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 دقمة امل

 
 

ًمٞمٙمقن ُمٜمٝم٤مضم٤م ًمٚمبنمي٦م وأيمثر ومٞمف ُمـ اًم٘مّمص ًمتٙمقن قمٔم٦م  اًم٘مرآناًمذي أٟمزل  احلٛمد هلل

اعمالُمح ))حت٧م قمٜمقان  وسمٕمد ومٝمذا سمح٨م ، وقمؼمة ٕصح٤مب أذان اًمقاقمٞم٦م واًم٘مٚمقب احلٞم٦م

اعم٤مًمٞمزي٦م ىم٤مصدا سمف  ف جل٤مُمٕم٦م ُمالي٤مأىمدُم( (اًمٙمريؿ اًم٘مرآناًمدقمقي٦م ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن ذم 

ؾم٤مئال اعمقمم قمز وضمؾ أن  اًم٘مرآناعم٤مضمستػم ذم قمٚمقم  ٤مب اهلل شمٕم٤ممم أوٓ صمؿ ٟمٞمؾ رؾم٤مًم٦مظمدُم٦م يمت

   ،، يقوم٘مٜم٤م مجٞمٕم٤م ًمٜمٙمقن ُمـ ظمدُم٦م يمت٤مسمف وسمٕمد

يٛمٙمـ أن دمتٛمع ذم  ٓ قمـ همػمه٤م سمٛمزاي٤م قمديدة شمتٛمٞمز اًمٙمريؿ اًم٘مرآنعم٤م يم٤مٟم٧م ىمّمص 

ُمـ أومْمؾ إؾم٤مًمٞم٥م  وٓ شمزاليم٤من هل٤م أقمٔمؿ إصمر ذم اًمٜمٗمقس ويم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مّمص  همػمه٤م

وم٘مد شمٗمٕمؾ اًم٘مّم٦م ُم٤م ٓ شمٗمٕمٚمف اًمٙمٚمٛم٦م واعمققمٔم٦م اًمبٚمٞمٖم٦م وُمـ هٜم٤م يم٤من ، واعمقاقمظ اًمبٚمٞمٖم٦م  اعم١مصمرة

وٟمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٟمستٗمٞمد ُمـ أؾم٤مًمٞمبٝم٤م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م  اًمٙمريؿ اًم٘مرآنٓسمد أن ٟمٕمتٜمل سم٘مّمص 

 وٟمستخٚمص ُمٜمٝم٤م اًمٕمؼم سم٤مًمٖمقص ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمبح٨م قمـ ُمٙمٜمقٟم٤مهت٤م ًمٜمح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م ذم دقمقشمٜم٤م

واًمٍماط  ، اًمّمحٞمح يٙمقن ذًمؽ اًم٘مّمص ٟمٗمسف ه٤مدي٤ًم ًمٚمٛم١مُمٜملم إمم اًمٓمريؼو اعمٜمِمقدة

  .اعمست٘مٞمؿ

وم٢مذا ختٚمٚمتٝم٤م ُمقاـمـ  .ق إًمٞمٝم٤م اًمس٤مُمعُمـ اعمٕمٚمقم أن احل٤مدصم٦م اعمرشمبٓم٦م سم٤مٕؾمب٤مب واًمٜمت٤مئ٩م هيٗمو

اًمٕمقاُمؾ قمغم رؾمقخ قمؼمهت٤م  اًمٕمؼمة ذم أظمب٤مر اعم٤مولم يم٤من طم٥م آؾمتٓمالع عمٕمرومتٝم٤م ُمـ أىمقى

سمام ومٞمٝم٤م ُمـ قمؼم  ويت٠مصمر ، ويّمٖمل إًمٞمٝم٤م سمِمقق وهلٗم٦م ، ويرشم٤مح اعمرء ًمسامقمٝم٤م ، ذم اًمٜمٗمس

ويّمقره ذم أسمٚمغ  ، متثٞمؾ أىمقى ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦مواًم٘مّمص اًمّم٤مدق يٛمثؾ هذا اًمدور ذم  ،وقمٔم٤مت

 .ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : صقره 

 -ىمّم٦م ُمقؾمك  ومٛمـ اًم٘مّمص اًمتل ىمّمٝم٤م اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ًمالقمتب٤مر وآشمٕم٤مظ

اًمذي يم٤من اهلل اًمٚمئٞمؿ ُمع ومرقمقن قمدو  ٟمبل اهلل اًمٙمٚمٞمؿ ورؾمقًمف إمم سمٜمل إهائٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم 

وىمد وردت هذه ، أقمالم اجلؼموت وآؾمتبدادوقمٚمؿ ُمـ ، رُمقز اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من رُمًزا ُمـ
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ويقٟمس وـمف واًمِمٕمراء  طمٙمتٝم٤م ؾمقرة إقمراف اًمٙمريؿ ذم قمدة ؾمقر وم٘مد اًم٘مرآناًم٘مّم٦م ذم 

 .سم٤مظمتّم٤مر واىمتّم٤مد شم٤مرة سم٢مؾمٝم٤مب وشمٗمّمٞمؾ وأظمرى، واًمٜمٛمؾ واًم٘مّمص واًمٜم٤مزقم٤مت وهمػمه٤م

وم٘مد ذيمر  " اًمٙمريؿ اًم٘مرآنوٓ ؿمؽ أن ىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن ُمـ أيمثر اًم٘مّمص شمٙمرارا ذم  

وهذا يدل قمغم يمثرة ُم٤م ومٞمٝم٤م  1 "اًمٙمريؿ ُم٤مئ٦م وؾم٧م وصمالصملم ُمرة  اًم٘مرآنُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم 

 .احلٙمؿ  ُمـ اًمٕمؼم واًمٗمقائد 

وهمػمه٤م مم٤م يدقمقٟم٤م إمم اًمتدسمر واًمتٗمٙمر ذم ُمدًمقٓهت٤م وؾمٞم٤مىم٤مهت٤م وم٘مّمص  إُمقروهذه 

اًمٙمريؿ ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٗمقائد اعمبثقصم٦م ذم يمت٥م اًمتٗمسػم واًمتل حتت٤مج إمم مجع وشمرشمٞم٥م ًمتٙمقن  اًم٘مرآن

ُمٕم٤مين هذه اًم٘مّم٦م وذح شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م  ضمٝمدا ذم ذيمر ي٠مًمقاامء اًمتٗمسػم مل وقمٚم، ؾمٝمٚم٦م اعمٜم٤مل عمـ أراد 

ؾ زُم٤من وُمٙم٤من ُمـ هذه اًم٘مّمص اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم يم ٞمستٗمٞمدًمدقمقي٦م اًموسمٕمض ومقائده٤م 

 ذم ُم٘م٤مم شمقوٞمح اعمٕم٤مين همػم ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م طمتك ُمـ أومرد ُمٜمٝمؿ ضم٤مءت ذه اًمٗمقائدوًمٙمـ ه

اًمٙمريؿ يم٤من يراقمل ذم يمت٤مسم٤مشمف اًمند  اًم٘مرآناًمٙمريؿ أو ىمّمص إٟمبٞم٤مء ذم  اًم٘مرآنسمٕمض ىمّمص 

اًم٘مّم٦م وهل اًمٕمٔم٦م  ضم٤مءتاًمت٤مرخيل ٕطمداث اًم٘مّم٦م أيمثر ُمـ قمٜم٤ميتف سم٤مًمٖم٤مي٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م 

 أو سمٕمض اًمٗمقائد اًمدقمقي٦م يمج٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م سمٕمض اعمقاىمػ وم٤مئدةوىمد يذيمر ذم  واًمٕمؼمة

اعمتٗمرق ُمٜمٝم٤م ذم سمح٨م واطمد وُمـ هٜم٤م شم٠ميت أمهٞم٦م إومراد هذه اًمٗمقائد واًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ومجع 

  .ُمتٙم٤مُمؾ
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 : ُم٤م يكم أؽمب٣مب اطمتٝم٣مر هذا اظموَوعويم٤من ُمـ 

 اًم٘مرآناًمٙمريؿ هبذه اًم٘مّم٦م ويمثرة وروده٤م ذم ؾمقر  اًم٘مرآنُم٤م رأيتف ُمـ قمٜم٤مي٦م  -1

  .اًمٙمريؿ سمسٞم٤مىم٤مت ُمتٕمددة وخمتٚمٗم٦م

  .اًمٙمريؿ ذم اعمج٤مٓت واًمدقمقي٦م  اًم٘مرآنأمهٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ ىمّمص  -2

ضمسٞمٛم٦م ًمٕمدم اؾمتٗم٤مدهتؿ ُمـ دقمقة إٟمبٞم٤مء دقمقي٦م  وىمقع يمثػم ُمـ اًمدقم٤مة ذم أظمٓم٤مء -3

  .ًم٘مقُمٝمؿ

ٕن اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ إُمقر اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم يمؾ زُمـ وم٤محلؼ و -4

  .اًمب٤مـمؾ ذم ساع ُمستٛمر ًمـ يتقىمػ طمتك يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤مو

  

  : ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦مٝم٤م ٞمٛمٙمـ أن ٟمجٛمٚموم أمهٝم٥م ايمبح٧موأُم٤م 

اًمٙمريؿ يٙمس٥م هذا اًمبح٨م  اًم٘مرآنارشمب٤مط ُمقوقع اًمبح٨م سم٠مضمؾ يمت٤مب وهق  

يمام هق ُمٕمٚمقم أذف اًمٕمٚمقم وٕن ذف اًمٕمٚمؿ سمنمف  اًم٘مرآنأمهٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ٕن 

  .اعمٕمٚمقم

  .إقمٓم٤مء إؿم٤مرات وُمالُمح دقمقي٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم 

اًمٙمريؿ وهق أظمذ اًمٕمٔم٦م  اًم٘مرآنشمبٞملم اًم٘مّمد إؾم٤مد ُمـ شمٙمرار اًم٘مّمص ذم  

  .واًمٕمؼمة واًمٗم٤مئدة

وسمالهم٦م  سمِمٛمقًمٞم٦م شم٤مُم٦م اًم٘مّم٦مإفمٝم٤مر اإلقمج٤مز اًم٘مرآين وهق يتحدث قمـ هذه  

  .ُمتٛمٞمزة

آؾمتٗم٤مدة ُمـ قمقاُمؾ ٟمج٤مح دقمقة إٟمبٞم٤مء ذم ي٘مدم اًمبح٨م ُمس٤ممه٦م ضمديدة وهل  

 .اًمدقمقات اعمٕم٤مسة 
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  : ايمبح٧م أَم٣م َمٛمٜم٨م

اعمقوققمل ًمٙمريؿ ويمقٟمف صقرة ُمـ صقر اًمتٗمسػم ن اٟمٔمرا ًمٕمالىم٦م هذا اًمبح٨م سم٤مًم٘مرآ

ٞم٦م ُمتبٕم٤م ذم ذًمؽ اًمٓمري٘م٦م اًم٘مرآٟمومس٠مقمتٛمد ذم سمحثل هذا قمغم اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم ًممي٤مت 

صمؿ  ،اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمسٚمػ ُمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن صمؿ شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م 

 وىمد اؾمتِمٝمد ذم ُمقاـمـ يمثػمة سمٙمت٥م اًمتٗمسػم سم٤مًمرأي اجل٤مئز صمؿ اًمت٤مسمٕملماًمّمح٤مسم٦م سم٠مىمقال 

قمقن وشمتّمؾ ومرىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ُمٕمتٛمدًا قمغم دمٛمٞمع يمؾ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمتحدث قمـ 

صمّؿ اؾمتٕمٜم٧م قمغم ومٝمؿ شمٚمؽ اًمٜمّّمقص سم٤مًمرضمقع إمم يمت٥م اًمتٗمسػم وُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م وسمٕمض ، ٤مهب

يمام اؾمتٕمٜم٧م سم٤محلدي٨م  ، اًمتل حتدصم٧م قمـ ضمزئٞم٤مت ُمـ اعمقوقع اًمدقمقي٦م اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م

صمّؿ شمقؾمٕم٧م سم٤مًمٗمٝمؿ وذًمؽ سمرسمط اعمٕم٤مين  ، اًمنميػ ًمٚمدًٓم٦م قمغم سمٕمض اعمٕم٤مين اعمتّمٚم٦م سم٤معمقوقع

ومل أشمٖم٤مومؾ ذم سمحثل هذا قمـ آؾمتٗم٤مدة  ،دقمقي٦مواخلروج سمٛمٗم٤مهٞمؿ ، اجلزئٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض

ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت اعمٕم٤مسة ومرضمٕم٧م إمم آٟمؽمٟم٧م واـمٚمٕم٧م قمغم ُمقاىمع دقمقي٦م قمديدة وىمرأت 

وىمٛم٧م سم٢مضمراء سمٕمض اعم٘م٤مسمالت واًمٜم٘م٤مؿم٤مت طمقل ُمقوقع اًمبح٨م . اًمٙمثػم مم٤م خيدم ُمقوققمل

 . ذا اعمج٤مل واؾمتٗمدت ُمٜمٝمؿ يمثػما ُمع صمٚم٦م ُمـ اعمتخّمّملم ذم ه

وشمقزيٕمٝم٤م  - سمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ ومٝمٛمل هل٤م-صمّؿ ىمٛم٧ُم سمؽمشمٞم٥م وشمبقي٥م شمٚمؽ اًمٜمّمقص 

ورسمٓم٧م سملم شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م وسملم اًمقاىمع اعمٕم٤مش سم٠مؾمٚمقب ، قمغم اًمٗمّمقل واعمب٤مطم٨م

 .ىم٤مدر قمغم ُمٕم٤مجل٦م اًمٔمقاهر اًمقاىمٕمٞم٦م اعمستجدة دقمقي

وذًمؽ ًمتٕمدد ، سم٤مٔي٦م اًمقاطمدة أيمثر ُمـ ُمرة ذم ُمقاوع ُمتٕمددةورسمام شمٙمرر اؾمتِمٝم٤مدي 

-أيْم٤م-ورسمام .وشمٚمؽ ؾمٛم٦م يتٛمٞمز هب٤م يمت٤مب اهلل ؾمبح٤مٟمف، اعمٕم٤مين اًمتل شُمٗمٞمده٤م أي٦م أو أي٤مت

صمّؿ حتدصم٧م قمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ جمٛمؾ ٟمٔمرا ، مجٕم٧م اًمٕمدد ُمـ أي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ اعمٕمٜمك ٟمٗمسف

 .إمم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم اًمذي جيٛمٕمٝم٤م

ٍم ذم دراؾمتل قمغم ُم٤م خيدم ُمقوقع اًمبح٨م ُمـ اًم٘مّم٦م أي ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مّم٦م ُمقؾمك وؾم٠مىمت  

دون اًمتٓمرق إمم ُم٤م ىمبؾ ذًمؽ ُمـ اعمقًمد واًمٜمِم٠مة وُم٤م ضمرى ًمف ىمبؾ اًمتٙمٚمٞمػ  ُمع ومرقمقن
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سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ويمذًمؽ أيْم٤م ًمـ أشمٓمرق إمم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع سمٜمل إهائٞمؾ وقمب٤مدة اًمٕمجؾ وهمػمه٤م 

اًمبح٨م وم٤مًمبح٨م يتٜم٤مول ومؽمة زُمٜمٞم٦م حمددة شمبدأ  ُمـ إطمداث ٕهن٤م ًمٞمس٧م ُم٘مّمقدة ذم هذا

ُمع أن ، سمتٙمٚمٞمػ ُمقؾمك سمدقمقة ومرقمقن وشمٜمتٝمل سم٢مهالك ومرقمقن وٟمج٤مة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم 

 لىمّم٦م ُمقؾمك ُمع سمٜمل إهائٞمؾ ومٞمٝم٤م أيْم٤م ُمـ اًمدروس اًمدقمقي٦م واًمٕمؼم اًمٌمء اًمٙمثػم وًمٙمٜم

تل ُمر هب٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف أطمبب٧م أن أطمٍم هذا اًمبح٨م سمحدود زُم٤مٟمٞم٦م شمٕمتؼم ُمـ أهؿ اًمٗمؽمات اًم

وٕن ومؽمة اعمقاضمٝم٦م هل اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمدقم٤مة اًمسالم ذم دقمقشمف وهل ومؽمة اعمقاضمٝم٦م ُمع ومرقمقن 

  .اعمدقمقيـذم ُمقاضمٝم٦م  اعمٕم٤مسيـ

اعمبثقصم٦م ذم سمٕمض  اإلهائٞمٚمٞم٤متسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم قمغم اضمتٜم٤مب هذه اًمرؾم٤مًم٦م وؾم٠مطمرص ذم 

  .ًمٞمٙمقن ؾمٝمال سمٕمٞمدا قمـ اًمتٕم٘مٞمد عمـ أراد اًمٗم٤مئدةاًمث٤مسمت٦م يمت٥م اًمتٗمسػم ُم٘متٍما قمغم اًمرواي٤مت 

وىمد واضمٝمتٜمل سمٕمض اًمّمٕمقسم٤مت اصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م مجع اعمٕمٚمقُم٤مت طمٞم٨م وأهمٚم٥م يمت٥م اًمتٗمسػم 

مل شمنم إمم اًمٗمقائد اًمدقمقي٦م اًمتل شمستٗم٤مد ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم سم٢مؿم٤مرات واوح٦م وأُم٤م 

ك سم٤مًمدراؾم٦م وسمٜم٤مءا قمغم ذًمؽ يمت٥م اًمدقمقة وم٘مد حتدصم٧م قمـ اًمدقمقة إمج٤مٓ ومل ختص دقمقة ُمقؾم

 .اطمتج٧م إمم اًمرسمط سملم يمت٥م اًمتٗمسػم ويمت٥م اًمدقمقة 

 

 : َمِمْمٙمح٣مت ايمرؽم٣ميم٥م

 (.اًمٙمريؿ اًم٘مرآناًمدقمقي٦م ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن ذم  اعمالُمح)قمٜمقان هذه اًمرؾم٤مًم٦م هق 

واًمٚمَّْٛمَح٦ُم اًمٜمَّْٔمَرُة ))ىم٤مل ذم ًمس٤من اًمٕمرب  مجع ُمٚمٛمح وهق اإلؿم٤مرة اًمنيٕم٦م هم٣مظمالَمح 

اًمٗمراء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم يَمَٚمْٛمٍح سم٤مًمبٍم ىم٤مل يمَخْٓمَٗم٦م سم٤مًمبٍم وعمَََح اًمبٍَمُ وعمََحف سمبٍمه ىم٤مل سم٤مًمَٕمَجٚم٦ِم 

واًمتَّْٚمامُح شَمْٗمٕم٤مٌل ُمٜمف وعمَََح اًمؼمُق واًمٜمجؿ َيْٚمَٛمُح عمَْح٤ًم وعمََح٤مٟم٤ًم يمٚمَٛمع وسَمْرٌق ُِٓمٌح وعَمُقٌح وعم٤ََّمٌح ىم٤مل 

 اًمّمبِح عم٤ََّمِح وىمٞمؾ ٓ يٙمقن 
ِ
ُ٘مقُر ذم قم٤مِرٍض يَمُٛمِِضء ُح اًمّمُّ اًمٚمَّْٛمُح إِٓ ُمـ سمٕمٞمد إَزهري واًمٚمُّامَّ

اًمذيمِٞم٦َُّم ىم٤مًمف اسمـ إقَمرايب اجلقهري عمَََحف وَأعمََْحف واًمَتَٛمَحف إِذا َأسمٍمه سمٜمٔمر ظمٗمٞمػ وآؾمؿ 

اًمٚمَّْٛمح٦م وذم احلدي٨م َأٟمف يم٤من َيْٚمَٛمُح ذم اًمّمالة وٓ يٚمتٗم٧م وَُمالُِمُح اإِلٟمس٤من ُم٤م سمدا ُمـ حَم٤مؾِمـ 
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وىمد اظمؽمت هذه  (.(س٤مويف وىمٞمؾ هق ُم٤م ُيْٚمَٛمُح ُمٜمف واطمدهت٤م عمَْح٦ٌم قمغم همػم ىمٞم٤مسوضمٝمف وُمَ 

حيت٤مج إمم سمح٨م وهمقص ذم  هذه اًمرؾم٤مًم٦ماًمٚمٗمٔم٦م ٕسملم أن ُم٤م ؾم٠مذيمره ُمـ ومقائد دقمقي٦م ذم 

واًمدقمقة اعم٘مّمقد هب٤م هٜم٤م اًمدقمقة إمم اهلل ُمٕم٤مين اًم٘مّم٦م وأطمداصمٝم٤م ًمٞمّمؾ إمم ُمثؾ هذه اًمٗمقائد 

واًمدقم٤مة ىمقم يدقمقن اًمٜم٤مس إمم سمٞمٕم٦م هدى أو والًم٦م ))٤مل ذم اًمٚمس٤من ىم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 أو ديـ أدظمٚم٧م اهل٤مء ومٞمف ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦مواطمدهؿ داع ورضمؾ داقمٞم٦م إذا يم٤من يدقمق اًمٜم٤مس إمم سمدقم٦م 

 .1((هلل شمٕم٤ممم ويمذًمؽ اعم١مذن  واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ داع

ي٘م٤مل ىمّمّم٧م أصمره واًم٘مص اًم٘مص شمتبع إصمر )) : ي٘مقل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين وأَم٣م ايمٗمِم٥م

وىمص قمٚمٞمف )، 3 (وىم٤مًم٧م ٕظمتف ىمّمٞمف) 2(وم٤مرشمدا قمغم آصم٤مرمه٤م ىمّمّم٤م) : إصمر ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . واًم٘مّمص إظمب٤مر اعمتتبٕم٦م 4(اًم٘مّمص

 . 6(ًم٘مد يم٤من ذم ىمّمّمٝمؿ قمؼمة) 5 (إن هذا هلق اًم٘مّمص احلؼ) ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ذم أصمر ومٚمـ وىمّم٤م ىم٤مل إزهري اًم٘مص إشمب٤مع إصمر وي٘م٤مل ظمرج ومالن ىمّمّم٤م)وذم اًمٚمس٤من 

وذًمؽ أذا اىمتص أصمره وىمٞمؾ اًم٘م٤مص ي٘مص اًم٘مّمص إلشمب٤مقمف ظمؼما سمٕمد ظمؼم وؾمقىمف اًمٙمالم 

 .7(ؾمقىم٤م

                                                                 

، دار ص٤مدر، سمػموت 1ضمزء، ط15، ًمس٤من اًمٕمرب، (هـ711 -636)حمٛمد سمـ ُمٙمرم إومري٘مل اعمٍمي، : اسمـ ُمٜمٔمقر -1

 .259/ 14إومم  : اًمٓمبٕم٦م

 .  64ؾمقرة اًمٙمٝمػ   2 - 

 .11ؾمقرة اًم٘مّمص  -  3

 . 25اًم٘مّمص  -  4

 . 62آل قمٛمران  -  5

 . 111يقؾمػ  -  6

حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٞمد اًمٙمٞمالين دار ، ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ، احلسلم سمـ حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ ،  اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين  -   

 .464اعمٕمروم٦م سمػموت    ص 
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واإلؿم٤مرات اًمدقمقي٦م ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن ذم  اًمٗمقائدأي ) واظمراد زم٣مظمالَمح ايمدفموي٥م

 .(اًمٙمريؿ اًم٘مرآن
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 : ايمدراؽم٣مت ايمس٣مزمٗم٥م

أو اعمقوقع اًمذي  ٟمٗمس اًمٕمٜمقان سمحس٥م قمٚمٛمل واـمالقمل مل أضمد دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م حتٛمؾ

 وُمٜمٝم٤م  ُمٜمٝم٤م أو أوؾمع ُمـ ذًمؽ ىمريب٦م اظمؽمشمف إٓ أن هٜم٤مك دراؾم٤مت

قمبد اًمقه٤مب سمـ ًمٓمػ   َمٔم٣ممل ايمدفموة دم ومِمص ايمٗمرءان ايم٘مريم: ٚمديٚمٛملًم)  رؾم٤مًم٦م -1

 اًمٙمريؿ قمٛمقُم٤م اًم٘مرآنوهل دراؾم٦م واؾمٕم٦م شمٜم٤موًم٧م ىمّمص  1(رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ،اًمديٚمٛمل

وىمد ومل ختتص سم٘مّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن  ُمتٜمققم٦م ذم اًمدقمقة إمم اهللوذيمرت ومٞمٝم٤م ُمٕم٤ممل 

 .اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم اؾمتٗمدت ُمٜمف ذم ُم٘مدُم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وسمٕمض اًمٗمّمقل

وم٘مف اًمدقمقة ُمـ : ٕمامرةًموهق يمت٤مب ) 2 ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون ىمت٣مب همٗمه ايمدفموة َمن -2

ُمٙمتب٦م اإليامن  ىمّم٦م ُمقؾمك  قمٚمٞمف اًمسالم  شم٠مًمٞمػ حمٛمد أمحد قمامرة إؾمت٤مذ سمج٤مُمٕم٦م إزهر 

 .وهق ىمري٥م ُمـ قمٜمقان رؾم٤مًمتل إٓ أٟمف (   1997اًمٓمبٕم٦م إومم  -ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  

ًمٞمس رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٘مد اومت٘مر إمم إؾمٚمقب إيم٤مديٛمل ذم اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ  : أوًٓ  

ٞمز اًمدراؾم٤مت وهمػم ذًمؽ مم٤م يٛم (ر وشم٘مسٞمؿ اًمٙمت٤مب إمم أسمقاب وومّمقلشمقصمٞمؼ اعمّم٤مد)

 .إيم٤مديٛمٞم٦م قمـ همػمه٤م

ومل شمِمتٛمؾ  وم٘مط اعم١مًمػ شمٜم٤مول ىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن ُمـ ظمالل ؾمقريت ـمف واًمِمٕمراء :صم٤مٟمٞم٤مً 

سقر يم٤مٕقمراف واًم٘مّمص ُمع يمثرة اًمٗمقائد اعمقضمقدة ذم هذه اًمسقر مم٤م خيدم دراؾمتف سم٘مٞم٦م اًم

ٟمٗمس اهلدف وًمذًمؽ وم٢من هذا اًمٙمت٤مب وان يم٤من حيٛمؾ قمٜمقاٟم٤م ىمريب٤م ُمـ قمٜمقان رؾم٤مًمتل إٓ اٟمف 

 . واهلدف خيتٚمػ قمٜمٝم٤م اظمتالوم٤م يمبػما ُمـ طمٞم٨م اعمحتقى واعمْمٛمقن

                                                                 

ُمٙمتب٦م اإلرؿم٤مد  قمبد اًمقه٤مب سمـ ًمٓمػ اًمديٚمٛمل   رؾم٤مًم٦م ديمتقراة    ُمٕم٤ممل اًمدقمقة ذم ىمّمص اًم٘مرءان اًمٙمريؿ : اًمديٚمٛمل - 1

 م 1989اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  صٜمٕم٤مء 

ُمٙمتب٦م اإليامن ًمٚمٜمنم  وم٘مف اًمدقمقة ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك  قمٚمٞمف اًمسالم  شم٠مًمٞمػ حمٛمد أمحد قمامرة إؾمت٤مذ سمج٤مُمٕم٦م إزهر : قمامرة - 2

 . 1997اًمٓمبٕم٦م إومم  -قزيع  واًمت
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إقمداد ىم٤مؾمؿ شمقومٞمؼ (  ايم٘مريم ايمٗمرآنؾمخِمٝم٥م همرفمون دم )رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم حت٧م قمٜمقان  -3

سمٙمٚمٞم٦م  ىم٤مؾمؿ ظمرض ىمدُم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م اؾمتٙمامٓ عمتٓمٚمب٤مت درضم٦م اعم٤مضمستػم ذم اًمتٗمسػم

 .ومٚمسٓملم-اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمج٤مح اًمقـمٜمٞم٦م ذم ٟم٤مسمٚمس

ٙمؽموٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م اؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م يمثػما ذم سمٕمض اًمتٗمّمٞمالت اعمٝمٛم٦م طمقل طمّمٚم٧م قمغم ٟمسخ٦م اًم

أصمبتٝم٤م وٛمـ اعمراضمع ًمٕمدم قمثقري قمغم ٟمسخ٦م ُمٓمبققم٦م ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ؿمخّمٞم٦م ومرقمقن ًمٙمٜمٜمل مل 

هذه ُمقـمـ ذم  سمٕمضوًمٙمـ أؿمػم إًمٞمٝم٤م هٜم٤م ُمـ سم٤مب إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مد اؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م يمثػما ذم 

  .اًمرؾم٤مًم٦م

 1 ( اًمٗمس٤مد  اًمسٞم٤مد اًمٗمرقمقين دراؾم٦م ُمٕمرومٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ) رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم حت٧م قمٜمقان  – 4

 ٕمحد ومتحل مجٕم٦م 

ضمقاٟم٥م اًمٗمس٤مد ذم اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٗمرقمقٟمٞم٦م  ومبٕمد ُمداظمؾ حم٤موًم٦م ضم٤مدة ًمبٞم٤من وإسمراز وهل 

وُم٘مدُم٤مت قم٤مُم٦م وشم٤مرخيٞم٦م وضمٖمراومٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م يٜمت٘مؾ اًمب٤مطم٨م ًمٞمتٜم٤مول ًم٥م اعمقوقع 

ذم اًمٗمّمٚملم إظمػميـ اخل٤مُمس واًمس٤مدس  ومٗمل اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ريمز اًمب٤مطم٨م طمديثف طمقل 

هٞم٦م وُمـ صمؿ شمٙمذيبف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمتل محٚمٝم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف ومس٤مد ومرقمقن ذم ُمس٠مًم٦م ادقم٤مئف إًمق

وم٤مًمبح٨م يم٤من ُمريمزا قمغم ومس٤مد اًمسٞم٤مؾم٤مت اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ومل يريمز قمغم أطمداث اًم٘مّم٦م  اًمسالم 

 . اًمرؾم٤مًم٦موُمع ذًمؽ وم٘مد اؾمتٗمدت ُمٜمف يمٛمرضمع ُمٝمؿ ذم 

ًمٚمديمتقر محد سمـ ٟم٤مس سمـ  ايم٘مريم دراؽم٥م سمٟمصٝمٙمٝم٥م ايمٗمرآنٞمِموص ايمدفموة دم يمت٤مب  -5

اًمٙمريؿ  اًم٘مرآنوهق يمام يتْمح ُمـ اًمٕمٜمقان يتٜم٤مول ٟمّمقص اًمدقمقة ذم  قمبد اًمرمحـ اًمٕمامر

 .٤م وهق ُمرضمع ُمٝمؿ ذم هذه اًمدراؾم٦مقمٛمقُم٤م ؾمقءا ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم ىمّمص إٟمبٞم٤مء أوذم همػمه

                                                                 

اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  –سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ىمدم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمستػم  ذم يمٚمٞم٦م ُمٕم٤مرف اًمقطمل واًمؽماث  –أمحد ومتحل سمـ مجٕم٦م   - 1

 ( همػم ُمٜمِمقر . )  1997اًمٕم٤معمٞم٦م سمامًمٞمزي٤م 

 



16 

 

 

قع رؾم٤مًمتل وهٜم٤مك هذه هل اًمدراؾم٤مت اًمتل ؿمٕمرت أهن٤م ىمريب٦م إمم طمد ُم٤م ُمـ ُمقو

اًمٙمريؿ أو اًمدقمقة ؾم٠مذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وٛمـ  اًم٘مرآنأظمرى طمقل ىمّمص  دراؾم٤مت

 .ُمراضمع اًمبح٨م واهلل شمٕم٤ممم هق اعمقومؼ ًمٚمّمقاب

  : ايمرؽم٣ميم٥م حمتوي٣مت 

قمغم اًمٜمحق واًمتٛمٝمٞمد  سمٕمد اعم٘مدُم٦م ومّمقل أرسمٕم٦مإمم  ٦مسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُم٘مسٛمؾمتٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م 

 : اًمت٤مزم

 .ايمٖمِمل ايمتٚمٜمٝمدي

 ايمٗمرآندم ؽمٝم٣موم٣مت ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون دم  : ايمٖمِمل إول 

 .دىمٞم٘م٦م أي٤مت اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن سمتٗم٤مصٞمؾ : اظمبح٧م إول

ؾمٞم٤مىم٤مت اًم٘مّم٦م ذم ، ؾمٞم٤مىم٤مت اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة يقٟمس، ؾمٞم٤مىم٤مت اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة إقمراف

 .ؾمٞم٤مىم٤مت اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة اًم٘مّمص، ؾمٞم٤مىم٤مت اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء، ؾمقرة ـمف

ُمع شمريمٞمزه٤م قمغم ضم٤مٟم٥م  أي٤مت اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن : ايمث٣ميناظمبح٧م 

 .ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت خمتٍمة ُمٕملم ُمـ هذه اًم٘مّم٦م

 ايمٔمٗمٝمدة دم دفموة َموؽمى فمٙمٝمه ايمسالم : ايمٖمِمل ايمث٣مين

 .اًمتقطمٞمد ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن : اظمبح٧م إول 

 .اًمتحذير ُمـ اًمنمك ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن  : اظمبح٧م ايمث٣مين

 .اًمقٓء واًمؼماء ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن : ايمث٣ميم٧م اظمبح٧م

 .شم٠ميمٞمد اإليامن سم٤مًمبٕم٨م واًمٞمقم أظمر : ايمرازمعاظمبح٧م 

 يمٝم٤م ايمدفموة دم ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمونأؽم٣م : ايمث٣ميم٧مايمٖمِمل 

 .أؾمٚمقب اًمدقمقة سم٤مًم٘مدوة ذم دقمقة ُمقؾمك ًمٗمرقمقن : إول اظمبح٧م

 . أؾمٚمقب اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م : اظمبح٧م ايمث٣مين

 .أؾمٚمقب احلقار ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم : ايمث٣ميم٧م اظمبح٧م
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 .أؾمٚمقب اعمققمٔم٦م واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمسـ : ايمرازمع اظمبح٧م

 اَمل ايمٛمج٣مح دم ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمونفمو : ايمرازمع ايمٖمِمل

 .إظمذ سم٤مٕؾمب٤مب  : إول اظمبح٧م

 .آرشمب٤مط سم٤مًمدقم٤مء  : ايمث٣مين اظمبح٧م

 .اًمّمؼم وقمدم آؾمتٕمج٤مل  : ايمث٣ميم٧م اظمبح٧م

 .شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت  : ايمرازمع اظمبح٧م

 .اخل٣ممت٥م وايمٛمت٣مئ٨م وايمتوصٝم٣مت
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 متٜمٝمد

ومه٤م ُمقؾمك  ر ومٞمف ٟمبذة شمٕمريٗمٞم٦م سم٠مقمالم اًم٘مّم٦مٟم٘مدم متٝمٞمدا ٟمذيم اًمرؾم٤مًم٦مىمبؾ اًمبدء ذم ومّمقل 

 ُمقؾمك سمـ قمٛمران سمـ ىم٤مه٨م سمـ)ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ومٝمق  وم٠مُم٤مقمٚمٞمف اًمسالم وومرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م 

واؾمؿ ُمقؾمك هق اؾمؿ  1 (قم٤مزر سمـ ٓوي سمـ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم

وىمٞمؾ أن اؾمؿ ُمقؾمك ُمٙمقن ُمـ ُم٘مٓمٕملم مه٤م ُمق وؿم٤م وُمق اؾمؿ ًمٚمامء ذم اًمٚمٖم٦م اعمٍمي٦م  أقمجٛمل

اًم٘مديٛم٦م وؿم٤م سمٛمٕمٜمك اًمِمجر وىمٞمؾ ؾمٛمل هبذا آؾمؿ ٕن أُمف أًم٘متف ذم اًمٜمٝمر وىمٞمؾ هق ُمـ 

اًمٙمٚمٛم٦م اعمٍمي٦م ُمس وُمٕمٜم٤مه٤م ـمٗمؾ و اؾمؿ أسمٞمف قمٛمران ًمٚمحدي٨م اًمذي ورد ذم صحٞمح ُمسٚمؿ 

ُمررت ًمٞمٚم٦م أهي يب قمغم ُمقؾمك اسمـ ) قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل قمـ اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل صغم اهلل

وأُم٤م ومرقمقن ومٝمق قمٚمؿ قمغم يمؾ ُمـ ُمٚمؽ ُمٍم  .وأُم٤م اؾمؿ أُمف ومٚمؿ يذيمر وٓ يٕمرف  2(قمٛمران

اًمٙمريؿ مل يذيمر ًمٜم٤م اؾمؿ ومرقمقن وايمتٗمك سمٚم٘مبف ٕن اهلدف هق إسمراز اًمِمخّمٞم٦م سمٖمض  اًم٘مرآنو

اؾمٛمف يم٤من ُمّمٕم٥م اسمـ ري٤من  ؾ إنف وم٘مٞموىمد اظمتٚمػ ذم اؾمٛم)اًمٜمٔمر قمـ آؾمؿ ىم٤مل اسمـ ضمرير 

وىمٞمؾ هق اًمقًمٞمد سمـ ُمّمٕم٥م وقمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب هق ىم٤مسمقس واعمِمٝمقر ذم يمت٥م اًمت٤مريخ أن 

 وومرقمقن ًمٖم٦م ُمـ     3(اؾمٛمف اًمقًمٞمد اسمـ ُمّمٕم٥م ويمٜمٞمتف أسمق اًمٕمب٤مس وىمٞمؾ اًمقًمٞمد وىمٞمؾ أسمق ُمرة

ر اهلل شمٕم٤ممم ذم و ومرقمقن اًمذي ذيموومرقمقن يمؾ ٟمبل ُمٚمؽ دهره. اًمٙمؼم واًمتجؼم : اًمٗمرقمٜم٦م)

ومٞمٛمـ أظمذه ُمـ وإّٟمام شمرك سومف ذم ىمقل سمٕمْمٝمؿ ّٕٟمف ٓ ؾمٛمل ًمف يم٢مسمٚمٞمس ، يمت٤مسمف ُمـ هذا

                                                                 

 .م  1996 5اًمٕمزيز ُمٙمتب٦م دار اًمث٘م٤موم٦م طحمٛمد أمحد قمبد : حت٘مٞمؼ 258ىمّمص إٟمبٞم٤مء ص ، اسمـ يمثػم أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ  -  1

شم٤مب إيامن سم٤مب اإلهاء سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف :صحٞمح ُمسٚمؿ . ُمسٚمؿ أسمق احلسـ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري  -  2

 .م1983قم٤مم   3حت٘مبؼ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل دار اًمٗمٙمر ط  267وؾمٚمؿ إمم اًمساموات طمدي٨م رىمؿ 

ختري٩م صدىمل مجٞمؾ  282ص  1اعمٕمروف سمتٗمسػم اًمٓمؼمي ج. ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ  آي اًم٘مرءان  .اسمـ ضمرير . اًمٓمؼمي  -  3

 .م  1995اًمٕمٓم٤مر دار اًمٗمٙمر 
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ويمؾ قم٤مت أّن ومرقمقن هذا قمٚمؿ أقمجٛمل وًمذًمؽ مل يٍمف اؾمٛمف: وىم٤مل آظمرون.أسمٚمس

 . 1(وىمد شمٗمرقمـ وهق ذو ومرقمٜم٦م أي ده٤مء وشمٙمؼم، واًمٕمت٤مة اًمٗمراقمٜم٦م.ومرقمقن

اًمذي دارت ومٞمف  اًمزُم٤من وأُم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦موشمٕمريٗمٞم٦م ًمٚمِمخّمٞمتلم اًمب٤مرزشملم ذم  ومٝمذه ٟمبذة خمتٍمة

ٚمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمٕمتٛمده قمـ زُم٤من همرىمف إّٓ ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ اسمـ أطمداث اًم٘مّم٦م وم

أّن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤ّم ىمدم اعمديٜم٦م وضمدهؿ يّمقُمقن يقُم٤م يٕمٜمل ) قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام

ومّم٤مم ُمقؾمك ، وهق يقم ٟمّجك اهلل ومٞمف ُمقؾمك وأهمرق آل ومرقمقن، هذا يقم قمٔمٞمؿ : اوم٘م٤مًمق، قم٤مؿمقراء

واحلدي٨م ومٞمف دًٓم٦م قمغم يقم همرىمف ٓ  .2(أٟم٤م أومم سمٛمقؾمك ُمٜمٝمؿ ومّم٤مُمف وأُمر سمّمٞم٤مُمف: وم٘م٤مل.ؿمٙمرا هلل

 .ؾمٜم٦م همرىمف

وم٘مد طم٤مزت ؾمقرة إقمراف قمغم )) اًمٙمريؿ وشمٙمراره اًم٘مرآنوأُم٤م ورود اؾمؿ ُمقؾمك ذم 

 اًمٙمريؿ وم٘مد ذيمر ومٞمٝم٤م إطمدى اًم٘مرآناًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ُمـ إمج٤مزم قمدد ُمرات ذيمر ًمٗمظ ُمقؾمك ذم 

وقمنميـ ُمرة صمؿ شمٚمتٝم٤م ؾمقرة اًم٘مّمص سمثامن قمنمة ُمرة صمؿ ؾمقرة ـمف سمسبع قمنمة ُمرة صمؿ ؾمقرة 

ًمٙمؾ ُمٜمٝمام صمؿ ؾمقرة هم٤مومر سمخٛمس  اًمب٘مرة سمثالث قمنمة ُمرة صمؿ ؾمقرشم٤م يقٟمس واًمِمٕمراء سمثامن ُمرات

ؾمقرة اًمٜمس٤مء واعم٤مئدة وإٟمٕم٤مم وإسمراهٞمؿ واًمٜمٛمؾ وهقد واإلهاء سمثالث ُمرات ًمٙمؾ ُمرات وشمِمؽمك 

وُمرشم٤من ذم يمؾ ُمـ ؾمقر اًمٙمٝمػ واعم١مُمٜمقن وإطمزاب واًمّم٤موم٤مت وإطم٘م٤مف وُمرة  ؾمقرة ُمٜمٝمؿ

واحل٩م واًمٗمرىم٤من واًمٕمٜمٙمبقت واًمسجدة واطمدة ذم يمؾ ُمـ ؾمقر آل قمٛمران وُمريؿ وإٟمبٞم٤مء 

ُم٤مئ٦م  إمج٤مزم ُم٤م ذيمر ومٞمٙمقن 3 ((ًمٜمجؿ واًمّمػ واًمٜم٤مزقم٤مت وإقمغموومّمٚم٧م واًمِمقرى واًمذاري٤مت وا

 .وؾم٧م وصمالصملم ُمرة

  

                                                                 

ومرقمقن ًم٘م٥م اًمقًمٞمد سمـ ُمّمٕم٥م ُمٚمؽ ُمٍم، ويمؾ قم٤مت :  وذم خمت٤مر اًمّمح٤مح. 13/323ومرقمـ : ًمس٤من اًمٕمرب، ُم٤مدة - 1

   . 1/269ومرقمـ، :خمت٤مر اًمّمح٤مح،ُم٤مدة.ده٤مء و ُمٙمر وىمد شمٗمرقمـ وهق ذو ومرقمٜم٦م أي . واًمٕمت٤مة اًمٗمراقمٜم٦م. ومرقمقن

 هـ ، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم صحٞمح اًمبخ٤مري ،256 -194أسمق قمبداهلل، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل، : اًمبخ٤مري - 2

يمت٤مب إٟمبٞم٤مء،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم .م1987هـ،1467، دار اسمـ يمثػم،اًمٞمامُم٦م، سمػموت، 3ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، ط: أضمزاء،حت٘مٞمؼ6

 . 3216/ 3/1244أشم٤مك طمدي٨م ُمقؾمك ويمٚمؿ اهلل ُمقؾمك شمٙمٚمٞمام، وهؾ 

 .سمتٍمف  1983.  1ط . دار اًم٘مٚمؿ    276/  2قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث    . اًم٘مّمص اًم٘مرءاين . صالح قمبد اًمٗمت٤مح، اخل٤مًمدي   - 3
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 األول الفصل

 

 ايم٘مريم ايمٗمرآندم ؽمٝم٣موم٣مت ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون دم 

 

 : اظمبح٧م إول

 .أي٤مت اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن سمتٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م

 : اظمبح٧م ايمث٣مين

 .ُمع ومرقمقن سمٓمري٘م٦م خمتٍمةأي٤مت اًمتل ذيمرت ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ُمقؾمك 
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 : متٜمٝمد

اًمٙمريؿ ُم٤مسملم  اًم٘مرآنقمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن ذم  ىمّم٦م ُمقؾمك ًم٘مد شمٕمددت ؾمٞم٤مىم٤مت

ؾمٞم٤مىم٤مت ُمٗمّمٚم٦م وؾمٞم٤مىم٤مت جمٛمٚم٦م خمتٍمة سمحس٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمسٞم٤مق وذًمؽ ُمـ مت٤مم إقمج٤مز 

 واظمتالف إهمراض اًمذي ُمـ أضمٚمٝم٤م ضم٤مئ٧م اًم٘مّم٦م ىم٤مل اًمزخمنمي ُمبٞمٜم٤م ذًمؽ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

ومٙمؾ ؾمقرة  1(اظمتالف اًمٕمب٤مرات سملم آي٤مت اًمسقر إلوم٤مدة إهمراض اعمختٚمٗم٦م) ذم اًمٙمِم٤مف

وذم يمؾ )، ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م ذم اًمٔمالل ُمع همروٝم٤م وهدومٝم٤م وُمْمٛمقهن٤م سمسٞم٤مق يتٜم٤مؾم٥م ضم٤مءت

أو اًمسٞم٤مق ، اإلؿم٤مرات ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمع ُمقوقع اًمسقرةُمرة يم٤مٟم٧م احلٚم٘م٤مت اًمتل شمٕمرض ُمٜمٝم٤م أو 

ويمذًمؽ ٓ ٟمجد .. ويم٤مٟم٧م شمِم٤مرك ذم شمّمقير اعمقوقع اًمذي إًمٞمف اًمسٞم٤مق، اًمذي شمٕمرض ومٞمف

ّٕن هذا اًمتٜمقيع ذم اظمتٞم٤مر  .شمٙمرارا ذم قمرض اًم٘مّم٦م أسمدا قمغم يمثرة ُم٤م قمرو٧م ذم ؾمقر اًم٘مرآن

وـمري٘م٦م ، ر ُمـ يمؾ ُمِمٝمدواجل٤مٟم٥م اًمذي خيت٤م، وُمِم٤مهد يمؾ طمٚم٘م٦م، احلٚم٘م٤مت اًمتل شمٕمرض

 .2(ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمع هذا اعمقوع.يمؾ أوًمئؽ جيٕمٚمٝم٤م ضمديدة ذم يمؾ ُمقوعقمروف

 اذيمر ومٞمف اًمسٞم٤مىم٤مت ُمبح٨م ُمبحثلمإمم  اًمٗمّمؾ ٘مد ىمسٛم٧م هذاوأُم٤م شم٘مسٞمؿ هذا اًمٗمّمؾ وم

وذًمؽ ًمٜمتٕمرف ذم سمداي٦م إُمر قمغم  آظمر اذيمر ومٞمف اًمسٞم٤مىم٤مت اعمختٍمة وُمبح٨ماعمٗمّمٚم٦م 

 اعمٛمٞمز وومّمقهل٤م اًمرائٕم٦م وسمٕمد ذًمؽ ٟمبدأ ذم اخلقض اًم٘مرآينأطمداث اًم٘مّم٦م ُمـ ظمالل اًمسٞم٤مق 

ٟمٙمقن ىمد اؾمتققمبٜم٤م ومّمقهل٤م  أنذم اًمٗمقائد اًمدقمقي٦م اًمتل شمستٜمبط ُمـ أطمداث اًم٘مّم٦م سمٕمد 

 .إول ٨مسم٤معمبحوُمراطمٚمٝم٤م وشمٙمقن ٟمٗمقؾمٜم٤م ىمد هتٞم٠مت ًمالؾمتٗم٤مدة وآقمتب٤مر هب٤م ومٜمبدأ 
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 املبحث األول

 ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون زمتٖم٣مصٝمل دومٝمٗم٥مأي٣مت ايمتي ذىمرت همٝمٜم٣م 

 

ُمقؾمك ُمع ومرقمقن   ؾم٠مذيمر ذم هذا اًمٗمّمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أي٤مت اًمتل وردت ذم ىمّم٦م

سمتٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت خمتٍمة قمغم ُم٤م ورد ذم هذه أي٤مت ُمـ أىمقال اعمٗمنيـ وُمـ 

 .أي٤متُمٕم٤مين اعمٗمردات اجلٚمٞم٦م ذم 

اًمٙمريؿ سمتٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م ذم  اًم٘مرآنًم٘مد ذيمرت ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن ذم  

وهق أطمداث اًم٘مّم٦م  اًمرؾم٤مًم٦مهذه اًمٙمريؿ ظمّمقص٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع  اًم٘مرآنُمـ ؾمقر  مخس

  : وهذه اًمسقر هل إهالك ومرقمقن ُمٜمذ اًمتٙمٚمٞمػ وطمتك

ؾم٠مشمٜم٤موهل٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا  (اًم٘مّمص - اًمِمٕمراء ـمف  ويقٟمس  إقمراف ) 

 .اًمٗمّمؾ هذه أي٤مت قمغم ؿمٙمؾ ُمب٤مطم٨م ُمع سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واإليْم٤مطم٤مت اعمختٍمة

 ؽمٝم٣مق ايمٗمِم٥م دم ؽمورة إفمراف  : أوًٓ 

اًمٙمريؿ شمٜم٤موًم٧م هذه اًم٘مّم٦م  اًم٘مرآنؾمقرة إقمراف هل أول ؾمقرة طمس٥م شمرشمٞم٥م 

 : أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م  سمتٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م وذًمؽ ذم

٣م هَم٣مٞمُٓمْر ىَمٝمَْف  : وم٣مل سمٔم٣ملم وؽَمى زمِآَي٣مسمِٛم٣َم إلَِم همِْرفَمْوَن َوََمَٙمئِِه هَمَٓمَٙمُٚموْا ِِبَ شُممَّ زَمَٔمْثٛم٣َم َِمن زَمْٔمِدِهم َمُّ

بي ايْمَٔم٣مظمَكَِم { 301}اظمُْْٖمِسِديَن ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم  ن رَّ   {301}َووَم٣مَل َُموؽَمى َي٣م همِْرفَمْوُن إيِني َرؽُموٌل َمي

َ  ضَمِٗمٝمٌق  ٍْ ُ٘مْم هَمَٟمْرؽِمْل ََمِٔمَي زَمٛمِي إِ زمي ن رَّ قَّ وَمْد صِمْئُتُ٘مم زمَِبٝميٛم٥ٍَم َمي ائِٝمَل فَمعَم َأن َّٓ َأوُموَل فَمعَم اّللِّ إَِّٓ اْْلَ

٣مِدوِمكَم وَم٣مَل إِن ىمُ { 301} ٣م إِن ىُمٛم٦َم َِمَن ايمِمَّ هَمَٟميْمَٗمى فَمَِم٣مُه هَم١مَِذا ِهَي { 301}ٛم٦َم صِمْئ٦َم زمِآَي٥ٍم هَمْٟمِت ِِبَ

بكٌِم  وَم٣مَل اظمأَُْل َِمن وَمْوِم همِْرفَمْوَن إِنَّ { 301}َوَٞمَزَع َيَدُه هَم١مَِذا ِهَي زَمْٝمَّم٣مء يمِٙمٛم٣َّمـمِِريَن { 301}شُمْٔمَب٣مٌن َمُّ

ُ٘مْم هَمََمَذا سَمْٟمَُمُروَن  {301}َهـَذا يَمَس٣مضِمٌر فَمٙمِٝمٌم  َِ ْن َأْر وَم٣ميُموْا َأْرصِمْه { 330}ُيِريُد َأن ُُيِْرصَمُ٘مم َمي

يَن  َحَرُة { 331}َيْٟمسُموَك زمُِ٘ملي ؽَم٣مضِمٍر فَمٙمِٝمٍم { 333}َوَأطَم٣مُه َوَأْرؽِمْل دِم اظمََْدآئِِن ضَم٣مِِشِ َوصَم٣مء ايمسَّ

زمكَِم { 331}ُن ايْمَٕم٣ميمِبكَِم همِْرفَمْوَن وَم٣ميْموْا إِنَّ يَمٛم٣َم ٕصَْمرًا إِن ىُمٛم٣َّم َٞمْح  ُ٘مْم ظمََِن اظمَُْٗمرَّ { 331}وَم٣مَل َٞمَٔمْم َوَإٞمَّ
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٣م َأن ٞمَُّ٘موَن َٞمْحُن اظمُْْٙمِٗمكَم  ٣م َأن سُمْٙمِٗمَي َوإَِمَّ وَم٣مَل َأيْمُٗمْوْا هَمَٙمَمَّ َأيْمَٗمْوْا ؽَمَحُروْا { 331}وَم٣ميُموْا َي٣م َُموؽَمى إَِمَّ

َهُبوُهْم َوصَم٣مء َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأْن َأيْمِق فَمَِم٣مَك { 331}وا زمِِسْحٍر فَمٓمِٝمٍم َأفْمكُمَ ايمٛم٣َّمِس َواؽْمؼَمْ

قُّ َوزَمَْمَل ََم٣م ىَم٣مُٞموْا َئْمَٚمُٙموَن { 331}هَم١مَِذا ِهَي سَمْٙمَٗمُف ََم٣م َيْٟمهمُِ٘موَن  هَمُٕمٙمُِبوْا ُهٛم٣َميمَِك { 331}هَمَووَمَع اْْلَ

َحَرُة ؽَم٣مصمِ { 331}َواٞمَٗمَٙمُبوْا َص٣منِمِريَن  { 313}وَم٣ميُموْا آََمٛم٣َّم زمِِربي ايْمَٔم٣مظمَكَِم   {310}ِديَن َوُأيْمِٗمَي ايمسَّ

َ٘مْرمُتُوُه دِم { 311}َربي َُموؽَمى َوَه٣مُروَن  وَم٣مَل همِْرفَمْوُن آََمٛمُتم زمِِه وَمبَْل َأن آَذَن يَمُ٘مْم إِنَّ َهـَذا ظمََْ٘مٌر َمَّ

ْن طِماَلٍف ُٕ { 311}اظمَِْديٛم٥َِم يمُِتْخِرصُموْا َِمٛمَْٜم٣م َأْهَٙمَٜم٣م هَمَسْوَف سَمْٔمَٙمُٚموَن  وَمْمئَمنَّ َأْيِدَيُ٘مْم َوَأْرصُمَٙمُ٘مم َمي

َبٛمَُّ٘مْم َأْْجَِٔمكَم  ٛم٣َم َُمٛمَٗمٙمُِبوَن { 311}شُممَّ َُٕصٙمي ٣م إلَِم َرزمي َوََم٣م سَمٛمِٗمُم َِمٛم٣َّم إَِّٓ َأْن آََمٛم٣َّم زمِآَي٣مِت { 311}وَم٣ميُموْا إِٞمَّ

ٛم٣َم َأهْمِرْغ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َصػْماً  ٛم٣َم ظم٣ََّم صَم٣مءسْمٛم٣َم َرزمَّ ٛم٣َم َُمْسٙمِِٚمكَم  َرزمي َووَم٣مَل اظمأَُْل َِمن وَمْوِم همِْرفَموَن َأسَمَذُر { 311}َوسَمَوهمَّ

َتَك وَم٣مَل ؽَمٛمَُٗمتيُل َأزْمٛم٣َمءُهْم َوَٞمْسَتْحِٝمـي ٞمَِس٣مءُهْم  َُموؽَمى َووَمْوََمُه يمُِٝمْٖمِسُدوْا دِم إَْرِض َوَيَذَرَك َوآِِلَ

٣م هَمْووَمُٜمْم وَم٣مِهُروَن  وْا إِنَّ إَْرَض ّللِِّ ُيوِرشُمَٜم٣م وَم٣مَل َُموؽَمى يمِ { 311}َوإِٞمَّ َٗمْوَِمِه اؽْمَتِٔمٝمٛمُوا زم٣ِمّللِّ َواْصػِمُ

وَم٣ميُموْا ُأوِذيٛم٣َم َِمن وَمْبِل َأن سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم َوَِمن زَمْٔمِد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم { 311}ََمن َيَُم٣مُء َِمْن فِمَب٣مِدِه َوايْمَٔم٣موِمَب٥ُم يمِْٙمُٚمتَِّٗمكَم 

