜ ٟؿٗـــــِ ب ظـــــٝام ايعبـــــاسَ ٠ـــــٔ غـــــري إ ٜهـــــ ٕٛيـــــ٘ أؾـــــشاد
ٚعٓــــــٛإ ظــــــاٖش ٚأ يؿــــــاظ كـٛؿــــــ ٗ ١ايهــــــ ,ّ٬ؾايتخـــــــــٜٛـ
بايٓاس دع ٠ٛيٓبز اــٚ ١َٛتشى ايًذاز.
ٚدــــــا٤ت اٯٜــــــ ١بـــــــٝػ ١اـطــــــاب ٚيػــــــ ١اؾُــــــع ,يتهــــــٕٛ
َٛدٗـــــ ١إ ٍ إٛدـــــٛد ٚإعـــــذَ ّٚـــــٔ ايهؿـــــاسَٚ ,عـــــاْ ٞاٯٜـــــ١
إم٬يٝـــٚ ,١تهـــ ٕٛبعـــذد ايهؿـــاس ٖـــا ٜـــذٍ ع ًـــ ٢عـــذّ ســــش دٗـــ١
اـطـــــاب ؾٗٝـــــاٖٚ ,ـــــزا َـــــٔ إعذاصٖـــــاٚ ,ػـــــاٖذ عًـــــ ٢عإٝـــــ١
ايكشإٓ ٚعُ ّٛؼذ ٜ٘ايضَاْٚ ٞإهاْ.ٞ
 ٫ٚػـــــذ إهـــــاصا ٜتلـــــُٔ َجـــــٌ ٖـــــزا ايعُـــــ ّٛإ ٗ ٫ايكـــــشإٓ,
ٖٚـــْ ٛـــٛع إعذـــاص ٯٜاتـــ٘ َٚـــا يهـــٌ آٜـــَٓ ١ـــ٘ َـــٔ إعـــاْٚ ٞايـــذٌ٥٫
ايهجري.٠

ؾكٛيـــــ٘ تعـــــاٍ ط فَذذذ ذاُِْ ىَذذذ ذٌْ ضَرْعَيُذذذذذٌجص إي بـــــاس عـــــٔ عـــــذّ فـــــ٧

()1طٛس ٠ايبكش.21 ٠
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ايهؿـــــاس بظـــــٛسَ ٠جـــ ـٌ ايكـــــشإٓ أٜـــــاّ تٓضًٜـــــ٘ٚ ,يـــــٝع ٭ســـــذ أٚ
ْاعـــــ ١إٔ ٜـــــأتٛا ٗ آ يـــــش ايضَـــــإٜٚ ,كٛيـــــٛا ٖٓـــــاى َـــــٔ دـــــا٤
َجـــــٌ طــــــٛس ٠ايكـــــشإٓ ٚ ,دــــــا ٤قٛيـــــ٘ تعــــــاٍ ط ًَىَذذذذذِْ ضَرْعَيُذذذذذذٌجص

ٱؾــــاد ٠ايتأب ٝــــذ ٗ عذــــض ايٓــــاغ عــــٔ اٱتٝــــإ َجــــٌ طــــٛسَ ٠ــــٔ
ايكشإٓ.
ٚدــــا ٤إتكــــا ٤ايٓــــاس ٚاـؼــــٗٓ َ ١ٝــــا َتعكبــــا يًتشــــذ ٟبظــــٛس٠
َــــٔ ايكــــشإٓٚ ,تهــــ ٕٛايٓذــــاَ ٠ــــٔ ايٓــــاس بطاعــــ ١اهللٚ ,اـؼــــ١ٝ
َٓـــــــ٘ٚ ,أ دا ٤ايعبـــــــادات ٚايؿـــــــشا٥وٚ ,إدتٓـــــــاب ايؿـــــــٛاسؽ,
َٓٚــــ٘ تتذًــــَٓ ٢ــــاؾع ايتشــــذ ٟبظــــٛسَ ٠ــــٔ ايكــــشإٓ بــــإ ٜهــــٕٛ
ٖــــزا ايتشــــذَٛ ٟعظــــٚ ١عــــ َٚ ٠كذَــــ ١يًتٛبــــَٓٚ ١اطــــب ١هلذاٜــــ١
ٚايـ٬ح.
 ٗٚاٯٜــــ ١تــــزنري بــــإٔ ا يكــــشإٓ ايــــز ٟأْضيــــ٘ اهلل تعــــاٍ عًــــ٢
ايـــــٓيب قُـــــذ ؿـــــً ٢اهلل عًٝـــــ٘ ٚآيـــــ٘ ٚطـــــًِ ٜتلـــــُٔ ايٛعـــــذ
ٚايٛعٝذ ,ايٛعذ باؾٓ ١يًُٚ ,ٌَٓ٪ايٛعٝذ بايٓاس يًهاؾش.ٜٔ
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قىله تعأاىلط ًَذَشِّذشْ جىَّذزَِِّ آٍَنُذٌج ًَعََِيُذٌج جىصَّذحىِذَحشِ أََُّ ىَيُذٌْ
ََنَّحشٍ ضَجْشُِ ٍِِْ ضَذْطِيَح جَّْْ يَحسُ مُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَح ٍِذِْ غَََذشَزٍ سِصْقًذح قَذحىٌُج
ىَزَج جىَّزُِ سُصِقْنَذذح ٍِِْ قَرْوُ ًَأُضُذذٌج ذِوِ ٍُطَشَحذِيوح ًىَيٌُْ فِْيَح أَصًَْجؼٌ ٍََُيَّشَزٌ ًَىُذذذٌْ
فِْيَح خَحىِذذًَُُصاٯ.25 ١ٜ
اإلعزاب واللغة
(ًَذَشِّشْ جىَّزَِِّ آٍَنٌُج)
ايٛا ٚعاطؿ ,١بؼٸـش  :ؾعـٌ أَـش نظـش ٱيتكـا ٤ايظـانٌٓٚ ,ؾاعـٌ بؼـش
كُري َظتز تكذٜش ٙأْة  ٖٛٚعا٥ذ يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ
أؿاي ,١ايز : ٜٔاطِ َٛؿ ٗ ٍٛقٌ ْـب َؿع ٍٛب٘.
آَٓٛا  :ؾعٌ َاضٚ ,ايٛا : ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعشاب
٭ْٗا ؿً ١إٛؿ.ٍٛ
ٚعًُٛا  :عطـ عً ٢آَٓٛا ,ايٛا : ٚؾاعٌ.
ايـــاؿات َ :ؿعــ ٍٛبــ٘ َٓــ ٛبٚ ,عَ٬ــْ ١ـــب٘ ايهظــشْٝ ٠ابــ ١عــٔ
ايؿتش ١٭ْ٘ ْع َْ٪ح طامل.

( أََُّ ىَيٌُْ ََنَّحشٍ ضَجْشُِ ٍِِْ ضَذْطِيَح جَّْْيَحسُ)
إ  :سشف َؼب٘ بايؿعٌ.

هلِ  :داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ي إ إكذّ.
دٓات  :اطِ إ إتأيشٚ ,عْ ١َ٬ـب٘ ايهظشْٝ ٠اب ١عٔ ايؿتشـ ١٭ْـ٘
ْع َْ٪ح طامل.
ػش : ٟؾعٌ َلاسع َشؾٛعٚ ,ع ١َ٬سؾع٘ ايلـُ ١إكـذس ٠قـٌ ايٝـا٤
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َٓع َٔ ظٗٛسٖا ايجكٌ َٔ ,ؼتٗا  :داس ٚفشٚسَ ,تعًكإ بتذش.ٟ
ا٭ْٗاس  :ؾاعٌ َشؾٛع.

(مُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَح)

نًُا  :نًَُ ١شنب َٔ ١نًُتٌ ,نٌ  ٖٞٚظشف َٓـٛب عً ٢ايظشؾ١ٝ
ايضَاَْ ,١ٝا َ :ـذس ١ٜصَاْ( ًٜٞ ٫ٚ ,١ٝنًُا) إًْ ٫تإ ٚهلزا أػبٗة
أدٚات ايؼشل.
سصقٛا  :ؾعٌ َاض َبين يًُذٗ ,ٍٛايٛا : ٚكُري َتـٌ ٗ قٌ سؾع
ْا٥ب ؾاعٌٚ ,اؾًُ ١ايؿعً ٫ ١ٝقٌ هلا َٔ اٱعشابٚ ,ق ٌٝأْٗا ٗ قـٌ
دش عً ٢ايـؿ ,١أ : ٟنٌ ٚقة سصقٛا ؾ.٘ٝ
( قَحىٌُج ىَزَج جىَّزُِ سُصِقْنَذذح ٍِِْ قَرْوُ)

قايٛا  :ؾعٌ  ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا ٭ْٗا دٛاب ػشل غري داصّ.
ٖزا  :اطِ إ ػاسَ ٠بين عً ٢ايظه ٗ ٕٛقٌ سؾع َبتذأ.
ايز : ٟاطـِ َٛؿـ ٗ ٍٛقـٌ سؾـع يـ ٚ ,اؾًُـ ١اٱمسٝـ ٗ ١قـٌ
ْـب َك ٍٛايك.ٍٛ
سصقٓا  :ؾعٌ َاض َبين يًُذٗـٚ ,ٍٛايلـُري (ْـا) كـُري َتــٌ ٗ
قٌ سؾع ْا٥ب ؾاعٌ ١ًْٚ ,سصقٓا  ٫قٌ هلا ٭ْٗا ؿً ١إٛؿَ ,ٍٛـٔ
قبٌ  :داس ٚفشٚس.
( ًَأُضُذذٌج ذِوِ ٍُطَشَحذِيوح)

ايٛا : ٚإطتٓ٦اؾ ,١ٝأتٛا  :ؾعـٌ َـ اض َـبين يًُذٗـ ,ٍٛايـٛاْ : ٚا٥ـب
ؾاعٌ ,ب٘  :داس ٚفشٚسَ ,تؼابٗا  :ساٍ َٓـٛب.
( ًىَيٌُْ فِْيَح أَصًَْجؼٌ ٍََُيَّشَزٌ)

ٚهلِ  :ايٛا : ٚسشف عطـ ,هلِ  :داس ٚفـشٚس َتعًكـإ َشـزٚف
ي َكذّ ,ؾٗٝا  :داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ساٍ.
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أصٚاز َ :بتذأ َ٪يشَ ,طٗش : ٠ؿؿ ١٭صٚاز.

(ًَىٌُْ فِْيَح خَحىِذًَُُ)

ايــٛا : ٚســشف عطـــٖ ,ــِ َ :بتــذأ ,ؾٗٝــا  :دــاس ٚفــشٚس َتعًكــإ
غايذ ,ٕٚيايذ : ٕٚي َشؾٛع بايٛا ٚ٭ْ٘ ْع َزنش طامل.
ايبؼاس : ٠إيباس َا ٜطشأ بظبب٘ عً ٢بؼشٚ ٠أطاسٜش ٚد٘ َتًكـ ٞاــ
َٔ أ َاسات ايؿشح ٚايشكا ٚايكب ,ٍٛؾٗ ٞتظـتعٌُ ٗ ايػايـب ؾُٝـا ٜظـش
ٜٚؿشح نُا ٗ إكاّ.
ٚاؾٓــات ْ :ــع دٳٓٸــ–١بــايؿتضٖٚ -ــ ٞايبظــتإ َــٔ ايٓخــٌ ٚايؼــذش,
ٚأ ؿًٗا َٔ ايظـز يتهاثـ ٚتكاسب أػـذاسٖا ٚتـذايٌ أغــاْٗا مسٝـة
دٓ ٗٚ ,١ايتٓض ٌٜط مَََػَوِ ََنَّسٍ ذِشَذٌَْزٍ أَصَحذَيَح ًَجذِوىص(.)1

يف سياق اآليات
 ٗٚاٯ ١ٜطش َٔ أ طشاس ايكـشإٓ ٚعًـِ َـٔ عًَٛـ٘ ,ؾبعـذ آٜـات ايٛعٝـذ
دا٤ت ٖـز ٙاٯٜـ ١ايـت ٖـٚ ٞعـذ ٚبؼـاسٚ ٠سٓـٚ ,١ايهـٌ ٜؼـزى ٗ يػـ١
اـطــاب يــٝع ؾكــط َــٔ سٝــح مساعٗــا قٗــشا أ ٚطٛعــا بــٌ إٕ اٱؾاكــات
ٚايبؼاسات ايت تتلُٓٗا ٗ َتٓـا ٍٚنـٌ ٚاسـذٚ ,يهٔ إـٖ ٌَٓ٪ـِ ايـزٜٔ
إ ْتؿعــٛا َٓٗــاَٚ,ع ٖــزا ظًــة تــذع ٛايٓــاغ ْٝعــا َٚــِٓٗ أٖــٌ ايلــ٬ي١
ٚايبػلا.٤
بعذ آٜات ايزّ ٚايٛعٝذ يًُٓاؾكٌ ٚايهؿاس ٚايت دا٤ت ٕٓـع اؾٗايـ١
ٚايػشس بايبٝإ ٚعذّ ايًبع ا ٚايزدٜـذٚ ,بعـذ ايـذع ٠ٛايظـُا ١ٜٚيًٓـاغ
ْٝعا إٍ عباد ٠اهلل تعاٍ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيطابا تؼشٜؿٝا ياؿا يًٓيب
قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ يٓٝكٌ ايبؼاسٚ ٠ايٛعذ ايهش ِٜإٍ إٌَٓ٪
بشطايت٘ ايزٜٛ ٜٔاظب ٕٛعً ٢أدا ٤ايعبادات ٚإتٝإ ايؿشا٥وٜٚ ,ظاسعٕٛ
( )1طٛس ٠ايبكش. 265 ٠
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ٗ ايـاؿات بايًبح ايـذا ٗ ِ٥ايٓعـ ,ِٝقـاٍ تعـاٍ طًَََنَّذسٍ عَشْضُذيَح جىغَّذٌَََجشُ
ًَجَْسْفُ أُعِذَّشْ ىِيَُْطَّقِ

َص (.)1

 َٔٚإعذاص ايكشإٓ عذّ ٚدٛد َٛكٛع ؾاؿٌ بٌ اٯ ١ٜايت تتلُٔ
ايٛعٝذ بايٓاسٚ ,اٯ ١ٜا يت تتلُٔ ايٛعذ باؾٓٚ ١ايشكٛإَ ,ع ايتباٗ ٜٔ
اؾٗٚ ١إكـٛد َٔ نٌ آَٗٓ ١ٜا ,ؾاٯ ١ٜايظابك ١إْزاس يًهؿاس ٚإٓـاؾكٌ,
ٖٚز ٙاٯٚ ١ٜعذ يًُٚ ٌَٓ٪عذّ ايؿاؿٌ بُٗٓٝا إػاس ٠إٍ إْتؿـا ٤ايـ صخ
ٚاؿادض ايزّٓ ٟع إْتكاٍ اٱْظإ َٔ ايهؿش إٍ اٱّإ.
ٚنإٔ ايٛعذ ٗ ٖز ٙاٯْ ١ٜاطـي يًٛعٝـذ ٗ اٯٜـ ١ايظـابكٕ ١ـٔ ىتـاس
ايتٛب ١بٌ إٕ نٌ آ َٔ ١ٜاٯٜتٌ َٓؿشدَٚ ٠تشذَ ٠ع ا٭يش ٣تذع ٛاٱْظإ
إٍ ايتٛب ٚ ,١ؼح إ َٔ٪عً ٢ايجبات ٗ َٓاٖر ٚطبٌ اٱّإ.
 ٚدــا٤ت اٯٜــ ١ايتايٝــ ١يتتلــُٔ اٱػــاس ٠إ ٍ إجــايٌ ايًــزٚ ٜٔسدا ٗ

اٯٜات ايظابكٚ , )2(١تًك ٞإـ ٌَٓ٪هلُـا بايتــذٜل ٚاٱعتبـاس ٚإؽـارِٖ
هلُا َذسطٚ ١بشٖاْا عً ٢ظًِ ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ ٭ْؿظِٗ ,يتـبٌ اٯٜـات
ْ ٌٝإظًٌُ ايجٛاب يتـذٜكِٗ بايتٓضٜـٌ عًـ ٢مـ ٛايعُـ ّٛاٱطـتػشاقٞ
ٚاجملُٛعٚ ٞقب ٍٛأسهاَ٘ ٚطٓٓ٘ بايؼهش ٚايجٓا ٤عًـ ٢اهلل تعـاٍ باعتبـاس
ايكشإٓ ؾل ٬عظُٝا.

( )1طٛس ٠آٍ عُشإ . 133
( )2أْظش اٯٜتٌ . 20-19

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137

إعجاس اآلية
تتلُٔ اٯ ١ٜايٛؿـ ايبذٜع يجُـاس اؾٓـٚ ١أْٗاسٖـا ٖـا تعذـض أٖٚـاّ
ايبؼش ٚؽ٬ٝتِٗ عٔ اٱساط ١ب٘ٚ ,مل ىطش عً ٢باٍ أسذ تـٛس َجٌ ٖزٙ
اؿٝاٚ ,٠ايكشإٓ ٖ ٛايز ٟدعٌ ايعك ٍٛتتٝـ٘ ٗ قــٛس  ٚـاس َـا أعـذ اهلل
يًـاؿٌ.
ٚتٓؿشد ٖز ٙاٯ ١ٜباٱيباس عٔ ايتؼاب٘ بٌ اس ايذْٝا اٯيـشٚ ,٠دـا٤
ايٛؿـ بً ػ ١ايبؼاس ٠يٝبعح ا٭ٌَ ٗ ايكًٛب إٓهظشٜٚ ٠ذؾع بإظـًٌُ
إٍ ايعُــٌ بإ ٓــاٖر ٚايطــشم ايؼــشع ١ٝايــت تٛؿــٌ إٍ ايػاٜــ ١ايعظُٝــ١
ٚاؿهِ ايٛاقع.ٞ
ٚاٯٚ ١ٜعذ نش ِٜيًُظًٌُ ايزٜ ٜٔتًكـ ٕٛا٭ٚاَـش اٱهلٝـ ١باٱَتجـاٍ
ٚاٱطتذابٚ ,١دا٤ت بزنش داْب َٔ ايٓعِ اٱهل ١ٝايعظ ١ُٝايت أعـذٖا
اهلل تعاٍ يًُ ٗ ٌَٓ٪ايذاس اٯيشَٚ ,٠ـا ٗ اؾٓـَ ١ـٔ ايجـٛاب اؾضٜـٌ,
يٝذتٗــذ إظــًُ ٗ ٕٛطاعــ ١اهللٜٚ ,تٓضٖــٛا عــٔ إعاؿــٚ ٞايظــ٦ٝات,
ٚهاٖذٚا ٗ طب ٌٝاهلل سغب ٗ ١ثٛاب٘ٚ ,طعٝا يًخًٛد ٗ دٓات ايٓع.ِٝ
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وميكه تسميت اآليت بآيـت (وبشز ال ِذيي آهٌأىا ) ومل يـزد ىـذا اللفـظ يف القـزآن إال

مزتني(.)1

اآلية سالح
اٯَ ١ٜذد يًُظًٌُ ٗ َٝاد ٜٔاؾٗادٚ ,إظٗاس يجُاس ٚدـضا ٤اٱّـإ
ٚدع ٠ٛيكشْ٘ بايعٌُ ايــا ٚ ,سـح عًـ ٢ؾعـٌ ايــاؿات ٚايظـعٗ ٞ
دسٚب اٱطتكاَ ,١٭ٕ ايعً ١ايػا ١ٝ٥ت٪ثش إهابا أ ٚطًبا عً ٢ايؿعٌ ٚؼذد
َاٖٝت٘ ٚنٝؿٝت٘ ٚنُ٘.
( )1طٛسْٜٛ ٠ع .2
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بُٓٝا دا٤ت اٯٜات ايظابك ٗ ١رّ ٚٚعٝذ إٓاؾكٌ ٚايهؿاس دا٤ت ٖزٙ
اٯَ ٗ ١ٜذح ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚايز ٜٔآَٓٛا بشطايت٘
يتعًل ايبؼاس ٠بِٗ ,ؾايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ َـأَٛس بٓكـٌ
أعظِ ٚأسظٔ بؼاسٜ ٠تًكاٖا اٱْظإ بـٝػ ١إتعذد ٚغري إٓشـش إر أْٗا
َؿتٛس ١صَاْا َٚهاْا ٚأػخاؿا ,ؾٗ ٞباق ١ٝإ ٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ١تظـع أٖـٌ
ا٭سض نًــِٗٚ ,يــٝع بٝــِٓٗ ٚبــٌ ْٝــٌ َلــاٌَ ٖــز ٙايبؼــاسٚ ٠ايٛعــذ
ايهش ِٜإ ٫اٱّإ ٚعٌُ ايـاؿات .
ٖٚز ٙايبؼاس ٠تشغٝب يًٓاغ ْٝعا باٱطٚ , ّ٬ط٬ح بٝذ إـٌَٓ٪
حملاسبـــ ١ايٓؿـــام ٚايهؿـــش ٚايلـــ٬يٚ ,١عـــ ٗ ٕٛأدا ٤ا يعبـــاداتٚ ,ؾعـــٌ
ايـاؿاتٚ ,قٗش ايٓؿع ايؼٗٚ ١ٜٛايعادات إزََٛـ ١نايبخـٌ ٚايؼـض ,
ٚاؾذاٍ بػري اؿل .
يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ يًُظًٌُ ايعـض ٚايشؾعـٚ ١إٓعـ ,١ؾذـا٤ت ٖـزٙ
اٯ ١ٜيتبعح ٗ ْؿٛطِٗ ايؼٛم إ ٍ ايعبادات ٚإٓاطوٚ ,ػعًِٗ ٪ٜدْٗٚا
بشكــا ٚسغبــٜٚ , ١عشكــ ٕٛعــٔ أطــباب اي ؼــو ٚايشٜــب يٝبكــ ٢إٓــاؾكٕٛ
َعضٚيٌ ٜٚظتٗضأ بِٗ ايٓاغ.

اآلية لطف

بعذ آٜات اٱْزاس ٚايٛعٝذ يًهؿاس دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبايبؼـاسَٚ ٠ـا ّـٮ
ايٓؿع طعادٚ ٠غبطٚ ,١تبذأ اٯ ١ٜبأَٛس َٔ ؾلٌ اهلل تعاٍ :
ا٭ : ٍٚتٛد٘ اـطاب يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ايجاْ : ٞا٭َش اٱهل ٞيًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ بايبؼـاس٠
يًُ.ٌَٓ٪
ايجايح  :إنشاّ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بٓكـٌ ايبؼـاسات
َٔ عٓذ اهللٚ ,نُا ٜٓكٌ ايٓيب ايبؼاسات إ ٍ إ ٌَٓ٪ؾاْ٘ ٜبًـؼ اٱْـزاسات
إٍ ايهؿاس.
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َٓ َٔٚاؾع ايًطــ اٱهلـٖ ٗ ٞـز ٙاٯٜـ ١تجبٝـة إظـًٌُ ٗ َظـايو
اٱّإٚ ,طع ٗ ِٗٝإتٝإ ايـاؿات ٚإنتظاب اؿظٓات ٚؼـزٜش ايهؿـاس,
ٚدزبِٗ يٲّإ ٭ٕ َلاٌَ اٯ ١ٜايهشّ ١تشغٝب باٱّإ.
يكذ أساد اهلل عض ٚدٌ بٝإ يـا٥ف اؾٓ ١يٝؼعش إظًِ  ٗ ٖٛٚايذْٝا
نأْ٘ طانٔ ؾٗٝاٜٚ ,تؿ ٗ ٧ٝظ ٍ٬أػذاسٖاٚ ,تـٝب ايهاؾش اـٝبٜٚ ,١ؼعش
باـظــشإ ا٭يــشٖٚ ٟٚـ ٗ ٛايــذْٝاَٚ ,ــع ٖــزا ؾــإ اٯٜــ ٫ ١تــزى اـٝبــ١
تظتٛي ٞعً ٢ايعبذ بٌ إْٗا ػزب٘ إٍ طبٌ اٱّـإٚ ,تـذع ٙٛيًؿـٛص باؾٓـ١
ٚايشكٛإ بايتٛبٚ ١اٱْاب.١

هفهىم اآلية

يٰٜــَ ١ؿــاَٖ ِٝتعــذدَٗٓ ٠ــا َــا ىــف إظــًٌَُٗٓٚ ,ــا َــا ٜتعًــل
بايهاؾش ,ٜٔؾا٭ ٍٚؾَ ٘ٝظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚايتٛنٝذ عً ٢اي ّٛٝاٯيش ٚستُ ١ٝايجٛاب ٚايعكاب.
ايجاْ : ١ٝاٱيباس عٔ إ٬صَ ١بٌ عٌُ ايذْٝا ٚثٛاب اٯيش.٠
ايجايج : ١اؿح عً ٢تًُع إؾاكات َٚعامل اؾٓ ٗ ١ايذْٝا.
ايشابعــ : ١إٕ ايــشصم ٚايطٝبــات ٗ ايــذْٝا عاَ ـ ١تؼــٌُ ايٓــاغ بــشِٖ
ٚؾادشِٖ ,أَا ٗ اٯيش ٠ؾاْٗا سـش عً ٢إ ٌَٓ٪ايز ٜٔإَتجًٛا يٮٚاَش
اٱهل ١ٝبأدا ٤ايؿشا٥و.
اـاَظ : ١ايٛعٝذ ايهش ِٜعظٔ اؾضا ٤عً ٢اٱّإ ٚؾعٌ ايـاؿات.
ايظادط : ١إنشاّ إظًٌُ بإ دا ٤اٱيباس بـٝػ ١ايبؼاس.٠
ايظــابع ٗ : ١اٯٜــ ١تجبٝــة يــشٚح اٱّــإ ٚإْتكــاٍ ايــشٚح إٍ عــامل
إًهٛت بايتطًع اٍ َا أعذ هلا َٔ أطباب ايػبطٚ ١ايظعاد ٠ا٭بذ ١ٜؾـإ
اٱسظاغ بكشب ا٭ٌَ هعٌ اٱْظإ ٜضداد قْٚ ٠ٛؼاطا م ٛؼكٝك٘ ًْ٘ٝٚ
ٚإدسان٘.
ايجآَ : ١ؽؿـ اٯ َٔ ١ٜاـؼ َٔ ١ٝإٛت ,ؾٝؼعش إظـًِ إ َـا بعـذ
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إٛت أَش ٚدٛدٚ ٟيٝع عذَٝا ٜٚعين اٱْتكاٍ إٍ عامل أؾلٌ.
ايتاطــع : ١تٓؿــ ٞاٯٜــ ١ايؼــو ٚاـــٛف ٚاؿــضٕ َــٔ قًــٛب إظــًٌُ
بايٛعذ ايهش ِٜباـًٛد ٗ اؾٓ.١
ايعاػش : ٠تزنش اٯ ١ٜا٭صٚاز بكٝذ نش ٖٛٚ ِٜايطٗاس ٠نبؼاسٚ ٠ؾلٌ
َٔ اهلل تعاٍ.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜبايٓظب ١يًهاؾش ٜٔأَٛس :
ا٭ : ٍٚتعت اٯْٛ ١ٜع ٚعٝذ يًهاؾشٚ ,ٜٔإطتُشاساٶ ٯٜات ايتخٜٛــ
ٚاٱْزاس ايظابكٚ ,١يهٔ ايٛعٝذ ؾٗٝا دا ٤بـإؿٗٚ ّٛنأْـ٘ تشغٝـب ٚسـح
عً ٢تشى َٓاصٍ ايهؿش ٚاؾشٛدٚ ,ؾ ٘ٝإعذاص قشآْ ٖٛٚ ٞإٔ ايٛعٝذ تاس٠
ٜأت ٞؿشوا ٚأيش ٣بايهٓاٜـٚ ١ايتعـشٜو ٚأسٝاْـا َؿٗـ ّٛإخايؿـ ١بـزنش
اي ٓع ِٝاـايذ ايزٜٓ ٟاي٘ إ.َٕٛٓ٪
ٚي ٛإطتعشكة ايتأسٜي يٛدذت أ ٕ نجريا َٔ أسباب ايعك ٍٛإيتاسٚا
اٱط ّ٬٭ْ٘ سل ٕٚا ؾ َٔ ٘ٝايزغٝب ٚاٱيبـاس عـٔ ايظـعاد ٠ا٭يشٜٚـ١
ٚأْٗا ياؿ ١بأٌٖ اٱّإ.
ايجاْ : ٞػعٌ اٯ ١ٜايهاؾشٜ ٜٔؼعش ٕٚبؿكذ ػـٖٚ ٤ٞـ ٛا٭َـٌ ٚأْٗـِ
ىتاس ٕٚاـٝبٚ ١اـظشإٖٚ ,زا ايؼعٛس دع ٠ٛباطٓٚ ١ٝطـبب ٱيكـا٤
ايؿضع ٗ ْؿٛطِٗ ٚاهلٝب َٔ ١إ.ٌَٓ٪
َٚـٔ إؿــاٖ ِٝإؼــزن ١يٰٜــ ١أْٗــا ؼــزٜش ٚإْــزاس َــٔ اؿظــذ ,ؼــزٜش
إظًٌُ َٔ سظذ ايهاؾش ٜٔهلِٚ ,إْزاس يًهاؾش َٔ ٜٔسظذِٖ يًُظًٌُ
َٚا ٜزتب عً ٢اؿظذ َٔ آثاس ٗ ايظًٛى ٚايؿعٌ.
 ٗٚاٯ ١ٜدع ٠ٛي ًٓاغ ْٝعا يذي ٍٛاٱطٚ ّ٬ايؿٛص باؾٓٚ ,١ايتٓعِ
بإطتشلاس َٛكٛعٗا ٚبؼاستٗاٚ ,تبعح اٯٜـ ١اؿظـشْ ٗ ٠ؿـٛغ ايـزٜٔ
ٜـــش ٕٚعًــ ٢اٱقاَــ ١عًــ ٢ايهؿــش ٚاؾشــٛدٚ ,ػعــٌ يـٛؿــْٚ ١ٝــٛع
تؼشٜـ يًز ٜٔإتبعٛا ايشط ٍٛا٭نشّ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ٚآَٓـٛا
باٯٜات ايت دا ٤بٗا َٔ عٓذ اهلل تعاٍٚ ,تبٌ عظ ِٝؾلً٘ عً ٢ايٓاغ,
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ؾٗ ٛطبشاْ٘ يًل اٱْظإ ٚبعح ؾ َٔ ٘ٝسٚس٘ ,ثِ أسطٌ ا٭ْبٝاَ ٤بؼشٜٔ
َٓٚزسٚ ٜٔتؿلٌ باٯٜات ايباٖشات ايت تظـاعذ ايٓـاغ عًـ ٢تــذٜكِٗ
ٚعذّ اٱعشاض عٔ دعٛتِٗ.
ٚؽ اٯ ١ٜعٔ ٚاقع ٗ اؾٓ ١بٛؿـ إعذاص ٟوه ٞساٍ أٌٖ اؾٓإ
ٚإطتشلاسِٖ يٓعِ ايذْٝا ٚايتؼاب٘ بٗٓٝا ٚبٌ ْعِ اٯيش ٠بًشاظ ايؿانٗ١
ٚايظــعادات َــع ايتبــا ٗ ٜٔايــضٚاٍ ٚايؿٓــا ٗ ٤ايــذْٝاٚ ,ايــذٚاّ ٗ ْعــِٝ
اٯيش.٠
 ٗٚاٯَ ١ٜظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚإْتكاٍ يػ ١اـطاب ٚتٛدٗٗا إٍ ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚطًِ ٖٛٚ ,ايزٜ ٟظُ ٗ ٢عًِ اي ب٬غ" ١اٱيتؿات" نُا دا٤ت اٯ١ٜ
بتػـٝري إٛكــٛع ٚاؿهـِ ,ؾبعــذ يػـ ١اٱْــزاس ٚايتشـذٚ ٟايٛعٝــذ يًهؿــاس
دا٤ت يػ ١ايبؼاس ٠يًُظًٌُ َٚ ,ـٔ اٯٜـات ٗ إكـاّ إٔ اهلل عـض ٚدـٌ
ٚدٸ٘ اـطاب إٍ ايهؿاس بايزّ ٚايً ,ّٛأَا اـطاب يًُ ٌَٓ٪ؾكذ أَش اهلل
عض ٚدٌ ايٓيب قُذا ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ إ ٜتـ ٙ٫ٛبٓؿظـ٘ بكٛيـ٘
تعاٍ (بؼش).
ايجاْ : ١ٝإ يتـاق إ ٌَٓ٪ايزٜ ٜٔعًُ ٕٛايـاؿات باٱقاَ ١ايذاُ٥ـ١
ٗ اؾٓ.١
ايجايج : ١بٝإ ؿؿَ ١ـٔ ؿـؿات اؾٓـٚ ١دشٜـإ ا٭ْٗـاس َـٔ ؼتٗـا ٖٚـٛ
عٓٛإ إطتذاَ ١ا٭ػذاسٚ ,دين ايجُاس ٚاي ن.١
ايشابع : ١تعاقب ٚتٛاي ٞايشصم عً ٢أٌٖ اؾٓ.١
اـاَظ : ١يٝع َٔ طع ٗ ٞاؾٓ ١بٌ ٜأت ٞايـشصم ٭ًٖـٗا بـذي ٌٝقٛيـ٘

تعاٍ طمُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَحص ٚاهلل عض ٚدٌ ٖ ٛايزٜ ٟـشصقَِٗٚ ,ـٔ يــا٥ف
أٌٖ اؾٓ ١إطتشلاس أعُاٍ ايذْٝا ػهشا هلل تعاٍ.
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ايظادط : ١ايتؼاب٘ ٗ ايجُش ٚايٓعِ ايظُاٚٚ ,١ٜٚدٛد أَجًٚ ١أؾشاد َٓٗا
ٗ ايذْٝا.
ايظابع َٔ : ١ايٓعِ اٱهل ٗ ١ٝاؾٓٚ ١دٛد أصٚاز ٭ًٖٗاٚ ,تتــ ٖزٙ
ا٭صٚاز بأْٗا َطٗشْ ٠كٚ ,١ٝؾ ٘ٝإػاس ٠إ ٍ ْعُ ١ايضٚد ٗ ١ٝايذْٝا ٚأْٗا َٔ
ايٓعِ ٗ اؾٓ ,١ؾؿ ٞايذْٝا ٜتٓعِ ايٓاغ ْٝعا بايضٚاز  ,اي ٚايهاؾش ,أَا
ٗ اٯيش ٠ؾٝختف إ  َٕٛٓ٪بٓعُ ١ايضٚدٚ ,١ٝوشّ َٓٗا ايهؿاس ,ؾًٝع َٔ
أصٚاز ٗ ايٓاسٚ ,نٌ َؼػ ٍٛبُٗ٘ َٚا ٬ٜق َٔ ٘ٝايعزاب.
ايجآَ : ١أيتتُة اٯ ١ٜباٱيبـاس عـٔ يًـٛد إـ ٗ ٌَٓ٪اؾٓـٖٚ ,١ـزا
اـًٛد َشنب َٔ أَش: ٜٔ
ا٭ : ٍٚيًٛد إٚ ٌَٓ٪عذّ طش ٚإٛت عً.ِٗٝ
ايجاْ : ٞإتـاٍ إطتُشا س ايٓعِ ا٭يشٚ ١ٜٚعـذّ إْكطاعٗـا ,ؾًـٝع َـٔ
صٚاٍ أ  ٚإْكلا ٤يؿشد َٔ أؾشاد ْعِ اؾٓ.١
 ٗٚاٯَ ١ٜظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتتلُٔ اٯ ١ٜايذ٫ي ١عً ٢تٛي ٞايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚطًِ ْكٌ ايبؼاس َٔ ٠اهلل إٍ إ ٌَٓ٪بشطايت٘.
ايجاْٝــ : ١إ ٕ اهلل تعــاٍ ساض عــٔ إظــًٌُ ٱ قــشاسِٖ بايعبٛدٜــ ١يــ٘
طبشاْ٘ٚ ,تـذٜكِٗ بايٓبٚ ٠ٛايتٓض.ٌٜ
ايجايجَٛ : ١كٛع ١ٝايتـذٜل ببعج ١ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ
ٗ ْ ٌٝايبؼاسات َٔ عٓذ اهللٚ ,ؿشٝض إٔ اثبات ػ ٧يؼـٜ ٫ ٧ـذٍ عًـ٢
ْؿ ٘ٝعٔ غري ,ٙأ ٟإٔ ثبٛت ايبؼاس ٠يًُظًٌُ باؾٜٓ ٫ ١ذٍ عً ٢إمـاسٖا
بِٗ د ٕٚغريِٖ َٔ إٛسذٚ ٜٔأٌٖ ايهتاب َطًكا ,إ ٫أْ٘ مل تشد ٗ اٯ١ٜ
بؼاس ٠يػريِٖ باؾٓ ,١ؾايؼـشٜع ١ايظـُشاْ ٤اطـخ ١يًؼـشا٥ع ايظـابكْ ,١عـِ
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تؼٌُ بؼاسات ايكشإٓ إظـًٌُ ايـز ٜٔؿـذٸقٛا بأْبٝـا ٤صَـاِْٗ َـٔ ا٭َـِ
ايظابك.١
ايشابع : ١إٕ ايٛعذ ايٓاصٍ َٔ عٓذ اهلل ٗ ايكشإٓ قـاْ ٕٛثابـة إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَٜ ٫ ١كبٌ ايٓظي ٚايتػٝري ,ؾٗز ٙاٯٚ ١ٜثٝك ١مساٚ ١ٜٚكٝاَ ٤باسى ٜٓري
دسٚب ايظـــايهٌٚ ,هـــزب ايٓـــاغ إ ٍ اٱّـــإٚ ,وـــجِٗ عًـــ ٢إتٝـــإ
ايـاؿاتٚ ,ؾعٌ إٓذٚبات سبا هلل ٚطُعا بَٓ ٌٝا ٚعذ َٔ ؾلً٘ ايٛاطع.

إفاضات اآلية

تبعح اٯٜـْ ٗ ١ؿـٛغ إظـًٌُ ايػبطـٚ ,١تـذع ِٖٛيعُـٌ ايــاؿات
ٚإ غتٓاّ اؿٝا ٠ايذْٝا يتشكٝل ايػاٚ ١ٜا٭ٌَ إكـٛد ٚايؿٛص بايٓع ِٝاـايذ.
ٚاٯَ َٔ ١ٜـادٜل تظُ ١ٝايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ
بايبؼــري ٚؾٗٝــا إرٕ إ هلــ ٞبكٝاَــ٘ بتبًٝــؼ ايبؼــاسٖٚ ٠ــ ٞعٗــذ إهلــٚ ٞسد ٗ
ايهتاب ايظُا ٟٚاـايذ يٝهٚ ٕٛثٝكـ ١تطًـع عًٗٝـا اـ٥٬ـل نًـٗا ٚتهـٕٛ
سذَٓٚ ١اطب ١يًشح عً ٢دي ٍٛاٱطٚ ّ٬ايتكٝذ بأسهاَ٘.
يكذ دعٌ اهلل عض ٚدٌ اؿٝا ٠ايذْٝا َضسعـ ١يٰيـشٚ ,٠دـا٤ت ٖـزٙ
اٯٜـ ١يتخـ بأْٗـا ايـذاس ايـت ٜتًكـ ٢ؾٗٝـا إظـًَُ ٕٛـا ٜبعـح ايظـعادٗ ٠

ْؿٛطِٜٗٚ ,ظاعذ ٗ تجبٝة أٚاؿش ا٭ ي ٠ٛبَ ٖٛٚ ِٗٓٝـٔ عَُٛـاتطئَََِّّذح

جىَُْإٍِْنٌَُُ ئِخٌَْزٌص( , )1٭ٕ ايبؼاس ٠باؾٓـ ١بظـبب اٱّـإ ٚايتــذٜل بـايٓيب
قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ يتهَٓ ٕٛـاصهلِ ايشؾٝعـ ٗ ١اٯيـش ٠كـٝا٤
ٚإػشاقَ ١باسن ١تطٌ عً ٗ ِٗٝايذْٝا ٚػعًِٗ ٜتُظه ٕٛبايكشإٓ ٚايظٓ, ١
ٚهتٗذ ٗ ٕٚطاع ١اهلل عض ٚدٌٚ ,ته ٕٛايبؼاسٖ ٗ ٠ز ٙاٯ ١ٜكٝاٜ ٤ـٓري
هلــِ دسٚب اؾٗــاد ٗ اؿٝــا ٠ايــذْٝاٚ ,بشصيــا د ٕٚايػٛاٜــ ١يــزا قايــة

اٯ١ٜط ىَزَج جىَّزُِ سُصِقْنَح ٍِِْ قَرْذوُ ص يبٝإ إدسانِٗ يًــً ١بـٌ داس ايبؼـاس٠
( )1طٛس ٠اؿذشات .10
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ٚداس ايجٛاب.

الصلة بني أول وآخز اآلية

دا٤ت اٯ ١ٜايشابع َٔ ١طٛس ٠ايبكش ٠بؼاسٚ ٠سهُا كُٔ ًْ ١ي ١ٜ
ٚيطــاب يًــٓيب قُــذ ؿــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚطــًِ ٗ ٚؿـــ إــتكٌ
ٚتـذٜكِٗ بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ط ًَجىَّزَِِّ ُّإٍِْنٌَُُ ذََِح أُّْضِهَ ئِىَْْلَص

()1

ٗ د٫ي ١عًَٛ ٢كٛع ١ٝاٱّإ بٓبٛت٘ ٗ َٓاصٍ ايتكٚ ,٣ٛيـض ّٚايشدـٛع
اٍ طٓت٘ ايؼشٜؿٚ ١ا٭يز َٓٗا ٭ْٗا بٝإ ٚتؿظري يًكشإٓ.

ثِ دا٤ت بعذٖا اٯٜـات بًػـ ١اٱْـزاس ٚايتـٛبٝي يًهؿـاس طعَذٌَج ٌ عَيَذْْيٌِْ

أَأَّزَسْضَيٌُْ أًَْ ىٌَْ ضُنزِسْىٌُْص ( )2يؿلض ايهؿاس ٚإؼشنٌٚ ,إقاَ ١اؿذ ١عًٚ ِٗٝؾ٘ٝ
ؼزٜش يًُظًٌُٚ ,صٜادَ ٗ ٠عاسؾِٗ ٚتؿكِٗٗ ٗ ايذٚٚ ,ٜٔاق ١ٝهلِ َٔ
أٌٖ ايؼو ٚايعذاٚ ٠ٚايل٬ي ,١ثِ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبـٝػ ١اٱْتكاٍ َـٔ
ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتٛد٘ اـطاب ٗ اٯ ١ٜإٍ ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ.
ايجاَْٛ : ٞكٛع اٯ ٖٛ ١ٜايبؼاسٚ ٠بعـح ايػبطـٚ ١ايظـشٚس ٗ قًـٛب
إظًٌُ.
ايجايح  :عُ ّٛايبؼاس ٠يً ُظًٌُ ٗ أدٝـاهلِ إتعاقبـ ,١ؾـٜٓ ٬شــش
َٛكــٛعٗا بايـــشابَ ١ــٔ إٗــادشٚ ٜٔا٭ْـــاس ايــز ٜٔتًكــٛا ايــذع٠ٛ
بايتـذٜل ٚايـ ٗ َشكا ٠اهلل ,بٌ تؼٌُ نٌ َظًِ َٚظـًُ ١إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ.١
ايشابع  :تكٝٝذ بؼاس ٠إ ٌَٓ٪بايعٌُ ايـا
( )1طٛس ٠ايبكش.4 ٠
( )2طٛس ٠ايبكش.6 ٠

يٝهَٛ ٕٛكٛع ايبؼاس٠
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َشنبا َٔ أَش: ٜٔ
ا٭ : ٍٚاٱّإ  ٖٛٚإعتكاد بايكًب ٚاؾٛاْض.
ايجاْ : ٞإتٝإ ايؿشا٥و ٚايعبادات ٚؾعٌ إظتشباتٚ ,مل تكـٌ اٯٜـ١

ط ًَذَشِّشْ جىَّزَِِّ آٍَنٌُجص َٔ غري قٝذ عٌُ ايـاؿاتٚ ,دا٤ت آ ١ٜبايبؼاس٠

يًز ٜٔآَٓٛا عً ٢م ٛاٱط٬م بكٛي٘ تعاٍ ط ًَذَشِّشْ جىَّزَِِّ آٍَنٌُج أََُّ ىَيٌُْ قَذًََ
صِذْقٍ عِنْذَ سَذِّيٌِْص(ٚ , )1إكٝذ ٜكٝذ إطًل ؾ٬بذ َٔ عٌُ ايـاؿات نؼشل ٗ
ٗ تًك ٞايبؼاسَ ٌْٝٚ ,٠شتبتٗا.
ٚقذ ٚسدت آٜات ٗ ايبؼاس ٠يًُ ٖٛٚ ,ٌَٓ٪أيف َٔ ايز ٜٔآَٓـٛا,
ٜٚشاد َٔ ايز ٜٔآَٓٛا أ ٟايزْ ٜٔطكٛا بايؼٗادتٌٚ ,أطًُٛا.
تشٕ ٣ارا قٝذ "ٚعًُٛا اي ـاؿات" اؾٛاب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚظٝؿ ١إ َٔ٪عٌُ ايـاؿات ٕٛكٛعٝتٗا ٗ اٱّإ.
ايجــاْ : ٞتٛدــ٘ اـطــاب ايتهًٝؿــ ٞيًٓــاغ ْٝعــاٚ ,يــض ّٚايتكٝــذ
با٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝاـُظ ١ايٛدٛب ٚايٓذب ٚاٱباسٚ ١ايهشاٖٚ ١اؿشَ.١
ايجايح  :ىشز قٝذ عٌُ ايـاؿات إٓاؾكٌ َٔ ايبؼاس ٠باؾٓ ١ايٛاسد٠
ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜ٭ِْٗ مل ٜعًُٛا ايـاؿات ٚإ ٕ أعًٓٛا إط َٔٚ ,َِٗ٬ايبٝإ
ٗ ايكــشإٓ ٚتؿظــري ٙايــزات ٞتٛنٝــذ يــشٚدِٗ َــٔ ٖــز ٙايبؼــاس ٠بظــ٤ٛ
عاقبتِٗٚ ,بزات ايـٝػَ ١ـٔ اـطـاب يًـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚطًِ ٚبٛاططت٘ ,قاٍ تعاٍطذَشِّشْ جىَُْنَحفِقِ

َ ذِأََُّ ىَيٌُْ عَزَجذوح أَىَِْوحص(.)2

نُا دا٤ت اٯٜات ببؼاس ٠ايهؿـاس بايعـزاب ,قـاٍ تعـاٍ طًَئِرَج ضُطْيَذَ
خ
ُ فِذِ ُأ ُر َّْْذ ِو ًَقْذشوج َف َرشِّذ ْش ُه ِذعَذزَج ٍ
َّ
ُ ىَذ ٌْ َّغْذ ََ ْعيَح مَذ َأ
ْ
َع َي ْْ ِو آَّح ُضنَح ًَىَّذَ ٍُغْذ َط ْن ِرشوج مَذ َأ
( )1طٛسْٜٛ ٠ع . 2
( )2طٛس ٠ايٓظا.138 ٤
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أَىٌٍِْص(.)1
ّٚهٔ ايك ٍٛبًشاظ ٖز ٙاٯٜات إ ايذْٝا "داس ايبؼاس "٠ؾُا َٔ إْظإ
رنشا أ ٚأْج ٢إ ٜٚ ٫تًك ٢ؾٗٝا ايبؼاسٚ ,٠ايبؼاسات اـاؿ ١باٯيش ٠ؾٗٝا عً٢
قظٌُ ٚ ,يٝع َٔ قظ ِٝثايح هلُا :
ا٭ : ٍٚايبؼاس ٠باؾٓٚ ١اـًٛد ٗ ايٓع.ِٝ
ايجاْ : ٞايبؼاس ٠بايٓاس ٚايعزاب ا٭ي.ِٝ
ٚبٌ ايبؼاستٌ تلاد ٗ ا يزات ٚإٛكٛع ٚدٗ ١اـطاب ,ؾًـٝع َـٔ
إيتكــا ٤بُٗٓٝــا إ  ٫بايضَــإ ٚا٭ٚإ ,إر تـــاسب٘ ايبؼــاس ٗ ٠اؿٝــا ٠ايــذْٝا,
ٜٚهَ ٕٛـذاقُٗا  ّٜٛايكٝاَٖٚ ,١زا ّٓ ٫ع َٔ اٯثـاس إٛكـٛع ١ٝيـزات
ايبؼاستٌ ٗ اؿٝـا ٠ايـذْٝا ,يتهـَ ٕٛكذَـٕ ١ــادٜل ايبؼـاسات ٗ ايـذْٝا,
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبايذ٫ي ١عً ٢إٓـاؾع ٚاٯثـاس اؿظـٓ ١إزتبـ ١عًـٖ ٢ـزٙ

ايبؼاس ٠بايٓظب ١يًُظًٌُ بكٛي٘ تعاٍ ط مُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَح ٍِِْ غَََشَزٍ سِصْقًح قَذحىٌُج ىَذزَج

جىَّزُِ سُصِقْنَح ٍِِْ قَرْوُص(.)2
ٚتكذٜش اٯ" : ١ٜبؼش ٜا قُذ" ٚؾ ٘ٝتؼشٜـ عظ ِٝيًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ إ ٜٓكـٌ ايبؼـاسَ ٠ـٔ اهلل عـض ٚدـٌ يًُظـًٌُٚ ,ؾٗٝـا
ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتؿلٌ اهلل تعـاٍ بؼـهشِٖ عًـ ٢إّـاِْٖٗٚ ,ـزا ايؼـهش َـٔ
ايؿلٌ اٱهل ٞايعادٌ عً ٗ ِٗٝاؿٝا ٠ايذْٝاٜٚ ,كع عً ٢دٗتٌ :
ا٭ : ٍٚايؼهش يًُظًٌُ ايز ٜٔأطًُٛا قبٌ ْض ٍٚاٯ.١ٜ
ايجاْ : ١ٝايزٜ ٜٔظً ُ ٕٛبعذٖاٚ ,أبٓـا ٤إظـًٌُ رنـٛسا ٚإْاثـا ايـزٜٔ
ٜتٛاسث ٕٛاٱط ,ّ٬يزا ؾُٔ إعذاص اٯ ١ٜأْٗا دا٤ت بـٝػ ١إاك ٞٱؾاد٠
( )1طٛس ٠يكُإ .7
( )2طٛس ٠ايبكش.25 ٠
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ايكطع ٚاؾضّ ٚاٱيباس عٔ إَلا ٤ايبؼاس.٠
ايجاْ : ٞإ ْ٘ َكذَ ١نشّٚ ,١إيباس عٔ ايجٛاب ايعظ ٗ ِٝاٯيشٖٚ ,٠زٙ
اٯ َٔ ١ٜاحملهِ ,عًٚ ٢دَٚ ٙٛعإ رنشت يًُشهِ : ٖٞٚ
ا٭ ٖٛ : ٍٚايز ٫ ٟوتاز ٗ تأ ًٜ٘ٚإٍ غريٚ ,ٙاٯ ١ٜظاٖشَ ٗ ٠عٓاٖا
 ٫ٚؼتاز إٍ ٚطا٥ط ٗ تؿظريٖا.
ايجاْ : ٞاحملهِ َا نإ تٓض ًٜ٘ناؾٝا ٗ تأٚ ,ًٜ٘ٚاٯٚ ١ٜاكـش ١ايذ٫يـ١
 ٫ٚتـٌ ايٓٛب ١إٍ اؿاد ١إٍ ايتأٚ ٌٜٚايتؿظري.
ايجايح َ َٔ :ـادٜل احمل هِ ٖ ٛايٛعذ ٚايٛعٝذَٚ ,ـٔ إعذـاص اٯٜـ١
ٚإيتـاق إظًٌُ باٱنشاّ َٔ اهلل تعاٍ ؾٗٝا ,اْٗا دـا٤ت غــٛق
ايز ٜٔآَٓٛا َٚا ٜٓتظشِٖ َٔ ايجٛاب ايعظ.ِٝ
ايشابع  :احملهِ ٖ ٛايٛاكض إبٌٚ ,اٯ ١ٜدا٤ت دًٚ ١ٝاكش.١
ٚإ ق ٌٝؿشٝض إ اٯٜـٚ ١اكـش ٗ ١ايبؼـاسٚ ٠يهـٔ َٛكـٛعٗا َـٔ
ايػٝبٚ ,مل ٜأتٶ بعذ ,إٕ ٖ ٛإ  ٗ ٫عامل اٯيشٚ ,٠اؾـٛاب إٕ ٚكـٛح
اٯ ١ٜبًشاظ ايٛعذ ايهش ِٜؾٗٝاٚ ,عظ ِٝقذس ٠اهللٚ ,ستُ ١ٝعـامل اؾـضا٤

ٚاهلل تعاٍ ٖ ٛط عَحىٌُِ جىْفَْْدِ ًَجىشَّيَحدَزِ جىْعَضِّضُ جىْذَنٌُِْص(.)1

ٚبعذ ا٭َش اٱهلـ ٞيًـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ بايكٝـاّ
ببؼاس ٠إظًٌُ رنش َٛكـٛع ايبؼـاسٖٚ ٠ـَ ٛـا اعـذ اهلل تعـاٍ هلـِ َـٔ
ايجٛاب ايعظ.ِٝ
 َٔٚاٯٜات ف ٧يؿا ( اؾٓات) بـٝػ ١اؾُع ٚايتعذد ٗ بٝإ عظِٝ
ايؿلٌ اٱهل ٞعً ٢إظـًٌُ ٗ اٯيـشٚ ,٠رنـشت اؾٓـات بكٝـذ دشٜـإ
ا٭ْٗاس ؼتٗاٚ ,دا ٤رنش ا٭ْٗاس نٓعُ ١بايزات ٚا٭ثش ,ؾٗ ٞبزاتٗا ْعُـ١
عظ ١ُٝإٍ داْب َا ٜزػض َٓٗا َـٔ ايـٓعِ ٚايؿٛا٥ـذٖٚ ,ـٌ ؼتـاز ـاس
( )1طٛس ٠ايتػابٔ .18
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اؾٓــ ١ايظــكٚ ٞإــا ٤اؾــٛاب  ,٫٭ ْٗــا دــضا ٤ساكــش َٚــٔ نٓــٛص اؾٓــ,١
ْٛٚاَٝظٗا ايت ؽتًـ عٔ ْٛاَٝع ا٭سض ٚعامل اٱبت ٤٬ؾٗٝـا دؾعٝـا ,

قاٍ تعاٍ طالَ ٍَقٌَُْعَسٍ ًَالَ ٍََْنٌُعَسٍص(.)1

ٚدا ٤يؿـا ا٭ْٗـاس بــٝػ ١اؾُـع ٱؾـاد ٠ايهجـشٚ ٠ايتعـذدٜٚ ,ؼـٌُ
ايتعذد ايظٓخٚ ١ٝدٓع ا٭ْٗاس ٗ آ ١ٜإعذاص ١ٜتذٍ عً ٢عظ ِٝقذس ٠اهلل
تعاٍ ,ؾكذ بٓٝة آ ١ٜأيش َٔ ٣ايكشإٓ إٔ أْٗاس اؾٓ ١يٝظة َٔ إاٚ ٤سذٙ

بٌ ٖٚ ٞعا ٤يٓعِ عذٜـذ ٠قـاٍ طـبشاْ٘ ط ٍَػَذوُ جىْجَنَّذسِ جىَّطِذِ ًُعِذذَ جىَُْطَّقُذٌَُ
فِْيَح أَّْيَحسٌ ٍِِْ ٍَح ٍ غَْْشِ آعٍِِ ًَأَّْيَحسٌ ٍِِْ ىَرٍَِ ىٌَْ َّطَفََّْشْ طَعَُْوُ ًَأَّْيَحسٌ ٍِذِْ خََْذشٍ

ىَزَّزٍ ىِيشَّحسِذِ

َ ًَأَّْيَحسٌ ٍِِْ عَغَوٍ ٍُصَرًَّص(.)2

 ٚدا٤ت آٜات أيش ٣باٱيباس عٔ يًٛد ٚإقاَ ١إظـًٌُ ايذاُ٥ـٗ ١
اؾٓ.١
ٚبعذ ايبؼاس ٠باؾٓ ١دا ٤اٱيباس عٔ ٚدٛد ايجُاس ٚايؿٛان٘ ٗ اؾٓـ١
 ٖٞٚسصم ٭ًٖٗا ٚطهٓتٗاَ ,ا ؾعً ٗ ٙٛايذْٝا َٔ ايـاؿات بكـذ ايكشب١
اٍ اهللٚ ,ؾ ٘ٝػاٖذ عً ٢إتـاٍ عامل اٯيش ٠بايذْٝا َ َٔ ٖٛٚ ,ــادٜل
ن ٕٛايذْٝا َضسع ١يٰيش ,٠يٝه ٕٛيٲّإ ٚايعٌُ ايـا

ٗ ايذْٝا دضا٤

ٚسصم نش ٗ ِٜاٯيشٚ ٠يًٛد ٗ ايٓع.ِٝ
 َٔٚيـا٥ف اس اؾٓـ ١أ ْٗـا َتؼـابٗ ٗ ١اؾـٛدٚ ٠اؿظـٔ ٚايٓلـر
ٚيٝع َٔ ؾز ٠بٌ قطعٗا ٚسلـٛسٖا بـٌ ٜـذ ٟإـٚ ,َٔ٪ظٗـٛس أيـش٣
بذهلا َ ٗٚهاْٗا.
ٚايبؼاس ٗ ٠اٯَ ١ٜشنبَٚ ١تعذدٚ َٔ ٠د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايبؼاس ٠باؾٓاتٚ ,دـا٤ت اٯٜـ ١بٓظـب ١اؾٓـات يًـز ٜٔآَٓـٛا
( )1طٛس ٠ايٛاقع.33 ١
( )2طٛس ٠قُذ . 15
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ٚعًُٛا ايـاؿات طىَيٌُْ ََنَّحشٍص أ ٟأْٗا ياؿ ١هلِ عً ٢م ٛايتعٌٖٚ ,ٌٝ
تعين إًه ١ٝنُا ٜه ٗ ٕٛايذْٝا ,اؾٛاب  ,٫قاٍ تعـاٍ طجملُيْذلُ ٌٍََّْثِذزٍ ىِيَّذوِص
ؾًٝع َ ٔ ًَه ١ٝػخـ ١ٝيٲْظإ ٗ اٯيش.٠
ٚأُٜٗا أؾلٌ يٲْظإ ًَهٝت٘ ٗ ايذْٝا  ,أ ّ ْ ً٘ٝاٱقاَ ٗ ١اؾَٓٔ ١
غري ًَه ,١ٝاؾٛاب ٖ ٛايجـاْ ,ٞؾإًـو ٗ ايـذْٝا غـري َظـتكش ْ ٗٚعـ٘
ٚتعاٖذ ٙعٓاَ ,٤ع أ ْ٘ قذٚد  َٔٚإٓتَٗٓ ٖٛٚ ,ٞتكـٌ إٍ ايـٛاسخ عٓـذ
إٛت ؾ٬بذ ٚأ ٕ وـٌ ؾشام بـٌ اٱْظـإ ًَٚهـ٘ ,أ َـا إقاَـ ١إـٗ َٔ٪
اؾٓ ١ؾاْٗا ْع ِٝداٜ ِ٥ػٓ ٘ٝعٔ إًـوَٚ ,ـا ٜزػـض عٓـ٘ َـٔ سـب ايـذْٝا
ٚاؿظذ ٚبزٍ اؾٗذ ٗ سؿظ٘ ِٚا.٘٥
ايجاْٚ : ٞؿـ اؾٓات بإ ا٭ْٗاس ػـشَ ٟـٔ ؼتٗـا ,يتهـ ٕٛا٭ْٗـاس
ْعُ ١أيش ٣تزػض عٓٗا ْعِ َتعذد.٠
ايجايح  :إطت ُشاس ايشصم ٗ اؾٓٚ ١عذّ إْكطاع٘ أ ٚتأيش ٙعٔ أٚاْ٘.
ايشابع  :تعذد ْٛع ٚدٓع ايجُاس ٚايشصم ٗ اٯيشٚ ,٠إشاد َٔ ايجُش٠
ٗ اٯ ١ٜاطِ اؾٓعٚ ,ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢ايتؼاب٘ بُٗٓٝا ٗ اؾٛد.٠
اـاَع  :قذس ٠أ ٌٖ اؾٓ ١عًـ ٢ايهـٚ ,ّ٬تتذًـ ٢ؾٝـ٘ َعـاْ ٞايؼـهش
ٚايجٓا ٤عً ٢اهلل ت عاٍٚ ,اٱقـشاس بــذم ايٛعـذ ايـز ٟتؿلـٌ بـ٘ عًـِٗٝ
بايكشإٓ.
ايظادغ  :ف ٧ايشصم ٚايجُاس ٭ٌٖ اؾٓ ١بزات ايٓهٗٚ ١ايطٝب ؾًٝع
َٔ ؾاسم َٚا٥ض ٗ اس اؾٓات َٚا ٜطعِ ب٘ أًٖٗا ,٭ْـ٘ ٜتـــ باؿظـٔ

ايتاّ ,يزا دا ٤قٛي٘ تعاٍ ي٘ ط ًَأُضٌُج ذِوِ ٍُطَشَذحذِيوحص بعذ (ٖزا ايـز ٟسصقٓـا َـٔ
قبٌ) ,يبٝإ أ ٕ ايتؼاب٘ ٗ ايجُاس ٚطعُٗا مل وـٌ ٗ ايذْٝا ,يًتبـاٗ ٜٔ
ايشصم ٚاؿاٍ ٚايؼإٔ ,أ َا ٗ اؾٓـ ١ؾـإ إـٜٓ ٌَٓ٪ـايْٝ ٕٛعـا أسظـٔ
ٚأطٝب ايجُاس ,ؾُع يًٛدِٖ ٚبكا ِٗ٥ايذا ٗ ِ٥اؾٓ ١ؾإ ايٓعِ ٚايجُاس
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ايت تأت ٖٞ ِٗٝبزات اؾٛدٚ ٠اؿظٔ يٝع َٔ سد ٨ؾٗٝا.
َٚــٔ ٚدــ ٙٛايتؼــاب٘ ٗ ايجُــاس عــذّ إمـــاسٖا َٛطــِ كـــٛق,
ؾايجُشْ ٠اكذ ١ط ١ًٝأٜاّ ايظـٓٚ ,١يـٝع ٖٓـاى بـشد ٜـأت ٞعًـ ٢ا٫غــإ
ٚايجُاس أ ٚسش ٜظبب تًؿٗا.
ايظابع  :أ عذ اهلل تعاٍ يًُ ٗ ٌَٓ٪اؾٓ ١أصٚادا  ٫ولٔ ًٜ ٫ٚذٕ
ٜ ٫ٚتػٛطٔ ٜ ٫ٚبًٔ ٗٚ ,ا٭صٚاز ق: ٕ٫ٛ
ا٭ : ٍٚإْٗٔ اؿٛس ايعٌ.
ايجاْْ َٔ ٖٔ : ٞظا ٤ايذْٝاٚ ,قـاٍ اؿظـٔ ايبــشٖ : ٟـٔ عذـا٥ضنِ

ايُػُف ايشٴَف ايعٴُؽ( .)1ط ٗشٕ َـٔ قـزسات ايـذْٝا ٫ٚ ,تعـاسض بـٌ
ايٛدٌٗٚ ,نٌ دا٤ت ب٘ ايبؼاس.٠
ايجأَ  :تتــ اصٚاز إ ٗ ٌَٓ٪اؾٓ ١بأْٗٔ َطٗشاتٚ ,إشاد

َٔ

ايطٗاسٖٓ ٠ا ايزا ت ,١ٝأَ ٟطٗشات ٗ أْؿظٗٔٚ ,يًطٗاسَ ٠عٓٝإ :
ا٭ : ٍٚإعٓ ٢ايًػ ٖٛٚ ٟٛايٓظاؾٚ ١ايٓضاٖ َٔ ١ا٭دْاغ.
ايجاْ : ٞإعٓ ٢اٱؿط٬س ٞايؼشع ٖٛٚ ٞعً ٢قظٌُ :
ا٭ : ٍٚإعٓــــ ٢ايظــــاٖشٖٚ ٟــــَ ٛــــٔ ايطٗــــاسَ ٠ــــٔ ايٓذاطــــات
ٚا٭دْــاغ ,باعتباسٖــا َكذَــ ١يهــجري َــٔ ايعبــاداتٚ ,تطًــل ايطٗــاس٠
عًـــ ٢ايٛكـــٚ ٤ٛايػظـــٌ ٚايتـــ ُِٝعًـــٚ ٢دـــ٘ يـــ٘ تـــأثري ٗ إطـــتباس١
ايــــٚ ,٠٬تظـــُ ٢أٜلـــا ايطٗـــاسات ايـــج٬خٚ ,إطـــ٬م اطـــِ ايطٗـــاس٠
عًٗٝــا َــٔ اؿكٝكــ ١ايؼــشع ,١ٝعًــ ٢ايكــ ٍٛبٗــا أ ٟإ ايؼــاسع إطــتعٌُ
ايًؿـــا ٕعٓـــ ٢ػـــشع ٞكــــٛقٚ ,ا٭ؿـــٌ ٗ اؿكٝكـــٖ ١ـــ ٞاؿكٝكـــ١
ايًػَ ٗ ١ٜٛكابٌ اجملاص.
ايجاْ : ٞايطٗاس ٠إعٓ ٖٞٚ ,١ٜٛايتٓض َٔ ٙإعاؿٚ ٞايظ٦ٝاتٚ ,ايتٛقٞ
( )1ايػُــف َ :اطــاٍ َــٔ ايــشَفٖٚ ,ــٚ ٛطــي أبــٝو هتُــع ٗ فــش ٣ايــذَع,
ٚايعُؽ :كعـ ايشَ ١ٜ٩ع ط ٕ٬ٝايذَع.
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َٔ ايزْٛب ,ؿػا٥شٖا ٚنبا٥شٖا.

