


 

 امللخص
 وهةق افةوظقة إػ وحةوة افصةػ يف ،األمهقةي يف ؽويي صػشقرة اف جوء مقضقع

 ،األشةوفقى افيقوكقةي وتـقظً ؾقفة ،ي جؾقؾيؿرآكق يف آيوت وـون ذفؽ ،دجتؿع ادسؾؿا

ـ بعضةةفو يف رابطةي ةقؾةةي مةةمةةع  تؾةةؽ اايةوت ترابطةةًو وادعةو  افؼرآكقةةي افيؾقغةي،

 قي مقضقع افسقرة افؽريؿي .يمـو ظذ أمه ، مموافروابطاألفػوظ و

 إػ  مخسي ميوحٌ أشوشقي:ريؿي ؾسقرة افؽف وؿو ؿسؿً ادقضقع األشود 

براظةي اسشةتف ل  ومو ؾقفةو مةـ اؾتتوحقي افسقرةظذ  رـزت ديحٌ األولاؾػل 

 بوفتسيقح وموفقستف وروابطف.

مقضةقع افسةقرة األشةود وهةق اخلطةوب فؾؿةممـغ  اديحٌ افثو وكوؿشً يف 

 فوظقة إػ وحوة افصػ .بو

رضب ادثؾ يف افتلـقو ظذ األشوفقى افؼرآكقي افيؾقغي يف  اديحٌ افثوفٌوجوء يف  

 . -ظؾقفؿ افس موحوة صػ األكيقوء 

افسهقةى مةـ صةؼ  مو جوء يف اايوت افؽريؿةي مةـ  اديحٌ افرابعثؿ ظوجلً يف 

 افصػ.

يف افةةوكقو  اء احلسةةـبوفةةوظقة إػ اجلةةز اديحةةٌ اخلةةومسثةةؿ ختؿةةً افيحةةٌ يف 

 اجلزاء ظذ وحوة افصػ. وااخرة ؾقام أصورت إفقف اايوت افؽريؿي مـ 

ؾوجتؿع يف هذه افسقرة افؽريؿي يف أشؾقب بؾقغ افوسفةي ظةذ مضةؿقن افسةقرة 

 افعظقؿ وهل روظي افصػ افقاحو وةوفف واجلزاء ظؾقف.

 ثؿ ختؿً افيحٌ بخومتي تتضؿـ أهؿ كتوئٍ افيحٌ وتقصقوتف.

حلؿو هلل رب افعودغ.وا



 

 املقدمة
ـْ ذوِر أكػِسةـو ومةـ  ، وكعةقذه بةوهلل ِمة هه هه وكسةتعقـهفه وكسةتغػره إَن احلَْؿَو هللِ كحؿةوه

ْضِؾْؾ َؾ  َهةودَي َفةفه ، وأصةفوه أن س  ـْ يه ، وَم ِضَؾ َففه ـْ ََيِْوِه اهلله ؾ  مه شقئوت أظامفِـو، َم

، و إفف إس اهلل، ، صةذ اهلل ظؾقةف وحةَوهه س َذيةَؽ َفةفه فه ةقفه هه وَرشه َأصةفوه أَن مؿةًوا ظيةوه

 وظذ آفف وأصحوبف،  ومـ اهتوى هبويف واؿتػك أثره إػ يقم افِويـ . أمو بعو :

كزفً شقر افؼةرآن افؽةريؿ تعةوفٍ مقضةقظوت ةتؾػةي فغويةي واحةوة وهةل بـةوء 

جلةةي ادجتؿةةع ادسةةؾؿ افصةةوفح، وؿةةو اختؾػةةً تؾةةؽ افسةةقر افؽريؿةةي يف ضريؼةةي معو

افؼةرآن مقضقظوهتو وذـر أؿوصقصفو حلؽؿي ربوكقي، فتةول دسفةي ؿوضعةي ظةذ كةزول

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ    : ؿةةول تعةةوػ افؽةةريؿ مةةـ افؾطقةةػ اخليةةر،

 ژک  ک  ک   ک    گ  گ      ڑ    ڑ   ژ    ژ    ڈ     ڈ    ڎ

[4-1]افزخرف:

ادقضةةقظقي، و شةةقرة  كهو ووحةةوهتوةواختؾػةةً افسةةقر افؼرآكقةةي يف ضق ةةو وؿةة

، وتضؿـً مقضقظو يف ؽويةي األمهقةي: افصػ يف ؿقل اجلؿفقر مـ افسقر ادوكقي

 وهق افصػ.

 (شةقرة افصةػ) فو افؽريؿاشؿمقضقع افسقرة مستؿوا مـ ـون مـ أجؾ هذا  

  .ـام جوء يف افصحقح

 

( أهنةو 29/269، وكؼؾ اإلمةوم افةرازي يف تػسةره  )(8/258( تػسر افيحر ادحقط أليب حقون األكوفز )1)

 مؽقي ، وهق ؿقل ابـ ظيوس  وجموهو يف روايي.

ابةـ ؿةول اإلمةوم و، ششةقرة افصةػ» :(61ـتوب افتػسةر، بةوب )يف اإلموم افيخوري يف صحقحف ،  ترجؿ( 2)

مةوم افسةققضل يف ؿةول اإل، وشاحلةقاريغ ويؼةول  ةو أيضةو شةقرة» :(8/641)حجر افعسؼ   يف ؾتح افيوري 

 ؿةول اإلمةوم ابةـ ظؼقؾةي ادؽةل يف ـتوبةف:و .شو شقرة احلقاريغتسؿك أيض :فصػشقرة ا»(: 1/158)اإلتؼون 

 .شبوألحوديٌ وااثور × افـيل وؿو ثيً ةقع أشامئفو ظـ: »(1/375) افزيودة واإلحسون يف ظؾقم افؼرآن



 

 .واصتفرت بذفؽ

ظةذ أمهقةي افصةػ يف بـةوء  تلـقةوفوـون اهتامم افؼرآن افؽةريؿ يف هةذه افسةقرة بو

ادجتؿع ادسؾؿ، ومظوهر وحوة افصػ يف افؼقل وافػعةؾ، ووشةوئؾ تطيقؼةف، وآثةور 

معقؿوتف يف األمؿ افسوبؼي، ورضب فذفؽ مثوفغ مةـ بـةل إئائقةؾ يف ؿصةي مقشةك 

، ؾجوءت اايوت افؽريؿي يف افسةقرة مسابطةي ومساصةي -ظؾقفام افس موظقسك 

 ؽريؿ إػ وحوة افصػ.فتيغ دظقة افؼرآن  اف

وطفر يف أشؾقب اايةوت افؽريؿةي ةةول أشةوفقى اخلطةوب افؼةرآ  افؽةريؿ يف  

افتـقيع بغ األمر وافـفل وافتعجى واسشتػفوم وافسؽقى وافسهقةى فؾوسفةي ظةذ 

ك يف افةوكقو ةأمهقي وحوة افصػ فؾؿسؾؿغ، ومو يتعؾؼ بف مةـ اجلةزاء احلسةـ و افـة

 وااخرة.

ا ادقضقع يف افيـوء اسجتامظل يف اإلشة م ورضورة بـقةون افصةػ ومع أمهقي هذ

افقاحو يف ةقع جموست احلقوة ، ودوره يف ككةة األمةي افقاحةوة ، إس إكةف ؿةو أؽػةؾ 

ذـةةره يف ـثةةر مةةـ افؽتوبةةوت ادعةةوسة، وافقشةةوئؾ اإلظ مقةةي ادختؾػةةي، ؾؽةةون مةةـ 

وآثورهو يف األمةي اإلشة مقي، األمهقي بؿؽون اسفتػوت إػ افؽتوبي يف وحوة افصػ،

وافصقرة ادثذ افرائعي مـ تطيقؼ افرشقل افؽةريؿ كيقـةو مؿةو صةذ اهلل ظؾقةف وشةؾؿ 

فيـوء هذا افصػ، افذي هق بـوء ؾريو مـ كقظف ظذ مر األزمةون واألجقةول، وإضةوؾي 

 مثؾ هذه ادقضقظوت افيحثقي إػ ادؽتيي افعربقي واإلش مقي فؾوسفي ظذ ظظؿي هةذا

 افؽتوب افؽريؿ، وةول شقره وآيوتف، وأمهقي مقضقظوتف يف ـؾ زمون ومؽون.

 

وـةذفؽ ـتةى اشةؿفو يف ادصةوحػ »(، ؿةول : 28/171( ( تػسر افتحرير وافتـقير فؾطوهر بـ ظوصةقر، )1)

 .شوـتى افتػسر



 

ؾؽوكةةً دظةةقة افؼةةرآن افؽةةريؿ فيـةةوء افصةةػ افقاحةةو يف ادجتؿةةع ادسةةؾؿ دظةةقة 

شةقرة )) ـريؿي، مـ أجؾ هذا اخست هذا ادقضقع فؾؽتوبي ؾقةف يف بحةٌ بعـةقان: 

 .((دراشي تػسريي مقضقظقي: افصػ

يعو مقضقع وحوة افصػ مـ ادقضةقظوت ادفؿةي يف بـةوء ادجتؿةع، وس تةزال   

تتجود أحؽوم ادجتؿع وؿضويوه يف هذا افعك، ؾؽوكً دظقة افؼرآن افؽريؿ  يف بـةوء 

 كؿقذجو رائعو وؾريوا  يـوشى ـؾ زمون ومؽون.أافصػ ادسؾؿ، وتقحقو ـؾؿتف 

وحوة افصػ يف افؼةرآن افؽةريؿ وجةوت أن بعو افتتيع واسشتؼصوء فؾوظقة إػ  

هةةذه افةةوظقة افؽريؿةةي وردت بقضةةقح وجةة ء يف شةةقرة افصةةػ بةةوفـص ظؾقفةةو، 

وختصقص شقرة ـومؾي موكقي دعوجلي هذا األمر ادفؿ يف بـةوء األمةي ادسةؾؿي ؾةلردت 

 تسؾقط افضقء ظؾقفو ودراشتفو.

جتؿةع،  وازديةود كسةيي ـثرة اخل ؾوت اسجتامظقي وازديةود افؼطقعةي بةغ أبـةوء اد  

افؼةرآن افؽةريؿ مةـ  افتـوزع وافشؼوق بةغ األؾةراد ادسةؾؿغ، ؾةلردت أن أبةغ مةو يف

افؼةرآن افؽةريؿ يف شةقرة  ظ ج كوجع ودواء صوف فؽةؾ هةذه اخل ؾةوت، ـةام بقـفةو

 افصػ، واإلشفوم يف وضع فيـي ضقيي يف بـوء جمتؿع صوفح وآمـ.

ف مةـ كوحقةي تػسةريي، ؾلحييةً أن أةةع إن هذا ادقضقع مل يسةيؼ بحثةف وتـووفة 

اايوت افؽريؿي ادتعؾؼةي بوفةوظقة إػ وحةوة افصةػ، وأن أبةغ تػسةرهو وؾقائةوهو 

 افـوؾعي فؾصػ ادسؾؿ يف ـؾ زمون ومؽون.

ؾوشةةتخرت اهلل تعةةوػ أن يعقــةةل يف ـتوبةةي هةةذا افيحةةٌ وةةةع ؾرائةةوه يف هةةذه 

 اديوحٌ.

 قؾ.واهلل ادقؾؼ وا ودي إػ شقاء افسي



 

اتيعً يف هذا افيحٌ ادـفٍ اسشتؼرائل افتحؾقع فسقرة افصػ، وتؼسةقؿفو إػ 

 ميوحٌ، ومو يتعؾؼ هبو مـ ؾقائو ؿرآكقي ومسوئؾ ظؾؿقي، واتيعً يف ادـفٍ مو يع:

يف  -بحسةى مةو طفةر يتؼسقؿ افسةقرة إػ مؼةوضع مقضةقظقي متـوشةيي  -1

ضؿـف مـ اايوت ومو بقـفةو مةـ افةوسست ميوحٌ، وذفؽ فوراشي ـؾ ميحٌ بام يت

 . بام ؿيؾفو ومو بعوهو مـ ادؼوضع وافروابط، ومو يتعؾؼ

 ظزو اايوت افؼرآكقي إػ مقاضعفو مـ افسقرة ورؿؿ اايي. -2

ظزو األحوديٌ افـيقيي إػ افصحوح وادسوكقو وافســ ، بيقون مةـ أخرجةف،  -3

وبةي افؽتةوب وافيةوب ورؿةؿ وأؿوم افصةحقحغ أوس ثةؿ مةـ أخرجةف يف افسةــ، بؽت

 احلويٌ واجلزء وافصػحي.

 افيةةوحثغ: بةةذـر اشةةؿريـ وافعؾةةامء وةظةةزو األؿةةقال إػ ؿوئؾقفةةو مةةـ ادػسةة -4

رف ةؾقةف تصةورؿؿ اجلزء وافصػحي يف حوصقي افصػحي، ؾنن ـةون وادمفػ افؽتوب

 )بتكف(، وإن أؾوت افػؽرة مـ أحو ادراجع ؿؾً: اكظر. :مـل ؿؾً يف احلوصقي

وت يف بقون دظةقة افؼةرآن افؽةريؿ إػ وحةوة افصةػ بةوحلؼ افقاضةح اجتف -5

 افيغ يف هذه افسقرة افؽريؿي.

اسهتامم بيقون افروابط افؾػظقي وادعـقيي بغ اايةوت افؽريؿةي، وترتقيفةو يف   -6

جةةواول تسةةفق  ظةةذ افؼةةورئ افؽةةريؿ، ؾؽوكةةً افسةةقرة افؽريؿةةي يف ترتقةةى آيوهتةةو 

 ون ادرصقص يف ترابطفو افؾػظل وادعـقي.ودسفتفو ظذ مقضقظفو ـوفيـق

 ختؿ افيحٌ بام تضؿـف مـ كتوئٍ وتقصقوت. -7

 ويـؼسؿ هذا افيحٌ يف مقضقع افسقرة افؽريؿي إػ مؼومي و مخسي ميوحٌ:



 

: ويتضةةةؿـ اؾتتوحقةةةي افسةةةقرة: براظةةةي اسشةةةتف ل بوفتسةةةيقح اديحةةةٌ األول

 وموفقستف وروابطف.

افسقرة األشةود وهةق اخلطةوب فؾؿةممـغ بوفةوظقة إػ : مقضقع اديحٌ افثو 

 وحوة افصػ .

 . -ظؾقفؿ افس م: رضب ادثؾ يف وحوة صػ األكيقوء اديحٌ افثوفٌ

 : افسهقى مـ صؼ افصػ.اديحٌ افرابع

 : افسؽقى يف اجلزاء ظذ وحوة افصػ.اديحٌ اخلومس

 ثؿ اخلومتي : وتتضؿـ أهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت.