ىمُ  ُ٘مْم َأن ُُيْٙمَِك فَمُدوَّ َويَمَٗمْد { 311}ْم َوَيْسَتْخٙمَِٖمُ٘مْم دِم إَْرِض هَمَٝمٛمُٓمَر ىَمْٝمَف سَمْٔمَٚمُٙموَن وَم٣مَل فَمَسى َرزمُّ

ُروَن  ىمَّ ُٜمْم َيذَّ ن ايمثََّٚمَراِت يَمَٔمٙمَّ ٛمكَِم َوَٞمْٗمٍص َمي  .1{310}َأطَمْذَٞم٣م آَل همِْرفَموَن زم٣ِميمسي

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم سم٤معمٝمٛم٦م ن يمٚمػ اهلل إٔمد ذم هذه اًمسقرة خيؼمٟم٤م ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف سم

مم قمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم شمقضمف ُمقؾمك سمٙمؾ طمزم وصم٘م٦م سمٛمٕمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم إاًمِم٤مىم٦م وهل دقمقة ومرقمقن 

 .ػ سملم يدي ومرقمقن وسمدأ ُمٕمف احلقارووىم

شمٗم٤مصٞمؾ احلقار اًمذي دار سملم ُمقؾمك وومرقمقن وُمقىمػ اًمسحرة أي٤مت ذيمرت  وم٘مد  

سمِمٙمؾ خمتٍم سمٕمض شمٗم٤مصٞمؾ احلقار ىم٤مل  وردود أومٕم٤مل ومرقمقن ُمٕمٝمؿ وُمع ُمقؾمك وًمٜمذيمر هٜم٤م

ُمٜم٤مفمرة ُمقؾمك ًمٗمرقمقن وإجل٤مُمف إي٤مه سم٤محلج٦م وإفمٝم٤مره  خيؼم شمٕم٤ممم قمـ))اسمـ يمثػم رمحف اهلل 
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َووَم٣مَل َُموؽَمى َي٣م همِْرفَمْوُن إيِني } : أي٤مت اًمبٞمٜم٤مت سمحرضة ومرقمقن وىمقُمف ُمـ ىمبط ُمٍم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

بي ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  ن رَّ  .1{َرؽُموٌل َمي

اسمـ يمثػم شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمٜم٤مفمرة قمغم وقء ُم٤م ورد ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م صمؿ ذيمر ُمقىمػ صمؿ سملم 

وَم٣مَل اظمَْأُل َِمن وَمْوِم همِْرفَمْوَن إِنَّ َهـَذا } : اعمأل ُمـ ىمقم ومرقمقن ُمـ هذه اعمٜم٤مفمرة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُ٘مْم هَمََمَذا سَمْٟمَمُ { 301}يَمَس٣مضِمٌر فَمٙمِٝمٌم  َِ ْن َأْر أي ىم٤مل ))ىم٤مل اسمـ يمثػم ، {ُرونَ ُيِريُد َأن ُُيِْرصَمُ٘مم َمي

ًم٘مقل ومرقمقن سمٕمد ُم٤م رضمع إًمٞمف روقمف  ُمـ ىمقم ومرقمقن ُمقاوم٘ملم اعمأل وهؿ اجلٛمٝمقر واًمس٤مدة

وىم٤مًمقا  واؾمت٘مر قمغم هير ممٚمٙمتف سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل ًمٚمٛمأل طمقًمف إن هذا ًمس٤مطمر قمٚمٞمؿ ومقاوم٘مقه

٤مء ٟمقره وإمخ٤مد يمٛم٘م٤مًمتف وشمِم٤موروا ذم أُمره يمٞمػ يّمٜمٕمقن ذم أُمره ويمٞمػ شمٙمقن طمٞمٚمتٝمؿ ذم إـمٗم

يمٚمٛمتف وفمٝمقر يمذسمف واومؽمائف وختقومقا أن يستٛمٞمؾ اًمٜم٤مس سمسحره ومٞمام يٕمت٘مدون ومٞمٙمقن ذًمؽ 

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم ؾمبب٤م ًمٔمٝمقره قمٚمٞمٝمؿ وإظمراضمف إي٤مهؿ ُمـ أروٝمؿ واًمذي ظم٤مومقا ُمٜمف وىمٕمقا ومٞمف يمام

٣م } َْرِض َوُٞمِري همِْرفَمْوَن َوَه٣مََم٣مَن َوصُمٛمُوَدمُهَ ْٕ ْم دِم ا َن َِلُ َذُرونَ َوُٞمَٚم٘مي ٣م ىَم٣مُٞموا ََيْ ومٚمام ، 1{َِمٛمُْٜمم َمَّ

 : شمِم٤موروا ذم ؿم٠مٟمف وائتٛمروا سمام ومٞمف اشمٗمؼ رأهيؿ قمغم ُم٤م طمٙم٤مه اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف

يَن  } ىم٤مل اسمـ ، 3{َيْٟمسُموَك زمُِ٘ملي ؽَم٣مضِمٍر فَمٙمِٝممٍ { 333}وَم٣ميُموْا َأْرصِمْه َوَأطَم٣مُه َوَأْرؽِمْل دِم اظمََْدآئِِن ضَم٣مِِشِ

أي اسمٕم٨م ذم اعمدائـ أي إىم٤مًمٞمؿ ( (وأرؾمؾ))أي أظمره وىم٤مل ىمت٤مدة اطمبسف  (أرضمف) : قمب٤مس

وُمدائـ ُمٚمٙمف طم٤مذيـ أي ُمـ حينم ًمؽ اًمسحرة ُمـ ؾم٤مئر اًمبالد وجيٛمٕمٝمؿ وىم٧م يم٤من اًمسحر 

أن ُم٤م ضم٤مء سمف  ذم زُم٤مهنؿ هم٤مًمب٤م يمثػما فم٤مهرا واقمت٘مد ُمـ اقمت٘مد ُمٜمٝمؿ وأوهؿ ُمـ أوهؿ ُمٜمٝمؿ

                                                                 

أضمزاء، دار اًمٗمٙمر، 4، شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، (هـ774-761)أسمق اًمٗمداء، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًمدُمِم٘مل، : اسمـ يمثػم -1  
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ة ًمٞمٕم٤مروقه سمٜمٔمػم ُم٤م مجٕمقا ًمف اًمسحر ٞمؾ ُم٤م شمِمٕمبذه ؾمحرهتؿ ومٚمٝمذاُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ ىمب

  . 1 ((ُمـ اًمبٞمٜم٤متأراهؿ 

صمؿ سمٞمٜم٧م أي٤مت سمٕمد ذًمؽ ُمٜم٤مفمرة ُمقؾمك ُمع اًمسحرة اًمذيـ ضم٤مء هبؿ ومرقمقن ًمٞمبٞمٜمقا 

ويمٞمػ أهن٤م اٟمتٝم٧م سمٖمٚمب٦م ُمقؾمك قمغم اًمسحرة وإيامن اًمسحرة  سمٓمالن دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

وهٙمذا خيتؿ اًمسٞم٤مق ذم هذه  سم٤مًم٘متؾ واًمّمٚم٥م وىمٓمع إرضمؾ وإيديهلؿ  صمؿ هتديد ومرقمقن

  .واهلل شمٕم٤ممم وزم اعم١مُمٜملم اًمسقرة اًمٙمريٛم٦م سمثب٤مت اًمسحرة وحتٛمٚمٝمؿ ًمٚمٛمّمػم سمٕمد اإليامن

 ؽمٝم٣موم٣مت ايمٗمِم٥م دم ؽمورة يوٞمس : شم٣مٞمٝم٣مً 

يكم ؾمقرة إقمراف سمحس٥م شمرشمٞم٥م اعمّمحػ ُمـ اًمسقر اًمتل ذيمرت ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف 

 : أطمداث اًم٘مّم٦م ذم أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م  شمٕم٤ممم ٞمؾ دىمٞم٘م٦م ؾمقرة يقٟمس طمٞم٨م ذيمر اهللاًمسالم سمتٗم٤مص

ْن َأصْمٍر إِْن َأصْمِرَي إَِّٓ فَمعَم اّللِّ َوُأَِمْرُت َأْن َأىُموَن َِمَن } : وم٣مل سمٔم٣ملم هَم١مِن سَمَويمَّٝمُْتْم هَمََم ؽَمَٟميْمُتُ٘مم َمي

زُموْا { 11}اظمُْْسٙمِِٚمكَم  َٔمُه دِم ايْمُٖمْٙمِك َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُهْم طَماَلئَِف َوَأنْمَروْمٛم٣َم ايمَِّذيَن ىَمذَّ ْٝمٛم٣َمُه َوََمن َمَّ زُموُه هَمَٛمجَّ هَمَ٘مذَّ

شُممَّ زَمَٔمْثٛم٣َم َِمن زَمْٔمِدِه ُرؽُماًل إلَِم وَمْوَِمِٜمْم هَمَجآُؤوُهم { 11}َي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مٞمُٓمْر ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم اظمُْٛمَذِريَن زمِآ

زُموْا زمِِه َِمن وَمْبُل ىَمَذيمَِك َٞمْْمَبُع فَمعَم وُمٙموِب اظمُْْٔمَتِديَن  مَّ زَمَٔمْثٛم٣َم شمُ { 11}زم٣ِميْمَبٝميٛم٣َمِت هَمََم ىَم٣مُٞموْا يمُِٝم٠ْمَِمٛمُوْا زمََِم ىَمذَّ

ِْرَِمكَم  وْا َوىَم٣مُٞموْا وَمْوَم٣ًم ُّمُّ وؽَمى َوَه٣مُروَن إلَِم همِْرفَمْوَن َوََمَٙمئِِه زمِآَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مؽْمَتْ٘مػَمُ هَمَٙمَمَّ { 11}َِمن زَمْٔمِدِهم َمُّ

بكٌِم  قُّ َِمْن فِمٛمِدَٞم٣م وَم٣ميُموْا إِنَّ َهـَذا يَمِسْحٌر َمُّ َحقي ظم٣ََّم صَم٣مءىُمْم وَم٣مَل َُموؽَمى َأسمُٗمويُموَن يمِٙمْ { 11}صَم٣مءُهُم اْْلَ

٣مضِمُروَن  وَم٣ميُموْا َأصِمْئَتٛم٣َم يمَِتْٙمِٖمَتٛم٣َم فَمَمَّ َوصَمْدَٞم٣م فَمَٙمْٝمِه آزَم٣مءَٞم٣م َوسَمُ٘موَن يَمُ٘مََم { 11}َأؽِمْحٌر َهـَذا َوَٓ ُيْٖمٙمُِح ايمسَّ

َي٣مء دِم إَْرِض َوََم٣م َٞمْحُن يَمُ٘مََم زمُِٚم٠ْمَِمٛمكَِم   زمُِ٘ملي ؽَم٣مضِمٍر فَمٙمِٝمٍم َووَم٣مَل همِْرفَمْوُن اْئُتويِن   {11}ايْم٘مػِْمِ

ْٙمُٗموَن { 11} وؽَمى َأيْمُٗموْا ََم٣م َأٞمُتم َمُّ م َمُّ َحَرُة وَم٣مَل َِلُ هَمَٙمَمَّ َأيْمَٗموْا وَم٣مَل َُموؽَمى ََم٣م { 10}هَمَٙمَمَّ صَم٣مء ايمسَّ

ْحُر إِنَّ اّللَّ ؽَمُٝمْبْمُِٙمُه إِنَّ اّللَّ َٓ ُيِْمٙمُِح فَمَٚمَل اظمُْْٖمِسِديَن  قَّ زمَِ٘مٙمََِمسمِِه َوَُيِ { 13}صِمْئُتم زمِِه ايمسي قُّ اّلّلُ اْْلَ

ن همِْرفَمْوَن َوََمَٙمئِِٜمْم َأن { 11}َويَمْو ىَمِرَه اظمُْْجِرَُموَن  ن وَمْوَِمِه فَمعَم طَمْوٍف َمي ٥ٌم َمي يَّ هَمََم آََمَن ظمُِوؽَمى إَِّٓ ُذري
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همكَِم  ِ ٌْ ُه ظمََِن اظمُْ َووَم٣مَل َُموؽَمى َي٣م وَمْوِم إِن ىُمٛمتُْم { 11}َيْٖمتِٛمَُٜمْم َوإِنَّ همِْرفَمْوَن يَمَٔم٣مٍل دِم إَْرِض َوإِٞمَّ

ْسٙمِِٚمكَم  ُٙموْا إِن ىُمٛمُتم َمُّ َٔمْٙمٛم٣َم همِْتٛم٥ًَم يميْٙمَٗمْوِم { 11}آََمٛمُتم زم٣ِمّللِّ هَمَٔمَٙمْٝمِه سَمَوىمَّ ٛم٣َم َٓ ََتْ ْٙمٛم٣َم َرزمَّ هَمَٗم٣ميُموْا فَمعَم اّللِّ سَمَوىمَّ

ٛم٣َم زمَِرْْحَتَِك َِمَن ايْمَٗمْوِم ايْم٘مَ { 11}ايمٓم٣َّمظمكَِِم  َءا { 11}٣مهمِِريَن َوَٞمجي َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َوَأطِمٝمِه َأن سَمَبوَّ

ِ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  اَلَة َوزَمممي َووَم٣مَل َُموؽَمى { 11}يمَِٗمْوَِمُ٘مََم زمِِٚمٌْمَ زُمُٝموسم٣ًم َواصْمَٔمُٙموْا زُمُٝموسَمُ٘مْم وِمْبَٙم٥ًم َوَأوِمٝمُٚموْا ايمِمَّ

ٛم٣َم إِٞمََّك آسَمْٝم٦َم همِْرفَمْوَن َوََمألُه ِزيٛم٥ًَم وَ  ٛم٣َم اؿْمِٚمْس َرزمَّ ٛم٣َم يمُِٝمِّمٙمُّوْا فَمن ؽَمبِٝمٙمَِك َرزمَّ ْٞمَٝم٣م َرزمَّ َٝم٣مِة ايمدُّ َأَْمَوآً دِم اْْلَ

ْم َواؾْمُدْد فَمعَم وُمُٙموِِبِْم هَماَل ُي٠ْمَِمٛمُوْا ضَمتَّى َيَرُوْا ايْمَٔمَذاَب إيَمِٝمَم  وَم٣مَل وَمْد ُأصِمٝمَب٦م   {11}فَمعَم َأَْمَواِِلِ

فْمَوسُمُ٘مََم هَم٣مؽْمَتِٗمٝمََم َوَٓ سمَ  ائِٝمَل ايْمَبْحَر { 11}تَّبَِٔمآني ؽَمبِٝمَل ايمَِّذيَن َٓ َئْمَٙمُٚموَن دَّ َ ٍْ َوصَم٣مَوْزَٞم٣م زمَِبٛمِي إِ

ُه ٓ إيِمِـَه إَِّٓ   ايمَِّذي هَمَٟمسْمَبَٔمُٜمْم همِْرفَمْوُن َوصُمٛمُوُدُه زَمْٕمٝم٣ًم َوفَمْدوًا ضَمتَّى إَِذا َأْدَرىَمُه ايْمَٕمَرُق وَم٣مَل آََمٛم٦ُم َأٞمَّ

 َ ٍْ آَٔن َووَمْد فَمَِمْٝم٦َم وَمْبُل َوىُمٛم٦َم َِمَن اظمُْْٖمِسِديَن { 10}ائِٝمَل َوَأَٞم٣ْم َِمَن اظمُْْسٙمِِٚمكَم آََمٛم٦َْم زمِِه زَمٛمُو إِ

َن ايمٛم٣َّمِس فَمْن آَي٣مسمِٛم٣َم يَمَٕم٣مهمُِٙمونَ { 13} ٝمَك زمَِبَدٞمَِك يمَِتُ٘موَن ظمَِْن طَمْٙمَٖمَك آَي٥ًم َوإِنَّ ىَمثغِمًا َمي  هَم٣ميْمَٝمْوَم ُٞمٛمَجي

{11}1.  

ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ، ءت اًم٘مّم٦م ُمرة أظمرى ًمٙمـ سم٠مؾمٚمقب ضمديدذم هذه اًمسقرة ضم٤م 

ذم ؾمقرة ، قمٚمٞمف اًمسالم، ذيمر شمٕم٤ممم ىمّم٦م اًمسحرة ُمع ُمقؾمك))شمٕم٤ممم قمٜمد شمٗمسػم هذه أي٦م 

وذم اًمِمٕمراء: ، وذم ؾمقرة ـمف، وذم هذه اًمسقرة. وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م هٜم٤مك، إقمراف

ج قمغم اًمٜم٤مسأراد أن َيَتٝمَ -ًمٕمٜمف اهلل -وذًمؽ أن ومرقمقن  قمٚمٞمف ، ويٕم٤مرض ُم٤م ضم٤مء سمف ُمقؾمك، رَّ

ومل حيّمؾ ًمف ، وم٤مٟمٕمَٙمس قمٚمٞمف اًمٜمٔم٤مم، اًمسحرة واعمِمٕمبذيـ سمزظم٤مرف، ُمـ احلؼ اعمبلم، اًمسالم

َحَرُة ؽَم٣مصِمِديَن وَم٣ميُموا }و ، إلهلٞم٦م ذم ذًمؽ اعمحٗمؾ اًمٕم٤مماًمؼماهلم ا وفمٝمرت، ذًمؽ اعمرام هَمُٟميْمِٗمَي ايمسَّ

٤مر ومٔمـ ومرقمقن أن 2{ايْمَٔم٣مظمَكَِم َربي َُموؽَمى َوَه٣مُرونَ آََمٛم٣َّم زمَِربي  قمغم رؾمقل قم٤ممل ، يستٜمٍم سم٤مًمسحَّ

 .واؾمتقضم٥م اًمٜم٤مر، ومخ٤مب وظمن اجلٜم٦م، إهار
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ْم َُموؽَمى َأيْمُٗموا ََم٣م َأْٞمتُْم } َحَرُة وَم٣مَل َِلُ َووَم٣مَل همِْرفَمْوُن اْئُتويِن زمُِ٘ملي ؽَم٣مضِمٍر فَمٙمِٝمٍم هَمَٙمَمَّ صَم٣مَء ايمسَّ

وىمد وقمدوا ُمـ ومرقمقن سم٤مًمت٘مري٥م واًمٕمٓم٤مء -: وإٟمام ىم٤مل هلؿ ذًمؽ ٕهنؿ اصٓمٗمقا {نَ َُمْٙمُٗمو

َل ََمْن َأيْمَٗمى وَم٣مَل زَمْل َأيْمُٗموا} -اجلزيؾ ٣م َأْن َٞمُ٘موَن َأوَّ ٣م َأْن سُمْٙمِٗمَي َوإَِمَّ وم٠مراد  ، 1{وَم٣ميُموا َي٣مَُموؽَمى إَِمَّ

صمؿ ي٠ميت سم٤محلؼ سمٕمده ومٞمدُمغ سم٤مـمٚمٝمؿ: ، ًمػمى اًمٜم٤مس ُم٤م صٜمٕمقا، ُمقؾمك أن شمٙمقن اًمَبَداءة ُمٜمٝمؿ

َهُبوُهْم َوصَم٣مُءوا زمِِسْحٍر فَمٓمِٝممٍ }وهلذا عم٤م  اٟمتٝمك يمالُمف رمحف ، 2{َأيْمَٗمْوا ؽَمَحُروا َأفْمكُمَ ايمٛم٣َّمِس َواؽْمؼَمْ

ويمذًمؽ اؾمتٕم٤مٟمتف  يمام ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٤مت أن ُم٤م يٗمٕمٚمف ومرقمقن ُمـ حم٤مرسم٦م اًمدقمقة .3اهلل

ْحُر إِنَّ اّللَّ } : ىم٤مل شمٕم٤ممم ٗمس٤مدسم٤مًمسحرة ُمـ أٟمقاع اًم هَمَٙمَمَّ َأيْمَٗموْا وَم٣مَل َُموؽَمى ََم٣م صِمْئُتم زمِِه ايمسي

اعمٗمسديـ قمغم اإلـمالق ومٞمدظمؾ قمٛمؾ أى ضمٜمس )، 4{ ؽَمُٝمْبْمُِٙمُه إِنَّ اّللَّ َٓ ُيِْمٙمُِح فَمَٚمَل اظمُْْٖمِسِدينَ 

 ومرقمقن يرقم٤مه ويٜمٗمؼ قمٚمٞمفاًمذي يم٤من -وم٤مٔي٦م دًمٞمؾ قمغم أّن اًمسحر، 5(ومٞمف اًمسحر دظمقٓ أوًمٞم٤م

واعمٕمٜمك أّن اهلل ٓ يّمٚمح قمٛمؾ ُمـ ؾمٕمك ذم أرض اهلل سمام يٙمرهف وقمٛمؾ ) .ُمـ قمٛمؾ اعمٗمسديـ

 .7(وٓ جيٕمؾ قمٛمٚمٝمؿ ٟم٤مومٕم٤م هلؿ)6(ومٞمٝم٤م سمٛمٕم٤مصٞمف

أن  -اًمذي يم٤من ضمزءا ُمـ ٟمٔم٤مُمف -وطمّمؾ ذًمؽ طملم طم٤مول ومرقمقن ُمـ ظمالل اًمسحر

قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ احلؼ اعمبلم سمزظم٤مرف  يٜمتٍم قمغم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ويٕم٤مرض ُم٤م ضم٤مء سمف

                                                                 

 . 66،  65: ـمف   1 - 

 .  116: إقمراف   -  2

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  232ص 2/اسمـ يمثػم  ج  -  3

 . 81:يقٟمس  -  4

شمٗمسػم أسمق اًمسٕمقد أو ُم٤م يسٛمك سم٢مرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمسٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب . أسمق اًمسٕمقد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامري  -  5

 . 4/176م  1999قم٤مم  1سمػموت ط. اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار .اًمٙمريؿ شمرشمٞم٥م قمبد اًمٚمٓمٞمػ قمبد اًمرمحـ 

، دار 1أضمزاء، ط5، شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، (هـ316-224)أسمق ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد، : اًمٓمؼمي - 6

 .148/ 11 . هـ1467اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

صٗمقان قمدٟم٤من : ، اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ضمزءان، دم٘مٞمؼ(468ت)أسمق احلسـ، قمكم سمـ أمحد، : اًمقاطمدي -7

 .565/ 1.هـ1415سمػموت، ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، دُمِمؼ ، ، دار اًم٘مٚمؿ 1داوودي، ط
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ْحُر إِنَّ اّلّلَ } : قمٜمد ذًمؽ ىم٤مل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، اًمسحرة هَمَٙمَمَّ َأيْمَٗموْا وَم٣مَل َُموؽَمى ََم٣م صِمْئُتم زمِِه ايمسي

ومل ، طم٤مل ومرقمقن عم٤م قم٤ميـ اًمٖمرق صمؿ سمٞمٜم٧م أي٤مت  {ؽَمُٝمْبْمُِٙمُه إِنَّ اّللَّ َٓ ُيِْمٙمُِح فَمَٚمَل اظمُْْٖمِسِدينَ 

ائِٝمَل َوَأَٞم٣ْم َِمَن اظمُْْسٙمِِٚمكمَ )يٕمد يٛمٚمؽ اًمٜمج٤مة  َ ٍْ ُه ٓ إيِمِـَه إَِّٓ ايمَِّذي آََمٛم٦َْم زمِِه زَمٛمُو إِ  (وَم٣مَل آََمٛم٦ُم َأٞمَّ

سمؾ وآؾمتسالم ، ومٚمؿ يٙمتٗمل سم٠من يٕمٚمـ إيامٟمف، وشمْم٤مئؾ ، ؾم٘مٓم٧م قمٜمف يمؾ آدقم٤مءات اًمزائٗم٦م

سمٕمد أن ؾمبؼ اًمٕمّمٞم٤من  ، ومٚمٞمس أن وىم٧م اًمتقسم٦م، ٤مئدةًمٙمـ سمال وم (َوَأَٞم٣ْم َِمَن اظمُْْسٙمِِٚمكمَ )أيْم٤م 

وسملم اهلل شمٕم٤ممم  .(آَٔن َووَمْد فَمَِمْٝم٦َم وَمْبُل َوىُمٛم٦َم َِمَن اظْمُْٖمِسِدينَ ) ذم وىم٧م اإلُمٙم٤من وآؾمتٙمب٤مر

اٟمتٝمك إُمر وٓ ٟمج٤مة وىمد . اٟمتٝمك وىم٧م اًمتقسم٦م اعمحدد ًمف وهٚمؽذم هن٤مي٦م إُمر ًمٗمرقمقن أٟمف ىمد 

سمؾ ، وًمـ حيٛمٚمف اًمتٞم٤مر سمٕمٞمدا قمـ اًمٜم٤مس، ًمـ شم٠ميمٚمف إؾمامك. ه وطمدهؾمٞمٜمجق ضمسدوإٟمام  .ًمف

 .اجلسد ًمٞمٙمقن آي٦م عمـ ظمٚمٗمف ؾمٞمٜمجق

َن ايمٛم٣َّمِس فَمْن آَي٣مسمِٛم٣َم } : وم٣مل سمٔم٣ملم ٝمَك زمَِبَدٞمَِك يمَِتُ٘موَن ظمَِْن طَمْٙمَٖمَك آَي٥ًم َوإِنَّ ىَمثغًِما َمي هَم٣ميمَْٝمْوَم ُٞمٛمَجي

وًمٗمٔم٧م إُمقاج ضمثتف إمم اًمِم٤مـمئ  .ومرقمقنأؾمدل اًمست٤مر قمغم ـمٖمٞم٤من وهبذه اخل٤ممت٦م ، {يَمَٕم٣مهمُِٙمونَ 

ٓ حيدصمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمام ومٕمٚمقه . ومم قمٝمد اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من مت٤مُم٤م قمـ اعمٍميلمو. سمٕمد ذًمؽ

ٓ حيدصمٜم٤م قمـ ردود ومٕمٚمٝمؿ سمٕمد أن دُمر اهلل ُم٤م . سمٕمد ؾم٘مقط ٟمٔم٤مم اًمٗمرقمقن وهمرىمف ُمع ضمٞمِمف

ويستبٕمدهؿ مت٤مُم٤م . يسٙم٧م اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين قمٜمٝمؿ. يِمٞمدونيم٤من يّمٜمع ومرقمقن وىمقُمف وُم٤م يم٤مٟمقا 

وهٙمذا يٙمقن ضمزاء اًمٔم٤معملم ذم يمؾ  ُمـ اًمت٤مريخ وإطمداث ويمام ي٘م٤مل اٟمتٝمق إمم ُمزسمٚم٦م اًمت٤مريخ

 .زُم٤من وُمٙم٤من

 ؽمٝم٣مق ايمٗمِم٥م دم ؽمورة ؿمه : شم٣ميمث٣مً 

ؾمقرة ـمف أيْم٤م ُمـ اًمسقر اًمتل شمٜم٤موًم٧م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن سمبٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمدىمٞم٘م٦م 

إِْذ َرَأى َٞم٣مرًا هَمَٗم٣مَل { 1}َوَهْل َأسَم٣مَك ضَمِدي٧ُم َُموؽَمى } : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذمُمـ ُمٓمٚمع اًمسقرة  وذًمؽ

ٛمَْٜم٣م زمَِٗمَبٍس َأْو َأصِمُد فَمعَم ايمٛم٣َّمِر ُهًدى  َْهٙمِِه اَْمُ٘مُثوا إيِني آَٞمْس٦ُم َٞم٣مرًا يمََّٔمقمي آسمِٝمُ٘مم َمي هَمَٙمَمَّ َأسَم٣مَه٣م { 30}ِٕ

ِس ؿُمًوى إيِني { 33}ُٞموِدي َي٣م َُموؽَمى  َوَأَٞم٣م   {31} َأَٞم٣م َرزمَُّك هَم٣مطْمَٙمْع َٞمْٔمَٙمْٝمَك إِٞمََّك زم٣ِميْمَواِد اظْمَُٗمدَّ

سُمَك هَم٣مؽْمَتِٚمْع ظم٣َِم ُيوضَمى  اَلَة يمِِذىْمِري { 31}اطْمؼَمْ َّٓ َأَٞم٣م هَم٣مفْمُبْديِن َوَأوِمِم ايمِمَّ َٓ إيَِمَه إِ ٛمِي َأَٞم٣م اّللَُّ  { 31}إِٞمَّ
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٣مفَم٥َم ءَاسمَِٝم٥ٌم َأىمَ  ٞمََّك فَمٛمَْٜم٣م ََمْن َٓ ُي٠ْمَِمُن { 31}٣مُد ُأطْمِٖمٝمَٜم٣م يمُِتْجَزى ىُملُّ َٞمْٖمٍس زمََِم سَمْسَٔمى إِنَّ ايمسَّ هَماَل َيُِمدَّ

َدى  َبَع َهَواُه هَمؼَمْ ٣م َواسمَّ ُٟم فَمَٙمْٝمَٜم٣م { 31}َوََم٣م سمِْٙمَك زمَِٝمِٚمٝمٛمَِك َي٣م َُموؽَمى { 31}ِِبَ وَم٣مَل ِهَي فَمَِم٣مَي َأسَمَوىمَّ

٣م فَمعَم نَمٛمَِٚمي وَ  هَمَٟميْمَٗم٣مَه٣م هَم١مَِذا ِهَي { 31}وَم٣مَل َأيْمِٗمَٜم٣م َي٣م َُموؽَمى { 31}رِمَ همِٝمَٜم٣م ََمآِرُب ُأطْمَرى َوَأُهشُّ ِِبَ

ُولَم { 10}ضَمٝم٥ٌَّم سَمْسَٔمى  ْٕ ٣م ا ْف ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م ؽِمغَمََتَ َٓ ََتَ ُٚمْم َيَدَك إلَِم { 13}وَم٣مَل طُمْذَه٣م َو َْ َوا

ُرْج زَمْٝمَّم٣مء َِمْن نَمغْمِ ؽُموٍء آَي٥ًم أُ  اْذَه٤ْم إلَِم { 11}يمِٛمُِرَيَك َِمْن آَي٣مسمِٛم٣َم ايْمُ٘مػْمَى { 11}طْمَرى صَمٛم٣َمضِمَك ََتْ

ُه ؿَمَٕمى  ْح رِم َصْدِري { 11}همِْرفَمْوَن إِٞمَّ ْ رِم َأَْمِري { 11}وَم٣مَل َربي اِْشَ ٌي َواضْمُٙمْل فُمْٗمَدًة { 11}َوَي

ن يميَس٣ميِن  ْن َأهْ { 11}َيْٖمَٗمُٜموا وَمْورِم { 11}َمي { 10}َه٣مُروَن َأطِمي { 11}قِم َواصْمَٔمل رمي َوِزيرًا َمي

ىْمُه دِم َأَْمِري { 13}اؾْمُدْد زمِِه َأْزِري  { 11}َوَٞمْذىُمَرَك ىَمثغِمًا { 11}ىَمْي ُٞمَسبيَحَك ىَمثغِمًا { 11}َوَأِْشِ

ةً { 11}وَم٣مَل وَمْد ُأوسمِٝم٦َم ؽُم٠ْميَمَك َي٣م َُموؽَمى { 11}إِٞمََّك ىُمٛم٦َم زمِٛم٣َم زَمِِمغمًا  ُأطْمَرى  َويَمَٗمْد ََمٛمَٛم٣َّم فَمَٙمْٝمَك ََمرَّ

َك ََم٣م ُيوضَمى   {11} َأِن اوْمِذهمِٝمِه دِم ايمت٣َّمزُموِت هَم٣موْمِذهمِٝمِه دِم ايْمَٝممي هَمْٙمُٝمْٙمِٗمِه ايْمَٝممُّ { 11}إِْذ َأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُأَمي

ٛميي َويمُِتِْمٛمََع فَمعَم فمَ  ٣مضِمِل َيْٟمطُمْذُه فَمُدوٌّ رمي َوفَمُدوٌّ يمَُّه َوَأيْمَٗمْٝم٦ُم فَمَٙمْٝمَك حَمَب٥ًَّم َمي إِْذ مَتًِْم { 11}ْٝمٛمِي زم٣ِميمسَّ

َزَن وَ  َٓ ََتْ َك ىَمْي سَمَٗمرَّ فَمْٝمٛمَُٜم٣م َو وَمَتْٙم٦َم ُأطْمُتَك هَمَتُٗموُل َهْل َأُديمُُّ٘مْم فَمعَم ََمن َيْ٘مُٖمُٙمُه هَمَرصَمْٔمٛم٣َمَك إلَِم ُأَمي

ْٝمٛم٣َمَك َِمَن ايْمَٕممي َوهَمَتٛم٣َّمَك هُمُتوٞم٣ًم هَمَٙمبِْث٦َم ؽِمٛمكَِم دِم َأْهِل ََمْدَينَ  شُممَّ صِمْئ٦َم فَمعَم وَمَدٍر َي٣م َُموؽَمى  َٞمْٖمس٣ًم هَمٛمَجَّ

َٓ سَمٛمَِٝم٣م دِم ِذىْمِري { 13}َواْصَْمٛمَْٔمُتَك يمِٛمَْٖمِِس { 10} اْذَهَب٣م إلَِم { 11}اْذَه٤ْم َأٞم٦َم َوَأطُموَك زمِآَي٣مِِت َو

ُه ؿَمَٕمى  ُر َأْو َُيَُْمى { 11}همِْرفَمْوَن إِٞمَّ ُه َيَتَذىمَّ َٓ يَمُه وَمْوًٓ يمَّٝميٛم٣ًم يمََّٔمٙمَّ ٛم٣َم َٞمَخ٣مُف َأن  {11}هَمُٗمو ٛم٣َم إِٞمَّ َٓ َرزمَّ وَم٣م

ٛمِي ََمَٔمُ٘مََم َأؽْمَٚمُع َوَأَرى { 11}َيْٖمُرَط فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأْو َأن َيْْمَٕمى  ٣مهَم٣م إِٞمَّ َٓ ََتَ ٣م { 11}وَم٣مَل  َٓ إِٞمَّ هَمْٟمسمَِٝم٣مُه هَمُٗمو

ْم وَمْد صِمْئٛم٣َمكَ  ِْبُ َٓ سُمَٔمذي ائِٝمَل َو َ ٍْ َٓ َرزميَك هَمَٟمْرؽِمْل ََمَٔمٛم٣َم زَمٛمِي إِ اَلمُ  َرؽُمو زميَك َوايمسَّ ن رَّ فَمعَم ََمِن  زمِآَي٥ٍم َمي

َدى  َبَع اِْلُ َب َوسَمَولمَّ { 11}اسمَّ ٣م وَمْد ُأوضِمَي إيَِمْٝمٛم٣َم َأنَّ ايْمَٔمَذاَب فَمعَم ََمن ىَمذَّ ُ٘مََم َي٣م { 11}إِٞمَّ زمُّ وَم٣مَل هَمَٚمن رَّ

ٍء طَمْٙمَٗمُه شُممَّ َهَدى { 11}َُموؽَمى  ٛم٣َم ايمَِّذي َأفْمَْمى ىُملَّ ََشْ ُولَم { 10}وَم٣مَل َرزمُّ ْٕ وَم٣مَل هَمََم زَم٣مُل ايْمُٗمُروِن ا

َٓ َيٛمَسى   {13} َّٓ َيِّملُّ َرِّبي َو َْرَض { 11}وَم٣مَل فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَد َرِّبي دِم ىمَِت٣مٍب  ْٕ ايمَِّذي صَمَٔمَل يَمُ٘مُم ا

ََمِء ََم٣مًء هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم زمِِه َأْزوَ  َب٣مٍت ؾَمتَّى ََمْٜمدًا َوؽَمَٙمَك يَمُ٘مْم همِٝمَٜم٣م ؽُمُباًل َوَأٞمَزَل َِمَن ايمسَّ ن ٞمَّ { 11}اصم٣ًم َمي

ُْورِم ايمٛمَُّٜمى  ٕي َي٣مٍت  َٔ َِمٛمَْٜم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْم َوهمِٝمَٜم٣م ُٞمِٔمٝمُدىُمْم { 11}ىُمُٙموا َواْرفَمْوا َأْٞمَٔم٣مََمُ٘مْم إِنَّ دِم َذيمَِك 
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َب َوأَ { 11}َوَِمٛمَْٜم٣م ُٞمْخِرصُمُ٘مْم سَم٣مَرًة ُأطْمَرى  َٜم٣م هَمَ٘مذَّ وَم٣مَل َأصِمْئَتٛم٣َم { 11}زَمى َويَمَٗمْد َأَرْيٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم ىُمٙمَّ

ٛم٣َم زمِِسْحِرَك َي٣م َُموؽَمى 
َِ ْثٙمِِه هَم٣مصْمَٔمْل زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمََك ََمْوفِمدًا { 11}يمُِتْخِرصَمٛم٣َم َِمْن َأْر هَمَٙمٛمَْٟمسمَِٝمٛمََّك زمِِسْحٍر َمي

َٓ َأٞم٦َم ََمَ٘م٣مٞم٣ًم ؽُمًوى  يٛم٥َِم َوأَ { 11}َّٓ ُٞمْخٙمُِٖمُه َٞمْحُن َو ًحى وَم٣مَل ََمْوفِمُدىُمْم َيْوُم ايمزي َُ ن َُيْمَمَ ايمٛم٣َّمُس 

وا فَمعَم اّللَِّ ىَمِذزم٣ًم { 10}هَمَتَولمَّ همِْرفَمْوُن هَمَجَٚمَع ىَمْٝمَدُه شُممَّ َأسَمى { 11} َٓ سَمْٖمؼَمُ وؽَمى َوْيَٙمُ٘مْم  م َمُّ وَم٣مَل َِلُ

ى  ُّ { 13}هَمُٝمْسِحَتُ٘مْم زمَِٔمَذاٍب َووَمْد طَم٣مَب ََمِن اهْمؼَمَ ٍَ { 11}وا ايمٛمَّْجَوى هَمَتٛم٣َمَزفُموا َأَْمَرُهم زَمْٝمٛمَُٜمْم َوَأ

٣م َوَيْذَهَب٣م زمَِْمِريَٗمتُِ٘مُم اظمُْ  ُ٘مم زمِِسْحِرمِهَ َِ ْن َأْر ثعَْم وَم٣ميُموا إِْن َهَذاِن يَمَس٣مضِمَراِن ُيِريَداِن َأن ُُيِْرصَم٣مىُمم َمي

٣م َأن وَم٣ميُمو  {11}هَمَٟمْْجُِٔموا ىَمْٝمَدىُمْم شُممَّ اْئُتوا َصّٖم٣ًم َووَمْد َأهْمَٙمَح ايْمَٝمْوَم ََمِن اؽْمَتْٔمعَم { 11} ا َي٣م َُموؽَمى إَِمَّ

َل ََمْن َأيْمَٗمى  ٣م َأن ٞمَُّ٘موَن َأوَّ ٝمَُّل إيَِمْٝمِه َِمن { 11}سُمْٙمِٗمَي َوإَِمَّ ْم َوفِمِِمٝمُُّٜمْم ُُيَ وَم٣مَل زَمْل َأيْمُٗموا هَم١مَِذا ضِمَب٣مُِلُ

٣َم سَمْسَٔمى  وؽَمى { 11}ؽِمْحِرِهْم َأَّنَّ ْف إِ { 11}هَمَٟمْوصَمَس دِم َٞمْٖمِسِه طِمٝمَٖم٥ًم َمُّ َٓ ََتَ فَْمعَم وُمْٙمٛم٣َم  ْٕ َك َأٞم٦َم ا ٞمَّ

٣مضِمُر ضَمْٝم٧ُم َأسَمى { 11} َٓ ُيْٖمٙمُِح ايمسَّ ََم َصٛمَُٔموا ىَمْٝمُد ؽَم٣مضِمٍر َو َوَأيْمِق ََم٣م دِم َيِٚمٝمٛمَِك سَمْٙمَٗمْف ََم٣م َصٛمَُٔموا إِٞمَّ

دًا وَم٣ميُموا آََمٛم٣َّم زمَِربي َه٣مُروَن َوَُموؽَمى { 11} َحَرُة ؽُمجَّ ْبَل َأْن آَذَن وَم٣مَل آََمٛمُتْم يَمُه ومَ { 10}هَمُٟميْمِٗمَي ايمسَّ

َُص  َٕ ْن طِماَلٍف َو ْحَر هَمأَلُوَمْمئَمنَّ َأْيِدَيُ٘مْم َوَأْرصُمَٙمُ٘مم َمي َٚمُ٘مُم ايمسي ُه يَمَ٘مبغُِمىُمُم ايمَِّذي فَمٙمَّ َبٛمَُّ٘مْم يَمُ٘مْم إِٞمَّ ٙمي

ٛم٣َم َأؾَمدُّ فَمَذازم٣ًم َوَأزْمَٗمى  ٠ْمشمَِركَ { 13}دِم صُمُذوِع ايمٛمَّْخِل َويَمَتْٔمَٙمُٚمنَّ َأيُّ فَمعَم ََم٣م صَم٣مءَٞم٣م َِمَن  وَم٣ميُموا يَمن ٞمُّ

ْٞمَٝم٣م  َٝم٣مَة ايمدُّ ََم سَمْٗمِِض َهِذِه اْْلَ ٛم٣َم { 11}ايْمَبٝميٛم٣َمِت َوايمَِّذي هَمَْمَرَٞم٣م هَم٣موْمِض ََم٣م َأٞم٦َم وَم٣مٍض إِٞمَّ ٣م آََمٛم٣َّم زمَِرزمي إِٞمَّ

ْحِر َواّللَُّ طَمغْمٌ َوَأزْمٗمَ  هُ { 11}ى يمَِٝمْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم طَمَْم٣مَي٣مَٞم٣م َوََم٣م َأىْمَرْهَتٛم٣َم فَمَٙمْٝمِه َِمَن ايمسي ُه ََمن َيْٟمِت َرزمَّ ُُّمِْرَم٣ًم  إِٞمَّ

َٓ ََيْٝمى  َٓ َيُٚموُت همِٝمَٜم٣م َو ُم { 11}هَم١مِنَّ يَمُه صَمَٜمٛمََّم  ٣مِت هَمُٟمْويَمئَِك َِلُ ٣مِْلَ َوََمْن َيْٟمسمِِه َُم٠ْمَِمٛم٣ًم وَمْد فَمِٚمَل ايمِمَّ

َرصَم٣مُت ايْمُٔمعَم  ََّْن٣َمُر طَم { 11}ايمدَّ ْٕ تَِٜم٣م ا ِري َِمن ََتْ ٣ميمِِديَن همِٝمَٜم٣م َوَذيمَِك صَمَزاء ََمن صَمٛم٣َّمُت فَمْدٍن ََتْ

َّٓ   {11}سَمَزىمَّى  ْم ؿَمِريٗم٣ًم دِم ايْمَبْحِر َيَبس٣ًم  ْب َِلُ ِ زمِِٔمَب٣مِدي هَم٣مْْضِ ٍْ َويَمَٗمْد َأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأْن َأ

َُمى  َٓ ََتْ ٣مُف َدَرىم٣ًم َو َن ايمْ { 11}ََتَ { 11}َٝممي ََم٣م نَمُِمَٝمُٜمْم هَمَٟمسْمَبَٔمُٜمْم همِْرفَمْوُن زمُِجٛمُوِدِه هَمَٕمُِمَٝمُٜمم َمي

لَّ  ََ متٞمزت هذه اًمسقرة سمذيمر شمٗم٤مصٞمؾ مل شمذيمر ذم همػمه٤م ، 1{11}همِْرفَمْوُن وَمْوََمُه َوََم٣م َهَدى  َوَأ
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 وىمقة ذم اعمٕم٤مين ُمـ اًمسقر سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمٍم اعم٘م٤مـمع واًمٗمقاصؾ إٓ أن هٜم٤مك دىم٦م ذم إًمٗم٤مظ

سم٤مًمذه٤مب إمم اًمٓم٤مهمٞم٦م صمؿ احلقار ذم ذيمر أطمداث اًم٘مّم٦م ُمـ سمداي٦م اًمتٙمٚمٞمػ  وىمد سمدأت اًمسقرة

وهق يبلم ـمبٞمٕم٦م  ىم٤مل اًمسٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممموهق اجلزء اًمب٤مرز ذم هذه اًمسقرة ُمع ومرقمقن 

وأراه أي٤مت ، وٟمب٠مه، عم٤م أوطمك اهلل إمم ُمقؾمك))اعمٝمٛم٦م اًمتل أويمٚم٧م إمم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم 

ُه ؿَمَٕمىاْذَه٤ْم إلَِم } : وم٘م٤مل، ُمٚمؽ ُمٍم، أرؾمٚمف إمم ومرقمقن، اًمب٤مهرات مترد  : أي {همِْرفَمْوَن إِٞمَّ

طمتك إٟمف ادقمك ، واًم٘مٝمر ًمٚمْمٕمٗم٤مء، وزاد قمغم احلد ذم اًمٙمٗمر واًمٗمس٤مد واًمٕمٚمق ذم إرض

وًمٙمـ ُمـ رمح٦م اهلل وطمٙمٛمتف ، وـمٖمٞم٤مٟمف ؾمب٥م هلاليمف : أي -ىمبحف اهلل-اًمرسمقسمٞم٦م واإلًمقهٞم٦م 

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم أٟمف  ومحٞمٜمئذ قمٚمؿ، إٓ سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م سم٤مًمرؾمؾ، أٟمف ٓ يٕمذب أطمدا، وقمدًمف

، اًمذي ًمٞمس ًمف ُمٜم٤مزع ذم ُمٍم ُمـ اخلٚمؼ، طمٞم٨م أرؾمؾ إمم هذا اجلب٤مر اًمٕمٜمٞمد، حتٛمؾ محال قمٔمٞمام

وشمٚم٘م٤مه ، وم٤مُمتثؾ أُمر رسمف، وىمد ضمرى ُمٜمف ُم٤م ضمرى ُمـ اًم٘متؾ، وطمده، وُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

 : وم٘م٤مل، ُمـ مت٤مم اًمدقمقة[ هل]اًمتل ، وؾم٠مًمف اعمٕمقٟم٦م وشمٞمسػم إؾمب٤مب، سم٤مٟٓمنماح واًم٘مبقل

ْح رِم َصْدِري} وٓ يتٙمدر ، ٕحتٛمؾ إذى اًم٘مقزم واًمٗمٕمكم، وؾمٕمف وأومسحف : أي {َربي اِْشَ

مل يّمٚمح ص٤مطمبف هلداي٦م اخلٚمؼ ، وم٢من اًمّمدر إذا و٤مق، وٓ يْمٞمؼ صدري، ىمٚمبل سمذًمؽ

  .ودقمقهتؿ

٥ٍم َِمَن اّللَِّ يمِٛم٦َْم } : ىم٤مل اهلل ًمٜمبٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ْم َويَمْو ىُمٛم٦َْم هَمٓم٣ًّم نَمٙمِٝمَظ هَمبََِم َرْْحَ َِلُ

وا َِمْن ضَمْويمَِك  وقمسك اخلٚمؼ ي٘مبٚمقن احلؼ ُمع اًمٚملم وؾمٕم٦م اًمّمدر واٟمنماطمف  1{ايْمَٗمْٙم٤ِم ْٓٞمَٖمّمُّ

 .قمٚمٞمٝمؿ

ْ رِم َأَْمِري} ٌي وهقن ، ؾمٝمؾ قمكم يمؾ أُمر أؾمٚمٙمف ويمؾ ـمريؼ أىمّمده ذم ؾمبٞمٚمؽ : أي {َوَي

، يٞمن ًمٚمداقمل أن ي٠ميت مجٞمع إُمقر ُمـ أسمقاهب٤م وُمـ شمٞمسػم إُمر أن، قمكم ُم٤م أُم٤مُمل ُمـ اًمِمدائد

َواضْمُٙمْل }. ويدقمقه سم٠مىمرب اًمٓمرق اعمقصٚم٦م إمم ىمبقل ىمقًمف، وخي٤مـم٥م يمؾ أطمد سمام يٜم٤مؾم٥م ًمف
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ويم٤من ذم ًمس٤مٟمف صم٘مؾ ٓ يٙم٤مد يٗمٝمؿ قمٜمف اًمٙمالم يمام ىم٤مل  {َيْٖمَٗمُٜموا وَمْورِم * فُمْٗمَدًة َِمْن يمَِس٣ميِن 

ومس٠مل اهلل أن حيؾ ُمٜمف  {َوَأطِمي َه٣مُروُن ُهَو َأهْمَِمُح َِمٛميي يمَِس٣مًٞم٣م}اعمٗمنون يمام ىم٤مل اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل 

 .قم٘مدة يٗم٘مٝمقا ُم٤م ي٘مقل ومٞمحّمؾ اعم٘مّمقد اًمت٤مم ُمـ اعمخ٤مـمب٦م واعمراضمٕم٦م واًمبٞم٤من قمـ اعمٕم٤مين

أي ُمٕمٞمٜم٤م يٕم٤موٟمٜمل وي١مازرين ويس٤مقمدين قمغم ُمـ أرؾمٚم٧م إًمٞمٝمؿ  {َواصْمَٔمْل رِم َوِزيًرا َِمْن َأْهقِم }

ُمـ أهٚمف ٕٟمف ُمـ سم٤مب اًمؼم وأطمؼ سمؼم اإلٟمس٤من ىمراسمتف صمؿ قمٞمٜمف سمس١ماًمف وم٘م٤مل وؾم٠مل أن يٙمقن 

ؽَمٛمَُُمدُّ فَمُّمَدَك زمَِٟمطِمٝمَك }أي ىمقين سمف وؿمد سمف فمٝمري ىم٤مل اهلل  {اؾْمُدْد زمِِه َأْزِري* َه٣مُروَن َأطِمي }

 .{َوَٞمْجَٔمُل يَمُ٘مََم ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م

ىْمُه دِم َأَْمِري}  .٤م رؾمقٓ يمام ضمٕمٚمتٜملأي ذم اًمٜمبقة سم٠من دمٕمٚمف ٟمبٞم {َوَأِْشِ

قمٚمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة  {َوَٞمْذىُمَرَك ىَمثغًِما* ىَمْي ُٞمَسبيَحَك ىَمثغًِما }صمؿ ذيمر اًمٗم٤مئدة ذم ذًمؽ وم٘م٤مل 

واًمسالم أن ُمدار اًمٕمب٤مدات يمٚمٝم٤م واًمديـ قمغم ذيمر اهلل ومس٠مل اهلل أن جيٕمؾ أظم٤مه ُمٕمف يتس٤مقمدان 

بٞمح واًمتٝمٚمٞمؾ وهمػمه ُمـ أٟمقاع ويتٕم٤موٟم٤من قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ومٞمٙمثر ُمٜمٝمام ذيمر اهلل ُمـ اًمتس

 اًمٕمب٤مدات

َك ىُمٛم٦َْم زمِٛم٣َم زَمِِمغًما} شمٕمٚمؿ طم٤مًمٜم٤م ووٕمٗمٜم٤م وقمجزٟم٤م واومت٘م٤مرٟم٤م إًمٞمؽ ذم يمؾ إُمقر وأٟم٧م  {إِٞمَّ

اٟمتٝمك يمالم ( (أسمٍم سمٜم٤م ُمـ أٟمٗمسٜم٤م وأرطمؿ ومٛمـ قمٚمٞمٜم٤م سمام ؾم٠مًمٜم٤مك وأضم٥م ًمٜم٤م ومٞمام دقمقٟم٤مك

ومم٤م ضم٤مء أيْم٤م ذم شمٗمسػم هذه أي٤مت ُم٤مذيمره أسمق اًمسٕمقد ذم  .1سمتٍمف  اًمسٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وم٘مد ـمٚم٥م ُمقؾمك ُمـ رسمف أن ينمح ًمف صدره ويٗمتح ىمٚمبف وجيٕمٚمف قمٚمٞمام ) شمٗمسػمه وم٘م٤مل 

سمِمئقون احلٞم٤مة وأطمقال اخلٚمؼ وجيٕمٚمف طمٚمٞمام ويقؾمع صدره ًمٞمتحٛمؾ اعمِم٤مق ورديء 

 .2( إظمالق

                                                                 

ُم١مؾمس٦م : قمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمسٕمدي، دار اًمٜمنم: ٜم٤من، شم٠مًمٞمػشمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمسػم يمالم اعم : اًمسٕمدي  -  1
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خم٤مـمب٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عمقؾمك قمٚمٞمف واعمالطمظ ذم هذه اًمسقرة أهن٤م ٟم٘مٚم٧م شمٗم٤مصٞمؾ ذم 

َْهٙمِِه اَْمُ٘مُثوا إيِني آَٞمْس٦ُم }  : اًمسالم مل يذيمر ذم ؾمقرة أظمرى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ِٕ إِْذ َرَأى َٞم٣مرًا هَمَٗم٣مَل 

ٛمَْٜم٣م زمَِٗمَبٍس َأْو َأصِمُد فَمعَم ايمٛم٣َّمِر ُهًدى  إيِني { 33}وؽَمى هَمَٙمَمَّ َأسَم٣مَه٣م ُٞموِدي َي٣م َمُ { 30}َٞم٣مرًا يمََّٔمقمي آسمِٝمُ٘مم َمي

ِس ؿُمًوى  َك زم٣ِميْمَواِد اظمَُْٗمدَّ سُمَك هَم٣مؽْمَتِٚمْع ظم٣َِم ُيوضَمى   {31}َأَٞم٣م َرزمَُّك هَم٣مطْمَٙمْع َٞمْٔمَٙمْٝمَك إِٞمَّ { 31}َوَأَٞم٣م اطْمؼَمْ

اَلَة يمِِذىْمِري  َّٓ َأَٞم٣م هَم٣مفْمُبْديِن َوَأوِمِم ايمِمَّ َٓ إيَِمَه إِ ٛمِي َأَٞم٣م اّللَُّ  ٣مفمَ { 31}إِٞمَّ ٥َم ءَاسمَِٝم٥ٌم َأىَم٣مُد ُأطْمِٖمٝمَٜم٣م إِنَّ ايمسَّ

َدى { 31}يمُِتْجَزى ىُملُّ َٞمْٖمٍس زمََِم سَمْسَٔمى  َبَع َهَواُه هَمؼَمْ ٣م َواسمَّ َك فَمٛمَْٜم٣م ََمْن َٓ ُي٠ْمَِمُن ِِبَ ٞمَّ { 31}هَماَل َيُِمدَّ

ُٟم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأُهشُّ ِِب٣َم{ 31}َوََم٣م سمِْٙمَك زمَِٝمِٚمٝمٛمَِك َي٣م َُموؽَمى  فَمعَم نَمَٛمِٚمي َورِمَ همِٝمَٜم٣م  وَم٣مَل ِهَي فَمَِم٣مَي َأسَمَوىمَّ

وَم٣مَل طُمْذَه٣م { 10}هَمَٟميْمَٗم٣مَه٣م هَم١مَِذا ِهَي ضَمٝم٥ٌَّم سَمْسَٔمى { 31}وَم٣مَل َأيْمِٗمَٜم٣م َي٣م َُموؽَمى { 31}ََمآِرُب ُأطْمَرى 

ُولَم  ْٕ ٣م ا ْف ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م ؽِمغَمََتَ َٓ ََتَ ُرْج زَمْٝمَّم٣مء َِمْن نَمغْمِ { 13}َو ُٚمْم َيَدَك إلَِم صَمٛم٣َمضِمَك ََتْ َْ ؽُموٍء  َوا

ُه ؿَمَٕمى { 11}يمِٛمُِرَيَك َِمْن آَي٣مسمِٛم٣َم ايْمُ٘مػْمَى { 11}آَي٥ًم ُأطْمَرى  وَم٣مَل َربي { 11}اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْوَن إِٞمَّ

ْح رِم َصْدِري  ْ رِم َأَْمِري { 11}اِْشَ ٌي ن يميَس٣ميِن { 11}َوَي َيْٖمَٗمُٜموا وَمْورِم { 11}َواضْمُٙمْل فُمْٗمَدًة َمي

ْن َأْهقِم َواصْمَٔمل رمي وَ { 11} ىْمُه دِم { 13}اؾْمُدْد زمِِه َأْزِري { 10}َه٣مُروَن َأطِمي { 11}ِزيرًا َمي َوَأِْشِ

وَم٣مَل { 11}إِٞمََّك ىُمٛم٦َم زمِٛم٣َم زَمِِمغمًا { 11}َوَٞمْذىُمَرَك ىَمثغِمًا { 11}ىَمْي ُٞمَسبيَحَك ىَمثغِمًا { 11}َأَْمِري 