 ٗٚقٛيـــــ٘ تعـــــاٍ ط فِْذذذذوِ سََِذذذذذحهى ُّذِرُّذذذذذٌَُ أَُْ َّطَََيَّذذذذشًُج ًَجىيَّذذذذوُ ُّذِذذذذدُّ

جىَََُّْيِّشَِِّص(ٚ ,)1سد أ ٕ اٯْ ١ٜضية ٗ أٌٖ قبإ ,٤ا قذّ ايٓيب ؿً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝطًِ ع ً ٢أٌٖ قُبا ٤قاٍ :إٕ اهلل قذ أثٓ ٢عًٝهِ بايطٗٛس يريا ٜعين
قٛي٘(:ؾ ٘ٝسدـاٍ وبـ ٕٛإٔ ٜتطٗـشٚا) ,قـايٛا :إْـا لـذَ ٙهتٛبٶـا عٓـذْا ٗ

ايتٛسا ,٠ا٫طتٓذا٤ٴ بإا.)2()٤

ٚداَ ٤ذح ا٭صٚاز ٗ اؾٓ ١يطٗاستٗٔ ايزاتٖٚ ,١ٝز ٙايطٗاس٬َ ٠صَ١
هلٔ  ٫ٚتٓؿو عـٖٓٗٔ ,ـا ٜـذٍ عًـٚ ٢دـٛد يـٛؿـٝات نشّـ ٗ ١أٖـٌ
اؾٓ.١
ايتاطع  :تتــ إقاَ ١إ ٗ ٌَٓ٪اؾٓ ١باْٗا داَٚ ١ُ٥ظتذّ ,١ؾًٝع هلا
إْكطاع أَٓ ٚتٗٚ ,٢تًو َٔ أعظِ ايٓعِ ايت ٜٓعِ بٗا اهلل عً ٢تعاٍ عً٢
دــٓع َــٔ اـ٥٬ــلٖٚ ,ــَ ٛــٔ إنــشاّ اهلل تعــاٍ يــبين آدّ َٚ ,ـــادٜل
تؿل ًِٗٝبإ ٜؿٛص إ َٕٛٓ٪ايزٜ ٜٔعًُ ٕٛايـاؿات َِٓٗ باـًٛد ٗ داس
ايٓع.ِٝ
يكـــذ دـــا٤ت ٖـــز ٙاٯٜـــ ١بايبؼـــاسَٚ ٠ــــا دٜكٗاٚ ,رنـــشت أًٖـــٗا
ٚإظــتشكٌ هلــا يتهــ ٕٛكــٝاٚ ٤إَاَــا ٜكــٛد ايٓــاغ مــ ٛطــبٌ اهلذاٜــ١
ٚاٱّــإٚ ,يت٪نــذ عــامل اٯيــشَٚ ٠ــا ؾٝــ٘ َــٔ اؾــضاٚ ٤ايجــٛاب ايعظــ,ِٝ
ٚتــذع ٛإظــًٌُ إٍ ايـــ ٗ دٓــب اهلل ٚ ,تبعــح ٗ ْؿٛطــِٗ ايؼــٛم
يًكـــا ٤اهللٚ ,تهـــ ٕٛســــاْ ١راتٝـــٚٚ ١اقٝـــَ ١ـــٔ ؾعـــٌ ايظـــ٦ٝات ,ؾُـــٔ
ٜشد ٛأَشا ٜظع ٢ايٚ ,٘ٝهتٗذ ٗ طًب٘.

()1طٛس ٠ايتٛب. 108 ١
()2تؿظري ايط .484/14 ٟ
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التفسري الذاتي
يكذ دا٤ت اٯٜات ا٭سبع ١ايظابك ١يطابا َٔ اهلل عـض ٚدـٌ يًٓـاغ,
ٚبٝاْا يٓعُ٘ ايظاٖشٚ ٙايباطٓ ١عًٚ ,ِٗٝدعـ ٠ٛهلـِ يًتــذٜل بٓبـ ٠ٛقُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بـٝػ ١ايتشذٚ ٟتٛنٝذ إعذاص ايكشإٓ ,يٝهٕٛ
اٱّإ  ٚادبا يٛدٛد إكتلٚ ٞؾكذ إاْع.
ٚبعذ إٔ أيتتُة اٯ ١ٜايظابك ١بايتشزٜش َٔ اؾشٛد ٚايـذٚد عـٔ
ْب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ ٝآي٘ ٚطـًِ ٚايٛعٝـذ عًٝـ٘ بايٓـاس ,دـا٤ت ٖـزٙ
اٯ ١ٜيطابا ٚأَش ا يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ بإٔ ٜبؼش ايـزٜٔ
ؿذقٛا بٓبٛت٘ ٚتعاٖذٚا ايؿشا٥و ٚايعباداتٚ ,أَشٚا بإعشٚف ْٛٗٚا عٔ

إٓهشَ َٔ ٖٛٚ ,ـادٜل قٛي٘ تعاٍ طئَِّّح مَرَْْنَحكَ جىَُْغْطَيْضِتِ

َص (.)1

ٖٚزا اٱْتكاٍ بًػ ١اـطاب إعذاص قشآْ ٞ٭ْ٘ ٜذٍ بايذ٫ي ١اٱيتضاَ١ٝ
عً ٢أَٛس :
ا٭ : ٍٚإطــتُشاس دعــ ٠ٛايــٓيب قُــذ ؿــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚطــًِ
يٲط.ّ٬
ايجاْ : ٞإٕ أٌٖ ايؼو ٚايشٜب ,مل ٜظتطٝعٛا َٓع ايتبًٝؼ ٚايذع ٠ٛإٍ
اهلل عض ٚدٌ.
ايجايح ٚ :دٛد أَ ١َٓ٪َ ١تعٌُ ايـاؿات.
ايشابع  :تـذٜل إظًٌُ بايبؼاسات ايت ٜأت ٞبٗا ايٓيب قُذ ؿـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
اـــاَع  :دعــ ٠ٛايهؿــاس يٲقتــذا ٤بإظــًٌُٚ ,ايؿــٛص بٓعُــ ١تًكــٞ
ايبؼاسات َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ.
ٚتذٍ ٖز ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ إشاد َٔ اٱْزاس ٚايتشذ ٟايٛاسد ٗ اٯٜات
( )1طٛس ٠اؿذش.95
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ايظابك ِٖ ١أٌٖ ايل٬يٚ ١اؾشٛدٚ ,تظٗش ق ٠ٛاٱطٚ ,ّ٬تذع ٛإظًٌُ
يًٝكظ ٚ ١اٱسزاص َٔ أٌٖ ايؼو.
ٚدا٤ت ٖز ٙايذع ٠ٛبـٝػ ١ايبؼاس ٠باؾٓـٜٚ ,١ؿٝـذ اؾُـع بـٌ ٖـزٙ
اٯٜـٚ ١اٯٜـ ١ايظـابك ١عــذّ ٚدـٛد بـشصخ بـٌ اؾٓــٚ ١ايٓـاس ,ؾاَـا اٱّــإ
ٚايعٌُ ايـا

ٚايجٛاب عً ٘ٝباؾٓٚ ,١أَـا اؾشـٛد ٚايلـ٬يٚ ١عكٛبتـ٘

ايٓاسٚ ,دا ٤ايٛعٝذ ٗ اٯ ١ٜايظابك ١بًػ ١ايع ُ ّٛايؼاًَ ١يًهؿاس ْٝعا,
 َِٗٓٚايز ٜٔتتلُٔ اٯ ١ٜؼذ.ِٜٗ
أَــا آٜــ ١ايبؼــاس ٖ ٠ــز ٙؾذــا٤ت ياؿــ ١بــإٚ ,ٌَٓ٪أيــ ت عـــٔ

إيتـاؿِٗ باؾٓ ١يكٛي٘ تعاٍ طىَيٌُْ ََنَّحشٍص.

تـشٕ ٣ـارا دـا٤ت ٖـز ٙاٯٜـ ١بعــذ آٜـ ١ؼـذ ايهؿـاسٚ ,مل تـأت قبًــٗا,
ٚاؾٛاب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ اٯٜــ ١اي ظــابك ١نايٛاقٝــٚ ١اؿــشص ٕلــاٌَ ايبؼــاسٖ ٗ ٠ــزٙ
اٯ.١ٜ
ايجاْ : ٞتذعٖ ٛز ٙاٯ ١ٜايٓيب قُذا ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ إٍ
عذّ اٱيتؿات إٍ أٌٖ اؿظذ ٚايؼو.
ايجايح  :إٕ ايعذاٚ ٠ٚايؼو اي زٜ ٟظٗش ٙايهؿاس يـٔ ٜلـش إظـًٌُ,

قــاٍ تعــاٍ طىَذِْ َّ ُذشًُّمٌُْ ئِالَّ أَرًٍص (ٚ )1٭ر ٣أدْــَ ٢شتبــَ ١ــٔ ايلــشس
ٚبُٗٓٝا عُٚ ّٛيـٛق َطًل ,ؾهٌ كشس ٖ ٛأرٚ ٣يٝع ايعهع .
ايشابع  :دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيته ٕٛبشصيا د ٕٚإؿػا ٤إظًٌُ ٭ٌٖ ايؼو
ٚايشٜب ,إر ٜتٓعِ إظًُ ٕٛبايبؼاسٜٚ ٠ؼعش ٕٚبايػبطٜ ِٖٚ ١تًك ٕٛايٛعذ
اٱهل ٞايهش ِٜعً ٢يظإ ْب ٘ٝقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ٚدــا٤ت اٯٜــ ١بـــٝػ ١اؾُــعٚ ,ؾٗٝــا ٚعــذ نــش ِٜبتػؼــ ٞايبؼــاس٠
( )1طٛس ٠اؿذش.95
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َٚـادٜكٗا إظًٌُ ْٝعا ٚإٔ اهلل ٜظـهِٓٗ ٗ اٯيـش ٠دٓـات ايٓعـ,ِٝ
ٚرنشت اٯ ١ٜدشٜإ ا٭ْٗاس ؼة اؾٓإٚ ,ؾٚ ٘ٝؿـ نش ِٜيًذٓإ ,٭ٕ
ا٭ْٗاس عٓٛإ إطتذاَ ١اؿٝاٚ ,٠ديٝـٌ عًـ ٢بـذٜع ايــٓعٚ ,بٗـا ٤احملـٌ,
ٚدا ٤رنش ا٭ْٗاس بًػ ١اؾُع (ا٭ْٗاس) ؾٝهَ ٕٛـذاقا يظع ١اؾٓ ,١قـاٍ

تعاٍ طً ََنَّسٍ عَشْضُيَح جىغٌََََّجشُ ًَجَْسْفُص (.)1

 ٗٚاٯ ١ٜتشغٝب يًٓاغ ْٝعا باٱطٚ ,ّ٬بٝإ َٓاؾع ايتـذٜل بٓب٠ٛ
قُــذ ؿــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚطــًِ ٗ ايــذْٝا ٚاٯيــشٚ ,٠عــذّ ســـش أٚ

إسـا ٤اسٖا ,٭ٕ اٯ ١ٜقاية ط مُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَح ٍِِْ غَََشَزٍص ٱؾاد ٠بكا ٤ؿؿ١
اؾٓ ١ستَ ٢ع قطع ايجُاس ٗ نٌ ٚقة ٚإطتذاَ ١ايشصم ؾٗٝا ,ؾُٔ َعاْٞ
(َٔ) ٗ إكاّ ايتبعـٝو ,ؾـ ٬تـٓكف ـاس اؾٓـ ١بـايكطع ,قـاٍ تعـاٍ طالَ

ٍَقٌَُْعَسٍ ًَالَ ٍََْنٌُعَسٍص(.)2
ؾجُاس اؾٓـ ١داُ٥ـ ٫ ١تٓكطـع ٗ ايؼـتا ٤أ ٗ ٚايــٝـ نُـا ٗ ؾٛانـ٘
ايذْٝآُ ٫ٚ ,ع عٔ أٌٖ اؾٓ ,١أ ٚؼال عا٥ط ّٓع ٚؿ ٍٛؾشٜل َٔ أٌٖ
اؾٓإ هلا ٚي ٗ ٛبعو أٚقات ايً ٌٝأ ٚايٓٗاس.
ٚمل ٜشد يؿا ( ش ٗ )٠ايكشإٓ بـٝػ ١إؿشد إٖ ٗ ٫ز ٙاٯ ١ٜايهشّـ,١
بُٓٝا دا ٤رن ش ايجُاس بـٝػ ١اؾُـع ( ـشات) طـة عؼـشَ ٠ـش ,٠نًـٗا ٗ
ؾٛان٘  ٚاس ايذْٝاٚ ,ايشصم ايهش ِٜؾٗٝا إ ٫آٚ ١ٜاسذَٗٓ ٠ا ٗ أٖـٌ اؾٓـ١

ٖ ٞقٛي٘ تعاٍ ط ىَيٌُْ فِْيَح ٍِِْ مُوإ جىػَََّشَجشِص(.)3

ٜٚؿٝذ اؾُع بٌ ؿٝػ ١إؿشد ٚايتٓهري ٗ اٯ ١ٜقٌ ايبشح ( شٚ )٠بٌ
ؿٝػ ١اؾُ ع ٗ اٯ ١ٜأع ,ٙ٬إٔ أٌٖ اؾٜٓ ١شصقـَ ٕٛـٔ نـٌ ايجُـاسٚ ,إٔ
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ .111
( )2طٛس ٠ايٛاقع.33 ١
( )3طٛس ٠قُذ .15
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ايتظاٚ ٟٚايتؼاب٘ هش ٗ ٟنٌ ْٛع َٔ أْٛاعٗا َٔ غري إطتجٓاٚ ,٤ؾ ٘ٝبٝإ
ٯٜات اهلل ٗ اٯيشٚ ,٠ايٓعِ ايعظ ١ُٝعً ٢إ ٌَٓ٪ؾٗٝا.
ٚعٔ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ ٜ ":ذيٌ أٌٖ اؾٓ ١اؾٓ ١دشدا

َشدا بٝلا دعـادا َهشًـٌ أبٓـا ٤ثـ٬خ ٚث٬ثـٌ(ٚ , )1أؾـادت اٯٜـ ١نجـش٠
ٚتعاقب ايشصم َٔ اؾٓ ١بكٛي٘ تعاٍ طمُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَح ص ٜٚذٍ قٝذ َٓٗا عًـ٢
إٔ ايجُاس تأت َٔ ِٗٝرات اؾٓٚ ١يٝع َٔ ياسدٗـاٚ ,أْٗـا يٝظـة طـهٓا
ؾكط.
بٌ ؾٗٝا ايبظاتٌ ٚايجُاس ايت أػاست إيٗٝا نًُ( ١ا٭ْٗاس) ٚق ٌٝاؾٓ١
نٌ بظتإ ؾ ٘ٝنٌٚ ,يهٔ َعٓ ٢دٓإ اٯيش ٠أعِ ٭ْٗا تتلـُٔ ايظـهٔ
ٚاٱقاَ ١ايذاٚ ١ُ٥ا٭صٚاز.
ٚرنشت اٯ ١ٜايتؼاب٘ ٗ ايجُاس ٗ َكاّ إذح ٚايزغٝب ٚبٝإ عظِٝ
قذس ٠اهلل عض ٚدٌ ٚإساد ٠تؼاب٘ ايجُـاس ٗ اؾـٛدٚ ٠ايؿلـٌ َـٔ غـري إٔ
ٜه ٗ ٕٛإعطا ِٗ٥ايجُاس ُاٜض بٌ أٖـٌ اؾٓـات ,ؾـٜٓ ٬ؼـػٌ أٖـٌ اؾٓـ١
باٱيتٝاس بٌ ٜهٖ ٕٛزا اٱيتٝاس َٔ ايٓعِٜ ٫ٚ ,زدد ٗ ٕٚا٭يز ,ؾهًٗا
عً ٢ساٍ ٚاسذ َٔ ٠اؿظٔ ٚاؾٛدٚ ٠قشب أٚإ ايكطع.
يكذ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبايبؼاسات إتعذد ٠٭ٌٖ اٱّإ َٚا إديش ٙاهلل
عض ٚدٌ هلِ َٔ ايٓعِ ٗ اٯيشَٗٓٚ ,٠ا ا٭صٚاز ايٜ ٞ٥٬تـؿٔ بايطٗش
ٚايٓكاٚ ,٤عٔ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ إٔٸ أّٸ طًُ ١طأيت٘ عٔ قٍٛ

اهلل تعاٍ طئَِّّح أَّشَأَّْحىَُِّص ؾكاٍ ٜ " :ا أّ طًُٖٔ ١ٸ ايًٛات ٞقبلٔ ٗ داس
ايذْٝا عذا٥ض مشطا عُـا  ,دعًٗٔٸ اهلل بعذ ايه " {أتٵشٳابا } عً٬َٝ ٢د
ٚاسذ ٗ اٱطتٛا , ٤نًُا أتأٖٻ أصٚادٗٔٸ ٚدذٖٔٚٸ أبهاسا ,ؾًُا مسعة

()1ايهؼاف .55/3
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عا٥ؼ ١ريو َٔ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ قاية ٚ :ا ٚدعا ٙؾكـاٍ
سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ  " :يٝع ٖٓاى ٚدع(.)1

 ٌٖٚقٛي٘ تعاٍ طعُشُذوح أَضْشَجذوحص ( َٔ , )2عَُٛات ٚؿؿٗٔ بايطٗش ٗ ٖزٙ

اٯ ,١ ٜأّ أْ٘ ٚؿـ آيش ,اؾٛاب إشاد َٔ ايعـشٴب ْـع عـشٚب ٖٚـٞ
إتشبب ١إٍ صٚدٗا اؿظٓ ١ايتبعٌٚ ,أتشابا أَ ٟتظاٜٚات ٗ ايظٔٚ ,نـٌ
ٚاسذ ٢َٗٓ ٠إبٓ ١ث٬خ ٚث٬ثٌ طٓ ,١يٝه ٕٛإعٓ ٢أعِ َٚـا ٜؿٝـذ اؾُـع
بٌ ؿؿات اؿظٔ.
 ٖٛٚػاٖذ عً ٢إٔ آٜات ايكـشإٓ بعلـٗا ٜـتُِ بعلـا ٗ إعٓـ ٢نُـا
ٜؿظش بعلـٗا بع لـاٖٚ ,ـزا اٱُـاّ ٜ ٫ـٓكف َـٔ اٯٜـ ١ايٛاسـذَ ٠عٓاٖـا
َٚلاَٗٓٝا إظتكً ,١ؾاٯ ١ٜقٌ ايبشح دا٤ت ٗ ايبؼاس ٠يًُٚ ٌَٓ٪رنش
َا أعذ اهلل عض ٚدٌ هلِ ٗ اؾٓ.١
ٚنزا دا٤ت اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬طٛس ٠ايٛاقع ١يبٝـإ نجـشٚ ٠تعـذد ايـٓعِ
اٱهلٝـ ١عًــ ٢إــ ٗ ٌَٓ٪اٯيــشٚ ,٠دـا ٤يؿــا (أصٚاز) ٗ ايكــشإٓ إثٓــتٌ
ٔٚظٌ َشٚ ,٠ؾَ ٘ٝذسط ٗ ١ايهٚ ّ٬ايؿك٘ ٚا٭سهاّ ٚإعاَ٬ت ٖٛٚ
عً ٢قظٌُ :
ا٭ َٔ : ٍٚغري إكاؾ( ١أصٚاز) أسبعا ٚعؼشَ ٜٔش ٠بايشؾع ٚايٓــب

َٓٗا ث٬ث ٗ ١أصٚاز إ ٗ ٌَٓ٪اؾٓ ١بكٛي٘ تعاٍ طأَصًَْجؼٌ ٍََُيَّشَزٌص(.)3

ايجاْ : ٞرنش ا٭صٚاز َع اٱكاؾ ١إٍ ايلُري ٖٛٚ ,عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱكاؾ ١إٍ ايلُري إخاطب إتشذ ,أسبع َشات (أصٚادو)
ٚنًٗا يطاب يشط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚؾ ٘ٝتؼشٜـ ٚإنشاّ
ي٘ ٚإػاس ٠إٍ َا ي٘ َٔ اــٛؿ.١ٝ
()1ايهؼاف. 54/3
( )2طٛس ٠ايٛاقع.37 ١
( )3أْظش ايبكش ,25 ٠آٍ عُشإ  /15ايٓظا.57 ٤
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ايجاْ : ٞاٱكـاؾ ١إٍ ايلـُري ايػا٥ـب إتشـذ ,ثـ٬خ َـشاتٚ ,نًـٗا
أٜلا ٗ أصٚاز سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚبٝإ نٝؿ ١ٝإنـشاّ
إظًٌُ ٭َٗات إ ٗ ٌَٓ٪سٝات٘ ٚبعذ إْتكاي٘ إٍ ايشؾٝل ا٭عً ,٢نُا ٗ

قٛي٘ تعاٍ ط ًَالَ أَُْ ضَنْنِذٌُج أَصًَْجََوُ ٍِِْ ذَعْذِهِ أَذَذوجص(.)1

ايجايح  :اٱكاؾ ١إٍ كُري اؾُع إخاطب (أصٚادهِ) إ َشات,
ٚؾ ٘ٝبٝإ يٮسهاّ ايؼشعٚ ,١ٝنٝؿ ١ٝتكظ ِٝايزنٚ ,١تٓظ ِٝسٝا ٠ا٭طش,٠
َٓٚع ايػي ٚاؿٝـ.
ايشابــع  :اٱكــاؾ ١إٍ كــُري إــتهًِ يًذُاعــَ ١ــشتٌ نُــا ٗ ايــذعا٤

ط ىَدْ ىَنَح ٍِِْ أَصًَْجَِنَح ًَرُسَِّّّحضِنَح قُشَّزَ أَعٍُِْْص(.)2

اـاَع  :اٱكاؾ ١إٍ كُري ايػا٥ب يًذُاع ١عؼش َشات.
ايظادغ  :اٱكاؾ ١إٍ كُري إْ٪ح اؾُع َشٚ ٠اسذ ٗ ٠بٝإ إنشاّ

ايٓظــــاٚ ٤ايشؾــــل بٗــــٔ ,قــــاٍ تعــــاٍ ط فَذذذالَ ضَعْ ُذذذيٌُىَُِّ أَُْ َّذذذذننِذَِْ

أَصًَْجََيَُِّص( ٖٛٚ , )3يطـاب يٮٚيٝـاْٗٚ ٤ـ ٞعـٔ َٓـع ايٓظـا ٤ظًُـا َـٔ
ايت ضٚزٚ ,ق ٌٝغري ٖزا إعٓ.٢
ٚٚسد يؿا (َطٗشٔ )٠ـع َـشات ٗ ايكـشإٓ ,ث٬ثـَٗٓ ١ـا ٗ ٚؿــ

أصٚاز أٌٖ اؾٓإ ٚإثٓتٌ َٓٗا ٗ ايهتاب نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طسَعٌُهى ٍِِْ

جىيَّ ذوِ َّطْيُذذٌج صُ ذذُرًح ٍََُيَّ ذشَزوص( , )4أ ٟقــشاطٝع َٓضٖــَ ١ــٔ ايباطــٌٚ ,طــإَ ١ــٔ
ايتششٜـ.

( )1طٛس ٠ا٭سضاب . 53
( )2طٛس ٠ايؿشقإ .73
( )3طٛس ٠ايبكش. 232 ٠
( )4طٛس ٠ايب.2 ١ٓٝ
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ٚأيتتُــة اٯٜــ ١ب اٱيبــاس عــٔ يًــٛد إــْ ٗ ٌَٓ٪عــ ِٝاؾٓــ ١بكٛيــ٘

تعاٍطًَىٌُْ فِْيَح خَحىِذًَُُص ٚؾَ ٘ٝظا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚإساد ٠اـًٛد ٚايبكا ٤ايذا ِ٥ؾُٝع إ ,ٌَٓ٪ؾًٝع َـٔ ُـاٜض
ب ٗ ِٗٓٝأؾشاد ايضَإ إكذسٚ ٠غري إكذسٕ ٠هـجِٗ ٗ اؾٓـ ١ؾـٜ ٬كـاٍ إٔ
ا٭ْبٝــاٚ ٤ايؼــٗذاًٜ ٤بجــ ٗ ٕٛاؾٓــ ١عًــ ٢مــ ٛايــذٚاّ د ٕٚغريٖــِ َــٔ
إــ ,ٌَٓ٪أ ٚإٔ سهــِ ايبكــا ٤ؾٗٝــا عًــ ٢ؾــزات َتبآٜــ ١ؾــإ َٕٛٓ٪ايــزٜٔ
ٜعًُ ٕٛايـاؿات ٜذيً ٕٛاؾٜٓ ٫ٚ ١ػادسٖا أٚ ٟاسذ َِٓٗ.
ايجاْ : ١ٝيٝع َٔ َٛت أ ٚؾٓا ٗ ٤عامل اٯيش ٫ٚ ٠إْكطاع يًٓع ِٝايزٟ
ٜه ٕٛإٚ َٕٛٓ٪إَٓ٪ات يايذ ٜٔؾ.٘ٝ
ايجايج : ١ؼتٌُ عا٥ذ ١ٜايلُري ٗ (ؾٗٝا) ٚدٖٛا:
ا٭ : ٍٚإشاد اؾٓات ايت رنشت ٗ اٯ.١ٜ
ايجاْ : ٞإساد ٠ايٓعِ ا٭يش ١ٜٚايت رنشتٗا اٯ ٖٞٚ ١ٜدشٜإ ا٭ْٗـاس
َٔ ؼة اؾٓإٚ ,ا٭نٌ َٔ ايجُش إتؼابْ٘ٚ ,عُ ١ا٭صٚاز إطٗش.٠
ايجايح ْ :عِ اؾَٓ ١طًكا َٔ ايت رنشتٗا ٖز ٙاٯٚ , ١ٜآٜـات ايكـشإٓ
ا٭يش.٣
ايشابع  :إسادْ ٠عُ ١ا٭صٚاز إطٗشٚ ,٠اـايٝات َٔ ايذْع ٚا٭قزاس
ٚاؿٝو ٚايٓؿاغ ٚاٯثاّ.
اـاَع  :إعٓ ٢ا٭عِ ٚإساد ٠اؾٓات َٚا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ.
ٚايـشٝض ٖ ٛا٭يري ,ٱساد ٠إعٓـ ٢ا٭عـِٚ ,عـذّ إْتكـاق ايـٓعِ
ا٭يشٚ ,١ٜٚقاٍ إؿلٌ  :ايبظتإ إرا نإ ؾ ٘ٝايهشّ ؾٗ ٛؾـشدٚغ طـٛا٤
نإ ؾ ٘ٝػذش غري ٙأ ٚمل ٜهٔٚ ,اؾٓ ١نٌ بظتإ ؾ ٘ٝنٌ  ٚإٕ مل ٜهٔ ؾ٘ٝ
غري.)1(ٙ

ٚيهٔ َعٓ ٢اؾٓ ٗ ١اٯيش ٠أعِ ٚ ,إشاد َٓٗا إنشاّ اؿاٍ ٗ اؿظٔ
( )1فُع ايبٝإ . 64/1
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ايزات ٞإطًل يًُشٌ ٚ ,نً٘ َٔ اٱعذاص ٚبذٜع ايـٓع ايزٜ ٟؿٛم عامل
ايتـٛس ,تـٛس ايظهٔ ٚبذٜع اـًل ٚا٭ْٗاس اؾاسٚ ,١ٜا٭ػذاس ٚايجُاس
َٔ نٌ ْٛعٚ ,نُا إٔ اؿٝا ٠ايذْٝا قـري ٠بايٓظب ١يٰيـش ,٠ؾهـزا بايٓظـب١
يٰٜات ؾإ آٜات اٯؾام ايت ٜشاٖا ايٓاغ ٗ اؿٝا ٠ايذْٝا يٝظة إ ٫ػـ٦ٝا
ٜظريا َٔ اٯٜات ٚايذ٫٫ت ايباٖشات ٗ اٯيش ٠باٱكـاؾ ١إٍ ْعُـ ١اهلل
عــض ٚدــٌ عًــ ٢ايٓــاغ ٗ اٯيــش ٠بشؾــع ايػؿًــٚ ١غطاٗ٥ا,قــاٍ تعــاٍ

ط فَنَشَرْنَح عَنْلَ غََِح َكَ فَرَصَشُكَ جىًٌََْْْ دَذِّذٌص(.)1

هي غايات اآلية

تتلُٔ اٯَ ١ٜذح إظًٌُ ٚ ,ؽـ ِٖ بـأِْٗ غـري َؼـُٛيٌ غطابـات

اٱْزاس ٚايٛعٝذ ٗ اٯٜات ايظابكٚ١ؼجِٗ عً ٢تعاٖذ ايؿشا٥و ٚايظٓٔ ٭ٕ
اٯ ١ٜرنشت ػشطٌ بايز ٜٔتؼًُِٗ ايبؼاسُٖٚ ٠ا اٱّإ ٚعٌُ ايـاؿات
ٖا ٜذٍ عً ٢بعح إظًٌُ إٍ ؾعٌ اـريات ٚإٛاظب ١عً ٢ايطاعات.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتٛنٝــذ سكٝكــٖٚ ١ــٚ ٞدــٛد ايعــامل اٯ يــش ٚاٱّــإ بــ٘ َــٔ

عَُٛات قٛي٘ تعاٍ(ايـز ٜٔآَٓـٛا) بـذي ٌٝقٛيـ٘ تعـاٍطٍَذِْ آٍَذَِ ذِحىيَّذوِ
ًَجىًٌَِْْْ جٓخِشِ ًَعََِوَ صَحىِذوح ًَعََِوَ صَحىِذوح فَيَيٌُْ أََْشُىٌُْ عِنْذَ سَذِّيٌِْص(.)2

ايجاْ : ١ٝإنشاّ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ ٚ ,اٱيبـاس عـٔ
تًك ٘ٝايبؼاساتْٚ ,كًٗا يًُظًٌُ.
ايجايج : ١بكا ٤بؼاسا ٠ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ َتذـذدٗ ٠
نٌ صَإ.
ايشابعٖ : ١ز ٙايبؼاس َٔ ٠اؾضا ٤ايعادٌ يًتـذٜل بايٓيب قُـذ ؿـً٢
( )1طٛس ٠م .22
( )2طٛس ٠ايبكش.62 ٠
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اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
اـاَظ : ١إدتُاع اٱّإ ٚعٌُ ايـاؿات يٓ ٌٝايجٛاب ٗ اٯيـش,٠
ٚف ٤ٞؾ عٌ ايـاؿات عٔ قـذ ايكشبَٓ َٔٚ ١اصٍ اٱّإ.
ايظادط : ١تشتب ايجٛاب عً ٢اٱّإ ٚايعٌُ ايـا

تشتب إعًـٍٛ

عً ٢عًت٘.
ايظابعٚ : ١ؿـ اؾٓـإ َٚجـ ٣ٛإـ ٗ ٌٓ َ٪اٯيـش ٠بأٚؿـاف نشّـ١
َٓٗا:
ا٭ : ٍٚأْٗا دٓات رات أػذاس نجٝؿ.١
ايجاْ : ٞدشٜإ ا٭ْٗاس َٔ ؼتٗا ٖا ٜذٍ عًـ ٢عـذّ ســ ٍٛاؾؿـاف
ؾٗٝا.
ايجايح  :تعذد َٓاؾع ا٭ْٗاس ٗ اؾٓ ٖٞٚ ,١أنجش ٖا ؼـ.٢
ايشابع  :ف ٤ٞرنش نـٌ َـٔ اؾٓـات ٚا٭ْٗـاس ٗ اٯٜـ ١بــٝػ ١اؾُـع
ٚايٛعذ ايهشٚ , ِٜؾ ٘ٝتشغٝب باٱّإٚ ,دع ٠ٛيًظع ٞيًؿٛص باؾٓإ.
اـاَع  :سظٔ ْٛع ٚدٓع اس اؾٕٓٓ ١ع ايهذٚسٚ ٠ايٓؿش ٠ؾٗٝا.
ايظادغ  ٗ :اؾٓ ١صٚدات يًُٚ ,ٌَٓ٪وتٌُ ٚدٖٛا :
ا٭ : ٍٚا٭صٚاز َٔ اؿٛس ايعٌ.
ايجاْ : ٞإْٗٔ دض َٔ ٤يًل اؾٓٚ ١عامل اؾضا.٤
ايجايح  ٖٔ :إَٓ٪ات ٗ ايذْٝا.
ٚايـشٝض ٖ ٛايجايـح ,إر تـذٍ اٯٜـَ ٗ ١ؿَٗٗٛـا عًـ ٢إٔ إَٓ٪ـات
ٜؿضٕ با٭صٚاز إ َٔ ,ٌَٓ٪دٗات :

ا٭ ٗ : ٍٚقٛي٘ تعاٍطقَحىٌُج ىَزَج جىَّزُِ سُصِقْنَح ٍِِْ قَرْوُص إػاسٚ ٠تكشٜب

ٚبٝإ ب إٔ ايشصم ٗ اٯيش َٔ ٠دٓع ايشصم ٗ ايذْٝا.
ايجاْٝــٜ : ١ؼــٌُ ايجــٛاب إَٓ٪ــات ب عــشض ٚاســذ َــع إــ ,ٌَٓ٪قــاٍ
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تعاٍط جىَُْغْيَِِ

َ ًَجىَُْغْيََِحشِ ًَجىَُْإٍِْنِ

َ ًَجىْ َُإٍِْنَحشِ ًَجىْقَحِّطِ

َ ًَجىْقَحِّطَحشِص (.)1

ايجايج : ١دا٤ت يػ ١ايتزنري ٗ اٯ ١ٜيًتػًٝب ,أ ٟتػًٝب إزنشٚ ,إ٫
ؾإ ٕ اٯ ١ٜػاًَ ١ؾُٝع إ.ٌَٓ٪
ايجآَ : ١ؼذخ أٌٖ اؾٓ ١ؾُٝا بٜٚ ,ِٗٓٝزنش ٕ ٚأٜاَِٗ ٗ ايذْٝا بًػ١
ايؼهش هلل عض ٚدٌ.
ايتاطع : ١يًٛد أٌٖ ا ؾٓ ١ؾٗٝاٚ ,عذّ يشٚدِٗ َٓٗا َٛت أ ٚغري,ٙ
ؾٗ ٞسٝا ٠داْ ٗ ١ُ٥ع.ِٝ

التفسري
قىله تعاىل ط ًَذَشِّشْ جىَّزَِِّ آٍَنٌُج ًَعََِيٌُج جىصَّحىِذَحشِ ص
بعذ آٜات ايذع ٠ٛإٍ عباد ٠اهلل تعاٍ ٚايٛعٝذ يًهؿاس ٚإقاَ ١ايـذيٌٝ
عً ٢عذضِٖ ٚدشٛدِٖ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜإب اسن ١تضف َلاٌَ ايؿشح
ٚايظــعاد ٠ا٭بذٜــ ١٭ٚي٦ــو ايــز ٜٔأ يًـــٛا هلل ايعكٝــذٚ ٠ايؿعــٌ بإّــاِْٗ
بشطاي ١قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإ يتضاَِٗ ايعًَُ ٞا دا ٤ب٘ َـٔ
عٓذ اهللٚ ,تعاٖذِٖ ؾعٌ اـري َٚا ؾ ٘ٝايـ٬ح ٚايؿ٬ح.
إْٗا إيباس يًٓاغ ْٝعا بعاقب ١إ ٖٞٚ ,ٌَٓ٪سح يًُٓاؾكٌ ٚايهؿاس
عًــ ٢إبــادس ٠إٍ ايتٛبــٚ ١إتبــاع ْٗــــر إــٚ ٌَٓ٪إ ستــذا ٤صٜٗــِ ٗ عــامل
ا٭ؾعاٍٚ ,ؾٗٝا أ ٜلا ْظُ َٔ ١ايـ ياؿ ١بإٕ ٌَٓ٪ا ٬ٜقَ َٔ ْ٘ٛهـش
ٚأر ٣أ ٌٖ ايضٜؼ ٚايل٬يٚ ١إٓاؾكٌ ,ؾإ َٔ٪سُٓٝا ٜعًِ عظــٔ عاقبتـ٘
ٚكـُاْٗا بايـ ٚؼٌُ إهش ٗ ٙٚد ٓب اهلل ٜ ٫بايَ ٞا ٜتعشض ي٘ َـٔ
أؾشادَ ٗ ٙذٚ ٠أٜاّ سٝات٘.

ٚؾعٌ ا٭َش ط ذَشِّشْ ص َٛد٘ ٗ ظاٖش ٙإٍ ايٓيب ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

( )1طٛس ٠ا٭سضاب .35
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ٚطًِ ٚبٛاط طت٘ إٍ إظًٌُ ْٝعا ٜبؼش بعلـِٗ بعلـا ٚيٝتخـزٚا َـٔ

ٖز ٙايبؼـاس ٠دعـ ٠ٛإٍ ؾعـٌ ايــاؿات ,قـاٍ تعـاٍ طًَىْذطَنُِْ ٍِذنْنٌُْ أٍَُّذسى

َّذْعٌَُُ ئِىََ جىْخَْْشِ ًَّأٍُْشًَُُ ذِحىََْعْشًُفِ ًَّنْيٌََُْ عَِْ جىَُْنْنَشِص (. )1
ٚؾ ٘ٝإعذاص ٚإ نشاّ ٚتؼشٜـ يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ
ؾايبؼاسَ ٠تذذد ٗ ٠نٌ د ,ٌٝتطٌ عً ٢أٌٖ ا٭ سض َع اـٛٝل ا٭ٍٚ
يًؿذش ايـــادم ٚتتػؼـ ٢ايٓٗـاس ٚايًٝـٌٖ ,ـا ٜعـين إ ٚظـا٥ـ ايٓبـ٫ ٠ٛ
صاية قاَ ١ُ٥ظتذّ.١
يكذ دا٤ت ايبؼاس ٠عً ٢م ٛا٭َش ٚاٱرٕ اـاقٚ ,إٕ نإ ؾٗٝا بٝإ
يكاعذ ٠نً ٗ ١ٝؾًظؿ ١ايتؼشٜع.
ّ ٌٖٚهٔ إ عتباس ا٭َش عاَا َٛدٗا يًُ ٌَٓ٪بايتبؼري باؾَٓ ٫ ١ـاْع
َٓ٘ ,٭ْٗا ٚعذ إ هل ٞنش ِٜدا ٤عً ٢م ٛاٱط٬م ايعذد.ٟ
ٚيٝع ؾ ٘ٝرنش يًؼشا٥ط إ ٫ػشطٌ :
ا٭ : ٍٚاٱّإ ببعج ١ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ ٚايٓطـل
بايؼٗادتٌ ٚ ,ايتـذٜل بٓض ٍٚايكشإٓ.
ايجاْ : ٞعٌُ ايـاؿات ٚإ تٝإ ايؿشا٥و ٚايعبادات.
ٚتبٌ اٯ ١ٜعظَٓ ِٝضي ١ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚأًٖٝت٘
يٓكٌ ايبؼاسات ٚاْ٘ ايٛاطط ١بٌ اهلل عض ٚدـٌ ٚايعبـاد ٗ تبًٝـؼ اٯٜـات
ٚا٭سهاّ ٚايبؼاسات ٚاٱْزاساتٖٚ ,ز ٙاٯ( َٔ ١ٜآٜات ايبؼاسات).
ٚوتاز نٌ إ ْظإ ايبؼاسٜٓٚ ٠تظش إ ٜبؼش بٗا ؾشًُٗا ايٓيب ؿً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ يٮَــ ١باعتباس اْٗا َـٔ إ ؾاكـات ٚبشنـات ايكـشإٓ ,ؾُـع
ا٭َش بايؿشا٥و ٚاؾٗاد ٚايـ ٚؼٌُ إؼام دا٤ت ايبؼاس ٠عً ٢يظاْ٘
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ يًُٚ ٌَٓ٪ؾل ٖز ٙايكاعذْٚ ٠ف اٯ ١ٜايهشّ,١
ؾايٓيب ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ تًكـ ٢ا٭َـش بايبؼـاسَ ٠ـع ْـض ٍٚاٯٜـ,١
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ . 104
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ٚإظًُٜ ٕٛشدع ٕٛإٍ أسهاّ ٖز ٙاٯ ١ٜإَاَا ٖٚـذٚ ٣قـذ دـا ٗ ٤أٍٚ

طٛس ٠ايبكش ٠طرَىِلَ جىْنِطَحخُ الَ سَّْدَ فِْوِ ىُذوٍ ىِيَُْطَّقِ

َص (.)1

قىله تعاىل ط أََُّ ىَيٌُْ ََنَّحشٍ ضَجْشُِ ٍِِْ ضَذْطِيَح جَْهنَحسُ ص
اي ٗ ّ٬ط أََُّ ىَيٌُْ ص  ّ٫اٱ يتـاق ,أ ٟإ اؾٓـ ١يايــ ١هلـِ,
ؾُـٔ يـــا٥ف اؾٓـ ١أ ْــو  ٫تلــطش يًُعاػـشٚ ٠اؿٝــاَ ٠ـع أٖــٌ ايهؿــش
ٚايعٓاد ٚاؾشٛد يًؿـٌ ايتاّ ب ِٝأٌٖ اؾٓٚ ١أٌٖ ايٓاس.
 َٔ َِٗٓٚإ طتذٍ باٯَٚ ١ٜـا ؾٗٝـا َـٔ اٱيتــاق ٚإًـو عًـ ٢إٔ
اؾٓ ١كًٛقَٚ ,١ع قٛيٓا بإ اؾٓٚ ١ايٓاس ك ًٛقتإ ؾإٔ اٯ ٫ ١ٜتـذٍ عًٝـ٘
ٱستُاٍ اْ٘ ٚعذ ٚإيباس مسا ٟٚداصّ ٚ ,تعًٝل عً ٢اٱّـإ ٚايتكـ٣ٛ
ٚؾعٌ ايـــاؿاتٚ ,٭ٕ اهلل طــبشاْ٘ إ را أساد ػــ٦ٝا إ ٜكـــ ٍٛيـ٘ (نــٔ
ؾٝه.)ٕٛ

ٚقٛي٘ تعاٍط ٍِِْ ضَذْطيح ص أ ٟؼة ا٭ ػذاس ٚايجُاس ػش ٟا٭ْٗاس

آٚ ١ٜؾل َ٘ٓ ٬تعاٍ( ,س ٟٚعٔ َظشٚم :إٔ أ ْٗـاس اؾٓـ ١داسٜـ ٗ ١غـري

أيادٜذ)(.)2

يف بالغة القزآى
ٗ باب اجملاص ايعكًٜ ٞزنش أٌٖ ايب٬غ ١إٔ َٔ أػٗش ع٬قات٘ اٱطٓاد

إٍ إهإ ٚرنــشٚا قـٛي٘ تعاٍ ط ًَََعَيْنَح جَّْْيَذحسَ ضَجْذشُِ ٍِذِْ ضَذْذطِيٌِْ ص

( )3

سٝح أطٓذ اؾشٜإ إٍ ا٭ْٗاس  ٖٞٚأَهٓ ١إٝاٚ ٙأٚعٝتٗا.
يهٔ ايٛؿـ ايزٚ ٟسد ٗ اٯ ١ٜايهشّ ١أسقَٓ َٔ ٢اطب ١إكاّ بظبب
( )1طٛس ٠ايبكش. 2 ٠
( )2ايتبٝإ ٗ تؿظري ايكشإٓ .109 / 1
( )3طٛس ٠اْ٫عاّ .6
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ؽًـ أ ٖٚاّ ايبؼـش عـٔ تــٛس أْٗـاس اؾٓـٚ ,١قٝاطـِٗ هلـا بأْٗـاس ايـذْٝا
ْٚطشح ق ٫ٛدذٜذا ؾٗٝا:
يعٌ أْٗاس اؾٓ ١راتٗا َتششنَٚ ١تٓكً ١سٝح ٜؼا ٤أًٖٗا ٜٚظأي ٕٛاهلل
ٖٚــ ٛأَــش ٖهــٔ َٚتٛقــع ٚ ,ؾٝــ٘ صٜــاد ٗ ٠ايؿلــٌ ٚايٓعُــٚ ١اٱعذــاص
ٚايزغٝب ٚ ,قٛيٓا ٖزا ّٓ ٫ع َٔ إعٓ ٢اجملاص ٟإتعاسف ؾشٜإ ا٭ْٗاس
ٚإٔ إشاد َٓ٘ دشٜإ َاٗ٥ا.
ؾايـٛستإ َعا َٔ ؿؿات اؾٓـ ,١تـاس ٠هـش ٟإـا ٗ ٤ايٓٗـشٚ ,تـاس٠
هش ٟايٓٗش نً٘ ٜٓٚتكٌ إٍ قـٛس ٚدٓات أيش ٣إطتذاب ١يذعا ٤أ ٚؾل٬
ٚبؼاسَ ٠ظتشذث ١بكذْٗ ّٚش عظَٛ َٔ ِٝكع آيش َٔ اؾَٓ ١ـٔ غـري إٔ
ٜظٗش عً ٢إٛكع ايز ٟإْتكٌ َٓ٘ ْكف.
إٕ أ ْٗاس اؾٓ٦ٖٝٚ ١اتٗا دـضَ ٤ـٔ أ ػـٝا ٤نـجريَ ٠ظـتذٝب ١يًُـٗ ٌَٓ٪
اٯيشٚ ٠ؾٗٝا َا ٜؼتٗ ,ٕٛؾشَا ُٓـ ٢بعلـِٗ إ تٓكـٌ بعـو ا٭ْٗـاس إٍ
قـش آيش أ ٚسٚك َٔ ١سٜاض اؾٓ ١أ ٚأْ٘ طأٍ ْٗشا ٗ َٛكع آيـش َـٔ
اؾٓ ١ياؿٚ ١إٔ ا٭ ْٗـاس َتٓٛعـَٗٓ ,١ـا َـا هـش ٟبإـاَٗٓٚ ٤ـا َـا هــشٟ
بطــٝب ايؼــشاب ٚيزٜز.ٙ
ٚقذ ٜٓ ٫شـش ايتبذ ٌٜبا٭ ْٗاس ٗ اؾٓ ١بـٌ ٜتعـذ ٣إٍ بعـو بكاعٗـا

ٚأػذاسٖا ٚمٖٛا(.)1

ٚعٔ ابٔ عباغ إٔ اٯْ ١ٜضية ٗ عًٓٚ  ٞضٚ ,٠دعؿشٚ ,عبٝذ٠

بٔ اؿاسخ بٔ عبذ إطًب)
 َٔ ٖٛٚباب ايؿشد ا٭َجٌ ٚا٭طـٚ ٠ٛا ٫ؾ اْٗـا َطًكـ ١ػـش ٟاٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ , ١٭ٕ إذاس عً ٢عُ ّٛايًؿا ٚيٝع طبب ايٓضٚ ٍٚسذ. ٙ
(َٔ شَ( )٠ـٔ) يًتبعـٝو ٚاؾـٓع ٚايبٝـإٚ ,ايتؿظـري أْٗـِ ٜشصقـٕٛ
بعو ايجُاس ٗ نٌ ٚقةٚ ,يٲ يباس عٔ ايشصم َٔ أ ٟدٓع أ ٚؿٓـ أٚ
( )1آْظش طٛس ٠قُذ اٯ. 15 ١ٜ
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حبث بالغي
ٗ عًِ ب٬غ ١ايكشإٓ باب إتؼاب٘ باعتباس ا٭ؾشاد تعت ٖز ٙاٯٜـٖ ١ـا

ٚسد ٗ ايكشإٓ عًٔ ٢ظ ١عؼش ٚدٗا(.)1

ٚأطشاس ايتعذد ٖزا َٚلاَ ٘ٓٝايعًُ ٫ ١ٝتٓشـش بعًِ إتؼاب٘ ,ؾهٌ آ١ٜ
َٓٗا هلا َعاْ ٞاكاؾ ١ٝياؿـ ١بٗـا تعـشف عظـب إكـاّ ٚايكـشاٚ ٔ٥إعٓـ٢
ايظـٝاقٚ ,ٞهلا فتُعَ ١عاْ ٞأيــش ,٣ؾايهـجشٚ ٠ايتعــذد هلا َٓاؾــع َتؼــعب١
تتعـًل بأؾشادٖا ن ٬عً ٢سذٚ ,٠بٗا ْٝعا َع اٱعذاص ٗ إتؼاب٘ ٚس٠ٚ٬
ايتهشاس.

قىله تعاىل ط مُيَََّح سُصِقٌُج ٍِنْيَح ٍِِْ غَََشَزٍ سِصْقًحص
ٜعٛد ايلُري ٗ (َٓٗا) إٍ اؾٓاتٚ ,دا٤ت بًػ ١اؾُع ٱؾاد ٠ايهجش٠

ٚايتعذد ٚبٝإ عظ ِٝإسظإ ٚؾلٌ اهلل تعاٍ ٗٚ ,عا٥ذ ١ٜسشف اؾش عً٢
ؿٝػ ١اؾُع بٝإ ٱْتؿاع إ ٗ َٔ٪اٯيش َٔ ٠اؾٓإٚ ,عذّ سـش اٱقاَ١
ٗ دٓٚ ١اسذ.٠
ٚٚسٚد ( نًُا) ٜؿٝذ تعذد ايشصم ٚن جشتـ٘ ٚتٛايٝـٖ٘ٚ ,ـَ ٛـٔ َــادٜل
ايبؼاسٚ ,٠٭ٕ اهلل طبشاْ٘ إرا أعطٜ ٢عط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭ ٚا٭سظٔ.
ٚمل ٜــشد يؿــا ( ــش )٠بــإؿشد إ ٖ ٗ ٫ــز ٙاٯٜــ ١ايهشّــٚٚ ,١سد يؿــا

ايجُشات ٗ ايكشإٓ طة عؼشَ ٠شَٗٓ ,٠ا ٚاسذ ٠تتعًل بجُـاس اؾٓـ ١طًىَيُذٌْ
فِْيَح ٍِِْ مُوإ جىػَََّشَجشِص(ٚ ,)2يػ ١إؿشد ٗ اٯ َٔ( ١ٜش )٠ؾٗٝا َظا: ٌ٥
(َٗٓ )1ا طـٛس ٠ايبـكــش ,266 ٠آٍ عُــشإ  ,195إا٥ــذ ,12 ٠ايشعـذ  ,35ايٓشٌ ,31
اؿــر  ,23 ,14ايؿشقــإ  ,10ايضَــش  ,20ايكتــــاٍ  ,12ايؿتـــض  ,5ايــــــ ,12
ايتشش ,8 ِٜاي ٚز .11
( )2طٛس ٠قُذ .15
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ا٭ٜ : ٍٚؿٝذ سشف اؾش (َٔ)ايتبعٝو.
ايجاْ : ١ٝدا ٤يؿا ايجُش ٠بايتٓهري ٜٚذٍ عً ٢اٱط٬م ٚايتعذد أٜلا.
ايجايج ٗ : ١اٯ ١ٜإعذاص  ٖٛٚإتــاف ايجُـش ٗ ٠اؾٓـ ١بـايه ٚ ,تهؿـٞ
ؿاد ١اٱْظإ ٚغزاٜ ٚ ٘٥بكـ ٢ؾٗٝـا ؾلـٌ ,عٝـح يـ ٛدعًـٗا َـاد ٠غزا٥ـ٘
ايشٝ٥ظ ١ٝأ ٚايٛسٝذ ٠يهؿت٘ َع صٜادٚ ٠ؾلٌ ٜـذٍ عًـ ٢عظـ ِٝإسظـإ اهلل
تعاٍٚ ,يبٝإ يـٛؿ َٔ ١ٝيـٛؿٝات اؾٓ.١
ايشابع : ١إرا إػزى ٗ ش ٠اؾٓ ١أنجش َٔ ٚاسذ ؾاْٗا تهؿ ِٗٝ٭ٕ اٯ١ٜ
تك ٍٛسصقٛا َٓٗا َٔ ش ,٠إ ٫إ ٜشاد َٔ ايجُش ٠اطِ اؾٓع ٚيٝع ايكل١ٝ
ايؼخـ ٖٛٚ ,١ٝا٭سدض ,أ ٟإ ايشصم ٜأت َٔ ٞرات ايجُشٚ ٠يهٔ عًـ٢
م ٛايتعذد ٚايهجش.٠
اـاَظــٜ : ١ــأت ٞايـشصم َــٔ اهلل تعــاٍٖٚ ,ــِ ٜشصقــ ٕٛؾٗٝــاٖٚ ,ــزا ٫
ٜتعاسض َع قذستِٗ عً ٢اٱيتٝاس ٚايطًب َٔ غري سادض.

قىله تعاىل ط قحىٌج ىَزَج جىَّزُِ سُصِقْنَح ٍِِْ قَرْوُ ص

نًُ ١سكا ٚطشٚس ٚؾشح بؿلٌ اهلل تعاٍ إتٛايٚ ٞإتهشس ٗ ايذاس,ٜٔ
ٚإ تـاٍ ْعُ٘ عً ٢إ ٗٚ ,ٌَٓ٪تؿظريٖا أقٛاٍ :
ا٭: ٍٚإْ٘ ايز ٟسصقٓا ٗ ايذْٝا ,س ٟٚعٔ ابٔ عباغ ٚابـٔ َظـعٛد

()1

ْٚاع َٔ ١ايـشاب.١
ايجاَْ : ٞعٓا ٙأػب٘ ب٘ ,عٔ فاٖذ.
ايجايح  :إٕ اس اؾٓ ١إرا دٓٝة َٔ أ ػذاسٖا عاد َجًٗا ٗ َهاْٗا ؾارا
سأٚا َا عاد بعذ ايز ٟدين ,إ ػتب٘ عً ,ِٗٝؾكـايٛاٖ :ـزا ايـز ٟسصقٓـا َـٔ
قبٌ ٖٛٚ ,ق ٍٛأ ب ٞعبٝذٚ ٠و ٢ٝبٔ نجري.