وم: أشلل اهلل افؽريؿ أن يقؾؼـل فتوبر ـتوبف وافعؿؾ بؿحؽؿف وافقؿةقف ويف اخلت

افعؾقؿ اخلير، ومو ظـو مشتيفف، ومو ـون يف هذا افيحٌ مـ ؾضؾ وظؾؿ ؾفق مـ اهلل

ـون ؾقف مـ تؼصر أو خطل ؾفق مـ كػز، ؾوشتعقذ بوهلل مـ اخلطل وأظةقد إػ احلةؼ، 

 ي مـ أمري رصوا. قئَيأشلل أن واهلل 



 

 املبحث األول
براعة االستهالل بالتسبيح ومدلوالته وروابطه 

و اهلل جةةؾ ج فةةف قر ادوكقةةي افؼصةةرة ، وافتةةل أكز ةةتعةةو شةةقرة افصةةػ مةةـ افسةة

معوجلةي افصةػ ادةممـ ، وؿةو تـووفةً افسةقرة يف مقضةقظفو  حلؽؿي ظظقؿي وهل 

ي مةوخ  األبرز يف افسقرة  وحوة افصػ، فةذا ـةون اسشةتف ل هبةذه اايةي افؽريؿة

 رائعو فضامن تصقير ادقضقع افؽير يف ادجتؿع ادسؾؿ وهق وحوة افصػ.

 ؾقـؼسؿ هذا اديحٌ إػ ظوة مطوفى وهل:  

[1] افصػ: ژڳ      ڳ     ڳ          ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ  ؿول تعوػ

عظقؿةةي بوفتسةةيقح هلل تعةةوػ ، وبةةوأت بوجلؿؾةةي اسشةةؿقي ابتةةوأت هةةذه افسةةقرة اف

يف إؿرار بؾقغ سشتجوبي اإلكسون فتسيقح مؾؽقت افسةؿقات واألرض    ژ ک  کژ

 ـةوء ظؾقةف، ويضةقػ حةرف اجلةر)اف م(هلل، ممثؾي يف صؽر اهلل وتـزَيةف وتؼويسةف وافث

مـ افشجر  ظذ فغي افتسيقح وافثـوء معـك صعقريو بلن ـؾ مو يف افسؿقات واألرض

أي صةفو فةف بوفربقبقةي وافقحواكقةي  وؽرمهةو مةـ »واحلجر وادخؾقؿوت يسةيح اهلل ،

 .شافصػوت احلؿقوة، ةقع مـ يف افسؿقات واألرض

إمو فؾتلـقةو  »ؾفل معـك ظظقؿ ،   ژ ک  کژويف إضوؾي اف م سشؿ اجل في اهلل 

جةةؾ اهلل تعةةوػ ـةةام يف كصةةحً فةةف وصةةؽرت فةةف، أو فؾتعؾقةةؾ، أي ؾعةةؾ افتسةةيقح أل

افةةيعض وخوفصةةو فقجفةةف، وجمقةةئ ؾعةةؾ افتسةةيقح يف بعةةض افػةةقاتح موضةةقو ، ويف

مضورظو فإليذان بتحؼؼف يف ةقع األوؿوت، وؾقف تـيقف ظذ أن حؼ مـ صلكف افتسيقح 

اسختقوري أن يسيحف تعوػ يف ةقع أوؿوتف ، ـام ظؾقةف ادةا األظةذ  حقةٌ يسةيحقن 

 

 (  .29/269) ؾخر افويـ مؿو بـ ظؿر افرازي، افتػسر افؽير،( 1)



 

 .شافؾقؾ وافـفور س يػسون

معـك افووام وافثيةوت  يتضؿـژ ڳ    ڳ     ڳ     ژ  وافتعير بوجلؿؾي اسشؿقي

، وهةق معـةك ةقةؾ يـوشةى مةو شةقلأل مةـ األمةر افعظةقؿ يف افقحةوات واسشتؼرار

 ادتتوفقي مـ افسقرة.

 هذيـ اسشؿغ دو ؾقفام مـ افوسفي افعظقؿي ظذ معو  افسقرة . اهلل تعوػ ذـرو

أي رء ذفؽ ـون افغةر،  ،مـ ظز إذا ؽؾى، وهق افذي يغؾى ؽره» ژڳ      ژ 

: مـ حؽؿ ظةذ افقةء إذا ؿهة ظؾقةف،  ژڳ      ژوس يؿؽـ أن يغؾى ظؾقف ؽره، 

وهق افذي حيؽؿ ظةذ ؽةره، أي رء ـةون ذفةؽ افغةر، وس يؿؽةـ أن  حيؽةؿ ظؾقةف 

 .شؽره

ف افسقرة مةـ افةوظقة إػ شؿغ يف صور افسقرة ومو تضؿـتويف اختقور هذيـ اس

وحوة افصػ فرضورة افؾجقء واسشتعوذة واسشتغوثي بةوفعزيز احلؽةقؿ يف مقاجفةي 

مو َيةؿ اإلكسةون مةـ ؿةقل أو ظؿةؾ ، ؾةنذا تقجةف إفقةف مسةيحو خوفصةو متقؼـةو بعزتةف 

وحؽؿتف مل يضؾ يف هذه افوكقو، وـون يف هذه اسؾتتوحقي مـ افروابط افعظقؿي افوافةي 

يف ـةؾ أمقرهةو ووظةوهو وافوظقة إفقف فقةتؿ افـكة فامةي ةعةوء ظذ وحوة افصػ

بوخلر وجزائفو يف افوكقو وااخرة ، ؾجوءت هذه اسؾتتوحقي افؽريؿي ؾقفو مـ افيوائع 

يةول ظةذ ظظةؿ   قةي مةواإلافـقراكقةي وافؾطوئػ وادعو  افتل تضؿـتفو هذه األفػةوظ 

 هذه افوظقة إػ افصػ بام تضؿـتف هذه افسقرة.

تـؼسؿ افةروابط يف افؼةرآن افؽةريؿ بحسةى األشةؾقب افيقةو  إػ روابةط فػظقةي 

 

مؿو بـ مؿو بةـ أيب افسةعقد  ،شإرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽتوب افؽريؿ»تػسر أيب افسعقد ادسؿك( 1)

 ( .8/203) افعامدي

 ( .29/269) افتػسر افؽير،( 2)



 

وروابط معـقيةي بحسةى شةقوق اايةوت افؽريؿةي، وؿةو ترابطةً افسةقر يف افؼةرآن 

 افؽريؿ بشؽؾ معجز حتك تؾتحؿ افسقرة بام ؿيؾفو ومو بعوهو، وهذه افؼضقي افيقوكقةي

رسيـ يف افسةقرة فـصةؾ إػ ةافؽزى حتتوج إػ مزيو مـ افتلمؾ وافتوبر يف أؿقال ادػة

 ؾفؿ هذه افروابط افيؾقغي.

ؾوفرؽيي يف ؾفؿ اخلطوب افؼرآ  تةوؾعـو إػ أن كؾجةل إػ ادخةزون ادعةريف افةذي »

اك يؿوكو بف افسقوق افؼرآ  ادحقط يف إضوره افثؼويف افذي يـشطف تةواول افؾغةي ، وإدر

ألكامط افساـقى افؾغقيي ، وافروابط افوسفقي إدراـو معرؾقو، ؾوفـص افؼةرآ  افؽةريؿ 

وحوة فغقيي ـزى، تـتٍ ادعـك ظذ كحةق س يؽتؿةؾ ؾفؿةف وتػسةره إس بوسشةتعوكي 

بعـوس داخؾقي يتؿقز هبو كظومف، إضوؾي فؾعـوس اخلورجقي، وافتل تعتؿو ظذ تػسةر 

افـصةقص افؼرآكقةي يسةتول مـةف ظةذ إضةوؾي أؾؽةور افـص بةوفـص، وـةؾ كةص مةـ 

 .شاستصول افتل يؼقم افـص بنب ؽفوومعؾقموت جويوة متثؾ جزءا مـ رشوفي

ألجةةؾ هةةذا اشةةتعـً بةةوهلل يف بقةةون هةةذه افةةروابط افـصةةقي يف شةةقرة افصةةػ ، 

وحووفً إيضوح افظوهرة ادعرؾقي افؽزى يف افقحةوة ادقضةقظقي فؾسةقرة افؽريؿةي 

 وهتو افواخؾقي واخلورجقي يف افسقرة افتل ؿيؾفو وافتل بعوهو.وارتيوض

شقرة افصػ هل إحوى افسقر افػريةوة افتةل حتةوثً ظةـ ؿضةقي مفؿةي يف بـةوء 

ادجتؿع، وهل وحوة افصػ، ؾؽون مةـ األمهقةي بؿؽةون افسـقةز ظةذ بـةوء افقحةوة 

ادقضةةقظقي بةةغ افسةةقر افؽريؿةةي ادتؼوربةةي فسةةقرة افصةةػ سشةةتـيوط اسرتيوضةةوت 

افؾػظقي وادعـقيي بغ شقرة افصػ، و مةو ؿيؾفةو وهةل شةقرة ادؿتحـةي، وبةام بعةوهو 

 

افعةود  جمؾي افوراشوت افؼرآكقي، ادجؾو افتوشع، افسؿقع، )د( حسـل ظيو افسابط افـيص يف شقرة افؽفػ،( 1)

 .247، ص م2007 ، افثو ، مرـز افوراشوت اإلش مقي: ـؾقي افوراشوت افؼؿقي واإلؾريؼقي بجومعي فـون



 

 وهل شقرة اجلؿعي.

ؾقشر مقضقع شقرة ادؿتحـي إػ ؿضقي مفؿي وهل صؼ صةػ ادةممـغ بنطفةور 

إؿومي افةوظقة ؾريـ افذيـ ظودوا اهلل ورشقفف، ومـعقاادحيي وادقاسة فػريؼ مـ افؽو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ژ إػ اهلل، ؿةةول تعةةوػ

ڤ    ڤ  ڤ       ڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿٿ  ٿ      ٿ    ٺ    ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ

ڇ      ڇ    چ       چچ   چ      ڃ  ڃ  ڃ         ڄ   ڄ  ڃ   ڄ  ڄڦ  ڦ    ڦ  ڦ

[1] ادؿتحـي: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

وتتقاػ ادعو  افعظقؿي يف شقرة ادؿتحـي فؾتلـقو ظةذ ؿضةقي ادةقاسة وادعةودة هلل 

تعوػ وأمهقي افتعومؾ احلسـ مع ادخوفػغ مـ األمر بوفز وافؼسط بغ افـوس، وؾقفةو 

فؼسةط مةع دظقة ـريؿي ألن تؽقن األمي ادسؾؿي ـؾفو يف صػ واحو متسؿي بوفز وا

ادخوفػغ وإن اختؾػً ظؼقوهتؿ، ؾتلمر بنظطوء ـؾ ذي حةؼ حؼةف، خوصةي افةذيـ مل 

يؼوتؾقا ادممـغ، ومل خيرجقهؿ مـ ديورهؿ، ومل يؿـعةقهؿ مةـ إؿومةي صةعوئر  ديةـفؿ  

 ـام ؿررت ذفؽ اايوت افؽريؿي.

ثؿ جوءت شقرة افصػ فتيـل افقصوئٍ األشوشقي يف ادجتؿع ادسؾؿ وهل وحوة 

، يف تؼرير ميوأ ظظقؿ، وهل رضورة ادقاؾؼي بةغ األؿةقال واألظةامل، وبقةون  افصػ

ؾؿـ أهؿ أؽراض افسةقرة » خطقرة ةوفػي األؾعول فاؿقال وشقء ظوؿيي تـوؿضفام ،

 .شافتحذير مـ إخ ف افقظو، واسفتزام بقاجيوت افويـ

چ  چ   چ  چ  ژ  : اختتؿً شةقرة ادؿتحـةي بيقةون أمةر مفةؿ، ؿةول تعةوػ

.[13]ادؿتحـي: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 

ؾػل هذه اايي افؽريؿي افتحذير مـ مةقاسة وميةي أظةواء اهلل افةذيـ أؽضةيقا اهلل 

 

 ()بتكف( .28/173) افتحرير وافتـقير،( 1)



 

وـػروا بلكيقوء اهلل مقشك وظقسك ومؿو ظؾقفؿ صؾقات اهلل وش مف شقاء بلؿقا ؿ 

ااخةرة، ؾؼةول فتؼريةى حؼقؼةي جةزائفؿ يفوأؾعو ؿ افسةقئي ، ورضب فةذفؽ مةث  

ؾػقفةةو هتويةةو وتشةةـقع ،ژڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  :تعةةوػ

بوفؽةةوؾريـ افةةذيـ ؿةةزوا إخةةقاهنؿ ، ؾتيةةغ  ةةمسء ادؼيةةقريـ شةةقء حةةو ؿ وشةةقء 

 .مـؼؾيفؿ

مـ أجؾ هذا ابتوأت شقرة افصػ بتسيقح اهلل وتعظقؿةف يف مؾؽةقت افسةؿقات 

 وتقجف ةقع ادخؾقؿوت افعظقؿي هبذه افعيودة هلل افعزيز احلؽقؿ. واألرض،

فةف دسفةي ومع تـقع اصتؼوؿوت افتسةيقح يف افؼةرآن افؽةريؿ، ؾوسؾتتةوح بوفتسةيقح 

 .ظظقؿي يف افسقرة

فقهقتةف، وضوظةي أوامةره، لوفتسيقح  يتضؿـ معـك اسكؼقةود هلل تعةوػ، وافؼيةقل بؾ

صةةػ بةةوفتعؾقؼ ظةةذ افع ؿةةي بةةغ ادةةممـغ واجتـةةوب كقاهقةةف، ؾؼةةو بةةوأت شةةقرة اف

بعضةةفؿ مةةع بعةةض، بةةلن يؽقكةةقا معةةو يف صةةػ واحةةو مةةع ادخؾقؿةةوت افعظؿةةك يف 

 افسؿقات واألرض مـ افتسيقح وافتؼويس وافثـوء هلل وحوه.

فسابط بقةـفام بوفتسةيقح هلل ظةز وجةؾ، جةوء يف اؾتتوحقةي افسةقرتغ بةو بحسى مةو

واشتعامل صقغي ادويض يف شقرة افصػ ، وصقغي ادضورع يف شقرة اجلؿعةي فتـقيةع 

 األؽراض بغ افسقرتغ.

