


 

 امللخص

يتـوول هذا اًمبحٌ دراؾمي آيوت دقموء إكبقوء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ دراؾمي سمالهمقةي 

حتؾقؾقي ومقفو حتدث اعممًمةػ قمةـ اؼو ةد دقمةقات إكبقةوء واعمطوًمةى اًمتةل أيمةدوا 

 قمؾقفو ؾمقاٌء أيموكً هذه اعمطوًمى ٕىمقاافةؿ أم ٕكػسفةؿ أم ٕهؾقفؿ . 

همقةي حتةدث ومقفةو قمةـ اًمبـةوء صمؿ شمـوول اًمبوطمٌ دراؾمي هةذه أيةوت دراؾمةي سمال

 اًمؾغقي ٕدقمقتفؿ إضوومي إمم سمالهمي اًمتـوؾمى و اًمتشوسمف واًمتـقع .

 صمؿ ضموءت اخلومتي وومقفو شمـوول اًمبوطمٌ أسمرز اًمـتوئٍ واًمتق قوت .   

  



 

 مقدمة
احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم أذف إكبقوء واعمرؾمؾلم، كبقـو حمؿةد وقمةغم آًمةف 

 و حبف أمجعلم، وسمعد:

ومقةف إوىمةوت دراؾمةي يمتةوب اهلل اًمعزيةز  فومضؾ او شمػـك ومقف إقمامر وشمٍمةومنن أ

واًمتعؿؼ ذم اعرومي سمعض أرساره، ويمشػ سمعض درره اًمتل شمـققمً وشمعددت سمتـةقع 

 أؾموًمقبف وأطمؽواف.

وذم اًمؼرآن اًمؽريؿ آيوت يمثػمة ذيمر اهلل ومقفو مجؾي اـ دقمقات إكبقوء واعمرؾمةؾلم، 

اكؽسورهؿ سمةلم يديةف، ذم ذٍل وظمضةقع، اةع يمةامل واـوضموهتؿ رهبؿ وشمقؾمؾفؿ إًمقف، و

أدهبؿ اع رهبؿ، وذًمةؽ ًمقةتعؾؿ اعمماـةقن اةـفؿ اعمةـفٍ اًمسةديد واعمسةؾؽ اًمؼةقيؿ ذم 

   دقموء اًمرب ؾمبحوكف وشمعومم.

وت ، وذم أظمبورهؿ وىمصصفؿ قمؼم وقمظةؾؼ اخلوإكبقوء هؿ  ػقة اًمبنم، وظمػم 

واًمثبةوت قمـةد اعمحةـ واًمشةدائد،  هلل ، ، وذم اؼوم اًمدقمقة ذم اؼوم اًمتقطمقد واًمعبقديي

شمػةت  ذم اًمةـػس اـوومةذ  ومدراؾمي ؾمػمهؿاهلل،  واًمثؼي سمـٍم ،وذم اؼوم اًمصدق واًمصؼم

اإلهلوم : ومـلظمذ قمـفؿ وكتعؾؿ قمغم أيدهيؿ ، وكثبً اعفةؿ ذم رطمؾةتفؿ إمم اهلل، إضةوومي 

: واةـ هـةو قمـقةً ذم هةذا اًمبحةٌ يمؾةف اةـ شمسةؾقي اعمةماـلم وشمثبقةتفؿ او ذم ذًمؽ إمم

 اؾمي أدقمقتفؿ اًمتل يموكً طمورضة ذم مجقع اقاىمػفؿ .سمدر

وٕمهقةةي دقمةةوء إكبقةةوء اًمةةقارد ذم اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ وقمظةةؿ اؽوكتةةف، وإليةةام  سمةةلصمر 

اعمةةـفٍ اًمبالهمةةل ذم اًمؽشةةػ قمةةـ اعمعةةو  واإلىمـةةوع هبةةو، وٕمهقةةي اًمؽشةةػ قمةةام ذم 

وهتةو اًمؼةرآن واًمتل يليت ذم اؼةداتفو وذر ، إؾموًمقى اًمبؾقغي اـ أرسار وازايو سمالهمقي

اًمؽةريؿ، أطمببةةً أن أضمعةؾ اةةـ آيةةوت دقمةوء إكبقةةوء ذم اًمؼةرآن اقضةةققمو ًمؾدراؾمةةي 

أيةوت اًمؽريؿةي  واًمبحٌ، وذًمؽ عمعرومي اإلقمجوز اًمبقو  هلذه أيوت، حمةووٓ شمةدسمر



 

–اًمبقوكقةي، وآيةوت دقمةوء إكبقةوء ودمؾقي اسوئؾ اًمبالهمي ومقفو واًمؽشػ قمـ أرسارهو 

آيةوت اًمؼةرآن اًمؽةريؿ زاظمةرة سموإلقمجةوز همـقةي سموًمبقةون،  يمغػمهو اـ -قمؾقفؿ اًمسالم 

 وًمـ يستطقع أطمد افام أويت اـ ىمدرة أن حيقط سمؽؾ أرسارهو واعوكقفو. 

ؾغ هنويةي اةو ةًمق أقمطل اًمعبد سمؽةؾ طمةرف اةـ اًمؼةرآن أًمةػ ومفةؿ   يبة »وىمد ىمقؾ: 

ذًمؽ ٓ أودع اهلل ذم يمتوسمف، ٕكف يمالم اهلل، ويمالاف  ػتف، ويمام أكةف ًمةقس هلل هنويةي ومؽة

هنويي ًمػفؿ يمالاف.... وإكام يػفؿ يمٌؾ سمؿؼدار اةو يػةت  اهلل قمةغم ىمؾبةف، ويمةالم اهلل همةػم 

 . شخمؾقق، وٓ يبؾغ إمم هنويي ومفؿف ومفقم حمدصمي خمؾقىمي 

ضمعؾةةً اةةـ آيةةوت دقمةةوء إكبقةةوء ذم اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ اقضةةققمو هلةةذا اًمبحةةٌ، 

الهمي وومـقهنو، ًمػفؿ هذه أيوت وشمذوىمفو اضمتفدت اـ ظمالهلو ذم شمقفمقػ اسوئؾ اًمب

ودمؾقي اظوهر اإلقمجوز ومقفو، ممو يسفؿ ذم إصمراء إسمحوث اًمتطبقؼقةي اعمتعؾؼةي سمةوًمؼرآن 

 اًمؽريؿ.

ؾملىمقم سمدراؾمي دقموء إكبقوء اًمقارد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اةـ ظمةالل اعمةـفٍ اًمبالهمةل      

ل ؾمقوىمف واػرداشمف وشمرايمقبف، اع إسمةراز اًمتحؾقكم، اًمذي يدرس اًمـص اًمؼرآ  اـ ظمال

اًمؼضويو اًمبالهمقي ذم اقاضعفو، واـ ظمالل ؾمقوىمفو سمحسةى اعمقضةققموت اًمةقاردة ذم 

 ظمطي اًمبحٌ، وىمد اؾمتعـً ذم اًمبحٌ سمؽتةى اًمتػسةػم وسمخو ةي شمؾةؽ اًمتةل قمـقةً

 ،سموجلقاكى اًمبالهمقةي اًمتطبقؼقةي، سموإلضةوومي إمم مجؾةي اةـ اعمصةودر واعمراضمةع اًمبالهمقةي 

 قيي، وإدسمقي اعمثبتي ذم آظمر اًمبحٌ.واًمؾغ

 

.، وهذا اًمـص يـسى إمم ؾمفؾ سمـ قمبد اهلل اًمتسؽمي 1/34اًمقاطمدي،  -( شمػسػم اًمبسقط1)



 

 ضمعؾً هذا اًمبحٌ ذم اؼداي ومتفقد وومصؾلم، وذًمؽ قمغم اًمـحق أيت:

 : وومقفو سمّقـً أمهقي اعمقضقع وإـموره، واـفجف، وظمطتف .

 وومقف شمـووًمً :  

   اػفقم اًمّدقموء واؾمتعامٓشمف اًمؾغقيي وأكقاقمف.ة  

 ٕكبقوء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ.اـةزًمي دقموء اة  

 اؼو د دقموء إكبقوء، وومقف ابحثون: 

 : او يتعؾؼ سملىمقاافؿ وأممفؿ وومقف اطؾبون: 

 اًمدقموء ٕىمقاافؿ وأممفؿ سموهلدايي واخلػم. 

 اًمدقموء قمغم أىمقاافؿ سموهلالك واًمعذاب. 

 او يتعؾؼ سملكػسفؿ وأهؾقفؿ، وومقف اطؾبون: 

 او يتعؾؼ سموًمـػس. 

 او يتعؾؼ سموٕهؾ. 

   :بوطمٌبقوء ذم اًمؼرآن، وومقف صمالصمي ااخلصوئص اًمبالهمقي ًمدقموء إك 

 سمـوء ًمغي دقموء إكبقوء. 

 وؾمى ذم دقموء إكبقوء.سمالهمي اًمتـ 

 أرسار اًمتشوسمف واًمتـقع ذم دقموء إكبقوء. 

 .وومقفو أسمرز اًمـتوئٍ واًمتق قوت 

 



 

 التمهيد 

ء ٌمةإاوًمةي اًمة»اًمدقموء ذم اًمؾغي: الظمقذ اـ اودة )دقمق( اًمتل شمدّل ذم إ ؾ قمةغم 

 .شسمصقت ويمالم يؽقن اـؽ إًمقؽ

 .وهق اصدر ًمػعؾ دقمو يدقمق دقمقًا ودقموءً 

يؼةةول: دقمةةو اًمرضمةةؾ دقمةةقًا ودقمةةوًء: كةةوداه، وآؾمةةؿ اًمةةدقمقة، ودقمةةقت ومالكةةًو أي 

 . حً سمف واؾمتدقمقتف 

 وىمد ورد اًمدقموء ذم اًمؾغي سمعدة اعوٍن اـفو:

ژ  حبجب  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئژ اًمعبةةةةودة يمةةةةام ذم ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم: -1

 .[106]يقكس:

 .[23]اًمبؼةرة: ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ : آؾمتغوصمي يمةام ذم ىمقًمةف شمعةومم -2

 .أي اؾمتغقثقا سمآهلتؽؿ

يؼقل:  أي:.[19]اجلـ: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ : اًمتقطمقد يمام ذم ىمقًمف شمعومم -3

 .ٓ إًمف إٓ اهلل ويدقمقه

  وئەئ  ەئ  وئ ى  ائ   ائ ژ  اًمسمال واًمطؾى يمام ذم ىمقًمةف شمعةومم: -4

 أي: ؾملًمـل وـمؾبـل. .[186]اًمبؼرة: ژ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ولةةةىم .[10]اًمؼؿر:  ژڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ژ  ـف ىمقًمف شمعومم:ةةداء واةةاًمـ -5

 

 . 279( اعجؿ اؼويقس اًمؾغي /1)

 . 2/283( مجفرة اًمؾغي ة اسمـ دريد، 2)

 اودة )دقمو( . 14/257( ًمسون اًمعرب ، 3)

 .1/19اًمػراء   -( يـظر : اعو  اًمؼرآن 4)

 . 8/308. ويـظر: اًمدر اعمـثقر، ًمؾسققـمل، 23/668ذم شملويؾ اًمؼرآن ًمؾطؼمي  ( يـظر: ضمواع اًمبقون 5)



 

 ، وكحةق ذًمةؽ اةـأيةوأو  يةوءاًمدقموء يموًمـداء، إٓ أن اًمـداء ىمد يؼول سمةة »اًمراهمى: 

اًمدقموء ومال يؽود يؼول إٓ إذا يمون اعةف أدوات اًمـداء اـ همػم أن يضؿ إًمقف آؾمؿ، أاو 

 .شآؾمؿ، كحق: يو ومالن، وىمد يستعؿؾ يمؾ واطمد اـفام اقضع أظمر

وأَاةةةو اًمةةةدقموء ذم آ ةةةطالح ومفةةةق: اًمتفةةةع إمم اهلل وآومتؼةةةور إًمقةةةف سموًمسةةةمال 

 .واًمطؾى: ًمتحؼقؼ اعمطؾقب أو دومع اعمؽروه سمصقغي ـمؾبقٍي أو ظمؼميي

 يـؼسؿ اًمدقموء سموقمتبةور اعـةوه إمم ىمسةؿلم: دقمةوء اًمعبةودة واًمثـةوء، ودقمةوء اًمطؾةى

 واعمسلًمي. 

ًمػةةظ اًمةةدقموء واًمةةدقمقة ذم اًمؼةةرآن يتـةةوول »: ىمةةول ؿمةةقس اإلؾمةةالم اسمةةـ شمقؿقةةي 

 .شاعـقلم دقموء اًمعبودة ودقموء اعمسلًمي

دقمةوء يةدقمك ًمؾـػةع واًمفة  -شمعةومم - كققمل اًمدقموء اتالزاون: ٕن اهلل ويمٌؾ اـ

اعمسلًمي، ويدقمك ظمقومًو ورضموًء دقموء قمبودة، ومعؾؿ أن اًمـةققملم اتالزاةون، ومؽةؾ دقمةوء 

. واعمتلِاةؾ قمبودة، استؾزم ًمدقموء اعمسلًمي، ويمؾ دقموء اسلًمي اتضؿـ ًمدقموء اًمعبةودة

ذم اـفٍ اًمؼرآن ذم قمرض آيوت اًمدقموء يؾحظ جملء دقموء اًمثـوء شمورة سمةلم يةدي دقمةوء 

 دقموء اعمسلًمي وشمورة يـػرد أطمدمهو قمـ أظمر.اعمسلًمي وشمورة ذم صمـويو 

دقموءةة، يم وء اًمدقموء سمصقغي )اومعؾ( أو )ٓ شمػعؾ(ةةة قغي اًمطؾى: وهل إكش -1      

 

 .170 -169(  اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، ًمؾراهمى إ ػفو  ، ص 1)

.  11/95، ويـظةر: ومةت  اًمبةوري ٓسمةـ طمجةر: 15/19( يـظر: جمؿقع ومتةووى ؿمةقس اإلؾمةالم اسمةـ شمقؿقةي، 2)

 . 257/ 14وًمسون اًمعرب ٓسمـ اـظقر )دقمق(: 

 . 10/237( يـظر: جمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي: 3)

 .3/514( يـظر: سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ 4)



 

ڌ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ : اقؾمةةةةةةةةةةةةةةةةةك 

﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ژ : ويمؼةةقل زيمريةةو ، [151]إقمةةراف: ژڎ  ڈ  

 .[89]إكبقوء: ژ﮹   ﮺   

أو و ةػًو ،  قغي اخلؼم: وهل أن يتضؿـ اًمدقموء صمـوء وو ػًو حلول اعمسةمول  -2

 اًمداقمل أو إاريـ اعًو.  حلول

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ : وملَاةةو و ةةػ طمةةول اعمسةةمول ومةةذًمؽ يمةةدقموء آدم 

غي ـمؾةى، وإكةام ومفذا ًمقس  ةق .[23]إقمراف: ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

 أكف إن   يغػر ًمف ويرمحف ومسقؽقن اـ اخلورسيـ. -شمعومم -اهلل  هق إظمبور قمـ

ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ژ : وأَاو و ػ طمةول اًمداقمل ومذًمؽ يمؼقل اقؾمةك 

  .[24]اًمؼصص: ژڈ    ژ    

ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ژ  :وأَاو و ػ احلوًملم اعًو ومذًمؽ يمؼقل أيقب 

سمةام يقضمةى اإلضموسمةي، وو ةػ رسمةف ومق ةػ كػسةف وطموًمةف  .[83]إكبقوء: ژٹ  

 .سموعمطؾقب سمؽامل اًمرمحي، وهذا أدقمك ًمؾؼبقل واًمظػر

 ،ذم اًمؼةةرآن اًمؽةةريؿ آيةةوت يمثةةػمة ذيمةةر اهلل شمعةةومم ومقفةةو مجؾةةي اةةـ أدقمقةةي إكبقةةوء 

 ذم ذل وظمضةةقع وحمبةةي ،واكؽسةةورهؿ سمةةلم يديةةف ،وشمقؾمةةؾفؿ إًمقةةف،ؿ رهّبةةواـوضمةةوهتؿ 

ًمقةتعؾؿ اعمماـةقن اةـفؿ طمسةـ  :ل أدهبةؿ وطمسةـ شمقؾمةؾفؿ ًمةرهبؿ وإضمالل، اع يمةام

 وأدب اًمدقموء واعمـوضموة هلل شمبورك وشمعومم.  ،اًمصؾي سموهلل ويمامل اإلىمبول قمؾقف

وًمةزوم هنجفةؿ واًمتةلد  ،وىمد أار اهلل شمبورك وشمعومم قمبوده اعمماـلم سموشمبوع ؾمـتفؿ 

ؿي ةفؿ اًمعظقةةوأو وومة ،رومًو اةـ أظمبةورهؿول ؾمبحوكةف وشمعةومم سمعد أن ذيمر ـمةهبؿ: ومؼ

 .[90]إكعوم: ژ ۆئۇئ ۆئ ۇئەئ ەئ وئ وئژ 

 ظوت ذمةةةةوقم دروسػقة اخلؾؼ، وذم أظمبورهؿ وىمصصفؿ وأكبقوء اهلل اًمؽرام هؿ   



 

واًمثبةوت قمـةد اعمحةـ  ديـةف،يي هلل، وذم اؼوم اًمةدقمقة إمم اؼوم حتؼقؼ اًمتقطمقد واًمعبقد

واو ذم ذًمؽ يمؾةف اةـ شمسةؾقي  ض إار إًمقف،م اًمتقيمؾ قمؾقف، وشمػقياؼو واًمشدائد، وذم

ائ ژ وشمقضمقففؿ ًمالىمتداء هبؿ، وهلذا ىمول احلؼ ؾمبحوكف وشمعومم: ،اعمماـلم وشمثبقتفؿ

  ىئ   ېئ    ېئ ېئ ۆئ ۈئ     ۈئ ۆئەئ وئ وئ ۇئ ۇئەئ     

 .[111]يقؾمػ: ژمئ  جئ حئ   ی    ی    ی     ی    ىئ   ىئ 

ې  ې ى ى ژ وىمةةد و ةةػ اهلل أكبقةةوءه و ةةػقة ظمؾؼةةف سمؼقًمةةف: 

 .[90]إكبقوء: ژوئ ۇئ ۇئ  وئائ ەئ ەئ    ائ 

وهذه أيي اًمؽريؿي شمصػ طموهلؿ وهؿ يدقمقن رهبةؿ ذم مجقةع أطمةقاهلؿ اتةذًمؾلم 

ظموضعلم. وىمد ومَصؾ اهلل ًمـو مجؾي اـ شمؾؽ اًمدقمقات اًمتل شمؼمز ضموكبةًو اةـ اسمتفةوٓهتؿ 

ورمحتف وومةزقمفؿ إًمقةف ذم مجقةع أطمةقاهلؿ، ، ؾفوـمؿعفؿ ذم ومض ،ًمرهبؿ ؾمبحوكف وشمعومم

 وحتؼقؼف ًمرهمبوهتؿ وشمقسػمه ٕاقرهؿ. ،ر شمعومم إضموسمتف ًمدقمقاهتؿوذيم

وىمةةد أهلةةؿ اهلل شمبةةورك وشمعةةومم أكبقةةوءه اًمؽةةرام اًمةةدقموء واًمطؾةةى، وقمَؾؿفةةؿ يمقةةػ 

ًمؼصةقرهؿ  »يؾتجئقن إًمقف، ويمقػ يثـقن قمؾقف صمـوء يؾقؼ سمجالًمف وقمظقؿ ؾمةؾطوكف. ومةة

ن جيى قمؾقفؿ ممو ٓ يبؾةغ اإلكبوء قمـفؿ سمام يمو رءوقمجزهؿ شمقمم اهلل اًمقيمقؾ قمغم يمؾ 

إًمقف ُوؾمع ظمؾؼف، وضمعؾ شمالوهتؿ عمو أكبل سمف قمغم أًمسـتفؿ كةوزًٓ هلةؿ اـزًمةي أن ًمةق يمةون 

ذًمؽ اًمـطؼ فموهرًا اـفؿ ًمطػًو هبؿ، وإمتواًو ًمؾـعؿي قمؾةقفؿ: ٕكةف شمعةومم ًمةق ويمؾفةؿ ذم 

شمصةؾ  سمةف أطمةقاهلؿ ذم ديةـفؿ ودكقةوهؿ ، وًمةذًمؽ ٓ  سمٌمةءذًمؽ إمم أكػسفؿ   يةلشمقا 

يستطقعقن ؿمؽر هذه اًمـّعؿي إٓ أن يتقمم هق شمعومم سمةام يؾؼةـفؿ اةـ يمالاةف ممةو يؽةقن 

 .شأداء حلؼ ومضؾف قمؾقفؿ 

اةـ سمةلم ؾمةوئر إكبقةوء  ×ًمؽريؿ حمؿدًا كبقـو ا -ؾمبحوكف وشمعومم -وىمد ظمَص اهلل 

 

 . 1/17( كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أيوت واًمسقر ًمؾبؼوقمل: 1)



 

وقمَؾؿةةف أدقمقةةي خمصق ةةي، وأاةةره أن يةةدقمق هبةةو، وضمعةةؾ ذًمةةؽ اًمةةدقموء  ،سمةةلن أرؿمةةده

كوزًٓ اـف اـةزًمي أن ًمق يمون ذًمؽ اًمـطؼ فموهرًا اـف إيمرااًو ًمف، وإمتواًو ًمؾـعؿةي اعملاقر سمف 

 قمؾقف.

اصَدرة سملار اهلل شمبورك وشمعومم ًمف يمؼقًمف  ×ت كبقـو حمؿد وىمد ضموءت دقمقا

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ژ شمعومم: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  چ        چ     چ  چ  ڇ ژ ،  وىمقًمف: [80]اإلرساء: ژڳ  

ىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ژ ، وىمقًمف: [94-93: ]عمماـقن ژڍ  ڌ     ڌ  

 . [14:ـمف] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ، وىمقًمةف:  [118 ]اعمماـقن: ژی  

أرؿمده رسُمةف أن يةدقمق هبةذا   ×وقمـداو اؿمتد إقمراض اعمنميملم وشمؽذيبفؿ ًمؾـبل 

ى    ائ  ائ    ىې  ې  ېۅ    ۉ         ۉ      ې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ اًمةةةةةةدقموء: 

 .[129]اًمتقسمي: ژەئ    ەئ   

نميملم قمةغم اًمؽػةر واجلحةقد، ةوأاره أن يدقمق سمتػقيض إار إًمقف سمعد إسار اعمة

ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  وملرؿمةةةةده إمم أن يؼةةةةقل:

 .[46]اًمزار: ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې  ى  

إّٓ وومقفةةو دقمةةوء  -قمؾةةقفؿ اًمسةةالم-وٓ كؽةةود كجةةد ىمصةةي اةةـ ىمصةةص إكبقةةوء  

واسمتفول، وهذا يدّل قمغم أن اًمدقموء يعةّد أطمةد أهةؿ اعمعةو  اًمؽةؼمى ذم طمقةوهتؿ، وأكةف 

قمةـ ضمقاكةى  -ذم اًمقىمةً ذاشمةف-اؽِقن أؾمةود اةـ اؽقكةوت رؾمةوًمتفؿ، ويموؿمةٌػ 

، وقمـ اًمعـويي اًمرسموكقي اًمتل راومؼتفؿ وىمةودهتؿ افؿي ذم ؿمخصقوهتؿ اعمق قًمي سموهلل 

 ٍم واًمـجوة.إمم اًمـ

وقمؾةامء إاةي سمةرسمط ، قمـةل اًمسةؾػ اًمصةوًم  -اًمظوهرة  - وهلذه إمهقي واعمؽوكي

واو ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: عمةو ذم ذًمةؽ اةـ  -قمؾقفؿ اًمسالم -اًمـوس سملدقمقي إكبقوء 



 

َوَيـَْبِغةل ًمِْؾَخْؾةِؼ َأْن »: يمامل آىمتداء واًمتلد هبؿ. ىمول ؿمقس اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةي 

قِمَقِي اًَمتِل ضَموَء هِبَو اًْمِؽَتةوُب َواًمُسةـَُي وَمةنَِن َذًمِةَؽ ٓ َرْيةَى ذِم وَمْضةِؾِف َيْدقُمقا سمِ  َْدقِمَقِي اًمنَمْ ْٕ و

ـْ اًمـَبِِقلَم َواًمِصةِديؼِ  ـَ َأْكَعَؿ اهللَُ قَمَؾْقِفْؿ ِا اُط اًَمِذي اُط اعمُْْسَتِؼقُؿ ِسَ لَم َوطُمْسـِِف َوَأَكُف اًمٍِمَ

 
ِ
ـَ ُأوًَمِئَؽ َرومِقًؼوَواًمُشَفَداء لَم َوطَمُس

 . شَواًمَصوحِلِ

ودقمقات إكبقةوء اًمةقاردة ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ اةـ أقمظةؿ إدقمقةي وأمجعفةو، ومةال 

ومعةغم اإلكسةون أن  »: يـبغل ٕطمد اًمعدول قمـفو إمم همػمهو: وهلذا ىمةول اًمؼرـمبةل 

يؼقل أظمتةور  يستعؿؾ او ذم يمتوب اهلل و حق  اًمسـي اـ اًمدقموء ويدع او ؾمقاه، وٓ

. واةـ ًمةزم شيمذا: ومنن اهلل شمعومم ىمد اظمتور ًمـبقةف وأوًمقوئةف وقمؾؿفةؿ يمقةػ يةدقمقن

وؾمةؾؿ  ،وأؾمةؿك اعمؼو ةد ،اًمدقموء اعملصمقر اًمقارد ذم يمتوب اهلل ومؼد ضموء سمل ّ  اعمعةو 

 اـ اخلطل واًمزًمؾ.

 × بةُل ؿ اًمـقمَؾؿ اًمدقموَء ذم يمتوسمف خلؾقؼتف، وقمؾَ  » -شمبورك وشمعومم -وذًمؽ ٕن اهلل 
 اًمدقموَء ّٕاتف، واضمتؿعً ومقف صمالصمةي أؿمقوء: 

 .شاًمعؾؿ سموًمتقطمقد، واًمعؾؿ سموًمؾغي، واًمـصقحي ًمألَاي

وأدب ضمةؿ وأؾمةؾقب  ،يمام أَن اعمتدسِمر عمجؿقع دقمقاهتؿ جيد كػسف أاوم ومؼةف قمظةقؿ

يتؿقةز سمخصةوئص ومريةدة قموًمقةي ذم سمالهمتةف وومصةوطمتف، اةع ؾمةؿق همويوشمةف  ،سمقو  رومقع

  ده.وذيػ اؼو

 

 *     *    * 
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 .4/231( اجلواع ٕطمؽوم اًمؼرآن ًمؾؼرـمبل ، 2)
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 لفصل األولا
 مقاصد دعاء األنبياء 

 : ما يتعلق بأقوامهم وأممهم املبحث األول

اًمذي يتلاؾ دقمةوء إكبقةوء ٕىمةقاافؿ ؾمةقاء سمطؾةى اهلدايةي اًمتةل شمتعؾةؼ سموًمةديـ  

واخلػمات اًمتل شمتعؾؼ سملاقر اعمعةوش واحلقةوة واإليامن سموهلل وطمده، أو سمطؾى إرزاق 

قمؾقفام وقمغم كبقـو أومضؾ  -اًمدكقو جيد أّن ذًمؽ ضموء اـ ؾمقدكو إسمراهةقؿ وؾمقدكو قمقسك 

 وهق قمـد يمٍؾ اـفام خيتؾػ اـف قمـد أظمر. -اًمصالة واًمسالم

ضمةوء ذم  شمؽرر ذم اقضعلم، سمقـام دقمةوء قمقسةك  ومدقموء ؾمقدكو إسمراهقؿ 

 أيمثر وأؿمؿؾ. دقموء ؾمقدكو إسمراهقؿ  اقضع واطمد، يمام أنَ 

وذم ؾمقرة ، ومـجد أكف ضموء ذم ؾمقرة اًمبؼرة أَاو سموًمـسبي ًمدقموء ؾمقدكو إسمراهقؿ 

إسمةةراهقؿ، وذم هةةذيـ اعمقضةةعلم اظمتؾػةةً اطوًمبةةف ٕاتةةف واةةـ شمبعةةف اةةـ اعمةةماـلم. 

رف طمسةى اًمسةقوق ةيؾؿةس اًمتـةقع اًمبةديع اًمةذي شمصة يـءاًمةدقموواعمتلِاؾ ذم هةذيـ 

ـَ اهلل سمةف اةـ ضمعةؾ اًمؽعبةي  واعمقضقع، وموًمدقموء ذم ؾمقرة اًمبؼرة ضموء ذم ؾمقوق او ااةت

ېئ    ۈئ ېئ ېئژ ذًمؽ سمؼقًمف:  -ؾمبحوكف وشمعومم-اثوسمًي ًمؾـوس وأاـًو، وىمد أظمؼم اهلل 

جت    حت خت      مب ىب  يب خبىئ ىئ ىئ ی ی  ی   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .[126]اًمبؼرة: ژىث           يث        مثمت ىت     يت جث

ېئ ىئ ىئ ژ  : اًمدقموء ٕاتف سمـةداء اًمةرب  سمدأ إسمراهقؿ  ومػل هذه أيي

 رت )يةو(وإ ؾ )يو رب(، وإكام ىمةدّ ، وذًمؽ سمحذف طمرف اًمـداء )اًمقوء( ژىئ ی 

 عةذومفو اةةفو هل وطمدهو اًمتل جيقز طمةةختص دون ؾمقاهو سملكةةشم»فو ةةدون همػمهو: ٕك



 

ضةعً أ ةاًل .وهةذه إداة وشاعمـودى، قمـداو ٓ يؽةقن هـةوك اةوكع اةـ احلةذف

ًمـداء اًمبعقد، واهلل شمبورك وشمعومم ىمريى اـ ظمؾؼف ومؽقػ يـةودى سمةلداة اًمـةداء اخلو ةي 

 سموًمبعقد؟

وضمقاب ذًمؽ أن يؼول: إّن ذم هذا إؿمورة إمم سُمْعد اـةةزًمتف ؾمةبحوكف ورومعةي اؽوكتةف 

 .ومقـةزل سمعد اـةزًمتف اـةزًمي سمعد اؽوكف

واًمتـةةزيف واؾمتشةعور  ،واحلؽؿي اةـ طمةذف طمةرف اًمـةداء اًمدًٓمةي قمةغم اًمتعظةقؿ

اًمداقمل ىمرب اعمـودى: َٕن اًمـداء يتنَمب اعـك إاةر، ومةنذا طمةذومً اـةف أداة اًمـةداء 

. ورسمةام كؾؿةس أن ًمؾحةذف دًٓمةي زال اعـك إار ومتخض ًمؾتعظةقؿ واإلضمةالل

أّن اعمـةةودى ذم أىمةةرب اـةةوزل اًمؼةةرب اةةـ »وهةةق اؾمتشةةعوره  ،كػسةةقي ذم كػةةس اًمبؾقةةغ

إمم ذيمر أداة كداء ًمف ًمشّدة ىمرسمف، وهةذا يؾقةؼ سمؿؼةوم دقمةوء اًمةرب  اعمـودي طمتك   حيتٍ

 .شضمؾ وقمال

اـةةودى أ ةةؾف: )رِف( ومحةةذومً اـةةف يةةوء اعمةةتؽؾؿ كػقػةةًو، وهةةق يمثةةػم ذم  ژ ېئ ژ و

َر ذم ة، وًمعَؾ اًمسرةةاعمـودى اعمضوف إمم يوء اعمتؽؾؿ، وقُمِقض قمـ يوء اعمتؽِؾؿ سموًمؽس

أيمثر اًمؽؾةامت اؾمةتعامًٓ ذم اًمةدقموء وَمُروقِمةَل ومقفةو اخلَػةي ممةو  ذًمؽ أَن يمؾؿي )رِب( اـ

ور ًمػةظ اًمةَرّب قمةغم همةػمه اةـ ةةة. وإيثوأؾمةفؾ ذم اًمـطةؼ ،جيعؾفو أـمقع ذم اًمؾسةون

عمةةو ذم ذًمةةؽ اةةـ » :وءةةةةةةةةةة)اهلل( ذم اًمدقمـك واـفةةو ًمػةةظ اجلالًمةةيةةةةةةاهلل احلس امءةةةةأؾم
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 .شوإضموسمي رضاقمتف ،بقل اًمسوئؾاًمسمال واًمـداء سموًمق ػ اًمدال قمغم ىم شمؾطػ

ك اًمرسمقسمقي واإلىمةرار سمتػةرد اهلل سمنضموسمةي اًمةدقموء اةـ ةوّٕن إضموسمي اًمدقموء اـ اؼتض

واًمةرب هةق  اإلًمف هةق اعمعبةقد اًمةذي يسةتحّؼ أن يعبةد،»شمقطمقده ذم رسمقسمقتف ذًمؽ أن 

ؼةًو وهلذا يموكً اًمعبودة اتعؾؼي سموؾمؿف: )اهلل(، واًمسمال اتعؾ :اًمذي يرّب قمبده ومقدسمره

 . شسموؾمؿ اًمَرِب 

اضمعؾةف اةـ اًمبؾةدان  :ذم هذا اعمقضع ًمبقون اعمبوًمغةي واًمتعظةقؿ أي ژىئ ژ  وشمـؽػم

ہ ہ ھ ژ : ذا أاةـ يمواةٍؾ، يمؼقًمةف :اؾمةؿ وموقمةؾ أي ژی ژ  اًمؽواؾي ذم إاـ، و

وقمؾقف يؽقن اإلؾمـود جموزًا قمؼؾّقًو طمقٌ كسةى إاةـ . [7[]اًمؼورقمي:21]احلوىمي: ژھ 

ـْ ومقةف»هؾف، وقمالىمتف اعمػعقًمقي، ويؿؽـ أن يؽقن اعمراد إمم احلرم وهق ٕ أي:  شآاـًو َاة

 -أيضةوً  -ومقؽةقن اإلؾمةـود  شًمقةؾ كةوئؿ»يلاـ اـ ومقف اـ اخلةقف واًمرقمةى يمؼةقهلؿ: 

 .جموزًا قمؼؾّقًو وقمالىمتف طمقـئذ اعمؽوكقي

ی  ی   ژ: سمطؾى إاـ أشمبع ذًمةؽ سمطؾةى اًمةرزق ومؼةول  وعمو دقمو اخلؾقؾ

ٕن اؽةي   يؽةـ هبةو زرع  :اهلل أن يرزق أهؾ اؽي اـ اًمثؿرات وإكام دقمو ژی جئ 

وٓ صمؿةةر وٓ اةةوء، وِرْزُق أهةةؾ اًمبؾةةد اةةـ اًمثؿةةرات فمةةوهر اعؾةةقم، ومةةوًمثؿرات دمـةةك 

 ودمبك إًمقف اـ يمؾ اؽون.