٧م اعمٝمٛم٦م اًمتل عم٤ّم يم٤مٟم أي٤مت ٟمجد أٟمفُمـ ظمالل هذه ، 1{11}وَمْد ُأوسمِٝم٦َم ؽُم٠ْميَمَك َي٣م َُموؽَمى 

اًمذي ؾمٞمبٚمٖمف ُمقؾمك اًمدقمقة قمغم ىمدر يمبػم ُمـ  اعمدقمقيمٚمػ هب٤م ُمقؾمك ُمٝمٛم٦م ؿم٤مىم٦م وعم٤م يم٤من 

وم٢مّن ُمـ اًمٓمبٞمٕمل عمـ يريد ُمقاضمٝمتٝمؿ أن  واًمٕمٚمق واًمٗمس٤مد اجلريٛم٦م وطم٥م اًمّمٗم٤مت اًمسٞمئ٦م

ُمـ اًمقؾم٤مئؾ  ُمع ُم٤م يّم٤مطم٥م ذًمؽ، يٙمقن قمغم ىمدر يمبػم ُمـ اهلٛم٦م واًمٕمزيٛم٦م واًمّتحّٛمؾ

 ـمٖمٞم٤من ومرقمقنًمتٙمقن ذم طمّده٤م إدٟمك يم٤مومٞم٦م ًمٚمقىمقف أُم٤مم ، اًمرضوري٦م واًمتل ٓ سمّد ُمٜمٝم٤م

وهذا درس ُمٝمؿ ًمٚمدقم٤مة ذم  واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقفمٞمٗم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشمؼ اًمداقمٞم٦م إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

دل ذا ُم٤م وه.يمؾ زُم٤من أن يستٕمدوا عمٝمٛم٦م اًمدقمقة سمام حتت٤مج إًمٞمف ُمـ اًمقؾم٤مئؾ واًمٕمزيٛم٦م واهلٛمؿ
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ُولَم  : شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ىمقًمف ْٕ ٣م ا ْف ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م ؽِمغَمََتَ َٓ ََتَ ُٚمْم َيَدَك إلَِم { 13}وَم٣مَل طُمْذَه٣م َو َْ َوا

ُرْج زَمْٝمَّم٣مء َِمْن نَمغْمِ ؽُموٍء آَي٥ًم ُأطْمَرى  اْذَه٤ْم إلَِم { 11}يمِٛمُِرَيَك َِمْن آَي٣مسمِٛم٣َم ايْمُ٘مػْمَى { 11}صَمٛم٣َمضِمَك ََتْ

ُه  ، وأراه ُم٤م يدل قمغم أّٟمف رؾمقل، اًمٕمّم٤م واًمٞمدسمٛمٕمجزيت  ومبٕمد أن آٟمسف)، 1{11}ؿَمَٕمى همِْرفَمْوَن إِٞمَّ

وًمٞمس هذا إّٓ ّٕن ، 2 (أُمره سم٤مًمذه٤مب إمم ومرقمقن وأُمره أن يدقمقه، وُمّٝمد ًمف شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت

 . ىمقل احلؼ أُم٤مم ومرقمقن اًمذي ـمٖمك : ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مدم قمغم ُمٝمٛم٦م صٕمب٦م وهل

 اذه٥م إمم ومرقمقن : اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالميم٤من اخلٓم٤مب ُمـ  وهٙمذا

وُمره ومٚمٞمحسـ إمم ، وم٤مدقمف إمم قمب٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، اًمذي ظمرضم٧م وم٤مرا ُمٜمف وه٤مرسم٤م)

وم٢مّٟمف ىمد ـمٖمك وسمٖمك وآصمر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وٟمز اًمرب  ،سمٜمل إهائٞمؾ وٓ يٕمذهبؿ

إمم اهلل سم٤مًمس١مال أن ينمح ًمف  ومتقضمف، وم٤مؾمتِمٕمر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم صم٘مؾ اعمٝمٛم٦مإقمغم

سمٕمثف إمم أقمٔمؿ ُمٚمؽ ، ىمد أُمره سم٠مُمر قمٔمٞمؿ وظمٓم٥م ضمسٞمؿ -ؾمبح٤مٟمف-وم٢مّٟمف، صدره ومٞمام سمٕمثف سمف

قمغم وضمف إرض إذ ذاك وأضمؼمهؿ وأؿمدهؿ يمٗمرا وأيمثرهؿ ضمٜمقدا وأقمٛمرهؿ ُمٚمٙم٤م وأـمٖم٤مهؿ 

 .3(هل٤م همػمهسمٚمغ ُمـ أُمره أن ادقمك أّٟمف ٓ يٕمرف اهلل وٓ يٕمٚمؿ ًمرقم٤مي٤مه إ، وأسمٚمٖمٝمؿ متردا

اعمقيمؾ هب٤م اعمٝمٛم٦م  وهق يستِمٕمر طمجؿ، ومٙم٤من رّد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم سمبسط ُمس٠مًمتف

ذًمؽ أّن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم شمرسمك ذم ىمٍم  : ومٓمٚم٥م يمؾ ُم٤م يس٤مقمده قمغم اعمقاضمٝم٦م ، وظمٓمقرهت٤م

ىم٤مل  ومٓمٚم٥م ُمـ اهلل اًمتٞمسػم، ويٕمٚمؿ ُم٤مذا ومٕمؾ سمبٜمل إهائٞمؾ، ومرقمقن ويٕمٚمؿ ُمـ هق ومرقمقن

ْح رِم َصْدِري } : شمٕم٤ممم ْ رِم َأَْمِري { 11}وَم٣مَل َربي اِْشَ ٌي ن يميَس٣ميِن { 11}َوَي { 11}َواضْمُٙمْل فُمْٗمَدًة َمي

ْن َأْهقِم { 11}َيْٖمَٗمُٜموا وَمْورِم  { 13}اؾْمُدْد زمِِه َأْزِري { 10}َه٣مُروَن َأطِمي { 11}َواصْمَٔمل رمي َوِزيرًا َمي
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ىْمُه دِم َأَْمِري  ، ُمقؾمك صدرا سمام يُمٚمِّػ ُمـ ُم٘م٤موُم٦م ومرقمقن وضمٜمقده ّٕٟمف و٤مق، 1{11}َوَأِْشِ

، ومس٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يقؾمع ىمٚمبف ًمٚمحؼ ويٜمقره سم٤مإليامن واًمٜمّبقة طمتك ٓ خي٤مف ومرقمقن وضمٜمقده

وؾم٠مل اهلل أن يسٝمؾ قمٚمٞمف ُم٤م أُمره سمف ، وًمٞمحتٛمؾ اًمقطمل واعمِم٤مق وردئ إظمالق ُمـ ومرقمقن

وأن جيٕمؾ ًمف وزيرا ُمـ ، قم٘مدة ُمـ ًمس٤مٟمفوأن حيٚمؾ ، وسمٕمثف ًمف ُمـ شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م إمم ومرقمقن

 .2أي فمٝمػما يٕمتٛمد قمٚمٞمف ويٕمٞمٜمف قمغم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م : أهٚمف ه٤مرون أظمٞمف

طمتك  صمؿ متِض أي٤مت شمبلم احلقار اًمذي دار سملم ُمقؾمك وومرقمقن سم٠مؾمٚمقب ىمّميص رائع

شمٕمريض ُمـ ُمقؾمك سمٗمرقمقن وىمقُمف  .اٟمتّم٤مر احلؼ قمغم اًمب٤مـمؾ وإيامن اًمسحرة سم٢مقمالنشمٜمتٝمل 

إمم هذه أي٤مت  اوإظمب٤مر سم٠مهنؿ ًمٞمسق ُمـ أومم اًمٜمٝمك واًمٕم٘مقل اعمتٗمٙمرة ٕهنؿ مل يٚمتٗمتق وذم هلؿ

 .3 (اًمٙمقٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمقطم٤مٟمٞم٦م ومل يتدسمروه٤م

ويالطمظ يمذًمؽ ذم هذه اًمسقرة أن ومرقمقن ـمٚم٥م ُمـ ُمقؾمك اًمؼمه٤من قمغم صدق يمالُمف 

ؾمحرة ومرقمقن اًمذيـ يم٤من ومرقمقن يثؼ يمثػما ذم ُمٝم٤مراهتؿ وًمٙمـ  ومٓمٚم٥م ُمٜمف ُمققمدا ًمٞمتب٤مرى ُمع

هَمَٙمٛمَْٟمسمَِٝمٛمََّك } : اهلل أيد رؾمقًمف سم٤معمٕمجزة اخل٤مرىم٦م اًمتل همٚم٥م هب٤م ؾمحرة ومرقمقن ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمبٞمٜم٤م ذًمؽ

َٓ َأٞم٦َم ََمَ٘م٣مٞم٣ًم ؽُمًوى  َّٓ ُٞمْخٙمُِٖمُه َٞمْحُن َو ْثٙمِِه هَم٣مصْمَٔمْل زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمََك ََمْوفِمدًا  وَم٣مَل { 11}زمِِسْحٍر َمي

ًحى  َُ يٛم٥َِم َوَأن َُيْمَمَ ايمٛم٣َّمُس  { 10} هَمَتَولمَّ همِْرفَمْوُن هَمَجَٚمَع ىَمْٝمَدُه شُممَّ َأسَمى{ 11}ََمْوفِمُدىُمْم َيْوُم ايمزي

وا فَمعَم اّللَِّ ىَمِذزم٣ًم هَمُٝمْسِحَتُ٘مْم زمَِٔمَذاٍب َووَمْد طَم٣مَب ََمِن اهْمؼَمَى  َٓ سَمْٖمؼَمُ وؽَمى َوْيَٙمُ٘مْم  م َمُّ { 13}وَم٣مَل َِلُ

وا ايمٛمَّْجَوى  ُّ ٍَ وَم٣ميُموا إِْن َهَذاِن يَمَس٣مضِمَراِن ُيِريَداِن َأن ُُيِْرصَم٣مىُمم { 11}هَمَتٛم٣َمَزفُموا َأَْمَرُهم زَمْٝمٛمَُٜمْم َوَأ

٣م َوَيْذَهَب٣م زمَِْمِريَٗمتُِ٘مُم اظمُْْثعَم  ُ٘مم زمِِسْحِرمِهَ َِ ْن َأْر هَمَٟمْْجُِٔموا ىَمْٝمَدىُمْم شُممَّ اْئُتوا َصّٖم٣ًم َووَمْد َأهْمَٙمَح { 11}َمي

َل ََمْن َأيْمَٗمى   {11}ايْمَٝمْوَم ََمِن اؽْمَتْٔمعَم  ٣م َأن ٞمَُّ٘موَن َأوَّ ٣م َأن سُمْٙمِٗمَي َوإَِمَّ ٣مَل زَمْل ومَ { 11}وَم٣ميُموا َي٣م َُموؽَمى إَِمَّ
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٣َم سَمْسَٔمى  ٝمَُّل إيَِمْٝمِه َِمن ؽِمْحِرِهْم َأَّنَّ ْم َوفِمِِمٝمُُّٜمْم ُُيَ هَمَٟمْوصَمَس دِم َٞمْٖمِسِه طِمٝمَٖم٥ًم { 11}َأيْمُٗموا هَم١مَِذا ضِمَب٣مُِلُ

وؽَمى  فَْمعَم { 11}َمُّ ْٕ َك َأٞم٦َم ا ْف إِٞمَّ َٓ ََتَ ََم َوَأيْمِق ََم٣م دِم َيِٚمٝمٛمَِك سَمْٙمَٗمْف ََم٣م َصٛمَُٔموا إِٞمَّ { 11}وُمْٙمٛم٣َم 

٣مضِمُر ضَمْٝم٧ُم َأسَمى  َٓ ُيْٖمٙمُِح ايمسَّ   .1{11}َصٛمَُٔموا ىَمْٝمُد ؽَم٣مضِمٍر َو

اىمتْمتف طمٙمٛم٦م اعمقمم قمز وضمؾ ومٝمق  وىمد يم٤من شم٠ميٞمد ُمقؾمك سم٤معمٕمجزات أُمر ضوري)

ُمرؾمؾ إمم اًمٓم٤مهمٞم٦م ومرقمقن أقمتك ُمٚمقك إرض وأقمرىمٝمؿ طمْم٤مرة وأؿمدهؿ اؾمتٕمب٤مدا ًمٚمخٚمؼ 

اًمذل طمتك اؾمتٛمرأوا ُمذاىمف ومٛمردوا قمٚمٞمف وهق ُمرؾمؾ ٓؾمتٜم٘م٤مذ ىمقم ذسمقا ُمـ يم١موس 

واؾمتٙم٤مٟمقا دهرا ـمقيال واًمذل يٗمسد اًمٗمٓمرة طمتك شم٠مؾمـ وشمتٕمٗمـ ويذه٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم 

 .2 (وم٤مؾمتٜم٘م٤مذ ه١مٓء أُمر قمسػم

ٛم٣َم ظم٣ََّم صَم٣مءسْمٛم٣َم)ويٕمٚمـ اًمسحرة طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمريم٦م  ومال يٓمٚمبقن  (َوََم٣م سَمٛمِٗمُم َِمٛم٣َّم إَِّٓ َأْن آََمٛم٣َّم زمِآَي٣مِت َرزمي

ا )إٟمام يٓمٚمبقن اًمثب٤مت واًمّمؼم ُمـ رهبؿ ، اًمّمٗمح واًمٕمٗمق ُمـ قمدّوهؿ ٛم٣َم َأهْمِرْغ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َصػْمً َرزمَّ

ٛم٣َم َُمْسٙمِِٚمكم قم٤مضمزا قمـ رد . هذا اًمققمل وهذا آـمٛمئٜم٤من مومٞم٘مػ اًمٓمٖمٞم٤من قم٤مضمزا أُم٤م. (َوسَمَوهمَّ

 ضمذوع اًمٜمخؾ وٓ ويّمٚمبٝمؿ قمغم، ومٞمٜمٗمذ هتديده. ه١مٓء اعم١مُمٜملم ًمٓمريؼ اًمب٤مـمؾ ُمـ ضمديد

 . يثٜمٞمٝمؿ ذًمؽ قمـ احلؼ

 ؽمٝم٣موم٣مت ايمٗمِم٥م دم ؽمورة ايمُمٔمراء : رازمٔم٣مً 

هذه اًمسقرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م أيْم٤م شمٜم٤موًم٧م ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم أوائؾ آي٤مهت٤م وصٗمح٤مهت٤م 

وهٙمذا ٟمالطمظ ذم هذه اًمسقرة وُم٤م ؾمبؼ ُمـ اًمسقر أن ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن 

ذم اًمسقر اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م ىمّمص إٟمبٞم٤مء يمام هق احل٤مل ذم هذه شم٠ميت ذم ُم٘مدُم٦م ىمّمص إٟمبٞم٤مء 

اًمسقرة وىمبٚمٝم٤م ذم ؾمقرة إقمراف ويقٟمس وسمدأت هذه اًمسقرة شمتٜم٤مول اًم٘مّم٦م ُمـ أي٦م 

َٓ { 30}َوإِْذ َٞم٣مَدى َرزمَُّك َُموؽَمى َأِن اْئ٦ِم ايْمَٗمْوَم ايمٓم٣َّمظمكَِِم  } : اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم وَمْوَم همِْرفَمْوَن َأ
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زُموِن { 33}َيتَُّٗموَن  َٓ َيٛمَْمٙمُِق يمَِس٣ميِن هَمَٟمْرؽِمْل { 31}وَم٣مَل َربي إيِني َأطَم٣مُف َأن ُيَ٘مذي َوَيِّمٝمُق َصْدِري َو

مْ { 31}إلَِم َه٣مُروَن  ٣م ََمَٔمُ٘مم { 31}فَمقَمَّ َذٞم٤ٌم هَمَٟمطَم٣مُف َأن َيْٗمُتُٙموِن  َوَِلُ وَم٣مَل ىَمالَّ هَم٣مْذَهَب٣م زمِآَي٣مسمِٛم٣َم إِٞمَّ

ْسَتِٚمُٔمو ٣م َرؽُموُل َربي ايْمَٔم٣مظمَكَِم { 31}َن َمُّ َٓ إِٞمَّ ائِٝمَل { 31}هَمْٟمسمَِٝم٣م همِْرفَمْوَن هَمُٗمو َ ٍْ َأْن َأْرؽِمْل ََمَٔمٛم٣َم زَمٛمِي إِ

َوهَمَٔمْٙم٦َم هَمْٔمَٙمَتَك ايمَّتِي هَمَٔمْٙم٦َم { 31}وَم٣مَل َأمَلْ ُٞمَرزميَك همِٝمٛم٣َم َويمِٝمدًا َويَمبِْث٦َم همِٝمٛم٣َم َِمْن فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكَِم { 31}

٣ميميكَم   {31}َن ايْمَ٘م٣مهمِِريَن َوَأٞم٦َم َمِ  هَمَٖمَرْرُت َِمٛمُ٘مْم ظم٣ََّم طِمْٖمُتُ٘مْم { 10}وَم٣مَل هَمَٔمْٙمُتَٜم٣م إِذًا َوَأَٞم٣م َِمَن ايمّمَّ

ائِٝمَل { 13}هَمَوَه٤َم رِم َرِّبي ضُمْ٘مًَم َوصَمَٔمَٙمٛمِي َِمَن اظمُْْرؽَمٙمِكَم  َ ٍْ َوسمِْٙمَك ٞمِْٔمَٚم٥ٌم مَتُٛمَُّٜم٣م فَمقَمَّ َأْن فَمبَّدتَّ زَمٛمِي إِ

َْرِض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إن ىُمٛمُتم { 11}وَم٣مَل همِْرفَمْوُن َوََم٣م َربُّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم  {11} ْٕ ََمَواِت َوا وَم٣مَل َربُّ ايمسَّ

ووِمٛمكَِم  َٓ سَمْسَتِٚمُٔموَن { 11}َمُّ يمكَِم { 11}وَم٣مَل ظمَِْن ضَمْويَمُه َأ َوَّ ْٕ ُ٘مْم َوَربُّ آزَم٣مئُِ٘مُم ا وَم٣مَل { 11}وَم٣مَل َرزمُّ

ِق َواظمَْْٕمِرِب َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إِن ىُمٛمُتْم { 11}ايمَِّذي ُأْرؽِمَل إيَِمْٝمُ٘مْم ظمََْجٛمُوٌن  إِنَّ َرؽُمويَمُ٘ممُ  وَم٣مَل َربُّ اظمَْمْمِ

صَْمَٔمَٙمٛمََّك َِمَن اظمَْْسُجوٞمكَِم { 11}سَمْٔمِٗمُٙموَن  َٕ ي  ْذَت إَِِل٣ًم نَمغْمِ َ وَم٣مَل َأَويَمْو صِمْئُتَك { 11}وَم٣مَل يَمئِِن اَتَّ

بكٍِم  ٍء َمُّ ٣مِدوِمكَم { 10}زمًَِمْ بكٌِم { 13}وَم٣مَل هَمْٟمِت زمِِه إِن ىُمٛم٦َم َِمَن ايمِمَّ هَمَٟميْمَٗمى فَمَِم٣مُه هَم١مَِذا ِهَي شُمْٔمَب٣مٌن َمُّ

{ 11}وَم٣مَل يمِْٙمَٚمََلِ ضَمْويَمُه إِنَّ َهَذا يَمَس٣مضِمٌر فَمٙمِٝمٌم { 11}َوَٞمَزَع َيَدُه هَم١مَِذا ِهَي زَمْٝمَّم٣مء يمِٙمٛم٣َّمـمِِريَن { 11}

ُ٘مم زمِِسْحِرِه هَمََمَذا سَمْٟمَُمُروَن ُيِريُد َأن ُُيِْرصَمُ٘مم َمي  َِ وَم٣ميُموا َأْرصِمِه َوَأطَم٣مُه َوازْمَٔم٧ْم دِم اظمََْدائِِن { 11}ْن َأْر

يَن  ٣مرٍ { 11}ضَم٣مِِشِ ْٔمُٙموٍم { 11}فَمٙمِٝمٍم  َيْٟمسُموَك زمُِ٘ملي ؽَمحَّ َحَرُة ظمِِٝمَٗم٣مِت َيْوٍم َمَّ َووِمٝمَل { 11}هَمُجِٚمَع ايمسَّ

َْتِٚمٔمُ  َحَرَة إِن ىَم٣مُٞموا ُهُم ايْمَٕم٣ميمِبكَِم   {11}وَن يمِٙمٛم٣َّمِس َهْل َأٞمُتم ُّمُّ ٛم٣َم َٞمتَّبُِع ايمسَّ هَمَٙمَمَّ صَم٣مء { 10}يَمَٔمٙمَّ

صَْمرًا إِن ىُمٛم٣َّم َٞمْحُن ايْمَٕم٣ميمِبكَِم  َٕ َحَرُة وَم٣ميُموا يمِِٖمْرفَمْوَن َأئِنَّ يَمٛم٣َم  ُ٘مْم إِذًا ظمََِّن { 13}ايمسَّ وَم٣مَل َٞمَٔمْم َوإِٞمَّ

زمكَِم  ْٙمُٗموَن وَم٣مَل ِلَُ { 11}اظمَُْٗمرَّ وؽَمى َأيْمُٗموا ََم٣م َأٞمُتم َمُّ ِة { 11}م َمُّ ْم َوفِمِِمٝمَُّٜمْم َووَم٣ميُموا زمِِٔمزَّ هَمَٟميْمَٗمْوا ضِمَب٣مَِلُ

٣م يَمٛمَْحُن ايْمَٕم٣ميمُِبونَ  هَمُٟميْمِٗمَي { 11}هَمَٟميْمَٗمى َُموؽَمى فَمَِم٣مُه هَم١مَِذا ِهَي سَمْٙمَٗمُف ََم٣م َيْٟمهمُِ٘موَن  {44} همِْرفَمْوَن إِٞمَّ

َحَرُة ؽَم٣مصِمِديَن  وَم٣مَل آََمٛمُتْم { 11}َربي َُموؽَمى َوَه٣مُروَن { 11}وَم٣ميُموا آََمٛم٣َّم زمَِربي ايْمَٔم٣مظمَكَِم { 11}ايمسَّ

وَُمْمئَمنَّ َأْيدِ  َٕ ْحَر هَمَٙمَسْوَف سَمْٔمَٙمُٚموَن  َٚمُ٘مُم ايمسي ُه يَمَ٘مبغُِمىُمُم ايمَِّذي فَمٙمَّ َيُ٘مْم يَمُه وَمْبَل َأْن آَذَن يَمُ٘مْم إِٞمَّ

 ُ َٕ ْن طِماَلٍف َو َبٛمَُّ٘مْم َأْْجَِٔمكَم َوَأْرصُمَٙمُ٘مم َمي ٛم٣َم َُمٛمَٗمٙمِبُوَن { 11}َصٙمي ٣م إلَِم َرزمي غْمَ إِٞمَّ ََ  َٓ إِٞم٣َّم { 10}وَم٣ميمُوا 

ٛم٣َم طَمَْم٣مَي٣مَٞم٣م َل اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  َٞمْْمَٚمُع َأن َيْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم َرزمُّ ِ زمِِٔمَب٣مِدي { 13}َأن ىُمٛم٣َّم َأوَّ ٍْ َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأْن َأ
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تََّبٔمُ  يَن { 11}وَن إِٞمَُّ٘مم َمُّ ِذََم٥ٌم وَمٙمِٝمُٙموَن { 11}هَمَٟمْرؽَمَل همِْرفَمْوُن دِم اظمََْدائِِن ضَم٣مِِشِ ء يَممِمْ َٓ إِنَّ َه٠ُم

ُْم يَمٛم٣َم يَمَٕم٣مئُِٓموَن { 11} ِٚمٝمٌع ضَم٣مِذُروَن { 11}َوإَِّنَّ ٣م ََلَ ن صَمٛم٣َّمٍت َوفُمُٝموٍن { 11}َوإِٞمَّ هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َمُهم َمي

ائِٝمَل { 11}َوىُمٛمُوٍز َوََمَٗم٣مٍم ىَمِريٍم { 11} َ ٍْ وِمكَم { 11}ىَمَذيمَِك َوَأْوَرشْمٛم٣َمَه٣م زَمٛمِي إِ مْمِ هَمَٟمسْمَبُٔموُهم َمُّ

٣م ظمَُْدَرىُموَن   {10} ْٚمَٔم٣مِن وَم٣مَل َأْصَح٣مُب َُموؽَمى إِٞمَّ وَم٣مَل ىَمالَّ إِنَّ ََمِٔمَي َرِّبي { 13}هَمَٙمَمَّ سَمَراءى اَْلَ

ب زمي { 11}ؽَمَٝمْٜمِديِن  َٔمَِم٣مَك ايْمَبْحَر هَم٣مٞمَٖمَٙمَق هَمَ٘م٣مَن ىُملُّ همِْرٍق ىَم٣ميمْمَّْوِد هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأِن اْْضِ

طَمِريَن { 11}ايْمَٔمٓمِٝمِم  ْٔ َٔمُه َأْْجَِٔمكَم { 11}َوَأْزيَمْٖمٛم٣َم شَممَّ ا شُممَّ َأنْمَروْمٛم٣َم { 11}َوَأٞمَجْٝمٛم٣َم َُموؽَمى َوََمن َمَّ

طَمِريَن  ْٔ ٠مْ { 11}ا َي٥ًم َوََم٣م ىَم٣مَن َأىْمَثُرُهم َمُّ َٔ ضِمٝمُم { 11}َِمٛمكَِم إِنَّ دِم َذيمَِك  َو ايْمَٔمِزيُز ايمرَّ َوإِنَّ َرزمََّك َِلُ

{11}1.  

ٟمالطمظ ذم ؾمٞم٤مىم٤مت هذه اًمسقرة اهن٤م ريمزت أيمثر قمغم طمقار ُمقؾمك ُمع ومرقمقن وذيمرت 

أضمزاء ُمـ احلقار اظمتّم٧م سمف هذه اًمسقرة مل شمرد ذم همػمه٤م طمٞم٨م اؾمؽمؾمؾ ومرقمقن ذم احلقار 

أقمٞمتف احلج٦م ودُمٖمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ُمقؾمك واًمس١مال قمـ رب ُمقؾمك وُم٤مهٞمتف ومٚمام 

، وهذا ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمٙمؾ صقرة ذم إذه٤من. وأقمٚمـ اًمتٕمبئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اٟمت٘مؾ إمم اًمتٝمديد واًمققمٞمد

ومٞمٙمػ يٙمقن إهل٤م ُمـ خيِمك ومئ٦م صٖمػمة ، قمغم ومرقمقن وُمٚمٙمفأن ُمقؾمك وىمقُمف يِمٙمٚمقن ظمٓمرا 

ًمذًمؽ يم٤من ٓ سمد ُمـ هتقيـ إُمر وذًمؽ سمت٘مٚمٞمؾ ؿم٠من ىمقم ُمقؾمك ! يٕمبدون إًمف آظمر؟

ِذََم٥ٌم وَمٙمِٝمُٙمونَ )وطمجٛمٝمؿ  ء يَممِمْ َٓ ومٜمحـ ، وقمغم أي طم٤مل، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٓم٤مردهؿ ٕهنؿ أهم٤مفمقٟم٤م (إِنَّ َه٠ُم

سقرة اهت٤مم ومرقمقن هذه اًم يمذًمؽ ذمالطمظ وٟم .طمذرون ُمستٕمدون ممسٙمقن سمزُم٤مم إُمقر

إؿم٤مراشمف أن أقمداء اًمدقمقة دائام  عمقؾمك سم٠مٟمف جمٜمقن وذم هذا قمدة دٓٓت وإؿم٤مرات ومٛمـ

يقاضمٝمقن اًمدقم٤مة إمم اهلل سمردود ُمتِم٤مهب٦م شمدل قمغم شمِم٤مسمف ىمٚمقهبؿ وـمري٘م٦م شمٗمٙمػمهؿ وذم ذًمؽ 

َّٓ ىَمَذيمَِك ََم٣م َأسَمى ايمَِّذيَن َِمن وَمْبٙمِٜمِ } : ي٘مقل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت ؽُموٍل إِ ن رَّ م َمي
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ؿ اشمٗم٘مق وأوص ويم٠مهن، 1{11}َأسَمَواَصْوا زمِِه زَمْل ُهْم وَمْوٌم ؿَم٣منُموَن { 11}وَم٣ميُموا ؽَم٣مضِمٌر َأْو َُّمْٛمُوٌن 

ٟمٗمس اًمتٝمؿ ًمألٟمبٞم٤مء ومت٤مرة يتٝمٛمقهنؿ سم٤مًمسحر وشم٤مرة يتٝمٛمقهنؿ  اٝمقضمسمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م أن يق

أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ عمجٜمقن أي إن رؾمقًمٙمؿ ىم٤مل إن رؾمقًمٙمؿ اًمذي ) سم٤مجلٜمقن ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

ي٘مقل ىمقٓ ٓ ٟمٕمرومف وٓ ٟمٗمٝمٛمف ومٗمل ذًمؽ  اًمذي يزقمؿ أٟمف أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ عمٖمٚمقب قمغم قم٘مٚمف ٕٟمف

 .2(اًمزُم٤من ٓ يٕمرف اًمٜم٤مس رسم٤م ؾمقى ومرقمقن ومٙمالم ُمقؾمك قمٜمدهؿ همػم ُم٠مًمقف وٓ ُمٕمروف

٤مـمبتف ذم ـمري٘م٦م شمٍّمومف وخماعمٙمر واخلديٕم٦م قمٜمد ومرقمقن  صٗم٦م وشمٔمٝمر ذم هذه اًمسقرة

هَمَٟمْرؽَمَل همِْرفَمْوُن دِم اظمََْدائِِن } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، ٕشمب٤مقمف سمٕمد أن قمٚمؿ سمخروج سمٜمل إهائٞمؾ ظمٗمٞم٦م

يَن  ِذََم٥ٌم وَمٙمِٝمُٙموَن { 11}ضَم٣مِِشِ ء يَممِمْ َٓ ُْم يَمٛم٣َم يَمَٕم٣مئُِٓموَن { 11}إِنَّ َه٠ُم ِٚمٝمٌع { 11}َوإَِّنَّ ٣م ََلَ َوإِٞمَّ

اؿمتد همْمبف قمٚمٞمٝمؿ عم٤م يريد اهلل سمف ُمـ )سمٜمل إهائٞمؾ وم٢مّٟمف عم٤ّم قمٚمؿ سمخروج، 3{11}ضَم٣مِذُروَن 

، أي ُمـ حينم اجلٜمد وجيٛمٕمف يم٤مًمٜم٘مب٤مء واحلج٤مب، وم٠مرؾمؾ هيٕم٤م ذم سمالده طم٤مذيـ، اًمدُم٤مر

وإهّنؿ ًمٜم٤م )، أي ًمٓم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م( ًمنمذُم٦م ىمٚمٞمٚمقن) إّن ه١مٓء يٕمٜمل سمٜمل إهائٞمؾ : وٟم٤مدى ومٞمٝمؿ

أي ٟمحـ يمؾ وىم٧م ( ٟم٤م جلٛمٞمع طم٤مذرونوإ)، أي يمؾ وىم٧م يّمؾ إًمٞمٜم٤م ُم٤م يٖمٞمٔمٜم٤م( ًمٖم٤مئٔمقن

 . 4(وإيّن أريد أن أؾمت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ وأسمٞمد ظمرضاءهؿ، ٟمحذر ُمـ هم٤مئٚمتٝمؿ

يريد ، طمٞم٨م أؿم٤مر أوٓ إمم قمدم ُم٤م يٛمٜمع اشمب٤مقمٝمؿ ُمـ ؿمقيمتٝمؿ، وم٤مٟمٔمر يمٞمػ رشّم٥م ظمٓم٤مسمف

صمّؿ إمم حت٘مؼ ُم٤م يدقمق إًمٞمف ُمـ ومرط ، أهنؿ ًم٘مٚمتٝمؿ ٓ يب٤مزم هبؿ وٓ يتقىمع همٚمبتٝمؿ وقمٚمقهؿ

ومٞمج٥م اًمتٞم٘مظ ذم ؿم٠مهنؿ ّٕٟمٜم٤م ىمقم ، ٕهّنؿ يٗمٕمٚمقن أومٕم٤مٓ شمٖمٞمٔمٜم٤م وشمْمٞمؼ صدورٟم٤م، قمداوهتؿ

وم٢مذا ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ظم٤مرج ؾم٤مرقمٜم٤م إمم ، قم٤مدشمٜم٤م اًمتٞم٘مظ واحلذر واؾمتٕمامل احلزم ذم إُمقر
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، 1وهذه ُمٕم٤مذير اقمتذر هب٤م إمم أهؾ اعمدائـ ًمئال ئمـ سمف ُم٤م يٙمن ُمـ ىمٝمره وؾمٚمٓم٤مٟمف .إمخ٤مده

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعم٤ميمرة أظمٗمك ومرقمقن ُم٤م أراد إظمٗم٤مءهوهبذه 

يٕمٚمؿ ، وم٤مهلل ضمّؾ ؿم٠مٟمف يم٤من ًمف سم٤معمرص٤مد، يم٤مٟم٧م وسم٤مٓ قمٚمٞمف وًمٙمـ ُم٤مذا يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ُمٙمره؟

َّٓ زمَِٟمْهٙمِهِ ...} : ي٘مقل شمٕم٤ممم، شمدسمػمه ويٓمٚمع قمغم ُمٙمره ٝميُئ إِ َٓ ََيِٝمُق اظمَْْ٘مُر ايمسَّ وُم٤م يٕمقد )أي. 2{َو

ومٝمؾ يتٕمظ اعمٕم٤مسون سمام طمدث .3(ؿ دون همػمهؿوسم٤مل ذًمؽ إٓ قمٚمٞمٝمؿ أٟمٗمسٝم

وم٠مظمذهؿ اهلل سمذٟمقهبؿ ، ًمٚمٖم٤مسمريـ؟ومٚمٞمسقا هؿ سم٠مؿمد ممّـ ؾمب٘مٝمؿ ُمٙمرا وٓ شمدسمػما وٓ يمٞمدا

َووَمْد ََمَ٘مَر ايمَِّذيَن َِمن وَمْبٙمِِٜمْم هَمٙمِّٙمِه اظمَْْ٘مُر َْجِٝمٔم٣ًم َئْمَٙمُم } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، ويم٤مٟم٧م قم٤مىمب٦م أُمرهؿ ظمنا

اِر  ََم٣م سَمْ٘مِس٤ُم ىُملُّ  ٣مُر ظمَِْن فُمْٗمَبى ايمدَّ وا ، 4 {11}َٞمْٖمٍس َوؽَمَٝمْٔمَٙمُم ايْمُ٘مٖمَّ ًم٘مد ضمّرب إوًمقن ومرضُّ

ومٝمق ، سمٛمٙمرهؿ أٟمٗمسٝمؿ ٕهنؿ أؾمخٓمقا رهبؿ سمذًمؽ قمغم أٟمٗمسٝمؿ طمتك أهٚمٙمٝمؿ وٟمجك رؾمٚمف

 .5أطمٙمؿ شمدسمػما و أقمٔمؿ يمٞمدا

رقمقن يمام ٟمال طمظ يمذًمؽ ذم هذه اًمسقرة يمٞمػ أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم طملم وضمد أن وم

دقم٤مه إمم ىمبقل اعمٕمجزة وم٘م٤مل أوًمق ضمئتؽ  يريد أن يٛمٜمٕمف ُمـ دقمقشمف سمسجٜمف وقمزًمف قمـ ىمقُمف

أي هؾ شمستٛمر ذم قمزُمؽ أن شمسجٜمٜمل إن ضمئتؽ سمٌمء قمٔمٞمؿ يدل ))سمٌمء ُمبلم ىم٤مل اًمرازي 

وًمٙمـ ومرقمقن أس قمغم رأيف وقمغم ، 6( (قمغم أين ُمرؾمؾ ُمـ رب اًمٕم٤معملم اًمذي سمٕمثٜمل إًمٞمؽ

صَْمَٔمَٙمٛمََّك َِمَن اظمَْْسُجوٞمكَِم } : وم٘م٤ملهتديده ًمف سم٤مًمسجـ  َٕ ي  ْذَت إَِِل٣ًم نَمغْمِ َ أي )، {11}وَم٣مَل يَمئِِن اَتَّ

ٕضمٕمٚمٜمّؽ ممـ قمروم٧م أطمقاهلؿ ذم ؾمجقين طمٞم٨م يم٤من يٓمرطمٝمؿ ذم هقة قمٛمٞم٘م٦م طمتك يٛمقشمقا 
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يم٤مٟم٧م ؾمجقٟمف  اًمذي يم٤من يتّمػ سمف ومرقمقناإلؾمتبداد  قمغم ىمدرو 1(وًمذًمؽ مل ي٘مؾ ٕؾمجٜمٜمؽ

ومسجٜمف أؿمد ُمـ اًم٘متؾ ّٕٟمف يم٤من ي٠مظمذ اًمرضمؾ ومٞمٓمرطمف ذم ُمٙم٤من وطمده ومردا ٓ )، ُمرقمب٦م خمٞمٗم٦م

ًمٞمٙمقن عمـ ، 3(ويم٤من إذا ؾمجـ أطمدا مل خيرضمف طمتك يٛمقت)، 2(يسٛمع وٓ يبٍم ومٞمف ؿمٞمئ٤م

وىمبؾ أن يستٙمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمرض هذا اعمِمٝمد  !شُمسّقل ًمف ٟمٗمسف رومع رأؾمف سمرأي قمؼمة

ن صَمٛم٣َّمٍت َوفُمُٝموٍن } : يٕمّجؾ ًمٜم٤م سم٤مؾمتٕمراض اًمٕم٤مىمب٦م َوىُمٛمُوٍز َوََمَٗم٣مٍم ىَمِريٍم ( 11)هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َمُهم َمي

ائِٝمَل ( 11) َ ٍْ يٕمٜمك " : ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم ومتح اًم٘مدير {(11)ىَمَذيمَِك َوَأْوَرشْمٛم٣َمَه٣م زَمٛمِي إِ

ومرقمقن وىمقُمف أظمرضمٝمؿ اهلل ُمـ أرض ُمٍم وومٞمٝم٤م اجلٜم٤مت واًمٕمٞمقن واًمٙمٜمقز وهك مجع ضمٜم٦م 

ويمٜمز واعمراد سم٤مًمٙمٜمقز اخلزائـ وىمٞمؾ اًمدوم٤مئـ وىمٞمؾ إهن٤مر وومٞمف ٟمٔمر ٕن اًمٕمٞمقن اعمراد هب٤م وقملم 

واظمتٚمػ رم اعم٘م٤مم اًمٙمريؿ وم٘مٞمؾ اعمٜم٤مزل ، قمٞمقن اعم٤مء ومٞمدظمؾ حتتٝم٤م إهن٤مر قمٜمد مجٝمقر اعمٗمنيـ

احلس٤من وىمٞمؾ اعمٜم٤مسمر وىمٞمؾ جم٤مًمس اًمرؤؾم٤مء وإُمراء وىمٞمؾ ُمراسمط اخلٞمؾ وإول أفمٝمر وُمـ 

 : ًمؽ ىمقل اًمِم٤مقمرذ

  4 "وأٟمدي٦م يٜمت٤مهب٤م اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ             وومٞمٝمؿ ُم٘م٤مُم٤مت طمس٤من وضمقهٝم٤م 

. ومٙم٤من ظمروضمٝمؿ هذا هق إظمػم. ٗمقن أصمرهؿتًم٘مد ظمرضمقا يتبٕمقن ظمٓم٤م ُمقؾمك وىمقُمف وي٘م

! ويم٤من إظمراضم٤م هلؿ ُمـ يمؾ ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ ضمٜم٤مت وقمٞمقن ويمٜمقز: ومٚمؿ يٕمقدوا سمٕمده٤م هلذا اًمٜمٕمٞمؿ
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شمٕمجٞمال سم٤مجلزاء قمغم اًمٔمٚمؿ . ٗمقن أصمر اعم١مُمٜملمتاعمّمػم قم٘م٥م ظمروضمٝمؿ ي٘م ًمذًمؽ يذيمر هذا

 .واًمبٓمر واًمبٖمل

واُمتأل ىمقم . وفمٝمرت أقمالُمف، وسمدا ضمٞمش اًمٗمرقمقن ي٘مؽمب. وىمػ ُمقؾمك أُم٤مم اًمبحر

إن اًمبحر أُم٤مُمٝمؿ واًمٕمدو ورائٝمؿ وًمٞمس ُمٕمٝمؿ . يم٤من اعمقىمػ طمرضم٤م وظمٓمػما. ُمقؾمك سم٤مًمرقم٥م

إهنؿ جمٛمققم٦م ُمـ . ًمٞمس٧م أُم٤مُمٝمؿ ومرص٦م واطمدة ًمٚم٘مت٤مل يمام، ؾمٗمـ أو أدوات ًمٕمبقر اًمبحر

 .ؾمٞمذسمحٝمؿ ومرقمقن قمـ آظمرهؿ. اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل واًمرضم٤مل همػم اعمسٚمحلم

ىَمالَّ إِنَّ ََمِٔمَي ) : ىم٤مل ُمقؾمك، ؾمٞمدريمٜم٤م ومرقمقن : سظم٧م سمٕمض إصقات ُمـ ىمقم ُمقؾمك

 .(َرِّبي ؽَمَٝمْٜمِدينِ 

، واًمٞم٘ملم سمٕمقٟمف، ممتٚمئ٤م سم٤مًمث٘م٦م سمرسمفًمٙمـ ىمٚمبف يم٤من ، ُمقؾمك يمٞمػ ؾمتٙمقن اًمٜمج٤مة يٗمٙمرمل 

جيلء اًمقطمل ُمـ اهلل ، وذم اًمٚمحٔم٦م إظمػمة. يقضمٝمف ويرقم٤مه وم٤مهلل هق اًمذي، واًمت٠ميمد ُمـ اًمٜمج٤مة

َٔمَِم٣مَك ايْمَبْحرَ ) ب زمي هَم٣مٞمَٖمَٙمَق هَمَ٘م٣مَن ىُملُّ )ومقىمٕم٧م اعمٕمجزة ، ومرضسمف (هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأِن اْْضِ

ًمٙمـ اهلل إن أراد ؿمٞمئ٤م ىم٤مل ًمف يمـ ، اعمستحٞمؾ ذم ُمٜمٓمؼ اًمٜم٤مس وحت٘مؼ (ٝممِ همِْرٍق ىَم٣ميمْمَّْوِد ايْمَٔمٓمِ 

 .ومٞمٙمقن

. ؿم٤مهد ذم اًمبحر ـمري٘م٤م ي٤مسمس٤م يِم٘مف ٟمّمٗملم. ؿم٤مهد هذه اعمٕمجزة. ووصؾ ومرقمقن إمم اًمبحر

وأوطمك اهلل . وطملم اٟمتٝمك ُمقؾمك ُمـ قمبقر اًمبحر. وم٠مُمر ضمٞمِمف سم٤مًمت٘مدمسم٤مإلُم٤من أطمس ومرقمقن 

ْٕمَروُمونَ ) طم٤مًمف إمم ُمقؾمك أن يؽمك اًمبحر قمغم ُْم صُمٛمٌد َمُّ ويم٤من اهلل شمٕم٤ممم . (َواسْمُرْك ايْمَبْحَر َرْهًوا إَِّنَّ

، طمتك أصدر اهلل أُمره، ومام أن ص٤مر ومرقمقن وضمٜمقده ذم ُمٜمتّمػ اًمبحر. ىمد ؿم٤مء إهمراق ومرقمقن

همرق اًمٕمٜم٤مد وٟمج٤م اإليامن . وهمرق ومرقمقن وضمٞمِمف. وم٤مٟمٓمب٘م٧م إُمقاج قمغم ومرقمقن وضمٞمِمف

 .سم٤مهلل

 ؽمٝم٣موم٣مت ايمٗمِم٥م دم ؽمورة ايمٗمِمص : طم٣مَمس٣مً 

هذه اًمسقرة شمٜم٤موًم٧م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمٜمذ اًمقٓدة وهل اًمسقرة اًمقطمٞمدة اًمتل سمدأت سمند 

أطمداث اًم٘مّم٦م ُمٜمذ اًمقٓدة صمؿ متر سمٛمراطمؾ ذم طمٞم٤مة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ومتحدصمٜم٤م اًمسقرة قمـ 
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ُمقؾمك اًمروٞمع صمؿ ُمقؾمك اًمِم٤مب صمؿ ُمقؾمك اًمرضمؾ اًم٘مقي إُملم صمؿ ُمقؾمك اًمٜمبل اًمٙمريؿ 

و ُمقوققمٜم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م خمتص  يمؾ ذًمؽ ذم ُم٘م٤مـمع ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمـ هذه اًمسقرة اًمٙمريٛم٦م

ل اًمٙمريؿ وهذه اعمرطمٚم٦م شم٠ميت ذم هذه بهذه اعمراطمؾ وهل ُمرطمٚم٦م ُمقؾمك اًمٜم سمٛمرطمٚم٦م واطمدة ُمـ

صََمَل َوؽَم٣مَر زمَِٟمْهٙمِِه آَٞمَس َِمن صَم٣مٞم٤ِِم ايمْمُّ } : اًمسقرة ذم أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م ْٕ وِر َٞم٣مرًا هَمَٙمَمَّ وَم٢َم َُموؽَمٝم٣م

ُ٘مْم  ٛمَْٜم٣م زمَِخػَمٍ َأْو صَمْذَوٍة َِمَن ايمٛم٣َّمِر يَمَٔمٙمَّ َْهٙمِِه اَْمُ٘مُثوا إيِني آَٞمْس٦ُم َٞم٣مرًا يمََّٔمقمي آسمِٝمُ٘مم َمي ِٕ سَمِْمَْمُٙموَن وَم٣مَل 

َج { 11} َْيَٚمِن دِم ايْمُبْٗمَٔم٥ِم اظمَُْب٣مَرىَم٥ِم َِمَن ايمُمَّ ْٕ َرِة َأن َي٣م َُموؽَمى هَمَٙمَمَّ َأسَم٣مَه٣م ُٞموِدي َِمن ؾَم٣مؿمِِئ ايْمَواِدي ا

٤ْم َي٣م { 10}إيِني َأَٞم٣م اّللَُّ َربُّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم  ٣َم صَم٣منٌّ َولمَّ َُمْدزمِرًا َومَلْ ُئَمٗمي َتزُّ ىَمَٟمَّنَّ َوَأْن َأيْمِق فَمَِم٣مَك هَمَٙمَمَّ َرآَه٣م ََتْ

َِمٛمكَِم  ْٔ َك َِمَن ا ْف إِٞمَّ َٓ ََتَ ُرْج زَمْٝمَّم٣مء َِمْن نَمغْمِ ؽُموٍء  اؽْمُٙمْك َيَدَك دِم صَمْٝمبَِك { 13}َُموؽَمى َأوْمبِْل َو ََتْ

ُْم ىَم٣مُٞموا زميَك إلَِم همِْرفَمْوَن َوََمَٙمئِِه إَِّنَّ ْه٤ِم هَمَذاٞمَِك زُمْرَه٣مَٞم٣مِن َِمن رَّ ُٚمْم إيَِمْٝمَك صَمٛم٣َمضَمَك َِمَن ايمرَّ َْ وَمْوَم٣ًم  َوا

َوَأطِمي َه٣مُروُن ُهَو { 11}َيْٗمُتُٙموِن وَم٣مَل َربي إيِني وَمَتْٙم٦ُم َِمٛمُْٜمْم َٞمْٖمس٣ًم هَمَٟمطَم٣مُف َأن { 11}هَم٣مؽِمِٗمكَم 

زُموِن  وُمٛمِي إيِني َأطَم٣مُف َأن ُيَ٘مذي وَم٣مَل ؽَمٛمَُُمدُّ فَمُّمَدَك { 11}َأهْمَِمُح َِمٛميي يمَِس٣مٞم٣ًم هَمَٟمْرؽِمْٙمُه ََمِٔمَي ِرْدءًا ُيَِمدي

َبَٔمُ٘مََم ايْمَٕم٣ميمُِبوَن زمَِٟمطِمٝمَك َوَٞمْجَٔمُل يَمُ٘مََم ؽُمْٙمَْم٣مٞم٣ًم هَماَل َيِِمُٙموَن إيَِمْٝمُ٘مََم زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َأٞمُتََم  هَمَٙمَمَّ   {11}َوََمِن اسمَّ

 َ ْٕ ٛم٣َم ا
َذا دِم آزَم٣مئِ ْٖمؼَمًى َوََم٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ِِبَ َّٓ ؽِمْحٌر َمُّ وؽَمى زمِآَي٣مسمِٛم٣َم زَمٝميٛم٣َمٍت وَم٣ميُموا ََم٣م َهَذا إِ يمكَِم صَم٣مءُهم َمُّ وَّ

َدى َِمْن فِمٛمِدِه وَ { 11} َٓ ُيْٖمٙمُِح َووَم٣مَل َُموؽَمى َرِّبي َأفْمَٙمُم زمَِٚمن صَم٣مء زم٣ِمِْلُ ُه  اِر إِٞمَّ ََمن سَمُ٘موُن يَمُه فَم٣موِمَب٥ُم ايمدَّ

ي هَمَٟمْووِمْد رِم َي٣م َه٣مََم٣مُن فَمعَم { 11}ايمٓم٣َّمظمُِوَن  ْن إيَِمٍه نَمغْمِ ٣م اظْمَأَلُ ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم يَمُ٘مم َمي َ َووَم٣مَل همِْرفَمْوُن َي٣م َأُيُّ

ٙمُِع إلَِم إيَِمهِ  ضم٣ًم يمََّٔمقمي َأؿمَّ ـَُمٛمُُّه َِمَن ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم  ايمْميكِم هَم٣مصْمَٔمل رمي ََصْ َٕ َواؽْمَتْ٘مػَمَ ُهَو { 11}َُموؽَمى َوإيِني 

َٓ ُيْرصَمُٔموَن  ُْم إيَِمْٝمٛم٣َم  قي َوـَمٛمُّوا َأَّنَّ َْرِض زمَِٕمغْمِ اْْلَ ْٕ هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُه َوصُمٛمُوَدُه هَمٛمََبْذَٞم٣مُهْم { 11}َوصُمٛمُوُدُه دِم ا

َٓ { 10}ٓم٣َّمظمكَِِم دِم ايْمَٝممي هَم٣مٞمُٓمْر ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم ايم ٥ًم َيْدفُموَن إلَِم ايمٛم٣َّمِر َوَيْوَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُهْم َأئِٚمَّ

وَن  َن اظمَْْٗمُبوضِمكَم { 13}ُيٛمٌَمُ ْٞمَٝم٣م يَمْٔمٛم٥ًَم َوَيْوَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ُهم َمي   .1{11}َوَأسْمَبْٔمٛم٣َمُهْم دِم َهِذِه ايمدُّ
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 إفمٝم٤مر صٗم٦م اًمٙمؼم ذم ومرقمقن ئمٝمر ذًمؽ يالطمظ أن أي٤مت ذم هذه اًمسقرة ومّمٚم٧م أيمثر ذم

ىم٤مل اًمسٕمدي رمحف اهلل  واوح٤م ذم ردود ومرقمقن وأؾمئٚمتف اًمتل واضمف هب٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

٣َم } : أظمٗم٤مء اًمٕم٘مقل، وممقه٤م قمغم ىمقُمف اًمسٗمٝم٤مء، ُمتجرئ٤م قمغم رسمف {َووَم٣مَل همِْرفَمْونُ }" : شمٕم٤ممم َي٣م َأُيُّ

ياظمأَْل ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم يَمُ٘مْم َِمْن إيَِمٍه  ، وًمق يم٤من صَمؿَّ إًمف همػمي، إهلٙمؿ وُمٕمبقديمؿ، أٟم٤م وطمدي : أي {نَمغْمِ

سمؾ  "ُم٤م ًمٙمؿ ُمـ إًمف همػمي  "طمٞم٨م مل ي٘مؾ ، !وم٤مٟمٔمر إمم هذا اًمقرع اًمت٤مم ُمـ ومرقمقن، ًمٕمٚمٛمتف

ي} : شمقرع وىم٤مل اًمذي ُمٝمام ، اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ، ٕٟمف قمٜمدهؿ، وهذا {ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم يَمُ٘مْم َِمْن إيَِمٍه نَمغْمِ

أراد ، اًمتل ىمد حتتٛمؾ أن صَمؿَّ إهل٤م همػمه، ومٚمام ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م .وُمٝمام أُمر أـم٤مقمقه ،ىم٤مل ومٝمق احلؼ

هَمَٟمْووِمْد رِم َي٣م َه٣مََم٣مُن فَمعَم } "ه٤مُم٤من  "وم٘م٤مل ًمـ ، اًمذي ضمٕمؾ ومٞمف ذًمؽ آطمتامل، أن حي٘مؼ اًمٜمٗمل

ضًم٣م}، ًمٞمجٕمؾ ًمف ًمبٜم٤م ُمـ ومخ٤مر {ايمْميكمِ  ٙمُِع إلَِم إيَِمِه َُموؽَمى َوإيِني يَمَٔمقمي }سمٜم٤مء  : أي {هَم٣مصْمَٔمْل رِم ََصْ َأؿمَّ

ة أوم٤مٟمٔمر هذه اجلر. وٟمريٙمؿ يمذب ُمقؾمك، وًمٙمـ ؾمٜمح٘مؼ هذا اًمٔمـ {ٕـُمٛمُُّه َِمَن ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ 

وٟمٗمك أن يٙمقن ًمف قمٚمؿ ، وادَّقمك أٟمف إًمف، يمذب ُمقؾمك، اًمتل ُم٤م سمٚمٖمٝم٤م آدُمل، اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم اهللّ

وًمٙمـ اًمٕمج٥م ُمـ ، ويمؾ هذا شمروي٩م، ًمٞمتقصؾ إمم إًمف ُمقؾمك، وومٕمؾ إؾمب٤مب، سم٤مإلًمف احلؼ

يمٞمػ ًمٕم٥م هذا اًمرضمؾ ، اعمدسمرون ًمِمئقهن٤م، ه١مٓء اعمأل اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ يمب٤مر اعمٛمٚمٙم٦م

صمؿ ، ومسد ديٜمٝمؿ، وهذا ًمٗمس٘مٝمؿ اًمذي ص٤مر صٗم٦م راؾمخ٦م ومٞمٝمؿ، واؾمتخػ أطمالُمٝمؿ، سمٕم٘مقهلؿ

، سمٜم٤م سمٕمد إذ هديتٜم٤موأن ٓ شمزيغ ىمٚمق، ومٜمس٠مًمؽ اًمٚمٝمؿ اًمثب٤مت قمغم اإليامن، شمبع ذًمؽ ومس٤مد قم٘مقهلؿ

َواؽْمَتْ٘مػَمَ ُهَو َوصُمٛمُوُدُه دِم إْرِض } : ىم٤مل شمٕم٤ممم .وهت٥م ًمٜم٤م ُمـ ًمدٟمؽ رمح٦م إٟمؽ أٟم٧م اًمقه٤مب

قي  وُم٤م ، واؾمتٙمؼموا قمغم رؾمؾ اهللّ ، وؾم٤مُمقهؿ ؾمقء اًمٕمذاب، اؾمتٙمؼموا قمغم قمب٤مد اهللّ {زمَِٕمغْمِ اْْلَ

اٟمتٝمك يمالم ، "أقمغم ُمٜمٝم٤م وأومْمؾ وزقمٛمقا أن ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، ومٙمذسمقه٤م، ضم٤مءوهؿ سمف ُمـ أي٤مت

 .1اًمسٕمدي
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هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُه َوصُمٛمُوَدُه هَمٛمََبْذَٞم٣مُهْم } : ويم٤من قم٤مىمب٦م هذا اًمتٙمؼم هق اًمذل واًمّمٖم٤مر واهلقان ىم٤مل شمٕم٤ممم

وهبذه اًمٜمٝم٤مي٦م اعمخزي٦م ًمٗمرقمقن شمٜمتٝمل أطمداث ، 1{10}دِم ايْمَٝممي هَم٣مٞمُٓمْر ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم ايمٓم٣َّمظمكَِِم 

اًمذي ذيمرت ومٞمف اًمسقر اًمتل  اعمبح٨مويٜمتٝمل يمذًمؽ هذا ، ذم ؾمقرة اًم٘مّمص هذه اًم٘مّم٦م

 .شمٜم٤موًم٧م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن سمٜمقع ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ

وسمٛمجٛمؾ إطمداث اًمتل وردت ذم هذه اًمسقر يتٙمقن ًمديٜم٤م ىمّم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م شمروي مجٞمع 

إطمداث واعمِم٤مهد سمٛمختٚمػ إًمٗم٤مظ واًمسٞم٤مىم٤مت اًمتل شمِمٙمؾ ذم جمٛمققمٝم٤م صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م 

إطمداث وإؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م طمداث ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم مجٞمع ُمراطمٚمٝم٤م وشمّمػ ٕ

اًمتل ص٤مطمب٧م يمؾ ُمرطمٚم٦م ومٜمخرج سمٛمٗمٝمقم ُمتٙم٤مُمؾ طمقل أطمداث هذه اًم٘مّم٦م وشمتح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م 

ُمـ شمٙمرار اًم٘مّمص اًم٘مرآين وهل اًمٕمْم٦م واًمٕمؼمة هبذا اًمتٙم٤مُمؾ واًمتٜم٤مؾمؼ واًمتٜم٤مهمؿ واإلسمداع 

  .اًمٙمريؿ اًم٘مرآنس٠مًم٦م شمٙمرار اًم٘مّمص ذم وشمبٓمؾ هٜم٤م دقمقى اعمِمٙمٙملم ذم ُم
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 الثاني املبحث

 أي٣مت ايمتي ذىمرت همٝمٜم٣م ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون زمْمريٗم٥م خمتٌمة

 

اًمٙمريؿ اًمتل وردت ذم ىمّم٦م ُمقؾمك  اًم٘مرآنسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ؾم٠مذيمر ؾمٞم٤مىم٤مت  اعمبح٨مذم هذا 

ُمع ومرقمقن سمٓمري٘م٦م خمتٍمة ُمع شمريمٞمزه٤م قمغم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم ذم اًم٘مّم٦م ومٛمـ هذه اًمسٞم٤مىم٤مت ؾمقرة 

 . اإلهاء

ائِٝمَل إِْذ صَم٣مءُهْم هَمَٗم٣مَل يَمُه  } : ىم٤مل شمٕم٤ممم َ ٍْ َويَمَٗمْد آسَمْٝمٛم٣َم َُموؽَمى سمِْسَع آَي٣مٍت زَمٝميٛم٣َمٍت هَم٣مؽْمَٟمْل زَمٛمِي إِ

ـَُمٛمَُّك َي٣م َُموؽَمى ََمْسُحورًا همِْرفَموُن إيِني  وَم٣مَل يَمَٗمْد فَمٙمِْٚم٦َم ََم٣م َأٞمَزَل َهـ٠ُمٓء إَِّٓ َربُّ { 303}َٕ

ـَُمٛمَُّك َي٣م همِْرفَموُن ََمْثُبورًا  َٕ ََمَواِت َوإَْرِض زَمَِمآئَِر َوإيِني  َن { 301}ايمسَّ ُهم َمي هَمَٟمَراَد َأن َيْسَتِٖمزَّ

َٔمهُ  ذم هذه أي٤مت يذيمر ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمّم٦م ُمقؾمك ، 1{301}َْجِٝمٔم٣ًم  إَْرِض هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُه َوََمن َمَّ

ُمع ومرقمقن سمِمٙمؾ ُمقضمز ُمع اًمؽميمٞمز قمغم ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ وهق أن ُمقؾمك حي٤مور ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أن 

ومرقمقن يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م أن اهلل هق اًمذي أيد ُمقؾمك سم٤معمٕمجزات اًمتسع وًمٙمـ اًمٕمٜم٤مد واًمٙمؼم هق 

وىمد  ي٤مت ذم ؾمقرة اإلهاء قمغم هذا إُمروهٙمذا يٙمتٗمل ؾمٞم٤مق أ اًمذي ُمٜمٕمف ُمـ إشمب٤مع احلؼ

ذيمر اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه سمٕمض إىمقال طمقل هذه أي٤مت اًمتسع ُم٤مهل وم٘م٤مل رمحف 

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره وًم٘مد آشمٞمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمٛمران شمسع آي٤مت " : ذم شمٗمسػم هذه أي٤متاهلل شمٕم٤ممم 

وىمد اظمتٚمػ أهؾ ، ٦م ٟمبقشمفسمٞمٜم٤مت شمبلم عمـ رآه٤م أهن٤م طمج٩م عمقؾمك ؿم٤مهدة قمغم صدىمف وطم٘مٞم٘م

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م طمدصمٜمل سمف حمٛمد سمـ ؾمٕمد ىم٤مل صمٜمل أيب ىم٤مل ؟ اًمت٠مويؾ ومٞمٝمـ وُم٤م هـ

صمٜمل قمٛمل ىم٤مل صمٜمل أيب قمـ أسمٞمف قمـ سمـ قمب٤مس ىمقًمف وًم٘مد آشمٞمٜم٤م ُمقؾمك شمسع آي٤مت سمٞمٜم٤مت ىم٤مل 

اًمتسع أي٤مت اًمبٞمٜم٤مت يده وقمّم٤مه وًمس٤مٟمف واًمبحر واًمٓمقوم٤من واجلراد واًم٘مٛمؾ واًمْمٗم٤مدع 
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٧م أسم٤م ُمٕم٤مذ ي٘مقل أظمؼمٟم٤م قمبٞمد ىم٤مل طمدصم٧م قمـ احلسلم ىم٤مل ؾمٛمٕم، واًمدم آي٤مت ُمٗمّمالت

ؾمٛمٕم٧م اًمْمح٤مك ي٘مقل ذم ىمقًمف وًم٘مد آشمٞمٜم٤م ُمقؾمك شمسع آي٤مت سمٞمٜم٤مت إًم٘م٤مء اًمٕمّم٤م ُمرشملم قمٜمد 

ومرقمقن وٟمزع يده واًمٕم٘مدة اًمتل يم٤مٟم٧م سمٚمس٤مٟمف ومخس آي٤مت ذم إقمراف اًمٓمقوم٤من واجلراد 

تلم ُمٜمٝمـ وىم٤مل آظمرون ٟمحقا ُمـ هذا اًم٘مقل همػم أهنؿ ضمٕمٚمقا آي، واًم٘مٛمؾ واًمْمٗم٤مدع واًمدم

ذيمر ُمـ ىم٤مل ذًمؽ طمدصمٜم٤م سمـ محٞمد ىم٤مل صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م قمـ سمـ ، إطمدامه٤م اًمٓمٛمس٦م وإظمرى احلجر

إؾمح٤مق قمـ سمري٤مة سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل ؾم٠مًمٜمل قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز قمـ 

ىمقًمف وًم٘مد آشمٞمٜم٤م ُمقؾمك شمسع آي٤مت سمٞمٜم٤مت وم٘مٚم٧م ًمف هل اًمٓمقوم٤من واجلراد واًم٘مٛمؾ واًمْمٗم٤مدع 

وقمّم٤مه واًمٓمٛمس٦م واحلجر وم٘م٤مل وُم٤م اًمٓمٛمس٦م وم٘مٚم٧م دقم٤م ُمقؾمك وأُمـ ه٤مرون واًمدم واًمبحر 

ومدقم٤م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ، وم٘م٤مل ىمد أضمٞمب٧م دقمقشمٙمام وىم٤مل قمٛمر يمٞمػ يٙمقن اًمٗم٘مف إٓ هٙمذا

سمخريٓم٦م يم٤مٟم٧م ًمٕمبد اًمٕمزيز سمـ ُمروان أصٞمب٧م سمٛمٍم وم٢مذا ومٞمٝم٤م اجلقزة واًمبٞمْم٦م واًمٕمدؾم٦م ُم٤م 

وىم٤مل آظمرون ٟمحقا ُمـ ذًمؽ ، أصٞمب٧م سمٛمٍم شمٜمٙمر ُمسخ٧م طمج٤مرة يم٤مٟم٧م ُمـ أُمقال ومرقمقن

ذيمر ُمـ ىم٤مل ، إٓ أهنؿ ضمٕمٚمقا اصمٜمتلم ُمٜمٝمـ إطمدامه٤م اًمسٜملم وإظمرى اًمٜم٘مص ُمـ اًمثٛمرات

ذًمؽ طمدصمٜم٤م سمـ محٞمد ىم٤مل صمٜم٤م حيٞمك سمـ واوح ىم٤مل صمٜم٤م احلسلم سمـ واىمد قمـ يزيد اًمٜمحقي قمـ 

ؾ واًمْمٗم٤مدع واًمدم قمٙمرُم٦م وُمٓمر اًمقراق ذم ىمقًمف شمسع آي٤مت ىم٤مٓ اًمٓمقوم٤من واجلراد واًم٘مٛم

طمدصمٜمل يٕم٘مقب ىم٤مل صمٜم٤م هِمٞمؿ قمـ ُمٖمػمة قمـ ، واًمٕمّم٤م واًمٞمد واًمسٜمقن وٟم٘مص ُمـ اًمثٛمرات

اًمِمٕمبل ذم ىمقًمف شمسع آي٤مت سمٞمٜم٤مت ىم٤مل اًمٓمقوم٤من واجلراد واًم٘مٛمؾ واًمْمٗم٤مدع واًمدم واًمسٜملم 

واًمذي هيٛمٜم٤م ًمٞمس ُم٤مهل هذه  اٟمتٝمك يمالُمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم1((وٟم٘مص ُمـ اًمثٛمرات وقمّم٤مه ويده

ن هٜم٤مك ُمٕمجزات شمسع أيد هب٤م اهلل شمٕم٤ممم ٟمبٞمف ُمقؾمك ُم٤م هيٛمٜم٤م هق أتسع آي٤مت حتديدا وإٟمام اًم

يم٤من اًمسحر واًمسحرة ىمد اٟمتنموا ومٞمف واؾمتٓم٤مع  قمٚمٞمف اًمسالم ًمتدل قمغم صدق ٟمبقشمف ذم زُمـ
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اًمٜم٤مس أن يٛمٞمزوا ُم٤مسملم اًمسحر واعمٕمجزات ومٙم٤من ذًمؽ ُمـ أووح إدًم٦م قمغم صدق اًمٜمبقة 

  .اًمٕمدو ومرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م وُمتٕمددة شمتٜم٤مؾم٥م ُمع طمجؿ جزات سمٞمٜم٤متوم٘مد أويت ُمقؾمك ُمٕم

  .آي٤مت وم٘مط مخسوأُم٤م ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ومت٠ميت ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن ذم 

بكٍِم } وا { 11}شُممَّ َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َُموؽَمى َوَأطَم٣مُه َه٣مُروَن زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َوؽُمْٙمَْم٣مٍن َمُّ إلَِم همِْرفَمْوَن َوََمَٙمئِِه هَم٣مؽْمَتْ٘مػَمُ

ْيِن َِمْثٙمِٛم٣َم َووَمْوَُمُٜمََم يَمٛم٣َم فَم٣مزمُِدوَن { 11}وَمْوَم٣ًم فَم٣ميمِكَم َوىَم٣مُٞموا  ٣م { 11}هَمَٗم٣ميُموا َأُٞم٠ْمَِمُن يمَِبمَمَ زُمومُهَ هَمَ٘مذَّ

ذم هذه أي٤مت ٟمالطمظ أن أي٤مت هٜم٤م ريمزت قمغم ؾمب٥م قمدم ، 1{11}هَمَ٘م٣مُٞموا َِمَن اظمُْْٜمَٙم٘مكَِم 

ا وشمٞمٝم٤م وحتذيرا ًمْمٕمٗم٤مء اًمٕم٘مقل ومتقهي٤م يمؼم {هَمَٗم٣ميُموا} ىمقم ومرقمقن وهق اًمٙمؼم واًمٕمٜم٤مد إيامن 

ْيِن َِمْثٙمِٛم٣َم} يمام ىم٤مًمف ُمـ ىمبٚمٝمؿ ؾمقاء سمسقاء شمِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ ذم اًمٙمٗمر ومتِم٤مهب٧م  {َأُٞم٠ْمَِمُن يمَِبمَمَ

 {يَمٛم٣َم فَم٣مزمُِدونَ }أي سمٜمق إهائٞمؾ  {َووَمْوَُمُٜمََم } أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ وضمحدوا ُمٜم٦م اهلل قمٚمٞمٝمام سم٤مًمرؾم٤مًم٦م

ْٝمٛم٣َمىُمْم َِمْن آِل همِْرفَمْوَن }أي ُمٕمبدون سم٤مٕقمامل وإؿمٖم٤مل اًمِم٤مىم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  َوإِْذ َٞمجَّ

ُ٘مْم  َيُسوَُموَٞمُ٘مْم ؽُموَء ايْمَٔمَذاِب ُيَذزميُحوَن َأزْمٛم٣َمَءىُمْم َوَيْسَتْحُٝموَن ٞمَِس٣مَءىُمْم َودِم َذيمُِ٘مْم زَمالٌء َِمْن َرزمي

 .{فَمٓمِٝممٌ 

ومرقمقن  أهؿ أؾمب٤مب اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد وهق اًمٙمؼم قمٜمد إمم وًم٘مد شمْمٛمٜم٧م هذه أي٤مت اإلؿم٤مرة

 : وئمٝمر أصمر اًمٙمؼم ذم أُمريـوُمٚمئف 

ّٕٟمف ، اإلُمتٜم٤مع قمـ ىمبقل احلؼ سمٕمد أي٤مت واًمسٚمٓم٤من اعمبلم يمراهٞم٦م ُمٜمٝمؿ ًمٚمحؼ : إول

قي َوَأىْمَثُرُهْم يمِْٙمَحقي ...} : ي٘مقل شمٕم٤ممم، 2خي٤مًمػ ؿمٝمقاهتؿ وأهقاءهؿ وُمّم٤محلٝمؿ زَمْل صَم٣مءُهم زم٣ِمْْلَ

ّٕن احلؼ ٓ يدور ، ومٝمق يٜمسػ ىمٞمٛمٝمؿ اًمب٤مـمٚم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ي٘مت٤مشمقن وهب٤م يٕمٞمِمقن :3 {ىَم٣مِرُهونَ 

 . وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من هذه اًمٜم٘مٓم٦م ٓطم٘م٤م، ُمع اهلقى
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ُمسخرون ){ وىمقُمٝمام ًمٜم٤م قم٤مسمدون} : وهذا ضمكّم ُمـ ىمقهلؿ، اطمت٘م٤مر اًمٜم٤مس :اًمث٤مين

وم٠مُّم٤م آي٤مت !إمم آؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمقؾمك وه٤مرون-ذم إقمتب٤مر ومرقمقن وُمٚمئف-وهل أدقمك .٤موٕمقنظم

، 1(ومٙمؾ هذا ٓ إي٘م٤مع ًمف ذم شمٚمؽ اًم٘مٚمقب اعمٓمٛمقؾم٦م، وؾمٚمٓم٤مٟمف اًمذي سم٠ميدهيام، اهلل اًمتل ُمٕمٝمام

، ومػمى ٟمٗمسف أيمؼم ُمـ همػمه، واًمسب٥م ذم شمٚمؽ آٟمتٙم٤مؾم٦م ٟم٤مسمع ُمـ إقمج٤مب اعمستٙمؼم سمٜمٗمسف

َل َهَذا ايْمُٗمْرآُن فَمعَم } : اًمٙم٤مُمٜم٦م ُمـ وراء ىمقل اعمأل ُمـ ىمريشوشمٚمؽ هل اًمٕمٚم٦م  َٓ ُٞمزي َووَم٣ميُموا يَمْو

َن ايْمَٗمْرَيَتكْمِ فَمٓمِٝممٍ  ممّـ هلؿ اجل٤مه ، وي٘مّمدون سمذًمؽ ؾم٤مدة اًم٘مب٤مئؾ ذم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ، 2{َرصُمٍل َمي

 . واًمسٚمٓم٤من

شمقضمف ُمقؾمك  ًمذًمؽ، داء ظمٓمػم أومرز ؿمخّمٞم٦م شمسٚمٓمٞم٦م راومْم٦م ًمٚمحؼ واحل٘مٞم٘م٦م إّن اًمٙمؼم

شمٙمؼم قمـ شمقطمٞمده ، ُمـ يمؾ ُمتٙمؼم قمٚمٞمف)قمٚمٞمف اًمسالم إمم رسمف ُمٚمتجئ٤م وُمستٕمٞمذا سمف ضمّؾ ؿم٠مٟمف

ٍ  } : ىم٤مل شمٕم٤ممم.3(واإلىمرار سم٠مًمقهٞمتف وـم٤مقمتف ن ىُملي َُمَتَ٘مػمي ُ٘مم َمي َووَم٣مَل َُموؽَمى إيِني فُمْذُت زمَِرِّبي َوَرزمي

َس٣مِب  ، قمـ اإليامن سم٤مهلل همػم ُم١مُمـ سم٤مًمبٕم٨م واًمٜمِمقر ُمتٕمٔمؿ)أي ُمـ يمؾ .4{َّٓ ُي٠ْمَِمُن زمَِٝمْوِم اْْلِ

ًمتِمٛمؾ اؾمتٕم٤مذشمف )ُمـ يمؾ ُمتٙمؼم : وىم٤مل .5( ويدظمؾ ومرقمقن ذم هذا اًمٕمٛمقم دظمقٓ أوًمٞم٤م

وأراد سم٤مًمتٙمؼم ، وًمٞمٙمقن قمغم ـمري٘م٦م اًمتٕمريض ومٞمٙمقن أسمٚمغ، ومرقمقن وهمػمه ُمـ اجلب٤مسمرة

٤مطمبف وقمغم ومرط وهق أىمبح اؾمتٙمب٤مر وأدّل قمغم دٟم٤مءة ص، آؾمتٙمب٤مر قمـ آذقم٤من ًمٚمحؼ

 .6(فمٚمٛمف
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ودّل هذا قمغم صم٘مؾ اًمٕم٥مء اًمذي أًم٘مل قمغم يم٤مهؾ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم ُمقاضمٝمتف 

َّٓ ُي٠ْمَِمُن } طمتك دقمتف ـمبٞمٕم٦م اعمقاضمٝم٦م إمم هذه اإلؾمتٕم٤مذة اًمقاوح٦م، ًمِمخّمٞم٦م ُمستٙمؼمة ُمتٙمؼمة

َس٣مِب  قمراة عم٤م ؾمقًم٧م ًمف  وحُينمون طمٗم٤مة، إذ ًمق يم٤من ي١مُمـ سمٞمقم حُي٤مؾم٥م اًمٜم٤ّمس ومٞمف، 1 {زمَِٝمْوِم اْْلِ

 . ٟمٗمسف ومٕمؾ ُم٤م ٓ يٜمبٖمل ًمف ومٕمٚمف

 .اؾمتٙمب٤مرههمؿ ىمٞم٤مم احلج٦م واًمؼمه٤من دًمٞمؾ قمغم اُمتٜم٤مع ومرقمقن قمـ ىمبقل احلؼ رويمذًمؽ يم٤من 

أفمٝمر هذه احل٘مٞم٘م٦م سم٢مؾمٚمقب -أيْم٤م-ومٙمام أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمص قمغم اؾمتٙمب٤مر ومرقمقن وم٢مّٟمف

أي سمٕمد إدرايمف وقمٚمٛمف ، واًمدًمٞمؾ وهق اُمتٜم٤مع ومرقمقن قمـ ىمبقل احلؼ سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م، آظمر

وذًمؽ سم٤مٔي٤مت اًمٕمديدة اًمتل أويت ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم واًمتل ٓ ، سمّمدق ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

وًمٙمـ وسمٕمد يمّؾ هذه أي٤مت اُمتٜمع .شمدع جم٤مٓ ًمٚمِمؽ واًمريب٦م سمؾ هل آي٤مت شمثٛمر اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم

 .ويمٗمك هبذا دًمٞمؾ قمغم اؾمتٙمب٤مره، ومرقمقن قمـ ىمبقل احلؼ

خيؼم شمٕم٤ممم أٟمف سمٕم٨م رؾمقًمف ُمقؾمك قمٚمٞمف ))رمحف اهلل ذم شمٗمسػم هذه أي٤مت ىم٤مل اسمـ يمثػم 

اًمسالم وأظم٤مه ه٤مرون إمم ومرقمقن وُمالئف سم٤مٔي٤مت واحلج٩م اًمداُمٖم٤مت واًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٤مت 

وأن ومرقمقن وىمقُمف اؾمتٙمؼموا قمـ اشمب٤مقمٝمام وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمرمه٤م ًمٙمقهنام سمنميـ يمام أٟمٙمرت إُمؿ 

نم شمِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ وم٠مهٚمؽ اهلل ومرقمقن وُمأله وأهمرىمٝمؿ ذم يقم اعم٤موٞم٦م سمٕمث٦م اًمرؾمؾ ُمـ اًمب

واطمد أمجٕملم وأٟمزل قمغم ُمقؾمك اًمٙمت٤مب وهق اًمتقراة ومٞمٝم٤م أطمٙم٤مُمف وأواُمره وٟمقاهٞمف وذًمؽ 

سمٕمد أن ىمّمؿ اهلل ومرقمقن واًم٘مبط وأظمذهؿ أظمذ قمزيز ُم٘متدر وسمٕمد أن أٟمزل اهلل اًمتقراة مل هيٚمؽ 

َويَمَٗمْد آسَمْٝمٛم٣َم َُموؽَمى ايْم٘مَِت٣مَب َِمن زَمْٔمِد }  : ريـ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممأُم٦م سمٕم٤مُم٦م سمؾ أُمر اعم١مُمٜملم سم٘مت٤مل اًمٙم٤موم

ُرونَ  ُٜمْم َيَتَذىمَّ ٥ًم يمََّٔمٙمَّ ُولَم زَمَِم٣مئَِر يمِٙمٛم٣َّمِس َوُهًدى َوَرْْحَ ْٕ  .2 {ََم٣م َأْهَٙمْ٘مٛم٣َم ايْمُٗمُروَن ا
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ويزداد شم٠ميمٞمد هذا إُمر ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ طمٞم٨م وصػ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤مل ومرقمقن و ُمأله 

أي٤مت اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم سم٠مهنؿ ضمحدوا هب٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ اؾمتٞم٘م٤مهنؿ هب٤م ذم ُمـ 

٣م َواؽْمَتْٝمَٗمٛمَْتَٜم٣م َأٞمُٖمُسُٜمْم ـُمْٙمًَم َوفُمُٙمّوًا هَم٣مٞمُٓمْر } : ىم٤مل شمٕم٤ممم ىمرارة أٟمٗمسٝمؿ فمٚمام وقمٚمقا َوصَمَحُدوا ِِبَ

 .1 {ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم اظمُْْٖمِسِدينَ 

وشمٕم٤ممم ضم٤مٟم٥م آظمر ُمـ ضمقاٟم٥م ُمٙمر ومرقمقن وـمري٘م٦م ضمديدة  ؾمبح٤مٟمفوذم ؾمقرة هم٤مومر يبلم 

ىم٤مل ذم حم٤موًم٦م يمس٥م اجلامهػم وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ ُمع إفمٝم٤مر احلرص قمٚمٞمٝمؿ واخلقف قمغم ديٜمٝمؿ 

َل ِديٛمَُ٘مْم َأْو َأن ُيٓمْ } : شمٕم٤ممم ُه إيِني َأطَم٣مُف َأن ُيَبدي ِٜمَر دِم َووَم٣مَل همِْرفَمْوُن َذُرويِن َأوْمُتْل َُموؽَمى َويْمَٝمْدُع َرزمَّ

َْرِض ايْمَٖمَس٣مدَ  ْٕ وسملم يمذًمؽ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم هذه اًمسقرة ٟمقع ُمـ ُمٙمر ومرقمقن سم٘مقُمف  2 {ا

بِٝمِل َوََم٣م ىَمْٝمُد همِْرفَمْوَن } : شمٕم٤ممم ويمٞمده هلؿ وم٘م٤مل َن يمِِٖمْرفَمْوَن ؽُموُء فَمَٚمٙمِِه َوُصدَّ فَمِن ايمسَّ َوىَمَذيمَِك ُزيي

َّٓ دِم سَمَب٣مٍب  ومرقمقن اًمذي حيت٤مل ًمإلـمالع إمم إًمف ُمقؾمك إٓ ذم ظمس٤مر وُم٤م اطمتٞم٤مل ) أي، 3 {إِ

وم٘مد يم٤من ُمـ ُمٙمره ويمٞمده ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ وذًمؽ سم٤مهت٤مم ُمقؾمك سم٤مًمٗمس٤مد  .4(وذه٤مب ُم٤مٍل وهمبـ

طمٞم٨م يؽمشم٥م ، هق اًمدقمقة إمم رسمقسمٞم٦م اهلل وطمده)-ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿوم٤مإلومس٤مد ذم إرض 

هذا اًمٜمٔم٤مم ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس  إذ إنّ .قمٚمٞمٝم٤م شمٚم٘م٤مئٞم٤م سمٓمالن ذقمٞم٦م طمٙمؿ ومرقمقن وٟمٔم٤مُمف يمٚمف

 -وإذن ومٝمق -ومرقمقن ًم٘مقُمف  أو سمتٕمبػم ُمرادف قمغم أؾم٤مس رسمقسمٞم٦مطم٤ميمٛمٞم٦م ومرقمقن ُٕمره 

وشمٖمٞمػم إوو٤مع اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم رسمقسمٞم٦م اًمبنم ، سم٘مٚم٥م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ، اإلومس٤مد ذم إرض-سمزقمٛمٝمؿ

وُمـ صمّؿ ىمرٟمقا  .ًمٚمبنماًمرسمقسمٞم٦م ومٞمف هلل ٓ ، وإٟمِم٤مء ووع آظمر خم٤مًمػ مت٤مُم٤م هلذه إوو٤مع، ًمٚمبنم

ذًمؽ ّٕن  :5(اإلومس٤مد ذم إرض سمؽمك ُمقؾمك وىمقُمف ًمٗمرقمقن ؤهلتف اًمتل يٕمبده٤م هق وىمقُمف
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يستٛمدون  ٤موُمٜمٝم، ذم شمْمٚمٞمؾ ىمقُمٝمؿ اعمأل اًمتل يدقمقٟم٤م هل اًمٓمري٘م٦م اًمتل يستخدُمٝم٤م شمٚمؽ أهل٦م

، وٓ شمٜمٗمعوإّٓ ومٝمؿ يدريمقن أيمثر ُمـ همػمهؿ أهّن٤م ٓ شمرض ..ىمدؾمٞمتٝمؿ وهٞمبتٝمؿ وُمرايمزهؿ

سمٞمٜمام هؿ يٕمبدون ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمّم٤محلٝمؿ ، وًمٙمٜمّٝم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م اعمقصٚم٦م إمم أهداومٝمؿ وهم٤مي٤مهتؿ

، ُمٔم٤مهره٤م طمٞم٨م أصبح اًمرب ؿمٕم٤مرا قمٜمدهؿ أؾمقأوشمٚمؽ هل اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ، وُمٙمتسب٤مهتؿ

   .ووؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٖمٓمٞم٦م قمغم ُمٕمبقدهؿ اعمرومقض أُم٤مم اجلامهػم

ُمع  ، قمٜمد يمّؾ اًمٓمقاهمٞم٧م وُمٕم٤موٟمٞمٝمؿ وسمٓم٤مٟم٤مهتؿ إّن اًمٚمجقء إمم ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ ؾمٞم٤مؾم٦م ُُمتَّبٕم٦م

 : ي٘مقل شمٕم٤ممم، إدرايمٝمؿ ًمٗمس٤مد ُمٜم٤مهجٝمؿ وشمّمّقراهتؿ إّٓ أهّنؿ يزّورون احل٘م٤مئؼ اشمب٤مقم٤م ًمٚمٝمقى

ُه َهَواُه َأهَمَٟمٞم٦َم سَمُ٘موُن فَمَٙمْٝمِه َوىمِٝمالً } َذ إَِِلَ َ ومال قمج٥م ُمـ إوامرهؿ اًمٙمذب  .1{َأَرَأْي٦َم ََمِن اَتَّ

  .وم٤مٟمٗمٚمتقا ُمـ يمؾ اًم٘مٞمؿ وإظمالق، سم٠مهّنؿ اختذوا اهلقى إهل٤موإسارهؿ قمٚمٞمف:ذًمؽ 

وهلؿ أؾمب٤مهبؿ يمام هل أؾمب٤مب اعم١ميديـ ، ًم٘مد أىمر اعمأُل ومرقمقَن سم٤مًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واشمبٕمقا أُمره 

وسم٘مٞم٧م طمٚم٘م٦م أظمرى همٗمٚم٧م ، صمّؿ شم٘مدُمقا ذم ذهؿ وإصمٛمٝمؿ ومِم٤مريمقه وؾم٤مٟمدوه، ًمٚمٓمقاهمٞم٧م

شُممَّ } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، ؿ سمبٕمض ويٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مشمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمتل يٙمٗمر سمٕمْمٝم، ىمٚمقهبؿ قمٜمٝم٤م

ن  َيْوَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َيْ٘مُٖمُر زَمْٔمُّمُ٘مم زمَِبْٔمٍض َوَيْٙمَٔمُن زَمْٔمُّمُ٘مم زَمْٔمّم٣ًم َوََمْٟمَواىُمُم ايمٛم٣َّمُر َوََم٣م يَمُ٘مم َمي

ينَ   .2{ٞم٣َّمَِصِ

وٓ يٕمؽمف ، يمل ٓ يقاضمف احلؼ ضمٝمرة، وهٙمذا يٛمّقه ومرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م وحي٤مور ويداور) 

وسمٕمٞمد قمـ اإلطمتامل .وهتدد إؾم٤مـمػم اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ُمٚمٙمف، سمدقمقة اًمقطمداٟمٞم٦م اًمتل هتز قمرؿمف

وسمٕمٞمد أن يٙمقن ضم٤مدا ذم اًمبح٨م قمـ إًمف ُمقؾمك قمغم هذا .أن يٙمقن هذا ومٝمؿ ومرقمقن وإدرايمف

إٟمام هق آؾمتٝمت٤مر .وىمد سمٚمغ ومراقمٜم٦م ُمٍم ُمـ اًمث٘م٤موم٦م طمدا يبٕمد ُمٕمف هذا اًمتّمقر، اًمٜمحق اًمس٤مذج

ورسمام يم٤مٟم٧م هذه ظمٓم٦م .واًمتٔم٤مهر سم٤مإلٟمّم٤مف واًمتثب٧م ُمٜمف ضمٝم٦م أظمرى.ُمـ ضمٝم٦م واًمسخري٦م
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وىم٤مل ذم آي٦م أظمرى ذم ٟمٗمس ، 1(ًمٚمؽماضمع أُم٤مم ُمٓم٤مرق اعمٜمٓمؼ اعم١مُمـ ذم طمدي٨م اًمرضمؾ اعم١مُمـ

َٞم٣م َِمن}اًمسقرة ًمٞم١ميمد ٟمٗمس اعمْمٛمقن  َْرِض هَمَٚمن َيٛمٌُمُ ْٕ  َي٣م وَمْوِم يَمُ٘مُم اظمُْْٙمُك ايْمَٝمْوَم ـَم٣مِهِريَن دِم ا

ؾَم٣مدِ  َّٓ ؽَمبِٝمَل ايمرَّ َّٓ ََم٣م َأَرى َوََم٣م َأْهِديُ٘مْم إِ ومزقمؿ أٟمف ، 1{زَمْٟمِس اّللَِّ إِْن صَم٣مءَٞم٣م وَم٣مَل همِْرفَمْوُن ََم٣م ُأِريُ٘مْم إِ

طمريص قمغم هدايتٝمؿ إمم ـمريؼ اًمّمقاب وأٟمف حي٥م هلؿ اخلػم ومزيـ هلؿ اًمب٤مـمؾ ُمـ سم٤مب طم٥م 

 .واخلقف قمغم اجل٤مه واعمٚمؽ وهق ذم ذًمؽ يم٤مذب وإٟمام هق طم٥م اًمذات اعمّمٚمح٦م هلؿ

ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م  أؾمٚمقبضم٤مء اًمسٞم٤مق ذم هذه اًمسقرة اعمب٤مريم٦م وهق  إؾمٚمقبوطمقل هذا 

ويمثػما ُم٤م يٚمج٠م زقمامء اًمْمالل إمم ُمثؾ هذا إؾمٚمقب ذم ذم ظمداع اًمٜم٤مس وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ ومرقمقن 

صٗم٦م اإلهاف قمٜمد  وأُمر آظمر يمذًمؽ ريمزت قمٚمٞمف هذه اًمسقرة وهق ، اًمتٚمبٞمس قمغم اًمٜم٤مس

ََم } : ىم٤مل شمٕم٤ممم اإلهاف سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم وهق جم٤موزة احلد ذم يمؾ رء ومرقمقن َٓ صَمَرَم َأٞمَّ

َٞم٣م إلَِم اّللَِّ َوَأنَّ  طِمَرِة َوَأنَّ ََمَردَّ ْٔ َٓ دِم ا ْٞمَٝم٣م َو همكَِم ُهْم  سَمْدفُموَٞمٛمِي إيَِمْٝمِه يَمْٝمَس يَمُه َدفْمَوٌة دِم ايمدُّ ِ ٌْ اظمُْ

ْرسَم٣مٌب } : وي٘مقل ؾمبح٤مٟمف. 3 {ايمٛم٣َّمرِ َأْصَح٣مُب  ٌف َمُّ ِ ٌْ  : وي٘مقل شمٕم٤ممم. 4{ ىَمَذيمَِك ُيِّملُّ اّللَُّ ََمْن ُهَو َُم

اٌب } ٌف ىَمذَّ ِ ٌْ َٓ َُيِْدي ََمْن ُهَو َُم  . 5{إِنَّ اّللََّ 

ذم اًمٙمؼم واًمٕمتق واؾمؽمىم٤مق أؾمب٤مط ) ُمـ اعمنوملم -سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ- ًم٘مد يم٤من ومرقمقن

ودم٤موز احلؼ إمم اًمب٤مـمؾ وذًمؽ يمٗمره سم٤مهلل وشمريمف اإليامن سمف وضمحقده وطمداٟمٞم٦م اهلل )، 6(إٟمبٞم٤مء

، 1(سم٤مًم٘متؾ واًمّمٚم٥م وشمٜمقيع اًمٕم٘مقسم٤مت)، 7(وادقم٤مؤه ًمٜمٗمسف إًمقهٞم٦م وؾمٗمٙمف اًمدُم٤مء سمٖمػم طمؼ

 .2(اعمستٙمثريـ ُمـ ُمٕم٤مص اهلل) ومٝمق ُمـ

                                                                 

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  184-7/183ذم فمالل اًم٘مرآن   - 1

 .29: هم٤مومر   - 2

 . 43:هم٤مومر  -  3

 . 34:هم٤مومر  -  4

 . 28:هم٤مومر  -  5

 .ُمراضمع ؾم٤مسم٘م٦م . 4/171وشمٗمسػم أيب اًمسٕمقد  8/376اًم٘مرـمبل :واٟمٔمر.ُمع سمٕمض اًمتٍمف 211/ 3شمٗمسػماًمبٞمْم٤موي  -  6

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  . 11/151شمٗمسػم اًمٓمؼمي  -  7



48 

 

 

ؿمٝمد واىمع  طمٞم٨م، ُمـ اعمٕم٤ميص آؾمتٙمث٤مرُمٕمٜم٤مه ومرقمقن  صٗم٤متوم٤مإلهاف اًمذي هق ُمـ 

ومتٕمددت ُمٕم٤مصٞمف وشمٜمققم٧م ضمرائٛمف طمتك ؿمٛمٚم٧م يمؾ طمريم٦م ًمف ذم ، ومرقمقن قمغم هذا اعمٕمٜمك

إرض  يٗمسدون رم) وم٤معمنومقن. ، ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٥مومٚمٞمس هٜم٤مك ُمٕمّمٞم٦م إٓ وًمٗمرقمقن ، هذه اًمدٟمٞم٤م

واعمٕمٜمك أّن ومس٤مدهؿ ُمّمٛم٧م ًمٞمس ُمٕمف ؿمكء .وٓ يّمٚمحقن سم٤مإليامن واًمٕمدل، سم٤مًمٔمٚمؿ واًمٙمٗمر

 . 3(ٙمقن طم٤مل سمٕمض اعمٗمسديـُمـ اًمّمالح يمام شم

وأُم٤م ذم ؾمقرة اًمزظمرف وم٘مد ضم٤مء اًمسٞم٤مق ًمٞمبلم أؾمٚمقسم٤م ضمديدا ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م ومرقمقن ذم 

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمٙم٤مٟمتف وُمٙم٤مٟم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اعمٙمر قمـ ـمريؼ  حم٤موًمتف ًمٙمس٥م اجلامهػم وهق أؾمٚمقب

َوَٞم٣مَدى } : أظمؼم قمٜمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف ىم٤مل اًمسالم ُمريمزا قمغم ضم٤مٟم٥م اجل٤مه واعمٚمؽ طمٞم٨م

تِي َأهَماَل سُمْبٌِمُ  ِري َِمن ََتْ ََّْن٣َمُر ََتْ ْٕ وَن همِْرفَمْوُن دِم وَمْوَِمِه وَم٣مَل َي٣م وَمْوِم َأيَمْٝمَس رِم َُمْٙمُك َِمٌْمَ َوَهِذِه ا

َٓ َيَ٘م٣مُد ُيبكُِم { 13} ْن َهَذا ايمَِّذي ُهَو ََمِٜمكٌم َو َٓ ُأيْمِٗمَي فَمَٙمْٝمِه َأؽْموِ { 11}َأْم َأَٞم٣م طَمغْمٌ َمي ن هَمَٙمْو َرٌة َمي

ٞمكَِم  ُْم ىَم٣مُٞموا وَمْوَم٣ًم هَم٣مؽِمِٗمكَم { 11}َذَه٤ٍم َأْو صَم٣مء ََمَٔمُه اظماََْلئَِ٘م٥ُم َُمْٗمؼَمِ هَم٣مؽْمَتَخفَّ وَمْوََمُه هَمَٟمؿَم٣مفُموُه إَِّنَّ

 . 4{11}هَمَٙمَمَّ آؽَمُٖموَٞم٣م اٞمَتَٗمْٚمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْم هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُهْم َأْْجَِٔمكَم { 11}

ػم يمل ٓ شمرى احل٘مٞم٘م٦م اًمتل خيِم٤مه٤م ومرقمقن وُمـ ُمـ اعمٙمر وآطمتٞم٤مل سف ٟمٔمر اجلامه

 : يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم وهلذا ٟم٤مدى ومرقمقن ذم ىمقُمف، قازيـؿم٤ميمٚمف ؾمٕمٞم٤م ُمٜمٝمؿ ًمتزوير احل٘مٞم٘م٦م وىمٚم٥م اعم

تِي َأهَماَل  } ِري َِمن ََتْ ََّْن٣َمُر ََتْ ْٕ  َوَٞم٣مَدى همِْرفَمْوُن دِم وَمْوَِمِه وَم٣مَل َي٣م وَمْوِم َأيَمْٝمَس رِم َُمْٙمُك َِمٌْمَ َوَهِذِه ا

وَن  َٓ َيَ٘م٣مُد ُيبكُِم { 13}سُمْبٌِمُ ْن َهَذا ايمَِّذي ُهَو ََمِٜمكٌم َو إّٟمف يٜم٤مدي ىمقُم٤م .5{11}َأْم َأَٞم٣م طَمغْمٌ َمي
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إّٟمف يٚمٗم٧م أٟمٔم٤مرهؿ إمم ُم٤م .ٓ يتٓمٚمٕمقن إّٓ إمم إرض، حلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وزظم٤مرومٝم٤مشمٕمقدوا اًمتٕمٚمؼ سم٤م

 .وي٘مّدم هلؿ اعمٖمري٤مت، شمٕمٚم٘م٧م سمف ىمٚمقهبؿ واُمتألت سمف قم٘مقهلؿ

وًمس٤من ، ومٚمؿ يٕمقدوا يروا همػم اعم٤مل واًمثروة-وذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمتل هبر هب٤م أسمّم٤مرهؿ

 : ٜمٗم٨م ومرقمقن ذم روقمٝمؿ ُمرادهي-طم٤مهلؿ ي٘مقل ومٞمٝم٤م ي٤م ًمٞمتٜم٤م ٟمحٔمك سم٤مًم٘مرب ُمـ اًمسٚمٓم٤من

ٞمكِمَ } ن َذَه٤ٍم َأْو صَم٣مء ََمَٔمُه اظْمَاَلئَِ٘م٥ُم َُمْٗمؼَمِ َٓ ُأيْمِٗمَي فَمَٙمْٝمِه َأؽْمِوَرٌة َمي وم٠موهؿ ىمقُمف أّن رؾمؾ )، 1 {هَمَٙمْو

ومل يٕمٚمؿ أّن رؾمؾ اهلل إّٟمام ُأّيدوا سم٤مجلٜمقد ، اهلل يٜمبٖمل أن يٙمقٟمقا يمرؾمؾ اعمٚمقك ذم اًمِم٤مهد

يٕمٚمؿ أّن طمٗمظ اهلل ُمقؾمك ُمع شمٗمرده ووطمدشمف ُمـ ومرقمقن ُمع يمثرة  ويمّؾ قم٤مىمؾ، اًمساموي٦م

وإُمداد ُمقؾمك سم٤مًمٕمّم٤م واًمٞمد اًمبٞمْم٤مء يم٤من أسمٚمغ ُمـ أن يٙمقن ًمف أؾمقرة أو ُمالئٙم٦م ، أشمب٤مقمف

وىمد يم٤من ُمـ ، وًمٞمس يٚمزم هذا ّٕن اإلقمج٤مز يم٤مف، أو دًمٞمال قمغم صدىمف، يٙمقٟمقا ُمٕمف أقمقاٟم٤م

وذيمر ومرقمقن اعمالئٙم٦م طمٙم٤مي٦م ، ب ُمع فمٝمقر أي٤متاجل٤مئز أن يٙمذب ُمع جملء اعمالئٙم٦م يمام يمذ

وًمٙمٜمّٝم٤م اخلديٕم٦م اًمتل اٟمٓمٚم٧م .2(قمـ ًمٗمظ ُمقؾمك ّٕٟمف ٓ ي١مُمـ سم٤معمالئٙم٦م ُمـ ٓ يٕمرف ظم٤مًم٘مٝمؿ

 . قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمتٛمرس ذم اعمٙمر وآطمتٞم٤مل

ُم٤م زال اًمسٞم٤مق اًمٙمريؿ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع )) : أسمق سمٙمر اجلزائري ذم شمٗمسػمه ىم٤مل اًمِمٞمخ 

ََّْن٣َمُر } :  ومرقمقن ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٕ َوَٞم٣مَدى همِْرفَمْوُن دِم وَمْوَِمِه وَم٣مَل َي٣م وَمْوِم َأيَمْٝمَس رِم َُمْٙمُك َِمٌْمَ َوَهِذِه ا

ونَ  تِي َأهَماَل سُمْبٌِمُ ِري َِمن ََتْ ٕضمؾ آومتخ٤مر واًمتٓم٤مول إره٤مسم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ىم٤مل ي٤م ىمقم أًمٞمس مم  1{ََتْ

أومال شمبٍمون  ، وهذه إهن٤مر أى أهن٤مر اًمٜمٞمؾ دمرى ُمـ حتتك أي ُمـ حت٧م ىمّمقره ، ُمٚمؽ ُمٍم

وٓ يٙم٤مد  ، وم٢مذا أسمٍمشمؿ وم٘مقًمقا أٟم٤م ظمػم ُمـ هذا اًمذى وهق ُمٝملم أي طم٘مػم يتقمم اخلدُم٦م سمٜمٗمسف

ومٚمقٓ أًم٘مك قمٚمٞمف أؾم٤موره ُمـ ذه٥م أي  .يبلم اى يٗمّمح سمٚمس٤مٟمف ًمٕمٚم٦م سمف وهل اًمٚمثٖم٦م أم هق ؟

أرؾمٚمف أؾم٤مورة ُمـ ذه٥م أو سمٕم٨م ُمٕمف اعمالئٙم٦م ُم٘مؽمٟملم يِمٝمدون ًمف هال أًم٘مك قمٚمٞمف ُمـ 
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ُْم ىَم٣مُٞموا وَمْوَم٣ًم هَم٣مؽِمِٗمكمَ } : ىم٤مل شمٕم٤ممم .سم٤مًمرؾم٤مًم٦م أى اؾمتٗمزهؿ سم٘مقًمف  3{هَم٣مؽْمَتَخفَّ وَمْوََمُه هَمَٟمؿَم٣مفُموُه إَِّنَّ

واًمٗم٤مؾمؼ ضمب٤من يستجٞم٥م سمنقم٦م ًمٚمب٤مـمؾ ان  ، هذا وطمريمٝمؿ وم٤مـم٤مقمقه إهنؿ يم٤مٟمقا ىمقُم٤ًم وم٤مؾم٘ملم

هَمَٙمَمَّ آؽَمُٖموَٞم٣م اٞمَتَٗمْٚمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْم هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُهْم } : وىمقًمف شمٕم٤ممم ، ممـ خي٤مف قم٤مدة يم٤محل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل يم٤من

أي أهمْمبقٟم٤م سمٜمٙمثٝمؿ ويمٗمرهؿ ويمؼمي٤مئٝمؿ وفمٚمٛمٝمؿ أهمرىمٜم٤مهؿ أمجٕملم أي ومٚمؿ ٟمبؼ  2{َأْْجَِٔمكمَ 

طِمِرينَ  } : وىمقًمف شمٕم٤ممم .ُمٜمٝمؿ أطمدًا واعمراد ومرقمقن وضمٜمقده ًْ أي  1{هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهْم ؽَمَٙمٖم٣ًم َوََمَثاًل يمِ

ٟمقا قمؼمة عمـ قوُمـ أهمرىمٜم٤م ُمٕمف ُمـ ُمالئف وضمٞمقؿمٞمف ؾمٚمٗم٤م أي ؾم٤مسم٘ملم ًمٞمٙم ، ضمٕمٚمٜم٤م ومرقمقن

وُمثال يتٛمثؾ سمف ُمـ سمٕمدهؿ ومال ي٘مدُمقن قمغم ُم٤م أىمدُمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واًمٕمٚمق  ، سمٕمدهؿ

وأومم ُمـ يٕمتؼم هبذا ىمريش اًمتل ٟمزل ًمٞمٜمبٝمٝم٤م وحيرك يم٤مُمـ ٟمٗمسٝم٤م ًمتٜمتبف ُمـ همٗمٚمتٝم٤م  ، واًمٗمس٤مد

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤مهلؿ اًمذي يم٤مٟمقا ومبلم ، 4رمحف اهلل اٟمتٝمك يمالُمف(( وشمقطمد ومتٜمجق وشمٙمٛمؾ وشمسٕمد

قمٚمٞمف وُمآهلؿ اًمذي ص٤مروا إًمٞمف ًمٞمٙمقن ذًمؽ قمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ طملم يت٠مُمٚمقن ذم شم٘مٚم٥م إطمقال ُمـ قمز 

  .وُمـ همٜمك إمم وم٘مر وُمـ يمؼم وقمٚمق إمم هقان وقمذاب إمم ذل

وذم ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت أيْم٤م شمذيمر هذه اًم٘مّم٦م سمِمٙمؾ آظمر يتٜم٤مؾم٥م ُمع طمجؿ اًمسقرة وىمٍم 

ِس ؿُمًوى   {31}َهْل أسَم٣مَك ضَمِدي٧ُم َُموؽَمى  } : ىم٤مل شمٕم٤ممم ومقاصٚمٝم٤م ُه زم٣ِميْمَواِد اظمَُْٗمدَّ { 31}إِْذ َٞم٣مَداُه َرزمُّ

ُه ؿَمَٕمى  اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْونَ  َك هَمَتْخَُمى { 31}هَمُٗمْل َهل يمََّك إلَِم َأن سَمَزىمَّى { 31}إِٞمَّ َوَأْهِدَيَك إلَِم َرزمي

َي٥َم ايْمُ٘مػْمَى { 31} ْٔ َب َوفَمٍَم { 10}هَمَٟمَراُه ا هَمَحمَمَ هَمٛم٣َمَدى  {11}شُممَّ َأْدزَمَر َيْسَٔمى { 13}هَمَ٘مذَّ

فَْمعَم { 11} ْٕ ُ٘مُم ا ُولَم { 11}هَمَٗم٣مَل َأَٞم٣م َرزمُّ ْٕ طِمَرِة َوا ْٔ ًة { 11}هَمَٟمطَمَذُه اّللَُّ َٞمَ٘م٣مَل ا إِنَّ دِم َذيمَِك يَمِٔمػْمَ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ًمٜمبٞمف حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؾ أشم٤مك طمدي٨م ُمقؾمك ٟمب٠مه ، 5{11}ظميَن َُيَُْمى 
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اًمّمالة وظمؼمه وُم٤م ضمرى ًمف ُمع ىمقُمف ويذيمر ًمف اًم٘مّم٦م إمج٤مٓ وذم ذًمؽ شمسٚمٞم٦م ًمف قمٚمٞمف أومْمؾ 

 .ودقمقة ًمف ًمٞم٘متدي سمٛمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ صؼمه ودقمقشمف أُم٤مم ـمٖمٞم٤من ومرقمقن وؿمدشمفٚمٞمؿ واًمتس

وذم هن٤مي٦م اًم٘مّم٦م ي١ميمد ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ هذه اًم٘مّم٦م وهق أظمذ اًمٕمٔم٦م 

ًة ظميَن َُيَُْمى } واًمٕمؼمة ويم٠مهن٤م ظمالص٦م وُمٚمخص هيع ًم٘مّم٦م ُمقؾمك ُمع  {إِنَّ دِم َذيمَِك يَمِٔمػْمَ

ومرقمقن وهل ُمٜم٤مؾمب٦م ضمدا ًمتٙمقن أيْم٤م ظم٤ممت٦م هلذا اًمب٤مب اًمذي شمٜم٤موًم٧م ومٞمف ؾمٞم٤مىم٤مت ىمّم٦م 

   .اًمٙمريؿ واهلل هق اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمسبٞمؾ اًم٘مرآنُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن ذم 
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 الثاني الفصل

 

 ايمٔمٗمٝمدة دم دفموة َموؽمى فمٙمٝمه ايمسالم

 

 اًمتقطمٞمد ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن: إولاظمبح٧م 

 اًمتحذير ُمـ اًمنمك ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن :اظمبح٧م ايمث٣مين

 اًمقٓء واًمؼماء ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن :اظمبح٧م ايمث٣ميم٧م

 ُمالُمح شم٠ميمٞمد اإليامن سم٤مًمبٕم٨م واًمٞمقم أظمر :اظمبح٧م ايمرازمع
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 األول املبحث

 ايمتوضمٝمد دم ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون

 

اًمٙمريؿ جيد أن  اًم٘مرآناعمت٠مُمؾ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن سمؾ ذم ىمّمص مجٞمع إٟمبٞم٤مء ذم 

وم٠مؾم٤مس  أؾم٤مس دقمقة مجٞمع إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ هق اًمدقمقة إمم شمقطمٞمد اإلًمقهٞم٦م هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

  اًمدقمقة اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم هل اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وهق إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمب٤مدة

وُمٙم٤مٟم٦م اًمدقمقة إمم  ُمست٘مؾ ًمتبٞملم أمهٞم٦م ومّمؾذم  اعمبح٨موًمذًمؽ وم٘مد رأي٧م أن أومرد هذا 

ي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن وم٤مٔ وهل يمذًمؽ قمٜمد مجٞمع اًمرؾمؾ اًمتقطمٞمد ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

وأن يٕمرومقهؿ سمخ٤مًم٘مٝمؿ ورازىمٝمؿ وإهلٝمؿ  ، اهلل ؾمبح٤مٟمف أُمر اًمرؾمؾ أن يقضمٝمقا اًمٕمب٤مد إًمٞمف

 ، ُمـ شم٠مُمؾ اًم٘مرآن وضمد ذًمؽ واوح٤م سمٞمٜم٤موُمقضمقدة ذم يمت٤مب اهلل  ، ايمثػمة ضمد -ؾمبح٤مٟمف 

وأيمٛمٚمٝمؿ ٟمِم٤مـم٤م ذم ، وم٤مًمرؾمؾ أومّمح اًمٜم٤مس وأقمرف اًمٜم٤مس سم٤مهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم

وٓ أطم٥م  ، ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمـ هق أصؼم ُمٜمٝمؿ قمغم اًمدقمقة وٓ أقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سم٤مهلل ،اًمدقمقة إًمٞمف

 ، وهلذا سمٚمٖمقا رؾم٤مٓت اهلل أيمٛمؾ شمبٚمٞمغ وأمتف .هلداي٦م إُمؿ ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم

وومّمٚمقه٤م يمل يٕمٚمؿ اًمٕمب٤مد  ، وسمٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس صٗم٤مت اخل٤مًمؼ اعمٕمبقد وأؾمامءه ؾمبح٤مٟمف وأومٕم٤مًمف

وطمتك يٜمٞمبقا إًمٞمف قمـ سمّمػمة  ، وطمتك يٕمرومقه سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وقمٔمٞمؿ طم٘مف قمغم قمب٤مده ، رهبؿ

َوإِْذ َٞم٣مَدى َرزمَُّك } : طمٞم٨م ىم٤مل  ، سالموُمـ هذا ُم٤م ذيمره اهلل قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًم .وقمٚمؿ

َٓ َيتَُّٗموَن { 30}َُموؽَمى َأِن اْئ٦ِم ايْمَٗمْوَم ايمٓم٣َّمظمكَِِم  وَم٣مَل َربي إيِني َأطَم٣مُف َأن { 33}وَمْوَم همِْرفَمْوَن َأ

زُموِن  َٓ َيٛمَْمٙمُِق يمَِس٣ميِن هَمَٟمْرؽِمْل إلَِم َه٣مُروَن { 31}ُيَ٘مذي مْ { 31}َوَيِّمٝمُق َصْدِري َو فَمقَمَّ َذٞم٤ٌم  َوَِلُ

ْسَتِٚمُٔموَن { 31}هَمَٟمطَم٣مُف َأن َيْٗمُتُٙموِن  ٣م ََمَٔمُ٘مم َمُّ َٓ { 31}وَم٣مَل ىَمالَّ هَم٣مْذَهَب٣م زمِآَي٣مسمِٛم٣َم إِٞمَّ هَمْٟمسمَِٝم٣م همِْرفَمْوَن هَمُٗمو
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٣م َرؽُموُل َربي ايْمَٔم٣مظمَكَِم   أٟمف رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ًمٕمٚمف يتذيمر ومٞمٜمٞم٥م إمم : أُمره أن يبلم ًمف ، 3{31}إِٞمَّ

وَم٣مَل َأمَلْ ُٞمَرزميَك همِٝمٛم٣َم َويمِٝمدًا َويَمبِْث٦َم همِٝمٛم٣َم َِمْن } : وىم٤مل  ، سمؾ أقمرض قمـ ذًمؽ ، ًمٙمٜمف مل يتذيمر ، احلؼ

وَم٣مَل هَمَٔمْٙمُتَٜم٣م إِذًا َوَأَٞم٣م   {31}َوهَمَٔمْٙم٦َم هَمْٔمَٙمَتَك ايمَّتِي هَمَٔمْٙم٦َم َوَأٞم٦َم َِمَن ايْمَ٘م٣مهمِِريَن { 31}فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكَِم 

٣ميميكمَ  { 13}هَمَٖمَرْرُت َِمٛمُ٘مْم ظم٣ََّم طِمْٖمُتُ٘مْم هَمَوَه٤َم رِم َرِّبي ضُمْ٘مًَم َوصَمَٔمَٙمٛمِي َِمَن اظمُْْرؽَمٙمكَِم { 10} َِمَن ايمّمَّ

ائِٝمَل  َ ٍْ وَم٣مَل { 11}وَم٣مَل همِْرفَمْوُن َوََم٣م َربُّ ايْمَٔم٣مظَمكَِم { 11}َوسمِْٙمَك ٞمِْٔمَٚم٥ٌم مَتُٛمَُّٜم٣م فَمقَمَّ َأْن فَمبَّدتَّ زَمٛمِي إِ

ََمَواِت  ووِمٛمكَِم  َربُّ ايمسَّ َْرِض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إن ىُمٛمُتم َمُّ ْٕ َٓ سَمْسَتِٚمُٔموَن { 11}َوا { 11}وَم٣مَل ظمَِْن ضَمْويَمُه َأ