ايشابع ٖ :زا ايزٚ ٟعذْا ب٘ ٗ ايذْٝا(.)2

( )1فُع ايبٝإ .65 /1
( )2ايتبٝإ ٗ تؿظري ايكشإٓ .110 / 1
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 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙا٭قٛاٍ ّٚ ,هٔ إكاؾٚ ١د ٙٛأيشَٗٓ ٣ا ,أِْٗ
نا ْٛا ٜعٝؼـ ٗ ٕٛايـذْٝا بٓعـ ِٝاٯيـش ٚ ٠نأْٗـا قشٜبـ ٚ ,١اسٖـا ساكـشٗ ٠
ايٛدٛد ايزٖين عٓذ نٌ ٚاسذ َِٓٗ َٗٓٚا إٔ اهلل عض ٚدٌ نـإ ٜـشصقِٗ
ٗ ايذْٝا َا ٖ ٛبؼاسَٚ ٠ـذام عًُ ٞيجُاس اؾٓ.١
ٚقٛهلِ ٜذٍ عً ٢ؿذم إ ّاِْٗ ٚتـذٜكِٗ بايبؼاس ٠عـ ٢مـ ٛايعُـّٛ
اجملُٛع ,ٞؾاٯ ١ٜتهؼـ ٗ اٯيشَ ٠ا ناْٛا عً َٔ ٘ٝسظٔ ايظشٜشٚ ,٠إ
نٌ ٚاسذ َِٓٗ نإ ٜتًزر بجُاس اؾٜٓٚ ١ه ٗ ٕٛاٯيش ٠ؾشسا بٗا ,طعٝذا
بٗا ٚنأْ٘ سٴصم إ ٜاٖا ٗ اؿٝا ٠ايذْٝا.
ٚيعٌ ٗ اٯْ ١ٜهت ١عكا٥ذ ١ٜكُٔ اٱ ساد ٠ايتهٜٝٓٛـ ١عُـٌ اٯٜـ ١عًـ٢
ظاٖشٖا  ٖٛٚإ اس اؾٓ ١أ ٚػبٗٗا تـٌ إٍ أؿشاب اؾٓ َٔ ١إٗ ٌَٓ٪
اؿٝا ٠ايذْٝا ؾل َ٘ٓ ٬تعاٍ بعامل ايتـٛس ٚايتزٚم ٚايٓهٗ.١
 ٌٖٚوتٌُ إساد ٠سٜ٩ا ايبؼاسات ٗ اؾٓ ,١اؾٛاب ٚ ,٫إ سـًة
ايشٜ٩ا ؾٗ ٞقل ١ٝػخـٚ ,١ٝتذٍ َلاٌَ اٯٜـ ١عًـ ٢ايـشبط بـٌ ايٛقـا٥ع
ٚايتؼاب٘ ٗ ا٭َٛس اـاسد.١ٝ
عٔ ا٭ػعش ٟقاٍ :إٕ اهلل ٕا أيشز آدّ َٔ اؾٓ ١صٚٸد َٔ ٙاس اؾٓ,١
ري إٔ ٖـز ٙتػٝٻـ ٴش
ٚعًُّ٘ ؿٳٓع ١نٌ ػ ,٤ٞؾجُاسٴنِ ٖـزَ ٙـٔ ـاس اؾٓـ ,١غـ ٳ
ٚتًو  ٫تػٝٻشٴ)( ,)1يٝؿشح إ َٕٛٓ٪عً ٢مَ ٛشنـب بـإٔ ٜـشٚا تًـو ايجُـاس
رات ايٓهٗ ١ايطٝب ٗ ١ايذْٝا ايت وشؿ ٕٛعً ٢ا٭نٌ َٓٗاٚ ,أْٗا ٗ اؾٓ١
ٜ ٫ـٝبٗا ايتًـ  ٫ٚتض ٍٚسا٥شتٗا ايطٝب.١

قىله تعاىل ط ًَأُضٌُج ذِوِ ٍُطَشَحذِيوح ص

(اهلا ٗ )٤ب٘ عا٥ذ إ ٍ ايشصم ٚايجُش ٠ايت ٜٓاي ٗ ٕٛاؾٓ ٗٚ ,١تؼابٗ٘
أقٛاٍ :
ا٭ٜ : ٍٚؼب٘ بعل٘ بعلا ٗ ايؼهٌ ٚايًٚ ٕٛايطعِ ,عٔ ا٭يؿؽ.
()1تؿظري ايط .392/1 ٟ
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ايجاَْ : ٞعٓاٜ ٙؼب٘ اس ايذْٝا غري أْ٘ أطٝب ,عٔ قتاد.٠
ايجايح ٜ :عين أِْٗ تظاٚٚا ٗ ايؿلٌ ٚايظ ٪دد ,عٔ اؿظٔ ايبــشٟ
ٚابٔ دشٜر.
ايشابع  :ايتؼاب٘ ٗ ا٭مسا ٤د ٕٚا٭ يٛإ ٚايطعٜ ٫ٚ ,ّٛؼب٘ اس اؾٓ١
ػ َٔ ٤ٞاس ايذْٝا ٗ ي ٫ٚ ٕٛطعِ ,عٔ ابٔ صٜذ ٚا٭ػذع.)1(ٞ

اـاَع َ :ا ٪ٜت ٕٛب٘ ٗ نٌ ٚقة َٔ ايجٛاب َجـٌ ايـز ٟدـاٗ ِٖ٤
ايٛقة ايز ٟقبً٘ َٔ غري صٜادْ ٫ٚ ٠كـإ.
 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙا٭قٛاٍٚ ,إ ط٬م اٯٜ ١ٜــًض ٚعـا ٤ٱدتُاعٗـا
بًشاظ عظ ِٝؾلٌ اهلل طبشاْ٘.
ٚتؿٝذ اٯ ١ٜأ ٕ ْعِ ايذْٝا ٚطٝباتٗا ايت قذ وـٌ عًٗٝا اٱْظإ ظٗذ,
هذٖا إَٝ َٕٛٓ٪ظش ٠قشٜب ٗ ١اؾٓ ١يٝشـٌ اٱتـاٍ بٌ ايذاس ٜٔبايٓظب١
يًُ.َٔ٪
ٚؾٗٝا تشغٝب ٚسح عً ٢إيتضاّ أطباب اٱّإ ٚبزٍ ايٛطع ٗ عٌُ
ايـاؿات ٚبؼاسٚ ٠د٫ي ١عً ٢إ تـاٍ ايٓعِ ٚدٚاَٗا.
ٚوتٌُ إٔ ٜه ٕٛإشاد بايتؼاب٘ ٖٓا ٖ ٛعذّ ايتُاٜض بٌ أٌٖ اؾٓ ١ؾُٝا
ٜتعًل بشصقِٗ َٔ اس ٖا ,ؾل َ٘ٓ ٬تعاٍ عً ٢إـ ٌَٓ٪بػـو ايٓظـش عـٔ
ايتُاٜض ٗ ايجٛابٚ ,اؿاٍ ايز ٟنإ ٗ ايذْٝا َٔ ايؿٛاسم ٗ ايشصم ٚإاٍ
َٚظت ٣ٛإعٝؼ ١ؾٗ ٛغري َٛدٛد ٗ اؾٓ ,١ؾُٔ ؿؿات اؾٓ ١إتظاع ايٓعِٝ
ؾٗٝا ٚعذّ تظشب اؿظش ٠إٍ ْؿٛغ أًٖٗا.
(ٚعٔ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي ٘ ٚطًِٚ :ايزْ ٟؿع قُـذ بٝـذٙ
إ ايشدٌ َٔ اٌٖ اؾٓ ١يٝتٓا ٍٚايجُش ٠يٝأنًٗا ؾُا ٖ ٞبٛاؿً ١إٍ ؾ ٘ٝست٢

ٜبذٍ اهلل َهاْٗا َجًٗا ,ؾارا أبـشٖٚا ٚاهلٖٝ ١٦ٝأ ٠ا٭ ٍٚقايٛا ريو)(.)2
( )1ايتبٝإ ٗ تؿظري ايكشإٓ .111 / 1
( )2ايهؼاف .260/ 1
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حبث بالغي
َٔ اٯٜات ايكشآْ ١ٝعًِ احملهِ ٚإتؼاب٘ٚ ,أؿٌ إتؼاب٘ إػتبا ٙايًؿـا
ٗ ايظـاٖش ٚإ ْطـباقـ٘ عً ٢إعاْ ٞإتعـذد ٗ ٠اـاسز.
(ٚإتؼـــاب٘) ٗ ٖـــز ٙاٯٜـــ ١يـــٝع َـــٔ احملهـــِ ٚإتؼـــاب٘ َعٓاُٖـــا
اٱ ؿـــط٬س ,ٞؾـــإشاد َٓـــ٘ إعٓـــ ٢ايًػـــٚ ٟٛأ ٕ بعلـــ٘ ٜؼـــب٘ بعلـــا,
يظـــــ ع ١ؾلــً٘ تعــاٍ ٚعظــ ِٝايٓعــــِ ٜــ ّٛايكٝاَـــــٚ ,١يعُــــَٛات قٛيــــ٘

تعـــاٍ طًَّضَعْنَذذذح ٍَذذذح فِذذ ِ صُذذذًُسِىٌِْ ٍِذذِْ غِذذوم ضَجْذذشُِ ٍِذذِْ ضَذْذذطِيٌِْ جَّْْيَذذذحسُ

ص(.)1
ؾُٔ َٓاؾع ايتؼاب٘ َٓع اؿظذ ٚأطباب ايهذٚسُٖٚ ٠ا أَـشإ ٖتٓعـإ
عً ٢أٌٖ اؾٓ.١

حبث بالغي آخز

اٱ عزاض يػ ١ايتـذٜ ,ٟكاٍ إ عزض ايؼ ٤ٞؿـاس عاسكـا ٚتــذ٣
ي٘ٚ ,إعزكة ايؼٗش إرا إبتذأت٘ َٔ غري أٚي٘.
أَا ٗ اٱؿـط٬ح ؾٗـ ٛاٱ تٝـإ ٗ اثٓـا ٤ايهـ ّ٬بعبـاسٜ ٫ ٠لـش ؾكـذٖا
بإعٓ ٢ا٭ ؿً ٞيًهٚ ,ّ٬قـذ ٜكـع بـٌ نَ٬ـٌ ؾٝهـ ٕٛنايؿاؿـٌ بُٗٓٝـا,
 َٔ َِٗٓٚطٸُا ٙاٱيتؿات.
ٚإ عتـــ ٗ ايٓشـــًْ ٛـــ ١ؿـــػش ٣تتخًـــٌ ًْـــ ١نـــ  ٣يًتأنٝـــذ,
ٚيٲعــزاض أ طــباب عذٜــذَٗٓ ٠ــا ايتكشٜــش ,ؾاٯٜــ ١يتكشٜــش ايــشصم ايهــشِٜ
ٗ اٯيــشْٛٚ ٠عــ٘ٚ ,اٯٜــ ١أعــِ ٗ َعاْٗٝــا ايب٬غٝــَٚ ١ــا ٜتؿــشع عٓٗــا َــٔ
إظا ٌ٥ايه.١َٝ٬

( )1طٛس ٠ا٫عشاف .43
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قىله تعاىل طًىَيٌُْ فِْيَح أَصًَْجؼٌ ٍََُيَّشَزٌ ص
أَٓ ٟضٖات َٔ ,اؿٝو ٚا٫طتشاكٚ ,١ايٓؿاغ يعذّ اي٫ٛد.٠
َٚطٗشات َٔ ا٭قزاس ٚا٭دْاغ َٔٚ ,دْـع ايطبـاع ٚطبـع ا٭يـ٬م
ايز ٟعًْ ٘ٝظا ٤ايذْٝا ٖا ٜهتظي َـٔ ايب٦ٝـ ١ايؿاطـذ ٠اَ ٚـا ٜتعًـل بعٓــش
ايٛساث َٔ ١عشم ايظ ٤ٛباٱكاؾ ١إٍ اـبح ٚايهٝذ ٚم.ٙٛ
(ٚأيشز ابٔ دشٜش عٔ ابٔ َظعٛد ٗ قٛي٘ { ٚهلِ ؾٗٝا أصٚاز َطٗش} ٠
قاٍ  ٫ :ولٔ  ٫ٚ ,وذثٔ ٜ ٫ٚ ,تٓخُٔ .
ٚأيشز ٚنٝع ٚعبذ ايشصام ٚعبذ بٔ ٓٝذ ٚابٔ دشٜـش عـٔ فاٖـذ ٗ
قٛي٘ { ٚهلِ ؾٗٝا أصٚاز َطٗش } ٠قاٍ  َٔ :اؿٝو ٚ ,ايػا٥ط ٚ ,ايبـ, ٍٛ
ٚإخال ٚ ,ايٓخاَٚ , ١ايبضام ٚ ,إين ٚ ,ايٛيذ) (.)1

ٚقذ ٚسد عٔ اٱَـاّ ايــادم  ٗ (اٯٜـ ١اْٗـٔ ا٭صٚاز اي٥٬ـ٫ ٞ

ولٔ  ٫ٚوذثٔ) يبٝإ ؾلٌ اهلل عً ٢أٌٖ اؾٓـٚ ١أصٚادٗـِ ٗ اؾاْـب
ايتهٜٛين ٚايعلٚ ٟٛايظُات ا٭ي٬ق ١ٝ٭ٌٖ اؾٓإ َعشٚؾ ١عٓذ إٌَٓ٪
باؿظٔ ٚايهُاٍ.
ٚ ٚسدت َاد( ٠طٗش) َٚؼتكاتٗا ٗ إ ٚعؼش ٜٔآ َٔ ١ٜآٜات ايكشإٓ
 ٖٞٚؼٌُ عٓـاَ ٜٔٚتكاسبٚ ١يهٓٗا تًتك ٗ ٞايٓكاَ ٤ـٔ ا٭قـزاس اـاسدٝـ١
ٚا يزاتٚ ١ٝاــاٍ ايكبٝش ,١يته ٕٛاٯ ١ٜبؼاس ٠يعظـ ِٝؾلـٌ اهلل تعـاٍ ٗ
َٛكٛع َٚباد ٨عًِ ا٭ي٬م ٚأثش ٗ ٙسٝا ٠اٱْظــإ ,إ تًـو ا٭صٚاز
دــضَ ٤ــٔ ْعــِ اؾٓــــ ١إتهاًَــٚ ١إجايٝــٖٚ ,١ــزا اٱ يبــاس َٓاطـــــب ١يتذــذد
إ ػــتٝام إ َٔ٪يًذَٓٚ ١ا ؾٗٝا ٚايتأط ٞبايـ ٗ دٓب اهلل ٚايتٝاس َا ؾ٘ٝ
َشكات٘ تعاٍ يًؿٛص بايظعاد ٠ا٭يش.١ٜٚ
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبـٝػ ١اؾُعٚ ,ؼتٌُ أَش:ٜٔ
ا٭ : ٍٚإ م ٍ٬اؾُعٚ ,نٌ َ َٔ٪ته ٕٛي٘ صٚدٚ ١ؾل عَُٛات ايظ
()1ايذس إٓجٛس .53/1

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 171
ٚايتكظ ِٝايب٬غٚ ١ٝايتكذٜش يهٌ َ َٔ٪صٚز طاٖش.٠
ايجاْ : ٞنٌ َ َٔ َٔ٪أٌٖ اؾٓإ ي٘ أصٚاز َتعذدات.
ٚايجاْ ٖٛ ٞا٭سدض ٭ٕ اهلل إرا أْعِ ٜٓعِ با٭ ٚا٭سظٔ ٚؾل (قإْٛ
ا٭ٚؾَٚ )٢ؿاد ٙإٔ اهلل ٜعط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭  ,يـٛؿا بايٓظب ١٭ٌٖ اؾٓ١
ٚؿٌُ ايبؼاس ٠عً ٢إعٓ ٢ا٭عِ.

قىله تعاىل ط ًَىٌُْ فِْيَح خَحىِذًَُُ ص

أ ٟإٔ أ ؿشاب اؾَٓ ١كٚ ُٕٛٝباق ٕٛؾٗٝا بـٛس ٠دا َٔ ١ُ٥غري صٚاٍ
أ ٚؾٓا.٤
 ٗٚاٯ ١ٜايهشّ ١دسٚغ تـًض يًُكاسْ ١بٌ أسٛاٍ إـ ٗ ٌَٓ٪اؾٓـ١
ٚأسٛاهلِ ٗ ايذْٝا ا٭َش ا يز ٟهعًـِٗ ٜعشكـ ٕٛعـٔ صٜٓـ ١ايـذْٝا ايضاً٥ـ١
َٚباٖذٗا اـذاعٜٚ ١تًُظ ٕٛايطشم إ٪د ١ٜإٍ إسشاص اـًٛد ٗ اؾٓ ١ؾ٬
هذ ْ٘ٚإ ٗ ٫اٱّإ ٚعٌُ ايـاؿات ؾٝذأب ٕٛعً ٢إتٝاْٗا بكـذ َٚعشؾ١
ٜٚتؿاْ ٕٛؾٗٝا ؾتتظع دا٥ش ٠اٱطٚ ّ٬تزطي َباد.٘٥
 ٗٚاٯٚ ١ٜعذ نش ِٜباؾٓٚ ١اـًٛد ٗ ْعُٗٝـا ٯٚي٦ـو ايـز ٜٔأسظـٓٛا
ظاٖـشِٖ ٚٚاؾك٘ طــشِٖ ٗ َظايو اٱ ّـإ ٚدسٚب اهلــــذاٚ ,١ٜتشغٝـب
ٚسح عً ٢ايتك.٣ٛ
َ ٗٚؿَٗٗٛا تعشٜو بايهاؾشٚ ٜٔإثاس ٠يًشظشْ ٗ ٠ؿٛطِٗ.
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قىله تعاىل طئُِّٳ جىيَّوَ الَ َّغْطَذِِْْ أَُْ َّ ْشِخَ ٍَػَالو ٍَح ذَعٌُضَسً
فَََح فٌَْقَيَح فَأٍََّح جىَّزَِِّ آٍَنٌُج فََْعْيٌَََُُ أََّّوُ جىْذَ ُّ ٍِِْ سَذِّيٌِْ ًَأٍََّح جىَّزَِِّ
مَرَشًُج فََْقٌُىٌَُُ ٍَحرَج أَسَ جدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالو ُّ ِو ذِذوِ مَذػِريوج ًَّيْذذُِ ذِذوِ مَذػِريوج ًٍََذح
ُّ ِو ذِوِ ئِالَّ جىْرَحعِقِ

َصاٯ26 ١ٜ

************
واللغة
القزاء واإلعزاب
إٕ  :سشف َؼب٘ بايؿعٌ ,اطِ اؾ٬ي : ١اطِ إٔ َشؾٛعٜ ٫ ,ظتش: ٞ
ْ ٫اؾٜ ,١ٝظتش : ٞؾعٌ َلاسعٚ ,ايؿ اعٌ كُري َظتز تكذٜشٜ ,ٖٛ ٙعٛد
إٍ اهلل تعاٍ ٚ :اؾًُ ١ايؿعً ٗ ١ٝقٌ ي (إٕ).
إٔ ٜلــشب  :إٔ ســشف َـــذسْٚ ٟـــبٜ ,لــشب  :ؾعــٌ َلــاسع
َٓـٛب بإٔ َلـُش ٠دـٛاصاٚ ,إٔ َٚـا بعـذٖا ٗ تأٜٚـٌ َــذس ٗ قـٌ
ْـب َؿع ٍٛب٘ٚ ,ايتكذٜش  :إٕ اهلل ٜ٫ظتش ٞكشب َجٌ.
َجَ : ٬ؿع ٍٛبـ٘ َٓــٛب بايؿتشـَٚ ,١ـا  :اٱبٗاَٝـ ١أ ٟايـت تضٜـذ
ايٓهش ٠إبٗاَا ,بعٛك : ١بذٍ َٔ َج.٬
ؾُا  :ايؿا ٤عاطؿَ ,١ا  :اطِ َٛؿ ٗ ٍٛقـٌ ْــب َعطـٛف عًـ٢
بعٛك.١
ؾٛقٗا  :ظشف َهإ َتعًل َشزٚف  ٫قٌ ي٘ َٔ اٱعشاب ٭ْ٘ ؿً١
إٛؿ.ٍٛ
ؾاَــا  :ايؿــا ٤إطــتٓ٦اؾَ ,١ٝــا  :ســشف ػــشل ٚتؿـــ ,ٌٝايــز : ٜٔاطــِ
َٛؿ ٗ ٍٛقٌ سؾع َبتذأ.
آَٓٛا  :ؾعٌ ٚؾاعـٌٚ ,اؾًُـ ٫ ١قـٌ هلـا َـٔ اٱعـشاب ٭ْٗـا ؿـً١
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ايز ,ٜٔؾٝعًُ ,ٕٛايؿا : ٤سابط ١ؾٛاب ايؼشل.
ٜعًُ : ٕٛؾعٌ َلـاسع َشؾـٛع ٚعَ٬ـ ١سؾعـ٘ ثبـٛت ايٓـ ,ٕٛايـٛا: ٚ
ؾاعٌٜ ١ًْ ,عًُ ٗ ٕٛقٌ سؾع ي ايز.ٜٔ
إْ٘  :سشف َؼب٘ بايؿعٌ ,اهلا ٤كُري َتـٌ ٗ قـٌ ْــب إمسٗـا,
اؿل  :ي ٖاٚ ,إٔ َٚا ٗ سٝضٖا ٗ قـٌ َؿعـٜ ٍٛعًُـَ ,ٕٛـٔ سبٗـِ :
داس ٚفشٚس َتعًكإ َشزٚف ساٍ.
ٚأَا  :ايٛا : ٚسشف عطـ ,أَـا  :سـشف ػـشل ٚتؿــ ,ٌٝايـز: ٜٔ
اطِ َٛؿ ٗ ٍٛقٌ سؾع َبتذأ ,نؿشٚا  :ؾعٌ ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا
َٔ اٱعشاب ٭ْٗا ؿً ١إٛؿ.ٍٛ
ؾٝكٛي : ٕٛايؿا : ٤سابط ١ؾٛاب ايؼشلٜ ,كٛي : ٕٛؾعٌ َلاسع َشؾٛع
ٚع ١َ٬سؾع٘ ثبٛت ايٓ ,ٕٛايٛا : ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ١ي إٛؿَ ,ٍٛـارا :
اطِ إطتؿٗاّ ٗ قٌ ْـب َؿع ٍٛب٘ َكذّ ٭ساد.
أساد  :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتض ,اهلل  :ؾاعٌ ١ًْٚ ,أساد َكٍٛ
ايك ,ٍٛبٗزا  :داس ٚفشٚس َتعًكإ بأساد.
َــجُٝٝ : ٬ــض َــٔ اطــِ اٱػــاسٚ ,٠قٝــٌ ســاٍٜ ,لــٌ  :ؾعــٌ َلــاسع
َشؾٛعٚ ,ؾاعًـ٘ كـُري َظـتز تكـذٜشٖ ٙـ ,ٛبـ٘  :دـاس ٚفـشٚسَ ,تعًكـإ
بٝلٌ ,نجريا َ :ؿع ٍٛب٘ ٜٗ :ذ : ٟعطـ عًٜ ٢لٌ ,ب٘  :دـاس ٚفـشٚس
َتعًكإ بٗٝذ ,ٟنجريا َ :ؿع ٍٛب٘.
َٚا ٜلٌ  :ايٛا : ٚعاطؿٚ ١إ طتٓ٦اؾٚ ١ٝسايْٚ ١ٝاؾ ,١ٝب٘  :داس ٚفشٚس
َتعًكإ بٝلٌ ,إ : ٫أدا ٠سـش ,ايؿاطكٌ َ :ؿع ٍٛبَ٘ٚ ,ا ٜلٌ  :ايٛاٚ
سايَٚ ,١ٝا ْ :اؾ.١ٝ
( َجْ ) ٬ـ بة عً ٢ايتُٝٝضٚ ,قَ ٌٝؿع ٍٛب٘.
( ٜ ٫ظتش ) ٞبٝاٚ ٤اسذ ٖٞٚ ٠يػٚ ُِٝ ١بهش بٔ ٚاٚ ,ٌٜب٘ قـشأ ابـٔ
نجري ,سزؾة إسذ ٣ايٝا ٌ٥ٱطتجكاٍ إدتُاعُٗا.
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اٱطتشٝا َٔ ٤اؿٝا ٗ ٖٛٚ ٤ايًػ ١تػـري ٚإْهظـاس ٜعـز ٟاٱْظـإ َـٔ
ؽٛف َا ٜعاب ب٘ ٜٚزّٚ ,يهٔ ٖزا ايٛؿــ ٜ ٫تٓاطـب َٚكـاّ ايشبٛبٝـ١
عٓذ تعًل َعٓ ٢ايهًُ ١ب٘ تعاٍ ,ؾاَا إٔ ٜه ٕٛعً ٢طب ٌٝايتُج ,ٌٝأ ٚاْ٘
وٌُ َلاٌَ قذط ٫ ١ٝتتعاسض َع َكاّ ايشبٛبٚ ١ٝعذّ ايتؼبٚ ٘ٝايتذظِٝ
 ٖٛٚا٭ْظب ٚا٭سدض.
ؾُعٓ ٢اؿٝا ٗ ٤ا٭ؿٌ ٖ ٛؽٛف اٱْظإ ٖا قـذ ٜعـاب بـ٘ٚ ,اهلل عـض
ٚدٌ َٓض ٙعٔ ايكبـٝضٚ ,ايتػـٝري ٚاٱْهظـاس ٚاٱْكبـاض أعـشاض تــٝب
اٱْظإ ٭ْ ٘ كًٛم ٖهٔ ٗٚ( ,سذٜح طًُإ قاٍ :قاٍ سط ٍٛاهلل ؿً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ( :إٔ اهلل س ٞٝنشٜٚ ِٜظتش ٞإرا سؾع ايعبذ ٜذٜـ٘ إٔ
ٜشدُٖــا ؿــؿشا ستــٜ ٢لــع ؾُٗٝــا يــريا)( , )1ؾٝشُــٌ اؿٝــا ٗ ٤اٯٜــ ١عًــ٢

ؿؿات اؾٚ ٍ٬ايهُاٍٜٚ ,أت ٞبعٓٛإ ايزى ,أ ٟإٔ اهلل عض ٚدٌ ٜ ٫زى
كشب ا٭َجاٍ.
ٚايلشب ٜكع عًَ ٢عإ عذٜذَٗٓٚ ٠ا أْ٘ عٓٛإ يًششنـٚ ١ايظـــعــ,ٞ
ٜٚأت ٞيًُجٌ نُا ٜكاٍ َا أ قٌ كـشبو ٗ ٖزا ايضَــإ أَ ٟجًوٚ ,كشب
إجٌ إعتُادٚ ٙإعتباسٚ ٙاٱتٝإ ب٘ يًتؼب.٘ٝ
ٚايبعٛكــٚ ١اســذ ٠ايبعــٛضٖٚ ,ــ ٛؿــػاس ايبــل َؼــتك َ ١ـٔ ايــبعو
يـػشٖا ٚدق ١سذُٗا ,أ ٚ٭ْ ٗا َٔ ايبعو َعٓ ٢ايكطع.
ٚايؿاطكْ : ٕٛع ؾاطـلٖٚ ,ـ ٛايـزٜ ٟـأت ٞا٭ؾعـاٍ إٓاؾٝـ ١٭سهـاّ
ايؼشٜعٚ ١ايطبـا٥ع اٱْظـاَْٚ ١ٝـا ىـشز بـ٘ عـٔ سـذٚد اٯداب اٱطـ١َٝ٬
ٚا٭يــ٬م ايكّٛــ ,١٭ٕ أ ؿــٌ ايؿظــل يــشٚز ايؼــَ ٤ٞــٔ ايؼــٗٚ( ,٤ٞ
ايذ عاٚ :٤أدسأ عين ػش ؾظك ١اؾٔ ٚاٱْع).

( )1ايهؼاف .263 / 1
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يف سياق اآليات
بعــذ ايٛعٝــذ ٚايتشــذٚ ,ٟايٛعــذ ٚايبؼــاس ٠دــا ٤ايتؿـــ ٗ ٌٝيػــ١
اٱستذاز إكش ٕٚبايؼاٖذ ٚإجٌ يبٝإ ٚد٘ ايتشذٚ , ٟسد ػبٗات أٌٖ
ايل٬يٚ ١ايهؿاس ٚايز َٔ ٜٔد.ِْٗٚ
نُا دا٤ت اٯ ١ٜايظابكَ ١ذح إظًٌُ ٚايجٓا ٤عً ِٗٝيتـذٜكِٗ بٓب٠ٛ
قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚؾ ٘ٝبٝإ ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايتـذٜل بٓبٛت٘
ٚإتباع٘ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ باب يٓض ٍٚايٓعِ ايذْٚ ١ٜٛٝا٭يش,١ٜٚ
ٚٚط ١ًٝيٓ ٌٝسكا اهلل طبشاْ٘  ٖٛٚغاَ ١ٜا ٜظع ٢إي ٘ٝاٱْظـإ ٗ اؿٝـا٠
ايذْٝا ايت دعًٗا اهلل داس إَتشإ ٚإيتباس.
َٚــٔ اٱعذــاص ٗ ْظــِ اٯٜــات إٔ تــأتٖ ٞــز ٙاٯٜــ ١داَعــ ١يًٛعــذ
ٚايٛعٝــذٚ ,ايبؼــاسٚ ٠اٱْ ـ زاس َــع ايتبــا ٗ ٜٔاؾٗــ ,١أ ٟتٛدــ٘ ايبؼــاس٠
يًُ ,ٌَٓ٪ايزٜ ٜٔتًك ٕٛبايتـذٜل ايتٓضَ ٌٜطًكا طٛا ٤نإٔ أَشا أْٝٗ ٚـا
أ ٚي ا أ ٚقـ ١أَ ٚج ٬أٚ ٚعذا أٚ ٚعٝذاٚ ,اٱْ زاس يًز ٜٔنؿشٚا ايزٜٔ
هشذ ٕٚب ايشبٛبٝـٚ ١ايٓبـٜٚ ,٠ٛــش ٕٚعًـ ٢اٱطـتٗضاٚ ٤اٱعـشاض عـٔ
اٯٜاتٜ ٫ٚ ,تؿهشَ ٗ ٕٚعاْٗٝا ايكذط ١ٝإر إٔ إجـٌ ايكشآْـ ٞيـ٘ د٫٫ت
عكا٥ذ ١ٜتذع ٛإٍ ايتذبش ٚايتأٌَ ٚاٱعتباس.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتايٝـ ٗ ١رّ ايـز ٜٔنؿـشٚا بـبعو ايــؿات ٚا٭ؾعـاٍ
ايكبٝشــ ١ايــت ٜتـــؿ ٕٛبٗــاٖٚ ,ــ ٞػــاٖذ عًــ ٢طــ ٤ٛؾعًــِٗ ٚسشَ ـاِْٗ
٭ْؿظِٗ ٖا ٗ أَجً ١ايكشإٓ َٔ إكاؿذ ايظاَٚ ,١ٝايت دا٤ت يتخًٝـِٗ
َٔ ْكو ايعٗذٚ ,اٱؾظاد ٗ ا٭سض.
ٚإجٌ ايكشآْ ٞطؿري مسا ٟٚيًٓاغ ْٝعا عً ٢إيـت٬ف َـذاسنِٗ,
يٓذاتِٗ َٔ اـظاسٚ ٠ايتٚ ٘ٝاؿريٚ ,٠إرا نإ ايهؿاس ٜٓهش ٕٚإتٝإ إجٌ
ايكشآْ ٞبايؼ ٧اؿكري ؾإْ ٘ دا ٤با٭َجً ٗ ١قـف ا٭َِ ايظايؿٚ ,١دا٤ت
اٯٜات ايظابك ١بإجٌ بايٓـاس إظـتٛقذٚ ,٠بـإطش ايٓـ اصٍ َـٔ ايظـُاَٚ ٤ـا
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ٜـاسب٘ َٔ ايظًُات ٚايشعذ ٚاي م.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ َٔ ١ٜباب ايتُج ٌٝبلشب ايبعٛكـَ ١ـج ٬باعتباسٖـا
ػ٦ٝا سكريا يتٛنٝذ قاعذ ٗ ٠اٱساد ٠ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛإٔ إـذاس يـٝع عًـ٢
إٛكٛع ايزٜ ٟأتَ ٞجا ,٫بـٌ عًـ ٢د٫٫ت إجـٌ َٚـا ؾٝـ٘ َـٔ إـٛاعا
ٚايع ٚتكشٜب إعك ٍٛإٍ اٱرٖإ بًػ ١احملظٛغ ,سٓ ١بايٓاغ عاَ,١

َٚــِٓٗ إظتلــعؿٚ ,ٕٛتؿلــٌ اهلل طــبشاْ٘ ٚدعــٌ ايكــشإٓطضِرَْْحًّذذح ىِنُذذوإ
َِْ ٍص .
()1

ٚبًشاظ اٯٜا ت ايظابك ١ايت دا٤ت ٗ رّ ايهؿاس ٜهـَ ٕٛعٓـ ٢اٯٜـ١
ٚايـً ١بٗٓٝا ٚبٌ َلاٌَ اٯٜات ايظابك ١عًٚ ٢دَٗٓ ٙٛا :

ا٭ٚ : ٍٚسد ٗ اٯ ١ٜايظادط ١قٛي٘ تعاٍ طأُ جىَّزَِِّ مَرَذشًُج عَذٌَج ٌ

عَيَْْيٌِْ أَجّ زَسْضَيٌُْ أًَْ ىٌَْ ضُنزِسْىٌُْ الَ ُّإٍِْنٌَُُص ٚدا٤ت ٖز ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ ايذ٫ي١
عً ٢إجٌ ايكشآْـَٛٚ ٞكـٛعٝت٘ ٚإٕ نـإ ٗ ا٭َـٛس ايــػريٚ ٠ايذقٝكـ,١
ٚيهٔ ايهؿاس مل َٛٓ٪ٜاٚ ,إيتاسٚا ايل٬يٚ ١ايػٛا.١ٜ

ايج ـاْٚ : ٞسد ٗ اٯٜــ ١ايظــابك ١ط خَذطٌََ جىيَّذوُ عَيَذذَ قُيُذذٌذِيٌِْ ًَعَيَذذَ عَذَْعِيٌِْ

ًَعَيََ أَذْصَحسِىٌِْ غِشَحًَزٌص  َٔٚ ,يـا٥ف اـتِ عذّ ايتـذٜل أ ٚاٱتعاظ
َٔ إجٌ ايكشآْ.ٞ

ايجايح  :دا ٗ ٤اٯ ١ٜايجآَ ,١قٛي٘ تعاٍ ط ًٍَِِْ جىنَّحطِ ٍَِْ َّقٌُهُ آٍَنَّح

ذِحىيَّوِ ًَذِحىًٌَِْْْ جٓخِشِ ًٍََح ىٌُْ ذَُِإٍِْنِ

َص ,ؾذـا٤ت اٯٜـ ١قـٌ ايبشـح يؿلـشِٗ,

ٚبٝإ عذّ إّاِْٗ ,٭ِْٗ سُٓٝا مسعٛا إجٌ ايكشآْ ٞبا٭ػٝا ٤ايــػري,٠
طــأيٛا بًٗذــ ١اٱطــتٓهاس طٍَذذحرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوصٚ ,ايــزٜ ٟــذٍ بايذ٫يــ١
( )1طٛس ٠ايٓشٌ .89
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اٱيتضاَ ١ٝعً ٢عذّ تـذٜكِٗ ب٘ ٚعذّ إعتباسِٖ ب٘ ,بُٓٝا ٜتًكا ٙإَٕٛٓ٪
بايتـذٜل ٜٚتخز ْ٘ٚطـبٖ ٌٝـذ ,٣يٝهـ ٕٛإجـٌ ايكشآْـَٝ ٞضاْـا ٚناػـؿا
َٚا٥ضا بٌ إٚ ٌَٓ٪ايهؿاس.
ؾٗ ٤٫٪إدعٛا اٱّإٚ ,يهٔ سٌ ْضية آٜات ايكشإٓ بإجٌ ٗ ا٭ػٝا٤
ايـػريَٚ ٠ا ٜ ٫ظتطٝع ٕٛإدساى نٓٗ٘  ,مل ٜظعٛا يظ٪اٍ بٝاْ٘ َٔ ايٓيب
قُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ٚايشاطـخٌ ٗ ايعًـِ ٚمل ٜشدعـٛا إٍ
ايكشإٓٚ ,تؿظري آٜات٘ بعلٗا يبعو بٌ أعًٓٛا إْهاسِٖ يٓض ٍٚايكشإٓ َجٌ
ٖز ٙا٭َجً ,١ؾـذم عً ِٗٝأِْٗ ٜـذع ٕٛاٱّـإ صٚسا ٚنـزباٚ ,أْٗـِ ٗ
اؿكٝك ١يٝظٛا َ ,ٌَٓ٪٭ٕ َٔ يـا٥ف أٌٖ اٱّإ تًك ٞإجٌ ايكشآْٞ
َع تبا ٜ٘ٓبايشكا ٚايكبٚ ٍٛايتظً.ِٝ

 َٔٚاٱعذاص ٗ اؾُع بٌ قٛي٘ تعاٍ ط ًٍَِِْ جىنَّحطِ ٍَِْ َّقٌُهُ آٍَنَّح ذِحىيَّوِ

ًَذِح ىًٌَِْْْ جٓخِشِ ًٍََح ىٌُْ ذَُِإٍِْنِ

َص (. )1

ٚبــٌ اٯٜــ ١قــٌ ايبشــح إيبــاس إظــًٌُ َــا ٜكٛيــ٘ ايهؿــاس ,ؾًــ٫ٛ
ؾلشِٗ ٚاٱيباس عٔ نزب إدعا ِٗ٥اٱّإ ,٭ْـة ػطش َٔ إظًٌُ

إٍ قــٛهلِ ط ٍَذذحرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص ٖٚــزا اٱْ ـــات َكذَــ ١يٝبــح ايهؿــاس
مسٚ َِٗٛأسادٝؿِٗ  ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜايجآَ ١يًتشزٜش َـِٓٗ َٚـٔ أقـٛاهلِ
ؾشُٓٝــا ٜــشد ٕٚبايظــ٪اٍ اٱْهــاس ٜ ٟهــ ٕٛغشكــِٗ ٚيبــح قـــذِٖ
َؿلٛسا عٓذ إظًٌُ ٚايٓاغ .

ايشابـع  :قـاٍ تعـاٍ ط ُّخَذحدِعٌَُُ جىيَّذوَ ًَجىَّذزَِِّ آٍَنُذٌج ًٍََذح َّخْذذَعٌَُُ ئِالَّ

جّرُغَيٌُْ ًٍََح َّشْذعُشًَُُص (ٚ ,)2دا ٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيت٪نذ َلاٌَ اٯٜـ ١أعـٙ٬

( )1طٛس ٠ايبكش.8 ٠
( )2طٛس ٠ايبكش.9 ٠
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َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚيذاع أٌٖ اؾشٛد باظٗاس ايتظاٚ ٍ٩اٱطتػشاب َـٔ إجـٌ
ايكشآْ ٚ َٔٚ ,ٞظا٥ـ ايعبٛد ١ٜتًك ٞايتٓضٜـٌ بايتــذٜل ,يـٛؿـا ٚإٔ
غاٜات اٯ ١ٜايكشآْ ١ٝأعِ ٚأن َٔ إٔ ؼٝط بٗا أٖٚاّ ايبؼش.

ايجاْ : ١ٝسُٓٝا ٜكٛي ٕٛط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَذػَالوص ؾإْ ِٗ ٜشٜذ ٕٚبـح سٚح

ايؼو ٚايشٜبٚ ,ؿذ ايٓاغ عٔ اٱطَٓٚ , ,ّ٬عِٗ َٔ ايتـذبش ٗ آٜـات
ايكشإٓ.
ايجايج : ١إٕ إيتٝاس ايؼو ٚايشٜب َٔ ٚد ٙٛايهؿش ٚاؾشٛدٚ ,يذاع
ايٓؿع ٚإك٬هلا.

ايشابعٜ ٫ : ١ؼعش ايهؿاس بإٔ قـٛهلِ ط ٍَذحرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص يـٔ ٜلـش

إظًٌُ ّٓ ٫ٚ ,ع َٔ إتعاظ ايٓاغ َٔ إجٌ ايكشآْٚ , ٞإؽار ٙكٝآٜ ٤ري
هلِ دسٚب اهلذاٚ ١ٜايشػاد.

اـاَع  :قاٍ اهلل تعاٍ ط فِِ قُيٌُذِيٌِْ ٍَشَفٌ فَضَجدَىٌُْ جىيَّوُ ٍَشَضًذحص (ٚ ,)1بـٌ

ٖز ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜقٌ ايبشح َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚدا ٤سد ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ عً ٢ايتٓضَٚ ٌٜا ؾٝـ٘ َـٔ َلـاٌَ

ٚأطشاس إجٌ ايكشآْ ٞط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالو ص دي ٬ٝعًـَ ٢ـا ٗ قًـٛبِٗ َـٔ
َشض ٖٛٚ ,ػاٖذ عً ٢ؿذٚدِٖ ٚإَتٓاعِٗ عٔ ايتـذٜل ,ؾذا ٤إجـٌ
ايكشآْ  ٞؾلشا هلِٚ ,سذ ١عً.ِٗٝ
ايجاْ َٔ : ١ٝإعذاص إجٌ ايكشآْ ٞإَت٬ن٘ ايـً ١ايتاَـ ١يكبـ ٍٛايٓـاغ
ي٘ٚ ,إّاْ ِٗ َلـاَٚ ,٘ٓٝايؼـاٖذ ٖـ ٛتًكـ ٞإظـًٌُ يـ٘ بايتــذٜل ,أَـا
ايهؿاس ؾإٕ عذّ تـذٜكِٗ ب٘ يٛدٛد إاْ ع ايزات ٞعٓذِٖ  ٖٛٚإشض ٗ

()1طٛس ٠ايبكش.15 ٠
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قًٛبِٗ ايز ٟوذب عٓ ٗا س ١ٜ٩اؿـل ٚايـذ٫٫ت ايبـاٖشات ,قـاٍ تعـاٍ

ط ُّشِّ ذذًَُُ أَُْ َُّْرِثُذذٌج ُّذذٌسَ جىيَّ ذوِ ذِ ذأَفٌَْجىِيٌِْ ًَّ ذأْذََ جىيَّ ذوُ ئِالَّ أَُْ ُّ ذطٌَِّ ُّذذٌسَهُ ًىَ ذٌْ مَ ذشِهَ
جىْنَحفِشًَُُص(.)1
ايجايجــ : ١دــا ٤إجــٌ ايكشآْ ـ  ٞيٝضٜــذِٖ َشكــا ٚعٓــادا ٚإؿــشاسا عً ـ٢

ايهؿش ,يزا ٚسد قٛي٘ تعاٍ ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜطُّ ِو ذِوِ مَػِريوجص ؾــشٝض إٔ اٯٜـ١
ْظــبة كــ٬يتِٗ إٍ اهلل تعــاٍ ٚ ,يهــٔ إــشاد ٖــْ ٛــض ٍٚإج ـٌ ايكشآْ ـٞ
ٚتهزٜبِٗ ي٘ ٚإْهاسٚ ٙإظٗاسِٖ عذّ ايشكا ب٘.

ايشابع : ١أيتتُة اٯ ١ٜايعاػـش ٠بكٛيـ٘ تعـاٍ طًىَيُذٌْ عَذزَجخٌ أَىِذٌٌْ ذََِذح مذحٌّج

َّنْزِذٌَُُ ص ٚق ٍٛايهؿاس ٚإخادعٌ طٍَذحرَ ج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص ٚكـ٬يتِٗ
بظــبب دشــٛدِٖ بإجــٌ ايكشآْ ـَ ٞكذَــ ١ٱطــتشكاقِٗ ايعــزاب ا٭يــِٝ
ٚإهح ايذاْ ٗ ِ٥اس دِٗٓ.
إٕ ؿذٚد ايهؿاس عٔ آٜات ايكشإٓ َعـٚ ١ٝرْب عظ ِٝؾذا٤ت ٖزٙ
اٯٜات بايٛعٝذٚ ,بٝإ َٛاكـٝع ايٛعٝـذ ,ٱقاَـ ١اؿذـ ١عًـ ٢ايهؿـاس ٗ
ايذْٝا ٚاٯيش.٠
ايظادغ  :دا٤ت اٯ ١ٜاؿاد ١ٜعؼشَ ٠ـٔ ٖـز ٙايظـٛس ٠بكٛيـ٘ تعـاٍ

ط ًَئِرَج قِْوَ ىَيٌُْ الَ ضُرْغِذًُج فِِ جْسف قَحىٌُج جمنَح َّذُِْ ٍُصْيِذٌَُُص ٚايـً ١بٗٓٝـا
ٚبٌ ٖز ٙاٯ َٔ ١ٜدٗات :
ا٭ : ٍٚإٕ ايشد اٱْهاس ٟعً ٢إجٌ ايكشآْ ٞإؾظاد ٗ ا٭سضٚ ,قذ
ٚسد سدِٖ بـٝػ ١اي ك ٍٛايزٜ ٟهَ ٕٛظُٛعا َٔ قبٌ اٯيـشٚ ,ٜٔقـاب٬
يًٓكٌ ٚاٱْتكاٍ بٌ ايٓاغٚ ,تشدد ٙا٭يظٔ ,ؾكـذت ٖز ٙاٯٜـ ١ؾلـش٘
ٚيتهــ ٕٛســشصا يًُظــًٌُ َــٔ آثــاس ٙايلــاس ٠عًــ ٢ايٓؿــٛغ ٗٚ ,عــامل
( )1طٛس ٠ايتٛب.32 ١
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ا٭عُاٍ.
ايجاْ : ١ٝإْهاس ايهؿاس يًُجٌ ايكشآَْٛ ٞكٛع يضدش ايٓاغ هلِ ِْٗٝٗٚ

عٔ ايؿظـاد ٗ ا٭سض ,ؾُـٔ َــادٜل قٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَئِرَج قِْذوَ ىَيُذٌْ الَ ضُرْغِذذًُج

فِِ جْسفص قاٍ إَٓ٪ـ ٕ ٛهلـِ٫ :ػشـذٚا بإجـٌ ايكشآْـَٚ ٞـا ؾٝـ٘ َـٔ
ايذسٚغ ٚايع .
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتشح إظًٌُ عً ْٞٗ ٢ايهؿاس عٔ ايتعذ ٟعً٢
ايكشإٓ َٚلاٌَ ايتٓضٚ ,ٌٜيٖ ٫ٛز ٙاٯ ١ٜيتذاٌٖ ػطش َٔ إظًٌُ قٍٛ
ايهؿاس َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱعشاض عٔ ايهؿاسَٚ ,ا ٜكٛي.ٕٛ
ايجاْ : ٞتشى ايشد عً ٢ايظ٪اٍ اٱْهاس ٟيًهؿاس.
ايجايح  :اؾذاٍ غـٛق طـ٪اٍ ايهؿـاس ٚ ,مسـاع إػايطـات ايـت
ٜكــذَ ٕٛعًٗٝــا ,٭ٕ رات ايظــ٪اٍ اٱْهــاس َ ٟػايطــٚ ,١قاٚيــ ١يتعطٝــٌ
ا٭سهاّ.
ايشابع  :اٱنتؿا ٤بظُاع َا ٜكٛيـ٘ ايهؿـاس ٚإٓـاؾك ٕٛغــٛق إجـٌ
ايكشآْــ ,ٞ٭ْٗــِ ٜتظــاٖش ٕٚباٱّــإ ُٖٜٛٚ ,ــ ٕٛغريٖــِ بــإٔ طــ٪اهلِ
اٱْهاسَٓ َٔ ٟاصٍ اٱّإ  ,ؾذا٤ت اٯ ١ٜيذؾع ٚ , ِٖٚإٓع َـٔ سظـٔ
ايظٔ بإخادعٌ ٚإٓاؾكٌ ٚايهؿاس َٚا ٜكٛي.ٕٛ
اـاَع  :دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيؿلض ايهؿاس ٚإخادعٌ ٚ,بٝـإ نـزب

إدعا ِٗ٥طجمنَح َّذُِْ ٍُصْذيِذٌَُُص ( )1٭ٕ سدِٖ اٱْهاسٚ ,ٟبكـاٗ ِٖ٤

َٓاصٍ ايزددٚ ,قاٚيتِٗ بح ايؼو ْٚؼش َعاْ  ٞايشٜب َا ٜكٛي ٕٛػاٖذ

عً ٢أْ ِٗ يٝظٛا َـًشٌَ َٔ ٖٛٚ ,ـادٜل قٛيـ٘ تعـاٍ طُّ ِذو ذِذوِ مَذػِريوجص

( )1طٛس ٠ايبكش.11 ٠
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ؾِٗ ٜذع ٕٛاٱؿ٬ح .
ٚدا ٤إجٌ ايكشآْـ ٞيبٝـإ كـ٬يتِٜٗٓٚ ,ؿـ ٞعـِٓٗ ؿـبػ ١اٱؿـ٬ح
يظ ٤ٛقٛهلِ ٚقبٝض سدِٖ.

ايظابع  :ايـً ١بٌ ٖـز ٙاٯٜـٚ ١قٛيـ٘ تعـاٍ طأَالَ جهنُذٌْ ىُذٌْ جىَُْرْغِذذًَُُ

ًىَنِِْ الَ َّشْعُشًَُُص ٚؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚت٪نذ ٖز ٙاٯٜـ ١ؾظـاد ايهؿـاس ٚإٓـاؾكٌ ,ؾُـٔ إؾظـادِٖ ٗ
ا٭سض ْؼش َؿاٖ ِٝايؼو ٚايشٜب ٗ ايتٓض.ٌٜ
ايجاْ : ٞدا٤ت اٯٜتإ بـٝػ  ١اؾُـع ,ؾٗـِ ٜـذٸع ٕٛاٱؿـ٬ح ٚتـأتٞ
ٖــز ٙاٯٜــ ١يؿلــشِٗ  ٚاٱيبــاس عــٔ نــزب قــ ٍٛإخــادعٌ َــٔ ايهؿــاس
ٚإٓاؾكٌ أِْٗ َـًش.ٕٛ
ايجايح  :تبٌ اٯٜتإ فتُعتٌ َٚتؿشقتٌ َـادٜل َٔ اٱؿ٬ح َٔٚ
اٱؾظاد ٗ ا٭سض.
ايشابع ٜ ٫ :عًِ ايهؿاس َكذاس ايلشس ايزٜ ٟتؿشع عٔ إْهاسِٖ يًعًّٛ
ٚايذسٚغ ايت تزػض عٔ إجٌ ايكشآَْ ٞط ًكاٚ ,عٔ نٌ َجٌ َـٔ أَجًـ١
ايكشإٓ ٚإٕ نإ با٭َٛس ٚإٛدٛدات ايذقٝكٚ ١ايـػري ,٠ؾاهلل تعاٍ ٜكظِ
َخًٛقاتــٜ٘ٚ ,ــزنشٖا َ ـجٜٚ , ٬ــبٌ عظــ ِٝقذستــ٘ غًكٗــا نــبري ٠ناْ ـة أٚ
ؿػريٚ ,٠يٝع يًٓاغ إ  ٫ايكبٚ ٍٛايتظـًٚ ِٝايؼـهش هلل تعـاٍ عًـ ٢إجـٌ
ايكشآْ ٞ٭ْ٘ ؾلٌ عظ َٔ ِٝعٓذ اهلل.

ايجأَ  :ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ,١ٜقٛي٘ تعاٍ ط ًَئِرَج قِْوَ ىَيٌُْ آٍِنٌُج مَََح آٍَذَِ

جىنَّحطُص (ٚ ,)1ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكذ ػً ٢اٱّإ ٗ تًك ٞإجٌ ايكشآْ  ٞبايكبٚ ٍٛايتظًَ ِٝـٔ
( )1طٛس ٠ايبكش.13 ٠
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ايز ٜٔآ َٓٛاٚ ,بتكذٜش اؾُع بٌ اٯٜتٌ سُٓٝا  ٜكاٍ يًهؿاس ٚإٓاؾكٌ طَئِرَج
قِْوَ ىَيٌُْ آٍِنٌُج مَََح آٍََِ جىنَّحطُ قَحىٌُج جّ إٍُِِْ مَََح آٍََِ جىغُّرَيَح ُص بًشاظ عَُٛـات
اٱّإ ٚمشٛهلا يٮؿٚ ٍٛايؿشٚعَٓٚ ,اطب ١اؾُع بٌ اٯٜتٌ ,ؾذا٤ت
ٖز ٙا ٯ ١ٜيتزب عٔ إ ٌَٓ٪ايز ٜٔؿذٸقٛا بإجٌ ايكشآْ ,ٞبــٝػ ١ايعًـِ
ٚاٱدساى طفََْعْيََُذذٌَُ جّ ذوُ جىْذَ ذ ُّ ٍِ ذِْ سَذِّيِ ذٌْص  ,يٝظــتشل عــذٚ ِٖٚايلــذ
اـاق هلِ ايـز ٟمل ٜـ َٔ٪بإجـٌ ايكشآْـ  ٞاؿهـِ عًٝـ٘ بايظـؿاٖٚ ١قًـ١
اؿًِْٚ ,كف ايعكٌ.
ايجاْ َٔ : ٞايظـؿاٖ ١ايـشد عًـ ٢نـ ّ٬اهلل تعـاٍ بايظـ٪اٍ اٱْهـاسٟ
ٚاؾشٛدٚ ,عذّ ايكبّٚ ,ٍٛهٔ بٝإ ايٓتٝذٚ ١ؾل ايكٝاغ اٱقزاْ: ٞ
ايه  : ٣ايزٜ٫ ٟكبٌ إجٌ ايكشآْ ٖٛ ٞطؿ.٘ٝ
ايـػش : ٣ايهؿاس إخادع ٕٛمل ٜكبًٛا إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايٓتٝذ : ١ايهؿاس إخادع ِٖ ٕٛايظؿٗا.٤

ايجايـــح  :أيتتُـــة اٯٜـــ ١ايجايجـــ ١عؼـــش ٠بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طًىَنِذذِْ الَ

َّعْيٌَََُُص ٚبًشاظ اؾُع بٌ اٯٜتٌ َظا: ٌ٥
ا٭ٜ٫ : ٍٚعًِ ايهؿاس بإٔ سدِٖ إجٌ ايكشآْ ٚ ,ٞدشٛدِٖ ب٘ ٪ٜنذ
ؾظكِٗ ٚيشٚدِٗ عٔ ايطاع.١
ايجاْٜ ٫ : ١ٝعًِ ايهؿاس إٓاؾع ايذْٜٛٝـٚ ١ا٭يشٜٚـ ١ايـت تزػـض عـٔ
إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجايجٜ ٫ : ١عًِ ايهؿاس إٔ إظًٌُ ئ ًٜتؿتـٛا إٍ قـٛهلِ ٚإدعـاِٗ٥
ٚيــٔ ٜـــٝبِٗ أرَٓ ٣ــ٘ ,٭ٕ ٖــز ٙاٯٜــ ١ؾ لــشة ايهؿــاس ٚبٓٝــة تأٜٚــٌ
نٚ َِٗ٬إْهاسِٖ َٚا ٜكـذ.َ٘ٓ ٕٚ
ايشابعٜ ٫ : ١عًِ ايهؿاس بٛدـٛب ايتــذٜل ببٜـات ايكـشإٓ عًـ ٢مـٛ
ايعُ ّٛاجملُٛع ٫ٚ ,ٞهٛص سد آ ١ٜأ ٚدض ٤آَٗٓ ١ٜا.
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ايتاطع  :قذ بٓٝة اٯ ١ٜايشابع ١عؼش ٠إٔ ايهؿاس إخـادعٌ إرا يًـٛا

إٍ ػٝاطٜ ِٗٓٝكٛي ٕٛهلِ طجّح ٍَعَنٌُْ جمنَح َّذُِْ ٍُغْطَيْضِتٌَُُص ٚاؾُع بٗٓٝا
ٚبٌ ٖز ٙاٯٚ َٔ ١ٜد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإظٗاسايهؿاس اٱطتٗضا ٤بإجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجاْ : ٞقا٫ٚتِٗ اٱطتخؿاف بإْهاس إجٌ ايكشآْ ٗ ٞا٭َٛس ايذقٝك.١

ايجايح  :ك٬ي ١ايهؿاس ٚإخادعٌ بإعشاكِٗ ٚؿذٚدِٖ عٔ إجـٌ
ايكشآَْٚ ,ٞا ٜزػض عٔ ايل٬ي َٔ ١ا٭ي٬م إزَ.١َٛ

ايعاػــــش  :قــــاٍ تعــــاٍ ط جىيَّذذذوُ َّغْذذذطَيْضِبُ ذِيِذذذٌْ ًََُّذذذذُّىٌُْ فِذذذذِ طُفَْْذذ ذحهنٌِْ

َّعََْيٌَُُص( ٗٚ ,)1اؾُع بٚ ٘ٓٝبٌ اٯ ١ٜقٌ ايبشح َظا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚدا ٤إجٌ ايكشآْ  ٗ ٞا٭ػٝاٚ ٤إخًٛقات ايــػري ,٠يٝؿلـض
اهلل ايهؿاس ٚإٓاؾكٌ.
ايجاْ : ١ٝيًُجٌ ايكشآْ ٚ ٞظا٥ـ َتعذد ,٠ؾٗ ٛبـاب ٖذاٜـ ١يًُظـًٌُ,
ٚدعــ ٠ٛيًٓــاغ يــذي ٍٛاٱطــٚٚ ,ّ٬طــ ١ًٝيٲطــتٗضا ٤بايهؿــاس ايــزٜٔ
ٜظٗش ٕٚاٱْهاس يًُجٌ ايكشآْ ٜٚ ,ٞؿٛتِٗ ايتذبش ٗ َلاَ ٘ٓٝايكذط.١ٝ
ايجايج : ١إٕ ؾلٌ اهلل ٗ اٱتٝإ بإجٌ بـا٭َٛس ايــػري ٠ػـاٖذ عًـ٢
إطتٗضا ٘٥بايهؿاس ٚإخادعٌ ٭ْ٘ طبشاْ ٘ ٜعًِ َاطـٝكٛي ٕٛعٓـذ ْضٚيـ٘,
َٚع ٖزا ؾإْ٘ طبشاْ٘ ٜٓضٍ إ جٌٜٚ ,زنِٗ ٜكٛيَ ٕٛا ٜذٍ عً ٢ك٬يتِٗ,
إطتٗضا َ٘ٓ ٤تعاٍ بِٗ.
ايشابع ٗ : ١اؾُع بٌ اٯٜتٌ ػاٖذ عً ٢إْتـاس اٱطٚ ,ّ٬إطتذاَ١
ايٓؿع ايعظ َٔ ِٝإجٌ ايكشآْ.ٞ
اـاَظــٖ : ١ــز ٙاٯٜــَ ١ــٔ إطــتذساز اهلل تعــاٍ يًهؿــاس ٚتــشنِٗ ٗ
ك٬يتِٗ ٚػاٚصِٖ يًشذ ٗ ك٬يتِٗ ,ؾًٝع يًٓاغ إٔ ٜشدٚا ن ّ٬اهلل,
 )1طٛس ٠ايبكش. 15 ٠
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بـــٌ هـــب عًـــ ِٗٝتًكٝـــ٘ بـــايكبٚ ٍٛايتــــذٜلٚ ,سُٓٝـــا ٜظٗـــش ايهؿـــاس
اٱطتخؿاف ببعو َلاٌَ ايتٓض ٌٜبًشاظ َٛكٛع إجٌ ايكشآْٜ ٞزتـب
عً ٘ٝعكٛبٚ ١أثش َشنب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإطتذساز ايهؿاس٬ٖٚ ,نِٗ َٔ سٝح ٜ ٫عًُـٖٚ ,ٕٛـَ ٛـٔ
َـادٜل اٱطتٗضا ٤بِٗ.
ايجاْ : ٞؿريٚس ٠ايهؿاس ٗ ػاٚصِٖ اؿذ ٚتعذَ ِٜٗتشري.ٜٔ

ايجايح َ َٔ :ـادٜل اؿري ٠قٛهلِ ط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَذػَالوص ٚكـ٬يتِٗ

َٚا ٜزػض عٓٗا ,ؾكٛي٘ تعاٍ طُّ ِو ذِوِ مَػِريوجص دي ٌٝعً ٢سريٚ ٠عُ ٢ايهؿاس
ٚإؾتكاسِٖ يًتٛؾٝل ٗ اٱي تٝاس ٚايكٚ ٍٛايؿعٌ.

اؿاد ٟعؼش  :قاٍ تعاٍ ط أًُْىَثِلَ جىَّزَِِّ ج ْطَشًَْج جى َّالىَسَ ذِحىْيُذٍَ فَََح سَذِذَصْ

ضِجَحسَضُيٌُْص (ٚ , )1اؾُع بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜقٌ ايبشح َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإظٗاس اٱْهاس يًُجٌ ايكشآْْٛ ٞع ك٬ي.١
ايجاْ : ٞيكذ إيتاس ايهؿاس ايل٬يٚ ١ايتعذٚ , ٟػاٚص اؿذ بإْهاس إجٌ

ايكشآْ ـ ٖٚ ,ٞــَ ٛــٔ َـــادٜل قٛيــ٘ تعــاٍ طج ْذطَشًَْج جى َّذالىَسَص يعــذّ ٚدــٛد
إكتل ٞهلزا ايؼشاٚٚ ,٤دٛد إاْع يٖ٘ٚ ,زا إاْع َٔ دٗتٌ :
ا٭ : ٍٚدْ : ١ٜٛٝؾإٕ ٚظٝؿ ١ايٓاغ ٗ ايذْٝا ٖ ٞعباد ٠اهللٚ ,سد إجٌ
ايكشآْٚ ٞايـذٚد عٓ٘ أَش كايـ يًٛظٝؿ ١ايتهًٝؿٚ ١ٝايؼشع ١ٝيٲْظإ.
ايجاْ : ١ٝأيش : ١ٜٚؾكذ دعٌ اهلل تعـاٍ اٯيـش ٠داس سظـاب ٚدـضا,٤
ٚأعذ اهلل يًهؿاس ايعزاب ا٭ي.ِٝ
ايجايح  :بٌ اهلذٚ ٣ايلـ٬ي ١تلـاد ٚتٓـاف ٚعـذّ إدتُـاعٚ ,بـٌ
ايتظً ِٝبإجٌ ايكشآْٚ ٞسدْٛ ٙع تلاد.
( )1طٛس ٠ايبكش. 16 ٠
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ايشابع َ َٔ :ـادٜل اهلذ ٣ايتـذٜل بإجـٌ ايكشآْـ ,ٞؾعٓـذَا أبـ٢
ٚإ طته ايهؿـاس عـٔ ايتــذٜل ٚايتظـً ِٝبـ٘ ,ؿـذم عًـ ِٗٝقٛيـ٘ تعـاٍ

ط ج ْطَشًَْج جى َّالىَسَ ذِحىْيُذٍَص (.)1

اـــاَع  :يكــذ سد ايهؿــاس ٚإخــادع ٕٛإجــٌ ايكشآْــ ٞايــزٜ ٟــأتٞ
با ٭ػٝاٚ ٤إخًٛقات ايـػري ,٠بزسٜع ١إٔ اهلل تعاٍ أعظِ َـٔ إٔ ٜـزنش
ٖز ٙإخًٛقات ٗ نتاب٘.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيت٪نذ ْضٖ ٍٚزا إجٌ َٔ عٓـذ اهلل تعـاٍٚ ,ؽـ
بإٔ اهلل عض ٚدٌ ٜ ٫زى ٖز ٙا٭َجًٚ ١إٕ ناْة ؿػري ,٠٭ْ٘ تعاٍ أعًِ
بإـًشٚ ١أطباب دًب إٓؿع ١يًٓاغ ٚ ,دؾع إؿظذ ٠عـِٓٗ ,يـزا قايـة
ٖز ٙاٯ ١ٜطَّيْذُِ ذِوِ مَػِريوجص ؾٗز ٙاهلذا ١ٜعًَٚ ١ـذام يـشْ ١ضٖ ٍٚزٙ
ا٭َجً ,١أَا أٌٖ ايل٬ي ١ؾإِْٗ ٜشنب ٕٛداد ٠ايهؿشٜٚ ,ـش ٕٚعً ٢ايعٓاد
ٚاؾشٛد  ,طٛاْ ٤ضٍ ايكشإٓ بٗز ٙا٭َجاٍ أْ ٚضٍ بػريٖا .
ٚسُٓٝا ٜٓضٍ ٖزا إجٌ ؾإْ٘ ٜؿلض ك٬يتِٗ ٚهعًِٗ ٜتذاٚص ٕٚاؿذ
ٗ طػٝاِْٗ  ,يٝظتشكٛا دي ٍ ٛدِٗٓ عكٛبٚ ١دضا ٤عًَ ٢ا إستهبـَ ٙٛـٔ
ايـذٚد ٚاٱعشاض عٔ إجٌ ايكشآَْٚ ٞا ؾ َٔ ٘ٝايذسٚغ ٚإٛاعا.

ايظادغ  :قاٍ تعاٍ طفَََح سَذِذَصْ ضِجَحسَضُيٌُْص ؾ تتـبٌ يظـاسٚ ٠عـذّ سبـض

ايهؿاس ب ٗز ٙاٯ ١ٜايت تؿلشِٗ ٚتتلُٔ يض ٗ ِٜٗايذْٝا ٚاٯيش ,٠يكذ
أسادٚا ايطعٔ بإجٌ ايكشآْ  ٞؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّ ١ـزٚ ِْٗ٫دعًِٗ
ٗ سري َٔ ٠أَشِٖ عادض ٜٔعٔ ايشد ,يٝه ٕٛاـض ٟػاٖذا عً ٢تعذِٜٗ
عً ٢اٱطٚ , ّ٬ك٬يتِٗ ٚعذّ سبض ػاستِٗ.

ايظابع  :قاٍ تعاٍ طًٍََح محٌّج ٍُيْطَذَِِّص ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتخ عٔ

( )1اٯ.16 ١ٜ
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ك٬ي ١ايهؿاس ٚإعاْذ ,ٜٔبكٛي٘ تعاٍ طُّ ِو ذِذوِ مَذػِريوج ص ؾـشد ايهؿـاس يًُجـٌ
ايكشآْ ٞتٛنٝذ ٱبتعادِٖ عٔ اهلذا ,١ٜنُا إٔ عذّ ٖذاٜتِٗ طبب يشدِٖ
إجٌ ايكشآْ ٚ ,ٞعذّ تذبشِٖ ٗ َعاْٚ ٘ٝد٫٫ت٘ ,ؾُـٔ نـإ َتذاؾٝـا عـٔ
أطباب َٓٚاصٍ اهلذاٜ ١ٜبادس إٍ اٱعشاض عٔ أؾشادٖا ٚطٓٓٗأَ ٖٛٚ ,
ايذا ٤ايزٜ ٟـٝب ايكًٛب.