وذًمةؽ  ژ خبحئ مئ ىئ يئ جب حبژ : وىمد ظمَص اخلؾقةؾ اعمةماـلم سمدقموئةف ومؼةول

. وآؾمةؿ اعمق ةقل شن أهؾةفإفمفور ًمنمف اإليةامن وإسموكةي خلطةره واهةتامم سمشةل»

ی  ی   ی ژ : ذم ىمقًمةةةةف ژی  ژسمةةةةدل اةةةةـ  ژحئ مئ ىئ  ژذم ىمقًمةةةةف:  ژحئژ
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أو سمدل اؿمتامل خمصص عمةو دَل قمؾقةف اعمبةدل اـةف  ،وهذا سمدل سمعض اـ يمؾ ،ژجئ

إطمةدامهو سمةوًمعؿقم اًمسةوسمؼ ذم ًمػةظ اعمبةدل اـةف،  ،أن يصػم اةذيمقرًا اةرشملم»ووموئدشمف: 

 أَن اعمبدل اـف إَكام قمـل سمف وأريةد اًمبةدل ومصةور جمةوزًا واًمثوكقي سموًمتـصقص قمؾقف، ويتبلم

 . واًمتخصةةقص هـةةو اطمةةؽماز طَمَسةةـ اةةـ اخلؾقةةؾ شإذا أريةةد سموًمعةةوم اخلةةوّص 

وذًمؽ ٕكف ؾمبؼ أن دقمو رسَمف أن جيعؾ اـ ذريتف أئؿي ًمؾـوس دون أن خيةص اعمةماـلم، 

واًمـبقة ًمؾظةوعملم يمةام ذم ومؽون ضمقاب اهلل شمعومم ًمف أكف ٓ يعطل هذا اًمعفد اـ اإلاواي 

  ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھژ : ىمقًمةةف شمعةةةومم

سمعةةد هةةذا  ومؽةةون اةةـ اعمـوؾمةةى أن حيةةؽمز اخلؾقةةؾ  .ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

اجلقاب قمـداو دقمو رسّمةف أن يةرزق أهةؾ سمقتةف احلةرام اةـ اًمثؿةرات، ومَخةَص اعمةماـلم 

ًمػظ )أهؾ( اًمدال قمغم اًمعؿقم شمبعًو ًمرّد اهلل قمؾقةف  سمدقموئف دون همػمهؿ ابدًٓ إيوهؿ اـ

ذم اعمقضع إول، وًمؽـ إار يمون خمتؾػًو ذم اعمقضعلم. ومػةل اعمقضةع إول يتعؾةؼ 

اًمطؾى سملار اًمـبةقة، واهلدايةي، ومهةو أاةران ٓ يـةوهلام إٓ اةـ ا ةطػوه اهلل اةـ قمبةوده 

وهق أاةر يمػؾةف  ،سموًمرزق ومقضمى اًمتخصقص. وأّاو اًمطؾى اًمثو  ومفق يتعؾؼ ،اعمماـلم

إمم أن  كبَقةف  اهلل جلؿقع ظمؾؼف ومؽون اـ اعمـوؾمى ذم هذا اعمقضع أن يـِبةف اهلل 

  .ژىب   يب   ژ رزىمف ؿمواؾ ًمؾجؿقع ومؼول: 

ذم هةةذه أيةةي يتعؾةةؼ سمةةلاريـ قمظقؿةةلم ذم طمقةةوة  وكؾحةةظ أن دقمةةوء اخلؾقةةؾ 

اةـ سمةوب شمؼةديؿ اةو هةق : إاـ واًمرزق، وشمؼةديؿ اًمةدقموء سمطؾةى إاةـ  اًمـوس مهو

ْت قمةـ أاةٍر اةو، وأكوـمةً سمةف »َأْومَم، وىمد يمون اةـ قمةودة اًمعةرب اًمػصةحوء  إذا أظمةؼَمَ

طمؽاًم، وىمد ينميمف همػمه ذم ذًمؽ احلؽؿ أو ومقام أظمؼم سمف قمـف، وىمد قمطػ أطمدمهو قمةغم 
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إكةةام يبةةدؤون سمةةوٕهّؿ  -اةةع ذًمةةؽ -أظمةةر سمةةوًمقاو اعمؼتضةةقي قمةةدم اًمؽمشمقةةى ومةةنهنؿ 

 . شوإومم

ئدة شمؼديؿ إاـ قمغم اًمرزق فموهر: َٕن اإلكسون إذا قموش ذم سمؾٍد اطؿئـ آاـ وومو

أقموكف ذًمؽ قمغم اعمحوومظي قمغم ديـف وقمبودة رسِمف وإ الح أاقر اعوؿمف دون ظمقف اةـ 

  يػةةرغ اإلكسةةون إمم رء آظمةةر اةةـ أاةةقر اًمةةديـ »أطمةةد ذم طمةةلم إذا اكتػةةك إاةةـ 

 .شواًمدكقو

ٕاـ عمَؽي واًمرزق ٕهؾفو وأن جيعؾ اـ ذريتةف أاةي اسةؾؿًي وعمََو دقمو اخلؾقؾ رسَمف سمو

ظمتؿ اًمدقموء سمةام ومقةف ؾمةعودة أاتةف ذم اًمةدكقو وأظمةرة سمةلن يبعةٌ ومةقفؿ رؾمةقًٓ اةـفؿ 

ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ ژ  ومشؿؾ دقموؤه هلؿ سموٕاـ واًمةرزق واهلدايةي ومؼةول:

 .[129]اًمبؼرة: ژڇ ڍ ڍ   ڌ  ڇچ چ چ چ ڇ  ڇ

غم ؾمبقؾ آؾمتعطوف: ـمؾبًو ًمرمحي اهلل ورقمويتةف، ظموّ ي قم ژ ڄ ژواًمدقموء سمؾػظ 

وشمؽراره هـو سمعد وروده ؾموسمؼًو سمدون طمرف اًمـداء ًمؾؿبوًمغي ذم شمصةقير ىمةرب اعمـةودى 

واؾمتحضور هذه اعمعةو  ذم ىمؾةى  ،واًمؾطػ ،اًمذي ومقف اعو  اًمؽمسمقي واًمعـويي ژ ېئژ

 اًمداقمل جيعؾف أيمثر ىمرسمًو اـ رسمف.

ه ومقف دىّمي ٓ كعفد اثؾفةو إٓ ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ، قمغم او ؾمقا(اسمعٌ)وإيثور اًمػعؾ 

إضوومي إمم دًٓمتةف قمةغم اعـةك اإلرؾمةول كجةده حيؿةؾ اعةو  اإلصمةورة (اسمعٌ)وموًمػعؾ 

 ذه اعمعو ة. وهقوءةةتف ومؼد أصمرشمف، واًمبعٌ اـ اهلل اإلطمةةةؼوظ. ويمؾ رء سمعثةةواإلي
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 شمتقاومؼ وافؿي إكبقوء قمؾقفؿ اًمصالة اًمسالم. 

او يةليت سمةف اًمَرؾمةقل اةـ ظمةػم عمةـ أرؾمةؾ إًمةقفؿ   ؾمقدكو إسمراهقؿوىمد ومَصؾ 

ويمةؾ  [129]اًمبؼرة: ژ ڇڃ چ چ چ چ ڇ  ڇژ : سمؼقًمف

  هذه إاقر ومقفو اـ اخلػم اًمؽثػم اًمذي يستحؼقكف اعف رمحف اهلل شمعومم وًمطػف هبؿ.

ذم ؾمةقرة إسمةراهقؿ ومجةوء ذم ؾمةقوق سمقةون دٓئةؾ اًمؼةدرة  وأَاو دقمةوء اخلؾقةؾ 

غم وطمداكقي اهلل شمعومم وآاتـون سمـعؿ اهلل قمغم قمبوده، وىمد اؾمتفَؾ هةذا اًمةدقموء اًمداًمي قم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ژ سمؼقًمةةةةةف:

 -35 : ]إسمراهقؿژچ ڇ ڇ ڇ ڇ  چڃ ڃ چ چ  ڃڄ ڄ  ڄ ڃ

36]. 

وآسمتداء ذم هذا اًمدقموء سمطؾى إاـ ٕاتف يدّل قمغم أمهقتف سموًمـسبي إمم همةػمه اةـ 

قون ذًمؽ، وىمد ىمرن اخلؾقؾ إمم ضموكى ذًمؽ أارًا ذم همويي إمهقي ٕاتف اًمـعؿ يمام ؾمبؼ سم

ڤ ڤ  ڤ ژ  وهق حتؼقؼ اًمعبقديي هلل شمعومم، واًمبعد قمـ قمبةودة إ ةـوم، ومؼةول:

واعمةةراد سمبـقةةف: أسمـةةوء  ةةؾبف، وىمقةةؾ: مجقةةع كسةةؾف شمعؿةةقاًم ًمؾخةةػم  ، ژڦ ڦ 

عؿةي اهلدايةي وأن ، ويميمةد اخلؾقةؾ ذم هةذا اًمةدقموء قمةغم كوموؾمتجقى ًمف ذم سمعضةفؿ

ومقخةرج  ،إمم كةقر اإليةامن سمةوهلل وشمقطمقةده ،خيرج اًمؼؾى اـ فمؾامت اًمنمك وضمفوٓشمف

 إمم اًمطؿلكقـي وآؾمتؼرار واهلدايي. ،اـ اًمتقف واحلػمة واًمضالل

أؾمـد اإلضالل إمم إ ـوم اع يمقهنو »وذم إؾمـود اإلضالل إمم إ ـوم جموز ومؼد 

 ، وهق جموز قمؼكم قمالىمتفشؿ ومؽلهنو أضؾتفؿى إضالهلةمجودات ٓ شمعؼؾ: ٕهنو ؾمب
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 اًمسببقي، وذم ذًمؽ إؿمورة إمم ىمقة اًمسبى ذم إضالل اًمـَوس وشمغقػم اعتؼداهتؿ.

اًمتل ضمةوءت كؽةرة شمةدّل قمةغم اًمعؿةقم يشةعركو سمؽثةرة  ژڄ ژ  وشمؼققد اإلضالل سمة

س اًمـوس اًمذيـ أضؾتفؿ إ ـوم إضوومي إمم أهنو شمدّل قمغم وضمقد قمدد ىمؾقةؾ اةـ اًمـةو

 اًمذيـ يموكقا ذم اـلى وؾمالاي اـ إضالل إ ـوم.

ڃ ڃ ژومقؼسؿ أاتف سمعد ذًمؽ إمم ىمسةؿلم ومقؼةقل:  ويتقامم دقموء اخلؾقؾ 

حيتؿةةؾ أن شمؽةةقن ژچژذم ىمقًمةةف اةةـومةةة،  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ  چچ چ

چ ژًمؾتبعقض ومقؽقن ذًمؽ قمغم اًمتشبقف واعمعـك: ومؿـ شمبعـل، ويمةون طمـقػةًو اسةؾاًم 

، ومجةول اًمتشةبقف هـةو شظمتصو ةف ف واالسمسةتف زمًمػةرط ا»ل ةأي: هق سمعض ژچ

 يؽؿـ ذم يمقن اًمتوسمع سمعضًو اـ اتبققمف ًمػرط اظمتصو ف سمف.

وحيتؿةةؾ أن شمؽةةقن اشمصةةوًمقي، أي ومنكةةف اتصةةؾ ف ٓ يـػةةّؽ قمـةةل ذم أاةةر اًمةةديـ 

 .وشمسؿقتفو اشمصوًمقي: ٕكف يػفؿ اـفو اشمصول رء سمؿجرورهو

ذم شمبعقةي أاتةف ًمةف يةقم  اخلؾقةؾ يبلم قمظؿ رهمبةي  ژچژواًمتليمقد ذم ىمقًمف

اًمؼقواي، وهذا إؾمؾقب وإن أومود اإلظمبور ومنَن اًمؼصد اـف اًمدقموء ٕاتةف سمتبعقةتفؿ ًمةف 

 ذم أظمرة.

وموٓشمبوع ـموقمي  ژڇژو ژ ڃ ژوكؾحظ مجول اًمتعبػم ذم اًمطبوق اعمعـقي سملم 

وموًمضةد وقمدم آشمبوع اعصقي ممو ؾموهؿ ذم إسمراز اعمعـك ذم أضمغم  قرة وأوض  سمقون، 

قمةغم  ژڃ ڃ  ژ دمةّد وجيعةؾ  ةقرشمف طمةورضة ذم اًمةذهـ. وىمةةيظفةر طمسةـف اًمضة

، وهةذا اةو يريةده ّٕن هذا هق إهّؿ سموًمـسبي ًمسقدكو إسمراهقؿ :  ژچ ڇ ژ
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ومؾةذا أظمرهةو  ،وشمتعؾؼ سمف كػسف، سمخالف اعمعصقي ومفل اؽروهي قمـده امظمرة ذم كػسف

 ون.ذم اًمؾػظ، طمتك يتالءم شمرشمقى اًمؽالم اع او ذم اجلـ

ذم  قمقسةك ون ةةةةاةو ضمةوء قمةغم ًمس ،ممفةؿ وأىمةقاافؿواـ دقمقات إكبقوء ٕ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ژ : -شمبةةةورك وشمعةةةومم -ىمةةةقل اهلل 

 .[114]اعموئدة: ژٿ ٿ  ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

يمةام أظمةؼم اهلل شمعةومم   سمـوًء قمغم ـمؾى احلقاريلم اـ قمقسكوهذا اًمدقموء ضموء 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ  ۇ ۆ  ۆ ۈژ  قمةةةةـفؿ سمؼقًمةةةةف:

 .[112]اعموئدة: ژ ېې ې ې

ويمةةون هةةذا اًمسةةمال اةةـفؿ ذم اسمتةةداء أاةةرهؿ ىمبةةؾ اؾمةةتحؽوم إيامهنةةؿ واعةةرومتفؿ 

 .سموهلل

وعمو يمون ؾممال أيوت اـوومقًو ٕدب آكؼقود واإلذقمون ٕار اهلل اعمطؾؼ وقمظفةؿ    

أّن ومةةةلظمؼموه  [112]اعموئةةةدة: ژى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  ژ : سمؼقًمةةةف قمقسةةةك 

صةدق اةو ضمةوء سمةف سميمؾ اـفو وزيودة اإليةامن واًمقؼةلم اؼصقدهؿ اـ ؾممال اعموئدة إ

شمطؿئـ ىمؾةقهبؿ سمسةؽقن اًمػؽةر إذا »: ومةطملم يروهنو أاوافؿ ومقؽقن إيامهنؿ قمـ اًمقؼلم

 .شقمويـقا هذا اعمعجز اًمعظقؿ اًمـوزل اـ اًمسامء

ًمؼقاةف سمةلن ة شمعةومم شمبةورك وة إمم اؼصةقدهؿ دقمةو اهلل  ومؾاّم اـمؿلَن قمقسك      

ل قمؾقفؿ هذه اعموئدة ومقؽقن وىمةً كزوهلةو قمقةدًا واقؾمةاًم يتةذيمرون ومقةف ىمةدرة اهلل يـةزّ 

غم ةدة قمةةسمـزول اعموئ وء قمقسك ةدقم ؽونوم ،ف اًمرزق ًمف وًمؼقافة، صمؿ ؾملل رسمَ وممةشمع

 حي اًمدكقوةي، واصؾةوىمقةةي سمةةةاصؾحي اًمديـ سملن شمؽقن آي »حتلم ةةاعمصؾ ـةوشمقةف هلةىمقا
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 .شرزىموً  ؽقنةةةهل أن شمو

 ژٻ ژدقمةوءه ًمؼقاةف سمـةداء اًمةرب سمؼقًمةف:  وذم هذه أيي اؾمتفؾ قمقسك 

صمؿ قمةقض  ،ومؾام يمثر اًمـداء هبو طمذف اـفو طمرف اًمـداء اًمقوء شيو اهلل»وهل ذم إ ؾ 

 .قمـف سموعمقؿ

يةو »ٓ شمقضمةد ذم ًمػةظ  ضمةاللكققمةًو اةـ اإل ژٻ ژ اًمدقموء سمة اسمتداءوكستشعر ذم 

يملن هذا اًمؾػظ شمتفّقل سمف كػس اعمماـ عمـوضموة اهلل ذم ظمشقع وشمبتؾ ويمةامل صمؼةي ذم و شاهلل

 أكف ؾمبحوكف ىمريى اـ قمبده إذا دقموه.

سمةةلم اًمـةةداء سموؾمةةؿ اًمةةذات اجلةةواع  كةةداء صمةةوٍن، وىمةةد مجةةع قمقسةةك  ژپژو 

وذًمةؽ ، ژپژواًمـداء سمق ػ اًمرسمقسمقي ًمف وًمؾحةقاريلم  ژٻ ژًمصػوت اجلالل 

واًمتليمقةد قمةغم إفمفةور اًمرهمبةي اعمؾحةي ذم إضموسمةي  ،بد خلوًمؼفاؾمتعطوف يقطمل سمتذًمؾ اًمع

 اًمدقموء.

إلومودة اًمتخصةقص : ژپ ڀ ڀ      ژ :قمغم ىمقًمف ژ پ ژوشمؼديؿ ؿمبف اجلؿؾي 

أكزل قمؾقـو ٓ قمغم همػمكو، يمام أّن ذم هذا اًمتؼديؿ شمشقيؼًو إمم اعممظمر اًمذي  :واًمؼٍم أي

 واتشقىمي إمم اعرومتف. ،ادهّٕكف إذا أظمر شمبؼك اًمـػس ارشمؼبي إير :طمؼف اًمتؼديؿ

يؽقن يقم كزوهلو قمقةدًا سمةلن جيعؾةقا اًمقةقم اعمقاومةؼ  :أي ژڀ ڀ ٺ ژ وىمقًمف:

وإكةام اًمعقةد اًمقةقم  ،يقم كزوهلو اـ يمؾ ؾمـي قمقدًا، ومنؾمـود اًمعقد ًمؾامئةدة إؾمةـود جمةوزي

، وإكةةام أؾمةةـد ذًمةةؽ إمم اعموئةةدة ٕن ذف اًمقةةقم اسةةتعور اةةـ اعمقاومةةؼ ًمقةةقم كزوهلةةو

 .ذومفو

 

 .249( شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػسػم يمالم اعمـون ًمؾسعدي: 1)

 . 2/242( ذح اسمـ قمؼقؾ قمغم أًمػقي اسمـ اوًمؽ 2)

 . 7/108( اًمتحرير واًمتـقير: 3)

 . 3/98شمػسػم أف اًمسعقد: ( 4)



 

ر وآظمتصةوص ةيػقد اعـك اًمؼصة ژٺ ژقمغم  ژڀ ژوشمؼديؿ اجلور واعمجرور 

وىمةد أومةود شمليمقةد اإلطموـمةي  ژڀ ژ :سمةدل اةـ ىمقًمةف ژٺ ٺ ژأيضًو، وىمقًمةف: 

 واًمشؿقل.

اسمتفةوج »ومقف إؿمورة إمم  ،يقم كزول اعموئدة ًمقؽقن قمقدًا ٕاتف واظمتقور قمقسك 

 .شو  ودرة قمـ اعمـعؿو كعؿي سمؾ اـ طمقٌ إهنعؿي ٓ اـ طمقٌ إهّن اًمروح سموًمـّ 

وىمد اؾمتعػم ًمػظ اًمعقد ًمؾرسور وأدظمؾ اعمشبف ذم اعمشبف سمف طمتك  ةور اةـ ضمـسةف 

وآؾمةتعورة أسمؾةغ: ّٕن اًمعةودة ضمةرت ذم »وأ ب  يعؼم قمـ اًمػرح وآسمتفوج سموًمعقةد 

رور اةو ٓ ةومتضةؿـ اةـ اعـةك اًمسة ،رور قمـةد اًمصةغػم واًمؽبةػمةإقمقود سمتةقومػم اًمسة

 ، وذًمؽ قمغم ؾمبقؾ آؾمتعورة اًمتٍمحيقي إ ؾقي.ششمتضؿـف احلؼقؼي

 ژ ارزىمـةو ژًمؾػعؾ  كؾؿس إيثور قمقسك  ژٿ ٿ  ٹ ٹ ژ: وذم ىمقًمف

احلةالل   وذًمؽ ٕن اًمةرزق قمطةوء اهلل : شااـحـو»أو  شأقمطـو»دون ؾمقاه  اـ اثؾ

، وهق كققمون: فموهر ًمألسمدان يموٕىمقات وكحةقه، وسمةوـمـ اًمذي جيري قمغم اإلدرار

 .واًمـػقس يموإليامن واعمعورف واًمعؾقم ًمؾؼؾقب

، وهةةذا  ژٿ  ٹ ٹ ژن ـمؾبةةف ومؼةةول: وىمةةد ظمةةتؿ اًمةةدقموء سمةةام يميمةةد اضةةؿق

ؽ ظمةوًمؼ إرزاق أكةً ظمةػم اةـ يةرزق ّٕكة :اخلتوم شمةذيقؾ ضمةوٍر جمةرى اًمتعؾقةؾ أي

ر ةواًمؼصة ژژ ژواعطقفو سمال قمقض. ويؼمز هذا اًمتليمقد اـ ظمالل ضؿػم اًمػصةؾ 

اعمسةتقطموة واعمبوًمغي  ژٹ ژإضوومي إمم  قغي اًمتػضقؾ ذم  ،لماعمستػود اـ ظمػم اًمرازىم

 . ژٹژ ىمقًمف: ذماـ دظمقل )أل( 

 

  .4/61. ويـظر اًمبحر اعمحقط: 12/109، ًمؾرازي ، اػوشمق  اًمغقى  (1)

 .268( اًمصـوقمتلم اًمؽتوسمي واًمشعر، ٕف هالل اًمعسؽري: ص 2)

 .  160 سؽري ص( اًمػروق اًمؾغقيي، ٕف هالل اًمع3)

 ، اودة )رزق(. 10/115( يـظر: ًمسون اًمعرب، 4)



 

وهق ذم اًمـثةر:  شرّد اًمعجز قمغم اًمصدر»أو  شاًمتصدير» وذم هذا اخلتوم او يسؿك سمة 

أو اعمتجوكسةلم ومهةو  ،أن دمعؾ أطمةد اًمؾػظةلم اعمؽةرريـ اعمتػؼةلم ذم اًمؾػةظ واعمعـةك»

أو اعمؾحؼةةلم اعمتجوكسةةلم ومهةةو اًمؾػظةةون اًمؾةةذان  ،ون اعمعـةةكاعمتشةةوهبون ذم اًمؾػةةظ د

 .شذم أول اًمػؼرة واًمؾػظ أظمر ذم آظمرهو ،جيؿعفام آؿمتؼوق أو ؿمبفف

أضػك قمغم ضمّق اًمدقموء رىمةي  ژٹژًمػظ و ژ ارزىمـو ژواًمتقاومؼ هـو سملم اًمػعؾ 

 إمم يمرم اهلل شمعومم وإضموسمي دقموئف. وأيمد طموضمي قمقسك  ،وقمذوسمي

 

ي وقمذوسمي، ومػل سمعض أدقمقتفؿ قمةغم أىمةقاافؿ ًمئـ يمون ذم دقموء إكبقوء اًمسوسمؼ رىمّ 

 ىمّقة وؿمدة يؼتضقفو اعمؼوم ويستدقمقفو اًمٍماع سملم أهؾ اإليامن وأهؾ اًمؽػر واًمعـود.

ًمؽػر قمغم ىمقاف، ومبعد أن شمؾؼك ىمقُاف دقمقشَمف سمةو واـ شمؾؽ إدقمقي دقموء كقح

 واإلقمراض، دقمو قمؾقفؿ سموهلالك واًمعذاب.

  ڳ   گ گ گ ڳژ ذًمؽ ذم آيوت يمثػمة اـفو ىمقًمف شمعةةومم:   وىمد ىمَص اهلل 

  ہ  ۀ ۀ  ہ ہ ہ    ڻ ڻ ڻ ڻ   ںڱ      ڱ  ڱ ڱ ں    ڳ  ڳ 

  ﮺        ﮻    ﮹   ﮸   ﮷  ﮶﮵     ﮴    ﮳   ﮲   ۓ      ۓ  ے   ے  ھ   ھ   ھ  ھ

                         ﯁  ﯀   ﮿  ﮾ ﮽      ﮼

ٴۇ     ۈ         ۈ  ۆ      ۆ       ۇ     ۇ     ڭ   ڭ     ڭ          ڭ                              

 .[27-21]كقح: ژجئ   ۋ

 ٓ يؿثؾ اقىمػةف اًمعةوم اةـ ىمقاةف، ومؿقىمػةف اةـفؿ ػ اـ كقح ةةةةةوهذا اعمقىم

وؿمةتك  ،يد قمغم هدايتفؿ سمسؾقك مجقع أكةقاع اًمطةرقوطمر ف اًمشد ،اإلؿمػوق قمؾقفؿ

 

 .3/94قاع اًمبديع ٓسمـ اعصقم ، ( أكقار اًمرسمقع ذم أك1)



 

ومؼد اؽٌ يدقمق ىمقاف أًمػ ؾمـي إٓ مخسلم قمواةًو، وهةؿ يةتامدون ذم همةقفؿ  ،اًمقؾموئؾ

ۓ ڭ ژ قًمف: ةوكوة ذم ىمةفد وشمؾؽ اعمعةر كقح ذًمؽ اجلقّ ةرهؿ، وىمد  ةويزدادون ذم يمػ

ۅ ۅ ۉ ۉ     ې    ې    ۋ    ۆ ۈ   ۈ ٴۇ  ۋ    ۆ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ې  ې ى 

 .[9-5]كقح: ژۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ   ىئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ژ : وعمََو يئس اـ إيامهنؿ، وضوق هبؿ ذرقمًو، وأوطمك اهلل إًمقف

 دقمو قمؾقفؿ سموهلالك واًمعذاب. ، [36]هقد:  ژی      ی ی ی   

وذم هذه اًمبدايةي كؾحةظ أّكةف  ژگ ڳ     ڳ ژ  دقموءه سمؼقًمف: اؾمتفؾ كقح 

اًمشةؽويي »واًمغرض اـ ذًمةؽ إفمفةور  :اعمشعر سموًمؼرب ژ ېئ ژوة اهلل سمؾػظ سمدأ سمؿـوضم

 . شوإسمداء اًمعجز واًمقلس اـفؿ وـمؾى اًمـٍمة قمؾقفؿ

، وًمةقس اًمغةرض اـةف إظمبةور اهلل هؿواًمضؿػم  إنَ وأيّمد ذًمؽ سمحرف اًمتقيمقد 

ه ةأن اهلل قمو  سمذًمؽ اطؾع قمغم أطمقاهلؿ، ويمون اؼت شمعومم سملهنؿ قمصقه ًمعؾؿف 

ف ؾمةوىمف هبةةذا اًمتليمقةد إظمراضمةًو ًمؾخةؼم قمةةـ اًمظةوهر أن يؾؼةك اخلةؼم همةةػم اميمةد، وًمؽـّة

 اؼته اًمظوهر.

نمق اةـ وضمةقه اًمةـظؿ ةوهق شمعبػم اة ژڳ ڳ  ژ وشملَاؾ مجول اًمطبوق سملم

 واعوكوشمف اع ىمقاف. اًمؼرآ  اعممصمر ذم اًمـػس يصقر طموًمي كقح 

،  إـمـوب ژہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓژ  وذم ىمقًمف:

، طمقٌ قمطػ سموخلةوص قمةغم اًمعةوم، شزيودة اًمؾػظ قمغم اعمعـك ًمػوئدة»إلـمـوب: وا

وسمةذًمؽ شمؽةقن إ ةـوم  ژہ ہ ہ ژ  وموٕ ـوم اعمخصق ي سموًمذيمر داظمؾةي ذم

 

 . 78/ 29( روح اعمعو  ًمألًمقد ، 1)

 .  1/186. ويـظر: اإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي، ًمؾخطقى اًمؼزويـل: 2/120( اعمثؾ اًمسوئر ٓسمـ إصمػم:2)



 

وأظمرى قمغم ضمفي اخلصقص، واًمغرض اـ ذًمؽ  ،ىمد ذيمرت ارشملم، ارة حتً اًمعوم

 وقمظقؿ ؿملهنو ذم ىمؾقب ىمقم كقح. ،إفمفور اؽوكي هذه إ ـوم

﮷   ژ  ـ أؾمؾقب هذا اًمدقموء اًمبؾقغ اًمعدول قمـ اإلضامر إمم اإلفمفةور ذم ىمقًمف:وا

﮺  ﮻   ومؽةون اؼتهة اًمظةوهر  ژگ  ڳ         ڳ  ژ : سمعطػف قمغم ىمقًمةةف ژ﮸   ﮹  

 اًمتعبػم قمـفؿ سموًمضؿػم، ومعدل قمـ اإلضةامر إمم اإلفمفةور، ورُس اًمعةدول إمم اإلفمفةور

 .شًمغػمهؿ وحتذير وًمطػ ًمعذرهإؿمعور سموؾمتحؼوىمفؿ اًمدقموء قمؾقفؿ وإسمداء »

ورسمام أؿمؽؾ قمغم سمعةض اًمبالهمقةلم هةذا اًمعطةػ: ٕكةف اةـ قمطةػ اإلكشةوء قمةغم 

ـَ اعمتلِاةؾ يؾحةظ أّن  اخلؼم وهق حمظقر ذم ىمقاقمد اًمبالهمقلم، وٓ جيقز اًمعؿؾ سمف، وًمؽة

ًمقس اعمؼصقد هبةو اإلظمبةور سمةؾ اًمشةؽويي واإلقمةالم سمعجةزه  ژگ ڳ        ڳ ژ  مجؾي

فؿ ومفق ـمؾى ًمؾـٍمة قمؾقفؿ، وقمؾقف شمؽقن أيي يمـويةي قمةـ ىمقًمةف: اظمةذهلؿ ويلؾمف اـ

واكٍم  وأفمفر ديـؽ وكحقه، ومقؽقن اـ قمطػ اإلكشوء قمغم اإلكشوء، ويميد ذًمةؽ 

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ژ أن اهلل شمعةةومم ؾمةةَؿك اثةةؾ هةةذا اًمتعبةةػم دقمةةوء يمةةام ذم ىمقًمةةف: 

 .طموؿمقتفوهذا او ذهى إًمقف ؿمفوب اًمديـ اخلػوضمل ذم  ،[22]اًمدظمون: ژڦ

                         ژ  قمةغم ىمقاةةف صمةؿ اؿمةتّد دقمةوء كةقح 

 .[27-26 : ]كقح ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ۋ  

 ژ  ڳ      ڳ    گ     گ  گ ژ قمطةةػ قمةةغم مجؾةةي  ژ                ژ  ومجؾةةي

ژ﮽    ﮾  ژ  جؿؾةيسم ًمقىمقع اًمػصؾ سمةلم أىمةقال كةقح  ىمولوأقمقد ومعؾ 

وذًمؽ  ژڳ    ڳ ژ  ًمتؽقن استؼؾي ومال شمتبع مجؾي :وىمركً سمقاو اًمعطػ[ 25]كقح:

 . ژڳ    ڳ ژ : طمصؾً سمعد ؿمؽويتف سمؼقًمف ًمإلؿمورة إمم أّن دقمقة كقح 

 

 .     29/78( شمػسػم إًمقد: 1)

 . 8/253اخلػوضمل قمغم اًمبقضووي :  طموؿمقي(  يـظر: 2)

 . 29/213واًمتـقير:  ( يـظر: اًمتحرير 3)



 

ريػ ًمعبةده سمةذيمر اؾمةؿف ةذم أيةي رهمةؿ ذيمةره ؾمةوسمؼًو شمشةكةقحوذم إفمفور اؾمؿ 

 سحيًو.

اةو يةدّل قمةغم أّن اقىمػةف    شاـ ىمةقال»اثاًل  دون ىمقًمف ژ   ژ : وذم ىمقًمف

يؽـ اع ىمقاف ومحسى، وًمق يمون يمةذًمؽ ٕؿمةعر سمرهمبتةف ذم آكتؼةوم اةـفؿ واًمتشةػل 

ـّ  اقىمػف يمةون اةع اًمؽػةر وأهؾةف، وهبةذا يتضة  أن دقمةوء ؾمةقدكو كةقح  هباليمفؿ، وًمؽ

 إكام يمون عمصؾحي ديـقي حمضي. 

ور أو ار ديّ ذم اًمـػل اًمعوم يؼول: او سموًمدّ اـ إؾمامء اًمتل ٓ شمستعؿؾ إٓ  اًمَدَيورو 

، وذم هةذا اًمؾػةظ او هبو اـ أطمد، وهةق ومقعةول اةـ اًمةدار أو اةـ اًمةدور :دُيقر أي

ف ىمقؾ: ٓ شمذر قمةغم إرض اةـ اًمؽةوومريـ اةـ يمـويي ًمطقػي واعمراد سمف هـو اإلكسون يملكّ 

ـْ يدور ويتحرك  .يسؽـ دارًا أو ٓ شمذر قمؾقفو اـ اًمؽوومريـ َا

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ژ قمؾةةؾ اًمةةدقموء قمؾةةقفؿ سمؼقًمةةف:  صمةةؿ

اقمتذاٌر ممو قمسك أن يؼول: اـ أن اًمدقموء سموٓؾمتئصول اع »وهذا اًمتعؾقؾ . ژۋ  

 .شاطمتامل أن يؽقن اـ أظمالومفؿ اـ يماـ ممو ٓ يؾقؼ سمشلن إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم

 قةون، وموًمػةوضمر هةق اعمـبعةًٌمػظةون اقطم ژۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ   ۋ    ژ وذم ىمقًمف:

 ّػور، هق اعمبوًمغ ذم يمػره ضمحقداً ةةةة. واًمؽَ سمؼَقة ٓرشمؽوب اجلرائؿ واًمظؾؿ واًمطغقون

 .سموٕيموذيى واجلدال سموًمبوـمؾ ،وشمغطقي ٕدًمتف ،ًمؾحّؼ 

واعمعـةك أهنةؿ ٓ يؾةدون إٓ اةـ ؾمقصةػم ومةةوضمرًا يمَػةورًا قمـةد سمؾقهمةف، وقمؾقةف ومػةةل 

 

 .1/396ووي: ض( يـظر: شمػسػم اًمبق1)

 .     79/ 29( يـظر: شمػسػم إًمقد:  2)

 .   80/  29( شمػسػم إًمقد: 3)

 اودة ) ومجر (    5/46( يـظر : ًمسون اًمعرب :4)

 اودة ) يمػر (   5/114( يـظر : اعمصدر اًمسوسمؼ : 5)



 

ن ارؾمالن اـ شمسؿقي اًمٌمء سمةام ؾمةقمول إًمقةف واًمؼريـةي جموزا ژۋ    ژ و ژٴۇ     ژ

ام يػجةر ويؽػةر قمـد وٓدشمف، وإكّ  ژٴۇ   ۋ    ژطموًمقي: ّٕن اعمقًمقد اـفؿ ٓ يؽقن 

قمـد سمؾقهمف، وقمالىمي اعمجوز اعمرؾمؾ اقمتبةور اةو ؾمةقؽقن، وهةق و ةػ يشةػم إمم أهنةؿ 

ومال حمةؾ ًمألؾمةك  ضالل آسموئفؿ، تبعقنؿمويمؾتفؿ وأَن إسمـوء ؾمققن أسمـوءهؿ قمغم ؾمػمسمّ 

واؾمتئصوهلؿ  ،قمؾقفؿ واًمرأومي هبؿ. وسمذًمؽ أ ب  هذا اإلظمبور قمَؾي ًمؾدقموء سمنهاليمفؿ

قمغم أَن هذا اإلظمبور وإن يمون فموهره اعمعـك اعمجوزي ًمعالىمي آؾمتؼبول إٓ أكف إظمبةور 

ۈئ ۈئ     ژ: وممةف شمعةةـ ىمقًمةةتػود اةؼل وذًمؽ اسةـ وطمل يصؾ إمم إار احلؼقةقم

 ]هةةةةةةةةةقد: ژ جبی      ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ           يئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ 

36]. 