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀژ  : ؿةةةةةةةةول تعةةةةةةةةوػ

[1اجلؿعي:]

ؾةةوفغرض األشةةود مةةـ شةةقرة افصةةػ افةةوظقة إػ وحةةوة افصةةػ بةةغ ةةةقع 

 

 .1102ص زةؼي،فؾ افؽشوف ظـ حؼوئؼ افتـزيؾ وظققن األؿوويؾ مـ وجقه افةتلويؾ، تػسر اكظر:( 1)



 

ؾؿغ، واحلوجي إفقةف ثوبتةي مةع تغةر افزمةون وادؽةون، ثةؿ جةوءت شةقرة اجلؿعةي ادس

ؾجوء ؾقفو ؾعؾ »فتقصقػ وحوة افصػ بوحلرص ظذ ص ة اجلؿعي واسفتزام ؾقفو ،

وجلء بف يف شقاهو موضةقو، دـوشةيي ؾقفةو وهةل: أن افغةرض مةـ  ،افتسيقح مضورظو

هتؿ، وخرجةقا فتجةورة أو  ةق، افتـقيف بص ة اجلؿعي وافتـويو ظذ كػر ؿطعةقا صة 

ؾؿـوشى أن حيؽةك تسةيقح أهةؾ افسةؿقات واألرض، بةام ؾقةف دسفةي ظةذ اشةتؿرار 

 .شتسيقحفؿ وجتوده، تعريضو بوفذيـ مل يتؿقا ص ة اجلؿعي

هةذا اسرتيةوط افعظةقؿ بةغ براظةي  لادـوشيوت ادفؿةي بةغ افسةقرتغ هة ىحونؾ

ـقي يف خومي ؿضقي افصػ افقاحو ادلمقر بف اسشتف ل يف افسقرتغ، ؾوفسابط ادع

يف شقرة افصػ، وافتحذير مـ أي حودثي أو واؿعةي تظفةر صةػ ادةممـغ ضةعقػو ، 

فذا ـون يف اؾتتوحقي شقرة اجلؿعةي ذـةر أشةامء اهلل احلسةـك فؾتلـقةو ظةذ اسشتسة م 

ومهةو مةـ أظظةؿ األشةامء احلسةـك ژپ  ڀ ژفامر اإل ل افؽريؿ ؾلتك بذـر 

ي ظذ مؾؽقتف وؿوشقتف بام يـوشةى تسةيقحف وافثـةوء ظؾقةف واسشةتجوبي ألوامةره افواف

 وكقاهقف.

  هةةذه اايةةييفژپ  ڀ  ڀ    ڀ ژ  ومـوشةةيي اجلؿةةع بةةغ هةةذه افصةةػوت

وافـزاهي ظةـ افؼواشيوـامل  ادؾؽ افعظقؿ  اتصػ بف اهلل جؾ ج فف مـ افؽريؿي دو

فعزتةف األصةقوء، ؾة  ظةز إس بةف ، افذي ذفً ژڀژ جوء ذـر اشؿ اهلل  افعقى، ثؿ

ؽةةون مةةـ افقاجةةى بعةةو هةةذا ؾ افةةذي تصةةور مـةةف األؾعةةول احلؽقؿةةي ، ژڀژ

اسشتف ل افعظقؿ اسشتجوبي دو ورد يف افسقرة مةـ أوامةر وكةقاه سئؼةي بجة ل اهلل 

 وظزتف وحؽؿتف.

ؾسقرة اجلؿعي ؾقفو أمر ـريؿ بقجقب ادحوؾظي ظذ ص ة اجلؿعةي جلعةؾ صةػ 

 

 ( .28/206) افتحرير وافتـقير،( 1)



 

واحوا يف ذفةؽ افقةقم افعظةقؿ، ؾؿقضةقع افسةقرة تتؿةي دةو شةيؼ يف شةقرة ادممـغ 

افصػ مـ افوظقة إػ وحةوة افصةػ، افتةل تةتجذ واضةحي يف تطيقؼفةو افؽةريؿ يف 

 ص ة اجلؿعي افؽريؿي.

، يقح ، وختؿ اايي بوفعزيز احلؽقؿؾق حظ يف اؾتتوحقي افسقرتغ ورود فػظ افتس

 اظي اسشتف ل ومو ؾقفو مـ ادعو  افعظقؿي.ومو تضؿـتف هذه اسؾتتوحقي مـ بر

ختؿ هذا اديحٌ بيقون ممقزات اؾتتوحقةي شةقرة افصةػ بورتيوضفةو أمـ أجؾ هذا 

افعظةةقؿ  بوفقحةةوة ادقضةةقظقي خلومتةةي افسةةقرة افتةةل ؿيؾفةةو وهةةل شةةقرة ادؿتحـةةي، 

 واؾتتوحقي افسقرة افتل بعوهو وهل شقرة اجلؿعي، وبقوكف يف اجلوول افتوي:

چ  چ  چ  چ    ژ ادؿتحـي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ   ڌ    

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

 ژژ  ژ  ڑ 

خومتي 

 افسقرة

افـواء 

چ   ژ

چ  

 ژچ

معـةةقي ؾوخلطةةوب فؾؿةةممـغ 

ادسةةةةيحغ هلل أي: س تتقفةةةةقا 

هةةمسء وشةةيحقا اهلل وتقفةةقا 

ممـغ مةةـ يسةةيح اهلل مةةـ ادةة

 .افصودؿغ

 ژڳ      ڳ     ڳ          ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ  افصػ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  اجلؿعي

ٻ  پ  پ   پ  

پ  ڀ  ڀ    

 ژڀ

ؾوحتي 

 افسقرة

ٱ   ژ

 ژٻ  

وجوء يف شقرة افصػ  فػظل

بودةةويض ويف شةةقرة اجلؿعةةي 

افتسةةيقح بودضةةورع فإليةةذان 

بوفتسيقح يف ـؾ وؿةً وظةذ 

 ـؾ حول



 

 ث الثانياملبح
 الخطاب للمؤمنني بالدعوة إلى وحدة الصف موضوع السورة األساسي 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  :ؿول تعوػ

﮷            ﮶   ﮵   ﮳  ﮴    ۓ  ۓ  ﮲    ے     ے      ھ  ھ    ہ  ھ  ھ

[4-2: ]افصػ ژ﮸  ﮹  

ظذ مضؿقن افسقرة افيويع  ومقضقظفو  ابتوأ هذا ادؼطع افعظقؿ بوسفي ميوذة

ادسةةؾؿ، وذفةةؽ األشةةود وهةةق وحةةوة افصةةػ، ومظةةوهره، وآثةةوره ظةةذ افصةةػ

، وهؿ افذيـ   ژ ڱ  ڱ  ڱژ بلشؾقب سيح يتضؿـ األمر وافـفل فؾؿممـغ

أخؾصقا افعيودة هلل وحوه، يف مؽوصػي سحيي يعؾؿفو اهلل افعزيز احلؽقؿ بام تـطةؼ بةف 

ظ ج فؽثر مـ األخطوء افتةل ؿةو تؼةع ؾقفةو اجلامظةي ادسةؾؿي يف  أفسـتفؿ، ويف ذفؽ

تطيقؼفةو عؾ بعةض األمةقر اخلةرة دون إرادة بوايي ضريؼ افوظقة إػ اهلل، مثؾ متـل ؾ

 ؾع  .

ؾوفؼرآن افؽريؿ ييـل أمي ، فتؼقم ظذ أموكي ديـف يف األرض، ومـفجةف يف احلقةوة، »

يـقفةةو ةوظةةي، ؾودسةةؾؿ س ييـةةل ؾةةردا إس يف ومل يؽةةـ بةةو أن ييـةةل كػقشةةفو أؾةةرادا ، وي

ةوظةةي، وس يتصةةقر اإلشةة م ؿةةوئام إس يف مةةقط ةوظةةي مـظؿةةي ذات ارتيةةوط، ذات 

ؼيي س تعةقش ة، وافيةؼييةؾوإلش م جةوء فةقحؽؿ افية اكتظوم، وذات هوف ةوظل،

وكظؿةف ـؾفةو مصةقؽي ظةذ أؾرادا ، إكام تعقش ةوظوت، ومـ ثؿ ؾنن آداب اإلش م

 . شذا األشوسه

، وحتيقةى اإليةامنيفؿيبتؼةراخلطةوب فؾؿةممـغ   ژ ڱ  ڱ  ڱژ  : ؿول تعوػ

ؾـوداهؿ بقصػ اإليامن تعريضو بةلن اإليةامن مةـ صةلكف أن يةزع ادةممـ » إػ ؿؾقهبؿ،

 

 ()بتكف(.2553-2552/ 6) شقو ؿطى، يف ط ل افؼرآن، (1)



 

 .شظـ أن خيوفػ ؾعؾف ؿقفف يف افقظو بوخلر

همسء افػئةي فؽشػ مو فوى  يبؾقغ ظيورة سحيي  ژ ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ

وؾقفو إكؽور ظذ مةـ َيِعةوه ِظةَوًة، أو يؼةقل ؿةقس س يػةل بةف، » مـ ادممـغ مـ اخلطل،

 .ششقاء ترتى ظؾقف ؽرم فؾؿقظقد أم س

وؿو جوء األمر بنيػوء افقظةقد ومقاؾؼتفةو فاؾعةول، و افسهقةى مةـ ذفةؽ، ؾػةل 

، ؿةول : ؿةول اهلل بةـ ظؿةرو بةـ افعةوص ريض اهلل ظةـفام احلويٌ افصحقح ظةـ ظيةو

: × رشقل اهلل 
 . 

ؾتضةةؿـً اايةةي افتحةةذير مةةـ مـوؿضةةي األؾعةةول فاؿةةقال، وإخةة ف افقظةةقد، 

اسشتػفوم وإض ق األمو  افؽوذبي، وافسيى افيوظٌ ظذ ذفؽ، واشتعؿؾ أشؾقب

 افؾقم، أي ألي شيى؟ أو أليي ظؾي ــويي ظـ   ژ ڻ  ڻ  ں     ں  ڻ  ژ افتؼريري

 تؼقفقن مو س تػعؾقن؟

 ژڃ  ڃ   ڃژ  :وؿو امتوح اهلل تعوػ افصوق يف أـثر مـ آيي، ؿول تعوػ

ؿقيةي يف   ژں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ أجةؾ هةذا ـوكةً هةذه اايةي ، مـ[119]افتقبةي:

 ؾعةةول هةةل مـوؿضةةي فؾصةةوق،امعـوهةةو ويف ميـوهةةو افؽةةريؿ، ألن ةوفػةةي األؿةةقال ف

مر وادتوبعي، وأن جيوهو افعيو كػسف ظامل هق اشتقاء األؾعول ظذ األؾوفصوق يف األ»

 يف أن تؽقن ئيرتف وظ كقتف واحوة، وأن س تول أظامفف افظوهرة ظةذ أمةر يف بوضـةف

 

 ( .28/174افتحرير وافتـقير،)( 1)

 ( .8/105،)بـ أيب ـثر أبق افػواء إشامظقؾ بـ ظؿر تػسر افؼرآن افعظقؿ،( 2)

 (، ومسةؾؿ، ـتةوب اإليةامن، بةوب33( ظ مةوت ادـةوؾؼ، ح)24أخرجف افيخوري، ـتةوب اإليةامن، بةوب)( 3)

 .(( )) (109( وزاد مسؾؿ بف :يف روايي ح)106(خصول ادـوؾؼ ،ح)25)



 

 . شس يتصػ بف حؼقؼي أو مو يوظق إفقف ؿقس ، ثؿ

ذه افوظقة افؼرآكقي افؽريؿي يف وجقب افصوق يؼرر ه شيى كزول اايي ـام أن

تذاـركو، أيؽؿ   :، ؿولاهلل بـ ش م  ورد ظـ ظيو ومقاؾؼي افػعؾ افؼقل، ؾؼو

ؾؾؿ يؼؿ أحو مـو،  أحى إػ اهلل ظز وجؾ؟ أي األظامل:ؾقسلفف× رشقل اهلل  يلأل

افصػ  ؾلرشؾ رشقل اهلل إفقـو رج ، ؾجؿعـو ؾؼرأ ظؾقـو هذه افسقرة، يعـل شقرة

 . ((ـؾفو

ؾؽلكام هذا افسيى مـ اسجتامع وتذاـر األمـقوت بوظٌ ظذ أن يؽقن كزول هذه 

 اايوت افؽريؿي ظتوبو ألوفئؽ افـػر افؽريؿ افذيـ جوء ذـرهؿ يف افؼصي .

ؾودؼةةً هةةق صةةوة افةةيغض، ووصةةػ اهلل تعةةوػ ةوفػةةي  ژ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ژ

، ثةؿ  ژۀ   ژ افيغض وافغضى بقصةػفاألؾعول فاؿقال هبذا افقصػ افشويو مـ 

ألن هةذا افػعةؾ افشةـقع س جمةول  ژ ہ  ہ  ژ ذـر اهلل ختصةقص هةذا افقصةػ بلكةف

 فؾتسومح ؾقف، ؾزاد األمر اهتاممو وتعظقام ، وحتذيرا مـف.

بةةئس مؼتةةو ؿةةقفؽؿ هةةذا، وؿقةةؾ: هةةق مةةـ أبـقةةي » أي: ژ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ژ

قى: تعظةقؿ األمةر يف ؿؾةقب افسةومعغ، افتعجى، أي: مو أـزه مؼتو، ومعـك افتعج

ألن افتعجةةى س يؽةةقن إس مةةـ رء خةةورج ظةةـ كظرائةةف وأصةةؽوفف، وأشةةـو إػ أن 

مؼتةةو  دسفةةي ظةةذ أن ؿةةق ؿ مةةوس يػعؾةةقن ظةةذ تػسةةره، ژ ۀ ژتؼقفةةقا ، وكصةةى 

تك ظةذ أن ةخوفصو س صقب ؾقف، فػرط متؽـ ادؼً مـف ألكةف أصةو افةيغض، ومل يؼة

حتك جعؾ أصوه وأؾحشف، وظـو اهلل أبؾغ مـ ذفؽ ألكف إذا ثيةً  جعؾ افيغض ـثرا

 

 ( )بتكف(.1/276) ( وؿػوت تربقيي يف ضقء افؼرآن افؽريؿ، ظيو افعزيز بـ كوس اجلؾقؾ،1)

شةةقرة  ( ومةةـ61(، وافسمةةذي، ـتةةوب تػسةةر افؼةةرآن، بةةوب)5/452أخرجةةف اإلمةةوم أاةةو، ادسةةـو، ) ( 2)

 ، وصححف احلوؾظ ابةـ حجةر يف ؾةتح افيةوري،426(، وافقاحوي، يف أشيوب افـزول، ص3309افصػ، ح)

 .524ص (، وؿول ظـف األفيو : صحقح اإلشـود، صحقح جومع افسمذي،8/641)



 

َزه َمَؼتف ظـو اهلل ؾؼو تؿ ـزه وصوتف
 .شـِ

كيح بشةةوة هةةذا افػعةةؾ وصةةـوظتف ، ورضورة حتةةذير اجلامظةةي ةويف هةةذه اايةةي تةة

بسةيى ممدو يةمدي إػ ؾرؿةي األمةي وتشةتتفو اادممـي مـ افقؿقع ؾقف، ألكف يسيى داء

ألؿقال ادخوفػي واألمو  افؽوذبي وافقظةقد افزائػةي، ممةو يسةيى خطةرا ـيةرا اكتشور ا

ظذ وحوة صػ اجلامظي ادممـي وؿورهتو ظةذ إيػةوء افقظةقد، وحتؼقةؼ ؾعةؾ اخلةر يف 

 ادجتؿع.