ايجاْ ٞعؼش :قاٍ تعاٍ ط ٍَػَيُيٌُْ مَََػَوِ جىَّزُِ جعْطٌَْقَذَ َّحسوج فَيَََّذح أَضَذح َشْ ٍَذح دٌَْىَذوُ

رَىَدَ جىيَّوُ ذِنٌُسِىٌِْ ًَضَشَمَيٌُْ فِِ ظُيََُحشٍ الَ ُّرْصِشًَُُص (ٚ,)1ايـً ١بٗٓٝاٚ ,بٌ ٖزٙ
اٯٚ َٔ ١ٜد: ٙٛ
ا٭َٛ : ٍٚكٛع اٯٜتٌ ٖ ٛإجٌ ٚايتؼب ٘ٝايكشآْ.ٞ
ايجاْ : ٞدا٤ت اٯ ١ٜأع ٗ ٙ٬ايتُج ٌٝعاٍ ايهؿـاس ٚإخـادعٌ ,أَٸـا
ٖز ٙاٯ ١ٜؾزنشت رات إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجايح  :اؾشٛد بإجٌ ايكشآْ َٔ ٞاٱقاَ ٗ ١ايظًُات ٚأطبابٗا.
ايشابع ٜ َٔ :ه ٗ ٕٛايظًُات ٜٚعذض عٔ ايش ١ٜ٩نُا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ

ٗ اٯٜـــ ١أعـــ ٙ٬ط ًَضَذ ذشَمَيٌُْ فِذذذِ ظُيََُذذذحشٍ الَ ُّرْصِذ ذشًَُُص ٜ ٫ـــذسى إعـــاْٞ
ٚإلاٌَ ايكذط ١ٝيًُجٌ ايكشآْ , ٞؾايهؿاس ٚإٓاؾكٜ ٫ ٕٛشَ ٕٚا ٗ إجٌ
ايكشآْ  ٗ ٞؿػا٥ش ا٭ػٝا َٔ ٤ايذقا٥ل ٚايعًٚ ّٛايذ٫٫ت.
اـاَع ٪ٜ :د ٟدشٛد ايهؿاس بإجٌ ايكشآْٚ ,ٞإظٗاس ايؼو ٚايشٜب
ؾ ٘ٝإٍ ؾلٝشتِٗ ٚيض ِٜٗبٌ ايٓاغ ,يتتذً ٢إعاْٚ ٞا٭طشاس ايكذط١ٝ

ٗ إجــٌ ايكشآْ ـٖٚ ,ٞــَ ٛــٔ َـــادٜل َــا ٚسد ٗ اٯٜــ ١أعــ ٙ٬طرَىَذدَ جىيَّذوُ

ذِنُذٌسِىٌِْص يٝه ٕٛإجٌ ايكشآْ ٞإْ زاسا ٚٚعٝذا ٚدـض ٤عًـ ١يـزٖاب ْـٛسِٖ,
ٚدعًِٗ ٗ كٝاع ٚك٬ي.١
( )1طٛس ٠ايبكش.17 ٠

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 187

ايجايح عؼش  :ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜبٌ قٛي٘ تعاٍ طصٌٌُّ ذُنٌٌْ عَُْذٌِ
فَيٌُْ الَ َّشَِْعٌَُُص (ٚ ,)1ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚأت ٞإجٌ ايكشآْ  ٞدعْٚ ٠ٛذاٚ ٤سٓ ١يًٓاغ ْٝعـاَٚ ,ـٔ
يـا٥ـــ٘ إٔ اهلل عــض ٚدــٌ ٜــأت ٞبإجــٌ با٭ػــٝا ٤ايعظُٝــٚ ١ايذقٝكــ,١
ٚايهبريٚ ٠ايـػري ,٠يٝه ٕٛتزنريا ٚتهـشاسا ٚتُٓٝـ ١يًُعـاسفَٛٚ ,عظـ١
يًٓاغ ْٝعاٚ ,يهٔ ايهؿاس ٜـُ ٕٛآراِْٗ عٔ مساع دع ٠ٛاؿلٚ ,عٔ
إجٌ ايكشآَْٚ ,ٞا ؾٚ َٔ ٘ٝد ٙٛاؿهُٚ ١أطباب اهلذا.١ٜ

ايجاْ : ٞدا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ طعٌَُِْص ٜٚؿٝذ اؾُع بٗٓٝا

ٚبٌ ٖز ٙاٯ ١ٜعذّ س ١ٜ٩ايهؿـاس ٚإخـادعٌ ا٭ثـش إبـاسى ايـزٜ ٟزنـ٘
إجٌ ايكشآْ  ٞعًـ ٢إظـًٌُ ْاعـات ٚأؾـشاداٖٚ ,ـِ عُـ ٞعـٔ إٓـاؾع
ايذْٚ ١ٜٛٝا٭يش ١ٜٚيًُجٌ ايكشآْ.ٞ

ايجايــح  :دــا٤ت اٯٜــ ١أعــ ٙ٬بكٛيــ٘ تعــاٍ طذُنْ ذٌٌص ٱؾــاد ٠إعتكــاٍ

ايظٓتِٗٚ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ طَّقٌُىُذٌَُ ٍَذحرَج أَسَ جدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص
ٜٚؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜتٌ بإٔ قٛهلِ أع ٙ٬نايعذّ ٚيٝع ي٘ أثش أ ٚتأثري بٌ
ايٓاغ ,ؾ ٬أسذ ٜظتُع إ يٜٚ ,٘ٝبك ٢سذ ١عًَ َٔ ٖٛٚ ,ِٗٝـادٜل قٛي٘

تعاٍ طًٍََح َّخْذَعٌَُُ ئِالَّ جّرُغَيٌُْ ًٍََح َّشْعُشًَُُص (.)2

ايشابع عؼش  :ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٜـٚ ١قٛيـ٘ تعـاٍ طط أً مَصَذِّْدٍ ٍِذِْ
جىغَََّح ِ فِْوِ ظُيََُحشٌ ًَسَعْذٌ ًَذَشْقىص(ٚ ,)3ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ

( )1طٛس ٠ايبكش.18 ٠
( )2طٛس ٠ايبكش.9 ٠
( )3طٛس ٠ايبكش.19 ٠
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ا٭ : ٍٚتتلُٔ نٌ َٔ اٯٜتٌ إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايج ـاْ : ٞتعًــل إجــٌ باٯٜــ ١أعــ ٙ٬بــايك ّٛايهــاؾش ,ٜٔأَــا ٖــز ٙاٯٜــ١
ؾتختف بإجٌ با٭ػٝا ٤ايـػريٚ ,٠قبض سد ايهؿاس عً.٘ٝ

ايجايح :قاٍ تعاٍ ٗ رّ ايهؿاس ط َّجْعَيٌَُُ أَصَحذِعَيٌُْ فِِ آرَجهنٌِْ ٍِِْ

جىصٌََّجعِ ِص ٚدا ٤إجٌ ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜنايـاعك ١عًـ ٢ايهؿـاس ,ؾُـٔ ؾـضعِٗ

ٚيٛؾِٜٗ ,كٛي ٕٛعٓذ مساع إجٌ ايكشآْ ٞبا٭ػٝا ٤ايـػري ٠طٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ
ذِيَزَج ٍَػَالوص.
ايشابع :أيتتُة اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ طًَجىيَّوُ ٍُذِْطى ذِحىْنَحفِشَِِّصٚؽ
اٯ ١ٜقٌ ايبشح عٔ ك ٬ي ١ايهؿاسٚ ,تعذٚ ِٜٗط ٤ٛتًك ِٗٝيًتٓض.ٌٜ

اـاَع عؼش  :ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٜـٚ ١قٛيـ٘ تعـاٍ طَّنَذحدُ جىْرَذشْقُ َّخََْذُِ

أَذْصَحسَىٌُْص (ٚ ,)1ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدــا٤ت اٯٜت ـإ بًػــ ١إجــٌ  ٚايتؼــبَٚ ,٘ٝــٔ اٯٜــات اْٗــِ مل
ٜظتخؿّٛا بإجٌ ايز ٟؾ ٘ٝإطش ٚايشعذ ٚاي مٚ ,يطـ اي م ٭بـاسِٖ
َٚــا يــ٘ َــٔ ايــذ٫٫ت ايعكا٥ذٜــٚ ,١يهــِٓٗ وــاٚي ٕٛاٱطــتٗضا ٤با٭َجًــ١
ايكشآْ ١ٝايت تتعًل بذقا٥ل اـًلَ ,ع أْ ٗا آ َٔ ١ٜبذٜع ؿـٓع اهلل تعـاٍ,
ٚاٱتٝإ بٗا َجَٓ ٬اطب ١نشّ ١يًتذبش ٗ يًكٗا ٚعًت٘ ٚغاٜات٘ ٚد.ً٘٥٫
ايجاْ :ٞإٕ تـٛبٝي ايهؿـاس يـشدِٖ إجـٌ ايكشآْـ  ٞبايبعٛكـ ١صدـش عـٔ
اٱطتٗضا ٤بإجاٍ ايٛاسد ٗ اٯ ١ٜأعٚ ,ٙ٬اٯ ١ٜايت طبكتٗا ٚأَجً ١ايكشإٓ
ا٭يشٚ ,٣دع ٠ٛيًتذبش ٗ َعاْ ٞنٌ َجٌ ٗ ايكشإٓ بذي ٌٝإٔ آٜات ايكشإٓ
مل تتلُٔ َج ٬بايبعٛكٚ , ١مل تزنش ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜؾًزا دا٤ت اٯ ١ٜبًػ١

()1طٛس ٠ايبكش.20 ٠
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اٱط٬م ٗ ايذقا٥ل بإٔ قاية طذَعٌُضَسً فَََح فٌَْقَيَحص.
يتهٖ ٕٛز ٙاٯ ١ٜتٛط ١٦ٯٜات أيش ٣تتلُٔ ا٭َجًـ ١بـذقا٥ل اـًـل

نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طمَََػَوِ جىْعَننَرٌُشِ جضَّخَزَشْ ذَْْطًحص (ٚ ,)1قٛي٘ تعاٍطًَأُ َّغْيُرْيٌُْ
جىزذَحخُ َْْثًح الَ َّغْطَنقِزًُهُ ٍِنْوُص(.)2

ايجايح :دا٤ت اٯ ١ٜبزنش كًٛم َٔ أؿػش إخًٛقـات يتهـ ٕٛعـ ٠
َٛٚعظٚ , ١صدشا يًهؿاس عٔ اٱطتخؿاف َذسط ١إجٌ ايكشآْٚ ٞتؿٜٛة
َا ؾ َٔ ٘ٝإٓاؾع عٔ أْؿظِٗ.

ايشابع :دا٤ت اٯ ١ٜايعؼش ٕٚبكٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَىَذٌْ َذح َ جىيَّذوُ ىَذزَىَدَ ذِغَذَْعِيٌِْ

ًَأَذْصَحسِىٌِْص .
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّ ١يتخ عـٔ كـ٬ي ١ايهؿـاس بإجـٌ ايكشآْـ,ٞ
ٜٚؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜتٌ عذّ إْتؿاعِٗ َٔ سٛاطِٗ ٚ ,ؽًؿٗـا عـٔ أدا٤
ٚظا٥ؿٗا ا٭طاط , ١ٝنٛطـا ٌ٥راتٝـ ١يعبـاد ٠اهلل تعـاٍ َـع عـذّ رٖابٗـا,
يٝه ٕٛعذّ اٱْتؿاع ٖزا عٓٛاْا يل٬ي ١ايهؿاسٚ ,سذ ١عً ٗ ِٗٝايٓؼأتٌ.

ايظادغ عؼش  :ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜقٛي٘ تعـاٍ ط َّحأَُّّيَذح جىنَّذحطُ جعْرُذذًُج

سَذَّنٌُْ جىَّزُِ خَيَقَنٌُْص (ٚ ,)3ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ سٓ ١اهلل بايٓاغ ْٝعا بذعٛتِٗ إٍ عبادت٘.
ايجاْ :ٞإٕ ايتكٝٝذ بٛظا٥ـ ايعبادٚ ٠ايطاع ١هلل تعاٍ بشصخ د ٕٚايؼو
ببٜات ايكشإٓ.
ايجايح :يكذ دا ٤إجٌ ايكشآْ ٞبـػا٥ش ا٭ػٝا ٤عْٛا يًٓاغ يًتــذٜل
()1طٛس ٠ايعٓهبٛت .41
()2طٛس ٠اؿر . 73
()3طٛس ٠ايبكش.21 ٠
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بايتٓضٚ , ٌٜاٱلزاب إٍ طبٌ ايطاعٚ ١ايتكٝذ بأسهاّ ايعباد.٠
ايشابع :اٯ ١ٜقٌ ايبشح سٓ ١إكـاؾ ١ٝبايٓـاغ ,ؾُـٔ أعـشض عـٔ
ا٭َش اٱهل ٞبعبادت٘ تعاٍ دا٤تـ٘ ٖـز ٙاٯٜـ ١يتـذع ٙٛإٍ ايتـذبش ٗ إجـٌ
ايكشآْ ٚ ,ٞإؽارَ ٙكذَٚ ١طشٜكا يًعباد.٠
اــــاَع :ايذ٫يـــ ١عًـــ ٢إٔ كـــ٬ي ١ايهؿـــاس َـــٔ عٓـــذ أْؿظـــِٗ,

ٚبإيتٝاسِٖ ,ؾكٛي٘ تعاٍ ط ًٍََح ُّ ِو ذِوِ ئِالَّ جىْرَحعِقِ

َص ػاٖذ عً ٢تًبظـِٗ

بايؿظــل ٚايؿذــٛس قبــٌ إٔ ٜهــٖ ٕٛــزا إجــٌ طــببا يلــ٬يتِٗ ٚؾظــكِٗ,
ؾايؿاطك ِٖ ٕٛايز ٜٔمل ٜظتذٝبٛا ٭َش اهلل تعاٍ بعبادت٘.
ايظادغ :نُا يًل اهلل تعـاٍ اٱْظـإ ؾإْـ٘ طـبشاْ٘ يًـل ايبعٛكـ١
بأطشاس ٗ اـًل ٚاٱبذاعٚ ,قذ ؾلٌ اهلل تعاٍ اٱْظإ بإٔ دعً٘ يًٝؿ١
ٗ ا٭سض ٜٚ ,تٛد٘ ي٘ اـطاب ايتهًٝؿ ٞبعباد ٠اهللٚ ,ايٓٗ ٞعٔ ايل٬ي١
ٚأطباب إعـ.١ٝ
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯٜـ ١يت٪نـذ تظـخري ايبعٛكـ ١يتهـَ ٕٛـج ٗ ٬ايتٓضٜـٌ
ٜٗتذٜٚ ٟتعا بـ٘ إَٓ٪ـ ٕٛايـزّ ٜٔتجًـ ٕٛيٮٚاَـش اٱهلٝـٜٚ ,١هـ ٕٛبابـا
هلذا ١ٜنجري َٔ ايٓاغَٚ ,ذسط ١عكا٥ذ ١ٜ٭دٝاٍ إظًٌُ.

ايظابعٜ :ذٍ قٛي٘ تعاٍ طًَّيْذُِ ذِوِ مَػِريوج ص عً ٢إَتجاٍ إظًٌُ ٭َش

اهلل تعاٍ بكٛي٘ تعاٍطجعْرُذًُج سَذَّنُذٌْص ٚؾ ٘ٝػاٖذ عً ٢إٔ ا٭َـش اٱهلـ٫ ٞ
ٜزى َٔ غري إطـتذابٜ٫ٚ ,١ـزٖب طـذ ,٣بـٌ ٖٓـاى أَـ ٗ ١نـٌ صَـإ
تتعاٖذ. ٙ
ٚقذ ْاٍ إظًُ ٕٛػشف اٱَتجاٍ ٚاٱطتذاب ١يٮَش بعباد ٠اهلل ٚ ,دا٤
تـــذٜكِٗ بإجــٌ ايكشآْ ـٚ ٞاٱقــشاس باْ ـ٘ ســل َــٔ عٓــذ اهلل َـــذاقا َــٔ

َـــادٜل نــ ( ِْٗٛيــري أَــ ١أيشدــة يًٓــاغ) (ٚ ,)1أْٗــِ أٖــٌ ايتكــ٣ٛ
( )1طٛس ٠آٍ عُشإ .110
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ٚاـؼ َٔ ١ٝاهلل عض ٚدٌ.

ايظــابع عؼــش  :ايـــً ١بــٌ قٛيــ٘ تعــاٍ طجىَّذزُِ ََعَذوَ ىَنُذٌْ جْسف فِشَج وذذح

ًَجىغَََّح َ ذِنَح و ًَجّ ضَهَ ٍِِْ جىغَََّح ِ ٍَح و فَأَخْشَؼَ ذِوِ ٍِِْ جىػَََّشَجشِ سِصْقًح ىَنٌُْ فَالَ ضَجْعَيٌُج ىِيَّوِ جّذَجدوج
ًَجّطٌُْ ضَعْيٌَََُُص(ٚ , )1بٌ ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّٚ ,١ؾٚ ٘ٝدٗإ :
ا٭ :ٍٚرنشت اٯ  ١ٜأع ٙ٬ايٓعِ ايهٚ , ١ْٝٛآٜات اٯؾام ايت طخشٖا
اهلل تعاٍ يًٓاغ ْٝعاٚ ,ؾ ٘ٝدع ٠ٛهلِ يًتـذٜل بايتٓضَ ٌٜطًكآَٚ ,ـ٘
إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجاْٜ :ٞؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜتٌ بٝـإ سكٝكـ ١إٔ بـذٜع ؿـٓع اهلل تعـاٍ
عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيًــــل اهلل يٰٜــــات ايعظُٝــــَٗٓٚ ,١ــــا ايظــــُٛات ٚا٭سض
ٚا٭ؾ٬ى.
ايجـ ـاْ :ٞتظـــخري ٖـــز ٙإخًٛقـــات َـــع عظُٗـــا يًٓـــاغ ٗ سٝـــاتِٗ
َٚعاٜؼِٗ.
ايجايــح :نُــا دعــٌ اهلل تعــاٍ إخًٛقــات ايعظُٝــٕٓ ١ؿعــ ١اْ٫ظــإ
ٚإطتذاَ ١اؿٝا ٠عً ٢ا٭سض  ,ؾهزا بايٓظب ١يًُخًٛقـات ايــػري ٠ؾإْٗـا
٫ؽًٛا َٔ ْؿع يْ٬ظإ َٓ َٔٚ ,اؾعٗا ٚسٚدٖا ٗ ايتٓضٜـٌ نُجـٌٖٚ ,ـزا
اي ٛسٚد َٛكٛع يٲعتباس ٚاٱتعاظ.
ايشابع :نُا ٜٗذ ٟاهلل تعاٍ نجريا َٔ ايٓاغ باٯٜات ايه ١ْٝٛايظاٖش٠
يًشٛاغٚ ,إذسن ١عظُ ١يًكٗا بايعك ,ٍٛؾإٕ إجٌ ايكشآْ ٞبايبعٛك ١ؾُا
ؾٛقٗا طبب ٚعً ١هلذا ١ٜنجري َٔ ايٓاغ.

ايجأَ عؼش  :ايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜقٛي٘ تعاٍ طًَأُ مُنطٌُْ فِِ سَّْدٍ
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ٍََِّح َّضَّىْنَح عَيََ عَرْذَِّحص (ٚ ,)1ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚق ٍٛايهؿاس ٚإخادعٌ طٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوص َظٗش َٔ َظاٖش
ايشٜب.
ايجاْ :ٞدا٤ت اٯٜتإ بتخٜٛـ ٚإْزاس ايهؿاس.
ايجايح :اٯ ١ٜقٌ ايبشح سذ ١عً ٢ايهؿاسٚ ,ػاٖذ عًـ ٢إقـشاسِٖ
ايلُين بإٔ ْض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل بٓظب ١إجٌ بايبعٛكَٚ ١ا ؾٛقٗا يـ٘
طبشاْ٘.
ايشابع :إجٌ بايبعٛك ١دع ٠ٛيًهؿاس يٝأتٛا بؼٗذا ِٗ٥إٕ ناْٛا ؿادقٌ
ٗ ػهِٗ ٚسٜبِٗ.

اـاَع :ق ٍٛايز ٜٔنؿشٚا ط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوص َٔ َـادٜل ايشٜب

ايز ٟتؼري إي ٘ٝاٯ ١ٜأع ,ٙ٬يٝؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜتٌ دع ٠ٛايهؿاس ٚإٓاؾكٌ
إ ٍ ايهـ ٚاٱق٬ع عٔ ايشٜب ٚايؼو.
ايظــادغ :ايشٜــب ٚايؼــو غؼــاٚ ٠ٚسادــب د ٕٚايتــذبش ٗ اٯٜــات
ايكشآْٚ ١ٝد٫٫تٗا.
ايظابع :إجٌ ايكشآْ ٞبايبعٛكٚ ١مٖٛا دض َٔ ٤ايكشإٓٚ ,قٛي٘ تعاٍ

طٍََِّح َّضَّىْنَح عَيََ عَرْذَِّحصَٚا ؾ َٔ ٘ٝايتبعٝو ,إر إٔ إجٌ با٭ػٝا ٤ايـػري٠
َٔ ايكشإٓ ايٓاصٍ َٔ اهلل تعاٍ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ
ؾشُٓٝا دا ٤ق ٍٛايهؿاس ط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوصٜـأت ِٗٝايتشـذ ٟايكشآْـٗ ٞ

قٛي٘ طفَأْضٌُج ذِغٌُسَزٍ ٍِِْ ٍِػْيِوِص.
َٚــع عذــضِٖ ٚػــٗذا ِٗ٥عــٔ اٱتٝـإ بظــٛسَ ٠ــٔ ايكــشإٓ ,ؾعًــِٗٝ
اٱقشاس بإٔ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدـٌَٚ ,ـا ؾٝـ٘ َـٔ يـض ّٚعبـاد ٠اهلل
()1طٛس ٠ايبكش.23 ٠
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تعاٍ ٚايتـذٜل بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ يًكاْ ٕٛايجابة ٗ

اٱساد ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ ايتٓضٜ ٫ ٌٜه ٕٛإ ٫عًْ ٢يب  ,قـاٍ تعـاٍ طئِالَّ

سََِحالً ٌُّدِِ ئِىَْْيٌِْ ٍِِْ أَىْوِ جىْقُشٍَ أَفَيٌَْ َّغِريًُج فِِ جَْسْفِ فََْنْ ُشًُج مََِْْ مَحَُ
عَحقِرَسُ جىَّزَِِّ ٍِِْ قَرْيِيٌِْ ًىَذَجسُ جٓخِشَزِ خَْْشٌ ىِيَّزَِِّ جضَّقٌَْج أَفَالَ ضَعْقِيٌَُُص(.)1
ايجأَٚ َٔ :د ٙٛاؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ إجٌ ايكشآْٖ ٞا أْضٍ اهلل تعاٍ
عً ٢سطٛي٘ ايهشٖ ,ِٜا ًٜضّ ايٓاغ ْٝعا بتًك ٘ٝبايكبٚ ٍٛايتـذٜل.

ايتاطع عؼـش  :ايــً ١بـٌ ٖـز ٙاٯٜـٚ ١آٜـ١طًَىَذِْ ضَرْعَيُذٌجص (ٚ ,)2ؾٝـ٘

ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعذض ايهؿاس عٔ اٱتٝإ َا ٜؼب٘ إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجاْ :ٞؽًـ ايهؿاس عٔ َعشؾَ ١لاٌَ ٚد٫٫ت إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجايح ٗ :اٯ ١ٜإيباس عٔ بكا ٤إجٌ ايكشآْ ٞعٓٛاْ ا يًتشذٚ ,ٟطب٬ٝ
يًٗذاٚ ١ٜايشػاد.
ايشابع :اؾشٛد بإجٌ ايكشآَْ ٞطًكاٶ َكذَـ ١يٓـض ٍٚايـبٚ ,٤٬اؿًـٍٛ
بايعزاب ا٭ي ٗ ِٝاٯيش.٠
اـاَع :أعـذ اهلل تعـاٍ ايٓـاس يًهـاؾش ٜٔبإجـٌ ايكشآْـ ٞؾُـٔ هشـذ
بايتٓض ٌٜن ٬أ ٚدضٜٓ ٤اٍ دضا ٗ ٙ٤اٯيش ٠باـًٛد ٗ ايعزاب ا٭ي.ِٝ

ايعؼش : ٕٚايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜط ًَذَشِّشْ جىَّزَِِّ آٍَنٌُجص(ٚ ,)3د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإجٌ ايكشآْ ٞبايبعٛكَٚ ١ا ؾٛقٗا َٓاطب ١نشّ ١يتظً ِٝإٌَٓ٪

بٓضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل ا٭دش ٚايجٛاب.
()1طٛسٜٛ ٠طـ .109
()2طٛس ٠ايبكش.24 ٠
()3طٛس ٠ايبكش. 25 ٠
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ايجاْ :ٞتـذٜل إظًٌُ بإجٌ ايكشآْ ٞطٛا ٤نإ ٗ ا٭َٛس ٚا٭ػٝا٤
ايذقٝك ١أ ٚايهبري ٠سذ ١عً ٢ايهؿاس.
ايجايح :إيباس ايهؿاس بإٔ دشٛدِٖ بإجٌ ايكشآْ ٞمل ٜلـش اٱطـّ٬
ٚإظًٌُٚ ,ؼذ ِٜٗبإجٌ ايكشآْ ٚ ٞبا٭َ ١ايت تــذٸم بٓضٚيـ٘ َـٔ عٓـذ

اهلل ,يزا ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ طًَّيْذُِ ذِوِ مَػِريوج ص ٚف ٘٦ٝبعذ اٱيباس عٔ ك٬ي١
ق ّٛبإجٌ ايكشآْ ٞػاٖذ عًْ ٢ظي ايل٬يٚ ١قَ ٛكذَاتٗا ٚغًب ١اهلذا١ٜ
بإجٌ ايكشآْٚ ,ٞإٔ اؾشٛد بإجٌ ايكشآْ ٞأَش صا.ٌ٥
ايشابعٜ :ؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜتٌ سـح ايٓـاغ عًـ ٢اٱّـإ ٚايتــذٜل
بإجٌ ايكشآْ ٞيٝؿٛصٚا بايجٛاب ايعظ ٗ ِٝاٯيش.٠
اـاَع :رنشت اٯ  ١ٜأع ٙ٬ايتؼاب٘ بإجٌ بـٌ سصم إـ ٗ َٔ٪ايـذْٝا
ٚسصقــ٘ ٗ اٯيــشٚ , ٠يٝــة ايهؿــاس ًٜتؿتــ ٕٛإٍ ٖــزا إجــٌ َٚ ,ــا ؾٝــ٘ َــٔ
ايذ٫٫تَٚ ,لاٌَ ايبؼاس ٠ايت ُٮ ايٓؿ ٛغ بايظهٚ ١ٓٝايػبطـ ١ؾٝتـذبش
ايٓاغ َعاْٜٚ ,٘ٝذسن ٕٛبايظٝاس ٗ ١يضاَ ٘ٓ٥ا ٗ تـذٜل إجـٌ ايكشآْـٞ
َٔ إٓاؾع ايعظ ٗ ١ُٝايذْٝا ٚاٯيش.٠
ايٛاسذ ٚايعؼش : ٕٚايـً ١بٌ ٖز ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ ,١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأيتتُــة ٖــز ٙاٯٜــ ١بــزنش ايؿاطــكٌ ايــز ٜٔهشــذ ٕٚبإجــٌ
ايكشآْٚ ,ٞدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيبٝإ بعو ؿـؿاتِٗ إزََٛـٚ ,١أي٬قٗـِ
ايكبٝش.١
ايجاْ :ٞبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ اؾشٛد بإجٌ ايكشآْ ٞؾشع ايهؿش ْٚكٝو
اؿُذ ٚايؼهش اهللٚ ,ػاٖذ عً ٢عذّ ايتكٝذ با٭ٚاَش ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايجايح :سـاْ  ١إظًٌُ َٔ أٌٖ ايؼو ٚايشٜب ٗ إجـٌ ايكشآْـ ٞإر
أْ ِٗ ٜتـؿ ٕٛبايؿظاد ٗ ا٭سض.
ايشابع :دع ٠ٛإظًٌُ ٭يز اؿٝطٚ ١اؿزس َٔ أٚي٦و ايزٜ ٜٔشدٕٚ
إجٌ ايكشآْـ ,ٞ٭ْٗـِ ٜعــ ٕٛا٭ٚاَـش اٱهلٝـ ١ايـت تـأت ٞبــٝػ ١ايـٓف
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ٚايكطع ٚايٝكٌ ,ؾٝخايؿ ٕٛأَش اهلل عٓادا ٚإطتهباسا.

ٚؼتٌُ ايـً ١بٌ ايظ٪اٍ اٱطتٓهاس ٟط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص ٚبـٌ

ؿؿات ايؿاطكٌ إزنٛسٖ ٗ ٠ز ٙاٯٚ ١ٜدٖٛا:
ا٭ :ٍٚط٪اهلِ اٱطتٓهاسٖ ٟـزا ْتٝذـ ١ٱتــاؾِٗ بـٓكو عٗـذ اهلل
ٚقطع َا أَش اهلل ب٘ إٔ ٜٛؿٌ ٚؾظادِٖ ٗ ا٭سض.
ايج ـاْٚ :ٞسدٖــِ يًُجــٌ ايكشآْ ـ ٞبًػــ ١اٱْهــاس ؿــؿَ ١زََٛــ ١أيــش٣
َظتكً.١
ايجايــح :سد إجــٌ ايكشآْ ـ ْ ٞتٝذــ ١يـــؿَ ١زََٛــَ ١ــٔ ايـــؿات ايــت
رنشتٗا اٯ ١ٜايتاي.١ٝ
ايشابع :إٕ سد ايهؿاس إجٌ ايكشآْ  ٞطبب يٓكلِٗ ايعٗـذ ٚقطعٗـِ ٕـا

أَشٚا ب٘ إٔ ٜٛؿٌ باعتباس ٙك٬ي , ١نُا ٗ ياُٖ ١ز ٙاٯ ١ٜطًٍََح ُّ ِو ذِوِ ئِالَّ
جىْرَحعِقِ

َ ص.

اـاَع :ايشد اٱْهاس ٟيًُجٌ ايكشآَْ َٔ ٞـادٜل ايؿظاد ٗ اٯٜـ١
ايتاي.١ٝ
ٚايـــشٝض ٖــ ٛايج ـاْٚ ٞايشابــع  َ٫ٚـاْ ع َــٔ تــذايٌ ٖــز ٙايٛدــ,ٙٛ
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ يـً ١قبٝشٜ ١تــ بٗا ايؿاطك َٔ ٖٞٚ ,ٕٛباب
إجاٍ ٚيٝع اؿـش ٚإػاس ٠إٍ ؿذٚس قبا٥ض أيش ٣عِٓٗ ٚعذّ إتعاظِٗ
باٯٜــات ٚإــٛاعا ٜٚ ,ــذٍ َؿَٗٝٛــ ١اٯٜــ ١عًــَ ٢ــذح إظــًٌُ ٚؼًــِٗٝ
بـؿات اٱّإ بايتـذٜل بإجٌ ايكشآْ ٞنب َٔ ١ٜعٓذ اهللٚ ,سشؿِٗ عً٢
اٱْتؿاع َٓ٘ ٗ إٝاد ٜٔإختًؿ.١
ٚدـــا٤ت ياُـــ ١اٯٜـــ ١ايتايٝـــ ١باٱيبـــاس عـــٔ يظـــاس ٠ايؿاطـــكٌ
ٚإخادعٌ ايزٜ ٜٔظـتٗض ٕٛ٥بـإٜٚ ٌَٓ٪ـشد ٕٚإجـٌ ايكشآْـٜٚ ٞــشٕٚ
عً ٢عذّ ايتذبش ٗ َعاْ ٘ٝايكذطٚ ,١ٝاٱْ تؿاع َـٔ َذسطـ ١إجـٌ ايكشآْـٞ
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ايــت دــا٤ت سٓــ ١يًٓــاغ ْٝعــاٚ ,كــٝا ٜ ٤ــٓري هلــِ دسٚب اهلذاٜــ١
ٚايشػاد.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيتـبٌ إطـتشكام ايـزٜ ٜٔـشد ٕٚإجـٌ ايكشآْـ ٞيًعكـاب
ٚط ٤ٛايعاقب ,١ؾا٭ؿٌ إٔ ٜبادسٚا إٍ ايتـذٜل بايتٓضٜـٌ ٭ٕ اهلل تعـاٍ
أيز عً ِٗٝإٝجام ٚايعٗذٚ ,أَشِٖ بإتباع ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚطًِ ْٚـشت٘.

ايجاْٚ ٞايعؼـش : ٕٚايــً ١بـٌ ٖـز ٙاٯٜـٚ ١اٯٜـ ١بعـذ ايتايٝـ ١طمَْْذَِ

ضَنْرُشًَُُ ذِحىيَّوِ ًَمُنطٌُْ أٌٍََْجضًح......ص(ٚ ,)1ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚف ٧اٯ ١ٜبعذ ايتاي ١ٝبـٝػ ١اٱيتؿاتٚ ,سدٛعٗا إٍ اـطاب
ايعاّ إٛد٘ إٍ ايٓاغٚ ,يهٓ٘ َكٝذ بًشاظ يػ ١ايًٚ ّٛايزّ عً ٢اؾشٛد
ٚايهؿش.
ايجاَْ َٔ :ٞـادٜل ايهؿش ايت ٜظتشل اٱْظإ ايزّ عًٗٝا سد ٙيًُجٌ
ايكشآْٚ ٞعذّ إقشاس ٙبأْ٘ ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل.
ايجايح :دا٤ت اٯ ١ٜبعذ ايتاي ١ٝباٱستذاز بٓعُ ١اـًلٚ ,آ ١ٜإٛت,
 ٚبعح ايٓاغ بعذ إٛت  ٖٞٚآٜات ٚاقع ١سكا ٚؿذقاٚ ,يٝع َج ,٬ؾُٔ
مل ٜـذم بإجٌ ايكشآْ  ٞؾًٝتعا َٔ ساي٘ ٚػأْ٘ ٚنٝـ أْ٘ نإ َعـذَٚا,
ثِ أؿبض إْظاْ ا تتٛد٘ ي٘ اـطابات ايتهًٝؿ.١ٝ

إعجاس اآلية
بٝإ َٛكٛع ١ٝاٱّإ ٗ ؾِٗ آٜات ايكشإٓ ٚقب ٍٛايتٓضٚ ٌٜاٱْـات
ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَش اهلل تعاٍ ٚإظٗاس اؿلٛس ايذا ِ٥يًكشإٓ ٚأثش ٗ ٙتكظِٝ
ايٓاغ َٚشاتبِٗٚ ,بٝإ عظ ِٝقذسٚ ٠طًطإ اهلل عض ٚدٌ بأدم ا٭ػٝا٤
ٚأٚططٗا ٚأن ٖا ٚ ,تظـً ِٝإظـًٌُ باٯٜـات ٚتكشٜـب إؿـاٖ ِٝايعكًٝـ١
()1اٯ.28 ١ٜ
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بأَجً ١سظ ١ٝقشٜب.١

وميكه تسميت ىذه اآليـت (آية البعىضأة) ولقـو اـا ث أمسـا سـور باييواوـاث

كسورة البقزة ،وايشزاث كالعنكبوث ،ومل يزد لفظ (بعوضت) يف القزآن إال يف ىذه اآليت .

اآلية سالح
ٗ اٯ ١ٜدع ٠ٛيكب ٍٛأَجــً ١ايكـشإٓ ٚاٱعتباس بأقًٗا ٚأدْاٖا ٭ْٗا دض٤
َٔ اٱعذاص ايكشآْٚ ,ٞ٭ٕ ايذسٚغ ٚايع ٚإٛعظ ١قـذ تهـ ٕٛبأبظــط
ٚأدْ ٢ا٭ػٝا ,٤ؾاٱتعاظ ٜزػـض َـٔ قشآْٝتٗـا ٚيـٝع َـٔ عٓٛاْٗـا اجملـشد
ايبظٝط.
ٚتبٌ اٯ ١ٜإشتب ١ايشؾٝع ١يًُظًٌُ ٗ تًكـ ٞإجـٌ ايكشآْـ ٞبـايكب,ٍٛ
ٜٓٚعهع ٖـزا ايكبـ ٍٛبتعاٖـذ آٜـات ايكـشإٓ َطًكـاٚ ,سشؿـِٗ فـتُعٌ
َٚتؿشقٌ عً ٢عذّ طش ٚايتػٝري أ ٚايتبذ ٌٜعً ,٘ٝبإعتباس إٔ إجٌ ايكشآْٞ
تٓض َٔ ٌٜاهلل تعاٍ  ٖٛٚسل ٚؿـذم  ٗٚتٚ٬تـ٘ ا٭دـش ٚايجـٛابٗٚ ,
اٱعتباس ٚاٱتعاظ َٓ٘ يري ايذْٝا ٚاٯيش.٠
يكــذ أساد اهلل عــض ٚدــٌ يًُجــٌ ايكشآْ ـ ٞإٔ ٜهــَ ٕٛذسطــَٗٓٚ ١ذــا
يًُ ٌَٓ٪سداْٚ ٫ظا٤اٚ ,سذ ١عً ٢ايهؿـاس بزاتـ٘ ٚد٫٫تـ٘ٚ ,تــذٜل
إظًٌُ ب٘.
ٖٚز ٙاٯٜـ ١سـشص َـٔ إطـتٗضاٚ ٤إعـشاض ايهؿـاس عـٔ إجـٌ ايكشآْـ,ٞ
ٚبــشصخ د ٕٚاٱْـــات إٍ َــا ٜجريْٚــ٘ َــٔ ايؼــو ٚايشٜــب ,ؾًــٔ ًٜتؿــة
إظًُ ٕٛيك ٍٛايهؿاس ط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوص يزا إبتذأت اٯ ١ٜبـزنش إقـشاس

إظًٌُ بأْ٘ سل ٚؿذم ,قبٌ إع ٕ٬ايهاؾش ٜٔإْهاسِٖ ي٘.

ؾٝذٍ تكذّ قٛي٘ تعاٍ طفََْعْيٌَََُُ جّوُ جىْذَ ُّ ٍِِْ سَذِّيٌِْص عً ٢أَٛس:

ا٭ :ٍٚعذّ إعتباس ق ٍٛايهؿاس.
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ايجاْ :ٞإْعذاّ أثش ق ٍٛايهؿاس عً ٢إظًٌُ ايزٜ ٜٔــذٸق ٕٛبايتٓضٜـٌ
َٔ َٓاصٍ ايعبٛدٚ ١ٜايطاعٚ ١اٱْـٝاع هلل تعاٍ بًشاظ يؿا (سبِٗ) ايٛاسد
ٗ اٯ.١ٜ
ايجايح :قٝاّ اؿذٚ ١اي ٖإ عً ٢ايهؿاس.
ايشابع :ػً ٞاٱعذاص ايكشآْ ٞيًٓاغ ْٝعا.

أسباب الٌشول
س ٟٚعٔ ابٔ َظعٛد ٚابٔ عباغ إٔ اهلل تعاٍ ٕا كشب إـجًٌ قبـٌ

ٖز ٙاٯ ١ٜيًُٓاؾكٌ ٜعين قٛي٘ طٍَػَ يُيٌُْ مَََػَذوِ جىَّذزُِ جعْذطٌَْقَذَ َّذحسوجص ٚقٛيـ٘ طأًَْ

مَصَِّْدٍ ٍِِْ جىغَََّح ِص قاٍ إٓاؾك : ٕٛاهلل أعًٚ ٢أدٌ َٔ إٔ ٜلشب ٖـزٙ
ا٭َجاٍ ,ؾأْضٍ اهلل تعاٍ ٖز ٙاٯ.١ٜ
(س ٟٚعٔ اؿظٔ ايبـشٚ ٟقتادٕ ٠ا رنش اهلل ايزباب ٚايعٓهبـٛت ٗ
نتاب٘ ٚكشب يًُؼشنٌ بـ٘ إ جـٌ كـشهة ايٗٝـٛد ٚقـايٛا َـا ٜؼـب٘ ٖـزا

ايه ّ٬ن ّ٬اهلل ؾإْ ضٍ اهلل عض ٚدٌ ٖز ٙاٯ.)1()١ٜ

ٚرنش إٔ إٓـاؾكٌ طعٓـٛا ٗ كـشب ا٭ َجـاٍ بإٜكـاد ايٓـاس ٚايظًُـات
ٚايشعذ ٚاي م ؾٓضية اٯ ١ٜأ ٟيتبٌ طٚ ١َ٬ؿش ١ايتشذ ٟبٗز ٙا٭َجً١
َٔ باب ا٭ٚي.١ٜٛ

هفهىم اآلية
ٗ اٯ ١ٜبٝإ يٲيت٬ف ٗ ايظٓخ ١ٝبٌ إـٚ ٌَٓ٪ايهؿـاسٚ ,إـا٥ض ٗ
ايٓظش يًتٓضٚ ٌٜا٭سهاّٚ ,ؾٗٝا ؽٜٛــ ٚإْـ زاس يًهـاؾشٚ ٜٔإٓـاؾكٌ ٭ٕ
ايكـشإٓ ٜتلــُٔ إجــاٍ احملظـٛغ يًذ٫يــ ١عًــ ٢إـذسنات ايعكًٝــٚ ١إجــاٍ
إعٓ ٟٛيٲػاس ٠إٍ احملظــٛغ.
( )1ايهؼاف .263 / 1
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 ٗٚاٯٜــَ ١ــذح ٚثٓــا ٤عًــ ٢إظــًٌُ ؿظــٔ تًكــ ِٗٝيٰٜــاتٚ ,رّ
يًذاسذ ٜٔٱعشاكِٗ عٔ اٯٜات ٚإؿشاسِٖ عً ٢ايل٬ي ١بـٝؼ اؾذاٍ
ٚايعٓادٚ ,ؾٗٝا تٗ ١٦ٝيٮرٖإ يٛسٚد ا٭َجً.١
ٚتذٍ اٯ ١ٜعًَ ٢لاٌَ اٱعذاص ٗ إجٌ ايكشآْٚ ٞاْ٘ يٝع فشدا عٔ
إعٓ ٢بٌ ٖ ٛباب َظتكٌ َٔ أبٛاب اؿهُٚ ١ايتٓض ٌٜيٝـبض إجٌ ايكشآْٞ
ٚط ١ًٝيتجبٝة اؿل ٖٚذا ١ٜايٓاغ ْٚبز ايباطٌ ,نُـا تعطـ ٞاٯٜـ ١يًُجـٌ
ايكشآْ ٞيـٛؿٚ ١ٝأُٖ ١ٝعكا٥ذ ١ٜغري َأيٛؾ.١
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜأْٗا تٓبٚ ٘ٝإ ثاس ٠يًشغب ٗ ١ايػٛق بعامل إٛدٛدات
عًــ ٢إيــت٬ف َشاتبٗــاٚ ,دعــ ٠ٛيًتؿهــش ٗ إ خًٛقــات اؿكــريٚ ٠عــذّ
اٱطتخؿاف بٗا ٚؾع ٬ؾكذ ػـذ أ ؾـشادا َـٔ اٱعذـاص ٗ يًـل اؿٛٝاْـات
ايـػري ٠تؿتكش إي ٘ٝاؿٛٝاْ ات ايهبريٚ ,٠اٯ ١ٜدع ٠ٛيًذساطات ايعًُٗ ١ٝ
ايهآ٥ات ايـػريٚ ٠ايتذبش ٗ أطشاس يًكٗاَٚ ,عشؾ ١عظُٚ ١قذس ٠ايباسٟ

َـٔ يــ ٍ٬كًٛقاتــ٘ قــاٍ تعـاٍطأَفَيَذٌْ َّغِذريًُج فِذذِ جَْسْفِ فَطَنُذٌَُ ىَيُذٌْ قُيُذذٌخٌ
َّعْقِيٌَُُ ذِيَحص(.)1

يكذ دا٤ت اٯ ١ٜبٓؿ ٞتعـاسض ا٭َجًـ ١با٭ػـٝا ٤اؿكـريَ ٠ـع ايتٓضٜـٌ
ايظُاٚ ٟٚمل ؼـش ريو بايكشإٓ بـٌ إْ ٗـا تـذٍ بايذ٫يـ ١ايتلـُٓ ١ٝعًـ٢

رنشٖا ٗ َطًل ايهتب إٓضي َٔ ١ايظُا ٤ط ئُ جىيَّذوَ الَ َّغْذطَذِِْْ أُ
َّ ْشِخَ ٍَػَالو ٍَحص يزا ؾإٕ اٱل ٌٝدا ٤بزنش سب ١اـشدٍ ٚاؿـاٚ ,٠عٔ إلٌٝ
َت " ٫تجريٚا ايضْابري ؾتًذغهِ".
ٚتبعح اٯ ١ٜايشعب ٗ قًٛب ايهاؾشٚ ,ٜٔؾٗٝا إيباس عٔ إساط ١اهلل
تعاٍ َا دم ٚؿػش َٔ ايهآ٥ات ٚاْ٘ طبشاْ٘ ٜعًـ ِ َاٖٝتٗـا ٚطـٓخٝتٗا,
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜعذّ اٱطتٗاْ  ١باؿكري ٚايـػري َطًكا َٔ كًٛقات اهلل
()1طٛس ٠اؿر .46
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عض ٚدٌ ٕ ,ا ٜذٍ عً َٔ ٘ٝاٱبذاع ٗ عامل ايتهٚ ٜٔٛاٱهاد.
 ٗٚاٯ ١ٜدع ٠ٛيًُظًٌُ يًتظً ِٝببٜات ايكشإٓ َٛٚكـٛعات٘ ,طـٛا٤
ناْة بظٝط ١أَ ٚشنب ,١عكً ١ٝأ ٚسظٚ ,١ٝاقع ١ ٝرات َـذام ياسد ٞأّ
أْ ٗا أَجاٍ تتعًل بـػا٥ش ا٭ػٝا ,٤يتهٖ ٕٛز ٙا٭َجً ١إَتشاْاٚ ,ايتـذٜل
بٗا دي ٬ٝعً ٢إي٬ق إظًٌُ ٚؿذم إّاِْٗ.
 ٗٚاٯ ١ٜتٗ ١٦ٝيٮرٖإ يكب ٍٛإجاٍ ايكشآْٚ ٞإٕ تعًل بذقا٥ل ا٭َٛس
ٚؿػا٥ش اؿؼشات ٚاؿٛٝاْات ٕا ؾ َٔ ٘ٝاؿهُ ١ايبايػٚ ١ايذسٚغ ٚايع .
ٚتظٗش اٯ ١ٜكشٚس َٔ ٠كشٚسات ايـذٖٚ ٜٔـ ٞإطـ٬م ايتظـًَ ِٝـا
ٜٓــضٍ َــٔ عٓــذ اهلل تعــاٍٚ ,عــذّ ايتبعــٝو ٗ قبــ ٍٛاٯٜــات ٚاؿذــر
ٚاي اٌٖ.
اٯ َٔ ١ٜايتظا ٍ ٩ايز ٟوٌُ َلاٌَ ايؼو ٚايشٜـبٜٚ ,ـذٍ عًـ٢
ايزدد ٗ قب ٍٛاٯٜاتٚ ,تبٌ اٱعذاص ايهً ٞيًكشإٓ ايـزٜ ٟؿـٝو عًـ٢
آٜات٘ٚ ,وح عً ٢ايتـذٜل بتؿاؿًٗٝا َٚعاْٗٝا.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتؿلٌ اهلل تعاٍ باٱتٝإ َا دم ٚؿػش َٔ ا٭َجاٍ ٕا ؾٝـ٘ َـٔ
اٱعتباس ٚاٱتعاظَ َٔ ٖٛٚ ,ـادٜل ايشٓ ١اٱهل.١ٝ
ايجاْ :١ٝإْتؿاع إظًٌُ َٔ أَجً ١ايكشإٓٚ ,دع ٠ٛايٓاغ يًتظً ِٝبٓضٚهلا,
ؾارا عًُٛا بإٔ إجٌ بايبعٛك ١سل ٚؿذم  ,ؾُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ٜكـشٚا
با٭َجً ٗ ١ا٭َٛس ايهبري.٠
ايجايج :١رّ ايهؿـاس ٱؿـشاسِٖ عًـ ٢اؾشـٛد ٚايعٓـادٚ ,صدـشِٖ عـٔ
اٱْؼػاٍ بايظ٪اٍ اٱْهاس  ٟايذاٍ عً ٢ايهؿش.
ايشابع :١بٝإ َٓاؾع إجٌ ايكشآْـٚ ,ٞأْـ٘ طـبب يضٜـاد ٠إّـإ إظـًٌُ,
ٚإؿشاس ايهاؾش ٜٔعً ٢دشٛدِٖ.
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اـاَظ :١إٕ اهلل سس ِٝبايعباد َٔٚ ,يــا٥ف اؿٝـا ٠ايـذْٝا أْٗـا داس
سٓ ١بايٓاغ ْٝعـاٖٚ ,ـز ٙايشٓـ ٫ ١تتعـاسض َـع إكـ ٍ٬اهلل تعـاٍ
يًؿاطكٌٚ ,ته ٕٛايل٬ي ١بايٛاططٚ ,١تأت ٞأثشا ٱؿشاسِٖ عً ٢اـشٚز
عٔ ايطاعٚ ,١اٱقاَ ١عً ٢إعـ. ١ٝ
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ آٜات ايكشإٓ تؼٌُ َٛكٛعات٘ ٚأسهاَ٘ ٚأَجاي٘ ,ؾهـٌ
َجٌ ٗ ايكشإٓ ٖـ ٛآٜـَ ١ـٔ آٜـات ايتٓضٜـٌ َـٔ عٓـذ اهلل عـض ٚدـٌٚ ,عًـ٢
إظًٌُ ايتـذٜل ب٘.
ٚمل تكٌ اٯٜـ ١ايهشّـٜ( ١لـٌ بـ٘) ب ــٝػ ١ايؿعـٌ إـبين يًُعًـٚ ّٛمل
تٓظب ؾعٌ ايل٬ي ١إٍ ايهؿاس أْ ؿظِٗ بٌ ْظبة إك٬هلِ بإجـٌ ايكشآْـٞ
إٍ اهلل تعاٍَ ,ع إٔ إجٌ ايكشآْ ٚ ٞط ١ًٝمسا ١ٜٚهلذا ١ٜايٓاغ ,يبٝإ إٔ
ايهؿاس ٜضداد ٕٚك٬يَ ١ا ٖ ٛطب ٌٝيٲّإ ٚطشٜل يًشػادٚ ,ؾ ٘ٝرّ إكاٗ
هلِ.

اآلية لطف
دا٤ت اٯ ١ٜيطؿا عاَا بايٓاغ ْٝعا ٚتكذٜش اٯ : ١ٜإٕ اهلل ٜ ٫ظتشٞ

إٔ ٜلشب َج ٬بعٛك ١ؾُا ؾٛقٗا هلذا ١ٜايٓـاغٚ ,تـأت ٞا٭َجـاٍ با٭ػـٝا٤
ايذقٝك َٔ ١باب تكشٜب إعك ٍٛإٍ ا٭رٖإٚ ,اٱػاس ٠إي ٘ٝبًػ ١احملظٛغ.
ٚتبٌ اٯَٛ ١ٜكٛع ١ٝإقشاس إ ٌَٓ٪بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ٗ َعشؾ١
َذسط ١إجٌ ٗ ايكشإٓ َٚا تعٓ َٔ ٘ٝايـذسٚغ ٚايعـ  ,إْٗـا دعـ ٠ٛيًٓـاغ
يؿِٗ َلاٌَ ايكشإٓ َٚا ؾ َٔ ٘ٝايظٓٔ ٚا٭َجًٜٚ ,١أت ٞإجـٌ بابـا هلذاٜـ١
نجري َٔ ايٓاغٚ ,ايزٜٗ ٜٔتذ ٕٚبإجٌ عً ٢قظٌُ:
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ا٭ :ٍٚإظًُ ٕٛإر ٜـضداد ٕٚإّاْـا قـاٍ تعـاٍط ًَجىَّذزَِِّ جىْطَذذًَْج صَجدَىُذٌْ
ىُذوٍ ًَآضَحىٌُْ ضَقٌْجىٌُْص(.)1
ايجاْ :ٞايزٜٓ ٜٔتكًَٓ َٔ ٕٛاصٍ ايهؿش إٍ َٓاصٍ اهلذاٚ ١ٜاٱّإ ,أَا
ايز ٜٔتضداد ك٬يتِٗ عٓذ مساع إجٌ ايكشآْـ ٞؾإْـ٘ ٜهـ ٕٛسذـ ١عًـ,ِٗٝ
ٖٚز ٙايظبب ١ٝفاص ,١ٜؾِٗ ٜـش ٕٚعً ٢ايل٬ي ,١يزا ؾإٕ اٯ ١ٜبٓٝة ؿؿ١
ايزٜ ٜٔلً ٕٛبإجٌ ايكشآْ ِٖٚ ٞايؿاطك ٕٛاـاسد ٕٛعٔ ايطاع ,١أ ٟإٔ
إجٌ ايكشآْ ٞمل ٜظتشذخ عٓذِٖ ايل٬يٚ ١ايؿظلٚ ,إجٌ ايكشآَْٛ ٞعظ١
ٚع  ٠يًٓاغ ناؾٚ ,١يهٔ ايؿاطكٌ مل ٜٓتؿعٛا َٓ٘.
ٜٚؿظش ايكشإٓ بعل٘ بعلاٚ ,تعلذ آٜات٘ بعلٗا بعلاٚ ,تٓـش بعلٗا
بعلــاٜٚ ,هــ ٕٛإظــًُ ٕٛهلــا ظٗــريا نُــا تهــٖ ٕٛــ ٞهلــِ إَاَــا ٚســشصا
ْٚـريا.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتذع ٛايٓاغ ْٝعا إٍ ا٭يز َذسط ١إجٌ ايكشآْٞ
َطًكا طٛا ٤نإ َٛكٛع٘ دًٚ ٬ٝعظُٝا أ ٚؿػريا ٜٚظريا َٚ ,ـٔ ٚدـٙٛ
اؿذ ٗ ١إجٌ ايكشآْ ٞأْ٘ قشٜب إٍ أرٖإ ايٓـاغ ٗ نـٌ صَـإ َٚهـإ,
ؾُع نجش ٠ا٭َجاٍ ايكشآْ  ١ٝػذٖا ٚاكش ١دًٝـ ١عٓـذ أٖـٌ نـٌ بًـذ ٚصَـإ
َٗٓٚــا َا دــا ٗ ٤اٯٜــات ايظــابكَ ١ــٔ رنــش قٝــاّ اٱْظـإ باطــتٝكاد ايٓــاس,
ٚسً ٍٛايظًُ ١سٛيْ٘ٚ ,ض ٍٚإطش ايزٜ ٟـاسب٘ سعذ ٚبشم ٗ إػاس ٠إٍ
إعشاض ايهؿاس عٔ اٯٜات ٚايـ اٌٖ ايكاطعـٚ ,١يًُجـٌ بـا٭َٛس اؿكـري٠
ٚايــػريٚ ٠ظـا٥ـ عذٜــذَٓٚ ٠ـاؾع يًٓـاغٖٚ ,ـَ ٛكذَـ ١يًٗذاٜـٚٚ ١طــ١ًٝ
يًُٛعظٚ ,١هب عً ٢ايعباد تًكٗٝا بايتظـًٚ ِٝايكبـٚ ٍٛايتـذبش ٗ َعاْٗٝـا

()1طٛس ٠قُذ .17
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َٚلاَٗٓٝا َٚا ؾٗٝا َٔ اٱػاساتٚ ,نٌ َجٌ قشآْ ٞآ ٗ ١ٜرات٘ َٛٚكٛع٘
ٚأثشَٓٚ ٙاؾع٘.
 َٔٚاٯٜات إٔ تأت ٞاٯ ١ٜبزنش نٝؿ ١ٝتًكـ ٞإظـًٌُ يًُجـٌ ايكشآْـ,ٞ
ٚتًك ٞايهاؾش ٜٔي٘ ,يٝهـ ٕٛإظـًُ ٕٛأطـ ٠ٛيًذُٝـعٚ ,وـزس ايٓـاغ َـٔ
ايهؿاس ٚط ٤ٛؾعًِٜٗٚ ,ذسن ٕٛك٬يتِٗ ٚيطأِٖ ٗ تًك ٞإجـٌ ايكشآْـٞ
ياؿٚ ,١اٯٜات ايكشآْ ١ٝعاَ.١

إفاضات اآلية

اٯٜــَ ١ــذد ٚعــ ٗ ٕٛعًــِ إجــٌ ايكشآْ ـ ٚ ٞتًكٝــ٘ بــايكبٚ ٍٛإطــتٓبال
ايــذسٚغ ٚإظــآَ ٌ٥ــ٘ ,تعطــ ٞيًُــَٓ ٌَٓ٪عــٚ ١ســشصا َــٔ إعاْــذٜٔ
ٚاؾاسذ ٗٚ ,ٜٔاٯ ١ٜإَلاٚ ٤تضن ١ٝيًظٓ ١ايٓب ١ٜٛإر ٚسد ؾٗٝا رنش إجاٍ
باؿٛٝاْات ٚاؿؼشات ٚمٖٛا َٔ ؿـػا٥ش إخًٛقـاتٚ ,صدـش ايهـاؾشٜٔ
َٓٚع هلِ َٔ اٱطتٗضاٚ ٤ايظخش.١ٜ
ٚتبٌ اٯ ١ٜقشب َلاٌَ آٜات ايكشإٓ َٔ ايٓاغ ٚ ,تبعح ايؼٛم ٗ
ايٓؿٛغ يظُاع إجٌ ايكشآْٚ ,ٞايتذبش ٗ َعاْٚ ٘ٝد٫٫ت٘ٚ ,ت٪نـذ سادـ١
ايٓاغ ْاعات ٚأؾشادا إٍ إجٌ ايكشآْ ٞبا٭ػٝا ٤ايـػريٚ ,٠اٱعتباس َٔ
َذسطــ ١إجــٌ ايكشآْــ , ٞؾاٯٜــ ١ايهشّــٚ ١إٕ رنــشت ايبعٛكــ ٗ ١إجــٌ
ايكشآْـ ,ٞإ ٫إٔ ايكــشإٓ مل ٜــأت َجــٌ ؾٝــ٘ رنــش يًبعٛكــٚ ,١مل ٜــشد يؿــا
ايبعٛكــ ١إٖ ٗ ٫ــز ٙاٯٜــ , ١يتهــ ٕٛاٯٜــَ ١ذسطــ ٗ ١ايتأدٜــب ٚاهلذاٜــ١
ٚدع ٠ٛٱؿ٬ح ايٓؿٛغ يتًكـَ ٞلـاٌَ ٚأيؿـاظ ٚأَجًـ ١ايكـشإٓ بـايكبٍٛ
ٚايتـذٜل.
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الصلة بني أول وآخز اآلية
إبتذأت اٯ ١ٜبزنش اطِ اهلل تعاٍ ٗ ,ؼذ يًهؿـاسٚ ,إبطـاٍ يؼـبٗاتِٗ
غـٛق أَجاٍ ايكشإٓٚ ,ؾٝـ٘ آٜـ ١إعذاصٜـٖٚ ١ـ ٞإٔ اهلل عـض ٚدـٌ دعـٌ
ايكشإٓ سذ ١بزات٘ ٚط٬ح إستذاز بٝذ إظًٌُ.
يكذ أساد اهلل تعاٍ يًُجٌ ايكشآْ ٞإٔ ٜهٚ ٕٛط ١ًٝيٲستكا ٗ ٤إعاسف
اٱهلٚ ,١ٝسذٚ ١اقع ١عً ٢ايهؿاس ٚإٓاؾكٌٜٚ ,تلُٔ اؿـاْ ١ايزاتَٔ ١ٝ
أٌٖ ايؼو ٚايشٜب ,ؾٝشا ٍٚايهؿاس اٱطتخؿاف بإجٌ ايكشآْ ٞؾتأتٖ ٞزٙ
اٯ ١ٜيتزنش سكٝك ٖٞٚ ١إٔ اهلل تعاٍ ٜلشب إجٌ بأدم ٚأؿػش اؿٛٝاْات,
َاداّ ؾْ ٘ٝؿع إظًٌَُٚ ,عاْ  ٞاٱتعاظَ َٔ ٖٛٚ ,ـادٜل عُ ّٛايبٝإ ٗ

ايكشإٓٚ ,نْ٘ٛطضِرَْْحًّح ىِنُوإ َِْ ٍص(.)1

ثــِ رنــشت اٯ ٜــ ١تًكــ ٞايٓــاغ يًُجــٌ ايكشآْــ  ٞايــزٜ ٟــزنش ؿــػا٥ش
إخًٛقاتٖٚ ,زا ايتًك ٞعً ٢قظٌُ:
ا٭ :ٍٚايكبٚ ٍٛايشكا ٚاٱعتباس َٔ إجٌ ايكشآْ  َٔ ,ٞقبٌ إظـًٌُ,
إر ٜتخزَ ْ٘ٚذسطَٛٚ ١عظٚ , ١قاْ ْٛا تكتبع َٓ٘ إظا ٌ٥ايعكا٥ذٜـ ,١يكـذ
آَٔ إظًُ ٕٛبٓض ٍٚايكشإٓ ع ً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع َٔ ٞعٓذ اهلل ,ؾًٝع
ؾ ٘ٝنًُٚ ١اسذ َٔ ٠ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ إِـا ٖـ ٛأَـٌ
عً ٢ايٛسٖٚ ,ٞزا اٱّإ َكذَٚ ١ادب ١يًتـذٜل بٓض ٍٚنٌ آَٚ ١ٜا ؾٗٝـا
َٔ إلاٌَ ايكذطٜٓٚ ,١ٝظش ٕٚإٍ َٛكٛعاتٗا عً ٢أْٗـا إعذـاصٚ ,طـش
َٔ أطشاس اهلل تعاٍ أيكا ٙإٍ ْبٝـ٘ ,يٝهـ ٕٛايتُجٝـٌ با٭ػـٝاٚ ٤إخًٛقـات
ايـػريٚ َٔ ٠د ٙٛاٱَتشإ ٚاٱبت ٗ ٤٬ايذْٝاٚ ,طبٖ ٌٝذاٚ ١ٜعْٛا يؿٛص
إظًٌُ بايتـذٜل عً ٢م ٛإٛدب ١ايهً.١ٝ
()1طٛس ٠ايٓشٌ.89
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ٚقٛي٘ تعاٍ طفََْعْيٌَََُُ جّوُ جىْذَذ ُّ ٍِذِْ سَذِّيِذٌْص ػـاٖذ عًـ ٢اٱطـتعذاد
ايؿطش ٟعٓذ إظًٌُ يكب ٍٛاٯٜات ايٓاصي ١عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚطًِ ؾًِ ٜطشأ ايؼو عً ِٗٝؾُٝا ْضٍ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚطًِ  ,إر ٜتًك ٕٛنٌ آَٚ ١ٜجٌ بايتـذٜل اؾاصّٚ ,عً ٢رات ايٓٗر
ا٭دٝاٍ اي٬سك َٔ ١إظًٌُ ؾإِْٗ ٜعًُ ٕٛإٔ َا بٌ ايـذؾتٌ قـشإٓ ْضٸيـ٘
اهلل تعاٍ عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ايجاْ :ٞايتظا ٍ٩اٱْ هـاسٚ ٟايؼـو ٚايشٜـب ٗ ,تًكـ ٞإجـٌ ايكشآْـ,ٞ

ٖٚزا ايؼو ٜ ٫ـذس إ َٔ ٫ايهؿاس ٚإؼشنٌ ط فََْقٌُىٌَُُ ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج
ٍَػَالوص ٜٚذٍ نٖ َِٗ٬زا بايذ٫ي ١ايتلُٓ ١ٝعً ٢اٱقشاس ظضٖ ١ٝ٥زا إجٌ َٔ
ايكشإٓٚ ,إْ٘ ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ ٚ ,ؼتُـٌ ايــًٚ ١ا٭ثـش بـٌ ايكـٛيٌ
ٚدٖٛا:
ا٭ :ٍٚأثش تـذٜل إظًٌُ بإجٌ ايكشآْ ٞعً ٢ايهؿاس ,أ ٚػطش َِٓٗ.
ايجاْ :ٞا٭ثش ايظًيب يًؼـو ٚايشٜـب ايـزٜ ٟظٗـش ٙايهؿـاس عًـ ٢إجـٌ
ايكشآْ  ٞعً ٢إظًٌُ جمل ٧تظا٩هلِ بـٝػ ١اٱدٗاس.
ايجايح :تأثري نٌ ق ٍٛعً ٢ايطشف اٯيش.
ايشابع :عذّ تأثش ٚإْؿعاٍ أ َٔ ٟايؿشٜكٌ بك ٍٛاٯيش.
ٚايـشٝض ٖ ٛا٭ ,ٍٚؾإٕ تـذٜل إظًٌُ بإجٌ ايكشآْٚ ,ٞتًك ِٗٝي٘
بايكبٚ ٍٛايشكا سذ ١عً ٢ايهاؾشٚ ,ٜٔدع ٠ٛهلِ يٲْ ابٚ ١ايشػاد يٝهـٕٛ

ايز ٜٔطَّعْيٌَََُُ جّوُ جىْذَ ُّ ٍِِْ سَذِّيٌِْ ص ٗ إصدٜاد َتـٌٚ ,ايـز ٜٔنؿـشٚا ٗ
ْكـإ ٚكعـ .
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتهٚ ٕٛط ١ًٝؾـزب ايٓـاغ إٍ اٱطـٚ ,ّ٬سشبـا
عً ٢ايؼو ٚايشٜب ٗ ايتٓض.ٌٜ
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يزا دا٤ت اٯ ١ٜباٱيباس عٔ ن ٕٛإجٌ ايكشآْـٚ ٞطـ ١ًٝهلذاٜـ ١اْـاغ

نجري ,ٜٔتشَ ٣ا إشاد َٔ ايلـُري (اهلـا ٗ )٤قٛيـ٘ تعـاٍ طجّذوُ جىْذَذ ُّص ؾٝـ٘
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚكشب اهلل إجٌ َطًكا.
ايجاْ :ٞا٭َجاٍ ايت ٚسدت ٗ ايهتب ايظُا ١ٜٚايظابك.١
ايجايح :ا٭َجاٍ ايت دا٤ت ٗ ايكشإٓ.
ايشابع :اٱ َجاٍ ايٛاسد ٗ ٠ايتٓضَ ٌٜطًكا.
اـاَع :إجٌ ٗ ايبعٛك.١
ايظادغ :إجٌ ٗ (بعٛك ١ؾُا ؾٛقٗا) طٛا ٤عً ٢ايك ٍٛبإٔ إشاد َٔ
ؾٛقٗاَ ,اٖ ٛأعظِ ٚأن َٔ ايبعٛك ,١أ ٚاْ٘ ؾٛقٗا ٗ ايـػش.