وسمعد أن دقمو قمؾقفؿ اؾمتجوب اهلل دقموءه وملهمرىمفؿ، وىمد  َقر اهلل هنويتفؿ ذم هةذه 

ٿ       ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ      ژ أيةةوت ومؼةةول:

چ  چ ڇ ڇ   ڇ   چ    چ     ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

 .[12-9]اًمؼؿر: ژڇ ڍ ڍ ڌ  

  ژ ٹ ڤ ژؾي ةغم مجةةةقومي قمةةةؾي اعطةةةؿةةةواجل ،قموـمػةةي ژ ڦ ژوء ذم ةواًمػةة  

 شإّ  »رس ةدقمو سمل  اغؾةقب، وسموًمؽة :سموًمػت  قمغم شمؼدير سموء حمذوومي أي ژڦ ڄژو

 .قمغم شمؼدير إرادة اًمؼقل، أي: دقمو ومؼول إّ  

إجيةةوز سموحلةةذف،  ژ ڄ ژٍم، وذم ىمقًمةةف: ةواعمعـةةك: أي همؾبـةةل اًمؽَػةةور وموكتةة

تٍم زم ةةةتٍم ًمـػسةؽ، وإول أومم: َٕن اكةتٍم زم اـفؿ، وىمقةؾ: وموكةةوكواًمتؼدير: وم

 . اغؾقباـوؾمى ًمؼقًمف: إّ  

 

 .   27/182( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 1)

 .     8/175( يـظر: اعمصدر اًمسوسمؼ كػسف، وشمػسػم اًمبحر اعمحقط: 2)



 

ف يلؾمةف اةـ إضمةوسمتفؿ سمحةول اًمةذي ىموشمةؾ أو طمقٌ ؿمةبّ  ،جموز ژڄ ژوذم يمؾؿي 

 . ورع ومغؾبف اؼوشمؾف

 ومتحـةةوومجؿؾةةي  ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ژ ومؽةةون ضمةةقاب اهلل ًمةةف سمؼقًمةةف:

واعموء اعمـفؿر: اعمـصّى اكصبوسمًو ؿمديدًا، واًمػةوء اًمتةل ضمةوءت  دقمواعطقومي قمغم مجؾي 

ومؽةون إرؾمةول اًمطقومةون ،   ًمؾتعؼقى شمصّقر ًمـو رسقمةي اؾمةتجوسمي اهلل شمعةومم ًمـبقةف 

 قمؾقفؿ هبذه اًمؽقػقي اعمحؽؿي واًمرسيعي.

وذًمؽ سمتشبقف هقئي شمدومؼ اعمطر اـ اًمسةحوب سموكصةبوب  :وذم أيي اؾمتعورة متثقؾقي

وذًمؽ أن اعموء يمون اـ اًمسحوب، وقمغم هةذا ومفةق :و أسمقاب اًمسامءأهنور اكػتحً هب

ذم اعمطر اًمقاسمؾ اًمشديد ضمرت اقوزيةى اًمسةامء وومةت  أومةقاه اًمؼةرب  :يمام يؼقل اًمؼوئؾ

 .ف يمون يمذًمؽ، وهذا او ذهى إًمقف مجفقر اعمػرسيـأي يملكّ 

،  ژڄ ڃ ڃ ژ اعطقومةةةةي قمةةةةغم مجؾةةةةي  ژچ چ  چ ژومجؾةةةةي 

إمم إرض  (ومجركةو)و قمققن اتػجرة، وذم شمعديي اًمػعؾ يملهّن واعمعـك: ضمعؾـو إرض 

ضمعؾً إرض اـ يمثرة قمققهنو يملهنو قمةلٌم شمتػَجةر، وذم هةذا إمجةول ضمةلء »إْذ  :جموز

 .شژچ   ژ اـ أضمؾف سموًمتؿققز ًمف سمؼقًمف:

ركو قمققن إرض أو اًمعققن اـ إرض وًمق ؾمقؼ اًمؽالم قمغم فموهره ومؼقؾ  : ومجّ 

دّل قمؾقف، وًمؽون اعمػفقم اـف أَن اعموء ىمد يمون ومور اةـ قمقةقن اتػرىمةي   يػد ذًمؽ و  ي»

 . شوشمبَجس اـ أاويمـ ومقفو ،ذم إرض

 

 .   27/182( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 1)

 .   80/ 27( يـظر: شمػسػم إًمقد : 2)

 .14/498، وشمػسػم اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب، ٓسمـ قمودل احلـبكم: 29/33( يـظر: شمػسػم اًمرازي: 3)

 .  27/183( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 4)

 .  102( دٓئؾ اإلقمجوز، قمبد اًمؼوهر اجلرضمو :ص 5)



 

ذم ؾمقرة اًمؼؿر و   وإكام ضموء اإلظمبور سموؾمتجوسمي اهلل شمعومم ًمدقموء ؾمقدكو كقح 

اع ىمقاف  يذيمر ذًمؽ ذم ؾمقرة كقح: ّٕن ؾمقرة كقح شمؼقم قمغم سمقون اعوكوة كقح 

وإسارهؿ اع ذًمؽ قمغم اًمؽػر واًمعـةود. هةذا  ،ف هلؿ وإساره قمغم هدايتفؿذم دقمقشم

 سمخالف ؾمقرة اًمؼؿر ومفل ابـقي قمغم سمقون هنويوت إىمقام اعمؽذسمي ًمرؾمؾفؿ.

واـ شمؾؽ اًمدقمقات اًمتل ااتوزت سموًمشدة واًمؼسقة اًمتل اىمتضتفو ـمبقعةي اًمٍمةاع  

ذم ىمقًمةف شمعةومم:  قمةغم ومرقمةقن واؾئةف، وذًمةؽ سملم اإليامن واًمؽػر، دقموء اقؾمك 

ۈئ  ۈئ    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئژ

 ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ېئېئ  ېئ

 .[88]يقكس:

 ژىئ  ىئ  ... ۈئ  ۈئ  ... ائ  ائ   ژذم أيي صمالث اَرات  ژ ائ ژوشمؽرار 

ًمؾـةداء  واؾمةتجالسمف ًمإلضموسمةي وشمليمقةد ّفع(ةإـمـوب اًمغرض اـةف )اإلحلةوح ذم اًمتة

 .شرضب اـ اًمرسمط سملم اجلؿؾ اعمػتتحي سموًمـداء رسمط اعمِْثِؾ سمِِؿْثِؾفِ »اًمسوسمؼ، وذم هذا 

ىئ  ىئ  ىئ  ی    قمغم ومرقمقن واؾئف سمؼقًمف: ) صمؿ يتصوقمد دقموء اقؾمك 

ـمؿس اًمٌمء: إذهوسمف قمـ  ةقرشمف، واعمعـةك: اًمةدقموء قمؾةقفؿ »(. و   ی  ی  ی

 .شأن يؿحؼ اهلل أاقاهلؿ وهيؾؽفو

ومتصةب   ،اعـك اًمشةّد قمةغم اًمؼؾةقب: آؾمةتقثوق اـفةو طمتةك ٓ يةدظمؾفو اإليةامنو

 .ىموؾمقي اطبققمي ٓ شمؼبؾ احلؼ وٓ شمـنمح ًمإليامن

وإضةةةوومتف إمم  إًمةةةقؿجمةةةوز ّٕن ذم إؾمةةةـود  ژمئ  ىئ  يئ  جب   ژ  وذم ىمقًمةةةف:

 

 .2/150( يـظر: ادارك اًمَتـْزيؾ وطمؼوئؼ اًمتلويؾ ، ًمؾـسػل: 1)

 .   13/240( اًمتحرير واًمتـقير : 2)

 .     2/677( ومت  اًمؼدير: 3)

 ( اعمصدر اًمسوسمؼ كػسف.     4)



 

 اًمعذاب جموز قمؼكم: ّٕن اعمراد إًمقؿ أصمره وموًمعالىمي هـو اًمػوقمؾقي.

قمؾةةقفام  -اًمعؾةةؿ اةةو ذم دقمةةوَءْي كةةةقح واقؾمةةك ؾ قمةةغم سمعةةض أهةةةؾوىمةةد اؾمتشةةؽ

قمغم أىمقاافام وىموًمقا: إَن اًمرؾمؾ إكةام شمطؾةى هدايةي ىمةقافؿ وإيامهنةؿ وًمةقس  -اًمسةالم

قمؾةقفام وقمةغم كبقـةو  -اًمدقموء قمؾقفؿ سموهلالك واًمعذاب. وأضمقةى سمةلّن كقطمةًو واقؾمةك 

أن قمؾةام اةـ اهلل أهنةؿ  او دقمقا ذًمةؽ اًمةدقموء قمةغم ىمةقافام إٓ سمعةد -اًمصالة واًمسالم

: قح ومؼد َسح اهلل شمعومم ًمف سمةذًمؽ ذم ىمقًمةفةٓ يماـقن أسمدًا، أّاو ك ،أؿمؼقوء ذم قمؾؿ اهلل

 . [36]هقد: ژۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    ژ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ژ وأّاو اقؾمك ومؼد ومفؿ ذًمؽ اـ ىمقل ىمقاف ًمةف: 

 .[132راف:]إقم ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 وسمعد أن كَجك اهلل اقؾمةك واةـ اعةف وأهمةةرق ومرقمةقن واةأله ىمةوم اقؾمةك 

نمهؿ ةويبة ،حيرض سمـل إرسائقةؾ قمةغم دظمةقل إرض اعمؼدؾمةي وىمتةول اًمؽَػةور ومقفةو

ـّ إًمقةف اًمةـػس سمةلن اهلل ىمةد يمتةى هلةؿ  :سموًمـٍم واًمظػةر قمؾةقفؿ وخيةؼمهؿ ظمةؼمًا شمطؿةئ

سمحجي أَن ومقفةو  ا أار اقؾمك دظمقهلو واكتصورهؿ قمغم قمدوهؿ، ومواتـعقا وقمصق

ؿ ًمـ يدظمؾقهو طمتك خيرضمقا اـفو، ومحوورهؿ اقؾمك واعف ىمقاًو ضمبوريـ أؿمداء، وأهّن 

ٻ  ٻ  ٻ  ژ  رضمالن اةـ اًمةذيـ أكعةؿ اهلل قمؾةقفام ومةلسوا قمةغم اةقىمػفؿ وىمةوًمقا:

 ]اعموئةةةةةةةةةةةةدة ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  پ  پ  پ  پ

:24]. 

وؾمةقء أدهبةؿ وكؾةقفؿ  ،قمغم ضعػفؿ وضمبـفؿوهذا اـ أؿمـع اًمؽالم اًمذي يدّل 

خمةةوـمبلم ًمةةف سموؾمةةؿف ضمػةةوًء وضمالومةةي وىمؾةةي » ژ ٻ ژقمةةـ كبةةقفؿ، ومػةةل ىمةةقهلؿ: 

دوا ااتـةوقمفؿ أؿمةّد شمليمقةد يعةؼَم ، و  يؼقًمقا يو كبل اهلل أو يو يمؾقؿ اهلل، صمؿ أيّمةشأدب

 

 .   2/425( كظؿ اًمدرر: 1)



 

 دااقا اوواًمػعؾ  أسمدا اًمزاون فمرفو ًمـو إنَ قمـف وذًمؽ سمعَدة اميمدات هل: 

 ذم تؿرار اشمصوف اعمسـد إًمقف سموعمسـد وذًمؽ يمؾف يدّل قمغم متودهيؿةةاًمذي يػقد اعـك اؾم

 ؿ اٍمون قمغم شمرك اجلفود.اًمعصقون وأهّن 

شمليمقد آظمر سموجلؿؾي آؾمةؿقي اًمتةل شمػقةد اًمثبةقت  ژٺ   ٺ  ٺ   ژ وىمقهلؿ:

ؿ ىمةد هّنةوهةق شمعبةػم يةدّل قمةغم أ ،واهلوء ًمؾتـبقف وهـةو فمةرف اؽةون ًمؾؼريةى .واًمدوام

ظمورت ـمبوقمفؿ ومؾؿ يؼدروا قمغم اًمـفقض اعف ًمؾؼتول وٓ قمةغم اًمرضمةقع اةـ طمقةٌ »

 .شضموءوا سمؾ أىمواقا طمقٌ يموكً اعمحوورة سملم اقؾمك وسمقـفؿ

 ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ ژ  وعمةةو يمةةون ااتـةةوقمفؿ اعصةةقي وىمةةقهلؿ عمقؾمةةةك:

ٿ  ژ  ، دقمةو قمؾةقفؿ اقؾمةك ومؼةول:ورؾمقًمف  -ؾمبحوكف -اؾمتفوكي واؾمتفزاء سمف 

وىمةةد سمةةدأ . [25]اعموئةةدة: ژڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ  ڤٹ ٹ  ٹ ڤ ٿ ٹ

وهةق اومتتةوح يشةعركو  ژ ڤٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤژ دقموءه سمؼقًمةف:  اقؾمك 

ٌِ احلزن واًمشؽقى إمم اهلل اع رىمي اًمؼؾى اًمتل سمؿثؾفو شمستجؾى اًمرمحي وشمستـةزل  ،سمب

 .اًمـٍمة

ؼصةد سمةف وًمقس اًمؼصد سمف اإلظمبور، ويمذا يمؾ ظمؼم خيوـمى سمةف قمةاّلم اًمغقةقب ٓ ي

 إومودة احلؽؿ أو ٓزاف يمام ؾمبؼ.

ٓ جيقبـةةل إمم ـموقمتةةؽ ويةةقاومؼـل »أي:  ژ ٹ ژقمطةةػ قمةةغم  ژ ڤڤ ژوىمقًمةةف: 

ىمٍم اإلضموسمةي إمم ـموقمةي اهلل  . ومؿقؾمك شقمغم شمـػقذ أارك ؾمقى كػز وأظمل

ًمقضمقد اـ يقاومؼف قمغم اًمطوقمةي  ،وشمـػقذ أوااره قمغم كػسف وأظمقف ىمٍمًا طمؼقؼّقًو ادقموئّقوً 

ـّ  ،ذان أكعفةؿ اهلل قمؾةقفاماًمؼقم ومهو اًمرضمالن اًمؾ اـ سملم ًمضةقؼف   اقؾمةك وًمؽة

 

 .    3/471( شمػسػم اًمبحر اعمحقط، 1)

 ،  3/25، وشمػسػم أف اًمسعقد: 3/471، وشمػسػم اًمبحر اعمحقط: 1/655( يـظر: اًمؽشوف: 2)

 . 6/108( شمػسػم إًمقد: 3)



 

و   ،ؼ هبةامةف   يثةةفام يملّكةةةةفؿ   يعتةّد سمةذٓكةةؿ وظمةؼؾى آرائفةةةةةقم وشمةشمؼمم اًمؼةاـ 

 .ًمؼّؾي صمؼتف سموًمؼقم فامةيعتؿد قمؾق

وهذا إؾمؾقب يليت ذم  ژ ٹ ٹ ژواًمؼٍم ذم اًمدقموء ضموء سموًمـػل اع آؾمتثـوء 

 .عمعـك اًمذي حيتوج إمم ومضؾ شمؼرير وشمقيمقد ا

وىمقؾ: ًمقس اًمؼصةد طمؼقؼةي اًمؼٍمة سمةؾ سمقةون ىمؾةي اةـ يقاومؼةف سمةدًمقؾ أّكةف   يةذيمر 

 .اًمرضمؾلم اًمؾذيـ أكعؿ اهلل قمؾقفام، وىمد يموكو يقاومؼوكف

ف طموًمف ذم ىمؾي اـ يقاومؼف سمحةول اةـ ومقؽقن ذم إؾمؾقب شمشبقف، طمقٌ ؿمبّ  ،وقمؾقف

 .ظموهٓ يؿؾؽ إٓ كػسف وأ

دقموء قمؾةقفؿ، واًمػةرق: هةق اًمػؾةؼ  ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ : وىمقًمف

، واعمعـةك: اومصةؾ سمقــةو وسمقةـفؿ سمةلن حتؽةؿ ًمـةو سمةام كسةتحّؼ واًمػصؾ سمةلم اًمشةقئلم

قمةغم وضمةف  ومنهنةو حمراةي قمؾةقفؿ  و ةؾ سمةف ىمقًمةف »وًمةذًمؽ  :وقمؾقفؿ سمام يسةتحؼقن

 . شاًمتشبقف

ويمةون يصة  أن  ،امرإفمفور ذم اقضع اإلض ژڦ ڦ ژ  واًمتٍمي  سمؾػظ

يؼول: وموومرق سمقـل وسمقـفؿ: وذًمؽ ًمقرود او يشػم إًمةقفؿ ىمبةؾ ذًمةؽ، وًمؽـةف قمةدل إمم 

اإلفمفور ًمقـبف إمم اًمعّؾي اعمقضمبي ًمؾتػريةؼ وهةل اشمصةوومفؿ سمصةػي اًمػسةقق، ومةوعمطقع ٓ 

يريةد  ةةحبي اًمػوؾمةؼ وٓ يمصمرهةةو، واةةـ هـةو يمةةون اًمتقةةف ذم إرض قمؼوسمةًو ظُمةةَص سمةةف 

 اًمػوؾمؼقن اًمعو قن.

 

 .6/108، وشمػسػم إًمقد : 1/656(  اًمؽشوف: 1)

     . 109( دٓٓت اًمؽمايمقى ة حمؿد حمؿد أسمق اقؾمك، ص 2)

 [، أيوت.   23]اعموئدة :ژ  ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ( وذًمؽ ذم ىمقًمف شمعومم: 3)

 .    108/ 6( شمػسػم إًمقد: 4)

 .   6/27( يـظر: شمػسػم اعمـور عمحؿد رؿمقد رضو : 5)

 .3/472(  شمػسػم اًمبحر اعمحقط:  6)



 

ورىمي ةةةرقمي اػةةةةةذم ؾم اؾمتئـوومقي شمشةعر سمرهمبةي اقؾمةك  ژ ڤ ژوء ذم ةواًمػ

 اعمتامديـ ذم قمـودهؿ واعصقتفؿ. مٓءةه

وعمو يمون ومعؾفؿ وىمقهلؿ اـ اًمؽبوئر اًمعظقؿةي اعمقضمبةي ًمؾػسةؼ ىمةول اهلل شمعةومم جمقبةًو 

 ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ  چ چ چچژ دقمقة كبقف إضموسمي اتصةؾي سمدقموئةف 

 .[26]اعموئدة: ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

 ،وهؽذا ذم إضموسمي اهلل شمعةومم ٕكبقوئةف يةمشمك سموًمػةوء اسةورقمي ذم اؾمةتجوسمي دقمةقاهتؿ

  ممو يدّل قمغم اؽوكتفؿ وَاـِْزًمتفؿ قمـد اهلل شمعومم. :وشمطققى ظمقاـمرهؿ

واـ إكبقوء اـ واضمف يمػةر ىمقاةف وقمـةودهؿ سمتػةقيض إاةر إمم اهلل، واةـ هةذا  

 ،وشمققمدوه سموًمطرد واًمةرضمؿ ،هومبعد أن قموكده ىمقاف ويمذسمق اًمؼبقؾ دقموء ؿمعقى 

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڑژ  ژ  ڑ ژ  شمقضمةةةةةةف إمم اهلل داقمقةةةةةةًو:

قمةةغم اجلؿؾةةي اًمػعؾقةةي  قمةةغم اهلل ومتؼةةديؿ اجلةةور واعمجةةرور، [89]إقمةةراف: ژڳ  

ٍموا شمةقيمؾفؿ قمةغم اهلل وطمةده دون ةٍم إضةوذم طمقةٌ ىمةةإلومودة اًمتخصقص وهق ىمة

فع هلل ةويمةامل اًمتة ،هلل( ابوًمغي ذم طمسةـ اًمتقؾمةؾهمػمه، وذم إفمفور آؾمؿ اجلؾقؾ )ا

 شمعومم.

وذم هةةذا إؾمةةؾقب إقمةةراض قمةةـ جمةةودًمتفؿ سمعةةد أن رَد قمؾقةةف ىمقاةةف سموًمتؽةةذيى 

 وشمققمدوه سموًمرضمؿ واًمـػل اـ اًمبالد، وومقف إىمبول قمغم اهلل شمعومم سموًمدقموء ًمقػصؾ او سمقـف

، واةةسمؿعـك: َأفمْ  ژک     ژ قاف. ويمؾؿيةةةوسملم ىم  ـف ومت  اعمشؽؾ ًمبقوكف وطمِؾفِفْر وسملِمْ

. واعمعـةك: َأفْمِفةْر شمشبقفًو ًمف سمػت  اًمبوب وإزاًمي اإلهمالق طمتك يق ؾ إمم او ظمؾػفو

وذًمةؽ قمةغم ؾمةبقؾ  ،ويتؿقةز احلةؼ اةـ اًمبوـمةؾ ،أاَركو طمتك يـؽشػ او سمقــةو وسمقةـفؿ

 آؾمتعورة اعمؽـقي.

 

 .4/192( طموؿمقي اًمشفوب 1)



 

 : ما يتعلق بأنفسهم وأهليهماملبحث الثاني 

شمـققمً اؼو د إكبقوء واطةوًمبفؿ ومةقام يتعؾةؼ سموًمةدقموء ٕكػسةفؿ، وىمةد اؿمةتؿؾ  

دقموؤهؿ قمغم اطوًمى قموًمقي اةـ ظمةػمي اًمةدكقو وأظمةرة اةـ أسمرزهةو: ـمؾةى اعمغػةرة 

واًمرمحي واًمتقسمي، وـمؾى اخلػم واًمـػع اعمطؾؼ، وـمؾى يمشػ اًمؽرب واًمغّؿ، وـمؾةى 

او يعةلم قمةغم شمبؾقةغ دقمةقهتؿ واًمؼقةوم سمرؾمةوًمتفؿ. اًمسالاي اـ اًمػتـ واًمبالء، وـمؾى 

 وؾملشمـوول هذه اعمؼو د واعمطوًمى ومقام يليت:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  -قمؾقفام اًمسالم-أول شمؾؽ اًمدقمقات دقموء آدم وطمقاء 

 .[23]إقمراف: ژپ  پ پ پ ڀ ڀ  ڀ 

ًمشةجرة اعمـفةل قمـفةو، سمعد أن أيمال اـ ا -قمؾقفام اًمسالم-ويمون هذا اًمدقموء اـفام 

فع ةاعمشةعر سموٓؾمةؽمطموم وآؾمةتعطوف واًمتةـةورسمّ وىمد اؾمتفاَل اًمدقموء هـةو سمؾػةظ 

 ويمامل اخلضقع هلل شمبورك وشمعومم.

وذًمةؽ ّٕن ومقةف  :ًمؾؿبوًمغي ذم شمعظقؿ اعمـودى وشمـةزهيف اًمقوءداء وطمذف طمرف اًمـّ 

ؾةص ًمؾتعظةقؿ ـمرومًو اـ اعـك إار، وطمذف طمرف اًمـةداء ًمقةزول اعـةك إاةر وخي

 واًمتـةزيف يمام اَر ؾموسمؼًو.

دون اًمتعبػم سموجلؿؾي آؾمؿقي يدل قمغم احلدوث  فمؾؿـوواًمتعبػم سموجلؿؾي اًمػعؾقي 

و زًمي ـمورئي وًمقسً اعصقي إسار، وٓ يؽةقن هةذا اعمعـةك واًمطروء ًمؾدًٓمي قمغم أهّن 

آؾمةؿقي يةدّل قمةغم و فمةوعمقن: ٕن اًمتعبةػم سموجلؿؾةي ًمق قمؼَم سموجلؿؾي آؾمؿَقي وىمول: إكّ 

 اًمثبوت قمغم اًمظؾؿ واإلسار قمؾقف، وهذا همػم اراد وٓ وارد.



 

اقمةةؽماف سموخلطةةل واًمةةذكى،  ژٻ ٻ ژ وإؾمةةـود اًمظؾةةؿ إمم كػسةةقفام ذم ىمةةقهلام 

وهةةل قمةةودة إوًمقةةوء واًمصةةوحللم ذم اؾمةةتعظوم اًمصةةغوئر اةةـفؿ، و  جيةةودٓ قمؾةةقفام 

ورة إمم أّن اعمبةودرة إمم اإلىمةرار يمام ومعؾ إسمؾقس ذم جمودًمةي رسمةف، وذم ذًمةؽ إؿمة -اًمسالم

 اةو رسى ذم رّس ةوهةذا اًمة»سموًمذكى واًمـدم ٓ اثقؾ ًمف ذم اىمتضوء اًمعػق وإكزال اًمرمحةي 

 .شأطمد اـ ذريتف إٓ يموكً قموىمبتف إمم ظمػم ذم دكقوه وأظمراه

مب  ىب   يب  جت  حت  خت  ژ : ضمةةقاب قمةةـ ىمةةقل اهلل هلةةام ژٱ ٻ ژ ومجؾةةي 

وومصؾً قمـفةو يمةام يػصةؾ اًمسةمال قمةـ ، [22راف:]إقم ژمت    ىت   يت  جث  مث  ىث  

ممو طمصؾ قمـد ذوق اًمشجرة، وىمد رشمى اإلظمبةور قمةـ إاةقر »اجلقاب وهذا اًمؼقل 

احلو ؾي قمـد ذوق اًمشجرة قمغم طمسى شمرشمقى طمصقهلو ذم اًمقضمقد، ومنهنام سمةدت هلةام 

 ژ ٻ ٻ ژ، صمةؿ ىمةقهلام: شؾمقآهتام ومطػؼو خيصػون وأقمؼى ذًمؽ كداء اهلل إَيومهةو

ذط طمةذف  ژٻ پ  پ پ ژ وىمقًمةف:  و يدّل قمغم رسقمي شمةقسمتفام قمؾةقفام اًمسةالم.مم

ضمقاسمف ًمدًٓمي ضمقاب اًمؼسؿ اعمؼدر قمؾقف، وعمََةو يمةون اًمنمةط ارشمبطةًو سمجقاسمةف واػتؼةرًا 

إًمقف أومود شمشةقيؼًو ذم إؾمةؾقب وأصمةرًا ذم اًمةـػس. ويالطمةظ هـةو أهنةام   يطؾبةو اًمرمحةي 

سمـو اهمػر ًمـو وارمحـو، وهذا ومقف دًٓمةي قمةغم إطمسوؾمةفؿ واعمغػرة ابوذة ومقؼقٓ اثاًل: ر

سموًمذكى ومؾؿ شمستسغ كػقؾمفام أن يطؾبو ذًمؽ ابوذة اةـ اهلل شمعةومم، وإكةام ؾمةوىمو ذًمةؽ 

 وهذا اـ يمامل أدهبام اع اهلل شمعومم .، ژٻ پ  پ پ پ ژ قمغم ؾمبقؾ اًمنمط 

ڃ  چ  چ چ چ ڇ ژ : ذم ىمقًمةةف وـمؾةةى اعمغػةةرة واًمرمحةةي كةةقح 

سمعد أن ؾملل رسمف أن يـجةل  وهذا اًمدقموء  در اـ كقح  .[47]هقد: ژڇ 

حئ مئ       ىئ يئ جب حب ژ  : اسمـف اـ اًمغرق سمعد أن وقمده اهلل أن يـجل اعف أهؾف ومؼةول

 

 .   1/184 : ايي واًمـفويي( اًمبد1)

 .8/65( اًمتحرير واًمتـقير: 2)



 

ڀ  ٺ   ٺ  ڀپ       پ ڀ ڀ پٻ      ٻ ٻ پ  ژ: ومؼول اهلل ًمف. [45]هقد: ژخب مب 

 .[46]هقد: ژٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿٺ ٺ ٿ      ٿ

،  ژڀ ڀ  ڀ ژ : قمؾةةقفام اًمسةةالم آدم وطمةةقاء وشملَاةةؾ اًمػةةرق سمةةلم ىمةةقل

 .ژچ ڇ ڇ ژ  :وىمقل كقح 

سمؿميمةديـ مهةةو اًمةاَلم وكةقن اًمتقيمقةةد  -قمؾةقفام اًمسةالم-طمقةٌ ضمةوء دقمةوء أسمقيـةةو 

ضقف ةـ اًمتقيمقةد وذًمةؽ طمسةبام يؼتةةظموًمقةًو اة وء كةقح ةـ ضموء دقمةةاًمثؼقؾي ذم طمق

 وم.ةةاعمؼ

اسمـف داظمةؾ اةع  أنّ : ٕكف ومفؿ ًمقس سمؿعصقي يمؿعصقي آدم  ومػعؾ كقح 

ًمةف أكةف ًمةقس اةـ أهؾةف: ٕكةف يمةوومر،   -شمعومم –أهؾف اًمذيـ وقمد اهلل سمـجوهتؿ ومبلَم اهلل 

 ومطؾى اـ رسمف اًمرمحي واعمغػرة طملم قموشمبف قمغم ؾمماًمف وؾموق يمالاف سمدون شمقيمقد.

اعصقي ًمرسمف أيَمةد ـمؾبةف سمؿميمةديـ اصمـةلم ًمقتـوؾمةى ذًمةؽ  وعمو يمون ومعؾ آدم 

اةو يؼتضةقف هـةو ضمةوء اًمتقيمقةد سمحسةى ذي طمصؾ اـف، واةـ وىمدر اًمذكى واخلطل اًم

طمةد أو أيمثةر ومؼد يؽقن اًمؽةالم ٓ حيتةوج إمم شمقيمقةد، وىمةد حيتةوج إمم اميِمةد وا اعمؼوم،

 .احلوضمي إمم ذًمؽسمحسى 

ٕن اعمغػةرة  :وكؾحظ ذم اًمدقموءيـ اًمسةوسمؼلم شمؼةديؿ اعمغػةرة قمةغم اًمرمحةي، وذًمةؽ

ًمعؿقم اخلؾةؼ، ويةدظمؾ ذم رمحةي اهلل اعمةماـ رمحي ظموَ ي سموعمماـلم ذم طملم أن اًمرمحي 

طمتك اًمبفةوئؿ شمعةقش سمرمحةي اهلل وشمةؽماطمؿ ومةقام  ،ومؽؾفؿ يعقشقن ذم رمحي اهلل ،واًمؽوومر

 .شاعمغػرة ؾمالم واًمرمحي همـقؿي واًمسالم اطؾقب ىمبؾ اًمغـقؿي»سمقـفو. إضوومي إمم أَن 

لم ةبعةف ؾمةوذًمةؽ قمـةداو اظمتةور اةـ ىمقاة وـَمَؾَى اعمغػةرَة واًمرمحةي اقؾمةك 

 ژۇ  ۇ  ۆژ  روا ىمةوًمقا:ةرون ومقةف، ومؾةام طمضةةووقمةدهؿ اهلل اقؼوشمةًو حيضة الً ةرضم

 

 .3/291( اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن: 1)



 

 . [153]اًمـسوء:

 ژۆۈژ اهلل إدب اةةع وأؾمةةوؤواضمةةرأة يمبةةػمة  قمةةغم اهلل ومتجةةرؤ   

 ومصعؼقا مجقعًو.[ 153]اًمـسوء:

 ەئې ې ى ى ائ ائ ەئژ  ِفقمًو ومؼةةول:ةرسَمةةف اتةة ومةةدقمو اقؾمةةك 

جئ حئ مئ  یىئ ی  ی یۈئ  ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ  ۆئوئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ

پ پ ڀ  ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   مب ىب   حب خب    جبيئ   ىئ

 .[156-155]إقمراف: ژ ڀڀ

 يةةودون أن يةةذيمر طمةةرف اًمـةةداء  ژې ژدقمةةوءه سمؾػةةظ وىمةةد سمةةدأ اقؾمةةك 

ًمؾدًٓمةي قمةغم اعـةك اًمؽمسمقةي  ژې ژاؾمتشعورًا سمؼرب اعمـودى إمم كػسةف وإيثةور يمؾؿةي 

وطمر ةف  ،خلوًمؼةف ؿ يقطمل سمتذًمؾ اقؾمك واًمرقمويي، واإلضوومي إمم ضؿػم اعمتؽؾ

 قمغم إضموسمي دقموئف.

أكةً وطمةدك ٓ  :أي ژجئ حئ ژ  وشملَاؾ اًمؼٍم اعمستػود اةـ شمؼةديؿ اعمسةـد إًمقةف

 همػم.

رع واًمتبتةؾ ةاةو يـبةع قمةـ قمظةقؿ اًمتضة ژحئ  ژ وذم إضوومي اًمقٓيةي إمم اًمضةؿػم 

 وطمسـ اًمتقؾمؾ إمم اهلل شمعومم.

أومم يمةةام ؾمةةبؼ سمقةةون  ژ جبمئ ىئ يئ ژوشمؼةةديؿ اعمغػةةرة قمةةغم اًمرمحةةي ذم ىمقًمةةف: 

 .ذًمؽ

وطمةذف  -ويمةذا ومةقام ؾمةبؼ -طمةذف واًمتؼةدير: اهمػةر ًمـةو ذكبـةو  وذم اجلؿؾي إجيوز

اعمػعقل سمف هـو إلومودة اًمعؿقم وؿمؿقًمف ًمغػم حمدد ومؾؿ يذيمر اػعقًٓ سمف اعَقـةًو طمتةك ٓ 

 يـحٍم احلؽؿ سمف، وموعمطؾقب اغػرة ؿمواؾي، وًمق ذيمةر ذم اًمسةقوق اةع شمؼةدم اةو يشةػم

 

 .اـ اًمبحٌ  226( يـظر : ص1)



 

إًمقف وهق اًمظؾةؿ ٕومةود ـمؾةى اغػةرة ذًمةؽ اًمةذكى قمةغم ؾمةبقؾ اخلصةقص، و  يػةد 

ويمؾ فمؾؿ ًمـػز، وذم احلذف إؿمورة إمم اؾمتعجول ـمؾةى  ،اعـك: اهمػر زم يمؾ ذكقف

  اعمغػرة واًمرمحي اـ اهلل شمعومم.

سمخةالف  ژ مئ ىئ يئ ژوىمد ضمةوء ـمؾةى اعمغػةرة واًمرمحةي هـةو ـمؾبةًو سحيةًو 

، وًمعؾ اًمسبى ذم ذًمؽ او شمؼةدم دقمةوء آدم وكةقح  -ًمسالمقمؾقفام ا -دقموء آدم وكقح 

اةةـ شمؼصةةػم ذم سمعةةض إاةةقر، ومةةآدم ظمةةوًمػ أاةةر اهلل وأيمةةؾ اةةـ  -قمؾةةقفام اًمسةةالم -

اًمشجرة، وكقح دقمو ٓسمـف سموًمـجوة وهق ممـ   يماـ سمف، وهةذا سمخةالف دقمةوء اقؾمةك 

شمؼةدم  ومؾؿ ُيسبؼ سمام يدّل قمغم اعمخوًمػي أو اًمتؼصػم اـف قمغم وضمف اخلصقص، سمؾ 

ہ ھ ھ ھ ژ  :-شمعةومم-او يدّل قمغم أكف ممـ يدظمؾ ذم رمحي اهلل  يمةام ذم ىمقًمةف

﮶ ﮷ ﮸  ۓھ ے ے  [154 ]إقمةةةةةةةراف: ژۓ  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 وهق داظمؾ ومقؿـ خيوف اهلل ومفق يستحّؼ اعمغػرة واًمرمحي وًمذا ـمؾبفام ـمؾبًو سحيًو.