ؾفوتون اايتون تتضؿـون افعؼوب مـ اهلل شيحوكف ، واسشتـؽور ألن يؼقل افةذيـ »

ادسةؾؿ: افصةوق  صخصةقيترشامن اجلوكى األصقؾ يف آمـقا موس يػعؾقن، ومهو هبذا 

 .شوأن يطوبؼ ؿقفف ؾعؾف شتؼومي، وأن يؽقن بوضـف ـظوهره،واس

ر اإل ل بوفيـوء األخ ؿل افؽريؿ يف صقوؽي ادجتؿةع ادسةؾؿ مألجؾ هذا ـون األ

 ،فقؽقن ادسؾؿ افػرد يف طؾ ةوظتةف ادـظؿةي ظةذ اشةتعواد تةوم فؾؿسةموفقي افؽةزى

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ژمسموفقي اجلفةود يف شةيقؾ اهلل ، ؿةول تعةوػ  لوه

مةةوح وثـةةوء ظةةذ هةةذه افػئةةي ادخصقصةةي  ،ژ﮴  ﮵  ﮶       ﮷    ﮸  ﮹

د يف شيقؾ اهلل إلظة ء ـؾؿةي افتل ؿومً بوفػعؾ افقاجى ظذ أـؿؾ وجف، وهق اجلفو

مةـ وحةةوة ، ؾةنذا اصةطػقا مةقاجفغ ألظةواء اهلل ـةةوكقا ـةلهنؿ بـقةون مرصةقص اهلل

 افؽؾؿي ووحوة افػعؾ ووحوة افصػ.

وافقصػ بوفيـقون ادرصقص: فػظ ؾريو مـ كقظةف يف افؼةرآن افؽةريؿ ةةع ؾقةف »

 بغ ةول ادعـك وش شي افؾػظ ودؿي افتصقير.

ؾوفصػ: ظود مـ أصقوء متجوكيي مـتظؿي األموــ، ؾقطؾةؼ ظةذ صةػ ادصةؾغ، 

 

 ()بتكف( .8/258ػسر  افيحر ادحقط، )ت (1)

 (.6/2553يف ط ل افؼرآن، )( 2)



 

رجوفةةي أو ؾةةرادى أو ةوظةةوت،وصةةػ اد ئؽةةي، وصةةػ اجلةةقش يف مقةةوان افؼتةةول 

 .شؾرشوكو، ؾوفصػ هـو ــويي ظـ اسكتظوم وادؼوتؾي ظـ توبر

وافيـقون هق: افعؾؿ افؼوئؿ افشةوهو مةـ األرض، وادرصةقص: ادت صةؼ بعضةف 

أي مشيفغ يف تراصفؿ مـ ؽر ؾرجةي و خؾةؾ،  بيـقةون رص بعضةف إػ »مع بعض، 

 .شبعض، ورصػ حتك صور صقئو واحوا

 .شبوفرصوص :ژ﮶       ﮷    ﮸      ژؿقؾ :»و

ويف هذا افؾػةظ تشةيقف ظظةقؿ بوفثيةوت وظةوم اسهتةزاز أو افةسدد أو اسكػة ت ، 

 ويؼتيض ذفؽ ادوح افتوم بؿـ أحيفؿ اهلل تعوػ وؿومقا هبذا افػعؾ افعظقؿ.

هةل صةقرة حييفةو اهلل » ژ﮵  ﮶       ﮷    ﮸ ژؾوخلطوب افؼرآ  افؽةريؿ 

 ترشؿ  ؿ ضيقعي ديةـفؿ، وتقضةح  ةؿ معةومل افطريةؼ، وتؽشةػ  ةؿ ظةـ فؾؿممـغ

﮵  ﮶       ﮷     ژ ضيقعةةي افتضةةومـ افقثقةةؼ افةةذي يرشةةؿف افؾػةةظ افؼةةرآ  اديةةوع

، بـقون تتعوون فيـوتف وتتضوم وتتامشؽ، وتمدي ـةؾ فيـةي دورهةو، وتسةو  ژ﮸

، ؾفةق افتعيةر ادصةقر ألن افيـقون ـؾف يـفةور إذا ختؾةً مـةف فيـةي ظةـ مؽوهنةو ثغرهتو،

 .شفطيقعي ارتيوضوت األؾراد يف اجلامظي

أهؾ اإليامن افذيـ ؿومقا بلرـةون اإليةامن وواجيوتةف وآدابةف  × وؿو وصػ افـيل

﮵  ﮶       ﮷     ژادةممـغ بوفيـقون، ويف ذفةؽ تلـقةو دػفةقم هةذه اايةي ووصةػ

 ×، ظـ أيب مقشك ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل  ژ﮸

 

 (.28/176افتحرير وافتـقير، ) (1)

 (.8/242، )تػسر أيب افسعقد( 2)

 (تػسر شقرة افصػ، معؾؼو.61أخرجف افيخوري، ـتوب افتػسر، بوب)( 3)

 ()بتكف(.6/2554يف ط ل افؼرآن، )( 4)



 

. 

وس صؽ أن هذه اايي افؽريؿي ؾقفو خ صي ديودئ اإلش م افرضوريي افتةل س »

ومةع خؾؼةف بؿطوبؼةي  ؽـك فؾؿسؾؿغ ظـفو يف ديـفؿ ودكقةوهؿ، ؾفةؿ صةوؿقا مةع اهلل

ن ، ؾنن اإليامن فقس بوفوظووى بؾ مـ اإليام أؾعو ؿ ألؿقا ؿ،وافسةي ظام يف ؿؾقهبؿ

 .شبوألظامل افتل تزهـ ظام يف افؼؾى

افؼةةرآن افؽةةريؿ يف افؽثةةر مةةـ اايةةوت إػ اإلخةةوء واألفػةةي واسجةةتامع وؿةةو دظةةو 

حتؼقؼو فقحوة افصػ وإطفورا اثور هذه افقحوة افؽريؿةي،  وافتعوون واسظتصوم

، ؾػةةل هةةذه  [103ن:] آل ظؿةةرا ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  :ؿةةول تعةةوػ

اايي أمرهؿ بوجلامظي، وهنوهؿ ظـ افتػرق، وؿةو وردت األحوديةٌ ادتعةودة بةوفـفل 

وؿو وؿةع ذفةؽ يف هةذه  ووحوة افصػ، ظـ افتػرق، واألمر بوسجتامع واسئت ف،

األمي ؾوؾسؿقا ظذ ثة ث وشةيعغ ؾرؿةي ، مـفةو ؾرؿةي كوجقةي إػ اجلـةي ومسةؾؿي مةـ 

 . ×ـوكقا ظذ مو ـون ظؾقف رشقل اهلل  ظذاب افـور، وهؿ افذيـ

 تتؽومةؾ ؾقةف وؿو أصور افؼرآن افؽةريؿ إػ وحةوة افصةػ ـؿػفةقم ؿةرآ  متؿقةز 

فةذه ادصةطؾحوت ؾ،  اسظتصةوم واألفػةي واإلخةوء اسجتامظقي افرائعي مثؾ: ػوهقؿاد

 وادػوهقؿ افؼرآكقي تؽؿؾ بعضفو بعضو.

بوفؽةوئـ عو  وافوسست، وهل صيقفيؾودػوهقؿ افؼرآكقي مؼوظوت ـزى فؾؿ »

 

ـتةوب  (، ومسةؾؿ،6026( تعوون ادممـغ بعضةفؿ بعضةو،ح)36ألدب، بوب)أخرجف افيخوري، ـتوب ا( 1)

 (.2585ح)عوضوهؿ، تراحؿ ادممـغ وتعوضػفؿ وت :(17) افز وافصؾي واألدب، بوب

 ( )بتكف(.1/284( وؿػوت تربقيي يف ضقء افؼرآن افؽريؿ، ظيو افعزيز بـ كوس اجلؾقؾ،)2)

 يف مؽةةورم أخةة ق افرشةةقل افؽةةريؿ، يف مػةةوهقؿ: اسجةةتامعرضة افـعةةقؿ ةمقشةةقظي كةةاكظر: ( ف شةةتزادة:3)

 (، ومل يذـر اايي.411-117،410-53،92-1/42)اسحتود(، اإلخوء، اسظتصوم )

 (.92-2/91) تػسر افؼرآن افعظقؿ، اكظر:( 4)



 

احلل، وادػفقم وظوء معريف جومع فف هقيي ـومؾي، وفف شةرة ـومؾةي تعةرف: ادةق د، 

ؼظل، واحلرـةي افتةل يتػوظةؾ ؾةقفام ةواجلذر افتلشقز افؾغقي واسصةط حل وافة

بـوطؿف مع صتك ادتغرات، وس يؿؽـ بـوء أي مػفقم بؿعزل ظـ ادػوهقؿ األخةرى، 

قسً ادػوهقؿ وحوات متامثؾي، بؾ فؽؾ مػفةقم أرـوكةف، وظ ؿوتةف األشوشةقي مةع وف

 .شظوئؾتف مـ ادػوهقؿ افػرظقي ادرتيطي بف

أن جتعؾ افقء ظذ خةط مسةتق » افصػ مـ ادػردات افؼرآكقي افتل تعـل:ن أـام 

 .شـوفـوس واألحجور، وكحق ذفؽ

جتامظةةل ظؿةةع يشةةؿؾ يف وحةةوة افصةةػ مػفةةقم امةةـ أجةةؾ هةةذا ادعـةةك ـوكةةً 

ئةةت ف  واإلخةةوء مثةةؾ: اسظتصةةوم واس ،مسةةرتف افؾغقيةةي واسصةةط حقي معةةون

واسجةةتامع، وهةةذا مةةو ورد يف افسةةقر افؼرآكقةةي افسةةوبؼي فسةةقرة افصةةػ يف افستقةةى 

وفقحةوة تعـةل ؾافؼرآ  ادعجز، ثؿ جوء مػفقم وحوة افصةػ صةوم  فؽةؾ ادعةو  ، 

 .وم بلي حول مـ األحقالوظوم ؿيقل اسكؼس ؤافتجزظوم 

افقحوة تعـل يف أشةؿك معوكقفةو تؼوشةؿ أبـةوء األمةي مشةوظر »وممو س صؽ ؾقف أن 

احلزن وافرسور افتل تغشةك حقةوة ـةؾ بؼعةي مةـ بؼوظفةو، أو ـةؾ ؾةرد مةـ أؾرادهةو، 

ورضورة افعؿؾ وافتؽومؾ مـ أجؾ إزافي آثور ااسم واألحةزان، افتةل حتةؾ بػةرد أو 

األمةي، إيامكةو مـفةو بةلن ادسةتؼيؾ واحةو، وادصةر واحةو، وافغويةي يف ةوظي مـ أبـوء 

 .شاحلقوة واحوة

ورتف يف حقةوة ادةممـ حتؼقؼ وحوة افصػ يف هذا  افيـقون افعظقؿ ورض و ذا ـون

 

 )بتكف(. 8ص)أ.د( افسقو ظؿر،  خورضي ادػوهقؿ افؼرآكقي،( 1)

 .285ص وشؿ احلسغ بـ مؿو افراؽى األصػفو ،أبق افؼ ادػردات يف ؽريى افؼرآن،( 2)

 (.15/233) ابـ مـظقر، فسون افعرب، مودة )وحو(،اكظر:( 3)

 .3م ، )مؼول(ص2004ـؾؿي افتحرير، جمؾي وحوة األمي،  افسـي افثوكقي، افعود افثو ، ديسؿز،( 4)



 

ابةـ ص ة اجلامظةي صةعورا رائعةو فقحةوة افصةػ ، ؿةول اإلمةوم بلن وضعًافققمقي 

هةل اجةتامع ادسةؾؿغ مصةطػغ ـصةػقف  فعؾ افػوئوة مةـ صة ة اجلامظةي» حجر:

 .  شاد ئؽي

يف خصوئص هذه األمي  ×يف كص احلويٌ ادرؾقع ظـ رشقل اهلل هذاوؿو جوء 

 :×ؿول رشقل اهلل :ؿول ريض اهلل ظـف افعظقؿي ، ظـ حذيػي

 . 

 ×وجوء يف صحقح مسؾؿ مـ حويٌ افـعامن بـ بشر ؿول شةؿعً رشةقل اهلل 
يقؿع بقةـؽؿ » ادعـكو،   :ؿول

ادؼصةةقد مةةـ اخةةت ف افقجةةقه، ألن يف ةةةوفػتفؿ يف هةةق و ،افعةةواوة وافيغضةةوء

 .شسخت ف افيقاضـةوفػي يف طقاهرهؿ، واخت ف افظقاهر شيى افصػقف

تؼوشةؿ مةةواد ادشةوظر األخقيةةي، وهةةق  أمهقةةيافصةػ افقاحةةو ؾقضةوف إػ معـةةك 

رضورة فؾتقاصؾ وافتـوس وافتآزر بغ أبـوء األمي اإلش مقي، وهبذه افقحةوة تظفةر 

تؿةةع ادسةةؾؿ ظةةذ ومتؽةةـ احلةةؼ يف األرض ، ويسةةوظو ادج ،وؿةةقهتؿظةةزة ادسةةؾؿغ

افتحرر مـ افتيعقي افػؽريي واحلضوريي، ومقاجفةي افتحةويوت احلةورضة وادسةتؼيؾقي 

 بوإلظواد  و بقحوة افصػ يف األؿقال واألظامل. 

 مقضقع افسقرة افؽريؿي وروابطفو افـصقي يف اايوت: يقضح واجلوول افتوي

 

 (.1/156) ؾتح افيوري ذح صحقح افيخوري، (1)

 (.522(ادسوجو ومقاضع افص ة،ح)53و ومقاضع افص ة، بوب)أخرجف مسؾؿ، ـتوب ادسوج( 2)

مسةؾؿ، (، و717قف ظـةو اإلؿومةي وبعةوهو، ح)( تسقيي افصةػ71أخرجف افيخوري، ـتوب ااذان، بوب)( 3)

 (. 436ح) واسزدحوم (تسقيي افصػقف وإؿومتفو، وؾضؾ األول ؾوألول مـفو 28ـتوب افص ة، بوب)

 ( )بتكف(.1/114) ،افـقوي زـريو حيقك بـ ذف ويـ أيبدحقل اف ذح صحقح مسؾؿ ،( 4)



 

 ڱ   ڱ  ڱژ 

 ں     ں   

 ژڻ  ڻ  ڻ  

ں     

 ں  

ڻ  ڻ  

 ڻ  

افتعجى مةـ ةوفػةي األؾعةول  فػظل

فاؿةةةقال، ؾوألشةةةوس افةةةذي 

تؼةةةقم ظؾقةةةف وحةةةوة افصةةةػ 

 مقاؾؼي افػعؾ افؼقل. 