ايظابع :إشاد إجٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َّ ْشِخَ ٍَػَالو ٍَح ذَعٌُضَسً فَََح فٌَْقَيَحص.

ٚايـشٝض ٖ ٛايجايح ٚايظابع ,٭ؿاي ١عٛد ٠ايلُري إٍ َا قبً٘,إ ٫إٔ
تــذٍ قشٜٓــ ١عًــ ٢اـــ٬فَٚ ,ــٔ ٚظــا٥ـ ٖــز ٙاٯٜــ ١أْٗــا َكذَــ ١يًكبــٍٛ
ٚايتظً ِٝبإجٌ ايكشآْٚٚ ,ٞطَ ١ًٝباسن ١ػعٌ ايٓؿٛغ َظتعذ ٠يٲْـات ي٘
ٚايتذبش ٗ َعاْٚ ٘ٝد٫٫ت٘ ايكذط ,١ٝؾٗـ ٛنٓـض َـٔ نٓـٛص ايكـشإٓٚ ,يضٜٓـ١
تزػض َٓٗا ايعًٜٚ ,ّٛبعح عً ٢ايظذاٜا اؿُٝذٚ ٠ا٭ي٬م ايؿاكًٚ ,١ؾ٘ٝ
ايٛعذ ٚايٛعٝذ.
ٚقاٍ ايشبٝع بٔ أْع  :إٔ ايبعٛك ١ؼَ ٢ٝاداعة ؾارا مسٓة َاتة,
ؾهزيو ايك ّٛايز ٜٔكشب هلِ ٖزا إجٌ إرا إَتٮٚا َٔ ايذْٝا َشٜا أيزِٖ
اهلل).

ٜشٜــذ ايهؿــاس بتظــا٩هلِ ط ٍَذذحرَج أَسَجدَ جىيَّ ذوُ ذِيَ ذزَج ٍَذػَالوصإػــػاٍ إظــًٌُ عــٔ

ٚظا٥ؿِٗ ايعكا٥ذٚ ١ٜايعباد ,١ٜؾأي اهلل تعاٍ بإٔ إٜ ٌَٓ٪عًُ ٕٛإٔ إجٌ
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ايكشآْ ٞسل َٔ عٓذ اهللٖٚ ,زا اٱيباس تجبٝة يًُظًٌُ ٗ َٓاصٍ ايتك,٣ٛ
ٚٚاق ١ٝهلِ َ ٔ أباطٚ ٌٝػبٗات ايهؿاس ,ثِ إٔ اهلل تعـاٍ أيـ بـإٔ إجـٌ
باب يًٗذا ,١ٜأَا ايزٜ ٜٔـش ٕٚعً ٢إعـ ١ٝؾإْ ٘ ٜضٜذِٖ كـ٬يٜٚ ١هـٕٛ
سذ ١عً.ِٗٝ
ٚبٓٝة اٯ ١ٜإٔ ايهؿاس ٜذسن ٕٛسكٝك ٖٞٚ ١ف ٧إجٌ ايكشآَْٛ ٞعظ١
ٚع ٚ ,٠تؼبٗٝا ٜتعًل بايٓاغ َٚؼاسبِٗ إتباٜٚ ,١ٜٓذٍ ن ّ٬ايهؿاس ايزٟ
أي ت عٓ٘ اٯ ١ٜعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعذّ َعشؾتِٗ إشاد َٔ إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجاْ :ٞتظاٖشِٖ باؾٗايٚ ١عذّ إعشؾ.١
ايجايحٜ :ظأي َٔ ٕٛأدٌ ايتعًِ ٚنظب إعاسف.
ايشابع :إْ٘ َظٗش يعٓادِٖ ٚإؿشاسِٖ عً ٢ايهؿش ٚايل٬ي.١
اـاَع :قاٚيَٓ ١ع تأثري إجٌ ايكشآْ  ٞعً ٢عاَ ١ايٓاغٚ ,تذبشِٖ ٗ
َلاَٚ ٘ٓٝد٫٫ت٘ ايكذط.١ٝ
ٚايـشٝض ٖـ ٛايجـاْ ٚ ٞايشابـع ٚاــاَع ,يـزا دـا٤ت ياُـ ١اٯٜـٗ ١
تٛبٝخِٗٚ ,اٱيباس عٔ ك٬يتِٗ.

ٚوتٌُ قٛي٘ تعاٍ طًَّيْذُِ ذِوِ مَػِريوجص ٚدٖٛا:

ا٭ ِٖ :ٍٚإظًُ ٕٛأْؿظـِٗ ايـزٜ ٜٔتًكـ ٕٛإجـٌ ايكشآْـ ٞبايتــذٜل
ٚايتظً.ِٝ
ايجاْ :ٞأؾٛاز نبري َٔ ٠ايٓاغ تذيٌ اٱط.ّ٬
ايجايح :إعٓ ٢اؾاَع ٚا٭عِ ايؼاٌَ يًٛدٌٗ أع.ٙ٬
ٚايـشٝض ٖ ٛايجايح ,ؾإٕ إجٌ ايكشآْ  ٞباب ٖذا ١ٜيًُظًٌُٚ ,دع٠ٛ
يػريِٖ يذي ٍٛاٱطٚ ,ّ٬سذٚ ١بشٖإ ٚإسػاد إٍ اٱطٚ ّ٬يطـ ٜجٸبة
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بـــ٘ اهلـــذْ ٗ ٣ؿـــٛغ إظـــًٌُ  ,قـــاٍ تعـــاٍ ط ًَجىَّذ ذزَِِّ جىْطَذ ذذًَْج صَجدَىُذ ذٌْ
ىُذوٍص(ٚ ,)1قاٍ تعاٍ ط ضِيْلَ جٍَْْػَحهُ َّ ْشِذُيَح ىِينَّحطِ ىَعَيَّيٌُْ َّطَرَنَّشًَُُص (ٚ ,)2يؿا
ايٓاغ طٛسا يًُٛدب ١ايهً ١ٝاؾاَع يًٓاغ ناؾ.١
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜٱعاْ  ١ايٓاغ ٗ طشٜل ايتـذبش ٚاٱٖتـذا ٤إٍ طـٛا٤
ايظب ,ٌٝؾُٔ ؾلٌ اهلل تعاٍ إْ٘ ٜلشب ا٭َجاٍ ثِ ٜأت ٞباٯٜات ٚا٭َجً١
ايت تظاعذ ايٓاغ عً ٢تًكٗٝا بايكب.ٍٛ
ؾٗز ٙاٯٚ ١ٜط ١ًٝمسا ١ٜٚيكب ٍٛايٓاغ ؾُٝع أَجً ١ايكشإَٓٓٚ ,عِٗ َٔ
اٱْؼػاٍ بايتظاٚ ,ٍ٩دع ٠ٛيٲْـات إٍ إجٌ ايكشآْ  ٞبًشاظ دضٝ٥ت٘ َـٔ
ايكشإٓ ٚ ,بـٝؼ ايتذبش ٚاٱتعاظ.
يكذ بٓٝة ياُ ١اٯ ١ٜأثشَ ٜٔتلاد ٜٔيًُجٌ ايكشآْ:ٞ
ا٭ :ٍٚك٬ي ١ق.ّٛ
ايجاْٖ :ٞذا ١ٜق.ّٛ
 َٔٚاٯٜات إٔ ن ٬ايطشؾٌ ٜتــ بايهجشٚ ٠ايتعذدٚ ,ايلُري اهلاٗ ٤

(ٜلٌ ب٘) ٜعٛد إٍ قٛي٘ تعاٍ طٍَػَالو ٍَحص.
 ٗٚقٛي٘ تعاٍ طُّ ِو ذِوِ مَػِريوجص َظا:ٌ٥

ا٭ٖ :ٍٚز ٖٞ ٙأ ٍٚآ ١ٜتشد ؾٗٝا َاد( ٠كٌ) َٚـٔ اٱعذـاص اٱيبـاس
بإٔ اهلل تعاٍ ٖ ٛايزٜ ٟلٌ إخادعٌٚ ,إشاد إٔ ك٬ي ١ايهؿـاس تهـٕٛ
بظبب دشٛدِٖ بإجٌ ايكشآْ ,ٞؾٗـٜٓ ٛـضٍ سٓـ ١يًٓـاغ ْٝعـاٚ ,يهـٔ

()1طٛس ٠قُذ .17
()2طٛس ٠اؿذش .21

َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 209
ايهؿاس إيتاسٚا اٱَتٓاع عٔ اٱْتؿاع ٖا ٗ إجٌ ايكشآَْ َٔ ٞعاْ ٞايشٓ١
ٚايشأؾ.١
ايجاْٚ :ٞسد يؿا (ٜلٌ) طبع عؼشَ ٠ش ٗ ٠ايكشإٓٚ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ١ٜ
بٛؿـ أٌٖ ايل٬ي ١بايهجش.٠
ايجايح :ؼزٜش إظًٌُ َٔ ايهؿاس ٚإخادعٌ ٚايظإٌ.
ايشابــع :دعــ ٠ٛإظــًٌُ إٍ ايٝكظــٚ ١اؿٝطــَ ١ــٔ َهــش أٖــٌ ايؿظــٛم
ٚايؿذٛس.
اـاَع :ؼـٌ إظًٌُ َٔ َظأي ١نجش ٠اؾٗات ٚاؾُاعات ايت تجري
أ طباب ايؼو ٚايشٜب ٗ ايتٓضَ ٌٜطًكا ٗٚ ,إجٌ ايكشآْ ٞياؿ , ١ؾهجش٠
ايهؿاس ٚأٌٖ ايل٬يٚ ١تعذ ٫ ِٜٗتضٜذ إظًٌُ إ ٫إّاْا.
ايظادغ :بٝإ ا٭كشاس ايت هًبٗا ايهؿاس عً ٢أْؿظِٗ بـذٚدِٖ عٔ
َلاٌَ ايتٓضٚ ,ٌٜأطشاس إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايظابع :إٕ نجش ٠ايهؿـاس ٚأٖـٌ ايلـ٬ي ١يـٔ تلـش اٱطـٚ ّ٬إظـًٌُ

ؾكٛي٘ تعاٍ طىَِْ َّ ُشًُّمٌُْ ئِالَّ أَرًٍص عاّ ٚػاٌَ ؿاٍ نجش ٠أ ٚقً ١ايهؿاس
ٚأٌٖ ايل٬ي.١
يكــذ ْعــة ٖــز ٙاٯٜــ ١يـــًتٌ ٜتــــ بُٗــا ايــزٜ ٜٔــشد ٕٚإجــٌ
ايكشآُْٖٚ ,ٞا:
ا٭ : ٍٚايهؿش.
ايجاْ : ١ٝايؿظل.

ؾبًشـــاظ سدٖـــِ يًُجـــٌ ايكشآْـ ـ ٚ ٞؿـــؿتِٗ اٯٜـــ ١طجىَّذذزَِِّ مَرَذذشًُجص

ٚبًشاظ ك٬يتِٗ بإجٌ ايكشآْٚ ٞؿؿتِٗ بأِْٗ طجىْرَحعِقٌَُُ ّٓع َـٔص ,
ٜٖٛٚذٍ ٖزا ايتعـذد ٗ ايٛؿــ عًـ ٢ايكـبض ايـزاتٜ ٫ٚ ,ٞتعـاسض َعـ٘
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ايتبا ٗ ٜٔا٭ػخاق ؾُِٓٗ ايهاؾش  َِٗٓٚايؿاطل ٚ ,ؾٝـ٘ تٛنٝـذ يـزَِٗ,
 ٖٛٚإْزاس إكاٗ هلِٚ ,دع ٠ٛيًٓاغ ْٝعا يًشزس َِٓٗٚ ,عذّ سد إجٌ
ايكشآْ.ٞ
ٚايٓ ظب ١بٌ ايز ٜٔنؿشٚا ٚايؿاطكٌ عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايعُٚ ّٛاــٛق إطًل ٖٛٚ ,عً ٢قظٌُ:
ا٭ :ٍٚايز ٜٔنؿشٚا أعِ َٔ ايؿاطكٌ.
ايجاْ :ٞايؿاطك ٕٛأعِ ٚأنجش َٔ ايز ٜٔنؿشٚا ,ؾهٌ نـاؾش ٖـ ٛؾاطـل
ٚيٝع ايعهع.
ايجاْْ :ٞظب ١ايتظا ,ٟٚؾهٌ ناؾش ٖ ٛؾاطل.
ايجايح :ايعُٚ ّٛاــٛق َٔ ٚد٘ ,إر ًٜتكٝإ ٗ ٚدٜٚ ,ٙٛؿزقـٕٛ
ٗ أيش.٣
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيتبٌ إٔ ايز ٜٔنؿشٚا ِٖ ايؿاطك ٕٛغـٛق َلاَٗٓٝا
ٚاِْٗ بشدِٖ يًُجٌ ايكشآْ ٜ ٞـضداد ٕٚكـ٬يَٚ ,١ـٔ إـتهًٌُ َـٔ عـشٸف
ايؿظل بإعٓ ٢ا٭عِ.

التفسري الذاتي
دــا ٤ايكــشإٓ بًػــ ١اٱستذــازٚ ,تــ ٍٛايــشد عًــ ٢أٖــٌ اــــ١َٛ

ٚاؾذاٍٚ ,إبطاٍ ػهٛنِٗ ٚإيضاَِٗ باؿذٚ ١اي ٖإٖ َ٘ٓٚ ,ز ٙاٯ١ٜ
ايت دا٤ت ٗ ايشد عً ٢ايـز ٜٔأظٗـشٚا اٱطـتٗضاٚ ٤اٱطـتػشاب َـٔ
كشب اهلل عض ٚدٌ يٮَجاٍ با٭ػٝا ٤ايذقٝكٚ ١ايـػري ,٠إٍ داْب َا
ٚسد َٔ أَجً ١غـٛق إٓاؾكٌ ٚايهؿاس ٗ اٯٜات ايظابك ١نُا ٗ قٛي٘

تعاٍ ط مَََػَوِ جىَّزُِ جعْطٌَْقَذَ َّحسوجص (ٚ ,)1طأًَْ مَصَِّْدٍ ٍِِْ جىغَََّح ِص(.)2
()1طٛس ٠ايبكش.17 ٠
()2طٛس ٠ايبكش.19٠
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ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ َٛكٛع ١ٝنٌ َجٌ ٗ ايكشإٓٚ ,يض ّٚايتذبش
ٗ َلــاَٚ ٘ٓٝاٱْتؿــاع َٓــٖ٘ٚ ,ــَ ٛــٔ َـــادٜل َٓٚــاؾع تــ ٠ٚ٬ايكــشإٓ

ٚايٓذب إيٗٝا ,قاٍ تعاٍ طَّطْيٌَُّوُ دَ َّ ضِالًََضِوِ أًُْىَثِلَ ُّإٍِْنٌَُُ ذِوِص (.)1

 َٔٚإعذاص ْظِ آٜات ايكشإٓ إٔ يؿا (ٜ٫ظـتش )ٞمل ٜـشد ؾٝـ٘ إ٫

َشتٌٚ ,نُٖ٬ا ٗ اهلل عض ٚدٌٚ ,اٯ ١ٜا٭يش ٣قٛيـ٘ تعـاٍ طًَجىيَّذوُ الَ
َّغْطَذِِْ ٍِِْ جىْذَ ِّص(. )2

ٜٚؿٝذ اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ كشب اهلل ا٭َج ًـ ١با٭ػـٝا ٤ايــػري٠
ٚايبظٝط َٔ ٖٛ ١اؿل ٚايـذم ٚايعذٍ  ,عً ٢ايٓاغ إ ٜتًك ٙٛبايكبٍٛ
َٚا ٜزػض عٓ٘ َٔ ايتذبش ٚاٱتعاظ .

َ َٔ ٖٛٚكذَات ايعبادٚ ٠إؿ٬ح ايٓاغ هلا يكٛي٘ تعاٍ ط ًٍََح خَيَقْصُ

جىْجَِِّ ًَجإلِّظَ ئِالَّ ىَِْعْرُذًُُِص( ,)3ؾُـٔ ايًطــ اٱهلـ ٞفـ ٧ايكـشإٓ با٭َجًـ١
إختًؿٚ ١إتعذد ٠هلذا ١ٜايٓاغ يظبٌ ايشػاد.
ٚؾاص إظًُ ٕٛبٓعُ ١ايتـذٜل بأَجً ١ايكشإٓ َطًكا ,ؾٗـِ ٜتًكـ ٕٛنـٌ
َجــٌ ٚاسد ٗ ايكــشإٓ بــايكبٚ ٍٛايتــذبش ٚايتشكٝــل َــع إطــتٓبال ايــذسٚغ
ٚإظاٚ ٌ٥ا٭سهاّ َٓ٘ٚ ,أساد أٌٖ اؾذاٍ إػايطٚ ,١بعح ايؼو ٚايشٜب
ٗ ايٓؿٛغ.
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيٲيباس بإٔ اهلل عض ٚدـٌ ّ ٫تٓـع عـٔ اٱتٝـإ
با٭َجً ١با٭ػٝا ٤ايـػريٚ ٠اؿكري ,٠ؾْٗٝ ٞعا َٔ يًل اهللٚ ,ػاٖذ
عً ٢بذٜع ؿٓع٘ٚ ,قذست٘ إطًك ,١باٱكاؾ ١إٍ إٓـاؾع ايعظُٝـ ١ايـت
تزػض عٔ اٱتٝإ بٗا َجَٛٚ ٬عظ.١
()1طٛس ٠ايبكش.121 ٠
()2طٛس ٠ا٭سضاب. 53
( )3طٛس ٠ايزاسٜات .56
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ٚبٓٝة اٯ ١ٜساٍ ايتٓاقو ٚايتٓاٗ بٌ أٌٖ اٱّإ ٚبٌ ايهؿاس ٗ
تًك ٞإجٌ ايكشآْٚ ,ٞا٭ؿٌ ٖ ٛتـذٜل ايٓاغ ْٝعا بايتٓضَ ٌٜطًكا,
 َ٘ٓٚإجٌ ايكشآْٚ ,ٞيهٔ ايهؿاس أؿشٚا عً ٢اؾشٛد.
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتخ عٔ ك٬يتِٗٚ ,أِْٗ ئ ٜلـشٚا اٱطـّ٬
ٚإظًٌُ ,ؾايؼو ٚايشٜب ْٛع كـ٬ي ١تعـٛد عًـ ٢ؿـاسبٗا بايلـشس
ٚايؼش.
ٚدــا٤ت اٯٜــ ١بــزّ ايــزٜ ٜٔظــتٗض ٕٚ٤بإجــٌ ايكشآْــٕ ٞــٓعِٗ َــٔ
ايتُاد ٗ ٟايػٚ ٞايتذشأ عً ٢ايتٓضَ ٌٜطًكاٚ ,اٱطتخؿاف بايعبادات
ٚا٭سهاّٚ ,تًو آ ٗ ١ٜإعذاص ايكشإٓ ٜتذً ٢ؾٗٝا قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايكشإٓ

بزات٘ ٚاق ١ٝٯٜاتَ٘ٚ ,اْع َٔ ايتعذ ٟعًٗٝا  ,قا ٍ تعاٍ طئَِّّح َّذُِْ َّضَّىْنَح
جىزإمْشَ ًَئَِّّح ىَوُ حف ٌُص

(.)1

 َٔ ٖٛٚيـا٥ف إَاَ ١ايكشإٓ ٚإعذاص ٙايزات ٞبإٔ وشغ ْؿظ٘
ٚأسهاَٜ٘ٚ ,ه ٕٛعْٛا يًُ ٗ ٌَٓ٪ايتـذ ٟ٭ٌٖ ايل٬ي.١
 ٌٖٚايكشإٓ قادس عً ٢إٔ ٜٗضّ ايؿاطكٌ ايزٜ ٜٔظتخؿَ ٕٛا ؾَٔ ٘ٝ
ا٭َجاٍ ,أّ ٫بذ َٔ اٱطتعاْ ١بإ ٌَٓ٪ص

اؾٛاب  ٫تعاسض بٌ ا٭َـش , ٜٔقـاٍ تعـاٍ ط ًٍََذح َّعْيَذٌُ َُنُذٌدَ سَذِّذلَ ئِالَّ

ىٌَُص( ,)2يٝه ٕٛدٗاد إظًٌُ يٓـش ٠ايكشإٓ ٚأسهاَ٘ يريقوْٚ ,ؿع
هلِ ٚيًٓاغ ناؾ ٗ ١ايٓؼأتٌٚ ,ايكشإٓ علـذ يًُظـًٌُ ٗ دٗـادِٖ
ٚتعظ ِٝػعا٥شاهلل ِٖٚ ,علذ يًكشإٓ ٗ إَاَتـ٘ ٚبٝاْـٖ٘ٚ ,ـزا ايتـبصس

()1طٛس ٠اؿذش .9
()2طٛس ٠إذثش.31
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 ٚايتعلٝذ إتبادٍ َٔ يـا٥ف ط خَْْذشَ أٍَُّذسٍ أُخْشََِذصْ ىِينَّذحطِص (ٚ , )1يشٚدٗـا
بايكشإٓ.

هي غايات اآلية

ٚؾَ ٘ٝظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدع ٠ٛإظًٌُ يٲْ تؿاع ا٭َجٌ َٔ إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجاْ :١ٝتأطٝع َذسط ١إجٌ ايكشآْ.ٞ
ايجايج :١يهٌ َجٌ ٗ ايكشإٓ َٛكـٛع ١ٝياؿـ ,١ؾ٬بـذ َـٔ ا٭يـز بـ٘,
ٚايعٌُ َا ؾ َٔ ٘ٝاٱػاسات ٚايذ٫٫ت.
ايشابعـ :١بٝـإ ؾلــٌ اهلل عــض ٚدـٌ ٗ اٱتٝـإ بإجــٌ ايكشآْـٚ ,ٞيــضّٚ
اٱْ تؿاع َٓ٘ ٗ اهلذا.١ٜ
اـاَظــ :١اهلذاٜــ ٗ ١إكــاّ أعــِ َــٔ اهلذاٜــ ١ايعاَـ ٚ ,١قــذ ٜــشاد َٓٗــا
اٱٖتذاَٛ ٗ ٤كٛع أ ٚسهِ كـٛقٚ ,إ تعاظ إَ َٔ ٌَٓ٪ذسط ١إجٌ
ٚإؽار ٙط٬سا.
ايظادط :١دع ٠ٛإظًٌُ إٍ عذّ اٱيتؿات إٍ إعشاض ايؿاطكٌ عٔ
إجٌ ايكشآْ ٚ ,ٞإثاستِٗ ايشٜب ٚايؼـو ٗ َعاْٝـ٘ َٚكاؿـذٚ ,ٙقـا٫ٚتِٗ
ايتؼهٝو ٗ ايكشإٓ بظبب تلُٓ٘ ا٭َجً ١دقٝكٚ ١ؿػري ,٠ؾايع ٖ َٔ ٠زٙ
ا٭َجً ١أن َٔ إٔ تذسنٗا ايعك.ٍٛ
يكذ تًك ٞايعشب ٚطـا٥ش أٖـٌ ا٭سض إجـٌ ايكشآْـ ٞبعٓاٜـٕ ١ـا يـ٘ َـٔ
ا٭ُٖ ١ٝياؿ ٗ ١يػ ١ايتخاطب ٚايتؿاِٖ بٚ ,ِٗٓٝبٝإ إكاؿذ ٚا٭عشاض
ٚايذ٫ي ١ايًؿظ.١ٝ
ٚمل ٜأت إجٌ ايكشآْ ٞــٛق ايعشب أ ٚأٖـٌ ايؼـإٔ ٚاؾـاَ ٙـِٓٗ
 َٔٚغريِٖ ,بٌ دا ٤يًٓاغ ع اَـ ,١يـزا ٜتلـُٔ َـا ٜٓاطـب نـٌ إـذاسى

()1طٛس ٠آٍ عُشإ . 110
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ٚا٭ؾٗاّٚ ,تًو آ ١ٜإعذاص ٗ ١ٜإجٌ ايكشآْٚ ,ٞػاٖذ عً ٢عإ ١ٝايكشإٓ,
ٚعُ ّٛسطاي ١ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًَِ ,ـع بٝـإ ايجـٛاب
ٚا٭دش ٗ تًك ٞنٌ آ ١ٜقشآْ ١ٝبايتـذٜل ٚاٱّإ .
ٚٚسد عٔ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ أْ٘ قاٍ َ :ا َٔ َظًِ

ٜؼاى ػٛن ١ؾُا ؾٛقٗا ا ٫نتبة ي٘ بٗا دسدٚ ١قٝة عٓـ٘ بٗـا يط٦ٝـ,)1()١

ٚرنش ايؼٛن ١يبٝإ سذ ايكً ,١أَا طشف ايؼذٚ ٠ايهـ  ٚايهجـش ٠ؾًـٝع يـ٘
سذ.

التفسري

قىله تعاىل ط ئُ جىيَّوَ الَ َّغْطَذِِْْ أُ َّ ْشِخَ ٍَػَالو ٍَح ذَعٌُضَسً ص
اٯ ١ٜبٝإ يؿلٌ اهلل تعاٍٚ ,ايظع ٗ ١كـشب ا٭َجـاٍ ايكشآْٝـ ١عـ ٠
يًٓاغ ٚدسطا يٲتعاظ ٚاهلذاٚ ١ٜسذ ١عًـ ٢ا٭دٝـاٍ إتعاقبـٚ ,١٭ٕ ٗ
ايكشإٓ تبٝاْا يهٌ ػ ٤ٞػ ذ إظـا ٌ٥ايهـبريٚ ٠ايــػريٚ ٠ا٭سهـاّ كتًؿـ١
ا٭ بٛاب بٌ دؾت ايهتاب ايهـش ٗٚ ِٜطـ ٞآٜاتـ٘ٚ ,تـش ٣نـٌ آٜـ ١ت٪نـذ
ػطشا َٔ ٖز ٙاؿكٝكـٚ ,١ؾٝـ٘ َٓـاؾع عظُٝـٚ ١سذـَ ١طًكـٚ ١سدع يًـزٜٔ
ٜزبـ ٕٛباٱط ّ٬ايذٚا٥ش ,ؾشَا قايٛا إٕ اهلل عـض ٚدـٌ ٚيعظُـٚ ١عًـٛ
َكاَ٘ ٜ ٫ـزنش ٗ نتابـ٘ إٓـضٍ أَـٛسا ؿـػريٚ ,٠أ َجـاَ ٫ـٔ ٚاقـع ايٓـاغ
اي. َٞٛٝ
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّ ١سدا ٚدؾعا ٱدعـاٚ ,ِٗ٥غًكـا هلـزا ايبـاب
َٚا ؾ َٔ ٘ٝقا٫ٚت ايٓ َٔ ٌٝايتٓض.ٌٜ
إٕ كشب ا٭َجاٍ يػ ١طا٥ذ ٠عٓذ ايعشب ٗ ساكشتِٗ ٚبادٜتِٗ ٚإْو
يتذذ ٗ أَجاهلِ ٚأػعاسِٖ أسكش ا٭ػـٝاٚ ٤أؿـػشٖا َـٔ غـري إٔ ٜعٝـب
عً ِٗٝأ سذٚ ,ؾٗٝا تكشٜب يًبعٝذ ٚإ ظٗاس ْظيب ٕا َٖ ٛظتٛسٚ ,دـٕ ٤٬ـا
( )1ؿشٝض َظًِ .15/8
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يؿٚ ,ٞإثبات يًـؿٚٚ ,١ط ١ًٝيبٝإ إعٓٚٚ ,٢كٛح ايذ٫ي ٖٞٚ ,١باب
َٔ أ بٛاب ايؿـاسٚ ,١دسد َٔ ١ايب٬غٚ ,١طش َٔ أطشاس نـ ّ٬ايعـشب
ايزْ ٜٔضٍ ايكشإٓ بًػـتِٗٚ ,ؾـشع َـٔ ؾـــشٚع إعذـاص ايكـشإٓٚ ,مل ٜٓؿـشد
ايكشإٓ َٔ بـٌ ايهتـب ايظـُا ١ٜٚبا٭َجـاٍ ,ؾكـذ دـا ٤اٱلٝــٌ با٭َجـاٍ
إختًؿ ١نشب ١اـشدٍ ٚاؿـاٚ ٠ايضْابري ٚمٖٛا.
يكذ أَش اهلل تعاٍ أٌٖ ايهتاب باٱّإ ٚايتــذٜل بـايكشإٓ  ,ٯٜـات

تٓضٚ , ًٜ٘٭ْ٘ َـذٸم ٕا َعِٗ ,قاٍ تعاٍ ٗ يطاب يبين إطشا ٌٝ٥طًَآٍِنٌُج
ذََِح جّضَىْصُ ٍُصَذِّقًح ىََِح ٍَعَنٌُْص (.)1

ٚ َٔٚد ٙٛايتـذٜل ٚايتؼاب٘ بٌ ايكشإٓ ٚبٌ ايتـٛساٚ ٠اٱلٝـٌ يػـ١
إجٌٚ ,تػؼَ ٞلاَ ٘ٓٝيٮػٝا ٤ايعاَ ١ايظـاٖش ٠يًشـٛاغ ٚ ,إختًؿـٗ ١
سذتٗــا َٛٚكــٛعٗاّٚ ,تــاص ايكــشإٓ بايظــعٚ ١ايؼــَُ ٗ ٍٛذسطــ ١إجــٌ
ايكشآْٚ ٞايٓؿع ايعاّ َٓ٘ ,يزا دا٤ت اٯ ١ٜبـٝػ ١اؾًُ ١اـ  ١ٜايت ت٪نذ
ؿشْ ١ض ٍٚآٜات ايكشإٓ.

ٚتؿٝــذ ( ٗ )٫قٛيــ٘ تعــاٍ ط الَ َّغْ ذطَذِْْ ص ايٓؿــٚ ,ٞتــذيٌ عًــ٢

اؾًُ ١ايؿعً ١ٝنُا ٗ اٯ ١ٜايهشّٚ ,١تذيٌ أٜلا عً ٢اؾًُ ١اٱمسٝـ,١
ٚظاٖشٖا إطتذاَْ ١ؿ ٞاٱطتشٝا ٗ ٤كشب ا٭َجاٍ ٚإْبظاط٘ عًْٝ ٢ع
ايهتب ايظُا ١ٜٚإٓضي ,١ؾتتلُٔ اٯْ ١ٜؿظٗا إقاَــ ١اؿذــ ١عًَٔ٪ٜ َٔ ٢
بايتـٛساٚ ٠اٱلٚ ٌٝغريُٖا َٔ ايهتـب ايظـــُا ١ٜٚبا٭َجــً ٗ ١ا٭ػـــٝا٤
ايهبريٚ ٠ايـــػري ,٠أ ٟإٔ اٯ ١ٜتتشذٚ ,٤٫٪ٖ ٣تبٌ قاعذ ٠مسا ١ٜٚنً١ٝ
ٗ عُ ّٛإجٌ ايكشآْ ٖٞٚ ,ٞاٱط٬م ٗ إؼب٘ ب٘ ٚعذّ إمـاس ٙبٓٛع أٚ
َاٖ ١ٝكـٛؿ.١
 ٗٚاٯَٓ ١ٜع َٔ ؼشٜـ ايهتب ايظُا ١ٜٚا٭يـشٚ ٣إٝـٌ إٍ طـشح
()1طٛس ٠ايبكش. 41 ٠
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تًو ا٭َجًّٚ ١هٔ َعشؾ ١ايتششٜــ ٗ ٖـز ٙاؿــ ١ببكاٗ٥ـا ٗ نتـبِٗ أٚ
عذَ٘ٚ ,بزا ٜظكط عٔ اؿذٝـ ١قـذسِٗ بـايكشإٓ بظـبب ٖـز ٙا٭َجًـ٫ ,١
٭ْ ٗا تتعاسض َع ايؿـاسٚ ١ايب٬غ ١ؾشظب نُا َاٍ إي ٘ٝإؿظش ,ٕٚبٌ
٭ْٗا دض َٔ ٤ؾًظؿ ١ايهتاب ايظُاٜٚ ,ٟٚـًض إٔ ٜهـَ ٕٛـٔ (اي ٖـإ
اٱْ ٖٛٚ )ٞاٱ طتذ َٔ ٍ٫إعً ٍٛعً ٢ايعً.١
ٚ ٚسد يؿــا ٜظــتش ٞثــ٬خ َــشات ٗ ايكــشإٓٚ ,اســذٖ ٗ ٠ــز ٙاٯٜــ,١
ٚإثٓتٌ ٗ آٚ ١ٜاسذ ٠غـٛق أدب ايظـًٛى َـع ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ باٱطـت٦زإ عٓـذ ايـذي ٍٛإ ٍ بٝتـ٘ٚ ,ايٓٗـ ٞعـٔ إطايـ١
اؾًٛغ عٓذ ,ٙ٭ٕ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٜظتش,َِٗٓ ٞ

ؾذا ٤ايتأدٜب َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ قاٍ طبشاْ٘ طالَ ضَذْخُيٌُج ذٌُُْشَ جىنَّرِِِّ ئِالَّ
ِ ِئرَج ُدعِْذ ُط ٌْ فَذح ْد ُخيٌُج فَذ ِارَج
ْ
ِ ِئَّذح ُه ً َىنِذ
َ
ُ َى ُن ٌْ ِئىََ َطعَح ًٍ َغْْذ َش َّذح ِظ ِشّ
َ
ُ ُّ ْإ َر
ْ
َأ

طَعَِْ ذطٌُْ فَحّْطَشِ ذشًُج ًَالَ ٍُغْطَأِّْغِ ذ

َ ىِ ذَ ذذِّعٍ ئَُِّ رَىِنُ ذٌْ مَذذحَُ ُّ ذإْرُِ جىنَّرِ ذَِّ

فََْغْطَذِِْ ٍِنْنٌُْ ًَجىيَّوُ الَ َّغْطَذِِْ ٍِِْ جىْذَ ِّص(.)1
ٖ ٗٚز ٙاٯ ١ٜبٝإ يعظ ِٝؾلٌ اهلل عً ٢إظـًٌُٚ ,تؿلـ ًِٗٝعًـ٢
ا٭َِ ا٭يش ٣بإسػادِٖ إٍ طٓٔ ٚآداب ٚيػ ١اـطاب َع ايـٓيب قُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚ ,نُـا تؿلـٌ اهلل تعـاٍ ٚعًّـِ آدّ ا٭مسـا٤
نًٗا ,ؾاْ٘ طبشاْ٘ عًِّ إظًٌُ آداب اٱطت٦زإ ٚايضٜاس.٠
يٝه ٕٛإظًُٚ ٕٛسث ١ا٭ْبٝا ١ًٓٚ ,٤عً ّٛايؼشٜع ١يًٓاغ ْٝعـا,
ٚؾ ٘ٝتأدٜب يًُظًٌُ ٕعشؾَ ١كاّ َٓٚضي ١سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚطًِ " .ؾذيٌ ع ١ٓٝٝبٔ سـٔ ايؿضاس ٟعًٚ ٘ٝعٓذ ٙعا٥ؼ ١ؾـذيٌ بػـري
إرٕ .
ؾكاٍ ي٘ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ طًِ ؾأ ٜٔا٫طت٦زإ ن ؾكاٍ ٜا
( )1طٛس ٠ا٭سضاب .53
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سط ٍٛاهلل َا إ طتأرْة عً ٢سدٌ َٔ َلش َٓز أدسنة ثِ قاٍ َٔ ٖزٙ
اؿُريا ٤إٍ دٓبو ن ؾكاٍ سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ ٖز ٙعا٥ؼ ١أّ
إ ٌَٓ٪قاٍ أؾ ٬أْضٍ يو عٔ أسظٔ اـًل ن قاٍ ٜا ع ١ٓٝٝإٕ اهلل قذ سشّ
ريو ؾًُا إٔ يشز قاية عا٥ؼٖ َٔ ١زا ن قاٍ ٖزا أٓل َطاع ٚإْ٘ عً٢

َا تش ٜٔيظٝذ ق.)1("َ٘ٛ

ٚدا٤ت ٖز ٙاٯَ ١ٜذسط ٗ ١إجٌ ايكشآْٚ ,ٞدع ٠ٛٱعطاَٛ ٤كٛع١ٝ
يهٌ َجٌ قشآْٚ ٞإطتكشا ٤إٛاعا ٚايعـ ٚإطـتٓبال اؿهـِ ٚايعًـَٓ ّٛـ٘
َٚــٔ إعذــاص ايكــشإٓ أ ٕ تــأت ٞاٯٜــ ١ايكشآْٝــْ ١ـــريا َٚــذدا ٯٜــات قشآْٝــ١
أيش ,٣نُا ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜايت دا٤ت ْـريا ٚظٗريا يهٌ آٜـ ١قشآْٝـ ١ؾٗٝـا
َجٌ َٔ أَجً ١ايكشإٓ.
إر اْٗا رنشت ايبعٛك ١يتذٍ با٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝعً ٢إساد ٠غريٖا َـٔ
ا٭َجً ١طٛا ٤دا٤ت غـٛق اؿ ٛٝاْات نايعٓهبٛت ٚايٌُٓ ٚايزباب أٚ
ٗ غري اؿٛٝاْات.
 َٔٚإعذاصٖا أ ْٗـا عـٚ ٕٛظٗـري يًظـٓ ١ايٓبٜٛـ ١ايؼـشٜؿ ١ؾـٜ ٬ظـتطٝع
ايهؿاس اٱطتٗضا ٤بإجٌ ايزٜ ٟـأت ٞبـ٘ ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ ٚ ,يٝع يًُظًٌُ اٱعشاض عٔ اٱَجً ١ايت دا ٤بٗا ايـٓيب قُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ طـٛا ٤بايٓظـب ١يًــشاب ١أ ٚا٭دٝـاٍ اي٬سكـ١
يًُظًٌُ َٚـِٓٗ ايعًُـا ٤ايـز ٜٔأٚيـٛا ايظـٓ ١ايؼـشٜؿ ١عٓاٜـ ٗ ١ايبشـح
ٚايتشكٝل ٚاٱطتٓبال.
ٚقذ كشب اهلل عض ٚدٌ َج ٬يًذْٝا ظٓاح ايبعٛكٚ ,١عٓ٘ ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ( َا أؿاب إَ َٔ َٔ٪هش ٙٚؾٗ ٛنؿاس ٠ـطاٜا ٙست ٢نب١
ايًُٓ ٖٞٚ ١علتٗا(.)2
( )1ايهؼاف .270/3
()2ايهؼاف .265/3
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ٚؾٝـ٘ ػـاٖذ عًـ ٢ايٓؿـع ايعــاّ َـٔ كـشب إجـٌ باؿؼـشات ايـــػري٠
ٱؽارَٛ ٙعظَٓٚ ١اطب ١يبٝإ ايؿلٌ اٱهل ٞعً ٢إظـًٌُٚ ,أْـة تـش٣
ا٭دسإ بأسذــاّ كتًؿــٚ ,١ىتــاس َٝــضإ ايــزٖب بــأدم ٚأؿــػش ا٭ٚصإ
يكُٝت٘ ايعايٚ ,١ٝاؿظٓات أغً َٔ ٢ايزٖب ٚاٱْظ إ قتاز هلا ٗ ايـذْٝا
ٚاٯيش ٠ؾٝأت ٞإجٌ ايكشآْ ٞبا٭َٛس ايـػريٚ ٠ايذقٝك ١ؿح إظًٌُ عً٢
ايعٌُ ايـا

ٚإدتٓاب ايظ٦ٝات.

قىله تعاىل ط فَََح فٌَْقَيَح ص

أَ ٟا صاد عًٗٝا ٗ اؾظِ ٚاؿذِ ٗ إػاس ٠إٍ ا٭َجاٍ ا٭يـشٗ ٣
ايكشإٓ ٚكشٚس ٠عذّ اٱطـتػشاب َٓٗـاٚ ,ؾٗٝـا تعـشٜو بأٚي٦ـــو ايـزٜٔ
إطــتٓهشٚا رنش ايزباب أ  ٚايعٓهبٛت َجٚ ,٬رنش َعٓ ٢آيش يًؿٛقــٝـــٗ ١
إكاّ َ ٖٛٚا صاد ٗ ايكًٚ ١اؿكاسٚ ,٠ايظــاٖــش غــ٬ؾــ٘ٚ ,يهٔ اٯٜـ٫ ١
تعـين اؿـــش بٗــز ٙايشتبــ َٔ ١ا٭ػــٝا ٤ايذقــٝـكــ ١بٌ دا٤ت يبـٝـإ ايٓٛع
ٚاؿــذـ ١با٭قٌ ٚا٭دْ.٢
َ(ٚا ؾٛقٗا) عٓٛإ يًتٓهري ٚايهًـ ٞإؼـهو ٚأْـ٘ ٜكـع عًـَ ٢شاتـب
َتؿاٚت ٗ ١ايـػش ٚايه ٚايكًٚ ١ايهجشٚ ,٠ؾ ٘ٝدي ٌٝعً ٢ايظعٚ ١ايتعـذد
ٗ إجٌ ايكشآْ.ٞ
ٚيكذ كشب ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ دٓاح ايبعٛكَ ١ج٬
يًذْٝاٚ ,س ٟٚعٔ اٱَاّ دعؿش ايـادم اْ٘ قاٍ( :اِا كشب اهلل إجٌ
بايبعٛك ١عً ٢ؿػش سذُٗا يًل اهلل ؾٗٝا ْٝع َا يًـل ٗ ايؿٝـٌ عًـ٢
ن ٚ ٙصٜاد ٠عل ٜٔٛآيشٚ ٜٔيشطَٗٛا َع دقت٘ ٚػٜٛؿ٘ ٜػٛق ٗ دًـذ
اؿٝــٛإ ٚإٕ ن ـإٔ ثخٓٝــا ,ؾــاساد اهلل إٔ ٜٓبــ٘ إــ ٌَٓ٪عًــ ٢يطٝـــ يًكــ٘
ٚعذٝب ؿٓع٘) (.)1
()1فُع ايبٝإ.67/1
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ا٭َش ايزٜ ٟعين إٔ ٗ اٯ ١ٜإعذاصا َشنبا ٚإ يباسا عٔ طش َٔ أطشاس
اـًٝكٚ ١سش ٟبإختـٌ بعًِ اؿٛٝإ ٚم ٙٛإٔ ٜكَٛٛا بإدشا ٤ايبشـٛخ
ٚايذ ساطات إكاسْ ١ايت ت٪نذ ٖزا اٱعذاص ٗٚ ,اٯ ١ٜإيباس عٔ إطـ٬م
إجٌ ايكشآْ ٚ ٞعذّ سـش ٗ ٙػ ٤ٞد ٕٚػ ٤ٞآيش.

قىله تعاىل ط فَأٍََّح جىَّزَِِّ آٍَنٌُج فََْعْيٌَََُُ جّوُ جىْذَ ُّ ٍِِْ سَذِّيٌْص
اٯ ١ٜايهشّ ١بٝإ ٱطتذاب ١إٚ ,ٌَٓ٪ؾٗٝا أٜلا َكاسْٚ ١نؼـ يكبض

سد ؾعٌ ايهاؾشٚ ٜٔإٓاؾــكـــٌٜٚ ,تًكـ ٢إَ٪ـــٓ ٕٛآٜـات ايكـشإٓ بـايكبٍٛ
ٚايشكا ٚايتظًٜٚ ,ِٝكش ٕٚبإٔ ا٭ َجاٍ ٚايكـف ٚإٛاعا ايت دا ٤بٗا
ايكشإٓ ايهش ِٜسل ٚؿذم ٚإٔ ايٛاقع َطابل ؿكٝكتٗا ؾٗ ٞثابت٪َ ١نذ٫ ٠
ٜظٛؽ إْهاسٖا.
يكذ تشػض عٔ إّإ إظًٌُ سايَ ١ـٔ اٱ دساى ايـٛاع ٞيًُكاؿـــذ
ايكشآْ  ١ٝغ٬ف ايهاؾشٚ ٜٔإٓاؾكٌ ٚأ ٌٖ اؾشٛد ايزٜ ٜٔجري ٕٚايتظـاٍ٩
اٱْهاس ٟبظبب ايػؼا ٠ٚايت عً ٢أبـاسِٖ ٚايـــُِ ايز ٗ ٟآراِْٗ,
ؾٗــِ ٜ ٫شٜــذ ٕٚإٔ ٜظــــتُعٛا ٜٚتــذبشٚا اٯٜــات ؾلــــٝعٛا عًــ ٢أْؿظـــِٗ
ؾشؿ ١اٱطتؿادٖ ٠ا ٗ ايكشإٓ َٔ دسٚغ ٚسهُٚ ١أَجاٍ دعًٗا اهلل طب٬ٝ
يٲعتباس ٚايزنش.٣
ٚمل ٜشد يؿا (ايبعٛك ٗ )١ايكشإٓ إ ٖ ٗ ٫ز ٙاٯ ١ٜايهشّٚ ,١دا٤ت
َج ٬يٓٛع ا٭ؾشاد ٚا٭دٓاغ ايت ٜأت ٞبٗـا ايكـشإٓٚ ,سـاٍ إـ ٌَٓ٪أصا٤
ا٭ َجاٍ رات ايــػش ٚايكًـٖ ١ـ ٛاّ٫ـإ ٚايتظـً ِٝبعًـِ ٚٚعـٚ ,ٞأظٗـش
ايهاؾش ٕٚأصاٖ٤ا اؾشٛد ٚ ,ساي َٔ ١ايؼو ٚايزدد.
ٚاٯَ ١ٜذح ٚثٓا ٤عً ٢إظًٌُ ٚتأدٜب هلِ بًض ّٚايتظـً ِٝبا٭َجًـ١
ايكشآْ ٕ ١ٝا ؾٗٝا َٔ ايذ٫٫ت ايعكا٥ذٚ ,١ٜايلُري ٗ قٛي٘ تعاٍ (إْ٘ اؿل)
ٜعٛد يًكشإٓ ,ؾهٌ َا ؾ ٘ٝسل ٚؿذم ,٭ْ٘ ْاصٍ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ سٓ١
بايٓاغ ٚطب ٌٝيًٗذاٚ ١ٜايشػاد.
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قىله تعاىل ط ًَأٍََّح جىَّزَِِّ مَرَشًُج فََْقٌُىٌَُُ ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوص
يكذ بذأت اٯ ١ٜباٱيباس عٔ تـذٜل إظًٌُ يًُجٌ ايكشآْ ٞبايزات
ٚايتٓضٚ ٌٜاْ٘ سل ٚؿذم ٚؾلٌ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ ,ثِ رنشت اٯ ١ٜساٍ
ايهؿاس ٚتًك ِٗٝيًُجٌ ايكشآْٚ ٞنٝـ أِْٗ قابً ٙٛباؾشٛد ٚاٱْهاسٗٚ ,
تكذ ِٜتظً ِٝإظًٌُ بإجٌ ايكشآْ ٞسذ ١عًٚ ,ِٗٝدع ٠ٛهلِ يًتـذٜل ب٘
َشانا ٠إظًٌُ ٚاٱتعاظ ٚاٱْتؿاع َٔ تـذٜكِٗ بإجٌ ايكشآْٚ ٞؾ ٘ٝبٝإ
ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ إظًٌُ ْعُٚ ١باب سٓٚ ١طبب ٖذا ١ٜيًٓاغٚ ,عـٕٛ
هلِ يًتذبش ببٜات اٯؾام ٚاـًلٚ ,أطشاس ايتٓض.ٌٜ
 ٗ ٚاٯ ١ٜتكبٝض َشنب يًهاؾشٚ َٔ ٜٔد:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚعـــتِٗ بايهـــاؾشٖٚ ٜٔـــ ٛعٓـــٛإ رّ ٚػـــٗاد ٠مساٜٚـــ ١عًـــ٢
دشٛدِٖ.
ايجاْ :ٞايؿـٌ ٚايتُٝٝض بٝـِٓٗ ٚبـٌ إـ ٌَٓ٪بًشـاظ إدساى ا٭طـشاس
ٚإعاسف ٗ إجٌ ايكشآْ ٚ ,ٞؽًـ ايهاؾش ٜٔعٔ دسى نٓٗ٘.
ايجايح :عذّ إنتؿا ٤ايهاؾش ٜٔباؾٌٗ بـٌ إػٗـٛا إٍ اٱْهـاس بــٝػ١
ايؼو ٚايشٜب.
ايشابع :تًك ٞإظًٌُ إجٌ بعَُٛات ايتـذٜل بايكشإٓ ٚايتٓض ٌٜايزٟ
ٜعت إجٌ دضٚ ,َ٘ٓ ٤ايتـذٜل بايهٌ ٜعين بايلشٚس ٠ايتـذٜل باؾض ,٤أَا
ايهؿاس ؾإْؼػًٛا بايعٓاد ٚاؾشٛد.
اـاَع :دا ٤دشٛد ايهاؾش ٜٔبعذ اٱيباس عٔ إّإ إظًٌُ ,يتهٕٛ
اؿذ ١عً ِٗٝأعظِ ٚأن .
ايظادغ :بُٓٝا دا ٤تــذٜل إظـًٌُ بـايكشإٓ ظُٝـع نًُاتـ٘ ٚآٜاتـ٘,
تعًل ػو ٚتظا ٍ٩ايز ٜٔنؿشٚا بإجٌ ايكشآْ.ٞ
ٜٓ ٌٖٚشـش َٛكٛع ػو ايهؿاس بلشب إجٌ بايبعٛكـ ١أّ بـا٭عِ
َٓٗا ,ايظاٖش ٖ ٛا٭يري ,٭ٕ ؾاؼ ١اٯ ١ٜدا٤ت عً ٢م ٛايؼشلٚ ,تـذٜل
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إظًٌُ داَ ٤طًكا بهٌ ايتٓض.ٌٜ
ٜٚؿٝذ قٛي٘ تعاٍ (بٗزا) اٱػاس ٠إٍ رات أ ٚػ ٤ٞكـٛق ّٚ ,هٔ
إعتباس ٙقش ١ٜٓعً ٢إساد ٠إجٌ ايٛاسذ ٚا٭قشب أْ٘ َجٌ ايبعٛكٚ ,١يهٔ يػ١
ايعُ ٫ ّٛتتعاسض َع ٖز ٙايكش ,١ٜٓؾؼو ٚتظا ٍ٩ايهؿاس َتذذد ٗ نـٌ
َجـٌ ٗ ,ايبعٛكــ ١ؾُــا ؾٛقٗـا  ٗٚ ,نــٌ َــشٜ ٠ـأت ٕٛبًػــ ١ايؼــو ٚايشٜــب

ٜٚكٛي ٕٛط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوص.

ٖٚزا َٔ إعذاص ايكشإٓ ٗٚ ,اٯ ١ٜسذ ١عً ٢ايهاؾش ٜٔٱقشاسِٖ بـإٔ

إجٌ َٔ عٓـذ اهلل ,ؾشُٓٝـا ٜكٛيـ ٕٛط ٍَذحرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص ٚدـب عًـِٗٝ
اٱّإٚ ,ايتـذٜل بٓب ٠ٛقُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.

ٚي ٛقاٍ إ َٔ٪ط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص ؾٗـٌ ٜـ٪ثِ ًٜٚشـل قٛيـ٘ بكـٍٛ

ايهـاؾش ,اؾـٛاب  ,٫يًتبـا ٗ ٜٔايٓٝـٚ ١ايكــذٚ ,إٔ إظـًِ ٜظـأٍ يًــتعًِ
ٚايتؿك٘ ٗ ايذٚ ,ٜٔايهاؾش ٜتظا ٍ٤عتٛا ٚغشٚسا.

قىله تعاىل ط ُّ ِو ذِوِ مَػِريوج ًَّيْذُِ ذِوِ مَػِريوج ص

بٝإ ٚتؿظري ٚإظٗاس ٕا ٗ تًو ا٭َجاٍ َٔ إ بتٚ ,٤٬باب تذبش ٕٔ ػا٤
ايتؿهش بإخًٛقاتٚ ,د٫يٚ ١دٛدٖا عًٚ ٢دٛب ايـاْع ٱستٝاز إُهٔ
ٗ سذٚث٘ ٚبكا ٘٥إٍ َ٪ثش َٛٚدذ يـ ٘ ياسز عٓ٘ يٝع َٔ عامل إُهٓات,
ٚيزا تش ٣طشٜل إتهًٌُ ٖ ٛسذٚخ ايعاملٚ ,نـٌ سـادخ ٫بـذ يــ٘ َـٔ
قـذخٚ ,إٔ ايٛدٛد بعذ ايعذّ ثِ ا٭ ؾـَ ٍٛـٔ ؿـؿات اؿـادخ إظـتًضّ
يًـاْع.
ٚبعذ إٔ أي ت اٯ ١ٜعٔ ق ٍٛايهؿاس ٚإخـادعٌ ايـز ٟإطـتكبًٛا بـ٘
إجٌ ايكشآْ ٞبا٭ػٝا ٤ايـػريَٚ ,٠ا ٗ قٛهلِ َٔ اٱْهاس ٚايشٜب ٚايؼو,
دا ٤قٛي٘ تعاٍ طُّ ِو ذِوِ مَذػِريوجص  ٖٛٚنَ ّ٬ظتأْ ـ ٜتلُٔ ايـشد عًـ ٢قٛيـ٘
ايهؿاس ط ٍَحرَج أَسَجدَ جىيَّوُ ذِيَزَج ٍَػَالوص.

 222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع
ؾُٔ إعذاص ايكشإٓ ٗ إكاّ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعذّ ٚدٛد ؾز ٠بٌ َا قاي٘ ايهؿاس ٚايشد اٱهل ٞعً.ِٗٝ
ايجاْ :ٞعًِ اهلل تعاٍ بتُٝٝض إظًٌُ ؾٗ ١ؿذٚس ايهـ ٗ ّ٬ايكـشإٓ,
َ ٚعشؾتِٗ يتعكب ايشد يًػ ١ايؼو ٚايشٜب ,ؾًٝع َٔ ؾاؿً ١أْٗ ٚاٜـ ١آٜـ١
بٌ سها ١ٜق ٍٛايهؿاس ٚايشد اٱهل ٞعً.٘ٝ
ايجايح :دا ٤تكذ ِٜايل٬ي ١بإجٌ ايكشآْ ٞيٝهَ ٕٛتعكبا ٕا ْكًتـ٘ اٯٜـ١

ايهشّ ١عٔ ق ٍٛايهؿاسٚ ,ايذ٫يـ ١عًـ ٢إٔ قـٛهلِ طٍَذ حرَج أَسَجدَ جىيَّذوُ ذِيَذزَج ٍَذػَالوص
ك٬يٚ ١غٛا.١ٜ

يكذ َٮت آٜـات اهلل تعـاٍ اٯ ؾـام َٗٓٚـا َـا ٖـ ٞظـاٖشٚ ,٠تعتـ َـٔ
ايبذٜٝٗات ٚايلشٚسٜات ايت  ٫ؼتاز إٍ تذبش ٚتؿهشَٗٓٚ ,ا َا ْٖ ٛظشٟ
أ ٟوتاز إٍ اٱْ تباٚ ٙايتؿهش ٚط ١َ٬ايزٖٔ ٚاؿٛاغ ٚعذّ قـذ ايؼبٗ١
 ٖٞٚت أيٝـ ايزٖٔ يذي ٌٝؾاطذ ٜٓاقو ايبذٚ ١ٜٝٗايـٛاب َع ايػؿً ١عُـا
ٗ تًو ايؼبٗ َٔ ١إػايطٚ ١يطأ إبٓ.٢
ْعــِ قــذ تهــ ٕٛقلــٚ ١ٝاســذ ٠بذٜٝٗــ ١عٓــذ ػــخف ْٚظشٜــ ١عٓــذ آيــش
٭طباب َتعذدَٗٓ ٠ـا ايتبـا ٗ ٜٔقـ ٠ٛاؿـذغٚ ,ايـزناٚ ,٤اٱطـتػٓا ٤عـٔ
ايٓظش ٚايهظبٚ ,ط ١َ٬ايؿطشٚٚ ٠د ٙٛاهلذا , ١ٜيزا دا ٤إجٌ ايكشآْٗ ٞ
ايبعٛكَٓ ١ا طب ١يًتؿهش ٚايتذبش ٚطبٖ ٌٝذ ٣يؼطش َٔ ايٓاغ ايز ٜٔنتب
اهلل هلِ اٱّإ ٚايشػادٚ ,سذ ١عً ٢أٚي٦و ايز ٜٔأؿشٚا عًـ ٢اؾشـٛد
ٚايل٬ي.١
ٚايلُري اهلا( ٗ ٤ب٘) وتٌُ ٚدٖٛا:
ا٭َ :ٍٚجٌ ايبعٛك.١
ايجاْ :ٞإجٌ َطًكا ,ايبعٛكَٚ ١ا ؾٛقٗا.
ايجايحْ :ض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.
ايشابع :ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚبعجت٘ إٍ ايٓاغ ْٝعا,
ؾُٔ آَٔ ب٘ إٖتذ َٔٚ ,٣نؿش كٌ  ٗٚايٓاس ٖ.٣ٛ
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 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙايٛدٚ ٙٛنًٗا َٔ َــادٜل اٯٜـٚ ,١ؾٗٝـا ػـاٖذ
عً ٢ايهٓٛص ايهآَ ١ؾٗٝاٚ ,دا٤ت اٯ ١ٜؿشو ١بإؾـاد ٠ايهجـشٚ ٠ايتعـذد ٗ
طشٗ اٱّإ ٚاؾشٛدَ ,ع ْكف ٗ طشف ٚأٌٖ اؾشٛد .
ٖٚز ٙاٯْ ١ٜـش يًُظًٌُ ٚسشب عً ٢اؾاسذٖ , ٜٔا ٜذٍ عً ٢نٕٛ
إجٌ ايكشآَْ ٞظـأي ١عإٝـ ,١ؾاٯٜـ ١ؽـ عـٔ إْتؼـاس اٱطـٚ ّ٬ايـذع ٠ٛيـ٘
ٚػًة َـادٜل اٯٜـ ١بظـشع ١إْتؼـاس اٱطـٚ , ّ٬بًـٛؽ ايـذع ٠ٛإٍ أٖـٌ
إؼشم ٚإػشب.
ٚؼتٌُ اٯٚ ١ٜدٖٛا:
ا٭ٜٗ :ٍٚتذ ٟنجري َٔ ايٓاغ بإجٌ ايكشآْ  ٞأٜاّ ايتٓضٚ ,ٌٜت ٠ٚ٬ايٓيب
قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٕا ٜٛس ٢إي َٔ ٘ٝاٯٜات.
ايجاْ :ٞإشاد َٔ ايهج ش ٠ايـشاب ١عً ٢م ٛاــٛق.
ايجايح :إساد ٠أدٝاٍ إظًٌُ ٚإِْٗ ِٖ إٗتذ.ٕٚ
ايشابع :إعٓ ٢ا٭عِٚ ,إٔ إجٌ ايكشآْ ٖ ٞذا ١ٜيػري إظًٌُ ٖٛٚ ,عً٢
قظٌُ:
ا٭ٜٗ َٔ :ٍٚتذ ٟبإجٌ ايكشآْٜ ٞذيٌ اٱط. ّ٬
ايجآْٖ : ٞاى أَ ١تٗتذ ٟبإجٌ ايكشآْٚ ,ٞيهٓٗا تبك ٢عًًَ ٢تٗا.
ٚايـشٝض ٖ ٛايجايحٚ ,ايكظـِ ا٭َ ٍٚـٔ ايشابـع ,ؾـإٕ إجـٌ ايكشآْـٞ
با٭َٛس ايـػريٚ ٠ايذقٝك ١طبب هلذا ١ٜنجري َٔ ايٓاغٚ ,باب اهلذأَ ١ٜ
أَجً ١ايكشإٓ َؿتٛح إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١يزا ؾإجٌ ايكشآْـ ْ ٞعُـ ١عًـ ٢ايٓـاغ
ْٝعاٚ ,آ ١ٜتذع ٛايٓاغ إٍ اهلذاٚ ١ٜايشػاد.