يمكَِم  َوَّ ْٕ ُ٘مْم َوَربُّ آزَم٣مئُِ٘مُم ا وَم٣مَل { 11}وَم٣مَل إِنَّ َرؽُمويَمُ٘مُم ايمَِّذي ُأْرؽِمَل إيَِمْٝمُ٘مْم ظمََْجٛمُوٌن { 11}وَم٣مَل َرزمُّ

ِق َوا وم٤مٟمٔمروا يمٞمػ يبلم ًمف ُمقؾمك قمٚمٞمف  .2{11}ظمَْْٕمِرِب َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إِن ىُمٛمُتْم سَمْٔمِٗمُٙموَن َربُّ اظمَْمْمِ

ورب  ، ورب اًمساموات ، وأٟمف رب اًمٕم٤معملم، اًمّمالة واًمسالم صٗم٤مت اًمرب قمز وضمؾ

طمتك يٕمٚمؿ قمدو اهلل هذه  ، ورب اعمنمق واعمٖمرب، إرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ورب اخلالئؼ يمٚمٝم٤م

اًمّمٗم٤مت ًمٕمٚمف يرضمع إمم احلؼ واًمّمقاب وًمٙمـ ؾمبؼ ذم قمٚمؿ اهلل أٟمف يستٛمر قمغم ـمٖمٞم٤مٟمف 

 .، ويٛمقت قمغم يمٗمره وقمٜم٤مده ، ووالًمف

وأٟمف طم٤مومٔمٝمام وٟم٤مسمه٤م  ، وسملم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هل٤مرون وُمقؾمك أٟمف ُمٕمٝمام يسٛمع ويرى

ُ٘مُم } : اًمٕمٜمٞمد اعمتٙمؼم اعمتٖمٓمرس اًمذي ىم٤مل وُم١ميدمه٤م : ومٚمٝمذا أىمدُم٤م قمغم دقمقة هذا اجلب٤مر َأَٞم٣م َرزمُّ

فَْمعَم  ْٕ  .ومّم٤مهنام ومح٤ممه٤م ُمـ ذه ويمٞمده  ،{ا

رضمؾ  : وٓ ؿمؽ أن هذا يمٚمف ُمـ طمٗمظ اهلل وقمٜم٤ميتف سمرؾمٚمف وأٟمبٞم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم 

اهلل  وُمع هذا أىمدُم٤م قمغم دقمقشمف وسمٞم٤من طمؼ ، ُمٚمؽ ًمٕملم يدقمل أٟمف رب اًمٕم٤معملم ، ُمتٙمؼم ـم٤مهمٞم٦م

صمؿ دقم٤م إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف ُمـ  ، وًمٙمٜمف أسمك واؾمتٙمؼم ، أن يٜمٞم٥م إمم اهلل : وأن اًمقاضم٥م قمٚمٞمف  ، قمٚمٞمف

وٟمٍم ُمقؾمك  ، وأفمٝمر قمجزه ، طمتك أسمٓمؾ اهلل يمٞمده ، مجع اًمسحرة واًمسحر إمم همػم ذًمؽ
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عم٤م اؾمتٛمر ذم  -صمؿ ص٤مرت اًمٕم٤مىمب٦م  ، قمٚمٞمف وقمغم ؾمحرشمف -قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمسالم  -وه٤مرون 

وظمٚمص ُمقؾمك وه٤مرون وُمـ ُمٕمٝمام ُمـ سمٜمل  ، أن أهمرىمف اهلل ومجٞمع ضمٜمده ذم اًمبحر -اًمٓمٖمٞم٤من 

٤مًمدقمقة إمم وم وٟمٍمه ٕوًمٞم٤مئف ، ذم اٟمت٘م٤مم اهلل ُمـ أقمدائف ، هذه ُمـ آي٤مت اهلل اًمب٤مًمٖم٦م .إهائٞمؾ

ٞم٦م يدقمقا إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف اًمتقطمٞمد هل أؾم٤مس دقمقة اًمرؾمؾ وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ داقم

ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف وهق يدقمق إمم اهلل شمٕم٤ممم ومػميمز  وشمٕم٤ممم ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من أن جيٕمؾ هذا إُمر

دائام ذم دقمقشمف ًمٚمٜم٤مس قمغم إطمٞم٤مء ُمٕم٤مين اًمتقطمٞمد ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وشمٕمٛمٞمؼ ُمٗم٤مهٞمٛمف وشمٙمراره٤م 

ؾ سمٓمري٘م٦م ؾم٤مئر واًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م ُمت٠مؾمٞم٤م ذم ذًمؽ سمٓمري٘م٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم دقمقشمف ًمٗمرقمقن سم

إٟمبٞم٤مء وقمغم رأؾمٝمؿ ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٔمالل 

ُمبٞمٜم٤م أن اًمٕم٘مٞمدة اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ هل قم٘مٞمدة واطمدة وهل اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف 

ء هب٤م يمؾ هبذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ضم٤م -قمٚمٞمف اًمسالم  -ًم٘مد ضم٤مء ُمقؾمك )) اًمسالم ىم٤مل رمحف اهلل

ٓ يمام  ..أًمقهٞم٦م واطمدة وقمبقدي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ..طم٘مٞم٘م٦م رسمقسمٞم٦م اهلل اًمقاطمد ًمٚمٕم٤معملم مجٞمٕم٤مً  .رؾمقل ىمبٚمف

ش شمٓمقر اًمٕم٘مٞمدة » وُمـ يتبٕمٝمؿ ذم زقمٛمٝمؿ قمـ ش قمٚمامء إدي٤من » ي٘مقل اخل٤مسمٓمقن ذم اًمٔمالم ُمـ 

ل ضم٤مء هب٤م اًمرؾمؾ إن اًمٕم٘مٞمدة اًمت ..!وسمدون اؾمتثٜم٤مء عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمؾ ُمـ رهبؿ أمجٕملم، إـمالىم٤مً 

، وٓ شمتٓمقر ُمـ أهل٦م اعمتٕمددة. مجٞمٕم٤ًم قم٘مٞمدة واطمدة صم٤مسمت٦م: شم٘مرر أًمقهٞم٦م واطمدة ًمٚمٕمقامل مجٞمٕمٝم٤م

طملم يٜمحرومقن قمـ اًمٕم٘مٞمدة  -وم٠مُم٤م ضم٤مهٚمٞم٤مت اًمبنم  ..إمم اًمقطمداٟمٞم٦م ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف، إمم اًمتثٜمٞم٦م

ة واًمٕمب٤مدات اًمِمٛمسٞم٦م ومال طمد ًمتخبٓمٝم٤م سملم اًمٓمقـمؿ وإرواح وأهل٦م اعمتٕمدد -اًمرسم٤مٟمٞم٦م 

وٓ جيقز اخلٚمط  ..وؾم٤مئر أٟمقاع اًمٕم٘م٤مئد اجل٤مهٚمٞم٦م ..واًمتثٜمٞم٦م واًمتقطمٞمد اعمِمقب سمرواؾم٥م اًمقصمٜمٞم٦م

اًمذي ي٘مرر إهل٤ًم واطمدًا ًمٚمٕم٤معملم:  ، سملم اًمٕم٘م٤مئد اًمساموي٦م اًمتل ضم٤مءت يمٚمٝم٤م سم٤مًمتقطمٞمد اًمّمحٞمح

 .وشمٚمؽ اًمتخبٓم٤مت اعمٜمحروم٦م قمـ ديـ اهلل اًمّمحٞمح

اًمتل واضمف هب٤م  ، ومرقمقن وُمأله هبذه احل٘مٞم٘م٦م اًمقاطمدة -ٚمٞمف اًمسالم قم -وًم٘مد واضمف ُمقؾمك 

واضمٝمف هب٤م وهق يٕمٚمؿ أهن٤م شمٕمٜمل اًمثقرة قمغم  ..قم٘م٤مئد اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة -ىمبٚمف أو سمٕمده  -يمؾ ٟمبل 

إسمٓم٤مل  -أول ُم٤م شمٕمٜمل  -إن رسمقسمٞم٦م اهلل ًمٚمٕم٤معملم شمٕمٜمل  ..ومرقمقن وُمٚمئف ودوًمتف وٟمٔم٤مم طمٙمٛمف
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ٚمٓم٤من قمغم اًمٜم٤مس سمٖمػم ذيٕم٦م اهلل وأُمره: وشمٜمحٞم٦م يمؾ ـم٤مهمقت قمـ ذقمٞم٦م يمؾ طمٙمؿ يزاول اًمس

واضمٝمف هبذه احل٘مٞم٘م٦م اهل٤مئٚم٦م  ..سم٢مظمْم٤مقمٝمؿ ًمنمقمف هق وأُمره -ُمـ دون اهلل  -شمٕمبٞمد اًمٜم٤مس ًمف 

اٟمتٝمك  1((.ُمٚمزُم٤ًم وُم٠مظمقذًا سم٘مقل احلؼ قمغم رسمف اًمذي أرؾمٚمف ..سمقصٗمف رؾمقًٓ ُمـ رب اًمٕم٤معملم

اهلل ي١ميمد يمذًمؽ وي٘مرر أمهٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد ذم  ويمالم ؾمٞمد رمحف يمالُمف رمحف اهلل

وُمـ هٜم٤م  دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ًمٗمرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمذي ادقمك اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم

جي٥م أن يريمز اًمدقم٤مة إمم اهلل ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من قمغم دقمقة اًمٜم٤مس إمم اًمتقطمٞمد وم٘مد وىمع يمثػم 

إذن  .ذم اًمتقطمٞمد وذم سمٕمض صقر اًمنمك اًمٔم٤مهرة ُمـ اًمٜم٤مس ذم سمٕمض إُمقر اًمتل شم٘مدح

ومٛمٚمٛمح اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد ُمٚمٛمح ه٤مم وأؾم٤مد ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وي٘م٤مسمٚمف ُمٚمٛمح 

آظمر وهق ُمٚمٛمح اًمتحذير ُمـ اًمنمك وهق ُم٤م ؾمٜمتٜم٤موًمف ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم ُمستٕمٞمٜملم ذم ذًمؽ سم٤مهلل 

 ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 
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 الثاني املبحث

 دم ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون ايمتحذير َمن ايمممك

 

اًمس٤مسمؼ ُمالُمح اًمتقطمٞمد ذم دقمقة ُمقؾمك ًمٗمرقمقن وسمٞمٜم٤م يمٞمػ أن ُمقؾمك  اًمٗمّمؾذيمرٟم٤م ذم 

ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ُمراء أن  دقمقشمف قمٚمٞمف اًمسالم ضمٕمؾ ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد هل اعمٜمٓمٚمؼ إؾم٤مد ذم

ٞمٜم٤م أن اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد شمستٚمزم اًمٜمٝمل قمـ وده وهق اًمنمك وًمذًمؽ ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمب

َويَمَٗمْد زَمَٔمْثٛم٣َم دِم ىُملي } : دقمقة مجٞمع اًمرؾمؾ ضم٤مءت قمغم هذا إؾم٤مس ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ

٦ْم فَمٙمَ  ْن ضَمٗمَّ ْن َهَدى اّلّلُ َوَِمٛمُْٜمم َمَّ ؽُموًٓ َأِن افْمُبُدوْا اّلّلَ َواصْمَتٛمُِبوْا ايمْم٣َّمنُموَت هَمِٚمٛمُْٜمم َمَّ ٥ٍم رَّ ْٝمِه ُأَمَّ

اليَم٥ُم هَمِسغُموْا دِم  زمكِمَ  ايمّمَّ وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ُم٤م أظمغم أُم٦م ، 1{إَْرِض هَم٣مٞمُٓمُروْا ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم اظمَُْ٘مذي

ُمـ إُمؿ ُمـ إرؾم٤مل رؾمقل إًمٞمٝم٤م هلدايتٝم٤م وسمٞم٤من ؾمبٞمؾ ٟمج٤مهت٤م وحتذيره٤م ُمـ ـمرق همقايتٝم٤م 

 .وهاليمٝم٤م

 ، يمام أظمؼم قمـ وطمدة اًمدقمقة سملم اًمرؾمؾ وهل ٓ إًمف إٓ اهلل اعمٗمنة سمٕمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم وطمده 

واضمتٜم٤مب اًمٓم٤مهمقت وهق يمؾ ُم٤م قمبد ُمـ دون اهلل مم٤م دقم٤م اًمِمٞمٓم٤من إمم قمب٤مدشمف سم٤مًمتزيلم 

ومٝمذا  واًمتحسلم قمـ ـمريؼ اًمقؾمقاس ُمـ ضمٝم٦م وُمـ ـمريؼ أوًمٞم٤مئف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ْٔمبَُد } : اهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم يدقمقا رسمف سمدقم٤مء قمٔمٞمؿظمٚمٞمؾ اًمرمحـ إسمر َواصْمٛمُْبٛمِي َوزَمٛمِيَّ َأن ٞمَّ

أي اضمٕمٚمٜمل وسمٜمل ذم طمٞمز وضم٤مٟم٥م قمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم وسم٤مقمد سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝم٤م وهذا مم٤م  ،2{إَْصٛم٣َممَ 

ٝمـ وىمد خيٞمػ اًمٕمبد وم٢مذا يم٤من اخلٚمٞمؾ إُم٤مم احلٜمٗم٤مء اًمذي ضمٕمٚمف اهلل أُم٦م وطمده واسمتكم سمٙمٚمامت وم٠ممت
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وهق يمنَّ إصٜم٤مم سمٞمده خي٤مف أن ي٘مع ذم اًمنمك ومٙمٞمػ ي٠مُمـ اًمقىمقع ومٞمف ُمـ هق دوٟمف سمٛمراشم٥م 

 . خلقف ُمٜمفسم٤م إومم

 ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم يمٖمػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء سمٕمد إسمراهٞمؿ وُمـ ي٠مُمـ اًمبالء

واوح٦م ضمٚمٞمف ذم ن ُمالُمح اًمتحذير ُمـ اًمنمك شمٔمٝمر إ، يدقمق إمم اًمتقطمٞمد حيذر ُمـ اًمنمك

خمتٚمػ ُمراطمؾ دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وظمّمقص٤م ُمٜم٤مفمرشمف ُمع ومرقمقن اًمتل ضم٤مءت 

وَم٣مَل َربُّ { 11}وَم٣مَل همِْرفَمْوُن َوََم٣م َربُّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم } : شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ووِمٛمكَِم  َْرِض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إن ىُمٛمُتم َمُّ ْٕ ََمَواِت َوا َٓ سَمْسَتِٚمُٔموَن ومَ { 11}ايمسَّ وَم٣مَل { 11}٣مَل ظمَِْن ضَمْويَمُه َأ

يمكَِم  َوَّ ْٕ ُ٘مْم َوَربُّ آزَم٣مئُِ٘مُم ا وَم٣مَل { 11}وَم٣مَل إِنَّ َرؽُمويَمُ٘مُم ايمَِّذي ُأْرؽِمَل إيَِمْٝمُ٘مْم ظمََْجُٛموٌن { 11}َرزمُّ

ِق َواظمَْْٕمِرِب َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إِن ىُمٛمُتْم سَمْٔمِٗمُٙموَن   .1{11}َربُّ اظمَْمْمِ

يمٞمػ أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم ُمٜم٤مفمرشمف  ذم هذه أي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م سملم ًمٜم٤م ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

وًمذًمؽ ومٝمؿ ومرقمقن ومحقى اخلٓم٤مب  ًمٗمرقمقن سملم ًمٗمرقمقن طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد وظمٓمقرة اًمنمك

ًم٘مد ومٝمؿ أن ُم٤م يدقمق إًمٞمف ُمقؾمك يدقمقه إمم إومراد اهلل  ومب٤مدر إمم اًمتٝمديد عمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

ي  ))ٙمٗمر سمام قمداه ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم شمٗمسػمه شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمب٤مدة واًم ٣م نَمغْمِ ْذَت إَِِلً َ وَم٣مَل يَمئِِن اَتَّ

صَْمَٔمَٙمٛمََّك َِمَن اظمَْْسُجوٞمكِمَ  عم٤ّم مل جيد ومرقمقن حلج٤مضمف ٟمج٤مطم٤ًم ورأى ؿمدة ؿمٙمٞمٛم٦م ُمقؾمك ذم  ((َٕ

وهذا ؿم٠من ُمـ ىمٝمرشمف  .احلؼ قمدل قمـ احلج٤مج إمم اًمتخقيػ ًمٞم٘مٓمع دقمقة ُمقؾمك ُمـ أصٚمٝم٤م

 .وومٞمف يمؼمي٤مء أن يٜمٍمف قمـ اجلدل إمم اًمتٝمديد ، احلج٦م

واعمٕمٜمك أن ومرقمقن أيمد وقمٞمده سمام  .ُمقـمئف ًمٚم٘مسؿ {يمئن اَتذت إِل٣م} : واًمالم ذم ىمقًمف

 : يس٤موي اًمٞمٛملم اعمجٛمٚم٦م اًمتل شم١مذن هب٤م اًمالم اعمقـمئ٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٠من يٙمقن ومرقمقن ىم٤مل 

أي أسرت قمغم أن ًمؽ إهل٤ًم  ، ًمالؾمتٛمرار {تاختذ}وومٕمؾ  .أو أىمسؿ ، أو سم٤مٕيامن ، قمكمَّ يٛملم

ويم٤من ومرقمقن ُمٕمدودًا إهل٤ًم ًمألُم٦م ٕٟمف يٛمثؾ أهل٦م  ، أرؾمٚمؽ وأن شمب٘مك ضم٤مطمدًا ًمإلًمف ومرقمقن
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وٓ ؿمؽ أن دقمقة  1((.ومٝمق اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم إُم٦م ، وهق اًم٘م٤مئؿ سم٢مسمالغ ُمراده٤م ذم إُم٦م

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمقاىمػ اًمتل ومٞمٝم٤م حتذير ُمـ اًمنمك ُمثؾ ىمّم٦م أصح٤مب اًمٕمجؾ 

وهمػمه٤م وًمٙمٜمٜم٤م أطمببٜم٤م أن ٟمٙمتٗمل ذم هذا اًمبح٨م سمام طمدث ذم دقمقشمف ًمٗمرقمقن طمٞم٨م وهق ُمدار 

 .اًمبح٨م واهلل شمٕم٤ممم اعمقومؼ ًمٚمّمقاب
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 الثالث املبحث

 دم ومِم٥م َموؽمى َمع همرفمون وايمػماءايموٓء 

 

وُمٕمٜم٤مه شمقصمٞمؼ قمرى  .ومٝمق أوصمؼ قمرى اإليامن ، ذم اإلؾمالم ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦مواًمؼماء إن ًمٚمقٓء 

 : روى اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل . اعمحب٦م وإًمٗم٦م سملم اعمسٚمٛملم وُمٗم٤مصٚم٦م أقمداء اإلؾمالم

أوصمؼ قمرى اإليامن اعمقآة ذم اهلل واعمٕم٤مداة ذم اهلل »  : ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمِّؿ 

وذط ُمـ  ، واًمقٓء واًمؼماء ريمـ ُمـ أريم٤من اًمٕم٘مٞمدة .1شواحل٥م ذم اهلل واًمبٖمض ذم اهلل 

 .اًمٜم٤مس وأمهٚمف اًمبٕمض وم٤مظمتٚمٓم٧م إُمقر ويمثر اعمٗمرـمقن شمٖم٤مومؾ قمٜمف يمثػم ُمـ ، ذوط اإليامن

 .ح٤مسم٦م واعم١مُمٜملم اعمقطمديـ وٟمٍمهتؿواًمّم هق طُم٥م اهلل ورؾمقًمف  : وُمٕمٜمك اًمقٓء

ُمـ اًمٙم٤مومريـ  ، واًمّمح٤مسم٦م واعم١مُمٜملم اعمقطمديـ هق سُمٖمض ُمـ ظم٤مًمػ اهلل ورؾمقًمف  : واًمؼماء

 .واًمٗمس٤مق واعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم واعمبتدقملم

ويمؾ  .وٟمٍمشمف دم٥م حمبتف وُمقآشمف ، ومٙمؾ ُم١مُمـ ُمقطمد ُمٚمتزم ًمألواُمر واًمٜمقاهل اًمنمقمٞم٦م

سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚمس٤من  ُمـ يم٤من ظمالف ذًمؽ وضم٥م اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سمبٖمْمف وُمٕم٤مداشمف وضمٝم٤مده

َواظم٠ُْْمَِمٛمُوَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْم َأْويمَِٝم٣مء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن } : ىم٤مل شمٕم٤ممم ،سمحس٥م اًم٘مدرة واإلُمٙم٤من

ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔموَن اّللَّ َوَرؽُمويَمُه ُأْويَمـئَِك زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْوَن فَمِن اظمُْٛمَ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚموَن ايمِمَّ  اَلَة َوُي٠ْمسُموَن ايمزَّ

ُٜمُم اّلّلُ إِنَّ اّللَّ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝممٌ  َْحُ واًمقٓء واًمؼماء أوصمؼ قمرى اإليامن وهق ُمـ أقمامل ، 1{ؽَمغَمْ

                                                                 

 -ُمٙمتب٦م اًمزهراء : ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، دار اًمٜمنم: رواه اًمٓمؼماين اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، شم٠مًمٞمػ1  -  

، واًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م،  215/  11محدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل  : اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: ، اًمٓمبٕم٦م1983 - 1464 -اعمقصؾ 

: م، اًمٓمبٕم٦م1983 -هـ 1463 -سمػموت  _دُمِمؼ  -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : احلسلم سمـ ُمسٕمقد اًمبٖمقي، دار اًمٜمنم: شم٠مًمٞمػ

 .سمسٜمد طمسـ ،  429/  3حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش   -ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط : اًمث٤مٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ
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وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم دقمقة ُمقؾمك وومرقمقن  شمٔمٝمر ُم٘متْمٞم٤مشمف قمغم اًمٚمس٤من واجلقارح اًم٘مٚمقب ًمٙمـ

ًمٜم٤م يمٞمػ شمؼمأ ُمقؾمك ُمـ ومرقمقن وىمقُمف وضمٕمؾ وٓئف هلل وعمـ ءاُمـ ُمٕمف ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ئمٝمر 

وم٘مد طم٤مول ومرقمقن أن يذيمر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم سمام يم٤من ُمٜمف ُمـ شمرسمٞم٦م ورقم٤مي٦م ًمف وهق ـمٗمؾ 

َك همِٝمٛم٣َم َويمِٝمدًا َويَمبِْث٦َم همِٝمٛم٣َم } : صٖمػم ًمٞمح٤مول سمذًمؽ أن يٙمس٥م وٓئف هلل وم٘م٤مل ْ ُٞمَرزمي َِمْن وَم٣مَل َأمَل

وًمٙمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم أقمٚمـ أن وٓئف هلل وهذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل حي٤مول ومرقمقن  1{فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكِمَ 

أ ن يٛمـ قمٚمٞمف هب٤م ٓ شمس٤موي ؿمٞمئ٤م أُم٤مم شمٍموم٤مت ومرقمقن اًمسٞمئ٦م ذم اؾمتٕمب٤مد سمٜمل إهائٞمؾ وم٘م٤مل 

َٜم٣م فَمقَمَّ َأْن َوسمِْٙمَك ٞمِْٔمَٚم٥ٌم مَتُٛمُّ } ُمقؾمك ردا قمغم هذه اعمح٤موًم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م ُمـ ومرقمقن ًمٙمس٥م اًمقٓء

ائِٝمَل  َ ٍْ ُمـ ُمقؾمك  وشمٕمٚمٛمقاسمٛمقؾمك  اوهٙمذا أيْم٤م شم٠مصمر اًمسحرة اًمذيـ ءاُمٜمق، 2{فَمبَّدتَّ زَمٛمِي إِ

سم٤محلؼ هددهؿ ومرقمقن سم٤مًم٘متؾ واًمّمٚم٥م  إيامهنؿ أقمٚمٜمقاقمٚمٞمف اًمسالم قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء ومٚمام 

٠ْمشمَِرَك فَمعَم ََم٣م صَم٣مءَٞم٣م َِمَن  وَم٣ميُموا} : اًمقٓء هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مئٚملم وأقمٚمٜمقاُمٜمف  ومتؼمءوا يَمن ٞمُّ

ْٞمَٝم٣م  َٝم٣مَة ايمدُّ ََم سَمْٗمِِض َهِذِه اْْلَ ٛم٣َم { 11}ايْمَبٝميٛم٣َمِت َوايمَِّذي هَمَْمَرَٞم٣م هَم٣موْمِض ََم٣م َأٞم٦َم وَم٣مٍض إِٞمَّ ٣م آََمٛم٣َّم زمَِرزمي إِٞمَّ

ْحِر َواّللَُّ هُ { 11}طَمغْمٌ َوَأزْمَٗمى  يمَِٝمْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم طَمَْم٣مَي٣مَٞم٣م َوََم٣م َأىْمَرْهَتٛم٣َم فَمَٙمْٝمِه َِمَن ايمسي ُه ََمن َيْٟمِت َرزمَّ ُُّمِْرَم٣ًم  إِٞمَّ

َٓ ََيْٝمى  َٓ َيُٚموُت همِٝمَٜم٣م َو ُم { 11}هَم١مِنَّ يَمُه صَمَٜمٛمََّم  ٣مِت هَمُٟمْويَمئَِك َِلُ ٣مِْلَ َوََمْن َيْٟمسمِِه َُم٠ْمَِمٛم٣ًم وَمْد فَمِٚمَل ايمِمَّ

َرصَم٣مُت ايْمُٔمعَم  تِٜمَ { 11}ايمدَّ ِري َِمن ََتْ ََّْن٣َمُر طَم٣ميمِِديَن همِٝمَٜم٣م َوَذيمَِك صَمَزاء ََمن صَمٛم٣َّمُت فَمْدٍن ََتْ ْٕ ٣م ا

ومتٕمٚمٛمقا ُمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم عمـ يٙمقن اًمقٓء وممـ يٙمقن اًمؼماء وهٙمذا ، 3 {11}سَمَزىمَّى 

وأقمٚمـ اًمؼماءة واًمٙمٗمر  يم٤مٟم٧م دقمقة ؾم٤مئر إٟمبٞم٤مء شم٘مقم قمغم أؾم٤مس دقمقة اًمٜم٤مس إمم اإليامن سم٤مهلل

ؽُموًٓ َأِن افْمُبُدوْا اّللَّ َواصْمَتٛمُِبوْا ايمْم٣َّمنُموَت  َويَمَٗمْد } : ، ىم٤مل شمٕم٤مممسم٤مًمٓمقاهمٞم٧م ٥ٍم رَّ زَمَٔمْثٛم٣َم دِم ىُملي ُأَمَّ

اليَم٥ُم هَمِسغُموْا دِم إَْرِض هَم٣مٞمُٓمُروْا ىَمْٝمَف ىَم٣مَن  ٦ْم فَمَٙمْٝمِه ايمّمَّ ْن ضَمٗمَّ ْن َهَدى اّللُّ َوَِمٛمُْٜمم َمَّ هَمِٚمٛمُْٜمم َمَّ
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زمكِمَ   اًمقٓء واًمؼماء اًمذي فمٝمر ضمٚمٞم٤م ذم دقمقة ُمقؾمك ًمٗمرقمقنوهذا هق طم٘مٞم٘م٦م ، 1{فَم٣موِمَب٥ُم اظمَُْ٘مذي

اعم١مُمٜملم أؾمقة سم٤مًمٜمبل اًمٙمٚمٞمؿ  اومٞمٜمبٖمل قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم أن يتؼمأوا ُمـ إقمداء ويقاًمق

واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق وزم  واًمداقمٞم٦م احلٙمٞمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف أومْمؾ صالة وأزيمك شمسٚمٞمؿ

 .اًمّم٤محللم
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 الرابع املبحث

 اإليَمن زم٣ميمبٔم٧م وايمٝموم أطمرَمالَمح سمٟمىمٝمد 

 

ومٜم١مُمـ ي٘مٞمٜم٤م ، واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة اًمسٚمٞمٛم٦م، إن اإليامن سم٤مًمبٕم٨م مم٤م دّل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

وًمذًمؽ .وي٘مقم اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معملم، وشمٕم٤مد إرواح إمم إضمس٤مد، سم٠من اهلل يبٕم٨م ُمـ ذم اًم٘مبقر

يٕمد ُمٚمٛمح اإليامن سم٤مًمبٕم٨م واًمٞمقم أظمر ُمـ أهؿ اعمالُمح اًمتل أيمد قمٚمٞمٝم٤م إٟمبٞم٤مء ذم دقمقهتؿ 

اُمٜمقا سم٤مًمبٕم٨م واجلزاء ٓشمبٕمقا إٟمبٞم٤مء وًمذًمؽ يم٤من شمقوٞمح ُمس٠مًم٦م ءٕىمقاُمٝمؿ ٕن اًمٜم٤مس ًمق 

ذم ُمقاضمٝمتف ُمع ومرقمقن الم طم٘مٞم٘م٦م اًمبٕم٨م واًمٜمِمقر ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت ُم٤م دقم٤م إًمٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمس

احلقار اًمذي دار سملم ُمقؾمك وومرقمقن ذم أول إُمر وسمداي٦م  شمبٞملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ـمف ذم

ُولَم }  : ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمتٙمٚمٞمػ ْٕ َّٓ َيِّملُّ   {13}وَم٣مَل هَمََم زَم٣مُل ايْمُٗمُروِن ا وَم٣مَل فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَد َرِّبي دِم ىمَِت٣مٍب 

َٓ َيٛمَسى  ََمِء { 11}َرِّبي َو َْرَض ََمْٜمدًا َوؽَمَٙمَك يَمُ٘مْم همِٝمَٜم٣م ؽُمُباًل َوَأٞمَزَل َِمَن ايمسَّ ْٕ ايمَِّذي صَمَٔمَل يَمُ٘مُم ا

َب٣مٍت ؾَمتَّى  ن ٞمَّ ُْورِم { 11}ََم٣مًء هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم زمِِه َأْزَواصم٣ًم َمي ٕي َي٣مٍت  َٔ ىُمُٙموا َواْرفَمْوا َأْٞمَٔم٣مََمُ٘مْم إِنَّ دِم َذيمَِك 

َويَمَٗمْد َأَرْيٛم٣َمُه { 11}ٛم٣َمىُمْم َوهمِٝمَٜم٣م ُٞمِٔمٝمُدىُمْم َوَِمٛمَْٜم٣م ُٞمْخِرصُمُ٘مْم سَم٣مَرًة ُأطْمَرى َِمٛمَْٜم٣م طَمَٙمٗمْ { 11}ايمٛمَُّٜمى 

َب َوَأزَمى  َٜم٣م هَمَ٘مذَّ ووح ًمٗمرقمقن  ومبلم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، 1{11}آَي٣مسمِٛم٣َم ىُمٙمَّ

َِمٛمَْٜم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْم َوهمِٝمَٜم٣م } : قمٜمد شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ىمْمٞم٦م اًمبٕم٨م ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

وم٢من أسم٤ميمؿ آدم خمٚمقق ُمـ ، ُمـ إرض ُمبدؤيمؿ : أي {ُٞمِٔمٝمُدىُمْم َوَِمٛمَْٜم٣م ُٞمْخِرصُمُ٘مْم سَم٣مَرًة ُأطْمَرى

وُمٜمٝم٤م ، وإًمٞمٝم٤م شمّمػمون إذا ُمتؿ وسمٚمٞمتؿ : أي {َوهمِٝمَٜم٣م ُٞمِٔمٝمُدىُممْ }، شمراب ُمـ أديؿ إرض

 .1{َتِجٝمُبوَن زمَِحْٚمِدِه َوسَمُٓمٛمُّوَن إِْن يَمبِْثُتْم إِٓ وَمٙمِٝمالَيْوَم َيْدفُموىُمْم هَمَتْس }. ٟمخرضمٙمؿ شم٤مرة أظمرى

                                                                 

 . 56 - 51: ـمف -  1
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َرصُمونَ } : وهذه أي٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم َٝمْوَن َوهمِٝمَٜم٣م مَتُوسُموَن َوَِمٛمَْٜم٣م َُتْ  .1{وَم٣مَل همِٝمَٜم٣م ََتْ

وذم احلدي٨م اًمذي ذم اًمسٜمـ
 

ومٚمام دومـ ، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمرض ضمٜم٤مزة 

أظمرى [ أظمذ]صمؿ  {َِمٛمَْٜم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُممْ }اعمٞم٧م أظمذ ىمبْم٦م ُمـ اًمؽماب وم٠مًم٘م٤مه٤م ذم اًم٘مؼم صمؿ ىم٤مل 

 .{َوَِمْٛمَٜم٣م ُٞمْخِرصُمُ٘مْم سَم٣مَرًة ُأطْمَرى} : صمؿ أظمذ أظمرى وىم٤مل .{َوهمِٝمَٜم٣م ُٞمِٔمٝمُدىُممْ } : وىم٤مل

َب َوَأزَمى}وىمقًمف  َٜم٣م هَمَ٘مذَّ أٟمف ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٩م ، ومرقمقن : يٕمٜمل، {َويَمَٗمْد َأَرْيٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم ىُمٙمَّ

يمام ىم٤مل ، ومٙمذب هب٤م وأسم٤مه٤م يمٗمرا وقمٜم٤مدا وسمٖمٞم٤م، وأي٤مت واًمدٓٓت وقم٤ميـ ذًمؽ وأسمٍمه

ا هَم٣مْٞمُٓمْر ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم اظمُْْٖمِسِدينَ } : شمٕم٤ممم ٣م َواؽْمَتْٝمَٗمٛمَْتَٜم٣م َأْٞمُٖمُسُٜمْم ـُمْٙمًَم َوفُمُٙموًّ  {َوصَمَحُدوا ِِبَ

  3. 14 : اًمٜمٛمؾ

ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمبٕم٨م يم٤من ُمـ إؾم٤مؾمٞم٤مت اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م  وهذا اًمذي سمٞمٜمف ُمقؾمك ًمٗمرقمقن 

اًمسحرة ُمـ ُمقؾمك طملم ءاُمٜمق سمف واشمبٕمقه وئمٝمر ذًمؽ ذم خم٤مـمبتٝمؿ ًمٗمرقمقن طملم هددهؿ 

٠ْمشمَِرَك فَمعَم ََم٣م صَم٣مءَٞم٣م َِمَن ايْمَبٝميٛم٣َمِت َوايمَِّذي هَمَْمَرٞمَ } : سم٤مًم٘متؾ واًمّمٚم٥م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٣م وَم٣ميُموا يَمن ٞمُّ

ْٞمَٝم٣م  َٝم٣مَة ايمدُّ ََم سَمْٗمِِض َهِذِه اْْلَ ٛم٣َم يمَِٝمْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم طَمَْم٣مَي٣مَٞم٣م َوََم٣م { 11}هَم٣موْمِض ََم٣م َأٞم٦َم وَم٣مٍض إِٞمَّ ٣م آََمٛم٣َّم زمَِرزمي إِٞمَّ

ْحِر َواّللَُّ طَمغْمٌ َوَأزْمَٗمى وم٘مقهلؿ إٟمام شم٘مِض هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إؿم٤مرة إمم  ،4{َأىْمَرْهَتٛم٣َم فَمَٙمْٝمِه َِمَن ايمسي

هنؿ سم٤مًمبٕم٨م واحلٞم٤مة أظمرة وأهنؿ ىمد ومٝمٛمقا ذًمؽ ُمـ دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ومٙمٚمـ إيام

إيامهنؿ سم٤مًمبٕم٨م واجلزاء أيمؼم قم٤مُمؾ ُمـ قمقاُمؾ صمب٤مهتؿ وصٛمقدهؿ أُم٤مم هتديد ومرقمقن مم٤م يدل 

ة إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمؾ  قمغم أمهٞم٦م شمقوٞمح هذه اًم٘مْمٞم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمدقمق

                                                                 

 .25: إقمراف - 1

أضمزاء، 16، ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى، (هـ458-384)أسمق سمٙمر، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقؾمك، : اًمبٞمٝم٘مل -   

 .  651رىمؿ احلدي٨م   م1994 –هـ 1414حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ُمٙمتب٦م دار اًمب٤مز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، :  حت٘مٞمؼ

 ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  . 299ص  5/ شمٗمسػم اسمـ يمثػم ج  -  3
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٤م ُمـ اًمٙمالم طمقل ُمالُمح ٟمٙمقن سمٕمقن اهلل وشمقومٞم٘مف ىمد اٟمتٝمٞمٜماعمبح٨م وهبذا  زُم٤من وُمٙم٤من

 .اًمتقطمٞمد ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وهلل احلٛمد واعمٜم٦م
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 : متٜمٝمد

وذًمؽ ٕن ُمـ إهداف  هذه اًمرؾم٤مًم٦مهق ًم٥م  اًمٗمّمؾرسمام ٓ أيمقن ُمب٤مًمٖم٤م ًمق ىمٚم٧م أن هذا 

إقمٓم٤مء إؿم٤مرات وُمالُمح دقمقي٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م يمام ذيمرت ذم اعم٘مدُم٦م 

وهذه اعمالُمح اًمتل يستٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مة هل ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م ذم هذا   ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

اًم٘مٚم٥م ُمـ ًمتٙمقن ومٞمف يمٛمقوع  اًمبح٨م وًمذًمؽ وم٘مد شمٕمٛمدت أن شمتقؾمط سمحثل اعمتقاوع

 .اجلسد

إؾم٤مًمٞم٥م اجلّٞمدة اًمّرىمٞم٘م٦م اًمتل شمّمٖمل إًمٞمٝم٤م أذان اؾمتخدام حتت٤مج قمٛمٚمّٞم٦م اًمّدقمقة إمم اهلل و

وهل اًمتل شمس٤مقمد اًمّداقمل قمغم ُمٕمروم٦م أين اعمٜم٤مومذ وأهع اًمّٓمرق ، وشمسؽميح إًمٞمٝم٤م إذه٤من

اإلؾمؽماشمٞمجّٞم٦م يمام شمٕمٞمٜمف قمغم ُمٕمروم٦م إُم٤ميمـ ، اعمثغم اعمقصٚم٦م إمم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ وىمٚمقهبؿ

وآٟم٘مٞم٤مد اًمّت٤مم هلل شمٕم٤ممم ، ًم٘مبقل احلّؼ اًمذي يدقمقهؿ إًمٞمف، احلّس٤مؾم٦م جلذهبؿ واؾمتامًمتٝمؿ إًمٞمف

وم٤مًمّداقمٞم٦م اعم٤مهر اعمتٛمّٙمـ هق اًمذي خيت٤مر وهيّٞم٠م ًمٜمٗمسف . اًمذي ومٞمف ؾمٕم٤مدة اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة

ىمبؾ اًمنّموع  واًمّٓمري٘م٦م اًمّسٝمٚم٦م اًمتل يتٜم٤موهل٤م ويستخدُمٝم٤م، إؾم٤مًمٞم٥م احلٙمٞمٛم٦م اًمقاوح٦م

إذ قمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤م أّن اًمٜم٤ّمس سمٓمب٤مئٕمٝمؿ ، احل٤مضم٦م طمس٥م ُم٤م دقمتف إًمٞمف، واخلقض ذم همامر اًمّدقمقة

وأهّنؿ ًمٞمسقا ذم درضم٦م واطمدة ، وقم٤مداهتؿ اًمتل ضمبٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗم٤موشمقن وُمتب٤ميٜمقن ذم يمّؾ رء

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٜمٗمتح ، وٓ ذم ُمرطمٚم٦م ُمتس٤موي٦م طمتك خي٤مـمبٝمؿ سم٠مؾمٚمقب يٙمقن قمغم ُمستقى واطمد

صدره ًم٘مبقل احلّؼ ويرّق ًمف ىمٚمبف ويٕمؽمف سمف ُمب٤مذة سمٛمجّرد وضمقد إدًّم٦م واحلج٩م ؾم٤مـمٕم٦م 

وٓ ي٘متٜمع سم٤محلج٩م اًمتل قمرو٧م  ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٘مبؾ احلّؼ ذم أهع وىم٧م، أُم٤مُمف سمال شمرّدد

ّٓ سمٕمد شمرّي٨م وإحل٤مح ؿمديد، ُمٝمام يم٤مٟم٧م واوح٦م أُم٤مُمف يم٤مًمِّمٛمس ذم وح٤مه٤م، قمٚمٞمف وحم٤موًم٦م ، إ

، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٘مبؾ أؾم٤مؾم٤م ًمِمّدة قمٜم٤مده وإحل٤مده، ضمٝمد ضمّب٤مر ٟمحق إىمٜم٤مقمفوسمذل ، دؤوسم٦م

وًمذا يتقضّم٥م قمغم ُمـ خي٤مـمر ٟمٗمسف هلذه اعمٝمّٛم٦م ، وهق يم٤محلج٤مرة أو أؿمّد ىمسقة، وًم٘مس٤موة ىمٚمبف

اخلػمّي٦م اًمّس٤مُمٞم٦م أن خيت٤مر ًمٜمٗمسف إؾم٤مًمٞم٥م اعمالئٛم٦م واعمٜم٤مؾمب٦م اًمتل متّٙمٜمف وشم١مّهٚمف حلٛمؾ اًمّدقمقة 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أّن اظمتٞم٤مر إؾم٤مًمٞم٥م اجلّٞمدة ، ُمـ همػم ختّبط وٓ اٟمزٓق، ٤مٟمف وشمٕم٤مممإمم اهلل ؾمبح
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وحتّ٘مؼ اًمٜمّج٤مح واًمٗمقز ًمٚمّداقمل ذم ، يم٤من ذم اًمّدرضم٦م إومم ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصّمرة ذم اًمٜمّٗمقس

 . ؾمبٞمؾ دقمقشمف إمم اهلل شمٕم٤ممم

ؾمٚمٙم٧م أؾمٚمقب ومالن ي٘م٤مل ، وهق اًمّٓمريؼ، هل مجع أؾمٚمقب : واعمٕمٜمّل سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمّٚمٖم٦م

أظمذ ومالن ذم  : وي٘م٤مل، ـمري٘متف ذم يمت٤مسمتف : وأؾمٚمقب اًمٙم٤مشم٥م، ذم يمذا يٕمٜمل ـمري٘متف وُمذهبف

 . أوم٤مٟملم ُمٜمف : أؾم٤مًمٞم٥م ذم اًم٘مقل أي

ـمري٘م٦م اًمّداقمل ذم دقمقشمف أو يمٞمٗمّٞم٦م شمٓمبٞمؼ ُمٜم٤مه٩م  " : وأؾمٚمقب اًمّدقمقة ذم آصٓمالح

ٝم٤م اًمّداقمل ذم دقمقشمف أو يمٞمٗمّٞم٤مت شمٓمبٞمؼ اًمّٓمرق اًمتل يسٚمٙم " : وم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمّدقمقة هل "اًمّدقمقة 

وىمد ىمٛم٧م ذم هذا اًمٗمّمؾ سم٤مؾمتخراج سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف  "ُمٜم٤مه٩م اًمّدقمقة 

 .اًمسالم
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 األول املبحث

 ونأؽمٙموب ايمدفموة زم٣ميمٗمدوة دم دفموة َموؽمى يمٖمرفم

 

وُمٕمٜمك  ،اًمدقمقة إمم اهلل سم٤مًم٘مدوة ،إن ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م اًمٜم٤مضمح٦م واًمٕمٛمٞم٘م٦م ذم اًمت٠مصمػم

أن يدقمق  ذًمؽ أن يتٛمثؾ اًمداقمٞم٦م ُم٤م يدقمق إًمٞمف وأن ٓ خي٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف وم٢من هذه ُمّمٞمب٦م قمٔمٞمٛم٦م

اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مس ُٕمر صمؿ ٓ ي٠مشمٞمف ويٜمٝم٤مهؿ قمـ أُمر ومٞم٠مشمٞمف وهذه صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمٞمٝمقد وىمد ذم 

قرة ذم ؾم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

وُمـ هٜم٤م  ،1{َأسَمْٟمَُمُروَن ايمٛم٣َّمَس زم٣ِميْمػِمي َوسَمٛمَسْوَن َأٞمُٖمَسُ٘مْم َوَأٞمُتْم سَمْتُٙموَن ايْم٘مَِت٣مَب َأهَماَل سَمْٔمِٗمُٙمونَ } : اًمب٘مرة

يتبلم ًمٜم٤م أن اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مدوة دمٚم٧م واوح٦م ذم دقمقة إٟمبٞم٤مء ٕىمقاُمٝمؿ وًمذًمؽ 

يَمَٗمْد } : بٞمف يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إطمزابأُمرٟم٤م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ٟمت٠مؾمك سمٜم

طِمَر َوَذىَمَر اّللََّ ىَمثغِماً  ْٔ ىم٤مل  2{ىَم٣مَن يَمُ٘مْم دِم َرؽُموِل اّللَِّ ُأؽْمَوٌة ضَمَسٛم٥ٌَم ظميَن ىَم٣مَن َيْرصُمو اّللََّ َوايْمَٝمْوَم ا

هذا قمت٤مب   ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل أؾمقة طمسٜم٦م  ىمقًمف شمٕم٤ممم" :  اًم٘مرـمبل رمحف اهلل

طمٞم٨م سمذل ٟمٗمسف  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمتخٚمٗملم قمـ اًم٘مت٤مل أي يم٤من ًمٙمؿ ىمدوة ذم اًمٜمبل

ًمٜمٍمة ديـ اهلل ذم ظمروضمف إمم اخلٜمدق وإؾمقة اًم٘مدوة وىمرأ قم٤مصؿ أؾمقة سمْمؿ اهلٛمزة اًمب٤مىمقن 

سم٤مًمٙمن ومه٤م ًمٖمت٤من واجلٛمع ومٞمٝمام واطمد قمٜمد اًمٗمراء واًمٕمٚم٦م قمٜمده ذم اًمْمؿ قمغم ًمٖم٦م ُمـ يمن ذم 

ىم٤مل اًمقاطمدة اًمٗمرق سملم ذوات اًمقاو وذوات اًمٞم٤مء ومٞم٘مقًمقن يمسقة ويمس٤م وحلٞم٦م وحلك 

اجلقهري وإؾمقة واإلؾمقة سم٤مًمْمؿ واًمٙمن ًمٖمت٤من واجلٛمع أؾمك وإد وروي قم٘مب٦م سمـ 

طمس٤من اهلجري قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ ٟم٤مومع قمـ سمـ قمٛمر ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل أؾمقة 
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ذيمره اخلٓمٞم٥م أسمق سمٙمر أمحد وىم٤مل شمٗمرد سمف قم٘مب٦م  وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف طمسٜم٦م ىم٤مل ذم ضمقع اًمٜمبل

إؾمقة اًم٘مدوة   أؾمقة  سمـ طمس٤من قمـ ُم٤مًمؽ ومل أيمتبف إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مٟمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم

وإؾمقة ُم٤ميت٠مؾمك سمف أي يتٕمزى سمف ومٞم٘متدى سمف ذم مجٞمع أومٕم٤مًمف ويتٕمزى سمف ذم مجٞمع أطمقاًمف ومٚم٘مد 

صغم اهلل )ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طملم ذيمر ًمرؾمقًمف حمٛمد سمؾ إن اهلل  1"ؿم٩م وضمٝمف ويمنت رسم٤مقمٞمتف

ُأْويَمـئَِك  } : له أن ي٘متدي هبؿ يمام ىم٤مرإٟٔمٕم٤مم أُم إٟمبٞم٤مء ذم ؾمقرةسمٕمض  أؾمامء  (قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .2{ايمَِّذيَن َهَدى اّلّلُ هَمبُِٜمَداُهُم اوْمَتِدْه وُمل َّٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْم فَمَٙمْٝمِه َأصْمرًا إِْن ُهَو إَِّٓ ِذىْمَرى يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ 

ؾمقل اًمٙمريؿ ظمٚمػ أهي٤م اًمر أي أُمش " : ىم٤مل اًمسٕمدي رمحف اهلل ذم شمٗمسػمه هلذه أي٦م

ه١مٓء إٟمبٞم٤مء إظمٞم٤مر واشمبع ُمٚمتٝمؿ وىمد اُمتثؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مهتدى هبدي اًمرؾمؾ 

ويم٤من ؾمٞمد  ومجع يمؾ يمامل ومٞمٝمؿ وم٤مضمتٛمٕم٧م ًمديف ومْم٤مئؾ وظمّم٤مئص وم٤مق هب٤م مجٞمع اًمٕم٤معملم ىمبٚمف

 واتوُمـ ه١مٓء إٟمبٞم٤مء اًم٘مد ،3"وإُم٤مم اعمت٘ملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملماعمرؾمٚملم 

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ومحلم دقم٤م ىمقُمف إمم اًمتقطمٞمد ومٝمق أول اعمقطمديـ وطملم يدقمقهؿ إمم 

هلذا ُدّرب ُمقؾمك قمٚمٞمف  اًمّمؼم ومٝمق أول اًمّم٤مسمريـ وطملم يدقمق إمم اًمٕمب٤مدة ومٝمق أول اًمٕم٤مسمديـ

وُمـ اًمتٚم٘مل ، ظمط ـمقيؾ ُمـ اًمرقم٤مي٦م واًمتقضمٞمف) ذم، اًمّمٖمراًمسالم قمغم اعمِم٤مق ُمٜمذ 

٦م آٟمدوم٤مع سمودمر.رسم٦م اًمرقم٤مي٦م واحل٥م واًمتدًمٞمؾدم ىمبؾ اًمٜمّداء وىمبؾ اًمتٙمٚمٞمػ، واًمتجري٥م

ودمرسم٦م اخلقف واعمٓم٤مردة .ودمرسم٦م اًمٜمّدم واًمتحرج وآؾمتٖمٗم٤مر، حت٧م وٖمط اًمٖمٞمظ احلبٞمس

وُم٤م .دُم٦م ورقمل اًمٖمٜمؿ سمٕمد طمٞم٤مة اًم٘مّمقرودمرسم٦م اخل.طمدة واجلقعقودمرسم٦م اًمٖمرسم٦م واًم.واًمٗمزع

يتخٚمؾ هذه اًمتج٤مرب اًمْمخٛم٦م ُمـ ؿمتك اًمتج٤مرب اًمّمٖمػمة:ذًمؽ أّن اًمرؾم٤مًم٦م شمٙمٚمٞمػ وخؿ 

ورؾم٤مًم٦م ُمقؾمك سم٤مًمذات ىمد شمٙمقن أوخؿ شمٙمٚمٞمػ شمٚم٘م٤مه ..ؿم٤مق ُمتٕمدد اجلقاٟم٥م واًمتبٕم٤مت

قمتك أ، ومٝمق ُمرؾمؾ إمم ومرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م اعمتجؼم-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قمدا رؾم٤مًم٦م حمٛمد-سمنم
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وأؿمدهؿ شمٕمبٞمدا ، وأقمرىمٝمؿ طمْم٤مرة، وأصمبتٝمؿ ُمٚمٙم٤م، وأىمدُمٝمؿ قمرؿم٤م، ُمٚمقك إرض ذم زُم٤مٟمف

وهق ُمرؾمؾ ٓؾمتٜم٘م٤مذ ىمقم ىمد ذسمقا ُمـ يم١موس اًمذل طمتك  ..ًمٚمخٚمؼ واؾمتٕمالء ذم إرض

واًمذل يٗمسد اًمٗمٓمرة اًمبنمي٦م طمتك ، ومٛمردوا قمٚمٞمف واؾمتٙم٤مٟمقا دهرا ـمقيال، اؾمتٛمرأوا ُمذاىمف

وومسدت صقرهت٤م ذم ، اٟمحرومقا قمٜمٝم٤م، ؾ إمم ىمقم هلؿ قم٘مٞمدة ىمديٛم٦موهق ُمرؾم..شم٠مؾمـ وشمتٕمٗمـ

وٓ هل سم٤مىمٞم٦م قمغم قم٘مٞمدهت٤م ، ومال هل ىمٚمقب ظم٤مُم٦م شمت٘مبؾ اًمٕم٘مٞمدة اجلٞمدة سمؼماءة وؾمالُم٦م.ىمٚمقهبؿ

، وهق ذم اظمتّم٤مر ُمرؾمؾ إلقم٤مدة سمٜم٤مء أُم٦م..وُمٕم٤مجل٦م ُمثؾ هذه اًم٘مٚمقب ؿم٤مىم٦م قمسػمة، اًم٘مديٛم٦م

، ًمف طمٞم٤مة ظم٤مص٦م، يّمبح سمٜمق إهائٞمؾ ؿمٕمب٤م ُمست٘مالومألول ُمرة .سمؾ إلٟمِم٤مءه٤م ُمـ إؾم٤مس

وًمٕمٚمف هلذا اعمٕمٜمك يم٤مٟم٧م قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .وإٟمِم٤مء إُمؿ قمٛمؾ ؿم٤مق قمسػم.حتٙمٛمٝم٤م رؾم٤مًم٦م

 .1(ومٝمل ٟمٛمقذج يم٤مُمؾ ًمبٜم٤مء أُم٦م قمغم أؾم٤مس دقمقة، هبذه اًم٘مّم٦م

 ًمٚمِمخّمٞم٦م اًم٘مدوة اًم٘م٤مدرة ممٞمزات ؿمخّمٞم٦م ُمقؾمك واًمتل شُمٕمدُّ ٟمٛمقذضم٤مً  وؾم٠مذيمر هٜم٤م سمٕمض

  .قمغم ُمقاضمٝم٦م ومرقمقن

 

 زة ايمٛمٖمسـفم : أوٓ

وم٤مًمٜمّٗمس اًمٕمزيزة هل اًمٜمّٗمس اعمٛمتٜمٕم٦م قمغم ، 2(واًمٕمّزة اًمرومٕم٦م واإلُمتٜم٤مع ..اًمٕمزُّ ظمالف اًمذل)

ٓ ، واخلٜمقع واًمُذّل وهل اًمتل ٓ همٜمك قمٜمٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٓم٤مهمقت ًمٚمخْمقعواًمراومْم٦م  اًمب٤مـمؾ

وُمـ صمّؿ يٜمحٍم دوره٤م ذم ، اًمٓم٤مهمقتشمٚمؽ اًمٜمّٗمقس اًمتل شمتٕم٤ميش ُمع اًمقاىمع اًمذي ُيٜمِم١مه 

سمؾ ورسمام شمتجٜم٥م ، اًمبح٨م اًمدائؿ قمـ طمٞم٤مة رظمٞمّم٦م ذم اهل٤مُمش اعمت٤مح هل٤م ُمـ ىمبؾ اًمٓم٤مهمقت

 .ورسمام ىم٤مُم٧م سمدور اعمُثبِّط ًمٚمث٤مئريـ قمٚمٞمف، ومٕمؾ أي رء ىمد ي١مدي ًمٚمّمدام ُمٕمف

وشم٘مػ ذم وهل اًمتل شم٘م٤مسمؾ ومرقمقن ، اًمتل ٓ شم٘مبؾ اًمذل واإله٤مٟم٦م) واًمِمخّمٞم٦م اًمٕمزيزة هل

طمتك ومهقا أّن ، ٓ شمٚمؽ اًمٜمٗمقس اًمتل أًمٗم٧م رؤي٦م اًمٓمٖمٞم٤من يبٓمش وهؿ ٓيتحريمقن، وضمٝمف
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وأّن هذا هق  !وأّن هذا هق اخلٚمؼ، وأّن هذا هق إدب، وأّن هذا هق اًمٗمْمؾ، هذا هق إصؾ

ومُٞمحٓمؿ اًمسٞم٤مج اًمذي أىم٤مُمف اًمٓمٖمٞم٤من حلامي٦م ، وم٢مذا رأوا ُمٔمٚمقُم٤م يدومع اًمٔمٚمؿ قمـ ٟمٗمسف!اًمّمالح

إذا رأوا ُمٔمٚمقُم٤م هي٥م ًمتحٓمٞمؿ ذًمؽ اًمسٞم٤مج اعمّمٓمٜمع اًمب٤مـمؾ و٤مع اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤مإو

وصبقا قمٚمٞمف ، أو ضمب٤مرا، وؾمّٛمقا هذا اعمٔمٚمقم اًمذي يدومع اًمٔمٚمؿ ؾمٗم٤ميم٤م، وًمقًمقا ودهِمقا

ومل جيدوا ًمٚمٛمٔمٚمقم !ومل يٜمؾ اًمٔم٤ممل اًمٓم٤مهمل ُمـ ٟم٘مٛمتٝمؿ وًمقُمٝمؿ إّٓ اًم٘مٚمٞمؾ.ًمقُمٝمؿ وٟم٘مٛمتٝمؿ