ے   ے  ۓ  ۓ   ژ

﮳  ﮴   ﮲  

﮵  ﮶       ﮷    

 ژ﮸  ﮹  

تقضقح أهؿ جمةوست وحةوة   فػظل ﮵

 افصػ يف اجلفود يف شيقؾ اهلل

﮷           

 ﮸

أهةةؿ ااثةةور افظةةوهرة فقحةةوة  فػظل

افصةةةةةةػ تةةةةةةراص افيـةةةةةةوء 

وإحؽومف وإتؼوكف ؾ  يـػذ مـف 

األظةةةةواء بةةةةلي حةةةةول مةةةةـ 

 األحقال



 

  املبحث الثالث
 -عليهم السالم-ثل في وحدة صف األنبياءضرب امل 

مـ األشوفقى افيويعي يف افؼرآن افؽريؿ اشتعامل رضب ادثؾ فتؼريى افؽة م إػ 

كؼؾف  يف صقرة حسقي بؾقغي، ـام إن ادثةؾ يف افؼةرآن افؽةريؿ خيةرج افؾػةظ األؾفوم ، و

، ويزيةةو ادعةةو  رؾعةةي ي جؾقةةي ، ويةةو  افيعقةةو مةةـ افؼريةةىاخلػةةل إػ معةةو  واضةةح

، ويصةةيح األصةةخوص يف صةةقرة  ويؽسةةيفو ةةةوس ، ؾتؼةةسب ادسةةوؾوتووضةةقحو ، 

األكيقةوء ةقعةو، ؿةول  كػسقي متؼوربي، وهذا مو يول ظؾقف رضب ادثؾ يف وحةوة صةػ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  :تعةةوػ

  ﮸﮶  ﮷   ﮵﮳  ﮴    ﮲    ۓ   ۓ   ے  ے  ھ    ھ       ھ    ھ   ہ   ہ

 .[81] آل ظؿران:  ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

 ونويظفةةر ،ةقعةةو يف دظةةقة أؿةةقامفؿ إػ احلةةؼ وافتقحقةةو قنشةةسـيوألكيقةةوء ؾ 

اخلةر وا ةوى وشةيؾ افرصةود،  ضريةؼ قةونيف ؾقن دظقة واحةوةؾقحؿ ،ـصػ واحو

 مـ آمـ ، ومـفؿ مـ ـػر. أؿقامفؿ مـومع ةول افصػ افقاحو إس أن 

ؿ ـوفيـقةةون فه ػه ْصةةومةةـ افوسفةةي ظةةذ وحةةوة افصةةػ بةةغ األكيقةةوء يف صةةػقؾفؿ  وَ 

ؿةول:   × مو جوء يف حويٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف أن رشقل اهللادرصقص، وهق 

 

 . 

وـؾ كيل هق فيـي مـ هذا ؾوفـيقة بـقون ةقؾ أهواه اهلل تعوػ خلر افيؼيي أةعغ، 

 

 (.3535، ح) ×( خوتؿ افـيقغ 18( أخرجف افيخوري، ـتوب ادـوؿى، بوب )1)



 

افيـوء اإل ل افعظقؿ، مـ أجؾ هذا ـوكً رشوفتفؿ واحوة يف افةوظقة إػ تقحقةو اهلل 

چ     ڃ   ڃ   ڃ    ڃ ڄ     ڄژ    :وظيودتةةف وحةةوه س ذيةةؽ فةةف، ؿةةول تعةةوػ

  ڈڈ    ڌ   ڎ  ڎ      ڌ     ڍ    ڍ            ڇ  ڇ    ڇ      ڇ    چ         چ    چ

 :، وؿول تعةوػ [ 36]افـحؾ: ژڑ  ڑ  ک ک  ک  ک  ژ  ژ  

 ]األكيقةةةةةةةوء: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ژ 

25]. 

 هنؿ تعرضةقاأ إسع ظظؿ مؼومفؿ و أمهقي وطقػتفؿ م -ظؾقفؿ افس ماألكيقوء و

قاؿةػ ألصـوف األذى، ويف هذا دسفةي ظةذ وحةوة صةػ األكيقةوء، وتشةوبف م ةقعو

 أؿقامفؿ.

أمهقي وحوة صةػ ادةممـغ يف افذي يعزز اخلطوب افؼرآ  افؽريؿ وبوإلصورة إػ 

بةلن رضب  ةؿ مثؾةغ مةـ ؿصةص األكيقةوء افسةوبؼغ وذفةؽ  ،هذه افسقرة افؽريؿي

يف صةػ واحةو  -ظؾةقفؿ افسة مك األكيقوء ةقعو افقوفؾ ظذ أمهقي اإليامن واصس

يف هةذه افسةقرة افؽريؿةي بؼصةتغ متؼةوربتغ ؾةقام  رضب ادثةؾؾ،  × كيقـو مؿو مع

، ومهةةو: ؿصةةي  ×مةةع مةةو حصةةؾ فـيقـةةو مؿةةو  -ظؾةةقفؿ افسةة م - حصةةؾ فاكيقةةوء

فقيغ مؼوم هذه األمةي  مع بـل إئائقؾ ، ، وؿصي ظقسكمع ؿقمف مقشك

  حيصؾ  و مثؾ مو حصةؾ يف األمةؿ ؾة وحوة صػفو ، افؽريؿي بغ األمؿ ، ورضور

 ل تػرؿً واختؾػً ، ؾؽون جزاؤهو صؼوء يف افوكقو وااخرة .األخرى افت

 وؿسؿً هذا اديحٌ إػ ادطؾيغ افتوفقغ :

﯀  ﯁        ژ  :ؿةةول تعةةوػ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾       ﮿      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ            ڭ                  



 

  ٹپ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹپ  پ  پ  

 .[6-5]افصػ: ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

جةوء يف اايةوت افؽريؿةي  تلـقةو ـيةر دةو مـ افسقرة افؽريؿي  يف هذا ادؼطعورد 

 ةذا  وظؿؾقة ، ؾجوءت هذه اايةوت افؽريؿةي تطيقؼةوافسوبؼي مـ األمر بقحوة افصػ

وءت ؿصةةي جةة وهؽةةذا ،ژڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ األمةةر افربةةو 

 مقشك وكوائف فؼقمف مثوس تطيقؼقو فقحوة افصػ بغ أكيقوء اهلل.

افةةقاو واو افعطةةػ، وهةةق ظطةةػ ؽةةرض ظةةذ » ژ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ ژ 

ؽرض، وهق ادسؿك ظطػ ؿصي ظذ ؿصي، وجيقز أن يؽقن مـ تتؿي افؽة م افةذي 

،  × يرهؿ مةـ إتقةون مةو يةمذي رشةقل اهللؿيؾفو، رضب اهلل مث  فؾؿسةؾؿغ فتحةذ
قةون ويسقؤه مـ اخلروج ظـ جودة افؽامل افويـل ، مثؾ ظوم افقؾوء بقظةوهؿ يف اإلت

، وأصػؼفؿ مـ أن يؽقن ذفؽ شييو فؾزيغ وافضة ل ـةام بلحى األظامل إػ اهلل تعوػ

 .شحوث فؼقم مقشك دو آذوه

وتراص افصةػقف بوسفةي ؿقفةف و تضؿـً هذه اايي دظقة سحيي إلظودة افيـوء 

وحتيقيو فؼقة اسكتامء ؾةقام بقةـفؿ  ،إػ كػسف تؼرييو  ؿ مقشك ؾـسيفؿ ژ﮾ ژ  :تعوػ

 .مـ روابط افـسى وافؼرابي وافويـ، وهذه احلؽؿي خػقً ظذ ـثر مـ ادػرسيـ

 :وتػسره: إهنؿ ـوكقا يمذوكف بلكقاع األذى ؿةقس وؾعة ، ؾؼةوفقا ژ﮿      ﯀ژ 

وؽر ذفؽ، وؿةو يؽةقن األذى يف ةوفػةي أمةر رشةقل اهلل مقشةك  ژۆ   ۇ  ۇ ژ

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ﮲  ﮳  ژ  :وظصةةةقوكف، ؿةةةول تعةةةوػ

 

 (.28/177) افتحرير وافتـقير،( 1)

 .سوبؼافرجع اداكظر: ( 2)



 

﮷  ﮸   ٱ  ژ :، ؾؼةةوفقا ردا ومتةةردا وظصةةقوكو[21] ادوئةةوة: ژ﮴  ﮵  ﮶   

 ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ           ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

  . [24]ادوئوة:

وأرى مـ صوة افسابط افـيصة يف اايةوت افؽريؿةي أن اإليةذاء ادؼصةقد يف ؿةقل 

فةؽ سرتيوضفةو اجلفود ادذـقر يف شةقرة ادوئةوة، وذ بسك هق افعصقون مقشك

﮳  ﮴  ﮵  ﮶              ﮷    ژ : افعظةةقؿ بؼقفةةف تعةةوػ ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  

 عؾ .، ؾوفيـقون ادرصقص صوهو ظذ وحوة افؼقل وافػ ژ﮸  

ودو ـون يف ادممـغ مـ يؼقل مو س يػعؾ، وهق راجع إػ افؽذب، ؾةنن يف ذفةؽ »

تيوظف مـ ظوكك افؽةذب، ؾـوشةى ذـةر ؿصةي أ، إذ ـون يف  ×معـك اإلذايي فؾرشقل 

، وإذايتفؿ فةف ـةون بوكتؼوصةف يف كػسةف، ژ﮿      ﯀ژ  :، وؿقفف فؼقمفمقشك

 .شفقس  ؿ اؿساحفوجحقد آيوت اهلل تعوػ، واؿساحفؿ ظؾقف مو 

 :أي» وهذه مصؾي األذى ، ؾوفزيغ  ادقؾ ظـ احلؼ، ژ          ژ

ا ةوى، وأشةؽـفو ؾؾام ظوفقا ظـ اتيةوع احلةؼ مةع ظؾؿفةؿ بةف، أزاغ اهلل ؿؾةقهبؿ ظةـ

 .شافشؽ واحلرة واخلذسن

افةذيـ اختةوروا افؽػةر أي س يقؾؼ إػ إصوبي احلؼ    ژ         ژ

، وافض ل ظذ ا وى، وافػرؿي ظذ افقحوة، وهق مشوبف فتذيقؾ اايي يف إليامنظذ ا

مةـ أوفئةؽ افؼةقم ادخةوفػغ افـوؿضةغ  شقرة ادوئوة، ؾؼو ذـر مقؿػ مقشك

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ  :فقظةةقدهؿ، ؿةةول تعةةوػ

ڇ  ڇ      ڇ  چچ   چ     چ   ڃ     ڃ    ڃ  ڃ      ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڄ 

 

 ( .8/259افيحر ادحقط، )( 1)

 (.8/109تػسر افؼرآن افعظقؿ ، )( 2)



 

 . [26-25]ادوئوة: ژڇ  ڍ   

صةوق ظؾةةقفؿ وصةػ افػوشةؼغ بتلـقةو رب افعةودغ فقصةةػفؿ مةـ اجةؾ هةذا  

وهةةق اظةةساض تةةذيقع مؼةةرر » يف شةةقرة ادوئةةوة ويف شةةقرة افصةةػ، ،بةةذفؽ مةةرتغ

ؿيؾةةف مةةـ اإلزاؽةةي، ومةةمذن بعؾتةةف، أي س َيةةوي افؼةةقم اخلةةورجغ ظةةـ دضةةؿقن مةةو

ادكيـ ظذ افغقايي وافض في، هوايي مقصةؾي إػ مةو يقصةؾ  ،افطوظي ومـفوج احلؼ

إفقفو، ؾنهنو صومؾي فؾؽؾ مـ جةـس ؾعؾفةؿ، وهةذا هةق افةذي تؼتضةقف جزافةي افةـظؿ 

 .شويرتضقف افذوق افسؾقؿ

ابط افـيص بغ وحةوة افصةػ ؾةقام شةيؼ مةـ اايةوت ساف اجلوول افتوي يقضحو

 :      وؿصي مقشك

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ژ

﯀  ﯁   ﮾       ﮿      

        

 ژ      

  

   

ـوفيـقون  األكيقوءارتيوط  فػظل

 .ادرصقص

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ژ

 ژ﮾       

ارتيوط وحوة افصػ بتحؼقؼ  فػظل ﮾

 .اسكتامء بغ افـيل وأمتف

         ژ

 ژ 

  - 

   
 فػظل

عؾ افؼقل يف ادقؾ ظـ ةوفػي افػ

ضريؼ احلؼ بعو وضقحف وافعؾؿ 

 .بف

 

 )بتكف(. (244-8/243، )عقدتػسر أيب افس( 1)



 

          ژ

 ژ 

: افوسفةةي ظةةذ اخلةةر  ا وايةةي فػظل     

ووضةةقح ضريةةؼ احلةةؼ، ؾـػةةل 

مؾي ظذ األذى ا وايي ظؼقبي ـو

افةةةذي تعةةةةرض فةةةةف مقشةةةةك

وذفةةةةةةؽ سرتيةةةةةةوط ،  

ا وايةةي بةةوفتقاؾؼ بةةغ افؼةةقل 

وافػعةةؾ ، ؾعةةوم ا وايةةي تلـقةةو 

عؼقبي ادغؾظي افشويوة وهل فؾ

 ، ژۀ    ۀ  ہ  ہ ژادؼةةةً 

ؾو وايةةةةي أظظةةةةؿ مطؾةةةةقب ، 

احلرمون مةـ ا وايةي هةق مةـ و

 .أظظؿ ادؼً وافيغض

  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :ؿةةةةول تعةةةةوػ

 .[6]افصػ:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ     ٹٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

يف براظةةي اسشةةتف ل  وافةةـص افؼةةرآ  افؽةةريؿ  بةةغ  هةةذه اايةةي افؽريؿةةي تةةربط

قضقع ادجوء   ، ؾؼو ومقرهو ادتؿقز يف افقحوة ادقضقظقي فؾسقرة اؾتتوحقي افسقرة

وحوة افصػ ، ورضب فذفؽ مثةوفغ مةـ ؿصةي مقشةك وظقسةك ؾسقرة األشود ف

قرة فؽةة  افؼصةةتغ دةةو يتطؾيةةف مقضةةقع افسةة ارتيةةوط، ويف ذفةةؽ افسةة م  ظؾةةقفام