َقةف حمؿةدا مم كبوكظرًا ٕمهقي اًمدقموء سمطؾى اعمغػرة واًمرمحي أرؿمةد اهلل شمبةورك وشمعةو 

ىئ ىئ ىئ     ی  ی  ی ژ أن يدقمقه هبذا اًمدقموء قمغم وضمف اخلصقص سمؼقًمف:  ×

وذم هذا اًمدقموء كؾؿس  إجيةوزًا سموحلةذف اةـ ظمةالل طمةذف ، [118]اعمماـقن: ژی 

وذًمةؽ يمةام ؾمةبؼ إلومةودة اًمعؿةقم ومقشةؿؾ يمةّؾ  ، ژىئ     یژ اعمػعقل سمف ًمؾػعؾلم 

ؾؿةس إجيةوزًا سمحةذف اتعؾةؼ اًمػعؾةلم، وذم ذكى وشمؼصػم دون حتديد أاٍر سمعقـف، يمام ك

ذًمؽ كقع اـ اًمتؾطػ وطمسـ إدب اـ ظمالل شمػةقيض إاةر إمم اًمةرب ذم شمعقةلم 

. شاهمػةر ًمـةو وارمحـةو»اعمغػقر هلؿ واعمشؿقًملم سموًمرمحي، وٓ يؽقن هذا اعمعـك ًمق ىمقؾ: 

 وهق شمذيقؾ اـوؾمى ًمالؾمتغػور وآؾمؽمطموم. ،ژی  ی ی ژ    صمؿ ظمتؿ اًمدقموء سمة

ذم ؾمقوق اًمتةؼُمؤ اةـ ىمقاةف واعبةقداهتؿ  واـ شمؾؽ اًمدقمقات دقموء إسمراهقؿ 

 ائ   ې ې ى ى    ې   ۋ ۅ ۅ ۉ      ۉ ې   ژ  اًمبوـمؾةةي وذًمةةؽ ذم ىمقًمةةةف:



 

  ېئ    ېئ ىئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ ۇئ  ۇئ    وئ   وئ  ەئ  ەئ   ائ 

خب         حب     جب     يئ        ىئ        مئ          حئ     جئ       ی     ی        ی       ی       ىئ      ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ      ڀ ٺ مب ىب  

ٺ    ٺ     ٺ          ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 

 .[89-77]اًمشعراء: ژڄ       ڃ ڃ 

   أسمةوه وىمقاةف إمم قمبةودة اهلل إسمةراهقؿ  أن دقمةو وهذه أيوت ضمةوءت سمعةد

ومبعةد أن وضمففةؿ إمم اًمـظةر واًمتلاةؾ ذم  . شمـػع وٓ شمّفةوكبذ قمبودة إ ـوم اًمتل ٓ

ۋ ژ : أفمفر اًمتؼمؤ اـ آهلةتفؿ سمؼقًمةف ،قمجز آهلتفؿ قمـ اًمـػع واًمّف وإضموسمي اًمدقموء

دون )رف( إلصمبوت رسمقسمقةي اهلل  ژ ۉ ې ژ  وىمد قمؼَم سمة ، ژۅ ۅ ۉ  ۉ ې  

ؿ اًمذيـ ٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة ، صمةؿ كَؾةص سمعةد ذًمةؽ شمعومم ًمؾعوعملم ذم اقاضمفي أرسموهب

إمم اًمثـوء قمغم اهلل اعددًا سمعض او أومةوض قمؾقةف اةـ اًمةـعؿ اًمتةل شمسةتقضمى كصةقص 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ اًمعبودة ًمف ومؼول: 

وذم كظؿ هذا اًمثـوء سمةلم يةدي اًمةدقموء وضمةقه . ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ 

اةع أاةر اهلدايةي واإلـمعةوم واإلؾمةؼوء  ژەئژ ضموء سموًمضةؿػم :سمالهمقي يمثػمة ومفق أوًٓ 

ًمتليمقةةد كسةةبتفو إمم اهلل وكصقصةةف هبةةو: َٕن هةةذه إومعةةول ممةةو يؿؽةةـ أن  :واإلؿمةةػوء

يدقمقفو اخلؾؼ: وعمو يمون إار يمذًمؽ كوؾمى شمقيمقدهو سموًمضؿػم. سمقـام   يلت سموًمضةؿػم 

ٕن اإلاوشمةةةي  ژۈئ ېئ ېئ    ېئ ژ: اةةةع اإلاوشمةةةي واإلطمقةةةوء ذم ىمقًمةةةف ژەئژ

 ،د اهلل وطمةدهةام أارمهةو سمقةبًو، وإّكةةةةةٌد هموًمةةدقمقفو أطمةةقر اًمتل ٓ يةةإاقوء اـ واإلطم

 .رضورة إمم اًمتقيمقد سموًمضؿػم ؽـ صَمَؿ ةةةومؾؿ ي

 

 . 7/92( يـظر: إقمراب اًمؼرآن وسمقوكف، عمحقل اًمديـ درويش: 1)



 

ذم اعمقاضةةع اًمثالصمةةي اةةع إاؽةةون آيمتػةةوء  ژ ې ژوشمؽةةرار آؾمةةؿ اعمق ةةقل 

اطمدة اةـ إـمـوب اًمغرض اـف اإليذان سملّن يمؾ و»سموًمعطػ قمغم  ؾي اعمق قل إول 

 .ششمؾؽ اًمصالت كعً ضمؾقؾ ًمف شمعومم استؼّؾ 

ٌٍم إضةوذم ةىمة ژې ى ى  ژ وشمؼديؿ اعمسـد إًمقف قمةغم ظمةؼمه اًمػعةكم ذم ىمقًمةف:

وهق ىمٍم  ػي قمغم اق قف أي: هق هيديـل وطمده، دون همػمه وهةذا اًمؼٍمة يػقةد 

قمؼةى  اهلدايةي  جمقةعواًمػوء شمدل قمةغم  ،اًمتخصقص ومفق ؾمبحوكف اعمختص سملار اهلدايي

 خلؾؼ ابوذة.ا

َٕن ظمؾةؼ اًمةذات ٓ يتجةدد ذم اًمةدكقو، : ژېژوقمؼَم قمـ اخلؾؼ سمؾػظ اعمةو  

ٕن اهلدايةي ممةو يتجةدد ويتؽةرر يمةَؾ  ژى ژسمقـام قمةؼَم قمةـ اهلدايةي سمؾػةظ اعمسةتؼبؾ 

. وإـمةةالق اهلدايةةي قمةةـ اًمؼقةةد إلومةةودة اًمعؿةةقم واًمشةةؿقل ًمؽةةؾ رضوب طمةةلم

ًمتشةؿؾ يمةّؾ أكةقاع اًمطعةوم  (ويشػلم -لم ويسؼ -يطعؿـل)اهلدايوت، ويمذا إـمالق 

ائ  ژقمطةػ قمةغم مجؾةي  ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژراب واًمشػوء، ومجؾةي: ةواًمش

، وكظؿةةً اعفةةو ذم ؾمةةؾؽ اًمصةةؾي عمق ةةقل واطمةةد، و  شمتػةةرد    ژ ەئ ەئ وئ

اًمصةةحي واعمةةرض اةةـ اتػرقمةةوت إيمةةؾ واًمنمةةب »: ّٕن  سمؿق ةةقل قمةةغم طمةةدة

 .شهموًمبوً 

اعمةةةرض إمم كػسةةةف ومؼةةةول: طمةةةلم أؾمةةةـد  واكظةةةر إمم طمسةةةـ أدب اخلؾقةةةؾ 

اةع أن اعمةرض واًمشةػوء  ژۆئ ژ وأؾمـد اًمشةػوء إمم اهلل شمعةومم ومؼةول: ژۇئژ

 يمّؾف اـ اهلل شمعومم وذًمؽ رقمويي حلسـ إدب اةع اهلل شمعةومم. يمةام أَن ذم إؾمةـود اعمةرض

 

 .6/249. و يـظر : شمػسػم أف اًمسعقد:  5/259ٓسمـ قمجقبي:  ( اًمبحر اعمديد1)

 .15/43، واًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب: 24/125( يـظر: شمػسػم اًمرازي 2)

 . 96/ 19شمػسػم إًمقد:  . ويـظر:6/249( شمػسػم أف اًمسعقد 3)



 

إمم كػسف إؿمورة إمم أن يمثػمًا اـ إاةراض حتةدث سمتػةريط اةـ اإلكسةون ذم اطوقمؿةف 

 .واشورسمف

محؾةف  ،وأؾمةـد اًمةـعؿ إًمقةف ،سمام هةق أهؾةف  قمغم رسِمف  أصمـك اخلؾقؾ  وسمعد أن

ذًمؽ قمغم اـوضموشمف ودقموئف شمـبقفًو إمم أن شمؼديؿ اًمثـوء سملم يدي اًمةدقموء اةـ اسقهمةةوت 

واًمبدايةي هـةةو  ،ژىئ يئ جب حب خب مبژ  :، ومؼةول  اإلضموسمةي

 ژ يئ ژاًمؽمسمقي واًمرقمويةي واًمقٓيةي، واًمتعبةػم سموًمػعةؾ   وسمؿعاعمشعر  ژ ىئ ژسمؾػظ 

ًمقشػم إمم أَن اؾمتجوسمي اهلل شمعومم ًمف حمض ومضةؾ اـةف ؾمةبحوكف وشمعةومم واـحةًي يؿـحفةو 

 .  يـوًمف اإلكسون سمؿجرد ؾمعقف ويمده إيوه وًمقسً أارًا استحّؼوً 

قمغم اعمػعقل  ژ جب ژوًمبقون طمر ف قمغم إضموسمي اًمدقموء ضموء سمتؼديؿ اجلور واعمجرور 

ـ رّس اًمتشقيؼ إمم اعممظّمر، ومنّن إضوومي إمم او ذم هذا اًمتؼديؿ ا ژ حب ژاًمٍمي  

او طمّؼف اًمتؼديؿ إذا أظّمر شمبؼك اًمـػس اؽمىمبي ًمقروده وٓؾمقام إذا يمون اـ اعمـةوومع اًمتةل 

حيرص اعمماـ قمؾقفو. صمؿ ـمؾى اـ رسمف أن يؽقن اقوّمؼًو ًمالكضامم إمم زارة اًمصةوحللم 

وأ ؾ اإلحلةوق وطمؼقؼتةف ضمعةؾ اًمٌمةء ٓطمؼةًو أي  ژخب مبژ  ومؼول:

ؼف ذم اًمسةةػم وأـمؾةةؼ هـةةو جمةةوزًا قمةةغم اًمؾحةةوق سموًمسةةوسمؼلم اةةـ إكبقةةوء اةةدريمًو اةةـ ؾمةةب

 واًمصوحللم.

وصمـةوء مجةقاًل  ،أي: اضمعؾ زم ذيمرًا طمسـوً  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژصمؿ ىمول: 

ذم إاؿ أشمقةي، واعمةراد سموًمؾسةون: اةو يقضمةد سمةف اةـ اًمؽةالم واًمثـةوء، وًمسةون اًمؼةقم 

ـ اًمةذيمر احلسةـ واًمثـةوء اجلؿقةؾ جموز طمقةٌ قمةؼَم قمة اًمؾسون. وقمؾقف ومػل ًمغتفؿ

 

 . 7/23، وشمػسػم اًمبحر اعمحقط: 24/125( يـظر: شمػسػم اًمرازي: 1)

  .[4إسمراهقؿ: ] ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژ ( واـف ىمقًمف شمعومم:2)



 

سموًمؾسون، وذًمؽ ّٕن اًمذيمر واًمثـوء يؽقن سموًمؾسون ومفق جموز ارؾمؾ قمالىمتف أًمقةي اةـ 

 إـمالق أًمي وإرادة او يـشل قمـفو.

اةةـ إضةةوومي اعمق ةةقف إمم  ةةػتف أي: ًمسةةوكًو  ژ ٻ ژإمم  ژ ٻ ژوإضةةوومي 

اًمثـةوء واًمصةدق ومقةف،   دىمًو، وهذا اًمق ػ سموعمصدر ًمؾدًٓمي قمغم اعمطوسمؼي اًمتواي سمةلم

واـ كظوئره ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: ىمدم  دق، واؼعد  دق، وادظمؾ  ةدق، وخمةرج 

وذم اًمق ةةػ  ،  ةةدق، يمةةام ؾمةةقليت ذم دقمةةوء كبقـةةو حمؿةةد قمؾقةةف اًمصةةالة واًمسةةالم

ذم سمؼةةوء أصمةةره  سموعمصةةدر ابوًمغةةي سمجعؾةةف ذات اًمصةةدق ممةةو يشةةعر سمرهمبةةي اخلؾقةةؾ 

ؾ ومجعؾةف حمبقسمةًو اؼبةقًٓ اعظةاًم اثـةًك قمؾقةف ذم اًمطقى، وىمد اؾمتجوب اهلل دقموء اخلؾق

مجقع اعمؾؾ، وٓ أدّل قمغم ذًمؽ اـ أّن اعمسؾؿلم يذيمروكف ذم  ؾقاهتؿ ويستغػرون ًمةف 

 وذًمؽ ذم اًمتشفد إظمػم اـ يمؾ  الة.

أي:  .ژ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ صمؿ يؽمىمةك اخلؾقةؾ ذم دقموئةف ومقسةلل اهلل سمؼقًمةف: 

، واإلرث اسةةتعور ٕهةةؾ آؾمةةتحؼوق: ٕن عةةقؿي اًمـّ اضمعؾـةةل اةةـ اعمسةةتحؼلم جلـّةة

اـ يصػم إًمقف اةو يمةون ًمغةػمه اةـ اةول أو اؾةؽ أو همػممهةو سمؿجةرد اةقت  (اًمقارث)

أّن اجلـَي اعَدة إقمدادًا  وحلًو  اإلرث. ورسمام كؾحظ ذم اًمتعبػم سمؾػظ اعموًمؽ اًمسوسمؼ

ـّ إن آاـقا وأؾمؾؿقا أهةؾ اًمـةور  ًمؽـ اـ يمػر اـفؿ ويمون اةـ ،ًمـعقؿ يمّؾ اإلكس واجل

 .ومقؿؾؽقكف اػماصمًو سمال قمقض ،ومنن أهؾ اجلـي يرصمقن او يمون افّقًل هلؿ

 

 ، اـ اًمبحٌ.  245 ص( يـظر: 1)

 ، اودة )ورث( 2/199( يـظر: ًمسون اًمعرب ، 2)

اـزٓن اـزل ذم اجلـي واـزل ذم اًمـور ومنن اوت ومدظمؾ اًمـةور او اـؽؿ أطمد إٓ ًمف  »( يمام ذم احلديٌ اًمصحق  3)

يـظر: حق  ؾمــ اسمـ اوضمي عمحؿةد كةوس . ش ژژ  ژ  ڑ  ژ ورث أهؾ اجلـي اـزًمف وذًمؽ ىمقًمف شمعومم : 

 .   4341، رىمؿ  2/1453اًمديـ إًمبو ، 



 

ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ژ  صمؿ دقمةو سمؼقًمةف:

 . ژڃ  

ضف عمو حيزكةف وخيزيةف يةقم ذم هذا اًمدقموء اـ رسمف أٓ يعرّ  وىمد ـمؾى اخلؾقؾ  

سمةدل اةـ  ژ ڤ    ڤ  ڤ ژدقمةوء سملؾمةؾقب اًمـفةل، ومجؾةي  ژٿ  ٹ ژاًمبعٌ، ومجؾةي 

ضملء هبو شمليمقدًا ًمذًمؽ اًمققم وشمعظةقاًم ًمشةلكف، وآؾمةتثـوء هـةو اـؼطةع  ژ ٹ      ٹژ

ـّ وهق او يمون ومقف اعمستثـك ًمقس سمعضًو اـ اعمستثـك اـف اةـ أشمةك اهلل  ، واعمعـك: ًمؽة

 .ـػعف ؾمالاي ىمؾبفشمسمؼؾى ؾمؾقؿ 

شمؼدير اعمضوف وهةق »إٓ اع  -قمغم رأي اًمزخمنمي-ـؼطعًو وٓ يؽقن آؾمتثـوء ا

وًمقسً اـ ضمـس اعمةول واًمبـةلم طمتةك يةمول اعمعـةك إمم أن  ،احلول اعمراد هبو اًمسالاي

اعمةول واًمبـةلم ٓ يـػعةون، وإكةام يـػةع ؾمةالاي اًمؼؾةى وًمةق   يؼةدر اعمضةوف   حيصةةؾ 

 .شًمالؾمتثـوء اعـك

وأقمـك ذم ىمضقي  وذًمؽ أن اعمول أهؿّ  :م واًمعـوييوىمدم ذيمر اعمول قمغم اًمبـلم ًمالهتام

 اًمػداء وًمذًمؽ ضمعؾ أّوًٓ.

ـّ اهلل سمف قمؾقف اةـ  وعمو متً اًمـعؿي قمغم يقؾمػ  سموضمتامع أسمقيف وإظمقشمف واو ا

         ى    ې ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ  اًمـبقة واعمؾؽ ؾملل رسَمةف ومؼةول:

ۈئ          ۆئ          ۆئ           ۇئۇئ        وئ          وئ        ەئ           ەئ           ائ              ائ             ى 

 .[101]يقؾمػ:  ژۈئ

ؾمةةبحوكف  -يشةةعر سمؼةةرب  ةةؾتف سمرسمةةف  ژىئژوطمةةذف طمةةرف اًمـةةداء ذم دقموئةةف 
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 :رع وآسمتفةولةاـ اًمتضة ژ ىئ ژعمو شمقطمقف يمؾؿي  :وإيثوره و ػ اًمرسمقسمقي -وشمعومم

 ام ؾمبؼ سمقون ذًمؽ.وّٕن إضموسمي اًمدقموء اـ اؼتضقوت اًمرسمقسمقي يم

يةقطمل سمتةذًمؾ اًمعبةد خلوًمؼةف وطمر ةف قمةغم إضموسمةي  ژ ىئ ژوإضوومي اًمضةؿػم إمم 

ضًو اـ اعمؾؽ وهق ةةًمؾتبعقض، واعمعـك سمع ژ ۉ ۉ ژ ذم ىمقًمف ژ ې ژ اًمدقموء، و

 ې ې ژذم ىمقًمةةف  ژ ې ژر، ويمةةذًمؽ ةاةةو آشمةةوه اهلل اةةـ شمةةدسمػم ظمةةزائـ اؾةةؽ اصةة

يؾ أطموديٌ اًمؽتى اعمـةزًمي وشملويؾ ومفل ًمؾتبعقض، واعمعـك سمعضًو اـ شملو ژ    ې

 .اًمرؤى

اةـ اًمتلويةؾ إؿمةعور سمةلن ذًمةؽ ذم سمعضو و ،وذم ضمعؾ اًمذي أوشمقف سمعضًو اـ اعمؾؽ

 .ضمـى اؾؽ اهلل وذم ضمـى قمؾؿف رء ىمؾقؾ ضمّداً 

عؿي واًمثـةوء قمةغم اقضمةدهو ومفةام وهوشمون اجلؿؾتون وإن يموكتو شمػقدان آقمؽماف سموًمـّ 

 ى أن يعقـف اهلل قمغم ؿمؽرمهو وشمسخػممهو ذم ـموقمتف.اتضؿـون اعـك اًمدقموء واًمطؾ

أي: ابدقمفام وظموًمؼفام قمغم همةػم اثةول ؾمةوسمؼ،  ژى    ائ ائژ  وىمقًمف:

 . وكصى قمغم أكف كعً ًمرب أو سمدل اـف

اًمسؿقات وإرض سموًمذيمر ًمعظةؿ ظمؾؼفةام اًمةذي يةدّل  وىمد ظمّص يقؾمػ 

كسةةون سمؿثوسمةةي اًمغطةةوء : وٕهنةةام سموًمـسةةبي ًمإل - ؾمةةبحوكف وشمعةةومم -قمةةغم قمظؿةةي اخلةةوًمؼ 

واًمػةراش جلؿقةةع اعمخؾقىمةةوت، ورّس شمؼةةديؿ اًمسةةؿقات قمةةغم إرض ّٕن أيةةوت ذم 

 ومقفةو اةـ إومةالك اًمةدائرة اًمسؿقات أقمظةؿ اـفةو ذم إرض ًمسةعتفو وقمظؿفةو واةو 

إضةةوومي إمم اؾمةةتقائفو واشمسةةوىمفو وؾمالاتةةةفو اةةـ اخلؾةةؾ  قمةةـ قمؿةةد شُمؼُؾفةةو واؾمةتغـوئفام
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يػرس ًمـةو جمةلء ًمػةظ اًمسةؿقات سمصةقغي اجلؿةع  -واهلل أقمؾؿ -واًمػطقر، وهذا اًمرّس 

 ًمؾدًٓمي قمغم قمظؿ أيوت ومقفو.

أي أكً وطمدك  ژ ۇئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ژوشملّاؾ اًمؼٍم اعمستػود اـ ىمقًمف: 

ٓ همػم، وهذه اجلؿؾي وإن ضموءت سمصقغي اخلؼم ومةنّن اعمةراد هبةو اإلكشةوء أي: رب يمةـ 

ي اًمةدكقو قمةغم أظمةرة: ٕن وٓية أكً وًمقل ذم اًمدكقو وأظمرة، وىمةدم يقؾمةػ 

اًمدكقو هل اعمؽون إول اًمذي حتؼؼةً ومقةف وٓيةي اهلل ًمةف: وّٕن اةـ يمةون اهلل وًمقةف ذم 

اًمدكقو ومفق وًمقف ذم أظمرة: إذ اًمةدكقو هةل دار اًمعؿةؾ ومقؼةع ومقفةو اًمتؼصةػم واًمعصةقون 

قف ذم ومفق وًم ،واًمزًمؾ، ومؿـ قمصؿف اهلل ذم اًمدكقو اـ اًمتؼصػم وشمقٓه سموًمرقمويي واهلدايي

 أظمرة سمال ريى.

وهل دقمقة أن يتقوموه اسؾاًم طمةلم  ژۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ژصمؿ دقمو رسَمف 

وأن يؾحؼف سموًمصوحللم، وأ ؾ اًمؾحوق وطمؼقؼتف يمام ؾمبؼ ضمعؾ اًمٌمء ٓطمؼًو  ،يتقوموه

اةةـ ؾمةةبؼف ذم اًمسةةػم وأـمؾةةؼ هـةةو جمةةوزًا قمةةغم اًمؾحةةوق سمةةلصمر اًمسةةوسمؼلم اةةـ إكبقةةوء 

 واًمصوحللم.

 سالم ًمؾرب، وإفمفور ةةاإلىمرار سموًمتقطمقد، وآؾمت»ً وهذه اًمدقمقة اًمعظقؿي مجع

آومتؼور إًمقف، واًمؼماءة اـ اقآة همةػمه ؾمةبحوكف، ويمةقن اًمقومةوة قمةغم اإلؾمةالم أضمةَؾ 

همويوت اًمعبد، وأّن ذًمةؽ سمقةد اهلل ٓ سمقةد اًمعبةد، وآقمةؽماف سموعمعةود، وـمؾةى اراومؼةي 

 .شاًمسعداء

ومؼد اسمتاله اهلل اسمتالء قمظةقاًم ذم سمدكةف وأهؾةف واوًمةف،  ًمؽ: دقموء أيقب واـ ذ

 

 .  201( اًمػقائد ٓسمـ اًمؼقؿ، ص 1)



 

وشمفةقمًو إًمقةف أن  ة شمبورك وشمعوممة واسمتفوًٓ إمم اهلل  ،ومؾؿ يزده ذًمؽ إٓ  ؼمًا واطمتسوسموً 

ی جئ حئ ژ  : ×  كبقـو حمؿداً ىمول شمعومم خموـمبًو  ،يؽشػ او سمف اـ اًمف واًمبالء

 .[41]ص: ژمئ ىئ يئ جب حب خب     مب ىب 

إدب اةةع رسمةةف ومؾةةؿ يـسةةى اعمةةرض إمم اهلل ذم دقموئةةف اةةع أكةةف  ىمةةد راقمةةك و

 .  وموقمؾف، و  يٍمح سمدقموئف سمؾ قمَرض سمطؾبف طمقوًء اـ اهلل 

قمطةةػ سمقةةون ًمةةف، ژحئژ، وژجئژسمةةدل اؿمةةتامل اةةـ  ژىئ يئ ژومجؾةةي 

 ًمؾتنميػ واًمتؽريؿ. ژجئ حئژواإلضوومي ذم 

ذا احلول سموًمةذيمر اةـ ف، وظُمّص هف زاون اؼقد ًمتذيمر زاـ كدائف رسمّ : فمرژمئ ژ و

وهمويي يمةامل اإليةامن واًمرضةو  ،سملم أطمقاًمف: ٕن هذا اًمقىمً هق أطمسـ أطمقال شمقيمؾف

ّر قمـةف، واومتتةوح آيةي اًمةدقموء ةوهق وىمةً اؾمةتجوسمي اهلل دقمةوءه سمؽشةػ اًمضة ،ذم كػسف

اذيمر وىمً كةداء  : إمم اًمقىمً أي ژڤ ژًمقتقضمف إار سموًمذيمر ذم ىمقًمف:  ژمئژسمة

ف وىمةةً اًمةةدقموء، وذم هةةذا إؿمةةورة ًمؾعـويةةي سمةةزاـ اخلطةةوب، أيةةقب ًمرسمةةف اهتاماةةًو سمحوًمةة

اًمظرومقةي اةـ هتقئةي اًمةـػس ًمتؾؼةل اةو يعؼبفةو اةـ   ژمئژ إضوومي إمم او يبعثف اًمتعبػم سمةة

 شمقضمقف ومقتؿؽـ ومقفو ومضؾ متؽـ.

ويةراد اـةف ذم  ،وأ ؾ اًمـداء وطمؼقؼتف: ارشمػوع اًمصقت، وهةق اشةتؼ اةـ اًمـّةدى

ـمؾى اإل غوء وإىمبةول اًمةِذهـ اةـ اًمؼريةى  وشمػرع قمـف ،إ ؾ ـمؾى إىمبول اعمـودى

 .وهق إىمبول جموزي ،اـؽ

شملدسمًو اع رسمةف  ،دون أ وسمـل قمغم ؾمبقؾ اعمثولژ حب ژًمؾػعؾ  وإيثور أيقب 

 إذ ضمعؾ او طمَؾ سمف اـ اًمف يموعمّس اخلػقػ. ،شمبورك وشمعومم

 

 .    8/65( اًمتحرير واًمتـقير: 1)



 

طمقٌ سمدأ سموٕهقن صمؿ أشمبعف سموٕؿمةّد،  ژ ابذَعَژقمغم  ژمب ژوشملَاؾ يمقػ ىمدم 

ذا اًمتؼديؿ اـ سموب اًمؽمىمل طمقٌ روقمل ومقف اًمتدرج ذم اًمشدة سمدءًا سموٕضعػ صمةؿ وه

 إؿمّد اـف.

ٺ ٺ     ژطملم جلل إمم رسمف ـموًمبةًو اًمرمحةي:  وشملاؾ مجةول اًمروقمي ذم دقمةوئف 

 . [83]إكبقوء: ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ 

ف، ةاسةـل اًمة كةودى رسَمةف سمةلِ   :أي ، سمػت  اهلؿزة قمةغم شمؼةدير سمةوء اجلةرّ  ژ ٿ ژ و

 .قمغم إضامر اًمؼقل أو ًمتضؿلم اًمـداء اعـوه ژ إّ  ژوىمرئ: 

وإؾمـود اعمّس إمم اًمّف جموز قمؼةكم: ٕن اًمػوقمةؾ احلؼقؼةل هةق اهلل ؾمةبحوكف وشمعةومم 

 وًمقس اًمف، وًمؽـ أؾمـده إًمقف شملُدسمًو اع اهلل.

  ،ءوًمةدقمووشملَاؾ طمسـ أدسمف اع اهلل طمقٌ ضمعؾ او أ وسمف اّسًو ظمػقػةًو، و  يٍمةح سم

وو ػ طموًمةف   اصوسمف، رض سمطؾبف، وشمؾطػ سمذيمروإكام قمّ  وهذا اـ يمامل أدسمف 

وعمةو . ژٹ ٹ ٹ ژ  وأصمـك قمغم رسمف سمؽامل اًمرمحي ومؼول: ،سمام يقضمى اًمرمحي

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ژ شمعريضًو سموًمدقموء ومَرع قمؾقف ىمقًمةف:  يمون صمـوء أيقب 

ًمؾؿبوًمغي ذم اإلضموسمةي،  ژڤ ژذم اًمػوء واًمسلم واًمتوء و [84]إكبقوء:ژ  ڄڦ   ڦ

 وومقفو إؿمورة إمم رسقمي يمشػ اًمف اًمذي كزل سمف.

وإفمفور اًمػؼر واًمػوىمي  ،سملم طمؼقؼي اًمتقطمقد»ذم هذا اًمدقموء  وىمد مجع أيقب 

وأكةف أرطمةؿ  ،إمم رسمف، ووضمقد ـمعؿ اعمحبي ذم اًمتؿؾةؼ ًمةف، واإلىمةرار ًمةف سمصةػي اًمرمحةي

ضمتف هق وومؼره، واتك وضمد اعمبةتغم هةذا اًمرامحلم واًمتقؾمؾ سمصػوشمف ؾمبحوكف وؿمّدة طمو

 .شيمشػً قمـف سمؾقاه
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ذم سمطةـ احلةقت كةودى رسَمةف اسةتغقثًو اعؽمومةًو سمخطئةف يمةام  وعمَّو اؾمتؼَر يقكس 

ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ژ أظمةةةؼم قمـةةةف ؾمةةةبحوكف وشمعةةةومم سمؼقًمةةةف: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ں ں ڻ ڻ  ڱ ڱ   ڱ ڱ  ڳ ڳ

 .[88-87]إكبقوء: ژھ ھ ے     ھہ ہ  ہ  ھ

قت ةٓسمتالع احلة قت ًُمِؼى سمف يقكس ةو ػ أي  وطمى احل ژونذا الّنُژو 

 ف.ةًم

، واعمةةةراد سمةةةف هـةةةو اًمتشةةةبقف، أي: ظمةةةرج  ژک ژطمةةةول اةةةـ  ژگ ژ و

هموضةى  :أي ،، واعمػوقمؾي هـو حتتؿؾ أن شمؽقن قمغم سموهبةو اةـ اعمشةوريمييموعمغوضى

هـةةو ًمؾؿبوًمغةةي ذم ىمقاةةف وهموضةةبقه طمةةلم   يماـةةقا سمةةف أول إاةةر. وىمقةةؾ: اعمػوقمؾةةي 

 .اًمغضى

ـّ أن اهلل ٓ يضقؼ قمؾقف، وىمقؾ:  .اًمتضققؼ :اـ اًمؼدر وهق    ژڳ ژو  واعمعـك فم

اةـ سمةوب اًمتؿثقةؾ »سمؿعـك كحؽةؿ، اةلظمقذ اةـ اًمؼةدرة ومقؽةقن قمةغم هةذا  ژڳژ

ـّ أن ًمةـ كؼةدر قمؾقةف ذم اراهمؿتةف ىمقاةف اةـ  سمؿعـك: ومؽوكً طموًمتف مموصمؾي سمحول اـ فم

 . شهمػم اكتظور ٕار اهلل

ٓؾمتغراق اجلـس ومشةؿؾً  ژڱ ژومصقحي، وأل ذم     ژڳ ژواًمػوء ذم 

 .فمؾؿي احلقت وفمؾؿي اًمبحر وفمؾؿي اًمؾقؾ

اةـ اًمتسةبق ، وىمقةؾ: اؾمةؿ اصةدر  - االزم اًمـصى -اصدر  ژڻ ژ و
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، وشمصدير اًمؽالم سمف اـ ىمبقؾ سمراقمي آؾمتفالل واًمتؾطػ، ووموئدة ؾمَب  اعمضوقمػ

وؾمقء شمؼديره، واعمعـةك: أكزهةؽ شمـةةزهيًو  ،طمصؾ اـ ظمطئف اًمتسبق  هـو آقمتذار قمام

وومقف اًمتـةزيف اًمبؾقغ اـ طمقٌ آؿمتؼوق اـ )اًمسب ( واةـ »قمظقاًم. ىمول أسمق اًمسعقد: 

ضمفي اًمـؼؾ إمم )اًمتػعقؾ(، واـ ضمفي اًمعدول إمم اعمصدر او ٓ خيػك، واعمراد: أكزهؽ 

 .ششَمـِْزهيًو طمؼقؼّقوً 

 صمالصمي أاقر:وهذا اًمدقموء اًمعظقؿ شمضؿـ 

وذم هةةذا إصمبةةوت اكػةةراده ؾمةةبحوكف سموًٕمقهقةةي اًمتةةل  ژڱ ڱ ں ں ژ  ىمقًمةةف: -1

 شمتضؿـ يمامل قمؾؿف وىمدرشمف ورمحتف وطمؽؿتف.

وإصمبةوت  ،وومقف إصمبوت شمـزيف اهلل اـ يمةّؾ كؼةص وقمقةى ژڻژ  ىمقًمف: -2

 قمظؿتف اعمقضمبي ًمف سمراءشمف اـ اًمـؼوئص واًمعققب.

 ،وسمحؼقؼةةي طموًمةةف ،فوومقةةف اقمةةؽماف سمذكبةة ژڻ ڻ ڻ ۀ ژ : ىمقًمةةف -3

 وهق يتضؿـ ـمؾى يمشػ اًمؽرب اـ ظمالل و ػ طموًمف. 

وأاو دقمقُة ذى اًمـقن.. ومنَن ومقفو اـ يمامل اًمتقطمقد واًمتـةةزيف »: ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

ًمؾرِب شمعةومم، واقمةؽماِف اًمعبةد سمظؾؿةف وذكبةف اةو هةق اةـ أسمؾةغ أدويةِي اًمَؽةْرِب واهلَةِؿ 

ف رم ىمضةوء احلةقائٍ، ومةنَن اًمتقطمقةَد واًمتـةةزيف واًمَغِؿ، وأسمؾةِغ اًمقؾمةوئؾ إمم اهلل ؾمةبحوك

يتضؿـون إصمبوت يمؾ يمةامل هللِ، وؾمةؾَى يُمةِؾ كؼةٍص وقمقةى ومتثقةؾ قمـةف. وآقمةؽماُف 

سموًمظؾؿ يتضَؿـ إيامَن اًمعبد سموًمنمع واًمثقاب واًمعؼوب، وُيقضمى اكؽسةوَره ورضمققَمةف 

سمف، ومففـةو أرسمعةُي ُأاةقر إمم اهلل، واؾمتؼوًمتف قمثرشَمف، وآقمؽماَف سمعبقديتف، واومتؼوره إمم ر

 

. ويـظر: مهةع اهلقااةع ذم ذح مجةع اجلقااةع، 1/49ؾامت اًمـوس، ٕف سمؽر إكبوري: ( اًمزاهر رم اعوكك يم1)

 . 117-2/116ًمؾسققـمل: 

 . سمتٍمف يسػم.    3/101( شمػسػم أف اًمسعقد: 2)



 

 .شىمد وىمع اًمتقؾمُؾ هبو: اًمتقطمقد، واًمَتـِْزيف، واًمعبقديي، وآقمؽماف

وعمََو يمون شمقؾمةؾف إمم رسمةف هبةذه إاةقر إرسمعةي شمعريضةًو سموًمةدقموء ومةَرع قمؾقةف ىمقًمةف 

ًمؾؿبوًمغي ذم اإلضموسمي، وومقفو إيامء إمم رسقمي اؾمتجوسمي اهلل شمبةورك  ژہژشمعومم: 

 وشمعومم ًمعبده.