  .1!(ُمـ وٞم٘مف سم٤مًمٔمٚمؿ اًمث٘مٞمؾ-طمتك قمغم ومرض هتقره-قمذرا

 

 . اظمروءة : ايمِمٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

ىمقة ًمٚمٜمٗمس ُمبدأ ًمّمدور إومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م اعمستتبٕم٦م )وهل، 2(اعمروءة يمامل اًمرضمقًمّٞم٦م)

أداة ٟمٗمس٤مٟمٞم٦م حيٛمؾ ُمراقم٤مهت٤م اإلٟمس٤من قمغم اًمقىمقف صَمؿَّ : وىمٞمؾ، ًمٚمٛمدح ذقم٤م وقم٘مال وقمروم٤م

:وم٤معمروءة حتٛمؾ ص٤مطمبٝم٤م قمغم إهم٤مصم٦م اعمٜمٙمقسملم ورومع اًمٔمٚمؿ 3(حم٤مؾمـ إظمالق ومجٞمؾ اًمٕم٤مدات

   .قمـ اعمستْمٕمٗملم

اُمرأشملم شمذودان طمّرك ذم ٟمٗمسف ُمِم٤مقمر اًمٜمّجدة واًمٜمّخقة اًمسالم قمٚمٞمف  عم٤م رأى ُمقؾمك 

َن ايمٛم٣َّمِس َيْسُٗموَن َوَوصَمَد َِمن } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، واًمرضمقًم٦م ٥ًم َمي َوظم٣ََّم َوَرَد ََم٣مء ََمْدَيَن َوصَمَد فَمَٙمْٝمِه ُأَمَّ

فَم٣مء َوَأزُموَٞم٣م ؾَمْٝمٌخ ىَمبِ  َٓ َٞمْسِٗمي ضَمتَّى ُيِْمِدَر ايمري  .4{غمٌ ُدوَِّنُِم اَْمَرأسَمكْمِ سَمُذوَداِن وَم٣مَل ََم٣م طَمْْمُبُ٘مََم وَم٣ميَمَت٣م 

ومٚماّم رآمه٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ، ؿ أوًمئؽ اًمرقم٤مء ًمئال ي١مذي٤مشمٙمٗمٙمٗم٤من همٜمٛمٝمام أن شمرد همٜم) : أي

يمٜمٗمس ، اًمسٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمرة، ُمِمٝمد ٓ شمسؽميح إًمٞمف اًمٜمٗمس ذات اعمروءة) وهق، 5(رق هلام ورمحٝمام
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 .  651-656/ ص   اًمداي٦م روقان حمٛمد. د: حت٘مٞمؼ إومم،: اًمٓمبٕم٦م ،1416 - دُمِمؼ،  سمػموت - اًمٗمٙمر

 . 23:اًم٘مّمص -  4

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  3/384شمٗمسػم اسمـ يمثػم   - 5



73 

 

 

ووضمد ، طملم وضمد اًمرقم٤مة اًمرضم٤مل يقردون أٟمٕم٤مُمٝمؿ ًمتنمب ُمـ اعم٤مء، ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

أن ، وإومم قمٜمد ذوى اعمروءة واًمٗمٓمرة اًمسٚمٞمٛم٦م .هٜم٤مك اُمرأشملم متٜمٕم٤من همٜمٛمٝمام قمـ ورود اعم٤مء

 .1(وأن يٗمسح هلام اًمرضم٤مل ويٕمٞمٜمقمه٤م، شمس٘مل اعمرأشم٤من وشمّمدرا سم٠مهمٜم٤مُمٝم٤م أوٓ

إّن اإلٟمِمٖم٤مل سم٤مًمٚمذة اًمٕم٤مضمٚم٦م واجل٤مه اًمٙم٤مذب واعمّم٤مًمح اًمٗم٤مٟمٞم٦م قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م وٟمٍمة 

ومٝمق ، -إّٓ ُمـ رطمؿ ريب -فطمٞم٨م مل يُٕمد ًمٚمٗمرد هٌؿ ؾمقى ٟمٗمس، احلؼ ٟم٘مٌض ًمٚمٛمروءة وىمتؾ هل٤م

وإذا ـمٚم٥م اإلٟمس٤من ُمـ ٟمٗمسف اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م وضمده٤م ، ُمٜمِمٖمؾ سمتقومػم اعمت٤مع هل٤م واًمراطم٦م

إّٟمف واىمع ُمرُّ أن  ؟ جي٥م وًمٙمـ قمغم ُمـ ! جي٥م واًمٕمجٞم٥م أّن اًمٙمؾَّ ي٘مقل .قم٤مضمزة وٕمٞمٗم٦م صم٘مٞمٚم٦م

ومٖم٤مًمبٞم٦م إُّم٦م  .ُيٜمجدكصمّؿ ٓ دمد ُمـ  ..شمرى إقمراض شُمستب٤مح واًمبٞمقت هُتدم واًمٕمدو ُيٕمرسمد

 .ختٚم٧م قمـ واضمبٝم٤م ذم ٟمٍمة اعمٔمٚمقم

 

  ايمٗموة وإَم٣مٞم٥م: ايمِمٖم٥م ايمث٣ميمث٥م

وهق ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ىمقي٤م ىم٤مدرا قمغم  ومرقمقن أراد اهلل أن يٙمقن اعمُٙمٚمَّػ ذم ُمقاضمٝم٦م

أُمٞمٜم٤م ُم١مد ًمٚمتٙمٚمٞمػ:وم٤مًم٘مقة وإُم٤مٟم٦م صٗمت٤من ُمتالزُمت٤من حلٛمؾ اًمدقمقة ، شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ُأُمر سمف

وم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ ، وم٤مُٕملم اًمْمٕمٞمػ قم٤مضمز ُيْ٘مِٕمُده اًمٕمجز قمـ اعمقاضمٝم٦م واًمتحدي، واًمتٙمٚمٞمػ

وهق ُمٕمٜمك ، اًمنمقمٞم٦م ؿم٤مىم٦م حتت٤مج إمم أظمذه٤م سم٘مقة وظمّمقص٤م قمٜمد َُمـ يٙمقن ذم ُمريمز اًم٘مٞم٤مدة

ْ٘مَم َصبِّٝم٣مً } : ىمقًمف شمٕم٤ممم ٍة َوآسَمْٝمٛم٣َمُه اْْلُ  ،أي سمجد وطمرص واضمتٝم٤مد، 2{َي٣م ََيَْٝمى طُمِذ ايْم٘مَِت٣مَب زمُِٗموَّ

ُه يَمَٗمْوٌل } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، هزل ومٞمفوم٠َمُمُر اًمّديـ ضمّد ٓ .ره واًمٙمػوذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ سمف واًمتزام أواُم إِٞمَّ

                                                                 

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ .  6/335ذم فمالل اًم٘مرآن   - 1

 .  12:ُمريؿ -  2
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ْزلِ * هَمِْمٌل  ، وم٤مصؾ سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ ُمب٤مًمغ ذم ذًمؽ يم٠مٟمف ٟمٗمس اًمٗمّمؾ)أي، 1{ َوََم٣م ُهَو زم٣ِمِْلَ

   .2(سمؾ يمٚمف ضمد حمض ٓ هقادة ومٞمف، وُم٤م هق سم٤مهلزل

ورومع اًم٘مرآن ُمـ ؿم٠من إُم٤مٟم٦م وم٘م٤مل ، ومٓم٤مُم٦م يمؼمى وُمّمٞمب٦م قمٔمٛمك وأُّم٤م اًم٘مقة سمال أُم٤مٟم٦م

ِٚمْٙمٛمََٜم٣م َوَأؾْمَٖمْٗمَن َِمٛمَْٜم٣م } : ؾمبح٤مٟمف َب٣مِل هَمَٟمزَمكْمَ َأن ََيْ َْرِض َواَْلِ ْٕ ََمَواِت َوا َََم٣مَٞم٥َم فَمعَم ايمسَّ ْٕ ٛم٣َم ا َْ ٣م فَمَر إِٞمَّ

ُه ىَم٣مَن ـَمُٙموَم٣ًم صَمُٜموًٓ  ٞمَس٣مُن إِٞمَّ َٙمَٜم٣م اإْلِ إهن٤م ًمٕمٔمٛمٞم٦م ؿم٠مهن٤م سمحٞم٨م ًمق قمرو٧م قمغم ) ٜمكواعمٕم، 3{َوَْحَ

وم٤مُٕم٤مٟم٦م  .4(هذه إضمرام اًمٕمٔم٤مم ويم٤مٟم٧م ذات ؿمٕمقر وإدراك ٕسملم أن حيٛمٚمٜمٝم٤م وأؿمٗم٘مـ ُمٜمٝم٤م

سمؾ هل شمٕمؿ ، ويمؾ قمٝمد ومٝمق أُم٤مٟم٦م، وهل أقمؿ ُمـ اًمٕمٝمد، قمٔمٞمٛم٦م وهل ذم يمّؾ رء ُمٓمٚمقسم٦م

 .5مجٞمع وفم٤مئػ اًمّديـ

ي٣م أزم٦م ": شمٚمؽ اعمرأة اًمّم٤محل٦م طمتك ىم٤مًم٧م ٕسمٞمٝم٤مُمـ هٜم٤م أصم٤مرت ىمقة ُمقؾمك وأُم٤مٟمتف اٟمتب٤مه 

شم٘مقل إّن ظمػم ُمـ شمست٠مضمره ًمٚمرقمل اًم٘مقي )، 6"اؽمتٟمصمره إّن طمغم َمن اؽمتٟمصمرت ايمٗموي إَمكم

إُملم اًمذي ٓ خت٤مف ظمٞم٤مٟمتف ومٞمام ، قمغم طمٗمظ ُم٤مؿمٞمتؽ واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ذم إصالطمٝم٤م وصالطمٝم٤م

أي ، اإلرؿم٤مد ٕسمٞمٝم٤م إمم اؾمتئج٤مر ُمقؾمك شمٕمٚمٞمؾ عم٤م وىمع ُمٜمٝم٤م ُمـ)وم٤مًم٘مقة وإُم٤مٟم٦م، 7(شم٠مُمٜمف قمٚمٞمف

وم٢مذا يم٤من ىمٓمٞمع ُمـ اًمٖمٜمؿ ، 8(إّٟمف طم٘مٞمؼ سم٤مؾمتئج٤مرك ًمف ًمٙمقٟمف ضم٤مُمٕم٤م سملم ظمّمٚمتل اًم٘مقة وآُم٤مٟم٦م

                                                                 

 .  14-13:اًمٓم٤مرق -  1

ُمراضمع .   5/421وومتح اًم٘مدير  5/477شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي :واٟمٔمر.ُمع سمٕمض اًمتٍمف 9/142شمٗمسػم ايب اًمسٕمقد  -  2

 . ؾم٤مسم٘م٦م 

 .  72:إطمزاب -  3

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ .  4/388شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي   - 4

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ . 12/167ًم٘مرـمبل شمٗمسػم ا:اٟمٔمر -  5

 .  26:اًم٘مّمص -  6

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ .  26/63شمٗمسػم اًمٓمؼمي   - 7

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  4/169ومتح اًم٘مدير  -  8
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ومٙمٞمػ سمٛمـ ي٘مقد أُّم٦م وحيٛمؾ ًمقاء اعمقاضمٝم٦م ، اًمٖمٜمؿ حيت٤مج إمم َُمـ يتّمػ سم٤مًم٘مقة وإُم٤مٟم٦م

  !ًمٚمٓم٤مهمقت

 

 ايمِمالزم٥م : ايمِمٖم٥م ايمرازمٔم٥م 

وم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمدًمٚم٦م اعمٜمٕمٛم٦م ٓ ، طملم ُمقاضمٝم٦م اًمٓم٤مهمقت ٓ سمّد ُمـ ؿمخّمٞم٦م متت٤مز سم٤مًمّمالسم٦م 

، ٤مًمسجـ واًمزٟم٤مزيـ اًمْمٞم٘م٦م اعمٔمٚمٛم٦مذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من شمٜمتٝمل سم وم٤معمقاضمٝم٦م، شمستٓمٞمع اعمقاضمٝم٦م

وٓ ..واجلراح اعم١معم٦م واعمِم٤مٟمؼ اعمتدًمٞم٦م، واًمتْمٞمٞمؼ ذم اًمرزق سمؾ واحلرب قمغم ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش

وإي٤ميمؿ واًمتٜمٕمؿ وزي ": وهلذا ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف! ق إطمب٦م واًمقًمدٟمٜمسك ومرا

 .1"أهؾ اًمنمك وًمبقس احلرير وم٢مّن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ ًمبقس احلرير

، وم٘مد صّٚمبتف اًمتج٤مرب، 2(طمديدا ظمِمٜم٤م ُمتّمٚمب٤م ذم يمؾ رء) ًم٘مد يم٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

وشمٚمؽ هل اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل ، وُمـ إُمـ إمم ىمٚم٥م اعمخ٤موم٦م، ومٛمـ اًمؽمف إمم ؿمٔمػ اًمٕمٞمش

غْمِ همِْتٛم٥ًَم } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، شمٙمِمػ قمـ ُمٕم٤مدن اًمرضم٤مل ي َواخْلَ ىُملُّ َٞمْٖمٍس َذائَِٗم٥ُم اظمَْْوِت َوَٞمْبُٙموىُمم زم٣ِميمممَّ

ٟمختؼميمؿ سم٤معمّم٤مئ٥م شم٤مرة وسم٤مًمٜمٕمؿ أظمرى:ومٜمٜمٔمر ُمـ يِمٙمر وُمـ ) : أي، 3{َوإيَِمْٝمٛم٣َم سُمْرصَمُٔمونَ 

إّٟمف اًمبالء اًمذي ُيٜمت٩م اًمّمالسم٦م اعمٓمٚمقسم٦م أُم٤مم اًمٓمقاهمٞم٧م طملم  .4(وُمـ يّمؼم وُمـ ي٘مٜمط، يٙمٗمر

 .شمبدأ اعمقاضمٝم٦م

هذه سمٕم٣م اًمّمٗم٤مت اًمتل متٞمز هب٤م ُمقؾمك مم٤م ضمٕمٚمف ىمدوة ي٘متدي سمف إٟمبٞم٤مء واًمدقم٤مة ُمـ 

 وشم٠مصمر سمدقمقشمف وصٗم٤مشمف يمؾ ُمـ اؾمتج٤مب ًمدقمقشمف وُمـ أول اعمت٠مصمريـ ؾمحرة ومرقمقن طملم سمٕمده

                                                                 

صحٞمح ُمسٚمؿ،يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزيٜم٦م،سم٤مب حتريؿ اؾمتٕمامل إٟم٤مء اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء وظم٤مشمؿ اًمذه٥م  -  1

ُمرضمع . 2669رىمؿ  3/1642وإسم٤مطم٦م اًمٕمٚمؿ وٟمحقه ًمٚمرضمؾ ُم٤م مل يزد قمغم أرسمع أص٤مسمع   واحلرير قمغم اًمرضمؾ وإسم٤مطمتف ًمٚمٜمس٤مء

 . ؾم٤مسمؼ 

 . ُمراضمع ؾم٤مسم٘م٦م  .  6/38شمٗمسػم أيب اًمسٕمقد :واٟمٔمر. 4/67شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي   - 2

 .  35:إٟمبٞم٤مء -  3

 . ُمراضمع ؾم٤مسم٘م٦م .  11/287شمٗمسػم اًم٘مرـمبل :واٟمٔمر. 3/179شمٗمسػم اسمـ يمثػم   - 4
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يقاضمف ومرقمقن سمٙمؾ ؿمج٤مقم٦م ويٜم٤مفمر اًمسحرة وي٘مبؾ اًمتحدي  رأو ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ًمقطمده

ومام يٙمقن ُمـ اًمسحرة أُم٤مم يمؾ ذًمؽ إٓ أن يٕمٚمٜمقا إؾمالُمٝمؿ وشمقيمٚمٝمؿ قمغم اهلل ُم٘متديـ ذم ذًمؽ 

دًا وَم٣ميُموا آََمٛمَّ } : سمٛمقؾمك وه٤مرون يمام طمٙم٤م اهلل ذًمؽ قمٜمٝمؿ ذم ؾمقرة ـمف َحَرُة ؽُمجَّ ٣م هَمُٟميْمِٗمَي ايمسَّ

ْحَر { 10}زمَِربي َه٣مُروَن َوَُموؽَمى  َٚمُ٘مُم ايمسي ُه يَمَ٘مبغُِمىُمُم ايمَِّذي فَمٙمَّ وَم٣مَل آََمٛمُتْم يَمُه وَمْبَل َأْن آَذَن يَمُ٘مْم إِٞمَّ

ٛم٣َم َبٛمَُّ٘مْم دِم صُمُذوِع ايمٛمَّْخِل َويَمَتْٔمَٙمُٚمنَّ َأيُّ َُصٙمي َٕ ْن طِماَلٍف َو َأؾَمدُّ  هَمأَلُوَمْمئَمنَّ َأْيِدَيُ٘مْم َوَأْرصُمَٙمُ٘مم َمي

٠ْمشمَِرَك فَمعَم ََم٣م صَم٣مءَٞم٣م َِمَن ايْمَبٝميٛم٣َمِت َوايمَِّذي هَمَْمَرَٞم٣م هَم٣موْمِض ََم٣م َأٞم٦َم { 13}فَمَذازم٣ًم َوَأزْمَٗمى  وَم٣ميُموا يَمن ٞمُّ

ْٞمَٝم٣م  َٝم٣مَة ايمدُّ ََم سَمْٗمِِض َهِذِه اْْلَ ٛم٣َم يمَِٝمْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم طَمَْم٣مَي٣مَٞم٣م َوََم٣م َأىْمَرهْ { 11}وَم٣مٍض إِٞمَّ ٣م آََمٛم٣َّم زمَِرزمي َتٛم٣َم فَمَٙمْٝمِه َِمَن إِٞمَّ

ْحِر َواّللَُّ طَمغْمٌ َوَأزْمَٗمى    .1{11}ايمسي

أٟمّم٤مر  ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ يمٞمػ شم٠مصمر ه١مٓء اًمسحرة واٟم٘مٚمبقا ظمالل حلٔم٤مت ُمـ أقمقان ًمٚمنم إمم

 ؟ًمٚمخػم

وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمتس٤مؤل ٟمبلم أن هٜم٤مك قمدة قمقاُمؾ أصمرت ذم اًمسحرة ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمختٚمػ 

هق ُم٤م رأوه ُمـ صمب٤مت ُمقؾمك ووىمقومف أُم٤مم ـمٖمٞم٤من ومرقمقن  أسمدا أن ُمـ أهؿ هذه اًمٕمقاُمؾ

ومٛمقؾمك مل ينمح هلؿ ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ ومل يبلم هلؿ شمٗم٤مصٞمؾ اإليامن ًمٙمٜمٝمؿ ومٝمٛمقه٤م ُمـ شمٕم٤مُمٚمف 

وشمٍموم٤مشمف وم٠مقمٚمٜمقا اًمٓم٤مقم٦م واًمقٓء وهذا هق شم٠مصمػم اًم٘مدوات اًمّم٤محل٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من إن 

حرة ُم٤م مل شمّمٜمٕمف اًمٞمقم اجل٤مُمٕم٤مت ُمقاىمػ ُمقؾمك أُم٤مم ـمٖمٞم٤من ومرقمقن صٜمٕم٧م ذم ىمٚمقب اًمس

اعمتخّمّم٦م ذم ىمٚمقب اًمٓمالب ومٚمٞم٧م اًمدقم٤مة إمم اهلل يراضمٕمقن شمٍموم٤مهتؿ وحيسٜمقن ُمـ أٟمٗمسٝمؿ 

 .طمتك ي١مصمروا ذم ُمـ يدقمقهنؿ ُم٘متديـ ذم ذًمؽ سم٠مئٛم٦م اًمدقمقة ُمـ أٟمبٞم٤مء رهبؿ
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 الثاني املبحث

 أؽمٙموب ايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م

 

 وصػ اهللُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمٜمبقي٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم أؾمٚمقب اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م وىمد 

وهؿ أئٛم٦م اًمدقمقة واًمدقم٤مة سم٠مهنؿ ُمبنميـ وُمٜمذريـ واًمبِم٤مرة هل اًمؽمهمٞم٥م واإلٟمذار هق  رؾمٚمف

يَن َوَُمٛمِذِريَن يمَِئالَّ َيُ٘موَن يمِٙمٛم٣َّمِس فَمعَم اّللِّ} : ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمؽمهٞم٥م ِ َبممي ؽُماًل َمُّ ؽُمِل رُّ ٥ٌم زَمْٔمَد ايمرُّ  ضُمجَّ

واًمؽمهٞم٥م ذم دقمقشمف ومٛمـ   وًمذًمؽ وم٘مد اؾمتخدم ُمقؾمك اًمؽمهمٞم٥م 1{َوىَم٣مَن اّلّلُ فَمِزيزًا ضَم٘مِٝمَمً 

وْا إِنَّ إَْرَض ّللِِّ } : ُمثال ىمقل ُمقؾمك ًم٘مقُمف اًمؽمهمٞم٥م وَم٣مَل َُموؽَمى يمَِٗمْوَِمِه اؽْمَتِٔمٝمٛمُوا زم٣ِمّللِّ َواْصػِمُ

ومرهمبٝمؿ سم٤مجلزاء اًمدٟمٞمقي ىمبؾ اجلزاء إظمروي  2{فِمَب٣مِدِه َوايْمَٔم٣موِمَب٥ُم يمِْٙمُٚمتَِّٗمكمَ  ُيوِرشُمَٜم٣م ََمن َيَُم٣مُء َِمنْ 

ويم٤من ُمـ اًمؽمهمٞم٥م اًمذي اؾمتخدُمف ُمقؾمك قمٚمٞمف  وهق وراصم٦م إرض وأن شمٙمقن هلؿ اًمٕم٤مىمب٦م

َٓ يَمُه وَمْوًٓ يمَّٝمي } : اًمسالم ذم دقمقشمف ًملم اخلٓم٤مب وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم عمقؾمك وه٤مرون ٛم٣مً هَمُٗمو

ُر َأْو َُيَُْمى ُه َيَتَذىمَّ وم٢مذا يم٤من ُمقؾمك ُأُمر .. اًم٘مقل اًمذي ٓ ظمِمقٟم٦م ومٞمف)وم٤مًم٘مقل اًمٚملّم هق، 3{يمََّٔمٙمَّ

سم٠من ي٘مقل ًمٗمرقمقن ىمقٓ ًمٞمٜم٤م ومٛمـ دوٟمف أطمرى سم٠من ي٘متدى سمذًمؽ ذم ظمٓم٤مسمف وأُمره سم٤معمٕمروف ذم 

وٓ ، اًمٚملم ٓ يثػم اًمٕمزة سم٤مإلصمؿوم٤مًم٘مقل ) ،5{َووُمويُموْا يمِٙمٛم٣َّمِس ضُمْسٛم٣مً } : وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم، 4(يمالُمف

وُمـ ؿم٠مٟمف أن يقىمظ اًم٘مٚم٥م ومٞمتذيمر وخيِمك قم٤مىمب٦م .هيٞم٩م اًمٙمؼمي٤مء اًمزائػ اًمذي يٕمٞمش سمف اًمٓمٖم٤مة

                                                                 

 . 165: اًمٜمس٤مء  - 1

 .  128: إقمراف -  2
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ًمذًمؽ قمٚمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم يمٞمػ خي٤مـم٥م اًمٓم٤مهمٞم٦م سم٠مطم٥م أؾمٚمقب ، 1(اًمٓمٖمٞم٤من

أي٦م قمؼمة قمٔمٞمٛم٦م هذه )وذم، ويت٘مل همْم٥م اهلل وأظمذه، ًمٕمٚمف يٜمتٝمل، وأؿمده ضم٤مذسمٞم٦م ًمٚم٘مٚمقب

وُمع هذا ، وُمقؾمك صٗمقة اهلل ُمـ ظمٚم٘مف إذ ذاك، وهل أّن ومرقمقن ذم هم٤مي٦م اًمٕمتق واإلؾمتٙمب٤مر

ُه ؿَمَٕمى } : ي٘مقل شمٕم٤ممم.2(ُأُمر أن ٓ خي٤مـم٥م ومرقمقن إٓ سم٤معمالـمٗم٦م واًمٚملم * اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْوَن إِٞمَّ

 ُمـ اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من وُمـ دٟمس اًمذٟمقب؟هؾ ًمؽ امم أن شمتٓمٝمر ، 3{هَمُٗمْل َهل يمََّك إلَِم َأن سَمَزىمَّى

إذ اخلِمٞم٦م إّٟمام ، ومتخ٤مومف وشمت٘مٞمف.هؾ ًمؽ أن أقمرومؽ ـمريؼ رسمؽ ..4{َوَأْهِدَيَك إلَِم َرزميَك هَمَتْخَُمى}

 . 5ومام يٓمٖمك اإلٟمس٤من ويٕميص إّٓ وهق سمٕمٞمد قمـ رسمف .شمٙمقن سمٕمد اعمٕمروم٦م

َن اّللِّ } : ٚمؿٟمٗمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمسٞمدٟم٤م حمٛمد صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾم -أيْم٤م- وُمـ هٜم٤م ٥ٍم َمي هَمبََِم َرْْحَ

ْم  وْا َِمْن ضَمْويمَِك هَم٣مفْمُف فَمٛمُْٜمْم َواؽْمَتْٕمِٖمْر َِلُ ْم َويَمْو ىُمٛم٦َم هَمّٓم٣ًم نَمٙمِٝمَظ ايْمَٗمْٙم٤ِم َٓٞمَٖمّمُّ يمِٛم٦َم َِلُ

ٙمِ  ْل فَمعَم اّلّلِ إِنَّ اّللَّ َُي٤ِمُّ اظمَُْتَوىمي ومؼممح٦م ُمـ اهلل ) أي. 6{كمَ َوؾَم٣مِوْرُهْم دِم إََْمِر هَم١مَِذا فَمَزَْم٦َم هَمَتَوىمَّ

وًمق يمٜم٧م ومٔم٤م ، ًمٜم٧م هلؿ أي ؾمٝمٚم٧م هلؿ أظمالىمؽ ويمثرة اطمتامًمؽ ومل شمنع إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٖمْم٥م

همٚمٞمظ اًم٘مٚم٥م ٟٓمٗمْمقا ُمـ طمقًمؽ أي ٟمٗمروا وشمٗمرىمقا ، يٕمٜمل ضم٤مومٞم٤م دء اخلٚمؼ ىمٚمٞمؾ آطمتامل

وزٓهّتؿ وقمدم شمتبع قمقراهتؿ ، وم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٓمػ قمغم أظمٓم٤مء اًمٜم٤ّمس وهٗمقاهتؿ، 7(قمٜمؽ

وًمٞمس هذا متٚمؼ أو شمزيٞمػ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م سمؾ إيّم٤مهل٤م سمقضمف طمسـ ، شم٘مّرب اعمس٤موم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ

 . وأؾمٚمقب يرومع ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٜم٤ّمس ٓؾمت٘مب٤مل دقمقشمٜم٤م إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف
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ويِمبف ذًمؽ ، وهٙمذا ضمٕمؾ ًملم اجل٤مٟم٥م ُمـ ُمٔم٤مهر رمح٦م اهلل قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ْن َأٞمُٖمِسُ٘مْم فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِه ََم٣م فَمٛمِتُّْم ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مم زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  يَمَٗمْد صَم٣مءىُممْ } : ىمقًمف شمٕم٤ممم َرؽُموٌل َمي

ضِمٝممٌ  يدل قمغم وضمقب اؾمتٕمامل اًمٚملم واًمرومؼ وشمرك اًمٗمٔم٤مفم٦م واًمٖمٚمٔم٦م ذم  مم٤ّم) .1{َرُؤوٌف رَّ

َسٛم٥َِم } : يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، 2(اًمدقم٤مء إمم اهلل شمٕم٤ممم ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْوفِمَٓم٥ِم اْْلَ َك زم٣ِمْْلِ اْدُع إلِِم ؽَمبِٝمِل َرزمي

لَّ فَمن ؽَمبِٝمٙمِِه َوُهَو َأفْمَٙمُم زم٣ِمظمُْْٜمَتِدينَ  ََ م زم٣ِميمَّتِي ِهَي َأضْمَسُن إِنَّ َرزمََّك ُهَو َأفْمَٙمُم زمَِٚمن   . 3{ َوصَم٣مِدِْلُ

٣م } : وم٘م٤مل، سالم ذم سمٞم٤مٟمفوعم٤ّم يم٤من ًملم اًم٘مقل ًمٞمس قمغم طمس٤مب احل٘مٞم٘م٦م زاد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًم إِٞمَّ

َب َوسَمَولمَّ  أي أّن اًمٕمذاب قمغم ُمـ يمّذب اًمرؾمؾ وشمقمم ، 4{وَمْد ُأوضِمَي إيَِمْٝمٛم٣َم َأنَّ ايْمَٔمَذاَب فَمعَم ََمن ىَمذَّ

ٓ يٕمٜمل اخلِمقٟم٦م ، أّن اًم٘مقة واحلسؿ ذم إًم٘م٤مء يمٚمٛم٦م احلؼ ذم اًمٕم٘مٞمدة) ذًمؽ وشمقمم قمـ اإليامن:

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يدقمق إمم ؾمبٞمؾ رسمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م وم٘مد َأُمر اهلل رؾمقًمف صغم ا واًمٗمٔم٤مفم٦م:

واحلٙمٛم٦م  -وًمٞمس هٜم٤مًمؽ شمٕم٤مرض وٓ اظمتالف سملم اًمتقضمٞمٝم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٕمددة -احلسٜم٦م

وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م واًمٓمري٘م٦م إمم اًمتبٚمٞمغ .واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م ٓ دم٤مومٞم٤من احلسؿ واًمٗمّمؾ ذم سمٞم٤من يمٚمٛم٦م احلؼ

هق قمدم اعمداهٜم٦م ذم سمٞم٤من يمٚمٛم٦م احلؼ يم٤مُمٚم٦م ذم واعمٓمٚمقب .رء همػم ُم٤مدة اًمتبٚمٞمغ وُمقوققمف

وم٤محل٘مٞم٘م٦م آقمت٘م٤مدي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م .وقمدم اًمٚم٘م٤مء ذم ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م ذاهت٤م، اًمٕم٘مٞمدة

وهٙمذا ٟمٗمٝمؿ ًملم اًم٘مقل ٓ يمام يٗمٝمٛمف سمٕمض اعمٝمزوُملم أُم٤مم وٖمط اجل٤مهٚمٞم٦م ، 5(أٟمّم٤مف طمٚمقل

 .واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٓم٤مهمقت

                                                                 

 .  128: اًمتقسم٦م -  1

حمٛمد اًمّم٤مدق :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ5، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، (هـ376-365)د سمـ قمكم اًمرازي، أسمق سمٙمر، أمح: اجلّم٤مص - 2

 .  329/ 2 . هـ1465ىمٛمح٤موي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 

 .  125: اًمٜمحؾ -  3

 .   48: ـمف -  4

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ .  2/865ذم فمالل اًم٘مرآن  - 5
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يمذًمؽ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم يمذًمؽ ذم دقمقشمف وُمـ  وأُم٤م اًمؽمهٞم٥م وم٘مد اؾمتخدُمف ُمقؾمك

َب َوسَمَولمَّ } : أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقل ُمقؾمك ٣م وَمْد ُأوضِمَي إيَِمْٝمٛم٣َم َأنَّ ايْمَٔمَذاَب فَمعَم ََمن ىَمذَّ ومخقف ، 1{إِٞمَّ

ُمقؾمك ومرقمقن وىمقُمف وسملم هلؿ أن اًمتٙمذي٥م واًمتقزم قمـ احلؼ قم٤مىمبتف اًمٕمذاب وهذا أؾمٚمقب 

 .إظمروي ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم هدي إٟمبٞم٤مءفم٤مهر ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمهٞم٥م سم٤مًمٕم٘م٤مب 
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 الثالث املبحث

 أؽمٙموب اْلوار دم دفموة َموؽمى فمٙمٝمه ايمسالم

 

ًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م احلديث٦م واًمٓمرق اًمؽمسمقي٦م ُم٤م يسٛمك سم٤محلقار ا ذم أوٟم٦م إظمػمة فمٝمر ذم

ويمثرت ومٞمف اًمٙمت٤مسم٤مت واعم١مًمٗم٤مت اًمتل شمٕمتؼم هذا إؾمٚمقب ُمـ أٟمجح أؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمٞم٦م احلديث٦م 

قم٘مدت دورات شمدريبٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمٛملم واعمرسملم حت٧م ُمسٛمك احلقار ذم اًمؽمسمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ سمؾ 

دقمقة  ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿؿ مل جيٕمٚمقا واًمٕمجٞم٥م ذم ذًمؽ أهن اعمسٛمٞم٤مت اًمتل ختدم ٟمٗمس اًمٗمٙمرة

اؾمتخدم هذا  ومل يت٠مُمٚمقا ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم اًمذي قمٜمٝم٤م اُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وهمٗمٚمق

ٓمٖم٤مة وٟمجح ذم اًمت٠مصمػم قمغم ضمٜمقده واعم٘مرسملم ًمف ُمـ اًمسحرة هبذا إؾمٚمقب ذم ُمقاضمٝم٦م أقمتك اًم

إؾمٚمقب سمؾ إن ومرقمقن ٟمٗمسف اٟم٘مٓمع ذم احلقار ُمٕمف طملم أًمزُمف سم٤محلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م وهق حي٤موره 

وَم٣مَل همِْرفَمْوُن َوََم٣م َربُّ } : ىم٤مل شمٕم٤مممومٗم٘مد ُمقؾمك اًمسٞمٓمرة قمغم أقمّم٤مسمف وسمدأ هيدد ويتققمد يمام

ووِمٛمكَِم وَم٣مَل { 11}ايْمَٔم٣مظمَكَِم  َْرِض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إن ىُمٛمُتم َمُّ ْٕ ََمَواِت َوا َٓ { 11}َربُّ ايمسَّ وَم٣مَل ظمَِْن ضَمْويَمُه َأ

يمكَِم { 11}سَمْسَتِٚمُٔموَن  َوَّ ْٕ ُ٘مْم َوَربُّ آزَم٣مئُِ٘مُم ا وَم٣مَل إِنَّ َرؽُمويَمُ٘مُم ايمَِّذي ُأْرؽِمَل إيَِمْٝمُ٘مْم { 11}وَم٣مَل َرزمُّ

ِق َواظمَْْٕمِرِب َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إِن ىُمٛمُتْم سَمْٔمِٗمُٙموَن  وَم٣مَل َربُّ { 11}ظمََْجٛمُوٌن  ْذَت إَِِل٣مً { 11}اظْمَمْمِ َ وَم٣مَل يَمئِِن اَتَّ

صَْمَٔمَٙمٛمََّك َِمَن اظمَْْسُجوٞمكَِم  َٕ ي  ومت٠مُمؾ يمٞمػ اؾمتخدم ُمقؾمك أؾمٚمقب احلقار وٟمجح ، 1{11}نَمغْمِ

ًمدرضم٦م أن ومرقمقن عم٤م وضمد أن احلقار ٓ يسػم ذم ص٤محلف طم٤مول أن ي٘مٓمع احلقار سمٍمظم٤مت 

اًمتٝمديد سم٤مًمسجـ ًمٙمل يٖمٚمؼ سم٤مب احلقار اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف اًمٖمٚمب٦م ًمٚمحؼ ومام أطمقج دقم٤مة اًمٞمقم إمم 

٥م اًمت٠مصمػم سمدٓ ُمـ آٟمبٝم٤مر سمام آؾمتٗم٤مدة ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم ـمرق احلقار وأؾم٤مًمٞم

يٓمرطمف اًمٖمرسمٞمقن ُمـ ٟمٔمري٤مت ذم احلقار وأؾم٤مًمٞمبف واًمتل ٓ شمرىمك إمم ُمستقى دم٤مرب إٟمبٞم٤مء 
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وىمد اؾمتخدم  اعم١ميدة سمقطمل رب اًمسامء واهلل اعمستٕم٤من أٓ يٕمٚمؿ ُمـ ظمٚمؼ وهق اًمٚمٓمٞمػ اخلبػم

إومم ُمرطمٚم٦م  : ٤منوم٘مد يم٤من ًمدقمقشمف ُمرطمٚمتُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم احلقار ذم ُمراطمؾ دقمقشمف 

سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ ىمبْمتف وُمـ اًمذل واعمٝم٤مٟم٦م  دقمقشمف ومرقمقن وىمقُمف إمم اهلل شمٕم٤ممم وحم٤موًم٦م ختٚمٞمص

اًمتل قم٤مؿمقه٤م حت٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف وضمؼموشمف وذم هذه اعمرطمٚم٦م يم٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ومٞمام يٕمرض 

ٞمٕم٤م ُمـ طمج٩م قمغم ومرقمقن يذيمر ومرقمقن سمبٕمض ٟمٕمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمغم اخلٚمؼ مج

ًمٞمٚمٗم٧م ٟمٔمره إمم قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ ؾمبح٤مٟمف ويمامل ىمدرشمف وأن ُم٤م يتٛمتع سمف ومرقمقن إٟمام هق ُمـ اهلل 

ؾمبح٤مٟمف وسمذًمؽ يري ومرقمقن ٟمٗمسف قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمـ اًمْمٕمػ واًمٕمجز واحل٤مضم٦م اًمدائٛم٦م 

قمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمتقزم وآومت٘م٤مر إمم ُمقزم اًمٜمٕمؿ يمٚمٝم٤م ؾمبح٤مٟمف ومٞم٘مر ًمف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ويٙمػ 

 : حقد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وىمد ؾم٠مًمف ومرقمقنواإلقمراض واجل

ُ٘مََم َي٣م َُموؽَمى } زمُّ ٍء طَمْٙمَٗمُه شُممَّ َهَدى { 11}وَم٣مَل هَمَٚمن رَّ ٛم٣َم ايمَِّذي َأفْمَْمى ىُملَّ ََشْ وهق ، 3{10}وَم٣مَل َرزمُّ

ف مجٞمع ظمٚم٘مضمقاب دل قمغم يمامل هٞمٛمٜم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف قمغم يمؾ رء وقمغم قمٛمقم إطمس٤مٟمف قمغم 

 : ٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ومرقمقن هلوظمٚمؼ اهلل وآي٤مشمف اًمتل طم٩م هب

 .(اًمذي ضمٕمؾ ًمٙمؿ إرض ُمٝمدا)شمسقي٦م إرض  .1

 .(وؾمٚمؽ ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ؾمبال)ووع اعمس٤مًمؽ واعمس٤مرات ومٞمٝم٤م سملم اجلب٤مل وإودي٦م  .2

 .(وأٟمزل ُمـ اًمسامء ُم٤مءا)ٟمزول اعمٓمر واًمٖمٞم٨م  .3

 .(ُمـ ٟمب٤مت ؿمتكوم٠مظمرضمٜم٤م سمف أزواضم٤م )إظمراج اًمٜمب٤مت واًمزرع  .4

 .(إيمؾ ورقم٤مي٦م اعم٤مؿمٞم٦م يمٚمقا وارقمقا أٟمٕم٤مُمٙمؿ  .5

ـمٕم٦م راوغ ومرقمقن ُمقؾمك وهب٧م ومتٝمدد وسمٕمد أن ذيمر هلؿ هذه احلج٩م واًمؼماهلم اًم٘م٤م

 .وشمققمد
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وأُم٤م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل ُمرطمٚم٦م اًمبالء اًمٕمٔمٞمؿ اًمتل قم٤مؿمٝم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع سمٜمل  

وذم هذه اعمرطمٚم٦م يم٤من أؾمٚمقب احلقار طم٤مضا ذم يمثػم يمٛمـ احل٤مٓت وم٘مد طم٤مور  إهائٞمؾ

ُمقؾمك سملم إهائٞمؾ طملم قمٚمبدو اًمٕمجؾ وطم٤مورهؿ طملم ىم٤مًمق إٟم٤م عمدريمقن وطم٤مورهؿ ذم 

 .ُمقاىمػ قمديدة 

هق أن ٟمذيمر أؾمٚمقب ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وهق  واًمذي يٕمٞمٞمٜم٤م ذم ُمـ هذا يمٚمف ذم هذا إُمر 

ذم شمذيمػمهؿ سمٜمٕمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ وهذا  ُم٦م قمغم ديـ اهلل يدقمق ىمقُمف إمم آؾمت٘م٤م

يقوح اقمتامد ُمقؾمك قمٚمٞمف واًمسالم قمغم أؾمٚمقب احلقار ذم أيمثر ُمـ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ 

دقمقشمف ٕن احلقار هق اًمذي يقًمد اًم٘مٜم٤مقم٤مت قمٜمد اعمدقمقيـ وهذا ُم٤م حيت٤مضمف اًمداقمٞم٦م ًمٞمقصؾ 

أُمر اهلل هب٤م ذم اًمدقمقة طملم ىم٤مل وهق أصدق  ومٙمرشمف ُمـ أىمٍم ـمريؼ وهذا ُمـ احلٙمٛم٦م اًمتل

وىمد  (ادع إمم ؾمبٞمؾ رسمؽ سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م وضم٤مدهلؿ سم٤مًمتل هل أطمسـ)اًم٘م٤مئٚملم 

شمْمٛمٜم٧م هذه أي٦م اًمتٜمبٞمف قمغم أؾمٚمقب احلقار ُمـ ضم٤مٟمبلم اجل٤مٟم٥م إول أن احلقار يدل قمغم 

سـ هل احلقار اإلجي٤ميب اًمذي احلٙمٛم٦م وهق ُمـ ُم٘متْمٞم٤مهت٤م واًمث٤مين أن اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطم

يْمع اًمٜم٘م٤مط قمغم احلروف وي٘مٜمع اخلّمؿ سم٤محلؼ اًمقاوح وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من عمٕمٜمك هذه أي٦م ذم 

 .اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم ومٜمس٠مل اهلل أن يرزىمٜم٤م احلٙمٛم٦م
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 الرابع املبحث

 أؽمٙموب اظموفمٓم٥م واظمج٣مديم٥م زم٣ميمتي هي أضمسن

 

اًمٜمحؾ قمغم هذا إؾمٚمقب وأُمر سمف ٟمبٞمف ٟمص اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة 

اْدُع إلِِم ؽَمبِٝمِل َرزميَك }  : حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم دقمقشمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ

لَّ فَمن  ََ م زم٣ِميمَّتِي ِهَي َأضْمَسُن إِنَّ َرزمََّك ُهَو َأفْمَٙمُم زمَِٚمن  َسٛم٥َِم َوصَم٣مِدِْلُ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْوفِمَٓم٥ِم اْْلَ ؽَمبِٝمٙمِِه زم٣ِمْْلِ

أي ًمٞمٙمـ دقم٤مئؽ ًمٚمخٚمؼ ُمسٚمٛمٝمؿ )) : ىم٤مل اًمسٕمدي رمحف اهلل، 1{َوُهَو َأفْمَٙمُم زم٣ِمظمُْْٜمَتِدينَ 

: أي  (سم٤محلٙمٛم٦م) ويم٤مومرهؿ إمم ؾمبٞمؾ رسمؽ اعمست٘مٞمؿ اعمِمتٛمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

ٝمؾ وُمـ احلٙمٛم٦م اًمدقمقة سم٤مًمٕمٚمؿ ٓ سم٤مجل يمؾ أ طمد قمغم طمس٥م طم٤مًمف وومٝمٛمف وىمبقًمف واٟم٘مٞم٤مده

واًمبدأة سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ وسم٤مٕىمرب ًمإلذه٤من واًمٗمٝمؿ وسمام يٙمقن ىمبقًمف أشمؿ وسم٤مًمرومؼ واًمٚملم وم٢من 

اٟم٘م٤مد سم٤محلٙمٛم٦م وإٓ ومٞمٜمت٘مؾ ُمٕمف إمم اًمدقمقة سم٤معمققمٔم٦م احلسٜم٦م وهق إُمر واًمٜمٝمل اعم٘مرون 

 .2 ((سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

 :وم٘مد سمٞمٜم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اًمدقمقة إمم اهلل شمٙمقن سمثالصم٦م أُمقر وهل

وهل أهؿ اًمثالصم٦م سمؾ هل رأس إُمر وم٤مًمداقمٞم٦م احلٙمٞمؿ ُمثؾ اًمٓمبٞم٥م اعم٤مهر  زم٣مْل٘مٚم٥م: أوٓ

اًمذي يٕمرف اًمٕمالج اًمٜم٤مضمع ويٕمرف ًمٙمؾ طم٤مل ُم٤م يٜم٤مؾمبٝم٤م وًمٙمؾ ُمدقمق ُم٤م يّمٚمح ًمف وم٤محلٙمٛم٦م 

هل اإلص٤مسم٦م ذم اًم٘مقل واإلضم٤مدة ذم اًمٕمٛمؾ وًمذًمؽ وم٘مد اُمتدح اهلل شمٕم٤ممم أهؾ احلٙمٛم٦م 

 ( وُمـ ي١مت احلٙمٛم٦م وم٘مد أويت ظمػما يمثػما ) ووصٗمٝمؿ سم٤مخلػمي٦م وم٘م٤مل
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، هل شمٚمؽ اًمّتقضمٞمٝم٤مت اإلهلّٞم٦م : واعم٘مّمقد سم٤معمققمٔم٦م احلسٜم٦م اظموفمٓم٥م اْلسٛم٥م: شم٣مٞمٝم٣م 

ًمٞم١مصّمر ، اًمتل يسدهي٤م اًمّداقمٞم٦م إمم اعمدقمّقيـ، واإلرؿم٤مدات اًمّرسّم٤مٟمّٞم٦م اًمٜم٤ّمسمٕم٦م ُمـ اعمح٤موٓت اًم٘مقًمّٞم٦م

وآهتداء إمم اًمّٓمريؼ ، واًمّتٚمبٞم٦م ًمٜمداء اخلػم، ًمالؾمتج٤مسم٦م ًمدقمقة احلّؼ ، ومٞمٝمؿ شم٠مصمػما قمٛمٞم٘م٤م

، وشمٗمّتح إذه٤من، وشمرّج اًمٜمّٗمقس، وهل ُمـ اًمٕمقاُمؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل هتّز اًم٘مٚمقب، اعمست٘مٞمؿ

وشمقضّمف اعمٞمقل ٟمحق اهلداي٦م ، وهتٞم٩م اعمِم٤مقمر، وشمثػم اًمٕمقاـمػ، وشمبّٚمؾ إضمٗم٤من، وشمدُمع اًمٕمٞمقن

وطمتٛمّٞم٦م حم٤مؾمبتف إي٤ّمه أُم٤مم ، رضورة ُمراىمب٦م اهلل ًمفوسم٤معمققمٔم٦م احلسٜم٦م يِمٕمر اإلٟمس٤من سم، واخلػم

وخي٤مف قم٘م٤مسمف ذم اًمّنّ ، ومٞمخِم٤مه ذم يمّؾ ُمس٤مقمٞمف طمريم٦م وؾمٙمقٟم٤م، أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

، ويّت٘مل قمذاسمف اًمذي ؾمٞمحّؾ ذم ؾم٤مطم٦م اعمخ٤مًمٗملم اًمذيـ ُمرىمقا قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم، واًمٕمٚمـ

ٕهّن٤م ُمـ ، شمٗمت٘مر إمم اعمققمٔم٦م احلسٜم٦م سمؾ ٓ سمّد ُمٜمٝم٤موم٤مًمّدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم . وظمرضمقا قمـ ُمٜمٝمجف

ًمتحّب٥م إًمٞمٝم٤م اخلػم وشمقضّمٝمٝم٤م ٟمحق ، إؾم٤مًمٞم٥م احلٙمٞمٛم٦م اًمتل شمّتجف دائام إمم هداي٦م اًم٘مٚمقب

وذًمؽ يٙمقن ، وشمٕمروٝم٤م قمـ يمّؾ ُم٤م ي١مّدي إمم اعمٝم٤مًمؽ وأوم٤مت، اًمّسٕم٤مدة وشمٜمّٗمر قمٜمٝم٤م اًمنّمّ 

ّٕن هٜم٤مك ، سم٤محلسٜم٦م "اعمققمٔم٦م  "وًمذًمؽ وصٗم٧م ، واإلهمراء، واًمؽّمهمٞم٥م، واًمّٚملم، سم٤مًمّرومؼ

وٓ ، وٓ شمٗمتح ُمٖم٤مًمٞمؼ اًم٘مٚمقب، اًمتل ٓ شم١مصّمر ذم اًمٜمّٗمقس وٓ شمستٛمٞمٚمٝم٤م، اعمققمٔم٦م اًمّسّٞمئ٦م

ٕهّن٤م ، سمؾ ُم٤م شمٗمسده أيمثر مم٤ّم شمّمٚمحف، وٓ شمتٛمِّمك ُمع اًمٕم٘مقل اًمّسٚمٞمٛم٦م، شمّمٖمل إًمٞمٝم٤م أذان

اًمذي يسّد ـمريؼ ، ثؾ هذا إؾمٚمقب اًمٕم٘مٞمؿومٕمغم اًمّداقمل أن يتجٜم٥ّم ُم، ًمٞمس٧م ُمققمٔم٦م طمسٜم٦م

واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م هل اًمتل شمدظمؾ إمم . ويٖمٚمؼ ٟم٤مومذة اًمٜمّج٤مح قمغم اعمدقمّقيـ، اخلػم قمغم اًمٜم٤ّمس

وٓ سمٗمْمح  ، ٓ سم٤مًمزضمر واًمت٠مٟمٞم٥م ذم همػم ُمقضم٥م ، وشمتٕمٛمؼ اعمِم٤مقمر سمٚمٓمػ ، اًم٘مٚمقب سمرومؼ

ققمٔم٦م يمثػمًا ُم٤م هيدي اًم٘مٚمقب وم٢من اًمرومؼ ذم اعم .إظمٓم٤مء اًمتل ىمد شم٘مع قمـ ضمٝمؾ أو طمسـ ٟمٞم٦م

 . وي٠ميت سمخػم ُمـ اًمزضمر واًمت٠مٟمٞم٥م واًمتقسمٞمخ ، وي١مًمػ اًم٘مٚمقب اًمٜم٤مومرة ، اًمِم٤مردة

أؾمٚمقب اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمسـ وهل إدًّم٦م اًمٙمالُمّٞم٦م   اظمج٣مديم٥م زم٣ميمتي هي أضمسن: شم٣ميمث٣م 

وذًمؽ ، إلومح٤مُمٝمؿ وإؾمٙم٤مهتؿ، اًمّداُمٖم٦م اًمتل يستٕمروٝم٤م اًمّداقمٞم٦م قمٜمد ُمقاضمٝم٦م اعمخ٤مًمٗملم

ّٕن اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م هل٤م ، سم٤مٕؾمٚمقب احلٙمٞمؿ، وُم٘م٤مرقم٦م اًمّدًمٞمؾ سم٤مًمّدًمٞمؾ، سمٛم٘م٤مسمٚم٦م احلّج٦م سم٤محلّج٦م
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طمتك ٓ شمِمٕمر  ، وهل ٓ شمٜمزل قمـ اًمرأي اًمذي شمداومع قمٜمف إٓ سم٤مًمرومؼ ، يمؼمي٤مؤه٤م وقمٜم٤مده٤م

ًمتٜم٤مزل ومتٕمتؼم ا ، وهقم٤من ُم٤م ختتٚمط قمغم اًمٜمٗمس ىمٞمٛم٦م اًمرأي وىمٞمٛمتٝم٤م هل قمٜمد اًمٜم٤مس ، سم٤مهلزيٛم٦م

واجلدل سم٤محلسٜمك هق اًمذي يٓم٤مُمـ ُمـ هذه  .قمـ اًمرأي شمٜم٤مزًٓ قمـ هٞمبتٝم٤م واطمؽماُمٝم٤م ويمٞم٤مهن٤م

وأن اًمداقمل ٓي٘مّمد إٓ  ، وىمٞمٛمتف يمريٛم٦م ، ويِمٕمر اعمج٤مدل أن ذاشمف ُمّمقٟم٦م ، اًمٙمؼمي٤مء احلس٤مؾم٦م

وهزيٛم٦م  ٓ ذم ؾمبٞمؾ ذاشمف وٟمٍمة رأيف ، ذم ؾمبٞمؾ اهلل .وآهتداء إًمٞمٝم٤م ، يمِمػ احل٘مٞم٘م٦م ذم ذاهت٤م

 .اًمرأي أظمر

أن يمؾ ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُم٤ًم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمرؾمقل صغم اهلل  وطمالص٥م هذه إؽم٣ميمٝم٤م ايمثالشم٥م 

 : قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم إرؿم٤مد اعمسٚمٛملم أو ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن يٙمقن ؾم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٓمرائؼ اًمثالث 

 وإٓ يم٤من ُمٜمٍموم٤ًم قمـ أداب ، واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمسـ، واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م ، احلٙمٛم٦م

وًمذًمؽ وم٘مد اؾمتخدم ُمقؾمك ذم دقمقشمف  اإلؾمالُمٞم٦م وهمػم ظمٚمٞمؼ سمام هق ومٞمف ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م إُّم٦م

واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمسـ رهمؿ حم٤موٓت ومرقمقن  ًمٗمرقمقن أؾمٚمقب احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م

آؾمتٗمزازي٦م وحم٤مرسمتف اًمٍمحي٦م ًمٚمدقمقة إٓ أن يمؾ ذًمؽ مل يٖمػم ذم أؾمٚمقب ُمقؾمك ومل جيٕمٚمف 

إمم اعمقاضمٝم٦م سمؾ اؾمتٛمر ذم دقمقشمف سم٤معمققمٔم٦م وم٤مؾمتامل اًم٘مٚمقب ويمس٥م إٟمّم٤مر وهذه دقمقة  يٚمج٠م

سحي٦م ًمٚمٛمتٕمجٚملم ذم اًمدقمقة اًمذيـ ىمدُمقا أؾمٚمقب اعمقاضمٝم٦م واعمّم٤مدُم٦م قمغم أؾمٚمقب احلٙمٛم٦م 

واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م وم٠مضوا سم٤مًمدقمقة أيمثر مم٤م ظمدُمقه٤م دقمقة سحي٦م هلؿ أن يٕمقدا إمم ُمٜمٝم٩م 

سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م وأن يؽميمقا اًمتٕمجؾ اًمذي رسمام جير إمم ؾمٗمؽ دُم٤مء  إٟمبٞم٤مء ذم اًمدقمقة

ًمق صؼمٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ودقمقٟم٤مه٤م ٓؾمتج٤مسم٧م وٟٓم٧م ًمٚمحؼ ومٛمـ يم٤من يتقىمع أن اُمرأت ومرقمقن اًمذي 

ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ ُمع ُمقؾمك ؾمقف شمتبع ُمقؾمك وهل أىمرب اًمٜم٤مس إمم ومرقمقن يمؾ ذًمؽ ُمـ آصم٤مر 

 .سٜم٦م اًمدقمقة اعمب٤مريم٦م سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احل

 : ٞمَمذج َمن اْل٘مٚم٥م دم دفموة َموؽمى فمٙمٝمه ايمسالم

ذم  ُمـ ُمقاىمػ ُمقؾمك اًمتل شمدل قمغم احلٙمٛم٦م اصمٜملم لموًمٜمذيمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل سمٛمقىمٗم 

ىم٤مل  حلم ىم٤مل ًمف ومرقمقن ذم ظمت٤مم احلقار اًمذي دار سمٞمٜمٝمامأُم٤م اعمقىمػ إول ومدقمقشمف ًمٗمرقمقن 
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ي} : شمٕم٤ممم ْذَت إَِِل٣ًم نَمغْمِ َ صَْمَٔمَٙمٛمََّك َِمَن اظمَْْسُجوٞمكِمَ  وَم٣مَل يَمئِِن اَتَّ عم٤م رأى ُمقؾمك أن ومرقمقن سمدأ  1{َٕ

خيرج إمم اًمتٝمديد ويتٝمرب ُمـ اعمٜم٤مفمرة رأى أن ُمـ احلٙمٛم٦م أن يدير هق يمذًمؽ دوم٦م احلقار إمم 

 } : ُم٤م جيٕمؾ ومرقمقن يتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ذم زُمـ يم٤من اًمٜم٤مس ومٞمف يتٜم٤مومسقن ذم اًمسحر ويتٗمٜمقن ومٞمف وم٘م٤مل