 .وروابطفو افؾػظقي  وادعـقيي

افةذي هةق  صػقف األكيقةوء،ل إدموج يف خ  × ذـر تيشر ظقسك بؿحؿو»ويف 



 

يميةو بةف افـيةل  ممةو ومو أوذي بف ظقسك مـ ؿقمةف،كظر مو أوذي بف مقشك مـ ؿقمف، 

مؿو صذ اهلل ظؾقف تسؾقي، وؾقفو ختؾص إػ أن مو فؼقف  ، ويثيً بف ؾماده ، ويزيوه×

 .شمـ ؿقمف كظر مو فؼقف ظقسك مـ بـل إئائقؾوشؾؿ 

،  × ؼ ـةؾ كيةل ؿقمةف بـيقـةو مؿةوةؾؼو ب » ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ
، ؾيغ أن افيشورة  × واهلل أؾرد ظقسك بوفذـر يف هذا ادقضع ألكف آخر كيل ؿيؾ كيقـو

 .شً ةقع األكيقوء واحوا بعو واحو، حتك اكتفً إػ ظقسكظؿ ـيقـوب

ويف هذا ادقضع يتضح ظظؿي افؼرآن افؽةريؿ يف افةوظقة إػ وحةوة افصةػ بةغ 

خوتؿ األكيقوء وشةقو  × األمؿ ، حقٌ تضؿـً هذه اايي بشورة األكيقوء بـيقـو مؿو

جةقب اإلؿةرار بـيةقة ادرشؾغ ، وتقثؼً ظرى اإلخوء بغ األمؿ واجتامع افؽؾؿي بق

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  :كة دظقتةف، ؿةول تعةةوػة، واإليةامن برشةوفتف وكة ×كيقـةو مؿةو 

ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  

﮽      ﮼    ﮺  ﮻  ﮹    ﮸﮷      ﮶      ﮵﮴        ﮳      ﮲    ۓ   ۓ  ے    ےھ

 .[81] آل ظؿران:  ژ﮾  

ػرسون يف ظةةقد افضةةؿر )هةةؿ( هةةؾ يعةةقد ظةةذ ةاختؾةةػ ادةة  ژڤ   ڤ  ڤ  ژ

: أي ادعجزات افتةل تيةغ أكةف جةوء مةـ  ژڤ  ژ  ، × أم ظذ مؿو ظقسك

  ظـو اهلل.

، وهةل  ؾؾام جوءهؿ أاو بوفيقـوت » واختور اإلموم افطزي يف تػسر اايي بؼقفف:

و أتك بف ألكةف يؼقل: م ژڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ژ   افوسست افتل آتوه اهلل حججو ظذ كيقتف،

 

 .)بتكف((28/186افتحرير وافتـقير، )( 1)

 (.8/259افيحر ادحقط، )( 2)



 

 .ششوحر

ومـ ادعؾقم أن افسحر هق خواع وـذب وبوضؾ ـؾف، وؾقف مـ األؿةقال افؽوذبةي 

أي:  ژڦ    ڦ     ژلكةف ب افسةحر صةػوجةوء واألؾعول ادخوفػي مو ييغ بط كةف، فةذا 

بغ واضح س خيػك ظذ افعؼة ء وذوي األفيةوب، ويف كسةيي احلةؼ افيةغ إػ افسةحر 

رة فشؼ افصػ افقاحو ودظقة إػ افتػرق وافتؼةذم واخلة ف دون اديغ دظقة طوه

 .دفقؾ وس برهون

يف ختوم افسةقرة بقةون دظةقة احلةؼ وأثرهةو يف وحةوة افصةػ، وشةقلأل وؿو جوء  

 .-سحؼو-تػسرهو 

ويف اجلوول افتوي تتيغ افروابط افـصقي يف ؿصي ظقسةك ظؾقةف افسة م ومةو ؿيؾفةو 

 مـ اايوت افؽريؿي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ

پ  پ  پ  پ  ڀ  

 ژڀ       

پ  پ  ڀ    

 ڀ       

افةةةةةسابط بةةةةةغ رشةةةةةؾ اهلل  فػظل

 ـوفيـقون ادرصقص.

ڀ    ڀ  ٺ   ژ

 ژٺ  ٺ  ٺ    

افةةسابط بةةغ افؽتةةى ادـزفةةي  فػظل ٺ    

  و واحو جؾ ج ففزِ ـَ ألن مه 

ٿ  ٿ  ٿ   ژ

 ژ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٹ

ٿ  ٿ  ٿ  

 ٹ  

افةةةةةسابط بةةةةةغ رشةةةةةؾ اهلل  فػظل

 .ـوحلؾؼي ادصػقؾي

 

 ( )بتكف(.28/99) جومع افيقون،( 1)



 

ارتيةوضفؿ بوفػوشةةؼغ افةةذيـ  معـقي ڦ     ژڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ژ

يؼقفةةةةقن مةةةةو س يػعؾةةةةقن، 

ؾوفسةةةةحر ؾقةةةةف كةةةةقع مةةةةـ 

افتخققةةؾ افؽةةوذب، ؾةةوجتؿع 

 ؿ افؼقل افؽوذب ، وافػعؾ 

افؽةةةةةةةةوذب ، وافتخقةةةةةةةةؾ 

مةةةةةع وجةةةةةقد  ،افؽةةةةةوذب

هةةةةةةذا مةةةةةةـ و  ،افيقـةةةةةةوت

اهلل هبؿ افذي هةق مةـ ظؼقبي

ألهنةؿ صةؼقا  :ادؼً افشويو

افصةةةػ افقاحةةةو بةةةلؿقا ؿ 

 .افيوضؾي



 

 املبحث الرابع 
 الدعوة إلى وحدة الصفآثار  

دو ـون مقضقع افسقرة األشود افةوظقة إػ وحةوة افصةػ، واشةتعامل افؼةرآن 

ألمثؾي مةـ افؽريؿ افقصػ افكيح دوح هذا افصػ بوفيـقون ادرصقص، ورضب ا

ؿصتل مقشك وؿقمف وظقسك وؿقمف، ؾؼو اكتؼؾ اخلطوب افؼرآ  افؽريؿ إػ تقضقح 

 ؼـغ يف صةؼ صةػ ادسةؾؿغ ، وةآثور وحوة افصػ ظذ ادسةؾؿغ، وأشةوفقى ادة

، افةوظقة إػ وحةوة افصةػ ظـةو  حتؼقةؼ  األمةي اإلشة مقيشةتعقد ظةذ ااثور افتل 

 :افتوفقغ غطؾيضقح ذفؽ يف ادتق، ووآثور ذفؽ وافسهقى مـ صؼ افصػ

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ   چژ  :ؿةةةةول تعةةةةوػ

گ       ک   ک  ک      ک      ژ  ڑ     ڑ      ژ     ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ     ڍ    ڍ  ڌ

 .[9-7]افصػ: ژڱ ڱ  ڱ   ں   گ  گ  گ  ڳ    ڳ     ڳ  ڳ   ڱ  

يذـر اهلل تعوػ يف هذه اايوت افؽريؿي افتشـقع ظذ افؽذب وهق أؿيح اخلصةول، 

خوصي بعو مو صور مـفؿ تؾؽ ادؼوفي افشـقعي بقصػ احلةؼ افةذي جةوءهؿ بوفسةحر 

 .اديغ

وصػ اهلل تعوػ هذا افؼقل افيوضؾ بوفظؾؿ افذي هق جمووزة احلو ، وافتؼةوير: ـام 

واحلةول: إهنةؿ  ،ژ ڃ ژ أطؾةؿ افـةوس فتعؿةوهؿ فؾؽةذب ظةذ ادؾةؽ افؼةووس إهنؿ

ؾقةةف مةةـ  دةةويةةوظقن إػ اإلشةة م افةةويـ احلةةؼ افةةذي يؽػةةل ؾقةةف اسظةةساف بةةوحلؼ

اؾساء افؽةذب افػضوئؾ، وافـفل ظـ افرذائؾ ، ؾقجعؾقن مؽون اإلجوبي  ذا افواظل

 . يف تؾؽ احلوفي احلسـي

 

 (.7/582)افيؼوظل  كظؿ افورر يف تـوشى اايوت وافسقر، اكظر:( 1)



 

وواكو ممـ اختؾؼ ظذ اهلل افؽةذب، وهةق ؿةقل ؿةوئؾفؿ ؾؿـ أصو افـوس طؾام وظ» 

أي س يقؾةؼ اهلل  ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ : هق شوحر، ودو جوء بةف شةحر، ×فؾـيل 

 .شافؼقم افذيـ طؾؿقا أكػسفؿ بؽػرهؿ بف

: وصةةةػ ادخةةةوفػغ بةةةغ أؾعةةةو ؿ وأؿةةةقا ؿ بلصةةةو ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ

فؿ مةةـ ادؼةوست افػوشةةوة افؽوذبةةي األوصةوف وأؿيحفةةو، وهةق افظؾةةؿ دةةو يصةور مةةـ

واألؾعول افؼيقحي ادعوديي هلل ورشقفف، ؾـوشى وصػفؿ بوفظؾؿ افذي ييطةؾ افةوظقة 

إػ وحوة افصػ، ؾوشتخوم اخلطةوب افؼةرآ  أشةؾقب افسهقةى بةودـع مةـ ا وايةي 

ظوؿيتةةف وخقؿةةي ظةةذ افػةةرد ، ذفةةؽ ألن افظؾةةؿ ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژوافتقؾقةةؼ 

داء وبقةةؾ إذا أصةةقيً بةةف األمةةي ؾؼةةو حةةؼ ظؾقفةةو افػرؿةةي وافشةةؼوق وادجتؿةةع، وهةةق 

 وافعذاب.

أي :     ژ ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ ژ :ثؿ ؿول تعةوػ معؼيةو بحةول أوفئةؽ افظةودغ

يريوون أن يطػئقا ديـف، أو ـتوبف، أو حجتف افـرة، واف م مزيوة دو  :أي»  ژڎ  ڎژ

 .شؾقفو مـ معـك افتلـقو

وهل  ؿي بغ اؾساء افؽذب وافغويي ادرادة مـ هذا افؽذب ادػسىودـوشيي افعظقؾ

ؾضةح افؽريؿي  ااييػل ؾ ، إضػوء كقر اهلل بلؾقاهفؿ ادريضي وـ مفؿ افيوضؾ افو ء

افسةوبؼي بلصةو فغويوهتؿ وإراداهتؿ اخليقثةي افظودةي، مةـ أجةؾ هةذا وصةػفؿ يف اايةي

ڎ        ژأي ألجةؾ أن يطػئةقا »  :    ژ ڈ ڌ      ڎ   ڎ   ژ، وذفؽ ألهنؿ أرادوا: افظؾؿ

أي بام يؼقفقن مـ افؽةذب،     ژ ڈ  ژ  أي ادؾؽ افذي  سرء مثؾف يؽوؾئف،  ،   ژ ڎ 

ألكف س اظتؼود فف يف افؼؾةقب، فؽقكةف س يتخقؾةف ظوؿةؾ،  ،افذي س مـشل فف إس األؾقاه

 

 (.28/99جومع افيقون، )( 1)

 (.8/244) ،افسعقد تػسر أيب( 2)



 

ويةـؼص صةقـفؿ  ؾفؿ يف ذفؽ ـوفـوؾخغ يف افشؿس إرادة أن يؿحق كػخفؿ ظقـفةو ،

زيـفو، ؾؿثؾ إرادهتؿ إخػوء افؼرآن بتؽذييفؿ وةقع ـقوهؿ بؿـ يريو إضػوء افشؿس 

 .شبـػخف ؾفق يف أجفو وأضؾ افض ل

ـيص بةغ ةيف هذا ادؼطع يتضح ؿقة افةسابط افة ژڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک     ژ

اهلل تعةوػ  أمهقةي افثيةوت ظةذ وحةوة افصةػ، ذفةؽ بةلنظذ  افوافي فؽريؿي اايوت ا

وإطفةور  ×تؽػؾ بـك ديـف احلؼ ، افذي أرشؾ بةف رشةؾف مقشةك وظقسةك ومؿةو 

 .كقر اإلش م يف شوئر األؿطور

أي مفام بةذفقا مةـ أشةيوب ـراهتةف وظواوتةف، ووصةػف   ژڑ     ڑ    ک       ژ 

، دو ظؾقف أهؾ احلؼ مةـ وحةوة ؾنهنؿ مغؾقبقن :بوفؼقل ادػسى وافؽذب افػوضح

 وفيـقون ادرصقص أموم هذا افؽػر وافض ل اديغ.افصػ ـ

ؾؽةلهنؿ  ،شخوؾي ظؼةق ؿ وضةعػ صةػقؾفؿيول ظذ  تشيقفو بؾقغو  حو ؿ شيفؾ

زيةودة يف     ژ ڈ  ژ هبذه اسؾساءات واألـوذيى يريوون أن يطػئقا كقر اهلل، وؿقةوه

مةةرادهؿ كؽةو ؿ وتةةقبقخفؿ بةلهنؿ س اشةةتطوظي  ةةؿ يف مغوفيةي هةةذا احلةةؼ، ؾة  ظةةذ

افشةويو، حصؾقا، وس شةؾؿً ظؼةق ؿ مةـ افةـؼص وافؼةوح ؾقفةو بسةيى ـػةرهؿ

 ػسون بام س يػفؿقن.يهبؿ وأشامظفؿ وأبصورهؿ، ؾلصيحقا افذي بف ختؿ ظذ ؿؾقو

 .ژک ک گگ گ گ  ڳ ڳ ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱژ :ثؿ ؿول تعوػ

افؽريؿي ادةوح وافثـةوء ظةذ رشةقل ا ةوى ، وذفةؽ ألن اهلل  ؿومً هذه اايوت 

وهةق ( افةويـ احلةؼ)ؼ ةوهق افعؾةؿ افـةوؾع، وكة (ا وى)أراد بيعثتف اديورـي أن يعؿ 

 

 (.7/583ر يف تـوشى اايوت وافسقر، )كظؿ افور( 1)

 .797صافراـ بـ كوس افسعوي،  ظيو تقسر افؽريؿ افراـ يف تػسر ـ م ادـون، اكظر:( 2)



 

افعؿؾ افصوفح، ؾوجتؿع يف اايي افؽريؿي ميوأ ظظقؿ مـ ميةودئ افةويـ اإلشة مل، 

 افؽةريؿ إػ رضورة وهق رضورة اؿتضوء افعؾؿ افعؿؾ، وؿو أصةور اخلطةوب افؼةرآ 

ارتيوط افعؾؿ بوفعؿةؾ، وطفةر هةذا جؾقةو يف هةذا ادقضةع افؽةريؿ مةـ هةذه افسةقرة 

 افعظقؿي. 