وىمد ضموء اًمؽمهمقى ذم هذا اًمدقموء ذم طمول اًمبالء يمام ذم طمديٌ ؾمعد سمـ أف 

دقمقة ذي اًمـقن إذ دقمو رسَمف وهق ذم سمطـ احلقت »: أكف ىمول: ×قمـ اًمـبل  وىموص 

  يدع هبو رضمؾ اسؾؿ ذم رء ىمط إٓ  ٓ إًمف إٓ أكً ؾمبحوكؽ إ  يمـً اـ اًمظوعملم

 .شاؾمتجقى ًمف

يت أردن اـةف ومعةؾ اًمػوطمشةي، جلةل إمم ـي اًمـسقة اًمةاّل ًمػت وعمََو شمعرض يقؾمػ 

ـّ ومؼةول: ـّ واًمسةالاي اةـ ذهة ڈ ژ ژ اهلل شمعومم وـمؾةى اـةف اًمعصةؿي اةـ ومتـةتف

 ژ   ڱ    ڳ    ڳ    ڳ     گ      ڳ      گ   گ  گ  ک   ک       ک   ک    ڑ   ڑ   ژ

 .[33  ]يقؾمػ:

امذا  ةـع يقؾمةػ اؾمتئـوف سمقو  ومؽلن ؾموئاًل يؼةقل: ومة ژڈ ژ ژ ژومجؾي 

أي: آصمةةر ژڑ ڑ ژ، وژژ ژ ڑ ڑژاـوضمقةةًو رسمةةف:  طمقـئةةذ؟ ومؼقةةؾ: ىمةةول

قمـدي وأؾمفؾ قمكّم وأهقن اـ اًمقىمقع ذم اعمعصقي واىمؽماف اخلطقئي، وىمد سمةدأ دقمةوءه 

وإيثةور و ةػ اًمرسمقسمقةي ذم  ،اعمشعر سمؿعو  اًمؽمسمقي واًمرقمويةي واًمقٓيةي ژژ  ژسمؾػظ 

 ةةالح اعمرسمةةقب، وإضةةوومي اًمضةةؿػم إمم اثةةؾ هةةذا اعمقىمةةػ يـبةةع قمةةـ إضةةوومي اةةو ومقةةف 

 

 . 4/208( زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود، ٓسمـ اًمؼقؿ ، 1)

. وؿمةةعى اإليةةامن 10492، رىمةةؿ: 6/168( ؾمةةــ اًمـسةةوئل اًمؽةةؼمى، ًمؾـسةةوئل، )ذيمةةر دقمةةقة ذي اًمـةةقن(: 2)

، 5/529. واجلةواع اًمصةحق  )ؾمةــ اًمؽماةذي( ٕيةل قمقسةك اًمؽماةذي:  10224، رىمؿ: 7/256ًمؾبقفؼل: 

 .    5/529و ححف إًمبو ، يـظر:  حق  ؾمــ اًمؽماذي . 3505سمرىمؿ 



 

: تػضةةقؾو ةةقغي اًم يةةقطمل سمتذًمةةةؾف خلوًمؼةةف وطمر ةةف قمةةغم إضموسمةةي دقموئةةف.ژژژ

حمبي وٓ اقؾ عمو يدقمقكف إًمقف، وإكام اًمػتـةي  ًمقسً قمغم سموهبو إذ ًمقس ًمف  ژڑژ

 .واًمسجـ ّذان أهقهنام وأىمرهبام إمم اإليثور اًمسجـ

ـّ  ظمروضمةًو اةـ  -ظمو ةي ف ااةرأة اًمعزيةزاةع أّن اًمتةل دقمتة -وأضوف اًمدقمقة إًمقف

ـّ مجقعةةًو رهَمْبـَةةف ذم اطووقمتفةةو وظَمَقوْمـَةةف اةةـ ةاًمتصةة ري  إمم اًمتعةةريض، وىمقةةؾ ٕهنةة

 .خموًمػتفو

أي: إن ويمؾتـةةةل إمم  ژگ گ گ گ  ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ     ژ  وىمقًمةةةف:

كػز ومؾقس زم اـ كػز إٓ اًمعجز واًمضعػ، وومقف طمسـ شملدب اةع اهلل طمقةٌ شمةؼمأ 

ىمقشمف، وأكف ٓ قمصؿي ًمف إٓ سموهلل، وأكف   يؿتـع قمـ اعمعصقي و  يسةؾؿ اةـ اـ طمقًمف و

اًمقىمقع ومقفو إٓ سمعقن اهلل وشمقومقؼف. واخلؼم استعؿؾ ذم اًمّدقموء، وًمذًمؽ ومَرع قمـف مجؾي 

 [34]يقؾمػ: ژڱ  ڱ  ں  ژ 

ومحةةلم سمعثةةف اهلل إمم ومرقمةةقن وىمقاةةف  ك واةةـ شمؾةةؽ اًمةةدقمقات دقمةةوء اقؾمةة

قمؾؿ أّكف يمِؾػ أارًا قمظقاًم حيتوج اعةف إمم  ةؼم  ،يدقمقهؿ ًمتقطمقد اهلل وإومراده سموًمعبودة

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېې ې ې ژ  قمظقؿ ومؼةول:

ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  

 .[35-25]ـمف: ژی    ی ی ی       جئ حئ مئ  ىئ   يئ جب 

دقموءه سمحذف طمرف اًمـداء اًمدال قمغم ؿمعقره سمةوًمؼرب  وىمد اؾمتفؾ اقؾمك 

عمةو ومقةف اةـ  :وإيثوره ًمػظ اًمرب ،إضوومي إمم اعمبوًمغي ذم شمعظقؿ اعمـوَدى وشمـزهيف ،اـ رسِمف

 

 .4/274( شمػسػم أف اًمسعقد: 1)

 .      3/34( يـظر: ومت  اًمؼدير: 2)



 

 اعـك اًمرسمقسمقي اعمشعر سموًمرقمويي واًمقٓيي يمام ؾمبؼ سمقون ذًمؽ.

. وذًمةؽ ًمقؼبةؾ أي: وؾِمةعف وكةِقره سمةوإليامن واًمـبةقة ژۆ ۆ ۈ ژ  واعـك

قمغم اًمؼقةوم سمقاضمةى اًمةدقمقة واًمتبؾقةغ ويتحَؿةؾ اةو قمسةك أن يةرد قمؾقةف اةـ إقمبةوء 

 واًمشدائد.

، وطمؼقؼتف: شمؼطقع وأ ؾ اًمنمح: اًمبسط واًمتقؾمعي، واًمتنمي : شمؼطقع اًمؾحؿ

، وذم هةذا اًمؾػةظ اؾمةتعورة طمقةٌ فموهر رء ًمةلِم ورىمقةؼ طمتةك يشةّػ قمةـ رىّمتةف

او ذم كػس اإلكسون اةـ ظمةقاـمر شمؽةدره أو شمقضمةى شمةردده ذم إلزاًمي »اؾمتعػم اًمنمح 

 .شاإلىمدام قمغم قمؿٍؾ او شمشبقفًو سمتنمي  اًمؾحؿ سمجواع اًمتقؾمعي

 واع ؾمعي اًمصدر واكنماطمف ٓسمَد اـ شمقسػم اهلل وشمقومقؼف، وهلذا دقمو اقؾمك 

واعمعـك: ؾمِفؾ قمكَم يمَؾ أاةٍر أؾمةؾؽف ويمةّؾ ـمريةؼ  ، ژٴۇ ۋ ۋ ژرسَمف سمذًمؽ ومؼول: 

 أىمصده ذم ؾمبقؾ شمبؾقغ دقمقشمؽ وأداء رؾموًمتؽ.

او يةدّل قمةغم  ژٴۇ ۋ ژوذم  ژۆ ۆ ژذم  ژۆ ژوذم شمؼديؿ اجلور واعمجرور 

رح ًمصةةدره واًمتقسةةػم ٕاةةره، وذم ةآظمتصةةوص، ووموئةةدة ذيمرمهةةو شمليمقةةد ـمؾةةى اًمشةة

إفمفةور ازيةد اقمتـةوء سمشةلن يمةّؾ اةـ اعمطؾةقسملم »شمؼديؿفو قمغم اعمػعقل سمةف وشمؽرارمهةو 

، وذم أيتلم إـمـوب يػقةد شسموؾمتدقموء طمصقهلام ًمف واظمتصو فام سمف وومضؾ اهتامم

 يػقةد ـمؾةى ذح رء اةو ًمةف. وىمقًمةف: ژۆ ۆژ  ىمقًمةف:»اًمتػخقؿ واًمتعظقؿ: ّٕن 

واعمؼةةوم اؼةةتٍض ، ژٴۇ ۋ ۋ ژ يػقةةد شمػسةةػمه وسمقوكةةف. ويمةةذًمؽ ىمقًمةةف: ژۈ ژ

 

 .   11/192( شمػسػم اًمؼرـمبل، 1)

 ، اودة  )ذح(.    2/497( ًمسون اًمعرب، 2)

 ( اعمصدر اًمسوسمؼ كػسف .   3)

 .  16/210( اًمتحرير واًمتـقير: 4)

 .   6/12( شمػسػم أف اًمسعقد: 5)



 

 .شًمؾتليمقد ًمإلرؾمول اعممذن سمتؾؼل اعمؽوره واًمشدائد

دقمةو رسَمةف  ،أن اًمػصوطمي واًمبقون ممو يعلم قمغم إىمواي احلجةي ؿ اقؾمك وعمََو قمؾ 

ف يمةون ذم أّكة :وىمد ذيمةر اعمػرسةون ژۅ ۉ ۉ  ې ژ  أن يػت  قمؾقف سمذًمؽ ومؼول:

ر ومسةةلل رسَمةةف أن حيةةّؾ قمؼةةدة ًمسةةوكف ًمقػفؿةةقا ىمقًمةةف، ةصمؼةةؾ وقمسةة ًمسةةون اقؾمةةك 

 .وًمقحصؾ ًمف اعمؼصقد اـ اعمخوـمبي واعمراضمعي واإلومصوح قمـ اعمعو 

اقضةع اًمعؼةد اةـ اخلةقط أو احلبةؾ طمةلم يةدار سمعضةف قمةغم سمعةض  :وأ ؾ اًمعؼةدة

أـمؾؼً قمغم قمرس اًمـطؼ سمةوًمؽالم أو سمعةض احلةروف قمةغم وضمةف آؾمةتعورة » ،ويشدّ 

 .شًمعدم شمٍمف اًمؾسون قمـد اًمـطؼ سموًمؽؾؿي وهل اؾمتعورة شمٍمحيقي

لم اًمؽةةالم، ويؼةةول ًمؾعؼةةدة طمبسةةي، واـةةف: قمؼةةد اًمؾسةةون ومفةةق أقمؼةةد إذا يمةةون ٓ يبةة

اةـ احلةّؾ وهةق إاةر اعمـوؾمةى ًمؾعؼةدة قمةغم ؾمةبقؾ  ژاطمؾةؾژواؾمتعور إلزاًمتفو ومعؾ 

 .آؾمتعورة اعمؽـقي

قمؼدة ؿمديدة وقمةدل قمةـ اًمتعريةػ سموإلضةوومي ومؾةؿ  :ًمؾتعظقؿ أي ژ ۉ ژوشمـؽػم 

 .ًمقتلشمك اًمتـؽػم اعمشعر سملهنو قمؼدة ؿمديدة:يؼؾ )قمؼدة ًمسو ( 

وشمعؾةقاًل  ،وهةل مجؾةي ضمةوءت ضمقاسمةًو ًمؾطؾةى،  ژ ې  ې  ژ صمؿ قمؾؾ ـمؾبف سمؼقًمف:

 ژېژاًمػعةؾ   ًمؾغويي اـ دقموئف أن حيّؾ اهلل قمؼدة اـ ًمسوكف، وىمد آصمةر اقؾمةك

ومفةق يسةتعؿؾ  ،قمغم همػمهو اثؾ يعؾؿقا قمغم ؾمبقؾ اعمثةول: ّٕن اًمػؼةف أظمةّص اةـ اًمعؾةؿ

 ًمؾدًٓمي قمغم اًمعؾؿ سمبقاـمـ إاقر ودىموئؼفو وظمػويوهو.

 

 .    187( اإليضوح: ص 1)

 .   1/341( اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن: 2)

 ، سمتٍمف يسػم.   16/211( اًمتحرير واًمتـقير: 3)

 اعمصدر اًمسوسمؼ كػسف.    ( يـظر:4)

 . 16/212( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 5)



 

ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ى  ائ ژصمةةؿ دقمةةو رسَمةةف 

اةةو يةةدل قمةةغم آظمتصةةوص، وذم شمؼةةديؿ  ژۆ ژوذم شمؼةةديؿ اجلةةور واعمجةةرور . ژىئ  

 .دًٓمي قمغم آهتامم وآقمتـوء سمشلن اًمقزارة ژ وئ ژقمغم    ژائژ

ىئ   ىئ  ی    ی ی ی        ژـمؾبف ًمـػسةف وٕظمقةف سمؼقًمةف:  صمؿ قمؾؾ اقؾمك 

: وىمةةد قمَؾةةؾ أسمةةق طمَقةةون شمؼةةديؿ اًمتسةةبق  قمةةغم اًمةةذيمر ذم ىمقًمةةف.ژجئ حئ مئ  ىئ   يئ 

سملّن اًمتسبق  شَمـْزيف قماَم ٓ يؾقؼ وحمّؾةف اًمؼؾةى، واًمةذيمر  ژىئ  ی    ی ی ی ژ

 .شىمَدم او حمّؾف اًمؼؾى قمغم او حمّؾف اًمؾسون»صمـوء ومتجقد وحمّؾف اًمؾسون، ومؾذًمؽ 

قن ًمذيمر ىمد يؽةقن سموًمؼؾةى وىمةد يؽةوهذا اًمتعؾقؾ ومقف كظر: ّٕن يماًل اـ اًمتسبق  وا

ٕن شمـةزيف اهلل اؼدم قمةغم همةػمه اةـ إاةقر،  -واهلل أقمؾؿ -سموًمؾسون، وإكام ىمَدم اًمتسبق 

 ومؿـ كزه اهلل اـ اًمعقى واًمـؼص ٓ يذيمره إٓ سمام يؾقؼ سمف اـ اجلالل واًمؽامل.

ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ژ   × ء كبقـو حمؿدواـ شمؾؽ اًمدقمقات دقمو

وهةةذا اًمةةدقموء اجلؾقةةةؾ اتضةةؿـ ، [80إلرساء:]ا ژک گ گ گ  گ ڳ ڳ 

وطمؼقةةؼي اًمصةةدق ذم »ؾممال اهلل شمبورك وشمعةومم أن جيعؾ ادظمؾف وخمرضمف قمغم اًمصدق. 

وهق او يمةون سمةف وًمةف اةـ  ،هذه إؿمقوء : هق احلةؼ اًمثوسمً اعمتصةؾ سموهلل اعمق قل إمم اهلل

ق وخمةرج اًمصدق: إىمةقال وإقمةامل، وضمزاء ذًمؽ ذم اًمدكقو وأظمرة، ومؿدظمؾ اًمصةد

أن يؽقن دظمةقًمف وظمروضمف طمّؼًو صموسمتو هلل وذم ارضوشمف سموًمظػةر سموًمبغقي وطمصقل اعمطؾقب 

 .شضد خمرج اًمؽذب وادظمؾف

ؽةةون عمسمضةةّؿ اعمةةقؿ وومةةت  احلةةرف اًمثوًمةةٌ، أ ةةؾف اؾمةةؿ  :و)اعُمةةْدظَمؾ واعُمْخةةَرج(

 

 .   6/13( يـظر: شمػسػم أف اًمسعقد: 1)

 .   6/225( شمػسػم اًمبحر اعمحقط، 2)

 . 271 -2/270( ادارج اًمسوًمؽلم سملم اـوزل إيوك كعبد وإيوك كستعلم، ٓسمـ اًمؼقؿ: 3)



 

ؾةقب دظمةقل اإلدظمول واإلظمةراج، واظمتةػم هـةو آؾمةةؿ اعمشةتّؼ ًمإلؿمةورة إمم أّن اعمط

وهةق  ة شمبورك وشمعومم ة واقرسان اـ اهلل ،وظمروج خمصق ون سمق ػ اًمصدق واحلؼ

 ومقشؿؾ اًمدقموء سمؽؾ دظمةقل وظمروج ذم مجقع إىمقال وإقمامل. :قموم

وذم اًمق ػ  ژک ک ژ  و ژڑ ک ژ وىمد ضموء اًمق ػ هـو سموعمصدر 

وًمغةةي ذم سموعمصةةدر ابوًمغةةي سمجعؾةةف ذات اًمصةةدق، واعؾةةقم أّن اًمعةةرب اتةةك أرادوا اعمب

ٍمة ومؼةول: ة. صمؿ قمطةػ قمؾقةف ؾمةمال اًمتليقةد واًمـةو ػ اًمٌمء و ػقه سموعمصدر

واًمسةةؾطون: اؾمةةؿ اصةةدر يطؾةةؼ قمةةغم اًمسةةؾطي  ، ژگ گ گ  گ ڳ ڳ ژ

وقمغم احلجي اًمبقـي وقمغم اعمؾؽ وهةق هـةو يمؾؿةي ضمواعةي، ٕن هةذا اًمؾػةظ اةـ قمؿةقم 

 .اعمشؽمك

 ژگ ژ شمؼديؿ اجلور واعمجةرور وشملاؾ سمالهمي اًمـظؿ ذم هذا اًمدقموء طمقٌ كؾحظ ذم 

شمليمقد سمؽقن اًمسؾطون اعمطؾةقب قمةغم  ژگ  گ  ژ  او يدّل قمغم آظمتصوص. وىمقًمف:

 أيمؿةةؾ وضمةةف، وذًمةةؽ سمؽقكةةف اضةةوومًو إمم اهلل شمعةةومم و ةةودرًا اةةـ قمـةةده، وشمةةلظمػم

إلفمفور يمامل آقمتـوء سموًمسةؾطون وٕمهقتةف ذم  ژگ گ  گ ژ  قمـ مجؾتل ژڳژ

إىمواي اًمديـ وإفمفوره اع او ذم اًمتلظمػم اـ اًمتشقيؼ  إمم اعممظمر، ومنّن او طمَؼةف اًمتؼةديؿ 

ابوًمغةي ذم اًمـٍمةة  ژڳ ژ  إذا أظمر شمبؼك اًمـػس استنمومي ًمف واتشقىمي ًمةقروده. و

طوكًو ومفةةق   يسةةلل ؾمةةؾ  × كبقـةةو حمؿةةد  وهةةق و ةةػ اؼقةةد ًمؾسةةؾطون اًمةةذي ؾمةةلًمف

يـٍم سمف احلّؼ ويؼقؿ سمف اًمةديـ، ىمةول ىمتةودة:   اًمـوس وإكام ؾملل ؾمؾطوكًو ًمالؾمتعالء قمغم

إن كبّل اهلل قمؾؿ أن ٓ ـموىمَي ًمف هبذا إار إٓ سمسؾطون، ومسلل ؾمؾطوكو كصةػما ًمؽتةوب »

، وحلدود اهلل، وًمػرائض اهلل، وإلىمواي ديـ اهلل، وإن اًمسةؾطون رمحةي اةـ اهلل  اهلل 

 

 . 2/274ًمؾسؿلم احلؾبل ، ( يـظر: اًمدر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن، 1)

 ، اودة ) ؾمؾط ( 3/95:  ( يـظر: اعجؿ اؼويقس اًمؾغي2)



 

فمفةر قمبةةوده، ًمةقٓ ذًمةةؽ ٕهمةور سمعضةةفؿ قمةغم سمعةةض، ومليمةؾ ؿمةةديُدهؿ ضمعؾفةو سمةةلم أ

 .شضعقَػفؿ

ٕهؾةةقفؿ  -قمؾةةقفؿ اًمسةةالم-ذم هةةذا اعمطؾةةى كجةةد مجؾةةي اةةـ دقمةةقات إكبقةةوء 

ٕهنةؿ أظمةص اًمـةوس هبةؿ وأىمةرهبؿ إًمةقفؿ، واةـ ذًمةؽ اًمةدقموء ًمؾقاًمةديـ،  :وذوهيؿ

 ًمصوحلي، ويشؿؾ اًمدقموء هلؿ سموحلػظ واًمسالاي.وإسمـوء، وـمؾى اًمذريي ا

، ومبعةةد أن دقمةةو قمةةغم اًمؽةةوومريـ سمةةوهلالك واةةـ شمؾةةؽ اًمةةدقمقات دقمةةوء كةةقح 

حئ  مئ     ىئ  ژ واًمعذاب أشمبعف سموًمدقموء ًمـػسف وذويف صمؿ ًمؾؿماـلم واعمماـةوت ومؼةول: 

وىمد سمدأ دقموءه سمؾػظ  .[28]كةقح: ژيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  

عةو  اًمؽمسمقةي واًمعـويةي، وظَمةَص ذم دقموئةف ـمؾةى اعمغػةرة سمؿ -يمام ؾمبؼ-اعمشعر رّب 

صمؿ سملىمرب اًمـوس ًمةف ومهةو  ،إفمفورًا عمزيد آومتؼور إًمقف ؾمبحوكف وشمعومم. وىمد سمدأ سمـػسف

صمؿ قمؿؿ أهؾف وذويف اعمماـلم ومدظمؾ أوٓده وسمـقهؿ اـ اعمماـلم واعمماـةوت.  ،واًمداه

تعبػم يمـويي قمؿـ يسؽـ اعف وذم هذا اًم ژحب  خب   مب  ژ  وىمد قمؼَم قمـفؿ سمؼقًمةف:

ذم سمقتف اماـًو. وموعمراد سموًمدظمقل هـو دظمقل خمصقص وهق اًمةدظمقل اعمتؽةرر اعمةالزم، 

 .واـ هـو ؾمِؿقً سمطوكي اعمرء َدظِمقَؾتف وُدظْمَؾتف

اةع اعمعطقومةوت  اًمةالمويمرر طمرف اجلةرّ واعمماـوت.صمؿ قمَؿؿ اًمدقموء ًمؾؿماـلم 

 اًمّدقموء سموعمغػرة ًمؽٍؾ اـفؿ. اؾمتؼاللي قمغم ًمؾؿماـلم: ًمؾدًٓم-دظمؾـ عم-ًمقاًمدي-زم

وذم شمعؿقؿ اًمدقموء ًمؾؿماـلم واعمماـوت سمعداو ظمّص سمف اـ يتصةؾ سمةف كسةبًو وديـةًو 

 

 .   17/536( شمػسػم اًمطؼمي: 1)

 .     29/215( يـظر: اًمتحرير واًمتـقير: 2)



 

إـمـةةوب طمقةةٌ قمطةةػ اًمعةةوم قمةةغم  ژىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ژذم ىمقًمةةف: 

اخلوص، وذًمؽ إلومودة اًمعؿقم اع اًمعـويي سمشلن اخلوّص ًمةذيمره اةّرشملم: اةرًة اـػةردًا، 

 اـدرضمًو حتً اًمعوم.واَرًة 

وئ  ۇئ  ەئ  وئژ ذم ىمقًمةةف:  ويتؽرر هةذا اعمطؾةى ذم دقمةةوء إسمةراهقؿ

 .[41]إسمراهقؿ: ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

ًمإليةذان سموؿمةؽماك اًمؽةؾ ذم اًمةدقموء  ژەئژوىمد ضموء سمضؿػم اجلامقمي ذم ىمقًمةف: 

اةو خيةّص اًمةـػس قمةغم اةو خيةّص اًمغةػم طمقةٌ سمةدأ ذم  سموعمغػرة واًمرمحي. وىمةَدم 

ًمقاًمديف صمؿ ًمؾؿماـلم وهق شمؼديؿ ًمألوًمقيي وإطمؼقي وشمؽرار طمرف اًمدقموء ًمـػسف صمؿ 

 اجلّر اع اعمعطقوملم ًمؾدًٓمي قمغم أ وًمي اًمدقموء هلؿ.

إـمـةةوب اًمغةةرض اـةةف آهةةتامم سمشةةلن  -يمةةام ؾمةةبؼ-وذم ذيمةةر اًمعةةوم سمعةةد اخلةةوّص 

اخلوّص ًمذيمره ارشملم، وإكام ـمؾةى اعمغػةرة ًمقاًمديةف ىمبةؾ أن يتبةلم ًمةف أاةر واًمةده اةـ 

 .اًمؽػر 

واؾمتعامل اًمؼقوم هـةو إَاةو قمةغم  ،أي يثبً ويتحؼؼ ژۆئ  ۆئ   ۈئژ وىمقًمف: 

كحةةق ىمةةقهلؿ: ىمةةوم اًمـفةةوُر، وىمواةةً اًمسةةقق، أو قمةةغم ؾمةةبقؾ  ،ؾمةةبقؾ اعمجةةوز اعمرؾمةةؾ

ف احلسوب سمرضمؾ ىموئؿ قمغم ؾمبقؾ آؾمتعورة اعمؽـقةي، وأصمبةً آؾمتعورة ومقؽقن ىمد ؿمبّ 

احلسةوب ذم ًمؾدًٓمةي قمةغم أن  ژۆئ ژًمف اًمؼقوم قمغم ؾمبقؾ اًمتخققةؾ، واؾمةتعػم ًمػةظ 

 ، واهلل أقمؾؿ.همويي آؾمتؼواي واًمعدل

وجيةةقز أن يؽةةقن ذم اًمؽةةالم طمةةذف واًمتؼةةدير: يؼةةقم أهةةؾ احلسةةوب، ومقؽةةقن ذم 

، وهةذا اةـ وإكام هق ٕهؾةف ،اًمؽالم جموز قمؼكم طمقٌ أؾمـد إمم احلسوب او ًمقس ًمف

 

 .     3/135( يـظر: أضقاء اًمبقون:  1)
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 .إؾمـود اًمػعؾ إمم ؾمببف اًمغوئل أي يؼقم أهؾ احلسوب ٕضمؾف

وىمد يتضؿـ دقموؤهؿ ـمؾى اًمقًمد واًمذريي اًمصوحلي، واـ ذًمؽ او أظمؼم اهلل شمعومم 

  ڇ ڇ ڇ    چژ   : ف ةذم ىمقًمةة -قمؾةةقفام اًمسةةالم-سمةةف قمةةـ آدم وطمةةقاء 

 ژ ک    ک       ڑ      ڑ     ژ     ژ       ڈ        ڎ        ڎ          ڌڌ        ڍ       ڍ       ڇ

  .[189: ]إقمراف

 :أي ژژ ژ ژ  ام واوًمؽ أارمهوإمم رهّب اًمتجآ   -قمؾقفام اًمسالم -اء ومآدم وطمق

  أي وًمةةدًا ؾمةةقّيًو ىمةةد  ةةؾ  سمدكةةف وسمةةرئ اةةـ أومةةوت، وىمقةةؾ: ژڑژ  وهبتـةةو

 .أي وًمدًا ذيمرًا: ٕن اًمذيمقرة اـ اًمصالح واًمـػع ژڑژ

اـ اعمبوًمغي ذم اًمدًٓمي قمغم يمقهنؿ صموسمتلم قمغم  ژڑ ک کژ  وذم اًمتقيمقد

ـ قمؾقف اـتظؿلم ذم ؾمؾؽ اعمـعقشملم سموًمشؽر اًمراؾمةخلم ومقةف اةو ًمةقس ذم اًمشؽر اثوسمري

 .أن يؼول: )ًمـشؽرَن(

وئ  ۇئ  ۇئ  ژطملم دقمو رسَمف ومؼول:   ون إسمراهقؿةوىمد ضموء ـمؾى اًمذريي قمغم ًمس

ٕن اهلبةي إطمسةون »:  ژۇئ ژاًمطؾى سمؾػظ  وىمد ضموء ، [100: ]اًمصووموت ژۆئ  ۆئ   

. وذم أيةي طمةذف واًمتؼةدير: شًمؾقاهى حمض ًمقس ذم اؼوسمؾفو رء يؽقن قمقضوً 

هى زم وًمدًا اـ اًمصوحللم، وطمذف ًمدًٓمي ًمػظ اهلبي قمؾقف، وِاـ صَمةَؿ ضموءشمةف اًمبشةورة 

 سمنؾمامقمقؾ، واـ وراء إؾمامقمقؾ إؾمحوق. 

وسمعد أن اؾمتجوب اهلل دقموءه محد اهلل قمغم او وهبف اـ كعؿةي اًمقًمةد واةو أيمراةف سمةف 

ٴۇ  ۋ    ۈ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ڭ  ڭ ژ  : اـ إضموسمي اًمدقموء ومؼةول

 

       .58تؾخقص ة ؾمعد اًمديـ اًمتػتوزا  ، ص ( يـظر: اعمطقل قمغم اًم1)

 .  2/176( يـظر: اًمؽشوف: 2)
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 ]إسمةةةةراهقؿ ژى  ائ   ائ    ىې  ې   ې      ې     ۉ   ۉ     ۋ  ۅ  ۅ   

:39-40]. 

ذم  ألواحلؿةد هةةق اًمثـةوء قمةةغم اجلؿقةؾ، واعمبوًمغةةي ذم اًمثـةوء اعمسةةتػود اةـ قمؿةةقم 

ٍم واعـةوه: أكةف ٓ يسةتحؼ ةاحلؿد اعمػقد ًمالؾمتغراق وشمعريةػ اًمطةروملم إلومةودة احلة

اًمؽواؾ إٓ اهلل ؾمبحوكف وشمعومم. وذم شمعؾقؼ احلؿةد أوًٓ سموؾمةؿ اًمةذات وو ةػف  احلؿد

سموقمتبةور  ،شمعومم صموكقًو سمام ذم طمقز اعمق قل شمـبقف قمغم أكف ؾمبحوكف وشمعومم استحؼ ًمؾحؿد

 ذاشمف واستحؼ ًمف سموقمتبور  ػوشمف وأومعوًمف ؾمبحوكف وشمعومم .

دّل قمةغم اؾمةتعظوافو ي ژڭ  ۇ   ۇ  ۆ ژ  وشمؼققد اًمـعؿي سمحول اًمؽؼم ذم ىمقًمف:

 .شجملء اًمٌمء سمعد اًمقلس أطمغم ذم اًمـػس وأهبٍ»وإفمفور ؿمؽرهو: ّٕن 

اضةوومًو  ژۋ ژ وذم اًمتعبػم سمة ،ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ  وقمؾؾ ـمؾى اهلبي سمؼقًمف: 

إمم ضؿػمه اع ؾمبؼ اًمتعبػم ذم أول أيي سموؾمةؿ اجلالًمةي إؿمةورة إمم يمةامل قمـويةي اهلل سمةف 

أضةقػ إمم  ومعقةؾ ةقغي ابوًمغةي قمةغم وزن ژؿقعؾمةژورقمويتف ًمف وإضموسمي دقموئف.و

وهل  قغي شمدّل قمغم اًمؽثرة واًمؼقة ذم إصمبةوت اعـوهةو، يمةام شمػقةد  ،ژۅژاػعقًمف 

 اًمثبقت وآؾمتؿرار، وأكف شمعومم   يزل اق قومًو سمذًمؽ قمغم اًمةدوام. ويتقا ةؾ دقمةوء

ى    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ژ ًمـػسةةف وذريتةةف سمؼقًمةةف: اخلؾقةةؾ 

 داء زيودة شمفع واسمتفول.وذم شمؽرار اًمـ ژائائ

اثةةوسمرًا قمؾقفةةو، اسةةتؿّرًا ذم إىمواتفةةو، وجيةةقز أن يؽةةقن  :أي ژې  ې ژو

، اعدًٓ هلو اؼقاًو هلو اـ أىمؿً اًمعقد إذا ىمقاتف وقمدًمتف ومقؽقن قمةغم ؾمةبقؾ اعمجةوز

  قغي اؾمؿ اًمػوقمؾ إؿمعور سموًمدوام وآؾمتؿرار قمغم ذًمؽ. إيثور وذم

ذوف اعطةةقف قمةةغم يةةوء اعمةةتؽؾؿ،  ةةػي عمق ةةقف حمةة ژ ىې  ې  ژوىمقًمةةف: 

 

 .     5/422( اًمبحر اعمحقط 1)

 .      4/285، وشمػسػم روح اًمبقون، إلؾمامقمقؾ طمؼل : 9/401( يـظر: شمػسػم إًمقد 2)



 

اسمتدائقةي، وجيةقز أن شمؽةقن  ژاةـژواًمتؼدير: واضمعؾ اؼقؿلم ًمؾصالة اـ ذريتل، و

شمبعقضقي سمـوًء قمغم أّكف أقمؾؿف أن سمعضًو اـ ذريتف ٓ يؽقن اؼقاًم ًمؾصالة أو يؽةقن قمؾةؿ 

 .ذًمؽ اـ اؾمتؼرائف ؾمـي اهلل شمعومم ذم إاؿ اًمسوسمؼي

سمغػم طمسةوب دومعةف ذًمةؽ إمم أن  اريؿهلل يسوق إمم رزق ا وعمََو رأى زيمريو 

 قمةـ اهلل شمبورك وشمعةومم أظمؼميسلل رسَمف أن يرزىمف ذريي ـمقبي وهيى ًمف وًمّقًو  وحلًو، وىمد 

   مبىئ  يئ  جب  حب  خب  مئىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئژ ذًمةةةؽ ذم ىمقًمةةةف: 

پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج     متىب  يب  جت  حت  خت

 .[38-37]آل قمؿران: ژٺ        ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ پ  پ 

، دون همػمهو يعقد إمم أهنةو شمسةتعؿؾ ذم اًمزاةون واعمؽةون ژٱژواًمتعبػم سمة

ذم ذًمؽ اعمؽةون اًمةذي يمةون ىموقمةدًا ومقةف »ويؿؽـ ذم هذا اًمسقوق محؾف قمغم اعمؽون، أي: 

إن محةؾ قمةغم ، و وىمد ؿموهد شمؾؽ اًمؽرااوت دقمو رسَمف  -قمؾقفو اًمسالم-قمـد اريؿ 

 .شضموئز، يعـل: ذم ذًمؽ اًمقىمً دقمو رسَمف-أيضوً  -اًمزاون ومفق 

شمليمقد ًمؽقكف وًمقو ارضةقو، يؽةقن اضةوومًو إمم اهلل شمعةومم ش ژڀ  ڀ   ژوذم ىمقًمف: 

ٕن طمصةقل اًمذريةي ذم اًمعةرف واًمعةودة ًمةف أؾمةبوب :، وذًمةؽ شو ودرًا اـ قمـده

ڀ    ژوء اًمتليمقةد سمؼقًمةف: خمصق ي، ومؾةام ـمؾةى اًمقًمةد اةع ومؼةدان شمؾةؽ إؾمةبوب ضمة

 أي سمؿحض إرادشمؽ اـ همػم شمقؾمط رء اـ شمؾؽ إؾمبوب. ژڀ 

 

 .       9/401 إًمقد ( يـظر: شمػسػم1)

 : [، أي119]إقمةراف :ژ   مئ   حئ  جئ   ی ژ( اـ أاثؾي دًٓمتفو قمغم اعمؽون ىمقًمف شمعومم: 2)

 ژىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ېئېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ ژ ذم ذًمؽ اعمؽون، واـ أاثؾي دًٓمتفو قمغم اًمزاون ىمقًمف شمعومم: 

 .     [44]اًمؽفػ :

           . سمتٍمف يسػم ضمّدًا.8/29( شمػسػم اًمرازي 3)

 . 243/ 13، وشمػسػم إًمقد: 6/165، ويـظر: شمػسػم اًمبحر اعمحقط: 3/7( اًمؽشوف 4)



 

إلفمفور يمةامل آقمتـةوء سمؽةقن اهلبةي ًمةف :  ژپ  ڀ  ڀ   ژ قمـ  ژڀ    ژ وشملظمػم 

قمغم ذًمؽ اًمقضمف اًمبديع اع او ومقف اـ اًمتشقيؼ إمم اعمةمظمر، ومةنن اةو طمّؼةف اًمتؼةديؿ إذا 

 ىمبي ًمقروده.ُأظِمر شمبؼك اًمـػس اتشقومي ًمف، اؽم

ؿةع واًمةذيمر اًمـسؾ، وهل يمؾؿي شمؼةع قمةغم اًمقاطمةد واجل:   ژڀژواعمراد سمؽؾؿي 

ًمتلكقٌ اًمذريي ذم اًمظوهر، وموًمتلكقةٌ واًمتةذيمػم ذم أؾمةامء  ژڀژوإكثك، وشملكقٌ 

 .إضمـوس شمورة جيلء قمغم اًمؾػظ وشمورة قمغم اعمعـك

وأظمةرة. ٕهنو هل اًمتةل يرضمةك اـفةو ظمةػم اًمةدكقو  :ژڀژوو ػ اًمذريي سمة

وذم ذًمةؽ شمليمقةد عمضةؿقن أيةي، وىمةد سمةرز ، ژٺ  ٺ  ٺ ژوظمتؿ ـمؾبف سمؼقًمةف: 

اًمتةل شمـوؾمةى  ژٺ    ژ و قغي اعمبوًمغي ذم ، ژٺ ژ هذا اًمتليمقد اـ ظمالل اًمضؿػم

يمةام شمػقةد  ،اضؿقن اًمدقموء، وهذه اًمصقغي شمدّل قمغم اًمؼقة واًمؽامل ذم إصمبةوت اعـوهةو

ف ؾمةبحوكف وشمعةومم ـف اـ و ػ آظمر وهق أكّ اًمثبقت وآؾمتؿرار، إضوومي إمم او شمتضؿ

 جيقى دقموء أوًمقوئف اًمصودىملم وٓ يرّد ؾمماهلؿ.