قىله تعاىل طًٍََح ُّ ِو ذِوِ ئِالَّ جىْرَحعِقِ

َص

(َا) أدا ٠سـش ٗ اٱ طتجٓا ٤إؿشؽٚ ,اٯ ١ٜسـش ٚتعـشٜو بايـز٫ ٜٔ
تضٜذِٖ آٜات اهلل إ ٫عتٛا ٚإطتهباسا ٖـٔ أبـ ٢إ ٫اٱعـشاض عٓٗـا ٚعـذّ
ايتذبش ٚايتؿهش بٛد ٙٛاؿهُٚ ٗ ١دٛدٖا ٚر نشٖا ٚكشبٗا َجَٛٚ ٬عظ,١
ٜٚذٍ ْعة ايهؿاس بايؿاطكٌ عً ٢إيتٝاسِٖ ايل٬يٚ ١إطتعذادِٖ يًؿظاد
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ٚاهل٬ىٚ ,ط ٤ٛإطتكباهلِ ٯٜات اٱْزاس ٚإٛعظٚ ,١نإٔ اٱك ٍ٬عكٛب١
ٚطشد َٔ أبٛاب ايشٓ.١
ٚايؿظٛم اـشٚز عٔ ايطاعٚ ,١أيتًـ ٗ ايؿاطل َٔ أٌٖ ايؼٗادتٌ
ٌٖ ٖ َٔ٪َ ٛأّ ناؾشن ٚإ يتاس إعتضي ١ايك ٍٛباي صيٚ ١ٝاْ٘ ٫ٚ َٔ٪َ ٫
ناؾشٚ ,يهٔ ايؿظل عٓٛإ ؾعٌ  ٫ىشز إ َٔ َٔ٪اٱّإ إ ٫طاع ١ايتًبع
ب٘ يـٛؿا ٚإٔ بـاب ايتٛبـَ ١ؿتـٛح ٚ ,اٯٜـات تـــ ايؿاطـل بايلـ٬ي١
ٚعذّ اهلذاٚ , ١ٜدا٤ت آٜات ايكشإٓ بتٓض ٜ٘إظًِ عٔ ايهؿش ٚبُٗٓٝا تلاد,

قــاٍ تعــاٍط ًَجىَّذزَِِّ ئِرَج فَعَيُذذٌج فَحدِشَذسً أًَْ ظَيََُذذٌج أَّْرُغَذيٌُْ رَمَذشًُج جىيَّذوَ فَحعْذطَفْرَشًُج ىِذزٌُُّذِيٌِْ

ًٍََِْ َّفْرِشُ جىزٌُّخَ ئِالَّ جىيَّوُ ًىٌَْ ُّصِشًُّج عَيََ ٍَح فَعَيٌُج ًَىٌُْ َّعْيٌَََُُص(ٖ ,)1ا ٜذٍ عً٢
إٔ ايزنش ٚاٱطتػؿاس َاْع َٔ سً ٍٛؿبػ ١ايهؿش عً ٢إظًِ(.)2
 ٗٚاٯ ١ٜؼزٜش َٔ ْعة ْاع ١أ ٚطا٥ؿ َٔ ١إظًٌُ بايؿظل يبعو
ا٭يطا ٤ايت تأت َٔ ٞأؾشاد ٗ عشض أدا ٤ايؿشا٥و ٚي ٍ٬أطباب ايتٛب١
َٚطٗشاتٗا .
َٓٚع دعٌ ٖزا ايٓعـة طـببا يًؿشقـٚ ١اــ٬ف ,ؾهـٌ طا٥ؿـ ١تهـش ٙإٔ
تٓعة بايؿظل عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱطتػشاق.ٞ

ٚوتٌُ قٛي٘ تعاٍ ط ُّ ِو ذِوِ مَػِريوج ًَّيْذُِ ذِوِ مَػِريوج ًٍََح ُّ ِو ذِوِ ئِالَّ جىْرَحعِقِ

َص

ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚإطتذاَٚ ١إتـاٍ ن ّ٬ايز ٟنؿشٚاٚ ,إْ٘ دض َٔ ٤قٛهلِ.
ايجاْ :ٞإْ٘ نَ ّ٬ظتأْـ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ.
ٚايـــشٝض ٖــ ٛايجــاْ ٞبــذيْ ٌٝظــِ اٯٜــات ٚفــ ٧اٯٜــ ١ايتايٝــ ١بــزّ
ايؿاطكٌ ,ؾذا٤ت ياُ ١اٯ ١ٜبٝاْا يكاعذ ٠نًٚ ١ٝقاْ ٕٛثابة إر ٚسد يؿـا

()1طٛس ٠آٍ عُشإ .135
( )2أْظش ا٭دضا ٤ايج٬ثٖ َٔ ١زا ايتؿظري ايت دا٤ت بتؿظري اٯ ١ٜأع.ٙ٬
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(ايؿاطــكٌ) ٗ ايكــشإٓ ٔظ ـا ٚث٬ثــٌ َــش ,٠بـــٝػ ١ايشؾــع (ايؿاطــك)ٕٛ

ٚايٓـب ٚاؾش (ايؿاطكٌ) ٚقاٍ تعاٍ طًٍََذح ُّ ِذو ذِذوِ ئِالَّ جىْرَحعِذقِ

َص إٗ ٫

ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّـٖ ,١ـا ٜـذٍ عًـ ٢ايؼـأْٚ ١ٝإشتبـ ١ايشؾٝعـ ١يًُجـٌ ايكشآْـٞ
َٛكٛعا ٚسهُا.
يكذ دعٌ اهلل تعاٍ إجٌ ايكشآَْ ٞذسطـ ١يٲبـتٚ ٤٬اٱيتبـاسٚ ,عذـض
ايهؿاس عٔ دسى نٓٗ٘ ؾكابً ٙٛباؾشٛدٚ ,مل ٜتعظٛا ٖا ؾ َٔ ٘ٝاؿهُ٫ٚ ,١
َــٔ تًكــ ٞإظــًٌُ يــ٘ بــايكبٚ ٍٛايتـــذٜلٚ ,دًٗــٛا سكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ
َٛكٛع ١ٝإجٌ يٝع ٗ ن ٚكخاَٚ ١ػإٔ إؼب٘ ب٘ ,بٌ قذ تهـ ٕٛايكًـ١
ٚايــٓكف ؾٝــ٘ ٖــ ٛا٭ْظــب ٗ اٱتعــاظ ٚاٱعتبــاسٚ ,يهــٔ ايهؿــاس تًبظــٛا
باـشٚز عٔ ايطاعٚ ,١إؽزٚا ايعٓاد ٚاٱْهاس ٚاؾشـٛد َٓٗذـا ٚطـذ,١ٝ
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيؿلشِٗٚ ,دع ٠ٛإظًٌُ يعذّ اٱؿػا ٤هلِٚ ,إقاَـ١
اؿذ ١عً.ِٗٝ
ٖٚز ٖٞ ٙأ ٍٚآ ٗ ١ٜتشتٝب ايكشإٓ ٜشد ؾٗٝا يؿا (ايؿاطكٌ) ٚمل ٜـشد

ٗ طٛس ٠ايبكش ٠إَ ٫شتٌ ,إر دا ٤بـٝػ ١ايشؾـع ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ طًىَقَذذْ جّضَىْنَذح
ئِىَْْلَ آَّحشٍ ذَِّْنَحشٍ ًٍََح َّنْرُشُ ذِيَح ئِالَّ جىْرَحعِذقٌَُُص ( , )1يٝهـ ٕٛاؾشـٛد بٓـض ٍٚايكـشإٓ

عً ٢ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ َٖٛ ٛكٛع َٚـذام إعـ١ٝ
ٚاـشٚز عٔ طبٌ ايطاع.١

يكذ دا٤ت اٯٜات ا٭سبع ١ايظابك ١ايت تٓتٗ ٞبكٛي٘ تعاٍطفَذحضَّقٌُج جىنَّذحسَ

جىَّطِذذِ ًَقٌُدُىَذذح جىنَّ ذ حطُ ًَجىْذِجَذذحسَزُ أُعِ ذذَّشْ ىِيْنَذذحفِشَِِّص( , )2يطابــا يًٓــاغ عاَــ١
ٚدعَ ٗ ٠ٛؿَٗٗٛا يٲّإٚ ,إْزاسا ٚؼـذٜا ؿـشوا ٚإقاَـ ١يًشذـ ١عًـ٢
ايهؿاس ياؿ. ١
()1طٛس ٠ايبكش.99 ٠
()2اٯ.24 ١ٜ
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜايظابك ١يطابا يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ
عً ٢م ٛاــٛق بإٔ ٜبؼش إ ٌَٓ٪باؾٓٚ ,١ؾَ ٘ٝظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبعح إظًٌُ يًجبات ٗ َٓاصٍ اهلذٚ ٣اٱّإ.
ايجاْ :١ٝدع ٠ٛايهؿاس يذي ٍٛاٱط.ّ٬
ايجايج :١سح ايٓاغ عًْ ٢بز ايهؿش ٚايؼشى ٚايل٬ي.١
ايشابع :١دعٌ ايٓاغ ٜعشك ٕٛعٔ أٖـٌ ايؼـو ٚايشٜـب بٓبـ ٠ٛقُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
اـاَظ :١تٗٚ ١٦ٝإؿ٬ح إظً ٌُ يًذٗاد ٗ طب ٌٝاهللَٚ ,عشؾ ١سظٔ
ايعاقبٚ ١عظ ِٝايجٛاب بايًبح ايذا ٗ ِ٥اؾٓ ١ايٛاطع.١
ايظادطٚ :١سد قبٌ آٜتٌ ٚؿـ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ

د ٍََِّذح َّ َّض ْىنَذح َعيَذَ َعرْذ ِذَّحص(,)1
ُ مُنذ ُط ٌْ فِذِ َسّْذ ٍ
ْ
بايعبٛد ١ٜهلل عض ٚدٌ ط ًَ ِئ

دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيب ٝإ إا٥ض بٚ ٘ٓٝبٌ باق ٞايٓـاغ بـايٓبٚ ٠ٛتًكـٚ ٞتبًٝـؼ
نَ٬بأْٝبؼــش إــ ٌَٓ٪بايٛعــذ اٱهلــ ٞايهــش ِٜبايًبــح ايــذا ٗ ِ٥ايٓعــِٝ

ٚاؾُع بُٗٓٝا َٔ َـادٜل ٚتؿظري قٛي٘ تعاٍط قُوْ ئَََِّّح أََّح ذَشَشٌ ٍِػْيُنٌُْ ُّذٌدََ

ئِىََِّص(ٚ ,)2إرا نإ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٜٓؿـشد بتًكـٞ
ايتٓض ٌٜبذي ٌٝاٯٜتإ أع ,ٙ٬ؾٗـٌ ىـتف ٚسـذ ٙبتبًٝـؼ ايـٛس ٞيًٓـاغ,
اؾٛاب عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚىتف ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ بـايتبًٝؼ ا٭ٍٚ
يًٛس ٞإر ٜ ٫طًع عً ٢ايشطاي ١ايت ٜٓضٍ بٗا د  ٌٝ٥غري ٙؿً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚطًِ  ,يٝك ّٛبتبًٝػٗا ناًَ ١يًٓاغ  ,قاٍ تعاٍط َّحأَُّّيَح جىشَّعٌُهُ ذَيإمْ ٍَذح أُّذضِهَ

()1اٯ.23 ١ٜ
()2طٛس ٠ايهٗـ .110
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ئِىَْْلَ ٍِِْ سَذِّلَ ًَئُِْ ىٌَْ ضَرْعَوْ فَََح ذَيَّفْصَ سِعَحىَطَوُص(.)1
ايجاْٜ :ٞؼزى ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ َـع ايٓـاغ ٗ
ايتبًٝؼ ايجاْٚ ٞايجايح ٚإتعذد.
ايجايحٜٓ ٫ :شـش ت بًٝؼ ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ بأٜـاّ
سٝات٘ ايذْٝا ,بٌ ٜك ّٛبـايتبًٝؼ إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ١نأْـ٘ سـ ٞبـٌ ظٗشآْٝـا

ٚتذٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜايظابك ١بكٛي٘ تعاٍط ًَذَشِّشْ جىَّذزَِِّ آٍَنُذٌج ًَعََِيُذٌج جىصَّذحىِذَحشِص
َٔ دٗات:

ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬إظًٌُ هلز ٙاٯ ١ٜعً ٢مَ َٜٞٛ ٛتذذدٚ ,إيباسِٖ
ٚتعاٖذِٖ بايًؿا ٚايعٌُ ٭ َش اهلل عض ٚدٌ يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚطًِ بايبؼاس.٠
ايجاْ :١ٝإم ٍ٬يػ ١اٯ ١ٜبعذد إظًٌُ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١إر أْٗا تؼٌُ
إٛدٛد ٚإعذ ,ّٚؾهٌ َظًِ ٜعٌُ ايـاؿات ٜبؼش ٙايٓيب قُـذ ؿـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطً ِ باؾٓ ١ايت ػش َٔ ٟؼتٗا ا٭ْٗاس.
ٚإرا نإ أ ٍٚاٯ ١ٜإم٬ي ٞبعذد إظًٌُ ,ؾٌٗ يؿا اؾٓات إم٬ي,ٞ
َعٜٓ ٌٖ ٢ـض ( ٚبؼش ايز ٟآَٔ ٚعٌُ ايـاؿات إٔ ي٘ دٓ ١ػشَٔ ٟ
ؼتٗا ا٭ْٗاس) .
اؾٛاب إرا نإ إشاد اطِ اؾٓع ٗ يؿا اؾٓ ١ؾٗـ ٛؿـشٝض أَـا إرا
نــإ إكـــٛد ي ػــ ١إؿــشدٚ ,إٔ نــٌ َظــًِ ٜظــهٔ دٓــٚ ١اســذ ٠يــٝع يــ٘
اٱْتكاٍ إٍ غريٖا ؾٗ ٛغري تاّ.

()1طٛس ٠إا٥ذ.67 ٠

 228ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع

ِ َذعْذ ِذ ٍِْػَحقِذ ِو
ْ
ُ َعيْذ َذ جىيَّذ ِو ٍِذ
َ
ِ َّن ُق ُذٌ
َ
قىله تعاىلط جىَّذ ِزّ
ًَّقََْعٌَُُ ٍَح أٍََشَ جىيَّوُ ذِوِ أُ ٌُّصَوَ ًَُّرْغِذذذًَُُ فِِ جْسف أًُْىَثِلَ
ىٌُْ جىْخَحعِشًَُُ ص اٯ.27 ١ٜ
اإلعزاب واللغة
(ايزٜٓ ٜٔكل ٕٛعٗذ اهلل)
ايز :ٜٔاطِ َٛؿ ٗ ٍٛقٌ دش ٭ْ٘ ؿؿ ١يًؿاطكٌ.
ٜٓكلــ : ٕٛؾعــٌ َلــاسع َشؾــٛعٚ ,اؾًُــ ٫ ١قــٌ هلــا ٭ْٗــا ؿــً١
إٛؿ.ٍٛ
عٗذَ :ؿع ٍٛبَ٘ ٖٛٚ ,لافٚ ,اطِ اؾ٬يَ ١لاف إي.٘ٝ
َٔ بعذ :داس ٚفشٚس َتعًكإ بٓٝكل.ٕٛ
ٜٚكطع :ٕٛايٛا :ٚسشف عطـٜ ,كطع :ٕٛؾعٌ َلاسع َشؾٛع بجبٛت
ايٓ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌ.
َا :اطِ َٛؿ ٗ ٍٛقٌ ْـب َؿعـ ٍٛبـ٘ ,أَـش :ؾعـٌ َـاض َـبين
عً ٢ايؿتض ,اهلل :ؾاعٌ .ب٘ :داس ٚفشٚس َتعًكإ بأَش .
إٔ ٜٛؿٌ :إٔ سشف َـذسْٚ ٟـبٜٛ ,ؿـٌ :ؾعـٌ َلـاسع َـبين
يًُذْٗٚ ,ٍٛا٥ب ايؿاعٌ كُري َظتز تكذٜشٚ ,ٖٛ ٙإٔ َٚا ٗ سٝضٖا ٗ
تأَ ٌٜٚـذس ٚتكذٜشٜٚ ٙكطعَ ٕٛا أَش اهلل ٚؿً٘.
ٜٚؿظذ :ٕٚعطـ عًٜ ٢كطع ٗ ,ٕٛا٭سض  :دـاس ٚفـشٚس َتعًكـإ
بٝؿظذ.ٕٚ
أٚي٦و :اطِ إػاسَ ٠بين عً ٢ايهظش ٗ قٌ سؾع َبتذأ :ِٖ ,كُري
ؾـٌ ,اـ اطـش :ٕٚيـ أٚي٦ـو َشؾـٛع بـايٛا ٚ٭ْـ٘ ْـع َـزنش طـامل,
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ٚهٛص إٔ ٜكاٍ (ِٖ) َب تذأٚ ,اـاطـش ٕٚيـ ٚ ,ٙاؾًُـ ١اٱمسٝـٖ( ١ـِ
اـاطش ٗ )ٕٚقٌ سؾع ي أٚي٦و.
ايٓكو :ايؿظيٚ ,ؾو ايزنٝب ٚإ ؾظاد ايعكذ ٖٚذّ ايبٓا.٤
ايعٗذ :ايعكذ ٚا٭ َش ٚايٛؿٚ ,١ٝاؾُع عٗٛد.

يف سياق اآليات
ٜذٍ إؾتتاح اٯ ١ٜباطِ َٛؿ ٍٛعً ٢إستباطٗا باٯ ١ٜايت قبًٗا ,بًشاظ
ْظِ اٯٜات ّٚهٔ قشا٤تٗا عً ٢مَ ٛظتكٌ يتهاٌَ ٗ َٛكٛع ٚأسهـاّ
اٯٚ ,١ٜتعًكٗا بايؿاطكٌ ايز ٜٔغلب اهلل تعاٍ عً َٔ ِٗٝغري إظًٌُ,
ٚب ٝإ بعو ؿؿاتِٗ ايكبٝش ١يًشذ ١عًٚ ِٗٝايتشزٜش َِٓٗ.
 ٗٚاٯٚ ١ٜؿـ ؿاٍ ايؿاطكٌ ٚ ,ؼزٜش يًُٚ َِٗٓ ٌَٓ٪إػاس ٠إٍ
بعو ؿؿاتِٗ ايزَٚ ١ُٝط ٤ٛأؾعاهلِ ٖا ٜعـين إٔ ايكـشإٓ ٜشطـِ َٓـاٖر
اؿٝا ٠ايعاَٚ ١ايظٓٔ اٱدتُاعٚ ١ٝا٭ي٬ق ,١ٝباٱكاؾ ١إٍ َٓاطو ايعباد٠
ٚايتك.٣ٛ
ٚتتلُٔ اٯٚ ١ٜؿؿا يًهؿاس ايزٜ ٜٔه ٕٛإجٌ ايكشآَْ ٞاد ٠يل٬يتِٗ
بإيتٝاسِٖ ,ؾكذ دا ٤إجٌ ايكشآْ ٞسٓـ ١يًٓـاغ ْ ٝعـاٚ ,يهـٔ ايهؿـاس
أعشكٛا عٓ٘ ٚإؽزَٛ ٙٚكٛعا يًؼو ٚايشٜب ٚإثاس ٠ايؼبٗاتٚ ,ايكـٍٛ
نٝـ إٔ اهلل عضٚدٌ ٜلشب إجٌ باؿكري ٚايـػري.
ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبزنش ايهبا٥ش ايت ٜؿعًٗا ايهؿاس ٖٞٚ ,أػذ ٚأن
إ ا ٚكـشساٚ ,ديٝـٌ عًـ ٢يظـاستِٗ ٗ ايٓؼـأتٌٚ ,دـا٤ت اٯٜـ ١ايتايٝـ١
بتٛد ٘ٝايً ّٛيًهؿاس ٱيتٝاسِٖ كذ ٚظٝؿتِٗ ايعباد ١ٜايـت ٖـ ٞاٱّـإ
باهلل ٚطاعت٘ ٚاٱْكٝاد ٭ٚاَش ٖٛٚ ,ٙايز ٟيًكٗـِ َـٔ ايعـذّٜٚ ,بعـجِٗ
 ّٜٛايكٝاَ ,١يٝه ٕٛايتزنري باٯيش ٠سذ ١عًٚ ,ِٗٝدع ٠ٛيًتٛبٚ ١اْ٫اب.١
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إعجاس اآلية
بٝإ أِٖ َـادٜل ايؿظل ٚأ ؾشادٚ ,ٙرنش ايل٬يٚ ١اؾشٛد أْ٘٫ ٫ٚ
ا٭ؿٌ ؾُٝا ٜتؿشع عٓ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ ايظٚ ,١٦ٝنٝـ أْ٘ ٪ٜثش بايهٝؿ ١ٝايٓؿظ١ٝ
ٚتـذس عٓ٘ ا٭ي٬م إزَٖ ١َٛا ٜتعًل بايٓؿع ٚايػريٚ ,أيتتُـة اٯٜـ١
باٱيباس عٔ يظاس ٠ايهؿاس ٚط ٤ٛعاقبتِٗ  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٗٚاٯ ١ٜتعذاد يكبا٥ض أ ٌٖ ايل٬ي ١بعٓاٜٗٓٚا اجملشد ٠ايظاٖش ٠ايت ٫
ّهٔ إيؿاٖ٩ا ؾكذ إتـٌ اٱستذاز ستٚ ٢ؿٌ إٍ ايبٝإ ايتؿـ ًٞٝهلا
ٚنٝـ أْ ٗا َشنب َٔ ١اؾشٛد ٚايعٓاد ايعكا٥ذ َٔٚ ,ٟط ٤ٛايظري.٠

وميكه تسمية اآلية بآية (الذيي يٌقضىى) ومل يرد هذا اللفظ يف القرآن إال يف

آيتني(.)1

اآلية سالح
 ٗٚاٯ ١ٜؾلض يًهؿاس ؾُٝا ٜلــُش َٔ ٕٚاؾشــٛدَٚ ,ـا تـذٍ عًٝـ٘
أؾعاهلِ َٔ ايلــ٬يٚ ١اـًٌ ٗ إ يتٝاسِٖ ٗٚ ,اٯ ١ٜتأدٜب يًُظـــًٌُ
ٚسـح هلِ عًْ ٢بــز تًو ا٭ؾعاٍ ٚاٱبتـعاد عٔ أٖــًٗا ,نُا أْٗا بؼاس٠
ٚػؿا ٤يـذٚسِٖ ي ظ ٤ٛايعاقب ١ايت تٓتظش عذ.ِٖٚ
إٕ رنــش ا٭ؾعــاٍ ايكبٝشــ ١٭ٖــٌ ايلــ٬يَ ١ذسطــٚ ١ع ـ  ٠يًُظــًٌُ
ٚدعــ ٠ٛيًٝكظــٚ ١اؿــزس َــٔ أر ٣ايهؿــاس ٚيــض ّٚؾلــشِٗ ٚيــض ,ِٜٗإٕ
إظا ٨ٚايت رنشتٗا اٯ ١ٜ٭ٌٖ ايبػلا ٤دا٤ت ٚثٝكـ ١يايـذ ٠تًـض عًـ٢
إظًٌُ بٓبز ايؿشقٚ ١عذّ اٱبتعـاد عـٔ ٚسثـ ١ا٭ْبٝـا ٤أ ٟايعًُـاٚ ٤عـٔ
أسهاّ ايؼشٜعٚ ,١إٔ ٜبكٛا عً ٢ؿًَ ١ع ايكشإٓ ٚايٓب ٠ٛبذساط ١اٯٜات,
 ٚايظٓ ١ايٓب ١ٜٛايؼشٜؿٚ , ١اٱط٬ع عً ٢ايظري ٠إباسن.١
( )1أْظش طٛس ٠ايشعذ .25
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اآلية لطف
ٗ اٯ ١ٜؽؿٝـ عـٔ إظـًٌُ ٚإستكـا ٤هلـِ ٗ إعـاسف اٱهلٝـَ ١عشؾـ١
ؿؿات أعذا ٤ايكشإٓ ايزٜ ٜٔـذ ٕٚعُا ؾ َٔ ٘ٝاٯٜات.
ٜٚتذًٖ ٗ ٢ز ٙاٯٜات ايتبا ٜٔبٌ إظًٌُ ٚايهاؾش ,ٜٔؾذا٤ت اٯٜات
ايظابك ١با٭َش اٱهل ٞإٍ ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ببؼـاس٠
إظًٌُ باؾٓٚ ١اـًٛد ؾٗٝا ٱطٚ َِٗ٬عًُِٗ ايـاؿاتٚ ,دا٤ت اٯ١ٜ
بإْ زاس ايهـاؾشٜٚ ,ٜٔتذًـٖ ٢ـزا اٱْـ زاس َـا تتلـُٓ٘ َـٔ رَٗـِ ٚٚؿـؿِٗ
بايؿظل ٚاـشٚز عٔ ايطاع ,١ثِ رنشت ؿؿات أيش ٣هلِ أػذ قبشا َٔ
ايل٬ي ١بًػ ١إجٌ ايكشآْ ٚ ,ٞؾ ٘ٝدع ٠ٛهلِ يًتٛبـٚ ١اٱْابـٚ ١اٱيتؿـات إٍ
َٛكٛع ١ٝإجٌ ايكشآْ ٚ ٞيض ّٚاٱتعاظ ب٘ .َ٘ٓٚ
ٖ ٗٚز ٙاٯ ١ٜدع ٠ٛيًٓاغ يٮيز بإجٌ ايكشآْ َ ٞطًكـاَٚ ,ـٔ إعذـاص
ٚعً ّٛايكشإٓ إٔ تأت ٞآٜات َتعذ د ٠ؾزب إظًٌُ ٚايٓاغ يًعٌُ بإجـٌ
ايكشآْٚ ,ٞايٓظش إٍ ا٭َجً ١ايكشآْ  ١ٝنًٗا بعشض ٚاسذ َـٔ سٝـح ايــبػ١
ايكشآْ ٚ ١ٝإٛكٛعٚ ١ٝايذ٫ي ١اٱعذاصٚ ١ٜيػ ١اي ٖإ.
يكذ دعًـة ٖـز ٙاٯٜـات إظـًٌُ أنجـش عٓاٜـ ١بإجـٌ ايكشآْـٚ ٞإدساى
سكٝك ٖٞٚ ١إٔ نٌ َجٌ َذسط ١عكا٥ذَ ١ٜظتكًٚ ١إٕ تعًل بايؼ ٤ٞايـػري
ٚايذقٝل.
ٖ ٗٚــز ٙاٯٜــ ١بٝــإ ٚرنــش يـــؿات ايؿاطــكٌٖٚ ,ــزا ايبٝــإ عــٕٛ
يًُظًٌُ ٚسذ ١هلِ عً ٢ايهاؾشٚ ٜٔاؾاسـذٚٚ , ٜٔاقٝـَ ١ـٔ دـذاهلِ,
ٚإثاستِٗ يًؼو ٚايشٜب ٚأطباب إػايط.١
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هفهىم اآلية
ٗ اٯ  ١ٜرّ يًؿظل ٚاـشٚز عٔ داد ٠اؿل ٚطٓٔ ايٓبٚ ,٠ٛؼزٜش َٔ
ؾظــي ايعٗــٛد ٚايعكــٛدٚ ,ؾٗٝــا تٛثٝــل يظــ ٤ٛؾعــٌ ايهــاؾشٚ ٜٔإٓــاؾكٌ
ٚغذسِٖ ٚيٝاْتِٗ.
ٚتٓٗـ ٢اٯٜـ ١عـٔ اٱؾظــاد ٗ ا٭سضٖٚ ,ـ زا ايٓٗـ ٞدعـ ٠ٛيًـــ٬ح
ٚاٱؿ٬ح ٚإ يباس عٔ ؼكل ايٓذاٚ ٠ايؿٛص باهلذاٚ ١ٜاٱّإ.
ٚؼح اٯ ١ٜعً ٢ايتُظو بأسهاّ ايكشإٓٚ ,ايظع ٞؾُٝا أَش ب٘ يَٓ ٌٝا
ٚعذ بـ٘ َـٔ اؾٓـٚ ١ايشكـٛإ ٚ ,تعطـ ٞيًُظـًٌُ َٛكـٛعا يٲستذـاز
ٚإقاَ ١اي ٖإٚ ,ؾٗٝا بٝإ ٕظا ٨ٚايهؿش ٚاؾشٛد ٚايتُاد ٟؾُٓٚ ,٘ٝـع
اٯ َٔ ١ٜاـذاع ٚايل٬يٚ ١ؼشٜـ اؿكا٥ل.
ٚاٯٜــَ ٗ ١ؿَٗٗٛــا َ ـذح يًُظــًٌُ ٭ْٗــِ إيتضَــٛا بأسهــاّ ايكــشإٓ
ٚأيًـٛا ايعباد ٠هللٚ ,تًكٛا ايتٓض ٌٜبايكب ِٖٚ ,ٍٛهتٗذٚ ٕٚهاٖـذٕٚ
يٓؼش اٱؿ٬ح ٗ ا٭سض ٚايتـذٕ ٟلاٌَ ايهؿش ٚاؾشٛد.
َٚا ٗ اٯ َٔ ١ٜايٛعٝذ ٚاٱيباس عٔ يظاس ٠ايهاؾشَٓ ٜٔاطبٕٛ ١اطا٠
إظًٌُ ٕا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛا ٭رٚ ٣ايتعذ َٔ ٟايهؿاسٚ ,بؼاس ٠ؾٛص إظًٌُ
باؾٓٚ ١ايشبض ٗ ايٓؼأتٌ.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚرّ ايؿاطــكٌ ايــزٜ ٫ ٜٔتعظــَ ٕٛــٔ ٚدــ ٙٛاؿهُــ ٗ ١إجــٌ
ايكشآْ ٞعاَٚ ,١إتعًل َا دم ٚؿػش َٔ ا٭ػٝا ٤عً ٢م ٛاــٛق.
ايجاْ :١ٝرنشت اٯ ١ٜث٬خ ؿؿات َٔ ؿؿات ايؿاطكٌ ايكبٝش:ٖٞٚ ,١
ا٭ْ :ٍٚكلِٗ يعٗذ اهللٖٚ ,زا ايٓكو إثِ َشنب ٭ْـ٘ وــٌ بعـذ
إْعكاد َٝجام ايعكذ.
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ايجاْ :١ٝقٝاّ ايؿاطكٌ بكطع َا أَش اهلل عض ٚدٌ ب٘ َٔ إتباع ا٭ْبٝا,٤
ٚايتـذٜل بايتٓضٚ ٌٜؿً ١ايشسِٚ ,اٱسظإ َطًكاٚ ,عذّ اؾشٛد.
ايجايج :١إػاع ١ايؿاطكٌ َعاْ ٞايؿظاد ٗ ا٭سض.
ايجايج :١تتلُٔ اٯ ١ٜاٱيباس عٔ يظاس ٠أٌٖ ايل٬ي ١ايزٜ ٜٔـذٕٚ
عٔ إجٌ ايكشآْ ٜ ٫ٚ ٞتخز ْ٘ٚع َٛٚ ٠عظ.١

إفاضات اآلية

اٯ ١ٜدع ٠ٛمسا ١ٜٚيًتُظو بايعٗٛدٚ ,ايتكٝذ بأسهـاّ إٛاثٝـل ايـت
قطعٗا إظًُٚ ٕٛأتباع ا٭ْبٝا ٤عً ٢أْؿظِٗٚ ,اهلل عض ٚدٌ أيز إٝجـام
عً ٢ايٓـاغ ْٝعـاَٚ ,لـاٌَ ايعبٛدٜـَ ١ـٔ أٖـِ إٛاثٝـلَٚ ,ـا داَـة
ايعباد ٖٞ ٠ايعً ١ايػاٝ٥ـ ١ـًـل اْ٫ظـإ ,ؾ٬بـذ إٔ ّتجـٌ ايٓـاغ يٮٚاَـش
اٱهل٪ٜٚ ١ٝد ٕٚايؿشا٥و  ,يتهَ ٕٛاد ٠ٱطتذاَ ١اؿٝا ٠اٱْظاْ ١ٝبًشاظ
ن  ٣نًَٛ ٖٞٚ ١ٝكٛع ايعباد ٠عً ١يًخًل ٚإطتذاَت٘ .
 ٗٚاٯ ١ٜايهشّ ١تٓكٝض يًطبا٥ع ٚتٗزٜب يًٓؿٛغ باٱبتعاد عٔ ؿٝؼ
ٚأؾشاد ايؿظاد.

الصلة بني أول وآخز اآلية
بذأت اٯ ١ٜبا٫طِ إٛؿ( ٍٛايزٚ )ٜٔوتٌُ ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚإبتذا ٤ايه ّ٬ب٘ٚ ,بٝإ َعٓاٚ ٙإكـٛد َٓ٘ َا ٜأت ٞبعذَٔ ٙ
ايه.ّ٬
ايجاْ :ٞتعًـل ا٫طـِ إٛؿـَ ٍٛـا قبًـ٘ َـٔ ايهـٚ ّ٬إٕ دـا ٗ ٤أٍٚ
اٯ.١ٜ
ٚايـشٝض ٖ ٛايجاْٚ ,ٞيهٓ٘ ٜ ٫تعـاسض َـع ايٛدـ٘ ا٭ٖٚ ٍٚـَ ٛـٔ
ايؼٛاٖذ عًْ ٢ظـِ اٯٜـات ٚاؿادـ ١ايٝـ٘ ,ؾًُـا أيتتُـة اٯٜـ ١ايظـابك١
بٛؿـ ايزٜ ٜٔشد ٕٚإجٌ ايكشآْ ٞبأِْٗ ؾاطك.ٕٛ
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دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبزنش َا ٜتـؿ ٕٛب٘ َـٔ ايشرا٥ـٌ ٚأطـباب اؾشـٛد
ٚايـذٚدٚ ,ؼتٌُ ايـً ١بٌ ايؿظلٖٚ ,ز ٙايـؿات ٚدٖٛا:
ا٭ :ٍٚإ٬صَ ١بٌ ٚؿـ ايؿاطكٌٚ ,ايـؿات ايت دا٤ت بٗا ٖزٙ
اٯ.١ٜ
ايجاْ :ٞيؿا (ايؿاطكٌ) أعِ ٜٚؼٌُ ٖز ٙايـؿات ٚغريٖا.
ايجايح :ؿذم ٚؿـ ايؿاطكٌ عً ٢غري ايزٜ ٜٔشدٸ ٕٚإجٌ ايكشآْ,ٞ
ٜٓٚكل ٕٛعٗذ اهلل َٔ بعذ َٝجاق٘.
ٚايـــشٝض ٖــ ٛايجــاْٚ ٞايجايــح ,٭ٕ ايؿظــل أعــِ َٓٚ ,ــ٘ إستهــاب
إعاؿٚ ,ٞاـشٚز عٔ طاع ١اهلل ٚ ,رنشت ٖز ٙاٯ ١ٜث٬خ ؿؿات َـٔ
ؿؿات ايؿاطكٌ ٚعذّ ٚؾا ِٗ٥بعٗذ اهللٚ ,تشنِٗ ٕا أَشِٖ اهلل تعاٍ ب٘
َٔ عبادت٘ ٚأدا ٤ايؿشا٥و ,يكذ يًـل اهلل تعـاٍ اٱْظـإ يعبادتـ٘ ٚأْعـِ
عً ٘ٝبأطباب َٚكـذَات ٖـز ٙايعبـادَٚ ,٠ـا ٜعٓٝـ٘ عًـ ٢إدساى كـشٚستٗا
ٚاؿاد ١إيٗٝا ٗ ايذْٝا ٚاٯيشَٗٓٚ ,٠ا إجٌ ايكشآْـَٚ ٞـا ؾٝـ٘ َـٔ ايعـ ٠
ٚإٛعظٚ ١ايذع ٠ٛإ ٍ طبٌ اهلذاٚ ١ٜايعبـاد ,٠ؾذـا ٤ايـشد اٱْهـاسَ ٟـٔ
ايز ٜٔنؿـشٚا ػـاٖذا عًـ ٢ؾظـكِٗ ٚؾذـٛسِٖٚ ,إبتعـادِٖ عـٔ َظـايو
ايتٛبٚ ١اٱْاب.١
ٚإبتذأت ٖز ٙاٯ ١ٜبٛؿؿِٗ بأْ ِٗ ٜٓكل ٕٛعٗذ اهللٚ ,دا٤ت اٯٜـ١
بـٝػ ١إلاسعٚ ,ؼتٌُ ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚإطتذاَ ١ايٓكو.
ايجاْ :ٞاٱيباس عٔ سـْ ٍٛكو ايعٗذ ,أ ٚكايؿ ١إٝجام ٗ َظتكبٌ
ا٭ٜاّ دَ ٕٚا َلَٗٓ ٢ا.
ٚايـشٝض ٖ ٛا٭ ٍٚؾاٯٚ ١ٜإٕ دا٤ت بـٝػ ١إلاسع إ ٫إٔ َعٓاٖا
أعِ صَاْا ٚ ,ؾٗٝا ٚد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚاٱيباس عٔ ايتًبع بايؿعٌ ٗ ايضَٔ إاك ,ٞؾِٗ قذ ْكلـٛا
ايعٗذ َٔ قبٌ أٜلا.
ايج ـاْ :ٞإساد ٠إطــتُشاسِٖ بــٓكو ايعٗــذٚ ,قطــع َــا أَــش اهلل بــ٘ إٔ
ٜٛؿٌ.
ايجايح :قشٚ ١ٜٓؿؿِٗ ٗ اٯ ١ٜايظابك ١بايؿاطكٌٖٚ ,زا ايٛؿــ مل
ٜأت إ  ٫بعذ إستهاب ايؿظل ٚايؿذٛس ٚاـشٚز عٔ ايطاع.١
ايشابع :اٯ ١ٜػاٖذ عً ٢إْ بظال َلاَٗٓٝا عً ٢أؾـشاد ايضَـإ ايطٛيٝـ١
ؾٗ ٞتٛبٝي ٚرّ يًهؿاسٚ ,إيباس ٚإْزاس يًُظًٌُ بإٔ ايشد اٱْهاس ٟعً٢
إجٌ ايكشآْ َٛ ٞدٛد َٚظتُش ٚهب عً ٢إظًٌُ ٗ نٌ صَإ إٔ وزسٚا
َٔ ايؿاطكٌ ٚؿٝؼ ايؼو ٚايشٜب ايت ٜأت ٕٛبٗا.
ٚإبتذأ ت اٯ ١ٜبزنش ؿؿْ ١كو ايعٗذٚ ,قذَتٗا عً ٢قطعِٗ َٓٚعِٗ ٕا
أَش اهلل تعاٍ ب٘ ؾِٗ ٜظعٕٓ ٕٛع إعـ ٤٬نًُـ ١ايتٛسٝـذٚ ,وـاسب ٕٛايـزٜٔ
ذ ايزٜ ٜٔأَش ٕٚبـإعشٚف ٜٗٓٚـٕٛ
هاٖذ ٗ ٕٚطب ٌٝاهللٜٚ ,ظع ٗ ٕٛؿ ٸ
عٔ إٓهش.
ٚدا ٤ايز تٝب ٗ أؾعاٍ ٚؿؿات ايؿاطكٌ ناٯت:ٞ
ا٭ْ :ٍٚكلِٗ يعٗذ اهلل تعاٍ.
ايجاْ :ٞقطعِٗ ٕا أَش اهلل تعاٍ ب٘.
ايجايح :ؾظادِٖ ٗ ا٭سض.
ؾٌٗ ٖٓاى َٛكٛع ١ٝهلزا ايزتٝب أ ّ  ,٫اؾٛاب ْعِ ,ؾذـا٤ت اٯٜـ١
يٲيباس عٔ تكذّ ْكلِٗ يعٗذ اهلل ستبـٚ ١صَاْـا ٚإقزاؾٗـِ ايظـ٦ٝات ايـت
رنشتٗا اٯ ,١ٜ٭ٕ أؾ شاد إعـ ١ٝا٭يش ٣ايت تزنشٖا اٯٜـَ ١ـٔ َــادٜل
ْكو ايعٗذ ايز ٟأيز ٙاهلل تعاٍ عً ٢ايٓاغ بٛدٛب عبادت٘ٚ ,إدتٓـاب
ايؿٛاسؽ َٚا ْٗ ٢عٓ٘.
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ٚتتلُٔ اٯ ١ٜايتشزٜش َٔ ْكو ايعٗذ اٱهلَٚ ,ٞا ٜزػض عًٖ ٢زا
ايٓكو َٔ ايتذـشأ ٚايتعـذٚ ٟايؿظـاد ٗ ا٭سضٚ ,تـبٌ إٔ ايؿاطـكٌ مل
ٜكؿٛا عٓذ َشتبْ ١كو ايعٗذ ,بٌ ُادٚا ٗ إعاؿٚ ٞؾعٌ ايظ٦ٝات.
 َٔٚاٯٜات إٔ ايشد اٱْهاس ٟيًُجٌ ايز ٟأْضي٘ اهلل تعاٍ َـٔ ٚدـٙٛ
ايؿظاد إزنٛسٚ , ٠ؾ ٘ٝد٫ي ١عً ٢إ٬صَٚٚ ١سذ ٠إٛكٛع بٌ ٖز ٙاٯ١ٜ
ٚاٯ ١ٜايظابك ٖٞٚ ,١عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚسد إجٌ ايكشآْْ َٔ ٞكو عٗذ اهلل ,ؾُٔ ايٛؾا ٤بايعٗذ اٱهلٞ
ايتـذٜل بايتٓضَ ٌٜطًكا ,طٛاَٛ ٗ ٤كٛع٘ أْ ٚـ٘ أ ٚنًُات٘ أ ٚسشٚؾ٘,
ٜٚؿتض ٖزا ايتـذٜل عً ٢ؿاسب٘ أبٛاب إعشؾٜٚ ,١ه ٕٛطشٜكـا يًتؿكـ٘ ٗ
ايذٚ ,ٜٔاٱستكاَ ٗ ٤ظايو ايعًِ.
يكذ دا٤ت ايهتب ايظُا ١ٜٚبٛدٛب ايتـذٜل بٓب ٠ٛقُـذ ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ  َٔٚ ,أؾشاد ايتـذٜل بٓبٛت٘ تًكَ ٞا ٜٛس ٢إي َٔ ٘ٝعٓذ
اهلل بايتظًٚ ,ِٝعذّ ايشد ٚاؾشٛد.
ايجاْ :ٞسد إجٌ ايكشآْ َٔ ٞقطع َا أَش اهلل تعاٍ ب٘ ,٭ٕ إجٌ ايكشآْٞ
دــا ٤ؾــزب ايٓــاغ إٍ اٱّــإ ٚ ,ايتـــذٜل بــايٓبٚ ٠ٛايتٓضٜــٌ ٚتٗــزٜب
ا٭ي٬مٚ ,طاع ١ايٛايذٚ ,ٜٔؿً ١ايشسِ.
ايجايحٚ َٔ :ظا٥ـ اٱْظإ ايتـذٜل بايتٓضٚ ,ٌٜاٱقـشاس بـإعذضات
ايت دا ٤بٗا ا٭ْ بٝـاٚ ٤عُـٌ ايــاؿاتْٚ ,ؼـش ايؿلـاٚ ,ٌ٥يهـٔ ايهؿـاس
إيتاسٚا ايؿظاد ٗ ا٭سضٚ َٔٚ ,د ٙٛايؿظـاد سد إجـٌ ايكشآْـٚ ,ٞعـذّ
ايتـذٜل بايتٓض.ٌٜ
ايشابع :تـذٍ ياُـ ١اٯٜـ ١عًـ ٢يظـاس ٠ايؿاطـكٌ ايـزٜ ٜٔـشد ٕٚإجـٌ
ايكشآْٜٚ ٞبػ ٕٛايؿظاد ٗ ا٭سض.
 َٔٚإعذاص اٯٜات ايكشآْ ١ٝعذّ اٱنتؿـا ٤بـزنش سـاٍ ٚؾعـٌ ايهؿـاس,
ٜٚتعكــب اٱيبــاس عــٔ ؾعًــِٗ ب ٝـإ َــا ٜٓتظــشِٖ َــٔ طــ ٤ٛايعاقبــٚ ,١قــذ
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ٚؿــؿتِٗ ٖــز ٙاٯٜــ ١بــأِْٗ طخَحعِ ذشًَُُص ٚإر دــا٤ت اٯٜــات ايظــابك١
باٱيباس عٔ ػشا ٤ايهؿاس يًل٬يٚ , ١نظاد ػاستِٗ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتبٌ
يظــاستِٗ ٖٚ ,ــز ٙاـظــاس ٠أ عــِ َــٔ يظــاس ٠ايتذــاس ,٠٭ٕ ٚؿــؿِٗ
باـاطشٚ ٜٔؿـ ٜتعًل بِٗ بايزات.
ٚؼتٌُ ايـً ١بٌ سد إجٌ ايكشآْ ٚ ٞبٌ اـظاسٚ ٠دٖٛا:
ا٭ :ٍٚسد إجٌ ايكشآْ ٞيظاسٜ َٔٚ ,٠شدٸٜ ٙه َٔ ٕٛاـاطش.ٜٔ
ايجاْ َٔ :ٞؿؿات اـاطش ٜٔسد إجٌ ايكشآَْٗٓٚ ,ٞـا أْٗـِ َٓ٪ٜ٫ـٕٛ
بٓض ٍٚإجٌ با٭َٛس ايذقٝكٚ ١ايـػري َٔ ٠عٓذ اهلل.
ايجايح :إ٬صَ ١بٌ اـظاسٚ ٠اؾشٛد بإجٌ ايكشآْ.ٞ
 ٫ٚتعاسض بٌ ٖز ٙايٛدٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َـادٜل اؾُع بٌ اٯٜـتٌ,
ْ ٗٚعة ايهؿاس باـاطشٚ ٜٔد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإيباس ايٓاغ ْٝعا بإٔ ْكو عٗذ اهلل ٜـ٪د ٟإٍ اـظـاسٗ ٠
ايٓؼأتٌ.
ايجاْ :ٞؼـزٜش ٚإْـ زاس أٖـٌ ايهتـاب ٚغريٖـِ َـٔ ْكـو ايعٗـٛد ايـت
أبشَٖٛا َع ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٚإظًٌُ.
ايجايح :يض ّٚتعاٖذ ايٓاغ ٕا أَش اهلل ب٘ إٔ ٜٛؿٌٚ ,إدتٓاب ايتؿشٜط
بايظٓٔ ٚاٯداب ايؼشع.١ٝ
ايشابع :بٝإ قبض ايؿظاد ٗ ا٭سض ٚأْ٘ ٪ٜ ٫د ٟإ ٫إٍ اـظاسٗٚ , ٠

ايتٓضٌٜط ئَُِّ جىيَّوَ الَ ُّصْيِخُ عَََوَ جىَُْرْغِذَِِّص(.)1

اـاَع :سح ايٓاغ عً ٢إدتٓاب اـظاسَٚ ٠ـادٜكٗا َـٔ ايٓكــإ
ٚاهل٬ى ٚايلٝاعَٚ ,ع تعذد َلاٌَ اٯ ١ٜايهشّ ١ؾًٝع ؾٗٝا رنش ــً١
ٓٝذ ٠عٓذ ايؿاطكٌ ايز ٜٔىايؿٚ ٕٛظا٥ؿِٗ ايؼشعَٚ ,١ٝا هـب عًـِٗٝ

()1طٛسْٜٛ ٠ع .81
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َٔ ايتـذٜل ببٜات ايكشإٓ عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع ,ٞؾًٝع يٲْظـإ إٔ
ٜشد آ ١ٜقشآْ ,١ٝبٌ عً ٘ٝإٔ ٜتًك ٢نٌ آ َٔ ١ٜآٜات ايكشإٓ بايكبٚ ٍٛايتـذٜل
يٝه َٔ ٕٛايؿا٥ضٜٓٚ ,ٜٔذ َٔ ٛاـظاسٚ ٠اهل٬ى.

ٚدا٤ت اٯ ١ٜبــٝػ ١اطـِ ايؿاعـٌ طجىْخَحعِذشًَُُصٗ د٫يـ ١عًـ ٢إٔ

ايهؿاس أًٖهٛا أْ ؿظِٗٚ ,أقذَٛا عً ٢اـظاسٚ ,٠س ٟٚعٔ ابٔ عباغ :إٔ
نٌ َا ْظب٘ اهلل تعاٍ َٔ اـظاس ٠إٍ غري إظًٌُ  ,ؾإِا عٓ ٢ب٘ ايهؿش ,

َٚا ْظب٘ إٍ إظًٌُ  ,ؾإِا عٓ ٢ب٘ ايذْٝا) (.)1

التفسري الذاتي

ٜتــــٌ َٛكـــٛع ٖـــز ٙاٯٜـــ ١باٯٜـــ ١ايظـــابك ١ايـــت أيتتُـــة بـــزّ
ايؿاطكٌ,ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبٛؿؿِٗٚ ,بٝإ قبا٥شِٗ ٚط ٤ٛؾعًـِٗ يبٝـإ
أثشايـــذٚد ٚاؾشــٛد بإجــٌ ايكشآْــٜٚ ,ٞــذٍ ٗ َ ؿَٗٛــ٘ عًــَٛ ٢كــٛع١ٝ
َٓٚاؾع إجٌ ايكشآْٚ ,ٞسادـ ١ايٓـاغ ْٝعـا يـ٘ ,إر أْـ٘ َذسطـ ١عكا٥ذٜـ١
ٚأي٬قْٛٚ ,١ٝع إؿ٬ح يًٓؿٛغٚ ,تأدٜـب يًٓـاغٚ ,بـشصخ د ٕٚايتعـذٟ
ٚايظًِ.
ٚدا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبٛؿـ ايؿاطكٌ ايزٜ ٜٔلً ٕٛبإعشاكِٗ عٔ إجٌ
ايكشآْ ٞبـؿات َزَ:ٖٞ ١َٛ
ا٭ْ :ٍٚكــو إٝجــام ٚايعٗــٛدَٚ ,ــا ؾٝــ٘ َــٔ ايػــذس ٚاـٝاْــٚ ١ايكــبض
ايزات.ٞ
ايجاْ :ٞقطع ؿً ١ايشسِ.
ايجايح :ايـذٚد عٔ بعج ١ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ ايـت
أَش اهلل عض ٚدٌ بايتـذٜل بٗا باي اٌٖ ٚايذ٫٫تَٗٓٚ ,ا إجٌ ايكشآْـٞ
َٚا ؾ َٔ ٘ٝاؿهُ.١
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ايشابــع  :قٝــاّ ايؿاطــكٌ بٓؼــش ايؿ ظــاد ٗ ا٭سضٚ ,إػــاع ١ايكبــا٥ض ,
ٚؾعٌ إٓهشات ٗٚ ,اٯ ١ٜؼـزٜش ٚتٓبٝـ٘ يًـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚطًِ ٚإظًٌُ َٔ ايزٜ ٜٔظتٗض ٕٚ٤بإجٌ ايكشآْٚ ,ٞهادي ٕٛؾ ٘ٝبأِْٗ ٫
ٜزددْ ٗ ٕٚكو إٛاثٝل ٕا ٜذٍ عًٖ ٘ٝزا اٱطتٗضا َٔ ٤ايتذشأ ٚايتعذ,ٟ

قاٍ تعاٍ طجىَّزِ َِّ عَحىَذْشَ ٍِنْيٌُْ غٌَُّ َّنقُ ٌَُُ عَيْذَىٌُْ فِِ مُوإ ٍَشَّزٍص(.)1

ٖٚز ٙاٯ َٔ ١ٜعَُٛات قٛي٘ تعاٍ طََّْنُشًَُُ ًََّْنُشُ جىيَّذوُص( ,)2إر ٜظٗش
ايهؿاس ايؼو بإجٌ ايكشآْ ٞيبعح ايشٜب بايكشإٓ ٚآٜاتـ٘ ٚأسهاَـ٘ ,ؾتـأتٞ
ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ قبا٥شِٗ ٚايتشزٜش َٓٗ ِٚ ,تٛنٝذ يض ّٚعذّ ايشن ٕٛإي,ِٗٝ
باٱكاؾ ١إٍ إذد ايكشآْ ٞايزٜ ٟـأت ٞيًُظـًٌُ بإعـاْ ٞايكذطـ ١ٝيًُجـٌ
ايكشآَْٚ ٞا ي٘ َٔ ايذ٫٫ت.
ٚتبٌ اٯ ١ٜقبض ْكـو إٝجـام بعـذ إَلـاٚ ٘٥إبشاَـ٘ٚ ,تـذع ٛإظـًٌُ
ٚايٓــاغ ْٝعــا إٍ تعاٖــذ إٛاثٝــل ٚايتكٝــذ بأسهاَٗــا ٚػــشا٥طٗاٚ ,تــبٌ
يـا٥ف َٓٗا:
ا٭ :ٍٚايــزٜ ٟــٓكو إٝجــام ٜ ٫ــزدد ٗ إظٗــاس اٱطــتخؿاف بإجــٌ
ايكشآْ.ٞ
ايجاْ :١ٝاٱطتخؿاف بإجٌ ايكشآَْ َٔ ٞـادٜل اٱؾظاد ٗ ا٭سض.
ايجايج :١إجٌ ايكشآْ َٔ ٞايؼٛاٖذ عً ٢إعذاص ايكشإٓ.
ايشابع :١دا ٤إجٌ ايكشآْ ٞيٓـش ٠ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ
ٚإ.ٌَٓ٪
اـاَظٜ :١ؿلض إجٌ ايكشآْ ٞإؿظذ ٗ ٜٔا٭سض.
ايظادط :١اـظشإ إبٌ عاقب ١ايزٜ ٜٔظتٗض ٕٚ٤بإجٌ ايكشآْ.ٞ
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يكذ دا٤ت ٖز ٙاٯٚ ١ٜاق ١ٝيًُجٌ ايكشآْٚ ,ٞسشبا عً ٢ايز ٜٔواسبْ٘ٛ
ٚواٚيَٓ ٕٛع ايٓاغ َٔ اٱتعاظ ٚأيز ايذسٚغ ٚايع َٓ٘.