بكِمٍ وَم٣مَل َأَويَمْو  ٍء َمُّ وومٕمال ٟمز ومرقمقن ُم٤م يم٤من يتٝمدد سمف ُمقؾمك ُمـ اًمسجـ وسمدأ  2{ صِمْئُتَك زمًَِمْ

وَم٣مَل }يتج٤موب ُمٕمف سمِمٙمؾ هيع ٕٟمف وضمد أن ُمقؾمك ومتح ًمف سم٤مسم٤م ًمٞمس ذم ص٤محلف وم٘م٤مل سمنقم٦م 

٣مِدوِمكمَ   . 3 {هَمْٟمِت زمِِه إِن ىُمٛم٦َم َِمَن ايمِمَّ

وهٙمذا هبذه احلٙمٛم٦م اؾمتٓم٤مع ُمقؾمك أن يٛمتص اٟمٗمٕم٤مل ومرقمقن ويٙمس٥م ومرص٦م أظمرى   

ُمـ اعمقاىمػ اًمتل شمدل قمغم احلٙمٛم٦م أُم٤م اعمقىمػ اًمث٤مين ًمٞمٕمرض دقمقشمف قمغم ومرقمقن وىمقُمف و

عم٤م ؾم٠مًمف اًمسحرة ُمـ يبدأ أوٓ ٟمحـ  ومٝمق ُم٤م طمدث واعمققمٔم٦م اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م ُمقؾمك ذم دقمقشمف

وهذا يدل قمغم طمٙمٛمتف ومٝمق يريد أن يرى ُم٤م ًمدهيؿ أوٓ صمؿ ئمٝمر أم أٟم٧م وم٘م٤مل هلؿ سمؾ أٟمتؿ ٕٟمف 

ُم٤م قمٜمده ُمـ اعمٕمجزة اًمرسم٤مٟمٞم٦م وهيزم طمٞمٚمٝمؿ وُمٙمرهؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م هذا اعمقىمػ ذم ؾمقرة 

زمكَِم }  : ىم٤مل شمٕم٤مممإقمراف  ُ٘مْم ظمََِن اظمَُْٗمرَّ ٣م َأن سُمْٙمِٗمَي وَ { 331}وَم٣مَل َٞمَٔمْم َوَإٞمَّ ٣م وَم٣ميُموْا َي٣م َُموؽَمى إَِمَّ إَِمَّ

َهُبوُهْم َوصَم٣مءوا { 331}َأن ٞمَُّ٘موَن َٞمْحُن اظمُْْٙمِٗمكَم  وَم٣مَل َأيْمُٗمْوْا هَمَٙمَمَّ َأيْمَٗمْوْا ؽَمَحُروْا َأفْمكُمَ ايمٛم٣َّمِس َواؽْمؼَمْ

{ 331}َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأْن َأيْمِق فَمَِم٣مَك هَم١مَِذا ِهَي سَمْٙمَٗمُف ََم٣م َيْٟمهمُِ٘موَن { 331}زمِِسْحٍر فَمٓمِٝمٍم 

قُّ َوزَمَْمَل ََم٣م ىَم٣مُٞموْا َئْمَٚمُٙموَن همَ   . 4{331}هَمُٕمٙمُِبوْا ُهٛم٣َميمَِك َواٞمَٗمَٙمُبوْا َص٣منِمِريَن { 331}َووَمَع اْْلَ

وًمق شمتبٕمٜم٤م احلٙمٛم٦م ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ًمقضمدٟم٤م اًمٕمديد ُمـ اعمقاىمػ وًمٙمـ أشمٞمٜم٤م 

 .سمٛمث٤مًملم ًمٚمتقوٞمح ٓ ًمٚمحٍم واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد 
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  : متٜمٝمد

إن ُمـ إهداف إؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ ذيمر ىمّمص إٟمبٞم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أظمذ اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة 

اًمٙمريؿ وسملم اًمٖم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم  اًم٘مرآنوًمذًمؽ وم٘مد ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ىمّمّمٝمؿ ذم 

ُْورِم إيَمَْب٣مِب ََم٣م ىَم٣مَن ضَمِديث٣ًم ُيْٖمؼَمَى َويَمـ٘مِن } : آظمر ؾمقرة يقؾمػ ٕي ٌة  يَمَٗمْد ىَم٣مَن دِم وَمَِمِِمِٜمْم فِمػْمَ

٥ًم يميَٗمْوٍم ُي٠ْمَِمٛمُونَ  ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ ومبلم ًمٜم٤م ؾمبح٤مٟمف ، {سَمِْمِديَق ايمَِّذي زَمكْمَ َيَدْيِه َوسَمْٖمِِمٝمَل ىُملَّ ََشْ

اعمختٚم٘م٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمّمدىم٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع وشمٕم٤ممم أن هذه اًم٘مّمص مل شمٙمـ ُمـ إطم٤مدي٨م 

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين  اًمّمحٞمح٦م واًم٘مٚمقب اًمقاقمٞم٦م ًمتٙمقن قمؼمة يٕمتؼم هب٤م أصح٤مب اًمٕم٘مقل

أى ىمّمص اًمرؾمؾ وُمـ سمٕمثقا   ًم٘مد يم٤من ذم ىمّمّمٝمؿ" : رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٗمسػم هذه أي٦م

واًمٕمؼمة اًمٗمٙمرة   قمؼمة ٕوزم إًمب٤مب  ُمـ إُمؿ أو رم ىمّمص يقؾمػ وإظمقشمف وأسمٞمف ؿإًمٞمٝم

واًمبّمػمة اعمخٚمّم٦م ُمـ اجلٝمؾ واحلػمة وىمٞمؾ هك ٟمقع ُمـ آقمتب٤مر وهك اًمٕمبقر ُمـ اًمٓمرف 

اعمٕمٚمقم إمم اًمٓمرف اعمجٝمقل وأوًمقا إًمب٤مب هؿ ذوو اًمٕم٘مقل اًمسٚمٞمٛم٦م اًمذيـ يٕمتؼمون سمٕم٘مقهلؿ 

ات ومٞمدرون ُم٤م ومٞمف ُمّم٤مًمح ديٜمٝمؿ وإٟمام يم٤من هذا اًم٘مّمص قمؼمة عم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اإلظمب٤مر

وسملم اًمرؾمؾ اًمذيـ ىمص طمديثٝمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع ُمع سمٕمد اعمدة سملم اًمٜمبك

ُم٤م يم٤من   ب٤مرهؿ٠مظممل يٓمٚمع قمغم أظمب٤مرهؿ وٓ اشمّمؾ سموُمٜمٝمؿ يقؾمػ وإظمقشمف وأسمقه ُمع يمقٟمف 

أى ُم٤م يم٤من هذا اعم٘مّمقص اًمذى يدل قمٚمٞمف ذيمر اًم٘مّمص وهق اًم٘مرآن اعمِمتٛمؾ   طمديث٤م يٗمؽمى

أى ُم٤م ىمبٚمف ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م يم٤مًمتقراة   وًمٙمـ شمّمديؼ اًمذي سملم يديف  قمغم ذًمؽ طمديث٤م يٗمؽمى

قمغم أٟمف ظمؼم ُمبتدأ حمذوف أى هق شمّمديؼ وشمٗمّمٞمؾ   شمّمديؼ  واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر وىمرئ سمرومع

حت٤مضم٦م إمم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ٕن اهلل ؾمبح٤مٟمف مل يٗمرط رم اًمٙمت٤مب ُمـ يمؾ ؿمئ ُمـ اًمنمائع اعمجٛمٚم٦م اعم

ؿمئ وىمٞمؾ شمٗمّمٞمؾ يمؾ ؿمئ ُمـ ىمّم٦م يقؾمػ ُمع إظمقشمف وأسمٞمف ىمٞمؾ وًمٞمس اعمراد سمف ُم٤م ي٘متْمٞمف 

رم اًمدٟمٞم٤م هيتدى سمف يمؾ ُمـ   وهدى  إًمٞمٝم٤م ي١مولُمـ اًمٕمٛمقم سمؾ اعمراد سمف إصقل واًم٘مقاٟملم وُم٤م 

ؿ اهلل هب٤م قمب٤مده اًمٕم٤مُمٚملم سمام ومٞمف ذط اإليامن اًمّمحٞمح رم أظمرة يرطم  ورمح٦م  أراد اهلل هدايتف

أى يّمدىمقن سمف وسمام شمْمٛمٜمف ُمـ اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف   ًم٘مقم ي١مُمٜمقن  وهلذا ىم٤مل
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وذائٕمف وىمدره وأُم٤م ُمـ قمداهؿ ومال يٜمتٗمع سمف وٓ هيتدى سمام اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اهلدى ومال 

 .1 اٟمتٝمك يمالُمف رمحف اهلل "يستحؼ ُم٤م يستح٘مقٟمف

وظمّمّم٧م هذا اًمب٤مب ًمذيمر قمقاُمؾ اًمٜمج٤مح ذم اًمرؾم٤مًم٦م  هذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م هذ وىمد سمٞمٜم٧م

 ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآنًمٜمستٗمٞمد ُمٜمٝم٤م وًمٜمح٘مؼ اهلدف ُمـ هد اًم٘مّمص ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم 

وٓ أزقمؿ أين ىمد طمٍمت مجٞمع اًمٕمقاُمؾ وًمٙمـ ُم٤م يم٤من فم٤مهرا ُمٜمٝم٤م وواوح٤م ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمٕمٜم٤م 

  .هب٤م 
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 األولملبحث ا

 ب٣مبـذ زم٣مٕؽمـإطم

 

سمداي٦م وىمبؾ أن ٟمذيمر إظمذ سم٤مٕؾمب٤مب يمٕم٤مُمؾ ُمـ قمقاُمؾ اًمٜمج٤مح ذم دقمقة ُمقؾمك قمٚمٞمف 

اًمسالم جي٥م أن ٟمقوح وٟمبلم سم٠من أؾمب٤مب اًمٜمج٤مح شمٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم إؾمب٤مب اعمٕمٜمقي٦م وهل 

اًمتقيمؾ  ٛمٜمٝم٤م٦م يمذًمؽ وم٠مُم٤م إؾمب٤مب اعمٕمٜمقي٦م ومإهؿ صمؿ إؾمب٤مب اعم٤مدي٦م وهل ُمٓمٚمقسم٦م وُمٝمٛم

قمغم اهلل شمٕم٤ممم واًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٍم واًمدقم٤مء وهذه ًمٞمس٧م ُم٘مّمقدة ذم هذا اًمٗمّمؾ وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم 

 سم٤مٕؾمب٤مب وم٤مٕظمذقمٜمٝم٤م ذم اًمٗمّمقل اًم٘م٤مدُم٦م وإٟمام اعم٘مّمقد هٜم٤م هق إؾمب٤مب اعم٤مدي٦م اًمٔم٤مهرة 

وم٤مهلل ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمتل ٓ شمتٖمػم وٓ شمتبدل وٓ شمتٜم٤مرم ُمع اًمتقيمؾ  اعم٤مدي٦م

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي ظمٚمؼ إؾمب٤مب واعمسبب٤مت وًمق أراد ؿمٞمئ٤م وم٢مٟمام ي٘مقل ًمف يمـ ومٞمٙمقن 

 اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦موًمٙمٜمف أراد أن يتٕمبد اخلٚمؼ سمبذل إؾمب٤مب 

ٓ ؿمؽ أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم أظمذ يمٖمػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء هبذه اًمسٜم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم سمذل 

 : ُم٤ميكم إؾمب٤مب وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ومٛمٜمٝم٤م 

أٟمف ـمٚم٥م ُم١مازرة أظمٞمف ه٤مرون وم٤مإلٟمس٤من حيت٤مج إمم إظمقاٟمف ٓ يستٖمٜمل قمـ أظمريـ  -أ 

صقرة ُمـ صقر سمذل إؾمب٤مب  وم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمخٚمقق ذم ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف وـمٚم٥م اًمٜمٍمة واحلامي٦م

اًمتل طمرص قمٚمٞمٝم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ٕن ُمقؾمك يمٚمػ سم٤مًمذه٤مب إمم ـم٤مهمٞم٦م زُم٤مٟمف ومرقمقن 

ُمـ ي٘م٤مؾمٛمف ويِم٤مريمف هذا اهلؿ ومم٤م يدل قمغم ؾمالُم٦م هذه اًمٗمٙمرة وصقاهب٤م أن ومٝمق سمح٤مضم٦م إمم 

أٟمف  اإلضم٤مسم٦ماهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يٜمٙمر قمغم ُمقؾمك هذا اًمٓمٚم٥م سمؾ أضم٤مسمف إًمٞمف وقمالوة قمغم 

وًمذًمؽ وم٘مد ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك أخ  أوطمك إمم ه٤مرون ًمٞمٙمقن ٟمبٞم٤م ُمٙمٚمٗم٤م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم مم٤م ومٕمٚمف ُمقؾمك هل٤مرون وم٘مد ص٤مر ٟمبٞم٤م سمؼميم٦م ؾم١ماًمفُمـ قمغم أظمٞمف سمٛمٜم٦م أقمٔمؿ 

ْن َأْهقِم { 11}َيْٖمَٗمُٜموا وَمْورِم } اؾْمُدْد زمِِه َأْزِري { 10}َه٣مُروَن َأطِمي { 11}َواصْمَٔمل رمي َوِزيرًا َمي



92 

 

 

ىْمُه دِم َأَْمِري { 13} إِٞمََّك ىُمٛم٦َم زمِٛم٣َم { 11}َوَٞمْذىُمَرَك ىَمثغِمًا { 11}ىَمْي ُٞمَسبيَحَك ىَمثغِمًا { 11}َوَأِْشِ

 .1{11}وَم٣مَل وَمْد ُأوسمِٝم٦َم ؽُم٠ْميَمَك َي٣م َُموؽَمى { 11}زَمِِمغمًا 

صقرة أظمرى وهل ـمٚم٥م ُمقؾمك ُمـ رسمف أن حيٚمؾ قم٘مدة ًمس٤مٟمف وم٘مد يم٤من ُمقؾمك ومٞمف  -ب  

أم أٟم٤م ظمػم ُمـ هذا اًمذي هق ُمٝملم )ًمثٖم٦م ذم ًمس٤مٟمف وًمذًمؽ يم٤من ُمـ مجٚم٦م ُم٤م قم٤مسمف ومرقمقن أن ىم٤مل 

 : ٚم٥م ُمقؾمك ُمـ رسمف أن حيٚمؾ قم٘مدة ًمس٤مٟمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م ذًمؽ قمٜمفومٓم(وٓ يٙم٤مد يبلم

ن يميَس٣ميِن } دًمٞمؾ قمغم إيامن ُمقؾمك وىمٜم٤مقمتف  وهذا، 2{11}َيْٖمَٗمُٜموا وَمْورِم { 11}َواضْمُٙمْل فُمْٗمَدًة َمي

سم٠ممهٞم٦م اًمٚمس٤من ذم اًمدقمقة وأٟمف ُمـ إؾمب٤مب اعمٓمٚمقب سمذهل٤م إليّم٤مل اًمدقمقة واًمتبٚمٞمغ وم٤مًمٚمس٤من 

 .ٞمتف ذم ُمثؾ هذا اعم٘م٤مممههق وؾمٞمٚم٦م اًمبٞم٤من وًمف أ

صقرة أظمرى ُمـ صقر سمذل إؾمب٤مب طملم يم٤من ومرقمقن ىمد حلؼ سمٛمقؾمك وُمـ ُمٕمف  -ج 

ًمٕمدو ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ وم٠مُمره اهلل شمٕم٤ممم أن يرضب سمٕمّم٤مه اًمبحر ًمٞم٘متٚمٝمؿ وص٤مر اًمبحر أُم٤مُمٝمؿ وا

ب } : ومٞمٜمٗمٚمؼ اًمبحر ًمٞمٙمقن ـمري٘م٤م ي٤مسمس٤م ًمٞمٜمجق ُمقؾمك وُمـ ُمٕمف هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُموؽَمى َأِن اْْضِ

َٔمَِم٣مَك ايْمَبْحَر هَم٣مٞمَٖمَٙمَق هَمَ٘م٣مَن ىُملُّ همِْرٍق ىَم٣ميمْمَّْوِد ايْمَٔمٓمِٝمِم  طَمِريَن { 11}زمي ْٔ { 11}َوَأْزيَمْٖمٛم٣َم شَممَّ ا

َٔمُه َأْْجَِٔمكَم  ومٝمذه شمرسمٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م عمقؾمك وُمـ سمٕمده ُمـ إٟمبٞم٤مء  ،3{11}َوَأٞمَجْٝمٛم٣َم َُموؽَمى َوََمن َمَّ

واًمدقم٤مة شمِمػم إمم أمهٞم٦م سمذل إؾمب٤مب وإٓ ومامذا شمّمٜمع اًمٕمّم٤م اًمّمٖمػم ة اًمتل حيٛمٚمٝم٤م ُمقؾمك 

ك واؾمتققمبف سمٞمده ذم هذا اًمبحر اعمتالـمؿ اًمذي ٓ يرى أوًمف ُمـ آظمره وًمٙمٜمف درس ومٝمٛمف ُمقؾم

مت٤مُم٤م وقمٛمؾ سمف ذم دقمقشمف وهق إظمذ سم٤مٕؾمب٤مب ومٜمحـ أطمقج ُم٤م ٟمٙمقن إمم سمذل اًمسب٥م ُمـ 

   .إٟمبٞم٤مء اًمذيـ مل يؽميمقه ُمع يمقهنؿ ُم١ميديـ سم٤معمٕمجزات اًمب٤مهرة
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 الثاني املبحث

 ٣مءـ٣مط زم٣ميمدفمـآرسمب

 

يؽميمف ذم أي طم٤مل ُمـ أطمقاًمف ذم اًمناء  ٓ اًمدقم٤مء ؾمالح اعم١مُمـ اًمذي ٓ يٜمبٖمل أن

واًمرضاء ذم اًمّمبح واعمس٤مء وهذا يم٤من دأب إٟمبٞم٤مء وأطمببٜم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ أن ٟمذيمر وٟمبلم 

يمٞمػ يم٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمرشمبٓم٤م سم٤مًمدقم٤مء ذم ؾم٤مئر ُمراطمؾ دقمقشمف ًمٗمرقمقن ًمٜمبلم أمهٞم٦م 

ومٕمٜمد أول ُمقاضمٝم٦م ، ي٦م اًمتٙمٚمٞمػًم٘مد سمدأ ُمقؾمك دقمقشمف ُمٜمذ سمدا اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمدقم٤مء ذم

ومت٧ّم ُمالطم٘متف قمٚمٞمف ، وسمٕمد أن ويمز ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم اًم٘مبٓمل وم٘م٣م قمٚمٞمف، ُمع اًمٔم٤معملم

قمٜمد ذًمؽ ، اًمسالم ُمـ ىمبؾ ومرقمقن وضمٜمقده وأضمٝمزة خم٤مسمراشمف وأصبح ذم اعمديٜم٦م ظم٤مئٗم٤م يؽمىم٥م

ٛمِي َمِ } : ىم٤مل ٤ُم وَم٣مَل َربي َٞمجي ومَّ ومٝمق يٓمٚم٥م احلامي٦م ُمـ ، 1{َن ايْمَٗمْوِم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ هَمَخَرَج َِمٛمَْٜم٣م طَم٣مئِٖم٣ًم َيؼَمَ

 .وًم٘مد اؾمتج٤مب اهلل ًمدقم٤مئف، وأن يٜمجٞمف ُمٜمٝمؿ، اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 : وعم٤ّم اىمؽمسم٧م ؾم٤مقم٦م اعمقاضمٝم٦م رومع ُمقؾمك طم٤مضمتف عمـ شُمرومع ًمف احل٤مضم٤مت وي٘مْمٞمٝم٤م ىم٤مئال

ْح رِم َصْدِري } ْ رِم َأَْمِري { 11}وَم٣مَل َربي اِْشَ ٌي ن يميَس٣ميِن { 11}َوَي َيْٖمَٗمُٜموا { 11}َواضْمُٙمْل فُمْٗمَدًة َمي

ْن َأْهقِم { 11}وَمْورِم  { 13}اؾْمُدْد زمِِه َأْزِري { 10}َه٣مُروَن َأطِمي { 11}َواصْمَٔمل رمي َوِزيرًا َمي

ىْمُه دِم َأَْمِري  ومنمح ، 3 {وَم٣مَل وَمْد ُأوسمِٝم٦َم ؽُم٠ْميَمَك َي٣م َُموؽَمى} : ضمٞمب٧م دقمقشمفوًم٘مد أُ ، 2{11}َوَأِْشِ

   .وىم٣م ؾم١مًمف، ويّن أُمره، اهلل صدره

، يدقمق قمغم ومرقمقن وُمٚمئف عم٤ّم أسمقا ىمبقل احلؼ) وه٤م ٟمحـ ٟمرى ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

 : طمٞمٜمئذ ىم٤مل، واؾمتٛمروا قمغم والهلؿ ويمٗمرهؿ ُمٕم٤مٟمديـ ضم٤مطمديـ فمٚمام وقمٚمقا وشمٙمؼما وقمتقا
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ْٞمَٝم٣م َووَم٣م} َٝم٣مِة ايمدُّ َك آسَمْٝم٦َم همِْرفَمْوَن َوََمألُه ِزيٛم٥ًَم َوَأَْمَوآً دِم اْْلَ ٛم٣َم إِٞمَّ أي ُمـ أصم٤مث ، 1{...َل َُموؽَمى َرزمَّ

ٛم٣َم يمُِٝمِّمٙمُّوْا فَمن ؽَمبِٝمٙمَِك }، وأُمقآ ضمزيٚم٦م يمثػمة ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، اًمدٟمٞم٤م وُمت٤مقمٝم٤م أي ، {َرزمَّ

 .2(سمام أرؾمٚمتٜمل سمف إًمٞمٝمؿ اؾمتدراضم٤م ُمٜمؽ هلؿ أقمٓمٞمتٝمؿ ذًمؽ وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن

ٛم٣َم اؿْمِٚمْس فَمعَم ...}، ويِمدد قمغم ىمٚمقهبؿ ؿسمٕمد هذا يس٠مل ُمقؾمك رسمف أن يٛمحؼ أُمقاهل َرزمَّ

ْم َواؾْمُدْد فَمعَم وُمُٙموِِبِْم هَماَل ُي٠ْمَِمٛمُوْا ضَمتَّى َيَرُوْا ايْمَٔمَذاَب إيَمِٝمَم  وَم٣مَل وَمْد ُأصِمٝمَب٦م   {11}َأَْمَواِِلِ

فْمَوسمُ  ًمتجريد )رسّمف إّٟمف قمٚمٞمف اًمسالم يدقمق .3{ُ٘مََم هَم٣مؽْمَتِٗمٝمََم َوَٓ سَمتَّبَِٔمآني ؽَمبِٝمَل ايمَِّذيَن َٓ َئْمَٙمُٚمونَ دَّ

وأن يٓمٛمس اهللّ قمغم هذه إُمقال سمتدُمػمه٤م ، اًم٘مقة اًمب٤مهمٞم٦م اعمْمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمبٖمل واإلهمراء

 .4(سمحٞم٨م ٓ يٜمتٗمع هب٤م أصح٤مهب٤م، واًمذه٤مب هب٤م

ف إمم اهلل سم٤مًمدقم٤مء طملم أطمس أن اًم٘مقم ًمـ ي١مُمٜمقا ًمف وًمـ يستجٞمبقا وه٤م هق ُمقؾمك يتقضم

قمٜمد .وسمدا ًمف إضمراُمٝمؿ أصٞماًل قمٛمٞم٘م٤ًم ٓ أُمؾ ذم ختٚمٞمٝمؿ قمٜمف.ًمدقمقشمف:وًمـ يس٤معمقه أو يٕمتزًمقه

ِْرَُمونَ } : ذًمؽ جل٠م إمم رسمف وُمالذه إظمػم ء وَمْوٌم ُّمُّ َٓ ُه َأنَّ َه٠ُم وم٤مؾمتج٤مب اهلل دقم٤مءه ، 5 {هَمَدفَم٣م َرزمَّ

 . وم٠مهمرىمٝمؿ أمجٕملم

، قمغم أمهٞم٦م اًمدقم٤مء ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًمسحرة طملم شمٕمّروقا ًمٗمتٜم٦م اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م 6وُمـ اًمِمقاهد   

ٛم٣َم َُمْسٙمِِٚمكمَ ...} : طملم ىم٤مًمقا ٛم٣َم َأهْمِرْغ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َصػْمًا َوسَمَوهمَّ ومٝمٜم٤مك ؾم٤مقم٤مت ٓ سمّد ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمقٟم٦م ، 7{َرزمَّ

 .هلؿ ومثّبتٝمؿ قمغم أسمِمع صقرة ىمتؾ ذم اًمت٤مريخوم٤مؾمتج٤مب اهلل ، اهلل وُمدده

                                                                 

 .  88:يقٟمس  - 1

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .ُمع سمٕمض اًمتٍمف 2/436شمٗمسػم اسمـ يمثػم  -  2

 .  89-88:يقٟمس -  3

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ .  471-4/476ذم فمالل اًم٘مرآن  -  4

 .  22:اًمدظم٤من  - 5

 . ام يٙمٗمل ُم٤م يدّل قمغم أّن اًمدقم٤مء وؾمٞمٚم٦م طم٤مضة ومٞمٝم٤مًمس٧م هٜم٤م سمّمدد اؾمت٘مّم٤مء يمؾ إدقمٞم٦م اًمقاردة ذم هذه اعمقاضمٝم٦م،وإٟمّ  - 6

 . 126:إقمراف - 7
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وٟمجد اًمدقم٤مء طم٤مضا ذم ىمٚمقب اًمٗمئ٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل آُمٜم٧م سمٛمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم طملم ظم٤موم٧م 

َٔمْٙمٛم٣َم همِْتٛم٥ًَم } : اًمٗمتٜم٦م ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ومتقضمٝم٧م إمم اهلل سم٤مًمدقم٤مء ٛم٣َم َٓ ََتْ ْٙمٛم٣َم َرزمَّ هَمَٗم٣ميُموْا فَمعَم اّلّلِ سَمَوىمَّ

تَِك َِمَن ايْمَٗمْوِم ايْمَ٘م٣مهمِِريَن { 11}ايمٓم٣َّمظمكَِِم يميْٙمَٗمْوِم  ٛم٣َم زمَِرْْحَ إهّنؿ جلئقا إمم ُمـ جي٥م و .1{11}َوَٞمجي

 . اًمٚمجقء إًمٞمف

ون ذم اًمدقم٤مء إُّم٤م قمـ ضمٝمؾ وىمٚم٦م قمٚمؿ ، وهٜم٤م ٓ سمّد ُمـ شمٜمبٞمف طمٞم٨م أّن سمٕمض اعمسٚمٛملم ُي٘مٍمِّ

شمت٠مظمر اإلضم٤مسم٦م إمم طملم ُي٘مدره اهلل ٟمٕمؿ ىمد .وهٜم٤م شمٙمٛمـ اًمٙم٤مرصم٦م، وإُّم٤م قمـ قمدم صم٘م٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م

ىمد دقمقٟم٤م قمغم : وًمذًمؽ دمد يمثػما ُمـ اًمٜم٤ّمس ي٘مقًمقن، سمٕمٚمٛمف وحلٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م هق ؾمبح٤مٟمف

واجلقاب أّن اإلضم٤مسم٦م ٓ شمٙمقن يمام هيقى اًمٜم٤ّمس !إقمداء ومٚمؿ يزدادوا إّٓ ىمقة وقمٜمجٝمٞم٦م

ًمتّمٗمٞم٦م اًمّمػ اعمسٚمؿ وىمد يٙمقن ، وم٘مد يٙمقن اًمت٠مظمػم ٓسمتالء اإليامن ذم اًمّمدور، ويتّمقرون

ومٚمحٙمٛم٦م وىمد يٙمقن اؾمتدراضم٤م ًمٚمٕمدو ومٞمب٤مًمغ ذم آؾمتٙمب٤مر واًمتٛمرد واًمٖمٗمٚم٦م، ُمـ اعُمحَبٓملم

سمؾ رسمام يدظمر اهلل ، واًمقاضم٥م إذا هق اًمث٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م وًمق سمٕمد طملم، ُم٤م شُم١مضمؾ اإلضم٤مسم٦م

آؾمتٕمج٤مل ذم وم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًمدقم٤مء شمرك )، إضم٤مسمتٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُمٞمزان احلسٜم٤مت

وٓ شمٙمقن ، وٓ يس٘مط آؾمتٕمج٤مل ُمـ اًم٘مٚم٥م إٓ سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م اًمسٙمٞمٜم٦م ومٞمف، طمّمقل اعم٘مّمقد

 . 2(اًمسٙمٞمٜم٦م إٓ سم٤مًمرو٤م احلسـ جلٛمٞمع ُم٤م يبدوا ُمـ اًمٖمٞم٥م

 : ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمبخ٤مري قمـ أيب هريرة أّن رؾمقل اهلل

وذم رواي٦م عمسٚمؿ قمـ أيب  .3"دقمقت ومٚمؿ يستج٥م زم : ي٘مقل، يستج٤مب ٕطمديمؿ ُم٤م مل يٕمجؾ"

ٓ يزال يستج٤مب ًمٚمٕمبد ُم٤م مل يدع سم٢مصمؿ أو " : أّٟمف ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هريرة قمـ اًمٜمبل

ي٘مقل ىمد دقمقت وىمد  : ىم٤مل ُم٤م آؾمتٕمج٤مل؟ : ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل.ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ ُم٤م مل يستٕمجؾ

                                                                 

 . 86-85:يقٟمس  - 1

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  . 8/376شمٗمسػم اًم٘مرـمبل   - 2
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 وًمٕمؾ ُمـ أسمرز اعمراطمؾ. 1"ًمدقم٤مءومٞمستحن قمٜمد ذًمؽ ويدع ا، دقمقت ومٚمؿ أر يستجٞم٥م زم

طملم طم٤مسه ومرقمقن وىم٤مل أصح٤مب ُمقؾمك وهؿ ذم طم٤مًم٦م  احلرضم٦م اًمتل دقم٤م ُمقؾمك رسمف ومٞمٝم٤م

ُمـ اخلقف إٟم٤م عمدريمقن هٜم٤م ًم٘مٜمٝمؿ ُمقؾمك درؾم٤م سمٚمٞمٖم٤م ذم اًمتقيمؾ وآقمتامد قمغم اهلل ذم اًمدقم٤مء 

إٓ حلٔم٤مت طمتك وم٘م٤مل سمث٘م٦م وصمب٤مت يمال إن ُمٕمل ريب ؾمٞمٝمديـ ومٙم٤مٟم٧م دقمقة ُمستج٤مسمف ومام هل 

ٝمؿ اٟم٘مٚمب٧م اعمقازيـ ويم٤من ُمقؾمك وُمـ ُمٕمف ذم ُم٠مُمـ وومرقمقن وضمٜمقده سملم أُمقاج اًمبحر شمبتٚمٕم

وذم هن٤مي٦م اًمٓمريؼ سمٕمد أن سمذل ُمقؾمك إؾمب٤مب وأىم٤مم وشم٘متٚمٝمؿ وشمٓمٝمر إرض ُمـ يمٗمرهؿ، 

احلج٩م قمغم ومرقمقن جل٠م يمذًمؽ إمم اًمدقم٤مء ومٙم٤من ُمسؽ اخلت٤مم طملم دقم٤م قمغم ومرقمقن اًمذي مل 

 قمتقا وٟمٗمقرا رهمؿ ووقح احلؼ واىمتٜم٤مقمف ذم ىمرارة ٟمٗمسف سم٤محلؼ اًمذي مل يٛمٜمٕمف ُمـ يزدد إمم

َك آسَمْٝم٦َم همِْرفَمْوَن َوََمألُه ِزيٛم٥ًَم } : اؾمتج٤مسمتف إٓ اًمٙمؼم واًمٕمٜم٤مد يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٛم٣َم إِٞمَّ َووَم٣مَل َُموؽَمى َرزمَّ

ٛم٣َم يمُِٝمِّمٙمُّوْا فَمن ؽَمبِٝم ْٞمَٝم٣م َرزمَّ َٝم٣مِة ايمدُّ ْم َواؾْمُدْد فَمعَم وُمُٙموِِبِْم َوَأَْمَوآً دِم اْْلَ ٛم٣َم اؿْمِٚمْس فَمعَم َأَْمَواِِلِ ٙمَِك َرزمَّ

فْمَوسُمُ٘مََم هَم٣مؽْمَتِٗمٝمََم َوَٓ سَمتَّبَِٔمآني ؽَمبِٝمَل   {11}هَماَل ُي٠ْمَِمٛمُوْا ضَمتَّى َيَرُوْا ايْمَٔمَذاَب إيَمِٝمَم  وَم٣مَل وَمْد ُأصِمٝمَب٦م دَّ

اعمبح٨م اعمب٤مرك وُمـ ظمالًمف يتبلم طمرص ُمقؾمك  وهبذا ٟمختتؿ هذا، 2{11}ايمَِّذيَن َٓ َئْمَٙمُٚموَن 

إهن٤م دقمقة ُمب٤مريم٦م سمدأت سم٤مًمدقم٤مء . قمٚمٞمف اًمسالم قمغم اًمدقم٤مء ُمٜمذ سمداي٦م اًمتٙمٚمٞمػ وارشمب٤مـمف سمف 

واٟمتٝم٧م سم٤مًمدقم٤مء وسملم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م دقم٤مء ُمتقاصؾ هٙمذا يم٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمتّمال 

اًمسالح وهؿ يقاضمٝمقن ـمقاهمٞم٧م سمرسمف ذم مجٞمع ُمراطمؾ دقمقشمف ومٝمؾ شمذيمر دقم٤مة اًمٞمقم هذا 

اًمٕمٍم احلدي٨م أطمٗم٤مد ومرقمقن ذم اًمٓمري٘م٦م واعمٜمٝم٩م هٜم٤م يٙمقٟمقن ومٕمال ىمد اؾمتٗم٤مدوا ُمـ ىمّم٦م 

   .واشمبٕمق ـمريؼ إٟمبٞم٤مء ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم دقمقهتؿ

   

                                                                 

صحٞمح ُمسٚمؿ،يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر،سم٤مب سمٞم٤من أٟمف يستج٤مب ًمٚمداقمل ُم٤م مل يٕمجؾ ومٞم٘مقل دقمقت ومٚمؿ  - 1

  .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .   2735رىمؿ  4/2696يستج٥م زم 

 .89  88: يقٟمس   -2
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 الثالث املبحث

 ٣ملـدم آؽمتٔمجـايمِمػم وفم

 

ظمٚمؼ محٞمد قم٤مُمؾ ُمٝمؿ ضمدا ُمـ قمقاُمؾ اًمٜمج٤مح ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم وهق  اًمّمؼم

 : اُمتدح اهلل سمف أٟمبٞم٤مئف سمؾ ضمٕمٚمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمبب٤م ُمـ أؾمب٤مب اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ ىم٤مل شمٕم٤ممم

ن يميَٗم٣مئِِه َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُهًدى يميبَ } ائِٝمَل َويَمَٗمْد آسَمْٝمٛم٣َم َُموؽَمى ايْم٘مَِت٣مَب هَماَل سَمُ٘من دِم َِمْرَي٥ٍم َمي َ ٍْ { 11}ٛمِي إِ

وا َوىَم٣مُٞموا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ُيووِمٛمُوَن  ٥ًم َُيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظم٣ََّم َصػَمُ   1.{11}َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْم َأئِٚمَّ

  : اًمِم٤مقمر ىم٤مل 

    ًمٙمـ قمقاىمبف أطمغم ُمـ اًمٕمسؾ          واًمّمؼم ُمثؾ اؾمٛمف ُمر ُمذاىمتف         

اًمّمؼم طمبس اًمٜمٗمس )و، 2(ؿمٞمئ٤م وم٘مد صؼمهاحلبس ويمؾ ُمـ طمبس  : ًمٖم٦م وأصؾ اًمّمؼم   

 .3(قمـ اجلزع

طمبس اًمٜمٗمس قمغم ) أو هق، 4(طمبس اًمٜمٗمس قمـ أن شمٜم٤مزع إمم هقاه٤م) : وقمٜمد اعمٗمنيـ

 . 5(ُمِم٤مق اًمٓم٤مقم٦م واًمٜمقائ٥م واعمٙم٤مره

:ذًمؽ أّن ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن  وًم٘مد أيمثر اًم٘مرآن ُمـ ذيمر اًمّمؼم

إمم اًمّمؼم قمغم ُم٤م  قمٚمٞمف ُمـ اًمبٓمش واًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من حتت٤مجُمع ُم٤م يم٤من اعمقاضمٝم٦م ُمع ومرقمقن 

                                                                 

 .24  23: اًمسجدة - 1

 ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.  4/438صؼم : اًمٕمرب، ُم٤مدة ًمس٤من - 2

 - 1415 - سمػموت - ٟم٤مذون ًمبٜم٤من ُمٙمتب٦م: اًمٜمنم دار ،خمت٤مر اًمّمح٤مح  اًمرازي، قمبداًم٘م٤مدر سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد: اًمرازي - 3

 .  1/149صؼم : خمت٤مر اًمّمح٤مح، ُم٤مدة ظم٤مـمر حمٛمقد: حت٘مٞمؼ ضمديدة، ـمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م ،1995

 .هـ 458-384أسمق سمٙمر، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقؾمك، : اًمبٞمٝم٘مل: ، واٟمٔمر4/163شمٗمسػم اًمٜمسٗمل   - 4

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  1/485ومٞمض اًم٘مدير   - 5
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ومٛم٘م٤مرقم٦م اًمٓمقاهمٞم٧م شمٕمٜمل ضمٝم٤مدا ٓ يثب٧م ومٞمف إّٓ ُمـ ، حتٛمٚمف هذه اعمقاضمٝم٦م ُمـ آٓم ضمس٤مم

وىمدرشمف قمغم دومٕمٝم٤م رهمؿ اعمخ٤موف ، وأي٘مـ سمقضمقب طمبس ٟمٗمسف قمغم ُم٤م شمٙمره، وه٥م ٟمٗمسف هلل

ُمستٕمٛمال ، سمنماؾم٦م قمـ ُمٜمٝمجف وٟمٔم٤مُمفوؾمٞمداومع ، وم٤مًمٓم٤مهمقت ٓ يستسٚمؿ سمسٝمقًم٦م، واًمِمدائد

ٓ ، ُمتج٤موزا يمؾ اًم٘مٞمؿ واعمثؾ وإظمالق، ًمٞمثٜمل ُمـ قمزم ُمـ يٕم٤مروفيم٤موم٦م ُم٤م ًمديف ُمـ وؾم٤مئؾ 

ومٚمٞمس أُم٤مُمف ؾمقى ُمّم٤محلف وُمٙمتسب٤مشمف اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م سمٙمؾ ُم٤م ، يردقمف وٛمػم وٓ يٛمٜمٕمف إيامن

ومٝمل ُمقاضمٝم٦م ، د سمزاد اًمّمؼمُمـ هٜم٤م يم٤من قمغم ُمـ أراد اعمقاضمٝم٦م أن يتزو.أويت ُمـ ىمقة وضمؼموت

ويمّؾ ذًمؽ يتٓمٚم٥م صؼما حتت٤مج ُمٜم٤ّم اًمِمٝمداء واجلرطمك واًمسجٜم٤مء واعمٕمذسملم، ؾم٤مظمٜم٦م ُمٙمٚمٗم٦م

 ودمٚمدا 

قي َوسَمَواَصْوا } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، واًمّمؼم وصٞم٦م اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض    َوسَمَواَصْوا زم٣ِمْْلَ

ػْمِ  ٥ًم َُيُْدوَن } : شمٕم٤ممم ي٘مقل، وهق اًمٓمريؼ ًمإلُم٤مُم٦م ذم اًمّديـ واًمدٟمٞم٤م، 1{زم٣ِميمِمَّ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْم َأئِٚمَّ

ٛمُونَ 
وا َوىَم٣مُٞموا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ُيوومِ واًم٘مٞم٤مدة ، ومب٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم شمٜم٤مل اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ، 2{زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظم٣ََّم َصػَمُ

إّٟمف ؾمبح٤مٟمف ُمٕمٝمؿ يٜمٍمهؿ ، 3"واهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ" وسمف شمٙمقن ُمٕمٞم٦م اهلل، واًمري٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م

 . ويرقم٤مهؿ طمتك ئمٗمروا سمام ـمٚمبقاويٙمٚم١مهؿ 

  : وايمِمػم ٞموفم٣من 

صؼم قمغم  : ٟمققم٤من -أيْم٤م- وهذا اًمٜمقع، وٟمقع قمغم اعمنموع، ٟمقع قمغم اعم٘مدور يم٤معمّم٤مئ٥م

 .ومذاك صؼم قمغم اإلرادة واًمٗمٕمؾ وهذا صؼم قمـ اإلرادة واًمٗمٕمؾ، إواُمر وصؼم قمـ اًمٜمقاهل

ٓ يث٤مب قمٚمٞمف عمجرده ، واًمٙم٤مومر واًمؼم واًمٗم٤مضمروم٠مُّم٤م اًمٜمقع إول ُمـ اًمّمؼم ومٛمِمؽمك سملم اعم١مُمـ 

ىُمْم ىَمْٝمُدُهْم ؾَمْٝمئ٣ًم إِنَّ اّللَّ } : ي٘مقل شمٕم٤ممم..إن مل ي٘مؽمن سمف إيامن واظمتٞم٤مر وْا َوسَمتَُّٗموْا َٓ َيُُضُّ َوإِن سَمِْمػِمُ

                                                                 

  . 3:اًمٕمٍم -  1

 . 24:اًمسجدة  - 2

 . 66:إٟمٗم٤مل  - 3
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ٝمطٌ  اإليامن وم٤مًمّمؼم سمدون اإليامن واًمت٘مقى سمٛمٜمـزًم٦م ىمقة اًمبدن اخل٤مزم قمـ ، 1{زمََِم َئْمَٚمُٙموَن حُمِ

هَم٣مْصػِمْ إِنَّ } : وىم٤مل شمٕم٤ممم، وقمغم طمس٥م اًمٞم٘ملم سم٤معمنموع يٙمقن اًمّمؼم قمغم اعم٘مدور، واًمت٘مقى

َٓ ُيووِمٛمُونَ  ٛمََّك ايمَِّذيَن  َٓ َيْسَتِخٖمَّ وم٠مُمره أن يّمؼم وٓ يتِمبف سم٤مًمذيـ ٓ ي٘ملم ، 2{َوفْمَد اّللَِّ ضَمقٌّ َو

وًمق ، هؿ وظمٗمقا واؾمتخٗمقا ىمقُمٝمؿوم٢مهّنؿ ًمٕمدم ي٘مٞمٜمٝمؿ قُمِدَم صؼم، قمٜمدهؿ ذم قمدم اًمّمؼم

وُمـ ىمؾ ، ومٛمـ ىمّؾ ي٘مٞمٜمف ىمؾ صؼمه، طمّمؾ هلؿ اًمٞم٘ملم واحلؼ ًمّمؼموا وُم٤م ظمٗمقا وٓ اؾمتخٗمقا

وُمـ ٓ ي٘ملم ًمف وٓ صؼم ، وم٤معمقىمـ اًمّم٤مسمر رزيـ ٕٟمف ذو ًم٥م وقم٘مؾ، صؼمه ظمػ واؾمتخػ

وذم ، 3(قمٜمده ظمٗمٞمػ ـم٤مئش شمٚمٕم٥م سمف إهقاء واًمِمٝمقات يمام شمٚمٕم٥م اًمري٤مح سم٤مًمٌمء اخلٗمٞمػ

ٓ يزال ص٤مطمبف ُمستْمٞمئ٤م ُمٝمتدي٤م ، أّن اًمّمؼم حمٛمقدٌ ) واعمراد، 4"واًمّمؼم وٞم٤مء" : احلدي٨م

 .5(ُمستٛمرا قمغم اًمّمقاب

ومٛمـ صؼم قمغم ُم٤م ، ٟمقر ىمقي شمٜمٙمِمػ سمف اًمٙمرسم٤مت وشمٜمـزاح سمف همٞم٤مه٥م اًمٔمٚمامت) اًمّمؼم   

وادظمر ًمف ، ويمٗمل قمٜمف ذه، ه٤من قمٚمٞمف ذًمؽ-قمٚمام سم٠مّٟمف ُمـ ىمْم٤مء اهلل وىمدره-أص٤مسمف ُمـ ُمٙمروه

، وٓ يدومع ؾمٕمٞمف ؿمٞمئ٤م ُمـ ىمدر اهلل، وُمـ اوٓمرب ومٞمف وأيمثر اجلزع واهلٚمع مل يٜمٗمٕمف شمٕمبف، أضمره

وي٘مقى قمغم ، واًمٕمبد سم٤مًمّمؼم خيرج قمـ قمٝمدة اًمتٙمٚمٞمػ، سمؾ يتْم٤مقمػ سمف مهف وحيبط أضمره

واإلو٤مءة ومرط ، واًمْمٞم٤مء اًمٜمّقر اًم٘مقي.ومٞمٗمقز ذم اًمداريـ ومقزا، خم٤مًمٗم٦م اًمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس

 .6(٤مرةاإلٟم

                                                                 

 . 126:آل قمٛمران  - 1

 . 66:اًمروم - 2

هـ ،اًمتبٞم٤من ذم أىمس٤مم اًم٘مرآن،ضمزء 751ـ 691حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل،  ، هللأسمق قمبد ا:اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م - 3

 .  1/55.  واطمد،دار اًمٗمٙمر

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  223رىمؿ  1/263صحٞمح ُمسٚمؿ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء    - 4

، دار 2ضمزء، ط18، صحٞمح ُمسٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، (هـ676 -631)أسمق زيمري٤م، حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري، : اًمٜمّقوي - 5

 .  3/161. هـ1392إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  4/291ومٞمض اًم٘مدير    - 6
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وُمْل َي٣م فِمَب٣مِد ايمَِّذيَن } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، واًمّمؼم اًمذي يٙمقن هلل وذم ؾمبٞمؾ اهلل صمقاسمف همػم ُم٘مدر

ََم ُيَوذمَّ  ْٞمَٝم٣م ضَمَسَٛم٥ٌم َوَأْرُض اّللَِّ َواؽِمَٔم٥ٌم إِٞمَّ ِذيَن َأضْمَسٛمُوا دِم َهِذِه ايمدُّ ُ٘مْم يمِٙمَّ ُٗموا َرزمَّ ٣مزمُِروَن آََمٛمُوا اسمَّ ايمِمَّ

، ويمٗمك هبذا إضمر همػم اعم٘مدر طم٤مومزا عمقاضم٦م اًمٓم٤مهمقت وحتّٛمؾ أذاه، 1{ضِمَس٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  َأصْمَرُهم

 . سمؾ ٟمب٨م مهٜم٤م ويمرسمٜم٤م إمم اهلل وطمده، ومٚمٜمّمؼم صؼما مجٞمال ٓضمزع ومٞمف وٓ ؿمٙمقى

وهٙمذا ُيريّب ، وهٙمذا رسّمك اًم٘مرآن اًمٜمّٗمقس ذم ُمٙم٦م وهل شمقاضمف إذى واًمٙمرب واًمْمٞمؼ

، إّٟمف ُي٘مّدم ًمٜم٤م اًمٜمامذج اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمدروس اًمبٚمٞمٖم٦م.ٔمٚمؿيمؾَّ ص٤مطم٥م قم٘مٞمدة يقاضمف اًمٓمٖمٞم٤من واًم

وًمـ يتّؿ اًمّمٕمقد سم٤مُٕمٜمٞم٦م اًمٕم٤مضمزة ، وم٤مًمٓمريؼ إمم شمٚمؽ اًم٘مٛمؿ يٛمّر قمؼم سمّقاسم٦م اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة

ضمٕمؾ اهلل طم٤مل اُمرأة ومرقمقن ُمثال حل٤مل اعم١مُمٜملم شمرهمٞمب٤م هلؿ ذم اًمثب٤مت قمغم اًمٓم٤مقمف )ًم٘مد. اًمذًمٞمٚم٦م

ِذيَن آََمٛمُوا اَِْمَرَأَة } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، 2(ًمِمدةواًمتٛمسؽ سم٤مًمديـ واًمّمؼم ذم ا َب اّللَُّ ََمَثاًل يميٙمَّ َوَْضَ

ٛمِي َِمَن ا ٛمِي َِمن همِْرفَمْوَن َوفَمَٚمٙمِِه َوَٞمجي ٛم٥َِّم َوَٞمجي يْمَٗمْوِم همِْرفَمْوَن إِْذ وَم٣ميَم٦ْم َربي ازْمِن رِم فِمٛمَدَك زَمْٝمت٣ًم دِم اَْلَ

إلًمتج٤مء اًمٞمف وُمس٠مًم٦م اخلالص قمٜمد اعمحـ واًمٜمقازل أّن آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل وا) ذًمؽ :3{ايمٓم٣َّمظمكِِمَ 

 .4(واًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؾمػم اًمّم٤محللم

إمم هذا ًم٘مد اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م قمدة قمقاُمؾ رومٕمتٝم٤م اعمرأة اًم٘مدوة واًمٜمٛمقذج واعمث٤مل،  إهّن٤م   

أي ٓ شمٙمقٟمقا ذم ، هذا طم٨م ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم اًمّمؼم ذم اًمِمدة" وذم، اًمٜمٛمقذج اإلٟمس٤مين اًمرومٞمع

خُيٗمقن ومام هق ىمقل اًمْمٕمٗم٤مء واًمٕم٤مضمزيـ اًمذيـ ، 5"اًمِمدة أوٕمػ ُمـ اُمرأة ومرقمقناًمّمؼم قمٜمد 

 قمجزهؿ حت٧م ُمٕم٤مذير واهٞم٦م؟

                                                                 

 . 16:اًمزُمر  - 1

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  5/256ومتح اًم٘مدير   - 2

 . 11:اًمتحريؿ - 3

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ . ُمع سمٕمض اًمتٍمف 4/261اًمٜمسٗمل  شمٗمسػم -  4

 .ُمرضمع ؾم٤مسمؼ .  18/263شمٗمسػم اًم٘مرـمبل   - 5
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مم٤ّم جيٕمؾ اإلٟمت٘م٤مل إمم اًمٜم٘مٞمض أُمرا ذم هم٤مي٦م ، شمٕمٞمش طمٞم٤مة ُمؽموم٦م ُمٜمٕمٛم٦م -أيْم٤م- وهل   

ة وحتقًم٧م ُمـ ؾمٕم٦م اًم٘مّمقر واحلٞم٤م، وُمع ذًمؽ ىمبٚم٧م شمٚمؽ اًمٜمّ٘مٚم٦م اًمبٕمٞمدة، اًمّمٕمقسم٦م قمغم اًمٜمّٗمس

وذم هذا درس ًمٚمٛمؽموملم اًمذيـ ، اعمؽموم٦م إمم اعمقاضمٝم٦م وحتّٛمؾ اًمٕمذاب سم٠مىمَم صقره دُمقي٦َّم

وشمذرقمقا سمٛمّم٤محلٝمؿ وم٘مٕمدوا قمـ ، وظم٤مومقا قمغم رؤوس أُمقاهلؿ، قمبدوا ؿمٝمقاهتؿ وٟمزواهتؿ

 ! وهق درس ٕؤًمئؽ اًمذيـ ي٘مبٚمقن سم٤مًمٗمت٤مت وخيٜمٕمقن ويستسٚمٛمقن، اًم٘مٞم٤مم سمقاضمبٝمؿ

وًمٙمٜمّٝم٤م حتررت وص٤مرت سم٢ميامهن٤م سم٤مهلل ذم ضمٜم٤مت ، ؿمخّمٞم٦مصمّؿ هل شمٕمٞمش ذم فمّؾ أقمتك 

اٟمٗمّمٚم٧م سمب٤مـمٜمٝم٤م قمـ سمٕمٚمٝم٤م ـم٤مقم٦م هلل وشمقيمال قمٚمٞمف وظمقوم٤م ُمٜمف ومٜمج٤مه٤م اهلل ) ًم٘مد، 1اًمٜمٕمٞمؿ

وذم هذا ٟمسػ ًمٙمؾ اعمؼمرات ، 2(ومل شمرضه٤م شمٚمؽ اًمّمٚم٦م اًمٔم٤مهرة سم٠مظمب٨م قمبٞمد اهلل، وأيمرُمٝم٤م

 .وضمؼموشمفاًمقاهٞم٦م اًمتل شُمْمّخؿ ُمـ ؿم٠من اًمٓم٤مهمٞم٦م وىمقشمف 

سمؾ وُمـ قمٛمٚمف ويمٗمره وقمب٤مدشمف ، وهل مل شمس٠مل اهلل أن ُيٜمّجٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمس ومرقمقن اخلبٞمث٦م وم٘مط   

وإمم همػم ذًمؽ ُمـ اًم٘مب٤مئح اًمتل يرشمٙمبٝم٤م ذًمؽ ، همػم اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمذيبف ًمٚمٜم٤ّمس وىمتٚمٝمؿ سمٖمػم ذٟم٥م

  .اًم٘مرآينويمٗمك هبذا رومٕم٤م ًم٘مدر اعمرأة ذم اعمٗمٝمقم ، ذًمؽ أهّن٤م محٚم٧م ىمْمٞم٦م ورؾم٤مًم٦م :3إمحؼ

َوطُمْذ } وىمد أصمٜمك اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمبده أيقب قمٚمٞمف اًمسالم هبذه اًمّمٗم٦م صمٜم٤مًء قمجٞمب٤م وم٘م٤مل قمٜمف

اٌب  ُه َأوَّ ٣م َوصَمْدَٞم٣مُه َص٣مزمِرًا ٞمِْٔمَم ايْمَٔمْبُد إِٞمَّ ٛم٧َْم إِٞمَّ َٓ ََتْ ِه َو ب زمي ْٕمث٣ًم هَم٣مْْضِ َِ وُمقؾمك قمٚمٞمف  ،4{زمَِٝمِدَك 

اًمسالم دقم٤م ىمقُمف إمم اًمّمؼم قمغم ُم٤م يالىمقٟمف ُمـ ومرقمقن وىمقُمف طملم ؿمٙمق إًمٞمف أُمرهؿ ووٕمػ 

طمٞمٚمتٝمؿ وم٠مرؿمدهؿ إمم اًمّمؼم وسملم هلؿ قم٤مىمب٦م اًمّمؼم احلٛمٞمدة وهل إهالك اًمٕمدو وآؾمتخالف 
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وْا إِ } : ىم٤مل شمٕم٤ممم  ذم إرض نَّ إَْرَض ّللِِّ ُيوِرشُمَٜم٣م ََمن وَم٣مَل َُموؽَمى يمَِٗمْوَِمِه اؽْمَتِٔمٝمٛمُوا زم٣ِمّللِّ َواْصػِمُ

وَم٣ميُموْا ُأوِذيٛم٣َم َِمن وَمْبِل َأن سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم َوَِمن زَمْٔمِد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم وَم٣مَل { 311}َيَُم٣مُء َِمْن فِمَب٣مِدِه َوايْمَٔم٣موِمَب٥ُم يمِْٙمُٚمتَِّٗمكَم 

ىُمْم َوَيْسَتْخٙمَِٖمُ٘مْم دِم إَْرِض هَمَٝمٛمُٓمَر ىمَ  ُ٘مْم َأن ُُيْٙمَِك فَمُدوَّ  .1{311}ْٝمَف سَمْٔمَٚمُٙموَن فَمَسى َرزمُّ

ومٝمل وص٤مي٤م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ٟمبل يمريؿ ًم٘مقُمف أن يستٕمٞمٜمقا سم٤مهلل ويّمؼموا وهذه اًمقصٞم٦م ص٤مدرة 

اًمذي صؼم ذم ُمقاضمٝم٦م ومرقمقن وصٛمد أُم٤مم هتديداشمف  ُمـ ُمٕمٚمؿ اًمّمؼم اًم٘مدوة ذم اًمّمؼم

 وومٕمال ًم٘مد يم٤مٟم٧م قم٤مىمب٦م صؼمهؿ اًمتٛمٙملم ووراصم٦م إرض سمٕمد هالك ومرقمقن ومت٠مُمؾ وُم١ماُمراشمف

٣م ايمَّتِي زَم٣مَرىْمٛم٣َم } : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َوَأْوَرشْمٛم٣َم ايْمَٗمْوَم ايمَِّذيَن ىَم٣مُٞموْا ُيْسَتّْمَٔمُٖموَن ََمَُم٣مِرَق إَْرِض َوََمَٕم٣مِرَِبَ