ذم رضاقمي وظمػقي ؿمويمقًو إمم رسِمف طموًمف وضةعػف  وذم ؾمقوق آظمر يبتفؾ زيمريو 

وؿمقخقظمتف اعؽمومًو سملن اهلل ىمد قمَقده إضموسمي اًمدقموء، ومؾؿ يشؼ اةع دقموئةف رسّمةف وهةق ذم 

وهق ذم ضعػف ويمؼمه أن يستجقى اهلل ًمف، وىمد ىمَص اهلل  ىمقشمف وؿمبوسمف ومام أطمقضمف أن

  پ      ٻ   ٻ  ٻ  پ ژ :  قمؾقـو ذًمةؽ اًمةدقموء ذم أؾمةؾقسمف اًمبؾقةغ اعمعجةز ومؼةول

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ    پ      پ 

ڄ      ڄ     ڄ       ڄ      ڦ     ڦ  ڦ    ڦ    ڤ     ڤ     ڤ  ڤ      ٹ

-2]اةةةةةريؿ: ژڍ  ڍ  ڌ   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

6]. 

 

       . 1/188. ويـظر: اعو  اًمؼرآن ًمؾػراء: 8/30( شمػسػم اًمرازي: 1)



 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ دقمةةوءه سمـةةداء اًمةةرب  وىمةةد اؾمةةتفؾ زيمريةةو 

اعمـبةع قمةـ إوموضةةي اةو ومقةف  ةةالح    ژٺژ وىمةد سمةدأ اًمةدقموء سمؾػةةظ ،  ژٹ  ٹ  

 اعمرسمقب واًمذي يليت هموًمبًو ذم اقاـمـ إفمفور اًمضعػ وـمؾى آؾمؽمطموم. 

وموًمتعبػم هبذا  ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ  ل اًمق ػ سمؼقًمف:وشملاؾ مجو

وضةعػً يمةؼمت يةو رف ىمةد  :اًمق ػ يمـويي قمةـ اًمضةعػ واًمشةقخقظمي، وإ ةؾ

 ،ىمقاي، ومعدل قمـ هذا اًمتعبػم اعمبوذ إمم هذه اًمؽـويي اًمتل أسمرزت ًمـو اعمعـةك اصةقراً 

 وأفمفرت اعمعؼقل ذم  قرة حمسقؾمي.

اةـ أسمؾةغ آؾمةتعورات طمقةٌ  ر اًمةرأس ٓكتشور سمقوض ؿمةع واؾمتعورة آؿمتعول

ور ذم احلطى سمجواع اًمبقوض واإلكةورة، وىمقةؾ ف اكتشور اًمشقى ويمثرشمف سموؿمتعول اًمـّ ؿمبّ 

تنم قمةغم ؾمةبقؾ ةآكتشور، واؾمتعػم آؿمتعول ًمالكتشور واؿمتؼ اـف اؿمتعؾ سمؿعـةك اكة

 .آؾمتعورة اًمتٍمحيقي اًمتبعقي

 ،سةً عمجةرد آؾمةتعورة اًمتةل ومقفةووهذه اًمروقمي اًمتل كؾؿسةفو ذم هةذا اًمتعبةػم ًمق

 ام ًمـظؿةةف قمةةغم هةةذه اًمشةةويمؾي، طمقةةٌ أؾمةةـد آؿمةةتعول إمم اًمةةرأس، و  يسةةـده إمموإّكةة

عمراد اًمةذي (   يتحؼؼ اواؿمتعؾ ؿمقى اًمرأس: )قؾاًمشقى، وًمق أؾمـده إمم اًمشقى ومؼ

 يقطمقف كظؿ هذا اًمدقموء هبذه اًمصقغي اًمػريدة .

ًَ : ومام اًمَسةبُى ذم َأْن يمةون »سمؼقًمف:  وهذا او أؿمور إًمقف قمبد اًمؼوهر اجلرضمو  إِن ىمؾ

إِذا اؾمتعػَم ًمؾَشةْقى قمةغم َهةذا اًمقضمةِف يمةون ًمةُف اًمػضةُؾ؟ وِ َ سمةوَن سموعمزَيةي اةـ  اؿمتعَؾ 

اًمَقضمِف أظمِر هذه اًمَبْقـقكَي؟ ومنَِن اًمسبَى أكف يػقُد اع عمَعون اًمشقِى ذم اًمرأِس اًمذي هق 

َع ومقف وأظمَذه اـ كقاطمقةِف، وأكةف ىمةد اؾمةتغرىمف وقَمةَؿ أ ُؾ اعمعـك اًمُشؿقَل، وأكف ىمد ؿمو

مُجَؾَتف طمتك   يبَؼ اـ اًمَسقاد َرٌء، أو   يبَؼ اـف إَِٓ اةو ُيعتةُد سمةف، وهةذا ٓ يؽةقُن إِذا 

 

، واًمبحر اعمديد: 181، واإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي: 3/6. ويـظر: اًمؽشوف: 3/459( يـظر: ومت  اًمؼدير: 1)

 .     16/64ًمتحرير واًمتـقير: ، وا4/300



 

ىمقَؾ: اؿمتعَؾ ؿمقُى اًمرأِس، أو اًمشقُى ذم اًمرأس، سمةؾ ٓ ُيقضمةُى اًمؾػةُظ طمقـئةٍذ أيمثةَر 

 .شاـ فمفقرِه ومقف قمغم اجلُؿؾي

ٹ  ٹ  ڤ  ژ  إلومودة اعمبوًمغي، وشمؽرار اًمـداء ذم ىمقًمف::ژٹژ وشمـؽػم 

 ًمؾؿبوًمغي ذم اًمتفع وآسمتفول وآؾمؽمطموم. ژڤ   ڤ  

شمليمقةةد ًمؽقكةةف وًمقةةًو ارضةةقًو سمؽقكةةف اضةةوومًو إمم اهلل » ژڃ  ڃ  چ ژوذم ىمقًمةةف: 

: إلفمفةور يمةامل آقمتـةوء -يمام ؾمةبؼ-  ژ چژ ، وشملظمػم ششمعومم و ودرًا اـ قمـده

ًمبعةد ذًمةؽ »ؽقن اهلبي ًمف قمغم ذًمؽ اًمقضمف اًمبةديع، وآصمةر اًمتعةةبػم سمةوًمقزم قمةـ اًمقًمةد سم

 . شقمـده ًمؽؼمه ويمةقن اارأشمف قمةوىمراً 

ًمتليمقد آؾمةؽمطموم، وًمؾؿبوًمغةي ذم آقمتـةوء  ژڍ  ڍ  ڌ   ژومجؾي اًمـِةداء 

 .سمشلن او يستدقمقف 

ء وـمؾى اًمـجةوة اةـ وىمد يليت اًمدقموء سمـجوة إهؾ وؾمالاتفؿ اـ اًمعذاب واًمبال

. ومبعد أن وقمظ ىمقاةف وطمةذرهؿ اـؽرات اًمذكقب وؿممافو، يمام ذم دقموء ًمقط 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ژ   اـ ومعؾ اًمػوطمشي هَددوه سموإلسمعود واإلظمةراج ومؼةوًمقا ًمةف:

ک ک   گ گ ژ  :  وملقمرض قمـ جمودًمتفؿ وىمول هلؿ ،[267:]اًمشعراء  ژڑ 

 .[169 -168 : ]اًمشعراء ژگ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ 

 أي اـ اعمبغضلم، واًمؼالء: هق اًمبغض اًمشديد ژک ک   گ گ ژ : فوىمقًم

 . يملكف يؼكم اًمػماد ىمؾقوً 

 

 .      93( دٓئؾ اإلقمجوز: ص 1)

 .      3/7( اًمؽشوف 2)

 .4/6. ويـظر: اعمحرر اًمقضمقز : ٓسمـ قمطقي: 6/165( اًمبحر اعمحقط: 3)

 .      5/255( يـظر: شمػسػم أف اًمسعقد: 4)

 .، اودة ) ىمال (15/198( يـظر: ًمسون اًمعرب : 5)



 

(: ٕكف يدّل قمغم أكةف إ  ًمعؿؾؽؿ ىمولٍ وهذا اًمتعبػم أسمؾغ ذم اًمق ػ اـ أن يؼول: )

 .اـ اًمراؾمخلم ذم سمغضفؿ

أراد إفمفةةور اًمؽراهقةةي ذم اسةةويمـتفؿ واًمرهمبةةي ذم  وهةةذا اًمتعبةةػم يشةةعر سملكةةف 

 خلالص اـ ؾمقء ضمقارهؿ.ا

( ممةةو أضةةػك قمةةغم گ ا – ٺوٓ يػةةقت اعمتلِاةةؾ مجةةول اجلـةةوس سمةةلم يمؾؿتةةل )

 إؾمؾقب كغاًم قمذسمًو ذم ضمرس أيي.

أي كّجـو اـ قمذاب او يعؿؾقن، وٓسمد اةـ  ژگ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژ  وىمقًمف:  

ـل اـ أن أقمؿؾ قمؿؾفؿ ًمعصؿي اهلل شمعةومم شمؼدير اضوف، وٓ حيسـ ضمعؾ اعمعـك كجّ 

ڱ ژ  وًمدًٓمي يمرهف هلذا اًمعؿةؾ اًمشةـقع. وىمةد اؾمةتجوب اهلل شمعةومم ًمةف ومؼةول:ًمف، 

 . [171-170]اًمشعراء: ژڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 

*     *     * 

 

 

 .  19/180ير: ( يـظر: اًمتحرير واًمتـق1)



 

  الفصل الثاني
 الخصائص البالغية لدعاء األنبياء في القرآن

 ،ًمؾغةةي هةةل ىمضةةقي اًمؾػةةظ واعمعـةةكأصمةةور اًمبالهمقةةقن واًمـؼةةود ىمضةةقي هواةةي شمتصةةؾ سمو

وشمـوزقمقا ذم أهيام أطمةّؼ سموًمعـويةي وأضمةدر سموًمتؼةديؿ، اًمؾػةظ أم اعمعـةك؟ وهلةؿ ذم ذًمةؽ 

اذاهى خمتؾػي، اـفؿ اـ ومَضؾ اًمؾػظ، واـفؿ اـ ومَضؾ اعمعـك، واةـفؿ اةـ شمقؾَمةط 

 .سملم ذًمؽ

وأهيةام  وهذه اعمذاهى شمؾخص اخلالف طمقل اًمؾػظ واعمعـةك اةـ ضمفةي اًمػصةوطمي

ام اًمػصوطمي ٓ شمرضمع إمم أطمدمهو دون أظمر، وإّكة ٓ ؿمؽ أنّ أومم سمذًمؽ اـ أظمر، و

شمرضمع سموإلضوومي إمم ذًمؽ إمم طمسـ كظةؿ اًمؽةالم ومجةول شملًمقػةف، وىمةد أدرك اخلطةوف 

ام يؼةقم اًمؽةالم وإّكة»ىمقؿي هذا اًمـظؿ اًمذي يرسمط سملم إًمػةوظ واعوكقفةو سمؼقًمةف:  

 .شاعـك سمف ىموئؿ، ورسموط سمقـفو كوفمؿهبذه إؿمقوء اًمثالصمي: ًمػظ طمواؾ، و

ومعةزز هةذا آدمةوه طمتةك ايمتؿؾةً قمةغم يديةف  صمؿ ضموء قمبد اًمؼةوهر اجلرضمةو  

كظريي اًمـظؿ اًمتل هل اـوط اإلقمجوز اًمبالهمةل اتقظمقةًو ذم هةذا اًمةـظؿ ىمقاقمةد اًمـحةق 

واعوكقف. ومؾؽؾ اـ إًمػوظ واعمعو  إذًا ىمقؿتفةو اًمتةل متقزهةو، وٓ شمظفةر هةذه اًمؼقؿةي 

 وٓ يتجغم او ومقفو اـ مجول وهبوء إٓ إذا ارشمبطً سمسقوق يـظؿفو.

واعمتلاةةؾ ذم ًمغةةي دقمةةوء إكبقةةوء يؾؿةةس اًمػصةةوطمي واًمبقةةون وطمسةةـ آكسةةجوم 

 اًمـوسمضي سموحلقةوة،ل اعمشوهد احلقي واًمتالؤم، يمام يدرك ومقفو إصمورة قموـمػقي شمؼمز اـ ظمال

 ل.واؼدار او متؾؽف اـ ؿمحـي قموـمػقي قمغم اًمقضمدان واخلقو

 

 .       69-68،  وهنويي اإلجيوز ذم درايي اإلقمجوز 1/82( يـظر: اعمثؾ اًمسوئر: 1)

 .27( سمقون إقمجوز اًمؼرآن ة اخلطوف ص 2)



 

وًمعؾ أول او يةؼمز ًمـةو اةـ ذًمةؽ اًمدىمةي ذم اظمتقةور إًمػةوظ، ومؽةؾ ًمػظةي ضمةوءت 

خمتورة ًمتمدي اـ اعمعو  او يػقض سمف ىمؾى اًمداقمل، ومؿـ ذًمؽ اةو  ،استؼّرة ذم اؽوهنو

 .[129]اًمبؼرة: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  :ضموء ذم دقموء اخلؾقؾ 

إضةوومي إمم دًٓمتةف  فةقوم قمغم او ؾمقاه ومقف دىمي ذم آظمتقور، ژٺ ژومنيثوره اًمػعؾ 

قمغم اعـك اإلرؾمول كجده حيؿؾ اعو  اإلصمورة وآكبعوث واإليؼوظ، ويمّؾ رء سمعثتف 

 ، وهذه اعمعو  شمتقاومؼ اع افؿي إكبقوء.ومؼد أصمرشمف، واًمبعٌ اـ اهلل اإلطمقوء

قمغم ومرقمةقن واؾئةف  ذم دقموء اقؾمك  ژۆئ ژوژ ىئ ژوشملاؾ ًمػظتل: 

وموًمؽؾؿتةةون شمقطمقةةون [ 88]يةةقكس: ژىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی ژ  سمؼقًمةةف:

، واًمَشُد: آؾمةتحؽوم سموًمعـػ واًمشدة ذم اًمعؼقسمي، وموًمطؿس: اؾمتئصول أصمر اًمٌمء

 .سمؼقة

واإليؼوع اًمذي حيدصمف هذان اًمؾػظون قمـد اًمـطؼ هبام ًمف أصمر يمبةػم ذم شمصةقير اعمعـةك 

سمةلن  وإصمرائف ذم اًمـػس، وموًمؾػظون جيسامن ويصقران ؿمةدة دقموئةف قمةغم ومرقمةقن واؾئةف

 يؿحؼ اهلل أاقاهلؿ وهيؾؽفو وحيؽؿ اًمرسمط قمغم ىمؾقهبؿ ومال يدظمؾفو اإليامن. 

يمام يؾؿس اعمتلاؾ ذم ًمغي دقموء إكبقوء اًمدىمةي ذم وضةع إًمػةوظ ذم اقضةعفو ومةنذا 

وٓ  ،كظرت ذم دقمقاهتؿ ودىمؼةً ذم اػةردات أًمػةوفمفؿ دمةد دىمةي ذم اًمقضةع فمةوهرة

اقضعفو. واًمغةويي اـ دىمةي اًمقضةع هةل حتس ومقفو سمؽؾؿي شمضقؼ سمؿؽوهنو أو شمـبق قمـ 

 دون زيودة أو كؼصون. ،اًمدىمةي ذم إيراد اعمعـك وحتديةده

اجلةةور  طمقةةٌ ىمةةدم ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  شملاةةؾ دقمةةوء اخلؾقةةؾ 

 

 ، اودة )سمعٌ(. 2/117( ًمسون اًمعرب ، 1)

 اودة )ـمؿس(. 126/ 6( ًمسون اًمعرب 2)

 اودة )ؿمدد(.  3/232( ًمسون اًمعرب 3)



 

إلرادة اًمتخصةقص ًمقؽةقن اعمعـةك أن  ژڃژ  قمغم اعمػعقل سمةف ژڃ    ژ واعمجرور

 شمؽقن اًمرؾموًمي ومقفؿ ٓ ذم همػمهؿ.

ٓ يسةتؾزم  ژڃ    ژد دىمقؼ ذم و ػ اًمرؾمقل: ّٕن اًمبعٌ ىمق ژڃ  ژ  وىمقًمف:

يؽةقن أؿمةػؼ » ،، وشمؼققد اًمرؾمقل سمةلن يؽةقن اةـفؿ طمتةكژڃ  ژ أن يؽقن اًمبعٌ 

قمغم ىمقاةف ويؽقكةقن هةؿ أقمةَز سمةف وأذف وأىمةرب ًمإلضموسمةي: ٕهنةؿ يعرومةقن اـشةله 

 . شو دىمف وأاوكتف

:   وء يقؾمةةػةدقمةة دقمةةقاهتؿ اةةو كؾؿسةةف ذم دىمي ذم وضةةع اعمػةةردة ذمةواةةـ اًمةة

  ەئ ەئ    ائ    ى    ائ ى ې ې ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۅ ژ

كؾحةةةةظ  ،طمقةةةةٌ [101]يقؾمةةةػ: ژ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ۇئوئ ۇئ  وئ

سمقةـام قمةؼَم قمةـ كعؿةي شملويةؾ إطموديةٌ  ژۅ ژ  اًمتعبػم قمـ كعؿةي اعمؾةؽ سموًمػعةؾ

رس ذم اظمتقةةور يمةةّؾ ًمػظةةي واؾمةةتؼرارهو ذم ةوًمعةةؾ اًمةة،  ژېژ  واًمةةرؤى سموًمػعةةؾ

اـ اهلل شمبورك وشمعومم يشةؽمك ومقةف اعمةماـ واًمؽةوومر  قمطوءؾؽ هبي، وؽوهنو أّن كعؿي اعما

وموظمتةور  ،واًمؼّم واًمػوضمر، سمقـام شملويؾ إطموديٌ قمؾؿ إهلل هيبف اهلل اـ ؿموء اـ أوًمقوئف

 ًمؽؾ ؾمقوق او يـوؾمبف اـ إًمػوظ.

واـ سمديع ًمغي إكبقوء ذم دقمقاهتؿ اظمتقور اًمؾػظي اعمصقرة اعمقطمقي كؾؿس ذًمؽ ذم 

 ،[ 37 : ]إسمراهقؿ ژگ گ گ گ  ڳ ڳژ ذم ىمقًمف:  راهقؿ دقموء إسم

سمػت  اهلوء واًمقاو، وأ ةؾ اهلَةِقِى رسقمةي اًمـُةُزول  هقىاضورع  ژڳ ژ  وموًمػعؾ

 ؿ ؿمقىمًو.ةػم كحقهةفؿ طُمّبًو وشمطةرع إًمقةؾ ىمؾقب اًمـوس شمسة. واعمراد: اضمعإمم أؾمػؾ

 ، وإيثةور اًمػعةؾاؾمةتعورة شمٍمةحيقي شمبعقةي رعةشمسسمؿعـك ژڳ ژ  وذم اؾمتعامل

 

 .1/563 ( شمػسػم اًمبحر اعمحقط1)

 اودة )هقى(. 2538/ 6( اًمصحوح ة اجلقهري 2)



 

عمو يدّل قمؾقف اـ اًمرسقمي اًمشديدة اًمتل ٓ يؿـعفو رء وٓ يصدهو طموئؾ:  ژڳ ژ

ـّ إًمقفؿ(    يؽـ ومقف اـ اًمػوئةدة اةو ٕهنو كزول اـ قمؾق إمم ؾمػؾ، وًمق قمؼَم سمؾػظ )حت

ٕن احلـةلم ىمةةد يق ةػ سمةةف اةـ هةةق اؼةةقؿ ذم  :ژڳ ڳژ  -ؾمةةبحوكف -ذم ىمقًمةف 

 . اؽوكف

سمام شمدل قمؾقف اـ اًمـُزول إمم أؾمػؾ شمقطمل سمةلن اإلكسةون ٓ  ژڳ ژ يمام أن ًمػظي 

يؿؾؽ اـ أار كػسف ذم احلـةلم إمم اؽةي واةو ومقفةو، يمةام أن اًمةذي هيةقي اةـ أقمةغم إمم 

 ٓ يتحؽؿ ذم كػسف. أؾمػؾ

وشملَاؾ مجول اًمتعبػم اةـ ظمةالل اظمتقةور هةذه اًمؾػظةي طمقةٌ كؾؿةس ذم إؾمةؾقب 

ـحي، وهل هتقي إمم ذًمؽ اًمبقً وأهؾف ذم ذًمؽ رىّمي ورومرومي شمصقر اًمؼؾقب روّموومي جم»

 .شف شمعبػم كدّي يـِدي اجلدب سمرىمي اًمؼؾقباًمقادي اجلديى، إكّ 

 كةزل فأو أ ةوسمـلدون همػمه اـ اثةؾ  ژٿ ژ  ًمؾػعؾ وإيثور أيقب 

يلظمذ كػسف سموٕدب اجلؿقؾ وطمسـ اًمتقؾمؾ إمم رسمف  يدّل قمغم إحيوء فموهر، ومفق 

 ف اس ظمػقػ إذا ىمقس إمم أومضول اهلل شمعومم وأًمطوومف سمف.شمعومم ومام أ وسمف يملكّ 

.  [33: ]يقؾمةػ ژژ ژ ڑ ڑژ  يقؾمػ  دقموءويؾتؼل اع هذه اًمدىمي 

دون همػمه اـ إًمػوظ يملومضؾ أو أطمسـ حلسؿ اةودة ـمؿةع  ژڑ ژ ومنيثوره ًمؾػعؾ

 .اارأة اًمعزيز اًمذي وىمعً ومقف اـ احلى واًمشغػ

ـ إيثور اًمؽؾؿي اخلػقػي ذم كطؼفةو، اًمسةفؾي ذم واـ سمديع ًمغي دقموء إكبقوء او كؾؿس ا

 ژٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ژ : ذم دقمةةوء زيمريةةو  ژٿژخمورضمفةةو، شملاةةؾ يمؾؿةةي 

كجةد أهنةو  ومبوإلضوومي إمم دىمي اظمتقورهةو وشمصةقيرهو ًمضةعػ زيمريةو ،  [4]اريؿ:

 

 . 113اًمنميػ اًمر ، ص  -( شمؾخقص اًمبقون ذم جموز اًمؼرآن1)

 .2/211( ذم فمالل اًمؼرآن ة ؾمقد ىمطى  2)

 .4/274، وشمػسػم أف اًمسعقد: 2/435( يـظر: اًمؽشوف: 3)



 

ذم ظمػةةي اًمـطةةؼ وؾمةةفقًمتف: ّٕن اًمػتحةةي أظمةةّػ اةةـ  َضةةُعَػ أطمسةةـ اةةـ يمؾؿةةي 

 .اًمضؿي

طمقٌ ضمةوءت ذم  ژٿ ژؾ أيضًو أن يؾؿس اًمدىمي ذم وضع يمؾؿي وٓ يػقت اعمتلاِ 

اقضعفو اًمدىمقؼ اًمذي أضػك قمغم كسؼ أيي كغةاًم إيؼوقمّقةًو اتؿِقةزًا، ومؾةق ىمةداـو يمؾؿةي 

رس ذم ةقمغم يمؾؿي اًمعظؿ كحق: )وهـ اـل اًمعظؿ...(  ًمشةعركو سمةام يشةبف اًمؽة ژٿژ

دىمقؼ شمتةقازن إيؼوقمّقةًو اةع كغؿ أيي وضمرؾمفو: ذًمؽ أّن هذه اًمؽؾؿي ذم هذا اعمقضع اًم

، وهؽةذا كؾؿةس أن  ژٿ ٿ  ٿ ...ٺ ٺژ ذم  در أيي هؽةذا  ژ ٺ ژيمؾؿي 

حتؼؼ اكسجواًو وشمـوؾمؼًو وإيؼوقمًو داظمؾّقًو اقزوكًو، وإّن أي شمغقػم عمقىمعفةو  ژٿ ژيمؾؿي 

 . حيدث اهتزازًا ذم إيؼوقمفو اًمداظمكم

يؼتضقف، وٓ  اًمذي ؼوماعمقف ويستدقم اًمذي حلولا رد اًمتليمقد ذم ًمغتفؿ يمثػمًا وومؼوي

يؿؽـ سملي طمول اـ إطمقال أن يؽقن جمقئف زائدًا ذم اًمؽالم زيودة يستغـك قمـفةو  ذم 

 اجلؿؾي.

ه اًمظةوهر وهةق اةو ةإَاو سمـوًء قمغم اؼتة ،واًمتقيمقد هموًمبًو يؽقن شمبعًو حلول اعمخوـمى

اةو يعرف سملرضب اخلؼم اًمثالصمي، وإَاةو قمةغم ظمةالف ذًمةؽ اةـ طمةول اعمخوـمةى وهةق 

يعرف سموٕطمقال اًمتـةزيؾقي. وًمؽـ اعمتلِاةؾ جيةد أؾمةؾقسمًو اةـ اًمتقيمقةد ٓ يـظةر ومقةف إمم 

طمول اعمخوـمةى إَكةام يراقمةك ومقةف طمةول اعمةتؽؾؿ وكػسةَقتف واًمةدواقمل واعمةمصمرات اًمتةل 

قمؾةقفؿ  -شمتقارد قمؾقف، ويؿؽـ أن حيؿؾ قمغم ذًمةؽ ضمةُؾ اةو ورد اةـ أدقمقةي إكبقةوء 

، [37]إسمةراهقؿ: ژڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڍ ژ : يمؼقل اخلؾقؾ -اًمسالم

 .  [38]إسمراهقؿ: ژ ۀں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ  :وىمقًمف

 

 . 2/269( يـظر: اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ة جلالل اًمديـ اًمسققـمل: 1)

 . 154،  153( يـظر: اإلقمجوز اًمؼصيص ذم اًمؼرآن، ؾمعقد اطووع ،ص 2)



 

 . [117]اًمشعراء: ژڃ ڃ  ڃ ڃژ  :وىمقل كقح 

 .[25]اعموئدة: ژ ڤٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤژ  :وىمقل اقؾمك 

 .[24]اًمؼصص:  ژڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ ژ : وىمقًمف

 .[87:]إكبقوء ژڻ      ڻ ڻ ۀ ژ  :وىمقل يقكس 

 .[4]اريؿ: ژٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ژ  :وىمقل زيمريو 

ومػل هذه اًمدقمقات يتض  أَن اًمتقيمقد يـظر ومقف إمم طمول اًمـػس اًمراضمقي اًمضورقمي 

وطمر فو قمغم إذاقمتفو وشمؼريرهةو، يمةام أطمسةفو  ،وادى اكػعوهلو هبذه احلؼوئؼ ،إمم رهِبو

 .اؼررة أيمقدة ذم أكػسفؿ -قمؾقفؿ اًمسالم -همٓء إكبقوء 

إذا يموكً إًمػوظ اعمػردة متثةؾ دٓٓت اسةتؼّؾي ومةنن اًمعبةورة وشمرايمقةى اجلؿةؾ و

متثؾفةةو جمتؿعةةي، وىمةةد ضمةةوءت شمرايمقةةى ًمغةةي دقمةةوء إكبقةةوء ذم أؾمةةؾقب رومقةةع شمتسةةؿ 

 سمخصوئص مجوًمقي وومـقي.

ومؿـ مجوًمقوت ذًمؽ اًمدىمي ذم اًمتعبػم اًمتل شمتحؼؼ سمطرق قمديدة شمرشمبط سمبـوء اًمعبةورة 

 ؾ سموعمػردات أم سموعمعـك أم سمطريؼي اًمـظؿ.ؾمقاء أيمون اـفو او يتص

واًمعبورة ذم دقموء إكبقوء شملظمةذ دىّمتفةو ذم شمـوؾمةى كظؿفةو ودىمةي طمروومفةو وطمسةـ 

اثـقةًو  يمؼقل إسمةراهقؿ ، ووضقطموً  سمؾ يزداد دىمي ،ضامئرهو سمحقٌ ٓ خيتّؾ اعمعـك

  ۇئ   وئ   وئ  ەئ ەئ    ائ   ائ  ى  ې ې ىژ   وئف:ةدي دقمةقمغم اهلل سملم ي

 .[81-78]اًمشعراء:  ژېئ    ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ 

قمطةػ اهلدايةي  واعمتلِاؾ حلروف اًمعطػ ذم كظؿ هذا اًمثـوء جيةد أّن اخلؾقةؾ 

ومم ةورك وشمعةة، ومةوهلل شمبةدل قمغم اًمؽمشمقى سمال افؾيةةوء اًمتل شمةحرف اًمػةةؼ سمةقمغم اخلؾ

قمغم  اًمسؼلصمؿ قمطػ  اخلؾؼ ومفداهؿ ابوذة إمم او ومقف ظمػمهؿ و الطمفؿ.  ؾؼةظم

 

 . 91حمؿد أسمق اقؾمك، ص   -دراؾمي حتؾقؾقي عمسوئؾ قمؾؿ اعمعو : ( يـظر: ظمصوئص اًمؽمايمقى1)

 .43( اعو  احلروف ة ًمؾراو  ، ص 2)



 

 ول:ةؼ اجلؿةع ومؼةةؽؿ واطؾةةل شمدّل قمغم آؿمؽماك ذم احلةةسمحرف اًمقاو اًمت اإلـمعوم

اًمتةل  اًمػةوءصمؿ قمطػ اًمشةػوء قمةغم اعمةرض سمحةرف  ،ژائ ەئ ەئ وئ     ژ 

ّٕن اًمشػوء يعؼى اعمرض ابوذة سمدون  :شمدّل يمام ؾمبؼ قمغم اًمؽمشمقى سمال افؾي، وذًمؽ

 اإلطمقةوءصمةؿ قمطةػ  ،ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ افؾي أو شمراٍخ ذم اًمةزاـ. ومؼةول: 

: ّٕن اإلطمقوء اًمتل شمػقد اًمؽمشمقى اع اًمؽماظمل ذم اًمزاون صُمؿَ سمحرف  اإلاوشميقمغم 

وًمةق قمطػةً  ،ژۈئ ېئ ېئ    ېئ ژ يؽقن سمعةد اإلاوشمةي سمؿفؾةي وشمةراٍخ ومؼةول: 

ـّ اًمذي ورد سمف اًمتعبػم  هذه اجلؿؾ سمعضفو قمغم سمعض سموًمقاو اطؾؼًو ًمَتَؿ اعمؼصقد، وًمؽ

 .ـك وأًمقؼ سمبالهمي اًمؽالمأدّق ذم اعمع

ومفل دمؿع وشمشؿؾ اعةوَ   ،واـ افوّم اًمدىمي ذم اًمتعبػم إداء إالم عمعـك اًمعبورة

اتعددة شمصػفو وشمرشمبفو ذم وطمدة اتؽةواؾي، واةـ ذًمةؽ شمؼةةديؿ إهةّؿ قمةغم اعمفةّؿ ذم 

ىئ    ىئ   ی  ژ  :دقموئفؿ، وهذا يرّد يمثػمًا ذم دقمقاهتؿ، واـ ذًمؽ ىمقل اقؾمةك 

 .[35-33]ـمف: ژیجئ  حئ  مئ   ىئ    يئ   ی  ی 

واعمتلاؾ ذم هذا اًمـظؿ جيد اًمدىمي ذم اًمتعبػم طمقٌ ىمدم اًمتسةبق  قمةغم اًمةذيمر، ورُس 

أن اًمتسةةبق  شَمـِْزهيةةف شمعةةومم ذم ذاشمةةف و ةةػوشمف وسمراءشمةةف قمةةـ  -يمةةام ؾمةةبؼ-هةةذا اًمتؼةةديؿ 

ٓ اًمـؼوئص، وهذا اؼدم قمةغم همةػمه اةـ إاةقر: ّٕن اةـ كةزه اهلل شمعةومم اةـ اًمعقةى 

قمةغم  ژىئژ يذيمره إٓ سمام يؾقؼ سمف اـ اًمتعظةقؿ واإلضمةالل. وشمؼةديؿ اجلةور واعمجةرور

إلومودة اًمتخصقص، وىمد ذهةى أسمةق اًمسةعقد إمم أّن ذًمةؽ اًمتؼةديؿ  ژيئ    ژاتعؾؼف 

ويملَكف رأى أَن اًمتؼديؿ هـو ٓ يػقد اًمتخصقص ّٕن  ، إكام ضموء ومؼط عمراقموة اًمػو ؾي
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ـّ اعمتلِاةؾ ةظمؾؼف، ومال يصةّ  ىمة سمٍم اهلل ٓ يغقى قمـ رء اـ ٍمه قمةغم اعمةتؽّؾؿ. ًمؽة

هةق  طملم يؿعـ اًمـظر جيد أّكف يػقد اًمتخصقص وأّن اًمبٍم اًمةذي قمـةوه اقؾمةك 

اًل ةع أـمةقاره اـةذ يمةون ـمػةةويي ذم مجقةةاو ظمصةف اهلل سمةف اةـ آهةتامم واًمؾطةػ واًمعـة

 ومم:ةةةةف شمعةقًمةةةق سيةة  ىمةوء يمةةام هةةةدقمةةةذا اًمةؾ إمم اهلل هبةةة ةةغػمًا طمتةةك وىمةةً اًمتبتةة

سمعـويةةي   وموًمتؼةةديؿ يـبةةع قمةةـ إطمسةةوس اقؾمةةك . [39]ـمةةف: ژڤ  ڤ    ڦ  ژ

 .ظموّ ي سمف متقزه قمـ همػمه سمؿزيد قمـويي ورقمويي

ٱ  ٻ  ٻ     ژ  ذم ىمقًمةف شمعةومم: -قمؾقفام اًمسالم -وذم دقموء إسمراهقؿ وإؾمامقمقؾ 

 [127]اًمبؼرة: ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ

ضموء اتـوؾمبًو اع طموهلام و قرة  ةودىمي  ژٺژ  قمغم ژٺ ژ ومتؼديؿ اؾمؿ

ومؼد رومعو أ قاهتام سموًمدقموء، وهذا ممو ؾمبقُؾ إدرايِمِف اًمسؿُع ومهو يرومعةون  إلطمسوؾمفام.