أي: فقعؾقف ظذ شةوئر األديةون بوحلجةي وافزهةون، ويظفةر  ژڱ    ڳ    ڳ  ڳ  ژ

وفؼو أكجز اهلل وظوه ، حقٌ جعؾف بحقٌ مل ييؼ ديـ » أهؾف افؼوئؿغ بف ظؾام وظؿ ،

 .شإس وهق مغؾقب مؼفقر بويـ اإلش م مـ األديون

وخص ادؼـقن بوفذـر هـةو إمتومةو فؾةذيـ يؽرهةقن إمتةوم »  ژڱ     ڱ ڱ  ژ 

ؼـغ يؽرهةقن ةهذا افـقر، وطفقر هذا افويـ ظذ ةقع األديون، ويعؾؿ أن ؽر ادة

طفقر هذا افويـ ألهنؿ أرادوا إضػوء كقر افويـ ألهنؿ يؽرهةقن طفةقر هةذا افةويـ، 

 .شصؾ يف افؽ م احتيوكؾح

                       ويف اجلوول افتوي يتضح افسابط افـيص بغ اايوت افؽريؿي ومقضقع افسقرة:

 

 ژڄ  ڄ   ژ

 

ؿخوفػةةي افػعةةؾ ب افظؾةةؿ : جمةةووزة احلةةو فػظل أطؾؿ

ؾفةةق مةةةـ افظؾةةؿ افةةذي يشةةةؼ  ،افؼةةقل

 .افقاحوافصػ 

 

 (.8/245، )تػسر أيب افسعقد( 1)

 (.28/193افتحرير وافتـقير،) ( 2)



 

ڄ  ڄ  ڃ   ژ

 ژڃ  ڃ 

 -اؾسى

 افؽذب

افؽذب: ظؽس ، اسؾساء  هق اسخت ق فػظل

م دـ ؿوم بةوؾساء ويتضؿـون افذ، افصوق

كف شةوحر أو مةو جةوء بةف إافؽذب بؼق ؿ 

وهةةةق أحةةو مةةةيط ت وحةةةوة  ،افسةةحر

 .افصػ

اإلرادة ؾقفةةو تعيةةر ظةةـ افـقايةةو افيوضـةةي  فػظل يريوون ژ ڌ ژ

 ةوافغويوت ادراد

ڌ      ڎ   ڎ   ژ

 ژڈ    

وهق  ،وصػ ألؾعو ؿ ادجوكيي فؾصقاب فػظل بلؾقاهفؿ

 .اؾساء افؽذب مع وجقد افيقـوت

ڈ  ژ  ژ  ڑ      ژ

 ژڑ    ک    

تةةورجً اايةةوت افؽريؿةةي يف وصةةػ  فػظل افؽوؾرون

أؾعةةةول هةةةمسء ادخةةةوفػغ بةةةغ أؿةةةقا ؿ 

بوفػوشةةؼغ ثةةؿ افظةةودغ ثةةؿ  :وأؾعةةو ؿ

ؾقؼ هبةؿ وهةؿ: افراشةخقن وصػفؿ بام ي

يف صػي افؽػر، وادجتفةوون يف ادحومةوة 

 .ظـف

ک  ک    گ    ژ

گ  گ  گ  

 ژڳ    

ا وى 

وديـ 

 احلؼ

وى واحةةو وديةةـ احلةةؼ واحةةو وهةةق ؾو ةة فػظل

 .فقحوة افصػ أدظك

 



 

  املبحث الخامس
 على وحدة الصفالجزاء  

ھ  ھ  ھ  ھ   ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ  :ؿةةول تعةةوػ

﮿     ﮾     ﮼   ﮽      ﮺  ﮻      ﮸   ﮹  ﮵     ﮶     ﮷      ﮴﮳     ﮲     ۓ    ے  ۓ      ے 

﯁                           ڭ                              ﯀  

 .[13-10]افصػ:  ژىئ     ىئ    ېئڭ  ڭ  ېئ

خلطةةوب افؼةةرآ  افتػوتةةي ةقؾةةي يف هةةذا ادؼطةةع مةةـ افسةةقرة افؽريؿةةي اشةةتخوم ا

فؾسؽقى واحلٌ ظذ وحوة افصةػ، بةذـر بقةون دؿقةؼ جلةزاء وحةوة افصةػ، وؿةو 

وظو اهلل تعوػ ظذ هذا األمر بقظقد ةقؾي، وذـر هذا افيقون بلشؾقب ةقةؾ ورائةع ، 

 :تقضقح ذفؽ يف ادطوفى افتوفقيو

هةةةةذه اايةةةةي  ژۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ         ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ  :عةةةةوػؿقفةةةةف ت

أي  ،افؽريؿي دسفي ظذ  مؼصقد افسةقرة افؽريؿةي يف اإلجوبةي ظةـ شةمال افسةوئؾغ

األظةامل أحةةى إػ اهلل؟ وؾقفةو ظةةقد ظةذ بةةوء يف اايةوت افؽريؿةةي وترابطفةو افـيصةة 

اهلل وافطريةةؼ ادقصةةؾي إػ افعظةةقؿ، ؾيعةةو أن ظةةززت اايةةوت األوػ مةةـ افتقجةةف إػ 

وكتؼةؾ اخلطةوب افؼةرآ  مةـ ؾورضبً  ؿ األمثول،  ژ﮶   ﮷    ﮸  ژ رضوه 

أظقةو افـةواء إفةقفؿ بلحةى أشةامئفؿ وجمول إػ جمول يف وحوة مسابطي فػظو ومعـك ، 

 . ژں  ڻ   ڻ  ژ وأةؾ أوصوؾفؿ 

سؾقفةةو معـةةةك افوسفةةةي واإلرصةةةود وافتحيقةةةى وافتؼريةةةى فؾـػةةةق ژڻ  ڻ    ژ

وهةةل  ژۋ ژ ، ؾؾةةامذا  وضةةع فػةةظافصةةودؿي ادؼيؾةةي ظةةذ ا ةةوى وديةةـ احلةةؼ 

 

 (.8/261) افيحر ادحقط،اكظر:( 1)



 

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۈژ  :خوصي بوفيقع وافؼاء يف اخلطةوب افؼةرآ ، ؿةول تعةوػ

 ؾوفيوئع وادشسي س بو أن يؽقكو يف صػ واحةو ؟[282]افيؼرة:  ژۅ  ۅ 

 ، ؾوفتجورة ح وأموكيبـجو فتتؿ ظؿؾقي افيقع وافؼاء ،فصوق واإلخ صبوستصوف بو

 أن  تقاؾرمهةو يف افيةوئع وادشةسي ومهةو: األول: مـ س بو  و ذضون ظظقامن افرابحي

افعةول افةذي يـةويف افظؾةؿ، حتؼقؼ  افثو : و ، افصوق افذي يـويف افؽذبامتقاؾر ؾقفي

 قاحةةوافصةةػ افوهةةذه افتجةةورة جتعةةؾ  افيةةوئع وادشةةسي يف صةةػ واحةةو . ـةةام أن 

   .بوفؼوط افسوبؼي مع اهلل قور افتجورةهق اخت األـؿؾ

ؾلضوؾً هذه اايي افؽريؿي  إػ معـك افتجورة واخلسورة ؾقفو معـك إضوؾقو رائعو 

معووضةي » فغةي ، وذفةؽ بةلن افتجةورة ظيةورة ظةـوممقزا مل يسيؼ إفقف يف أي فسةون أو 

ي راةوافقصةػ بوفافقء بوفقء، وـةام أن افتجةورة تـجةل افتةوجر مةـ مـةي افػؼةر، 

افصةةز ظةةذ مةةو هةةق مةةـ فقازمةةف، ؾؽةةذفؽ هةةذه افتجةةورة وهةةل: افتصةةويؼ بوجلـةةون 

، ـام ؿقةؾ يف تعريةػ اإليةامن، ؾؾفةذا جةوء بؾػةظ وافعؿؾ بوألرـون واإلؿرار بوفؾسون

افتجورة، وـام أن افتجورة يف افربح واخلرسان، ؾؽذفؽ يف هذا، ؾنن مـ آمةـ وظؿةؾ 

ر اديغ، ومـ أظرض ظةـ افعؿةؾ افصةوفح صوحلو ؾؾف األجر، وافربح افقاؾر، وافقسو

 .شؾؾف افتحرس واخلرسان اديغ

ؾذـرت هذه اايوت افؽريؿي اجلزاء ظذ وحةوة افصةػ بوفتجةورة مةع اهلل وهةل 

اإليامن بوهلل ورشقفف واجلفود يف شيقؾ اهلل بوفؼقل وافػعؾ ، ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ دفف ادةقػ 

  ژ ھ  ھ  ھ ژ بةوفـعقؿ ادؼةقؿافؽريؿ ظذ شيؾ افػقز افعظقؿ، ووصػ اجلةزاء 

: أي صةوق يف مقاؾؼةي ژ ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲        ﮳ ژ دـ آمـ بةوهلل ورشةقفف،

 

 .)بتكف( (29/274) افتػسر افؽير، (1)



 

ؾعؾف ؿقفف بوجلفود بودةول وافةـػس، افؾةذان مهةو مةـ أظظةؿ ادحيقبةوت، ؾؿةـ ـوكةً 

ـةون مةع أهةؾ ديةـ اهلل صةػو واحةوا يف جفةودهؿ جتورتف مةع اهلل خوفصةي وصةودؿي،

   ژ  درصقص ، ؾوشتحؼقا بذفؽ اجلزاء احلسـ وافػةقز افعظةقؿفؾيوضؾ ـوفيـقون ا

 وؿو ؾرسه بام ؿيؾف وهق:،  ژ       

 مغػرة افذكقب . ژ﮼   ﮽  ﮾  ژ 

﯁        ژ   دخقل اجلـوت.      ژ﮿  ﯀  

 :حصقل أكقاع افؾذات يف تؾؽ اجلـوت.ژ              ژ 

 

ؾةوهلل افعزيةز احلؽةقؿ   ژىئ  ىئ  ېئ     ڭ  ڭ  ڭ  ېئ     ژ :ؿول تعوػ

ظؾؿ بعزتف وحؽؿتف ؾرح ظيوده بام يـو ؿ يف افوكقو مـ افظػر ظذ أظةوائفؿ، ؾةلراد اهلل 

ك افؽيةر ةأن يؽوؾئفؿ بحسـ ؾعو ؿ، وصوق أؿقا ؿ، ؾحؼؼ  ؿ يف افوكقو مةـ افـة

 وافيؼى افعوجؾي، وهل تتضؿـ:

را ةوادراد بف افـك افعظقؿ ، وهق كك ؾتح مؽي، ؾنكف ـون كصة» كك مـ اهلل : -أ

ظةذ أصةةو أظةوائفؿ، افةةذيـ ؾتـةةقهؿ وآذوهةؿ وأخرجةةقهؿ مةـ ديةةورهؿ وأمةةقا ؿ، 

ر ةوأفيقا ظؾقفؿ افعرب واألحزاب، ورامةقا تشةقيف صةقرهتؿ، وؿةو اكضةؿ إفقةف كصة

مسوظر افػتـي، ؾلصيحقا مممـغ ئؽ افذيـ ـوكقا ؿيؾ أئؿي افؽػر وافويـ بنش م أوف

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  :ؿقفةف تعةوػق مةو جةوء يف ، وهةشإخقاكو

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  :وؿقفةةةةف تعةةةةوػ،  [7ادؿتحـةةةةي:] ژڦ

 .[103]آل ظؿران: ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

 

 (.28/196افتحرير وافتـقير، ) (1)



 

 : وهذا مـ معجزات افـيقة بوإلخيور بوفغقى . افػتح افؼريى -ب

يشةةورة اجلومعةةي جلؿقةةع ادةةممـغ افسةةوبؼغ واف حؼةةغ افةةذيـ اهتةةووا  ةةذا اف -ج

افويـ احلؼ، وؿومقا بلشيوب افػقز افعظةقؿ مةـ اإليةامن واجلفةود يف شةيقؾ اهلل بودةول 

وافـػس، وـوكقا مع إخقاهنؿ صػو واحةوا، ؾؾفةؿ ظظةقؿ افيشةورة بةوإليامن، وحسةـ 

 .متؽـف يف ؿؾقهبؿ

ك افةوكقو وافػةتح ةؽريؿ افػقز افعظقؿ يف ااخرة ظةذ كةوؿوم اخلطوب افؼرآ  اف

لدبةف وهذبةف بتؼةويؿ ؾ ،افؼريى، ألكف أهؿ فووامف، ودو يف اإلكسون مـ حةى افعجؾةي

ااخرة ظذ افوكقو، فقفتؿ هبو ادةممـ ادجوهةو، ؾقؼةقم بةام أوجيةف اهلل ظؾقةف يف افةوكقو، 

 فقـول افػقز افعظقؿ يف ااخرة.

افؽريؿي ؿقة افسابط بةغ شةقرة افصةػ وشةقرة ادؿتحـةي  ويتضح يف هذه اايي 

ادةةقػ افؽةةريؿ بةةوفؾقم وافعتةةوب ظةةذ مةةـ واػ أظةةواء اهلل وصةةؼ صةةػ  بتةةوأهواافتةةل 

ادسؾؿغ ، ؾطةقى مةو ؿومةف مةـ اإلكةذار وافتةقبقش بوفيشةورة وافتؿؽةغ إيةذاكو بيـةوء 

حؼقا ظؾقةف حسةـ افصػ افقاحو، وحتؼقؼو دـ ـون اإليامن راشخو يف ؿؾقهبؿ ، ؾوشةت

 .اجلزاء يف افوكقو وااخرة

ي ظظقؿةةي دةةـ مل يشةةورك بوجلفةةود يف ةةةةفػت ژىئ  ىئ ژ :وػةويف ؿقفةةف تعةة

قؾ اهلل ، فؽـ حتؼؼ اإليامن يف ؿؾيف، وـون مـ أهؾ وحوة افصةػ بؼقفةف وؾعؾةف، ةةةشي

 ؿةول: ؿةول افرشةقل ومل يـوبذ ادجوهويـ يف شةيقؾ اهلل ، ظةـ أيب شةعقو اخلةوري 
×: ×

، ؾعجى  و أبق شعقو اخلوري راوي احلويٌ، ؾؼول: أظةوهو ظةع رشةقل اهلل 

 

 (.8/112تػسر افؼرآن افعظقؿ،) اكظر( 1)

 (.7/587كظؿ افورر يف تـوشى اايوت وافسقر،)اكظر:( 2)



 

: ؾلظودهو ظؾقف، ثةؿ ؿةول

 . 