هي غايات اآلية

ٜأتٚ ٞؿـ ايؿاطكٌ َتعًكا باـاسدٌ عٔ طاعـ ١اهللٕٚ ,ـا أيـ ت
اٯ ١ٜايظابك ١عٔ دشٛد ايؿاطكٌ بإجٌ ايكشآْ ٞإرا تعًل بؼـ ٤ٞؿـػري,
دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيًتكٝٝذ ٚبٝإ إشاد َٔ ايؿاطكٌ ٗ إكاّ بزنش ؿؿاتِٗ,
ٚاِْٗ ٜٓؼش ٕٚايؿظاد ٗ ا٭سض ٚ ,تبٌ اٯ ١ٜقبض ْكو ايعٗٛد ٚإٛاثٝل
ايت أيزٖا ا٭ْبٝا ٤عً.ِٗٝ
 ٗٚاٯ ١ٜؼزٜش يًهؿاس َٔ اٱؾظاد ٗ ا٭سض ْٚؼش ايشرًٜـٚ ١قاسبـ١
إظًٌُ ٗ دعٛتِٗ إٍ اهللٚ,تبعح اؿزس ٚاؿٝطْ ٗ ١ؿٛغ إظًٌُ َٔ
ايهؿاس ايزٜ ٜٔظٗش ٕٚايشٜب ٚايؼو ٗ إجٌ ايكشآْٚ,ٞعً ّٛايكشإٓ َطًكا.
 َٔٚاٯٜات إٔ ؽتتِ اٯ ١ٜبايٛعٝذ يًهاؾشٚ ,ٜٔاٱيباس عُا ٜٓتظشِٖ
َٔ ايعزاب  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚأيتتُة اٯ ١ٜباٱيباس عٔ يظـاس ٠ايهؿـاس ٚايظـإٌٜٚ ,ؿٝـذ قٛيـ٘

تعاٍطأًُْىَثِلَ ىٌُْ جىْخَحعِشًَُُص سـش اـظاس ٠بِٗٚ ,ؼتٌُ يظاس ٠ايهؿاس
ٚدٖٛا:
ا٭ :ٍٚاـظاس ٗ ٠اؿٝا ٠ايذْٝا.
ايجاْ :ٞاـظاس ٗ ٠ايذاس اٯيش.٠
ايجايح :اـظاس ٗ ٠ايذْٝا ٚاٯيش.٠
ٚايــــشٝض ٖـــ ٛا٭يـــري ,أَـــا يظـــاستِٗ ٗ اٯيـــش ٠ؾٗـــ ٞســـل,
ٚتـــذٍ عًٝـــ٘ اٯٜـــات ايكشآْ ٝـــ ١بايذ٫يـــ ١ايكطعٝـــَٗٓٚ ,١ـــا ٖـــز ٙاٯٜـــ١
ايهشّـــ ١إٍ داْـ ـب ايظـــٓ ١ايٓبٜٛـــٚ ,١إدساى ايعكـــٌ يٛظـــا٥ـ اٱْظـ ـإ
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ٗ ايــــذْٝاٚ ,نٝـــــ أْٗــــا داس إَتشــ ـإ ٚبــــٚ ٤٬إيتبــ ـاس ,دعًــــٗا اهلل
َضسعــ ١يٰيــشٚ ,٠أٚاْــا ي ًشظــاب ٚاؾــضاٚ ٤تهــ ٕٛيظــاس ٠ايهؿــاس ٗ
اٯيش ٠بذيٛهلِ ايٓاس ٚيًٛدِٖ ؾٗٝا.
أَــــا يظــــاستِٗ ٗ ايــــذْٝا ؾشنــــٛبِٗ دــــاد ٠ايلــــ٬يٚ ١ايػٛاٜــــ١
ٖٚــــضّتِٗ أَــــاّ دٓــــذ اٱطــــٚٚ ,ّ٬قــــٛعِٗ با٭طــــش أ ٚايظــــيب,
ٚيظــــاس ٠أَــــٛاهلِٚ ,كــــٝاع ٖتًهــــاتِٗٚ ,سٜ٩ــــتِٗ إتظــــاع سقعــــ١
اٱطــــٚ ّ٬ؽًؿٗــــِ عٓــــ٘  ,قــــاٍ تعــــاٍ ٗ رّ ايهؿــــاس ٚأٖــــٌ ايؼــــو

ٚايشٜـــبط ًٍَِذذِْ جىنَّذذذحطِ ٍَذذِْ َّعْرُذذذُ جىيَّذذوَ عَيَذذذَ دَذذشْفٍ فَذذاُِْ أَصَذذذحذَوُ خَْْذذشٌ
جطََْذذأََُّ ذِذذوِ ًَئُِْ أَصَذذذحذَطْوُ فِطْنَذذسى جّقَيَذذدَ عَيَذذذَ ًََْيِذذوِ خَغِذذشَ جىذذذَُّّْْح ًَجٓخِذذشَزَص

( )1

(عــٔ ابــٔ عبــاغ قــاٍ :نــإ ْــاغ َــٔ ا٭عــشاب ٜــأت ٕٛايــٓيب ؿــً ٢اهلل
عًٝـــ٘ ٚطـــًِ ؾٝظـــًُ ,ٕٛؾـــإرا سدعـــٛا إٍ ب٬دٖـــِ ؾـــإٕ ٚدـــذٚا عـــاّ
غٝــح ٚعــاّ يـــب ٚعــاّ ٫ٚد سظــٔ ,قــايٛا :إٕ دٜٓٓــا ٖــزا ؿــا
ؾتُظــهٛا بــ٘ ; ٚإٕ ٚدــذٚا عــاّ دــذب ٚعــاّ ٫ٚد طــٚ ٤ٛعــاّ قشــط,
قـايٛاَ :ــا ٗ دٜٓٓــا ٖـزا يــري ؾــأْضٍ اهلل{ َٚــٔ ايٓـاغ َــٔ ٜعبــذ اهلل عًــ٢
سشف})(.)2

()1طٛس ٠اؿر .11
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التفسري
قىله تعاىل ط جىَّزَِِّ َّنقُ ٌَُُ عَيْذَ جىيَّوِ ٍِِْ ذَعْذِ ٍِْػَحقِوِص
بٝإ ؿاٍ ايؿاطكٌ ايزٜ ٜٔلًِٗ اهلل بٗز ٙا٭َجاٍ عكٛب ١هلِ ٚإظٗاسا
ؿكٝكتِٗ ٚنؼؿا يٛاقعِٗ ايؿهشَٚ , ٟا ٜـزدد ٕٚؾٝـ٘ َـٔ اؿـريٚ ٠ايؼـو
ٚأِْٗ قذ إيتاسٚا ايل٬يٚ ١ايت ٘ٝايعكا٥ذَ ٟخايؿتِٗ ٭ٚاَش اهلل تعاٍ بعذ
إٔ ٚيذٚا عً ٢ؾطش ٠ايتٛسٝذٚ ,بعذ إٔ دا ِٖ٤ا٭ْ بٝـاٚ ٤ايشطـٌ بايبٓٝـات
ٚايذع ٠ٛإٍ اهلل تعاٍ ياؿ ١أٚي٦و ايز ٜٔعاؿشٚا ايشطاي ١اٱط ,١َٝ٬أٚ
ايز ٜٔأؿشٚا عً ٢عذّ اٱ طتذاب ١يًٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚطـًِ
َٔ أٖـٌ ايهتـابٚ ,قـذ ٚعـذٚا بـ٘ ٚبشطـايت٘ عًـ ٢يظـإ َٛطـٚ ٢عٝظـ٢
عًُٗٝا ايظٚ ,ّ٬دشذٚا بشطايت٘ بعذ َعشؾت٘.
 ٗٚايظــري ٠ايٓبٜٛــٚٚ ١قا٥عٗــا قـــف نــجري ٠تؼــٗذ ٚتــذٍ عًــ ٢فــ٤ٞ
ْاعات ٚطٛا٥ـ َٔ ايٛٗٝد ٚايٓـاس ٣إٍ ايٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚطًِ ٚط٪اي٘ ٚإيتباسٚ ,ٙايتٛد٘ إيَ ٘ٝظا ٌ٥أعذت طًؿا يٓيب آيـش
َجَ ٬ا دـاَٛ ٗ ٤كـٛع إباًٖـَ ١ـع ٚؾـذ ْــاس ٣لـشإ,
ايضَإ َٗٓٚ ,ا ٶ
ٚنإ ْؿش َٔ عًُـا ٤أٖـٌ ايهتـاب ٜظـًِ ٜٚعًـٔ ايؼـٗادتٌ ٗ َجـٌ تًـو
إٓاطبات إ قشاسا باؿلٚ .نزا اؿاٍ بايٓظب ١يؼطش َٔ قشٜؽ ٚم.ِٖٛ
ٚوتٌُ ايلُري ٗ (َٝجاق٘) ٚعا٥ذٜت٘ أَش:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإْ٘ ٜعٛد هلل عض ٚدٌ.
ايجاْ :ٞإشاد َٓ٘ عٗذ اهلل.
ٚا٭ؿض ٖ ٛا٭ ,ٍٚأ ٟإٔ ايهؿاس ٚايؿاطكٌ ٜٓكلـ ٕٛعٗـذ اهلل بعـذ
عكذٚ ٙتٛثٝك٘ ٚاٱقشاس ب٘ٚ ,ايكشإٓ ٜؿظش بعل٘ بعلاٚ ,قذ ٚسد يؿا إٝجام

َشتٌ ٗ ايكشإَٓ ,شٖ ٗ ٠ز ٙاٯٚٚ ,١ٜسد ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ ط ًَجرْمُذشًُج ِّعََْذسَ جىيَّذوِ
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عَيَْْنٌُْ ًٍَِْػَحقَوُ جىَّزُِ ًَجغَقَنٌُْ ذِذوِص(ٖ ,)1ا ٜذٍ إٔ اهلا ٤تعٛد هلل عـض ٚدـٌ ٚإٔ
إٝجام داَ ٤كزْا ٬َٚصَا يًٓعِٚ ,أْ٘ ْعُ ١أ يشَ ٣ظتكً ١تتؿشع عٔ ايتكٝذ
بٗا ْعِ أيشَ ٣تعذد ٗ ٠ايٓؼأتٌ.
تشَ ٣ا إشاد َٔ إٝجامن اؾـٛاب إْـ٘ سذـر ٚآٜـات اهلل َٚـا دـا ٤بـ٘
ا٭ْبٝـاَ ٤ــٔ إٛاثٝــل َٚــا تلــُٓت٘ ايهتــب ايظــُا ١ٜٚيًبكــا ٤عًــ ٢ايتٛسٝــذ
ٚايتـذٜل بايٓب َٔٚ ,٠ٛإٝجام ايبؼاسات بايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚطًِ.
 ٗٚاٯ ١ٜتٛبٝي َشنب يًهؿـاس ,يٓكلـِٗ ايعٗـذ ٖٚـَ ٛـزَ ّٛػـشعا
ٚعكٚ ٬عشؾاٚ ,٭ٕ ايعٗذ َع ايباس ٟعض ٚدٌ أَش ٜظتًضّ ايتكٝـذ بـ٘ ٫
٭ْ٘ عٗذ ؾشظب بٌ ٭ْ٘ تؼـشٜـ ٚؾلـٌ َـٔ اهلل تعـاٍ ,إٔ ٜعاٖـذ اهلل
عبذ ٙأًٜ ٚك ٞإي ٘ٝعٗذا ٚٚؿ.١ٝ
ٚرنش إٔ ايعٗــذ إٝجــام ايز ٟأيــز ٙاهلل عً ٢ايٓاغٖٚ ,ــِ ٗ عامل

ايزس يكٛي٘ تعاٍ ط ًَأَ ْذذيَذَىٌُْ عَيَذَ جّ رُغِذذذيٌِْ أىَغْذذصُ ذِذشَذِّنٌُْ قَذحىٌُج ذَيَذَ ص(,)2

ْٚظب ايشاص ٟإٍ إتهًٌُ (إٔ ٖزا ايكـ ٍٛطـــاقط ٭ْـ٘ تعـاٍ  ٫وـتر
عً ٢ايعباد بعٗذ َٝٚجام ٜ ٫ؼعش ٕٚب٘ ,نُا ٪ٜ ٫ايزِٖ َا رٖب عًُ٘
عٔ قًبِٗ بايظٗٚ ٛايٓظٝإ ؾهٝـ هٛص إٔ ٜعٝبِٗ بزيو)(.)3
ٚاٱػهاٍ عً ٘ٝبٛد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإط٬م ْظب ١ايك ٍٛإٍ إتهًٌُ  ,يعذّ ثبٛت ٖزا اٱط٬م.
ايجاْ :ٞاٯ ٗ ١ٜبٝإ ايٛؿـ ٚاؿاٍ.
ايجايح :قذ ٜه ٕٛايعٗذ أعِ َٔ عامل ايزسٚ ,إٔ ايعٗـذ ايـز ٟأيـز

( )1طٛس ٠إا٥ذ.7 ٠
( )2طٛس ٠ا٫عشاف .172
(َ )3ؿاتٝض ايػٝب .148/2
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عً ٢ايٓاغ ٗ عامل ايزس أسذ أؾشاد ايعٗذ.
ايشابع :سُٓٝا تؿلٌ اهلل عض ٚدٌ بأيز ايعٗذ ٗ ايزس ؾإْ٘ دعً٘ عٓذ
اٱْظإ عً ٢م ٛايبذٜٝٗات ٚايٝكٝٓٝاتٚ ,ايبذ ٜٝٗات ٖ ٞايت وهـِ بٗـا
ايعكــٌ يــزاتٗا  ٫بظــبب يــاسد ٞؾبُذــشد تـــٛس طشؾٗٝــا َــٔ احملهــّٛ
ٚاحمله ّٛعً ٘ٝوهِ عًٗٝاٚ ,ايٝكٌ ايعًِ إظتك ش ٗ ايكًب ايـزٜ ٟهـٕٛ
ظاٖشا دًٝا ٖٚتٓع ايضٚاٍ بايتؼهٝو.
اـاَع :أيز ا٭عِ َٔ إٔ ٜٓشـش بؼَ ٤ٞعٌ.
ايظادغٜ :تذذد ايعٗذ ٗ عامل ايزس عٔ طشٜل ا٭ْبٝاٚ ,٤إٔ ايٓـاغ
ٜتًك ٕٛايعٗذ َطًكا طٛا ٤نإ َٛكٛعا ٚسهُا َٔ عامل ايزس أ ٚدا ٤ب٘
ا٭ْ بٝاٚ ,٤وشؿ ٕٛعً ٢مساع٘ ٚأيزٚ َِٗٓ ٙإٕ مل ًٜتضَـٛا بأسهاَـ٘,
 ٗٚايتٓض ٌٜط قَحىٌُج َّحٌٍُعََ جدْعُ ىَنَح سَذَّلَ ذََِح عَيِذَ عِنْذَكَ ...ص(.)1

ايظابع :تٛنٝذ ايكشإٓ عً ٢ايٓؿع ايًٛاََٚ ,١عشؾ ١اٱْظـإ ايؿطشٜـ١
يطشم اهلذاٚ ,١ٜإ يتكاٖ٩ا َع ايعكٌ ايز ٖٛ ٟسط ٍٛباطين.
يكذ دعٌ اهلل عض ٚدٌ ايعكـٌ طـ٬سا عٓـذ اٱْظـإ يٝـذسى ٚظا٥ؿـ٘
ايعبادٚ ١ٜآي ١يًتُٝٝض بـٌ ا٭ ػـٝاٚ ,٤اؿذـ ١تكـ ّٛعً ٝـ٘ ستـَ ٢ـع دعـ٣ٛ
ايٓظــٝإ ٚايظــٗ ٗ ٛايلــشٚسٜات ,٭ٕ ْظــٝإ ايلــشٚسٜ ٠عت ـ ٗ عكٝــذ٠
ايتٛسٝذ تكـريا ٚرْبا ,نُا إٔ ايٛظا٥ـ ايعبادَٓ ١ٜبظط ١عًْٝ ٢ع أٜاّ
ايتهًٝـ َع اٱعاْ ٚ ١ايًطـ اٱهل ٞباٯٜـات ٗ ايـٓؿع ٚاٯؾـــامٖٚ ,ـٛ
َـٔ إظــا ٌ٥إتعًــكَ ١ذــ ٤ٞايؿــعٌ ط َّنقُ ُذٌَُ ص بــٝػ ١إلـاسع,

ؾؿ ٞنٌ إٓ َٔ آْات ايضَإ تهتب إ٥٬ه ١عً ٢ايهاؾش ايظ٦ٝات ٚايزْٛب
ٱيتٝاس ٙإعــٖ ١ٝـا ٜ ٫ــذم عًٝـ٘ َٛكـٛعا اْـ٘ ْظـٝإ يعـامل ايـزس ,
ٜٚتذذد ايعٗذ ٗ نٌ طاع ١بتعذد اٯٜات ٚايٓعــِ باٱكـــاؾ ١إٍ ايتبًٝـؼ
( )1طٛس ٠ا٫عشاف .134
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َٔ قبٌ ا٭ْبٝــاٚ ٤أتباعِٗ.

علن املٌاسبة

دا٤ت َادْ" ٠كو" ٗ تظع آٜات َٔ ايكـشإٓ ,دـا٤ت ٚاسـذ ٠نُجـٌ
يًزٜٓ ٜٔكل ٕٛإّاِْٗ بعذ تٛنٝـذٖاٚ ,ؾٝـ٘ ػـاٖذ عًـَ ٢ـا دـا ٗ ٤اٯٜـ١

ايظابكَ ١ـٔ إ اهلل عـض ٚدـٌ ط الَ َّغْذطَذِِْْ أَُْ َّ ْذشِخَ ٍَذػَالو ٍَذح ذَعٌُضَذسً فَََذح

فٌَْقَيَحص( ,)1بإجٌ باَشأ ٠أقبً ة عًَ ٢ـا غضيتـ٘ ٚأبشَتـ٘ ٗ ايٓٗـاس ,ؾذعًتـ٘
قٹطعا ؿػاساٚ ,يًطة ايـٛف َٔ دذٜذ يٝػضٍ َٔ دذٜذ.
ٚق ٖٞ ٌٝسبط ١بٓة طعذ بٔ تٚ ,ِٝناْة يشقا ٤إؽزت َػـض ٫قـذس
رساع ٚؿٓاسَ ٠جٌ إؿبع ٚؾًه ١عظ ١ُٝعًـ ٢قـذسٖا ,ؾهاْـة تػـضٍ ٖـٞ
ٚدٛا سٜٗا َٔ ايػذا ٠اٍ ايظٗش ثِ تأَشٖٔ ؾٓٝكلٔ َا غضئ.
إر دا٤ت اٯ ١ٜقـٌ ايبشـح ٗ رّ ايـزْ ٜٔكلـٛا عٗـذ اهلل َـٔ بـين

إطشا ,ٌٝ٥ؾكذ دا٤ت آ ١ٜأيش ٣بزات إعٓٚ , )2(٢دا ٤رّ يًزٜٓ ٜٔكلٕٛ
إٝجام َطًكا َٔ غري تكٝٝذ بأَ ١كـٛؿ ٗ ١طٛس ٠ايشعذ(.)3

ٚدا ٤رّ يًزٜٓ ٜٔكلَ ٕٛـٔ عٗـذ ايـٓيب قُـذ ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚطــًِ ,قــاٍ تعــاٍ ط جىَّ ذزَِِّ عَحىَ ذذْشَ ٍِ ذنْيٌُْ غُ ذٌَّ َّنقُ ُذذٌَُ عَيْ ذذَىٌُْ فِذذِ مُ ذوإ

ٍَذشَّزٍص(ٚ , )4ايت ْضية ٗ بين قشٜظ ١ايز ٜٔعاٖـذٚا سطـ ٍٛاهلل ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطـًِ إ ّ ٫ـايٛ٦ا عًٝـ٘ ,ؾٓهجـٛا بـإٔ قـذَٛا ٕؼـشن ٞقـشٜؽ
ايظ ٬حٚ ,قاّ نعب بٔ ا٭ػشف َشايؿ ١أٌٖ َهٚ ,١قاية قشٜظْ :١ظٓٝا

( )1طٛس ٠ايبكش.26 ٠
( )2اْظش طٛس ٠ايٓظا.153 ٤
( )3اْظش طٛس ٠ايشعذ .25
( )4طٛس ٠ا٭ْؿاٍ .56
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ٚأيطأْا ٚ ,يهٔ ٕا صسؿة قشٜؽ َ َٔٚعٗا ٗ َعشن ١ا٭سضاب عاٖذِٖ
بٓ ٛقشٜظْٚ ١هجٛا ايعٗٛد .
 َٔٚايذ٫٫ت إ ٜأت ٞرنش إٝجام ٚايعٗذ َع ايٓيب قُذ ؿـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ ٗ آٜات ايكشإٓ َع رنش َٝجام اهلل َـع إؼـاد اؾٗـ ١ايـت
ْكلة ايعٗذ.
ٚإ ٕ تبآٜة ا٭دٝاٍ ٚؾ ٘ٝدع ٠ٛيبين إطشا ٌٝ٥يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١إدتٓاب
ْكو ايعٗٛد َع ايٓيبٚ ,نإٔ ايعٗذ َع ايٓيب عٗذ َع اهلل عض ٚدٌ ٕكاّ
ايٓبٚ ,٠ٛ٭ٕ ايٓيب قُذا ؿـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚطـًِ ٜ ٫عكـذ إٝجـام إ٫

بــإرٕ َــٔ اهلل عــض ٚدــٌٖٚ ,ــَ ٛــٔ عَُٛــات ط ًٍََذذح َّنَِْذ ُ عَذِْ جىْيَذٌٍَ

نئُِْ ىٌَُ ئِالَّ ًَدٌِْ ٌُّدََص (.)1

ٚدا٤ت آَ ٗ ١ٜذح إ ٌَٓ٪قاٍ تعاٍ ط جىَّذزَِِّ ٌُّفُذٌَُ ذِعَيْذذِ جىيَّذوِ ًَالَ
َّنقُ ٌَُُ جىَِْْػَحقَص( ,)2ست ٢رنش ؿؿات ٓٝذ ٠هلِ َٓٗا ؿًتِٗ ايشسِ,
ٚاـؼـَ ١ٝـٔ اهلل عـض ٚدـٌ ٚا ـــٛف َـٔ عـزاب ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ,١ؼًــِٗٝ
بايـ طًبا ٕشكا ٠اهلل عض ٚدٌ.

قىله تعاىل ط ًَّقََْعٌَُُ ٍَح أٍََشَ جىيَّوُ ذِوِ أُ ٌُّصَوَ ص
َــٔ ؿــؿات ايؿاطــكٌ اؾؿــاٚ ٤ايعكــٛم ٚاؾشــٛد ٚإعـــ ١ٝبكطــع

ٚكايؿَ ١ا أَش اهلل عض ٚدٌ ب٘ َٔ ا٭ٚاَـش ايٛادبـات ايـت أَـش اهلل عـض
ٚدٌ بٗا:
ا٭ :ٍٚاٱّإ باهلل ٚإ٥٬هٚ ١ايٓب.ٌٝ
ايجاْ :ٞايتـذٜل بٓض ٍٚايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل.
( )1طٛس ٠ايٓذِ .4-3
( )2طٛس ٠ايشعذ .20
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ايجايح :إ تباع ايٓيب قُذ ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ.
ايشابع :ايتكٝذ بأسهاّ ايؼشٜع ١بإتٝإ ايؿشا٥و ٚإدتٓاب ايٓٛاٖ.ٞ
اـاَع :أَش اهلل تعاٍ بـً ١ايشسِ َٛٚد ٠ايٓيب ٚأٌٖ بٝت٘ ٚإظًٌُ
ايت إطتبذهلا ايهؿاس بايبػـلاٚ ٤ايكطٝع.١
إٕ اٱَتجاٍ ٚايطاعٚ ١ايـًَ ١ا أَش اهلل تعاٍ بـًت٘ طشم َٛؿً ١إٍ
عباد ٠ايباس ٟعض ٚدٌ.
 ٗٚاٯ ١ٜإيباس عٔ تؿلٌ اهلل تعاٍ ببٝإ أسهاّ ايؼشٜعٚ ١إساطتٗا
بذقا٥ل ا٭َٛس ٚا٭ؾعاٍ ,ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتٛنٝذ ايؿشا٥و ٚايعبادات,
ٚيض ّٚتعاٖذ أطباب ا٭يٚ ٠ٛإٛدٚ ٠احملب ١اٱّاْ ١ٝ٭ْٗا َكذَات يتجبٝة
اٱطٚ ,ّ٬بشصخ د ٕٚتعذ ٟايظإٌ ,نُا إٔ أٚاؿش ا٭ي ٠ٛاٱْظاْ ١ٝبٌ
عُ ّٛايبؼش َٓاطب ١يٓؼش َباد ٨اٱطٚ ّ٬ؾشؿ ١طام ١يٲْـات ٯٜـات
ايكشإٓ ٚايتـذبش َلـاَ ٘ٓٝايكذطـٚ ,١ٝاؾشـٛد ٚايعٓـاد سا٥ـٌ د ٕٚسٜ٩ـ١
اٯٜات اؿظٚ ١ٝاٱع تباس َٔ اٯٜات ايعكًَٗٓٚ ١ٝا ايكشإٓ.
ٚتبٌ اٯٜـ ١يـٛف ايهـاؾشَ ٜٔـٔ أطـباب إعشؾـٚ ١إيتٝـاسِٖ ايعضيـ١
ٚقاسب ١ايزٜٓ ٟتُ ٞيٲطٚ ,ّ٬إٕ نإ قشٜبا هلِ ٚ ,َِٗٓٚتشبط٘ ٚإٜاِٖ
ؿً ١ايشسِ.

قىله تعاىل طًَُّرْغِذًَُُ فِِ جْسفص
ٜبٌ ٖزا ايؼطش َٔ اٯ ١ٜؿـؿَٓ ١هـشَ ٠ـٔ ؿـؿات ايؿاطـكٌ ايـزٜٔ

إطــتشكٛا عٓــذ اهلل ع ـض ٚدــٌ ايلــ٬يٖٚ ,١ــ ٞاْٗــِ ٜؼــٝع ٗ ٕٛا٭سض
ايؿاسؼٜٓٚ ١ؼش ٕٚايؿظادٚ ,وذب ٕٛايٓـاغ عـٔ ايــ٬ح ٚطـبٌ ايٓؿـع
ٚايشػاد ٚاهلذاٜٚ ,١ٜأتَ ٕٛا ٜتعذ ٣كشس ٙإٍ غريِٖ أٜلاَٚ ,ا ٜزتب
عً ٘ٝايؿظاد ؾٓٝظب إي ِٗٝنظـبب قـذ ٜبكـ ٢أثـشٚ , ٙإٕ ناْـة أٜـاَِٗ ٗ
اؿٝا ٠ايذْٝا قذ إْكلة.
 ٗٚاٯٜـــ ١إػـــاس ٠إٍ إ ٬صَـــ ١بـــٌ اؾشـــٛد ٚايؿظـــاد ٗ ا٭سض,
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ؾاٱعٛداز ٚاٱمشاف ايؿهشٜ ٟكٛد إٍ ايؿظـاد ,يـزا ؾـإٕ أدا ٤ايــ٠٬
َٓاطب ١يًـ٬حٚ ,سشص ٚ ْٞٗٚسدع عٔ ايؿٛاسؽ.
 ٗٚاٯ ١ٜؼزٜش يًزٜ ٜٔظتخؿ ٕٛبإجٌ ايكشآْـٚ ,ٞعُـَ ّٛلـاٌَ آٜـات
ايكشإٓٚ ,دع ٠ٛيًتـذ ٟهلَِٓٚ ,عِٗ َٔ ايتُاد ٗ ٟايؿظاد ْٚؼش ايل٬ي.١

قىله تعاىل ط أًُْىَثِلَ ىٌُْ جىْخَحعِشًَُُ ص

أ ٟأًٖهٛا أْ ؿظِٗ ٚكًٛا دسٚب ايٓذا ٠ؾخظشٚا اؿٝا ٠ايـذْٝاٚ ,مل
ٜظتجُشٖٚا بايعٌُ ايـا ٚ ,أيكٛا أْؿظِٗ بأٜذ ِٜٗإٍ اؾشٚ ِٝايعزاب
ا٭ يشٚ ,ٟٚيظشٚا ايٓع ِٝاـايذ ٗ اؾٓـ ١يٝهـ ٕٛطـ ٤ٛعـاقبتِٗ سظـش٠
دا ١ُ٥عً.ِٗٝ
ٚاٯٜــ ١ايهشّــ ١تــٛبٝي يًه ؿــاس ٚإؼــشنٌ ٚؾلــض هلــِ ٚتؼــخٝف
٭ ؾعــاهلِ ايكبٝشــٚ ,١ؾٗٝــا إ يبــاس عــٔ يظــاستِٗ ؿظــٓاتِٗ ٗ ايــذْٝا ٭ٕ
ايهؿش وبطٗا ٖٞٚ ,أٜلا دسغ يًُٚ ٌَٓ٪تظًٝض هلِ بتعشٜؿِٗ بأسٛاٍ
ايز ٜٔهشذ ٕٚببٜـات اهللٜٚ ,ـجري ٕٚايتظـا ٍ٩إتـــ بـاؿريٚ ٠ايـزدد
ٚاــٚ ١َٛإٓبعح َـٔ َٛاكـع ايشٜـبٚ ,ايبعٝـذ عـٔ اٱّـإ ٚاهلذاٜـ١
ٚاٱ طتذاب ,١يه ٞوزسِٖ إٜ ٫ٚ َٕٛٓ٪تأثش ٕٚبِٗ  ٫ٚتلعـ عضاُِٗ٥
ٕا عً ٘ٝأٌٖ ايل٬يٚ ١ايػٛا َٔ ١ٜايؼو ٚاٱيت٬ف.
ٚقذ ٚسدت أ يؿاظ اٯ ١ٜراتٗا ٗ طٛس ٠ايشعذ َـع إيـت٬ف ٗ اـاُـ١

طأًُْىَثِلَ ىٌُْ جىْخَحعِشًَُُص ؾكذ ٚسد ٗ طٛس ٠ايشعذ ط أًُْىَثِلَ ىَيٌُُ جىيَّعْنَسُ ًىَيٌُْ عُذٌ ُ
جىذَّجسِص (ٖ )1ا ٜذٍ عً ٢عذّ إمـاس يظاس ٠ايهاؾش ٗ ٜٔاٯيش ٠بٌ تؼٌُ
اؿٝا ٠ايذْٝاٚ ,إٔ ايًعٓ ١تطاسدِٖ َ ِٖٚبعذ ٕٚعٔ سٓـ ١اهللٚ ,تهـٕٛ
َلاٌَ طٛس ٠ايشعذَٚ ,ا ؾٗٝا َٔ ايعُ ّٛػاًَ ١يًُكاّ.
***********
( )1طٛس ٠ايشعذ .25
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قىله تعاىلط مََِْْ ضَنْرُشًَُُ ذِحىيَّوِ ًَمنطٌُْ أٌٍََْجضًح فَأَدَْْحمٌُْ غٌَُّ َُِّْذطُنٌُْ
غٌَُّ ُّذِْْْنٌُْ غٌَُّ ئِىَْْوِ ضُشََْعٌَُُ ص اٯ.28 ١ٜ
اإلعزاب
نٝـ :اطِ إطـتؿٗاّ َـبين عًـ ٢اي ؿـتض ٗ قـٌ ْــب عًـ ٢اؿـاٍ ,
تهؿش :ٕٚؾعٌ َلاسع َشؾٛع ٚع ١َ٬سؾعـ٘ ثبـٛت ايٓـ ,ٕٛايـٛا :ٚكـُري
َتـٌ ٗ قٌ سؾع ؾاعٌ ,باهلل :داس ٚفشٚس َتعًكإ بتهؿش.ٕٚ
ٚنٓتِ :ايٛا ٚسايٚ ,١ٝقذ َكذس ٠بعذٖا بإعتباس قاعذ ٠مٖٚ ١ٜٛـ ٞإرا
ناْ ة اؾًُ ١ساي ١ٝؾ٬بذ َٔ قذ ظاٖش ٠أَ ٚكذس. ٠
نٓتِ :نإ ٚإمسٗا ,أَٛاتا :ي نإ َٓـٛب ,ؾأسٝانِ :ايؿا ٤سشف
عطـ ,أسٝا :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتض إكذس عًـ ٢ا٭يــٚ ,ايؿاعـٌ
كُري َظتز تكذٜشٜ ٖٛ ٙعٛد إٍ اهلل تعاٍ  ,ايهافَ :ؿع ٍٛب٘.
ثِ :سشف عطـ يًزتٝب ٚايزايـّٝ ,ٞـتهِ :ؾعـٌ َلـاسع َشؾـٛع
ٚايؿاعٌ كُري َظتز تكذٜشٜ ٖٛ ٙعٛد إٍ اهلل ,ثِ وٝٝهَِ :عطٛف عً٢
َا تكذّ
(ثِ إي ٘ٝتشدع)ٕٛ
ثِ :سشف عطـ.
إي :٘ٝداس ٚفشٚس َتعًكإ بزدع ,ٕٛتشدع :ٕٛؾعٌ َلاسع َشؾٛع,
ٚايٛا :ٚؾاعٌ.
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يف سياق اآليات
بعذ إٔ بٓٝة اٯٜات ايظـابك ١قبـا٥ض أ ٖـٌ ايلـ٬يٚ ١ايهؿـش ايعكا٥ذٜـ١
ٚط ٤ٛأ ؾعاهلِ دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتشٌُ يػـ ١ايتـٛبٝي ٚاٱطـتٓهاس ٭ؿـٌ
ٖز ٙايكبا٥ض َ ٖٛٚا ايتاس َٔ ٙٚايهؿش ايزٜ ٟعت َـذس اٱمشاف .
ٚرنشت اٯ ١ٜايظابك ١بعو اــاٍ ايكبٝش ١يًهؿاس ٚيهٔ اٯ ١ٜقبـٌ

ايظابكٚ ١ؿؿتِٗ بايهؿش بكٛي٘ تعاٍ طًَأٍََّح جىَّزَِِّ مَرَشًُجص يتبذأ ٖز ٙاٯ١ٜ
بايظ٪اٍ اٱطتٓهاس ٟايـزٜ ٟتلـُٔ ايتـٛبٝي ٚاٱيبـاس عـٔ إْعـذاّ عًـ١
إيتٝــاسِٖ ايهؿــش ٚاؾشــٛد باعتبــاس إٔ اٱْظ ـإ كًــٛم هللٚ ,قتــاز إٍ
سٓت٘ ,عً ٢م ٛاٱطتذاَ ٗٚ ١ايٓؼأتٌ.
َٚــٔ اٱعذــاص إٔ تــأت ٞاٯٜــات بـــٝػ ١اؾُــع ٱػــزاى ايهؿــاس
باؾشٛدٚ ,٭ٕ ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ِٗٝعظَٚ ١ُٝتـًٚ ١داٚ ,١ُ٥ؾٗٝا تزنري
بعٛد ٠ايٓاغ ْٝعا إٍ اهلل تعاٍ يًشظاب ٚاؾضا.٤
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبٝاْا يؿلٌ اهلل تعاٍ عً ٢ايٓاغ ْٝعاَِٗٓٚ ,

ايهؿاس بٓعُ ١يًل ا٭سض يًٓاغٚ ,قاٍ طبشاْ٘ طىُذ ٌَ جىَّذزُِ خَيَذ َ ىَنُذٌْ ٍَذح
فِِ جْسفص

()1

ٚؾ ٘ٝدي ٌٝعً ٢إٔ اـضاٚ ٔ٥ايهٓٛص ايت ٗ ا٭سض ٖٞ

يٲْظإ  َٔٚأدً٘ٚ ,إٔ اهلل تعاٍ ٜعًِ أْ٘ طـٝذعٌ اٱْظـإ يًٝؿـٗ ١
ا٭سض قبٌ إٔ ى إ٥٬هَٛ ١كـٛع اـ٬ؾـ ,١نُـا ٗ اٯٜـ ١بعـذ ايتايٝـ١

طجِّ ََحعِوى فِِ جْسف خَيِْرَسًص

()2

٫ٚ ,بذ إٔ ٜٗبط آدّ عً ٘ٝايظْ ّ٬بٝا

إٍ ا٭سض ٚتعٝؽ رسٜت٘ ؾٗٝا ٚتأنٌ َٔ طٝباتٗا ؾلـٚ ٬سٓـَ ١ـٔ اهلل
تعاٍ عً.ِٗٝ
()1طٛس ٠ايبكش.29 ٠
()2طٛس ٠ايبكش.30 ٠
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إعجاس اآلية
ٗ اٯ ١ٜدع ٠ٛإٍ اٱط ّ٬بـٝػ ١ايًٚ ّٛايتبهٝـة يًهؿـاسٚ ,كاطبـ١
ايعكٚ ,ٍٛإٔ اهلل عض ٚدٌ دعٌ ايعكـٌ عٓـذ اٱْظـإ ٕخاطبتـ٘ ستـٗ ٢
ساٍ إمشاؾ٘ ٚغشق٘ ٗ تٚ ٘ٝك٬ي.١
ٚتبٌ اٯَ ١ٜشاسٌ َشنب َٔ ١اؿٝاٚ ٠إٛتٚ ,أطشاس اـًل ٚايبعـح
ٚعظ ِٝقذس ٠اهلل تعاٍ.

وميكه تسميت اآليتالكزميت بآيت (كيف تكفزوى) ومل يزد ىذا اللفظ يف القزآن اال يف ىذه

اآليت وورد بالعطف (وكيف تكفزوى) يف آيت أخزى( ،)1ومل يزد لفظ (فاحياكن) يف القزآن
إال يف ىذه اآليت.

اآلية سالح
نُا إٔ اٯ ١ٜتٛبٝي ٭ٌٖ ايلـــ٬يٚ ١ؼـزٜش َـٔ ايهؿـــش ٚأًٖـ٘ ؾإْٗـا
َذسط ١عكا٥ذ ١ٜتبٌ ايعـٛامل إتعـذد ٠ايـت ّـش بٗـا اٱْظـإ ٖـا ٜظـتًضّ
سظٔ ايطاع.١
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيطابا ٚيَٛا يًهؿاس إ ٫أْ ٗا تتلُٔ إذح ٚايجٓا ٤عًـ٢
إظًٌُ يؿشاسِٖ إ ٍ اهللٚ ,لاتِٗ َـٔ ايهؿـشٚ ,إدتٓـابِٗ اؾشـٛد َـٔ
ايل٬يٚ ١إر ْظش إ٥٬ه ١إ ٍ ايهؿـاس ٖٚـِ ٜٚؿظـذ ٗ ٕٚا٭سض ,ؾكـايٛا

نُا ٗ اٯ ١ٜبعذ ايتاي ١ٝطأَضَجْعَوُ فِْيَح ٍَِْ ُّرْغِذُ فِْيَحص

()2

ؾإٕ اهلل عض ٚدـٌ

تؿلـــٌ بٗذاٜـــ ١إظـــًٌُ إٍ طـــبٌ اٱّـــإ ٚ ,تعظـــ ُِٗٝيؼـــعا٥ش اهلل,
ٚقاسبتِٗ يًؿظاد ٚإؿظذٚ َٔٚ ,ٜٔد ٙٛقاسبتِٗ يًؿظاد تٚ٬تِٗ هلزٙ

()1طٛس ٠آٍ عُشإ .101
()2اٯ.30 ١ٜ
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اٯٚ ١ٜعذاٚتِٗ يًهؿاس.
ٚاٯ ١ٜسذ ١بٝذ إظًٌُ ٗ بٝإ ؾلٌ اهلل تعاٍ عً ٢ايٓاغ ْٝعا,
ٚقبض ؾعٌ ايهؿاس ٚك٬يتِٗ.
 َٔٚيـا٥ف اٱْظإ اٱدتٗاد ٗ طًب ايشصم ٚايهظب ٚايلشب
ٗ ا٭سض  ,ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتخ بإٔ اهلل تعاٍ ٖ ٛإٓعِٚ ,نٌ َا ٗ
ا٭سض َٓ٘ طبشاْ٘ يٝه ٕٛرنش ٙتعاٍ ساكـشا ٗ ايٛدـٛد ايـزٖين عٓـذ
ايظعٚ ٞسدا ٤ايشصم ٚايظع ١ؾٖٚ ,٘ٝزا اؿلٛس َٓاطب ١يًتٛد٘ بايؼـهش
هلل يٝهــ ٕٛايؼــهش طــببا يضٜــاد ٠ايٓعُــٖٚ ,١ــَ ٛــٔ َـــادٜل قٛيــ٘ تعــاٍ

طىَثِِْ َنَشْضٌُْ َْصِّذََّّنٌُْص (.)1

اآلية لطف
تبعح اٯ ١ٜايهشّ ١ايٓؿشْ ٗ ٠ؿٛغ إظًٌُ َٔ ايهؿاس ايزٜ ٜٔـشٕٚ
عً ٢اؾشٛد ٜٓٚهـ ش ٕٚايشبٛبٝـٜٚ ١هـزب ٕٛبايتٓضٜـٌٚ ,ت٪نـذ َٛكـٛع١ٝ
ايتـذٜل بايتٓضٚ ,ٌٜتذع ٛيًتذبش ٗ اؿٝا ٠ايذْٝاٚ ,إٛاظب ١عً ٢ايعبادات
َٔ أدٌ ايٓذا ّٜٛ ٠اؿظاب.
إٕ ايتزنري بإٛت ٚطَ ١ًٝباسن ١يًُٛعظٚ ,١دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيًتزنري
ب٘ َٚا بعذٚ ,ٙبأٖٛاٍ  ّٜٛايكٝاَ.١

هفهىم اآلية

إعتُاد ؿٝػ ١ايظ٪اٍ اٱطتٓهاس ٟيًزّ ٚايتكبٝض ٖٛٚ ,دع ٠ٛيًٗذا١ٜ
ٚاٱّإ ٚتظخري ايعكٌ يٲطتذ ٍ٫عً ٢يض ّٚػهش اهلل تعاٍ عً ٢تٛايٞ
ايٓعِ.
ٚتظٗش اٯ ١ٜعذّ إَهإ اٱطتػٓا ٤عٔ ؾلٌ ٚإسظإ اهلل طبشاْ٘ ٗ
()1طٛس ٠ابشاٖ. 7 ِٝ
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أَ ٟشسًَ َٔ ١شاسٌ اٱهاد ٚاـًلٚ ,إطتذاَ ١ا ؿٝإ ٠ا بعـذ إـٛت إر
إٔ إيباس اٯٜـ ١عـٔ اؿٝـا ٠بعـذ إـٛت َذسطـ ١أ ي٬قٝـٚ ١عكا٥ذٜـ ١تـذعٛ
ايٓاغ إٍ اٱطتعذاد ٭ٖٛاٍ َا بعذ إٛت.
َٚــٔ َؿــاٖ ِٝاٯٜــ ١أْٗــا َــذح يًُظــًٌُ يٓبــزِٖ ايهؿــش ٚإيتٝــاسِٖ
اٱّإٚ ,ؾٗٝا إيباس عٔ إطتشكام ايهؿاس يًزّ ٭ْٗـِ مل هعًـٛا يًعكـٌ
َٛكٛع ٗ ١ٝإيتٝاسِٖ.
ٚإشاد َٔ اـطاب ايهاؾشٚ ٕٚيٝع ايٓـاغ ْٝعـا ,بكشٜٓـَٛ ١كـٛع
اـطاب  ٖٛٚايزّ عً ٢ايهؿش.
ٚؽ اٯ ١ٜعٔ إْتؿا ٤أطباب ايهؿـشٚ ,إٔ ايؼـٛاٖذ ٚايـ اٌٖ نًـٗا
ت٪د ٟإٍ اٱّإ ٖٚ ,زا َٔ اٯٜات ايـت دعًـٗا اهلل ٗ اٱْظـإ َتشـذا
َٚتعذدا.
ٚرنشت اٯ ١ٜإ َشاسٌ نٌ ٚاسذَٗٓ ٠ا عًَ ١اد ١ٜيًعبـادٚ ٠يـضّٚ
اٱَتجاٍ ٭ٚاَش اهلل تعاٍ ٚعذّ ايهؿشٖٚ ,ز ٙإشاسٌ ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚأؿٌ اْ٫ظإ ٖـ ٛايعـذّ ٚأْـ٘ سـادخٚ ,نـٌ سـادخ ٖهـٔ
قتاز.
ايجاْ :١ٝيًل اْ٫ظإ ٚبعح ايشٚح ؾَ ٘ٝؼـٚ ١٦ٝإساد ٠اهلل تعـاٍ٫ٚ ,
ٜكذس عً ٢يًك٘ إ ٫اهلل.
ايجايجَ :١شسً ١إطتذاَ ١اؿٝاٚ ٠بكا ٤اٱْظإ سٝا َذ ٠عُش.ٙ
ايشابع :١اٱَاتٚ ١صٖٛم ايشٚح َٚػادس ٠اؿٝا.٠
اـاَظ :١إ طتذاََ ١ـذ ٠عـامل ايـ صخٚ ,ايــريٚس ٗ ٠ايكـ إٍ سـٌ
ايبعح.
ايظادط :١ايبعح ٚايٓؼٛس.
ايظــابع :١ايشدــٛع إٍ اهلل تعــاٍ ٚايٛقــٛف ٗ َــٛاطٔ ٜــ ّٛايكٝاَــ١
يًشظاب.
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ايجآَ :١إْكظاّ ايٓاغ ٗ اٯيش ٠إٍ ؾشٜكٌ ,ؾشٜل ٗ اؾٓٚ ,١ؾشٜل ٗ
ايٓاس.
 ٗٚاٯَ ١ٜظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ تكًـــة اٯٜـــَ ١ـــٔ يػـــ ١ايػا٥ـــب إٍ يػـــ ١إخاطـــب ,إر
تٛدٗــة إٍ كاطبــ ١ايؿاطــكٌ ايــزٜ ٟهــزب ٕٛبإجــٌ ايكشآْ ـٜٚ ٞهؿــشٕٚ
بايتٓض.ٌٜ
ايجاْٝـــ :١رّ ايؿاطـــكٌ باٱطـــتؿٗاّ اٱْهـــاسٚ ,ٟبٝـ ـإ قـــبض ؾعًـــِٗ
ٚإْهاسِٖ اٯٜات.
ايجايج :١اٱستذاز عً ٢ايهؿاس باِْٗ ناْٛا أَٛاتا ٚعذَا ٚإٔ اهلل عض
ٚدٌ ٖ ٛايز ٟبعجِٗ ٚأسٝاِٖ.
ايشابع :١ؽ اٯ ١ٜعٔ ستُ ١ٝإٛتٚ ,إٔ ٖزا إٛت يٝع َظأي ١تتعًل
بايذٖش أ ٚا٭طباب ايذْ ١ٜٛٝإاد ١ٜاحملل ,١بٌ إٔ إٛت ٜ ٫تِ إ ٫بأَش َٔ
عٓذ اهلل.
اـاَظَ :١ػادس ٠ايذْٝا بإٛت يٝع ياُ ١يٛدٛد ٚرات اْ٫ظإ بـٌ
ٖ ٞياُ ١يًشٝا ٠ايذْٝا ,ؾبعذ إٛت ٜبعح اهلل ايٓاغ ٚو َٔ ِٗٝٝدذٜذ,
ٚؾ ٘ٝؼزٜش يًهاؾشٚ ٜٔإ يباس عٔ عامل اؿٝا ٠بعذ إٛت.
ايظادط :١سدٛع ايٓاغ عاَٚ ١ايهؿـاس بــٛس ٠ياؿـ ١إٍ اهلل تعـاٍ
يًٛقٛف بٌ ٜذ ٜ٘يًشظاب.

إفاضات اآلية

ٜعت اٱّإ كشٚس َٔ ٠كشٚسات اؿٝاَ ٖٛٚ ٠اد ٠دٚاَٗاَٚ ,ـذام
ايؼهش ي٘ تعاٍ عًْ ٢عُ ١اـًل ٚاٱهاد ٚإدساى ستُ ١ٝايشدٛع إٍ اهلل
ٚط ١ًٝٱؿ٬ح ايزات ٚتٛد٘ ايٓؿع يًعبادٚ ,٠اٱطتعذاد يًكا ٤اؿتُ,ٞ
َٚا ٜعٓ َٔ ٘ٝاؿظاب ٚاؾضا ٤بكظُ ٘ٝايجٛاب ٚايعكاب.
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ٚتبٌ اٯ ١ٜاٱستكا ٤ايعًُ ٞعٓذ إظًٌُ ٚبًٛغِٗ َشتب ٗ ١ايهُـاٍ
اٱْظاْ  ٞباٱقشاس بايشبٛب ١ٝهلل ,نُا تظٗش اٯ ١ٜداْبا َـٔ إعشؾـ ١اٱهلٝـ١
ٚبٝإ أطشاس اـًل يته ٕٛعْٛا عً ٢ايـ٬ح ٚاٱؿ٬ح ْٚبز ايؿظاد.

الصلة بني أول وآخز اآلية
دا ٤اـطاب ٗ اٯ ١ٜعاَاٚ ,إشاد ايهؿاس ايزٜ ٟشد ٕٚإجٌ ايكشآْٞ
ٜٓٚكل ٕٛعٗذ اهلل َٔ بعذ َٝج اق٘ ٚىايؿ ٕٛأَش اهللٜ ٫ٚ ,ظع ٗ ٕٛطبٌ
اـري ٚإعشٚف ,يتتلُٔ اٯٜـ ١ايًـٚ ّٛايتـٛبٝي هلـِ ,عًـ ٢طـ ٤ٛؾعًـِٗ
ٚإ ؿشاسِٖ عً ٢ايهؿش ٚاؾشٛد.

ٚوتٌُ قٛي٘ تعاٍ طمََِْْ ضَنْرُشًَُُ ذِحىيَّوِص ٚدٌٗ:

ا٭ :ٍٚايتٛبٝي ٚايتبهٝة عً ٢ايؼشى ٚاؾشٛد.
ايجاْ :ٞايتعذب َٔ قبٝض ؾعٌ ايهؿاس.
 ٫ٚتعاسض بٌ ايٛدٌٗ يًتذايٌ بُٗٓٝا ٗ إعٓٚ ٢إؼاد إٛكـٛع,
ؾإٕ ايهؿش أن ايهبا٥ش ٖٛٚ ,قبٝض رات ا ٚعشكاٚ ,ي٬ف اؿهُٚ ١ايعكٌ.
إٕ اٯ ١ٜايكشآْ ١ٝت٬سل ايهؿشٚ ,تػض ٚايهؿاس ٗ عكش داسِٖٚ ,تذيٌ
إٍ َٓتذٜاتِٗٚ ,تطشم أ مساعِٗ قٗشا يتهـ ٕٛسذـ ١عًـٚ ,ِٗٝدعـ ٠ٛإٍ
اهلذ.٣
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبـٝػ ١اـطاب ٚاؾُع يٝه ٕٛاـطاب إم٬يٝـا ٜــٌ
إ ٍ نٌ ناؾش َٚؼشىٚ ,ؾ ٘ٝػاٖذ عًَ ٢ا يٰ ١ٜايكشآْ َٔ ١ٝا٭ثش ٚايتـأثري
عً ٢ايٓاغ ْٝعا.
 َٔٚأمسا ٤اهلل تعاٍ (إٓٸإ)  ٖٛٚايز ّٔ ٟعً ٢عبـادٜٚ ,ٙـزنشِٖ
بٓعُ٘ ٚؾلً٘ عً ِٗٝيٝهٖ ٕٛزا ايتزنري َٓاطب ١يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١ايؼهش ي٘
تعاٍ ٚ ,دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيبٝإ َشاتب اـًل ٚايبعح عًٚ ٢د ٙٛأسبع:١
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ا٭ :ٍٚاٱيباس عٔ أؿٌ اٱْظإ ٚأْ٘ نـإ َعـذَٚاٚ ,دـا٤ت اٯٜـ١
بـٝػ ١اؾُعٚ ,ؾَ ٘ٝظا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚاٱيباس بإٔ نٌ إْظإ نإ عذَا ,ؾاٯٚ ١ٜإٕ دا٤ت يطابـا
ٚرَا يًهؿاس إ ٫أْٗا تتعًل ظٓع اٱْظإ ٚأؿٌ اـًل.
ايجآَْ :١ٝع اي ِٖٛبإٔ اٱْظإ إستك َٔ ٢كًٛقات أيـشٚ ,٣دـا٤ت
اٯٜـات باٱيبـاس عـٔ يًـل آدّ ٗ اؾٓــ ٗ ,١د٫يـ ١إ ٍ يـض ّٚايتٓـض ٙعــٔ
دع ٣ٛتطٛس اٱْظإ َٔ كًٛقات أدْ َ٘ٓ ٢ستب.١
ايجايج :١إيتكا ٤اٯباٚ ٤إٕ عًٚ ,ٛا٭بٓاٚ ٤إٕ ْضيـٛا عكٝكـ ١اٱهـاد َـٔ
ايعذّٚ ,ق :ٌٝإِْٗ ناْٛا أَٛاتا ٗ أؿ٬ب آباٜ , ِٗ٥عين ْطؿا  ,ؾأسٝاِٖ
اهلل  ,ثِ أَاتِٗ إٛت ١ايت ٫بذ َٓٗا(ْٚ ,)1ظب٘ ايشاص ٟإٍ قتاد.)2(٠
ٚيهٔ اٯ ١ٜأعِٚ ,تتعًل بأؿٌ يًل اٯباٚ ٤ا٭بٓاْٝ ٤عاٚ ,ؿشٝض

إٔ إــٛت أَــش ٚدــٛدٚ ٟســل َــٔ اهلل قــاٍ طــبشاْ٘ طجىَّذزُِ خَيَذ َ جىََْذٌْشَ

ًَجىْذََْحزَ ىَِْرْيٌَُمٌُْص(ٚ ,)3يهٓ٘ كذ اؿٝـاٜٚ , ٠ـأتَ ٞعٓـ ٢ايظـهٚ ٕٛايٓـٗ ,ّٛ
اٯَ ١ٜا طبل اـًلٚ ,يعٌ ؾ ٘ٝإػاس ٠إٍ عامل ايزس ,ايز ٟنإ ؾ ٘ٝايٓاغ
قبٌ يًل آدّٚ ,يهٓ٘ ّٓ ٫ع َٔ إعٓ ٢ا٭ ٖٛٚ ,ٍٚعذّ ٚدٛد اٱْظـإ
ٗ ا٭ؿٌ ٭ٕ اهلل تعاٍ ٖ ٛا٭ٚ ٍٚاٯيش ,ؾًٝع َـٔ قـذ ِٜإٚ ٫ادـب
ايٛدٛد َٔٚ ,اٱعذاص إٔ اٯ ١ٜمل تــ ايٓاغ قبٌ اؿٝا ٠إ ٫بإٛت .
ايجاْْ :ٞظب ١بعـح اؿٝـا ٗ ٠ايٓـاغ إٍ اهلل تعـاٍ ٖٚ ,ـ ٛإـٓعِ عًـ٢
اـ٥٬ل باـًل ٚاؿٝاٜ ٌٖٚ ,٠ؼٌُ إٛكٛع ايز ٜٔطبكٛا ْـض ٍٚايكـشإٓ
( )1فُع ايبٝإ .70/1
(َ)2ؿاتٝض ايػٝب . 151/2
()3طٛس ٠إًو .2
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باٱطتـشاب ايكٗكش ٟإٍ أبٓٝا آدّ عًٝـ٘ ايظـ ,ّ٬اؾـٛاب ْعـِ  ,ؾـإٕ
أؿٌ اـًل ٚاسذ  ٖٛٚايعذّ ٭ٕ تعاقب ا٭دٝـاٍ َـٔ ايٓـاغ يـٝع َـٔ
ايَٓ٬تٗ ٞبٌ ي٘ بذاْٗٚ ١ٜا.١ٜ
ٚايبعح ٚاؿٝا ٠آ َٔ ١ٜعٓـذ اهللٜ ٫ ,كـذس عًٗٝـا غـري ٙطـبشاْ٘ ,قـاٍ

تعاٍط فَطَرَحسَكَ جىيَّوُ أَدْغَُِ جىْخَحىِقِ
َ

َ ص ( . )1

ايجايح َ :ػادس ٠ا٭سٚح يٮدظادٚ ,إْعذاّ سشن ١اٱْظإٚ ,غٝابـ٘

قٗشا عٔ ايذْٝا بٛقة َعٌ هًٗ٘ رات اٱْظإ ,قاٍ تعاٍطفَاِرَج ََح َ أَََيُيٌُْ الَ
َّغْطَأْخِشًَُُ عَحعَسً ًَالَ َّغْطَقْذٌٍَُُِص(.)2

ايشابع  :ايبعح ايٓؼٛس بعذ إٛتٚ ,ايٛقٛف بٌ ٜـذ ٟاهلل يًشظـاب
يٝهَ ٕٛكذَ ١يًذضا ٤أَا يًذٓٚ ١أَا يًٓاس.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜيبٝإ ْعُ ١اـًل َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚآ ١ٜيًل اٱْظإ َٚا ؾٗٝا َٔ ايذ٫ي ١عً ٢بذٜع ؿٓع اهلل.
ايجاْ :١ٝيًل اٱْظإ َٔ ايعذّ.
ايجايج :١بعح اؿٝا ٗ ٠اٱْظإ.
ٚبٌ اـًل ٚاؿٝا ٠عُٚ ّٛيـٛق َطًل ,ؾهٌ س ٞكًٛمٚ ,يٝع
نٌ كًٛم ٖ ٛس ,ٞؾُٔ إخًٛقات َا ٜ ٫ه ٕٛي٘ ِ ٫ٚ ٛسٝا ٠نإعادٕ,

َٗٓٚا َا ٜتــ بايتػزٚ ١ٜايُٓ ٖٛٚ ٛايٓبات  ,قاٍ تعاٍطًىَقَذْ مَشٍَّْنَح ذَنِِ
آدًََ ًَدَََيْنَحىٌُْ فِِ جىْرَشِّ ًَجىْرَذْشِ ًَسَصَقْنَحىٌُْ ٍِِْ جىََِّّْرَحشِ ًَفَ َّيْنَحىٌُْ عَيََ مَػِريٍ ٍََِِّْ

()1طٛس ٠إ.14 َٕٛٓ٪
()2طٛس ٠ا٭عشاف .34
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خَيَقْنَحص(ٚ , )1تذٍ يػـ ١اـطـاب عًـ ٢تؿلـ ٌٝاٱْظـإ عًـ ٢عـامل ايٓبـات
ٚاؿٛٝإ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقذس ٠اٱْظإ عً ٢ؾِٗ ايه.ّ٬
ايجاْ :ٞتًك ٞاٱْظإ يًخطاب ايتهًٝؿ.ٞ
ايجايح :تؿلٌ اهلل بإْضاٍ ايكشإٓ سٓ ١بايٓاغ ْٝعا.
ايشابـع :اٯٜـ ١ػـاٖذ عًـ ٢إٔ سٝـا ٠اٱْظـإ ؽتًــ عـٔ سٝـا ٠عــامل
ايٓبات ٚاؿٛٝإ ٖ ,ا هعٌ عبادت٘ هلل تعاٍ ٚادبا.
اـاَع :أًٖ ١ٝاٱْظإ يً كٝاّ بٛظٝؿ ١ايؼهش هلل.
ٖٚز ٙايٛد ٙٛنًٗا ْعِ َٔ عٓذ اهلل تعاٍ ,ؾذا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتٛبٝي
ٔ ٚبٝإ ايٓعِ ,ؾُٔ ٚد ٙٛاٱعذاص ٗ ايـً ١بـٌ
ايهؿاس بًػ ١اؿذٚ ١إ ٸ
َلاٌَ اٯ ١ٜرنش اؿٝا ٠نٓعَُ ١ظتكًٚ ,١داٖ ٤زا بعـذ إـٛت ٚايعـذّ,
يبٝإ عظ ِٝقذسٚ ٠طًطإ اهلل تعاٍ .

ٚمل تكٌ اٯٚ( ١ٜنٓتِ أَٛاتا ؾأؿبشتِ أسٝا )٤بٌ قاية طفَأَدَْْذحمٌُْص

يٓظب ١اؿٝاٚ ٠ايبعح ْٚؿي ايشٚح إٍ اهلل تعاٍ ٚ ٖٛٚ ,سذ ٙايكادس عًٗٝا
د ٕٚغريٚ ,ٙعً ٢ؾشض إهاد إْظإ َظتكب ٬باٱطتٓظاخ ٚإخت ات ؾٌٗ
ٜؼــًُ٘ اـطــاب ٚإٔ اهلل تعــاٍ ٖــ ٛايــز ٟأسٝــا ٙبعــذ إٔ مل ٜهــٔ ػــ٦ٝا,
اؾٛاب ْعِ ,ؾبعح اؿٝاٜ ٫ ٠ه ٕٛإ َٔ ٫عٓذ اهلل تعاٍ ٚيـ ٛبايٛطـا٥ط
ايت ٖ َٔ ٞؾلٌ اهللٖٚ ,ا عًُّ٘ يٲْظإ.

ايجايح :إر داَٛ ٤كٛع إٛت ٚاٱسٝا ٤بـٝػ ١إاكـ ٞطمُنذطٌُْ أٌٍََْجضًذحص

طأَدَْْحمٌُْص داَٛ ٤كٛع اٱَاتـ ١بــٝػ ١إلـاسع َـع سـشف ايعطــ طغُذٌَّ
( )1طٛس ٠اٱطشا.70 ٤
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َُِّْذطُنٌُْ ص ايزٜ ٟؿٝذ ايزتٝب ٚايزايٚ ,ٞؾ ٘ٝبؼاس ٠طـ ٍٛايعُـش ٕـٔ ٜتًـٛ
ٜٚظُع ايكشإٓ.
ؾُٔ إعذاص ٖز ٙاٯ ١ٜإٱَٗاٍ يًٓاغ ٚط ٍٛا٭عُاسٚ ,اؿًِ اٱهلٞ
عً ٢ايهؿاس ,ؾًِ تكٌ اٯ ١ٜؾأسٝانِ ّٝٚتهِ ,بٌ دا٤ت عـشف ايعطــ
ٚايزتٝب ٚايزاي ٞطغٌَُّ ص يًذ٫ي ١عًـ ٢ايؿـزٚ ٠ثـٛاب ايظـابل َـٔ ؾعـٌ
اي٬سل َٔ ايزساسٚ ٟإ ٌَٓ٪عَُٛا ,ؾإٕ قًة ٕارا مل تكـٌ اٯٜـ( ١ثـِ

أسٝانِ) بٌ دا٤ت بكٛي٘ تعاٍ طفَأَدَْْحمٌُْص ٚاؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚدٌٗ ٚعذّ عًِ اٱْظإ َا تكذّ َٔ ا٭سكاب ٚأؾشاد ايضَإ
ايطٛي.١ٝ
ايجاْ :ٞإٕ إذَ ٠ـا بـٌ إـٛت ا٭ٚ ٍٚاؿٝـا ٠أقـٌ ٚأقــش يـزا دـا٤ت

عشف ايعطـ ايؿا ٤طفَأَدَْْحمٌُْ ص نُا ٜكاٍ :تضٚز ؾٛيذ ي٘ ,أ ٟيٝع َٔ ؾز٠
بٌ ايضٚاز ٚاي٫ٛد ٠إَ ٫ذ ٌٓ ٠ايضٚد ٖٞٚ ١تظع ١أػـٗشٚ ,نُـا عًـ٢
ايك ٍٛبإٔ إشاد نٓتِ ْطؿا ٗ أؿـ٬ب آبـا٥هِ ٚبطـ ٕٛأَٗـاتهِٚ ,ايٓطؿـ١
َٛات.
ايجايحَ :ذ ٠سٝا ٠ايٓاغ ٗ عامل ايذْٝا أطَ َٔ ٍٛذ ٠بكا ٗ ِٗ٥عامل
ايزس.
ٚايـشٝض ٖ ٛا٭ٜ ٫ٚ ,ٍٚتعاسض َع٘ ايٛدٗإ اٯيشإ.
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜبـٝػ ١اؾُعطغُذٌَّ َُِّْذطُنٌُْصٗ د٫يـ ١عًـ ٢إٔ نـٌ ايٓـاغ

ّٛتــٜ٫ٚ , ٕٛبكــَ ٢ــِٓٗ أســذ  ,قــاٍ تعــاٍ ط ًَّرْقَذذَ ًََْذوُ سَذِّذلَ رًُ جىْجَذالَهِ
ًَجإلِمْشَجًِص(.)1
ٚيهٔ اٯ ١ٜتبٌ ط ٍٛايؿز ٠بٌ ْـض ٍٚايكـشإٓ ٚبـٌ إطـتذاَ ١اؿٝـا٠

ايبؼــش ١ٜعًــ ٢ا٭سض بًشــاظ ســشف ايعطـــ (ثــِ) ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ طغُ ذٌَّ
َُِّْطُنٌُْص.

ايشابــع :رنــشت اٯٜــ ١ايؿــشد ايشابــع َــٔ اٱساد  ٠ايتهٜٝٓٛــ ٗ ١ايٓــاغ
ْٝعا ٖٛٚ ,بعح ايٓاغ َٔ دذٜذ بعذ إٛت ٗ عامل ايٓؼٛس بكٛي٘ تعاٍ

طغٌَُّ ُّذِْْْنٌُْص.

ٜٚذٍ ٚسٚد (ثِ) ٗ إكاّ عً ٢ط ٍٛايؿز ٠بٌ إٛت ٚبٌ ايٓؼٛس,
ٖٚز ٙايؿز ٖٞ ٠عامل اي صخ.
اـاَع :دا٤ت ياُ ١اٯ ١ٜيبٝإ سدٛع ايٓاغ ْٝعا إٍ اهلل تعاٍ,
ٚٚقٛؾِٗ بٌ ٜذ ٜ٘يًشظاب ٖٚ ,زا ايشدٛع أَش ستُٚ ٞقطعٜ٫ ٞتخًـ
عٓ٘ أسذ ,ؾهُا ٜؼٌُ إٛت ايٓاغ ْٝعاٜ ٫ٚ ,ظتجٓ ٢أسذ َٓـ٘ ,ؾهـزا
بايٓظب ١يٲسٝاٚ ٤ايبعح َٔ إٛت ,ؾهٌ ايٓاغ ٜبعجٜٚ ٕٛشدع ٕٛإٍ اهلل
تعاٍ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبزنش ايشدٛع ٚيهٓ٘ ٜتلُٔ اٱػاس ٠إٍ عامل اؿظاب
ٚاؾضاٚ ٤اؾٓٚ ١ايٓاسٚ ,تكذٜش اٯ ١ٜباٱستذاز اٱم٬ي ٞعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٝـ تهؿش ٕٚباهلل ٚنٓتِ أَٛاتا.
ايجاْ :ٞنٝـ تهؿش ٕٚباهلل  ٖٛٚايز ٟأسٝانِ.
()1طٛس ٠ايشٓٔ .27
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ايجايح :نٝـ تهؿش ٕٚباهلل  ٖٛٚايزّٝ ٟتهِ.
ايشابع :نٝـ تهؿش ٕٚباهلل ايز ٟوٝٝهِ بعذ َٛتهِ.
اـاَع :نٝـ تهؿش ٕٚباهلل ايز ٟإي ٘ٝتشدع ,ٕٛنُا ّهٔ تكذٜش اٯ١ٜ
بًشاظ نٌ ْعُتٌ َٔ ٖز ٙايٓعِ أ ٚأنجش.
 َٔٚاٯٜات ايـً ١بٌ أٚ ٍٚياُ ١اٯ ,١ٜ٭ٕ اؾشٛد ٚايهؿش بايٓعِ
اٱهل ١ٝئ ٜزى طذ ,٣ؾايٓاغ ْٝعا ٜشدع ٕٛإٍ اهلل يٝكؿـٛا بـٌ ٜذٜـ٘

يًشظاب ٜٚشد ٕٛسٓتـ٘ ٚعؿـ ,ٙٛقـاٍ طـبشاْ٘ طأُ جىيَّذوَ الَ َّفْرِذشُ أُ
ُّشْشَكَ ذِوِ ًَّفْرِشُ ٍَ ح دًَُُ رَىِلَ ىََِِْ َّشَح ُص (.)1
ٚقذ رنشت اٯ ١ٜإٛت بكٛي٘ تعاٍ طغٌَُّ ُّذِْْْنٌُْص ٚؾٚ ٘ٝدٗإ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ْعُ َٔ ١عٓذ اهلل.
ايجاْ :ٞدا  ٤رنش إٛت يٲستذاز عً ٢ايهؿاس.
٫ٚتعاسض بٌ ايٛدٌٗ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاؿٝا ٠ايذْٝا داس إْزاس ٚإَتشإ.