اًمؼقاقمد اـ اًمبقً ااتثوًٓ ٕار اهلل وإظمال ًو ًمف، وهذا ؾمبقؾ إدرايمف اًمعؾؿ، ومتقؾَمةال 

ـ اًمؽمشمقى.وًمعةّؾ اعمتلِاةةؾ ذم ذًمةةؽ إمم اهلل شمعةومم هبةةوشملم اًمصةػتلم قمةةغم هةةذا اًمـحةق اةة

يؾحظ أّن اًمتؼديؿ واًمتلظمػم ذم اًمعبورة حيؿةؾ اغةزاه اًمعؿقةؼ ويضةع اعمعـةك ذم اؽوكةف 

 اعمحدد.

واةـ ممقةزات اًمعبةورة ذم دقمةوء إكبقةوء اةةو كؾحظةف اةـ اًمتـوؾمةؼ اجلؿقةؾ سمحسةةـ 

سمعبةورة طمقٌ كؾحظ اًمتـوؾمؼ ذم اعمعـك واًمرسمط سملم أضمزاء اجلؿؾ ذم اًمتعبػم و ،اًمتذيقؾ

أظمرى يؿؽـ أن كحدد مجول هذا اًمتـوؾمؼ اـ ظمةالل االطمظةي اكتفةوء آيةي اًمةدقموء سمةام 

يةةدع اعمعـةةك استسةةوهمًو واسةةويرًا ًمؾسةةقوق واؼبةةقًٓ ذم اًمةةـػس .وٓ خيػةةك اعمتلِاةةؾ ذم 

أن يةدرك سمراقمةي اًمتخققةؾ واًمتصةقير ذم قمبةوراهتؿ،  ة قمؾقفؿ اًمسالم ة دقمقات إكبقوء

 حلقوة. ومؼد ضموءت شمشقع سموحلريمي وا

 

 .60( يـظر : اـ أرسار اعمغويرة ذم كسؼ اًمػو ؾي اًمؼرآكقي  ، ًمؾخفي ، ص 1)



 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  احلةؼ شمبةةورك وشمعةةومم: شملاؾ ىمقل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀپ    ڀ

، [ 129 -127 : ]اًمبؼةةةةةةرة ژ ...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ومفذه أيوت شمصقر ًمـةو اشةفدًا طمّقةًو ذم اؾمتحضةور رسيةع ًمبـةوء اًمبقةً اةـ إسمةراهقؿ 

ان كؽةةةود كسةةةؿع  ةةةقشمقفام أاواـةةةو طمةةةورضإهّنةةةام » -قمؾةةةقفام اًمسةةةالم - وإؾمةةةامقمقؾ

و شمؼةع يمؾفو طمورضة يملهّن  ،وضمق اًمدقموء ،. ومـغؿي اًمدقموء، واقؾمقؼك اًمدقموءيبتفالن...

وشمؾؽ إطمدى ظمصوئص اًمتعبةػم اًمؼةرآ  اجلؿقةؾ  ،طمّقي ؿموظمصي اتحريمي ،اًمؾحظي ذم

ويشخص وشمػقض اـف ذم رّد اعمشفد اًمغوئى اًمذاهى طمورضًا يسؿع ويرى، ويتحرك 

 .شاحلقوة

  

اعمـوؾمةةبي ذم اًمؾغةةي اعمشةةويمؾي ، يؼةةول: سمةةلم اًمشةةقئلم اـوؾمةةبي وشمـوؾمةةى أي اشةةويمؾي 

. وٓ خيتؾةػ اعمعـةك شًمةقس سمقةـفام اـوؾمةبي أي اشةويمؾي»وشمشويمؾ، ويمةذا ىمةقهلؿ : 

ـوؾمبي ذم اعمعـك آ طالطمل شمعـل اعمؼورسمةي اًمؾغقي ًمؾؿـوؾمبي قمـف ذم آ طالح، وموعم

 أو اعمشويمؾي سملم اعمعو  اًمؽؾقي احلو ؾي اـ اًمتلًمقػ أو سملم إًمػةوظ واًمسةقوىموت اًمتةل

شمرد ومقفو اـ طمقٌ اًمشؽؾ أو اعمعـةك، وسمتعبةػم آظمةر: هةل وضةع اًمؽةالم ذم اقضةعف 

عةؾ أضمةزاء ضم». ووموئةدة هةذه اعمـوؾمةبي اًمذي يؾقؼ سمف طمتك يتّؿ ًمف احلسةـ واًمبالهمةي

اًمؽالم سمعضفو آظمذًا سملقمـوق سمعض، ومقؼقى سمةذًمؽ آرشمبةوط، ويصةػم اًمتةلًمقػ طموًمةف 
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 .شطمول اًمبـوء اعمحؽؿ، اعمتالئؿ إضمزاء

اؼو ةةده  وشمةدسمروهلةذا اًمـةقع اةـ اإلقمجةوز أمهقةي يمبةػمة ذم إدراك اعةو  اًمؼةرآن 

ثةةر أيم»: وشمةةذوق سمالهمتةةف واًمقىمةةقف قمةةغم أرساره ودىموئؼةةف. وهلةةذا ىمةةول اًمةةرازي 

 .شًمطوئػ اًمؼرآن اقدقمي ذم اًمؽمشمقبوت واًمرواسمط

رُس اًمبالهمي ٕدائةف إمم حتؼقةؼ »أن هذا اًمـقع اـ اإلقمجوز هق ورأى اًمبؼوقمل 

اطوسمؼي اعمعو : عمو اىمتضوه اـ احلول، وشمتقىمػ اإلضمةودة قمةغم اعرومةي اؼصةقد اًمسةقرة 

ذًمؽ يمةون هةذا اعمطؾقب ذًمؽ ومقفو، ويػقد ذًمؽ اعرومي اعمؼصقد اةـ مجقةع مجؾفةو، ومؾة

ػوؾمةةي، ويموكةةً كسةةبتف اةةـ قمؾةةؿ اًمتػسةةػم كسةةبي قمؾةةؿ اًمبقةةون إمم اًمعؾةةؿ ذم همويةةي اًمـّ 

 .شاًمـحق

لء ومو ةةؾي اًمةةدقموء اـوؾمةةبي ةوء: أن دمةةةوء إكبقةةةوؾمى ذم دقمةةةؼ اًمتـةةةواةةـ دىمقةة

وهةق اةـ  إـمةراف شمـوؾمةىأو  رافةإـمة وسمفةةةشمشو ُيسَؿك سمةةةق اةف، وهةعمضؿقك

، شأن خيةةتؿ اًمؽةةالم سمةةام يـوؾمةةى أوًمةةف ذم اعمعـةةك»وذًمةةؽ سمةةة اًمـظةةػم، ؾ اراقمةةوةةىمبقةة

.الفةتةوؾمى وآئةويسؿك اًمتـ

.واةـ أاثؾةي ذًمةؽ دقمةوء شطوسمؼتف عمسامهةعم:كةتف سمتـوؾمى إـمراف أوًمةوشمسؿق»

ودقمةةةةوء  ، [129-127]اًمبؼةةةرة:  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڦڤ  ڤژ  :اخلؾقةةةؾ 

 ودقمةوء، [155]إقمةراف:  ژحب  خب  مب    جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  :اقؾمك 

ھ  ژ : ودقمةوء ؾمةؾقامن ، [114]اعموئدة: ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  قمقسك 
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﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮹  ﮺   ﮷ھ     ے  ے  ۓ  ۓ    ودقموء كبقـو حمؿةد. [35]ص: ژ﮸    

 . [118]اعمماـقن: ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  ژ  : ×

خب  جئ  ژ  ژەئ   ەئ  ژ ، وژڦ  ڦ ژ  ژڦڤ  ڤژ  وموًمتـوؾمةةةى فمةةةوهر سمةةةلم:

﮹   ژ   ژ ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓژ و ،  ژٿ   ٹ  ٹ   ژ    ژ ٿژ ،  ژمب 

ومؽون آظمر اًمةدقموء اـوؾمةبًو ٕوًمةف اسةتؼّرًا  ، ژی  ی     جئ    ژ  ژ یژ . ژ﮺  

 ذم اؽوكف ارشمبطًو سمؿعـوه. 

وىمد خيتؿ اًمدقموء سملًمػوظ دىمقؼي شمـوؾمى اًمسقوق اًمؾغةقي ًمؾةدقموء سمحقةٌ ًمةق ضمةلء 

اعمعـك وشمغةػَم، وىمةد ٓ شمبةدو اعمـوؾمةبي واضةحي ضمؾقةي إٓ  سملًمػوظ أظمرى همػمهو ٓظمتّؾ 

 سمعد شملّاؾ.

يئ       ىئىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی     جئ  حئ  مئژ  :واـ ذًمؽ دقموء إسمراهقؿ 

ومفذا اًمدقموء   خيتؿ سموعمغػرة اع أكف ورد ـمؾى اعمغػرة  .[5]اعمؿتحـي: ژجب  حب      خب  

ٓ جيعؾفؿ ومتـي ًمؾذيـ يمػروا، وهق حمّط وذًمؽ ٕن ادار اًمطؾى ذم أيي هق أن  :ىمبؾف

آهتامم يمام هق واض  اـ اًمسقوق، وذًمؽ يؼتيض اخلتوم سموًمعزة واحلؽؿي يمام هق 

 .فموهر

وممو يدّل قمغم أَن ادار اًمطؾى هق ظمةقومفؿ اةـ اًمػتـةي اةو كؾحظةف اةـ اًمتجةقز ذم 

 ژی   ژإمم ضةؿػمهؿ اعمخةؼم قمـةف سمةة  ژی  ژاًمـسبي اإليؼوقمقي طمقٌ قمّدى اًمػعؾ 

قمـ ـمريؼي اعمجوز اًمعؼكم، واعمعـك: ٓ دمعؾـو ؾمبى ومتـي أو اقضع ومتـي ًمؾذيـ يمػةروا، 

يض ةيؼتة وذًمةؽ ورُس اًمعدول إمم اًمتجقز سمسبى ؿمّدة ؿمةعقرهؿ سمةوخلقف اةـ اًمػتـةي

 اخلتوم سموًمعزة واحلؽؿي.

ورسمام اطمتوج إار إمم إاعون دىمقؼ عمعرومي رّس اظمتتوم اًمةدقموء سمصةػي اعقـةي يتبةودر  
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وئ  ۇئ  ژ  :ًمذهـ أن ظمتؿفو سمغةػم ذًمةؽ أومم، واةـ ذًمةؽ دقمةوء قمقسةك إمم ا

ومةـظؿ هةذا اًمةدقموء ىمةد  ، [118]اعموئدة: ژۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    ۆئۇئ  ۆئ

وًمؽـ اعمتلاؾ يدرك أكف ٓ يغػر  ،اًمغػقر اًمرطمقؿيظـ أكف يؼتيض أن شمؽقن اًمػو ؾي 

ومفةق قمزيةةز هموًمةةى عمةـ اؾمةةتحؼ اًمعةذاب إٓ اةةـ ًمةقس ومقىمةةف أطمةد يةةرد قمؾقةف طمؽؿةةف 

 وطمؽقؿ يضع اًمٌمء ذم اقضعف.

وًمةقس  ،وشمػةقيض إاةر إًمقةف ة ؾمةبحوكف وشمعةوممة وأيةي ابـقةي قمةغم اًمتسةؾقؿ هلل 

: ٕوهةؿ اًمةدقموء إكةؽ أكةً اًمغػةقر اًمةرطمقؿاًمتعريض سمطؾةى اعمغػةرة، وًمةق ىمقةؾ: 

: ٕن أيةي ضمةوءت ذم سموعمغػرة، وٓ يسقغ اًمةدقموء سمةوعمغػرة عمةـ اةوت قمةغم ذيمةف

اةـ ىمةقل قمظةقؿ ىموًمتةف ـموئػةي اةـ اًمـصةورى، وكسةبتف إمم  وق شمؼمئةي قمقسةك ؾمق

اـ أكف ـمؾى اـ اًمـوس أن يتخذوه وأاف إهللم اـ دون اهلل. إضوومي إمم  قمقسك

أن ظمتؿ اًمدقموء سموعمغػرة واًمرمحي يـوؾمى اًمنمط اًمثةو  )إن شمغػةر هلةؿ( وٓ يؽةقن ًمةف 

يـوؾمةةى  ژىئ ىئژ  سمةةةنمط إول )إن شمعةةذهبؿ( ذم طمةةلم أن ظمتؿةةف ةشمعؾةةؼ سموًمةة

اًمنمةةـملم اعةةًو، ومةةنن اًمعةةذاب واعمغػةةرة اـقـمةةون سمةةوًمعزة واحلؽؿةةي، واًمةةذي اؾمةةتحؼ 

وقمزشمف ومقق  ،وىمقشمف أقمظؿ ،اًمعذاب ٓ يستطقع أن يغػر ًمف إٓ اـ يموكً ؾمؾطتف أقمغم

ون ةومؽة :ؼؾةدهو اًمعةؿي اًمتل يسـةػ سموحلؽةيمؾ رء، واـ يمون يمذًمؽ وضمى أن يتص

 .ذا اعمؽون وأكسىأًمقؼ هب ژىئ   ىئژ  وم سمةةتةاخل

وٓ يػقت اعمتلِاؾ ذم هةذا اًمتةذيقؾ أن يةدرك ومقةف اؾؿحةًو سمالهمّقةًو وهةق اةو يعةرف 

وهق ، شأن يمشمك سمف ذم يمالم يقهؿ ظمالف اعمؼصقد سمام يدومعف»وهق:  آطمؽماسسمة
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أن يةذيمر ًمػظةًو فمةوهره اًمةدقموء سمةوخلػم واًمـػةع »سمؼقًمةف هةق:  او أؿمور إًمقف اسمةـ اًمؼةقؿ 

ر ومقةذيمر ومقةف يمؾؿةي شمزيةؾ ذًمةؽ اًمةقهؿ وشمةدومع ذًمةؽ ةذم ضؿـف ممو يقهؿ اًمشة وذًمؽ سمام

 .شاًمقهـ

أّكف ٓ يغػر عمـ اؾمةتحّؼ اًمعةذاب إٓ اةـ ًمةقس ومقىمةف  -يمام ؾمبؼ-ووضمف آطمؽماس 

أطمد يرد قمؾقف طمؽؿف ومفق اًمعزيز اًمذي ٓ يعؾةق ومةقق ؾمةؾطوكف ؾمةؾطون، وٓ حتةقل ىمةقة 

ومةنذا ؿمةوء أن يغػةةر هلةؿ اةع اؾمةةتحؼوق دون شمعةذيى اةـ اؾمةةتحؼ اًمعةذاب اةـ قمبةةوده، 

ه طمؽؿتةةف اًمتةةل شمضةةع يمةةؾ رء ذم اقضةةعفو، وًمةةقس ٕطمةةد ةاًمعةةذاب ومةةذًمؽ اؼتةة

ف أّكةة -فمـّةةو - ومقتةةقهؿ ًمـةةوسؿةةي قمةةغم سمعةةض اوىمةةد خيػةةك وضمةةف احلؽ آقمةةؽماض قمؾقةةف. 

ٕن  » الف إومم وًمقس يمذًمؽ، ومؽون ذم اًمق ػ سموًمعزيز احلؽقؿ اطمؽماس طمسةـ ةظم

قن ًمعجز ذم اًمؼدرة أو إلمهول يـوذم احلؽؿي ومدومع شمةقهؿ ذًمةؽ شمرك قمؼوب اجلو  ىمد يؽ

 .شسمذيمرمهو

 اًمؽةالم سمحسةى : طُمْسـ اًمؽمشمقى، وموًٕمػوظ شمتؼدم ذم واـ سمديع اعمـوؾمبي ذم دقموئفؿ

ڄ  ژ :اـ شمؾؽ اعمعو  ذم اًمعؼؾ، واـ ذًمؽ دقموء إسمراهقؿ  داقمكاعوكقفو، واو يت

ڍ    ڇ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

شملَاةةؾ سمالهمةةي اًمتـوؾمةةى ذم إيةةراد اًمصةةػوت وطمسةةـ . [129]اًمبؼةةرة: ژڍ    ڌ  ڌ  

شمرشمقبفو، وملول او يؼرع اًمسؿع هق شمالوة اًمؼرآن واًمتؾػظ سمف، صمةؿ سمعةد ذًمةؽ يؽةقن شمعؾةؿ 

 ژيئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   ژ : يمام ىمول شمعةومم، اعةوكقف وشمدسمر ادًمقٓشمف

شمعّؾةؿ اًمؼةرآن اكتؼةؾ إمم اًمصةػي إظمةػمة وهةل اًمتزيمقةي،  ومةنذا طمصةؾ. [19-18]اًمؼقواي:

 

 .  152( اًمػقائد ٓسمـ اًمؼقؿ: 1)

   .3/308، و اإلشمؼون ، 1/89ًمؼمهون ، ، ويـظر: ا 7/71( شمػسػم إًمقد : 2)

 .  1/392( اًمبحر اعمحقط 3)



 

وشملظمػم  ػي اًمتزيمقي ذم كظؿ هذه أيي يؽشػ ًمـو أّن هذه اًمصةػي هةل اًمغويةي اعمـشةقدة 

  واًمصػوت اًمسوسمؼي وؾموئؾ ًمؾق قل إًمقفو.

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ  وذم دقموء اخلؾقؾ

 .[38إسمراهقؿ: ] ژے  ے  ۓ  

ىمةةَدم إرض هـةةو قمةةغم اًمسةةامء: ّٕن اًمطبقعةةل أن يبةةدأ  كؾحةةظ أن إسمةةراهقؿ 

طمةلم ورد قمةغم ًمسةوكف » يمالاف سمام ومقف طمقوشمف واعوؿمف ٓ سمام ًمقس ًمف سمف قمؾؿ ومفةق 

سمودئةًو سمةوٕرض،  ،هذا اًمدقموء وايمى شمرشمقى اًمؾػظ قمغم ًمسوكف شمرشمقى اعمعو  ذم ضمـوكةف

 .شو ظمػل قمؾقف اـ قمؾؿ اًمسامءوهل او ظمػل اـ قمؾؿفو قمغم اإلكسون دون ا

واةةـ إًمػةةوظ اًمتةةل وىمعةةً سمقـفةةو اعمغةةويرة شمؼةةدياًم وشمةةلظمػمًا اةةو ضمةةوء قمةةغم ًمسةةون 

هلؿ ومنهنؿ عمةو ـمؾبةقا اعموئةدة ذيمةروا ذم شمعؾقةؾ ـمؾةبفؿ  احلقاريلم وإضموسمي قمقسك 

وأظمةروا سمعةد ذًمةؽ همةرض  ژۇئ  ۇئ  ۆئژ  أهمراضًو ومؼداقا ذيمر إيمةؾ ومؼةوًمقا:

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ژ  : ديؼ ومؼةةةوًمقا سمعةةةد ذًمةةةؽةةةةةةصوزيةةةودة اًمت آـمؿئـةةةون

ومنكةةف عمةةو ـمؾةةى كةةزول اعموئةةدة وقمؾةةؾ ـمؾبةةف ىمةةدم  وأّاةةو قمقسةةك  ، ژىئ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ إهمراض اًمديـقي وأظَمةر همةرض إيمةؾ ومؼةول: 

يؾقح اراشمةى »وشمرشمقى هذه اعمعو  يعقد إمم اراقموة ؾمقوق احلول، وهـو  ژٿ    ٿٿ

. ويةؼمز ًمـةو اًمػةرق شعضفو روطموكقي وسمعضفو ضمسامكقيدرضموت إرواح ذم يمقن سم

 واؼواوت إشمبوع. ،واضحًو ضمؾّقًو سملم اؼواوت إكبقوء

عمـوؾمةبي شمتعؾةؼ سموًمسةقوق،  :واـ دىمقؼ اعمـوؾمبي: أن يليت سمؾػظ ذم اقضع ًمػةظ آظمةر

واـ ذًمؽ: وضع اعمصدر اقضع اًمػعؾ ًمتحؼقؼ اعمبوًمغي وشمقيمقد اعمعـك. يمؼقًمف شمعةومم 

 

 . 14( اـ أرسار اعمغويرة ذم كسؼ اًمػو ؾي اًمؼرآكقي ة حمؿد إالم اخلفي ، ص1)

 .   12/109( شمػسػم اًمرازي: 2)



 

    پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ :  ػةقمةةةةـ يقؾمةةةةؼمًا ةخمةةةة

 ]يقؾمةةةةةػ: ژڤ ٹ ٹ ٹٹ  ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ   ٺ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀ

23 ]. 

ژ ٺٺ ژ ومة أقمقذذم اقضع اًمػعؾ  ژ ٺ ژسموعمصدر  ومعؼَم يقؾمػ 

 ،اًمبغةةةقي ذًمةةةؽ ذيمةةةر يمةةةام. اصةةةدر واعمعـةةةك: أقمةةةقذ سمةةةوهلل أن أومعةةةؾ هةةةذا

يعقذه رسمف ويعصؿف اـ هذه اًمػتـةي.  أن  . وهق دقموء اـ يقؾمػواًمزخمنمي

وإَكام يمون اًمتعبةػم سموعمصةدر هـةو دون اًمػعةؾ: ٕن اعمؼةوم ذم هةذا اعمقضةع اؼةوم إهمةراء 

قمظقؿ اـ اارأة اًمعزيز ومجوء اًمتعبػم سموعمصدر ًمؾؿبوًمغي ذم آؾمتعوذة دآً قمغم اةو يمةون 

ػ سمف اـ ابوًمغي ومقف اـ ؿمّدة اعمقىمػ، واـ هـو يمون اًمعدول إمم اعمصدر ًمقتػؼ سمام و 

 ٓ شمؽقن ًمق قُمؼِم سمؾػظ اًمػعؾ ذاشمف. 

 واـ طمذف»وىمد أؿمور اسمـ إصمػم إمم قمّؾي اًمتعبػم سموعمصدر قمـ اًمػعؾ سمؼقًمف: 

 م اًمػعؾ، وإكام يػعؾ ذًمؽ ًمفب اـاًمػعؾ سموب يسؿك سموب إىمواي اعمصدر اؼو

 .شاعمبوًمغي واًمتقيمقد

ې  ې  ې ۉ  ۉ  ژ :  اـ سمةديع هةذا اًمعةدول دقمةوء إسمةراهقؿو

سموؾمةةةؿ اًمػوقمةةةؾ   ومعةةةؼَم اخلؾقةةةؾ .[40]إسمةةةراهقؿ: ژى  ائ   ائ    ىې

: ّٕن هةذا  ، وإكام يمون اًمتعبػم سموؾمةؿ اًمػوقمةؾ هـةوأىمقؿ  ذم اقضع اًمػعؾ  ژېژ

ًمؼقاقمد اًمبقً وسمـوئف، صمؿ دقموئف ًمرسمف أن جيعؾف آاـًو  اًمدقموء ضموء سمعد رومع اخلؾقؾ 
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وهةق دقمةوء ٕاتةف [ 37إسمةراهقؿ :] ژک  ک  کژ  ًمتؼقؿ أاتف اًمصالة يمةام ىمةول:

سمنىمواةةي اًمصةةالة سمصةةقغي اًمػعةةؾ اعمضةةورع، صمةةؿ يمةةرر اًمةةدقموء ًمـػسةةف سمنىمةةةواي اًمصةةالة 

 ژېژًمإلؿمعةور سملكف اعمؼتةةدى ذم ذًمةؽ وذريتةف أشمبةةوع ًمةف، وقمةؼَم سموؾمةؿ اًمػةةوقمؾ 

ًمإلؿمعور سموًمدوام وآؾمتؿرار وحتؼقؼ اعمبوًمغي ذم اًمطؾى، واـ هـو يمون اًمعةدول قمةـ 

 ؾمؿ اًمػوقمؾ عمـوؾمبي اًمسقوق. اًمػعؾ إمم ا

وىمد شمؽقن دىمي اعمـوؾمبي ذم كؼؾ اًمؾػةظ قمةـ وفمقػتةف إ ةؾقي دون طمةذف عمـوؾمةبي 

 شمتعؾؼ سموًمسقوق اًمؾغقي.

،  [4]اةريؿ:  ژٿ  ٹ  ٹژ : واـ سمةديع هةذا اًمتـوؾمةى ىمةقل زيمريةو

 ؿمةقى، صمؿ كؼؾ اًمػوقمؾ واؿمتعؾ ؿمقى اًمرأسوإ ؾ ذم شمرشمقى اًمؽالم اًمعودي 

ؾموؾمقي وكصةى قمةغم اًمتؿققةز، وىمةد قمؾةؾ قمبةد اًمؼةوهر اجلرضمةو  هةذا قمـ وفمقػتف إ

ي هةق اًمعدول سمنومودة اًمشؿقل وآؾمتغراق، إضوومي إمم عمعةون اًمشةقى ذم اًمةرأس اًمةذ

واعمتلاؾ ذم اًمسقوق اًمذي ورد اةـ ظمالًمةف اًمةدقموء ، -يمام ؾمبؼ ذًمؽ -أ ؾ اعمعـك 

ًمق ةةقل إمم أشمةةك ذم اعةةرض دقموئةةف سمؿؼةةداوت يؿتـةةع اعفةةو ا  د أن زيمريةةوجيةة

ومحصةةقل اًمذريةةي ذم اًمعةةرف واًمعةةودة ًمةةف أؾمةةبوب  اًمـتقجةةي اًمتةةل هةةل اـةةوط دقموئةةف.

خمصق ي ومؾام شموىمً كػسف ًمؾذريي اع ومؼدان شمؾةؽ إؾمةبوب   يؽةـ أاواةف إٓ ـمؾةى 

ف سمؾغ اـ هبي حمضي اـ همػم شمقؾمط رء اـ شمؾؽ إؾمبوب ومعؿد إمم و ػ طموًمف سملكّ 

 .شجلََسوَوُة ذم اعمػوِ ِؾ واًمعظوم يموًمُعْقِد اًمؼوطِمؾهق اًمُقْبُس وا» اًمؽؼم قمتّقو. واًمعتّل:

وإذا يمون سمؾغ هذا اعمبؾغ اـ ادارج اًمؽؼم واراشمبف إمم طمّد أن وهـ اـف اًمعظؿ ومةال 

همرو أن اًمشقى ىمد ؾمقطر قمؾقف ؾمةقطرة شمواةي طمتةك اؾمةتغرق يمةؾ رأؾمةف وقمةَؿ مجؾتةف، 

 

 اـ اًمبحٌ.  253، 252 ص( يـظر: 1)
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وقمةؾ قمةـ وفمقػتةف ػواـ هـو ضموء إؾمةؾقب اًمؼةرآ  اعةؼمًا قمةـ هةذا اعمعـةك سمـؼةؾ اًم

ومقؾتؼةل هةذا اعمعـةك اًمةذي يػقةده  ژٿ  ٹ  ٹ  ژ اًمتؿققز سمؼقًمةف:  إؾموؾمقي

قمؾقفو قمبةد اًمؼةوهر  اًمسقوق اع اخلو ي اًمدًٓمقي اًمتل شمػقد اًمعؿقم واًمشؿقل اًمتل أيمدّ 

 اجلرضمو  يمام ؾمبؼ.

، او شمدّل قمؾقف  قغي اًمؾػظ اـ ظمالل وضعفو ذم ؾمقوق اعةلمواـ دىمقؼ اعمـوؾمبي: 

واًمتعريةػ هموًمبةًو يؿـحةف  ،هموًمبًو يعطل آؾمؿ دًٓمةي قمةغم اًمشةققع واًمعؿةقم وموًمتـؽػم

دًٓمي قمغم اًمتخصقص واًمتحديد، وىمد ضموء ذًمؽ اـوؾمبًو ًمؾسقوق. ومػةل دقمةوء اخلؾقةؾ 

ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ  اـَؽةرًا ذم ىمقًمةف شمعةةةومم: اًمبؾةةدضمةوء ًمػةظ  

جت    حت خت مت ىت     يت   مب ىب  يب  خبی  ی   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ٿ  ٿ ٿ  ٹ ژ : صمؿ ضموء اعَرومًو ذم ىمقًمف شمعومم. [126]اًمبؼرة: ژىث           يث      مثجث

 .[35]إسمراهقؿ: ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ 

وىمةد اظمتؾةةػ اًمعؾةةامء ذم شمعؾقةؾ اعمغةةويرة سمةةلم اًمؾػظةةلم، ومةةذهى اإلؾمةةؽوذم إمم أن 

ؽةةون ؾمبى ذًمؽ يرضمع إمم أطمد أاريـ أوهلام: أن يؼول اًمدقمةوء إول وىمع و  يؽـ اعم

ڍ  ڌ   ژ : ىمد ضمعؾ سمؾدًا ومؽلّكف ىمول: اضمعؾ هةذا اًمقادي سمؾدًا آاـًو، صمؿ ىمةول سمعد ذًمةؽ

وأَاو اًمدقموء اًمثو  ومؼةد ضمةوء وىمةد . [37]إسمةراهقؿ: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ضمعؾ سمؾدًا ومؽلكف ىمول: اضمعؾ هذا اعمؽون اًمذي  ػمشمف يمام أردت ذا أاـ قمغم اةـ آوى 

ي، وكؽةر طمقةٌ يمةون اؽوكةًو اةـ إاؽـةي همةػم اشةفقر إًمقف ومعرف طملم قمرف سموًمبؾدي

 سموًمتؿققز قمـفو سمخصق قي اًمعامرة واًمسؽـك.

ومفق أن شمؽقن اًمدقمقشمون وىمعتو سمعد او  ةور اعمؽةون سمؾةدًا، وإّكةام  : وأّاو إار اًمثو 

ـمؾى اـ اهلل أن جيعؾف آاـًو، واًمؼوئؾ يؼقل: اضمعؾ وًمدك هذا أديبًو، وهق ًمةقس يةلاره 

 : ّٕن ذًمةؽ ًمةقس إًمقةف وإكةام يةلاره سمتلديبةف ومؽلّكةف ىمةول: اضمعؾةف هبةذهسملن جيعؾةف وًمةداً 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹژ عف اًمصػي ومؽذًمؽ ىمقًمف: ةةةبةعي، ومذيمر اًمق ػ وأشمةةةاًمصـ



 

 .، وشمؽقن اًمدقمقة واطمدة ىمد أظمؼم اهلل قمـفو ذم اقضعلم[35: ]إسمراهقؿ 

إلؿمةورة اًمةذي هةق  ؾمةبؼف ومفةق يةرى أَن اؾمةؿ اواظمتور اسمـ اًمةزسمػم رأيةًو خمتؾػةًو قمةاّم 

ٴۇ  ژ  ذم ؾمقرة اًمبؼرة   يؼصد سمتعققـف ايمتػوًء سموًمقاىمع ىمبؾف اةـ ىمقًمةف شمعةومم: ژىئژ

وشمعريػ اًمبقً طمةو ؾ اـف شمعريةػ اًمبؾةد  [125]اًمبؼرة: ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ 

ومقرد اؾمؿ اإلؿمةورة همػم اػتؼةر إمم اًمتةوسمع اعمبةلِم طمسةـف ذم أؾمةامء اإلؿمةورة ايمتػةوء سمةام 

كعتةًو  ژی  ژ اػعةقًٓ صموكقةًو، و ژىئ ژ ـف اؼصقد اًمبقون وموكتصى شمؼِداف ممو حيصؾ ا

ًمف، واؾمؿ اإلؿمورة اػعقًٓ أول همػم حمتوج إمم شموسمع ًمؼقوم او يؼةقم اؼواةف، وًمةق شمعةَرف 

سموًٕمػ واًمالم، وضمرى قمغم اؾمؿ اإلؿمورة   يؽـ ًمقحرز سمقوكًو زائدًا، سمؾ  ژىئژ ًمػظ

ؾقف أطمرز ًمإلجيور وأسمؾغ ذم اعمؼصةقد، يمون يؽقن يموًمتؽرار ومقرود اًمؽالم قمغم او هق قم

وآيي إسمراهقؿ   يتؼدم ومقفو او يؼقم ٓؾمؿ اإلؿمورة اؼوم اًمتوسمع اعمعَرف سمجـس او يشةور 

إًمقف، ومؾؿ يؽـ سمٌد اـ إضمراء اًمبؾد قمؾقف شموسمعًو سموًٕمػ واًمةالم قمةغم اعمعفةقد اجلةوري ذم 

 . أؾمامء اإلؿمورة اـ شمعقلم ضمـس اعمشور إًمقف

سةةى اـوؾمةةبي ًمـظةةر ذم اًمسةةقوق كجةةد أَن هةةذه اعمغةةويرة ضمةةوءت طموقمـةةداو كؿعةةـ ا

ذم اًمبؼةةرة ضمةةوء ذم ؾمةةقوق اعةةوٍن شمةةدّل قمةةغم اًمعؿةةقم   اخلؾقةةؾ ومةةدقموءاًمسةةقوق، 

ف واًمشققع: إذ خيؼم ؾمبحوكف وشمعةومم كبقةف إسمةراهقؿ أكةف ضمعؾةف إاواةًو ًمؾـةوس يموومةي، وأّكة

ومقةف مجقةع اًمـةوس اةـ ضمعؾ اًمبقً اثوسمي ًمؾـوس وأاـًو هلؿ، صمؿ أظمؼم ؾمبحوكف أكف يرزق 

   ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ژ  آاـ اـفؿ واـ يمػر، ومؼول اعؼبًو قمغم دقموء إسمراهقؿ اخلؾقةؾ:

خت    حت     جت     يب  ىب   مب   خبجب حب يئ    ىئ   حئ مئ  جئ    ی       ی        ی    ی       ىئ    ىئ

 .[126]اًمبؼرة: ژىث           يث      مثمت ىت     يت جث
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ذم  قرة اًمتـؽػم: ًمقتػؼ سمام يدّل قمؾقةف  ژىئ ژ ومـوؾمى هذا اًمتعؿقؿ أن يليت سمؾػظ 

 اـ شمعؿقؿ وؿمققع يتـوؾمى ودًٓمي اًمسقوق.