دسفي ظذ ظظؿ  ژ     ڭ  ڭ  ڭ  ېئژويف ةع ادممـغ يف افيشورة بعو أن أؾرد 

تةرابط ادشةوظر اإليامكقةي، واشةتعامل فػةظ افيشةورة يةقحل بتؽةرار افيشةورة ودوامفةةو 

وة افصةػ وثيوهتو يف حقوة ادممـغ ظؿقمو، وهذا مـ أظظؿ افوسئؾ ظذ رضورة وح

 وآثورهو يف إشعود ادممـغ وتآزرهؿ وككهتؿ.

رب ةمـ أجؾ هذا ختؿ اهلل تعوػ تؾؽ افيشورات افعظقؿي وافقظقد افػوضةؾي بضة

 ادثؾ بلمهقي ككة اهلل وافقؿقف صػو واحوا أموم أظواء اهلل ومـووئقف.

حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب    جئ       ی  ی  ی  یژ  :ؿةةول تعةةوػ

جس  حس       مخ  حخ         جخ     مج  جح     مح   حج    ىث  يث  مث   خت  مت  ىت  يت  جث   حتيب       جت

 .[14]افصػ: ژخس  مس     حص  مص  

ويف مؼومي هذه اايي افعظقؿي اختصور رائع فؽؾ مطوفى افسقرة افعظقؿي وهةل 

بوألؿقال واألؾعول ، وذفؽ بوفؼقوم بويـ اهلل، » أي: ژحئ      ی  ی  ی  ی    جئژ 

كوبذه، بوألبوان واألمةقال، واحلرص ظذ تـػقذه ظذ افغر، وجفود مـ ظوكوه، ومـ

ك بوفيوضؾ بام يزظؿف مـ افعؾةؿ، ورد احلةؼ، بةوحض حجتةف، وإؿومةي ةوجفود مـ ك

 احلجي ظؾقف، وافتحذير مـف.

 

 افةورجوت، ( بقةون مةو أظةوه اهلل تعةوػ فؾؿجوهةو يف اجلـةي مةـ31) ـتةوب اإلمةورة، بةوبأخرجف مسؾؿ ، ( 3)

 (.1884ح)



 

واألمةر وب اهلل وشـي رشقفف، واحلةٌ ظةذ ذفةؽ ،ديـ اهلل: تعؾؿ ـت ةومـ كك 

 .شبودعروف وافـفل ظـ ادـؽر

ثؿ هقٍ اخلطةوب افؼةرآ  ادةممـغ افصةودؿغ ظةذ اسمتثةول ألمةر اهلل واسؿتةواء 

بوفطوئػةةي ادـصةةقرة، وهةةؿ أكصةةور اهلل مةةـ احلةةقاريغ، افةةذيـ اتيعةةقا وآمـةةقا بعقسةةك 

ور مؿةو دممـغ افصودؿغ مةـ أكصة، وهذه دظقة سحيي فقحوة افصػ بغ ا

ظـةومو  ×ن بـيةقة مؿةو افذيـ أخذ ظؾقفؿ ادقثوق بةوإليام وأكصور ظقسك ×

 .ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ   بؼ بف يف اايي افسوبؼي

 دو َبَؾَغ ظقسك ابةـ مةريؿ » أي: ژ ىث  يث  حج  مج  جح     مح  جخژ 

، اهتةةوت ضوئػةةي مةةـ بـةةل رشةةوفي ربةةف إػ ؿقمةةف، ووازره مةةـ وازره مةةـ احلةةقاريغ

إئائقؾ بام جوءهؿ بف، وضؾً ضوئػي: ؾخرجً ظةام جةوءهؿ بةف، وجحةووا كيقتةف، 

ورمقه وأمف بوفعظوئؿ، وهؿ مـ افقفقد ، وؽؾً ؾقف ضوئػةي ممةـ اتيعةف، حتةك رؾعةقه 

ؾقق مو أظطوه اهلل مـ افـيقة، واؾسؿقا ؾرؿةو وصةقعو، ؾؿةـ ؿوئةؾ مةـفؿ: إكةف ابةـ اهلل، 

 .شث ثي: األب، واسبـ، وروح افؼوس، ومـ ؿوئؾ: إكف اهلل وؿوئؾ: إكف ثوفٌ

ؾفذه اايي افؽريؿي بقون ةتك فؽؾ مطوفى افسقرة بوفةوظقة إػ وحةوة افصةػ 

بتحؼقؼ ذفؽ يف افقاؿع افذي رضبةف بةوألكؿقذج افصةوفح مةـ ضوئػةي أكصةور اهلل مةـ 

 احلقاريغ افذيـ اتيعقا ظقسك ظؾقف افس م.

اهلل ؽريؿي ظـ موى افتقاؾؼ افػعع فقحةوة افصةػ يف أكصةورثؿ أخزت اايي اف

ؾرع ظذ ؿقل احلقاريغ  »ژىث  يث  حج  مج  جح   ژ  :مـ احلقاريغ ؾؼول تعوػ

بوإلخيور بلن بـل إئائقؾ اؾسؿقا ضةوئػتغ: ضوئػةي آمـةً بعقسةك   ژىت  يت  جث ژ
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هق ؾـكةوا ومو جوء بف، وضوئػي ـػرت بذفؽ، وهذا افتػريع يؼتيض ـ مو مؼورا، و

اهلل بوفوظقة وادصوبرة ظؾقفو، ؾوشتجوب بعةض بـةل إئائقةؾ ، وـػةر بعةض، وإكةام 

 .شاشتجوب  ؿ مـ بـل إئائقؾ ظود ؿؾقؾ

تػةرق  : وذفؽ أكةف دةو رؾةع ظقسةكؿول ابـ ظيوس» ژ مح  جخ ژ

 ؾرؿي ؿوفقا: ـون اهلل ؾورتػع، وؾرؿي ؿةوفقا: ـةون ابةـ اهلل ؾرؾعةف اهلل : ؿقمف ث ث ؾرق

اهلل ورشقفف ؾرؾعف إفقف، وهؿ ادممـقن، واتيةع ـةؾ ؾرؿةي  إفقف، وؾرؿي ؿوفقا: ـون ظيو

مـفؿ ضوئػي مـ افـوس، ؾوؿتتؾقا ، ؾظفرت افػرؿتةون افؽوؾرتةون ظةذ ادةممـغ، حتةك 

 .ش، ؾظفرت افػرؿي ادممـي ظذ افؽوؾرة × عٌ اهلل مؿواب

ؿقيـوهؿ » ، أي ژحص  مص    مخ  جس  حس   خس  مس    ژ ثؿ ذيؾ اايي بتذيقؾ رائع

أي  ژحص  مص   ژبوحلجةةي أو بوفسةةقػ، وذفةةؽ بعةةو رؾةةع ظقسةةك ظؾقةةف افسةة م، 

 .شؽوفيغ

وإكةزال افؽتةوب احلةؼ ادفةقؿـ ظةذ ةقةع افؽتةى  ×ذفةؽ بعثةي مؿةو وأظظؿ 

افسوبؼي ، افذي ؾقف خز رؾع ظقسك ظؾقةف افسة م ، ؾؽةون تليقةو افطوئػةي ادممـةي مةـ 

 اريغ افصودؿغ.أكصور اهلل مـ احلق

ويف هذا اخلتوم افرائع  ظود ةقؾ افؽ م ظذ أوفف مـ حتيقى ادةممـغ فؾةوظقة إػ 

وحوة افصػ، ورشقخ اإليامن، وحصقل اإلتؼون يف ةقةع األرـةون فؾػةقز بحسةـ 

 اجلزاء و كعقؿ اجلـون.

قةيـ افةروابط افؾػظقةي وادعـقيةي بةغ اايةوت ومقضةقع يوؾقام يع اجلوول افذي 
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 (.8/246) تػسر أيب افسعقد،( 2)



 

 قرة افؽريؿي:افس

 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ژ 

 ژۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   

 افـواء

ں  ڻ   ) 

 (ڻ  

ارتيوط اإليةامن بقحةوة افصةػ  فػظل

ؾؽةةلن ةقةةع ادةةممـغ افسةةوبؼغ 
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حتؼقةةؼ افيشةةورة افعومةةي جلؿقةةع  فػظل

مقا بوألشيوب ادممـغ افذيـ ؿو

 وهل: افصحقحي فقحوة افصػ

 .اإليامن بوهلل -1

اجلفةةود يف شةةيقؾ اهلل بودةةول  -2

 وافـػس.
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كة اهلل بةوألؿقال ةافوظقة إػ ك فػظل

واألؾعةول وادسةؿقوت فتؽةقيـ 

 واحوا أموم افعوو صػو

كيقـو  ،م ظذ احليقى األمغوافص ة وافس  ،وآخر دظقاكو أن احلؿو هلل رب افعودغ

 وظذ آفف وصحيف أةعغ.مؿو 



 

 الخاتمـــة
بعةةو أن مةةـ اهلل تعةةوػ ظةةع بنمتةةوم هةةذا افيحةةٌ يف افقحةةوة ادقضةةقظقي يف شةةقرة 

 افصػ افؽريؿي ، أختؿ بحثل بعوة كتوئٍ مـ أمهفو:

قي افتوبر  يف اخلطةوب افؼةرآ  افؽةريؿ ، وافعـويةي بؿقضةقظوتف األصةقؾي أمه 

دعوجلةةةي افؽثةةةر مةةةـ األخطةةةوء ادـفجقةةةي افشةةةوئعي يف األمةةةي اإلشةةة مقي ـةةةوفتػرق 

 واسخت ف.

تؼرير اخلطوب افؼرآ  افؽةريؿ فؼوظةوة افصةػ ادسةؾؿ ورضورتةف دقاجفةي  

 افتحويوت افتل تقاجف األمي اإلش مقي.

ظةةور إػ دظةةقة وحةةوة افصةةػ، وآثةةوره يف افيـةةوء ادجقةةو فامةةي فػةةً األك  

 اإلش مقي ومتثقؾف بوفيـقون ادرصقص يف شقرة ـومؾي هل شقرة افصػ.

رضورة اسهتامم بيـوء اجلامظي ادسؾؿي ظةذ أشةوس مةـ وحةوة افصةػ بةغ  

 ادممـغ ، وتقجقف افػرد ادسؾؿ فؾصػوت افػوضؾي اف زمي فيـوء هذا افصػ.

اسشةةتف ل يف هةةذه افسةةقرة افؽريؿةةي بتسةةيقح ةقةةع ادخؾقؿةةوت يف براظةةي  

 افسؿقات واألرض هلل صػو واحوا ، وارتيوضفو افعظقؿ بؿؼوصو افسقرة افؽريؿي.

ةةةول اخلطةةوب افؼةةرآ  وبةةويع بقوكةةف يف تـقيةةع أشةةوفقى افةةوظقة إػ وحةةوة   

 مؿ .افصػ تلـقو ألمهقتف يف بـوء ادجتؿع ادسؾؿ وازدهور حضورتف بغ األ

رضورة دراشي وحوة افـص افؼرآ  وافسابط بغ مقضقع افسقرة افؽريؿي  

وشةةقوق اايةةوت، وافتلـقةةو ظةةذ ؾفةةؿ وحتؾقةةؾ روابةةط افسةةقرة افواخؾقةةي واخلورجقةةي 

 بؿقضقع افسقرة. 

مةةـ أهةةؿ األشةةس يف افةةوظقة إػ وحةةوة افصةةػ رضورة مقاؾؼةةي األؾعةةول  

 مؼً اهلل افشويو. فاؿقال يف ـؾ حغ، وتعريض ادخوفػغ فعؼقبي

أمهقي تؼريى افوظقة افؽريؿي إػ وحوة افصػ بغ األكيقوء ظؾقفؿ افسة م،  

 وذـر افـامذج مـ األمؿ افسوبؼي فتلخذ األمي اإلش مقي افعظي وافعزة مـفو .



 

اشتخوام أشؾقب افسهقى مـ افػرؿي واخل ف بغ ادسؾؿغ، وآثورهو ظذ  

 وحوة افصػ .

ضؾةةي افتةةل يـتفجفةةو ادخةةوفػقن فتشةةتقً ادةةممـغ ظةةـ بقةةون األشةةوفقى افيو  

 أهواؾفؿ اخلرة ، وتػريؼ ادممـغ إػ أؾراد متـوزظغ.

روظةةي اخلطةةوب افؼةةرآ  يف افسؽقةةى يف وحةةوة افصةةػ، ومةةو متؾقةةف هةةذه   

افقحوة مـ ااثور افطقيي ظةذ اجلامظةي ادسةؾؿي يف تلديةي ؾضةقؾي اجلفةود يف شةيقؾ اهلل 

 يف األرض. تعوػ وإظ ء ـؾؿتف

اجلامظي ترتقى اجلزاء احلسـ وافـعقؿ ادؼقؿ  دـ أظون ظذ وحوة افصػ يف 

ادسةةؾؿي وهقةةل  ةةو أشةةيوب افتؽوؾةةؾ وافةةسابط ـوفيـقةةون ادرصةةقص ، وهةةل افتجةةورة 

 افرابحي مع اهلل.

أمهقةةي افةةوظقة إػ  أن يؽةةقن ادممـةةقن أكصةةور اهلل بةةلؿقا ؿ وأؾعةةو ؿ، وأن  

يةامن وافعؿةؾ بلحؽومةف وتؼريةر ؾضةوئؾف وآدابةف هةق األشةوس يؽقن افثيوت ظةذ اإل

 افؽريؿ فقحوة افصػ.

أمهقي كؼ مو يسةتحؼف أكصةور اهلل مةـ افتليقةو وافتقؾقةؼ، وبةذل افعةقن ؾةقام  

 بقـفؿ إلؿومي ديـ اهلل ومـفجف احلؽقؿ يف افيؼيي ظؿقمو.

افعؾؿقةي وأويص بعو هذه إمتوم هذه افوراشي افؼرآكقي أن َيتؿ افيوحثقن بوألشةس

فقحوة افصػ وآثورهو ظذ افػرد وادجتؿع مـ خ ل دراشتفو مةـ افـوحقةي افثؼوؾقةي 

افؼرآكقةةي، ممةةو واسجتامظقةةي واسؿتصةةوديي وافتـؿقيةةي ظؿقمةةو، وافعؿةةؾ هبةةذه افةةوظقة

ر اهلل فؾؿسةؾؿغ ، وإظةودة مؼوشةوت ةيستى ظؾقف وحوة افصػ بغ األجقول، وكصة

ضقيةي فامةي افقاحةوة وافصةػ افقاحةو وافطريةؼ ادسؾؿغ وأراضقفؿ، ووضع فيـي 

 افقاحو.
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