ْرَٞم٣م ََم٣م ىَم٣مَن َيِْمٛمَُع همِْرفَموْ  وْا َوَدَمَّ ائِٝمَل زمََِم َصػَمُ َ ٍْ ْسٛمَى فَمعَم زَمٛمِي إِ َك اْْلُ ٦َّْم ىَمٙمَِٚم٦ُم َرزمي ُن همِٝمَٜم٣م َومَت

ومٙم٤مٟم٧م هذه هل اًمٕم٤مىمب٦م احلٛمٞمدة ًمٚمّمؼم اًمتل وقمدهؿ هب٤م ُمقؾمك  2{َووَمْوَُمُه َوََم٣م ىَم٣مُٞموْا َئْمِرؾُمونَ 

قمٚمٞمف اًمسالم حت٘مؼ اًمققمد ًمتح٘مؼ اًمّمؼم وًمق شم٠مُمٚمٜم٤م أيمثر ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ًمقضمدٟم٤م 

ي أن اًمّمؼم يم٤من قم٤مُمال أؾم٤مؾمٞم٤م ُمـ قمقاُمؾ ٟمج٤مح دقمقشمف ذم محٞمع ُمراطمٚمٝم٤م يمٞمػ ٓ وهق اًمذ

ومرقمل  شمرسمك قمغم اًمّمؼم طملم قمٛمؾ راقمٞم٤م ًمٚمٖمٜمؿ عمدة قمنم ؾمٜمقات ُمع ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمسالم

ُمٜمٝم٤م صٗم٤مت قمديدة ُمـ أمهٝم٤م  إهمٜم٤مم وفمٞمٗم٦م إٟمبٞم٤مء ىمبؾ أن حيٛمٚمق أقمب٤مء اًمدقمقة ومتٕمٚمٛمقا

سمٛمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم اًمّمؼم  (صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ)اًمّمؼم وًمذًمؽ وم٘مد اىمتدى ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد 

وضمٕمٚمف ُمثال حيتذى سمف يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف 

عم٤م يم٤من يقم طمٜملم أصمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟم٤مؾم٤م ذم اًم٘مسٛم٦م وم٠مقمٓمك إىمرع سمـ  : ىم٤مل 

أذاف اًمٕمرب  طم٤مسمس ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ وأقمٓمك قمٞمٞمٜمف سمـ طمّمـ ُمثؾ ذًمؽ وأقمٓمك ٟم٤مؾم٤م ُمـ

واهلل إن هذه ىمسٛم٦م ُم٤م قمدل ومٞمٝم٤م وُم٤م أريد ومٞمٝم٤م وضمف اهلل  : وآصمرهؿ يقُمئذ اًم٘مسٛم٦م وم٘م٤مل رضمؾ 

وم٘مٚم٧م واهلل ٕظمؼمن رؾمقل اهلل وم٠مشمٞمتف وم٠مظمؼمشمف سمام ىم٤مل ومتٖمػم وضمٝمف طمتك يم٤من يم٤مًمٍمف صمؿ ىم٤مل 
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 .137: إقمراف -  2



163 

 

 

ر ُمـ هذا ومٛمـ يٕمدل إذا مل يٕمدل اهلل ورؾمقًمف ؟ صمؿ ىم٤مل يرطمؿ اهلل ُمقؾمك ىمد أوذي سم٠ميمث)) : 

  .ده أرومع إًمٞمف طمديث٤م إًمٞمف سمٕم وم٘مٚم٧م ٓ ضمرم ٓ 1((ومّمؼم

ومٗمل احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم اًمّمؼم اًمذي متٞمز سمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم دقمقشمف طمتك دقم٤م ًمف ٟمبٞمٜم٤م 

حمٛمد سم٤مًمرمح٦م وسملم أٟمف أوذي سم٠ميمثر مم٤م أوذي سمف ومّمؼم وهل ؿمٝم٤مدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ٟمبل قمٔمٞمؿ 

هل٤م شمٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمّمؼم ذيمره٤م  ّمؾ ٟمذيمر ًمٓمٞمٗم٦مويمٗمك هب٤م ؿمٝم٤مدة وىمبؾ أن ٟمختؿ هذا اًمٗم

َك آسَمْٝم٦َم همِْرفَمْوَن َوََمألُه ِزيٛم٥ًَم َوَأَْمَوآً دِم } : سمٕمض اعمٗمنيـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٛم٣َم إِٞمَّ َووَم٣مَل َُموؽَمى َرزمَّ

ْم َواؾْم  ٛم٣َم اؿْمِٚمْس فَمعَم َأَْمَواِِلِ ٛم٣َم يمُِٝمِّمٙمُّوْا فَمن ؽَمبِٝمٙمَِك َرزمَّ ْٞمَٝم٣م َرزمَّ َٝم٣مِة ايمدُّ ُدْد فَمعَم وُمُٙموِِبِْم هَماَل ُي٠ْمَِمٛمُوْا اْْلَ

فْمَوسُمُ٘مََم هَم٣مؽْمَتِٗمٝمََم َوَٓ سَمتَّبَِٔمآني ؽَمبِٝمَل ايمَِّذيَن َٓ   {11}ضَمتَّى َيَرُوْا ايْمَٔمَذاَب إيَمِٝمَم  وَم٣مَل وَمْد ُأصِمٝمَب٦م دَّ

عمقؾمك وهذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمٗمنون هل أن اهلل قمؼم قمـ اؾمتج٤مسمتف ، 2{11}َئْمَٙمُٚموَن 

رهمؿ أن اًمٗم٤مصؾ اًمزُمٜمل سملم  قمٚمٞمف اًمسالم سمٕمد أن دقم٤م قمغم ومرقمقن سم٘مقًمف ىمد أضمٞمب٧م دقمقشمٙمام

وهذا درس ذم  3يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ يمثػم قمـ اسمـ ضمري٩م اًمدقم٤مء واإلضم٤مسمف يم٤من أرسمٕملم ؾمٜم٦م

 .اًمّمؼم مل يٗمٝمٛمف يمثػم ُمـ اعمتٕمجٚملم ذم اًمدقم٤مء وم٤مًمٜمٍم ُمع اًمّمؼم واهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ
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 بعالرا املبحث

 ٣متـويـإويم رسمٝم٤مـسم

 

ومٝمؾ  عمٝمؿوُمٕمٜم٤مه أن يبدأ آٟمس٤من سم٤مٕهؿ وم٤م (شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت)ٟمسٛمع دائام قمـ ُمّمٓمٚمح 

يم٤من ًمؽمشمٞم٥م إوًمقي٤مت اهتامُم٤م ذم اًمدقمقة اًمتل ىم٤مم هب٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا 

اًمتس٤مؤل جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أوٓ أن هذا اعمّمٓمٚمح وإن يم٤من طم٤مدصم٤م إٓ أٟمف ُمـ اًمبدهيٞم٤مت اًمتل يٜمبٖمل 

عمٝمؿ ذم قمغم يمؾ داقمٞم٦م أن يٚمتٗم٧م هل٤م ذم دقمقشمف سمؾ يمؾ ُمسٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف ٓ سمد أن ي٘مدم إهؿ قمغم ا

ؾم٤مئر ؿمئقٟمف وًمذًمؽ وم٘مد اقمتٜمك إٟمبٞم٤مء ذم ظمٓم٤مهبؿ ًمٚمٜم٤مس أن يبدأوا ُمٕمٝمؿ سم٠مومم إوًمقي٤مت 

ؽُموًٓ َأِن افْمُبُدوْا اّللَّ } : وهق دقمقهتؿ ًمتقطمٞمد اإلًمقهٞم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٥ٍم رَّ َويَمَٗمْد زَمَٔمْثٛم٣َم دِم ىُملي ُأَمَّ

ْن َهَدى اّللُّ  اليَم٥ُم هَمِسغُموْا دِم إَْرِض َواصْمَتٛمُِبوْا ايمْم٣َّمنُموَت هَمِٚمٛمُْٜمم َمَّ ٦ْم فَمَٙمْٝمِه ايمّمَّ ْن ضَمٗمَّ  َوَِمٛمُْٜمم َمَّ

زمكِمَ   .1{هَم٣مٞمُٓمُروْا ىَمْٝمَف ىَم٣مَن فَم٣موِمَب٥ُم اظمَُْ٘مذي

ويمذًمؽ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم يمٖمػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء سمدأ سمدقمقة ىمقُمف إمم اًمتقطمٞمد ومٝمق أومم 

ر دون همػمه ٕٟمف ؿمٕمر سم٠من ُمقؾمك إوًمٞم٤مت ذم دقمقشمف وًمذًمؽ وم٘مد ٟم٤مىمِمف ومرقمقن ذم هذا إُم

وم٤مخلٚمؾ ذم  .ُمقؾمك ينمح هلؿ ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد سمف وم٘م٤مل وُم٤م رب اًمٕمٚمٛملم ومبدأ ريمز قمٚمٞمف وسمدأ

ومٞمٜمبٖمل ووع يمؾ رء  ، ُمرده اجلٝمؾ سمٗم٘مف إوًمقي٤مت ، شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت قمٜمد اًمداقمٞم٦م إمم اهلل

وم٤مْٕومم سمٜم٤مء قمغم ُمٕم٤ميػم صمؿ ي٘مدم إَْومم ، ذم ُمرشمبتف سم٤مًمٕمدل ُمـ إطمٙم٤مم واًم٘مٞمؿ وإقمامل

ومٞمقوع يمؾ رء ذم ُمقوٕمف ، ذقمٞم٦م صحٞمح٦م هيدي إًمٞمٝم٤م ٟمقر اًمقطمل وٟمقر اًمٕم٘مؾ

واًمداقمٞم٦م اًمذي ٓ يٛمتٚمؽ ُمٞمزان وم٘مف إوًمقي٤مت ، سم٤مًم٘مسٓم٤مس اعمست٘مٞمؿ سمال ـمٖمٞم٤من وٓ ظمنان

يس٘مط ذم ومخ اعمّمٚمح٦م أٟمٞم٦م إن قم٤مضمال أم آضمال: إُمر اًمذي يرض سم٤مًمداقمٞم٦م ٟمٗمسف وسم٤مًمدقمقة 
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ٓ سمد ))طمٞم٨م ىم٤مل  ،اعمحسـ اًمبدر قمبداًمرزاق سمـ قمبد وُم٤م أمجؾ ُم٤م يمتبف اًمِمٞمخ. سمرُمتٝم٤م

 ، ٝمؿ ىمبؾ إهؿإمم اهلل ضمؾ ضمالًمف ومال يبدأ سم٤معم ًمٚمداقمٞم٦م إمم اهلل ُمـ ُمراقم٤مة إوًمقي٤مت ذم اًمدقمقة

سمؾ ٓ سمد أوٓ ُمـ شمرؾمٞمخ اًمٕم٘مٞمدة وسمٞم٤من اإليامن وشم٘مرير  ، وٓ يبدأ سم٤مًمٗمروع ىمبؾ إصقل

وإظمالق  ،لٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وإواُمر واًمٜمقاهصمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمت٘مؾ إمم سمٞم٤من ا ، ل اًمديـأصق

ومٚمٞمبدأ سم٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد اًمذي هق ُمٕمٜمك  ، وم٤مًمداقمٞم٦م إذا أراد اًمدقمقة إمم ذًمؽ ،وأداب

وُمتك مل  ، ومٝمق أصٚمٝم٤م اًمذي شمبٜمك قمٚمٞمف ، إذ ٓ شمّمح إقمامل إٓ سمف ، ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل

 : يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، إذ ٓ شمّمح اًمٕمب٤مدة ُمع اًمنمك ، سمؾ هق طم٤مسمط ، يقضمد مل يٜمٗمع اًمٕمٛمؾ

ىمكَِم َأن َئْمُٚمُروْا ََمَس٣مصِمَد اّلل ؾَم٣مِهِديَن فَمعَم َأٞمُٖمِسِٜمْم زم٣ِميْمُ٘مْٖمِر ُأْويَمئَِك ضَمبِْم٦َْم  } ََم٣م ىَم٣مَن يمِْٙمُٚممْمِ

ْم َودِم ايمٛم٣َّمِر ُهْم طَم٣ميمُِد  ومٙم٤من  ، وٕن ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة هق أوضم٥م قمغم اًمٕمب٤مد ، 1{وَن َأفْمََمُِلُ

ومٝمذا هق ُمٜمٝم٩م إٟمبٞم٤مء مجٞمٕمٝمؿ ذم اًمدقمقة إمم اهلل ضمؾ ضمالًمف  ، أول ُم٤م يبدأ سمف ذم اًمدقمقة

صمؿ سمٕمد ذًمؽ  ، وٟمبذ اًمنمك ، يبدؤون أوًٓ سمدقمقة اىمقاُمٝمؿ إمم شمقطمٞمد اهلل وإظمالص اًمديـ ًمف

وهٙمذا يم٤من اًمِم٠من ذم ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء  ، سمف سم٘مٞم٦م ذائع اًمديـيٕمٚمٛمقن ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمتقطمٞمد واىمر 

روى اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ذم صحٞمحٝمام  ، واشمب٤مقمف سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ ، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل 

 ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل  ، إٟمؽ شم٠ميت ىمقُم٤ًم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب " : ًمف 

وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمذًمؽ وم٤مقمٚمٛمٝمؿ أن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦م   "ان يقطمدوا اهلل  "وذم رواي٦م 

وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمذًمؽ وم٢مي٤مك ويمرائؿ أُمقاهلؿ واشمؼ  ، شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ

 : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل  ، "وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل طمج٤مب  ، عمٔمٚمقمدقمقة ا

وىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف إُم٦م أن أصؾ "

ومبذًمؽ يّمػم  ، اإلؾمالم واول ُم٤م ي١مُمر سمف اخلٚمؼ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل
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صمؿ سمٕمد اًمدقمقة إمم  "واعمب٤مح دُمف وُم٤مًمف ُمٕمّمقم اًمدم واعم٤مل  ، سٚماًم واًمٕمدو وًمٞم٤مً اًمٙم٤مومر ُم

ومٜمبل اهلل  ، ويدقمك اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م وشمٕم٤مًم٩م إُمراض اًمٗم٤مؿمٞم٦م ذم اعمجتٛمع ، اًمتقطمٞمد شمبلم إطمٙم٤مم

ًمقط قمٚمٞمف اًمسالم ريمز سمٕمد اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد قمغم اًمتحذير ُمـ وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط ًمٗمِمقه٤م ذم 

وهٙمذا سم٘مٞم٦م  ، اهلل ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمسالم ريمز قمغم اًمتحذير ُمـ ٟم٘مص اًمٙمٞمؾ واًمقزن وٟمبل ، ىمقُمف

اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُم٦م أمجٕملم هيذسمقن اًمٕم٘م٤مئد أوًٓ صمؿ يستّمٚمحقن سمٕمد ذًمؽ 

وهدومٝمؿ ُم٘مّمقدهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف هق إظمراج اًمٜم٤مس ُمـ  ، ٤مدساجلقاٟم٥م إظمرى ُمـ اًمٗم

 1((وؾمخط اجلب٤مر ، ويٜمجق ُمـ اًمٜم٤مر ، ؼ طمتك ي٠مظمذوا سمفوإرؿم٤مدهؿ إمم احل ، اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

 .يمالُمف طمٗمٔمف اهلل اٟمتٝمك

وم٤مًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمح يٕمرف ُم٤م اًمذي يٜمبٖمل قمٚمٞمف أن يٕمرف ُم٤م اًمذي جي٥م أن يبدأ سمف ذم دقمقشمف 

ُمقر ٓ يٛمٙمـ ًمٚمداقمٞم٦م أن يدريمٝم٤م إٓ إذا شم٠مُمؾ ذم هذه إوُم٤م اًمذي يستحسـ شم٠مظمػمه وُمثؾ 

 . شمٕم٤ممم وزم اًمتقومٞمؼواهلل دقمقة إٟمبٞم٤مء 
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 ام اخل

 

 النتائج والتوصيات

 واًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد ًمٕمب٤مد  إّن ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن ُمـ اًمدروس واًمٕمؼم

اهلل اعم١مُمٜملم قمؼمة ًمٚمٜم٤مس وسمٞم٤من واوح ضمكم قمغم ٟمٍم اهلل وشم٠ميٞمٞمده ًمٕمب٤مده اعم١مُمٜملم 

ُمٜمٚمف ىمٚم٥م أو أًم٘مك اًمسٛمع وهق  وإٟمام يٜمتٗمع هبذه اًم٘مّم٦م وأُمث٤مهل٤م واًمدقم٤مة اًمّم٤مدىملم

ؿمٝمٞمد وأُم٤م اًمٖم٤مومٚمقن ومٙمؿ ُمـ آي٦م ذم اًمساموات وإرض يٛمرون قمٚمٞمٝم٤م وهؿ قمٜمٝم٤م 

ُمٕمروقن وُم٤م حيدث ُمـ اًمتٓم٤مول واًمتٗم٤مظمر وآؾمتٕمالء ُمـ ىمبؾ اًمٓمقاهمٞم٧م وأقمقاهنؿ 

ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م ًمدًمٞمؾ واوح قمغم همٗمٚمتٝمؿ وقمدم اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سمام طمدث 

 .ٓمٖم٤مة واًمبٖم٤مةًمٗمرقمقن وهمػمه ُمـ اًم

  ؿمؽ وٓ ري٥م أن هٜم٤مك طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ُمـ وضمقد اًمٓمٖم٤مة ذم أي زُم٤من وُمٙم٤من وذًمؽ ٓ

وم٤محلٞم٤مة دار سمالء واُمتح٤من واظمتب٤مر ، هق ىمْم٤مء اهلل وىمدره ذم ظمٚم٘مف وًمف احلٙمٛم٦م اًمب٤مًمٖم٦م

أراد ؾمبح٤مٟمف أن جيٕمؾ سمٕمض اًمٕمبٞمد ومتٜم٦م ًمبٕمض قمغم اًمٕمٛمقم ذم مجٞمع اًمٜم٤مس )طمٞم٨م

إمم أن يرث اهلل وم٤محلٞم٤مة ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٍماع اعمستٛمر سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ ، 1(ُم١مُمـ ويم٤مومر

 .إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 َويَمْو ؾَم٣مء َرزمَُّك } : وم٣مل اّلل سمٔم٣ملم، إّن ومرقمقن ًمٕمٜمف اهلل وأُمث٤مًمف اُمتح٤من ُمـ اهلل ًمٚمبنمي٦م

ُٜمْم َْجِٝمٔم٣ًم َأهَمَٟمٞم٦َم سُمْ٘مِرُه ايمٛم٣َّمَس ضَمتَّى َيُ٘مو  .2{ُٞموْا َُم٠ْمَِمٛمكِمَ ََٔمَن ََمن دِم إَْرِض ىُمٙمُّ

                                                                 

 . ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  .  13/18شمٗمسػم اًم٘مرـمبل   - 1

 . 99:يقٟمس - 2



168 

 

 

  إن اًمدقمقة إمم اهلل حتت٤مج إمم صؼم واؾمتٛمرار وطمٙمٛم٦م وسمٞم٤من وسمذل إؾمب٤مب وٓ يٚمزم

وًمٙمـ ًمـ يٙمقن  سمٕمد ذًمؽ يمٚمف آؾمتج٤مسم٦م وإٟمام ٟمحـ ُمتٕمبدون سمبذل إؾمب٤مب

ّٕن قمغم ىمٚمبف ) .وٕمػ اًمدًمٞمؾ أو قمدُمف ؾمبب٤م سمٕمد أن ُأىمٞمٛم٧م احلج٦م وؾمٓمع اًمؼمه٤من

، 1(وهٙمذا طم٤مل ُمـ همٚم٥م قمٚمٞمف هقاه، شمّمد قمـ اًمٗمٝمؿ واًم٘مبقلوؾمٛمٕمف و سمٍمه ُمقاٟمع 

يْمٛم٣َم إيَِمْٝمِٜمُم } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، وهذه طم٘مٞم٘م٦م قمغم محٚم٦م اًمدقمقة إمم اهلل أن يتٜمبٝمقا هل٤م ٛم٣َم َٞمزَّ َويَمْو َأٞمَّ

٣م ىَم٣مُٞموْا  ٍء وُمُباًل َمَّ َٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜمْم ىُملَّ ََشْ َٚمُٜمُم اظمَْْوسَمى َوضَممَمْ يمُِٝم٠ْمَِمٛمُوْا إَِّٓ َأن َيَُم٣مَء اّللُّ اظمًَْئَِ٘م٥َم َوىَمٙمَّ

ذًمؽ أّن اعم٤مٟمع قمـ اإليامن ؾمب٥م آظمر ٓ يتٕمٚمؼ سمْمٕمػ  :2{َويَمـ٘مِنَّ َأىْمَثَرُهْم ََيَْٜمُٙمونَ 

  .اًمدًمٞمؾ أو ىمقشمف

 وأقمٔمؿ إقمامل اًمتل ي١مدهي٤م اعمسٚمؿ ، إن اًمدقمقة إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أضمؾ إومٕم٤مل

سمؾ هل ُمـ اهلٛمقم اًمتل شم٘مٕمده ، ْمٕمٝم٤م ذم ُمٞمزان طمسٜم٤مشمفوي، و حيتسبٝم٤م ٔظمرشمف، ذم دٟمٞم٤مه

وم٤مًمدقم٤مة إمم ، وخمرج ُمـ اًمْمٞمؼ، يبح٨م قمـ ٟمقاومذ ًمألُمؾ، وشم٘مٞمٛمف ويٗمٙمر ومٞمٝم٤م ًمٞمؾ هن٤مر

، ٓ يٕمٚمؿ ىمدره٤م إٓ ُمـ شمٕمٚمؼ ىمٚمبف هب٤م، قمٔمٞمٛم٦م إمهٞم٦م، اهلل ي٘مقُمقن سمٛمٝمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م اًمِم٠من

وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ، رؾمٚملميمٞمػ ٓ وهل ُمٝمٛم٦م إٟمبٞم٤مء واعم، وضمٕمٚمٝم٤م حمقر طمٞم٤مشمف

اًمتل حتؽمق ًمتِضء ًمٚمٜم٤مس  ، واىمتٗمك أصمرهؿ ُمـ اعمّمٚمحلم وم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل هؿ اًمِمٛمقع

وهؿ ىمٚم٥م ، وهؿ وقمل إُم٦م اعمستٜمػم و ومٙمر إُم٦م احلر، ـمريؼ اهلدى واحلؼ اًمْمٞم٤مء

سمؾ هؿ ىم٤مدة ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة ذم ، وأـمب٤مء اًم٘مٚمقب اعمريْم٦م واًمٜمٗمقس اجلرحي٦م، إُم٦م اًمٜم٤مسمض

وٓ ، وم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل ٓ يٕمٞمِمقن ٕٟمٗمسٝمؿ .وإُمقاج اعمتالـمٛم٦م، وؾمط اًمري٤مح اهلقضم٤مء

ويٛمقت صٖمػمًا أُم٤م ، يٕمٞمش صٖمػماً  ،ٕن اًمذي يٕمٞمش ًمٜمٗمسف، وٓ ًمِمٝمقاهتؿ، عمٚمذاهتؿ

ومدقمقهتؿ ، عمجتٛمٕمٝمؿ، ُٕمتٝمؿ، وم٢مهنؿ يٕمٞمِمقن ًمدقمقهتؿ، اًمدقم٤مة اًمّم٤مدىمقن اعمخٚمّمقن
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 .  111:إٟمٕم٤مم  - 2



169 

 

 

و ؿمٖمٚمٝمؿ اًمِم٤مهمؾ ذم اًمن ، هؿ ذم اًمٜمقم واًمٞم٘مٔم٦ممهٝمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وهل ومٙمر

ويْمحقن ذم ؾمبٞمٚمٝم٤م سم٤مًمقىم٧م واجلٝمد ، ي١مصمرون ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م، واًمٕمٚمـ

اًمبالء اًمِمديد ، ويستٕمذسمقن ذم ؾمبٞمؾ ٟمنمه٤م وإسمالهمٝم٤م، سمؾ وسم٤معمٝم٩م وإرواح، واعم٤مل

 .واًمٕمذاب إًمٞمؿ

 وطمسـ اًمسػم قمغم  ، ٜمٝم٩مقمٚمٞمف أن يتحرى ؾمالُم٦م اعم، إن ُمـ حيٛمؾ رؾم٤مًم٦م إٟمبٞم٤مء

ويس٤مير اًمقاىمع احل٤مض ، ويٕمٞمش اعمست٘مبؾ اعم٠مُمقل ، ومٞمت٠مُمؾ اعم٤ميض اًم٘مري٥م، اًمٓمريؼ

وُم٤م متقج سمف ، سملم ُمده٤م وضمزره٤م، يرى ؾمػم اًمدقمقة سملم ىمقهت٤م ووٕمٗمٝم٤م، سمحٙمٛم٦م وروي٦م

وُمـ اخلٚمؾ اًمذي ىمد ي٠ميت ُمـ اجلٛمقد قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ  ، واعمٜم٤مزع، اًمس٤مطم٦م ُمـ أراء

أو ُمـ وٕمػ ؿمبٙم٦م اًمٕمالىم٤مت  ،اعمراضمٕم٦م سملم يمؾ ومؽمة وأظمرى وقمدم، ظم٤مـمئ٦م

أو ُمـ ، وىمٚم٦م اًمٗم٘مف سمخٗم٤مي٤م اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م، اًمٜم٤مشم٩م قمـ وٕمػ اًمؽمسمٞم٦م ، آضمتامقمٞم٦م

 .اًمٖمٗمٚم٦م قمـ أصح٤مب اعمٓم٤مُمع وإهقاء

  هٜم٤مك ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يتخغم قمـ اًمدقمقة إمم اهلل سمحج٩م ًمٞمس٧م واىمٕمٞم٦م يْمخٛمٝم٤م هلؿ

ومٞمٕمٞمِمقن ذم أومؼ وٞمؼ يدور طمقل ُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م مل ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ ُمـ اجلـ واإلٟمس 

إِنَّ } : ي٘مقل شمٕم٤ممم، ومل يٖم٤مروا طملم اٟمتٝمٙم٧م طمرُم٤مت اًمديـ سمِمئقن اعمسٚمٛملم هيتٛمقا

٣مُهُم اظمًَْئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِي َأْٞمُٖمِسِٜمْم وَم٣ميُموْا همِٝمَم ىُمٛمُتْم وَم٣ميُموْا ىُمٛم٣َّم َُمْسَتّْمَٔمِٖمكَم دِم إَْرضِ   ايمَِّذيَن سَمَوهمَّ

ْ سَمُ٘مْن َأْرُض اّللِّ َواؽِمَٔم٥ًم هَمُتَٜم٣مصِمُروْا همِٝمَٜم٣م هَمُٟمْويَمـئَِك ََمْٟمَواُهْم صَمَٜمٛمَُّم َوؽَم٣مءْت وَم٣ميمْ  َوْا َأمَل

ًم٘مد فمٚمٛمقا احلؼ ، احلٞم٤مة أصٗم٤مر ٓ ىمٞمٛم٦م هلؿ ه٤مُمشه١مٓء اًم٘م٤مقمدون قمغم ، 1{ََمِِمغماً 

جُيٞمبقن  ومبامذا، وفمٚمٛمقا اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ُأٟمٞمٓم٧م هبؿ طملم ىمٕمدوا، اًمذي ُمـ أضمٚمف ظُمٚم٘مقا

وُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ جيٚمس ُمسؽمحي٤م يٕمٚمؾ ! وىمد طمرضت اعمالئٙم٦م ًمتتقوم٤مهؿ وهذا طم٤مهلؿ

ك اًمؽمي٨م ؿمٕم٤مرا أسمدي٤م ويب٘م ..ٓ سمّد ُمـ اًمؽمي٨م:  ٟمٗمسف سم٤مًمٙمذب واإلدقم٤مء اًمب٤مـمؾ ىم٤مئال
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ومٝمؿ  ..إّٟمف اًمست٤مر اًمذي خُيٗمل سمف ه١مٓء وٕمػ إيامهنؿ وقمجزهؿ ويمس٤مطمٝمؿٓ سمّد ُمٜمف، 

ْٞمَٝم٣م ...} : اًمذيـ ىم٤مًمقا ْرسَمٛم٣َم إلَِم َأصَمٍل وَمِري٤ٍم وُمْل ََمَت٣مُع ايمدَّ ٛم٣َم مِلَ ىَمتَْب٦َم فَمَٙمْٝمٛم٣َم ايْمِٗمَت٣مَل يَمْوٓ َأطمَّ َرزمَّ

َٗمى َوَٓ سُمْٓمَٙمُٚموَن هَمتِٝمالً  يٕمٚمؿ أن أضم٤مل )وهذا ٓ يّمدر ممَـّ، 1{وَمٙمِٝمٌل َوأطِمَرُة طَمغْمٌ ظميَِن اسمَّ

ىم٤مئٚمف ممـ مل يرؾمخ ذم اإليامن ىمدُمف وٓ إٓ أن يٙمقن ..حمدودة وإرزاق ُم٘مسقُم٦م

 .2(اٟمنمح سم٤مإلؾمالم ضمٜم٤مٟمف

 !سمسب٥م وؾمقؾم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمٗم٤مده٤م أّن ضيب٦م اًمٕمزِّ سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ ورسمام يم٤من اًم٘مٕمقد   

ومحلم يم٤من سمٜمق اهائٞمؾ ي١مدون ضيب٦م اًمذل ًمٗمرقمقن وهق ي٘متؾ أسمٜم٤مءهؿ )، واحل٘مٞم٘م٦م همػم ذًمؽ

ومٝمؿ مل يٙمقٟمقا ي١مدون هذه اًمرضيب٦م إّٓ .رة اعمٕمريم٦مويستحل ٟمس٤مءهؿ مل شمتدظمؾ يد اًم٘مدرة إلدا

ذم ىمٚمقب اًمذيـ آُمٜمقا سمٛمقؾمك واؾمتٕمدوا ، وم٠مُّم٤م طملم اؾمتٕمٚمـ اإليامن.ذٓ واؾمتٙم٤مٟم٦م وظمقوم٤م

ٓطمتامل اًمتٕمذي٥م وهؿ ُمرومققمقا اًمرؤوس جيٝمرون سمٙمٚمٛم٦م اإليامن ذم وضمف ومرقمقن دون 

دظمٚم٧م يد اًم٘مدرة إلدارة وم٠مُّم٤م قمٜمد ذًمؽ وم٘مد شم.ودون اشم٘م٤مء ًمٚمتٕمذي٥م، شمٚمجٚم٩م ودون حترج

 .3(وإقمالن اًمٜمٍّم اًمذي شمّؿ ىمبؾ ذًمؽ ذم إرواح واًم٘مٚمقب، اعمٕمريم٦م

  إن اًمدقمقة امم اهلل حتت٤مج إمم طمريم٦م ودقمقة ويمٚمٛم٦م وسمٞم٤من وطمج٦م ٓ ىمٕمقد ودقم٦م وراطم٦م

ومٗمل ىمّم٦م ُمقؾمك ٟمٛمقذج ومريد ٕصح٤مب اهلؿ اًمدقمقي واهلٛمؿ اًمذيـ اًمذيـ يٕمِم٘مقن 

إّن ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع ومرقمقن قمٚمٛمتٜم٤م دروؾم٤م قمديدة ُمـ أمهٝم٤م أن  اًم٘مٛمؿ

 .وٓ ٟمٍم ًمٚم٘م٤مقمديـ ٓ سم٤معمداومٕم٦م سمسٜمـ اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦ماًمٔمٚمؿ ٓ يزول 

ذم ظمت٤مم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اذيمر ٟمت٤مئ٩م اًمبح٨م اًمتل شمقصؾ إهي٤م اًمب٤مطم٨م وأخلّمٝم٤م قمغم 

 .ؿمٙمؾ ٟم٘م٤مط ُمريمزة 
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  : إيمٝمٜم٣م زمٔمد هذا ايمبح٧مهم ايمٛمت٣مئ٨م ايمتي سموصٙم٦م وهذه 

إن ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمع اًمٓم٤مهمٞم٦م ومرقمقن ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم دروس وقمؼم مج٦م  .1

  .اًمٙمريؿ ٟمستٓمٞمع أن ٟمستخٚمص اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م اًم٘مرآنوسم٤مًمت٠مُمؾ واًمتدسمر ذم 

اًمٙمريؿ مل ي٠ميت قمبث٤م وإٟمام ًمف طمٙمؿ وأهار ُمـ  اًم٘مرآنشمٙمرار ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ومرقمقن ذم  .2

ء مل ي٠ميت ذم همػمه٤م أو ريمزت قمغم أُمر ُمٕملم يتٜم٤مؾم٥م ُمع أمهٝم٤م أن يمؾ ىمّم٦م أشم٧م سمٌم

  .اعمحقر اًمٕم٤مم ًمٚمسقرةاعمقوقع و

اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمس احل٤مضم٦م إمم اًمت٠مد سم٤مٕٟمبٞم٤مء ذم دقمقهتؿ وظمّمقص٤م ُمقؾمك  .3

  .ٕٟمف ٟمٛمقذج ًمٚمٛمقاضمٝم٦م ُمع اًمٓمقاهمٞم٧مقمٚمٞمف اًمسالم 

قمقهتؿ ًمٚمٜم٤مس هق اًمدقمقة إمم إن ُمـ أهؿ ُم٤م يٜمبٖمل أن يريمز قمٚمٞمف اًمدقم٤مة ذم سمداي٦م د .4

 اًمتقطمٞمد واًمبٕمد قمـ اًمنمك 

 .اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم شمستٚمزم اًمتؼمؤ اًمت٤مم ُمـ اعمنميملم وُمٕم٤مداهتؿ وُمقآة اعم١مُمٜملم  .5

جي٥م أن شمٙمقن ُمس٠مًم٦م اًمإليامن سم٤مًمبٕم٨م واًمٜمِمقر قم٘مٞمدة راؾمخ٦م ذم ٟمٗمس اًمداقمٞم٦م  .6

اظمتّم٤مر ًمٚمٛمس٤موم٦م وشم٘مري٥م يْمٕمٝم٤م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞم٦م وجيٕمٚمٝم٤م واوح٦م اُم٤مم اعمدقمقيلم ومٗمٞمٝم٤م 

 .ًمٚمٗمجقة يبلم اًمداقمٞم٦م واعمدقمقيلم

إن اًمدقمقة إمم اهلل ومـ حيت٤مج إمم ُمٝم٤مرة وأؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م وهل شمٕمبٞمد  .7

  .اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معملم

جي٥م أن يٙمقن اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم هؿ أول ُمـ يٛمتثؾ عم٤م يدقمق إًمٞمف ومٞمٙمقٟمقن ىمدوات   .8

هلؿ ىمبؾ أىمقاهلؿ وإٓ وم٢من يمٚمامهتؿ ؾمتْمؾ يمٚمامت ضمقوم٤مء يدقمقن سم٠مومٕم٤م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٜم٤مس

 ٓ ُمٕمٜمك هل٤م 

إن اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمح هق اًمذي يقازن سملم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ومال ي٘مٜمط اًمٜم٤مس سمتٖمٚمٞم٥م  .9

  .اًمؽمهٞم٥م وٓ ي١مُمٜمٝمؿ سمتٖمٚمٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م
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ٓ سمد أن يتٕمٚمؿ اًمدقم٤مة إمم اهلل ُمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم أدب احلقار واعمٜم٤مفمرة  .16

حلقار يمقؾمٞمٚم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة ٓ ؾمٞمام ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ويستخدُمق ا

  .اًمذي سم٤مت احلقار ُمـ أهؿ اعم٘مقُم٤مت ًمٚمتخ٤مـم٥م سملم إُمؿ واًمِمٕمقب

ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اعمٝمٛم٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أؾمٚمقب اًمققمظ واعمج٤مدًم٦م  .11

  .ة ُمثٛمرةسم٤مًمتل هل أطمسـ وم٘مد اؾمتخدُمٝم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ذم دقمقشمف ومٙم٤مٟم٧م دقمق

إن قمقاُمؾ ٟمج٤مح دقمقة ُمقؾمك ًمٗمرقمقن ممٙمـ أن يستٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مة إذا ومٝمٛمقه٤م  .12

  .وقمٛمٚمق هب٤م

ُمـ أهؿ قمقاُمؾ اًمٜمج٤مح ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ًمٗمرقمقن إظمذ سم٤مٕؾمب٤مب اعم٤مدي٦م  .13

 .واعمٕمٜمقي٦م

إن مم٤م يٜمبٖمل قمغم اًمدقم٤مة أٓ يٖمٗمٚمق قمـ اًمسٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م ذم دقمقاهتؿ ومٞمبذًمق إؾمب٤مب  .14

 قيمٚمقا وٓ يريمٜمقا ومٞمتقايمٚمقاويت

إن ـمريؼ اًمدقمقة ـمريؼ حمٗمقف سم٤معمخ٤مـمر وحيت٤مج ُمـ ؾمٚمٙمف إٓ زاد ُمتلم ُمـ اًمّمؼم  .15

  .واًمٞم٘ملم

وىمد سمذًم٧م أىمَم ُم٤م أؾمتٓمٞمع إلظمراج ، وظمت٤مُم٤م ومٝمذا صمٛمرة ضمٝمد اعم٘مؾ أىمدُمف ًمٜمٗمز قمٜمد اهلل

ٟمٗمز وُمـ وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ ، وم٢من أصب٧م ومبتقومٞمؼ ُمـ اهلل، هذا اًمبح٨م ذم أطمسـ صقرة

 .وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وأؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع هبذا اًمبح٨م اعمسٚمٛملم، اًمِمٞمٓم٤من
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، احلج٦م ذم اًم٘مراءات (هـ376 -314.)أسمق قمبد اهلل، احلسلم سمـ أمحد:  يفاسمـ ظم٤مًمق -8

، دار اًمنموق، سمػموت، 4قمبد اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم، ط:  اًمسبع، ضمزء واطمد، حت٘مٞمؼ

 . هـ1461

:  طمج٦م اًم٘مراءات، ضمزء واطمد، حت٘مٞمؼ. أسمق زرقم٦م، قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد:  اسمـ زٟمجٚم٦م -9

 . 1982  1462ت، ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػمو2ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين، ط

 .اًمدار اًمتقٟمسٞم٦م ، اًمتحرير واًمتٜمقير ، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر : اسمـ قم٤مؿمقر  -16

حمٛمد أمحد قمبد : حت٘مٞمؼ 258ىمّمص إٟمبٞم٤مء ص ، اسمـ يمثػم أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ  -11

 .م 1996 5اًمٕمزيز ُمٙمتب٦م دار اًمث٘م٤موم٦م ط

داي٦م ، اًمب(هـ774-761)أسمق اًمٗمداء، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًمدُمِم٘مل، : اسمـ يمثػم -12

 . ضمزء، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، سمػموت14واًمٜمٝم٤مي٦م، 

، شمٗمسػم (هـ774-761)أسمق اًمٗمداء، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًمدُمِم٘مل، : اسمـ يمثػم -13

 . هـ1461أضمزاء، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 4اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، 

، ؾمٜمـ اسمـ (هـ275- 267)أسمق قمبد اهلل، حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، : اسمـ ُم٤مضمف -14

 . ١ماد قمبد اًمب٤مىمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموتحمٛمد وم:  ُم٤مضمف، ضمزءان، حت٘مٞمؼ

، ًمس٤من اًمٕمرب، (هـ711 -636)حمٛمد سمـ ُمٙمرم إومري٘مل اعمٍمي، : اسمـ ُمٜمٔمقر  -15

 ، دار ص٤مدر، سمػموت1ضمزء، ط15

، (هـ213ت)أسمق حمٛمد، قمبد اعمٚمؽ سمـ أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري، : اسمـ هِم٤مم -16

، دار 1ط ـمف قمبد اًمرءوف ؾمٕمد،:  أضمزاء، حت٘مٞمؼ6اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ٓسمـ هِم٤مم، 

 .  هـ1411اجلٞمؾ، سمػموت، 
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، إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمسٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م (951ت)حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمامدي، : أسمق اًمسٕمقد -17

 .أضمزاء، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت9اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ىمدم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمستػم  ذم يمٚمٞم٦م ُمٕم٤مرف  –أمحد ومتحل سمـ مجٕم٦م  -18

 ( همػم ُمٜمِمقر . )  1997ؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سمامًمٞمزي٤م اجل٤مُمٕم٦م اإل –اًمقطمل واًمؽماث 

-1273)أسمق اعمٕم٤مزم، حمٛمقد ؿمٙمري سمـ قمبداهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ، :  إًمقد -19

ضمزءا، دار  36، روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمسبع اعمث٤مين، (هـ1342

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

ٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، إقمج٤مز أسمق سمٙمر، حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حم:  اًمب٤مىماّلين -26

، ُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، 3قمامد اًمّديـ أمحد طمٞمدر، ط: اًم٘مرآن، ضمزء واطمد، حت٘مٞمؼ

 . م1995-هـ1416سمػموت، ًمبٜم٤من، 

، اًمت٤مريخ (هـ256 -194)أسمق قمبداهلل، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل، :  اًمبخ٤مري -21

 . ه٤مؿمؿ اًمٜمدوي، دار اًمٗمٙمر:  أضمزاء، حت٘مٞمؼ8اًمٙمبػم، 

، اجل٤مُمع (هـ256 -194)أسمق قمبداهلل، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل، :  اًمبخ٤مري -22

، دار اسمـ يمثػم، 3ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، ط:  أضمزاء، حت٘مٞمؼ6اًمّمحٞمح اعمختٍم، 

 . م1987هـ، 1467اًمٞمامُم٦م، سمػموت، 

 1419 – 1675اًمٕمدد  –اًمدقمقة جمٚم٦م  - قمبداًمرزاق سمـ قمبداعمحسـ اًمبدر :.اًمبدر -23

 .هـ 

، ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ، (516ت )حمٛمد، احلسلم سمـ ُمسٕمقد اًمٗمراء، أسمق :  اًمبٖمقي -24

، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 2ُمروان ؾمقار، ط -ظم٤مًمد اًمٕمؽ :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ4

 . م1987 هـ 1467
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 -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : دار اًمٜمنم ذح اًمسٜم٦م  احلسلم سمـ ُمسٕمقد اًمبٖمقي،: اًمبٖمقي -25

ؿمٕمٞم٥م : ٘مٞمؼاًمث٤مٟمٞم٦م، حت: م، اًمٓمبٕم٦م1983 -هـ 1463 -سمػموت  _دُمِمؼ 

 حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش -إرٟم٤مؤوط 

قمبد اًم٘م٤مدر قمروم٤مت :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ5، شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي، (791ت :  )اًمبٞمْم٤موي -26

 . م1996 هـ 1416اًمٕمِم٤م طمسقٟم٦م، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

-384)أسمق سمٙمر، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقؾمك، : اًمبٞمٝم٘مل -27

حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، :  زاء، حت٘مٞمؼأضم16، ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى، (هـ458

 . م1994 هـ 1414ُمٙمتب٦م دار اًمب٤مز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

، اجل٤مُمع (هـ279-269)أسمق قمٞمسك، حمٛمد سمـ قمٞمسك اًمسٚمٛمل، : اًمؽمُمذي -28

أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون، دار إطمٞم٤مء :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ5اًمّمحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، 

 . اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

ـ حمٛمد سمـ خمٚمقف، اجلقاهر احلس٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، قمبد اًمرمحـ سم:  اًمثٕم٤مًمبل -29

 .أضمزاء، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت4

، شمٗمسػم ؾمٗمٞم٤من (هـ161ت )أسمق قمبد اهلل، ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق، : اًمثقري -36

 . هـ1463، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1اًمثقري، ضمزء واطمد، ط

دار ، ًمتٗم٤مؾمػمًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمبػم أين ا، أسمق سمٙمر ضم٤مسمر اجلزائري : اجلزائري  -31

 . م 1992 –ه 1412. اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ، اًمسالم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم  

، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، (هـ376-365)أسمق سمٙمر، أمحد سمـ قمكم اًمرازي، : اجلّم٤مص -32

حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ5

 .  هـ1465
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، اعمستدرك (هـ465-321)حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٜمٞمس٤مسمقري، أسمق قمبداهلل، :  احل٤ميمؿ -33

، دار اًمٙمت٥م 1ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط:  أضمزاء، حت٘مٞمؼ4قمغم اًمّمحٞمحلم، 

 . م1996 هـ 1411اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث   . اًم٘مّمص اًم٘مرءاين . صالح قمبد اًمٗمت٤مح ، اخل٤مًمدي  -34

 .1983.  1ط . دار اًم٘مٚمؿ 

، دار قماّمر 3اًمبٞم٤من ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن، ضمزء واطمد، ط.قمبد اًمٗمّت٤مح صالح: اخل٤مًمدي -35

-هـ1413ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، إٔردن، قماّمن، ؾمقق اًمبؽماء، ىمرب اجل٤مُمع احلسٞمٜمل، 

 .م1992

قمبد اًمقه٤مب سمـ ًمٓمػ  ُمٕم٤ممل اًمدقمقة ذم ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  اًمديٚمٛمل  -36

 .م ٦1989م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمبٕم ُمٙمتب٦م اإلرؿم٤مد صٜمٕم٤مء  ( رؾم٤مًم٦م ديمتقراة)اًمديٚمٛمل 

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ، اًمتٗمسػم اًمٙمبػم، اًمرازي ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر   -37

 . 1996قم٤مم  1ط

، خمت٤مر اًمّمح٤مح، ضمزء واطمد، (721ت)حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبداًم٘م٤مدر، : اًمرازي -38

 .م1995 هـ 1415حمٛمقد ظم٤مـمر، ُمٙمتب٦م ًمبٜم٤من ٟم٤مذون، سمػموت، :  حت٘مٞمؼ

ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ، احلسلم سمـ حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ ، اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين  -39

 .حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٞمد اًمٙمٞمالين دار اعمٕمروم٦م سمػموت، اًمٙمريؿ

، 1حمٛمد سمـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ضمزءان، ط:  اًمزرىم٤مين -46

 . م1996دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ُمٙمت٥م اًمبحقث واًمدراؾم٤مت،  

، اًمؼمه٤من ذم (هـ794 -745)سمـ قمبد اهلل،  أسمق قمبد اهلل، حمٛمد سمـ هب٤مدر:  اًمزريمٌم -41

حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ4قمٚمقم اًم٘مرآن، 

 .هـ1391
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أسمق حيٞمك إٟمّم٤مري، ومتح اًمرمحـ سمٙمِمػ ُم٤م يٚمتبس ذم اًم٘مرآن، ضمزء :  زيمري٤م -42

هـ 1465، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، 1حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقين، ط:  واطمد، حت٘مٞمؼ

 .  م1985ـ

، اًمٙمِم٤مف (هـ538-467)أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد، :  اًمزخمنمي -43

: أضمزاء، حت٘مٞمؼ4قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ، 

هـ، 1415، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من، 1حمٛمد قمبد اًمسالم ؿم٤مهلم، ط

 . م1995

جمٚم٦م ، شم٠مُمالت ُمـ ٟمب٠م ُمقؾمك وومرقمقن ،  أمحد قمبد اهلل اًمٕمامري اًمزهراين: اًمزهراين  -44

 (. 1427)رسمٞمع أظمر  1اًمٕمدد ، ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمبل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرءاٟمٞم٦م 

. وم٤موؾ ص٤مًمح اًمس٤مُمرائل. د. عمس٤مت سمٞم٤مٟمٞم٦م ذم ٟمّمقص ُمـ اًمتٜمزيؾ: اًمس٤مُمرائل -45

 .م 1999. سمٖمداد. دار اًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م. 1ط

قمبد اًمرمحـ سمـ :  يمالم اعمٜم٤من، شم٠مًمٞمػشمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمسػم: اًمسٕمدي  -46

م، 2666 -هـ1421 -سمػموت  -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م : ٟم٤مس اًمسٕمدي، دار اًمٜمنم

 . اسمـ قمثٞمٛملم: حت٘مٞمؼ

، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 5أضمزاء، ط8ؾمٞمد ىمٓم٥م، ذم فمالل اًم٘مرآن،  -47

 . م1967-هـ1386ًمبٜم٤من، 

-849)يب سمٙمر سمـ اًمٙماملأسمق اًمٗمْمؾ، ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أ: اًمسٞمقـمل -48

، دار 1، وضمالل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد، شمٗمسػم اجلالًملم، ضمزء واطمد، ط(هـ911

 . احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة

، اًمدر (هـ911ت)أسمق سمٙمر، ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل، : اًمسٞمقـمل -49

 . م1993أضمزاء، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 8اعمٜمثقر، 
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، ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم (هـ1256 -1173)حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد، : اًمِمقيم٤مين -56

 . أضمزاء، دار اًمٗمٙمر، سمػموت5ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمسػم، 

، شمٗمسػم اًم٘مرآن، ضمزءان، (هـ211 -126)قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم، : اًمّمٜمٕم٤مين  -51

 .هـ1416، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض، 1ُمّمٓمٗمك ُمسٚمؿ حمٛمد، ط:  حت٘مٞمؼ

، اعمٕمجؿ (هـ366 -266)أيقب،  أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ: اًمٓمؼماين -52

ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد، قمبد اعمحسـ سمـ :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ16إوؾمط، 

 .  هـ1415إسمراهٞمؿ احلسلم، دار احلرُملم، اًم٘م٤مهرة، 

، اعمٕمجؿ (هـ366 -266)أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب، : اًمٓمؼماين -53

، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم 2، طمحدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل:  ضمزءا، حت٘مٞمؼ26اًمٙمبػم، 

 . م1983  1464واحلٙمؿ، اعمقصؾ، 

، شم٤مريخ (هـ316-224)أسمق ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد، : اًمٓمؼمي -54

 . هـ1467، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1أضمزاء، ط5إُمؿ واعمٚمقك، 

، ضم٤مُمع (هـ316-224)أسمق ضمٕمٗمر، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد، : اًمٓمؼمي -55

 . هـ1465ضمزءا، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ٠36مويؾ آي اًم٘مرآن، اًمبٞم٤من قمـ شم

، ُمسٜمد أيب (هـ264ت)أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمٗم٤مرد اًمبٍمي، :  اًمٓمٞم٤مًمز -56

 .داود اًمٓمٞم٤مًمز، ضمزء واطمد، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت

، دار 1ومْمؾ طمسـ، اًم٘مّمص اًم٘مرآين إحي٤مؤه وٟمٗمح٤مشمف، ضمزء واطمد، ط: قمب٤مس -57

 . م1987اًمٗمرىم٤من، قمامن، إردن، 

، دار اًمٗمٙمر ، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرءان اًمٙمريؿ ، حمٛمد وم١ماد ، قمبد اًمب٤مىمل  -58

 .4ط
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وم٘مف اًمدقمقة ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم شم٠مًمٞمػ حمٛمد أمحد قمامرة إؾمت٤مذ  قمامرة  -59

 . 1997اًمٓمبٕم٦م إومم  -ُمٙمتب٦م اإليامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  زهر سمج٤مُمٕم٦م إ

إٟمس اجلٚمٞمؾ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن وسمٜمل ، وم١ماد قمبد اهلل اًمٕمٛمر : اًمٕمٛمر  -66

 . اًمٓمبٕم٦م إومم . ُمٙمتب٦م دار اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ، إهائٞمؾ 

أضمزاء، 5، إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمّديـ، (هـ565ت)أسمق طم٤مُمد، حمٛمد سمـ حمٛمد، : اًمٖمزازم -61

 . م1998ُمٙمتب٦م ُمٍم، دار ُمٍم ًمٚمٓمب٤مقم٦م، 

ُمريمز . احلقار اًم٘مرءاين ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم  -اًمٗمتٞم٤مين شمٞمسػم اعمحجقب  -62

 .م  2664قم٤مم  1إردن  ط. اًمٙمت٤مب اإليم٤مديٛمل 

، يمت٤مب اًمٕملم، (هـ175-166)ـ أمحد، أسمق قمبد اًمرمحـ، اخلٚمٞمؾ سم: اًمٗمراهٞمدي -63

 . ُمٝمدي اعمخزوُمل، وإسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل، دار وُمٙمتب٦م اهلالل:  أضمزاء، حت٘مٞمؼ5

 .، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ضمزء واطمد(هـ817ت)حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، : اًمٗمػموزآسم٤مدي -64

، اجل٤مُمع (671ت)أسمق قمبد اهلل،  حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح، :  اًم٘مرـمبل -65

، دار اًمِمٕم٥م، 2أمحد قمبد اًمٕمٚمٞمؿ اًمؼمدوين، ط:  ضمزءا، حت٘مٞمؼ26ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، 

 . هـ1372اًم٘م٤مهرة، 

، ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن، (هـ437-355)أسمق حمٛمد، ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، : اًم٘مٞمز -66

 . هـ1465، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 2طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ، ط:  ضمزءان، حت٘مٞمؼ

:  ذم اًم٘مرآن، ضمزء واطمد، حت٘مٞمؼحمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم، أهار اًمتٙمرار : اًمٙمرُم٤مين -67

 . هـ1396، دار آقمتّم٤مم، اًم٘م٤مهرة، 2قمبد اًم٘م٤مدر امحد قمٓم٤م، ط
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، ومٝمؿ (هـ243-165)أسمق قمبد اهلل، احل٤مرث سمـ أؾمد سمـ قمبد اهلل، : اعمح٤مؾمبل -68

، دار اًمٙمٜمدي، دار 2طمسلم اًم٘مقشمكم، ط:  اًم٘مرآن وُمٕم٤مٟمٞمف، ضمزء واطمد، حت٘مٞمؼ

 . هـ1398اًمٗمٙمر، سمػموت، 

، ُم١مؾمس٦م اعمديٜم٦م ًمٚمّمح٤موم٦م واًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، 1اىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس، طحمٛمد ىمٓم٥م، و -69

 . م1986هـ، 1467اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، 

صحٞمح  ( هـ261 -266.)أسمق احلسلم، سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري: ُمسٚمؿ -76

 .حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت: أضمزاء، حت٘مٞمؼ5ُمسٚمؿ، 

، اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم (هـ915-853)ديـ أمحد سمـ حمٛمد اهل٤مئؿ، ؿمٝم٤مب اًم: اعمٍمي -71

، دار اًمّمح٤مسم٦م 1ومتحل أٟمقر اًمداسمقزم، ط:  همري٥م اًم٘مرآن، ضمزء واطمد، حت٘مٞمؼ

 . م1992ًمٚمؽماث سمٓمٜمٓم٤م، اًم٘م٤مهرة، 

 دار  اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ذح اًم٘مدير ٞمضوم اعمٜم٤موي، اًمرؤوف قمبد: شم٠مًمٞمػ ، :اعمٜم٤موي  -72

 إومم: اًمٓمبٕم٦م هـ،1356 - ُمٍم - اًمٙمؼمى اًمتج٤مري٦م اعمٙمتب٦م: اًمٜمنم

 دار ،  اًمتٕم٤مريػ ُمٝمامت قمغم اعمٜم٤موي، شمقىمٞمػ اًمرؤوف قمبد حمٛمد: شم٠مًمٞمػ :اعمٜم٤موي  -73

: اًمٓمبٕم٦م ،1416 - دُمِمؼ،  سمػموت - اًمٗمٙمر دار،  اعمٕم٤مس اًمٗمٙمر دار: اًمٜمنم

 .  اًمداي٦م روقان حمٛمد. د: حت٘مٞمؼ إومم،

حمٛمد :  أضمزاء، حت٘مٞمؼ6، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، (338ت)أسمق ضمٕمٗمر، : اًمٜمح٤مس -74

 . هـ1469، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 1قمكم اًمّم٤مسمقين، ط

 . أضمزاء 4أسمق اًمؼميم٤مت، قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد، شمٗمسػم اًمٜمسٗمل، : اًمٜمسٗمل -75

سٚمؿ ، صحٞمح ُم(هـ676 -631)أسمق زيمري٤م، حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري، : اًمٜمّقوي -76

 . هـ1392، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 2ضمزء، ط18سمنمح اًمٜمقوي، 
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، اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب (468ت)أسمق احلسـ، قمكم سمـ أمحد، : اًمقاطمدي -77

اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، ، ، دار اًم٘مٚمؿ 1صٗمقان قمدٟم٤من داوودي، ط: اًمٕمزيز، ضمزءان، دم٘مٞمؼ

 .هـ1415سمػموت، ، دُمِمؼ 