قمةغم اًمتخصةقص إذ أَاو اًمسقوق ذم ؾمقرة إسمراهقؿ ومؾةؿ يؽةـ ومقةف شمعؿةقؿ سمةؾ ىمةوم   

رسَمف أن يلوي سمعةض اًمـةوس إمم سمقتةف اعمحةرم ًمتؽةقن ذريتةف ذم   يدقمق ومقف اخلؾقؾ

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  يمام ىمول:ضمقارهؿ وأن يرزىمفؿ رزىمًو اـ ًمدكف 

ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ   ڳ 

 .[37]إسمراهقؿ: ژڳ ڱ ڱ ڱ 

و  يؼةةؾ: أومئةةدة اًمـةةوس، داقمقةةًو أن يةةرزىمفؿ اهلل اةةـ  ژگ گ گ   ژ ومؼةةول:

ت، ومؽون اًمدقموء ظموّ ًو سملهؾف وذريتةف واةـ يسةؽـقن اعفةؿ ومـوؾمةى شمعريةػ ااًمثؿر

 .اًمبؾد ًمقدّل قمغم هذا اًمتخصقص واًمتحديد

اـ وضمف هذه اعمـوؾمبي قمـداو أؿمور إمم او ذم ؾمقوق دقمةوء   لوىمد اىمؽمب اًمبؼوقم

 .اخلؾقؾ ذم ؾمقرة اًمبؼرة اـ شمعؿقؿ وؿمققع سمخالف او ضموء ذم ؾمقرة إسمراهقؿ

 

هبي اًمتةل شمؽةررت دقمقات إكبقوء اعمتشةو -إن ؿموء اهلل -ؾملشمـوول  عمبحٌذم هذا ا

أًمػةوظ زيةودة  فوإمم طمّد يمبػم، وًمؽـ وىمع ذم سمعض ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وأًمػوفمفو اتؼورسمي

أو شمؼديؿ وشملظمػم أو إسمدال يمؾؿي اؽون يمؾؿي ممو يقضمى اظمتالومةًو سمةلم اًمةدقمقات اًمتةل 

 شمؽررت اع شمقضمقف ذًمؽ سمالهمّقًو.

دًا يمبةػمًا اةـ واعمتشوسمف اًمؾػظل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اـ اعمقضققموت اًمتل ؿمغؾً قمد

قمؾامء اًمتػسػم واًمبقون ومعؽػقا قمةغم شمةدسمر اةو ذم اًمؼةرآن، اةـ ذًمةؽ، وسمقةون اقضمبةوت 

 

 .173-172ؾمي ًمغقيي أؾمؾقسمقي ة اصطػك ؿمعبون، ص ( يـظر: اعمـوؾمبي ذم اًمؼرآن درا1)
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اظمتالف اًمتعبػم سمقـفو، وشمقضمقف اعوكقفو رّدًا قمغم سمعض اطةوقمـ اعمؾحةديـ اًمةذيـ رأوا 

 يـوذم سمالهمي اًمؼرآن ويـوىمض إقمجوزه. اًمؾػظل ذم اًمؼرآن شمؽرارًا  ذم اعمتشوسمف

قةةلم قمةةغم أّن اعمتشةةوسمف اًمؾػظةةل اةةـ آيةةوت اًمؼةةرآن هةةق: أن وشمتػةؼ شمعريػةةوت اًمبالهم

يتؽرر جملء أيوت اًمؼرآكقي ذم أًمػوظ اتشوهبي و قرًا اتعددة وومقا ةؾ خمتؾػةي اةع 

 .احتود اعمعـك ًمغرض سمالهمل

ة اةـ قمغم ىمقاف وـمؾةى اًمـٍمة  وق دقموء كقحواـ أاثؾي ذًمؽ او ضموء ذم ؾمق

ې ى  ى   ائ ژ ًمةف شمعةةومم: ، ومؿةـ ذًمةؽ ىمق رسِمف طمقٌ شمعةددت  ةقغ دقموئةف

 ،[ 10]اًمؼؿةر: ژڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ژ  وىمقًمف شمعةةومم: ، [26]اعمماـقن: ژائ 

ومفةةةةذه  .[26]كةةةةقح: ژ                ڭ ژ  وىمقًمةةةةف شمعةةةةومم:

ؾمةقرة اًمدقمقات شمتشوسمف ذم يمثػم اـ أضمزاء اًمـظؿ، وىمد وىمع ومقفو إسمدال وشمغةػم. ومػةل 

وهةةةق ، [26]اعمماـةةةقن: ژائ ائ  ى  ى  ژ  ضمةةةوء اًمةةةدقموء سمؾػةةةةظ اعمماـةةةةقن

ٍمي  اةـ ىمقاةف ةاتـوؾمى اع اقىمػ ىمقاف اًمقارد ذم اًمسقرة ذاهتو طمقةٌ   يسةبؼ شمة

ۉ ۉ ژ  سمنهوكتف أو اًمتضققؼ قمؾقف أو إيذائف، وهمويةي اةو ورد اةـ جموهبتةف ىمةقهلؿ:

ة اةـ رسِمةف دون ٍمةقمةغم ـمؾةى اًمـة ٍمةأن يؼت وهذا اىمته .[25]اعمماـقن: ژې  ې 

 هلالك أو اًمعذاب وكحق ذًمؽ.وذم ؾمةقرة اًمؼةؿر ضموء اًمدقمةةوء سمؾػةةظاًمدقموء قمؾقفؿ سمو

ـٍمة اةـ ةوذم هذا اًمةّدقموء ضمةوء ـمؾةى اًمة، [10]اًمؼؿر: ژڄ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄژ

 . أي سمؿعـك: اكتؼؿ ژڄ ژرسمف واًمغؾبي اع آكتؼوم وهذا استػود اـ ىمقًمف: 

أَن اًمتعبةػم  يؼوسمؾفو زيودة ذم اعمعةـك، يمام ژڄ ژوزيودة سمعض احلروف ذم ًمػظ 

 و ػ ًمضعػف وادقموة ًمطؾى اًمـٍمة ورسقمي آكتؼوم. ژڄ ژسملَكف 

 

، وإهموصمةي اًمؾفػةون ذم ضةةبط 1/85ك إىمةران ًمؾسةققـمل: تةةةر، واع1/145( يـظةر: اًمؼمهةون ذم قمؾةقم اًمؼةرآن: 1)

 .  13ؾ: ص . واـ سمالهمي اعمتشوسمف اًمؾػظل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  عمحؿد قمكم اًمصوا 37اتشوهبوت اًمؼرآن ًمؾقارىمل: ص 

 .   8/92، وزاد اعمسػم ٓسمـ اجلقزي: 6/78، وشمػسػم أف اًمسعقد: 6/629( يـظر: اًمبحر اعمديد: 2)



 

وهذه إًمػةوظ ضمةوءت اتقاومؼةي اةع اةقىمػفؿ اًمةذي ضمةوء ذم ؾمةقرة اًمؼؿةر طمقةٌ 

 ضموهبقه سموًمعـود وو ؿقه سموجلـقن وزضمروه وقمـػقه يمام ىمول شمعومم وا ػًو طمول ىمقاةف:

د ذم ؾمةقرة اًمةقار وأّاو دقموء كقح  .[9]اًمؼؿر: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ 

كقح ومفق أقمـةػ دقمقاشمةف وأؿمةدهو: إذ ـمؾةى اةـ رسمةف شمعةومم أن يـةزل قمؾةقفؿ اهلةالك 

واًمعذاب سمعد أن اضمتفد ذم دقمةقهتؿ وسمةذل هلةؿ مجقةع اًمقؾمةوئؾ ومةام زادهةؿ ذًمةؽ إٓ 

قمـودًا ويمػرًا وضمعؾفةؿ يتقا ةقن سمةوًمعؽقف قمةغم أ ةـوافؿ يمةؾ ذًمةؽ ضمعؾةف يةدقمق 

 اًمسقرة وضموء اـوؾمبًو ًمسقوق أيوت. قمؾقفؿ دقموًء يتقاومؼ واقىمػفؿ اًمقارد ذم  در

ذم اعمقاضع اًمثالصمي اـ   اًمتبويـ وآظمتالف ذم دقموء كقح وهؽذا كؾؿس رّس 

 ىمَصتف. 

اةةع [ 24]كةةقح: ژ﮻     ﮷  ﮸  ﮹ ﮺ ژ  سمؼقًمةةف:  ء كةةقحوىمةةد شمشةةوسمف دقمةةو

اةع اظمةتالف اًمػو ةؾي  ، [28]كةقح: ژجت   حت خت مت    ىت ژ  دقمةوئف ذم آظمر اًمسةةقرة

 وىمد ضموء اًمدقموء ذم أيتلم اـوؾمبًو عمقضعف وؾمقوىمف. سملم اًمدقموءيـ،

وقمـةةد اًمـظةةر إمم كظةةؿ أيةةي إومم كجةةد أهنةةو ضمةةوءت سمزيةةودة اًمضةةالل اًمةةذي هةةق 

سمةذل يمةَؾ اةو ذم  اًمعدول قمـ اًمطريؼ اعمستؼقؿ وقمدم اهلدايةي، وذًمةؽ أَن كقطمةًو 

ـ وؾمعف ذم ؾمةبقؾ دقمةقهتؿ، ومؾةؿ يةزدهؿ ذًمةؽ إٓ قمةدوًٓ قمةـ اًمطريةؼ وكؽقؾمةًو قمة

اهلدايي، صمؿ دقمةو قمؾةقفؿ أن يزيةدهؿ اهلل ضةالًٓ سمسةبى ضةالهلؿ وإضةالهلؿ سمعةد أن 

ہ  ژ  عمةو ىمةوًمقا: :أاروا أشمبوقمفؿ سموًمتؿسؽ سمعبودة إ ـوم وأضؾقا اًمـوس قمةـ اهلدايةي

﮷   ژ ومـوؾمةى اًمةدقموء  ،ژ ﮴  ﮵ژ  وأهنؿ ىمد، ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

 .ژ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  

ومنّن اعـوه زدهؿ هاليمًو قمغم هالك وقمذاسمًو  ،ژمت     ىت    جت    حت  ختژ  وأّاو اًمدقموء

 .ژ                   ڭ  ژ  ومقق قمذاب سمعد أن دقمو قمؾقفؿ سموهلالك سمؼقًمف:

 ال ي اةو أضمةوب سمةف اسمةـ اًمةزسمػمةوهق ظمة ،ُر اًمتـقع ذم اًمدقموء قمؾقفؿةةةوهذا هق ؾم



 

قمةغم   كةقح لل قمـ وضمةف اظمةتالف اةو دقمةو سمةفًمسوئؾ أن يس»اًمغركوـمل إذ ىمول: 

عمةو ذيمةر أوًٓ ذم إظمبةور اهلل   قضعلم؟. واجلقاب قمـ ذًمةؽ أن كقطمةوً ىمقاف ذم اعم

ہ   ژ : أي ٓ شمؽميمقهةو ژہ  ہ  ہ ژ  قمـ قمصقون ىمقاةف ًمةف، وىمةقهلؿ: -ؾمبحوكف

أردف هذا سمام يـوؾمبف اةـ اًمةدقموء ذم  ژ ﮳  ﮴  ﮵ژ : إمم ىمقًمف ژھ  ھ  ھ  ھ  

  أيةي اًمثوكقةي ومؼةد شمؼةدافو دقمةوؤهَاةو زيودة ضالهلؿ و  يةدع هـةو هباليمفةؿ. وأ

ومةةلشمبع ذًمةةؽ سمةةام  ژ                     ڭ  ژ  هباليمفةةؿ وأظمةةذهؿ ذم ىمقًمةةف:

 .شأي هاليمو ژجت    حت  خت  مت     ىت  ژ : يـوؾمبف شمعومم

طمقةٌ ورد دقمةوؤه ذم   واـ اتشوسمف دقمةوء إكبقةوء اةو ضمةوء قمةغم ًمسةون أيةقب

 وىمع سملم اًمدقموءيـ ومروق سمنسمدال ًمػظي اؽون أظمرى.و (ص)و (إكبقوء)ؾمقرشملم مهو 

ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ژ  ومػةةل ؾمةةقرة إكبقةةوء ضمةةوء إظمبةةور اهلل شمعةةومم قمـةةف سمؼقًمةةةف:

 ]إكبقةةةةةةةوء: ژ ڄٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ

83-84]. 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ژ  :سمؼقًمةةف -ؾمةةبحوكف -أظمةةؼم قمـةةف  (ص)وذم ؾمةةقرة 

 .[41]ص: ژحب خب     مب ىب 

ذم هةةذيـ اًمةةدقموئلم يؾحةةظ اًمتشةةوسمف سمقةةـفام اةةع ورود سمعةةض آظمةةتالف ذم واعمتلِاةةؾ 

ذم كسةبي اعمةس اًمةذي أ ةوسمف إمم وموقمؾةف،   اًمدقموء، واـ ذًمؽ اظمتالف كداء أيةقب

وذم يمةةال  ،    ژجب حب خب ژ :(ص)وذم  .ژٿ ٿ ٹ ژ  ومػةةل ؾمةةقرة إكبقةةوء

اةع أن اهلل هةق اًمتعبػميـ طمسـ أدب اع اهلل شمبورك وشمعومم طمقٌ   يـسى اًمّف إمم رسمةف 

وموقمؾ او أ وسمف، وارّد ذًمؽ آظمتالف ذم يمّؾ اقضةع إمم ؾمةقوق أيةوت اةـ اًمسةقرة، 

 ؾ اإلجيوز ةةةقةةقىمًو قمغم ؾمبةةةةةةقرة إكبقوء يمون اإلظمبور قماَم أ وسمف اـ اسمتالء اسةةةةةومػل ؾم

 

    .2/912( اةالك اًمتلويؾ : 1)



 

 وآظمتصور.

شمعومم قمغم  وؾمقرة إكبقوء ضموءت ابقـي قمغم احلرص قمغم إيراد اقضع اًمـعؿي اـ اهلل

أكبقوئف سمـٍمهتؿ وإهمداق اًمرمحي قمؾقفؿ سمعد اؾمتعوكتفؿ سمةف ودقمةوئفؿ ًمةف قمـةداو يصةقبفؿ 

ذم إكبقةوء سمعةدم اإلومصةوح قمةاّم أ ةوسمف اةـ   وهلذا ضموءت دقمقة أيقب: اًمبالء

 أي اطؾؼ اًمّف. ژٿ ٹ ژ  اًمبالء وذيمره جمفاًل اـ دون شمٍمي  ومؼول:

ّٕن اًمسقرة سمؽواؾفو ضمةوءت ذم  :ًمشقطون وذًمؽ، ومؼد أؾمـد اعمس إمم ا)ص(وأّاو ذم 

 .أَواسمقن ًمرهبؿوسمقون أهنؿ شمّقاسمقن  ،سمقون  ؼم إكبقوء قمغم او يصقبفؿ اـ ومتـ

اةـ اًمةبالء وآاتحةون،   ومؽون ذًمؽ ادقموة ًمٌمء اـ سمقون اةو أ ةوب أيةقب

اةـ شةقطون أقمةغم وشمصقير سمالئف وكسبي او أ وسمف إمم اًمشقطون أًمقؼ واًمصؼم قمةغم أذى اًم

واهلل . اًمذي هق اًمفةر ذم اًمةـػس اةـ اةرض أو هةزال -سموًمضؿّ  -اًمصؼم قمغم اًمُفّ 

 ؾمبحوكف وشمعومم أقمؾؿ سمذًمؽ.

ٱ ژ :أن هيبف وًمدًا ضموء ىمقًمف شمعةومم  وذم ؾمقوق احلديٌ قمـ دقمةوء زيمريو

 .[38 : ]آل قمؿةةةةةةةةةةةةران ژٺ     ٺ ٺ ٺپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٻٻ ٻ ٻ

 پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ  ٻ ٻ پ پ  ژ  : وضمةةوء ىمقًمةةف شمعةةومم

 .[4-2]اريؿ:  ژ ڤ ڤ ٹڤ  ٹ ٹٹ ٿ ٿ    ٿ  ٿ   ٺ  ٺ

ۓ  ۓ   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ژ :  وممةف شمعةةةةةةقًمةةةةةةوء ىمةوضمةةةةة

 .[89 ]إكبقوء: ژ﮺ 

 قوق هذه أيوت جيد أهنو اشمػؼً ذم اقضققمفو وضموءت سملًمػوظةةةةةةةواعمتلِاؾ ذم ؾم

 رى واظمتالف ومقا ؾ أيوت.اتشوهبي اع اظمتالف ذم اًمـظؿ سمنسمدال ًمػظي اؽون أظم

 

 .    5/104( يـظر: كظؿ اًمدرر: 1)

     .2/843، واةالك اًمتلويؾ : 167( يـظر: درة اًمتـةزيؾ : 2)

 .  ، اودة  )رضر(4/486( ًمسون اًمعرب ، 3)



 

، ژ ٺڀ   ڀژ واـ شمؾؽ اًمػروق ضموء اًمتعبةػم سمطؾى اًمقًمد ذم آل قمؿران سمؾػةظ 

ومؼةد  ژ﮵  ﮶ ﮷ ژ وذم إكبقةوء سمؾػةظ ،  ژچ ژ  وذم ؾمةقرة اةريؿ ضمةوء سمؾػةظ

ىمقؾ: إكةف عمةو يمةون اًمسةوسمؼ قمةغم اًمؼصةي ذم آل قمؿةران كوـمؼةًو سموًمذريةي اًمطقبةي ذم ىمقًمةف: 

واو يمون اةـ اشةوهدة زيمريةو ٓ ةطػوء اهلل [34 :ران]آل قمؿژڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ

 ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ژ   : يمون اـ اعمـوؾمى أن يدقمق سمؼقًمف ٔل قمؿران

 ڦ  ڦ    ڦ    ڦژ  : وعمةةو يمةةون ـمؾةةى اًمقًمةةد ذم ؾمةةقرة اةةريؿ اعؾةةاًل سمؼقًمةةف

أي: ظمػةةً ومعةةؾ اعمةةقازم وهةةق شمبةةديؾفؿ وؾمةةقء ظمالومةةتفؿ اةةـ [5 :اةةريؿ]ژڄ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ أن يةدقمق سمعةد ذًمةؽ سمؼقًمةف:  ورائل. يمةون اةـ اعمـوؾمةى

  ًمقطؾى وًمّقًو خيؾػف ذم وراصمي اًمِديـ.[6-5 :اريؿ]   ژ ڇچ چ  ڇ ڇ ڇ

ۓ  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵     ۓژ وذم إكبقةةوء ضمةةوء ىمقًمةةف شمعةةومم قمةةغم ًمسةةون زيمريةةو: 

وذًمةةؽ سمعةةد أن شمضةةؿـً اًمسةةقرة :  [89 ]إكبقةةوء:ژ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ﮺  

 اهلل سمذريتفؿ، ومػل ىمصي إسمةراهقؿ ضمةوء ىمقًمةف: اًمؽثػم اـ ىمصص إكبقوء اًمذيـ أيدهؿ

 . [72 ]إكبقوء: ژ ۆئوئ  وئ ۇئ    ۇئ ۆئژ 

وذم ىمصي داود ضموء ذيمره اع اسمـف ؾمؾقامن، ممو يدل قمغم اًمسقرة ضموءت ابقـي اـةي     

﮵  ﮶ ژ اهلل شمعومم سمتليقد إكبقةوء سملسمـوئفؿ ممو اىمته اًمتعبػم ذم ىمصةي زيمرّيةو سمؼقًمةف: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ  ومقهبةف حيقك يمام ىمةول شمعةةومم: وموؾمتجوب اهلل ًمف، ژ﮷ 

 . [90 ]إكبقوء: ژ    ۅ

وىمد متقز اتشوسمف اًمؼرآن ذم دقموء إكبقوء سمؿقزات أؾمؾقسمقي شمتؿثؾ ذم االءاي اعمػردة 

 سمام هلو اـ دىمقؼ اعمعو  وظمػل اإلؿمورات. ،ًمسقوىمفو اًمقاردة ومقفو

 

رؾمةوًمي ديمتةقراه ، رىمةؿ  414اًمغـل اًمراضمحل ص، ( يـظر: اتشوسمف اًمـظؿ ذم ىمصص إكبقوء اؼوركي وحتؾقؾ ، قمبد1)
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ؾقب شمبعةًو ٓىمتضةوء اؼةوم وىمد اىمته شمـقع أدقمقةي إكبقةوء ذم اًمؼةرآن شمـةقع إؾمة

يمام ضموء هةذا اًمتـةقع زاظمةرًا سمجامًمقةوت اًمةـظؿ واًمبقةون، وهةق وارد قمةغم اةو  ،اخلطوب

 يؼتضقف اعمؼوم دون شمـوىمض أو اضطراب.

 



 

 الخاتمة
شمـووًمةةً ذم اًمػصةةقل اًمسةةوسمؼي حتؾقةةؾ دقمةةقات إكبقةةوء اًمةةقاردة ذم اًمؼةةرآن حتؾةةقاًل 

واةو ومقفةو اةـ  ،هةو اًمبقوكقةيوأرسار ،يؽشػ قمةـ ظمصةوئص شمؾةؽ اًمةدقمقات ،سمالهمقوً 

 شمشوسمف وشمـقع وشمـوؾمى.

واؾمةتعامٓشمف اًمؾغقيةي  ،وىمد سمةدأت احلةديٌ سمتؿفقةد شمـووًمةً ومقةف اػفةقم اًمةدقموء

واشمبعةً ذًمةؽ ،كبقةوء اًمةقارد ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ إضةوومي إمم اؽوكةي دقمةوء إ ،وأكقاقمف

قةةف صمةةؿ ضمةةوء اًمػصةةؾ اًمثةةو  ووم، د دقمةةوء إكبقةةوءسموًمػصةةؾ إول وومقةةف شمـووًمةةً اؼو ةة

 شمـووًمً اخلصوئص اًمبالهمقي هلذه اًمدقمقات.

 وسمعد هذه اعمسػمة أر د سمعض احلؼوئؼ واًمـتوئٍ اًمتوًمقي:

دقموء إكبقوء ذم اًمؼةرآن اًمؽةريؿ  اتؿقةز ذم سمـوئةف اعمحؽةؿ و ةقوهمتف اًمدىمقؼةي  -

 وهل متثؾ اًمسامت اًمعواي ٕؾمؾقب اًمؼرآن اًمؽريؿ.

اةـ ظمةػمي اًمةدكقو شمضؿـًَ دقمقات إكبقوء اطوًمى ؾمواقي واؼو ةد قموًمقةي  -

 وأظمرة.

يموًمرضمةوء  ،ضموءت دقمقات إكبقوء شمـبع قمـ ىمدر يمبةػم اةـ اعمشةوقمر اًمـػسةقي -

 واخلضقع هلل شمعومم. اًمرهبي واًمتعظقؿ واإلضماللواخلقف واًمرهمبي و

اشمسةةؿً دقمةةقات إكبقةةوء سموًمقضةةقح واجلةةامل، يمةةام اشمسةةؿً سموخلصةةوئص  -

 اًمتصقيريي اـ شمشبقف واؾمتعورة وجموز ويمـويي.

عمةو ذم ذًمةؽ اةـ اؾمتشةعور  :(اًمةرب)ذم دقمةقاهتؿ يؾحةظ إيثةور ًمػةظ اعمتلاؾ  -

 اعو  اًمؽمسمقي واإلكعوم واًمتػضؾ قمغم اعمرسمقب.

ووضةةع اعمػةةردة ذم  ،اةةـ ظمصةةوئص إًمػةةوظ ذم دقمةةوئفؿ اًمدىمةةي ذم آظمتقةةور -



 

 اقضعفو اعمـوؾمى.

 أؾمةةوًمقبفؿ سمةةلم اإلكشةةوء واخلةةؼماةةـ ظمصةةوئص اًمتعبةةػم ذم دقمةةقاهتؿ شمـةةقع  -

 قور اجلؿؾ آؾمؿقي واًمػعؾقي واًمرسمط سملم شمرايمقبفؿ.واعمزاوضمي سملم اظمت

وذم اخلتوم أوضمف أكظور اًمبوطمثلم إمم أمهقةي اًمدراؾمةوت اًمبالهمقةي اًمتطبقؼقةي ًمؾؼةرآن 

ومػل ذًمؽ قمؾؿ همزيةر وذظمةوئر سمقوكقةي قموًمقةي، وؾمةقظؾ اًمؼةرآن اًمؽةريؿ يمتوسمةًو  ،اًمؽريؿ

 اعجزًا ٓ شمـػذ قمجوئبف وٓ شمـتفل أرساره.

 

 

 

 



 

 واملراجعقائمة املصادر 
 هة 1389ة ضمالل اًمديـ اًمسققـمل ، اطبعي احلؾبل اًمؼوهرة قموم   -

، اعمعةروف سمتػسةػم أف اًمسةعقد، ٕف اًمسةعقد، دار  -

 إطمقوء اًمؽماث اًمعرف، سمػموت.

/ 3ػةتكم، امؾمسةي اًمرؾمةوًمي، سمةػموت. طٓسمـ اًمرساج، حتؼقؼ : د.قمبد احلسةلم اًم  -

 م.1988

 ة حمؿد إالم اًمشـؼقطل ، حتؼقؼ كخبي اـ أهؾ اًمعؾؿ ، قمو  اًمؽتى اؽي اعمؽراةي، قمةوم  -

 هة 1426

 م، سمػموت.1988 -هة1409، حتؼقؼ د. زهػم هموزي زاهد، قمو  اًمؽتى، ًمؾـحوس   -

يش، دار اإلرؿمود ًمؾشئقن اجلواعقي، دار اسمـ يمثػم، سمػموت. ، عمحقل اًمديـ درو -

 هة.1415

 ًمؾقارىمل، اؽتبي احلقوة اإلؾمؽـدريي.   -

 هة 1388يمر هودي ، قموم ًمصدر اًمديـ سمـ اعصقم ، حتؼقؼ ؿمو ، -

 م.  1998/ 4. دار إطمقوء اًمعؾقم، سمػموت، ط، ًمؾخطقى اًمؼزويـل -

 هة. 1423م=  2002، 2، ٓسمـ قمجقبي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت. ط -

، عمحؿد سمـ أف سمؽر أيقب اًمزرقمل، حتؼقؼ: هشةوم قمبةد اًمعزيةز قمطةو وآظمةريـ، اؽتبةي  -

 م. 1996  1416، 1اؽي اعمؽراي، ط -كزار اصطػك اًمبوز 

ر، اجلقةزة، ة، حتؼقؼ: قمبد اهلل قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، هجةر ًمؾطبوقمةي واًمـشة، ٓسمـ يمثػم  -

 م.   1998هة= 1/1417ط

، ًمبةدر اًمةديـ اًمزريمٌمة ، حتؼقةؼ: حمؿةد أف اًمػضةؾ إسمةراهقؿ، دار إطمقةوء  -

 م.1957هة=  1/1376اًمؽتى اًمعرسمقي قمقسك اًمبوف احلؾبل،  ط

 .1، قمبد اًمرمحـ طمبـؽي اعمقدا ، داشؼ، دار اًمؼؾؿ، ط -

قمةوم  2ؾمؾقامن اخلطوف ، حتؼقةؼ حمؿةد ظمؾةػ اهلل ، دار اعمعةورف اًمؼةوهرة ط ة أسمق  -

 هة 1387

 م.1997، ٓسمـ قموؿمقر، دار ؾمحـقن ًمؾـنم واًمتقزيع، ط/شمقكس  -

إكدًمز، حتؼقؼ : اًمشقس قمودل أمحد  وآظمريـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، ٕف طمقون  -

 م.2001هة=  1422 -، 1ًمبـون/ سمػموت، ط -



 

ٍميي اًمعواةي اًمعواةي ةاعمعةروف سمتػسةػم اعمـةور عمحؿةد رؿمةقد رضةو، اهلقئةي اعمة  -

 م.1990ًمؾؽتوب، 

 هة.1410وت، دار اؽتبي اهلالل، سمػم ، ٓسمـ اًمؼقؿ  -

، ٓسمةـ قمةودل احلـةبكم، حتؼقةؼ: اًمشةقس قمةودل أمحةد قمبةد اعمقضمةقد  -

 م. 1998هة =  1/1419ًمبـون، ط واًمشقس قمكم حمؿد اعقض. دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 

 ، إلؾمامقمقؾ طمؼل احلـػل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرسمك.   -

 م    1986قموم  1اًمنميػ اًمر ، ط - -

اعمعروف سمتػسػم اًمسعدي، حتؼقؼ: قمبةداًمرمحـ سمةـ اعةال   -

 م.2000هة= 1/1420اًمؾقحيؼ، امؾمسي اًمرؾموًمي، ط

ٕيل قمقسك اًمؽماذي، حتؼقةؼ : أمحةد حمؿةد ؿمةويمر وآظمةرون، اةع   -

 سمػموت.    صحقحوت إًمبو ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرف شم

اًمؼرـمبل . حتؼقةؼ: هشةوم ؾمةؿػم اًمبخةوري، دار  ، اعمشفقر سمتػسػم اًمؼرـمبل  -

 م.2003هة= 1423قمو  اًمؽتى، اًمريوض، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي،  

 ًمؾؿرادي    -

 ة ؿمفوب اًمديـ اخلػوضمل ، دار  ودر سمػموت .  -

حمؿد أسمةق اقؾمةك، اؽتبةي وهبةي، اًمؼةوهرة،  --  -

 ه.1425، 6ط

 .1اًمؼوهرة، ط وهبي، دار قمبد اًمعظقؿ اعمطعـل،  -

حتؼقؼ: د. أمحد حمؿةد اخلةراط، دار اًمؼؾةؿ،  ، ًمؾسؿلم احلؾبل  -

 م.1986-هة1/1406داشؼ، ط

، قمبةد اًمؼةوهر اجلرضمةو ، حتؼقةؼ : د.حمؿةد اًمتـجةل، دار اًمؽتةوب اًمعةرف، سمةػموت،  -

 م.1/1995ط

 هة 1408قموم  2،  ة حمؿد حمؿد أسمق اقؾمك ، اؽتبي وهبي اًمؼوهرة ط -

 اعمعروف سمتػسػم إًمقد ةشفوب اًمديـ إًمقد،دار إطمقوء اًمؽماث سمػموت .  -

 هة.1404، 3سمػموت، ط ٓسمـ اجلقزي، اعمؽتى اإلؾمالال   -

اؽتبةي اعمـةور اإلؾمةالاقي،  -، امؾمسةي اًمرؾمةوًمي، سمةػموت ، ٓسمـ اًمؼقؿ  -

 م.  1994هة /1415، 27اًمؽقيً. ط



 

-هةة  1/1412، ٕف سمؽر إكبوري، امؾمسةي اًمرؾمةوًمي، سمةػموت، ط -

 م. 1992

 –، ًمؾـسوئل، حتؼقؼ: : د.قمبةد اًمغػةور ؾمةؾقامن اًمبـةداري، دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي  -

 هة1411، 1سمػموت. ط

 ، ٓسمـ قمؼقؾ -

، 1سمةػموت، ط ًمؾبقفؼل، حتؼقؼ : حمؿد اًمسعقد سمسقق  زهمؾقل، دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي  -

 هة.1410

 هة 1399قموم  2ة اجلقهري ، حتؼقؼ أمحد قمبداًمغػقر قمطور، ط  -

، ٕف هالل اًمعسؽري، حتؼقؼ: قمكم حمؿد اًمبجووي، وحمؿةد أسمةق اًمػضةؾ  -

 م. سمػموت.  1986 -هة1406عٍميي، إسمراهقؿ، اعمؽتبي اًم

، حتؼقؼ: حمؿد قمبداًمؼودر قمطو، واصطػك قمبد اًمؼودر قمطو، دار اًمؽتةى ٓسمـ شمقؿقي   -

 م.1987 -هة 1408/ 1اًمعؾؿقي، ط

، ًمؾشةقيمو  ، حتؼقةؼ ؾمةعقد حمؿةد  -

 م.1992هة=1/1412اًمؾحوم، دار اًمػؽر، ط

هةة= 1398عمحؿةد سمةـ قمةاّلن اعمؽةل. دار اًمػؽةر، ط  -، -

 م.1978

  هة 1403قموم  5، حتؼقؼ جلـي اًمؽماث اًمعرف ، سمػموت ط/ ، ٕف هالل اًمعسؽري -

 م .1973 - 3/1393سمػموت، ط ٓسمـ اًمؼقؿ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي   -

 هة 1412قموم  17ة ؾمقد ىمطى ، دار اًمنموق ، اًمؼوهرة ط  -

، ًمؾزخمنمةي، حتؼقةؼ: قمبةد اًمةرزاق  -

 اعمفدي،إطمقوء اًمؽماث اًمعرف، سمػموت.

 سمػموت.  /دار  ودر 1ٓسمـ اـظقر،، ط  -

 ، ًمضقوء اًمةديـ اسمةـ إصمةػم، حتؼقةؼ : حمؿةد حمقةل اًمةديـ قمبةد -

 م. 1995احلؿقد، اعمؽتبي اًمعٍميي، سمػموت ، 

: ٓسمةـ قمطقةي إكدًمزة، حتؼقةؼ : قمبةد اًمسةالم قمبةد اًمشةوذم  -

 م.    1993هة ة 1413، 1حمؿد، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ًمبـون، ط

، ٓسمـ اًمؼقؿ، حتؼقةؼ: حمؿةد طمواةد اًمػؼةل، دار  -



 

 م.1973  1393/ هة2سمػموت، ط اًمؽتوب اًمعرف 

 شمػسػم اًمـسػل، ٕف اًمؼميموت اًمـسػل، حتؼقؼ اروان اًمشةعور، دار -  -

 _ه2005اًمـػوئس، سمػموت 

 .، سمدون سمقوكوت  ة ؾمعد اًمديـ اًمتػتوزا    -

 م 1983قموم  4، قمبد اًمػتوح ٓؿملم ،اعمؽتبي إاػميي ط -

، ًمؾشقس قمبد اًمرطمقؿ اًمعبود، حتؼقؼ حمؿد حمقل اًمديـ قمبد  -

 م. سمػموت.1947هة 1367احلؿقد،  قمو  اًمؽتى، 

حتؼقةؼ : د.اةوزن اعمبةورك وحمؿةد قمةكم محةد اهلل،  ، ، ٓسمةـ هشةوم -

 /دار اًمػؽر، سمػموت.6ط

/ 1، ًمؾػخةر اًمةرازي. دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي، سمةػموت، ط -

 م. 2000هة = 1421

 م1983قموم 1غرب اإلؾمالال طدار اًم ، حتؼقؼ ؾمعقد اًمػالح ،اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـملة   -

، قمبةد اًمػتةوح ٓؿمةلم، اؽتبةي قمؽةوظ، ضمةدة قمةوم  -

 .1هة، ط1403

 هة 1414حمؿد اخلفي ، قموم  ، -

يةوض قمةوم د. حمؿةد قمةكم اًمصةواؾ، دار إؿمةبقؾقو، اًمر ، -

 هة.  1422

 هة 1427ة اصطػك ؿمعبون ، آؾمؽـدريي قموم   -

 دار اعمعورف ، اًمؼوهرة .1ًمعبوس طمسـ، ط  ، ، -

 ، أمحد حمؿد ومورس، دار اًمػؽر، سمػموت .  -

ؼقؼ : قمبد اًمةرزاق هموًمةى اعمفةدي، دار اًمؽتةى اًمبؼوقمل، حت   -

 م.1995هة 1415 -سمػموت  -اًمعؾؿقي 

، ًمؾسةققـمل، حتؼقةؼ قمبةد احلؿقةد هـةداوي، اعمؽتبةي اًمتقومقؼقةي،  -

 سمؿٍم.
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