ايجاْ :ٞايتزنري اٱهل ٞبإٛت ْعُـ ١إهلٝـ ١عًـ ٢إـٚ َٔ٪ايهـاؾش ,أَـا
إ َٔ٪ؾإْ٘ ٜشد ٛإقزاب٘ َٔ عامل ايجٛابٚ ,أَا ايهاؾش ؾإْ٘ ٜظتعذ يًُٛت
بايٓؿش َٔ ٠ايؿٛاسؽ ٚايظ٦ٝات.
ايجايح :بٝإ قاْ  ٕٛثابةَ ٖٛٚ ,ـٛت نـٌ إْظـإٚ ,إٔ اهلل تعـاٍ مل

ىًل ايٓاغ إ ٫يعبادت٘  ,قاٍ تعاٍ طمُو َّرْظٍ رَجتِقَسُ جىٌََْْشِص (.)3(,)2
()1طٛس ٠ايٓظا. 48 ٤
()2طٛس ٠ا٭ْبٝا. 35 ٤

()3أْظش اؾض ٤اـاَع بعـذ إـا٥تٌ َـٔ ٖـزا ايظٹـؿش ايـز ٟدـا ٤ياؿـا بتؿظـري اٯٜـ١
أع. ٙ٬

 262ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اّ٫إ  /اؾض ٤ايشابع
ايشابع ٗ :اٯ ١ٜسٓ ١بايٓاغ ,بإٔ وزسٚا َٔ إٛت عً ٢ايهؿش ,قاٍ

تعاٍ طًَالَ ضٌََُضَُِّ ئِالَّ ًَجّطٌُْ ٍُغْيٌََُُِص (.)1

اـاَع :اٯَٛ ١ٜكٛع ٱستذاز إظًٌُ عً ٢ايهؿاس بإٔ ٜزٸنشِٖٚ
بإٛت.
ايظــادغ ٗ :اٯٜــ ١دعــ ٠ٛيًُظــًٌُ يًـ ـ عًــ ٢أر ٣ايهؿــاسَ ,ــٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚد٫ي ١اٯ ١ٜعً ٢إْكطاع اؿٝا ٠ايذْٝا ,ؾٜ ٬ظتطٝع ايهؿاس أؾشادا
ٚأَ ١ًَٚ ١إٔ ٜبكٛا ؾٗٝا إٍ أبذ ا٭بذ.
ايجاْ :ٞإٛت بذا ١ٜعزاب ايهؿاسٚ ,ثٛاب إظًٌُ.
ايجايح :اؿٝاٚ ٠إٛت بٝذ اهلل تعاٍٜ ٫ٚ ,كذس عًُٗٝا غري ٙطبشاْ٘.
 َٔٚإعذاص ايكشإٓ عذّ فـ ٧اٱطـتؿٗاّ اٱْ هـاس ٟغــٛق ايـٓعِ
ٚايطٝبات ٗ إأنٌ ٚإؼـشب ٚإًـبع ,بـٌ دـا ٤غــٛق ْعُـ ١اـًـل
ٚاؿٝا.٠
ايشابع ٗ :اٯ ١ٜتزنري بـا يبطؽ اٱهلـ ٞبايهؿـاس عٓـذ إـٛت بٛاطـط١

إ٥٬ه ,١قاٍ تعاٍ ط فَنََِْْ ئِرَج ضٌََفَّطْيٌُْ جىََْالَتِنَسُ َّ ْشِذٌَُُ ًٌَُُىَيٌُْ ًَأَدْذَحسَىٌُْص (.)2

اـاَع :تبعـح اٯٜـ ١ايظـهْ ٗ ١ٓٝؿـٛغ إظـًٌُ َـٔ أٖـٛاٍ عـامل
اي صخ.

()1طٛس ٠آٍ عُشإ .102
()2طٛس ٠قُذ .27
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 َٔٚاٱعذاص ٗ اؾُع بٌ آٜات ايكشإٓ إٔ ايظ٪اٍ اٱطتٓهاس ٟباطِ

اٱطـــتؿٗاّ (نٝــــ) ٚسد غــــٛق آٜـــات ايكـــشإٓ ,قـــاٍ تعـــاٍ طمَْْذذَِ
ضَنْرُشًَُُ ًَجّ طٌُْ ضُطْيََ عَيَْْنٌُْ آَّحشُ جىيَّوِ ًَفِْنٌُْ سَعٌُىُوُص(.)1

ٚسد عٔ ايٓيب ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ اْـ٘ قـاٍ  :إٕ ايكًـٛب تــذأ نُـا
ٜـذأ اؿذٜذ  ,قٜ ٌٝا سطـ ٍٛاهلل َٚـا دٖ٩٬ـا ن قـاٍ  :قـشا ٠٤ايكـشإٓ ,
ٚرنش إٛت" (.)2
إر ٜزٸنش ايكشإٓ ايكاسٚ ٨ايظاَع بـإٛتٜٚ ,ـذعُٖٛا يٲطـتعذاد يـ٘
بايعٌُ ايـا ٜٚ ,بٌ يًٓاغ ْٝعا طبٌ ايظعاد ٠ا٭بذٜٚ ,١ٜطشد عـٔ
ايكًٛب ايػؿًٚ ١اؾٗايٜٚ , ١زٸنش ا٭دٝاٍ إتعاقب َٔ ١ايٓاغ بأؿٌ يًكِٗ

ٚسذٚثِٗ  ,نُا ٚسد ٗ ٖز ٙاٯ ١ٜايهشّ ١بكٛي٘ تعـاٍ طمَْْذَِ ضَنْرُذشًَُُ
ذِحىيَّوِ ًَمُنطٌُْ أٌٍََْجضًحص .
ٚدا٤ت اٯٜات ايظابك ١باٱيباس عٔ يًل اهلل تعاٍ يًٓاغٚٚ ,دٛب

عبادت٘ تعاٍ  ,قاٍ طبشاْ٘ طَّحأَُّّيَح جىنَّحطُ جعْرُذُ ًج سَذَّنٌُْ جىَّذزُِ خَيَقَنُذٌْ ًَجىَّذزَِِّ
ٍِِْ قَرْيِنٌُْ ىَعَيَّنٌُْ ضَطَّقٌَُُص (ٚ ,)3ؾٝـ٘ د٫يـ ١عًـ ٢إساد ٠ا٭دٝـاٍ ايظـابك١
ٚأِْٗ ناْٛا أَٛاتا قبٌ يًكِٗ.
 ٗٚاٯ ١ٜتزنري بعامل اي صخ ٚايك  ,٭ْٗا تذٍ عً ٢ؾزَ ٠ا بٌ إٛت

ٚايٓؼٛس بذي ٌٝؿٝػ ١ايزاي ٗ ٞقٛيـ٘ تعـاٍ طغُذٌَّ ُّذِْْذْنٌُْص ٚؾٝـ٘ ؽٜٛــ

()1طٛس ٠آٍ عُشإ . 101
( )2ايٛطا.104/2 ٌ٥
()3اٯ.21 ١ٜ
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ٚصدش يًهؿاسٚ ,دع ٠ٛهلِ يٲطتعذاد ٕا بعذ إٛتٚ ,إٔ إٛت ثِ ايٓؼٛس
يٝع ايٓٗا ,١ٜؾ٬بذ َٔ ايشدٛع إٍ اهلل ٚايٛقٛف بٌ ٜذٖٚ ,ٜ٘زا ايشدٛع
يٝع فشدا بزات٘ ,بٌ ٖ ٛطشٜل يًشظاب َٓٚاطب ١يًذضا.٤
إٕ رنش ايٓعِ اٱ هلٝـ ١عًـ ٢ايٓـاغ غطـاب َٛدـ٘ إٍ ايهؿـاس بــٝػ١
ايً ّٛإْ زاس ٚٚعٝذ َٔ  ّٜٛايكٝاَٚ ١عامل اؿظاب.

التفسري الذاتي

بعذ رّ ايز ٜٔهشذ ٕٚبإجٌ ايكشآْْٚ ,ٞعتِٗ بايؿاطـكٌٚ ,بٝـإ َـا
ٜتـؿ ٕٛب٘ َٔ ايكبا٥ض دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜبــٝػ ١اٱطـتؿٗاّ اٱْهـاسٗ ٟ
تٛد ٘ٝايً ّٛيًهؿاس يظ ٤ٛإيتٝاسِٖٚ ,إقاَتِٗ ٗ َٓاصٍ ايل٬ي.١
 َٔٚإعذاص اٯ ١ٜأْٗا تتلُٔ ايزّ ٚايضدش عٔ ايهؿش بًػ ١اٱستذاز
باؿاٍ ايت عًٗٝا ايهؿاس بإعتباس إٔ يًكِٗ ٚإطتذاَٚ ١دٛدِٖ ْٖ ٛعُ١
َٔ عٓذ اهلل.
ٚتٓظب اٯ ١ٜإٛت ٚاؿٝـا ٠هلل عـض ٚدـٌٚ ,اْـ٘ طـبشاْ٘ ٜعًـِ عـاٍ
ايٓــاغ قبــٌ إٔ ٜٛيــ ذٚاٚ ,بعــذ إُــاتٚ ,يــ٘ إًــو ٚإؼــْٝ ٗ ١٦ٝــع
ا٭سٛاٍٚ,قذ دـا٤ت اٯٜـات ببٝـإ نٝؿٝـ ١يًـل آدّ أبـ ٞايبؼـشٚ ,ستـ٢
إبًٝع عذ ٚاٱْظإ ٚايزٜ ٟظـع ٢داٖـذا ٱغٛا٥ـ٘ إعـزف بـإٔ اهلل ٖـٛ
ايز ٟيًل اٱْظإٚ ,يًك٘ َٔ طٌ يـٝع ؾٝـ٘ سٝـاٚٚ ,٠سد سهاٜـ ١عـٔ

إبًــٝع ٗ ايتٓضٜــٌ طقَذذحهَ ىَذٌْ أَ مُذِْ ىِأَعْ ذجُذَ ىِرَشَذشٍ خَيَقْطَذوُ ٍِذِْ صَيْصَذذحهٍ ٍِذِْ دَََ ذاٍ
ٍَغْنٌٍُُص (.)1

يكذ دا٤ت اٯ ١ٜدع ٠ٛإٍ اهلل ببٝإ عظ ِٝقذست٘ ٗ يًل اٱْظإ بًػ١
اٱستذاز ٚاي ٖإٚ ,ؾ ٘ٝإعذاص قشآْ ٞبإٔ تأت ٞأغشاض َتعـذد ٠يٰٜـ١
ايكشآْ ٗ ١ٝإٓ ٚاسذ.
()1طٛس ٠اؿذش .33
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ٚتبعح اٯٜـ ١ايهشّـ ١عًـ ٢ايتؿكـ٘ ٗ اـًـلَٚ ,عشؾـ ١إبتـذاْٗٚ ٤اٜـ١
اـًلٚ ,إٔ ايذْٝا صاٚ ١ً٥ؾاْٚ ,١ٝإٔ ايبعح ٚايٓؼٛس أَش ستُـٚ ,ٞبٓٝـة
اٯَ ١ٜشاسٌ سٝا ٠اٱْظإ عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ :ٍٚمل ٜهٔ ايٓاغ ػـ٦ٝاٚ ,ا٭ؿـٌ عـذَِٗٚ ,اهلل عـض ٚدـٌ ٖـٛ
ايز ٟيًكِٗ.
ايجاْ :ٞبٌ اـًل ٚاؿٝا ٠عُٚ ّٛيـٛق َطًلٚ ,قذ دا٤ت اٯٜـ١
ببٝإ ؾلٌ اهلل عًـ ٢ايٓـاغ ٚأْٗـِ مل ىًكـٛا ؾشظـب ,بـٌ يًكٗـِ اهلل
ٚبعح ؾ ِٗٝاؿٝاٚ ,٠ؽتًـ سٝا ٠اٱْظإ عٔ غري َٔ ٙاـ٥٬ل بإٔ ػشٸؾ٘
اهلل عض ٚدٌ ْٚؿي ؾ َٔ ٘ٝسٚس٘.
يٝهٖ ٕٛزا ايٓؿي ٚطَ ١ًٝباسن ١هلذاٜت٘ ٚإّاْ٘ َٔٚ ,هشذ تأتٖ ٞزٙ
اٯٕ ١ٜخاطبت٘ ٚاٱستذاز عً ٘ٝباي ٖإ.
ايجايح :دـا٤ت اٯٜـ ١بــٝػ ١اؾُـعٖٚ ,ـ ٞإم٬يٝـ ١إر ٜتٛدـ٘ ايًـّٛ
يًهؿاس عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛعٚ ٞاٱطتػشاق ,ٞؾٝؼٌُ ايً ّٛنٌ ْاع١
ٚطا٥ؿ َٔ ١ايهؿاس ,نُا ٜؼًُِٗ نأؾشاد ؾٜ ٬ظتجٓ ٢ايعاَٚ ١إظتلعؿٕٛ
َِٓٗ ,٭ٕ يطاب ايتهًٝـ باٱّإ عاّ يهٌ إهًؿٌ.
ايشابع ٗ :اٯ ١ٜتٛبٝي يًهؿاسٚ ,دع ٠ٛهلِ يًتٛبٚ ١اٱْاب.١
اـاَع :دا ٤يؿا (أسٝانِ) َشتٌ ٗ ايكشإٓٚ ,دا ٗ ٤طٛس ٠اؿـر

ُ َى َنرُذٌ ٌسص( ٗ ,)1يطـاب
َ
ُ ج ِإلّغَذح
َّ
ذِْذْ ُن ٌْ ِئ
ط ًَ ُى ٌَ جىَّذزُِ َأ ْدَْذح ُم ٌْ غُذ ٌَّ َُِّْذ ُط ُن ٌْ غُذ ٌَّ ُّ ْ
يًٓاغ ْٝعا َع رّ ايهؿاسٚ ,ؾ ٘ٝإػاس ٠إٍ إٔ اؿٝاْ ٠عَُ ١ـٔ عٓـذ اهلل
عض ٚدٌٚ ,إٔ إظـًٌُ ػـانش ٕٚهلل ْعُـ ١اؿٝـا ٠بـاٱقشاس بايشبٛبٝـ ١يـ٘
طبشاْ٘.
ٚيٛ

إهاد اٱْظإ بٛاطط ١إْؼطاس اـًٚ ١ٝاٱطتٓظاخ ٚم ,ٙٛؾٌٗ

تؼًُ٘ عَُٛات اٯ ١ٜاؾٛاب ْعِٚ َٔ ,د:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚإْ٘ نإ َٝتا َٚعذَٚا.
ايجاْ :ٞاؿٝا ٠نًٗا ٚبعح ايشٚح َٔ عٓذ اهلل.
ايجايح :نٌ إْظإ ٜشدع إٍ آدّ ٗ ايبٓ.٠ٛ
ايشابع :أؿٌ اـًل ٚاـً ١ٝا٭ّ ٚإظتٓظخ َٔ ١اٱْظإْ ٖٞٚ ,ـٛع
طشٜك ١ٝيٛدٛد اٱْظإ ٚيٝع اي٫ٛد ٗ ٠سسِ.
ٚقذ يًل اهلل عض ٚدٌ آدّ َٔ غري سسِٜ ٌٖٚ ,ذيٌ يًل اٱْظإ

َٔ اـًٚ ١ٝاٱطتٓظ اخ عً ٢ؾشض سذٚث٘ ,بعَُٛات قٛي٘ تعاٍ طًٍََِْ

أَدَْْحىَح فَنَأََََّّح أَدَْْح جىنَّحطَ َََِْعوحص( , )1اؾٛاب  ,٫إْـ٘ ًٜشـل بـاي٫ٛد ٗ ٠إكـاّ,
ٚإشاد َٔ اٱسٝـآٖ ٤ـا ٗ َكابـٌ ايكتـٌ ايـز ٟرنشتـ٘ اٯٜـ ١يطابـا يـبين

إطشا ٌٝ٥ط ٍَِْ قَطَوَ َّرْغوح ذِفَْْشِ َّرْظٍ أًَْ فَغَحدٍ فِِ جَْسْفِ فَنَأََََّّح قَطَوَ جىنَّحطَ َََِْعوحص(.)2

ٚٚسد يؿا (ّٝتهِ) أسبع َشات ٗ ايكـشإٓٚ ,نًـٗا دـا٤ت بعـذ رنـش
اٱسٝاٚ ٤اـًلٚ ,تبٌ اٯ ١ٜإٔ َٛت اٱْظإ ٜ ٫تِ إ ٫بأَش ٚإرٕ َٔ اهلل
عض ٚدٌ طٛا ٤نإ إٛت عً ٢ايؿشاؾ أ ٚايكتٌ أ ٚغريٖا.
 َٔٚاٱعذ اص ٗ اٯ ١ٜأْٗا مل تزنش إـٛت ٚسـذ ٙبـٌ رنـشت ايبعـح
ٚاؿٝا َٔ ٠بعـذ ٙيبٝـإ أْـ٘ ْـٛع طشٜـل يـذي ٍٛايعـامل اٯيـشٚ ,إر نـإ
اٱسٝا ٗ ٤ايذْٝا تتعكب٘ اٱَاتـ ,١ؾـإ اٱسٝـا ٗ ٤اٯيـش ٠دا٥ـِ َٚتــٌ,
ٚيٝع بعذَٛ ٙت أ ٚؾٓا.٤

 َٔٚإعذاص اٯ ١ٜأْٗـا أيتتُـة بكٛيـ٘ تعـاٍ طًَئِىَْْذوِ ضُشََْعُذٌَُصؾبعـذ

اٱسٝا ٗ ٤ايذْٝا ٜأت ٞإٛت ,أَا اٱسٝا ٗ ٤اٯيش ٠ؾٝتـٌ ب٘ ايشدٛع إٍ
اهلل عض ٚدٌ ٚايٛقٛف بٌ ٜذ ٜ٘يًشظاب  ٌْٝٚاؾضا.٤

()1طٛس ٠إا٥ذ.32 ٠
()2طٛس ٠إا٥ذ. 32 ٠
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ٚياُ ١اٯ ١ٜؼزٜش إكاٗ يًٓاغٚ ,سح عً ٢ؾعٌ ايــاؿات ,قـاٍ

تعاٍ ط ًَجضَّقٌُج ٌٍَّْوح ضُشََْعٌَُُ فِْوِ ئِىََ جىيَّوِص(.)1

هي غايات اآلية
تبٌ اٯٜـ ١ايكـبض ايـزات ٞيًهؿـش ٚاؾشـٛدٚ ,كايؿتـ٘ ؿهـِ ايؼـشٜع١
ٚإدساى ايعكٌٚ ,كشس ٙعً ٢اٱْظإ ٗ ايذْٝا ٚاٯيـشٚ ,٠تـذع ٛايٓـاغ
إٍ إؽار ايذْٝا َضسع ١يٰيش ٠بايتـذٜل بايٓبٚ ٠ٛايتٓضٚ ,ٌٜإدتٓاب ايهؿش
ٚايؿظٛم.
ٚمشًة اٯ ١ٜأؾشاد ايضَإ ايطٛي ١ٝايج٬ث ١بٛد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايذ٫ي ١عً ٢إاك ٗ ٞقٛي٘ تعاٍ طمُنطٌُْ أٌٍََْجضًحص.
ايجاْ :ٞصَٔ اؿاكش ٗ قٛي٘ تعاٍ طفَأَدَْْحمٌُْص .
ايجايح :إظتكبٌ ٚٚ ,سد ٗ أَٛس ث٬ث:١
ا٭ :ٍٚإَات ١اٱْظإ َٚػادست٘ اؿٝا ٠ايذْٝا.
ايجاْ :ٞإسٝا ٤ا يٓاغ ْٝعا بايبعح ٚايٓؼٛس.
ايجايح :سدٛع ايٓاغ إٍ اهللٚ ,ايٛقٛف بٌ ٜذ ٜ٘يًشظاب.
ا٭َش ايزٜ ٟظتًضّ إدتٓاب ايهؿش ٚاؾشٛد٪ٜٚ ,نـذ إْتؿـا ٤إكتلـٞ
يًهؿشٚٚ ,دٛد إاْع َٓ٘.

()1طٛس ٠ايبكش. 281 ٠
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التفسري
قىله تعاىل ط مََِْْ ضَنْرُشًَُُ ذِحىيَّوِ ص
دـا ٤اـطـاب عًـ ٢مـ ٛاٱطـ٬م ٚايكلـ ١ٝإًُٗـ ,١إ ٫إٔ إظـًٌُ
ٚأٌٖ ايتٛسٝذ ىشد َ٘ٓ ٕٛبايتخـف يبٝإ َٛكٛع٘  ٖٛٚ ,ايزّ عً٢
ايهؿش ٚايؼشى باٱكاؾ ١إٍ ؿاظ طٝام اٯٜات ٚأْٗا ٚاسد ٗ ٠رّ ايزٜٔ
نؿشٚا.
ٚنُا نإ يًل آدّ آٚ ١ٜسذ ١عً ٢إ٥٬ه ٗ ١بذٜع ؿـٓع ٚعًـِ اهلل
طبشاْ٘ بايػٝب ,ؾإٕ يًل آدّ سذ ١عً ٢اٱْظإ َطًكا ٗ يض ّٚاٱقشاس
بايشبٛبٚ ١ٝايؼهش عً ٢ؾلً٘ تعاٍ.

حبث كالهي
اٯ ١ٜإطتخباس تعذيب يًتٛبٝي ٚاٱستذـاز ,ببٝـإ سادـ ١ايٓـاغ إٍ
ٚادب ايٛدٛد ٗ يًكِٗ ٚٚدٛدِٖ إظبٛم بايعذّٚ ,إٔ طشٗ ايٛدٛد
ٚايعــذّ ,أ ٚاؿٝــاٚ ٠إــٛت َتظــاٜٚإ بايٓظــب ١يهــٌ إْظ ـإ ٜ ٫ٚزدــض
أسذُٖا إ ٫بظبب أ ٚؾاعـٌ يـاسد ٞ٭ٕ طـبب ٚدـٛد إُهـٔ إدتُـاع
إ٪ثشات اـاسد ١ٝأ ٚتٛؾشٖاٚ ,طبب ايعذّ ؾكذإ ٚغٝاب تًو إ٪ثشات
أ ٟإٔ عذّ ايظبب طبب ايعذّ.
 ٗٚإثبات اؿاد ١إٍ اهلل تعاٍ ٗ ْعُـ ١اـًـل ٚاٱهـاد (قـ ٍٛاَ٫ـاّ

دعؿش ايــادم ٕـا طـأي٘ عبـذ اهلل ا ْ٫ــاسَ ٟـا ايـذي ٌٝعًـ ٢إٔ يـو
ؿاْعان قاٍٚ :دذت ْؿظ ٫ ٞؽً َٔ ٛإسذ ٣دٗتٌ ,اَا إٔ ان ٕٛؿٓعتٗا
ٚناْـة َٛدــٛد ٠أ ٚؿــٓعتٗا ٚناْـة َعذَٚــ ,١ؾـإٕ نـإ ؿــٓعتٗا ٚناْـة
َٛدٛد ٠ؾكذ إطتػٓٝة بٛدٛدٖا عٔ ؿـٓعتٗا ٚإٕ ناْـة َعذَٚـ , ١ؾإْـو

تعًِ إٔ إعذ ٫ ّٚوذخ ػ٦ٝا ؾكذ ثبة إعٓ.)1()٢
( )1تٛسٝذ ايـذٚم .290
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 ٗٚاٯ ١ٜبٝإ عٔ سذٚخ ايعامل ٚنٌ سادخ ٫بذ ي٘ َٔ قذخ ٚإٔ
اؿٝــاٚ ٠إــٛت َٛكــٛع َــٔ يـٛؿــٝات٘ ايلــشٚس ١ٜإطــتًضاّ اؿشنــ١
ٚاؿذٚخ  ٖٛٚدي ٌٝعً ٢ايـاْع.
إٕ إَتٓاع ايٛدٛد اٱْظاْ  ٞيزات٘ ٜجبة سادت٘ إٍ َٛدذ ياسز عٓ٘,
ٚيٝع َٔ عامل إُهٓات ؾٝهٚ ٕٛادبا بايلشٚسٚ ,٠يزيو تش ٣إتهًٌُ
ٚاؿهُاٜ ٤تبعٖ ٕٛزا ايطشٜل ٗ إثبات ايـاْع.
ٚأطتذٍ بٗز ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ ايهؿش بإيتٝاس ايعبذٚ ,مل ىًك٘ اهلل تعاٍ
ؾ ٘ٝأ ٚه  ٙعً ٖٛ ٚ ,٘ٝؿـشٝض يعَُٛـات إٓضيـ ١بـٌ إٓـضيتٌ ٚيٛدـٛد
ايعكٌ سط ٫ٛباطٓا عٓذ اٱْظإ.
ٚتذيٌ ٖز ٙاٯٖ ٗ ١ٜز ٙإٓضيٚ ١اي صخ ايٛطط بٌ إٓضيتٌٚ ,نزا
آٜات اٱْزاس ٚايٛعذ ٚايٛعٝذ ,يزا ؾإٕ إكاؿذ ايؼشٜؿ َٔ ١اٯ ١ٜايهشّ١
 ٫تٓشـش بايتٛبٝي ٚسذ ,ٙبٌ إْٗا تتلُٔ ايتٓبٚ ٘ٝايتشزٜشٚ ,يٝع ؾٗٝا َا
ٜذٍ عً ٢ايٝأغ َٔ عُ ّٛايهؿاس ,يزا دعٌ اهلل باب ايتٛبَ ١ؿتٛسا.
(ٗ قٛي٘{ بـشاَ ٠٤ـٔ اهلل ٚسطـٛي٘ }...قـاٍ :سـذٻ اهلل يًـز ٜٔعاٖـذٚا
سط ٍٛاهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝطًِ أسبع ١أػٗش ٜظٝش ٕٛؾٗٝا سٝح ػاٚ٩ا,
ٚسذ أدٌ َٔ يٝع ي٘ عٗذ ا ْظ٬خ ا٭سبع ١ا٭ػٗش اؿشّ َٔ  ّٜٛايٓشـش
إٍ اْظ٬خ اؿشّ ٔظٌ ي ,١ًٝؾإرا اْظًي ا٭ػٗش اؿـشّ أَـش ٙإٔ ٜلـع
ايظٝـ ؾ ُٔٝعاٖذ إٕ مل ٜذيًٛا ٗ اٱِطْٚ ّ٬كـو َـا مسـ ٢هلـِ َـٔ
ايعٗذ ٚإٝجام ٚ ,إٕ رٖب ايؼشل ا٭ٚٸٍ{ إ ٫ايز ٜٔعاٖذ عٓـذ إظـذذ
اؿشاّ} ٜعين أٌٖ َه.)1()١
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حبث بالغي
َع إٔ (نٝـ) تأت ٗ ٞا٭ؿٌ يًظ٪اٍ عٔ ساٍ ايؼٚ ٤ٞيٝع عٔ
رات٘ ٚسكٝكت٘ ؾإْٗا ٗ ايكشإٓ ٖٓا يًتٛبٝي ٚايتٓبٚ ٘ٝايتشزٜشٚ ,يهٔ ٖزا
ٜ ٫عين سـشٖا باٱطتخباس  ٚاْ ٗا يٝظـة إ طـتؿٗاَ ١ٝنُـا قـايٛاٚ ,قـذ
رٖب ايشاغب ا٭ؿؿٗاْ ٞإٍ ايك( :ٍٛنٌ َا أ ي اهلل بًؿـ ا (نٝــ)
عٔ ْؿظ٘ ؾٗ ٛإ يباس عٔ طشٜل ايتٓب ٘ٝيًُخاطـب أ ٚتـٛبٝي ٚأطتؼـٗذ

بٗز ٙاٯ.)1()١ٜ

 ٖٛٚؿشٝضٚ ,يهٔ َعاْ ٞايكـشإٓ ؼُـٌ عًـ ٢إعٓـ ٢ا٭عـِ َـع
إَهاْ٘  ,ؾُٝهٔ ًٓٗا عً ٢اٱطتخباس  ٚايظ٪اٍ ٚايتشكٝـل َـع عًُـ٘
تعــاٍ بــا٭َشٚ ,ؾٝــ٘ إقاَــ ١يًشذــٚ ١اي ٖ ـإ ٚ٭ْ ـ٘ ْــٛع َــٔ إظــا٤ي١
ٚاؿظاب ٗ ايذْٝإٚ ,ا ؾ َٔ ٘ٝػؿا ٤يـذٚس إٚ ٌَٓ٪ع َٛٚ ٠عظ.١
ٚتتؿشع عٔ ٖزا ايظ٪اٍ َظاَٗٓ ٌ٥ا :
ا٭ : ٍٚإْ ٘ ٜجري ايتعذب عٓذ ايظاَعٌ .
ايجاْ :١ٝؾ ٘ٝتأدٜب يًذُٝع ٚسٓ ١ياؿ ١عً ٢مَ ٛشنب.
ايجايج :١إْ٘ دع ٠ٛيًُخـاطبٌ ايـز ٜٔسن بـٛا طـبٌ ايلـ٬يٚ ١ايهؿـش
ٱْ زاسِٖ ٚدعٛتِٗ يًتذاسى.
ايشابع :١ؾ ٘ٝسٓ ١ياؿ ١با ٕ ٌَٓ٪يٲعتباس ٚايشكا َا ِٖ عًَٔ ٘ٝ
اهلذا ٚ ١ٜاٱّإ.
اـاَظـ :١ؾ ٝــ٘ تكظــ ِٝيًٓــاغ بًشــاظ اٱّ ـإ أ ٚايهؿــش ؾــ ٬بــشصخ
بُٗٓٝا.
ٚ َٔٚد ٙٛايشٓ ٗ ١اٯ ١ٜأْٗـا ؽؿٝــ عـٔ إـَ ٌَٓ٪ـا تبعجـ٘ ٗ
قًٛب ايهؿاس َٔ ايؼعٛس بايتكـري ٚايزْب ٚاٱْؼػاٍ بايٓؿع ٚإعطا٤
( )1عٔ إؿشدات .460
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بعو اٱْـاف ٭ٌٖ اٱّإ  ,نُا أْٗا تٓكٌ أ سٛاٍ ايهؿاس ٚػِْٗٚ٪
إٍ باس ِٜٗؾهأْٗا ؽ ِٖ بإٔ رْ ٛبِٗ ٚعٓادِٖ إِ ا ٖ ٛدشٛد ٚؿذٚد
عٔ َؿاٖ ِٝايعبٛد ٚ ,١ٜتعذ بـاـ ٬ف بٝـِٓٗ ٚبـٌ إـ ٗ ٌَٓ٪ايعكٝـذ٠

ٚإــــزٖب  ,قــــاٍ تعــــاٍط قُذذ ذوْ ىَذذ ذوْ َّغْذذ ذطٌَُِ جَْعََْذذذذَ ًَجىْرَصِذذ ذريُ أَفَذذ ذالَ
ضَطَرَنَّشًَُُص(.)1

قىله تعاىل ط ًَمُنطٌُْ أٌٍََْجضًح فَأَدَْْحمٌُْ ص
بٝإ ـًل اٱْظإ َٔ ايعذّ َٚعشؾت٘ َٔ ي ٍ٬ايؼٛاٖذ ٚايٛدـذإ
بتعكب إٛت يًشٝا ٠قٗشا ٚستُا.
ٖٚز ٙاٯٜــ َٔ ١ايًطـــ اٱهلــ ,ٞؾايتزنري ٖٓــا يٝع َٔ باب ايتعٝري
ٚاٱْ تكاق بٌ َٔ اٱنشاّ ٚايذع ٠ٛإٍ اهلذاٚ ١ٜاٱّإ.
ٚنُا دا٤ت ايٓـٛق باؿح عً ٢تزنش إٛت  ٖٛٚأعـِ َـٔ ُٓٝـ٘,
ٚيهٓــ٘ َٓاطـــــب ١ٱطتشلــاس أٖــٛاٍ اٯيــشٚ , ٠إ ســزاص َــٔ ايــزدٗ ٟ
اهلًه ,١دا٤ت ٖز ٙاٯ ١ٜيتؼري إٍ أَش َظـا ٚيـ٘ ٗ ا٭ثـش َٚػـاٜش يـ٘ ٗ
ايتكذّ ٚايتأيش ٚايبعذ ايضَاْ ٞيٝه ٕٛسذٚ ١بشٖاْـا ٚدعـ ٠ٛيٲْكٝـاد إٍ
ا٭ٚاَش اٱهلٚ ١ٝإتباع ا٭ْبٝـاٚ ٤ايتــذٜل بشطـاي ١ايشطـ ٍٛا٭نـشّ قُـذ
ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ .
قاٍ بعو عًُا ٤ايتؿظري إٔ إٛت ٖٓا (اِْٗ ناْٛا أَٛاتا ٗ أؿـ٬ب

آباٜ ِٗ٥عين ْطؿا ؾأسٝاِٖ اهلل)( ٖٛٚ )2سظٔ َ َٔٚـادٜل اٯ.١ٜ

ٚايظاٖش إٔ إكــٛد أعـِ ٫طـُٝا ٚإٔ ايعـشب ٜطًكـ ٕٛإـٛت عًـ٢
ايظهٚ ,ٕٛإٔ إٛت يًـل َـٔ يًـل اهلل ٚإٕ نـإ ٗ ظـاٖشٜ ٙـذٍ عًـ٢
ايعذّٚ .نزيو ّهٔ إٔ ٜه ٕٛإكـٛد بإٛت ٖٓا بعذ إسٝا ٗ ِٗ٥عـامل
()1طٛس ٠ا٭ْعاّ .50
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ايزس ٚأيز إٝجـام ط أىَغْذصُ ذِذشَذِّنٌُْ قَذحىٌُج ذَيَذَ ص( )1ياؿـَ ١ـع ايكـ ٍٛبـإٔ
إٛت ٜكع عًٚ ٢د ٙٛعذٜذ ٠نٌ ؾشد َٓٗا ٜكابٌ اؿٝاَ ٠ا ٜٓاطب٘ َٔ صٚاٍ
ايك ٠ٛاؿظ ,١ٝأ ٚايك ٠ٛايعاقً ,١أ ٚصٚاٍ ايك ٠ٛايٓاَ ٗ ١ٝاؾٓع اؿٛٝاْٞ
بأْٛاع٘.
ٜٚتـٛس إٛت ٗ إكاّ عًٚ ٢دٌٗ:
ا٭ :ٍٚايعذّ ايزٜ ٟظــبل اؿٝا.٠
ايجاْ :ٞايهـؿــش ايزٜ ٟظبل اٱّإ.
َٚا إٔ اٯ ١ٜتٛبٝي ٚرّ يًهؿاس ؾ٬بذ َٔ ًٓٗا عً ٢اـطاب يًهؿاس
ٚيـشٚز ايٛد٘ ايجاْ ,ٞيكش ١ٜٓقٛي٘ تعاٍ ( ؾأسٝانِ ) ؾاٯ ١ٜبٝـإ يعظـِٝ
ؾلـٌ اهلل تعـاٍ ٗ أؿــٌ يًـل اٱْظـإ ٚإهـادٚ ,ٙســـــش ْعُـ ١اؿٝــا٠
نُعًَ ٍٛظـبب بإسادت٘ تعاٍ  ,ؾه ٕٛايؼـَ ٤ٞعًٜ ٫ٛكتل ٞاؿادـ ١إٍ
ايعًٚ ١ايتأيش ايضَاْ ٞعٓٗا.
 ٗٚاٯ ١ٜإػاسات عشؾاَْ ١ٝطًك ١أ ٟتــًض إٔ تتٛدـ٘ يعاَـ ١ايٓـاغ,
ٚقــذ ٜهــٖ ٕٛــزا ايكــ ٍٛدـــذٜذا ؾايعشؾ ـإ ْــٛع عًــِ ي ـاق عٓــذ ايــزٜٔ
ٜعتُــذ ٕٚؿــٝؼ ايزنٝــض ٚاٱيتؿــات إٍ بــاطٔ ايــٓؿع ٚيــٝع َــٔ طشٜــل
اؿٛاغ ٚايؼــٛاٖذٚ ,إٕ مل تهٔ تبًؼ َشاتب ايهؼـ َٚا ٜؼب٘ ايشٜ٩ا َٚا
ٜطًل عً ٗ ٘ٝاٱؿط٬ح "العرفان العملي" ,ؾاٯ ١ٜؼح عً ٢اٱطتذٍ٫
ٚتذع ٛاؾُٝع إٍ ايتأٌَ.
ٖٓٚاى ػٛاٖذ نجري ٠تذٍ عً ٢إطْ ّ٬ؿش َٔ ايهؿاس باٱطتذ ٍ٫ايعكًٞ
ٚسٛادخ ساكش ٠أَ ٚاك ١ٝأَ ٚظتكبًٚ ١ٝايتذبش ٗ اٯٜاتَٓٚ ,اؾع اٯ٫ ١ٜ
تٓشـش بايهؿاس بٌ تؼٌُ إظًٌُ بضٜاد ٠إّاِْٗ ٚإتعاظِٗ ٚإعتباسِٖ َٔ
ايهؿاسٚ ,بايؼعٛس بايعض ٚايؿخش يظبكِٗ يٲّإ ٖٞٚ ,طب ٌٝيشطـٛي٘ ٗ
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ْؿٛطِٗ.

حبث بالغي
ٜكظِ ايضَإ إٍ تكذٜشٚ ٟؼكٝكٚ ,ٞأ طتذٍ عً ٢ايضَإ ايتكذٜشٟ

بٗز ٙاٯٚ ,١ٜيهٔ ٚؿـ إٛت ٜ ٫عين إٔ إشاد َٓـ٘ َـا ٜعـٛد يًضَـإ
ايتكذٜشٚ ٟإٕ نإ اٱْظإ س٦ٓٝز عذَا يٝع ي٘ ٚدـٛد ,ؾكـذ ٜـشاد َـٔ
إٛت َعٓ ٢أيف ٜتعً ل َا بعذ عامل ايزس.
َٚع قٛيٓا بإٔ إٛت أ َش ٚدٛد ٟإ ٫إٔ إٛت إزنٛس ٗ ٖز ٙاٯ١ٜ
وتٌُ أ َش:ٜٔ
ا٭ٚ :ٍٚدٛد ٟبعذ يًل ا٭سٚاح ٗ عامل ايزس.
ايجاْ :ٞعذَ ٞؾُٝا قبً٘.
ٚا٭قشب ٖ ٛتعًل اٯ ١ٜبعامل ايزس بكشٜٓـ ١اـطـاب ايٓـٛع ٞايعـاّ
ايزٜٓ ٟشٌ بعذد إخاطبٌٚ ,عً ٢ن ٬إعٓ ٌٝتبٌ اٯ ١ٜؾلٌ اهلل تعاٍ
عً ٢ايٓاغ ب بعح اؿٝاٚ ٠أ ُٖٝتٗا ٚيض ّٚأ دا ٤ايؿشا٥و ٚايعبـادات ٖـا
ٜظتًضّ ايؼهش هلل تعاٍ.

قىله تعاىل ط غٌَُّ َُِّْطُنٌُْ غٌَّ ُّذِْْْنٌُْ ص

نٌ إْظإ ٜعشف إٔ إٛت ياُ ١ؿٝات٘ٚ ,يهٔ اٯ ١ٜدا٤ت يٲيباس بإٔ
إٛت بٝذ اهلل تعاٍ ٚإٔ ايـزٜ ٟشٜـذ إطايـ ١عُـش ٙعًٝـ٘ اٱقـشاس بايتٛسٝـذ
ٚطــ٪اٍ اهلل عــض ٚدــٌٚ ,أْــ٘ طــبشاْ ٘ مل ىًــل اـًــل ؾشظــب بــٌ إْــ٘
ٜتعاٖذِٖ ٚبٝذَ ٙكايٝذ أَٛسِٖ ٚأِْٗ ٜ ٫ظتطٝع ٕٛاٱطتػٓا ٤عٔ سٓت٘,
إٍ داْ ب َا ٗ اٯ َٔ ١ٜايتٛبٝي ايتعذيب يًز ٜٔإيتاسٚا طشٜل ايهؿش.
إْ٘ بشٖإ يبٝإ ايؿاعًَٚ ١ٝا ٜظَُ( ٢ا َٓ٘ ايٛدٛد) ٚايٓظش إٍ طبٝع١
سشنَٚ ١شاسٌ اٱْظإ ٚإْ٘ ٫بذ ي٘ َٔ قشى غري رات٘  ٖٛٚ ,اهلل تعاٍ.
 ٗٚاٯ ١ٜتزنري بإ عاد ٚاؿٝا ٠بعذ إٛت ٚكشٚس ٠اٱطتعذاد ٕـا ؾٗٝـا
َٔ اؿظاب ٚإٔ أٖٛاهلا تظتشل ايتذبش ٚاؿهُٚ ١إبادس ٠إٍ اٱّإ ْٚضع
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سدا ٤ايهؿش.

ٚتذٍ اٯ ١ٜعًْ ٢ؿ ٞعزاب ايك ٚ ,يهٔ قٛي٘ تعاٍ ط غٌَُّ ُّذِْْْنٌُْ ص أعِ

َـٔ إٔ ٜٓشـــش بٝـ ّٛايكٝاَــ ,١يـٛؿـا ٚإٔ عــامل ايكـ ٜعتـ َـٔ عــامل
اٯيشٚ ,٠إٔ رنش اؿٝا ٠بعذ إٛت دا ٤يٮٖـِ ٖٚـ ٛايبعـح ٜـ ّٛايكٝاَـ,١
ؾته ٕٛاٯٜات ايت تتعًل بعامل ايك َؿـًَٚ ١ب ١ٓٝهلز ٙاٯٜـ ,١باٱكـاؾ١
إٍ ايتؿظري ٚايبٝإ ايٛاسد ٗ ايظٓ ١ايؼشٜؿ.١
ٚٚسدت اٯ ١ٜي ًٛعٝذ ٚايتخٜٛـ ؾزنش ؾٗٝا َٛكٛع اٱسٝا ٤بعذ إٛت
يبٝإ ايكذس ٠اٱهل ١ٝعً ٢ايعبذ قبٌ سٝاتـ٘ ٚأثٓاٖ٤ـا ٚبعـذ إـٛتٚ ,ٱُـاّ

اؿذ ١عًٚ ٘ٝيًُٛعظٚ ,١ؾٗٝـا سد عًـ ٢ايـزٜ ٜٔكٛيـ ٕٛط أُ ىِذَِ ئِالَّ

دََْحضُنَح جىذَُّّْْح ٌََُّشُ ًَّذَْْح ًٍََح َّذُِْ ذََِرْعُذٌغِ

َ ص(ٚ , )1قذ تذٍ اٯ ١ٜعًـ ٢سٝـا٠

اي صخ بايتؿهٝو بٌ اٱسٝاٚ ٤ايشدٛع إي ٘ٝتعاٍ.

قىله تعاىل ط غٌَُّ ئِىْْوِ ضُشََْعٌَُُ ص

ٜه ٕٛايشدٛع إٍ اهلل عٓذ ايبعـح ٚايٓؼـٛسٚ ,إٔ إـٛت ٚؾٓـا ٤ايبـذٕ
بعذٚ ٙتؿظي أدضاٜ ٫ ٘٥عين ياُ ١ؿٝا ٠اٱْظإ بٌ إٔ اهلل عض ٚدٌ هُع
ايٓاغ ْٝعا يًشظاب  ّٜٛايكٝاَـَٚ ,١ـٔ ناْـ ة ٖـزْٗ ٙاٜتـ٘ نٝــ ىتـاس
ايهؿش.
ٚتبٌ اٯ ١ٜأِْٗ إيتاسٚا ايهؿش َشو إسادتٗـِ ٚإٔ اهلل عـض ٚدـٌ ٫

ٜشكا ٙهلِٚ ,إٔ ايل٬ي ٗ ١اٯ ١ٜإتكذَ ١ط ًٍََح ُّ ِو ذِوِ ئِالَّ جىْرَحعِقِ

َ ص غري

ايهؿش َٓٚضي ١د.ْ٘ٚ
ٚقذ ٚسد ٗ اٯ ١ٜعٔ ابٔ عباغ ٚابٔ َظعٛد إٔ َعٓا ٙمل تهْٛٛا ػ٦ٝا

ؾخًكهِ ثِ ّٝتهِ ثِ وٝٝهِ  ّٜٛايكٝاَ. )2()١
( )1طٛس ٠إ.37 َٕٛٓ٪
( )2فُع ايبٝإ .71 / 1
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نُا ق ٌٝإٔ َعٓا ٙنٓتِ أ َٛاتا ٜعين ياًَ ٞايزنش ؾاسٝانِ بايظٗٛس ثِ

ّٝتهِ عٓذَا تكل ٢آدايهِ ثِ وٝٝهِ يًبعح)(.)1

ٚيهٔ ٖزا إعٓ ٢بعٝذ ٚوٌُ َعاْ ٞاجملاص ٚ ,ايكــش ١ٜٓاؿاي ١ٝغــ٬ؾ٘,
ٚاٯ ٗ ١ٜبٝإ ْعُ ١اؿٝاَٛٚ ٠كٛع ١ٝساي ١إٛت ٗ كشٚس ٠إدتٓاب ايهؿش
ٚٚدْ , ٖ٘ٛعِ اٱّإ سٝا. ٠
ٚٚسد ٗ اـ عٔ اٱَاّ اؿظٔ ايعظـهش ٟعً ٘ٝايظ" :ّ٬قاٍ سطـٍٛ
اهلل ؿً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚطًِ يهؿاس قشٜؽ ٚايٗٝــٛد :نٝـ تهــؿش ٕٚباهلل

ايز ٟديهـِ عً ٢اهلذٚ ٣دٓبهِ إٕ أطعتُ ٙٛايشد ٣ط ًَمُذذذنطٌُْ أٍَْذذذٌَجضًح ص ٗ

أؿ٬ب آبـا٥ـهِ ٚأسساّ اَٗاتهِ ط فَأَدَْْذحمٌُْ ص أيشدهِ أسٝا ٤ثِ ّٝتهِ
ٗ ٖز ٙايذْٝا ٜٚك نِ ثِ وٝٝهِ ٗ ايكبٛسط غٌَُّ ئِىَْْوِ ضُشََْعٌَُُ ص ٗ اٯيش٠
بإٔ ُٛتٛا ٗ ايكبٛس بعذ ثِ ؼٛٝا يًبعــح  ّٜٛايكٝاَ ١تشدــع ٕٛإٍ َـا قـذ
ٚعذنِ َٔ ايجٛاب عً ٢ايطاعـات إٕ نٓـتِ ؾاعًٗٝـاَٚ ,ـٔ ايعكـاب عًـ٢

إعاؿ ٞإٕ نٓتِ َكاسؾٗٝا"(.)2

************

( )1فُع ايبٝإ .71 /1
( )2تؿظري اٱَاّ ايعظهش.54/4 ٟ
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

3

إكذَ١

22

قٛي٘ تعاٍ طٜٳاأٜټٗٳا ايٓٻاغٴ

5

قٛي٘ تعاٍ طٜٳاأٜټٗٳا ايٓٻاغٴ

26

عبٴذٴٚا ٳسبٻهُِٵ ايَّزٹ ٟيٳًكهُِٵص
اٵ
عح عًُٞ

عبٴذٴٚا ٳسبٻهُِٵ ايَّزٹ ٟيٳًكهُِٵ
اٵ
ِ يعٳًَّهُِٵ
ٚٳايَّزٹٜٔٳ َٹٔٵ قبٵًٹهُ ٵ
تٳتٻكُٕٛٳص
5

ا٭عشاب ٚايًػ١

30

6

ٗ طٝام اٯٜات

31

عح نَٞ٬

10

إعذاص اٯ١ٜ

32

قٛي٘ تعاٍ طيعٳًَّهُِٵ تٳتٻكُٕٛٳص

11

اٯ ١ٜط٬ح

34

عح ب٬غٞ

11

اٯ ١ٜيطـ

36

دعٳٌٳ يهُِٵ
قٛي٘ تعاٍطايَّزٹ ٟٳ

12

إؾاكات اٯ١ٜ

36

ا٭عشاب ٚايًػ١

13

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

38

ٗ طٝام اٯٜات

19

ايتؿظري ايزاتٞ

40

إعذاص اٯ١ٜ

21

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

40

اٯ ١ٜط٬ح

22

ايتؿظري

41

اٯ ١ٜيطـ

قٛي٘ تعاٍ طٚٳايَّزٹٜٔٳ ٹَٔٵ
قبٵًٹهُِٵص

ظُٳا٤ٳ بٹٓٳا٤ٶ
ا٭سٵضٳ ؾٹشٳاػٶا ٚٳاي ٻ
ظُٳا٤ٹ َٳا٤ٶ ؾأيٵشٳزٳ ٹب٘ٹ
ٚٳأ ٵْ ٳضٍٳ ٹَٔٵ اي ٻ
ٹَٔٵ اي ٻجُٳشٳاتٹ سِصٵقا يهُِٵ ؾ٬
ذعٳًُٛا يٹًَّ٘ٹ أْذٳادٶا ٚٳأْٵتٴِٵ ٳتعٵًُٴٕٛٳ
تٳ ٵ
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

44

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

68

قٛي٘ تعاٍط ٳٚإِٕٵ نُٓتٴِٵ ؾٹ ٞسٳٜٵبٺ

50

إؾاكات اٯ١ٜ

68

ا٭عشاب ٚايًػ١

51

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

69

ٗ طٝام اٯٜات

53

ايتؿظري ايزاتٞ

75

إعذاص اٯ١ٜ

56

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

78

اٯ ١ٜط٬ح

57

عًِ إٓاطب١

79

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

59

ايتؿظري

83

اٯ ١ٜيطـ

59

دعٳٌٳ يهُِٵ
قٛي٘ تعاٍطايَّزٹ ٟٳ

85

إؾاكات اٯ١ٜ

ذْٳا ؾأْتٴٛا
عبٵ ٹ
ٹَُٻا ٳْضٻيْٓٳا عٳً ٢ٳ
ٹبظٴٛسٳ٠ٺ ٹَٔٵ َٹجٵ ٹً٘ٹ ٚٳا ٵدعٴٛا
ػٴٗٳذٳا ٳ٤نُِٵ ٹَٔٵ دٴ ِٕٚاي ًَّ٘ٹ إِٕٵ
نُٓتٴِٵ ؿٳادٹقٹٌٳص

ا٭سٵضٳ ؾٹشٳاػٶاص
60

قٛي٘ تعاٍ طٚٳايظٻُٳا٤ٳ بٹٓٳا٤ٶص

86

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

61

قٛي٘ تعاٍ طٚٳأ ٵْضٳٍٳ ٹَٔٵ

91

ايتؿظري ايزاتٞ

ظُٳا٤ٹ َٳا٤ٶص
اي ٻ
62

قٛي٘ طؾأيٵشٳزٳ ٹب٘ٹ ٹَٔٵ اي ٻجُٳشٳاتٹ

98

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

63

قٛي٘ تعاٍ ط سِصٵقا يهُِٵص

100

ايتؿظري

64

ذعٳًُٛا يٹ ًَّ٘ٹ
قٛي٘ تعاٍطؾ ٬تٳ ٵ

100

قٛي٘ تعاٍ ط ٳِ ٚإٕٵ نُٓتٴِٵ ؾٹ ٞسٳٜٵبٺ

أْذٳادٶا
67

قٛي٘ تعاٍ طٚٳأْٵتٴِٵ ٳتعٵًُٴٕٛٳص

ذْٳاص
عبٵ ٹ
ٹَُٻا ٳْضٻيْٓٳا عٳً ٢ٳ
101

عح ب٬غٞ
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

102

قٛي٘ تعاٍ طؾأْتٴٛا ٹبظٴٛسٳ٠ٺص

115

اٯ ١ٜيطـ

103

عح قشآْٞ

116

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

105

قٛي٘ تعاٍ ط ٹَٔٵ َٹجٵ ٹً٘ٹص

117

إؾاكات اٯ١ٜ

107

قٛي٘ تعاٍ طػٴٗٳذٳا ٳ٤نُِٵ ٹَٔٵ

118

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

دٴ ِٕٚاي ًَّ٘ٹص
108

قٛي٘ تعاٍطإِٕٵ نُٓتٴِٵ

120

ايتؿظري ايزاتٞ

ؿٳادٹقٹٌٳص
109

عح ب٬غٞ

125

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

110

ٕ يِٵ تٳ ْؿعٳًُٛا
قٛي٘ تعاٍ طؾ ِإ ٵ

126

ايتؿظري

ٚٳئٵ تٳ ْؿعٳًُٛا ؾاتٻكُٛا ايٓٻاسٳ ايَّتٹٞ
ٚٳقُٛدٴٖٳا ايٓٻاغٴ ٚٳايْشٹذٳاسٳُ٠
ُأعٹذٻتٵ يٹًْهاؾٹشِٜٔٳص
ٕ يِٵ تٳ ْؿعٳًُٛا ٚٳئٵ
قٛي٘ تعاٍ طؾ ِإ ٵ

110

ايكشاٚ ٠٤اٱعشاب ٚايًػ١

126

111

ٗ طٝام اٯٜات

128

112

إعذاص اٯ١ٜ

129

قٛي٘ تعاٍ ط ُأعٹذٻتٵ يٹًْها ٹؾشِٜٔٳص

115

اٯ ١ٜط٬ح

131

عح ب٬غٞ

تٳ ْؿعٳًُٛاص
قٛي٘ تعاٍ طؾاتٻكُٛا ايٓٻاسٳ ايَّتٹٞ
ٚٳقُٛدٴٖٳا ايٓٻاغٴ ٚٳايْشٹذٳاسٳُ٠ص
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

133

قٛي٘ تعاٍ ط ٳ ٚٳبؼِّشٵ ايَّزٹٜٔٳ

159

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

عُٹًُٛا ايـٻايٹشٳاتٹ إٔٻ
آَٳٓٴٛا ٳ ٚٳ
يٗٴِٵ دٳٓٻاتٺ تٳذٵشَِ ٟٹٔٵ تٳشٵتٹٗٳا
ا٭ْٵٗٳاسٴ نُ ًَُّٳا سٴصِقُٛا َٹٓٵٗٳا ٹَٔٵ
ٳثُٳشٳ٠ٺ سِصٵقا قايُٛا ٖٳزٳا ايَّزٹٟ
سٴصِقْٓٳا َٹٔٵ قبٵٌٴ ٚٳأُتٴٛا ٹب٘ٹ
َٴ ٳتؼٳابٹٗٶا ٚٳيٗٴِٵ ؾٹٗٝٳا أ ٵصٚٳازٷ
َٴطٗٻشٳٚ ٌ٠ٳٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا يٳايٹذٴٕٚٳص
133

ا٭عشاب ٚايًػ١

161

ايتؿظري

135

ٗ طٝام اٯٜات

161

ٔ آَٳٓٴٛا
قٛي٘ تعاٍ ط ٳ ٚٳبؼِّشٵ ايَّزٹ ٜٳ

137

إعذاص اٯ١ٜ

163

137

اٯ ١ٜط٬ح

163

ٗ ب٬غ ١ايكشإٓ

138

اٯ ١ٜيطـ

165

عح ب٬غٞ

139

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

166

قٛي٘ تعاٍ طنُ ًَُّٳا سٴصِقُٛا َٹٓٵٗٳا

143

إؾاكات اٯ١ٜ

166

144

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

167

قٛي٘ تعاٍ طٚٳأُتٴٛا بٹ٘ٹ َٴ ٳتؼٳابٹٗٶاص

152

ايتؿظري ايزاتٞ

169

عح ب٬غٞ

عُٹًُٛا ايـٻايٹشٳاتٹص
ٳ ٚٳ
قٛي٘ تعاٍ طإٔٻ يٗٴِٵ دٳٓٻاتٺ
تٳذٵشِ ٟٹَٔٵ تٳشٵتٹٗٳا ا٭ْٵٗٳاسٴص

ٹَٔٵ ٳثُٳشٳ٠ٺ سِصٵقاص
قٛي٘ تعاٍ طقايُٛا ٖٳزٳا ايَّزٹٟ
سٴصِ ْقٓٳا َٹٔٵ قبٵٌٴص
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

169

عح ب٬غ ٞآيش

198

أطباب ايٓضٍٚ

170

قٛي٘ تعاٍطٚٳيٗٴِٵ ؾٹٗٝٳا أصٵٚٳازٷ

198

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

َٴطٗٻشٳٌ٠ص
171

قٛي٘ تعاٍ طٚٳٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا

201

اٯ ١ٜيطـ

يٳايٹذٴٕٚٳ
172

قٛي٘ تعاٍ ط ِإٕٻ ايًَّ٘ٳ ٫

205

إؾاكات اٯ١ٜ

ٕ ٳٜلٵشِبٳ ٳَجٳَ ٬ٳا
ٳٜظٵتٳشٵ ِٞأ ٵ
ٳبعٴٛكٳ ١ؾُٳا ؾٛٵقٗٳا ؾأَٻا ايَّزٹٜٔٳ
شلټ ٹَٔٵ
آَٳٓٴٛا ؾ ٳٝعٵًُٴٕٛٳ أٻْ٘ٴ ايْ ٳ
ٳسبِِِّٗٵ ٚٳأَٻا ايَّزٹٜٔٳ نؿشٴٚا
ؾٝٳكُٛيُٕٛٳ َٳارٳا أسٳادٳ اي ًَّ٘ٴ بٹٗٳزٳا
ٳَجٳ ٬ٴٜلٹٌټ ٹب٘ٹ نجٹريٶا ٚٳٜٳٗٵذٹ ٟٹب٘ٹ
ن ٹجريٶا ٚٳَٳا ٜٴلٹٌټ بٹ٘ٹ إَِّ٫
ايْؿاطٹكٹٌٳص
172

ايكشاٚ ٠٤ا٭عشاب ٚايًػ١

204

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

175

ٗ طٝام اٯٜات

210

ايتؿظري ايزاتٞ

196

إعذاص اٯ١ٜ

214

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

197

اٯ ١ٜط٬ح

214

ايتؿظري
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

214

قٛي٘ تعاٍطإِٕٻ ايًَّ٘ٳ  ٫ٳٜظٵتٳشٵِٞ

230

اٯ ١ٜط٬ح

إٔٵ ٳٜلٵشِبٳ ٳَجٳَ ٬ٳا ٳبعٴٛكٳ١ص
218

قٛي٘ تعاٍ ط ؾُٳا ؾٛٵقٗٳاص

231

اٯ ١ٜيطـ

219

قٛي٘ تعاٍ طؾأَٻا ايَّزٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا

232

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

شلټ َٹٔٵ ٳسبِِِّٗٵص
ؾ ٳٝعٵًُٴٕٛٳ أٻْ٘ٴ ايْ ٳ
220

قٛي٘ تعاٍ طٚٳأَٻا ايَّزٹٜٔٳ

233

إؾاكات اٯ١ٜ

نؿشٴٚا ؾٝٳكُٛيُٕٛٳ َٳارٳا أسٳادٳ ايًَّ٘ٴ
بٹٗٳزٳا ٳَجٳ٬
221

قٛي٘ تعاٍ ط ٴٜلٹٌټ ٹب٘ٹ نجٹريٶا

233

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

ٚٳٜٳٗٵذٹ ٟٹب٘ٹ ن ٹجريٶاص
223

قٛي٘ تعاٍ طٚٳَٳا ٴٜلٹٌټ ٹب٘ٹ إَِّ٫

238

ايتؿظري ايزاتٞ

ايْؿاطٹكٹٌٳص
228

ٔ ٜٳٓ ُكلٴٕٛٳ
قٛي٘ تعاٍ طايَّزٹ ٜٳ

240

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

عٳٗٵذٳ اي ًَّ٘ٹ ٹَٔٵ ٳبعٵذٹ َٹٝجٳا ٹق٘ٹ
ٚٳٜٳكْطعٴٕٛٳ َٳا أَٳشٳ اي ًَّ٘ٴ ٹب٘ٹ إٔٵ
ٜٴٛؿٳٌٳ ٚٳٜٴ ْؿظٹذٴٕٚٳ ؾٹ ٞا٭سٵضِ
ُأٚٵي٦ٹو ٖٴِٵ ايْخٳاطٹشٴٕٚٳص
228

ا٭عشاب ٚايًػ١

242

ايتؿظري

229

ٗ طٝام اٯٜات

242

ٔ ٜٳٓ ُكلٴٕٛٳ
قٛي٘ تعاٍ طايَّزٹ ٜٳ

230

إعذاص اٯ١ٜ

245

عٳٗٵذٳ ايًَّ٘ٹ ٹَٔٵ ٳبعٵذٹ َٹٝجٳا ٹق٘ٹص
عًِ إٓاطب١
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الفهرس
الصفحة

املىضىع

الصفحة

املىضىع

246

قٛي٘ تعاٍ طٚٳٜٳكْطعٴٕٛٳ َٳا أَٳشٳ

255

ايـً ١بٌ أٚ ٍٚآيش اٯ١ٜ

ٕ ٜٴٛؿٳٌٳص
اي ًَّ٘ٴ ٹب٘ٹ أ ٵ
247

قٛي٘ تعاٍطٚٳٜٴ ْؿظٹذٴٕٚٳ ؾٹٞ

264

ايتؿظري ايزاتٞ

ا٭سٵضِص
248

قٛي٘ تعاٍط ُأٚٵي٦ٹو ٖٴِٵ

267

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

ايْخٳاطٹشٴٕٚٳص
249

قٛي٘ تعاٍ طنٝٵـٳ تٳهْؿُشٴٕٚٳ

268

ايتؿظري

بٹاي ًَّ٘ٹ ٳٚنُٓتٴِٵ أ ٵَٛٳاتٶا ؾأسٵٝٳانُِٵ ثٴِٻ
ٴُٜٹٝتٴهُِٵ ثٴِٻ ٜٴشٵٝٹٝهُِٵ ثٴِٻ إِيٝٵ٘ٹ
تٴشٵدٳعٴٕٛٳص
قٛي٘ تعاٍ طنٝٵـٳ تٳهْؿُشٴٕٚٳ

249

اٱعشاب

268

250

ٗ طٝام اٯٜات

268

عح نَٞ٬

251

إعذاص اٯ١ٜ

270

عح ب٬غٞ

251

اٯ ١ٜط٬ح

271

قٛي٘ تعاٍ ط ٳٚنُٓتٴِٵ أ ٵَٛٳاتٶا

252

اٯ ١ٜيطـ

273

عح ب٬غٞ

252

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

273

قٛي٘ تعاٍطثٴِٻ ٴُٜٹٝتٴهُِٵ ثٴِٻ

254

إؾاكات اٯ١ٜ

274

بٹاي ًَّ٘ٹص

ؾأسٵٝٳانُِٵص

ٜٴشٵٝٹٝهُِٵص
دعٴٕٛٳص
قٛي٘ تعاٍ ط ثٴِٻ إِي ٵ٘ٝٹ تٴشٵ ٳ

